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KOMUNISTŲ PARTIJOS LEGALIZUOTOS 
PABALTIJO VALSTYBĖSE

Reikalauja 'liaudies armijos”, išmokintos 
kariauti kartu su rusais

'STOCKHOLM, Švedija, birž. Jie ir stato naujus reikalavi- 
25. — Komunistų partijos le- mus perorganizuotai Latvijos 
galizuotos Lietuvoj, Estijoj ir vyriausybei. 
Latvijoj.

Pabaltijo valstybių komuni-1 Latvi jos
štai įteikė Lietuvos, Latvijos buvo suskaityti 
ir Estijos vyriausybėms reika- šiandien jie jau transliuoja sa- 
lavimus nacionalizuoti pramo
nę, suskaldyti dvarus ir suor
ganizuoti “liaudies 
išmokintas kariauti 
su raudonąja rusų

Buvęs Lietuvos
Antanas Merkys po pasitrau- čiau prie Rusijos. Kitas reika- 
kimo iš ministerio pirmininko Davimas yra — legalizuoti ko- 
vietos buvo sugrįžęs į Kauno J munistų partiją. Dar komunis 
burmistro vietą. Laikraštis tai reikalauja areštuoti asme- 
“Aftonbladet” praneša, kad*nis, kurie kalba apie galimu- 
Merkį naujoji Lietuvos valdžią mus Rusijos - Vokietijos ka- 
iš burmistro vietos pašalino. 
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Lietuvoje, Kaune, pirmadie-
RIGA, Latvija, birž. 25. —' nį komunistai surengė demon- 

Pirmieji Latvijos komunistų straciją. Tai jau trečia koniu- 
vadai daugumoje jau sušaudy- nistų demonstracija šiame mie* 
ti Maskvos GPU patalpose. Kl-'ste paskutiniuoju laiku. Komu- 
ti gi sėdi kalėjimuose. Pirmų- nistų demonstracijos taipgi 

komunistų vadų vietose įvyko Tall’ne, Estijoje, ir ki- 
i nauji žmonės. 1 tuose Pabaltijo miestuose.

Francuzijos - Vokie
tijos karas pasibai

gė, sako naciai
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

25. — Vokietijos karo vadovy
bė antradienį išleido pareiški
mą, kad Vokietijos ir Francu
zijos karas pasibaigė didžiau
siu ir pilniausiu nacių laimė
jimu.

Hitleris gi kiek pirmiau pa
skelbė dešimties dienų celebra
cijas ryšium su laimėjimu ka
ro Francuzijoje.

Ir vokiečiai džiūgavo antra
dienį. Dainos aidėjo visoj ša
ly, varpai gaudė, ir visur reik
šta nuomonė, kad dabar Vokie
tija atkreips visas savo pajė
gas prieš Angliją.

Hitleris paskyrė 
okupacijos komi

sijai vietą
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

25. — Adolfas Hitleris antra
dienį paskyrė Francuzijos oku
pacijos komisijai sėdybą. Ji 
bus mieste Wiesbaden, kuria
me buvo Francuzijos armijas 
patalpos, kai ji okupavo Vokie
tijos teritoriją Į918 metais.

Vokietijos komisijos pirmi
ninkas bus generolas Stuelp- 
nagel. Francuzija dar nepa
skelbė savo komisijos sąstato. 
Komisija prižiūrės reikalus, 
kurie siejasi su dabartine vo
kiečių okupacija Francuzijos.

Šveicarija demobili
zuoja savo armijos 

dalį
BERNE, Šveicarija, birž. 25.

— Šveicarija nUfa^ė paleisti 
namo dalį savo kariuomenčą, 
mobilzuotos kai prasidėjo Vo- tikrinti, ar siunčiama amuni- 
kietijos ofensyvas prieš Holąn- 
diją, Belgiją ir Francuziją.
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Pranešama apie ru- 
munų-rusų susirė

mimus pasieny
BUDAPEST, Vengrija, birž. 

25. — čia gaunami nepatvir
tinti pranešimai, kad įvyko ru
munų ir rusų kareivių susirė
mimų abiejų šalių pasieny. Pa
tikrinti pranešimai kalba, kad 
apie 100 Rusijos lėktuvų skrai
dė Dniestr upės srity, Rusijos 
- Rumunijos pasieny, žvalgy
bos tikslais. (Tačiau Rumuni
jos pasiuntinybė Londone pa
reiškė, kad ji neturinti žinių 
apie pranešamus susirėmi
mus.) '

Nudžiugęs Hitlerio 
laimėjimu pamišo
NEIVA, Colomba, birž. 25. 

— Emil Alexander, 26 metų 
šiaučius, išgirdęs pranešimą 
apie Hitlerio laimėjimą karo 
Francuzijoje, sudegino savo 
dirbtuvėlės mašinas, išdalino 
Čeverikus, o pats išbėgęs gat
vėn ėmė šaukti: Heil Hitler!

Policija nugabeno jį vėliau 
į beprotnamį.

Japonija ruošiasi at
imti iš Francuzijos

Indo-Kiniją
JOKIO, Japonija, birž. 25. — 

Pranešama, Japonija pasiuntu
si antradienį tūlą skaičių karo 
laivų į Francuzijos uostą Indo- 
Kinijoje, Haiphongą. Gandai 
eina, kad Japonija yra nusita
rusi paskelbti savo protektora
tą Francuzijos ir Holandijos 
teritorijoms tolimuose rytuo- 
se. \

Tačiau Japonijos atstovas pa
reiškė, kad jos laivai paąiliks 
ąąkytoj srity neilgai -r iki at
vyks Japonijos inspektoriai pa-

ei j a iš francuzų teritorijos į 
Kiniją.

M

PHILADĘLPHIA. — Republikonų kandidatas į pre
zidentus 1936 m-, Alf Ląndon, viršuj su -Amerikos Darbo 
Ųedėracijos vadu/William Green, apačioj ųu C. I. O. 
organizatorių, John L. Levvis. Republikonų lyderiai su- . 
sirinko Philadelphijoj paruošti partijos ^platformą.

Vokietijai gali tekti 
Francuzijos auksas

aukso Paryžiuje 
apie $1,250,000,000 
kai miestą paėnyj 
Kalbama dar, kad, 
įsiveržus į Belgiją,

NEW YORK, N. Y., birž. 25. 
— Bankininkų sluoksniuose 
Jungt. Valstijose kalbama, kad 
Francuzijos 
galėjo būti 
tuo metu, 
vokiečiai, 
vokiečiams 
apie $600,000,000 Belgijos auk
so skubiai buvo pasiųsta į Pa
ryžių. Susidaro suma $1,850,- 
000,000.

štai visas^JItas auksas gali 
patekti į " vokiečių rankas.

Yra žinoma, kad nemažai 
Francuzijos aukso atgabenta į 
Jungt. Valstijas. Tačiau numa
toma, kad galėjo pasilikti ne
mažai jo ir Francuzijoje. Ar 
pavyko daugumą aukso 
benti iš Francuzijos, ar 
vyko — štai kas domina 
sinius sluoksnius.

išga- 
nepa- 
finan-

bir- 
hu- 
jos 
pa-

Du-

Išdavystė mus įveikė 
— sako Francuzijos 

generolas
B0RDEAUX, Francuzija, 

Želio 25. — Išdavystė buvo 
lemiantis veiksnys ir dėl 
franeuzai pralaimėjo karą, 
reiškė generolas Maurice 
vai.

Tautu Sąjunga ma 
žiną štabą

GENEVA, 
25 
torius Avenol 
89 samdinius, 
80 dienos jie 
Pąsil ksiąs tik
dviem, trim padėjėjais ir žiū
rėsiąs, ar Anglija laimėsianti 
karą.

- Tautų
šveicarija, birž. 
Sąjungos sekre- 
įspėjo Sąjungos 
kad iki birželio 
turi rezignuoti, 
pats Avendl su 

Devyni krikščionių 
fronto nariai iš- ' 

teisinti
NEW YORK, N. Y., birž. 25. 

— Pereitą sausį Jungt. Valsti
jų valdžios agentai areštavo ir 
apkaltino keturįoliką asmenų, 
krikščionių fronto narių. Ap
kaltino juos sąmokslu nuver
sti Jungt. Valstijų valdžią ir 
vogimu valdžios savasties (gin
klų). t '

Byla buvo nagrinėjama teis
me 11-ką savaičių. Antradienį 
prisaikintieji posėdininkai pa
skelbė sprendimą byloje. De
vyni kaltinamieji rasti nekalti. 
Dėl penkių kitų kaltės prisai
kintieji posėdininkai neąusita- 
re.

Valstybės prokuroras Ken- 
nedy pareiškė, kad jis dar ne
nutaręs, ar atnaujinti bylą 
tiems penkiems, dėl kurių kal
tės posėdininkai nesusitarė.

Italai paskandino 
priešų laivą

ROMA, Italija, birž. 25. — 
Italijos karo vadovybė paskel
bė , antradienį, kad paskandin
tas priešų 8,000 tonų laivas. 
Tačiau vienas Italijos subma- 
rinas nebesugrįžo į savo bazę. 
Italija skaito tą subm'ariną žu
vusiu.

F'?

Chicagai ir apįelįnkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: . Š(J ,

Giedra; temperatūra mažai 
pasikeis; saulė teka 5:16 v. r., 
leidžiasi 8:29 v. v.

karui rudis iš Ispan 
Francuziją.

KAUNAS PRANEŠA: 
riausybė radio pranešime 
spėjo gyventojus nepasiduoti 
gandams. Jokia sauvale nebus 
pakenčiama. Visi pakeitimai 
santvarkoje bus padaryti įsta
tymų keliu. Šalies santvarkos 
esminiai pagrindai tebėra ne- 
pakitėję. Į teisėtą privatinę 
nuosavybę, turtą niekas nesi
kėsina. Raudonoji armija at
ėjo ne santvarkos keisti ar oku
paciją vykdyti, bet apsaugoti 
karo pavojaus padėtį, išlaikyti 
nepriklausomybę, šauljjj ,Sąjun
gė visu ryžtumu stpja vyriau
sybei talkon. Lietuvoje kursuo
ja tik litas. Maisto fabrikai 
dirba produktų apsčiai. Ruo
šiamas darbo aprūpinimo trijų 
metų planas. Ukininiams pro
duktams kainos pakeliamos. 
Visi bus aprūpinti darbu. Sme
tonos biustu metalas Ginklų 
Fondui, žemės Ūkio Ministras 
pareiškė ūkininkams: teisėta 
žemės nuosavybė garantuoja
ma. Išsišokėliai prieš nuosavy
bės neliečiamybę bus traktuo
jami Lietuvos liaudies priešais. 
Neteisėtai įgyta žemė bus ati
duota dirbantiems. Sveikatos 
Ministras pareiškė: žmonių gy
dymas, profilaktika nemoka-' 
mai. Prieinamai turi būti įves
tas senatvės invalidumo drau
dimas, praplėstas gydymo įstai
gų tinklas, padidinta kova so
cialinėms ligoms, alkoholizmui, 
vaikų defektyvumui.

—x—x—x—
Pono Krėvės Mickevičiaus, 

naujosios vyriausybės vice pir
mininko ir užsienio reikalų mi
nistro, telegramose Lietuvos 
Pasiuntinybei Vašingtone sako
ma:

KAUNAS, 22 birželio.—Nau
joji Lietuvos vyriausybė birže
lio 17 dieną sudaryta s konsti
tucinė tvarka, — valstybės san
tvarkos esminiai pagrindai ne
pakeisti, — nuosavybės teisė 
neliečiama, — numatomas po
licinės santvarkos pakeitimas 
bus vykde-mas įstatymais, — 
užsienio politikos srityje san
tykiuose su visomis valstybė
mis bus tęsiami ligšioliniai ge
ri santykiai, o kultivuoti gerus 
santykius su Sovietų Sąjunga 
bus naujos vyriausybės ypatin 
gas rupesnis, —> sovietų ka
riuomenės įgulų padidinimas 
nepažeidžiąs krašto nepriklau
somybę bei ekonominių ar ki
tų interesų, nes sovietų įgulų 
tikslas gludi išimtinai saugu
me-, srityje, — savytarpės pa
galbos paktas sudarytas Mas
kvoje spalio 10 dieną 1939 pa
silieka pagrindu Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos santykiuose, 
— krašte neįvyko jokių inci
dentų: gyvenimas eina norma
lėmis vėžėmis.

VILNIUS. — Nuo šiol sekma
dieniais ir kitų švenčių dieno
mis Vilniaus Katedroje, šv. 
Dvasios ir šv. Jokūbo bažnyčio
se mišios (suma) įprastomis 
vąlandomis bus laikomos lietu
viams. Be to, atvykus į Vilnių 
maldininkų ekskursijai, sakyto
mis dienomis suma bus laikoma 
ir Kalvarijų bažnyčioje.

■’ J y t ' .
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FRANCUZAI SULAUŽĖ PRIŽADUS 
- SAKO CHURCHILL

— Italija paskelbė sutarties su Francuzija sąlygas. Tarp 
ko kita sąlygos reikalauja, kad Francuzija demilitarizuotų tam 
tikras savo sritis Europoje, Tunis joj, Alžerijoj ir Somaliu Že
mėje.

— Tuinso radijo pranešimas antradienio vakare 'sako, kad 
Francuzijos kariuomenės konianduotojas šiaurės Afrikoje pa
reiškęs, jogei ne viena svetima valstybė neužimsianti ter.tori- 
jos Francuzijos Tunisijoj, Alžerijoj arba Francuzijos Somaliu 
žemėje.

— Republikonų partijos konvencijoje Philadelphijoje ma
tomai stiprėjanti buvusio prezidento Hooverio galia.

— Britanijos lėktuvai padegė Vokietijos lėktuvų įmones 
Kassel ir Bremen miestuose.

— Londonan atvyko buvęs Francuzijos premjeras ir so
cialistų vadas Leon Blum, Laukiama atvyksiant buvusį prem
jerą Reynaud.

LONDONAS, Anglija, birž. 
25. — Antradienį parlamentui 
padarė pranešimą premjeras 
Churchill. Jisai pasakė, kad pa
gal susitarimą su anglais fran- 
euzai buvo prižadėję neatiduo
ti savo laivyną vokiečiams. Bet
pasirašyta su Hitleriu sutartis čiams ir italams.

NACIŲ LĖKTUVAI ATAKAVO 
ANGLIJĄ

11 r**

LONDONAS, Anglija, birž. 
25.,— 12:35 valandą antrad e- 
nio rytą sustojo Francuzijos, 
Vokietijos ir Italijos mūšiai. 
Lygiai tuo pačiu laiku Angli
joje įvairiose .srityse pasigir
do priešlėktuvin’ai alarmai.

Vokietijos lėktuvai užpuolė 
Angliją. Užpuolė ją plačiame

Prezidentas Roose- 
veltas pasirašė 

taksų bilių
WASHINGTON, D. C., birž. 

25. — Prez. Rocseveltas an
tradienį pasirašė bilių, kuris 
uždeda naujų taksų suma $4,- 
692,500,000 krašto apsaugai su
stiprinti.

bir-
Vo-
su-

Francuzijos,

laimėto- 
italams. 

nei pusę Francuzijos 
vokiečių įr italų karo 
— bent kol vokiečių 
grumtynės su Angli-

Francuzija paskelbė 
gedulos dieną

BORDEAUxTFrancuzija, 
želio 2’5.
kietijos ir Italijos mūšiai 
stojo antradienį 12:35 valandą 
ryto (nakties metu), o Chica- 
gos laiku 6:35 vai. vakare pir
madienį.

Po dešimties karo mėnesių 
Francuzija 1 pasidavė 
jams vokiečiams ir 
Daugiau 
okupuos 
pajėgos 
ir italų 
ja tęsis.

Francuzijos valdžia paskelbė 
antradienį gedulos diena. Vi
daus reikalų ministeris Charles 
Pomare t įsakė pala kyti tylą 
vieną minutę pradedant 11 va
landą. Tai tyla atminčiai žu
vusiųjų franeuzų 1914 - 18 ir 
1939 - 40 metų karuose.

Vokietija gaus Ispa
nijos rudis

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
p5. — Francuzijai suklupus, 
Vokietija gausianti ateity rei
kalingas 
jos per

rodo, jogei Francuzija sulaužė 
duotą prižadą.

(Jaunami Anglijoje praneši
mai iš Aleksandrijos sako, kad 
Francuzijos karo laivynas kol 
kas neišpildė Pctain valdžios 
paliepimo plaukti į nurodytus 
uostus ir ten pasiduoti vokie- 

pĮo£e. Žalos padaryta mažai. 
Užmušti trys ir sužeista 13-ka 
civilių gyventojų.

Matomai nacių lėktuvai ne
taikė padaryti daug žalos Bri- 
tan jai. Aiškinama: jų tikslas 
buvęs parodyti Vokietijos oro 
galybę, įbauginti britus, sukel
ti nerimą Anglijos gyvento
juose.

Anglija buvo pasiun
tusi 400,000 kareivių 

Francuzijon
LONDONAS, Anglija, birž. 

25. — Francuzijos valdžios at
stovas pirmadienį pareiškė, kad 
Britanija neišpildė savo priža
do pasiųsti Francuzijon 26 ka
riuomenės divizijas. Antradienį 
britai atsakė, kad tikrumoje 
į Francuziją buvo pasiųsta 
400,000 Anglijos kareivių, reiš
kia, net daugiau nei žadėta.

Australijos francu- 
zai remia tolesnę ko

vą su vokiečiais
LONDONAS, Anglija, birž. 

25. — Gyveną Australijoje fran- 
euzai painformavo Francuzijos 
veiklos komitetą Anglijoje, ku
riam vadovauja generolas Char
les de Gaulle, kad jie skiria 
savo pajėgas, savo energiją ir 
resursus tolesniam karo tęsi
mui su vokiečiais ir italais.

Unija ir General 
Motors pasirašė 

sutarti
DETROIT, Mich.į birž. 25. 

— Automobilių darbininkų uni
jos ir General Motors korpo
racijos atstovai pasirašė sutar
tį. Nauja sutartis duoda dar
bininkams apmokamas atosto
gas ir prideda apie $12,000,000 
algos samdomiems 140,000 kor
poracijos darbininkų per me
tus. *
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Linkolns ir jo Užmušėjo paslaptis
(Tęsinys)

Booth savo pasislėpimo vie
toje nervubtas laukia žinių pir
miausia apie savo auką, vėliau 
apie įspūdžius, kurie kilo mi- 
tiidje, triuloje, Visoje valstybė
je, jo thyliiiiudšė Pietų Štatuo
se, kilriė; fcc atėjo, jo trufh'pd- 
irgiškit gdKojimu rerriiaritiš, 
tūrėio paslhaudoti proga ir 
ptrtaėti sukilimą, atstatyti Ver- 
gij‘1 ir t. t.

Bet... nieko panašaus nevyks
ta.

Buvęs pilietinis karas pakan- 
• kainai visiems įrodė, jog vergi

jos panaikinimas nėra ir nie
kuomet nebuvo asmeniškas už
sispyrimas prezidento, bet val
stybinis reikalas. Linkolnas bu
vo tik tuo balsu, kuris paragi
no ligą gydyti, bet ne chirur
gas, kuris tą skaudulį išpiovė. 
Pirmiems pilietinio karo šū
viams suskambėjus, vergijos, 
teisingiau pasakius, tautos vie
nytės klausimas virto valsty
bės klausimu ir už jį atsako
mybė tenka ne vienam prezi
dentui, bet visai valdžiai, vi
sam valdančiam sluoksniui.

Maža to, užsibaigus pilieti
niam karui, atsirado kiti ak
tualus klausimai ir pats vergi
jos panaikinimas dargi Pietų 
štatams pasirodė jau ne tokiu 
baisiu, kaip iš karto rodėsi. Jie 
galvojo, jog vos vergiją paiiai- 
kirius, ne tik jie pasiliks am
žinai be vergų, ktirie dirba že
mę, kurie tarnduja prie stalo ir 
visur, bet tie prakeikti juodžiai 
apiplėš juos, nužudys, o jei ir 
paiks gyvus ant jų dvarų griu
vėsių, niekad neatvyks nei vie
nas .ufrbti jįj Ihukiiosna ir jie 
bus priversti patys to imtis, jei 
nenorės badu mirti.

Bet nieko panašaus neįvyko: 
viskas virto tvarkingai, disci
plinuotai, vergai ne tik nepa
bėgo, bet dar prašėsi 
mi.

Maža to, jam dabar 
rūpėjo jo vergo šeima,
kėjo maistu ar kuo kitu 
tam, kuris dirbo, o nC! visiems. 
Jani nerupi vergo liga, mirt'š, 
n ekas. šie išmirs, pabėgs, atsi
ras šimtai kitų ir jis ne tik pa
silieka savo žemių šeimininku, 
bet ič dargi tų vergų, kurie da
bar vadinas ne tikraisiais ver
gais, bet algin'ais ,vergais. Bet 
nejaugi svarbu kaip juos vadin
ti? Svarbu, jog Viskas pasiliko

skaitė vos ne dievo 
vykdintoju; baudž.a- 
angelti sti dulkiu ran-

NAUJIENOS, Chicago, UI

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Birželio vlclu- 
c Valstybės Teatro sezonas

palieka-

j a (t ns- 
jis mo- 

tik

pd senovei, niekas nepašikeitč, 
urfrgi’t^jp dvariiiihka’ms re.ka- 
uigaš lihčho telširiaš įiasiliko. 

Galima karti kaip ir pirmiau, 
galiiiia dargi užkirsti bižuhii.

Visi pąsįkeitimai bereikšmųs, 
ktid dėl jtį ^ėrkėių vėl lieti 
kikhujas.

Nužudė įikeŽldėHtą. Gefrhi, 
Mip jiiid ir rėikėjo! riet tuo 
llskas ir fedigtii. Ko (tauglbii 
reikia ?

Bet viso šito nenumatė pre- 
z denio žmogžudys hooth, ku
ris save 
Keršto 
rtitioju 
koše.

Bet jis dar laukia...
Ir nieko gėro šdti riešu laukia. 

. Jį pasiekia žinia, jog jis nu
žudytas kažkokioje ktitėje, nu
žudytas rie visai Artistiškai, bet 
visgi jo kūno pasirodymas tu
ri iššaukti miiilbsė padėkos, 
pagarbos jausthą jo kurmi...

Nieko panašaus. Jokių mani
festacijų, jokių demohstracijų, 
paprasto kriminalisto laidotu- 
yės ir dar apdegusiu veidu. Ap
degusiu veidu.

Jei galėtų, nebijotų, pavirs
tų pdts dabhr Ihvohu ir pakei
kęs apdegusį tariamą savo la- 
vbiią, atsigultų su pašaipos, 
tragisįkh šypsena, kad gal 
iššauktų miniošb pagarbą 
asmeniui.

Bet butų kvailą. Juk jis 
id norėjo 
aeši.ojimo ant rankų 
iucijds, kuri tdrėjd kilti prezi

dentui Žuvus.
Nifeko nėra; dargi jau jo 

iešk() ir |o vardas nyksta iš 
nių lupų.

Dar biaiiriau. štar ano 
prastu bandito, kažkokio Mac., 
policija ieško virš kelių mene 
■ių ir negali sugauti. Kiek le
gendų jau pradėdaiiia dpie jį 
pasakoti. . , .

O juk tai vulgarus vagis.
(j jį pamiršta
Koks smūgis jo ambicijai, 

kaip jis apsivylė. Keiki niekšai

tai 
jo

ne
Jis tikęjos ovacijų,

So revo-

nb-
mi-

t A.,. t t ■ '•> •» ... NAUjnįNŲ-ACME Tolepholo

PHILADELPiIIA. — \Vendell Wilh$ė, stdmbits biznierius, kuris yra vietihš 
iš kandidatų presidento nbiniriacijdms rėįiublikoiių konveiicijoj. Šeimas čfd pra
sidėjo pirmadienį. ,• . ... .... ..... . ... . ..... L.J

---------------- 1 . —

jo ta natini kilnų, 
itidiitizinaš? /

(j svarbiausia:
minia tos aukos?

■ ■ ■ .... .............. .. ........... ■ ■ 1 -l

Kas per rb-

ar verta ši 
Ar ji supras

Ir jis siunta, galvoja keršto 
Budą, bet Šį kartą jau ne prieš 
prezidentą; bet prieš tuos, dėl 
kiiritį buk jis aukojosi, prieš 
minią; prieš liaiidį.

Ir tik dabar jis supranta ko
kia niekšybė buvo šauti vieną 
asmenį, kuomet visa minia ne
verta nei vieno jo "plauko, nors 
.r asmeniško priešo.

Nesąmoningai -jis suprato, 
jog vienas asmuo gyvenime jo
kios veik rolės nevaidina, jis 
gali šiek liek paveikti, bet tik 

kuomet tas darbas, 
turi tinkamą aplin-

tuomet, 
veiksmas 
kurną, kuomet viskas tam pri
brendę, vaisius prisirpęs ir jį 
tik reikia parodyti.

Bet tai nei kiek jį nenuteikė 
gerojon pusėn, jis nuo to nei 
kiek ne menkiau pergyveno sa
vo asnienišką tragediją, kuri 
taip ųetikėtąi jįĮ! su'va'fkidjo, 
kuomet jis tikcjoš^ 4mli' ikidari-

AK

ne
pa

ar-

J tik bent artistu, kad ir 
tragiku, vertėjo būti,- o lie 
mirštu slapuku.

Bet kelio nėra atgal.
Perdaug jis buvo sieloje

tisthš; kdd visgi šdtlktŲ vhidiii- 
ti šiį tbdgišką tolį iki gdlo ir 
prisipažinus drįstiį atsistoti 
prieš kareiviu ŠaiitiivUs.

Perdaug biatiriai pasielgė su

ir keturiasdešimt metų jis 
kentė, galvojo, vaikščiojo lyg 
gyvas lavonas, anot Tolstojaus 
kurinio, nesiryždamas nieko 
daryti: iš karto baime, neapy
kanta miniai, kuri jį taip grei
tai pamiršta, vėliau šaltas pro
tas, jog nors ir liūdnas, bet 
visgi gyvenimas, ne mirtis, o 
ttio labiliti, kad ji butų betiks-

šiame veide pasirodydavo sar
kastiška šypsena, tiiivi paŠieįliti 
ne tik liiiliiiis, bet kartti it ro
do jb pėhįalę. Tiesa, skaiidi 
pef-gdiė; įiėtgdie, kliti kaiiitiVb 
40 įtiktų pragarišku kdnčtij gy
venimo, bet... viškhš niekas... 
vettd bttvo kentėti tiids kėtii- 
riašdbšimt Hictlį dėl Vienos tiii- 
nutėš, viėnbš sckimclėš viso pa
saulio ritišistebėjimb šūkio at- 
dušio.

Juk ir šaudamas prekideiit^ 
jis lauke beht minutėj plojiihb, 
jei jau ne amžino didvyrio ro
lės; tad nors vėlokai, bet šilį 
plotinių ditdrą, piisdiiiinę ploji
mo alidnį iis initdamdš iš-

kis šaviiiii ir dargi Visti phsau- 
liii, pašuko advbkato Ėatcs 
Idštiiien.

Jis' buvo tiktdš, Z.D1C-

ydldžidi, tai per datig mėgstąs 
g^veiiiiiią advokatas, kati dėl 
ko iidts rizikuotų. MdŽa to, 
AirieFlka bižiiid kfaštas ir vaL 
džld tie tik sdžiriirigd mdkesčių 
tiiikiHib, 6b.t Ir itibkėUihb kas 
įiHžadeta. O gdl tiį 1(10,666 do- 
ĮeHtį vdldžia ddr katt^ išmo- 
kdš? PiighlVoš advbkdtiis ir 
pi’dHėš Valdžiai. Ot, ttibiriet ir 
pidšidčs jo; gatsdiiš artisto 
Bdbtii eilė užbaigti vaidilili tų
rdlį, kuri taiį) nbtikėtdl buvo 
iidirdtikta prieš kėturiasdt:šiiut 
inbttį! (Eitis ddiikiau)

-ybes Drama, Opera ir Baletas 
ousti o.iuoš provincijoje. Drania

LCzBli’4 Itttėjb 6 ptenijeraš, . 
,tatė eilę senųjų spektaklių, ga- 
sttbliaVb ir tebegastroliubja • 
provincijoje, kur iš viso bus pa- 
.Atityjl 53 spektakliai. Vilniuje 
V. Dblinia Šį sezonų suvaidino

spbktdkliiis. Nuo rtidelis Vil
nioje yta įkuriamas Ireclašis V. 
DrUttibš tkatrds, V. Opera šį se
zonų statė 3 premjeras, eilę se- 
nau statytų operų, gastroliavo 
prbviiicijojb ir Vilniuje pasta
te 17 operos spektaklių, šį se
zonų pasirodė atsakomingose 
partijose jauni dainininkai, tu
rėję didelį pasisekimą. Provin
cijoje šį pavasarį V. Opera pa
statys dar 10 spektaklių. Bale
tas statė eilę senųjų spektaklių, 
gastroliavo Vilniuje ir provin
cijoje. Koncertų šį sezonų buvo 
rengiama Kaiune ir Vilniuje.

KAUNAS. — Gegužės 30 d. 
Seimas priėmė valstybės biudže
tą 1910 melams. Seimo komisi
ja padidino po 9,195,922 paja
mų ir išlaidų sąmatose ir suba
lansavo 441,331,221 Lt. lygioms 
sumoms. Pajamų sąmatoje ko
misija padarė 13,854,875 Lt. su
mai sumažinimų ir 23,050,797 
Lt. padidinimų, o išlaidų sąma
toje — 3;743,512 Lt. sumažini
mų ir 12,939,131 Lt. padidini
mų

TreČiadien., birželio 26, 1940
TeL YARDS 2146 ......
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

. 4 ir 7 iki ' 9 
Pirmadiėnisiis: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12
DR; V; A; ŠllhkuS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ir Akinius. Pritaiko.

3343 fc>. HALSTED ŠT.

Dr. V. E. SIEDL1NSKI
DENTISTAS

Pįrm., TreČiądlęnt šeštadienį
4631 So. Ashlahd Avė.

Tel. YARDS 0994
Aritrad., Ketvirtad., Penktadlehį
414:3 Sd. Archer Ate.

Tėl. LAFAYETTE 3650

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

vak. Nedėiioj pagal susitarimą
x , Ofiso Tek: YARDS 4787 

Nafnų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 West 63rd St.

VALANDOS:2—4 popiet ir 7—6 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

Ir, tvirtai riidtai'įš, įihtėHkiii-

LAiD()Tūviv diBektoriuš
■ ■ '■ . - -iii "iPLO. iJohn F- Eudeikss

SENJĮAIJ^IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.

’t 4447 Šdiith kaiffiėld Atenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

t

Mis. A. K. JARUSZ
PHfcSICAL 
TliERAPY 

. and MipVVIFE 
6630 S. vVeštern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
Vyto 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.

y

KITI LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. Margeris 
3325 So. Halštėd St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDŠ 7299 

—.—:—f—-—i---------------
> Tel. Pffįce Wentworth 6330 

Rez. iTydę Park 3395

Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

00

COPrT I9M, NttDLSCfcAFT SE 
KITCHEN TOVVELS PATTERN 2416

, ‘ No. 2416—Virttivės AbrtišMiak

URANE COAL UOMI'ANl
Lbdg Afeii.iįt 

lęiėfauub KiRtSMOUtH
AHrx\T'T'^<> Mine Run i? geriausiu- 

daug dulkių išimta Perkant $7-35 
5 tonus ar dąugiau .v............  •• »
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 
ant. 50 tonų ar daugiau tiktai 1

Petroleum carbon coRe
Pętkank. 5 tėrius ar daugiau Tonas,

Jūk jis oficialiai miręs, jo 
lieta gyvųjų skaičiuje, gi gyve- 
hiniė, biurokratinižinie gyveni
me, paprastas plunksnos pa
braukimas daugiau reikšmės ir 
svarbos turi, negu pats žmo
gus. Dokumentas gali jį atgai- 
v.inti, bet tas dokumentas gali 
jį gyvą palaidoti.

Ir nežinia kada, bet turėjo 
būti viena minutė jo gyvenime, 
KUOinęl jis sugalvojo dar su
vaidinti. savo rolę, kurią jam 
taip liętikėtai nutraukė valdžia 
nuleisdama uždangų prakeiktu 
.dkurhentu apie tariamą jo 
mirtį.

Jis dar galvojo pasiiuokti, iš 
iš valdžios, iš 

sų oficialių dokumentų Me- 
istoielio kvatojimu, kuomet 
/leną dieną, gyvas ar miręs, 
pareikš nustebusiam pasauKui: 
kvailiai! Jus mane palaidojo- 
e, bet aš gyvas! Kelios dešim- 

.yš nietų kaip, sukinėjuosi jūsų 

.arpe ir jus mabęs nepažino
te

Ir kuomet jautė besiartinan- 
jlų mirtį, kuomet vis labiau ir 
abiau linko jo Runas prie že- 
nės, ils nutarė, jog išmušė jo 
valanda dar kartą išsitiesti, 
pažvelgti išdidžiai nuo pasau
lio scenos ir nusikvatoti. Ati 
gdivihti prisiminimą dĮiiė sAve, 
nukelti škatįdhią, ktirio niekas 
Hesitikėjb, R6 jis norėjo pas'ibk- 

1 pi*ifeš 40 Urėtą, bet khš ne
įvyko.

Tęlatižb šąli gtllvaš vdldžla^ 
rilllilos, tesistsbi JtĮo kuris, nu
šovė ptežidehtą ir višgi išgy- 
verto dar 4o metų!

Ir jo tdlikšlėtdnte, pageltu

/Įsų, iš. minios,

ls nutarė, jog išmušė jo

.......

Klausykite inusų tadid programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryteT iŠ W. H. L, P. stoties (1480 K.) 

, BU POVILU ŠALT1MIĖRU.

„ ____________________________________ __

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicitgos, 
Cicero 
Liėtuvių. 
Direktorių 
Asociacijos

r , ■ i., i '<■ (Ją- .

mbularicė 
atarnavi- 

mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
kOPLYClAs 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

i P. J; RIDIKAS
3354 86. Halsletl Štrfeėt VAĖcts 1419

I; L ŽdLP
1646 Wešt 46th Street Phone tARdš 0781

„ S. P. MAŽEIKA YAildšll38
3319 Lituanica Avbnue YARds 1139

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

Atihsftr V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayėtte 8024

~ ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

A

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. ŠERNER 

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST Š5th ŠtREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Natiai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH 
756 Wešt 35th St.

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

Nedėliomis pagąl sutartį
Rez. 4910 SO. MIČHIGAN BLVD. 

Tel. KenttOOd 5107

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėl. pągal sutartį 
Rez. 6631 Šb. Caiifornia Avenue

Telefonas Repiiblk 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036
Resjdepcijoš Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BQULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS .IR CHIRURGAS 

4157 ARCHĖR AVĖNUĖ
Ofiso Valandos:

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

pr. F. Pulsuėki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš KUBUOS
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 
clektrikos prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidenęijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
O F.I S A S

4729 So. Ashland Avė.
2-Yos 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.
Phdhe MIUWAY 2880

Telefonas YARbŠ 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 soųth Ashland avė.

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

Rėž. TelepliOriė PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P; GUG1S

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborų St. 
Kamb. 1431-1434-tei. Central 4411-2 
Nantu ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 įki 0:30 

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniaiš ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 SO. Dearborn St.
. Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Nartlų tėl.—Hyde t’ark 3395

' No. 2416

1
| Vardas ir pavardė.

I Adresas...................
i Miestas ir valstija

A. Montvid, M. D.
West Towh State Bšnk Bldg 

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

. Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

| NAtirfcAbs /jEfebifetkAir deIpt.
>1*7^ So. &i*ied šfc Cilicaio, tlL

■ Čia įdedu 10 centų fr ptftšaū atsiųsti mad £av£zcil fao....

* J. LIULEVfčiUS
4348 8. Caiifornia Avenue Phone LAFayette 3572

ANTHONY B; PETKUS
6834 Sb. Western Avė. Phbriė GlROyekiii 0142
1410 Soiith 49th Court, Cicero Phorife Cicero 2109 y

———__ ______
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ĮDOMI VIEKŠNIŲ PRAEITIS

DĖL LIETUVOS e 1' ELEKTRIFI 
KACUOS

“Miestas” su 60 gyventojų, turėjo Magdenburgo teises.

Iki 1634 m. dabartinio Viek- rius geležinkelio mazgu buvęs 
kšnių miestelio vietoje tebuvo 
tik didokas Jono Liackio (Lja- 
cko) dvaras. Būdamas gana 
dievotą^ žmogus ir matyda
mas plintant šioje apylinkėje 
kalvinizmą, pasitaręs su Že
maičių vyskupu Jurgiu Tiške
vičium, 1636 m. pastatė pir
mąją katalikų bažnyčią, pa
vedė jai 23 valakus žemės ir 
suteikė parapijos teises. Para
pija buvo gana plati: jai pri
klausė dabartinės Leckavos ir 
Mažeikių parapijos (nuo Viek
šnių iki Leckavos— 36 klm). 
Parapijoje butą 8,451 parapi-

1792 m. miestelis teturėjęs 
tik 60 ‘gyventojų. Tačiau tų 
pat meti) gegužės 15 d. kara
lius Stanislovas Augustas su
teikė Viekšnių miestui Mag
denburgo teises ir garbę:

(Iriam fone. Taip pat leido 
daryti turgus . ir jomarkus. 
1860 m. darant miestelio gy
ventojų surašinėjimą, mieste
ly tebūta vos 60 šeimų, kurios 
gyveno apie dabartinę mieste
lio turgavietę, nes miestelio 
plotas tada toks ir tebuvo.

1868 m. Viekšniai turėjo 
tendencijos išaugti dideliu 
miestu. Vedant Liepojos—Ro- 
mnų geležinkelį, rusų inžinie-

PERKA—PARDUODA—MAINO

Elektrinius Motorus
Ekspertinis Pataisymams Patarnavimas.

Fan Motorai —Pompų Motorai — Šaldytuvų 
Motorai— Elektriniai Motorai, Vartojami Rcs- 
tan rantuose—Bu£ern&»o—Bnt><iu vykiose.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

PARŪPINA PASKOLAS — DYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATYS PASIIMAM IR 

a F^ISTATOSI .j,. ...
Skubus Patarnavimas—Dienų—NTtktl

SUPERIOR ELECTRIC 
COMPANY

2111 SOUTH WABASH AVĖ.
Tel. CALUMET B4O«

f INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU- 
x TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Publio Liabi- 
Uties.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

Raitin® atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet

t

numatęs padaryti seną Viekš
nių miestelį,* stovintį gražiam 
Ventos upės krante, bet už tai 
pareikalavęs iš vietos žydelių 
500 rublių kyšio. Žydeliai — 
šulėj pasitarę ir matydami, 
kad geresnės vietos mazgui ar
čiau nėra, kyšio nedavę, ma
nydami, kad Viekšniai vistiek 
juo bus. Inžinierius užpykęs 
ir geležinkelių mazgų stotį pa
daręs prie seno Mažeikių kai
mo pelkėtam miške.

Dar ir dabar senieji žydai 
febekaltina savo tė'ms už pa 
darytąsias tada jų klaidas. Da
bar miestelis stovi per 3 kini, 
nuo geležinkelio. Geresniam

t u vos laikais yra nutiestas

Dabar miestelis turi apie 3- 
000 gyventojų, kiurių didi dau
guma — lietuviai žemaičiai. 
Pažymėtina, kad vietos gyven-

vertėsi amatais, ypač kerami
kos. Dabar čia yra net kele
tas dirbtuvių. Jie daro pastan
gas, kad su valdžios pagalba 
čia butų įrengta didelė kera
mikos įmonė.

Atsilankęs Viekšniuose, jau
tiesi esąs Žemaičių miestely ir 
gali pasidžiaugti jų senais ir 
gerais papročiais. Čia prista
tyta paminklų — paminkliu
kų, kryžių ir koplytėlių, o ša
lia jų gražiai ir tvarkingai į- 
rengti gėlių darželiai. Tas vis
kas, rodosi, labai paprasta, bet 
sudaro gražų vaizdą. St. L.

KAUNAS. — Lietuvai kasmet 
reikalinga bent 1,000 naujų 
kvalifikuotų amatininkų. Ama
tų mokyklos kasmet išleidžia 
apie 400 mokinių, tačiau apie 
50% jų nedirba savo pasiruoš
toje srityje. Manoma, kad nau
jas Amato verslo įstatymas prL 
sidės amatininkų klausimą su- 
normuoti.

KAUNAS. — Gegužės 30 d. 
Seimas priėmė valstybės biu
džetui subalan: uoti pratęsimo 
ir pakeitimo įstatymo projektą. 
Naujumai liečia mažiau tegali
nančius valstybės tarnautojus. 
Valstybės tarnautojams, gau
nantiems nuo 150 iki 600 brut- 
to atlyginimo, išskaitymai vals
tybės naudai sumažinami per 
pusę. Tarnautojams, kurie gau
na brutto daugiau kaip 600 Lt. 
atlyginimo, pradedant nuo 601 
Lt. ir toliau išskaitymai palikti 
tie patys. Žymiai sumažintas 
skirtumas, kuris buvo daromas 
Sritims, t. y. Kauno ir Vilniaus 
-į- I srities tarnaillojams ir pro
vincijos — II srities tarnauto
jams. Provincijoje esant piges
niam pragyvenimui, tarnauto
jams buvo daromi didesni iš
skaitymai. Dabar išskaitymo 
skirtumas bus visai nedidelis.

*

<aras nuropoję
Jei norite žinoti apie kurą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”

“Naujienos” vra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.

Užsirašykite “Naujienas 
prenumerata metams Amerikoje (išimant (Lhi- 
c'><’*i). $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.

šiandien. Naujienų

NAUJIENOS, Chicago, 111

“VALGIS” LIE 
TUVOJ

apyvartos numatoma viršys 
250,000 lt. “Valgio” įmonės yra 
labai gausiai lankomos. Kai 
kiek aprims karo audra, b-vė 
numato ir Kaune veikimą plės
ti ir esamas užkandines tobu
linti.

KAUNAS. — Gegužės 20 
įvyko “Valgio” b-vės metinis 
akcininkų susirinkimas. Ben
drovė įsisteigusi 1938 metų 
pradžioje ir pradėjo veikti tik 
1939 m. sausio 1 d. Bendroves 
dalininkais yra “Maistas”, “Pie
nocentras”, “Parama”, “Gu
bernija”, “Lietūkis” ir “Žuvis”. 
Vienas. pagrindinių b-vės už
davinių — sukurti moderniš
kas maitinimo įmones — val
gyklas, svetaines ir pan. Atga
vus Vilnių, bendrovė ten įstei
gė 2 užkandines, įrengtas lietu
viškame st liuje ir gražiai 
įi engtose patalpose svetainę — 
restoraną. Bendrovė 1939 m 
turėjo Kaune 4 nuolatines ir 3 
sezonines įmones. Vilniuje nuo 
lapkričio mėn. 2 įmones. Tose 
įmonėse šių metų pradžioje 
dirbo: Kaune 157 tarnautojai, 
Vilniuje 85 tarnautojai. Vasarą, 
atidarius sezonines įmones 
“Valgyje” dirbs virš 403 žmo
nių. “Valgio” įmonės 1939 me
tais padare apie 1,600,000 litų 
apyvartos. Bendrovės apyvarta 
kaskart didėja. Apskaičiuoja
ma, kad 1939 m. “Valgio” įmo
nes aplankė nemažiau 1.5 mili
jono žmonių. Jiems pavalgy
dinti sunaudota virš 600,000 
kiaušinių, 260,000 Itr. pieno, 
65,000 Itr. grietinės, 40,000 kg. 
sviesto, 60 000 kg. duonos, 350,- 
000 kg. bulvių, 300,000 št. bul- 
kučių, 
25.000 
kavos, 
bonkų 
alaus
1939 metais bendrovė turėjo 
791,714.34 lt. pajamų ir 762,- 
637.10 lt. išlaidų. Metai suvesti 
su 29,077.24 lt. gryno pelno, 
kas sudaro 4.9% apyvartos ir 
9.6% akcinio kapitalo (bendro
vės kapitalas 300,000 lt.). Iš 
gryno pelno skiriama 4% divi
dendo. Bendrovės pelnas nėra 
didelis, bet ji to ir nesiekia. 
B-vės išlaidų stambiausia pozi
cija yra tarnautojų atlygini
mas, kuris yra didesnis, negu 
kitose tos rųšies privačiose įs
taigose. B-vė rūpinasi savo 

i tarnautojų būklės gerinimu, 
paroda yra musų meno grįži- šiems metams bendrovės sąma- 
mas.į dabartinį lopšį. ta suvesta 1,280,000 lt. sumai,

d.
KAUNAS. — Vakar seime 

vyriausybės vardu susisiekimo 
ministras J. Masiliūnas atsake 
į grupės seimo narių paklausi
mą Lietuvos elektrifikacijos 
vykdymo reikalu. 1936 metais 
vyriausybės įsteigtasis Energi
jos Komitetas sudarė rimtą pa
grindą krašto energijos ūki ui 
tirti ir tvarkyti. To komiteto 
veiklos pirmasis vaisius — iš
leistasis elektros energijos tvar
kymo įstatymas ne tik duoda 
vyriausybei ga’ią iš esmės tvar
kyti elektrifikacijos reikalus, 
bet ir viešą reikalą pastato 
aukščiau už atskirų vietovių ir 
grupių interesus. Dabar jau tu
rime viską, kas reikalinga elek
trifikacijos darbui rimtai pra
dėti: 1) musų didžiųjų miestų 
r steigiamos sunkiosios pramo

nės paūgėjusį elektros pareika- 
’avimą, kuris laidoja gerą van
dens elektrinių išnaudojimą;, 
2) įstatymą, kuris įgalina vy
riausybę tinkamai rikiuoti tą 
reikalą; 3) palankų elektrifika
cijai visuomenės nusistatymą 
ir 4) jau pradėtą pirmą dides
nę vandens elektrinę Turniškė
se. Vyriausybė tad yra pasiry
žusi nedelsiant vykdyti planin
gą elektrifikaciją. Planingos 
elektrifikacijos uždaviniai taip 
formuluojami: 1) viso krašto 
aprupiniipas pigia iri visiems 
gyventojų sluoksniams prieina
ma elektros energija. 2) Elekt-' gija galės greitu laiku naudotis 
ros energijos tiekimo 
suvienodinimas 
vietovėse, nežiūrint ar kuri kių hidroelektrines stoties sta- 
yietovė yra arti ar toli nuo ga-Įdyba. Eletrifikacijos srityje pa- 
mybinės elektrinės. ---------- - i i -
savo krašto gamtinių energijos vačioji iniciatyva.
šaltinių panaudojimas elektros ciją vykdys ne tįk Viena ben- 
energijai pagaminti. 4) Elekt- drovė, 
ros energijos ūkio derinimas gos. 
su bendruoju tautos ukiu.
Elektrifikacijos tinklo planas . , _ ... y... . ' v . . 7 .r \ , • 1 meno vadovybe* sumanė suruoš stambiais bruožais jffti-ir dabar A - _j__ _
vra paruoštas. Paruoštam ir 
vyriausybės priimtam elektrifi-, 
kacijos planui sistemingai vyk-1 
dyti yra sudaryta “Elektros” 
bendrovė, šios b-vės uždavinys 
vra dvejopas: organizuoti rei
kalingus kapitalus e]ektrifika- 
ciiai vykdyti ir centralizuoti 
elektros energijos gamybą ir 
ios paskirstymą aukštosios 
įtampos .tinklais visame krašte. 
Vvriausvbė remia ir rems 
Akc. “Elektros” B-vės sumany
mus elektrifikacijai reikalin
gam kapitalui valstybei pake
liamu budu parūpinti, šia pras
me numatoma “Elektros” b-vės 
naerindinį kapitala padidinti, 
valstvbės iždo vardu ^rantuo
ti Akc. “Elektros” B-vės lei
džiamąsias obligacijas, Akc. 
“Elektros” B-vės elektrinių sta
tymo darbus, reikalui esant, iš 
valstybes iždo kredjtuoti ir pa
dėti ateitvie gduti galimas 
elektrifikacijai vykdyti užsienio 
paskolas.

Elektros • energijos gamybos 
centralizavimas neužkerta ke
lio vietos savivaldybėms ar pri
vatiems asmenims bei organi
zacijoms statyti elektrines. Per 
sekančius penkis metus nu
matyta pabaigti rekyvos elekt
ros įmonę. Turniškės elektri
nės linijos iš Vilniaus į Kauną 
pastatymas, tyrinėjimų bei pro
jektų sudarymas visos Nėries 
vandens išnaudojimui bei van
dens kelio tarp Vilniaus ir 
Kauno paruošimui, paruošia
mieji tyrinėjimai Nemuno van
dens jėgai išnaudoti, Minijos 
elektrinės ir linijų tarp Plun
gės, Kretingos, Palangos ir 
Šventosios pastatymas ir kita. 
Viso krašto elektrifikacijai ma
noma bus reikalinga apie pusė 
milijardo litų. Pirmajam penk
mečiui numatytiems darbams 
daug pinigų nereikia. Tuos dar
bus vyriausybė yra nusistačiusi 
finansuoti krašto vidaus ištek
liais, atitinkamai padidindama 
“Elektros” B-vės akc. kapitalą 
ir leisdama jai valstybės garan
tuotas obligacijas. Konkretus

Naunenų-Acnie Teiepnoto
O. L. Clare, Rawlins> Wyo. gyventojas, kuris yra 

narys religinės “Jehovah’s Witncsses” sektos, su savo 
žmona. Sektos .religija uždraudžia savo nariams atiduoti 
garbę pasauliniams dalykams, net ir Amerikos vėliavai. 
Minios tol grąsino Clare’ui kol jis\ nesutiko pabučiuoti

elektrifikacijos darbai
vyksta įvairiose
“Elektros” b-vė baigė tvarkyti
Rekyvos elektrinę ir jos ener-

sąlygų ištisa eilė vietų. Susirūpinta 
visose krašto' taip pat lenkų pradėtos TurniŠ-

J dabar tonų cukrinių runkelių ir Pane- 
vietovėse. I vėžio cukraus fabriko 1,504 au

gintojai pagal sudarytąsias su
tartis turi užauginti 31,000 to
nų cukrinių runkelių. Iš viso 
šiemet -“Lietuvos Cukrus” su- 
j IŠ

3) Visų ' sireiškia taip pat ir smulki pri-
, Elektrifika-

bet višcįs* krašto pajč-
V

KAUNAS. — Darbo Rūmų

■ ti teatro meno savaitę darbinin
kams. Ši savaite numatoma sū- 

j ruošti apie birželio pabaigą, 
baigiantis šį pavasarį pradėju
sio veikti darbiiįft$<ų teatro se
zonui. Savaitei numatoma pla
ti programą: keli koncertui, o- 
peretės ir eilė/ dramos spektak
lių. Visą teatro savaitę darbi
ninkai į spektaklius ir koncer
tus bus leidžiami nemokamai.

KAUNAS. --šiomis dienomis 
“Lietuvos Cukrus” su cukrinių 
runkelių augintojais jau baigė 
sudarinėti sutartis, pagal kurias 
šiemej viso krašto cukrinių 
runkelių augintojai turės cuk
raus fabrikams patiekti 251,500 
tonų cukrinių runkelių, šiam 
rudeniui “Lietuvos Cukrus” 
Marijampolės cukraus fabrikui, 
pagal sudarytas su 5,160 augin 
tojų sutartis, pateiks 138,000 
tonų cukrinių runkelių. Paven- 
čio Cukraus fabriko rajono au
gintojai turi užauginti 82,500

55,000 šviežios mėsos, 
kg. cukraus, 2,500 kg. 
200 kg. arbatos, 150,000 

šampano, 60 000 Itr. 
ir eilė kitų produktų.

VILNIUS. — Vilniuje birže
lio mėnesį įvyksta didžioji me
no paroda, kurioje bus Vilniui 
parodyta, ką Lietuvos menas 
per 20 metų yra pasiekęs. Pir
moji lietuvių meno paroda Vil
niuje buvo 1206 metais. Ten ir 
koncentravosi lįetuvių meno 
4yvenimąsk. Parųjlos buvo daro
mos kasmet. Viena buvo su
rengta net Didžiojo karo metu. 
Joje ypatingą pasisekimą turė
jęs liaudies meno skyrius, ku
riame apie 30 zitiečių ten pat 
audė, lietuviškas juostas, kurias 
tuoj išgaudydavo. Dabartinė

MASTER WIND0W SHADE CO.
, ; ĮS. .1 ib’oBdrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant TTžsakv^o
F’RANKOM LAZDAS .. MES NUMTERTTO.TAM IR UZKABINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

< 1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
• ■ - ' ■ ■■ r -  : ....................................- - —. ■ —,

Ar Planuojate Vakacijas?
ARBA IŠVAŽIUOTI ANT ŠVENTADIENIŲ?

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

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

KAM LAUKTI? Jus Ga/zfe

NUOLAIDA 
LIBERALE

PIRKDAMI 1940
DABAR!

Pradėkite taupyti dabar su Servel 
Electfolux gesintu refrigeratoriu, 
kurs neturi judomų dalių šaldymo 
sistemoj, kas galėtų nusidėvėti ar 
trukšmą daryti. ,
Taupykite per metų metus nuo val
gių, žemų operavimo išlaidų ir 
trukšmo.
Mes esame vieninteli nepriklausomi 
EIectrolux doleriai Englewood apy
linkėje.

Sutaupyti

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

Mes galime jums sutaupyti 
■tuo $50.00 iki $150.00 ant bet 
(okį vartotą karą. Visi karai 
garantuoti ir turi praeiti saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty
kite musų nuostabius pirkinius. 
Nereikia įmokėjimo, jei turi nuo- 
la:inį darbą, • o jusų vartojama
sis karas gali atstoti rankpini
gius. Galima imti net iki 20 mė
nesių iSsimokėjimui. Turime štai 
•ekiu nirkinių:

1937 Tellaplane 4 durų $OQE 
Sedan, elektr. šildyt.......
1936 Packard 4 durų

1937 Nash, mažasis 4 duru
Sedan, radijo, šildytuvas $0*7 E 
defrosteris, tik .............. v i U
1937 Terraplane 4 durų 
Sedan. trunkas ..............

IR DAUG KITOKIŲ.
Atdara \ akarals iki 10 

ir sekmadienį. 
7333 SO. HALSiED 
Tel. Abcrdeen 3780

“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
togaus ir pigiaus tokias 
keliones atlikti.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, UI.

r.

MADOS

92

METU MODELI

' SERVE L k

Naujausi Pagerinti 1940 Mode
liai Tik $129.50

SPECIALI APRIBUOTA PASIŪLA

No. 4472—Mažiulėms mergaitėms 
suknelės. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 
8 ir 10 metų.

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

Turime Naujai Dirbtuvėj Perdirbtų Modeliųjb am 
Nuo 4 iki 7 Kub. Pėdų Mieros už UVtOU

Galima Sutvarkyti TERMINAIS—Imkite 2 Metus Išmokėti

ENCLEWOOD STOVE and REPAIR COMPANY (Vardas ir pavarde)

(Adresas)

6850 SO. GREEN STREET Tel. ENGLEWOOD 3630 (Miestas ir valstija)Bloko Nuo Halsted Gt

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

čia {dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdi Nn
Mieros ........ ......... per krutinęNAUJIENOS

1739 South Halsted Street 
CHICAGO. ILLINOIS , 

Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New»

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

3 
18 
a

U

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. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakyme kaina:
Chicagoje—paštu

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

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija----------___
Savaitei .—------ ------------
Mėnesiui ------ -—,---------

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

Metams ......... ---------------- $5.00
Pusei metų ___  2.75
Trims mėnesiams _______ 1.50
Dviem mėnesiams 1.00
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 sų užsakymu.

Francuos armijos tragediją
Iš Europos grižo M. W. Fodor. Tai vienas labiausiai 

pasižymėjusių korespondentų. Jis yra kilęs iš Vengrijos. 
Europos padėtis jam yra labai gerai žinoma. Dar tuo me
tu, kada mažai kas tikėjosi, jog Hitleris nubrauks nuo 
žemėlapio Čekoslovakiją, Fodor visai tiksliai atpasakojo, 
ko galima toje čekų respublikoje tikėtis. f

Kai nacių armijos pradėjo savo “žaibo”* karą” prieš 
Franciją, tai Fodor buvo Briuselyj. Jis tad turėjo progos 
iš pirmų rankų patirti, kaip mūšiai vyko Olandijoje, Bel
gijoje ir Franci joje.

Francuzų armija, sako Fodor, buvo viena geriausių 
pasaulyje. Bet jį dėl generolų parsidavimo ir korupcijos 
buvo sudemoralizuota ir jos kovingumas visiškai sunai
kintas. Didžiausias gal kaltininkas dėl francuzų armijos 
tragedijos buvo generolas Andre Georgas Corap, kuris, 
sakoma, likęs sušaudytas. Jis tiesiog buvęs naciams par
sidavęs.

Išdavikų ir parsidavėlių netrukę ir pas belgus. Kai 
prasidėjo vokiečių įsiveržimas, tai tiek belgų, tiek fran
cuzų karo vadovybės nepasirūpino net tiltus išdinamituo- 
ti. Tai buvo auksinė proga nacių motorizuotoms divizi
joms prasimušti pirmyn ir sunaikinti bei sudemoralizuo- 
ti sąjungininkų atsparumą. Ir visa tai įvyko tik dėl to, 
kad išdavikai ir parsidavėliai niekais pavertė armijos pa
siryžimą kovoti.

t.
Belgijos karalius Leopoldas III bei jo vyriausias ka

ro vadas J. Van Overstraten irgi prisidėję prie tos tra
gedijos. Nors buvo aišku, kad anksčiau ar vėliau naciai 
prieš Belgiją pradės karo žygius, bet karalius -ir karo 
vadas visą laiką priešinosi glaudesniam bendradarbiavi
mui su sąjungininkais. Kai pagaliau Hitlerio armijos 
pradėjo į Belgiją žygiuoti, tai talkininkai negalėjo nei 
tinkamos pagalbos suteikti, nei tinkamai su belgų armija 
kooperuoti. Padarinyje įvyko mūšių pralaimėjimai, ku
rie netrukus privedė prie galutinos francuzų armijos ka
tastrofos.

Vokietija ir sovietų Rusija

APŽVALGA- JAU PRASIDĖJO
SOVIETŲ RUSIJOS ŽYGIAI 

IR HITLERIS

Po pasaulinio karo išgarsėjęs anglų žurnalistas, Sir 
Philip Gibbs, parašė knygą vardu “Now It Can Be Told”. 
Toje knygoje jis iškėlė į aikštę daug labai įdomių daly
kų, apie kuriuos karo metu nebuvo galima kalbėti.

Kai prasidėjo) dabartinis karas, tai ir vokiečiai apie 
kai kuriuos dalykus visai nenorėjo kalbėti. Vienas tokių 
opių klausimų buvo — Vokietijos santykiai su SSSR. Da
bar, kaip rašo iš Berlyno Wallace R. Deuel, vokiečiai jau 
atvirai kalba apie tai, kas jiems labai rūpėjo ir ko jie bi
jojosi. > T -

Vokiečiuose visą laiką buvo įsitikinimas, jog vesti 
karą dviejuose frontuose butų pražūtinga. Š^ai kodėl pas 
juos kilo didžiausias džiaugsmas, kai pagaliau Hitleris 
susitarė su Stalinu, ir pranyko karo fronto pavojus ry
tuose. Daugelis vokiečių buvo įsitikinę, jog Lenkija ne
drįs priešintis ir karas bus išvengtas.

Kai sąjungininkai vis dėlto karą paskelbė, tai vękie- 
čiuose kilo nusiminimas. Jie vaizdavosi, kad tas karas 
gali nusitęsti kelis metus ir atnešti daug vargo. Daug 
rūpesčių ęudare ir Stalino netikėti žygiai Lenkijoje, o 
paskui Pabaltijo valstybėse. Buvo pradėjusi reikštis bai
mė, kad kartais Maskva besumanytų “doblkrosinti”. Va
dinasi, savo partnerį apgauti.

Su Franci jos kapituliavimu pas vokiečius visokia 
baimė Maskvos atžvilgiu pranykusi. Jie dabar yra įsįti- 
kinę, jog Stalinas, jei ir norėtų, tai butų bejėgis ką pa
daryti: nacių motorizuotos armijos raudonarmiečius su
varytų į ožio ragą.

Taigi, dar kartą pasitvirtino ta nuomonė, jog Stali
nas yra vienas didžiausių šio karo kaltininkų. Dabar pa
tys vokiečiai prisipažįsta, jog jie1 nebūtų drįsę karo pra
dėti, jei jų rytiniam frontui butų grūmojęs pavojus.

Stalino susibičiuliavimas su Hitleriu tą pavojų paša
lino. , . .

“Laisvės“ komunaciai susi
metė išaiškinti, kodėl Sovietų 
Rusija pasiuntė daugiau ka
riuomenės į Pabaltijo valsty
bes. Esą, tai buvę padaryta 
tuo sumetimu, kad butų gali
ma užkirsti kelią Vokietijos 
nacių pasimojimams sudoroti 
Pabaltijo kraštus. Jie piktai 
atakuoja vieną laikraštį, ku
ris padarė pastabą, jog Lietu*) 
va sovietų pagalbos ir globos 
nereikalavo, juo labiau, kad 
jai jokio pavojaus nebuvo iŠ 
kaimyninių valstybių, įskai
tant ir Vokietiją. . / >

“Laisvė“ dėl tos pastabos 
štai ką sako:

“Bet ką sako tikrovė? Ar 
netaip giedojo pardavikai 
Norvegijos, Danįjos, Holan-; 
dijos ir Belgijos? Ar jie ne
sakė, kad Vokietija toms ša-, 
lims negrumoja? Ar jos ne
sakė, kad jos nenori net pa
galbos ne tik iš Sovietų Są
jungos, bet ir iš Anglijos su 
Francija? Bet kur jos dabar 
randasi į

“Iš to mums aišku, kad 
Hitlerio penktoji kolona 
pradėjo sistematišką propa-i 
gandą tarpe Amerikos lietu
vių. Tam jis naudoja sme- 
tonininkus ir klerikalų ir 
menševikų vadus, kurie sa
vo įšėlime ant Sovietų ir ko
munistų, pasirengę parduoti 
Hitleriui savo protą ir sąži
nę.“
Kaip matote, labai “karšta“ 

kalba. Laisviečiai net apie Hit
lerį teikėsi nepalankiai atsilie
pti.

Vargšai, matyti, pasidavė 
jausmams, nepatyrę, koks ve
jas iš Maskvos, pučia. ,0. kai 
jausmai kalba, . tai galvojimo 
aparatas nelabai tvarkiai be
veikia.

Šia proga įneš norime įspė
ti “Laisvės“ komunacius, kad 
jie bandytų savo jausmus su
valdyti ir atsargiau apie “Hit
lerio penktąją koloną“ kalbė
tų. Nederėtų jiems ir apie 
Norvegijos, Danijos, Holandi- 
jos ir Belgijos pardavikus by
loti, nes tai Maskvai gali labai 
nepatikti, kaip jai nepatiko 
Estijos “kai kurių sluoksnių” 
nusistatymas ir aiškinimas.

“pravda“, pavyzdžiui, įdėjo 
straipsnį, kurio turinys ‘El
tos“ atpasakojamas taip:

“Maskva. Elta. DNB pra
nešimu, laikraštis ‘Pravda’ 
gegužės 28 d. paskelbė pra
nešimą iš Talino, pavadintą, 
‘Politinės nuotaikos Estijo
je’, kuriame smarkiai puo
lamas proangliškas kai ku- 

. rių sluoksnių veikimas, jų 
priešvokiškia propaganda ir 
slepiamas priešingumas So
vietų Sąjungai. Šiame pra
nešime, tarp kita ko, sako
ma: priešingai, kaip didžioji 
estų laikraščių dalis, tam 
tikri estų sluoksniai laikė 
Danijos ir Norvegijos užė
mimą, o taip pat Olandijos 
ir Belgijos užėmimą, kur: 
įvykdė vokiečiai, agresija ir 
mažų tautų pavergimu. Šie 
sluoksniai skelbė apie savo 
lojališką nusistatymą Ang
lijos atžvilgiu ir rodė neą- 
pykantos Vokietijai ir vi
sam tam, kas yra vokiška, 
šie patys sluoksniai skleidė 
gandus, kad Vokietijos ir 
Soviėtų Sąjungos hičiulišku- 
mas yra nepastovus ir trum- 
paąmžis, o taip pat, kad 
karas tarp šių kraštų yra 
neišvengiamas. Kai kurie iš 
tų asmenų,' kurie skleidė to
kias nuotaikas, yra įvairiais 

, siūlais širširišę su anglų pa
siuntinybe. Tokių elementų 
galima rasti ir laikraščio 
‘Paevaleht* bendradarbių 
tarpe. Be to, Tartaųs uni
versitetas taip pat yra tokią

vietą, kur buvo varoma pro- 
angliška propaganda.“

h Kaip matote, bolševikų orga
nas “Pravda“ puola kai ku
kiuos Estijos sluoksnius už 
proanglišką veikimą ir prieš- 
vokišką propagahdą.x Jis smer
kia tuos, kurie laiko Danijos, 
Norvegijos, Olandijos ir Bel
gijos užėmimą agresiją jįr ma
žų tautų pavergimu. Piktai 
atsiliepia apie tuos, kurie ke
lią abejonių dėl Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos bičiulišku- 
mo, •

Sugretinkite dabar tai 
“Laisvė“ rašo, su tuo,
“Pravdos” pasakyta. jNe tik 
sugretinkite, bet padarykite 
ir savo išvadas.

O tos išvądos visai aiškios: 
bičiuliški ryšiai tarp Maskvos 
ir Berlyno tebėra glaudus. 
Faktiškai tie ryšiai yra tiek 
glaudus, kad Maskva ryžosi 
sudrausti savo mažytį kaimy
ną, kuris ėmė reikšti nepalan
kias naciams nuomones.

Tai tokie faktai. Jų akivaiz
doje mes ir patariame “Lais- 

i vės“ klomunaciams atsargiau 
kalbėti apie Hitlerį ir jo gro-

ką 
kas

Atsarga gėdos padaro!
Bus nemalonu, jei iš Mask

vos ateis įsakymas apsiversti 
ragožium ir teisinti Hitlerio 
žygius.

įvairios žinios 
iš Lietuvos

KAUNAS. — Visuotiname f
Draugijos Užsienio Lietuviams 
Remti suvažiavime, draugijos 
pirm. adv. iT Skipitis savo pra
nešime pastebėjo, kad draugija 
jau veikianti 8 m. Draugijai ru
pi užsienio lietuviai ir jų būklė, 
ji rūpinasi, kad lietuviai užsie
nyje smarkiai netirptų, neiš- 
tautėtų. Užsieniuose šiuo metu 
gyvena apie.11.5 milijono lietu
vių, kurių pįlaįČius kasmet 2% 
sumažėja. Tiek jų nutausta. Be 
tų lietuvių, kurie išvyksta į to
limus kraštus, ypatingo rūpes
čio kelia artimoji emigracija — 
laukų darbams ir pan. Apie 
80% emigravusiųjų jaučiasi ne
patenkinti ir norėtų grįžti į 
Lietuvą. Praėjusieji draugijos 
veiklos metai praėjo karo ženk
le. Dėl to ir tužsienio lietuvių 
ekskursijų buvo mažiau. Drau
gija išlaiko 8 lietuvių mokyk
las, kurias lanko apie 700 vai
kų, be to visą eilę mokyklų 
šelpia. Greta mokyklų rūpinasi, 
užsienio lietuvių chorais, stu
dentais, moksleiviais ir t. t. 
Užsienio lietuvių vaikų vasa-< 
ros kolonijoje vasarojo Pran
cūzijos, Anglijos ir Latvijos 
lietuviukai. Kilusieji iš Prancu- 
'zijos dėl karo negalėjo sugrįžti 
namo ir pipkinasi Lietuvoje. 
Šiemet užsienio lietuvių vai
kams koloniją manoma įreng
ti Vilniaus srityje, kur tam 
tikslui yra pastatų ir vietos. 
Ęuvo ruošiamas leidinys “Už
sienio lietuviai’’, bet visų žinių 
nesurinkus, nuo išleidimo teko 
atsisakyti. Šiemet Draugija tu
ri 12 skyrių su apie 1,000 na
rių. Po prąnešimo kilusiose dis
kusijose ypatingai pabrėžtas re
patriacijos . reikalingumas iš 
užsienio atvykstantiems lietu
viams darbo bei vietos parūpi-' 
njmas. Atvykstantiems iš už
sienio lietuviams reikėtų duoti 
žemės, išdalinant Vilniaus 
krašto dvarus. Draugijos sąma
ta šiems metams priimta 344,- 
630 Lt. sumai.

KAUNAS. — šiuo metu, už- 
pirkus pakankamai cukraus už
sienyje, numatoma, cukraus 
pakaks iki naujo gamybos sezo
no. Be to, praėjo cukraus at
sargų sudarymo psichozas. To
dėl nuo gegužės 29 d. visoje 
Lietuvoje cukrus vėl 
pąrdavinėjąmas.

laisvai

Juk karo metu kitaip ir būti 
negali.

O gal, gal tie, kurie dabar 
nusiskundžia, kad juos buk bu
vo kas tai suėmęs, tik dabar 
teisinasi dėl jų nevykusio iš ka- 

, SSSR, 
rodos, provokuoti tokiu bud i 
Lietuva taip pat nėra reikalo-

Maskva apkaltino proangliškumu ir priešvokiška propa
ganda, 
tinimai
kusių pabėgimų dar labiau nevykę pasiaiškinimai. —
Lietuvos gyventojų susirūpinimas. - Sugretinkite] ,la“i;ai‘7c;i^7);]^
tuos kaltinimus su panašiais kitais atsitikimais.

•’ (Musų specialaus korespondento Lietuvoje) 
»

• z ' ',.
(Bus daugiau)

Abiejų raudonųjų kareivių— 
Šmavgoneco ir Pisarevo padė
tis, jie yra labai išvarginti ir 
sumenkę, rodo, kiek jiems teko 
iškęsti alkio. Be to, kitas įvykis 
buvo su kariu Butajevu, dingu-1 
siu iš karinio vieneto šių metų 
^vasario mėnesį. Atsakydami į 
Sovietų vadovybės reikalavimą 
surasti Butajevą, lietuvių val
džios organai Vilniuje pranešė, 
kad gegužės 12 d. Butajevas 
nusišovė, mėginant jį suimti. 
Ta proga lietuvių valdžios or
ganai pranešė, kad mirtis įvyko 
po revolverio šūvio į burną. 
Tuo tarpu per kūno apžiūrėji
mą buvo įrodyta, kad žaizda 
buvo širdies srityje. Visa eilė 
kitų oficialių lietuvių asmenų 
pareiškimų taip pat prieštara
vo. Įvyko dar du atsitikimai, 
kada dingo Sovietų kariai Lie
tuvoje. šių metų gegužės 25 d. 
užsienių reikalų liaudies komi- 

J sąrąs Molotovas per Lietuvos 
respublikos ministrą Maskvoje 

( Natkevičių Sovietų vyriausybės 
vardu padarė pareiškimą Lietu
vos vyriausybei, nurodydamas, 
kad Sovietų Sąjungos vyriausy
bė laiko tokį Lietuvos organų 
laikymąsi provokacija Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu, galinčia tu
rėti rimtų pasekmių. Sovietų 
vyriausybė pareikalavo, kad 
Lietuvos vyriausybė tuoj imtų
si priemonių padaryti galą to
kiems provokaciniams aktams 
ir kad tuoj imtųsi ieškoti din
gusių Sovietų karių. Sovietų vy
riausybė pareiškė viltį, kad Lie
tuvos vyriausybė priims jos pa
siūlymus ir nevers jos imtis 
kitokių priemonių“.

(E. Maskva).
LIETUVOS VYRIAUSYBĖ DA

VĖ SSSR VYRIAUSYBEI
PAAIŠKINIMŲ

Priekaištams ištirti paskirta 
komisija.

Lietuvos .vyriausybė dėl jai 
daromų iš Sovietų Si)jungos vy
riausybės šalies priekaištų yra 
jąu davusi Sovietų Sąjungos 
vyriausybei paaiškinimų ir yra 
pąsįryžusj duoti jų papildomai.

Suformuluotiems priekaiš
tam nuodugniai ištirti ir kalti
ninkams surasti Lietuvos vy
riausybė paskyrė specialią ko
misiją iš Vilniaus Apygardos 
teismo prokuroro Brazinskio — 
pirmininko ir narių: juriskon
sulto A. Jakobo ir pulkininko 
leitenanto Kortos.

Lietuvos vyriausybė tikisi, 
kąd Sovietų Sąjungos vyriausy
be iš savo šalies padės jai jos 
pastangose surasti kaltininkus.

Surastus kaltininkus Lietu
vos vyrjausybe nubaus visu 
griežtumu. (E)

yKaip vienas taip ir kitas tų 
pranešimų, rodos, jokių paaiš
kinimų nereikajingi. Trumpai, 
butų galima pasakyti, kad jau 
prasidėjo... Prasidėjo nesusipra
timai.... Tie nesusipratimai, kai 
kam šiuo metu matyti labai yra 
r.eikalingi. ) ] į jį
). Del Lietuvoje neva buvusių 
įvykių susilaikysime bent nuo 
kokių platesnių paaiškinimų, 
palauksime, ką parodys tardy
mai. Jei tik tię tardymai galės 
būti visai bešaliai pravesti...

Dą^ur jau šiaip keletas sam; 
protavimų. Rodos, pasaulyje 
nerasi tokios kariuomenės, iš. 
kurios nebūtų, ar kuri neturėtų 
visęjdų rųšių pabėgėlių ar de
zertyrų. Tie pabėgėliai, jei pa
vyksta, suimami ir teisiami. Re
tas jų atvirai pasisako, dėl ko 
jisai bėga. Ęiękvienas nori pasi
teisinti ar išsiteisin|i, kad nebu-

Kaltinimai Lietuvai. — Ką reiškia tie kai-/
- Dezertyrą ir pabėgėlių pasakos. — Nevy- nuomenės pabėgimo...

mones ir kartu baisiai negar
bingos. Bet visviena, kaip tenai 
nebūtų, šie atsitikimai, tų pro

tų baudžiamas, arba nori savol nešimų paskelbimas visoje Lic- 
jusimą bausmę kaip nors su- Į tavoje sudarė gilų įspūdį ir 

švelninti. Tokie pabėgėliai daž- kartu sukėlė begalinį susirūpi
nai visokių istorijų sukuria, dėl 1 
:ko jie bėgo. Kiti iš kariuome
nės pabėgę ir kurį laiką pasi-| 
bastę neturėdami kur pasidėti 
vėl grįžta į savo dalis. Grįžę 
kuria dar baisesnes istorijas, 
kad kaip nors save pateisinti, 
kad tik bausmės išvengus. Visų 
kraštų teismų praktika čia turi 
gražios medžiagos, kaip tokie 
pabėgėliai teismuose aiškinasi.

Ir čia sakytuose atsitikimuo
se, kurie buk dabar Lietuvoje 
įvyko, gali būti tik tų nevyku
sių pabėgimų dar labiau nevy
kę pasiaiškinimai... Ar gali Lie
tuvos kariuomenės, vadovybė 
užinteresuota žvalginėti sau 
draugingos valstybės kariškas 
pajėgas?

Logika pati sako, kad ne, juo 
labiau, kad net tarp tų dviejų 
valstybių sutartimi yra žinoma, 
koksai skaičius draugingos val
stybės kariuomenės Lietuvoje 
gali būti. Kur ir kokios įgulos 
stovi svetimos kariuomenės Lie
tuvoje sutartyje yra numatyta. 

Be to, toji svetimoji kariuo
menė eina per Lietuvos sieną 
ir eina visai legaliai, tai ir čia 
jokios paslapties nėra.

Atrodo, kad visai legaliomis 
priemonėmis Lietuvai yra žino
ma, ką ir kiek ji pas save turi... 

Rodos, reikalas nelegaliai 
žvalginėti visai atkrinta. Be to, 
kaip Lietuvos, taip ir SSSR

nimą. Tasai didis susirūpini
mas apėmė visos Lietuvos gy
ventojų visus sluogsnius. Visa 
Lietuva dabar tik apie tai ir 
kalba.

Rodos, Lietuvoje nerasi tokio 
žmogaus, kuris nesmerktų to
kius provokacijos žygius. Lie
tuva visai rimtai pasiryžusi šia
me kare išlikti visai neutrali. 
Dėl šio savo neutralumo jau 
yra padariusi didžiules aukas. 
Tik dėl noro išlikti• neutrale 
Lietuva sutiko net pas save įsi
leisti svetimos kariuomenės įgu
las.

Lietuva norėdama išlikti vi
sai neutrali net nežygiavo mū
šio žygiu į Vilnių, kuomet Len
kija jau visiškai pakriko. Lie
tuva nesiėmė tokių priemonių, 
kaip karo žygis į Vilniaus sri
tį, kuri jai visais požiūriais tei
sėtai priklauso.

Juk Lenkijai pradėjus irti, 
Lietuva visai teisėtai galėjo pa
siskelbti, kad ji eina į Lietuvos 
rytus, tai yra į Vilniaus kraš
tą savo gyventojų gyvybę ir 
turtą apginti.

Juo laibau, kad vienas Lietu-

jungininkes gi turi turėti tarp 
savęs artimą kontaktą, nes ki
taip toji sutartis darosi visai 
beprasmė... v

Juk karui ištikus tuodviem 
kariuomenėms tektų kartu sto
ti į mūšį, tai iš anksto vieni ki
tų pajėgas turi žinoti ir jas pa
žinti... Tai prašosi išvada, kad 
gal kurios nors nedraugingos 
Lietuvai valstybės šnipai panū
do imtis tokių priemonių, kad 
patirti SSSR Lietuvoje kariuo
menės esančias pajėgas.

Visi Lietuvos kaimynai ne tik 
Lietuvai draugingi, bet ir SSSR. 
Juk tie kaimynai, tai Latvija ir 
Vokietija. Tiek su Latvija, tiek 
su Vokietija SSSR turi atitin
kamas sutartis, rodos, nei vieni, 
nei kiti tų sutarčių nėra sulau
žę, arba bent nesikėso jas lau
žyti ar keisti.

Tai ir tie galimumai, kad Lie
tuvos kaimynai butų tokių žval
gybos priemonių ėmęsi, taip 
pat turi atkristi. O svarbiausia, 
— tai vargu patikėtina, kad ap
sukri žvalgyba tokių brutalių 
priemonių imtųsi svetimos ka
riuomenės pajėgas patirti. To
kie darbai atliekami daug gud
riau.

Savaime lyg prašosi, kad tai

tinai ragino1 siųsti savo kariuo
menę į Vilniaus kraštą dar tuo
met, kada Lenkija su Vokietija 
kariavo, bet Lietuva norėdama 
visai išlikti neutrali šito neda
rė. Tai juo labiau, šiuo metu 
Lietuva jau neutralumo išlai
kymui padariusi tam tikras au
kas nenori neutralumo pozici
jos išsižadėti.

Kas gi tuomet gali patikėti, 
kad pati Lietuva, jos vyriausy
be, arba kas nors iš visuome
nes norėtų vieno savo kaimyno 
santykius bet kokiu budu pro
vokuoti. Tik svetimos valstybės 
agentai, sąmoningai ar nesą
moningai piktom valios vedami, 
ar savo asmeninį kailį saugo
dami tokių niekšingų provoka
cijų gali imtis. Rodos, iš tų visų 
pranešimų gali būti daromos 
lik panašios išvados, bet lauk
sime, ką pasakys tardymas.

Kai šį mano laišką'skaitysite, 
gal jau tie visi įvykiai bus la
bai toli pažengę. Visaip gali bū
ti.

Bet dabar, jei ne kitaip, tai 
juos bent istorijai konstatuoki
me. Juk tai visais požiūriais la
bai įdomus faktai ir dokumen
tai. Sugretinkite juos jau su 
panašiais kitais atsitikimais, 
kurie kituose frontuose yra įvy
kę ir jie tuomet jums labai

ti provokacija Lietuvos ir 
SSSR santykius drumsti. Visai 
negalima sau įsivaizduoti, kad 
Lietuvos vyriausybės butų bent 
koks noras šiuo metu tiems 
santykiams bent kokiu nors bu- 
du pakenkti. Antraip, tiek Lie
tuvos vyriausybė, tiek platus 
Lietuvos visuomenės sluogsniai 
daro ir darė viską, kad tik ne- 
įsipykus, kad tik bent kuo nors 
SSSR neužgavus. Iš' SSSR pusės 
taip pat, bent iki' šiol, Lietuvai 
buvo reiškiamas didis korektin- 
gumas. Tų tikrai gražų korek- 
tingumą Lietuvai rodė ir SSSR 
Lietuvoje esančios kariuomenės

Tai jei provokacija, tai tie 
darbai galėtų būti tik svetimos 
valstybės agentų. Kad tokių 
agentų Lietuvoje esama, tai vi
siems žinoma ir suprantama.

Trumpai, Lietuva dabar per
gyvena labai ir labai neramias 
dienas.

Gavę šį mano laišką, kuomet 
jį skaitysite, gal jau Lietuvos 
padangėje bus visokių atmainų.

Gal būt. Sunku dabar būti 
pranašu.

V—30—40
Kaunas.

(GALAS)

Iš Lietuvos
KAUNAS.—Kooperacijos B- 

vė “Spaudos Fondas“ turi apie 
300 narių, kurių pajų suma sie
kia 13,000 Lt. Praėjusiais me
tais “Spaudos Fondas’’ išleido 
90 naujų knygų, iš kurių apie 
40 knygų — dailiosios literatū
ros kuriniai. Vienas iš svarbiau
sių “Spaudos Fondo’’ leidinių 
yra Lietuviškoji- Enciklopedija. 
Bendrovės pereitų metų balan
sas suvestas 11,595,872 Lt. su
mai.
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LIETUVIAI BAIGĘ CHICAGOSI1IG1I
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.

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

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

Harper High School
Tom J. Ambrose 
Adolph E. Kukutis 
George L. Bendziunas 
Aldona A. Chapis 
Frances Dimas 
Frank J. Eisa 
John Erotas 
Jane M. Grigaitės 
Gordan Gudas 
Eleanor J. Jonaitis 
Elmer A. Juozaitis 
Emmett S. Jurus / 
LaVerne S. Karg 
George B. Kodis 
Donald J. Kuba

Lorraine A. Mega 
C. B. Moskolunas 
Emily V. Palodes 
Anne T. Pargauskas 
Domia Paukštis x 
Phyllis A. Rasius 
A. R. Shadlauskas 
John C. Simutis 
Anton P. Strusinskas 
Stanley B. Valauskas 
Anne M. Viseikas 
Romainc E. Vizgard 

' Angeline M. Wrohski 
Bertha M. Zalatoris 
Harry C. Zasaitis 
Helen L. Zink

LINDBLOM HIGH SCHOOL
A*nna M. Aushra 
Valeria Maslauskas 
Mary E. Osusky x 
Bertha F. Rudis 
Bruno F. Aldonis 
Genevieve M. Bamat 
Ray D. Bogusevic 
Daniel D. Butryn 
Evelyn M. Dagis

George J. Dūdas 
John W. Gergel 
Anthony Grigalunas 
Charles A. Grigus 
Anthony J. Jablonsky 
Lucille U. Janaviče 
Olga Jokubonis 
Anna F. Katauskas 
Genevieve Korsak 
Paul L. Kriksciun 
Irene L. Martinkus 
R’chard J. Matulis 
Mildred M. Mitchell 
Anita J. Padziunas 
Anthony L. Paukszta 
Raymond E. Pazalp 
Helen C. Petrik ‘ 
Helen V.
Charles G. Rumšas 
Mary J. šeštan 
August W. Sidabras 
Stanley P. Sharas 
Anthony Stankus 
John Stulas 
Mildred M. Wertelka 
Shirley Wodis 
Charles F. Zvibas

Radvikus

1\AUJ1ENŲ-ACME Photo
PHILADELPHIA. — Minia pasitinka Senatorių 

Arthur H. Vandenberg, Michigan valstijos. Vanden- 
berg išreiškė, nuomonę, kad jis bus nominuotas į 
prezidentus šeštam balsavime. i>

ENGLEW00D HIGH SCHOOL
Bernice Butkus
M. M. Degymas 
Edward J. Gastaut 
M. M. Geraltasky 

' Mary J. Geuras
Joan Jurkanis 
Estelle J. Kacevičius 
Ruth L. Kąsky 

Kepuraitis 
M. Kungis 
L. Kunscvičius 
L. Leach

Anne 
Helen 
Annie 
Joseph Dailidonis Jr.
Alex A. Dulcis 
Joseph A. Nagrodski 
E. Charles Masulis 
Helen F. Miskevics 
Walter J. Mockus 
Albert J. Orseske 
Genevieve Pocius “ 
Alice M. Radovan 
John Sabonaitis 
Virginia Vainauskas 
Evelyn L. Vyunas. 
Helen Waičulis 
Julia G. Žilus 
Joseph Yakalevich 
Joseph D.

CALUMET
VVilJiam J.

Roza

HIGH SCHOOL
Ambroje 
Rrushes

Anthony F. Cira
Meno J. Janush

DABAR LAIKAS PIRKTI STOKERĮ 
WINKLER STOKERIS ANT 3 METŲ GARANTUOTAS 

Lengvais išmokėjimais už $145-50 F. O. B. ir aukščiau. 
WINKLER STOKERIS VEIKIA AUTOMATIŠKAI 

ir neturi Shear pins.
ARCHER STOKER SALES CO.

Šaukite LAFAYETTE 3138, arba atvažiuokite 
3970 ARCHER AVENUE 

JOE BAGDONAS.

Naujienų Spulka

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS: -

MOKA 3Vi% UŽ VISUS INDELIUS. Kreipkitės

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

Universal Savings 
and 

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

Iš Politikos Lauko
Illinois Demokratai Už Trečią Terminą 

Rooseveltui
Įspūdžiai Iš Konvencijos

Birželio 22, Illinois valstijos pasižadėjo taip pat remti ir 
spstap'.lyje, Springfieldo mies- visus kitus gerus įstatymus 
te, įvyko visos y aisti jos demo- darbo žmonėms pakėlimui 
kratų suvažiavimas. Tame su- pramones ir prekybos ir, vie- 
yažiavime arba, 'kaip papras- nu žodžįu, žiūrėti, kad Illinois 
tai yra vadinama, “konvenci- valstija visur žengtų pirmyn, 
joje”, dalyvavo apie 10,000 
delegatų iš visų Illinois valsti-, 
jos miestų įr miestelių.

Ten buvo priimta svarbios 
tezei? uci joj, niistąty.a gairėj 
visam Demokratų Partijos vei
kimui prieš ateinančius rinki
mus ir įndersuotas j Jungtinių

U et u vi ai K on ve n cijoj.
j Vien tik iš Chicagos buvo 
kejetas tūkstančių delegatų. 11 
Wardo delegacija susidėjo iš 
apie 90 delegatų. Jų vadas bu
vo 11-to Wardo aldermanas, 
Hugh B. Connclly, ir Illinois 

Valstijų prezidentus dabarti- senatorius iš 9-to distrikto, 
uis prezidentas Franklin Dela- Bichard J. Dalcy, kilris atsto- 
no Roosevelt. Kada prezidento vaiUa Bridgeporlą, I own of 
Roosevelto vardas buvo pami- bfll<e (laH Westsidės Jietu- 
nėtasy tai ovacijos tęsėsi per koliomjų.
keletą minučių. Su didžiausiu | B lietuvių dalyvavo delega- 
e.ntĮiziązihu jis buvo indorsuo-, tai n_to Wardo*57-to precin-

iš 9-to

Iš lietuvių dalyvavo delega-

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, linas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

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
4030 So. Archer Avenue 

“U WILL LIKĘ US” 
Phone Virginia 1515

Olga L. Jasmontas 
Constance C. Kirbis 
Daniel J. Krauklis 
Stella F. Ličkus 
Pcarl M. Makaras 
.Kennęth J. Makris 
Edward G. Mikalunas 
Aldona Mikulan 
Fred T. Neinchausky 
Vitick J. Pereekas 
Virginia E. Petruck 
Florence M. Pustelnik 
Mildred Sage 
Frank V. švelnis 
Dorothy M. Vesecky 
John J. Warapius
FENGER HIGH SCHOOL
Virginia C. Antanitis 
Helen A. Balshe 
Alice Baltrukas 
George Bellas 
Laura V. Bucinis 
Alice Clchient 
William Clement 
Florence J. Gontus 
Elizabeth Dado 
Stanley B. Gacas 
Albena Z. Gaižauskas 
Aldona M. Gaižauskas 
John F. Genis 
Peler J.
Leonard J. Gobis 
Irene A. Goldikas 
Irene Groncki 
Ann E. Jekonea 
Boger R. Kachin 
Stella A. Kaspar 
Andrew J. Kovai 
Otto R. Krauyalis 
Bernice E. Kučinskas 
Lillian L. Malito 
Constance Mamovich 
Peter A. Markūnas 
Irene A. Masier 
Urstila L. Matikonis 
Josephine A. Melish 
Irene B. Meškauskas 
Irene J. Nemet 
Alice B. Pranskus

( .......... ................. .............

Diena ’š Sibms

veik-

tas kandidatu kitam terminui 
Jungtinių Valstijų prezidentū
roj.

Pirmininkas buvo senatorius 
Scott W. Lucas, kuris pasakė 
labai gražią ir įdomią kalbą. 
Nurodinėjo visus republikonų 
partijos triksus, kuriais jie no
ri Amerikos žmones prigauti 
vėl su savo tuščiais pažadais.

“Tęs Gražius Darbus.”
Pabaigęs, savo introdukcijos 

kalbą perstatė Illinois valstijos

klo kapitonas Antanas Gudai
tis, Antanas Stasiulis, inžinie
rius, kuris dabar dirba prie 
Chicagos subway kasimo, 
Frank. Naujokas, s/ekretorius 
11-to Wardo Lietuvių Demo-

Remkite Lietuviškų 
Žyduką

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

Tel. Boulevard 0014

Geri i kas

Sylvia M. Simonelis 
Viole I. Sharkey 
Virginia Sturm 
Peler W. Tanis 
Donald A. Tanis 
Helen D. Wilkus 
Josephine D, Zikas 
Charles A. Žuke 
Peter P. Lepšis 
Joseph N. Norkus

2Q žmonių Išgelbėjo 
Du Centus

Apsiveda Steponas 
Niprikas Ir 
Jane Bartkiutė

Šiandien, birželio 26 d.,
us žagariečių klubo jaunuolis 
ir iždininkas, S. Niprikas, ap
siveda su rimta ir gražia pa
nele, pląč.ai , žinomų Indiana 
Harbor gyventojų, p. Bartkų 
dukrele. Sako, busiančios šau
nios Vestuvės.

Pati puota jyyks lietuvių pa-. Roosevelto išleistų įstatymų.

tijos kandidatą Harry B. Hcr- 
shey. Jisai labai gerai kalbėjo 
apie Illinois valstijos tolimesnį 
tęsimą visų gražių ij- darbinin
kų klasei naudingų. Prezidento

rapijos bažnytinėj svetainėj 
Šliubą. duos vietinis klebonas.

Po jo pristatė Demokratų 
partijos kandidatą į senato
rius, James Slatery. Jis prane
šė Illinois valstijos delegatams

pirm, minėtos demokratų or
ganizacijos.

Kadangi oras pasitaikė šil
tas, gražus, tai visi delegatai 
turėjo progą praleisti gražiai 
laiką Springfieldo mieste, ap
lankyti Lincoln kapą, Valsti
jos Kapitelių ir daugelį įžy
mesnių vietų.

Konvencijai pasibaigus visi 
delegatai išsiskirstė, kiekvie
nas į savo miestą. Mes Chica
gos delegatai pagrįžome apie 
8:30 vai. vakaro. —Dalyvavęs.

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
D1STR1BUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, TLL.

kSkeiuini<xi LNctujo

Skubus patarnavimas
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertai Beer Coli Valytojai. 
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemiock 7407 
CHICAGO.

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

Gimimai
Chicagoj

LGVICK,
:’ield Avė., gimė birž.

4544 Marsh-' 
17, Chi

cago Lying-In-Hospitai; tėvai, 
Jokūbas—Ann.

PŪKIS, Gerald ne, H. — 311 
Root St., gimė birž. 13, Chi
cago Lying-In ligoninėj; tėvai 
Stanley—Vallie.

RAZMUS, Mary A. — 9328 
Brandon Avė., gimė birž. 18, 
Jackson Park ligoninėj; tėvai 
Frank—Florence.

URBANAS, Judith, A. — 
4613 S. Fairfield Avė., gimė 
birž. 12, Chicago Ostcopathic 
Lgoninėj; tėvai, Victor—Clara.

Apie 20 žmonių atsiliepė, kai 
chicagietė Viola Wallace ėmė 
įšaukti, “Gelbėkit, vagis!” Jie 
pasileido bėgti paskui piktada
rį ir jį sučiupę, atėmė ridikiu- 
lį, kurį jis pasigrobė nuo mo
teriškes. Jame buvo tik du cen
tai. Piktadaris buvo 
policijai.

Ąpiplėš toj i gyvena 
Wrightwood avenue.

atiduotas

ad. 4551

kaip jis visur rėmė prezidento DRCIOS Naujienos 
Roosevelto politiką senate ir yra naildinUTOA

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

$4,900,000.00
$350,000.00

Turtas virš - - -v

Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 31/^% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS

CONRAD r-
FOTOGRAFAS IM

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

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

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
John Stanislavaitis,

Agnės Si urna, 24
Anthony Plienis, 25,

la Globus, 24
Joseph Grigonis, 50,

cele Jankauskas, 48
Elmer Andersen, 28, su Eli

zabeth Likas, 26
Joe Noceda, 24, su

Hernandez, 17
Jerry Mateika, 25, su

Krejsa, 25
John Dud'zik, y24, su

Dūda, 22
Albert Palokat, 22, su

Stanewick, 20
Victor Paulausjkis,

Adelle Nordstrom, 16
Leslie Freehauf, 22, 

vian Stalions, 19

Perskirij
Emily Vilkelis 

Vilkelis
Marie Garza

Garza

nuo

30, su

su Vio-

su Mar-

Jessie

Helen

su Vi

—r and —
LOAN ASSOClATIONofChicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

Helen

Heleri

27, su KAM

1Ia $34-50
Stanley

Fredrik

įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

... PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA

Dirbame puikias dantines pleitas jau 18 metų. Ateikite pamatyti 
naujuosius Hue dantis, kurie labiausia paneša į tikruosius ir na
tūraliau atrodo. DYKAI APSKAIČIAVIMAS.
Pamatykite musų permatomas dantines pleitas. Mes darome dantis 

tiktai laisniuoio gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Lawndale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

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

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

Naujos Mados Aparatas Pritaikymui Akinių.

KINIAI VISOKIOS MADOS
už $2.45

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

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

JOSEPH F. BUDRIK,
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. HALSTED STREET. Yards 2151

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už .........
PRABUVIMAS
Ligoninėje .............
RAUDONG1SLIŲ
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS
Greita Pagelba ....
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminaci ja gi fi A
ir vaistai .................. ■ ,uu
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

$13.50 
$50.00 
*25.00

$2.00

LAUKTI? arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA

iš stoties

nuo

nuo Wyiiam

avo

Mildred Sturm
Sturm

Catherine Wallace nuo Char
les Wallace

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
1739 SOUTH HALSTED STREET

N-nose Garsinkitės “N-nose”
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
C. C. F. (SOCIALISTU) KONVENCIJA
(Arba Ontarios socialistų atstovų suvažiavimas)

(Tęsinys)
C. C. F. Ontario provincijos 

taryba ir vykdomasis 
komitetas

1910 m. C. C. F. suvažiavi
mas išrinko partijos pirminin
ku Kanadoje organizuotiems 
darbininkams gerai žinomą ge- 
neralį Kanados C. I. O. sekre
torių C. H. Millard. Pirmuoju 
vice-pirniininku — Sam Law- 
rence, antruoju — E. B. Jol- 
liffe. Provincijos taryba yra 
renkama suvažiavimo metams 
iš 19 asmenų, kurių 9 yra ren
kami iš Toronto miesto ir 12 
iš provincijos. Iš Torontu bu
vo išrinkti sekanti įžyrrtųs ir 
aktyvus darbininkų judėjimo 
veikėjai: 1) Toronto Universi
teto profesorius J. M. A. 
Grube; 2) jaunas, bet energin
gas ir nuoširdus veikėjas And- 
rew Brevvin, 3) B. E. Leavens;
4) žurnalistas Carroll Caburn;
5) Fred Madill; 6) C. C. F. 
part. išrinktas į įmesto mokyk
lų tarybą, advokatas Ilerbert 
Orliffe ir 7) profesorius Edgar 
D. Mclnnls.

Atstovai iš provincijos
Iš provincijos į tarybą liko

mi veikėjai, dauguma kandida
tavę praeito parlamento rinki
muose kandidatais į parlamen
tą. Jie. yra šie: 1) J. W. Nore- 
\vorlhy, South York, Ont.; 2) 
E. O. Kali, London, Ont.; 3) 
Garfield Anderson, Fort Wil- 
liams, Ont.; 4) David Levvis, 
Ottawa (nacionalis visos K na-

dos C. C. F. sekretorius; 5) 
Roy Aindow, Hamilton, Ont.;
6) J. W. McVey, Sudbury, Ont.;
7) Hurley Bennett, Windsor, 
Ont.; 8) Ernest Woodworth, 
Niagara Falls, Ont.; 9) A. H 
Woods, Wcst York, Ont.; 10) 
R. E. K. Pemberton, London, 
Ont.; 11) W. T. Macųuire, 
Riikland Lake, Ont., ir 12) 
John Michell, buvęs per 7 me
tus C. C. F. Ontario section 
(provincijos) pirmininku.

į provincijos tarybą įeina 
pirmininkas ir abu vice-pirmi- 
ninkai, sudarydami tarybą iš 
22 asmenų, kuri iš savo tarpo 
išrenka generalį Ontario pro
vincijos sekretorių ir iždinin
ką. Gcneraliu sekretorium ir 
vėl taryba išsirinko “geležinį 
žmogų”, jau daug metų iš eilės 
einantį sekretoriaus pareigas, 
draugą B. E. Leavens ir per
rinko tą patį išdininką, drg. 
Fred C. Madill.

Vykdomasis komitetas susi
deda iš penkių: pirmininko, 
dviejų jo pavaduotojų, iždinin
ko ir sekretoriaus.

Iždininkas ir sekretorius at- 
sakomingi tarybai, pirminin
kas ir vice pirmininkai — su
važiavimui ir dalinai tarybai, •z

Atstovauja įvairias profesijas
Profesiniu žvilgsniu taryba 

demokratiška, nefc joje atsto
vaujamos įvairios profesijoj. 
Būtent: 9 unijlstai, 6 mokyto
jai, 3 praktikuojan'i advokatai, 
2 fabriko darbininkai, 1 parda- 
vejas-salesman, 1 žurnalistas ir

National Secretary,

generalinis visos Kanados C. C. 
F. sekretorius.

Šioje konvencijoje reikšmin
gas faktas tai išrinkimas drau
go C. H. Millardo pirmininku. 
Drg. Millardas yra generalis 
C. I. O. sekretorius Kanadoje. 
Kaipo toksai, ir kaipo socialis
tinių idėjų įsitik'nęs draugas, 
griežtas kovoto j..s. (kere tų 
metų rugsėjo mėnesy Tim- 
miuse už pasakytą unijos susi
rinkime griežtą ir teisingąj kal
bą buvo areštuotas ir teisia
mas. Kalėjimo bausmę atsėdė
jo, o piniginę bausmę užniokė-

Drg. Millard
Vadovaudamas prafesinį dar

bininkų judėjimą Kanadoje ir 
tuo pačiu eidamas C. C. F. po
litinės darbininkų partijos auk
štas pareigas turės progos dau
giau veikti, kad profesinį dar
bininkų judėjimą daugiau su
artinus su politiniu veikimu. 
Profsąjungos-unijos turėtų bū
ti kūno daĮimi C. C. F. parti
jos, kuri politiniame gyvenime 
visuomet gina darbininkų rei
kalus. Draugą Millardą laukia 
dideli uždarbiai ir reikia tikėti, 
kad kaip partijos vadas dės pa-

< .
Paskirtu laiku delegatai ir.koti už jo darbų įvortinimą, 

publika tirštai ėmė rinkt s J tai visa auditorija sukilo ir 
Daugelis jau laukė suvažiavi- nuo rankų plojimo tarsi koks 
mui neišs.skirščiųs. 1 
šus koridoriams ir C. C. F. 
raštines kambariams, buvo ati
darytos kitos “Sons of Eng- 
land” salės iki bankieto salė 
buvo priruošta vakarienei.

Dalis turėjo laukti iki pirinu- 
‘tinieji pavakarieniavę pasi
trauks. Bankicte dalyvavę nuo
taiką irode lyg tie žmonės po 
tūkstančio metų ir vėl susitiko. 
Iš tikro, būti tokiame pobūvyje 
buvo jauku ir malonu. Ir tas 
malonumas šių žodžių rašyto
jui darėsi 
matant tame draugiškame po
būvyje dalyvaujančią lietuvių 
grupę, pąsiryžusią drauge ko
voti už ateities idealų pasaul’, 
ką mes vadiname marks’siniu 
socializmu.

Ui sikiin-1 pragaras pasidarė.

didesnis,

sukilo ir

Senatorius Robert

dui netrūksta. Jo pastangomis 
jau keletas unijų yra afiliavę 
prie C. C*/F., jų tarpe skaitlin
ga spaustuvininkų unija. Tai 
reikšminga pradžia. Tik orga
nizuoti darbininkai , spiesda- 
inies po C. C. F. darbininkų 
partijos vėliava, gali laimėti 
geresnį gyvenimą. Tai yra ne
ginčijama tiesa ir todėl kiek
vieno darbininko pareiga stoti 
į G. C. F. darbininkų partiją 
a* kovoti.

Lietuviai darbininkai
Lietuviai darbininkai netu

rėtų laukti, kad kas iškovotų 
geresnes, gyvenimo są’ygaa. Ko
vodami mes nieko nepra.almė
sime, o laimėti galime 
daug. Tai ko laukti?

Visi laukia kalbėtojų ir 
prakalbų

Buvo slčelbta, kad į ruošia
mą pobūvį atvyks du G. G. F. 
frakcijos nariai parlamente ir 
į)us vyriausi svečiai pobūvyje,i h- 
nes pasakys po prakalbą. Tok o 
svečiai atvyko. Jais buvo par
lamento naiys drg. Gili s, ku
ris yra išrinktas Nova Scotios 
darbininkų jų reikalus ginti.' 
Antras C. C. F. frakcijos par
lamento narys buvo drg. Ni- 
chelsonas iš Saskachevano pro
vincijos, Mekenzic distr.kto, iš
rinktas pažangių to distrikto 
farmerių. Baigiant vakariep au-

Tik publi- 1 
kai pavargus plojhųas nurimo 
ir visi susėdo. Jaudinantis mo
mentas tiek drg. Michelį sujau
dino, kad vos išsilaikė nev<r 
kęs. Su išdraikyta mnlimi, 
trūksta ut žodžių drg. Mielieji 
atsiprašė ir prašė publikos 1 is 
ti jam susikoncentruoti ir at
gauti sąmonę. Po kele'os m’n.i- 
čių pauzos drg. Michell pasa
kė, kad jis dirbo kiek mokėjo 
ir galėjo. Būti vadu nėra jau 
taip malonu, kaip kas mano. 
Darbo, rūpesčių, priekaištų, ne
skaitant opoz’c jos ir priešų 
būna labai daug. Kartais užei
davo mintis, kad butų gera nu
mirti kuriam laikui, kad pasil
sėti ir duoti progos kitiems 
draugams eiti pareigas.

Atsisakyti nuo pareigų, kol 
nėra pavaduotojų toms parei
goms, butų nusidėjimas daiba 
klasei ir sau. Naujai išrinktam 
pirmininkui ir suvažiavimu. 

, palinkėjęs dirbti su didesniu 
! kantrumu, sako, pasilieku par- 
1 tijos narys kovojantis už švie
sesnį gyvenamą žemesnėse pa
reigose. Kokios pareigos bus 
uždėtos, visuomet jas atliksiu, 
nes tai yra prievolė kiekvieno 
darbo 
no, b;

žmogaus, lygiai ir ma

Darb'ninkas.
(Bus daugiau)

labai

Bankietas
Suvažiavimas, išsprendęs daug 

svarbių reikalų ir padaręs nu
tarimų, parodė ryžtingumo 
juos vykdyti gyvenimam Antrą 
suvažiavimo dieną vakare įvy
ko bankietas. šis bankietas bu
vo skirtingas nuo daugelio ki
tų. Jo tikslas buvoj ne troškulį 
ožgcsmti šabu alum, bet pada
ryti progą sueiti, susipažinti, 
užmegsti draugiškus santykius 
su iš toli atvykusiais darbinin
kiško judėjimo draugais dele
gatais, pasidalinti tokiomis kal
bomis, kurios darbo žmogui 
mielos, bet kurios suvažiavime 
nebuvo kalbamos. O jos nebu
vo kalbamos dėl laiko stokos.

sirenka vadovaujantieji C. C.' 
F. partijai drąųgąi ir p adeda-1 
mos prakalbos?-f;; 1

Entuziastinga pagarba
Bankieto vedėjas, nacio, a i s

Lietuvių Salės 
“Paskutinė Vaka 
rienė” Winnipege

retur i us David I.cvvis, kuris e a 
buvo atvykęs iš Ottawo, atida
rydamas p.akaleas padarė

I l

trumpą, bet reikšmingą apžval
gą suvažiavimo darbų .r trum
pas bruožą.s perbėgo visos Ka
nados darbin nkų judėjimą, 
kuriam vadovauja C. C. F. Pa- 
i.ėvė pasiektus laimėjimus ir 
pe.spektyvas didesniam laimė- 
jjnui, kuris turės nuvesti į 
darbo žmonių pergalę — sočia-

—I ...... 11 ' — l ■ r

Vidrukas, Urbonas, Ginkus, vius pripažino lojaliais gal tik 
Ginkuviehe, vienas svečias sve- dėl to, kad lietuviai prisidėjo 
limiautis, ir Bailusis. Kalbos prie Raudonojo Kryžiaus parė- 
buvo labai jaudinančios. Ka.bė- nnmo. Publikoje pasipylė gau
jojai (išskiriant svetimtautį,1 sus pritarimas kaip rankų plo
tinis tik pora pasveikinimo žo- jimu, taip ir žodžiais, reiškian- 
džių tardamas iš lietuvių drau-'čių pasidžiaug mą, kad Raudo* 
giško veikimo pasidžiaugė) visi nojo Kryžiaus rėmimas lietuvių

uisviesuami. žodžiu, kalbėtojai liečiu eiles. Daug svečių publi- 
ino svečius, koje pareiškė pritarimą ir to- 
vrin.iipegie- liau Kanados Raudonąjį K yži i 

remti. Klubo Korespondentas
.ead mes - lietuviai 
čiai įsigydami tą savo namą — 
svetainę, padarėme kulturingt 
žingsnį pirmyn, kuris privedė 
.ietuvius prie draugiško su:.i. le
lijinio.

Buvo reiškiama dėkingumą; 
provincijų lietuviams, prisidč- 
iusiems prie tos svetainės pirki
nio, o ypatingai mainieriams, 
kurie dažnai Winnipegą r.pan- 
Lydami — į parengimus atvyk
dami, gausiai paremia klubo 
gyvavimą.

Lietuviai laimingi.
Dabartiniu karo laiku Kana

dos valdžia apsisaugodama, ka i 
penktoji kolumna neišsivystytų 
Kanadoje, liždarė net šešiolika 
organizacijų, kurias nužiūrėjo 
penktos Uolumuos “daigais”. O 
tad tie Kanados valdžios pa
tvarkymai nepalietė lietuvių or- 
ganizac jų, tai galime sakyti, 
kad mes lietuviai esame lai
mingi, kad mes lietuviai liko-

Lietuvos Padangėje
kaijaao. — šeimas gyvai 

svarstė pieninio maisto įstaty
mo projektą, kuriuo norima 
teisiškai sutvarkyti \a s vi L ♦ *- 
pieno ūkį. Iki šiol ši sritis bu
vo tvarkoma įvairiais ; mul
kiais įstatymais, o nebuvo vie
no įstatymo, kuris legalizuotų 
visas šioje srityje daromas pa
stangas, Pieno produktų gamy
ba bus tvarkoma sveikatiniu ir 
ūkiniu atžvilgiais. Naujiena šio-

mados piliečiai. Tuo džiaugėsi 
Kalbėtojai ir visi svečiai.
Lietuvių lojalybė — Raudonojo 

Kryžiaus rėmime.
Kaip paskutinis kalbėtojas 

pabrėžė, Kanados valdžia lietu-

L uWINNIPEG, Man. — Jau 
vo “Naujienose” rašyta, 
birželio 15 l d., Winnipego lie 
tuvių Klubas rengė “Paskutinę 
vakarienę”, kaipo paskui nį pa
rengimą prieš vasaros sezoną. 
Sakė, kad tai bus vakarienė pa- 
vaiš nimui visų lietuvių, kas tik 
kuo yra prisidėję prie to W. L. 
Klubo ugdymo.

Kadangi buvo skelbiama, kad 
visi svečiai bus vaišinami ve.- 
viii, be įžang.nio mokesčio, tai 
ir svečių prisirinko daug. Jau

šelps paramos reikalingas pie
nines. Jo naudai numatyta 
rinkliava — 27< nuo pieno pro
duktų kainos. Projektas per
duotas galutinai apsvarstyti 
penkių narių komi ijai.

VILNIUS. — Akc. B-vė “Me
talas” gamins savo fabrike dvi
račius. Pradėjus dviračius ga
minti Lietuvoje, žviniai suma-

vilnoms iš senų kailių gaminti

Jtų padaryti ir vienon ilgo.) ei 
.un pusračiu sustatyti ir gar
džiais valgiais apdėti, atrodė 
iyg “visiems šventiesiems” pas
kutinei vakarienei prirengti.

Pažvelgus į apie stalus susė
dusius svečius, įspūdis buvo 
malonus, nes tai buvo visi klu- 
oo rėmėjai visi viens kitam pa
žįstami lietuviai, ir vienas ki- 
as svetimtautis, klubiečių drau-

arybos narį Toi\ nio unive.si- 
ielo profesorių G. M. A. Grubi. 
Drg. Grube kalbėjo apie re k> 
ingumą kovoti. Jei kovosime, 

uai ir laimėsime. Palinkėjo pa- 
dryžinio, energijos ir drąsoj 
iiigrįžusieins delegatams ir da- 
yvaųjantiems svečiams veikti 
taip, kad sekančiame suvažia
vime galėtumįp pasidžiaugti dvi
gubu laimėjimu. Už pasišven
tusiai d.rbtą darbą per 7 me
tus drg. John Miche, einant 
Ontario C. C. F. pirmininko 
pareigas, draugas profesorius 
teikė dovaną, kurią delegatai 
(o gal ir svečiai susidėję) nu
pirko.

Įteikiant dovaną, delegatai ii 
publika sukėlė dideles ovacijas, 
didžiausį entuziazmą rankų 
plojimu. Ovacijos buvo tokios 
^turiningos ir ilges, kad kai 
drg. J. Michell atsistojo pade

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHIGAGO. — Ben Downing, dešinėje, iš Monroe, 

La- nuveikė savo draugą, Harry Deas, New Orleans, La., 
Western Junior golfo turnamente, kuris įvyko Chicago- 
je. Po turnamento nugalėtojas ir nugalėtas sėdo i tą pat j 
automobilį ir grįžo namon,—geriausi draugai.

Prakalbos.
Prasidėjo prakalbos. Kalbėjo:n38 Sūimi MLSIHl STBEET. UflCAGO. ILL

mažesni reikalai palikta 
nuožiūrai.

bankic- 
plačiai

PHILADELPHIA.
Taft, Ohio valstijos, irgi yra kandidatas į republi- 
konų nominacijas prezidentūrai.

___
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dar tarti, bet per dvi dienas vis- 
<<ą ne šdiskusiioši. Daugiau 
ka p dvi dienas poi.cdžiauti 
daugumai delegatų ekonom nė 
padėtis neleidžia. Jie buvo dau
gumoje darbininkai, juos dar
ias vertė grįžti namo prie ma
šinos, varstoto ir plūgo. Todėl 
suvažiavimas per dvi dienas 
švaistė didžiuosius, but.niuo- 
sius bėgamus darbininkų rė ka
us, o

NAUJIENŲ-ACM E Photo
MINNEAPOLIS, MINN. — Čia ėjo Amerikos kole

gijų sporto varžytinės. Paveiksle, iš kairės, yra Simpson, 
Stanford universiteto; Fuller, Virginia universiteto; Re- 
vell, Kansas universiteto; Kaciewicz, Southern Califor- 
nia universiteto; Dugger (kuris laimėjo šias lenktynes), 
Tufts universiteto; McGoldrick, Washington ir Finch, 
Northwestern.

Daug svečių
Per suvažiavimo dvi dienas 

daug toron liečiu aplankė posė
džius. Kaipo svečiai, rimtai ste
bėjo posėdžių eigą ir rišami 
klausimai juos domino. Ir ne
tiktai jiems visi C. C. F. prin
cipiniai ir programiniai uždavi
niai patiko ir svečiai plojo. Tu
rint omenyje, kad per dvi die
nas galėjo suvažiavimą aplan
kyti per tūkstantis svečių, taip
gi busimasis C. C. F. 
tas išsipopuliarizavo 
Toronte.

UniMlK
THEY ME 900,000 
STRONG OVED KERE 

Are They Eating Food, Wearing 
Clothes, or Hats or Shoes 
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Nuo “visų šventųjų paskuti
nės vakarienės” šioji skyrėsi 
.uos, kad nebuvo stebukladario, 
airis, galėtų vandenį pervers ii 
/ynu. Bet už tai visi susirinku- 
(ieji buvo vaišinami su gardžiu 
putotu alumi.

Klubo pirmininkas Vidrukas 
prižiūri tvarką. Finansų sekre- 
ėrius Palikimas priima įeinan
čius svečius ir sodina už stalų. 
Keli kiti klubiečiai nešioja alų 
večiams ir mandagiai kiekvie- 

.iam svečiui po stiklinę pastato. 
Pora klubiečių vaikšto aplink 
talus su ąsočiais rankose ir 

pripildo ištuštintus stiklus.
Darbščiosios moterys — va 

tarienės šeimininkės: Ginkuvie- 
nė, Steponavičienė, Bukauskie
nė, Jesilionienė, Paliliunenė, 
Gudžiunienė, Zigalienę, Plečkai- 
Jenc ir Lenienė, visos gra iai 
pasipuošę, paduoda valgius sve 
čianis. O kjubo protokolų raš
tininko žmona, Purienė, pr žiu- 

4*1/ kad visi atvykusieji svečiai 
butų tuoj priimami. žodžiu, 
viskas buvo tvarkingai prireng
ta. ;

N*n||eny-Aem^ Telephoto

NEW YORK. —Joe Louis ir Artūro Goday pirmame 
rounde kumštynių dėl pasaulinio čampionato. Artūro 
buvo paguldytas tris kartus. Louis laimėjo aštuntame 
rounde. ' .
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Jauni Lietuviai 
Pasižymėjo 
Muzikos Vakare
Iš Liliu Raben-Miceoičienės 

Piano ir Sniuiko Mokinių 
Reėitalo.

drų Byanskų šelinbs nare) irgi 
pasirodė tdlenliriga pianistė. 
Ji yra taip rūpestinga ir vi
suomet pasitikima. Kiekviend 
jos skambinama gaida švariai; 
aiškiai išpildyta.

Buvd ir kiti lietuviai, vlšd 
Ušttibni, kuriais susirihkę gt- 

visais kitais

Viena tnaho gyvenimo tikrai 
malonių pareigų yra sekti jau
nųjų lietuvių muzikos studijas. 
Tikrai dėkingas jausmas yra 
pažinti talentingus jaunuolius 
ir tėmyti jų progresų ir tobu
lėjimų kokioj nors muzikos 
srityje.

Žinoma, šis ir yra tas lai
kas, kuomet visi mokiniai iš
duoda savo kvotimus ir yra 
perkeliami į aukštesnes klia- 
sas sekančių mokslo metų stu
dijoms.

18 d., Pėrrih Hali, AuditoHuid 
patalpose, musiį žytiii solistė 
sniuikininkė ir mokytoja Luht 
Raben-Micevičienė perstatė re
čitalyje didelę kliasų savo 
piano ir smuiko mokinių. šių 
metų recildlyję buvo tikrai 
paštebetinai gero talento.

* . • ’ % • • • » •

Pavyzdžiui, Robertas Byans- 
kas ir Robertas Sabonis, abu
du pianistai, sūnūs vienų hiu- 
sų pirmųjų muzikalių šeimų, 
Jono ir Vandos Byanskų ir 
Kasto ir Leokadijos Sabonių, 
išpildė savo užduotis kudpui- 
kiausia ir be vienos klaidos, 
neatsižvelgant į tai, kad jau
nasis Byanskas pildė ilga de
vynių puslapių Valse Caprice 
(Nėwland) atmintinai, šie dti 
jūiihtioliai ne tik kad seka sa
vo tėvų pėdomis, bet, be abe
jo, pralenks juos, nes jieriiš 
yra teikiamos geriausios 
gos nuodugniai studijuoti

rejosi, kartu su 
prOgbanibs dalyviais. Visi jie 
rodo rinitų ir šistfematingų la- 
viniihų, už kutį visas kredilaš 
priklauso jų gabiai mokyto
jai, Liliu Rabėti-MicevičicnbJ.

“Muzika yrą išraiška meilės, 
Balsas—liūdesio, 
Draugija vienumoj, 
Nuraminimas skaudančiai 

širdžiai.
Turime gaušiai naudotis it 

dalintis iriuzikd,
Nes atimk muzikų, ir pasau

lio siela yrU mirtis.”
Tokios yra mintys atspaus1 

dintos užbaigoj p. MiceVičie- 
nės mokinių rečitalio progra
moje.

—Nora G-

Nepaprasta Proga 
Pigiai Pirkti

p ro
mu-

Kiti Lietuviai.
Tarp kit^^lbtiiyių jaiiiiuo- 

lių-iiiokihių, pazymielinų pa
žangų pftclarė Dr. Bertašiauš 
sūnūs, Miltohas. kuris yra la
bai muzikalus ir gali toli nu
eiti šioje srityje, žinonid, jei
gu jis rinitai mokinsis. Milto- 
nb sesutė, Geraldina, ir Onytės 
batidoiiiencs duktė, Gloria, 
taipgi gbažiai pasirodė šioje 
recltalėje.

Ėlidihc liyanskaš (Alekšaii-

PADĖKAVONĖ
- i

JbNAŠ TOLEIKIŠ
Mitė 17 dieną birželio ii* pa

laidotos tapo birželio 21, o 
dabar ilsis Ąv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidėkoti .tiems, 
lęurie suteikė jam pąskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį. į 
tą neišVfengiamą amžinybes 
vfętą. t

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasiŠalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią 
padėką ę^alyvąvusie.ms laido
tuvėse žmonėrhs ir suteiku
siems vainikus draugams. Dė- 
kpjamę musų dvasiškam . tė
vų;, kud. Urbai, kuris atldlkė 
įspūdingas pamaldas už jo 
sielą; dėkojame grabpriuį S, 
P. Ma&ikąL kutis savu geru 
ir mandagiu patarnavimu gar
bingai, nulydėjo jį, į amžihas- 
tį o mums palengvino pęr- 
kęsti huiibdimą ir tupėščiiis; 
dėkojame visiems giminėms ir 
drg.Ug^ms už suteikimą gėlių, 
grabnešiams ir V. B. Ambro
se už jo rupestirigą pagelbą 
musų liūdesio valandoje, ir 
pagaliau, dėkojame vietos 
dalyvavusiems l'aiddttivėšė 
žmonėms; o tau musų myli
mas tėveli sakome:, ilsękis 
šaltoj žemėje. Nuliūdę lieka:

Sūnūs ir Marti Toleikiai.
• » -.. i " W-

U II Or\kietarilš, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS rt,ams 
4180 ArČhei: Aveniie 

Phone LAFAVEttE 5809
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kVĮfcTKlNiNKAŠ .
Gėlės Vestuvėms, Bank lėtoms 

ir Pagrabims 
Š316 Šo. Halsted Street

Tėl. YARDS 7308 

NAUJIENOS, Chicago, Ui

Grūs Grant Parke

kdrtagut augštčsncš itiok^klbš Orkestrus, kuris šeš- 
tdHlfeiij; bihžėiio1 2d d.; gFOš Grant Pdrkd kohebrte. drjiėš- 
ttoid yta jjd Vadovybe Mahbėi Ackeriiiritrii. Hudbijili Gailž 
Šidilbdijos brkesttds i&jpildyš jdriHųjų dalį šbšttidiėiiio va- 
itdFd jirbgtiiiHb. Pradžia 8 ydl. vdkaho.

r - -t.,' ,u .. J.iHUlrUiiri.iįaViįrH

IšM&aMrttaš į šrniittyttų 
kaihiis '

VMišiljbš tlžvė-
de itylų bit-bUil Ičišitib prieš 
lt) b&idhdvfų ir įlavifeiiiiį biž- 
fiięfitj dž Hfestthibkejirtią $16,- 
1Š7 °stdeš thkšaiš”. Viėridš biž- 
hierlds eššįš skolingas vdlstijrii 
dįiie $7,000.

Engle\Vobd Stove and Repair 
Co., 6850 So. Green str. pra
neša tikrai nepdprastą progį 
pigiai nusipirkti Servel Elec- 
trolux šaldytuvų. Tik taupyda
mas sutaupysi ir tas gudrus; 
kas perka gerą daiktų pigiau;

Štai tokiems pFoga. Ši ben
drovė siūlo kalbamą šaldytuvų 
net už $85.00. Negana to, dar 
galite imti ir ilgam laikui išsi
mokėtinai.

Pasitila specilalė ir ribuota. 
Tad nepraleiskite progos. To
kių progų jpasitaikd retrii am
žiaus bėgyje. Dėl pasirinkimo 
irgi rupinties netenka, neš jų 
turima didesnių ir mažesnių. 
Tad, kam belaukti? Jeigu ma
nai pirkti kada nors, tai pirk 
dabar. ' (Skelb.)

Dikselidi Susitaikė:
Sako, Kad 
“Tai BūVo Klaida”

Nebeina Perskirų
BRIGHTON PARK. — Prieš 

pora dienų “Naujienose” tilpo 
žinute iš perskirų teismo. To
je žinutėje buvo pasakyta, kati 
Vincentas Diksels reikalauja 
perskirų nuo žmonos.

Vakar adv. Sarriuel A. Mdrę- 
moht pranešė “Naujienoms”, 
kad Dikšeliai įsitikino “padarę 
klaidų”, ir kad jie jau sūšiUi- 
kė ir mano tęsti linksmai ir 
lamingai savo vedybinį gyve
nimą. *

Sveikiname už tai pp. Dik- 
sėlihs ir linkime jierris laithės, 
kurios šiame pasaulyj galima 
rasti.

ANTANAS JUREVIČIUS
Persiskyrė sti šiuo pasauliu 

birželio 24 d., 8 vai. vakaro, 
1940 m., sulaukęs 49 metų 
aipL, gimęs Kėdainių ^apskr., 
Baisogalos pbrap.; ŠetutiŠkėš 
kainte. . r

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame ntiliudilhe 

3 seseris: Anelę ir švogerį 
Bal'ramiejų Rojenčius, Bu- 
gamilo Young, StephanieMui 
ručkauškienę, Ž brolius Pran
ciškų ir brolienę Orią, Joną ir 
brolienę Anastaziją ir kitos 
gimines, Lietuvoje — motiną 
Teklę, 2 seseris, Oną SaVlčie- 
nę, Kazimierą Obulevičienę ir 
kitas giminės.
.. Ktihas PašdVvotaš Ant. F. 
Phillips kopi., ^3307 Litųanįcą. 
Laidotuvės įvyks penktad., 
birželio 28 d., 8 vai. r^to iš 
kopi. į §v. Jurgio pdrap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos , už velionio 
sielą. 6 iš teh bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. {

Visi a. a. Antano Jurevi
čiaus giminės, draugai ii? pa
žįstami esat nuošitd^iąi kyię- 
čiami dalyvauti laidotuvėsę. ir 
suteikti jajo paskutinį pator- 
navimą ir atsisveikinimą.

Rupudę llekąipe: $eąerVs, 
Broliai, ir kitos Giminės.
Laid. Ditekt. Ant. Phillips, 

Tel. YARDS 4900.

jft-deito šetdriaclibrHb ždgiiHe- 
šttšibihfciriib htitetri tiibčli 

Ž. fct. Šeifiiyriiškį išvrižidtifti^ 
į šrhitiyrify kalriliš pHe IVticlii- 
iįdh ežfctb'. tšMiikta komisija 
tuoj ėmėsi už dairbo ir shtibiHi 
visiemš klubo nariams ir sve
čiams, kurie mano dalyvauti 
šiamfc išvažiavime, praneša ir 
prašo visų suvažiuoti su auto
mobiliais šį sekmadienį, birže
lio 30 dienų, kaip 8 vai. ryto į 
Brighton Parkų prie žagariečių 
Radauskų salės —- Hollywood 
Inn, 2417 W. 43rd g-vė.

Iš čia phšileisinie į Dildės 
State Park, kuris randasi apie 
50 mylių nuo Chicagos.

Atsivežkit savo valgį

(liteagiJS iVi-fltigrijiL 
Kliiibtj Valdybos 

1940 Mctdhis
jĄŲ^tj.. UĖTŪVIU. AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
194,0 METAMS: Juozapas Rūta —

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petraš Viršila — Pagėlbinihkas, 
3435 So. Wallače St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rast., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Walter Dūle vi ch — Kontr. rašt. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasįerius, 3200 South 
Lowę Avė.;. Martinas Punis — 
Apickunas kasos, 3202 S. Eme- 
rald .Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunaš ligonių, 7104 £>. Ėme- 
rald Avė.; Pdvilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30' vai. Vak. 
Chicagos .Liętuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St

, tis, 4030 So. Campbell Avė.; NutJ 
rašt.—B. ^Vaitekūnas. 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų rašt. —. 
Stėlia. Mickevičiūtė, 6925 South 
ttešiari Avė.; Kontrolės rašt-—

Laučienė, 1118 E. 6$th St.; 
KasieHuš —Steponas KantdŠas, 
3510' 63rd St.; Kasos glob. —
N. MickeViČieHė, 6925 S. Artešian 
Avė.; Kė'sdš. globėjai: K4. Daritie- 
HL 4535 S. Calitorhįa Avė., ir 
M. Mirdv^įėhę, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį. kiekvieną menes, ;:3() 
vai. popiet, tlollywood salėj, 2417 
W. 43 r d St.

BR1DGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Bagin— 

pirmininkas, 34'42 S. Union Avė,; 
Kazithiefas Visockis — Pagęlb., 
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičitfe—Niit. rašt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul- 
binas—Fin. rdšto 3144 So. Wall-

1 acė Ši.: Jonas Motiejūnas—Koptr. 
rašt., 3400 Šo. Uhibri Avė.; Petras 
Balsis—Kasietius; .5653 S. Thr'oop 
Si.; Leonas Laudanskis—Maršal
ką, 3130 So. Halsted Št. Sušitin- 
kiriiai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadiėhį, 7:30 Vai. vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

ŠIMANO DAUKANTO DRAUGI- 
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Killis—Nut. rašt., 
3347 Šo. Lituanica Avė.; A. Kau- 
lakis—Fin. rašt., 3842 So. Union 
Avė,; Iž. Masaitis—Kontr. rašt., 
4539 So. Whipple St.; J. Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 South 
California Avė.; A. j. Žala toris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas. 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald Ave.;Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

Valgyli ir gerti malonėkite 
patys pasirūpinti ir atsivežti su 
saviiii. Jeigu kurie mašinos ne
turite, atvykite prie svetainės, 
atsiras kas nuveš. Prie to, pri- 
mėnam, kad visų išvažiavimo 
svečių bus nutraukti atvaizdai 
ir simičianii įi Lietuvą.

M;’Karčatiskaš, ■'
R. Šniukas,
J. Salakas. •

P. S. — Per vartus {Važiavus
State Parkų sukite į kairę.

Gražūs Joninių 
Vakaras

Rengė “Jonistų Ordenas”
Nepaprastas “Joninių vaka

ras” įvyko birželio 22 d., Jo
nistų salėje, 814 W. 33rd Št. 
ši vieta naujai išdekoruota ir 
nuo dabar ten lieka Jonistų 
Orderio patalpos. Joriinių vaka
ras buvo gana šauniai paruo
štas ir stisiririkuši publika bu- 
yb skaitlinga.

Ark. S. A. Geniotis kalbėjo 
apie įsigyvenusias Joninių šven
tės tradicijas, ir apie jų socia
liu ir moralę Vertę. Jis pažymū- 
jd, kad Joninių tradicija yra 
pagoniška, o ne ateistiška. Pa- 
gdHyš tikČjd į Dievą ir jų ideo
logijos dėsnius Vėliaus krikš
čiony š pašišaviiio. Jo kalba bu- 
Vb jrirfita ir įspūdinga.

Klasiškų šokių programą iš
pildė dvi jalihbs nferfeditės: Ge- 
nevib^e Sakalaiiškaš, GerievieVe 
BPaž^dtiš, ir jatuhdolių grupe. 
Laike kalbos ir šokių progra- 
mo publika tlžšilaikė labai rim
tai: . *

Svečiai Iš KitUr
Čia į parengimų buvo atvy

kę šVė^iij ir iŠ tolimesnių mie
šti) : p-d Berrii'ėe Pafuriisiš iš 
DeKalb, 111., p. Veronika Pul- 
šiicfcis ii* Čatherinb B&retĮi. Vi- 
šoš trys į)o Joninių pokilio str- 
šė'dę į dutbmobilį išvyko atb- 
štbgoniš į Dės, Moihes, towa. 
Tfen jos žada švėčliibtls keletu 
dienų ir iš ten grįŽdainbš na
trio štišlbš Rbckford, 111. Aš 
širdingai linkiu jbms laimingos 
kblioiiės.

Žbdiūičių Drątigdš.

Rehlkltė tuioš. kurie 
. garsir^si . ...

:‘NAUjlĖNOSE”

ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE
RŲ KLIUBO VALDYĖA 1946 ME- 
TAliiS: "Matilda Slančauskieriė — 

pirmininkė, 10560 Edbrdoke Av.; 
M. Naverauskįėnė — Nut. rašt., 
10Š2b Šo. WdJlWcė: Št.; ‘Anna Dar
gienė—Finl rašt., 10520 So. Statę 
$t.; Paulina Stosiulis — Kasos 
glob.; Sophiė.^atkauskas—Kašier- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
riertė—JVtoršall^p;. Streukienė, — 
koresp.; Aritonelte Swart—fcoęę- 

■ spo'riaėh’tė. Bušfrihkimai yta kas 
mėnesio ąntrj, j -(treČiadięhį, 7:30 
vai. vakaro, v 10413 Šo. Michigan 
Avenųė:

LIĖ'i’UVIškoŠ .TĖATRAtl š K O Š 
DRAUGYSTĖ  ̂TOTĄ No. 1 VAL
DYBA 1940 ;METAMS:-• Pirm. —

Frank Aušra,, .3949 So. Artešian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
TĮiomas Aušra—Nut. rast., 3949 
So. Artešian Avė.; Fin. rašt. — 
Ąnna Allen, 3429 S. Union Ąve.; 
Josephine Yushkenas, 2547 West 
45th Št.; Justinas Yuskenas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
r'et karis, Kas. glob. Stenliš Žu
kauskas; Durų maršalkd—J. Al- 
lęn; F. Žukauskas—Ligonių apie- 
kuriąs. Draugystės veikimo ko- 
hiitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Ų^isejo rašt.—Stanley Wer- 
riid; Dan J. £mith—korespond'., 
2449 Fullerton AYe. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio Hollywood 
švėt., 2417 W. 43 St.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULtUROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas, Jarikuš, llį.8 Ė. 65th St.; 
Viee-plrm.— Viktoras Kažimerai- 

ar JiKKAi
DARBO?

rr-:——SKAITYK KA$D!EN~—

i JVlUJ <i» ‘

“REIKIA DARBININKU
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per 

naujienas

1139 Snll Rilsled ilreel, CIICIIIO. ILL
.. .............■■■■ 1 . ■" f %’T"'

— - - —- - - .  * - * - - - ■- — _ . — A- ~ "•

Taisykite Savo 
Pakol 

vištas Atpi^
Jeigu neturį pinigų, kreip
kis į, Naujienų spulką,-- 

. gausi. paskolą ahi Hg ų 
edefų. ‘

1739 So. Halsted St.
CHICAGO; iLU

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

CLASSIFIED ADS

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

HELP yVANl'ED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA PATYRUSIŲ SINGLE 
nęedle operatorių prie plaunamų 
suknelių, ypatingai aukštos darbo 
atlyginimo dydis, mergina gali už- 

minimumo, 
geroms

sidirbti toli daugiau 
gera extra kompensacija 
operatorėms.

SMOLER BROS., 
2300 Wabansia.

REIKALINGA MERGINA kaipo 
veiterka. 5700 West 79th St., Tele
fonas Summit 8Q8W1.

Iž

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

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt.

Mįke Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Špaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Špaulding 3180; Fin. 
rąšt.--Štašys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungevvicz, 
1814 Wapąnsią Ąve., tel. Hum- 
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld- 
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avę. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesiu ^įr^iĮ. Ketvįrlądienį, 3800 
West ' Arniitage Avė.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALP. 
KLUBO VALDYBĄ 1940 ME
TAMS: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J. 
-Stul—Vice-pifm., 2453 W. 45th 
Place; Helen Chapas—Prot. rašt., 
4403 §o. Albany Avė.; F, A. Zu- 
bas—Fin. rast., 4301 Archer Avė.; 
J. Skeberdytė—Kontr. rašt., 3215 
W. 64th PI.; N. Viršilienė
do glob., 3435 So. Wallace St.; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4553 S. 
Talman Avė.; , Vice-pirm.—J. D. 
Siman’s, 2520 W. 70th St.; Sekre- 
toritis—Vytautas Uznys, 3232 Šo. 
Emerald Avė.; Iždininkes—Paul 

' Petraitis, 812 W. 33rd St.; Fili, 
rast.;—Antanas Rudokas, 4547 So. 
Washtenaw Avė.; Iždo Globėja— 
Julia Pėtraitienė, 812 W. 33rd St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 
3-čią trečiadienį kiekvieno mėne
sio 7:30 vai. vakaro Hollywood 
Inn svetainėje, 2417 W. 43rd St.

BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagėnas, 7132 Šo. Racine Avė.; 
Nut. rdšt. —Walter Pankduskas, 
549 West 18th St.; Kasierius — 
JVlikaš Bankevičius, 628 W. 18th 
St.; Fin. rašt.—Peter Viršild, 3435 
Sd. Waįjaęe St.; Kontr. rašt., — 
Jynas Statkus, 1715 So. Newbėr- 
ry Ake.; KdšoS glob. —Juozas 
KikaS, 644 W. 18tti St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
DUrų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Ėriierdld Avė;

LiĖtūviŲ demokratų kliu- 
BO 15 WARbO VALDYBA 1940 
METAMS: F. J. Dowiat—pirminin

kas; J. Vajšviia-r-vice pirm.; J. 
Tartridas—rėk. šekr.; J. Noreika 
—fin. sękret.;. kasos globėjai—D. 
Petro! ir J.. Noreika; maršalka— 
J. Čžėsna; John Gura—kasierius.

D L. fc . VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYS A 1940 METAMŠ: T. Ja

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
Št., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pifrti. pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Killis—Nut. rašt., 3347 South 
Lituanica .Ave., Chicagb; M. Z. 
KadžiaUškaš—Fin. rėšt., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III.: ,A._ Bužins- 
kas—JKontr. rašt., ,3347 Šo. Litu- 
ahtca Avė., Chicago: J. DimŠa— 
Iždo glob., 3347 So, Lituanicd 
Avė., Chįcago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 . W. ,69th St., Chiča- 
go;_ J. Ivaiiajskas .—Maršalka, 
314Ž Sb. Lituahiba AVe.; R. Aų- 
gtistinas—^Ligonių apiekunaš, 656 

b W. 35th St<; M. Z. Kaaziauskas— 
ėlstbvės, į Ch. Liet. Compiųnity 

Cėffter. Susirihkimdi įVyksto kad 
mėnesio Jręčią antradienį, Lietu
viu Auditorijoj, Š1Š3 Šo. Halsted 
Šttėet., ?:3o Vai. vak&rb.

REAL ESTATE FOR SALE
N amai-Žeme 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
ti! vandeniu šildomas, ąžuoliniai 
trimai ir grindys, tile maudyklė, 
plieno konstrukcija, 2 karų gara
žas, 33 pėdų lotos (HOLC 4*į% pa
skola), Kedzie 67th, arti Marųuet- 
te Parkų.

ROSAIN’S OFISAS 
(Mr. Mickevice),

5933 S. Halsted St. Normai 3656.

REIKALINGA MERGINA PRIE 
abelno namų darbo, prižiūrėti 6 
metų kūdikį. Kambarys ir valgis. 
Miss Bell, 2929 N. Pine Grove, 2 
apart. Buckingham 1280.

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 Ėllis Avė., Kenwood 1216.

REIKALINGA VIRĖJA į taverną 
South Šidėj šaukti Commodore 
1946.

REIKIA MERGINOS lengvam 
ruošos darbui. Maloni aplinkuma. 
Pageidautina būti visą laiką, 
nors gali įr išeiti. Šaukti. Haymar- 
ket 4451. 

i

MERGINA bendram ruošos dar
bui, virti, būti, privačias kambarys 
ir vana. $9.00. Sheldrake 2467.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

...REIKALINGAS STOKERIŲ par
davėjas, tupi būti patyręs, geras 
uždarbis g-efam vaikinui. ARCHER 
STOKER SALES CO., 3970 Archer 
Avenue. Tel. Lafayette 3138.

REIKIA APYSENIO DARBININ
KO, mokančio troką draivinti tuo- 
jaus. Valgis, guolis ir $30.00 į mė
nesį. Kreipkitės tuoj 1823 South 
Union Avė., 2-ros lubos.

PARTNĖRS VVANTED 
Reikia Partnerių

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

furNisūrd room—to rent 
Gyvenimui Kambariai

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

7239 So. Campbell Avenue.• ’ ’ • f • * • f •. » < . | (j.; • • . »
VVHOLESALE FŲRNiTŪRE 

Rakandaiit^ Įtaisai Parda^^^

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

BIZNIERIAMS PROGA
Pigiai krautuvė ir 3 flatai, beveik 

naujas muro namas su visais vė
liausiais įrengimais Marųuette 
rarxe; įmokėti apie $5,500.00.. Ki
tus lengvais išmokėjimais. Pirkda
mi natoą išgelbėsit savo pinigus 
nuo infliacijos nuostolių. 6 kamb. 
nauju moderniška Rezidencija. 2 
natai 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. 
iviaplewood Avė., Chicago, 111.

VISO AMŽIAUS PROGA
Turėti namą, su pajamomis. Pama
tyk šį 2 flatų namą, puikiam stovy. 
Puikus 5 kambarių apartmentas, 
uždary miegami porčiai. Vėliausios 
rriados elektrinis šaldytuvas ir pe
čiai. Timken aliejinis šildytuvas. 
Didelis 73x179 Jotas. Iš rytų pusės 
priešakys, 6 atskirai šildomi gara
žai .Arti Saint Sabina’s bažnyčia 
ir mokykla. Frank Cloud, savinin- 
1C3S

7716 SO. THROOP ST. 
Stewart 8595.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

126 AKRAI, 56 MYLIOS nuo 
Chicagos,-visi budinkai, juodžemis, 
prieinami terminai. Joseph Sano- 
shy 2012 Mohawk St., Chicago, 111.

BUILDING MATERIAL 
Statybai Materiolas

Tel. V1CTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

Carr-Moody Lumbei’ 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. >

RESORTS—MISCELLANEOUS 
Kurortai—Bendrai

VASAROTOJŲ ATIDAI!
Labai patogi vieta vasarotojams. 

Turim gražius kambarius prie ežero 
ir upės. Netoli miestelio. Geras pri
važiavimas su automobiliu ar trau
kiniu. 62 mylios nuo Chicagos. Ke
lias 83 ir 45. PETER BERNOTAS, 
Box 77, Silver Lake, Wis.

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 niūs. ALIŠAUSKAS 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.

BUSINESS CHANCES 
Bižnio Progos

VEIZĖK! Negirdėta proga. Par
siduoda šiušapis (Shoe Repairing 
Shop), labdi pigiai. Biznis išdirbtos 
pei* daug metų. Nemokantį išmoky
siu.. Buk rrvpriklausomingas — ne
praleisk Šios progos. 5646 S. Went- 
worth Avė.

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

PARDAVIMUI STORAS, groser- 
nė, mokyklos reikmenys, cigarai ir 
tabakas. DėJ informacijų CANAL 
5840, 2258 W. 21 Place.
. - r -r i f ' ' ..... u .........      ,,

SUSIRINKIMAI
MARQVĖTTE 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.
CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL

KIEČIŲ susirinkimas įvyks birže
lio 27 d., 7:30 vai. vakaro, 6908 S. 
Western Avė.. Chicago. III. A. G. 
sekt.

Garsinkites “N-no s e”

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ii* 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

1937
1939
1937
1938 
1938 
1D36 
1936 
1934 
1933 
1933 
1933 
1934 
1931 
Dauguma turi radijus ir šildytuvus 
72 puikus vieno savininko karai.

SPECIALAI:
Studebaker sedan 
Oldsmobile sedan 
Oldsmobile sedan 
De Soto tudor ..t... 
Ford coupe ,........
Packard sedah .....
Dodge tudor .........
Dodge coupe .........
Oldsmobile coupe .. 
Pontiac, sedan ........
Terraplane sędan .. 
Nash coupe ...........
Oldsmobile sedan ..

$345 
645 
425 
445 
375 
345 
245 
125 
125 

. 95 
75 

... 95 

. 45

puikus vieno savininko karai.
PARKWAY OLDS 
5207-11 CĖRMAK ROAD, 

Tel. CICERO 1037.
Ciceros Seniausias Dyleris. 

ATDARA VAKARAIS iki 10 vai.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,
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S.LA. Siunčia Sveikinimą 
Prezjlooseveltui

Priėmė Apšvietos, Kitų Komisijų, 
Prezidento Raportus

Kontroliuoja Centro Kuopos Delegatus; 
Seimas Pradeda Treįią Dieną.

Antroji S.L.A. 41-mo Seimo 
diena buvo pašvęsta beveik iš
imtinai raportams, taipgi rapor
tams nueis ir dalis šios dienos 
sesijų.

Visi vakar svarstyti raportai 
buvo priimti, bet kai kurie su
kėlė gana gyvų ir ilgai užtruku
sių diskusijų.

Sveikina Rooseveltą.
Delegatai popietinėj sesijoj 

taipgi vienbals’ai priėmė pasu- 
lymą pasiųsti iš Seimo, l etuvių 
vardu, sveikinimų prezidentui 
Rooseveltui.

Mandatų kęmisija tęsia dar
bų • toliau, nes mandatų prida
vė vėliau atvykę delegatai ir 
juos tenka patikrinti.

Svarstant apšvietos komisijos 
raportų kilo diskusijos apie taip 
vadinamų “cenzūrų” “Tėvynėj”. 
Redaktorius K. Jurgelionis 
daug apie tai kalbėjo, bet ko
misijos pirmininkas Dr. P. Gri-

nė K. Karpius iš Clevelando, D. 
Klinga, brooklynietis, Čekanau
skas, ir keli kiti. Bendrai, dis
kusijose dalyvavo gana didelis 
skaičius delegatų.

vRed. Jurgelionis atsakinėjo į 
užmetimus, nurodinėdamas, 
kąd jis darbų atlikęs “gerai, 
nuosaikiai, visuomet buvęs lo
giškas”, ir “tvarkiai elgėsi su 
visais bendradarbių ir kuopų 
veikėjų raštais”.

Diskusijas uždarius red ik ta
riaus raportas buvo priimtas 
didžiuma, balsų.

Priėmė P. T. Raportus.
Delegatų nutarimu raportai 

buvo priimami jų neskaitant, 
o taip, kaip jie yra paduoti Sei
mo Darbų Knygoj, bet jų pri
ėmimų diskusuojant. leista de
legatams kelti klausinius.

Prezidento J. F. Bagočiaus 
raportas buvo priimtas beveik 
vienbalsiai. Prieš balsavo dvi

Štai, ne.sen ai Detroite, Michigan, suorganizuota S.L.A. Bascbail Komanda, susidedanti iš
imtinai iš S.L.A. narių. Ji priklauso prie Detroito Baseball Lygos ir lošia Lygos ruošiamuose 
susikirtimuose su kitomis komandomis už nrfesto čempionatą. Komanda turi pirmaeilių lo
šikų, ir tikisi, kad netolimoj ateityj turės progų susikibti su S.L.A. Komandomis k tose ko
lonijose. ’ -

Grupės organizatorius ir menadžeris yra S.L.Ą. veikėjas drg. Martinas (sėdi pirmoj ei
lėj, pirmas iš dešinės), kuris dabar dalyvauja S.Ų.Ą. seime kaipo delegatas.

SLA ŠEIMINIAI PARENGIMAI
ŠĮVAKAR (birž. 26) — S. L. A. Šeiminis Bankietas Morri- 

son viešbutyj, Terrace Casino salėje, 7:30 v. v. Dainuoja Ge- 
nevieve Zelnis, solistė, ir Naujos Gadynės mergaičių trio. Kal
bos. Rockfordiečių šokėjų grupė ir bendras dainavimas (Com- 
munity singing) po vadovybe p. N. Gugienės. Bilietai bankie- 
tui $2. Rezervacijoms reikia šaukti viešbutį FRAnklin 9609 
(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.

gaitis paaiškino, kad ji jokios 
“cenzūros” nevykino ir redak
torius tų žodį bereikalingai var
toja. Raportas buvo priimtas, 
rodos, 200 balsais prieš 7-is. K. 
Jurgel’onį gynė išimtinai tauti
ninkai, bet ir vienas iš jų tar-

J. K. Mažuk
ŠEIMINĖS 
ĮVAIRENYBĖS

Chicagos Moterų 
gatės.

Vice-prezidento 
uos raportas buvo priimtas tik
su vienu balsu prieš.

Dr. Stanisiovaičio, SLA Dak- 
taro-Kvotėjo raportas buvo pri
imtas vienbalsiai.

raportas 
kiek pla-

Tarybos

ir

kavo.
Seimas vakar po pietų priė

mė taipgi Labdarybės ir Svei
katos komisijų raportus, ir kL 
ton s sesijoms paliko tiktai fi
nansinio pobūdžio pranešimus 
ir {statų komisijos raportų?

Vakary kščioj sesijoj prez. Ba- 
gočius paskyrė įvairias šeimi
nes komisijas, tarp jų ir Balsų 
Skaitymo ir Tautiškų Centų.

Į Skundų ir Apeliacijų komi
sijų įeina Dr. P. Grigaitis, 
Gegužis ir Adv. J. Grish.

Į Komisijų Komisijų: Dr. 
Montvidas, Povilas Dargis 
acĮv. N. Rastenis.

Svarstant Apšvietos Komisi
jos- ' raportų, narys Miliaus
kas pareiškė, kad jis pamatiniai 
sutinka su “didžiumos” rapor
tu, ir savo “mažumos” raporte 
prie jo tepriduria savo pastabas 
apie “Tėvynės” redagavimų. 
Jo raportas buvo priimtas ben
dra? su “didžiumos” raportu.

Rytmetinėj (trečojoj) sesi
joj Mandatų komisija išdavė! 
savo raportų. Rekomendavę 
priimti Seiman visus delegatus, 
išimant delegatus iš 126-tos, 
taip vadinamos, “Centro” kuo
pos. Tos kuopos reikalų vėliau 
spręs pats seimas.

Atakavo Redaktorių.
Karštokos diskusijos įvyko 

svarstant “Tėvynės” redakto
riaus, Kleofo Jurgelionio rapor
tų, kuriame jisai nurodo, kad 
“pavyzdingai, kuorupestinglam 
šiai ėjęs savo pareigas”. Daug 
kas su tuo nesutiko.

Paduodami įvairias raporto 
citatas jį ir p. Jurgelionį aštria! 
atakavo vice-prezidentas Ma 
zukna, iždo’ globėja Mikužiutė 
buvęs prezidentas S. Gegužis, T. | 
Matas iš Waterbury, Conn., I 
kun. Valadka iš Scrantoho ir 
kiti. Mažukna pareiškė, kad 
perlaisvas žodžių naudoj ima? iš 
redaktoriaus pusės numetė ne
pamatuotai dėmę ant Pildomo
sios Tarybos narių teisingumo, 
jisai asmeniškai jaučiasi įžeis
tas ifv pageidauja, kad redakto
rius padarytų neteisingų nesma
gumų atitaisytų.

S. Gegužis kritikavo redakto?

Finansų komisijos 
buvo diskusuojamas 
čiau už Pildomosios 
narių raportus, bet po diskusi
jų irgi buvo priimtas vienbal
siai. Diskusijose' buvo keliami 
klausimai apie S.L.A. irivešt- 
mentus ir kokios yra Finansų 
Komisijos užduotys. Finansų 
komisijų sudaro cllicagietis au
ditorius J. P. Varkala, pittsbur- 
ghietis K. Pikielis ir A. S. Tre
čiokas iš Nevvarko, N. J.

Sekretoriaus M. J. Viniko, iž
dininko K. P. Gugio ir iždo glo
bėjų E. Mikužiutės ir . S. Moc
kaus raportai buvo palikti šios 
dienos sesijoms.

Svarstant Mandatų komisijos 
raportų delegatas W. Norkus 
kėlė klausimų apie naujai susi
tvėrusias kuopas ir jų delega
tus. Prezidentas Bagočius patei
kė tikslius atsakymus ir tuo 
dalykas buvo likviduotas.*

Uždarydamas trečiųjų, rytme
tinę sesijų prez. Bagočius taipgi 
paskyrė tris augalotus, petin
gus vyrus maršalkomis.

Ūpas Gyvas.
Ūpas tarp delegatų buvo gy- 

į vųs ir geras, ir jie dažnai dis* 
I kusijose juokavo, ypač atėjus 
kalbai apie “flophauzes” ir dul
kes SLA Centro name. Beje, 
jau visai užmirštas yra gandas, 
kurį Seimo pradžioj bene tau
tininkų lyderiai buvo paleidę, 
kad jie pačioj pirmoj sesijoj 
“kels triukšmų ir reikalaus, kad 
Seįmas butų perkeltas kiton vie
ton.”

> Vakar delegatai buvo pasirė- 
Įdę tikrai šventadieniškai. Gra
žiai, saulėtai dienai atėjus, de
legatės pasinaudojo proga pasi
puošti savo šauniausiomis suk
niomis, margiausiomis skrybė- 

[ laitėmis, tuo visokeriausiomis 
spalvomis paįvairindamos ir 
taip margų Seimo salę Morri- 

hęi) viešbutyj.
Nuo delegačių neatsilikdami 

[ir delegatai “išsistrajino” ir, at
ėjo sesijon vilkėdami naujai 
prosytus siutus, dėvėdami iu- 
pęstingai vaksuotus batukus. 
Beje, reikia neužmiršti, kad

Tiedu pagelbininkąi buvo dėl. A
Vitaitis ir Dr. Pilka. 1111101110diliai

Užmušė Penkis
_ - ” i ŠimoniSeime jau buvo ir dar bus na,‘ kad viena valgykla Brid- 

pasakyta daug visokių kalbų, geporte duoda geriausius ko- 
Seimo dalyviai daugelį jų grei- pustus ir barščius visoj Chica- 
tai užmirš, bet neužmirš dele
gatų iš Minersville, Pa., Bani- 
šauskų ir jo žemaitiškus “tik
ro gyvenimo” anekdotus, ku
riuos jis papasakojo pirma
dienio sesijoj, .Mandatų komi
sijai ruošiant raportų. 

0 0 0;,.

Inžinierius W. Norkus, dele
gatas iš Plpladelphijos,

goj. Mat, valgyklos savinin
kas irgi Norkus. Ne giminė.

Išklausiusi smuikininkę Lu- 
lu Raben-Micevičienę Seimi-! rioraine r 
niame KoncertbĮ p. 7Gertrude ^234 Prairie 
Dargienė, žmdda delegato P. i 
Dargio iš Piftsburgho, nu- 

Binghamtonietis ’ delegatas sprendė, kad iF ji 
drg. J. Balčikonis skundėsi ne- šmuikos mokinkis 
galįs surasti Chicagoj savo gi- cjiicągietei prilygti, 
minių ir draugų. Neturįs adre- ’ 0
sų. Jeigu giminės ir 
pastebėsit šių žinutę, 
pašaukti “Naujienas” 
palikti savo adresus: 

0 0 0
SLA prezidento ir

J. Bagočių dukrelė pasiklau-, užmigęs ir vėl persėdimo vie
šinsi Šeiminio koncerto, nu-..tų (.pravažiavo, ir nuvažiavo į 
sprendė, kad Chicagos chorai,1 antrą linijos galų. Galiau, var- 
“Gee, .they dainuoja swell”,' ir ^gąisrtiegalais pasiekė viešbutį 

ryto. Beje, 
i ilgiausia 

rieagoje, 21 mylios ilgio.

nu- 
vėl imsis 
ir bandys

draugai Vienas delegatas,
prašom nesakysim, nemigęs

ir čia gęą, įlipo gatvekarin važiuoti 
iŠ Koncerto viešbutin, Užmi- 
go ir nuvažiavo iki Halstcd li-

— Nelaimės Chicagoj, 
Apylinkėj —

Automobilių nelaimėse 
ir užvakar vakare žuvo 
mi žmonės:?.

Floraine Schmidt, 60 
___ ____ j avenue;

James W*. Hurst, 312* 
Ashland avenue; LaGrange;

Ethel Curcio, 7 metų mer
gaitė, 1934 Grand avenue;

Michael Fitzgeraid, 57, nuo 
2908 Union avenue (žuvo Bri-

vakar 
seka-

ių. a.

South

pavardės,dgeporte, prie 30-los ir Union), 
ir pavar- jr

Carl J. Keller, 25, nuo 1640 
N. 16th. avenue, Melrose Park.

p-įos F nijęs galo. Važiuojant atgal, 
-.Jmigęs ir vėl persėdimo vie- WPA Darbininkai 

Gaus Čekius Kas 
Dvi Savaitės

ji čia? pat pasiryžo, kad pati penktų ;'valandų 
tuojau, mokinsis tikrai gerai Halsted linija yra 
lietuviškai ‘spykinti” taippat “ • 
ir dainuoti taip “swell.” 

0 0 0
' Tame pačiame Šeiminiame 
koncerte, keli jaunesni seimo 
delegatai, susipažinę su ke
liomis gražiomis chįcagietė- 
įpis, netrukus po to prie baro 
kalbėjosi, “žinai, neblogai, kad 
mes savo žmonas palikoin na
mie!” Nesakysim kas, jie bu^ 
vo, bet kiek vėliau tie dele-į 
gatai smarkiai chicagietes šok
dino ir vedė didelius flirtus. 

0 0 0
Kalbant apie merginų gra

žumų, chicagietes tuomi visuo
met didžiavosi, nenusileisda- 
mos net tuo atžvilgiu garsiam 
Pittsburghui. Bet chicagietČs 
gal nežino, kad turi stiprios 
konkurencijos ir rytuose, sa
kysime, Bostone. P-le Anestai- 
tė, viešnia seime iš Bostono, 
atsilaikys prieš kiekvienų chi- 
cagietę ar pittsburghiėtę, o gal 
ir pralenks. 

0 0 0 < 
Abejotina pirmo “kabliuko” 

ieškojimo garbė šiame Seime 
tenka dėl. J. Bdchunui, pralai
mėjusiam tautininkų kandida
tui į' iždininkus. 
' Pirmoj sesijoj jis norėjo ži
noti kokių teisę prezidentas

■ Bagočius turi v skirti Įpaįelbi- 
rių už raštų nedėjimų “Tėvy-1 Seimo delegatės buvo ne vien ninkus sekretoriui Vinikui sitarimas 
nėn” ir už įdėtų raštų sudajky- gražiai pasirėdę, bet ir jos pa- mandatus tvarkyti,—jei man- .

kuriosTos dvi vėliavos, 
puošia Seimo estradų Terracc 
Casino salėj priklauso Chica
gos Lietuvių Draugijai. SLA. 
ir C. L. D. Chicagos apylinkėj 
yra draugiški konkurentai.

0 o p
Seimo proga Chicagon atvy

ko vienas ■cleyelandietis-sve- 
čias. Jani ne ti^k buvo svarbu 
Seimų pamatytį kiek garsųjį 
Chicagos “žvaigždynų” Adler 
Planetarium’ų, Nuėjęs žvaigž
dynam prie Chicagos ežero 
kranto, Grant Parke, rado iŠ, 
kabų? “Uždarytas remęntui iki 
liepos 1-inos.”

(Bus daugiau)

aiškina, kad 
numuštos, bet 

mokėti

naujų 
WPA

Gaus 26 čekius, Vietoj 24
Vakar daugelis WPA darbi

ninkų gavo čekius, kurie buvo 
mažesni negu paprastai. Char
les E. Miner, valstijos WPA 
administratorius, 
algos nebuvo
kad darbininkai gavo 
už trumpesnę savaitę.

Administracija įvedė 
sistemų, kuria einant
darbininkai gaus 26 čekius į 
metus vietoj 24, ir juos gaus 
reguliariai kas dvi savaitės. 
Pavieniai čekiai bus už mažes
nes sumas, bet darbininkai 
gaus tiek pat kiek ir gavo per 
pereitų metų bėgį.

lis.;

mą. |<
Raportų ir red. Jurgelionį gy- rėti.

Pieno Ginčo 
Arbitraciją 
Liepos 15-tą

Nemokamai Mokina 
Skraidyti

Komunistų Byla 
Prieš Rockfordo 
Miesto Valdyba
Reikalauja $80,000 Atlyginirra

8-i Chicagos komun stai už
vedė bylų prieš Rockfordo, III., 
miesto valdybų reikalaudami 
$80,000 atlyginimo už “nuosto
lius”, ir draudimo prieš mie
sto kišimąsi Į komunistų lite
ratūros platinimų.

Skundėjai pereitą šeštadienį 
buvo ten nuvykę platinti savo 
plakatus ir peticijas lapkričio 
rinkimams, bet apie 150 vie
tos žmonių būrys juos iš mie
sto pavarė.

Skundėjai yra Chicagos ko
munistų partijos nariai, Alfred 
Wagenknecht, Ruth Harr’.s, 
Sol* Epštein, Tillie Korrel, Sey- 
mour Robinson, Martha Novak, 
Muriel Robinson ir Maurice 
Robinson.

Priešinasi Naujiems 
Susisiekimo 
Įstatymams

Sako, gal pakels fėrus
i < i r

Jau kuris laikas kai miesto 
taryba ruošia naujus susisieki
mo priemonių įstatymus. Šie 
įstatymai suvienytų tas prie
mones, iš kelių padarytų vie
nų. Išoriniai, tas atrodo geisti
na.

Betgi šiomis dienomis pradė
jo kilti pasipriešinimas iš busų 
kompanijų. Jas atstovauja 
James W. Breen, adv. John H. 
Lyle, buvęs teisėjas ir alder- 
manas, iF advokatai K. E. Sey- 
farth ir B. Atwood.

šie vyrai persergsti, kad kai 
kurios grupės nori, kad balsa
vimai užtvirtinimui naujų įsta
tymų butų laikomi riugpiuč’o 
mėnesyj. Jie tvirtina, kad buk 
tai bus peranksti, nes žmonės 
dar nebus susipažinę su įstaty
mais ir nežinos už kų jie bal
suoja.

Jie toliau persergsti, kad įs
tatymai, pasilikę toje formoje, 
kurioje jie yra dabar parašyti, 
leistų naujai susisiekimo prie
monių kompanijai pakelti fė
rus iki 10 centų. Adv. Breen 
rekomenduoja, kad specialus 
balsavimas tuo klaus imi butų 
atidėtas iki rudens.

Policijos Baseball 
Lošimai Prasidės 
šeštadieni

Pelnas eis žuvusių policistų 
šeimynoms

Pieno išvežioto j ai ir pieni
nės paskelbė, kad specialiai pa
skirta arbitrącijos taryba su
sirinks liepos 15 d., rišti algų 
ginčų kilusį tarp iš vežioto jų ir 
samdytojų.

Ginčas turi būti' likviduotas 
prieš rugpiučię 28. To reika
lauja laikinas abiejų pusių sū

čios yra visai nešpetnos pažiu- datai dar nėra sutvarkyti ir pirkite tosę krautuvėse, ku- 
K* L J seimas dar nesuorganizuotas? rios garsinasi “NAUJIENOJE’

Jaunuoliai, kurie įdomaujasi 
lėktuvais, turėtų pasinaudoti 
šia proga.
-^-Chicagos Universiteto atsto
vas, Dean Henry G. Galeu pra± 
neša, kad iki šio vakaro jau
nuoliai gali užsiregistruoti jie- 
mokamiems lėktuvų kursams.

Studentai turi būti tarpe 18 
ir 26 metų amžiaus, baigę nors 
vienus metus bet kurioj pri
pažintoj kolegijoj, junior ko
legijoj arba universitete, ir 
turi būti sveiki.

*Norintieji pasinaudoti šiuo 
pasiulymu, gali užsiregistruoti 
liubinkam Airporte, arti Har- 
Vey, III.

Northsidės ir Southsidės po
licijos komandos pradės meti
nius baseball loš’mus Wrigley 
Field lauke šeštadienį. Antras 
lošimas įvyks ten pat sekma
dienį; trečias ir paskutinis lo
šimas įvyks Comiskey Park 
lauke sekmadienį, liepos 7 d.'

Visi lošimai prasidės 2 vai. 
po pietų, bet parkai bus atdari 
nuo 1 vai. Įžanga vaikams iki 
12 metų amžiaus nemokama.

Pelnaą nuo šių parengimų 
skiriamas ■ policijos pašelpos

VAKAR CHICAGOJE
• Raudonasis Kryžius skel

bia, kad chicagiečiai jau sudė
jo $1,126,508 Europos karo pa
bėgėliams šelpti. Kvota buvo 
milionas dolerių. .

• Iš sanitarių distrikto .ka
nalo vakar buvo ištrauktas kū
nas nežinomo, apysenio vyro. 
Spėja, kad jis buvo apie 55 
metų amžiaus.

• Ties 710 Bishop Street kas 
tai pašovė 16 metų mergaitę, 
Eliząbeth Sergott, nuo 1462 
Huron street. Jai pažeidė kai
rį petikaulį.

• Už nepadorų elgesį su 15 
ir 18 metų mergaitėmis Home- 
vvoodo policija suėmė tris vy
rus, Thomas Reichert, 24 me
tų amž aus, Wesley Christiano. 
23, ir William Zdziarek, 28, vi
si nuo 1218 Wentworth avenue, 
Chicago Heights. Policija ieško 
jų ketvirto kompaniono.

• Darbo Santykių Taryba 
skelbia, kad C.I.O. Packing- 
house Workers Organizing 
Committee pralaimėjo darbinin
kų balsavimus mažoj mėsos fir
moj, Superįor Packing Com- 
pany, 4119 Union avenue.

0 Adresu 6151 Newburg 
avenue, prie užpakalinių laip
tų buvo atrastas negyvas 6§ 
metu siuvėjas, • Joseph Simo. 
Policija spėja, kad jis mirė 
širdies liga, vienok suėmė ve
lionio 38 metų sūnų Walter ka
mantinėjimui.

e Bedarbis Wiiliam Judge, 
3337 Ogden avenue, turės iš
dirbti $200 pabaudą ir kaštus 
už chronišką girtuokliavimą ir 
savo žmonos ir vaikų mušimą. 
Vaikų turi penkis. Judge ir šei
myna gyveno iš pašalpos. Bau
smę paskyrė miesto teisėjas 
Green.

• Policija ieško jauno, apie 
20 metų piktadario, kuris už
vakar užpuolė 19 metų mer
gaitę prie 103-čios ir Troy 
avenue.

• Aludininkas Albert Ostro, 
4235 Cottage Grove avenue, 
užvedė bylą apskričio teisme 
prieš kelis asmenis ir įstaigas, 
reikalaudamas $100,000 atlygi
nimo už šmeižtus. Ostro sako, 
kad ju rezultate jis buvo pra
radęs laisnius, bet vėliau juos 
atgavo, kai pasirodė, kad šmei
žtai buvo nepamatuoti. Skun
džiamieji yra Juvenile Protec- 
tive Association, Oakland Busi
ness Men’s Ass’n, ir jų atsto
vai.

• Už tariamą dalyvavimą 
Chicagos statybos monopolyj 
fedepalis teismas traukia atsa
komybėn Mike Carrozzo, Chi
cagos gatvių ir statybos unijų 
valdininkus.

• Aštuoni žmonės buvo leng
viau ar sunkiau sužeisti, kai 
susidūrė keleivių pilnas gatve- 
karis ir sunkus trokas prie 
35-tos ir Shields avenue.

• Gary, Ind., automobilių 
savininkai bus baudžiami po 
$1.00 jei paliks savo automo
bilius gatvėj per naktį.

Laboratorijoj kilęs gais
ras padarė daug žalos 11-tam
aukštui Roosevelt dangoraižyj, 
adresu 170 W. Washington st. 
Ir kiti namo aukštai nukentė-

skyriui, kuris sušelpia našles ir jo nuo vandens, kurį ugniage- 
našlaičius policistų, kurie žuvo j.s ai suvarė į namą gaisrą ge- 
eidami savo pareigas. 'sindami*




