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Vokietijos 
Okupuotoj 
turės vy- 
lokalę ad-

FRANCUZŲ, VOKIEČIU IR ITALU MŪŠIAI 
SUSTOJO 6:35 V. PIRMADIENIO VAKARE

Britanijos ambasadorius išvažiavo 
iš Francuzijos

ROMA, Italija, b’rž. 24. 
Francuzijos ir Italijos atstovai 
pirmadienį pasirašė mūšių pa
liaubų sutartį. Sutartis pasira
šyta 7:35 valandą vakare (Chi- 
cagos laiku 12:35 v. dienos 
metu).

Pagal šeštadienį pasirašytą 
panašią vokiečių ir francuzų 
sutartį mūšiai paliaus šešioms 
valandoms praėjus po to, kai 
franeuzai ir italai pasirašys su
tartį ir kai italai painformuos 
Vokietiją apie pasirašymą. Tai
gi mūšiai sustojo 1:35 valan
dą antradienio rytą (naktį į 
antradienį), o Chicagos laiku 
6:35 vai. pirmadienio vakare.

Nė francuzų - italų, nė fran
cuzų - vokiečių sutarties sąly
gos, kai gauti šitie pranešimai, 
dar nebuvo paskelbtos oficia
liai.

Francuzija pasįrašė mūšių 
paliaubų sutartį 
ir Italija. 
Britanijos 
lo ir pasku 
tų santyki! 
kai Francuziją apleido Brita
nijos ambasadorius Sir Ronald 
Hugh Campbell, o netrukus po 
to Anglijos valdžia paskelbė, 
kad Britanija nebegalinti pri
pažinti Francuzijos vyriausy
bės su maršalu Petain prie
šaky.

u Vokietija 
francuzijos ir 
ial' visai atša- 
rancuzų * bri -

nty
rus 
llulfts nutrauktas

LONDONAS, Anglija, birž.
24. — Nė Francuzija, nė Vo
kietija kol kas nepaskelbė mu-

— [šių paliaubų sąlygų. Jas betgi 
""'paskelbė Britanija. Sąlygos, 

pasak Britanijos, yra tokios: 
1 — Tuojau sustabdomi mūšiai; 
vokiečių apsupta Francuzijos ka
riuomenė padeda ginklus; 2 — 
Nusakyta Francuzijos teritori
ja, kurią okupuos 
kariuomenė; 3 — 
teritorijoj Vokietija 
riausią galią, išėmus 
ministraciją; 4 — Francuzijos 
armijos, laivyno ir oro pajėgos 
bus demobilizuotos; 5 — Vo
kietija gali pareikalauti visos 
Francuzijos amunicijos ir visų 
karo pabūklų; 6 — Neokupuo
tose Francuzijos dalyse karo 
pabūklai padedami į sandėlius 
vokiečių ir italų priežiūroje; 7 
— Francuzijos tvirtovės ir pa
kraščių apsauga turi būti pa
vesta vokiečiams geroj tvarko
je; 8 — Francuzijos laivynas 
internuojamas nusakytuose uo
stuose vokiečių ir italų kon
trolėje; 9 — Franeuzai suteiks 
informacijas apie minas van
denyse, jie išgauęlys minas; 10 
— Francuzija nedarys priešin
gų vokiečiams ir italams žy
gių; 11 — Francuzijos preky
binis laivynas pasiliks uostuo
se; 12’ — Francuzijos lėktuvai 
pasiliks aerodromuose. Kiti rei
kalavimai yra: sugrąžinti pa
bėgėlius į okupuotą 
neleisti brangmenas 
į užsienius, paleisti 
kietijos belaisvius, 
Francuzijos lėšomis\nacių oku
pacijos armiją, ete;

teritoriją, 
išgabenti 

visus Vo- 
užlaikyti

ITALAI PASĖJO MINAS GRAIKIJOS 
VANDENYSE

Vengrija, birž.BUDAPEST,
24. — Pranešama, italai pasė- 
ję minas Graikijos vandenyse.
Minų sritys patarnautų Itali- Į Rusijos vienoj pusėje ir Vo- 
jos atakai prieš Turkiją ir 
Graikiją, jeigu prasidėtų šių 
šalių karas su Italija.

Minų pasėjlmas Graikijos 
vandenyse skaitomas taipgi 
įspėjimu Rusijai, kad ji nesi- lais, tai, matoma, Rusijos ar- 
briautų pietų linkui, į Balka- timiausia talkininkė butų Tur- 
nus.

Vengrijoj painformuotuose 
rateliuose kalbama, kad eina 
intensyvi užkulisinė kova • tarp

kietijos bei Italijos kitoje dėl 
įtakos Balkanuose.

Jeigu Rusija susikirstų Bal
kanuose su vokiečiais ir ita-

kija.

PHILADELPHIA. — John D. Ml Hamillon, kairėje, kuris atidarė repub- 1 
likonų konvenciją, ir gub. Harold E. Stassen, Minnesota valstijos, kuris pa
sakė vedamąją prakalbą.

Torpedavo Britani
jos pasažierini laivą

LONDONAS, Anglija, birž. 
24. — Reuters žinių agentūra 
praneša, kad Cape Finisterre 
apylinkėje tapo torpeduotas 
Britanijos pasažierinis 
Wellington Star, 11,400 
Septyniolika > keliavusių 
asmenų pasiekė krantą.

Uždraus nešiotis 
ginklus Meksi

koje

Gabens Anglijos vai
kus Į dominijas

laivas 
tonų, 
laivu

Britai tikisi Francu
zijos kolonijų 

paramos

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, birž. 24. — Krašto ap
saugos minister s Jesus Augus- 
tin Castro išleido įsakymą, ku
ris draudžia. į ęieautorizuotiem.s 
asmenims nešiotis ir pirkti 
ginklus 'vieną savaitę prieš ša
lies prez'dento rinkimus ir vie
ną savaitę ‘po rinkimų. Rinki
mai įvyks liepos 7 d.

REPUBLIKONŲ NACIONALINĖ KON
VENCIJA SUSIRINKO

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
24. — Pirmadienio rytą, 10:43 
valandą, čia atsidarė naciona- 
inė republikonų partijos kon
vencija kandidatams į prezi
dentą ir vice-prezidentą nomi
nuoti.

.Pirmasis posėdis tęsėsi 40 
minučių. Po to delegatai išsi
skirstė. Vakare pirmadienį įvy
ko antras posėdis.

Visi pranešimai ypatingai 
pabrėžia intensyvią kampaniją 
už Wendell VVillkie kandida
tūrą.

VĖLESNI PRA
NEŠIMAI

Belgijoje stinga 
maisto

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
24. — Čia gaunama pranešimų, 
kad Belgijoje stinga maisto. 
Ypatingai sunki padėtis esan
ti ūkių srityse. Raudonas’s Vo
kietijos kryžius teikia badau
jantiems pašalpos, bet jos ne
užtenka.

Vokiečiai žygiuoja 
pirmyn Francu- 

zijoje

Prez. Roosevelto pa
siuntinys Vatika- 

nui serga
FLORENCIJA, Italija, birž. 

24. — Ruošiamasi gabenti iš 
Florencijos į Romą Myroną 
Taylorį, prez. Roosevelto pa
siuntinį • Vatikanui. Romoje 
Tayloriui bus padaryta operą- 
cija. Taylorio padėtis yra sun
ki, nes teko įleisti ir svetimo

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
24. — Franeuzai stipriai prie
šinasi vokiečiams į pietus nuo 
miesto Lyon, sako pranešimai 
gaunami Berlyne. Tačiau vo
kiečiai įveikia pasipriešinimą ir 
žygiuoja pirmyn.

Atlanto pakraščiu vokiečiai 
pasistūmė pirmyn iki 
upės žioties. Naciai 
m’estus Grenoble ir 
berry.

LONDONAS, Anglija, birž. 
24. — Anglijoje susidarė žy
mių francuzų branduolis, Ta 
grupė yra pasiryžusi vadovau
ti franeuzams, kurie nenori pa
siduoti vokiečiams ir italams.

Yra davinių, kad Francuzi- 
jos kolonijos pritaria idėjai ka
riauti. toliau su fašistais ir na
ciais. Generolas Mittelhauser, 
Francuzijos jėgų Syrijoje ko- 
manduotojas, pareiškė, kad jis 
sutinka kariauti toliau.

Paskandino 7 Itali
jos submarinus

LONDONAS, Anglija, birž. 
24; — Admiralitetas pirmadie
nį paskelbė, kad paskandintas 
Italijos submarinas į rytus nuo 
Suczo. Viso jau septynis sub
marinus Mussolinis pražudė, 
kai stojo į karą.

Gironde
paėmė
Cham-

Atmušė italų atakas
BORDEAUX, Ęrancuzija, bir

želio 24. — Francuzijos karo 
vadovybė paskelbė pirmadienį, 
kad italų atakos Alpų srity 
tapo atmuštos. Italai turėjo

kraujo jo spėkai sustiprinti. Įsunkiu nuostolių.

Eksplodavo amuni
cijos sandėlis Ru

munijoj

LONDONAS, Anglija, birž. 
24. — Geoffrcy II. Shakespeare, 
Britanijos užsienių prekybos 
sekretorius, paskelbė, kad į 
tris savaites bus išgabenta nuo 
karo pavojaus iš Anglijos į 
dominijas pirma vaikų grupė;

Kiek vaikų bus p'rmoje gru
pėje, Shakespeare nepasakė. 
Jis betgi davė suprasti, kad do
minijų valdžios yra prisiruo- 
šusios priimti apie 20,000 val
kų tuojau.

BUCIIAREST, Rumunija, b’r- 
želio 24. — Pirmadienį Bucha- 
resto, Rumunijos sostines, prie
miesty eksplodavo amunicijos 
sandėlis. Nelaimėje užmuštas 
tūlas skaičius kareivių, 
kareivių žuvo, iš karto 
statyta.

Organizuojama Ja
ponijos fašistų 

partija

Kiek 
nenu-

Smerkia Francuzijos 
vyriausybę dėl pa

skiros taikos

TOKIO, Japonija, birž. 24. — 
Organ’zuojama Japonijos “ko
alicinė” partija, kurion įeis vi
sos žymesnės šalies politinės 
grupes. Kitaip tariant, organi
zuojama Japonijos fašistinė 
partija.

Matoma, vadovybė šitoje 
partijoje teks princui Fumima- 
ro Konoye. Partija užimsiant! 
griežtą poziciją visuose ginčuo
se su Kinija, Jungt. Valstijo
mis ir Didžiąją Britanija.

— Prez. Rooseveltas sulaikė 
pardavimą Britanijai 20-ties 
Jungt. Valstijų karo laivų.

— Lenkijos premjeras Si
korski paskelbė per radiją, kad 
daugumą Lenkijos kariuomenės 
tapo nugabenta iš Francuzijos 
į Angliją.

— Naciams teks naujai sta
tomi Francuzijos karo laivai. 
Kai kurie tų laivų jau baigia
mi statyti./

— Naciai ketina artimoj at
eity šaukti konferenciją Euro
pos žemėlapiui pakeisti ir eko
nominėms problemoms sutvar
kyti.

— Francuzijos vyriausybė 
ketina persikelti iš Bordeaux 
i kitą miestą. ' *

Pataria J. Valstijoms 
užgriebti Francuzi

jos teritoriją
WASHINGTON, D. C., birž. 

24. — Stephen Early, prez. 
Roosevelto sekretorius, pirma
dienį pareiškė, kad Baltasis Na
mas paskutinėmis d’enomis ga
vo keletą šimtų telegramų, ku
rios pataria Jungt. Valstijų 
valdžiai užgriebti Francuzijos 
prekybinius ar karo laivus, ar
ba užimti Francuzijos terito
riją, kaipo atlyg nimą už Pa
saulinio karo skolas. Tos tele
gramos įteiktos valstybės de
partamentui, sako Early.

TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

KAUNAS, birželio 22. — Pa
leisti dar 141 politiniai kali
niai. Paleis Raseiniuose, Pane
vėžyje ir Ukmergėje. Moloto
vo pavaduotojas ir Vitkauskas 
pasikeitė vizitais. Energingai 
valomas valdžios aparatas. At
leistas Valstybės Kontrolierius 
Šakenis, du vice-ministrai ir 
dauguma departamentų direk
torių. Pašalinta eile provinci
jos satrapų, skiriami sąžiningi 
liaudies žmonės. Pabėgę Mus- 
teikiai išbraukti iš kariuome
nės. Karo Mokyklai panaikin
tas Smetonos pavadinimas. Iš 
bibliotekų išmesti Smetonos ra
štai. Gyventojai, įstaigos su
naikino Smetonos paveikslus, 
paladžius paleistas atsargom 
Svfeikatoš JMinisteri ja prade jo 
nemokamai gydyti žmones. 
Kauno Savivaldybė paskubino 
darbininkams kolonijų statybą. 
Lietuvoje uždraustos lenkų fil- 
mos. Santykiai su SSSR ka
riuomene nuoširdus. Vyriausy
bė kasdien gauna šimtus svei
kinimu iš viso krašto.

Amerikiečiai bėga 
iš Francuzijos 

į Ispaniją

Raudonojo! armijoj 
ivestas saliutavimas

MASKVA, Rusija, birž. 24. 
— Raudonojoj armijoj buvo 
panaikintas kareivių saliutavi
mas, atiduodamas viršiloms. 
Sal.’utavimas, pasak komunis
tų, buvęs “buržujinis iŠmislas”. 
Dabar ir raudonojoj armijoj 
saliutavimas įvestas tikslu pa
laikyti geresnę discipliną. Ko
munistai priėmė dar vieną 
“buržuazinį išmistą”.

Ragina francuzus 
jūreivius keliauti Į
Britanijos uostus
LONDONAS, Anglija, birž. 

24. —Tarptautinė Jūreivių Fe
deracija sekmadienio vakare 
per radiją atsišaukė į Francu
zijos laivų įgulas jurose. Ra
gina jas keliauti į Britanijos 
uostus, kad laivai netektų vo
kiečiams ir italams, jeigu jie 
sugrįš į Francuziją.

Penki civiliai gyven
tojai sužeisti Maltoje

CAIRO, Egiptas, birž. 24. — 
Italijos lėktuvai keliais atve
jais atakavo Maltą, Britanijos 
laivyno bazę Viduržemio Juro
je. Penki civiliai gyventojai ta
po sužeisti.

,, .

MANILA, Filipinų Salos, bir
želio 24. — Francuzų kolonija 
Filipinų salose pasiuntė prezi
dentui Lebrunui telegramą. Sa
ko, kad vyriausybė, pasirašiusi 
taiką su vokiečiais paskirai nuo 
Britanijos, daro gėdą Francu- 
zijai.

Rumunijos fašistai
remia karalių 

Karoli

Uždraudė gabenti 
prekes i Fran- 

euziją

BUCIIAREST, Rumunija, b'r- 
želio 24. — Rumunijos plieno 
gvardijos (fašistų) vadas Ho- 
ria Simą išleido atsišaukimą 
šalies fašistus, ragindamas juos 
remti karaliaus Karolio politi
ką ir naujai organizuojamą vy
riausybės politinę partiją.

LONDONAS, Anglija, birž. 
24. — Britanijos valdžia pir- 
mad’enj uždraudė gabenti bet 
kokias prekes j Francuzijos te
ritoriją Europoje. Prekės ne
leidžiamos nė į Korsiką.

Italai ir vokiečiai 
atakuoja fran- 

euzus

7

frg.■. i T..., ...... ,L d"

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

Bendrai giedra; saulė teka 
5:15 v. r., leidžiasi 8:29 v. v.

GHANCY, švęicarijos-Fran- 
euzijos, pasieny, birž. 24. — 
Pirmadienį laukta Francuzijos, 
Vokietijos ir Italijos mūšių pa
liaubas paskelbiant. Tačiau ank
styvieji pirmadienio praneši
mai rodo, kad mūšiai Alpų sri
ty tą dieną tebėjo. Francuzus 
atakavo italai, o iš užnugario 
vokiečiai. . Smarkiausi mūšiai 
ėjo Bellegarde apylinkėje.

MADRIDAS, Ispanija, birž. 
24. — Ispanijos vyriausybe su
tiko nereikalauti 'vizų formalu
mo iš amerikečių, kurie bėga 
į Ispaniją iš Francuzijos. Ame
rikiečių pabėgėlių busią apie 
500 arba 1,000. Jie lauks Ispa
nijoj arba Portugalijoj Jungt. 
Valstijų laivo, kuris pargaben
tų juos į Ameriką.

Iš Francuzijos į Ispaniją 
bėga ne t.k amerikiečiai. Bė
ga ir kitų šalių piliečiai. Jų 
tarpe jau pasiekė Madridą bu
vęs Angjlijos karalius, dabar 
Windsoro kunigaikštis.

Earl Browder kaltas
NEW YORK, N. Y., birž. 

24. — Amerikos komunistų 
partijos sekretoriui ir komu
nistų kandidatui į prezidentus, 
Earl Browderiui, te’smas pa
skyrė bausmės ketverius me
tus kalėti ir $2,500 piniginės 
bausmės sumokėti dėl to, kad 
jis vartojo falšyvą pasportą 
kelionei į užsienius. Pirmadie
nį United States Circuit Court 
of Appeals patvirt no šitą bau
smę.

VILNIUS. — Darbai Gedimi
no kalne tęsiami toliau. Netru
kus bus pradėti ir Trakų isto
rinių paminklų tvarkymo dar
bai. Tam Reikalui Seimas pa
skyrė 50,000 Lt.

TRAKAI. — Iš Trakų susto
jimo vietos į Naujuosius Tra
kus jau baigiamas tiesti gele
žinkelis. Numatoma, kad gele
žinkelis pradės veikti birželio 
pabaigoje. Geležinkelis bus nu
tiestas iki pat Trakų ežero, kur 
numatoma suorganizuoti susi
siekimą motorlaiviais. Taip pat 
baigiamas tvarkyti vieškelis 
tarp' Giedraičių ir Pabradės.

VILNIUS. — Karo atliėgėliai 
yra išskirstomi į jiems gyventi 
skirtas vietas. Lietuvos Raudo
nasis Kryžius lenkų sekcijoje 
nukentėjtįsiems nuo karo šelpti 
yra įregistravęs 8,978 asmenis, 
reikalingus materialinės para
mos. Vilniaus srityje ateivių iš 
viso yra 91,350 asmenų. Visus 
reikalingus pagalbos iš miesto 
savivaldybės žinios ir įvairių 
prieglaudų dabar perims Lietu
vos Raudonasis Kryžius.



St. Miščikas-Žienujs

Linkolno ir jo užmušėjo paslaptis
(Tęsinys)

Leiskime, jog tiesa ką anas 
senis pasakoja ir remiantis jo

ma jį patupdyti moderniškou 
žudymo vieton, elektros kėdėn, 
bet kas iš tp? Kam bu$ iš to 
naudos? Tik bereikalingų gin
čų, aistrų gali sukelti šios se
nos, jau pamirštos liylos atnau
jinimas.

Ir Krašto Apsaugos departa
mentas pareiškė sąžiningam ad
vokatui, jog valdžia neskaito 
reikalingu užsiimti šiuo dalyku, 
taip sakant, biznis 
neišdegė.

Netrukus po savo 
nio pas advokatą,
Booth, prezidento užmušėjas, 
pats nusižudė arseniko doza.

Bet advokatas norėjo pada
ryti biznį ir negalėdamas gau
ti iš valdžios žadėtų 100,000 
dolerių, kurie buvo išmokėti 
prieš 40 metų kitiem^, nutarė 
savotiškai išnaudoti šį faktą ir 
1003 m., kuriais nusižudė ta
riamas Booth, advokatas liepė 
balzemuoti savižudžio kūną, 
parašė apie tai nemenką kny-

advokatui

atsilanky- 
tariamas

kumentus šio fakto įrodymui 
ir pagaliau, negalėdamas nie
ko geresnio sugalvoti, išnuo
mavo kūną vienam cirkui, ku
ris vežioja jį po visą Ameriką 
rodydamas sinalsuoliams buvu-

už tuos kelis centus leidžia 
patikrinti dokumentus, kurie 
įrodo, jog tai ne melas, bet is
torinė tiesa.

Be pačio kaltininko prisipa
žinimo, yra’ir kiti ženklai įro- 
dą, jog senis iš tiesų buvęs pre
zidento užmušėjas, būtent: du 
randus, vieną kaktoje, antrą 
pakaušyje; bę to, minėtas kū
nas taip pat neturėjo kelių są- 
naiių dešinės rankos pirštuose, 
kurių neturėjo, kaip žinoma i|’ 
artistus nužudęs prezidentą.

Bet nežiūrint viso to, dargi 
pripažinimo Evanston universi
teto ir Chicągos istorijos studi
jų draugijos, nenorima pripa
žinti po cirkus besibastančių 
mumiją kaip prezidento Lin
kolno žmogžudžio, J. W. Booth

' bet žuvo keli cirko tarnautojai 
•ir žvėrys, bet Booth mumija li
ko sveiką, kaip lygiai išsige bi
jo nuo gaisro, kuris sunaikino 
visą cirką, bet lavonas buvo iš- 
ge|l^ėtąs. Likirpas, rodos, tyčio
jasi iš prezidento užmušėjo, 
ambįcįngo, apie garbę svajoju
sių artisto Booth.

Bet visgi, ar iš tiesų tai tik
rasis užmušėjas, kuris rodpmas 
už kelis centus cirke?

Panagrinėkime šiek tiek pa
čius faktus.

Kuomet prezidentas buvo pa
šautas, ir vėliau pasikankinęs 
devynias valandas mirę, krašto 
apsaugos departamentas pasky
rė 100,000 dolerių * tiems, ku
rie gyvą ar negyvą pristatys 
žmogžudį.

Sumą nemenka dargi šiems 
laikąms ir nei vienas tokios ge
ros progos butų nepraleidęs, o 
tuo labiau tie, kurie bent kiek 
galėjo paremti savo veiksmą, 
kaip šį kartą, kariuomenės bū
rys.

Maža to, valdžia buvo užinte- 
resąpta, kad nužųdytojas butų 
nubaustas. Ne svarbu buvo val
džiai ar nųžudytpjas bus tik
ras, ar tariamas, svarbu, kad 
visuomenė žinotų, jog prasikal
tėlis užsitarnavo tinkamą baus
mę ir ji buvo jam įvykinta.

Nušautas žmogus, kuomet 
buvo parodytas žmonėms pa
žinti, buvo pusiau apdegęs ir 
aišku, jog sunku' buvo pažinti 
ir pažinimas galimas buvo tik 
paviršutinis. ‘

Tie, kurie jį rodė, buvo užįn-

butų pripažintas prezidento už
mušėju ir galėtų gauti valdžios 
pažadėtus 100,000 dolerių.

Kas jį geriausiai galėjo pa
žinti? Jo artimieji. Bet tie arti-

daugiausia užinteresuoti pripa
žinti apdegusiame kūne taria
mą užmušėją, kad tuo paleng
vinti gyvenimą 
šiam tikram jų 
tistui Booth.

Maža to, ir
biąusia, tariamas Linkolno už
mušėjas buvo užtiktas kažko-

gyvam išlikų-

tai bene svar-
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Bet lavonas vežiojamas po 
Ameriką, nors nemaža akcideii- 
tų pergyveno: vieną kartą yos 
nežuvo traukiniams susimušus,

žmoguždystei įvykus, bet dvy
likai dienų praslinkus po pačio 
žmogžudžio pabėgimo.

Pęr dvyliką dienų tikrasis 
žmogžudys Booth galėjo ne lik

CHANE COĄL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Teflonas PdRTSMOUTH 9UZ2 

POCAHUNTAb Mine Kun iš geriausių mainų, 
daug dulkiu iŠirtita Perkant $7.35 
5 tonus ar daugiau ............................ ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7.00 
.ant 50 tonų ar daugiau tiktai . ....... ■
PETROLEUM CARBON COKE $g.00

Sale? Tb Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas

f.' «■

::W
■M

J? 1

MINNEAP.OLIS. — Ed Duggers, ka rėje, kuris sumušė lenktynių rekordą. 
Duggers yra iš Tufts kolegijos. Jis pralenkė Fred Woįcott dešinėje, kuris at
stovavo Rice Institutą.

daug toliau nuvykti,/ bet ir lūs, kad galėtume juo patikėti 
daug geresnę pasislėpimo vietą arba daleisti.
rasti, negu kažkokia kute. į Bet visai aišku būna, kuo-

Bet kas tuomet tas nužudy- met pažiūri į šiuos faktus iš 
tas toje kūtėje?

Kas, niekas nežino ir niekas 
tikrai nesužinos, bet galima ne
abejoti, jog vienas tų šimtų 
prasikaltėlių, kurie klajoja pa
saulio keliais vengdami polici
jos ir kurių bylos, dažniausia 
neužbaigtos, vėliau ilsisi teismų 
ar policijos archyvuose.

Jo nelaimei, beieškant kito, 
užtiko jį ir tuomet, kuomet 
anas norėjo pasiduoti karei
viams žinodamas, jog jį baisi 
bausme nelaukia, kareiviai nič-' 
ko nelaukdami jį našauja. nai

Galėjo dargi būti vienas iš ■ 
tų klajoklių, gyvenimo nenusi- Į 
šekelių, kurie nieko nepadarė a

j kitos pusės.
Kodėl šovė prezidentą Booth, 

mes jau žinome, šovė, nes norė
jo pagarsėti, notfejo virsti tau
tos didvyriu, tėvynės gelbėto
ju, bet ne dėl to, kad iš tiesų 
jis to prezidento taip nekentė, 
jog negalėjo pakęsti jo nenužu-

Puiku. 1
.. Prezidentas nužudytas, Booth 
lekią ant savo arklio laukais į 
j ai p žinomą slėptuvę, kur jis

lę žmonija, kad ne lik nenori * 
tų nei vieną savo kelyje sutik-į b 
Ii, bet neturi jokio pasitikėji
mo žinonių Icistų^tat^mų sar- I 
gybiniais. |

Bęt šiame atvęjuje nesvarbu 
visai kas buvo ši nekalta au- | 
<a, svarbu ar senis, prisipaži
nęs žmogžudžiu buvo tikrai 3 
3ooth, nužudęs prezidentą ar J

Pirmiausia kyla kitas klausi
mas: Kam galėjo ateiti galvon 
mintis eiti prisipažinti žmogžu
dystėje ir dar jos nepapildžius?

Jei tai butų buvęs koks jau
nuolis ir dar už kelių metų po 
pačio fakto įvykdymo, butų ga
lima daleisli, jog troško garbės 
ir nutarė pasisavinti ne sau pri
klausančią bausmę. Panašių at
sitikimų kriminalogijos istori
ja žino, dargi rusų rašytojas 
Dostojevskis t savo kūrinyje 
■‘Prasikaltimas ir Bausmė” vie
ną tokių parodo, bet čia ne 
jaunuolis, senis, senis apie sep
tyniasdešimt metų amžiaus tu
rįs.

To amžiaus žmogus negali

Bet jei jau leisime, kad kaž
kokiam seniui ta mintis kilo ir 
jis išnagrinėjęs visas aplinky
bes nutarė pasijuokti iš pasau
lio ir suvaidinti žmogžudžio

Bet iš, jo pasakojimo matyti, 
kad jam visgi Booth asmuo, 
jcį jis juo pačiu nebuvo, gerai 
)iivo pažįstamas.

n iškas Booth žymes.
Taip, senis tas žymes turėjo, 

bet nejaugi galima tikėti, jog 
senis darėsi operacijas norėda
mas įrodyti, kad jis iš tiesų tuo 
yra?

Aišku, kad ne, ir visa tai ro
do, kad klajojęs po Amerikos 
cirkus kūnas yra tikrojo pre
zidento užmušėjo kūnas.

Kitaip dąrgį negalima išaiš
kinti jo savižudybės trims sa
vaitėms praslinkus po prisipa
žinimo advokatui. Ko jis turė
jo žudytis, jei jam nepasisekė 
prigauti žmones, kuomet vis- 
vieh jį ne kas kita laukė pri
pažinus jį tikruoju prezidento 
žmogžudžiu ?

Supuolimas? Perdaug tiks-

No, 2560

O centų ir prašau ataiųsti man Pavyzdi No

| Vardas ir pavardė

| Adresą*....................... —

I Miestas ir valstija..

| NĄU41ĘNOS NĘEDLECRAFT DEFT
| 1739 So- Halsted UL

. čia

DIČKY BIRD FATTERN256O
No. 2560—Išsiuyinėjjimai lovos užklodei

*

galės rainiai laukti tolimesnių 
įvykių vystymosi.

Sakysite, o iš kur aš ištrau
kiau, kad jis turėjo kokia nors 
pasislėpimo vietą? Apie tai nie
ko tikro nežinoma, jei neskai
tyti pačio senio prisipažinimo, 
o šį kartą jo parodymais ne
galime vaduotis.

Labai paprastai.
Nors pats nužudymas suvai

dintas ir įvykintas artistiškai ir 
jame daugiau artistiškumo, ne
gu tikro terorizmo, kurį mes 
žinome, visgi pačio artisto bu
vo viskas gerai, nors artistiškai 
paruosta ir jo rolėje nebuvo

numatyta, kad jis turi pakliūti ‘ 
valdžios naguosna ir atiduotas 
miniai nulinčiuoti ar teismui 
nuteisti.

Tai parodo daugelis smulk
menų: jis ruošėsi ne vieną die
ną, nęs suskubo pasidaryti ply
šį antrose ložės duryse, kurios 
veda tiesiog prezidento ložen 
iš ložės koridoriaus, pasiruošė 
apgauti sargybinį, kuris stovi 
sargyboje prie prezidento ložės 
pirmųjų durų vedančių į ložės 
koridorių. Bet svarbiausia, jis 
turėjo lauke pabalnotą arklį ir 
bukite tikri, jog jis tą arklį 
paruošė ne paprastam pasijodi
nėjimui į laukus be tikslo ir 
vietos pasislėpti, bet tam, kad 
tas arklys jį suskubtų nunešti 
į vietą; kur jis galėtų pasislėp
ti. Ir labai logiška, jog žmo
gus ruošdamasis bėgti nuo po
licijos pirma pasirūpins vieta, 
kur pasislėpti ir tik vėliau pa
sirūpins priemone tą vietą pa
siekti, šį kartą arkliu.

Jei jis nebuvo numatęs pasi- 
t lėpįmo vietos, kam jam buvo 
reikalingas arklys? Pabėgti 
miškan, į laukus? Nejaugi jis 
galėjo pasitikėti tuo pasprukti? 
Aišku, kad ne.

Jis turėjo pasislėpimo vielą 
ir ta vieta turėjo būti ne labai 
toli, ne§ tikėjosi ją pasiekti 
arkliu pirmam sąmišio triukš
mui nepraslinkus.

Taip jis ir padarė. Abejonių 
negali būti.

Puiku.
(Bus daugiau)

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. R SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

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

vak. iNedeiioj pagal susitarimą 
Ofisą Tel.: YARDS 4787 

Narnų Tel. PR08PECT 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

DR. BRUNO J. 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS :2—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

A

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

., Ambulance
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. BĮermitage Avė. 
4447 South Faįrfield Avenue

Telefonas LAFAYĘTTE 0727 « » t < *
—\ _ -s __  • koplyčios visose
—1 Chicągos dalyse

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern 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.

KITI LIETUVIAI DAKTARĄ

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 
i Phone YARDS 7299

AKIU SPECIALISTAI
Ttcl. ^Office Wentworth 6330

Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

KITATAUČIAI

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

su POVILU SALTIMIERU.* • •• ] r * / : , « • J t

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicągos, 
Cicero 
Lietuvią 
Direktorių 
Asociacijos

iiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiitit

. Ambulance 
g Patarnavi- 
f mas Dieną 

ir Naktį

c

TURIME 
KOPLYČIAS 

VlSOSfc MIESTO 
DALYSE

DiiiitiiiiiiiiiiHitiitiiniiiiintiiiiiai

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

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

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

LACHAWICZ ir sūnus
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East Į08th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western ^.yęnųė x Phone LAFayette 8024

ANTANAI M. PHILLIPS
3307 Lituahica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phopę GROvehill 0142

Phone Cicejro 2109
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court, Cicero M

J. LIULEVICIUS,
4348 S. Caįifornia Avenue Phone LAFayettę 3572

♦ • t *. J • • .*

DR. G. SĘRNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

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. Kenvvood 5107

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 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

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. Caįifornia Avenue

Telefonas Republic 7868

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

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

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. Tpelephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Bfunswick 0597

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų tel.—Hyde Pafk 3395
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Lietuvos Naujienos
VILNIUS. — Vilnius yra 'ne 

tik pirmosios lietuviškos kny
gos lopšys, bet, po Tilžės, ir lie
tuviškų laikraščių išbujosimo 
centras. Žymesnės periodikos 
pradžia Vilniuje skaitoma nuo 
1904 metų, kai Peterburge ėju
sio periodinio laikraščio “Lietu
vių Laikraštis” artimieji bend
radarbiai susirūpino Vilniuje 
leisti didesnį dienraštį. Jų pa
skatintas tuometinis lietuvių 
veikėjas inž. Petras Vileišis sa
vo lėšomis 1904 metais lapkri
čio mėnesį išleųlo “Vilniaus ži
nias’’. Dienraštis turėjo pasise
kimų visų pažiūrų lietuvių tar
pe ir per trumpų laikų išaugo 
taip, kad jau 1906—1907 metais 
turėjo apie 2,000 nuolatinių 
skaitytojų, bet kai kurioms 
grupėms pradėjus naujųjį laik
raštį boikotuoti jo tiražas kri
to iki 700 egzempliorių ir laik
raštis pagaliau turėjo likviduo
tis. Kitas iš daugiau pasižymė
jusių periodinių leidinių buvo 
laikraštis “Viltis”, kuris pradė
jo eiti 1907 m. ir buvo reda
guojamas dabartinio ir pirmojo 
Lietuvos Respublikos Preziden
to A. Smetonos. Nuo 1909 me
tų birželio 6 d. pradėjo eiti 
dienraštis “Lietuvos Žinios”, 
kurio bendradarbių eilėse buvo

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

Mes galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant bet 
kokj vartotą karą. Visi karai 
garantuoti ir turi praeiti saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty
kite musų nuostabius pirkinius. 
Nereikia jmokėjimo, jei turi nuo
latinį 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 $OQC 
Sedan, elektr. šildyt....... faww
1936 Packard 4’durų
Sedan ............ Y............. ..... v, U
1937 Nash, mažasis 4 durų
Sedan, radijo, šildytuvas $07E 
defrosteris, tik ................ w f w
1937 Terraplane 4 durų $OQC 
Sedan, . trunkas ................ faww

IR DAUG KITOKIŲ.
Atdara Vakarais iki 10 v. r. 

ir sekmadienį. 
7333 SO. HALSTED 
Tel. Aberdeen 3780V - - >

F. Bortkevičienė, Dr. K. Gri
mus, M. Sleževičius, St. Šilin
gas, o laikraštį redagavo ir pa
sirašė leidėju Jonas Vileišis. Iš 
savaitinių' pirmasis 1905 metais 
pasirodė “Lietuvos Ūkininkas”, 
kuris nuo 1909 metų pradėjo 
leisti priedų “Sveikata”, o “Lie
tuvos žinios” nuo 1910 metų— 
priedų “Mokykla”, kuris vėliau 
buvo paskatinimu leisti atski
rus pedagogikai skirtus žurna
lus ir laikraščius. “Sveikatų” 
šiandien pavaduoja populiarus 
žurnalas “Medicina”, o kitas 
“Lietuvos Ūkininko” priedas 
“Jaunimas” ir šiandien atskirai 
tebeeina. 1910 metais- M. Bir
žiška pradėjo leisti žurnalų lai
kraštį “Visuomenė”, o G. Pet
kevičaitė mokslų einančiam 
jaunimui skiriamų “Aušrinę”. 
1911 metais M. Slože'Ei is iš
leido kooperacijai propaguoti 
.kiriamų laikraštį “Bendrijų”, 
kurio tęsinys dabar yra popu
liarusis kooperacijos žurnalas 
“Talka”. Tais pat 1911 metais 
pasirodė kun. Kraujelio reda
guojamas laikraštis “Aušra”, 
kurio paskirtis buvo rūpintis 
religiniais jaunimo ir suaugu- 
šiųjų reikalais. 1912 metais iš
ėjo “Naujoji Srovė”, aplink, 
kurių būrėsi vad. pažangiosios 
jaunosios pajėgos. 1913 metais 
Vilniaus lietuviai literatai, Liu
dui Girai vadovaujant, išleido 
literatūros ir dailės laikraštį 
“Vaivorykštę”, o 1914 metais 
sausio 5 d. pasirodė pirmasis 
“Vairo” numeris, kurio redakto
rium buvo dabartinis Respubli
kos Prezidentas A. Smetona, o 
bendradarbių tarpe — M. Yčas, 
Kymantaitė-Čiurlionienė, Vydū
nas, Penkaitis, kun. Steponavi
čius ir k t. Periodinės literatū
ros tarpe svarbių vietų užėmė 
1912—1913 metais ėjęs metraš
tis — almanachas “Švyturys”, 
kurio redaktoriumi buvo J. 
Rinkevičius. Po Didžiojo karo 
pertraukos 1917 metais Vilniu
je išėjo pirmasis dienraštis 
“Lietuvos Aidas” ir populiarus 
darbininkijai skirtas savaitraš
tis “Darbininkų Balsas”.

NAIJ.ITENŲ-ACM E

COMPIEGNE MIŠKAS, Franci j a. — Francijcs vadai atvyksta prie vagono, ku
riame jų laukia Hitleris su taikos pasiūlymu.

KAUNAS. — Darbo Rūmai 
i įvairiuose miestuose yra įsteigę 
kulturiniu-s klubus, 1-ne dauge
lio klubų yra suorganizuoti 
chorai, orkestrai, vaid.nimų ra
teliai ir piie visų yra skaityk
los, bibliotekos ir t.t. Klubų pa
tarėjai darbininkams teikia į- 
vairių patarimų, nurodymų, in
formacijų ir kt. Įvairiais teisi 
niais klausimais darbininkams 
patarimų teikia Dabo Ramų 
advokatai. Tačiau pastaruoju 
metu kilo mintis steigti profe
sinius kulturin us klubus. Šių 
mintį iškėlė darbininkai, į ku
riuos rinktųsi tik vienoje ku
rioje srityje dirbantieji. TuosO 
klubuose butų galima rengti re
feratus, diskusijes, pastai.a > 
L.pecia įais ,kLu.>imais. Tuo bū
du per šiuos klubus butų gali
ma varyti ir profesinį darbinin
kų švietimų bei auklėjimų. Pro- 
i esmių klunų steigimui pritaria
ma ir manoma tuoj imtis jų or* 
Oa.4zuvimo.

VILNIUS. — žemės tvarky 
mo įstaigos pareigūnai sėkda- 
m., kad visur Rytų Lietuvoje 
.,uL apsėti laukai, užtiko, kad 
kai kurie dvarininkai to įsaky
mo nevykdė, paliko didesnius 
plotus dykų laukų. Dabar šie 
laukai perie.džiami šių vasarų 
eksploatuoti apylinkės ūkinin
kams. Kad dar butų spėjama

M0NEY-8ACK
KIDNEY DIURET1Cr

Every penny will be paid back to you it 
reau’ta from KIDANS are not pleaalne. 
That’a how poaitive we are that KIDANS 
is one of the beit remediea known for the 
rclief of non-organic kidney troublea. You. 
too, may prove thia to your entlre aatia- 
foctlon without risking one ccnt.

KIDANS, In convenient pellet form, Is 
th; produet of a fasncus laboratory. It 
containa a diuretic atliulant and othcr 
Imredients whxh act dircctly upon the 
kidneya and urinary eyjtem, docs not in- 
rlude harmful or haLit-fonning draga and 
is not a laxatlve.

Such diseoir.forts and distressea «s Gct- 
t’ntr-Up-Nightc, Back-.che, Le* Pains. 
Nervoua Keadachea, Dizzinesa r.nd Lobs cf 
Energy are freųuently dispellcd in lesa 
than one wec!c if the aympioms are attrib- 
uted to functional kidney tronbles.

You owe it to youraelf and family to 
try KIDANS—the famoua kidney diuretie. 
KIDANS is Safe and Rellable. Thousanda 
report entlre satlsfretion. Takcn accord- 
ing to directiona, KIDANS will glve splcn- 
did results. Try KIDANS, Buy it at our 
fpecirl Price Offer on two boxes. Ūse one 
box. If not satisfl-d, return un< jencd box 
and GET YOUR MONEY BACE.

Raksts Drug .Store, 1900 So. 
Halsted Street.
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“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.
% ........ - -4

INSURANCE |
(APDRAUDA)

• PELNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabi- 
Hties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

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

V

KAUNAS. —. šiuo metu šalia 
Draugijos Vilniaus Kraštui 
Remti vyr. komiteto yra įsistei
gę 23 apskričių komitetai. Be
veik neliko nė vieno valsčiaus, 
kur Draugija Vilniaus Kraštui 
Remti neturėtų savo padalinio. 
Darbui talkininkauja vietos sa
vivaldybės. Prie kiekvienos jų 
veikia atskiras Draugijos pada
linys — komitetas. Tų komi
tetų pastangomis ir surinkta di
džioji išteklių dalis ukininkijos 
įnašas Vilniaus srities' paramai. 
Talkininkauja taip pat didžio
sios ūkiškos organizacijos “Lie
tūkis” ir “Pienocentras”, visa 
organizuota Lietuvos visuome
nė ir skaitlinga išeivija, kuri 
visuomet yra buvusi jautri Vil
niaus reikalų^ Draugijai iki ge
gužės 15 d. pavyko surinkti 
i ,574,703.52 Lt. Vyr. komitetas, 
pradėdamas darbų 1939 m. lap
kričio 15 d. turėjo surinkęs tik 
476,475.32 Lt. Per šešis Vyr. 
K-to darbuotės mėnesius Drau
gijos pajamos yra padidėjusios 
beveik vienu milijonu litų. Iš 
šios sumos 85,466.32 Lt. tenka 
musų išeivijai. Vos Vilniaus 
kraštų atgavus, buvo reikalin
ga teikti skubi pagalba. Jai bu
vo išleista 200,000 Lt. Dabar 
pagalba teikiama jau sistemin
gai. Teikti paramų jaunuome
nei prie Vyr. K-to įsisteigė dvi 
sekcijos: moksleivių sekcija ir 
priešmokyklinio auklėjimo sek
cija. Jau dabar Draugija duo
da per 70 stipendijų mokius ei
nančiai jaunuomenei ir maiti
na apie 1,500 vaikučių, auklėja
mų įvairiuose darželiuose. Dr- 
jos 1940 m. išlaidų sųmata pri
imta 1,650,000 Lt. sumai. Iš 
šios sumos paramos mokyklinei 
ir priešmokyklinei jaunuomenei 
numatyta didžiausioji dalis —• 
1,068,850 Lt.

KAUNAS. — Kovo mėnesio I
pabaigoje “Maisto” švietimo 
skyrius surengė įmonės darbi
ninkams bendrojo lavinimosi 
kursus, kuriuose buvo einama 
istorija, švietimas, pirmoji pa
galba ir higiena, visuomenės 
mokslas ir dailusis skaitymas. 
Po kursų, kurie tęsėsi 6 sav., 
buvo egzaminai. Darbininkams, 
baigusiems kursus ir išlaikiu
siems egzaminus, iškilmingai 
buvo įteikti pažymėjimai. Tose 
kursų uždarymo iškilmėse daly
vavo įmonės vadovybė ir per 
700 darbininkų. Pažymėjimus 
darbininkams įteikdama! dir. 
Dr. Gavėnas pabrėžė, kad skir
stant darbininkams darbų ir ke- 
liane jiems atlyginimų bus 
atsižvelgta ir į kursų baigimų. 
Pasibaigus kursų uždarymo o- 
ficialiai daliai, buvo surengti 
skaitymo ir deklamavimo kon
kursai. Konkursuose dalyvavo 
daug darbininkų, kurių tarpe 
buvo jaunimo ir senimo. Malo
nu buvo pasiklausyti, kai senes
nio amžiaus darbininkas gra
žiai deklamavo musų garsiųjų 
dainių eilėraščius, o po jo de
klamavo jo vaikai, žmona ir kt. 
Gražu, kai tokios didelės įmo
nės darbininkų tarpe įsivyrau
ja gražus paprotys susirinkus 
būrin kultūringai pasilinksmin 
ti.

KAUNAS. — (KSB) Apašta
liškojo Sosto nuncijus J. E. ark. 
L. Contozas davė interview 
“XX Amžiui”. Ekscelencija pa
reiškė savo pasitenkinimų jam 
parodytu vyriausybes, episko
pato ir visuomenės prielanku
mu. Nuncijus kalbėjo: “Malonu 
man rasti Lietuvoje žmones ti
kinčius, mėgstančius darbų. Bū
damas šiame krašte, susidariau 
įspūdį, kad čia' gyvena žmonės, 
verti didelės ateities. Reikia ti
kėtis ir linkėti, kad Vilniaus re
liginis gyvenimas eis rimties ir 
pilnos harmonijos kryptimi.” 
Užklaustas, ar Lietuva turės 
kardinolų, Ekscelencija pareiš
kė savo linkėjimų, kad iš kil
naus episkopato tarpo, Lietu
vos bažnyčia susilauktų Lietu
vos kardinolo. Apie tolimesnį 
darbų užklaustas, nuncijus at
sakė: “Galiu tik pasakyti, kad 
esu užsiėmęs, dirbu ir norėčiau 
savo jėgas pašvęsti Lietuvos 
Bažnyčiai ir šalies gerovei.”

KAUNAS. — Nuo pereito ru
dens Dotnuvos Žemės Ūkio A- 
kademijoje įvestas vaistingųjų 
augalų kursas penktojo ir šeš
tojo semestro studentams. A- 
kademikai propaguos vaistin
gųjų augalų plantacijas, ku
rioms sąlygos ir klimatas Lie
tuvoje palankus, „i

KAUNAS. — Seimas gegužės 
28 d. priėmė svarbų Vidaus 
Reikalų Ministerijos etatų pa
keitimų, kuris liečia be kitų ir 
naujai steigiamų Darbo Rikia
vimo Įstaigų, ši įstaiga pradžio
je turės 19 tarnautojų centre1 
ir 20 tarnautojų vietos įstaigo
se. Tuo budu bus pradėtas ne
seniai išleistojo Darbo rikiavi
mo įstatymo vykdymas. Pirmo
je eilėje bus paliečiami žemės 
ūkio darbininkai ir dirbantieji 
prie svarbesnių darbų. Dalis pa
tvarkymų bus vykdoma . per 
vietos savivaldybes. Bus nusta
tyta bedarbių ir/darbdavių re
gistravimo tvarka, įvestos dar
bo knygelės, parūpinami darbi
ninkai toms tų,ųtos ūkio gamy
bos sritims, kurioms dar jų 
stinga. Naujoji įstaiga organi
zuos ir darbo laikas. Be to, jos 
uždavinys bus į naudingų dar
bų kreipti tokius asmenis, ku
rie dabar paiys nedirba, bet gy
vena iš kitų uždarbio. Vietos 
įstaigos su vietos savivaldybė
mis atliks technikinį darbo pa- 
skirimų. Vietos įstaigų bus pen
kios — svarbesniuose miestuo
se. Tai bus darbo biurai. Dar
bo rikiavimo įstaiga turės ketu
rias referenturas: 1) darbo jė
gos paskirstymo ir darbo deri
nimo (dirbant kontakte su Su
sisiekimo, Žemės Ūkio ir Finan
sų Ministerijomis); 2) darbo 
jėgos samdymo žemės ūkyje 
tvarkymo; 3) darbo jėgos sam
dymo amatuose, pramonėje ir 
prekyboje tvarkymo; 4) statis
tikos ir kitų reikalų referentu- 
ra.

KAUNAS. — šiuo metu in
tensyviai vykdomi Karo Muzie
jaus sodelio praplėtimo darbai. 
Naujoje Karo Muziejaus sode
lio dalyje, už žuvusiųjų dėl Lie
tuvos laisvės ir Nežinomojo Ka
reivio kapo, bus įrengtas spau
dos draudimo metų vaizduojąs 
skyrius.

KAUNAS. — Liet. Turizmo 
Draugija išleido informacinio 
pobūdžio leidinį apie Vilniaus 
bažnyčias ir kitų tikybų maldos 
namus. Leidinyje bus pateikta 
išsamių istorinių žinių ir ap
rašyti Vilniaus bažnyčiose esu 
meno paminklai. Leidinys bus 
iliustruotas kai kurių žymesnių 
Vilniaus bažnyčių paveikslais. 
Leidinį paruošė “Vilniaus Bal
so” red. Zabitis-Nezabitauskas. 
Vilniaus miesto savivaldybė ne
trukus pradės leisti Vilniaus 
miesto istorijai ir kultūrai skir
tu periodinį leidinį “Vilnių” ku
ris bus iliustruotas Vilniaus 
miesto istoriniais ir kultūriniais 
paveikslais. .

KAUNAS. — Nuo rudens Me
no Mokykla bus pertvarkoma. 
Laisvosios ir taikomosios dai
lės skyriai, veikę mokykloje, 
paverčiami savistoviomis mo
kyklomis. Ta taikomosios dailės 
mokykla paliks Kaune, o lais
vojo meno skyrius nuo rudens 
bus perkeltas į Vilnių ir suda
rys pagrindų laisvosios dailė; 
mokyklai Vilniuje. Mokyki i 
bus įkurta buv. Stepono Batoro 
un-to meno fakulteto patalpose, 
bet veiks visai nepriklausomai 
nuo Vilniaus universiteto.
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apsėti, tiems ūkininkams atei
nama su įvairia pagalba.

PERKA—PARDUODA—MAINO

Elektrinius Motorus
Ekspertinis Pataisymams Patarnavimas.

Fnn Motorui—Pompų Motorai—Šaldytuvų 
Motorai—Elektriniai Motorai, Vartojami Ros- 
t liurlintuose—-Bučernese—Baisiu vykiose.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

PARŪPINA PASKOLAS — DYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATYS PASIIMAM IR 

PRISTATOM
Skubus Patarnavimas—-Dienų—Naktį

SUPERIOR ELECTRIC 
COMPANY

2111 SOUTH WABASH AVĖ.
Tel. C ALUM ET 5102

Garsinkitės “N-nose

MADOS

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

Tel. PROSPECT 8742
Mes iškraustome modernu budu K 

Pardavinėjame tiktai geriausios ko- ■ 
kybės anglis. B

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

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street A

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

SH0W ROOM
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas

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

No. 4471—Suknelė ir žaidimui kos
tiumas mergaitėms. Sukirptos mie- 
ros 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ir 16.

aras Europoje
Jei norite žinoti apie karų ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.” 

»f

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagų), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

\

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, Hl. 

čia jdedu 16 centų ir prašaa

atsiųsti man pavyzdi No-----------

Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardė)
•••••• ieaa» —

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

I __________

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

. 3
i 18 
. 75

i—

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

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

Užsakyme kaina:
Chicagoje—paštu 
‘ Metams _ _ _____________

Pusei metų ______ j____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija__________
Savaitei -----------------------
Mėnesiui __________ ___

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

Metams ...........______ L---- $5.00
Pusei metų .........    2.75
Trims mėnesiams _______ 1.60
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .........  $8.00
Pusei metų _____________ 4.00
Trims mėnesiams _______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Bet koks jo kaklas
Musų komunaciai nesitveria kailyje iš džiaugsmo dėl 

įvykusių Lietuvoje permainų. Žiūrėkite, kas ten dedasi: 
Smetona su savo adjutąntais išdūmė į Vokietiją, privi- 
figijuotos organizacijos liko panaikintos, politiniai kali
niai išlaisvinti ir t.t.

Nejaugi už visą tai, klausia jie, galima ką prikišti 
naujajai Justino Paleckio vadovaujamai vyriausybei? Ir 
iš viso, ar galima apgailestauti, kad Smetonos valdžia su
griuvo ir tautininkų partija liko likviduota?

Jei Lietuvos įvykiai prie to tik susivestų, tai butų ga
lima tik pasidžiaugti: dėl Smetonos užkartojo režimo 
griuvimo sįelvartauti netektų.

Tačiau čia reikalas yra visai kitoks: tiek mes, tiek 
daugelis kitų protestuoja ne prieš Smetonos valdžios nu
vertimą, bet prieš Lietuvos okupavimą. Todėl visos ko- 
piųnacių deklamacijos apie Lietuvos intelektualų minis
trų kabinetą’primena tą čigoną, kuris susimetė girti sa
vo arklį.

Kai čigonui buvo pastebėta, jog jo arklys aklas, tai 
tasai atšovė: “Tai niekis, kad aklas, bet žiūrėk, koks jo 
kaklas”.

Jei Lietuva ir jos vyriausybė yra priversta pildyti 
svetimos valstybės įsakymus, tai ji atsiduria ano aklo 
arklio padėtyje: tuo atveju ji gali girtis tik savo “kaklu”, 
o ne akimis, kurios bus Maskvoje.

Franci ją kapituliavo
Kaip ir buvo galima tikėtis, maršalo Petain vyriau

sybė priėmė Hitlerio padiktuotas paliaubų sąlygas. Fak
tiškai Frakcija liko paklupdyta ir priversta išsižadėti sa
vo sutarties, kurią ji buvo pasirašiusi su Anglija. Pagal 
tą sutarti, nei ji, nei Anglija neturėjo teisės daryti su 
naciais atskiros taikos.. Bet kai Hitleris, paėmė už gerk
lės, tai ji ir sutarties atsižadėjo.

Kaip skelbiama, Francija tuoj turės demobilizuoti 
armiją, sudėti ginklus, pavesti naciams savo uostus, ati
duoti karo lėktuvus ir t.t.' Karo laivai bus internuotį. Va
dinasi, jie nebus naudojami prieš anglus. Francuzai jo
kios pagalbos negąlės anglams! teikti.

Užimtos franci jos teritorijos bus okupuotos iki ka
ro pabaigos.

Išsipildę
Vakar buvo įdėtas musų specialaus korespondento 

straipsnis, antrašte “Lietuvos ir Skapdinavijos valstybių 
likimas”. T^arp kitko, tapįe straipsnyje sakoma:

“Daug pa§tebiama juokių žymių, kad ir šiąnąe 
kampelyje (vadinasi, Lietuvoje. — Red.) gali ištikti 
staigus įvykiai, kurie nieko gero nežada. Karas dar 
tik prasidėjo, jo keliąi ir užsimojimai piekam nėra 
žinopri, net tiems, kurie karus veda.

“Hitleris melu įsigalėjo, melu veda karą ir žlug
do mažas valstybes. Tik prisiminkite bičiulystę 
Lenkija, su jos šabesgoj Beku. Neužmirškite jo mei- 
linimosi Norvegijai, Danijai, Olandijai, na kad ir 
Belgijai. Bičiuliški ryšiai su SSSR gali taip pat vie
ną gražią dieną sprogti. O visa tai Lietuvai nieko 
gero nežada.

“Kąrąi pielu mintą, karąį provokacijomis gyve
na. Šiandien bet kani tikėti galima tik tuomet, kai 
lybiai taip pąt ėsį ginkluotas ip stiprus, kaip tavo 
partneris.”
Taip korespondentas rašė dar gegužės mėnesį. Šian- 

$ęn Lietuvoje jau ^ti^o “staigus įvykiai, kurie nieko 
gero nežada”. Vadinasi, prąnašavimas išsipildė. Lietuva 
faktiškai yra okupuotą. O l^ądangi ji yra menkutė, tai ir 
yra priversta pildyti svetimos valstybės valią. 

------- ------------------- —»—

KĄUNAS. — Susisiekimo Mi
nisterija paruošė trijų tiRų sta- 
įybos projektus. Sakyti tiltai 
yra numatyti statyti nęfoli Va- 

'rėnos, Alytuje ir Kaune. Tiltu 
statyba kainuos apie 2,000,000

Darbo Rūmai ruoš dąrįinjė-

kams eilę literatūros vakarų, 
kuriuose dalyvaus žymesnieji 
lietuvių rašytojai.

Naujųjų “Maisto” Skerdykla 
stato apie 150 darbininkų, pur
” ' t t k »(Alaus gamj’ba šiemet suma
žėjo 26,7%.

jie neblogai uždirba.

PAĘĄLTIJO VALSTYBĖS 
IR SOVIETŲ RUSIJA

Kartų airis sumanė savo šu
niui uodegų nukirsti. Ir kirto 
jis tų uodegų nesusyk, bet da
limis.

Paklaustas, kodėl jis taip da
ro, airis atsakė, jog jam gaila 
šunies: esą, nenorįs susyk daug 
skausmo padaryti, todėl ir ker- 
tųs uodegų dalimis.

Lyginai tokių pat operacijų 
Maskva sumanė padaryti ir Pa
baltijo valstybių nepriklauso
mybei, Vadinasi, tą nepriklau
somybę pasiryžo naikinti dali
mis, laipsniškai, o ne vienu už
simojimu.

Tik prieš kelis mėnesius Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos vy- 
riausybių atstovai buvo pakvie
sti į Maskvų pasirašyti padik
tuotas naujas sutartis, kurios 
leido" raudonarmiečių įguloms 
įsitvirtinti tose valstybėse. Ta
čiau štai dabar ne tik įgulos li
ko padidintos, ne tik įvyko di
desnių miestų okupacija, bet ir 
nepriklausomybė tapo žymiai 
susiaurinta. Jeigu iš Maskvos ir 
Leningrado atvykę komisarai 
gali kalbamoms valstybėms dik
tuoti, kokias vyriausybes^ ir iš 
kokių asmenų jos turi sudaryti, 
tai jau čia nebegalima kalbėti 
apie nepriklausomybę. Faktiš
kai čia jau baigiama vykdyti 
ano airio operacija, baigiama 
nepriklausomybė naikinti.
' ' ■ r .......... • '

To visai galima buvo tikėtis/ 
Maždaug prieš trejetų mėnesių 
mes šioje vietoje gana plačiai 
nušvietėme tikruosius Maskvos 
tikslus ryšium su Pabaltijo val
stybėmis. Ten mes nurodėme, 
jog tai yra niekas daugiau, kaip 
tik bolševikų ekspansiją į Bal
tike jurą. Tai.tęsimas imperia
listines rusų,politikos, buri bu
vo vedamą per ^įipjtųięęius.

Akivaizdoje paskutiniųjų įvy
kių, manome, bus visai pravar
tu pakartoti tai, kas šioje vie
toje buvo parašyta prieš trejetą 
mėnesių. Tada, tarp kitko, mes 
rašėme:

Bandykime dabar įvertinti 
paskutinių kelių mėnesią 
įvykius istorijos šviesoje. '

Pirmiausia tenka pasakyti, 
jog SSSR dabartinė dinamiš
ka politika Pabaltijo atžvil
giu visai nėra nauja. Per de
vynių šimtmečius Rusija ban- 
<|ė prie juros prieiti. Dąr 
103j) m. caras Jaroslavas bu
vo pasiryžęs RąlĮįko juros 
krantus užvaldyti. Tačiau at
kaklus įątyių genčią pąsiprie- 
šinimąs užkirto jam kelįą.

Viduramžiam pesibaigianl, 
Rusija pasidarė labiau vie
ningą ir pajėgi. .Jai pasisekė 
sulaikyti mongolų įsiveržimą 
ir žymiai praplėsti savo sie
nas. Vienok išėjimas į jurų 
vis dar tebebuvo užkirstas.

štai 1492 m. Rusija pasta
to milžiniškų Ivangorocįo 
tvirtovę, kuri dominuoja 
Narvos įlankų. Tai buvo pir
mas žingsnis juros link. Va^ 
dįnamasis Jonas Baisusis 
(Ivan Groznyj) tada ir vėl 
pasiryžo užvaldyti juro^ 
krantus ir suteikti^ savo pa
valdiniams ' “tą civilizacijų, 
kuria naudojosi vakarų Eu
ropos valstybės ir kurios dė
ka jie buvo galingi.”

Kaip tik tuo laiku vokie
čiams teko vesti kovų vaka
ruose. Vadinasi, jų rankoj 
buvo surištos. Tuja proga pa
sinaudojo Jonas Baisusis į|’ 
pareikalavo sau visokių leng
vatą Pabaltijo kraštuose. Ka
dangi teutonų ordenas nebu
vo pajaus atsispirti, tai bu
vo priverstas caro reikalavi
mus patenkinti. Tai dar la
biau padilgino rusų apetitą: 
jie įsiveržė į Pabaltijo žemes 
ir užgrobė Narvų. Tačiau į- 
simaiše švedai ir,. susijungę 
sii lenkais, rusus vėl nuo ju
ro? ątstumė. '

Įr yėl per šimtmetį rusu 
valstybė merdėjo, neturėda
ma tinkamo susisiekimo su 
vakarų Europa. PagąĮįąų špa
tą užima dinamiškas caras, 
kuris yra žinomas kaipo Pet
ras Didysis. Pačioje savo vie
špatavimo t pradžioje (1700 
iii.) jįš pąsiryžę užimti Nar- 
w W W 
nęsękįningąs: ĮvęęĮąį į o ąrniį- 
g suĮriu^įnp; '^ern ' me- 
(įm praslinks Jis jy W pra-

JAU PRASIDĖJO
Ąląskvą BJfi ^anglišku

Lieti

kųsįy flar labiau nevykę pasiaiškinimai. —
tię|iivos gyyęji|£jų susį^pinįmas. — Sugretinkite 

?u PaĮi^siąis kitais ą|sįtiki|pąis.

(Mųsą spęcįąįaus korespp|ic|entq Lietuvoje)

SSSR dįenrąštįs M a
kvoje įeįėjo ?ęĮiąnčįd turinio

imu ir prięšyokiška propa-' 
Lietuvai. — Ką reiškia tie kai-* 

yru ir pabėgėlių pasakos. — Nevy-

resnęs: jis užėmė daug mies
tų ir miestelių ir pagaliau 
prie Neva upės iįiočių pradė
jo statyti S t Pelęi’bųrgų, ku
ris, dabar .yra ^iįięmas kaipo 
Leningradas. Tai buvo pir
mas rusų uostas. Tuo būdų,’ 
pasąb caro Petro, langas % 
Ruropų buvo iškirstas. 'Ne
trukus (būtent, 17ĮQ m.) ir 
visos Pabaltijo valstybės ati
teko Rusijai.

Nuo Petro Didžiojo prasi
dėjo rųsų įsigajęjimas Pabal
tijo kraštuose. 1780 m. Šve
dija, Dajiija ir Prūsiją davė 
Rusijai pasižadėjimų, l<ad jo
kie svetimų valstybių karo 
laivai nebus įleidžiami į Bal- 
liko jurų. Tas pasižadėjimas H; 
1857 m. liko neutralizuotas, 
ir nuo tada vėl prasidėjo var
žybos dėl Baltiko juros kon
trolės.

Carų valdoma Rusija sten
gėsi Baltikų kontroliuoti gry
nai imperialistiniais sumeti
mais: ji plėtė savo sienas, 
grobė svetimas žemes ir to
dėl j ura jai buvo būtinai rei
kalinga. r

Dabar pasikeitė valdovai, 
bet Baltino juros atžvilgiu 
politika pasiliko ta pati. Tie- 
ša, pradžioje bolševikai į Pa
baltijo krųštųs .žiurėjo pro 
pirštus* jie tikėjosi pa
saulio revoliucijos, todėl į 
mažmdž’idš nekreipė dėme
sio. Bet jho labiau ėmė aiš
kėti, jog 'su pasauline revo
liucija dar teks palaukti, juo 
agresyviškesni darėsi bolševi
kai Pabaltijo valstybių atžvil
giu. štai 1920 m. jiei! jėgos 
pagalba buvo pasinio j ę už
valdyti Estiją, Latviją ir Lie
tuvą. Tačiau jiems tatai ne
pasisekė. Tąsyk jie sumanę 
kitą būdą, būtent, “sprogdin
ti” tas valstybes iš vidaus, 
kitais žodžiais sakant, savo 
agentų pagalba organizuoti 
bolševikiškus perversmus. 
Neturėjo ne čia pasisekimo: f ' 1 a * '* fbolševikų .suorganizuotas pu
čas Estijoje, kaip anglai sa
ko, buvo visiškas “flop”.

Po to Maskva aprimo. Pa
baltijo valstybes per kai ku
rį laiką turėjo progos lais
viau atsidusti. Jos jau buvo 
pradčjusids tikėti, jog bolše
vikų valdoma Rusija iš tiesų 
atsižadėjo / carų imperialisti
nės politikos. • . • • • • y-

Tam džiaugsmui padare 
gąlų prasidėjęs Europoje ka
ras. Vq? tik Maskva pajuto, 
]<ad jį galį Jaįsvąi šęįluinin- 
kautį Pabaltijo ^raštuose, 

’ tęįoj tąja proga ir pąsinaudo- 
jo. Vadinasi, kaip ir praeity
je Maskva pasiryžo įsitvirtin
ti prie Bąltiko juros. Ir tai 
jį dąro nę kękįaiš ten kilniais 
sumętiniaįs, bęt tik todėl, kad

VMPi Palaiky^ tą pa(i im- 
pępąlistįiiė politiką, kurios 
pep §įnpĮ (mečius laikęsi rusų 
•cąyąį.' įolįįevįktt imperijai 
RųlRLę kontrolę yrą reikalin
gą, tpflėį ji įr griebiasi jėgos 
pojitikp?, ką d galėtų tą kdn- 

hWi.
Akivaizdoje tų faktų tad ir 

> bolševikų propaganda, kad 
įyįąękvoS protęktorątas Pa- 

\ įiąįtįjp valstybėms liko įsteg- 
tas. atsižvelgiant į tų valsty- 
įiįų interesus, yra niekas dau- 
gįąų, kąip tik didižausias 
humbugąs.

prieš H $Wn,U8-
Maskvą. Eltą. RNB praneši- šmavgoi 

m u, laikraštis “Pravda” gegę- jos kare 
žės 28 d. paskelbę Panešimą iš 
Talįnę, pavadintų “Politinės 
nuolaikos Estijoje”, kuriame 
smarkiai puolamas proangliš- 
kas kai kurių sluoksnių veiki
mas, jų prieš v oriška propagan
da ir slepiamas priešingumas 
Sovietų Sąjungai, šiame prane
šame, tarp l<itą |<o, sakoma: 
priešingai, kaip didžioji estų 
ląikrąšŽįų fam tikri estų 
sluoksniai įaįkė Pąnįjos ir Nor
vegijos užėmimą,, o taip pat O- 
landijbs ir Belgijos užėmimą, 
kurį įvykdė vokiečiai, agresiją 
ir mažų tautų pavergimu, šip 
sluoksniai skelbė apie savo lo- 
ja|išbą nusistatymų Anglijos at
žvilgių ir rodę neapykantos Vo
kietijai įr visam tam, kas yra 
vokiška. Šie patys sluoksniai 
skleidė gandu?, kad Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos bięiulišku- 
mąs yrą nepastovus Ir trumpa
amžis, o taip pat, kad karas 
tarp šių kraštų yra neišvengia
mas. įiai kurie iš tų asmenų, 
kurie skleidė tokias nuotaikas, 
yra įvaįrįais sįuįais susirišę su 
anglų pasiuntinybe. Tokių ele
mentų gailina rasti ir laikraš
čio “PaevaĮęht”. bendradarbių 
tarpe. Re to, Tąrtaus universi
tetas taip pat -yra tol<ia vieta, 
į<ur buy° varoma proanglišką 
propaganda, čia ypač pasireiškė 
anglų prekybinės koresponden
cijos mokytojas ponas Harris, 
kuris buvo apmokamas iš Ang- 
lijos. Šio pono “pedagoginis vei
kimas” susideda, daugiausia, iš 
universiteto docentų lenkimo 
ant sąyo kurpalio įr iš rinkimo 
informacijų apie Sovietų Sų- 
jąųgų. Ęs|ų Sovietų Sąjungos 
prękybos rupių sekretorius, 
toks ponas IJoĮmąs, ypatingai 
pasižymį prieš sovietiškų gan
dų gąnimįmų. Estijos valdžios 
sįųokspiuose Jędąmą pastangą 
i| viso nekalbėti apie Sovietą

męnys, kuriuos turi užsienių < 
ręįkąlų liaudies komisariatas ] 
rpeįp, kad tie “dingimai” buvo 
prgąnįzuojami kai kurių asme
nų, ęšančių Lietuvos vypausy- 
pęą organų globoje. Tokiu budu 

^onec, raudonosios armi
jos kareivis, tankų brigados šo- 
ięris, š.m. gegužės 18 d. dingo 
iš savo vieneto ir sugrįžo gegu
žės 26 d. šmavgonec pranešė 
vyrįausybei, kad gegužės 18 d- 
jis buyo paimtas ir nugabentas 
į nepažįstamus namus, ten bu
vo uždarytas į rūsį, kur išbu
vo septynias dienas. Per kelias 
dienas šmavgonec negavo nei 
vandens, nei maisto. Pagrobė
jai jėga, grasindami nušausią, 
stengėsi išgauti iš jo žinių apie 
tankų brigados padėtį ir apgin
klavimų. Gegužės 25 d. naktį 
Šmąvgonec su užrištomis aki
mis buvo atgabentas į miesto 
apylinkes ir paleistas. Raudono
sios armijos kareivis, tos pat 
tankų brigados šoferis Pisarc- 
vas, dingo gegužės 24 d. ir su
grįžo gegužės 27 d. Pisarev pra
nešė, kad gegužės 24 d. vakare, 
jam esant brigados sunkveži- 
niįų parke (parkas yra tame 
pat kieme, kur yra lietuvių pės-

gąlhną įmąty|į siekimų suma
žinti ir nuslėpti tų vaidmenį, 
kurį Sovietų Sųjunga turi Es
tijai. Re to, iš to matosi ir An
glijos bąįminimąsis. Estų spau
dą toUėl mėgina šių klausimų 
išyengti ir pabrėžti savo lojalu
mų Anglijęs atžvilgiu.

Tų pranešimų visa Lietuvos 
spaUdd * pakartojo. Daug kas 
perskaitęs nusiminęs sau tarė 
Tai jau" prasidėjo. Dabar reikią 
laukti ir iš kitų valstybių kokių 
uiors panašaus turinio praneši- 
mų...

Ir štai gegužės męn. d. 
Maskvos radijas į<ąįpo ekstra 
^įnių prąnehe i|‘ Lįęįuyos jr ta
sai pranešįmąs ištisai rytojaus 

spaudoje pajcar- 
to|aš. Jį čia ^nęs iškišai s|i Lie
tuvos vyrįąusybp? pąąišįdnitnu

SSSR užsienių komisariato ko
munikatas apie įvykius su 
sovietų kąrikis Lietuvoje.» « * • • t»

“Tąssas” gegužės 29 d. vėlai 
vakąrę atsiuntė tokių telegra
mų:'‘'‘Sovietų Sąjungos užsie
nių ręįkąlų liaudies koiujsaria- 
tąs ?kęlbtĮą tokį komunikatą: 
pakuliniu ląiku įvyko tam tik
ras skaičius įvykių, kada ding
davo §ovietų Sujungęs įgulų, 
ęęąpęių Liętuvęs respubUkęs te- 
rį|ęrijęje pągąf Sovietų Sąjun
gos ir yętuyoę farpusąvio pa
galbai teikti pąktų, kariui. Duo-

vq užpultas šešių asmenų. Už- 
pąoįikai jį sučiupo, uždengė 
jum gąįvų maišu, nusigabeno jį 
nežinoma kryptimi ir padėjo į 
rūsį, kur jis puvo be vandens 
ir maisto fris dienas. Pagrobė
jai, pavartodami prievartų, kvo
tė pįsarevų apie tankų brigados 
padėtį, ypatingai domėdamiesi 
vieta, kur |a brigada turi būti 
perkelta. Pįsarevui pavyko pa
bėgti per vandentiekio vamzdį.

(Bus daugiau)

m'indamas kitus “kolegas”, 
dirbančius spaudos darbą iš 
lasišventimoi be jokių pašal
ių. Bet “Išvien” neįsigyveno 
kolonijoje, kurios dvasiai nė 
reikalams neatitiko, žadėjo 
vien gerai apie visus rašyti, 
bet neparašė nė apie čia stu
dijuojančius moksleivius, nė 
apie kultūriniai tautinio vei
kimo pradus, kurie, jei ir ne 
gigantiški, tat sunkus ir, pro- 
porcionaliai kolonijai, yra žy
mus. Operavimas popierine 
“Ekonomine Draugija”, skel
bimas, buk TuČius jai paau
kavo 1,000 pezu ir kitos ‘nere
alios kombinacijos privertė 
laikraštį sustoti, taip greit, 
kaip tik pašalpos pasibaigė. 
Tšv.icn’* ekspedicijoj dirbo 
buvęs Brazilijos lietuvių mo
kyklos mokytojas Korsakas, 
parėjęs iš laikraščio ekspedici
jos, nusišovė. Kada M. Šal
čius susidėjo su Vera Verkai- 
te-Laurinavičiene, jiedu pa
siuntė tūlų Jonų Katelę, (“Iš
vien” prenumeratų rinkėjų), 
kad tas nužudytų kitų lietuvį 
redaktorių. Katelė redaktorių 
sužeidė, bet policijai pasipa
sakojo kas jį siuntė ir dabar 
jau keli metai Katelė kankina
si beprotnamy. Tai vis pašai
pūnės spaudos suviliotos au
kos. O. V. V-tė Laurinavičienė, 
pasiliuosavusi iš M. Š. glėbio, 
buteliu bandė sužeisti konku
ruojančio laikraščio tų patį 
redaktorių viename priėmime 
pas ministerį Aukštuolį. Vi
siems atentatams frakasavųs, 
abu išvyko iš Argentinos į Či
lę.

M. Šalčius su Laurinavičie
ne išvyko į Cbile, kur gyveno 
apie porų metų. Atsidūręs Bo
livijoje pasimirė. Mat Bolivi
jos klimatas labai tinkamas 
džiovininkams pasveikti, vie
nok jo neperneša silpnos šir
dies žmones. Prisidėjusi ma-

to Šalčiaus dienas. Gaila žino-

kurtus naujus raštus pasiun
tinybe, jeigu atgaus, persiųs jo 
šeiniai Lietuvon.

m m

NUMIRĖ RAŠYTO
JAS MAT. ŠALČIUS

(Oro paštų specialiai 
‘‘Naujienoms”)

Bolivijos miestelyje Guaya- 
ramąrin gegužės 27 d., 1910 
m. nuo maliarijos ir nuo šir
dies ligos kąrįškoje ligoninėje 
pasimirė lietuvis laikraštiniu- 
kas, keliautojas ir rašytojas 
Matas Šalčius. Tų liūdnų žinių » < I ’ * ’r**ff* * , ***• ' ' ’tik prieš porų dienų oficialiai 
gavo Lietuvos Pasiuntinybe 
Buenos Aires mieste iš Bolivi
jos valdžios organų.

Platesnės velįonies biografi
jos nerašau, nes gal jau busite 
gavę žinias per Kauną, o, be 
to, pačios “Naujienos” žino jo 
parašytus veikalus, jo nuopel
nus Lietuvos šaulių Sąjungai, 
jo dirbimą “Ateity” (ČSA), 
“Trimite” ir “Lietuvos Aide”.

* • • * *Tautininkų vyriausybės ne 
karią paremtas jis apkeliavo 
daugybę šalių ir visur nema
žai prisidėjo prie lietuvių var
do garširiimo. Kaime liko jo 
žmona ir aukštesnį mokslų ei
nančios dukterys.

Velionis buvo sunkiai sugy
venamo budo. Nuo savo bend
radarbių jis dažniausia atsi
skirdavo piktuoju. Taip buvo 
“Trimite”/ taip buvo ‘L. Ai
de”. Nemažai gihčinosi (ypač 
su adv. Bulota) ir šiaurinėje 
Amerikoje.

Argentinoje jis planavo pa
daryti pragį^venimų konkiir- 
suodainas su čionaitiniais lie
tuvių laikraščiais. Su Pasiun
tinybės žmonėmis susitaręs 
tam tikromis pašalpinėmis lė
šomis pradėjo leisti savaitraštį 
“Išvien”, ignoruodamas ir že-

Ministeris Graužinis Atsto
vauja Tik Klerikalams 

» '

Argentinos lietuviu kolonija 
labai apgailestauja, kad pono 
Skipičio pastangomis skubiai 
tapo atšaukti pietuvon minis- 
teris J. Aukštuolis ir Pasiun
tinybes Pirmasis sekretorius 
B. Blaveščiunas. Naujasis mi
nisteris Kazys Graužinis, bu
vęs 7 metus Vatikane, ne lietu
viams atstovauja, bet tik Jerl- 
zbyszewskio klikai. Jis būtinai 
no^i sucementuoti klerikalų 
grupę, kurios vardų visiškai 
nužemino jų buvęs vadas ku
nigas Juozas Janilionis, supla
navęs kriminališką “šv. Kazi
miero” vardo loterijų ir apga
vęs šios šalies gyventojus dau-

Brazilijon turi poniškų gyveni
mų, nes p. Skipitis jam moka 
iš DULRo lėšų algų kaipo 
“Rio dc Janeiro lietuviu kolo- C 
nijos kapelionui”, kur norėtų 
melstis Lenkijai Viįnįu reika- 
įaująnčįp popieriaus įinonįų 
skyriuose. *

čia lįe|uyįąi kalba, kad Lie- 
!uva, neturėdama kur dė|i 
iraužinio, prisiuntė jį Argen

tinon, kad jis čia baigtų savo 
“diplomatinės” karjeros kelia. 
Bc| tai Jidęlė Lietuvos vy
riausybės klaida. Pakanka, 
įcad Gaučys jau pasižymėjo 
kaipo liętųvįų persekiotojas ir 
(aktinių jąpsmų .išeiviuose 
nuodint’ojas. UŽ pągąl|>ų Jani- 
lidųluĮ jis gąyo GecĮįmįnų. At
rodo, kad ' Lietuvoje į musų 
tautos ateitį žiūrima per pirš
tus arpą per jau uždėtų kry
žių ant visko.

a\ąujieniĮ” Koresp.

įmįną. At-

KAUNAS.—Veterinarijos Ą- 
kademiju už nuopelnus Lietu
vos yęferinąrijos mokslui, se
niausių Lietuvos generolų Bulo
tų išsirinko veterinarines mecįi- 
cįųę? gąrbęs daktarų.



Antradien., birželio 25, 1940 NAUJIENOS, Chicago, Dl.

LSS KONFERENCIJOS REIKALU
Daugelis draugų ir delegatų 

į Socialistų ’ Sąjungos konfe
renciją, gal būt, pasigenda kon
ferencijai paskirtos dienos ir 
vietos, ir dėl to gal kaltina 
LSS Vykdomąjį ^oniitetą. Da
lykas tačiau yra toks, kad Vyk
domasis Komitetas negalėjo pa
skirti konferencijai dieną ir 
vietą. Ir negalėjo tai padaryti 
dėl šios priežasties: LSS kon
ferencijos dalyvių dauguma yra 
ir Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje seimo delegatai; jeigu 
Vykdomasis Komitetas butų 
nutaręs konferencijai dieną ir 
laiką, tai, gal būt, draugai SLA 
seimo delegatai tuo'Maiku butų 
užimti seimo darbais ir nega
lėtų dalyvauti LSS konferenci
joje.

Turėdamas galvoje šitą ap
linkumą, Lietuvių Socialistų

turi didžiausios svarbos darbi
ninkų klasei.

Pasaulinio karo metais, kuo
met beprotiškos skerdynės su
drumstė, suardė žmonijos gy
venimą, jos taip pat pakrikdė 
žmonių rimtą protavimą. Mu 
sų, LSS tų laikų narių daugu
ma, vadovaujama avantiūristų, 
džiugiai nubėgo “pasaulinę re
voliuciją kurti”... Mes matėm, 
kur tie “revoliucionieriai” nu
ėjo, ką jie veikė, kur šiandien 
jie yra ir ką veikia. Tai skau
di gyvenimo ironija, kiek ji lie
čia pačius “revoliucionierius”. 
Bet kur kas skaudesnis buvo ir 
yra demoralizavimas plačiųjų 
darbininkų minių, skaldymas 
jų jėgų ir verbavimas darbinin
kų aršiausių žmonijos priešų 
— nacių ir fašistų — tarnybai.

Rimtai peržiūrėkime LSS 35

I
 y? • f . .. •>ĄZAjž■ ;-į:...: '

^ręzįdcntas Rooseveųas nomi 
navį) pulkinipką frank Kųpx laivyno sekretorium, o 
Heųry L. Stimsoną, dešinę j,ę, įęąro sę^fętorįųm. Ą^u 
yrą stambus repu|)li^onai. fcnox yra leidėjas Čhięa^o 
Daily News laikraščio ir buvo’ repu b Ii komi kandidatas 
į vięę-prezidentus 1936 m. Stimsonas buvo valstijos sek
retorium Hooverio kabinete, ir karo sekretorium prie 
Tafto.- ’ ' " “ V-

los

Kastaliaa?
ši-

kad

fey ?ežį?iP^?s gar- 
w abeJ°-

Į^es, ne^. Naciai patupdė 

h r . • - . tai salHta .laimc- 
imas karo, sutriuškinimas

f

W .vadai’ 
tn® i? pa-

1 areiškę, ib,ooo,-

Sąjungos Vykdomasis Komite
tas paliko konferencijos daly
viams progą susitarti, kur ir 
kokiu laiku bus parankiausia 
konferenciją laikyti. Būdami 
SLA seime galėsime visi tuo 
klausimu susitarti ir konferen
ciją laikyti ten ir tokiu laiku, 
kur ir kada atrodys geriausia.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
konferencijos dienotvarkį turi 
parūpinęs Vykdomasis Komite
tas. Prie šito dienotvarkio pri
dės savo sumanymus atvykę 
kuopų delegatai su kuopų įne
šimais ir sumanymais. Kad 
tiksliau atliktumėm konferen
cijos užduotis, mes visi jos da
lyviai turim rūpestingai pagal
voti apie Lietuvių Socialistų 
Sąjungos gyvavimą, darbuotę 
ir jos užduotis darbininkų kla
sėje.

Šįmet, kai LSS švenčia 35 
nietų'sukaktį (jubilėjų), pavar

dę jos darbuotės kn^g^b rasime 
stambius užrašus apie nuveik
tus Sąjungos didelius darbus 
apšvietos, kultūros ir meno sri-

Tusiose lietuvių kolonijose. Ši
tie LSS istorijos vaizdingi fak 
tai gali būti kiekvienam drau
gui, LSS konferencijos delega
tui, įrodymu, kad mums reikia 
tęsti įpusėtas, kilnus ir būtinas

metų darbuotę. Mes rasime 
vaizdžiai įbrėžtus ruožus gyve
nimo istorijoje, 
kad musų keliai buvo teisingi, 
kad musų taktika yra apvaini
kuota nenuginčijamu teisingu
mu ir gerumu.

Tenka prisiminti ir apie de
šiniuosius tautiškus elementus, 
./ijį daugelis buvo pas mus už
klydę, kaipo asmens, su gry
nai asmeniškais sumetimais, 
bet neradę ėdžių su tautišku 
pyragų, jie nudardėjo savais 
keliais ir kai kurie jų pasiekė 
net fašistišką liogerį. Daugelis 
iš jų ir šiandien drumsčia lie
tuvių pažangesnį kultūrinį dar
bą, ir dabar tenka mums kart 
karĮėmis vesti su jais idėjos 
kovą. Be| jie, būdami viso la
bo tik “pyragų ieškotojai”, kul
tūriniam visuomepės darbui 
yra prastai prisirengę arba ir 
visai perą jam prisirengę. To
dėl su vadinamais “tautiniais” 
elementais kova yra lengvesnė, 
negu su Stalino garbintojais 
Icoinunistais.

Ir ve, Jraugai, šitie 35 me
tai socialistinio darbo dp°da

pamatysime,

pasiryžimą tęsti prieš 35 me-

19 kuopa • siunčia 3 
delegatus konfe- 

rencįjon
“Keleivio” redaktorius taipgi 

dalyvaus konferencijoje

19 kuopa išrinko tris delegatus

St

pas. liesa, daugelis is musų 
bedirbdami nusivylėm, sukly 
dom, numaršavom paskui kar* 
jeristus ir avantiūristus. Bet 
šiandien mums yra aišku —■ 
aišku kaip diena — kad musų 
tikslai, musų idealai ir musų 
taktika buvo ir yra teisingi ir

Česnakai Padeda Žarnų 
Nuodus Pašalinti

Apsvaigau? bainaf ' gaHa skauda!' Priežasti
mi Kali būti žarnų apsinodinimas nuo kenks
mingų bakterijų storojoj Žarnoj. Ateikite 
šiandien ir gaukite duosnių bandomųjų pa
keli bekvapių DEARDORN česnakų tablečių TAYK A T PYKAI. Pamatykite kaip pa-

-A »i Janui te ( poras dienų I
Saukite DYKAI sampelj iA Walgreen Vais
tinių. Parsiduoda visuose didžiuosuose vais
tinėse. ■ i

Norėdami sėkmingiau vykdy
ti LSS užbrėžtus tikslus, steng
damiesi paskleisti plačiau lietu
vių darbininkų tarpe socializ
mo idėjas, mes šitoje konfe
rencijoje turime surasti budus, 
kad musų darbas eitų greitu ir 
reikšmingu tempu. Žinau, kad 
konferencija turės rinito ir at
sakingo darbo daug, todėl ir 
draugams delegatams reikia 
būti prisiruošušiems tiksliai tą

Į dieną-kitą turėsim progą 
vieni antriems paspausti deši
nę ir kartu tartis apie musų 
širdims artimus LSS bendrus 
reikalus. -—K^ Liutkus,

LSS V. Ė. narys.

Naujienų Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN ^UILDING, LOAN
AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS: —

Jie yra: P. Kriaučiukas, 
Strazdas ir P. Tiškevičius.

Konferencijon taipgi atvyks
ta dr. Micheksonas, “Keleivio” 
redaktorius, iš Bostono.

Be to, jau šeštadienio vaka
re buvo Chicagoje drg. Balči
konis ir Kučinskas iš Bingham- 
torip, N. Y.

Kai rašoma ši žinia, dar ne- 
žinoma, kiek delegatų ir simpa- 
tizatorių atvyks į Chicagą ir 
dalyvaus -Socialistų Sąjungos 
konferencijoje. Tenka betgi 
manyti, kad jų bus nemažai.

Gyvename audringą, reikš
mingų perversmų laikotarpį. 
Ateity- ne kartą teks iškelti 
klausimai: kur stovime, ką 
veikiame, kur žengiame, kokia 
taktika tenka vartoti? Konfe
rencijoj teks nustatyti gaires 
musų laikysenai. Ši konferen
cija musų, Amerikos lietuvių 
socialistų darbuotei, bus labai 
svarbi. —X.

lai dar kartą pasuks ‘‘iiniją’.’ ir 
pradėk šaukti: reikia kovoti na
cius, reikia bendro fronto prieš 
Hitlerį, galų gale Anglijos, 
Fraricuzijos ir Amerikos impe
rializmas nėra taip žiaurus, 
kaip Vokietijos.

Kol kas Hitlerio rankos dar 
pilnos darbo Francuzijoje. 
Koks bus sekantis jo žygis, ne
žinia. Bet negalima užmiršti 
Hitlerio pavojaus Rusijai, o ry
šium su tuo pavojum yra pa
grindas laukti ir naujos krip- 
ties komunistų Šukiuose.

Darbininkų centrai 
persikėlė Į Londoną

gijos transporto darbininkų 
unijų centras?1 Norvegijos uni
jos gretimai kooperuos su Ang
lijos transporto unijomis.

cianų ir liejgų unijų centrai.
Iki šiol Francuzijoje turėjo

Komunistąi gal dar 
“atsivers”

» T' * t ■» » \ ''

Lietuviškieji stalincaį 
Bimba, Andrulis, Pruseika ir 
Ko. — nuo pat karo pradžios 
aiškino: Europoje eina impe
rialistinis karas, grumiasi yo- 
kįętijjcis imperializmas su britų 
ir frapeuzų imperializmu, dar- 
bininkam nėra reikalo remti tą 
ar kitą kariaujančių pusių.

y.ak|inąi komunistai rėme 
nacius, su kuriais prieš karui 
prasidėsiant Stalinas padarė

'» t f 11» * • f ? • Į

Vokietijos, Italijos ir iš kitų 
diktatoriškų šalių darbininkų 
vadai. Viena pagrindinių Fran- 
euzijos pasirašytos su naciais 
taikos Sąlygų, kaip paaiškėjo 
/rancuzijbs vyriausybė išduo
tų naciams ir, tenka manyti, 
’ašištams vokiečius ir italus 
pabėgėlius ir tremtinius, kurie 
Francuzijoje 'dirbo nepalankų 

• * • • t * Inaciams ir fašistams darbą.
Hitlerio ir Mųssolinio prie

šams teks bėgti iš Francuzijos 
į Angliją, jeigu jie suspės pa
bėgti. Teks betgi ir rusams, ir 
kitų šalių tremtiniams.

Naciai plafįųą komu
nistų “literatūrą”
ęępnsylyąnią valstijoje, ypa-

neišsi- 
gali‘ 

įpa ąpgyvęngintį vpkięčius val- 
sĮypėšę, kurios dąįiąr priklau
so kitoms gautoms. Buvusioj 

W t^nkijoj 
lenkai, čekai ir žydai tremiami 
į rezervacijas. Geresnėse vieto-
še .sodinami vokiečiai. Domi
nuodami Ėurdpą, naciai galėtų 
šitokį procesą pakartoti Rumu
nijoj ir kitose Balkanų šalyse, 
gal būt Pabaltijy ir net Ukrai
noje. Ot ir sutilptų 200,000,- 
000 “augštesnės” vokiečių ra
sės žmonių Europoje. Gi kiti—■ 
kitų tautų žmonės butų smau
giami, butų stumiami į rezer
vacijas, kaip, pavyzdžiui, yra 
laikomi rezervacijose Amcri- j'U'i '.'.‘C • • t • "■kos indėnai.

Vaizdas nemalonus. Gal jis ’ . t ■ 1 " i ■ 'gyvenimo tikrove netaps, ba
doma, pranašų gadynė jau din
gusį. Dar naciai karo nelaimė
ję, gal ir nelaimės jį. Bet iki 
šiol jie yra laimėtojai, ir da
bar atrodo turį daugiau šansų 
iainięti, negu turėjo karo pra
džioje. O ryšium su tais laimė
jimais“ bent' ’hetolimos ateities 
vaizdas atrodo visai nejaukus.

Meksikos komunistų 
vadas išsigąnįlęs

Lombardo Tp|edapo yra 
Meksikos D,ąrbo federacijos 
gėne^aliįiis sekretorius. dįs 
taipgi yra pripažintas ]\teksikos 
komunistų vadas ir /Vienas įta- 
k ilgųjų šaly asmenų.

Praeity TpledąnVų buvo in
struktorius universitete. Palin
kęs garbinti Maskvos diktatū
rą, prieš gelėtą nieįų jis atlan
kė Rusiją. Komisarai neskupe- 
jo pastangų Toledano palinki- 
niui sustiprinti.

Iš AJąskvos r|'ole0ąno sugrįžo 
į Meksiką dar stipresnis Rusi
jos <|i|<luturos garbintojas. De
ga jo pastangų komunistų įta
ką išbujojo Meksikoje. Jis pa
sidarbavo komunistų įtakai 
plųs^į cęntralinės ir pietų Ame
rikos šalyse. Jo pasitarnavimu 
tyĮąsgvpje sukrovę gųŠtą tokie 
žynius Rusuos agentai, kaip 
Manuilski ir George Mink.

TpĮedąno klausė Aįąskvos pa
tarimų ir ėjo Maskvos linija. 
Karo pradžioje ir iki paskuti
niųjų laikų Lombardo Toleda
no griežtai smerkė sąjunginin
kų, britų ir franeuzų “imperia
lizmą”. Aiškino, kaip kiti ko
munistai, kad darbininkams nė
ra jokio sumetimo teikti para
mą Britanijai ir Francuzijai 
kare sų Hitleriu.

Dabar Lombardo Toledano 
“pasuko liniją”. Toledano jau 
aiškina, kad jis esąs sąjungi
ninkų šalininkas, kad reikia są
jungininkus remti.

Kas atsitiko?
Toledano pasilieka, kaip bu

vęs, Meksikos komunistų va
das. Matyti betgi, kad jis gavo 
iš Maskvos “tipą” apie Hitle
rio laimėjimų pavojų Rusijai. 
Matyti, Toledano išsigando ir 
pasuko “liniją”. Toledano iš
gąstis yra Maskvos išgąsčio at
spindys. Tik ar ne pervelai jis 
išsigando?

Garsinkites “N-nose’
I • t t t
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PIRKIT NAUJĄ 
CHRYSLER arba PLYMOUTH

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
403Q ^o;. Archer Avenue 

“U WIL^ LIKĘ US” 
Phohe‘ Virginia 1515

TeE "CICERO 5306 ’

♦ « Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
co. — Wh01ešalė
4707 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 0014
- • Y

C. & M. PAUGA
distributors

Parduodam geriausį ir 
'' stipriausi

FOX IIEAD ALŲ 
Y^nai-Likicriaj-Gėrimai 

j visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CĮCĘRO, ILL.

Skubus patarnavimas 
patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell to.
Expertai Beer Coil Valytojai.
6059 SO. WASHTENAW ĄVŲ.

Tėl. Hcmlock 7407
- ” CHICAGO. ‘

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

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prješ 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $4,9(10)000.00
Atsargos fondas virš - T $350,000.00
Dabar Mokame S^/į??0 ^>a"
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant’ Namų 1 iki 20 mt.

VĮCTOR BAGDONAS uouąu & LbNčr nršTANCE 
^oVING“’1 ' ’ ’

Perkraustom fomiČAis, pianus ir 
visokius rakandus bei“' štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų‘ darbas 
garantūotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

FEDERAL
LOĄN ^550CUjiqNofęhįcaęo 
JUSTIN MACKIU^VICR, Pręs.

*
Sub. 9

CHARTERED BY U. S.
GO.VfRNMENT

^WsWaUy
4192 ARCHER ĄVENUE

TeL yiRąlUla v ’

įFOfafiBAEAS
hU H b • I *» Irt .Studija Įrengta pir- 

moš1 rųsies su mo
demiškomis užlai
domis 1 ir Hollywood 
šviesomis. Darbas
garantuotas.

420 W. 63rd St.
TęĮ. ĘNę. 5883-5840

SVEIKATOS KLINIKAS

StfK:...  *13.50
■....*50.00

RAUDONG1SLIŲ HH
Išėmimas ir Ligon. fcv«yU 
reumatizmas <o n n 
Greita Pagelba ...... Tfc.vU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzariiinaėija “ $1 00
dougl'as park hospital 
1900 s.' Kedzie Avė. Chicago

Naujos ftlados Aparatas "Pritaikymui Akinių.
ĄĘINĮAI yį^pKlds litĄpOS 

už $2.45
pritaikyti akims su pilną garantija. Ekza- 
minaVitnas akių veltui. Sulaužytą lensą pa
darome už $1.00. Nauji tempeliai 60c. Ad- 
įustihitnas akinių VELTUI.

Dr. Karolis Nurka|-Nurkai|is randasi di- 
džidlėje ' Joseph F, Ęudrigo krautuvėje kož- 
ną čjieilą įf nė'delioje iki 4 vai. ’ pdpiet.

JOSEPH F. BUDRIK,
tUBNITURB HOUSE

3409-11 Š. HALSTED STREET. Yards 2151

$ kairio sumetimai dąbar aiš
kis.' Jis tikėjosi jlgo karo. Ti
kėjosi, anot į;os pasakos, kad 
du liūtai 'pjausis taip ilgai ir 
taip piktai, jogęi iš jų tik uode
gos patiks, o po to jis, Stalinas 
pasisius iš ] 
kailinius. Kitaip tariant, jis 
Stalinas, padiktuos taiką.

Mąndrįąi protavo Stalinas. 
Aklai seke jį ir lietpyiškįėjį k«- 
rnųnistai, kartodami: nęsįkiŠki- 
mįė į kar^, neduokime paramos 
^bnginįnkąins, kurie ' musij 
pagalba gali Hitlerį grfiĮįii 
lyeįlctį, ne įpusij karais.
„ ųaįar Hitleris ^au 
Prancūzių. Neteku peydąįig 

jeigu fe a^reįptH są- 
vo dtJipesĮ į Ukrainą. Juk Ų|<- 
raina gaįl tarnauja jie tik Ęųsi- 
įaį aruoęĮu, bet ir Vokiejijąį. 
Fakteliai * jau kalbama apie na
cių kariuomenės judrumą Vo
kietijos rytų pasieniuose.

Kad ko — Stalinui gali pasi
daryti riesta. Tuomet komunis-

7 I ! . - ’’

liūtų uodegij sau
gaujoms sulaužius 

pasipriešinimą, 
dienu Amerikos 

Wilhelm Į KAM.
i

tęsę, gyveną ncpiąžąi senų Vo
kietijos išeivių. Iki šioj Aųięri- 
kos nacių pasingos pasigauti 
tuos sopus Vokietijos emigran
tus buyo nesę|<mingos.

Hitlerio
Prancūzijos 
prieš kelkit
nacių Bundo vadai 
Kųnze ir Joseph Elmer sumanė 
iš pąujo atlankyti ReacĮliigo ir 
Berks kauntėš vokiečius. ’

Nacių vadus betgi sulaikė 
Pennsylyanijos valstijos porci
ją. Įr kas pasirodė? Gi Kunze 
automobily policija užtiko, gre
ta nacių leidinių, Amerikos ko
munistų išleistą “jiteralurą?: 
The Yanks Aren’t t Corning, 
John Būll Declared this War 
— Now God Save the King, ir 
kitokią.

Taip, hitlerininkai platina ko
munistų spausdiniuš.'

MOKA 3%% UŽ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės
•»» r . i ■* ' t • • »

Lpan Association 
« • • r • • . • t •

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

iarcus
Unjversąl Savings

and \

1739 SOŲTI^ HĄĮ.STED STREET
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE

r

įsigykite sau dirb- 
tinus dantis dabar

> PINIGUS 
TAUPYMO 'ka^na'

RYTINE RAUK)
VALANDA

IKI $34*50
pirbąme puikias dantines plęitas* jau 18 metų. Ateikite pamatyti 
naujuosius Hue dantis,'kurtė labiausia panteša'į tikruosius iV "na
tūraliau atrodo. vUYKAIv AP^KAIČIAVIMAS.
Pbmatykifč musų permatomas dantinei pleitaš. Mes darome dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo’ užsakymą gav£.

I Lawndale fcntd LaboratoriesĮ HEJNĄ BROS.
| 3945 W. 26th St.’ 1724 S6. Ashland Avė.

TTet La^AMlb 2^08-9 3 ( W. MohrbėJdi&i
Atdara kasdtfen 9 iki 8:3Q. šeštadiehį 9 iki 5.

7

iš stoties

W.G.E.S
Kasdien nuo 8:30 v. ryto 

iki :15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
ninzikį ir Uitus' įdomius
• ‘ pfanėšimtis

-.)f.

Garsinkites “N-nose”
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CHIGAGOS LIETCiVIU DRAUGIJA
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VALDYBA
K. AUGUSTAS, iždininkas
ALGIRDAS RULIS, trustisas
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

K. KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

DIRBKIM IR TOLIAU Nauji Nariai

NAUJIENOS, Chicago, UI. Antradien., birželio 25, 1940

Kitoje vietoje yra skelbiamas 
naujų narių sąrašas. Tie nariai 
buvo prirašyti jau po kontesto. 
Juos prirašė buvusieji kontes- 
tantai. Kontesto metu jie, kaip 
sakoma, “sulainavo” daugybę 
prospektų, kuriuos dėl vieno
kios ar kitokios priežasties ne
galėjo per kontestą įrašyti.

Tuos naujus narius jie įrašė 
dabar.

Tai labai puiku. Reikia tikė
tis, jog buvusieji kontestantai ir 
toliau veiks bei naujus narius 

/ įrašinės.
Faktiškai kontestas neturi 

baigtis: vienokioje ar kitokioje 
formoje jis turi tęstis ir toFau. 
Naujų narių prirašinėjimas tu
ri eiti visą laiką, nes priešingu 
atveju organizacija pradės ris
tis į pakalnę.

O mes norime augti, turime 
augti ir pasiryžę esame augti.

Ir mes augsime.
Mums į talką prarieda ateiti 

jaunieji.
Musų jaunimui tenka palin

kėti daugiau ištvermės, daugiau 
pajėgumo veikti.

O musų buvusieji kontes’an- 
tai ir veikėjai, esame tikri 
dirbs ir toliau bei įrašinės nau
jus narius.

Nors kontestas ir pasibaigė, 
tačiau lai dar nereiškia, jog 
naujų narių įrašinėjimas pasi
liovė. Nieko panašaus. Musų 
darbuotojai stengiasi ir dabar 
vis naujų narių gauti. Ir pasiro
do, kad jie turi visai neblogų 
pasekmių. Vadinasi, kai dirba, 
tai ir rezultatai yra. štai že- 
miau paduodame sąrašą naujų 
narių, o taip pat ir pavardes tų 
darbuotojų, kurie tuoš narius 
įrašė.
Adomas Markūnas įrašė: 

Josephine Petrauskis 
Auna Venckus 
Joseph Bajorinas 
Alex Petrauskis

Bruno Ray Methews įrašė:
Amelia Kregzdas
Cassie Rudens
Aldona Barsevsky
Antonette Steponavičius

B. Vaitekūnas įrašė:
Antanas Ginter

A. L. Skirmontas įrašė:
Philip David Clifford

Anton Marshall įrašė:
Vicloria Mesulunas

fhomas Šalkauskas įrašė:
Adolphina Peciukenas

L. Skirmontas

Adomas Markūnas

Skirmontas
Izbickis
Thomas

K.
J.

Harvey, III
Harvey Lietuvių Kultūros 

Draugijos nariai tikrai šauniai 
pasidarbavo beplat.ndami Chi-

jas. štai sąrašas asmenų, kuiie 
daugiausia serijų išplatino:

10 serijų

Po vieną seriją
Beinor, J. Balkus, Z. Putramen- 
tas, O. Yakaitienė, P. Daknis ir 
O. Sadzevieienė.

išp’atino

f

Kaip žinia, Adomas Markū
nas konteste užėmė pirmą vie
tą: jis įrašė šimtą su geroku 
kaupu naujų narių.

Sakoma, kad bevalgant atsi- 
yfanda dar didesnis apetitas.

Atrodo, kad ir su Markūnu 
taip atsitiko: juo daugiau jis į- 
rašė, juo daugiau įrašyti nori.

ras j| visokių sumanymų, 
kaip daugiau narių gauti.

O jis žmogus praktiškas, ir 
žino, ką kalba: agentavimo sri-

Jeigu jis sako, jog štai tas ir 
tas. galima padaryti, — tai bu
kite tikri, jog jis savo žodžius 
yra pasiryžęs ir darbais parem
ti.

Savo laiku jis sakė, jog jis 
kontestą laimės.

Ir laimėjo.
Dabar jis sako, jog yra pla

ti dirva naujiems nariams gau
ti.

Reikia tikėtis, jog taip ir yra.
Jis tai įrodė.
štai kontestas pasibaigė, o jis 

visą būrį naujų narių gavo. O 
ateityje, mes esame tikri, Ado
mas naujų narių gavime sto
vės pirmoje vietoje, kaip ir kon- 
testo metu.

Kad jo sumanymai ir pagei
davimai stotųsi tik kunul

$

||g v

vnnT, T ... NAJJTENŲ-aCME Toio’>n-
NE\V YORK. — Joe Lotus pasilieka Amerikos ir viso pasaulio kumštininkų 

čampionu. Artūro Godoy negalėjo atsilaikyti prieš Louis’ą ir, aštuntame rounde, 
įeisėjas sustabdė mūšį.

I Adolph Yersin, 25, su Mary
JI" Sv n* Bernik, 21luono is yiGiios *Mxan22o,iack’22, su syivia I JLVlclI Kllb,

George Zogus, 24, su Idamay
Prosser, 24

Aloysius Mikos, 22, su Ag
nės Aleski, 22

Frank Walin, 30, su

BAIGĖ MOKYKLĄ 
SU PASIŽYMĖJIMU

Visiems nariams, kurie prisi
dėjote prie serijų platinimo, ta
riu širdingą ačių.

A. L. Skirmont

Kolonijos, kurios
pasižymėjo serijų 

platinimu

=Mabio

ČIA IŠAIŠKINA KAI KURIUOS “SUNKIUS, 
NESUPRANTAMUS KLAUSIMUS”
(Skaitytojų ba’sat) į 

BRIGllTON PARK. — Mies
to dalis, kurioje aš gyvenu, va
dinasi Biighton Parku, čia yra 
lietuvių Romos katalikų para
pija, vardu Nekalto Prasidėji
mo, kur nuo pat tos parapijos 
įsikūrimo klebonauja kun. A. 
Briška. Kun. Briška nuo pat 
avo kun gavimo pradžiom pa- 
įžymėjo kaip finansininkas — 

. ea.-estatininkas ir blaivybė; 
apaštalas.

Neseniai musų parapija tu
rėjo bazarą, kurs įvyko para
pijos darže. Bazaro pasekmė;' 
L-uvo labai menkos, todėl kle
bonas liko labai nepatenkintas 
ir apie tai labai smarkiai ka’- 
bėjo per pamokslą bažnyčioje. 
Klebonas išmetinėjo parapijo- 
nams, kodėl taip silpnai bazi-

Tai ve ką musų parapijos 
-žmones pradėjo pamatyti. Jia 
pamatė, kad Romos katalikų 
bažnyčios kunigai iš Kristaus 
mokslo daro biznį. Tada žmo-

apgautais ir dėl to nustojo 
i iankyti ne (ik parapijines p.a 
mogas, o 
das.

'f i i ve 
k k bonui
kurių jisai, kaip pats prispiži-

ir bažnytines pumai-

mano iš iškilimas 
kun. Br'škai da ykų,

im <tė seniausiųjų, duos.na.i- 
r. ;ų p rapijonų. Nesuprantu 
cd.l jus t ip atšalote nuo pa- 
apijinių parengtinų, šaukė ktc- 
;onas.

Reikia pripažinti, kad klebo-

Brightonpar. i? is

Studio tea'.ras
Chicagoj, liepos 1 diena at

sidarys naujas teatras. Ji įs-

Burei), tarpe Michigan ir Wa-

Birželio 20 d. p-lė Gcnevicve
Burba, gyvenanti adr. 1857 W.-Oliver, 25

47 St., pabaigė Hedges mokyk-
ą su pasižymėjimu. Mokyklos1 Antoinette Belecki, 46 
merdėt i nė,
ją pasveikino ir gražiai pagy- Betty Eagan, 19
'ė. | Sam Metrick, 23, su

Per aštuonis metus p-lė Ge- Schulmann, 21 
novaitė parodė ir artistiško ga-i . j
)umo. Jai tekdavę lošti didės-' * AiHllja j 
nes roles mokyklos perstaty-<>z'rskirŲ . / ;
muose. | Vincent Dikselis nuo

Sekmadienį, birželio 23 d.,.re^ hlikse is
Busy Bee darže įvyko mokslo! 
užbaigimo parė pagerbimui 
šios jaunos lietuvaitės.

—Onytė

Alexander Maumas,

p-lė Lillian SvvingJ Alphonse I/etkiewicz,

August Sidabrų Sūnūs 
Baigė “High School”

Maude

49,

21, su

Lillian

Marga-

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

ATIDARĖ RŪBŲ
Praeitą ketvirtadienį, birže- vąį;ym() KRAUTUVU 

lio-June 20 d., p.p. A. Sidabrų, 
6018 So. Albany Avė., sūnūs 
August''W. S.dabras, i 
keturių melų kursą Lindbloom 'biržių valymo ir taisymo įstai-Į i t l -w i a r ■ • i

18-ta APYLINKĖ — P-a Pi- 
užbaigė kielicne įr sūnūs atidarė dra- i V VZ • 1 . . • . . •

High School.
Jis užbaigė mokyklą su pa

žymėjimu, kaipo gabus moki
nys; gavo pagyrimus už tik
slų darbą per Visą mokslo lai
kotarpį ir buvo apdovanotas 
mokyklos raidėmis už rekordus 
sporte.

Jaunuolis August W. Sidab
ras tikisi tęsti mokslus ir se-

gą po vardu “E. and A. Tail- 
ors”, 1816 S. Halsted St., kur 
pirmiau buvo užeiga. “E and A 
Tailors” duos gerą patarnavi-

ir atveš išvalytas. Kainos labai 
prieinamos. —G.

Dainuos K. Sabonis, 
Smagi Muzika, Pata

rimai, Įdomybės
Primintina radio klausyto

jams išgirsti nuolatinį antra
dienio programą, šiand'en, 7tą 
valandą vakare, iš Stoties 
W.G.E.S., kurio leidimu rūpi
nasi Peoples Furniture Com 
pany Krautuvė, 4179-83 Archer 
Avenue.

šiųs dienos programas, bus 
ypatingai gražus ir ( įdomus. 
Tarp kitų žymių talentų daly
vaus Kastas Sabonis, ir v’si 
padainuos daug rinktinų kom
pozicijų ir liaudies dainelių. 
Prie to gros smagi muzika.

Programų vedėjai patieks 
daug gerų ir naudingų žin’ų 
apie visuomenės veikimą, apie 
nąmų užlaikymą, prie prekių 
pirkimus ir t.t. Taigi, nepa
mirškite užsistatyti savo rad o 
ir pasiklausyti.

Rep. xxx

Kad ir Toliau Jie 
Dirbtu Tautiškoj 
Dirvoj—

Iš Kupiškėnų Padangės

Harvey Lietuvių Kultūros 
Draugijai, kaip matote, tenka 
pirma vieta: ten liko išplatinta 
net 25 serijos. Iš to galima sprę
sti, su kokiu pasišventimu na
riai dirbo savo bendros organi
zacijos gerovei.

Už antrą vietą smarkios lenk
tynės ėjo tarp Roselando ir Ci
cero. Roselandas išplatino 21, o 
Cicero — 20.

Tenka toms kolonijoms ati
duoti kreditas už nuoširdų rė
mimą musų organizacijos rei
kalų. Praeityje jos irgi yra la
bai šauniai pasirodžiusios.

Chicago Heights pasirodė ir
gi gerai, — išplatino 10 serijų.

Visoms suminėtoms draugi
joms ir ypač paskiriems na
riams bei darbuotojams tariu 
širdingiausį ačiū. Jūsų pasidar
bavimas prisidėjo prie to, kac 
musų rengiamas piknikas buvo 
visais atžvilgiais sėkmingas.

Paul Milter

ją. Jis domisi chemija arba 
norėtų būti kalbėtoju.

Tėvai yra labai patenkinti 
sūnaus gabumais. Tą patį va
karą buvo surengta graži “pa- 
rė”, kurioje dalyvavo jų arti
mieji ir sunaus draugai. Visi 
linkėjo jaunuoliui Augustui 
pasisekimo ateityje ir pagerbė 
už jo darbštumą praeityje.

Išsiėmė Leidimus
Vedvboms

(Chicago j)
Edward Suipis, 25, su Emily

Žukas, 24
Charles Šimkus, 29, su Al

bina Smailis, 22
Louis Kulp, 25, su Josephine

Radvil, 23
Harold Butler, 32, su Ann

Valonis, 23
Michael Barzyk, 29, su Anna

Wenskus, 25
Stephen Juris, 24, su Eliza- 

beth Kiuža, 22
Elroy Bachert, 24, su Alber

ta Skokna, 20
' Michael Salaitis, 26, su Jo- su vardo dienos linkėjimais, 
sephine Migas, 22

Iš Tylios, Bet 
Veiklios, Apsukrios 
Organizacijos
Iš Rūtos 'Draugijos Veikimo
Sekmadienį Juozo Bucko 

ukyj, įvyko Rūtos Draugijos 
metinis piknikas. Svečių buvo 
nemažai.

Rūtos draugija, savo prieš- 
pusmetiniame susirinkime, at
laikytame birželio 12 d., nuta
rė prisidėti prie Amerikos Tai
kos konferencijos, bet iki šiol 
dar neišrinko delegatų. Susi
rinkime buvo skaitytas laiškas 
raginantis aukų Vilniaus gy
ventojų sušelpimui. Draugystė 
šiuo laiku neturi perdaugiau- 
sia pinigų kasoje, tai to mal
davimo negalėjome išpildyti.

Nariai susirinkime nutarė 
išmokėti pomirtinę poniai Blu- 
mienei, kurios vyras, plačiai 
žinomas p. Blumas, neseniai 
mirė. ,

Atsidėkodama nariams už 
suteikimą paskutinį patarnavi
mą jos vyrui, ponia Blumienė 
paruošė vakarienę Antanų die
ną. Ta pačia proga nariai pa- 
sVeikino Antaną Narkauską

Kupiškėnų Kultūros Draugi
jos nariai ir rėmėjai, kaip gir
dėjau, stropiai rengiasi prie 
naktinio pikniko, kuris įvyks 
šeštadienį, birželio 29 dieną, 
Liberty Grove darže, Willow 
Springs, III.

Gamta jau pasipuošus vasa
riniais rūbais ir paukšteliai 
čiulba, ir jei oras pasitaikys 
gražus, tad kupiškėnai laukia 
daug svečių. Juk visiems yra 
malonu išvažiavus kur į lau
kus, pakvėpuoti tyru oru po 
visos sąvaitės dirbtuvės sun
kaus darbo.

Patogu Daržą Pasiekti
Liberty Grove daržas visiems 

žinoma vieta ir patogu pasiek
ti. O kupiškėnai draugiški žmo
nės, jie lauks tamstų visų. At
vykusius priims gražiai ir vai
šins.

Tad visi 'traukim j Kupiškė
nų Naktinį Pikniką, o prie ge
ros A. Jakučio muzikos ir gra
žiam pavasario ore praleiskim 
laiką linksmai. ’Paremkim tų 
darbščių Kupiškėnų darbą, kad 
jie ir toliau dirbtų taip sutarti
nai progresyviškoj dirvoj.

Herb Elisburg turįs daug 
naujų sumanymu, jis rengiasi 
S’udio teatrą atnaujinti nuo 
šaligatvio iki scenos. Rodys 
visu tipų Amerikos ir užsienio 
paveikslus, išskiriant diktato- 

nas nebe reikalo barė parapijų-1 rinių kraštų k. a. Vokietijos, 
mis. Bazaras, iš tikrųjų, buvo Italijos ir Rusijos. Vaidinimas 
menkas. Kadangi bazaras įvy-( prasidės lygiose valandose, k. 
ko darže, kurs iš visų pusių a. 12, 2, 4, 6, 8, 10 ir tęsis po 
gatvėmis apsiaustas, tai j tą ba- dvi valandi. įžanga iki 12 vai. 
žarą lankėsi visokių pasaulieč ų' dieną bus 35c, po tos valandos 
Ir žiopsotojų, o gerųjų pavapi-, 
jonų kaip ir nesimatė. O kokia 
bazarui nauda iš minėtų žiop-1 
iių ir pasaulėčių, tai visi žino
me. Tokie labiau tyko, kad ką 
nors pavogus, negu keletą cen
tų praleidus parapijos naudai.

Leiskite paaiškinti
Taigi dabar svarstykime tą 

klausimą, kurio klebonas, kaip 
sakė jisai pats per pamokslą, 
nesuprantąs. Kodėl seniausieji 
ir geriausieji pavapi jonai nesi
lankė į bazarą? Kadangi kle
bonas prisipažįsta, kad nesu
pranta kodėl taip atsitiko, tai 
aš čia imuosi tai paaiškinti.

Mes, senieji pavapi jonai, per 
desėtkus metų esame girdėję 
kunigų pamokslus apie Kristų 
Ir jo mokslą, 
musų ne vien 
kunigai sakė, 
jome ir į tai, 
Tokie jau nuo 
jo, kad Romos kunigų skelbia
mas mokslas visiškai nesideri
na su jų gyvenimu.

Tai yra, mes pamatėme, kad 
vienaip sako, o kitaip daro. Pa
matėme, kad Romos kunigai 
patys nesilaiko Kristaus moks
lo.

Pavyzdžiui, Kristus sakė ne
kraukite turtų čia ant žemės. 
Tepakrapšto kai kurie musų 
klebonai savo kišenius. Visi ži
nome ką jis ten ras. Ten ras 
turtų tiek, kiek pas kapitalistą. 
Kristus kunigams įsakė sakra
mentus žmonėms dalyti dykai. 
O ką daro musų romiški ku
nigai? Už krikštus, šliubus ir 
laidotuves lupa nuo žmonių be 
pasigailėjimo. Musų klebonai 
nuduoda didelius blaivybės 
apaštalus, o jų rengiamos pa
rapijinės pramogos esti su svai
ginamais gėrimais. Kam iš to 
dar neaišku, kad klebonų žo
džiai nesiderina su jų darbais? 
Toliau visi žinome, kad Kristus 
sakė, jog iš jų darbo vaisių, o 
ne iš jų žodžių, pažinsime juos.

Bct daugelis iš 
klausėmės to, ką 
bet taipgi žiūrė
ki} kunigai darė.

)!)C. (Skelb.)

— SAVAITRAŠTIS-

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

v

Casilla dp Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”

pasislėpę jj 
savo parapi- 
jj j rankas

Ar žinai, kodėl vieni jj gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti ?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonirrs draudžia 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metama.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no. todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys i jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna. •

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. T.—Korės p. Garsinkitčs “N-nose”
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LIETUVIAI BAIGĘ CHICAGOS HIGH 
SCHOOLS IR KOLEGIJAS

Daugelis jų pasižymėjo moksle
(Tęsinys)

Žemiau seka vardai jaunų 
lietuvių, kurie šį mėnesį baigė 
Junior kolegijų ir “high school” 
mokslus Chicagoj ir priemies
čiuose.

Kaip pasirodo iš įvairių vie
šų mokyklų pranešimų, tarp 
baigusių su pasižymėjimais yra 
kelioliką lietuvių. Kaip greitai 
galėsim, taip greitai apie juos 
čia pranešim.

Visiems Eetuviams, baigu
siems mokslus, linkime laimes 
ir pasisekimo, stiprios valios ir 
vilties, išėjus į pasaulį pragy
venimą pelnyti ar tolimesnius 
mokslus einant.

’Į’IĮJDEN HIGH SCHOOL

(Diplomų padalinimo iškil
mės įvyko ketvirtadienio vaka 
re Chicagos Universiteto rū
muose.)

Edward H. Augustine 
Wilbur E. Banik - 
Ben W. Bielski 
Joseph M. Bugel 

i Leonard W. Bujwit
Frank Burnetsky 
John J. Cherne 
Jack Eizenga 
Edvvard Ezarske 
Thomas J. Gaidos 
Joseph Gailinąs 
William S. Galis 
Walter H. Gerk 
Edvvard Gesky 
Michael J. Jurkas 

. Stanley J. Kardas 
\Yalter E. Kasper 
Robert G. Karp 
Ąlgird M. Kasperunas 
Stanley C. Knaber 
Frank J. Koman 
Joseph Ę. Ęulaga

| Peter P. Lipuma *
John Macievic 
Edvvard J. Maskoliūnas 
John P. Mat tęs 
Richard V. Misevick 
John M. Misovich 
Bruno J. Nedvar ! 
Walt,er Norkus 
Richard Novaski 
Stanley F. Paspy 
Alcx Phillips 
Albert G. Preib.s

STANISLOVAS LAUCIUS
mirė birž. 22, 1940, 11:15 vai. 
vakare, sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje, Raseinių 
apskr., Vidiklių parap. Ame
rikoje išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Kazimierą, marčią He
leri, 4 anukus ir sūnų Petrą, 
du brolius: Juozapą ir Joną ir 
seserį tylarijoną Anderson ir 
jų šeimas, pusbrolį Joną Kny- 
stautą ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioje, 2314 W. ^3rd PI.

Laidotuvės įvyks, trečiadie
nį, birž. 26 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę Sunai, Broliai, Mar
ti, Sęsuo, Pusbrolis, Ąnųkai 
ir visi Giminės.

Edvvard PuČkorius 
Richard V. Rądice 
Robert A. Sala 
Alfonse F. Shąlks 
Albert W. Specius 
Anthony E. Slanęzyk 
Andrevv E. Stanko 
Matthevv J. Starcevįch 
Robert J. Studer (?) 
Peter G. Tadin 
Arthur W. Ungurait 
Eugene W. Yates 
Joseph A. Zellon 
Algird E. %Zolp

Kelly High School
Anthony Andrekus 
John T. Apkewich 
Florence Augustyn 
John P. Auškalnis 
Edvvard Bagvvell 
Leo J. Baranauskas 
Albin Barauskas 
Alphonse Bartis 
George A. L. Bartnik 
Leon G. Besuspasis 
Alex Bogdan 
Eleąnor Buclęo 
Josephine P. Butkus 
Frances A. Chąpcs 
S. Vytautas Dpmkus 
John Euske 
Raymond Gędrini 
Aldona Gražulis 
Bernice Greichus 
Joąn Jachunas 
Luęille Jacobs 
Harriet Jainrosz 
Mary Jelen 
George V. Jerutis 
John C. Jųręvvicz 
Aųtoinette Kącęvice 
Stella J. Kairis 
Joseph Kaishąs

• Henry Kamarauskas 
Evelyn KoĮęcke 
Algerd Kr u kas

,Leonard L,aPųYięh ,
- Leo Laurin 

Richard P. Lutkus 
Bruno V. Maukus 
Do^othy A. Mason 
ęhester J. Matevich 
Evelyn Maltos 
Rųsalie M. Medon 
Walter Meskauskas 
Annę C. Mikus 
Christine H. Miniat 
Admund Misievvicz 
Bertha Miteliui 
Jennie Miteliui 
John Molzis 
Peter J. Montvidas 
Joseph A. Patrick 
La Verne M. Pangonis 
Joąnne C. Paniekoms 
John A. Paulius Jf. 
Lillian Perszela 
Ąlbert Petraitis 
Bruno Petraitis 
Bernięe A. Petkelis

Brpųot Pivoris 
Helen M. Pocius 
Yalęri? fcouliot 

. Bruno Povilaitis
Eva Pranskunas 
Evelyn Pranskunas 
Evelyn P. Radovick 
Bert Rasimas 
John Redden 
Rįąnche Rpcen 
Ąntoinptte Rompską 
Joseph Šališkas 
Altyed L. Lavich 
Mary Skęnder '' 
Ąnne Skender 
Eleanore Skukas 
NValter Smailis 
Stel e Sanoris 
Aldona M. Szeputis 
Dorothy A. Tenikat 
Helen Ūsais 
Albert Vaicikenas 
Helen M. Venchus 
Josephine Yagmin 
Edvvard Yuknis 
John Yuknis 
Stanley Yushkevicz 
Jane H. Žak 
Sophie P. Zalagenas 
Monica Zaturskis 
S leve Žilius 
Joseph J. Ziman

(Bus daugiau)

Chiengiečiąi Melrose 
parkiečių Smagiam 
Piknike

Jaunimas Gerai Lietuviškai 
Šoka

Laidotuvių Direktoriai La- 
chawicz ir Sunai, Tel. CA- 
NAL 251 Si.

I i H H £ Gėlės Mylintiems
II rL 14 A Vestuvėms, Ban-I 
U 11 Unkietams> Laidotu

vėms, Papuoši-
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

' Ehone LAFAYETTE 5800

I A. + A.
I JĮJLII0NA BARAUSKIENĘ 
I ’ po pirmų vyru Bakucioniene, 
g po tėvais ' Valantinavičiųtė 
I Gyv. adr. 3439 ĮAtuaųica ąv.

Persiskyrė su šiuo pagaulių 
birželio 23 d., 1:30 vdl. ryto, 
1940 m., sulaukus pusės aml, 
gimus Lietuvoje, Papilės apsX 
krity ir parap., AuguštaįčiųL 
kaime. Amerikoj išgyveno 331 
me|us. r

I Paliko dideliame nubudime 
vyrą Steponą, dukterį Zofiją 
ir žentą Aleksandrą Sakalau
ską, 3 seseris Įsabelle, švogerį 
Aleksandrą Šaltį, McNaugh- 
ton, Wis., Jadvygą, švogerį 
Vincentą Dambrauską, ir Ve
roniką, švogerį Ftfanciškų 
Stimbrus, Springfield, Įll. 2 ‘ 
pusbrolius, Vincentą Liutkų ir 
Joną Piktužį ir daug kitų gi
minių Amerikoj, Lietuvoje— 
2 seseris, brolį ir gimines.

Kūnas pašarvotas’ Antrino 
M. Phillips koplyčioj, 3307 
Lituanica Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, birželio 26 
d., 9:00 vai. ryto iš kopi. į ŠvI 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje atšibus gedulihgos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Julijonos Baraus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą įr atsisveikinimą.

Nubudę Vyyas, Duktę, Se
serys, Brolis ir kito? Giminės

Laid. Direkt. Antanas M. 
Phillips, Tek YĄRDĘ 4908.

f
vianis kiip kelmus bąrždas ver- ^ąaųsio menesį, 1939 metais, ka
tė ii; “kudląs” jiemą kirpo-. Šioj 
vietoj prieš daug metelių jau
na žagarietė Josephine, jauno 
Mot.ejaųs. užkariavo širdelę, 
čia vestuves, čįą gyvenimas ir 
dartyųptė lietuvių visuomenėje.

Priima Jaunuoliu
St^vyKIoms

TuriyBįdi^lie6iai

Šįųp lųijcn ąplįlęųęįjąs įstp- 
jimyį į C. C. G tarnybų liepos 
mėp^yj y^a priiipųmps Illi
nois Eipęrgęncy Rplięf (Pa- 
lalppsj radinėje.

Apįįitąpfaį turi bu|i Ąinę- 
rikųs piliečiai, tųrpe 17 ir 23Y? 
moty ąiližiaųą. Jie turi bųti 
nevędę ir mokyklas nelanką* 
gero budo ir tinkami darbui 
lauke.

Pašalpos komisija ištyrinę j a 
ar apykantai prisitaiko šiems 
reikalavimams ir, jeigu randa 
tinkamus, rekomenduoja CCC 
administracijai.

Vis Kas Nors Naujo 
Riverview Parke

dą buvo apkaltintas išgėdini- 
rpu 17 metų • mergaitės. Krimi- 
nalis teismas rado jį nekaltu.

P-lė Mason baigė Englewood 
mokyklų prieš du metu ir pa
skutiniuoju laiku dirbo kepyk
loje. Jos motina, Mrs. 
Springer, gyvena’ adr. 
Morgan st.

CLA8SIFIED ADS

Jessie
6247

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo ■

PAIEŠKAU DARBO. Penteris ir 
poperninkas. Kalsimainu lubas už 
$1,50. Miegamas kambarys su savo 
popieriais—$3.00. Ąpkainavimas dy
kai. 10 metų patyręs. Darbas už
tikrintas. Jos. Augaitis, 1608 South 
50th Avė., Cicero, III. tel. Cicero 
2633.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

IČIŲ KLIUBO VAL- 
METAMS: P. Arlaus- 

N. Gleveland

Užpraeitų sekmadienį, iš 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
pikniko Liberty darže, pavaka- 
ryj drg. Karčauskai, p-ia Pen- 
kienė. ir aš pasileidome per ža
liuojančius laukus ir puikias 
farmas į melroseparkiečių išva
žiavimų. Išvažiavimas buvo su
rengtas trijų organizacijų, SLA 
128 kuopos, Mergaičių kliubo 
ir Lietuvių Atletikos kliubo.

PauĮ’s1 daržų vargiai butu-, 
mčm radę, jeigu gasolino sto
ties jaunam 'vyrukui nebūtu
mėm parodę “Naujienas”, ku- 
riosę melroseparkįečįų pikniko 
apskelbimas bųvp įdėtas, pasa
kantis iš kur ir kur reikia va
žiuoti.

Nors saulute jau buvo nusi
leidus ir. naktie^ šešėliai pra
dėjo gaubti dangų, mes pasie
kėm melroseparkiečių gražųjį 
ąžuolynų kPV radom daug su
statytų automobilių. Vispkių 
spalvų elektrikinių lempučių 
buvo prisagstytas pilnas žaliuo
jantis miškas. Ant puikios plat
formos, stygų orkestrai grie
žiant, jaunimas ir senesni šo
ko. O prie bufeto ir šiaip ulia- 
vo j ančių buvo gana daug.

Pąžangųs Veikėjas
štai, susitinkam Melrose 

Parkb pažangųjį lietuvių vei
kėja, M. šeštokų ir kįtųs. Grei
tai supažindino ir su p-ia Šeš
tokiene, kuri yra žagarietė. 
Abu besu draugiški. Kada su
šuko, kad čia atvykę yra chi- 
cagiečiai, tai bartenderįų mik
liomis rankomis tuoj pradėjo 
putojantis “pilsenas” iš stati
nių verstis, o mes stiklus tuš
tinti ! Drg. šeštokas iškalbus 
žmogus ir daug žino kų pasa
kyti. Bet ląikas neleidžia pla
čiau pasikalbėti. Prie to męl- 
rosep.arkiečių jaunuolių muzika 
pradėjo groti “Parvęš vėl pas 
mergelę”. Mike Karčauskas pra
dėjo 
Ona, 
taip 
čiais
kitus šokius.

Melroseparkiečių / jaunimas, 
kaip lietuviai,’ taip ir svetim
taučiai, labai taktiškai lietuviš
kus ratelius ir valsus moka 
šokti.

Riverview Parke galima pra
leisti visų dienų vis darant kų 
nors naujo. Čia tokia galybė 
įvairių ‘‘raidų” kad visus pa
mėginti tik po vienų kartų im
tų apie 12 valandų laiko.

Betgi, mažai randasi tokių, 
kurie mėgina viskų vienu sy
kiu apsemti, čia suvažiuoja 
daugiausiai šeimynos. Suau
gusieji praleidžia pora valandų 
pasivaikščiodami, pasėdėdami 
po gražiais medžiais. Vaikai 
bėgioja, linksminas saugioj 
vietoj.

Jei kada turite liuosų dienų 
ir nežinote kur pasidėti, pa
mėginkite Riyerview Parkų.

“ (Sp.)

“Blįtzkriegas”
Chicagoje Liepos 1

CllicągQS Draugijų 
itliuby Valdybos 

1940 Metams
L. 2AGAF 
DYBĄ 19'<

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

12 WARD0 AMERIKOS LIETU- 
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitonus—Pirm.

400 S. Talman Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2543 W. 45th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rast., 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory 8770; 
Ųucille Dagiutė— Finansų rast., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvi
das—Kontrolės rast., 4005 South 
Ąrtesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantiene —Kasięrius, 

-"4535 So. Rockwell st.; Dr. T.
Dundulis Dr.-kvotėjas, 4157 
Archer Avemie; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno 
madienį, 1 vai. 
svet., 2417 W.
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

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

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W.. End Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield, j Ąve.;. Kasięrius—M. 
Kaziiinas, 3508 Gunderson • Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 

'-—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

Atsilankusiėji į Soldier Field 
liepos 4 d., kur Amerikos Le
gionas rengs nepriklausomy
bes paminėjimų, matys daug

Chicago apsisaugotų nuo blitz- 
kriego.

Sutemus, visos šviesos bus 
užgęsintos. “Priešo” bombne- 
šiai atakuos Soldier Field. Čia 
matysit kaip vėliausios mados 
karo įrankiai bus naudojami 
priešų atmušti.

Tikimųsi, kad atsilankys 100, 
000 , žmonių. Pabaigoj progra- 
mo bus ir fejerverkų.

x : (sp.)

Policija Tyrinėja
Meilės Tragediją

Jaunuolis Nužudė Meilužę, 
Pats Nusišovė

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

RENDON AR PARDAVIMUI mū
rinis bizniavas namas su fletu.

201 Grant St., Behvood, III.
IEŠKAU DARBO UŽ bartenderį, 

esu patyręs kalbu gerai angliškai. 
Šaukite A. Miller, CANAL 1434.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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. Cravvford 5151.

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

SMOLER BROS., 
2300 Wabansia.

REIKALINGA MERGINA kaipo 
veiterka. 5700 West 79th St., Tele
fonas Summit 868W1.

mėn. trečią sek- 
popiet, Hollywood 
43rd st. Nariais

Napoleon

PARDAVIMUI AR RENDAI ta
vernas ir daržas. Vermont Gardens 
Vermont and Francisco, Blue Is- 
land, III.

DIRBĄ, BEDARBIAI, ar tsuden- 
tai būti vakarais lengvam patarna
vimui už kambarį ir užlaikymą.

LEVIN, Kedzie 0626.

REIKIA KOMPANIJONO ir pa- 
gelbininko namams. Ūkis North 
Woods, Wis. Dėl smulkmenų šaukti 
Boulevard 9726 po 6 vai. vakaro.

suktis su savo kaiminka, 
pradėjom ir kiti šokti ir 
smagiai su melroseparkie- 
varėme “Noriu miego” ir

Buvusi “Tėviškė”
** • t* • ' T

palikę jaukių giružę ir 
ęprseparkiečius, pasileidom 
jcuį CĮuęagDS. Per Melrose Park 
važįuojįąnt Karčauskas parodė 
$avo buvusių “tėviškę”, kur 
drg. Karčauskas vietos lietu-

mei
liu-

Policija tyrinėja žiaurių mei
les tragedijų, kuri atėmė gy
vybes dviems jauniems žmo
nėms.

Mieąto sargus, Domįnic Co- 
da, 22 East 114th Place, ank
sti. sekmadienio rytų patemijo 
automobilį prie 130 gatvės ir 
Stony Islandu arti Calumet eže
ro. Priėjęs arčiau, pamatė, kad 
jame pasikab’nę jaunuolė ir 
jaunuolis, abu negyvi. Prie jau
nuolio rankos gulėjo revolve
ris. z

Policija tapo pašaukta ir po 
tyrinėjimo, pareiškė nuomonę, 
kad vaikinas pirmiau nužudė 
meilužę, paskui pats nusišovė.

Tragedijos aukos buvo Doris 
Edna Mason, 19 metų amžiaus, 
nuo 5310 Lowe avė., ir John 
R. Martin, 22 metų, nuo 1539 
East 72nd st. Gimines prane
šė policijai, kad juodu drau
gavo apie trejetų metų.

Policijos rekordai parodo, 
kad Martin buvo areštuotas

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLiUBO VALDYBA 
1940 MĖTAMS: Pirmininkas —M.

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

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

So. Lowe Avė.; P. P. Kiltis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua
nica Avė., A. Kaulakis — Nut. 
rast., 3842 S. Union Avė., F. Kas
per—Fin. rašt., 35.34 S. Lov/ę 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rast., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 Sp. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. I drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
htio 18 iki 45 mėtų amž.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Pirm.—Antanas Povilonis, 

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2'196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Ąve,. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
tą, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas. 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutę, 837 W. 34|h PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Ąrtešian Avė. 
tek Hemlock 8370. Susirinkimai 

^įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, HoIIywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

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

Ęockvvell St., tej. Rep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 De?-
hlaine? St.; A. Tumavičius—Nut. 
rašt., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunas — Fin. rašt. 

4917 Komensky Avė;, Laf. 5211
F. Margevičia, — Kontr. rašt., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. šerpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
Šaškas—Maršalka, 3622’ So. Union

REIKALINGA MERGINA PRIE 
abelno’ namų darbo, prižiūrėti 6 
metų kūdikį. Kambarys ir valgis. 
Miss Bell, 2929 N. Pine Grove, 2 
apart. Buckingham .Ų280.

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 Marąuet- 
te Parkų.

ROSAIN’S OFISAS 
(Mr. Mickevice),

S. Halsted St. Normai 3656.5933

4 KAMBARIŲ NAMAS, įrengtas 
ant ¥2 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.

PATYRUSI MERGINA prie abel- 
no namų darbo, ant vietos gyveni
mas, nėra virimo ,nė skalbimo, ge
ri namai, šaukti Lawndale 5510.

MERGINA PATYRUS prie na
mų darbo, paprastas virimas, $10 
savaitėj, atskiras kambarys. Radio, 
privatiška laundry. Mrs. Eger, 
1539 Ellis Avė., Kenwood 1216.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

VIDUTINIO AMŽIAUS VYRAS, 
maudyklėje dirbti. 1916 West Di- 
vision St.

REIKALINGAS PUSAMŽIS žmo- 
Tgus, kaipo janitorius ir prie namų 
‘i darbo, valgis, kambarys ir $5.00 

savaitėj. Girtuokliai neatsišaukite. 
Šaukite N.ORMAL 6902.

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU PUSININKO į Road 
House biznį. 5700 W. 79th St., 
Stickney.

FURN1SHED room-to rent 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI 2 KAMBARIAI beis- 
mente. šiluma, gasas, elektriką ir 
šiltas vanduo. $18.00 į mėnesį.

7239 So. k Campbell Avenue.

SUSIRINKIMAI
MARQUETTE PARK LIETUVIŲ 

AMERIKOS PILIEČIŲ , KLUBO 
narių mėn. susirinkimas įvyks tre
čiadienį, birželio 26 d. 7:30 vai. 
vakaro, parapijos svetainėj. Kvie
čiami atsilankyti ir užkviesti savo 
draugus ir kaimynus. Turime daug 
svarbių reikalų apsvarstyti.

—John D. Simans, K.

Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, if koresp., 82tf W. 34th 
PI., Yards 2252; P.. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—Teisėjas 
faštinįnkas.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

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

Jucius— Teis.

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

BIZNIERIAMS PROGA
Pigiai krautuvė ir 3 flatai, beveik 

naujas muro namas su visais vė
liausiais įrengimais Marųuette 
Parke; įmokėti apie $5,500.00. Ki
tus lengvais išmokėjimais. Pirkda
mi namą išgelbėsit savo pinigus 
nuo infliacijos nuostolių. 6 kamb. 
nauju moderniška Rezidencija. 2 
flatai po 5 kamb., geras muro na
mas. Taipgi turime daugiau gerų 
namų, kuriuos savininkai parduoda 
labai žema kaina. Rašykite ar ma
tykite JOSEPH VILIMAS, 6800 S. 
Maplewood Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI 8 KAMBARIŲ 
patogiai įtaisytas katedžius, gera 
transportacija, graži apylinkė.

843 West 34th Street.

BUILDING MATERIAL 
Statybai Materiolas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

AUTUS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

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 karau 
PARKWAY OLDS 
5207-11 CERMAK ROAD, 

Tel. CICERO 1037. 
Ciceros Seniausias Dyleris.

ATDARA VAKARAIS iki 10 vai.
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Antradiėn., birželio 25, 1940
— " ■< ■ ■■■■ ■■ lWi I. I.~ N „.I I-. ,1“SLA SEIMAS YRA ATIDARYTAS!”

Suvažiavo 232 Delegatai; Demokratiniai
Nusistatę Didžiumoj

Šiandien Mandatu Komisija Raportuoja, Sesija 
Prasideda 9:30 vai. ryto.

Amerikoj 
atidary-

Seimo or- 
užimantis

klų”, kaip dažnai tenka jiems 
daryt’ posėdžiuose, šviesos efek
tai salėj švelnus ir lengvi 
akims, be to, prie salės yra di
deli, patogiai įrengti prieškam
bariai.

Seimo komisija susilaukė nuo 
delegatų daug pelnytų kompli
mentų už parinktą vietą.
Ir Sentimento — Ir Klegesio

Seimo atidarymo ceremoni
jos prasidėjo apie 10 valandą. 

M. j “Legionieriukai” ir “legionie- 
jv chicagos Dariaus-

La krodžiai rodė 12-tą die
ną, kai vakar S.L.A. preziden
tas F. J. Bagočius kirto plak
tuku į stalą, ir savo stipriu, 
dideliu balsu paskelbė, kad “Su
sivienijimo Lietuvių 
41-mas Seimas yra 
tas!”

Ir tuojau prasidėjo 
gan žavimo darbas,
paprastai pirmos dienos sesi
jas.

Po delegatų vardošaukio, ku-l 
ri atliko sekretorius Dr. 
Vinikas, prezidentas Bagočius raitės 
paskvrė trijų asm?nų Mandatu | Girėno Posto susirik avo prieš- 
Komisiją. Į ją įėjo delegatai kambaryj, ir trimituodami, 
S. Bakanas, Količienė ir A. Za- bugnus mušdami sumaršavo per 
latoris. Prez. Bagočius ta’pgi salę estradon. Čia jie sugrojo 
pranešė, kad skundų prieš de- Lietuvos himną, Amerikos tau- 
legatus yra visai mažai, tokiu tiškų dainų variacijas ir, mik- 
budu mandatų komisija galė-^ia r kiuote išmaršavę, ■ pavedė 
sianti atlikti' savo darbą sku-( estradą jau 
biai ir sklandžiai.

Komisija paruošė
sesijai

NAUJIENOS, Chicago, III.

••.ziGJliLrs 'l’elepbotu

PHILADELPHIA.—Thomas E. Dewey, New York 
valstijos prokuroras, kuris irgi nori būti republikonų 
kandidatu į prezidentus.

SLA 41-mo Seimo 
Šeiminis Bankietas
Ir Šokiai

delega • 
rengia- 
birželio 
79 W. 
Casino

Susipažinkim Su Delegatais
Šeiminis Bankietas 

tams ir sveč ams yra 
mas rytoj, trečiadienį, 
26 d, Morrison Hotel, 
Yįadison St., Terrace
Hali. Pradžia apie 7:30 vai. 
vakare, Murai Room.* Įžanga 
šokiams — 75c.

Pasirinkimas puikus. Ypatin
gai jaunimui, 
loni pramoga 
jaunuoliais iš 
vykusių SLA. 
legatais. Tad,
nuol ai “be sure to be there!

tai graži ir ma- 
pasisvečiuoti su 
kitų miestų, at- 
41-mo Seimo de- 
chicagiškiai jau-

Tikietai “Platinami” Visur

Bankieto tikietai yra plati
nami kaip tarp Seimo delega
tų, taip ir tarp musų 
bizn erių, profesionalų 
kėjų. Bukime sportais 
telmonais, dalyvaukim
m e bankiete. Sueikime su SLA. 
Seimo delegatais pavakarieniau
ti.

vietiniu 
bei vei- 
ir džen- 
puošnia-

SLA ŠEIMINIAI PARENGIMAI
ANTRADIENĮ, birželio 25 dieną — Pietus moterims, Bos

ton Oyster House salėje. Pradžia 12 vai. dieną. Įžanga 85 cent.
TREČIADIENĮ, 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 JFRAnklin 9600 
(klauskite Terrace Casino salės) arba “Naujienas” CANal 8500. 
Bilietai šokiams — 75c.

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.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS
— Chicagoj ir Apylinkėj —

Williani E. Fortune, 18 
amžiaus, 6317 Woodlawn 
žuvo vietoj ir jo tėvai 
sunkiai suže’.sti, kada jų

VAKAR CHIGAGOJEL

išeną jai gentkar- 
tei”. šie jaunuoliai ir vaikai 

raportą pridavė atidarymui daug gra- 
__  ] ne- žaus sentimento, o su savo bug- 

pasibaigus, bet jis buvo atidė-.nais ir būgneliais — ir daug
antrai, popietinei

sesijos, nes 
valanda po

tas iki šiandienos 
jau buvo penkta 
pietų. Netrukus po pranešimo 
apie raporto paruošimą, sesija 
buvo uždaryta, kad duoti pro
gos delegatams pavakarieniau
ti ir prisiruošti Šeiminiam 
Koncertui, kuris įvyko vakar 
vakare, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj.

Mandatų Komisijai atliekant 
savo darbą keli žymus SLA

po kelis žodžius Seimo dele
gatams. Kalbėjo seniausias S. 
L. A. narys p. Birštonas, buvę 
prezidentai Tareila, Gegužis, 
senas SLA veikėjas Žemantau- 
skas, detroitiečiai pp. Martin 
ir Kemešienė, Dr. A. Ų. Grai- 
čunas, Wm. Domash, iš St. 
Louis, Mo., p. Mockuvienė iš 
Bostono, toronlietė p- O. Ind- 
relienė, jaunas inž. W. Nor
kus iš Philadelphia, Pa., ir

pasižy-
Ivde-

vmojusių organizatorių, 
rių kuopose ir SLA veteranų.

232 Delegatai
Laike vardošaukio atsiliepė 

ir prezidiumui mandatus pri
davė 232 delegatai. 45, rodos, 
neatsišaukė, o 34-ių, kaip pra
nešė kiti delegatai, nebus. Vi
so kuopos yra išrinkusios dele
gatų apie 310, nors oficialis 
Seimo Darbų Knyga paduoda 
tik 302, Kai kurios kuopos ir 
jų delegatai knygoj netilpę.

Demokratiniai Nusistatę 
Didžiumoj

Iš pirmųjų žvilgsnių pasiro
do, kad delegatai nusistatymu 
pasiskirsto daug-maž sekamai: 
apie 130 yra demokratinio, 
žangaus nusistatymo; apie 
— tautinio nusistatymo, o 
munistų ir pritarėjų yra 
6-i.

Pažymėtina, kad didelį nuo
šimtį delegatų sudaro moterys, 
ir yra visai nemaža jaunimo 
reprezentacija. Tąi yra sveikin
tas, vilties seniesiems
veikėjams priduodantis reiški
nys. Tarp jaunuolių yra 27 
merginos ir 10 vaikinų. |

Kaip atrodo, < 
rokai patinka sesijų 
ma. Seimas vyksta gražioj 
Morrison viešbučio Tprrace 
Casino salėj, kuri pasižyiųi kaip 
erdvumu, taip ir įvairiais kito
kiais patogumais. Vietos dele
gatams sutvarkytos ratu apie 
estradą, ir kas trys eilės kėd
žių yra iškeltos apie pėdą aukš
čiau pirmesnių eilių, tokiu bu
du matomumas yra geras ir 
delegatams nereikia “tiesti ka

pa- 
90 

ko- 
gal

• George F. Laughlin, 58 
metų amžiaus, staigiai mirė 
namuose, 3337 Warren blvd.

• Andre Baulec, 10 metų 
amžiaus, nuo 11335 Centrai 
Park avė., prigėrė lsland eže
re užvakar. Ežeras yra tris my
lias į vakarus nuo Wauconda.

John Egney, 41 metų, 
South Aberdeen st., sun- 

susižeidė kada, betaisyda - 
namus, paslydo. Jis mirė

metų 
avė., 
buvo 
automobils susikūlė prie vieš
kelio 66 arti Lincoln, Logan 
apskrityj. Jaunuo’is buvo pasi
žymėjęs atletikoj Hyde Park 
augštesnioje mokykloje.

e Manydamas, kad gal jis 
yra nusikaltėlis, kuris mirtinai 
automobiliu sužeidė Edgar Burg, 
55 metų, prie C ccro avė. ir 
157 st., Edward Holmes, 27 
metų, vakar pasidavė Blue 
Lsland policijai. Jis pasisakė 
policijai, kad jis buvo gėręs 
ir nieko neatsiminė apie ne
laimę. Išgirdęs apie Burgo mir
tį, ir patėmijęs, kad jo fende
riai yra įlaužti, jis kreipėsi prie 
policijos.

e Justine Lekovish, 50 me
tų amžiaus, nuo 7731 45th PI., 
žuvo po automobiliu prie vieš
kelio 66 ir 45th Place, Lyonse. 
Vairuotojas buvo Earl Bahnks, 
42 metų, gyvenąs Hinsdale

-- ................. ...... ....... SLA. Seimo rengėjai žino,
(kad musų biznier ai ir profe- 

20, 30 ir 40 metų darbuojasi sionalai ne visada gali išlikti 
savo tautiečių eilėse, darbuo-'iš savo užsiėmimo, tad šis ban- 
jasi ne vien SLA ugdydami, 
bet keldami Amerikos lietu
vius ir kultūriniai ir medžia
giniai, skindami jiems kelią į 
gerą gyvenimą šioj šalyj.

Tai pionieriai ir darbuoto
jai,’ kuriuos pavieniai daug 
kas linkęs užmiršti, arba įver
tinti tik mirties valandoj, bet 
čia, pamačius juos visus vie
noj vietoj, susispietusius daik- 
tan vienam darbui, vienam 
tikslui, vaizdais jaunesnio 
žmogaus akims yra jaudinan
tis, įkvėpimu žėrintis. Kiek 
daug sunkių ir didelių jie jau 
nuveikę, kiek emug metų’ jie 
yra pašventę lietuvių veiki
mui! Jie poilsįi(Jįau pelnę, bet 
jie dar turi daug spėkų, dar 
naštų nenori padėti, dar pasi
ryžę toliau dirbti, dar rankų 
nenuleisti.

Ir čia, tarp tų scngalvių ve
teranų, jų tarpe jau sėdi ne 
vienas, ne du, bet visas būrys 
jaunų žmonių, jaunų jėgų, 
atėjusių senąjai kariai į pa
galbą. Nuo savo pirmtakunų 
jie jau mokinasi, persiima jų 
dvasia, jau deda savo jaunas, 
kartais nepatyrusias, bet nuo
širdžias pastangas į bendrą 
darbą.

5743 
kiai 
mas 
Englewood ligoninėje.

• Prieš porą dienų Milvvau- 
kee policija prašė Ch cagos po
licijos surasti Lionei Hausman, 
34 metų, kuris neseniai pabė
go iš kalėjimo kempės Lake 
Tomahawk, Wis. mieste. Chi- 
cagos policija jį suareštavo vi- 
durmiestyj.

e Gaisras padarė $200 ver
tės žalos korsetų krautuvėje, 
adr. 2337 East 71st st.

• Per dešimts metų Alvin 
Panczak, 23 metų, 3025 South 
49th avė., taupė pinigus kiek 
galėdamas iki kol turėjo $1,000. 
Už tą sumą nusipirko akordeo
ną. Užvakar , jis grojo taverne 
adr. 3526 Cermak rd. Jis išėjo 
minutei ir, šugrįžęs, jau nebe
rado savo tūkstantinio instru
mento.

• Herbert Rutzen, 45 metų 
amžiaus, 2252 Cleveland avė., 
prigėrė ežere arti Fullerton gt.

privatinės nuosavybės 
čiamumą.

Konsulas Daužvardis padė
kojo SLA Pildomąja! Tarybai, 
taipgi kuopoms ir delegatams 
už jų įvairiopą pagalbą kiek- 
vename Lietuvos Ųretikale ir 
susirūpinimą jos gerove. iJs 
pastebėjo, kad SLA ir narių 
pagalba buvo ypač gausi Vil
niaus krašto lietuviams. SLA. 
bene daugiau už visas kitas 
Amerikos lietuvių organizaci
jas sudėjo tam pinigų.

Prezidento Įžanginė Kalba
Atidarymo ceremonijoms 

einant prie pabaigos estradą 
paėmė SLA prezidentas, F. J. 
Bągočius.

Savo įžanginėj kalboj jis 
pareiškė, kad šis Seimas susi
renka tokiu laiku, kada vyk
sta istorijos didžiausi persi- 
laužymai ir sukrėtimai viso 
civilizuoto pasaulio gyvenime. 
Tų įvykių auka buvusi ir Lie
tuva, kuriai gręsia visiškas ne
priklausomybės žlugimas. Tie 
įvykiai, kas minutė, beveik 
kas sekundė pakeičiu santy
kius tarp žmonijos ir padarą i 
naujas didžiules permainas 
žemėlapiuose, negalėjo neatsi
liepti ir į šią šalį.

Jis tęsė, kad čia vietomis 
žmones yra apėmusi savotiška 
baimė, isterija, ir jos tiesiogi
nis rezultatas esąs pluoštas 
visokiausių naujų įstatymų ir 
pasiūlymų kongresui nukreip
tų prieš ateivius. Metama dė
mė ant ateivių, lyg jie nėra iš
tikimi šios šalies gyventojai, 
lyg jie kokios tai žemesnės, 
nepageidaujamos kastos žmo
nės. >

Taigi, mes lietuviai šiame 
Seime, tęsė prez. Bagočius, 
turime savo elgesiu, savo tari- 

|mais ir darbais parodyti, kad 
dedama dėmė

nelie- kurie jau per daug metų, per.

kietas-pramoga, turi užpildyti 
tą spragą. Nepasididžiuok im, 
bet draugiškai ir širdingai su
tikim Seimo delegatus, rengia
mame Šeiminiame bankiete.

K. J. Semaška, 
SLA. 6-to Apsk. Sekr.

- - — — ------

I klegesio.
Svečiai ir delegatai bendrai 

po to sugiedojo Lietuvos ir 
Amerikos himnus, ir tvarką 
perėmė Rengimo komisijos ir 
6-to apskričio pirmininkas, Dr. 
Antanas Montvidas.

Pers taty damas delegatams 
kitus apskričio .valdybos narius, 
jis juokaudamas pasakė, kad 
visi šeši yra skirtingų religijų 
ir skirtingų įsitikinimų, vienok 
gražioj sutartinėj dirbo Seimą 
rengdami. Dr. Moptvičjas pa
reiškė viltį, kad ir pats Seimas

jų paims pavyzdį.
Mero Atstovas Zuris

Nuo miesto valdybos Seimą 
sveikino teisėjas Jonas T. Zu
ris, šiame atsitikime asmeniš
kas atstovas mero Kelly, kuris 
turėjęs skubiai išvykti Wash- 
ingtonan ir todėl negalėjęs da
lyvauti.

Teisėjas sakė, kad buvę pa
siūlymų delegatams įteikti mie
sto “raktą”, bet Chicagoj to 
nereikią. Chicagoj viskas atvi
ra, niekas neužrakinta, tad de
legatai visur gali laisvai eiti, 
ir naudotis visais Chicagos pa
togumais. O jei, sako, kam tek
sią ir į nesmagumus įsivelti, 
tai ragino kreiptis pas jį. Tei
sėjas Zuris pažadėjo, kad vi
sus tokius nemalonumus išly
gins, bet tam, turbut, nebus 
reikalo.

Reikšmingą šiudienių įvykių 
akyvaizdoj kalbą delegatams 
pasakė p. Petras Daužvardis, 
[Lietuvos konsulas Chicagoj.

Pasveikinęs Seimą ir palin
kėjęs našaus darbo organiza
cijos lietuvių išeivijos ir visos 
lietuvių tautos naudai, konsu-lta ateiviams 
las prisiminė apie vėliausius yra neteisinga ir neužpelnyta. 

Ipasikeitimus Lietuvoje.
Konsulo Pareiškimas 

Apie Lietuvą
Kon. Daužvardis pareiškė, 

kad jis gavęs oficialių praneši
mų iš Lietuvos, kuriuose da
bartinė Lietuvos vyriausybe 
nušviečianti savo nusistatymą. I vedė ir piano skambino 
Einant tais pranešimais, Lietu- G. Zelniute, vakarykščio 
voj tvarka paliksianti ta pati, 
kokia ji buvo praeityj. Jei 
įvyks pakeitimai, tai jie busią 
padaryti ‘demokratišku, tvar- 
įkiu budu”

Rusų Raudonosios armijos Į 
[buvimas Lietuvoj, kons. Daūž- 
vardis toliau citavo praneši
mus, nereiškia okupaciją, bet 
esąs “tiesioginis rezultatas sa
vitarpės .pagalbos sutarties 
tarp Rusijos ir Lietuvos.”

Naujoji Lietuvos adminis
tracija, esą, garantuojanti ir

Stambios Kompani
jos Tyrinėja Kiek 
Darb. Nepiliečią
Nešalins iš darbų, bet, sako, 

gins imtis pilietybę
ra-

• v
1S Ne viena, bet kelios stam

besnės firmos Chicagos apylin
kėje pradėjo tyrinėti kiek ir 
kurie darbininkai yra nepilie- 
čiai.

Nors kompanijos sako, kad 
tame nėra nieko įtart:no, betgi 
tikimąsi, kad artimoj ateityj 
valdžia gali pareikalauti tokių 
informacijų. Kompanijos, sako, 
todėl gal ir nori būti prisiren
gę tas informacijas tuojau pri
duoti.

mieste.
© Susikulime dviejų auto

mobilių prie 32-os ir Normai 
užvakar žuvo Mi’š. Lena Ba- 
roni, 42 metų amžiaus, 313 W. 
25th st. Jos duktė, Augustina, 
15 metų, ir vyras,.Emilio, bu
vo lengvai sužeisti. Policija 
laiko vairuotoją antro automo- 
biliaus, LeRoy Bishop, 17 
tu, 3635 South Wells st.

Kitos Nelaimės

mc-

au-Kiti nukentėję įvairiose 
tomobilių nelaimėse buvo: 

metu

Paskelbė Kovą 
Miesto Teršimui

SLA

delegatamjs ge- 
sesijų aplinkų-

baimė, kad- lietuviško gyveni
mo dienos Amerikoj suskaity
tos.

Jo
mas,
SLA

Tų firmų tarpe yra ir Chi
cago Surface Lines, gatvekarių 
kompanija, kuri samdo 15,030 
darbininkų. Ji tokius tyrinėji
mus pradėjo pereitą savaitę. 
Kompanijos perdėtiniai tikrina, 
betgi, kad ji nemananti atle’sti 
darbininkus, kurie dar nėra pi
liečiai.

June Schmitzler, 17 
1100 North Avers st.

William Gersch, 19
1043 North Pulaski rd.

Hildegarde Chapralis, 17 
tų, 4259 Augusta blvd.

metų,

me-

Patinka Talentingi 
Korespondentai

vietoj atsiranda stipru- 
pasitikėjiinas, viltis, kad 
ir kitų panašių įstaigų 
dar neužgęs, kai išnyks

ar nuvargs senoji gentkartė, 
bet klestės taip ryškiai, kaip 
ir praeityje, nes ji 
prigijusi jaunose 
jaunose mintyse.

jau yra 
širdyse ir 

Rs.

Kviečia SLA. Seimo 
Delegatus ‘Vizitui“Mes turim parodyti, kad atei

viai gerbia šį kraštą, siekia 
progreso ir bando eiti pirmyn, 
taip kaip ir visa kultūringoji | CICERO. — Electrocast Steel 
žmonija!” įFoundry Co., randasi Cicero,

Uly, 4701- W. 15th PI. Savinin
kas tos minėtos kompanijos 
yra p. Joseph J. Barčauskas. 
Jo plieno liejykla yra moder
niškiausia įstaiga šioje srity
je., Kaip p. Barčauskas sako, 
jis mielai parodys visiems, kaip 
nulieja “castingą” nuo puses 
svaro iki penkių tonų. Jo biz
nis daromas ant plačios ska
lės su didžiulėmis firmom s.

P-s Barčauskas, būdamas ge
ru lietuvių patriotu, prisidėjo

žmonija!” i
Estradą atidarymo metu 

puošė gražus gėlių bukietas.
Publiką himnus dainuojant 

p-lė 
Sei
kė

Lietuvio Fabrikas, Cicercje, Ilk

Ir Western Electric
Western Electric kompanija, 

kuri samdo beveik tiek pat 
darbininkų kaip ir gatvekarių 
linija, jų tarpe ir keletą šimtų 
lietuvių, irgi pradėjo kalbėti 
apie darymą tokių tyrinėjimų. 
Bet ten dar dalykas nebuvo 
galutinai išspręstai.

Pereitą savaitę vokietis savi
ninkas Eitel restoranų kompa
nijos pranešė savo darbinin
kams, kad atleisiąs iš darbo vi
sus, kurie, išsibaigus dviem sa
vaitėms, nebus bent išsiėmę 
pirmas popieras.

Kai kurios stambesnės vie
tos firmos neturi tokių proble
mų. Jų tarpe yra Illinois Bell 
Telephorte kompanija, kuri 
samdo 25,000 darbininkų. Ji 
jau nuo 1920 m. nesamdo ne- 
piliečių.

Laiškas “Naujienoms”
Atnau j indamas prenumeratą 

“Naujienoms”, štai ką draugas 
N. Jonuška iš Roslindale, Mass. 
pareiškė:

“Džiaugiuosi gavęs “Naujie
nas”. Jos turi tokius talentin- 
gtis korespondentus iš Lietuvos 
ir kitur, kad nenorėčiau nieka
dos su jais persiskirti.”

“Gražinki m Chicago!”
Meras Kelly paskyrė šią sa

vaitę “Savaite kovai su miesto 
teršimu”. Savaitės komitetas 
nori supažindinti visus Chica- 
gos gyventojus su obalsiu “Pa
dėkite gražinti Chicagą—neter
škite savo miesto ir parkų.”

Meras savo proklamacijoje 
pareiškė, jog geistina, kaęl vi
si gyventojai dėtų visas gali
mas pastangas pagražinti savo 
nuosavybes. šįmet, jis sakė, 
miestas susilauks daugiau sve
čių, (pav., SLA delegatus!) ne
gu kitais metais, tad ir mies- 

garbė reikalauja nepapras- 
švarumo.

to 
to

Kaltina Narkotikų 
Pardavėjus 
žmogžudyste

minio Koncerto rengimo 
misijos narė.

SLA. Idėja Neužgęs
Grįžtant prie jaunuolių. Pa

kėlęs akis nuo spaudos atsto
vams paskirto stalo, matai 
daug dažnai matytų, pažįstai
mų, senų veidų. Matai daug prie SLA. Šeiminio programo, 
žilų galvų. Matai daug Ameri- kad parėmus lietuvių tautinius, 
kos lietuvių gyvenimo lyderių patriotinius re kalus, 
kiekvienoj didesnėj ir kiek
vienoj mažytėj lietuvių kolo- mis atvykti ir jo
nijoj Amerikoj. Tai žmonės, matyti.

Seimo delegatai gali grupė- 
dirbtuvę pa-

Iš Kanados
Su šiuomi prisiunčiu $5 

liginimui mano prenumeratos.
Nemanau su “Naujienomis’* 

skirtis. Jeigu aplinkybės leis, 
busiu nuolat’nis “Naujienų” 
skaitytojas, nes viską dažinai 
kas dedasi visame pasau’yje, o 
ypač šiais audringais karo me
tais.

Butų absurdas, jeigu kuris 
nors lietuvis neskaitytų “Nau
jienų”. Kur aš gyvenu lietuvių 
arti nėra, tai ir prikalbinti/kad t kų 
užsiprenumeruotų nėra kas.

Su pagarba lieku, laukdamas 
“Naujienų” ir ateityj. Viso ge
ro ir geriausio pasisekimo vi
sam “Naujienų” štabui.

Jos. Powell,
Rimbey, Altą, Canada.

pra-

narkoti- 
tūlą Ge 
žmogžu-

Policija spėja, kad 
kų pardavėjai nužudę 
rald Siegal užvakar, 
dystė įvyko prie Royal Reach
hotel, 5523 Kenmore avė. Šie- 
galui lipant iš automobilio, pa- 
sig rdo du šūviai ir jis krito 
negyvas.

Siegal rengėsi liudyti prieš 
narkotikų pardavėjų gengę at
einantį mėnesį byjoje, kuri bus 
vedama Fort Worth, Tex. mie
ste. Siegal kadaise pats pne 
tos gengės prigulėjęs.

Tyrinėdama Siegal’o mirtį, 
policija areštavo šiuos narko-

i “butlegerius”: William 
Moore, 5435 >. Winthrop avė., 
Frank Cohen, alies Foster, 
1442 Roosevelt rd., Thomas 
Stobble, 3026 Wells st., Ralph 
Alexander, 3219 Michigan avė., 
ir daugelį negrų — vyrų ir 
moterų.




