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1HJ0MEK SAUGO* SOS Si INA
SOVIETŲ ARMIJOS KOMANDUOTOJAS 

KONTROLIUOS LIETUVOJE SUSIRIN
KIMUS, DEMONSTRACIJAS IR 

KITOKIĄ VEIKLA
Privatus lietuviai turi atiduoti savo 

ginklus rusams
RYGA, Latvija, „ birž. 26. — 

Latvijoj panaikinta šaulių są
junga (home guards). Priva
tiems piliečiams įsakyta nuneš
ti į policijos stotis visus gin
klus, kuriuos jie turi, ir ati
duoti juos policijos viršinin
kams.

Lietuvoje panašus įsakymai 
paskelbti. Privatus gyventojai 
turi atduoti savo ginklus Ru
sijos kariuomenės viršinin
kams.

Ateity Rusijos kariuomenės 
komanduotojo Lietuvoje kon
trolėje bus visi prašymai 
sti susirinkimus laikyti ir 
monstracijas ruošti. RUsų 
riuomenčs komanduotojas
žiūrės ir kitokią lietuvių veik
la. *

Taip Lietuvoje, kaip ir Lat
vijoje areštuoti kai kurie poli
tinės policijos (žvalgybos) vir
šininkai. -

—X—X—X—

lei- 
de- 
ka- 
pri-

STOCKHOLM, Švedija, birž. 
26. — Laikraščio Tldningen ko
respondentas praneša iš Kau
no, kad Rusijos kariuomene 
paėmė iš Lietuvos kariuomenės 
pareigas saugoti Lietuvos - Vo
kietijos sieną. •

Tas pats laikraštis paduoda 
žinią ir apie Estiją. Iš Tallino 
pranešimas sako, kad areštuo
tas ginkluotos ir politinės Es
tijos policijos viršininkas, kai 
jis mėgino sudeginti kai ku
riuos savo ofiso dokumentus.

.NAUJIENV-ACME Telenhot.
RYMAS, Italija. — Francijos atstovas, gen. Huntziger, atvyksta su pa- 

gelbininkais į Rymą išklausyti Italijos siūlomų taikos sąlygų. Sąlygos buvo 
priimtos.

REPUBLIKONŲ PARTIJA PARUOŠĖ Paryžiaus gyvento
TAIKOS PLATFORMĄ jai grįžta namo

RUSAI UŽPULSIĄ BESARABIJĄ

nominavi-1 
prezidentą 
ryšium su
triukšmas 

nominuojamiems1

ITALIJOS SĄLYGOS FRANCUZIJAI 
LENGVOS

HITLERIO SĄLYGOS BUVO LENGVOS Iš KARTO 
IR ČEKAMS

ROMA, Italija, birž. 26. — 
Italijoj, paskelbta musių su 
Francuzija paliaubų .sutartis. 
Sąlygos visai lengvos. Italijos 
kariuomenė praktiškai neoku
puoja Francuzijos teritorijos. 
Kur Italijos reikalavimai Tuni- 
sijos, Korsikos, Somaliu Žemės? 
Kur kiti reikalavimai, dėl ku
rių daugiau nei metus laiko ita
lai triukšmavo ?

Stebėtojai reiškia nuomonę,

Hit- 
An-

oku-

kad sunkiuosius reikalavimus 
Italija pastatys vėliau, kai 
leris ir Mussolinis įveiks 
glijų.

Juk ir Hitleris iš karto
pavo tik dalį čeko-Slovakijos. 
Paskui gi, vėliau paėmė visą 
šalį. Mussolinis imąs pavyzdį 
iš Hitlerio, 
lavimus jis 
euzija taps

Savo pilnus reika- 
pastatys, kai Fran- 
demilitarizuota.

FORDAS ATSISAKO DIRBTI LĖKTU
VUS ANGLIJAI

birž. 
Ford 

gali 
kas-

WĄSHINGXON,4D^, birž. 
26. — Diplomatiniuose sluok
sniuose Washingtone kalbama, 
kad sovietų Rusija ir nacių 
Vokietija yra susitarusios dėl 
Rumunijos likimo. Kai Hitle
ris pradėsiąs ofensyvą prieš 
Britaniją, tai tuo metu Rusi
ja užpulsianti Rumunijos pro
vinciją Besarabiją. Ir Vokieti
ja nesipriešinsianti Stalino žy
giui. 1

FakŲpaj,. k^lbapią. „Wąshing- 
tono diplomatiniuose sluoks
niuose, Vokietija ir dabar da
ranti spaudimą į Rumunijos 
vyriausybę, kad ši geruoju ati
duotų Besarabiją rusams. O 
Hitlerio palankumas Stalinui 
pae’na iš sekamo sumetimo: 
geriau turėti draugingą Rusi
ją užnugary, kai Vokietijai teks 
grumtis su Anglija, ne kad 
abejingai nusiteikusią.

RUSAI DIRBS ŠEŠIAS DIENAS 
SAVAITĖJE

PHILADELPHIA, Pa., birž.Į Paskui prasidės 
26. — Republikonų partijos ko- mas kand datų į 
mitetas rezoliucijoms paruošti ir kalbos pasakytos 
priėmė rezoliucijos projektą, nominavimu. Taipgi 
kuris parodo partijos nusista-iir ovacijos 
tymą karo ir Amer kos tarp- kandidatams.

Toliau eis ‘ balsavimai... Ir Į 
galų gale, pęanąšaųjama, lai
mėtojų išeisiąs senatorius Ro- 
bert Taft,o kandidatu į vice
prezidentus busiąs nominuotas 
Thomas E., De,wey. Tačiau tai 
yra kol kas ^spėjimas. Patys 
kandidatais ir jų šalininkai dar 
stipriai tvirtina, kad jie, o ne 
kiti bus laimėtojai.

Pereitą antradienį buvęs( 
Jungt. Valstijų prezidentas 
Hoover pasakė reikšmingą kal
bą. Ryšium su jo kalba vėl 
atnaujinti pranašavimai, kad p. 
Hoover gali būti nominuotas 
kandidatu į prezidentus.

tautinių santykių klausimais.
Esmėje rezoliucija sako, kad 

Jungt. Valstijos nesiūs savo ar
mijų į užjurį kariauti. Rezo
liucija smerkia demokratų par
tijos internacionalizmą ir tarp
tautinę politiką, kuri stumia 
Jungt. Valstijas pavojingai ar
ti prie karo. Smerkia taipgi 
prez. Roosevelto administraciją 
dėl to, kad Jungt. Valstijų kra
što apsauga nėra pakankamai 
stipri.

Trečiadienį šitą ir kitos re
zoliucijos bus įteiktos konven
cijai priimti.

PARYŽIUS, Francuz ja, bir
želio 26. — Vokiečiams besi- 

i veržiant į Francuzijos gilumą 
I daugybė Paryžiaus gyventojų 
pabėgo iš miesto, 
pabėgėliai grįžta atgal, 

j tarpu Vokietijos

Dabar tie 
Tuo

> kariuomenė 
vis dar plaukia į Francuzijos 
gilumą —- numatytoms taikos 
sutarty šalies sritims okupuo
ti.

WASHINGTON, D. C., 
26. — Neseniai Henry 
pareiškė, kad jo įmonės 
padirbti po 1,000 lėktuvų
dien. Vėliau Fordas tą pareiš
kimą pakartojo. Fordo pareiš
kimas nuaidėjo per visą pasau
lį.-Tik pamąstykim: padirbs po 
1,000 lėktuvų kasdien!

Antradienio vakare William 
Knudsen painformavo: Fordo 
ir Jungt. Valstijų derybos lėk-

tuvu motorams dirbti nutru- v
ko.

Fordui buvo duotas pasiūly
mas dirbti lėktuvų motorus 
Jungt. Valstijoms ir Anglijai 
kartu. Jis sut ko dirbti moto
rus Jungt. Valstijoms, bet at
sisakė dirbti juos Anglijai, ku
ri kariauja su Vokietija. (Ne 
kartą spaudoje buvo pažymė
tos Henry Fordo simpatijos 
Vokietijai. Fordas yra ir me
dalį iš Hitlerio gavęs.)

JAPONAI APSUPA BRITANIJOS KO
LONIJĄ KINIJOJ

DARBO VALANDOS BUS ILGESNĖS. STIPRINAMA 
RAUDONOJI ARMIJA

LONDONAS, Anglija, birž. 
2*5. — Exchange Telegraph 
(Britanijos žinių agentūra) 
praneša, kad Rusijos centrali- 
nė darbo taryba įsakė darbi-

ninkams dirbti ilgesnį 
kasdien. Be to, įsakė 
šešias dienas savaitėje.

Ilgesniu ir sunkesniu 
norima sustiprinti raudonąją 
armiją.

laiką 
dirbti

darbu

Britanijos lėktuvai, Atgabeno Francuzi
jos aukso i Jungt.

Valstijas
WASHINGTON, D. C., birž, 

26. — Valdžios pareiškimas 
patvirt no pranešimus, kad J. 
Valstijų karo laivu Vincennes 
atgabenta iš Farncuzijos daug 
aukso. Kiek tikrai aukso atga
benta, neskelbiama, 
betgi daromi, kad jo 
ta keli šimtai milionų

užmušė 16 vokiečių
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

26. — Vokietijos žinių agen
tūra DNB sako, kad naktį į 
birželio 21 d. Britanijos lėktu
vų atakose prieš Vokietijos 
punktus 16 vokiečių buvo už
mušta, o 41 sužeistas. Britai 
numetę 371 bombą.

Vėl kalba apie ataką 
prieš Gibraltarą

Spėjimai 
atgaben- 
dolerių.

birž. 26.

Francuzijos koloni
jos kariaus

TANGIER, birž. 26. — Gene
rolas Auguste NogueSn. Pran
cūzijos kariuomenes koman
duoto jas Šiaurės Afrikoje, pa-

HONG KONG, Kinija, brž. 
26. — Britanijos kolonijos Ki
nijoj, Hong Kongo, centras yra 
Victoria saloje. Dabar japonai 
užėmė Mira įlanką — vienoj 
pusėje nuo Victoria salos. Ja
ponai taipgi yra užėmę Kow- 
loon sritį — kitoj pusėj nuo

Victora. Be to, jie įsitvirtino 
dar trečioj pusėje nuo britų 
kolonijos. Tokiu budu Britani
jos kolonija šiandien yra prak
tiškai japonų apsupta.

Britanijos atstovai susirūpi
nę ir laukia tolesnių japonų 
žygių.

Vokiečiai okupuoja 
Francuzijos pajū

rio miestus

Britai sunaikino vo 
kiečių amunicijos 

sandėlį
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

26. — Trečiadienį Vokietijos 
kariuomenė okupavo Francuzi- 
jos uostus Atlanto pakraščiu.\

Kai vokiečiai pabaigs okur 
pciją, tai visi Europos uostai 
Atlanto pakraščiu, nuo Norve
gijos šiaurės iki Ispanijos ir 
Portugalijos, bus vokiečių ran
kose. Tuomet vokiečiai pradės 
tikrąjį karą su Anglija.

LONDONAS, Anglija, birž. 
26. — Britanijos lėktuvai ata
kavo chemikalų įmonę Cologne 
mieste, Vokietijoje. Anglų lėk
tuvai sunaikino vokiečiu amu
nicijos sandėlį He’golande, pra
neša Britanijos oro ministeri
ja.

Į gyvenančių Afrikoje fran
cuzų klausimus Francuzijos 
valdžia atsakė, kad ji' savo ko
lonijų Afrikoje jokiai kitai val
stybei neatiduos ir nemažins 
karo pajėgų, kurias laiko Af
rikoje. Jeigu kas kėsinsis pa
imti jos teritorijas, Francuzi
jos kariuomenė gins jas.

Britanijos lėktuvai 
atakavo Neapoli

Britai
Hong

išdinamitavo
Kongo tiltus
KONG, Kinija, birž.HONG

26. — Trečiadieni išdinamituo- 
ti tiltai per Shumchun upę, ku
rie jungė Britanijos koloniją su 
Kinijos teritorija.

Hong Kongą šiuo laiku 
apsupusios Japonijos karo 
jėgos. Britai aiškina, kad 
tai išdinamituoti atsargumo 
metimais.

Japonai sunaikino 
rusų ambasados 

pastatus

mėtė bombas i 
laikinąją 

sostinę. Numesta

Normandie laivas 
gal teks Vokietijai

Vokiečiai veikia pie 
tų Amerikoje

yra 
pa- 
til- 
su-

CHUNGKING, Kinija, birž. 
26. — šimtas japonų lėktuvų 
trečiadienį 
Chungking miestą, 
Japonijos
daugiau nei 600 bombų. Rusi
jos ambasados pastatai sunai
kinti. Padaryta žalos ir Vokie
tijos ambasados patalpoms.

MADRIDAS, Ispanija, birž. 
26. — Ispanijos laikraščiai vėl 
kalba apie Gibraltarą, Brita
nijos tvirtovę prie įplaukimo 
iš Atlanto į Viduržemio Jurą. 
Ispanijos laikraščiai duoda su
prasti, kad ataka prieš Gibral
tarą esanti galima, kad tvirto
vės silpnosios vietos yra žino
mos. •

šita tema Ispanijos spaudo
je buvo iškelta pirmiau. Dabar 
ji pakartojama.

ANKARA, Turkija,
— Turkijos premjeras Refik 
Saydam trečiadienį painforma
vo parlamentą, kad vyriausy
bė nutarusi nestoti j karą. Ta
čiau, pare!škė premjeras, Tur
kija stiprina krašto apsaugą.

Trečiadienį buvo pirmas vy
riausybės pareiškimas parla
mentui nuo to laiko, kai 
Ii ją stojo į karą Hitlerio 
sėję.

Nuomonė reiškiama, 
Turkija nutarė nebestoti į 
rą Francuzijos karo jėgų 
smukimo pasėkoje.

ir 
su- 
tu-

NEW YORK, N. Y., I 
26. — Pagal Francuzijos 
Vokietijos mūšių paliaubų 
tartį visi Francuzijos laivai 
ri sugrįžti į namų uostus.

Nuo karo pradžios New Yor 
ke buvo ir dabar tebėra puoš 
nusis 83,423 tonų 
pasažierinis laivas 
Pagal sutartį su 
Normandie turėtų
Franciją. Francuzijos atstovas 
New Yorke davė suprasti, kad 
visi Francuzijos laivai, kurie 
dabar yra Jungt. Valstijose,

Francuzijos 
Normandie. 

vokiečiais 
sugrįžti į

BUENOS AIRES, Argentina, 
birž. 26. .— Painformuotuose 
Argentinos sluoksniuose kalba
ma, kad Vokietija jau pradė
jo kampaniją kai kuriose Pie
tų Amerikos respublikose, jų 
tarpe Argentinoje ir Urugua- 
yuje. .Kampanijos tikslas yra 
atitolinti šitas respublikas nuo 
karinio ir ekonominio koope- 
ravimo su Jungt. Valstijomis.

ROMA, Italija, birž. 26. — 
Italijos pranešimas trečiadienį 
sako, kad antradienį 
jos lėktuvai mėgino 
Neapolį, didelį 
Britų lėktuvai 
užpulti Asmara 
Italijos bazes 
Priešų lėktuvai 
sako Italijos 
pranešimas.

Britani- 
atakuoti 
Italijoje, 

mėgino
uostą
taipgi
ir Dire Dawa,
rytų Afrikoje.

buvo nuvyti,
karo vadovybės

Britai atakuoja pa 
jurio punktus už

imtus vokiečių

Ita- 
pu-Lbus pavesti Vokietijai, prisi-

kad 
ka
su-

laikant padarytos sutarties.
Anglai tačiau gali užgriebti 

Normandie, jeigu laivas mė
gins pasiekti Prancūzijos uo
stą..

LONDONAS, Anglija, birž. 
26. — Oro ministerija išleido 
trečiadienį , pareiškimą, kad 
Britanijos lėktuvai atakavo pa
jūrio punktus, iš kurių vokie
čiai planuoja pradėti ofensyvą 
prieš Britaniją. Kai kur bri
tai išlaipinti vokiečių rankose 
esančioj teritorijoj

Chicagai ir apįelinkei fede- 
ralio oro biuras šiai (Jięnai pra
našauja: , • jp.

Debesuota; tarpais lietus gal 
būt su perkūnija; saulė teka______ ~__ _
5:16 v. r., leidžiasi 8i2® v. v. Igen miesto, Norvegijoje.

Japonai skelbia 
Monroe doktriną 

Azijai

Japonijos laivai 
franeuzu Indo- 

Kinijoj
birž. 

laivai 
uostą 

Jie

pa-
Azi-

kad

TOKIO, Japonija, birž. 26. — 
Spaudoje pasirodė straipsniai, 
kurie sako, kad Japonijos vy
riausybė artimoj ateity 
skelbs .deklaraciją Rytų 
jos atžvilgiu.

Deklaracija pareikšianti,
europejiškos valstybės neturin
čios teisės kištis į Rytų Azi
jos sritis.

šitose srityse yra Britanijos, 
Francuzijos ir Holandijos ko
lonijos. Japonijos deklaracija 
reikš, kad ji ketina pašalinti 
europiečių dominavimą iš čia.

Tilpę Japonijos spaudoje

HONG KONG, Kinija, 
26. — Japonijos karo 
atplaukė į Francuzijos 
Indo-Kinijoj, Haiphongą.
užblokavo uoatą. Japonai aiš
kina, kad nori patikrinti, ar 
atplaukiu į Haiphongą preky
biniai laivai negabena karo 
reikmenų Kinijos valdžiai, ku
ri kariauja su Japonija, 
įvykių 
tuose 
užimti

Bet 
stebėtojai tolimuose ry- 
mato, kad japonai gali 
francuzų teritoriją.

Iškėlė iš Londono 
maisto ministeriją
LONDONAS, Anglija, birž.

26. — Britanijos maisto mi- 
straipsn’ai labai panašus vieni nisterija iškelta iš Londono.

Padegtas. kitiems. Taigi * daroma išvadas, i Laukdami vokiečių atakų, an- 
Bomoen aerodromas arti Ber-’kad jie parašyti pagal valdžios J glai išskirsto valdžios įstai

gas.įsakymą.

j £.
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linkolno ir | Užmušėjo paslaptis
(Tęsinys)

Artistui Booth dargi kvapą 
užėmė, kuomet jis pamatė nu
stebusią, išplėstomis akimis ad
vokato veido išraišką prisipaži
nus jam, jog jis yra Booth, ku
ris nužudė prezidentą Linkdlną. 
Juk loki veidai bū s ne tik gat
vėje, ne tik policijoje, mihiste- 
rijbje, bet visame pasaulyje, 
kuomet šis advokatas praneš 
valdžiai apie jį!

Patenkintas stigrįžo namo ar
tistas Booth iš advokato rašti
nės.

Jo ausyse, rodos, skambėjo 
paskutiniai garsai šaukią užku- 
lisuose: “Pone Booth, jūsų eilė 
scenon!”'

Tai]), dabar jo eilė!
Bet...
Prakeiktas likimas ir šį kar

tą karčiai pasijuokė iš artisto: 
valdžia, ta nauja Amerikos) pa
saulinio teatro direkcija, pra
nešė biurokratiniu balsu:

r—piliai gaila, bet jau pase
nęs repertuaras. Gal ką nors

per-

t •
Veltui kančios, veltui lauki

nius, viskas.
Pasenę...
Ir jo tvirta širdis pradėjo 

plakti smarkiau, smarkiau, vė
liau lyg susitraukė ir jis galvo-

'**

1

:į

Geriau

I

■
ę. • Z,..>%qqK0<1

jvavi’mą 18Š1-’1863 AL sukili- 
Tnuose Sapeigai ir Gadonui 
miestelis ir dvarai buvo kon
fiskuoti. Miestelio sklypus ru
sų valdžia išdalino gyvento
jams iŠsipirktihai. Sapeigos Se
dos dvaro žemės buvo suskir
stytos irgi sklypais, kuriuos 
rusų valdžia norėjo išparduoti 
vietos žmonėms — žemaičiams. 
J’ačiaų tie, gerbdami savo va
dą ir manydami, kad jiems ne
perkant rusų valdžia atiduos 
dovanai, žemių šLlypus nepir
ko. Tada tusų valdžia tuos 
sklypus išpardavę žydelianis.

1863 sukilimo, 1905 m., okupa
cijos metais; Lietuvos kūrimosi 
laikais taip i pat yra daug ma
tęs ir nukentėjęs. Apie tai yra 
surašyta storokas tomas gana 
įdomios medžiagos. “L. A«”

n—~;--------------
Gatve Susilaukė
“Kupros”

TeL YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 ikį 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

nęs repertuaras. Gal ką 
naujesnio. Bet šitas jau 
daug pasenęs.

Ir angažamento nėra!
Paskutinė viltis žuvo artistui

Booth dar kartą pasirodyti pa

Tuo pat žuvo ir visos viltys 
visos tiek deš.mčių metų sva

"NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”
l. . I'Ąr nori keliauti juromis? 

Ar važiuojate atostogoms 
į Californiją ar kitur? 
Ar važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės > į 
NAUJIENAS.^ n a'l 3 
gausite patąnhią jdhp pa- 
tdę:afs ir ch’fiaus tokias 
keliones atlikti.

i

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

NAUJIENOS
1739 SO,. HALSTED ST. 

Chicago, III.

.anda, net... ne, gyvenimas, liki
mas nesiliauja iš jo lyčiojęsis 
ir lyg nori dar prailginti jo 
kančias, širdis Vėl plaka senu 
ritmu.

Bet užmastis, pąsiuthnas jį 
dusiho.

Prieš akis kruvinomis sce
nos lemputėmis, lyg kažkokios 
dešros elektrinė reklama gat
vėje, žiBėjo vienintelis klausi
mas: “Ir toliau kentėsi? Vėl gy
venti gyvo lavono gyvenimu?”

Ir.jis sušuko:
.—Ne! Niekuomet! 

h l , . x i 
mirtis!

, Ir drebančiomis kojom s, pa- 
.tyrosiomis akimis jis prisiarti
no prie naktinio staliuko stal
čiaus, ištraukė arseniką, pažiū
rėjo į jį, į veidrodį, prisiminė 
Šekspyro kurinio Hamletas žo
džius su kaukole “Būti ar ne- 
juti?” Ir išgėrė nuodus.

Taip Baigė prezidento užmu
šėjas savo gyvenimo rolę: ne 
kaip artistas, Bet kaip papras
tas statistas, kuris scenoje tarp 
ūksiančių lavonų miršta nie- 
ueno nepasteBėtas.

Bet likimas jo visgi nesilio
vė persekiojęs.

Po penkių metų uuoį jo mir
ties tas pats advokatas, jo pa
skutinis “impresarius”, pardavė 
jo Balzamuotą kūną klajojan
čiam cirkui ir jis, kuris svajo
jo apie pasaulio garBę, garsą, 
š andien 
keistas, 
daiktas, 
temis.,

vežiojamas lyg koks 
truputį falsifikuotas 

kartu su asilais, gyva- 
kkuinais, gaidžiais ir

(iresieruotomis blusomis.
Ir ciar/^iaid'dien>*t^Ųp jam nu

sižeminus, niekas nenori jį pri
pažinti tikruoju prezidento už
mušėju...

Kokia nedėkinga minia! 
o a o

Tuo ir reikia baigti šį kartą 
. Darpasakojimų, bet ne visai, 

tikiu kada nors pasiekti 
Ameriką ir pirmiausia ten

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

nu
li ž 

tuos kelis centus į Linkolno 
užmušėją, ir gal tuomet dar šį

sak y mėlio.
Tuo.ni kart, iki pasimatymo. 

(GALAS)

J, į,
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URANE <rOAL
“jį L ; . I

5332 S o, Longr Avenue 
PORTSMOUTrt 9<>2P

!T’A-' y| n, •<$ ^pnaus’” '
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonūs ar daugiau ........................... ■ "
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7.00

* aut 50 tonų ar daugiau tiktai ......I ____
PETROLEUM CARBON COKE

Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas

COPR. 10*0, NEEDLECRAFT SERVICE. INC.

CROCHETED SOUARE PATTERN 2557
No. 2557—Mėgsta staltiesė 

—“ — ——• •              
| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
| 1739 So. Halsted St, Chicago, m.
i Čia įdedu 10 centų ir prašau ataušti mėli Pavyzdį No.

| Vardas ir pavardė

1 Adresai*......................... .....
I Mastąs valsti]ą,.:v^

egzistavusio seno Sedos dvaro 
siisidarė žydų kolonija, kuri 
buvo pavadinta ‘‘Židdvariu”.

; 1658 m. švedų antplūdžio
metu prie šalia įhiestelio bu-

Gegužes 16 d. Kaune, Karo Muziejaus sodelyje, prie Ne- y
žinomojo Kareivio kapo buvo pasodintos Aiherik'Os ’Roūdoho- a 1 /L .Į ?’.,i
jo Kryžiėhs atsiųstos nuo Mount Veriion vijoklės (gedanės, 
ivy). Vaizde stovi iš kairės: Karo Muziejaus' virišiii’ihkas gen. | 
Nagius, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas Dr. J. Alek-; 
na, Jungtinių Amerikos Valstybių įgaliotas 'TilipiAtbūš Lietu
vai Owen Norcmas ir ministras Čarneckis. Apačioje JAV rtiid 
nistras Lietuvai P. Noremas sodina gedailės dąi^elibs.

)

Prie Dearborn ir Wa.shing- 
ton dėl “subvvay” kasimo iš
kilo feAtvėj kelių pėdų aukštu
mo “kupra”. Tai padarė dide
lis oro spaudimas tunelyj. Už 
kelių 'valandų betgi “kupra” 
prariyko, ir susisiekimas gat
vėj vėl buvo atsteigtas.

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS 

Pirpi.,. Trečiadięnį, šeštadienį 
4631 So. Ashland Avė.

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

/ Tel. LAFAYElTlE 3650

ietu vos

vūsiį Užpiliū ir Gūoįino pilių 
šftį. Todėl Se

dos apylinke labėi buvo nua
linta, nute’riota. Išžudyta dauį 
gyventojų, sudeginti jų ūkiai. 
Miestelis ir Sedos dvaras be
veik visi buvo sudeginti. Apie 
tai buvo bylą sVidaryta, kuri ir 
dabar tebėra. Po to užėjo ba
das ir maras- Numirėliams lai
doti kaimai buvo ’užVedę atski- 
rūs kapus. Tam paminėti, pa
baigoje 17 afhž. miestelio pa
kraštyje, prie Sedos Mažeikių 
vieškelio buvo pastatytas per 
10 mtr. aūkŠčio mūrinis pa
minklas su 3 stovylomis, kuris

Mrs. A K. JARUSZ
PlIYSICAL 
THERAPY r 

and, MIDVV1FE ' 
6630 S. VVestern av

Telefonas:..
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
šeštadienį ir sek
madienį— į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 

1 Ind. Tel. Michigan 
k City 2799-R3.

AKIŲ SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARD§ 4787 

Namų Tol. PROSPECT 1930

SEDA 459 METU SENUMO MIESTELIS
’ • , X.* ' l J į

I ■ ’ .. ' I a ~ u

24 km. nuo Mažeikių, kiek čius įkūrė kunigų seminarijėlę ir šiandien tebestovi, 
toliau nuo Telšių, gana gra
žioje vietoje, prie Domijos 
upės ir Sedulos ežeriuko stovi 
senas ir gana judrus Žemaičių * 
miestelis Seda. Nors dokumen
talių žinių apie miestelio įsi
kūrimą jau nebėra, tačiaJi 'ži
noma, kad 15 amž. čia jau 
butą gana judraus miestelio; 
būdama didelių kelių mazge, 
Seda turėjusi labai gyvą pre- 
kybą. 1508 m. Dirvėnų tėvū
nas Vaclovas J^ertųsevičius pa
statydino pirmąją katalikų 
bažnyčią, ir KUŽr^Šy hfe- 

1538 m. aktu perpefuam 
rei meniu r i am) tėvo duotą
sias beneficijas dar padidino. 
1548 m. išmirus Bertuševi- 
čiams, Sedos dvarą su mieste
liu paveldėjo Jurgis ir Baltra
miejus Mockevičiai, kurie vė
liau perleido Vnučkai. Šis1 
miesteliui uždėjo didelius 
muitus (1586 m. sausio 8 d. ' ...” byla apie Vnučkos muitininko 
sumušimą). Vnučkos jau Luta 
kalvino. Todėl šioje apylinkė
je buvo pirmoji kalvinų įsiga
lėjimo viela. 1587 m. baland
žio 1 d. Vnučko savo tesfa- 
mcnlu visus savo turtus paliko 
kalvinams, kurie Šalia mieste
lio Beržėnų k. buvo pasistatę 
savo maldos namus. Kalvinai,

- kurią laukydėW 200-300 klau-! Rusų laikais Sedos mieste- 
, sytojų. Joje dirbo Vcdluga ir lis turėjo savo atskirą valdy- 
• Aleknavičius, ^šiuose namuose bą — “miestelio valdyba” 

dabar yra Sėdbs Valsčiaus savi- (mieščianskaja uprava).
valdybė. Čia kurį laiką dirbo ir Be čia suminėtų, Sedos mic- 
Sįmonas Daukdiitas. Už daly- šteįis yra daug matęs 1831-

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

beredoj pagal sutartį

DR. BRUNO J. 
žūbrickAs 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

,i i.1.-

f « * v* '■ *

Klausykite inųsų radio programą Antradienio Ir šeštadienio ryt
iečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. J. stoties (1480 K.) 

s su povilu šAltimIeru.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

C SENIAUSIA ,IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

, „Pieną ir naktį
fVįšj,leieiohai YARDS 1741-1742

Š<5. Berautame Avė.
4^4) South Fairfield AvertUe

. , . .•» a L/. R. J< j .Telefonas LAFAYETTE 0727

> koplyčios visose

Laidotuvių^ Direktoriai

DR. VAITŲSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvįna akių įtempimą, kuris 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsilikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 
/> . -■>■> . m Ipirma.
4*712 South1 Ashland A v.

Phone YARDS 1373

^KITI^LIETU VlAI DAKTARAI

bk. A. JĖSkiNS
(Lietuvis) ... i.

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. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
,f Phone YARDS 7299

DR. G. ŠERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį

LIETUVIAI

8

;3Tel. Officę...Węęitw«aąrh4 6330
Rez. Hyde JPąrk 3395

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

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

Kli'AtAlJC1A1
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

ADVOKATAI

No. 2557

:Y. 7330 
ishdck D597

1630 m. Kcnstartų sūnus Sa
muelis ir Kristupas tėvo tur
tus pasidalino. 1638 m. Samu
elis Sedos dvarų savo dalį

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

2400 VVEST MADISON STREET
Vai. 1 iki ,3 po pietųv6 iki 8 vak.

Telefoną^ ST 
Namų telefonas

Dh F. Pulšiicki Le Vali 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

t

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 49f0 SO. MICHIGAN BLVD. 

▼Tel. Kenwood 5107

YARds 1419
V:

t

L J. ZOLP
1646 W®si 46th Štteet ' Phone YARds 0781

K.RGUGIS 
Advokatas

Miešto ofisas—127 N. Dearborn S t.
Kamt>. 1431-1434-TeL Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818> I . 4Ketvirtadieniais ir. Sekmadieniais 
—pagal sutartį

ANTANAS M; PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YAĖds 4908

. lachaUtcz ir sunūs 
23|4 Wėst 23td PlAce , Phone CĄNA1 2515 ‘
skYRIUSi ^2-44 feast 10^'tii Štreet Tel. Pullman 1270

, ■■ S. P; MAŽEIKĄ VARds 1138
3319 Lituanica Avenue YARdS 1139

ALBERT V. PETKUS
4704 Sd. IVestct'n Avenue Phdne LAFayette 8024

J. liulEViciūš
I 4348 S. California Avęnue Phone LAFayette 3572

~ p. J.RibikAS
3354 So. Halsied Street

šių, greit pašalino katalikų 
kunigus. Butą ir muštynių, Be
veik iki 1610 metų Sedos ka
talikų Bažnyčia Buvusi užda
ryta. Apie 1611 m. Vnučkos 
turtus paveldėjo įpėdiniai Ken- 
startai, kurių Mykolas 1613 m. 
su Žemaitijos vyskupu M. Pa
cu sudarė taiką. Tuo aktii 
Bertuševičių dovanotos Bene
ficijos ir visas Bažnyčios tur
tas, uzgroBti kalvinų, Būvi)

nei (ji buvo kilusi iŠ Švedijos 
Baronaitė Taubaitė), o Krista- 
pas savo dalis su miesteliu -- 
kunigaikščiui Sapiegai, Skuo
do apylinkės valdovui. Sapie
ga miestelio viduryje pastaty
dino Stilingus, lyg tvirtoves;; 
keturkampius didžiulius niūri-j 
nius paslatuš krautuvėms, ku-Į 
rie ir šiandien tebėra, o per 
Vardavus upę pastatė didelį 
tiltą. Čia pastatė ir akmenų 
malūną, kuris taip pat tebe
stovi. Prie bažnyčios buvo pa- 
rapijinė mokykla, kurią rusų 
valdžia 1831 m. uždarė. 1781 
m. buvo pastatyta fnažoji baž
nytėlė. Prie šios bažnytėlės 
1838-1863 m. kun. Sidhbravi-

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
pirektorių 
Asociacijos
m (iii n iii

Ąmbulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį •
. TURINĘ 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTO J AŠ IR CHIRURGAS

2201 We^t 22nd Street
Valandos nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

ANTHONY B. ŪETKUS
6834 So. Western Avė. Phbpe Glt'Ovęhill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cic'erb 2109

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVfcRtY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite

BOULEVARp 1040 ; > . ;
DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso Valandos:

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

Telefonas VaRDS 0994
Dr. Mauricė Kahh
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230 

Ofiso tel. CEISTĘAU 18M 
Namų tel —H 8395



Ketvirtad., birželio 27, 1940 NAUJIENOS, Chicago, UI,

Clevelando ir Ohio Žinios
Clevelandiečiai Smerkia Rusiją Už Lietuvos Už

griebimą —Yra ir Pritarėjų — Ruošia Masi
ni Protesto Mitingą — Išleido Delegatus — 
Įveda Autobusus Clevelande — Sveikinimas 
SLA Seimui.—Baigė Mokslą. — Varžo Nepi- 
liečius.

Štai, jau pasiekė musų visij 
širdis ta grausminga žinia, kad 
musų gimtinė šalis Lietuva vėl 
prarado savo nepriklausomybę, 
šiandieną Lietuva vėl atsirado 
po dar aršesniu jungu, negu 
ji buvo prieš virš dvidešimts 
dvejus metus, šiandieną Lie
tuvą užpuolė ir užviešpatavo 
didesnis diktatorius ir aršes
nis valdovas, negu 
jos caras.

buvo rusi-

lietuvių truso, tiek daug lietu
vių darbo ir kapitalo perėjo į 
tokio aršaus diktatoriaus ran
kas.

darė, tačiaus ji buvo pačių lie
tuvių rankose. Jei Lietuvos 
žmones nepadarė permainos, 
tai buvo jų pačių nesuprati
mas- Jeigu jie butų buvę ge- 

;riau susiorganizavę, tai per
maina jie butų galėję bile kada 
padaryti. Bet šiandieną jau to 
nebegalės padaryti, todėl, kad 
pačios Lietuvos gyventojai bal
so nebeturi. Jiems “valdžią” 
paskyrė kitos valstybės dikta
torius.

x—x—x
Tačiaus, nėra reikalo rankas 

nuleisti ir apstoti dirbti. Lietu
viai dirbo ir kovojo per eiles 
metų už savo laisvę, už ne
priklausomą valstybę, tad jie

išlaisvinimui Lietuvos nuo ki
to diktatoriaus.

Jau daugelis ir kitų tautų 
prarado savo nepriklausomy- 
'bę, bet jie nenustojo vilties, ir 
nenustoja veikę savo šalis at
laisvinti. šis pasaulio kariškas 
užsiliepsnojimas dar neužsi
baigė, ir dar nežinia kas iš to 
visko išeis. Perdaug tautų pa
vergta, ir visos netylės. Taigi,* 
ir lietuviai neturi rankų nulei
sti. Pamirškime ypatiškumus, 
pamiršlkime partyviškumus, 
bet stokime į vieną eilę, ir prie 
vieno darbo. Ir reikalaukime 
laisvės Lietuvos žemei ir Lie
tuvių Tautai. O išsidalinimai 
ir partyviškumai pakenks 
sų darbui.

letuvos Naujienos
priėmė
žemės

mu-

136 
va-

X—X----rX
Birželio 21 dieną SLA 

kuopa surengė išleistuvių 
karėlį delegatui į SLA seimą.
Vakarėlis buvo gyvas, ir nema
žai publikos atsilankė, ne vien 
tik Susivienijimo narių, bet 
daug ir pašalinių, žodžių sa
kant, vakaras buvo gyvas ir 
smagus.

Lietuvos valdžia buvo, neatsi
žvelgiant į tai kokią tvarką ji kovos ir toliaus. Mes turime 

- rengti masinius mitingus, ir 
Ipareikšti savo nepasitenkinimą 
tokiu Stalino pasielgimu.

Neturime nei to pamiršti, 
kad mes turime kovoti ir dar
bą varyti toliau daug atsar
gesniu keliu, negu varėme pir
miau. Mes matome, kad toje 
Lietuvos pražūtyje yra daug 
ir iš tų pačių lietuvių, kurie 
tuo labai nusidžiaugė. Jie 
mano, kad brolis Stalinas pa
darė labai puikų darbą, bet 
kad iš pačių lietuvių atsiranda 
tokių, tai jau yra apgailestau
jama. 0 džiaugiasi musų lie
tuviški komunistai ir jų spau
da.

Gal musų pareiškimai mažai 
turės reikšmės Stalinui, taip 

.kaip jie nebuvo reikšmingi nei 

.Smetonai. Tačiaus, tegul jie 
žino, kad mes, išeivijos lietu
viai, nepakenčiame tokio Sta
lino pasielgimo, ir smerkiame 
jį už tai. Dabar mus laukia 
dar didesnis darbas, ir mes jį 

.turime atlikti. Tai yra, dirbti

r?NSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų aavt-

nlnkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
Utiea.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Raštinėje per •• 1 : 
A, RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

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

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

Tel. PROSPECT 8742 
Mes iškraustome modernu badu

I Pardavinėjame tiktai geriausios ko
kybės anglis.

fCOAlJ 9

Naujos Mados Aparatas Pritaikymui Akinių.

AKINIAI VISOKIOS MADOS 
už $2.45

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

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

JOSEPH F. BUDRIK, 
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. HALSTED STREET. Yards 2151

uropoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius,' tai skaitykite '‘Naujienas.”
“Naujienos” vra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite "Naujienas“ šiandien.. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi-

$5.00. Cbicagoje ir Europoje — $8.00.
Mone> Orderį ar čekį siųskite:

NAUJIENOS’
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

prieš tokį Stalino

visiems lietuviams 
kada tokie mass- 

surengti. Gali- 
kad jų bus dau-

Clevelando lietuviai sujudo. 
Rengiasi surengti massmitingą, 
ir pareikšti savo nuomones, 
apie Lietuvos likimą. Yra vi
sokių nuomonių, tačiaus visi 
nori matyti, kad Lietuva bu
tų laisva ir nepriklausoma ša
lis. Daugelis yra ir iš bolševi
kų kurie neapkenčia Stalino 
pasielgimo. Taigi matosi, kad 
ir Clevelando lietuviai pakels 
savo balsą 
pasielgimą.

Patartina 
atsilankyti,
mitingai \bus 
ma tikėtis, 
giau kaip vienas, bet į visus 
gali daug publikos atsilanky
ti. Nežiūrint kokio nusistaty
mo mes esame, Lietuvos rei
kalas yra visiems vienodas.

X---- X-----X
Cleveland Railway^ Co- pra

neša, kad jau rengiasi * įreng
ti naujus autobusus kai kurio
se miesto gatvėse, kurie galės 
vežti apie 60 žmonių. Mat, 
kompanija rengiasi panaikinti 
gatvekarius daugelyje miesto 
gatvių, ir įsteigti autobusus.

X—-X---- X ;
Šią savaitę įvyksta SLA Sei

mas didžiulėj lietuvių koloni
joj—Chicagoj, ir ten privažia
vo daugelis lietuvių iš įvairių 
kolonijų. Ne vien SLA orga
nizacijos delegatų, bet daug ir 
svečių, kurie nori su visais su
eiti, pasisvečiuoti, ir šiaip pa
sikalbėti.

Todėl, sveikinu visus dele
gatus, ir visus svečius šiaja sei
mo proga. Tikiu, kad seimo 
delegatai atliks daug naudin
gų nutarimų, kurie atneš labai 
daug gero SLA organizacijai.

x—x—x
Jauna lietuvaitė, Kazimiero 

ir Marijonos Obelienių—O’Bell 
duktė, Marijona, užbaigė Kole
giją ir atsiekė sau pasirinktą 
profesiją. Panelė O’Bell užbai
gė Notre Daine kolegijos dia- 
tetikos skyrių, ir gavo mokyto
jos laipsnį. Linkėtina jaunai 
lietuvaitei gerų pasekmių dar
buotėj.

X---- X-----X
East Ohio Gass Co. statys 

didelį kubilą, kad turėti dides
nį gaso reservą. Dabartinis yra 
permažas. Kada žiemos laiku 
visi pradeda daugiau gaso var
toti, tai pasidaro trukumas.

x---- x-----X

Nepiliečių ateitis kasdien da
rosi rimtesnė. Jau Clevelando 
teismai turi pagaminę įvairius 
įstatymus, kurie nepiliečius la
bai suvaržys. Taipgi ir prie 
WPA darbų bus labai perse
kiojami. Bus išduotos tam tik
ros aplikacijos, ir visi turės pa
reikšti savo politišką nusista
tymą. —Jonas Jarus

KAUNAS. — Atsakydamas į 
Seimo narių grupės paklausi
mą, kokia bus tolimesnė vy
riausybės politinė programą 
Vilniaus reikalų tvarkyme, Mi
nistras Pirmininkas A. Merkys 
gegužės 31 d. pareiškė, kad 
Vilniaus sritis yra neatjunglu
mą Lietuvos valstybės dalis, 
istorinėms aplinkybėms vei
kiant, Lietuvos Rytų lietuviu 
dalis perėmė svetimą kalbą, ta? 
čiau krašto etninės ir kultūri
nės struktūros tai n’epakeitė. 
Lietuvybė čia parodė dide į ga
jumą. Lietuviškumas išliko gy
vas Vilniuje ir jo srityje. JJą- 
oar pastebimas džiuginantis 
tautinės sąmonės atbudimas 
plačiuose tenykščių gyventojų 
Juoksmuose. Vyriausybė patik
rino daugumai krašto gyventuo
ju — ūkininkams sąlygas kę|ti 
žemės ūkio kultūrai ir savo gė
rovei. Vykdomoji žemės refor
ma duos žemės dirbantiems ją 
žmonėms. Lenkų okupacijos 
metu Vilniuje būdavo labai 
daug bedarbių, o dabar darbi
ninkams patikrinamas nuolati? 
nis darbas ir pragyvenamas. 
Vilniuje yra negausingas len
kų elementas, jo tarpe ganą 
daug dvasiškių,' tačiau didžioj į 
jo dalis yra ateiviai, kurie len
kų valdžios buvo atkelti į Vil
nių politiniais sumetimai^. Jię 
skleidžia visokius gandus, nu
siskundimus ir grąsinimus, ku
riais norima paveikti yyriausyr 
be ir atitinkamai nuteikti už
sienį, Respublikos vyriausybe 
kviečia visas tautines mažunjpą 

-i bendrą valstybės darbą, bet 
jei tas kvietimas nebus išgirs
tas, tai valstybės organai mo
kės užkirsti kelią šiai iš svetur 
Įkvepiamai gyventojų mažu
mai ardyti valstybės vidaus 
rimtį. Naujai teisinei sąntvąr? 
kai įgyvendinti buvo- įkurtas 
Vyriausybės Įgaliotinio Vilniuje 
nstįtutas. Dabar pereinamasis 
aikotarpis jau baigtas. Švieti-1 
mo srityje vedąiųa konstrukty
vinė politiką. Visose mokyklose 
darbas eiųą noyijjaįįąi. Ribi
nėms. ir . tikybinėms mažumoms 
musų valstybės konstitucija lai
duoją . prideramas teises^ Dėl 
katalikų • bažnytinių reikalų sii- 
tvarkymo. .vyriausybė - įėjo { įį 
kontaktą su kompetentingais 
bažnytiniais' organais^ rei
kalas bus gfeįčiąUsiu laiku su
tvarkytas. Pradėtas Centro įs
taigų kėlimas į Vilnių,> kuris 
bus planingai vykdomas ir td- 
liąti. Ištikima tradiciniam lietu 
vių svetingumui vyriausybė, 
priglaudė karo - aukas, nežiūrė
dama į Lenkijos vyriausybės 
Lietuvai .padarytas skriaudas. 
Karo atbėgėlių buvo surašyta 
apie 26,000, susiburusių dau
giausia Vilniuje. Be to, yra 
apie 80,000 ateivių, atkeltų į 
Vilniaus kraštą polonizacijos 
tikslais.
Sąjunga ir Vokietija, dalis tų 
žmonių, apie 8,000 grąžinta į 
jų kilimo vietas. Pasitikusiems 
vyriausybė stengiasi parūpinti 
darbo prie viešųjų darbų ir to
liau rūpinasi jų grąžinimu į 
gimtąjį kraštą, nes jis Lietuvai 
yra sunki našta. Vyriausybė da
ro tai, kas yra reikalinga pa
prasto žmoniškumo ir tarptau
tinės teisės pripažinta.

maį ardyti

kąd

Susitarus su Sovietų

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

jąme Seime buvo 112 narių 
minėjime atsilankė — 48. Iškil
mingą posėdį atidarė minėji
mui rengti komiteto pirminiu 
kas A. Tumėnas. Vadovauti bu
vo pakviesti buv. Steigiamojo 
Seimo prezidiumo nariai A. 
Stulgjnskas, Dr. Staugaitis ir 
P. padzevičius. Ta proga buv. 
Steig. Seimo pirmininkas A. 
Stųjgiijskas pasakė kalbą; Jis 
apgailestavo, kad ne visi Stei
giamojo Seimo nariai sulaukė 
šios iškilmingos valandos. Jis 
paprašė minėjimo dalyvius at
sistojimu mirusius pagerbti. 
Įkalbėdamas, pažymėjo kai ku
riuos svarbesnius musų istori
nės praeities momentus iki ne
priklausomos valstybės įkurk 
mo, Lietuvos Taryba ir jos pa 
statyta vyriausybė buvo provi
zoriškos įstaigos, kurios įrengė 
dirvų teisėtajam krašto šeimi 
ninkui — Steigiamajam Sei
mui. Lietuvių sąrašai tada su-

rinko 91.9% balsų. Steig. Sei
mas atliko visą eilę svarbių 
darbų — parengė ir 
Valstybės Konstituciją,
reformos įstatymą, įvedė savąją 
auksu pagrįstą valiutą, į teigė 
pirmąją aukštąją mokyklą — 
Lietuvos universitetą. Didelių 
laimėjimų seimas pasiekė ir už
sienių politikoje. Seimo metu 
Lietuva pripažinta nepriklauso
ma valstybe ir priimta lygia
teisiu nariu į Tautų Sąjungą. 
Seimo atliktieji darbai, veiki
mo sąlygos ir jo reikšmė buvo 
nušviesti kolektyvinėje paskai
toje, kurią skaitė Dr. Grinius, 
adv. Z. Toliušis ir Dr. P. Kar
velis. Dr. K. Grinius nupasako 
jo, kokiose sąlygose teko Steig. 
Seimui veikti ir kurti kraštą 
adv. Toliušis — kaip kilo L’e- 
tuvos nepriklausomybės mintis 
ir kokia forma ją sukristaliza
vo Steig. Seimas, Karvelis iš
kėlė tuos pagrindus, kurie nu 
lėmė susikūrusios valstybės to 
limesnį likimą. Minėjime gau 
šiai dalyvavo kviestųjų svečių 
ir gauta eilė sveikinimų.

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

Mes galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant bet 
kokj vartotą karą. Visi karai 
garantuoti ir turi praeiti saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty
kite musų nuostabius pirkinius. 
Nereikia jmokėjimo, jei turi nuo
latinį darbą, o jūsų vartojama
sis karas gali atstoti rankpini
gius. Galima Jmti net iki 20 mS; 
nėšių išsimokėjimui. Turime štai 
kokių pirkinių:
1937 Tellaplane 4 durų $pQC 
Sedan, elektr. šildyt fcvw
1936 Packard 4 durų $OQR
Sedan ............................
1937 Nash, mažasis 4 durų
Sedan, radijo, šildytuvas 
defrosteris, tik .......  v I w
1937 Terraplane 4 durų $OQC 
Sedan, trunkas ...............

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

ir sekmadienį.
7333 SO. HALSl'ED 
Tel. Aberdeen 3780

PERKA—PARDUODA—MAINO

Elektrinius Motorus
Eksportiniu Pataisymams Patarnavimas.

Fan Motorai —Pumpu Motorai - Aaldytnvų 
Motorai—Elektriniai Motorai, Vartojami Ros- 
t a n rn n t u ose—Bu ferafcso—-Bot mI « vykiose.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

PARŪPINA PASKOLA* — DYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATYS PASIIMAM IR 

PRI8TATOM
Skubus Patarnavimas---Dieną—Naktį

SUPERTOR ELECTRIC 
comp^ny

2111 SOUTH WABASH AVĖ.
Tol. C ALUM ET MM

neturi pinigų, kreip

paskola ilgu

Jeigu 
kis j Naujienų spulką. 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted SL
CHICAGO. IIJ.

MlHCTV

t. -

j

o
o
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4473

JULIUS KESSLER 
84 metų omf.

Varyklos Viršininkas

KlMLtira PRIVATK BLKND«A BLENDED WHISKEV: 75%.Neutral Spirite dittillad Irom 
/ : Orain. 90 Proof. Julius K^ssler Distilling Co., Ine., Lavvrencaburg, Ind.

t . , ~--------—------------------- ---------------------------

O

, y

K l)0

“S®.•(Ja
randyk

šiandien

Keššlerš

D VVHISKEY

TZT^CĮOT 'C,'D,Q AMERIKOS DIDŽIAUSIA 
JVJJ e) e5 JLJu Xv D degtines vertybė

f PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
Į939 Mažas BUJOK 4 durų sedan, radio, heater $695 
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater   565 
1937 Ajažas BUICK 4 durų sedan su viskuo ........... 445
1Q36 PACKARD SENDAN su viskuo ...................... 345
1937 PONTIAC SEDAN su radio su heater ...........  385
193$ OLDSMOBILE sedan su viskuo ...................... 345
|938 Mažas BUICK opera coupe su viskuo ..............  555
1937 Mažas CHRYSLER SEDAN ..........................  365
1936 PONTIAC COACH, geram stovyje  ............... 285
1937 FORDAS SENDAN su radio heater, geram st., 365
1936 Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ..............  345
1934 CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165 
Visi ąutomobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

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

' SHOW ROOM
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

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

įsvkite Savo 
Pilko!

KAUNAS. — Vakar Kaune 
buvo iškilmingai paminėta 
Steigiamojo Seimo 20 metų su
kaktis. Minėjimas prasidėjo pa
maldomis arkikatedroje—bazir. 
likoje. Po pietų Karo Muziejaus 
sodelyje minėjimo dalyviai užr 
dėjo vainiką ant Nežinomoj^ 
Kareivid kapo. Po to Ateilininh 
kų salėje buvo iškilmingas su? 
sirinkimas. Į uždarą su pakvie
timais minėjimą atvyko du bu
vę respublikos prezidentai 
Dr, K. Grinius ir AL Stulgins- 
kas, visa eilė buv. ministrų, kai 
kurie dabartinės vyriausybę 
nariai, daug senų valstybinim 
kų, įvairiausių profesijų visuų? 
menės veikėjų ir.įkt. Steigiama*

No. 4473—Išeiginė suknelė. Sukirp
tos mieros 34,. 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48.

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

NAUJIENOS Pattera Dept. 
1789 S. Halsted SL, Chicago, HL

Čia {dedu 15 centų ir prašia 
atsiųsti man pavyzdį No. . 
Mieros , ....... .... per kratine

(Vardas ir pavardS)

(Adresas)

(Mitftea ir TOlrtlJ*)

s.

_________________________________________
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Chicagoj per išsiuntinėtojus:
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Vienam mėnesiui
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IŠDAVYSTE
Komunacių laikraščiai su

skato rašyti apie tai kaip bu
vo Francija išduota. Jie karto
ja ir kartoja visus Francijos 
reakcionierių nusidėjimus, ge
nerolų nekompetentiškumą, 
politikierių parsidavimą. Mair 
šo jie butus dalykus su nebū
tais. Kaltina visą pasaulį, iš
ėmus Staliną, kuris kritiškiau
siu momentu papildė šlykš
čiausią išdavystę.

Francijos komunistų atsišau
kimas nieko naujo nepasako. 
Suversdami visą atsakomybę 
už karo nepasisekimus parsi- 
davusiems politikieriams ir ne- 
kompetentiškiems generolams, 
komunistai visai nutyli tą vaid
menį, kurį suvaidino Maskva.

Už savo padarytas klaidas, 
lengvapėdiškumą, pacifizmą, 
nesudraudimą Vokietijos ir 
Italijos tuo metu, kai tai buvo 
galima padaryti, sąjungininkai 
dabar turi skaudžiai nukentėti. 
Bet, rašo vienas laikraštis, ko
munistų pasakojimai apie tai, 
kaip buvo išduota Francija, 
yra labai vienpusiški ir nepil
ki.

O toliau tas laikraštis rašo, 
jog komunistai nesumini vie
no didžiausių Francijos išda
vystės kaltininkų. Jie stengia
si nuslėpti didžiausį nusikal
tėlį, kuris aktyviai padėjo Hit
leriui privesti pasaulį prie ka
tastrofos.

Apie tai čia bus visai ne pro 
šalį pakalbėti. Juo labiau, kad 
tai padės sudaryti tikslesnį vai
zdą apie Europos katastrofą.

Nors Anglija ir Francija bu
vo padariusi labai daug stam
bių klaidų, bet vis dėlto 1939 
metų rugpiučio mėnesį Hitle- 

|rio būklė nebuvo geriausi. Ne
žiūrint to, kad Vokietija jau 

... .. .v . . , , . ... . . . įbuvo pagrobusi Austriją'ir če-ji nenusikalto; prikišo jai tokius dalykus, kurie nejvyko koslovakiją bei jsigaiėjusi is. 
ir negalėjo įvykti. Jeigu Lietuvoje visiškai nėra tokių panijoje, Hitleris vis dar jau- 
vandentiekio trubų, kad per jas galėtų žmogus išlįsti, tai tesi lyg tvirtovėje užsidaręs. Ir 
kaip tas kareivis pajėgė tą triuką padaryti? Gal jis pri- tai tokioje tvirtovėje, kuri iš 
klausė tiems liliputams, kurie taip šauniai buvo atvaiz- visil P^ių priešų apsiausta, 
duoti sovietų filme “Guliverio kelionės”? L * ^°.?tr?liavo. Ju™s*

Rytuose Lenkija ir Sovietų Są
junga galėjo sudaryti jam rim
tą pavojų. Balkanų valstybės^ 
išėmus Bulgariją, buvo jam ne- 

Hitleris ir Mussolini atkando iš Francijos po tokį fe^'^todai^buvo^šatdoml 

cudelj kąsnj, kad turės kai kurį laiką jį kramtyti. naciai, nežiūrint Hitlerio gru-
Kad jų trečiasis partneris nesijaustų nuskriaustas, Pietų slavijoje buvo

tai jie pasiryžo ir jam kaulą numesti. . pronaciškas kabinetas, o nau-
Štai laikraščiai praneša, kad su Hitlerio palaimini- jai sudaryto ji vyriausybė pra- 

mu Stalinas pradėjęs koncentruoti kariuomenę Besara- dej°# rodytl PalankymU demo- 
bijos pasieniu. Rumupijos vyriausybei, kuri dabar pasi-P1311116?1!, Ya styve^!s‘ 
rengusi yra Berlyno įsakymus pildyti, Hitleris pataręs vo visai pašliję> Italija svyravo 
dėl Besarabijos didelio triukšmo nekelti: geruoju tą te- ir laukė, kas bus toliau, 
ritoriją Stalinui užleisti. - I šiaurę Skandinavų valsty-

. . bes, žinoma, Hitleriui nesim-
Vadmasi, viskas ema, kaip sviestu patepta: trys patizaYO Tik baimės verčia- 

partneriai grobia, kas galima pagrobti. O kai viskas bus mos jos tylėjo ir bijojosi aiš- 
išgraibstyta, tai visai galimas daiktas, kad jie vienas ki- kiai savo nusistatymą pabrėžti* 
tam pradės už gerklės griebti. Pagaliau Belgija ir Olandija—

Tai paprastas plėšikų susitarimo galas. Uei Kremlm ir Hitleriu—
'buvo linkusios į sąjungininkus.
Ispanija tiek buvo tarpusavio 
karo nusilpninta, jog jokios 
reikšmės negalėjo turėti.

Philadelphijoje vyksta rėpublikonų partijos konven-1. Ir štai to^" mom«ntu’ kada 
cija, kurios vyriausias tikslas bus nominuoti kandidatą į simas> kada visas reikaias kaip 
Jungtinių Valstijų prezidentus. ant siūlo kabojo, Stalinas iš-

Jaunam Minnesotos valstijos gubernatoriui, Harold davė ne tik Franciją ir Angli- 
E. Stassen, teko pasakyti programinę kalbą. Iš tos kai- p?’ be*ir v1^ Europą, neišski- 
bos matyti, kad republikonai ir šį kartą nieko konstruk- riant ir Sąjungos, 
tyvaus krašto gerovei neturi pasiūlyti. leriu pasuko istorijos ratą į

Tuščios frazės, kažkokie migloti pasižadėjimai, — priešingą pusę, į barbarizmą, 
tai ir viskas. V Ir niekas kitas savo išdavikiš-

Su kandidatais republikonai, matyti, irgi turės var- kurnu šiuo atveju su Stalinu 
go. Iš visų aspirantų nėra nė vienos tikrai stambios as- ne^al3 .X1 _
menybes. Labai išreklamuotu Thomas E. Dewey patys d-kingumą Maskvai už drau. 
republikonai nelabai tepatenkinti. Nurodoma jo nenuo- giškumą. ir tai bent keliais at- 
seklumas: girdi, vieną kartą jis kalbąs vienaip, o kitą | vėjais. O šiandien Berlyne 
kartą — kitaip. Ypač mažai tenusivokiąs tarptautinėje 
politikoje.

Kada nėra aiškaus susitarimo ir nesimato tikrai 
tvirto kandidato, tai galima tikėtis staigmenų. Kitais žo
džiais sakant, gali būti nominuotas tokis kandidatas, 
apie kurį iki šiol Visai mažai tebuvo kalbama.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St.» 
Chicago, Iii. Telefonas Canal 8500.
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Sovietų Sąjungos nota Lietuvai 1 _ _ _ _
Kitoje vietoje yra įdėtas musų specialaus korespon

dento pranešimas iš Lietuvos. Tame pranešime (“Šių die
nų notos”) mes užtinkame labai įdomių dalykų, kurie 
bent iš dalies' nušviečia tai, kas dėjosi Lietuvoje. Pavyz
džiui, iki šiol nebuvo žinomos smulkmenos tos notos, ku
rią Sovietų Sąjunga įteikė Lietuvos vyriausybei.

įteikdama savo notą, Maskva apkaltino Lietuvos vy
riausybę raudonarmiečių grobimu ir kankinimu, kad tuo 
budu galėtų iš jų militarines paslaptis išgauti. Notoje sa
koma, kad vienas kareivis per vandentiekio trubas išlin
dęs ir pabėgęs.

Dėlei to kaltinimo korespondentas daro tokią pasta-

“Sunku net patikėti, įsivaizduoti, kad štai, sa
kysime, kareivis galėjo išlįsti per vandentekio tru- 
bas. Tokių didelių vandentekio trubų iš viso musų 
krašte nėra, kad per jas žmogus galėtų išlįsti. Gal 
kur kitur? Gal? Čia inžinieriai tikriau galėtų pa
sakyti. Septynias dienas nevalgyti ir vandens neger
ti, tai reikia turėti milžiniškų sveikatą, kad galėtum 
pajėgti pabėgti. Čia gydytojai galėtų tarti savo žo
dį. Kas badavo, tai žino, kad jau ketvirtą dieną žmo
gaus pajėgos pusėtinai išsenka, o protas labai silpnai 
veikia.”
Pridursime, kad iš viso dar nėra užrekorduotas toks 

atsitikimas, kad žmogus butų septynias dienas be van
dens išbuvęs ir savo pajėgų nepraradęs.

Taigi Sovietų Sąjupga apkaltino Lietuvą tuo, kuo I

Trečiojo partnerio grobis

Republikonų partijos konvencija

Sitį dienu notos
S J -■ '■ vi.,.,11 ■ , JI įu.——

(Musų specialaus korespohdento Lietuvoje)

ieškoti Francijos žlugimo ir 
Hitlerio įsigalėjimo kaltininkų? 
Tie komunaciai, kurių lupomis 
spalių 31 d. 1939 m. Molotovas 
pareiškė, kad “Europos taikai 
yra reikalinga galinga Vokie-

Maskva reikalavo, kad tautos 
pasidįuotų Hitlerio diktatūrai. 
Juk pirmą tai diktatūrai pasi
priešinimą padėjo sulaužyti 
Maskva, kai ji pasiuntė raudo
nąją armiją į Lenkiją. Ir tai ji 
padarė, nežiūrint to, kad su 
lenkais turėjo pasirašiusi ne
puolimo sutartį!

O kas toliau įvyko?
Frąncūzų komunistams Mas

kva įsakė priešintis karui. Va
dinasi, paliepė dirbti “penkto
sios kolono^ darbą.

Kai Hitleris užpuolė Norve
giją ir kitas! valstybes, tai Mas
kva jo žygiiis teisino. Estija net 
buvo sudrausta už tai, kad ten 
‘‘kai kurie . sluoksniai” nepa
lankiai atsiliepė apie nacių į- 
sibrovimą į Olandiją, Belgiją 
ir kitas valstybes.

Turkija buvo priversta išsi
žadėti net savo sutarties su są
jungininkais, kai Maskva pada
rė į ją atitinkamą spaudimą.

Tais ir kitais veiksmais (pa
vyzdžiui, pristatinėjimu na
ciams žaliavos) Maskva visą 
laiką talkininkavo Hitleriui.

Ir štai dabar Maskvos agen
tai staiga susimetė ieškoti 
Francijos susmukimo kaltinin
kų. Kaip sakoma, ieško kepu
rės, kuri yra užmauta ant jų 
galvos.

Visi sąjungininkų nusikalti
mai ir klaidos blanksta prieš 
tą aktą, kurį rugpiučio mėnesį 
1939 m. papilde Maskva, kai 
ji susigiminiavo su Hitleriu ir 
leido jam siausti Europoje. 
To akto dėka jau liko sunai
kintos šešiofs valstybės. Bet tai 
dar nėra pilnas sąrašas. Visai 
galimaš daiktas, jog netolimo
je ateityje ^ tą sąrašą pateks 
ir patia Sovietų' Sąjunga.

Tąsyk Molotovas ir jo satra
pai galės ič vėl pakartoti, jog 
“Europos taikai yra reikalin
ga galinga Vokietija.”

I žmonės atvirai kalba, jog Vo
kietija galėjo sutriuškinti Fran
ciją tjk dėl to, kad iš Sovietų 
Sąjungos jai jokio pavojaus 
negrumojo!

šių faktų akivaizdoje, kokią 
teisę turį komųnacių agentai

Lietuvos Padangėje
KAUNAS. — Pernai “Mais

tas” supirko rekordinį t gyvulių 
ir paukščių' skaičių. Didžiau- 
įsias “Maisto” pirkimo objektas 
1939* m., kaip ir visais kitais 
metais, buvo kiaulės. Jų su
pirkta per 670,700. Tai yra 
“Maisto” veikloje rekordinis 
skaičius. Pereitais metais 
“Maistas” supirko apie 72,000 
raguočių. Iki šiol “Maistas” ne 
vienais metais nebuvo supirkęs 
tokio didelio raguočių skai
čiaus. Paukščių supirkimas taip 
pat žymiai išplito. Pernai su
pirkta apie 1,512,600 paukščių. 
Eksportas taip pat žymiai padi
dėjo, norš 1939 metų eksporto 
sąlygos buvo labai sunkios dėl 
karo. Eksporto vertė pereitais 
metais buvo apie 30% didesnė 
negu 1038 m. Pereitų metų 
“Maisto” eksporto vertė buvo 
69.87 mil. lt. Imant pastarųjų 
penkerių metų “Maisto” eks
portą į užsienį, matyti, kad 
kiekvienais metais jis didėjo. 
Vidaus rinkoje prekių pardavi
mas taip pat žymiai pašoko. 
Buvo parduota įvairių gaminių 
už 19.8 mil. Lt. Užsienio ir vi
daus rinkoje pereitais metais’ 
“Maistas” pardavė savo prekių 
už 89.7 milijonų litų. 1939 m. 
“Maistas” įsigijo odų fabriką 
Šiauliuose. Odų gamyboj šaka 
“Maistui” yra labą! artima, lies 
pats fabrikas turi geriausią 
Lietuvoje žaliavą — galvijų it 
veršių odas, N. Vilnioje išnuor 
mojo bekonų fabriką, kuris 
Vilnių aprūpina' mėsos produk
tais. 1939 m. “Maistas” turėjo 
25,078,879,43 brutto pelno.

gali lįsti tokios mintys, ar pa
sikėsinimai šiuo metu su SSSR 
pyktis. Juo labiau, kad ir SSSR 
kariuomenės įgulos gana korek
tiškai laikosi. O be to, vienas iš 
neramių Lietuvos kaimynų sa
vo atsakingų valstybės stambių 
pareigūnų lupomis yra pareiš
kęs, kad Europoje neprivalėtų 
savarankiai gyvuoti mažos val- 

| stybės. Sako, Europoje gali lik
ti tik koks poras ar trejetas 
stambių, didelių valstybių, ku
rios tvarkytų visus Europos rei
kalus. Be to, tos valstybės san
tvarkos ideologai tautas rųšiuo- 
ja. Ėsą, tik viena tauta yra pa
rinkta kitas tautas valdyti. Ma-

avalynės pramonėj. Mažiau bu
vo -dirbama odų ir kailių, kon
servų, muilo, metalo ir medžio 
pramonėj. Naujų pramonės 
įmonių iki gegužės mėn. įsistei
gė 8 su investuotu kapitalu 
apie 670,000 Lt. Stambesnių 
bankrotų nebuvo.

Pasaulis žino, visokių notų. 
Yra buvę visai rimtų, gerai ap- 

i galvotų ir faktais paremtų no
tų. Tokius notos nėra prieka
bingos, kerštingos ir slaptų tik
slų turį. ,

Tokios notos įteikiamos įvai
riais atsitikimais* visokiomis 
progomis, kuomet valstybės no-| 
ri išsiaiškinti tarpusavius san-| 
tykius, ar vieną kitą paveikti,! 
ar viepa kiltos kuriais nors klau
simais nusistatymus patirti. O 
kartais tokiomis, notomis ne
tiesioginiu trečiosios valstybės 
norima tokiu diplomatiniu ke
liu, kuriuo nors rupimu klausi
mu nUohionė patirti. Tokios 
notos įprasta vadinti draugiš-lžos tautos, tai didelei tautai ga-l 
komis, nors jos ir butų viešai ii tik tarnauti, bernauti ir tik 
paskelbtos ir net kartais griež- ideologijos pasėkos jau gyvais! 
tai parašytos. pavyzdžiais praktikoje turime.

Bet būna ir tokių notų, ku- Staį 1 žy(1U ir dalinai lenkų tau
rių tonas pasižymi dideliu įžu- žiūrima veik kaipo į negyvą 
luinu ir rimtais faktais neargu- daiktą. Šiokių faktų akivaizdoje 
medituotos. Kartais dėl tokių ne8i Lietuva dabar gali leisti 
piktų notų kyla dideli nesusi- sau su draugingomis valstybė- 
pratimai ir jų pasėkose karas mis pyktis. Visa tai galvoje tu- 
prasideda. rėdami galime tik spėlioti, kad

Lietuvių patarlė sako, kas SSSK įtcikta Lietuvai nota ne-1 fondas padidėjo net 8.4 mil. Lt. 
nori mušti, tas ir lazdą suran- 'UI* tiesioginio tikslo pakenk- 
da. Štai SSSR š. m. gegužės « Lietuvai arba kėsintis į josi 
mčn. 25 d. įteikia Lietuvai notą vk aus santvaiką.
ir viešai paskelbta taip pat tu- žinoma, čia tik spėliojimai, 
ri savotiškų nenuoseklumų. Tos Ateitis parodys tos notos tikrą- 
notos tikslas mums nėra žino- jį tikslą, šiuo metu, kaip jums 
mas. Ir visai galimas daiktas, šį laišką rašau, tai yra birželio 
kad ta .nota gal ir neturėjo tie- mėn. pirmose dienose nesą jo- 
sioginiai paliesti Lietuvos vals- kių žymių, kad SSSR su Lietu- 
tybės interesus, o gal ja nore- va santykiai butų dėl kokių 
ta lik trečios valstybės dėme- nors būdų pablogėję.
sys atkreipti. Atrodo, kad iš Lietuvos vy-

Juk visai pasitikėtina, kad riausybės pusės visai 
kuri nors trečioji valstybė la- džiai 
bai yra susirupinusi tomis sve- toje 
timos kariuomenės įgulomis, visai 
kurios dabar Lietuvoje įkurdin
tos. Karo metu labiau negu ka- j • # v • • j
da nors svetimiems gali rūpėti \ Įvairios žinios 
tų įgulų fąktinoji padėtis, jų 9 - e
pajėgumas, sąstatas ir pagaliau f į Ll^tllVOS 
tų įgulų tikrieji tikslai! Rodos,  
visai nepasikelina, kad Lietuva KAUNAS. — Lietuva, karo 
nedraugingai žvalginėtų sau metu parduodama žemės ūkio 
draugingos valstybės karines produktus aukštesnėmis kaino- 
pajėgaą, juo labiau, kad tuodvi mis> dar aukštesnėmis kaino- 
valstybės turi sudarę nepuoli mis luri pirktis reikalinių pra
nta ir kartu apsigynimo sutar- monės dirbinių ir pramonės 
tis. Čia tik gali būti kurios nors žaliavos. Tebejaučiama žemės 
trečios valstybės provokacija, ukjo jr pramonės gaminių kai- 
.—  ----------- _j SSSR santy*| nų disproporcija. Padėtis yra

pagerėjusi la prasme, kad vi
sus gaminius galima nesunkiai 
parduoti. Žemės ūkio produktų 
pareikalavimui jaučiama didelė 
Vilniaus miesto įtaka, ypač ry
tinei Lietuvos daliai. Klimati
nės sąlygos žemės ukiui buvo 
nepalankios. Šalta žiema išga
dino daug vaismedžių, ypač 
jaunesniuosius sodus, 
tėjo ir bičių ūkis, 
praeitais metais neužderėjus, 
dobilus ir šieną teko pavaduoti 
koncentruotiem^ pašarams, bet 
ir jų dėka vėlybo pavasario ne- 
visiems ūkininkams užteko. 
Pieno gamyba daugumoj rajo
nų sumažėjo. Kiaulių ūkis 
maždaug tame pačiame lygyje, 
kaip praeitais metais, su nežy
mia plėtimosi tendencija. Dėl 
šalčių išgedusių žiemkenčių 
daugiau yra pietų Lietuvos ra
jonuose. Vidurio ir rytų Lietu
voje išgedusių žiemkenčių ma
žesni plotai. Išgedusių dobilų 
priskaitoma nuo 10% iki 30%. 
Sėklų trukumas buvo jaučia
mas Vilniaus, Švenčionėlių ir 
Trakų atgautose srityse. Išveži
mui į užsienius gegužės mėne
sį buvo susidarę javų pertek- 
liai, bet, dėl didelių pareikala
vimų atgautose srityse, mano
ma, kad javų perteklius išsily
gins. Vidaus prekyba buvo gy
va. Prekių paklausai nesumažė
jo. Akcinių bendrovių veikimo 
rezultatai buvo geresni, negu 
užpereitais metais. Pramonės 
veikimas vieningo vaizdo ne
duoda. Geriausiai dirbo malū
nai — 10—20% ir daugiau.
Maždaug , normaliai buvo dir
bama saldainių, aliejaus, popie
riaus ir 'kartono, faneros ir

KAUNAS. — Prasidėjus ka
rui, praėjusių metų rudenį Lie
tuvos banko aukso ir valiutu 
fondas buvo gerokai sumažėjęs, 
nes teko atsiskaityti už įvež
tas kreditan prekes ir atlikti 
kitus mokėjimus. Tuo pačiu 
metu banknotų apyvarta padi
dėjo dėl indėlių atsiėmimo iš 
kredito įstaigų. Ryšium su tuo 
banknotų padengimas auksu ir 
svetima valiuta buvo sumažė
jęs net iki 34.8%. Tačiau pa
aiškėjus situacijai šiaurės rytų 
Europoje, Lietuvos pinigų rin- 

I ka pradėjo taisytis, aukso ir 
valiutų fondas pradėjo didėli, 
o tuo pačiu padidėjo ir esančių 
apyvartoje banknotų padengi
mas. Valiutų fondas kas mėne
sį augo. Lito padėtis ypač su
tvirtėjo balandžio mėn., bū
tent, aukso fondas per vieną 
mėnesį padidėjo 4.4 mil. Lt., o 
valiutos fondas 2.5 mil. Lt. 
Nuo metų pradžios valiutos

Aukso ir valiutos fondas nuo 
metų pradžios per pirmuosius 
mėnesius padidėjo 12.8 mil. Lt. 
Dėl to apyvartoje esančių 
banknotų padengimas padidėjo 
nuo 35.9 ligi 42.2%, nors bank
notų apyvarta šiemet ligi ge-

Atrodo, kad iš 
pasitikėtina, kad | riausybės pusės visai nuošir- 

dedamos visos pastangos 
notoje sužymėtus faktus 
nuodugniai ištirti.

kad Lietuvos ir 
kiams pakenkti, sudrumsti.

Toj, pačioje notoje mes net 
galėtume pastebėti kai kurių 
nenuosakumų. Juk toje notoje 
kalbama apie tokius faktus, ku
rie įvykę veik notos įteikimo 
dienoj,e. Reiškia, tie faktai pa
viršutinių požiūriu pažvelgus 
negalėjo būti taip umu laiku 
patirti, nuodugniau išaiškinti.

Sunku net patikėti įsivaiz
duoti, kad štai, sakysime, ka
reivis galėjo Išlįsti per vanden- 
tekio trųbas. Tokių didelių van- 
dentekio trubų iš viso musų 
krašte nėra, kad pro jas žmo
gus galėtų išlįsti. Gal kur kitur? 
Gal? Čia inžinieriai tikriau ga
lėtų pasakyti. Septynias dienas 
nevalgyti ir vandens negerti, tai 
reikia turėti milžinišką sveika
tą, kad dar galėtum pajėgti pa
bėgti. čia gydytojai galėtų tarti 
savo žodį. Kas badavo, tai žino, 
kad jau ketvirtą dieną žmo
gaus pajėgos pusėtinai išsenka, 
o protas labai silpnai dirba. Bet 
prilenkime, kad taip tikrai bu
vo. Tad, jei SSSR tiki Lietuvos 
draugingiems santykiams, tai 
atrodo, kad pirm negu skelbti 
notą derėjo tuos įvykius ben
dromis pajėgomis išsiaiškinti. O 
rodos, nėra jokio pagrindo įtar
ti,1 kad Lietuva dabar norėtų 
pyktis su SSSR. Juk tokie klai
kus laikai ir vienas iš kaimynų 
toksai neramus ir taip įžūliai 
puplą mažesnes valstybes, kad, 
rodos, Lietuvai nei į galvą ne-

Nuken-
Pašarams

laidų “Maistas’* viso turėjo 24,- 
365,844.68. Tokiu budu gryno 
pelno pereitais metais buvo Lt.
713,034.75. ,

V1LN1US. — Dvarų nusavini
mas žemės reformos reikalams 
atgautoje Lytų Lietuvoje baig
tas. Iš viso nusavinti apie 125 
ūkiniai vienetai apie 30,000 ha 
bendro ploto. Nusavintų dvarų 
parceliacija buvo pradėta ba
landžio 28 d. lygiagrečiai su ki
tais žemėtvarkos darbais. Ligi

šymus 12,000 žmonių. Tuo tar- 
p dar nežinia, klek iš husavin-

Naujos sodybos bus leidžiamos 
kurti tik tokios, kurios atitiks 
sveikatingumo, švaros ir reika
lavimus. Baigę dvarų matavi
mą, matininkai pradėjo matuo
ti kaimus ir skirstyti į vienkie
mius.

žės mėnesį Aušros vartų koply
čioje buvo laikomos lietuvių 
kalba gegužinės pamaldos, su
traukdavusios kas vakarą apie 
3,000 žmonių, kuri užpildydavo 
visą Aušros Vartų gatvę. Gau
siai į šias pamaldas rinkdavosi 
vietos seni gyventojai lietuviai, 
valdininkai ir į Vilnių atvyku
sios ekskusijos. Kas vakaras, be 
pamaldų, jas laikąs kunigas pa-

pasikalbėjinią su maldininkais. 
Seni vilniečiai lietuviai per pa
maldas iš džiaugsmo verkdavo, 
nes seniau čia tik retkarčiais 
galėdavo ateiti pasimelsti, nes 
lenkai, juos pažindami, neap
kęsdavo, užgauliodavo, o atėję

girdėdavę tik lenkiškas maldas. 
Dabar atėjusios jų seniai lauk
tos dienos, kada gali prie Auš
ros Vartų Dievo Motinos pasi
melsti gimtąja kalba ir kad čia 
susirenka tūkstančiai lietuvių. 
Jiems buvę sakoma, kad Lietu-

lanką, o dabar jie mato, kad 
kur tik laikomos lietuviškos pa
maldos, ten susirenka tūkstan
čiai žmonių.

KAUNAS. (KSB) — Nunci
jus ark. L. Centozas įvairiomis 
progomis aplanko katalikų į- 
staigas bei dalyvauja įvairiose 
iškilmėse. Jisai, pvz., neseniai 
aplankė tarpdiacezinę kunigų 
seminariją Kaune, dalyvavo lie
tuvių studentų ateitininkų šven
tėje Pažaislyje ir kalboje pasi
džiaugė Lietuvos jaunimu.

Garsinkitės “N-no s e”
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Diena Iš DienosL—______ 1—J
GRĮŽO Iš
ATOSTOGtj

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
atostogų naujieniečio Simono 
Gelažinio žmona Barbora, 2534 
W. 45th Place. Ji atostogavo 
pas Joną Garalių, Black River 
Falls, Wiscons n.

— Steponas.

GRAŽI GRADUATION
PARĖ

Praeitą šeštadienį, birželio 
22-rą, Bernice ir Paul Vilkas, 
4201 So. Maplewood Avė., su
rengė šaunią Graduation Parę 
savo sunui Raymond.

Draugai Vilkai visus malo
niai priėmė ir pavaišino. Šo
kiams grojo instruktorius-akor- 
deonistas A. Labanauskas, ku
ris' mokina ir jaunąjį Ray- 
mondą. — Steponas.

P-LĖ G. ŽEMAITYTĖ 
LAUKIA VARPŲ 
SUSKAMBANT

šeštadienį, birželio 29 d.,
10:30 vai. ryto susituoks Gene-
vieve Žemaitytė su Michael J. 
Maty. Sutuoktuvių apeigos 
įvyks St. John’s bažnyčioje, 
Lincoln avė., Whiting, Ind. Po 
religin.ų iškilmių, vakare, 6 
vai. prasidės vestuvinė puota 
Slovak Dome, 1322 — 119th 
gat.

Ir taip, tad, visad linksmoji 
ir tylioji panelė Genevieve at
siskirs nuo jaunųjų ir pažadės 
širdį šauniam Michaeliui. Lin
kiu pasekmingo ir džiaugsmin
go vedybinio gyvenimo tau ir 
tavo draugui, Genevieve.

J. Krs.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms . <

(Chicago j)
Frank Locacius, 24, su Julia 

Rechul, 21
Joseph Barkus, 34, su Edna 

Christensen, 21
Raymond Drop, 25, su Stella 

Smulskis, 26
William Irven, 29, su Helen 

Dcvviatt, 21
Raymond Lemieux, 20, su 

Lorraine Makunis, 18
Victor Matolonis, 25, su Ber

nice Skupien, 23
Alfred Adomėnas, 25, su Eli- 

zabeth Tokich, 26
Joseph Gronskis, 24, su Stella 

Peredna, 23
Adam Dzuria, 25, su Eleanor 

VVerba, 21
Charles Shukes, 25, su Susan

Stanis, 23 d

Reikalauja
Perskirų

Emma McLaurin nuo Robert 
McLaurin

Michael Kiscellus nuo Betty 
Kiscellus

PHILADELPHIA. — Salė, kurioje republikonai laiko konvenciją. Delegatai turi paruošti platformą,
nustatyti republikonų atsinešimą į Europos karą, ir išrinkti kandidatą į prezidentus.

Maldauja Gražaus 
Oro šeštadieniui
Kupiškėnai Rengia Išvažiavimą

Pavasaris jau prabėgo, ir vi
sų laukiama gražioji vasara ax- 
ėjo. Saulutė jau kaitriai šildo, 
bet gamta kaž kodėl labai ru
sti ir šaltai glamonėja savo sū
nūs ir dukteris, o lietulis kra
pina žemelę taip dažnai, kad 
nebepatogu vykti į piknikus ar 
gegužines.

Kupiškėnai maldauja gam
tos gražaus oro šį šeštadienį, 
biržeLo 29 d., jųjų naktiniam 
piknikui, Liberty Grove darže, 
Willow Springs, Ilk Prasidės 
6 valandą vakare ir tęsis per 
naktį.

Tolimi Svečiai
Svečių ir viešnių Kupiškėnų 

jau yra atvykusių į Susivieni
jimo Amerikos Lietuvių Seimą 
iš Kanados ir rytinių Ameri
kos valstijų. Jie prižadėjo da
lyvauti Kupiškėnų Piknike.

Mes irgi stenkimės dalyvau
ti. Visi sueisim į pažintį su sve
čiais ir sykiu draugiškai pra
leisiu! laiką. Tad, rengimo ko
mitetas užprašo ne tik Kupiš
kėnus, bet ir kaimynus. Įžan
ga veltui. P. B.

TRYS SKIRTINGI VAIZDAI, TRYS 
SKIRTINGI CHARAKTERIAI

“Pirmyn” ir Vyrų-Chorų Piknikas 
Šį Sekmadieni

Brighton Parko Mo
terų Kliubo Ekskur
sija Nusisekė

Pilna Atostogininkų

IŠTIKRŲJŲ, GERAS 
SUMANYMAS

Pamatęs šeštadienio “N-nų” 
laidoj skelbimą, kad Jonas Ra
gauskas, 2611 W. 43rd St., ga
li padirbti kabinetą prie kiek
vienos sirikos, už mažą kainą, 
aš atsilankiau į jo dirbtuvę ir 
pamačiau, kad šitas skelbimas 
/ra teisingas.

Jonas parodė man visas ma
šinas ir “sampelius” savo iš
radimo. Ir ištikrųjų, gražiai 
atrodo tie jo kabinetai. Jį ga- 
ite pašaukti, LAFayette 1310.

— Steponas.

Atėmė Leidimus 
20-čiai Alinių

Už nesilaikymą miesto nu
statytų valandų meras Kelly 
ir pol cijos departamentas at
ėmė leidimus 22 alinėms, taip
gi vienai detalinei gėrimų krau
tuvei.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

K - - - . . .

PIRKIT NAUJĄ 
CHRYSLER arba PLYMOUTH

Tai yra geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoje; moder
niškai ištobulinti. Nužemintas

' kainos. Lengvi išmokėjimai, Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 So. Archer Avenue 

“U WILL LIKĘ US” 
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

Tel. Boulevard 0014

Savo
Perskiras

Edmund Skiba nuo Elizabeth 
Skiba

Agnės Ambrose nuo Peter 
Ambrose

Anna Shimcnis nuo Leo Shi- 
monis

Josephine Katauskas nuo 
John Katauskas

Naujieną Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN
AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS

Universal Savings
and

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

MOKA UŽ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

Šį sekmadienį, birželio 30 d., 
Liberty Grove darže įvyks vie
nas iš gražiausių ir įdomiau
sių piknikų šj sezoną. Šalę šių 
dviejų, taip pat dalyvauja ir 
Jaunimo Kultūros Rateli^«ho- 
ras. šie trys chorai sudaro tris 
skirtingus ‘‘charakterius”.

Vyrų Choras atstovauja se
nesnės eilės dailės mėgėjus.

Didžiuma iš jų dar į šį ša- 
į yra atkeliavę tais laisvos 
imigracijos 'lattiais5, ir" daugelio 
jų yra ne vieno šių dienų cho
ro bei dailės ratelio būdavote 
jai ir palaikytojai. Tas grupes 
jau dabar turi užėmusi čia gi
musi lietuviška jaunuomenė.

Vien Jaunuomenė
“Pirmyn” — yra mišrus cho

ras, susidedąs beveik vien tik 
iš čia gimusios ir augusius jau
nuomenės. Jų tarpe daugelis 
yra baigę vidurinius ir aukš
tuosius mokslus. Kuo ne visi 
yra apsipažinę su vienu ar ki
tu muzikos įrankiu ir dėlto 
jiems yra nesunku išmokti kad 
ir pačias painiausias dairias. 
“Pirmyn” ir Vyrų chorus ve
da p. K. Steponavičius.

Lietuvoj Augę
Jaunimo Kultūros Ratelio 

choras: — yra tuomi įdomus, 
kad didžiumoje ynJ* susidaręs 
iš Amerikoj gimusios, o Lie
tuvoj augusios jaunuomenes. 
Jie didžiumoje geri Lietuvos 
patriotai, nes jiems teko gy
venti Lietuvoje jos sunkiau
siais laikais ir jie matė jos 
^pirmas prisikėlimo d'enas. Ne 
vienas iš jų yra dalyvavę ir 
kovose už jos laisvę, šį chorą 
veda gabi ir energinga Ame
rikos lietuvaitė, p-nia Judzen- 
tavičienė.

Tai, kaip matote, jau vien 
t-k šie trys chorai yra gana 
įdomu parpatyti ir išgirsti jų 
dainavimą. Jie tarsi sudaro tris 
skirtingus .dailės paveikslus.

Bet tai dar toli gražu ne 
viskas. Jei orias bus palankus, 
tai programas prasidės nuo pat 
ryto ir kaą valandą vis kas 
nors bus naujo, ką galėsite 
persitikrinti sekdami tos die
nos tvarką.

Bus dainos, muzika, kum
štynės, ristynės, boįės lošimas. 
Na, o prie to, visokie gėrimai 
ir užkandžiai. Taip, čia bus vi
soms ir visiems atvažiavusiems 
kas pamatyti, pasigerėti ir tie 
gražus įspūdžiai ilgai, ilgai pa
siliks visų atmintyje.

— J, L. A.

Šiandien SLA 
Šeiminis Piknikas

šiandie Pietus Ir šokiai
Š’andien, birželio 27 d., įvyk

sta išvažiavimas-piknikas SLA 
Seimo delegatų, kartu su vi
sais lietuviais — chicagiškiais. 
Prasidės 2-rą zVal. po/ pietų ir 
tęsis iki 12 vai. 'mal/ties.

Šis Šeiminis piknikas tai bus 
paskutinis yiesas susitikimas 
su atvykusiai^ r^eimo delega
tais. Kas tik turite laiko, visi 
vykite į šį pikniką. Daržas yra 
gražus ir patogus privažiavi
mui.

Gersim, šoksim, Uliavosim!
Gal Seimo delegatai bus tru

putį “susibarę”' laike savo po
sėdžių, tai Šerno Rengėjai iš- 
veždami juos į laukus — pik
niką, sugerins visus, nes prie 
gardžių užkandžių ir geros mu
zikos, o dar prie geresnio alu
čio, tai viskas bus užmiršta 
ir linksma širdim visi kartu 
gersim, šoksim, uliavosim!

Kad šį Šeiminį pikniką pa
darius įvairesniu, tai čia bus 
pasakyta pora prakalbų. Kal
bės adv. F. Bagočius ir Dr. M. 
Vinikas, gal bus ir daugiau 
įvairumų.

Seimo Rengėjai kviečia vi
sus Seimo delegatus, visus biz
nierius ir visus SLA. narius 
dalyvauti šiame seim’niame 
piknike. Tad, valio, visi į pik
niką ! Į Liberty Grove daržą, 
Willow Springs, III. Įžanga vi
siems veltui.

K. J. Semaška,
SLA. 6-to Apskr. Sekr.

Svečiai Iš 
Peniisylvanijos

šiomis dienomis atvažiavo į 
Chicago svečiai pas Stanley ir 
Teresą Varnius, 4157 So._ Car 
liforpia Avė., iš Johnstovvn, 
Pennsylvania.

Jie yra drg. Varniams arti
mi giiriinės, būtent Mr. ir Mrs. 
Užupis, su sunais Frank ir 
Leo, Mrs. Charles Siminonis ir 
sūnūs James.

Jie atvažiavo dalyvauti Ade
lės Šaulytės vestuvėse, kuri 
birželio 15-tą d. ištekėjo už 
Charles Bark.

— Steponas.

Praeitą sekmadienį Brighton 
Parko Moterų Kliubas turėjo 
smagų išvažiavimą į Sand 
Dunes, Beverly Shores, India
na, pas Anelę Zabukienę. Eks
kursija susidėjo iš kelių deš’m- 
tų ypatų, ir visi smagiai lai
ka leido.

Ištikrųjų, čia yra smagi ir 
patogi vieta, ta vadinama Be
verly Shores. Man teko aplan
kyti Mišč kaitienės ir Kačerau
skų vasarnamįus.

Puiku ir smagu yra čia pra
leisti atostogas. Ypač draugų 
Zabukų vasarnamis kimšte pri
sikimšęs atostogininkų.

— Steponas.

Išsprogdino 
Krautuvę

Prie Fischman and Son Gro- 
cery krautuvės, 2821 Milwau- 
kee avenue, vakar buvo pames
ta bomba. Ji padarė ap:’e $100 
nuostolių.

Bomba įstaigai teko turbut 
todėl, kad ji smarkiai kapoja 
pieno kainas ir jį pardavinėja 
daug pigiau negu kitos krau
tuvės. '

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
D1STRIBUTORS

rv/t Parduodam geriausi ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ
£^^7 Vynai-Likieriai-Gėrimai 

i visas miesto dalis.

5031 W. Roosevclt Rd.
CICERO, ILL.
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TAVERNŲ SAVININKŲ ŽINIAI 
įstatymai reikalauja/ kad visi pre
kybininkai vestų knygas. Aš spe- 
cializuojuos gėrimų prekybos są
skaityba ir žinau tos prekybos įei- 
gas ir išeigas. Labai gerai esu su
sipažinęs su naujausiais gėrimų į- 
statymais. Darau visus mokesčių 
raportus ir vedu knygas labai ne
brangiai.
Apsaugokite save, samdydami pati
kimą sąskaitininką. Box 2378, 1739 

: So. Halsted St.

Skubus patarnavimas 
Patenkinimas užtikrintas

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

Tel. Hemlock 7407 
CHICAGO 

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

DABAR LAIKAS PIRKTI STOKERJ 
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.

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS

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

Turtas virš - - - - $4,900,000.00
Atsargos fondas virš - - $350,000.00
Dabar Mokame 3%% LJž Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

STANDARD „ 
FEDEPAL.SAVTNGS 

---- ~and . ....... .. 
tOAN ASSOCIATION of Chicago

JUSTIN MACKIEVVICH, Eres. 
Vai. 9 Iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki S vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VlRginia 1141

RAM LAUKTI?
įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA« »34«
Dirbame puikias dąntinespleitas jati 18 metų. Ateikite pamatyti 
naujuosius Hue dantis, kurie labiausia paneša į tikruosius ir na
tūraliau atrodo. DYKAI APSKAIČIAVIMAS.
Pamatykite musų permatomas dantines pleitas. Mes darome dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Uwndale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

3945W.26th St. 1724 So. Ashland Avė.
Tet LaUmdale 2908-9

ų .... Atdara kasdien 9 iki 8:30. šeštadieni 9 iki 5.
Tel. Monroe 9251

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONS1LUS
Išima Už ...............
PRABUVIMAS
Ligoninėje ...............
RAUDONGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .....

$13.50
$50.00
$-25.00

$2.00
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaininacija 
ir vaistai ................... $1.00
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

opme
arcus

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

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

iki 9:15 vai. rvlo

Išg’r^it vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkitės “N-nose”



Ketvirtad., birželio 27, 1940

SKAITLINGAS MOTERŲ SUSIRINKIMAS 
ATIDARYME RANKDARBIU PARODOS 

MORRISON VIEŠBUTYJE

SLA MOTERYS PAGERBS VELIONĘ 
MARUI JURGELIONIENĘ

SLA DELEGAČIŲ IR VIEŠNIŲ PIETUS

Oiga Rypkevičiutė, pasiro
džiusi apie 150 metų senumo 
tautišku kostiumu, sveikina 
S.L.A. delegatus ir svečius 
Rankų Parbų parodoj, kuri 
dabar vyksta Morrison vieš
buty]. Ji yra duktė “Naujie
nų ’ bendrovės nario ir knyg- 
\ ėdžio p. Antano ir p-os A. 
liypkevičių.

Buvo labai džiugu nuėju; . 
Boston Oyster House antiadie 
nį, kur įvyko “luncheon” pria; 
Rankdar) ių Pa/odos atidarymų 
Kambarys kupinas mot.rų ii 
vis dar daugiau renkas. Nesu- 
t.lpo, toli gražu, į origina.ia 
pi įrengtų kambarį, reikėjo da^ 
i ntrų tiek v.etų pa a syti. Vie
šnios buvo didesnė pusė SLA 
seimo delegačių ir vietinių mo
terų veikėjų.

Programos vedėja, p-lė E. 
Mikužiutė, savo trumpoj kalboj 
nupiešė t k.slų šio susirinkimo 
ir pakvietė visų eilę moterų kal- 
I ėtojų. Pasveikinimus sudėjo ir 
ponia Mauck, Fellovvship House 
vedėja. Gene Lakas, chicagete 
dainininke, giažiai sudainavo 
Kačanausko kurinį “Mano Gim
tinė“ ir kelias angliškas daine
les. Perst įčius susirinkimui vi
sas Pildomos Tarybos narių 
žmonas, p-lė Mikužiutė pakvie

C. No i ris

VARGO MOTERIS
(Tęsinys)

Lipt n t iš savo vežimėlio, ji 
nežinodavo k lip matės j s l.a - 
t. m s ko i. ė.nii pridengtos ko 
jos, 1 et kartų šipuų ji labai 
a sargiai sutvarkydavo savo 
gausiai kvolduotų sijonų, pirm 
negu eidavo pa’iuosuod pa
kinkius ir paleisti kumelaitę iš 
vežimo. Tuom tarpu vienas iš 
šienpiuvių priėjęs prie jos pa
ėmė arklį ir nuvedė į didįjį 
tvartų. O ji pakėlus nuo akių 
savo skrybėlaitę, kad galėtų ge
rinus matyti, atėjo trumpu ta
keliu į namus. Prietemoj ji at
rodė ypatingai augšta, .liesa. Jos 
veidas buvo rudas, lyg oda, ir 
tasai žodis “raukšlė” ne visiš
kai nupiešė tas vagutes taip gi
liai laiko ir vargo tenai išakė
tas.

Savo plaukus ji mėgino dė
vėti labai paprastai ir tiesiai 
sutrauktus ir susuktus, bet vis- 
tiek matėsi maži garbinėliai, ir 
kiekvienas plaukas ištrukęs iš 
po sagutės arba šukos, susisu- 

tė veikėjas iš svetur, kaip p-lę 
Anesta, jaunuolę iš Massachu- 
setts; ponias Količienę iš Penn- 
sylvanijos, Indrelienę iš Kana
dos, Kemešienę iš Michigan ir 
vietines, ponių Juzę Daužvar- 
lienę Lietuvos Konsulo žmona 
r U. Rakštienę. Visos jos išrei- 
;kė puikių minčių ryšyje mote
rų veikla.

“Gyvenimo keliu eidamos, se
gite gerų sėklų sveikoj dirvoj 
r matysite gražių vaisių bujo- 
ant ir žydint, ir vėl vedant 
įveikų sėklų’’ buv,o žodžiai, ku
bais prakalbėjo į mus viena iš 
lirmųjų lietuvių moterų veikė- 
ų ir profesionalių Amerikoj — 
)r. Johanna Baltrušaitienė i'< 
Pittsburgho. Jos kalbų lydė j a 
.ikrai karšti aplod smentai.

Principalė kalbėtoja buvo 
p-lė Betty Browning, Ch cagos 
Tribūne, Moterų Skyriaus, Klu
bų Redaktorėj

P-lė Browning savo kalboj, 
;arp kito ko, pabrėžė svarba 
lemokratijos, ragindama mote- 
is kuodaugiausia naudotis savo 
/lietinėmis teisėmis ir aktingai 
lalyvauti riš.me k ausymų 
/patingai kurie daugiausia !i> 
:ia šeimos ateitį — tai musų 
nokyklų ir apšvietos.

Užbaigant susirinkimų šių 
odž.ų rašytoja vedė visas susi- 
inkusias dainavime “Sėjau Ru- 
ų”, Lietuvos ir Amerikos him

nų.
Užsikėlus vitšun į Wa!nut 

Aoom, nustebau turtingumu ir 
vairumu rankdarbių, kurie su

daro šių puikių parodų. Kiek 
jia randasi kūrybos, gražios sie
kis, kiek čia reikėjo energijos ir 
patvarumo. Galima praleisti tik
ini įdomių valandėlę atsilankius 
šioje parodoje, už kurios suren
gimų priklauso didelis kreditas 
komisijai, iš p-nių Misčikaitie- 
aės, Rypkevičienės, 'Fe’zienės, 
Millerienčs (evanstonietės) ir 
p-lės Misčikaitės, visa kuri bu
vo perstatyta susirinkimui.

Nora Gugienė

Sulietuvina P. M. P.

ko tuojau į garbinu. Ir visame 
tame žilų plaukų garbinių ritu
lyje matėsi kas nors keisto, lyg 
šmėkliško. O jos rusvos akys 
buvo taip liūdnos, lyg akys nc- 
bylio.

Staiga pajutau ašaras savo 
akyse, kai sutikau jos lėtų žing ) 
snį. Ji sustojo prie manęs, už
dedama savo darbo sukietinta.v I 

rankų ant mano gatves, lyg i : 
paversdama jų augštyn, kad 
tuo geriaus pamatyti naujai at
vykusioje veidų. Du naktiniai 
paukščiai vos nepal etė jos gai
vų, taip žemai jie lekiojo. Ji 
pajuto, kad aš, kaip ir išsigan
dus, truktelėjau, ir jos lupo* 
greitai persikreipė viršun į de
šinę, taip kad jos ve das visas 
persimainė. Kaip žaibas man 
prisiminė veidas mergaitės, ku
ri kartų išgėrė mišinį alves — 
jos • lupos taipgi taip atrodė. 
Tačiau, nors buvau tiktai jau
nutė mergaitė, pajutau, kad iš 
abiejų tų šypsenų, ši buvo kar
tesnė.

(Bus daugiau)

LANKYS KAPĄ — PADĖS VAINIKĄ

£.3 .•E>TLXjrxva,Ex>r;

Atvykusios iš svetur SLA seimo moterys, nųredamo; su 
dėti savo pagarbų atminimui velionės Marijos JurgeJon.enės 
kuri buvo pioniere ir per ilgus metus a laidavusiai dirbo mote
rų veikloje, šiandien atlankys Mariutės kapų ir padės ant jo 
vainikų. ■ '

Butų gražu, kad visos šio skyriaus bendradarbės ir Pa
minklo Fondo narės kartu su atvykusiom viešniom ‘atlankytų 
musų visų mylimos ir nemirštamos alm.nt’ės Marijos Jurge- 
lionienės kapų. Manoma, kad susirinksime kapinėse š audinį 
apie trečių valandų po piet. —Nora Gugienė •»!

Negaliu Praleisti 
Nepaminėjus

Mums visiems — įskaitant ir 
tuos, kurie skaitosi nelaimingi 
— ateina tokios linksmybės va
landos, kad neužtenka vienam 
sau tykiai pasidžiaugti, bet rei
kia didžiu balsu sušukti į pla* 
tų pasaulį: “Gyvenimas puikus! 
Malonus pasaulis! Nieko nie* 
kam netrūksta!”

Tai tokių pilnų širdį teko 
man pajusti pereitų trečiadienį 
parėjus namo iš darbo, ir aš 
taip pat turiu prabilti: “Valio! 
Tai mums auksinis pasididžia
vimas !”

Mano mamytė pasakojo, kad 
jai buvo didi dovana suteikta 
—- kurios vertė peržengė malo^

O. Indrelienė 
(Torontietė)

B. Keblaitienė, M. .Čepulienė, 
rockfordietė, ir jaunutė Geno
vaitė Yokubynaitė, iš Toronto, 
duktė musų nenuilstančios ben- 
drabarbės, Marijos Yokubynie- 

niausius ir Motinos Dienos iš
sireiškimus — kai tų rytų iššau
kė mano seselę Florų visos mo 
kyklos susirinkime ir jai sutei
kė pirmų dovanų už atsižymė- 
jlmų moksle. Įsivaizduokit kaip 
ji jautės, kai pranešė; kad Flo
ra Vilis užsitarnavo didžiausį 

j skaičių kreditų per tuos pirmus 
dvejus gimnazijos metus! Net 

! mokyklos “principai” susitikus 
mano mamų buvo taip pasidi
džiavimo pilna, kad pranašavo, 
jog Flora busianti “pirmoji mo
teris — Jungtinių Valstijų pre- 

. zidentė”.
Kad ir Floros ambicijos ne

linksta prie politinių atsakomy- 
| bių, vienok tokie nuoširdus lin-
kėlimai yra begalo malonus. ir pagirtina vaikų ir tėvų gy- 

Ta<J, linksma buvo ir man venime, ir visų gerų žmonių
matyti tėvelių rupeščių tokį santykiuose. Suzanna Viliutė

SVEIKOS ŠIO SKYRIAUS BENDRADARBĖS!

Dr. Johanna Baltrušaitienė 
(Pittsburghietė)

nės, kuri atvyko seiman vieton 
savo motinėlės, ir žada būti 
musų bendradarbe.

Mes džiaugiamės susilaukę 
jūsų visų Chicagoje, ir tikimės,

| Vaikas Ir
| Mokykla

Rašo
L. Narmontaite

F .HiitiiiitiHiiiiHiinitiuiiiiiiiiaiHiMHHiiiiiiiiiiiidiaiiiiiii

APSAUGA ATOSTOGŲ
LAIKAIS.

Mokyklos uždarytes. Vaikai 
džiaugiasi ir bėga iš namų žais
li. Didesniuose lųiestuose žai
dimo vielos dažnai randasi ant 
gatvių ar šal.gatvių, šios ža.s- 
maviclės yra vaikams pavojin
gos, nes žaismių entuziazme 
vaikai nekreipia atydų į trauki 
nius arba automobilius. Tėvai 
turi dažniau kalbėti ir mokinti 
vaikus apie šitokius pavojus, 
ies nebūnant mokykloj, nėra 
iiokytcjų vaikus perspėti.

Aplinkybėms leidžiant, butų 
'/alkams saugiau eiti į tam t k- 
as prirengtas žaismavietes 
(playgrouhds), kur randasi vi
sokių žaislų, klubai vaikams, 
Kaipo siuvimo, audimo ir taip 
toLau. Čia vaikai bus saugus, 
.ies yra parup.nta patyrusios 
mokytojos, šios vietos nieko 
nekainuoja,, nes yra miesto už
laikomos ir jos landasi beveik 
kiekvienoj aplinkybėj. Jeigu jos 
yra per toli arba vaikai dar per 
jauni patys nueiti, ir negalima 
pasamdyti vyresnį vaikų juos 
nuvesti, tai už mažų atlygiu mų 
<al.ma vaikus nusiųsti i į priva- 
,.nes žaismayietes.!; ’ ••

Uždrauskite vaikams važiuo 
ti su dviračiais gatvėse, nes 
miestuose daug nelaimių atsi
tinka. Jeigu vaikai didesni ir 
jiems reikia važinėti gatvėmis, 
įsakykite taip važiuoti, kad jie 
galėtų matyti atvažiuojančius 
automobilius, ir kad ant dvira
čių turėtų šviesas.

(Bus daugiau)

gražų atlyginimų — nes tai pui
kiausia dovana, kuria gali vai
kai tėvams suteikti įvertinimui 
auklėjimo, sveikų nusistatymų, 
kaip ir įduoto noro ir pasiry* 
žimo mokintis, atlikti kuopasek- 
mingiausiai savo kasdienines 
gyvenimo užduotis. Užtat nega
liu praleisti nepaminėjus tokio 
mums svarbaus įvykio — nes 
jis ir jums gali įduoti naujų 
pasitikėjimų tuo, kas yra gera

V.‘ Količienė 
(Pittsburghietė)

kad arčiaus susipažinus, to mu
sų bendrojo darbo ryšiai bus 
dar tampriau sustiprinti atei
ties darbo naudai.

Moterų Skyrius.

Daug ko galima pasiilgti, k. puodų. Porai mėnesių prabėgu ; 
t. gerų draugų, giminių, gra- nuo musų grįžimo, mama su 
žios gamtos, gegutės kuku, ar kokiais tai reikalais pas jų už- 
malonaus lakštingalos suoki-|ėjus pastebėjo savųjį puodų ir 
mo; bet aš pasiilgau varnos — ilgai nelaukus su džiaugsmu ir
tikros lietuviškos pilkos varne- 
ės. Keistas ilgesys sakysit. Bet 
sutiksit su tuo, kad kartų žmo
gus su kuo susigyvena — tas 
amžinai pasilieka jo atminty, 
ypač je'gu tai įvyksta žymes
niame žmogaus gyvenimo lai
kotarpy. Taip buvo ir su ma
nim.

O buvo tai tada, kai Didžio 
jo karo ugnis užgeso, bet dide- 
is pakaustytas vokiečio čeba- 
cas dar mindė Lietuvos žeme- 
'ę ir jos piliečių teises. Tai bu
vo tada, kai Lietuvos ūkinin
kas į protestų prieš šaudymų jo 
įamnių ančių, kaipo atsakymų 
nuo vokiečio, gaudavo kulkų į 
krutinę ir akis užmerkęs už
migdavo amžinai. Tai buvo ta
da, kai mes gryžom iš Rusijos 
alkani; kai buvo labai šalta 
žiema ir vokiečių iš ūkininkų 
rekvizuotos bulvės apkasuose 
sušalo.

Manau, kad amerikiečiams 
buvo žinoma, jog vokiečiai 
okupacijos laiku imdavo iš ūki
ninkų duokles įvairiais produk
tais. Nuo turimos žemės kie 
kio ūkininkas turėjo duot nu
skirtų dalį javų, daržovių ir 
pašaro. Nuo karvių skaičiaus 
nustatydavo kiekį pieno ir 
sviesto, nuo vištų kiaušinius ir 
nuo penimos kiaulės skerstuvių 
gan didelę dalį.

Kai rudenį ūkininkai suvež- 
davo bulves į tam tikras įstai
gas, tai ten jas atsverdavo ir 
siųsdavo tiesiog į tam tyčia 
paruoštus apkasus, kuriuos jau 
anksčiau suvaryti miestelio vy
rai iškasė. Tai buvo apie l1/* 
metro pločio, % m. gylio ir ke
lių dešimčių metrų ilgio urvai, 
jų buvo visas tinklas, užiman
tis gan didelį plotų žemės kur 
nors arčiau kareivinių ar gelž- 
kelio stoties.

Kuomet pripildydavo ravus 
bulvėmis, tai dengdavo šiau
dais, o ant jų pildavo gana sto
rokų sluoksnį žemių. Taip tai 
vokiečiai apsaugodavo savo 
grobį nuo šalčio. Bet ne visuo
met jiems tas pasisekdavo. Štai 
pasitaikė lietinga vasara ir 
daugelio, ypač pakalnėse, bul
vės supuvo, o kurios ir buvo 
surinktos neva sveikos, tai bu* 
vo labai nepatvarios, o dar ap
kasuose šaltos žiemos suimtos 
— jos paskelbė “revoliucijų”— 
pradėjo nuodingas dujas pro 
apkasų stogų leisti.

Pamatę vokietukai sukrato: 
pradėjo draskyti apkasus ir 
rinkti bulves. Nedaug jie lai 
mėjo, ypač kad nebuvo malu-' 
nu knaisiotis po supuvusias, 
karštas į masę pavirtusias bul
ves; lai semdavo į tam tikrus 
iovius-neštuvus ir versdavo už 
lyoros, bene trąšos buvo manę 
š jų padaryti. Bet atsirado to* 

kių sutvėrimų, kaip alkani 
žmonės ir jie pasistengė tuos 
puvėsius kasdien nuvalyti. Jų 
tarpe buvau ir aš.

Kaip jau minėjau, mes bū
va m tų metų grįžę iš Rusijos. 
Grįžom alkani, apdriskę ir ba
si, o namuose irgi tik namo 
sienos su pusiau išdaužytai* 
langais radom. Baldai ir kiti 
reikmens buvo kokių nors ge
radarių “priglausti” amžinai. 
(Niekuomet neužmiršiu, kaip 
musų mama atsiėmė nuo vie
nos kaimynės musų didžiulį

dėkingumu prabilo: Ačm tau 
kaiminkėle, kad priglaudei ma
no puodų; duok Dieve tau svei
katų, — griebė už puodo ir 
pro duris, kad vargšė kaim u 
kėlė nei prasižioti nespėjo, o 
vėliau vis rodė savo didelį 
draugiškumų). Vienok nepa
prastai džiaugiamės ir tuo, kų 
radom — namais. Namuos ri
dom “globėjų”, kuris buvo už
sodinęs musų daržus, bet 
mums iš jų neteko nė vienos 
bulvės, nei kitų daržovių; o ka
dangi, kaip jau minėjau, tų va
sarų bulvės supuvo, t ii nieks 
jų ir nepardavinėjo. Turgų, ži
noma, vokiečių laikais visai ne
buvo, žmonės tik slaptai šį ta 
gaudavo ir tai geresniais lai
kais. Musų šeima buvo iš šešių. 
Mano brolis ir sesers buvo dar 
maži. Aš pati vyriausioji ir tai 
tik paauglė. Tėvas tik vienas 
tedirbo, tai sunku buvo susi
griebti. Ypač rūpėjo tėvam* 
tas, kad pavasariui nė vienos 
bulvės sėklai nėra. Mama suži
nojusi apie vokiečių išmetamas 
puvenas ir sako: “Gal nueitum, 
vaikeli, pažiūrėti, gal ir tu ga- 
ėtum kiek nors tų bulvių par- 
iivežti.”

—Gerai — atsakiau — ir už- 
iimetusi rusiško čertakožo se
nų žiponų, apsukau galvų dar 
nuo caro laikų išl kusia šilta, 
nors ir sudilusia skepeta, o ko- 

(Tęsinys 7-me pust.)

Maistas
Ved* MORTA BUGIKN1

Persikų (Peach)
Želė

3 puodukai persikų sunkos 
puodukų cukraus

1 buteliukas komercinio vaisių 
pectino.
Sunkai priruošti išimkite kaule

lius iš 3% svarų prinokusių persi
kų. Nelupkite. Sutrinkite, pridėkite 
% puoduko vandens, užvirinkite, 
pridenkite ir lai verda per penkias 
minutes virš mažos ugnies. Nusun
kite. Atsaikuokit sunką ir cukrų į 
nemažą puodą ir sumaišykit. Užvi- 
rinkit virš karštos ugnies, tuojau 
pridėkite pectiną ir nuolat maišy- 
kit. Tuojau nuimkit nuo ugnies, nu- 
sunkit ir greitai supilkit į stiklus. 
Tuojau uždekit parafiną.

t j DJ**1' 'i i* i| t '•' L/įfr?'• x't- t * tik.' ' t '
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Moterų Skyrius
♦

(Tęsinys iš 6-to pusi.) 
jas į klumpeles, audekliniu vir
šum aptrauktas, įkišau. Taip 
apsirėdžiusi, paėmiau rogeles, 
d ant jų užmečiau m&išą ir nu- 
haukiau per mišką ten toli, to
li, net prie kareivinių, kur bul
vės iš apkasų nuodingas dujas 

. leido.
Parsivežiau pusę maišo, mat, 

per anksčiau atėjusius sunku 
buvo dasiniušti. Bet ir tai bu
vo gerai. Visi džiaugėmės, kad 
gavome vakarienei tarkuotų 
bulvių kukulių, geriau pasa
kius sriubos, nes prišalusios 
bulvės nūs loja tam tikro kli- 
jaus ir išvirti kukulius neįma-i 
noma; jie išsileidžia taip greit, 
kaip tik patenka į verdantį 
vandenį. Nė viena sveikesnė' 
bulvė nepatekdavo į valgomųjų 
rezervų, nes mama stropiai at
rinkdavo, nup’audavo, išdžio
vindavo ir atidėdavo sėklai, o 
pačios Slogiausios paršeliams 
tekdavo.

Tokių bulvių tarkienė turė
davo keistų skonį, bet kad jus 
žinotumėt kokia ji būdavo ska
ni! 

. » f

Taip tai ėjau aš tų bulvių 
gauti diena iš dienos per pus
antro mėnesio. Netoli nuo ma
no gimtinio hainel o, ant aukš 
to Nemuno kranto, dribsojo se
nas, labai senas kluonas, vi-.ų 

„užmirštas ir nė kieno nenaudo
jamas. priešais kluonų, kvadra
te, didelė, graži pieva, o iš ke
turių kampų jų saugojo ketu
ri milžinai beržai. Ir koki gra
žus tie beržai buvo. Baltlieme- 
niai ir gražiom, nukarusiom ša
kom. Nors jų. liemuo ir buvo 
surembėjęs, nes gal šimtame
čiai jie buto,• bet šakos kaip 
pusnis baltutės, kyšojo iš tarpo 
žaliuojančių ,tsmulkių lapelių.

'Vz Kai tik pradėjau suvokti ir 
norų pažinti aplinkumų, nuo 
to mano amžiaus laikotarpio 
aš įsižiūrėjau į keturis beržus. 
Ir visada juos matydavau: ry
te. ir vidudieny, vakare ir kar
tais vasaros nakty, kai lakštin
galos suokė. Nežiūrint į kurių 
p’us'ę iškeliaudavau ir iš kurios

. A. 4b A.
Antanas jurevičius

. Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Jt>irželip 24 d., 8 .vai. vakaro, . 
1940 m., sulaukęs 49 metų 
amž., gimęs Kėdainių apskr., * 
Baisogalos parap., Serutiškės 
kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų. '
Paliko dideliame , nubudime • 

3 seseris: Anelę ir švogerį 
Baltramiejų Rojenčiiis, Bū- • 
gamilo Young, Stephanie Mu- 
ručkauskienę, 2 brolius Pran
ciškų ir brolienę Oną, Joną ir ■ 
brolienę Anastaziją ir kitas i 
gimines, Lietuvoje —. motiną < 
Teklę, 2 seseris,. Oną Saviėie- 
nę, Kazimierą Obulevičienę ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Ant. F. 
Phillips kopi., 3307 Lituanica. 
Laidotuvės įvyks penktad., 
birželio 28 d., 8 vai. ryto iš 
kopi. į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos liž velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a; a. Antano Jurevi
čiaus giminės, draugai ir pa- < 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir . 
suteikti jajm paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Seserys, 
Broliai, ir kitos Giminės. 
Laid. Direkt. Ant. Phillips, 

Tel. YARDS 4908.

grįždavau — vis pirmiausia pa
mėtydavau keturis beržus. ,

O kai ateidavo ruduo ir pal
ši debesys nuskęsdavo kristali
niame Nemuno veidrody, pa
darydami jį rusei u — keluVi 
beržai pradėdavo ošti liūdnų 
nesuprantamų iheliod jų, o tarp 
jų, šakų pritūpdavo šimtai vaV- 
nų. Jos supdavosi ant vėjo kil
nojamų šakų ir vis pasimainy- 
damos klykė: kra! kra! kra!

—Bus drangana — žmonėm 
sakydavo. Bet kuomet varnos 
glaudžiai sutūpdavo į pat ber
žų viršūnes ir tyliai išrymo
davo ten po kelias valandas, 
pa ly dedamos raudonų saulės 
kamuolį už miškų kalnų, tai 
jau turėdavo būti didelis šal
tis. Taip nelyginant beromet- 
ras, varnos mums būdavo.

Bet tai dar ne tas, kas suar
tino mane sii varna, kurios da
bar ilgiuosi. Tai buvo reikalas, 
surištas su bulvėmis. Atsikeliu 
būdavo 6 vai. ryte ir traukiu,; 
kad nepavėluočiau vis į tų pat 
vietų, per miškų, slidžiai išmin
tu sniego taku. Užkopiu ant 
kalnelio, paskui vėl pakalnėn 
leidžiuos. Tuo metu lik švisda
vo ir tuo pat metu varnos kel
davosi iš savo šiltų, pušų viršū
nėse susuktų lizdų. Atsimenu 
pirmų kartų, kai pušis sušlamė
jo, varnos pajudinta, aš net 
Krūptelėjau, bet pakėlusi ga.vų 
l viršų ir pamačiusi varnų, ku
ri mane pasveikino Su trumpu 
kra, aš nusiraminau ir nužy
giavau savo taku. Taip kas ry
tas aš ėjau vienų viena, aplink 
ne gyvos dvasios, tik vejas 
kartais stipriais savo sparnais 
glamonėjo ir šaltis skverbėsi 
ginai į mano kimų, o maišas 
ant mano rogelių į ragų su
stingdavo. Svajojau aš eida
ma apie daug kų. Ąpie įtai, kad 
kambariuos labai šalta, nes ne
turim pakankamai kuro; kad 
vis dar neturim ko nors geriau 
pa valgyti ir kad aš jauna mer
gaitė einu viena per miškų, to
li, toli; einu vargo stumiama. 
Tik kai prisimindavau, kad 
ateis pa vasaris, pasodinsiu! bul
vių ir kitų žiemų jau nesušalu
sias bulves valgysim, tai dvi
gubai pagreitindavau žingsnius,; 
kad anksčiau nueiti prie Jvo-, 
ros, kad arčiau atsistoti ir dau-

. 1 ■ . * . ’ •

giau sušalusių bulvių į maišų 
prisigramdyt. Kartų, kai varno-, 
ė priprastu laiku kėlėsi ir kaip 
kas rytas pasveikino mane su
kranksėdama, aš sustojau, pa
žvelgiau į viršūnę, kur ji buvo, 
ir pamaniau: taip, varnele, mu
dvi dabar draugės. Aš einu ten, 
kur ir tu neužilgo atlėksi. Ka
da tai buvo laikai, kad aš tau 
-šmesdavau trupinių, o dabar 
tu su manim daliriieši..

Nuo laiko, kai aš palikau 
Lietuvą, esu mačiusi varnų, tik 
zoologijos darže ir tai buvo tik

SonJA

Kari ^.Š tupėčiau juodą laivų į 
Ir nilfe Šilko bėres, ’
Tai plaukčiau, plaukčiau, tai

IddJočTab į
Po judės, po mares.
KaM /bučiuotų mano laivą 
Melsvieji vėlrdenai,
Dainuotų bahgos ’riaują dainų, 
Kutibs tu hežiiiai,
Tikrai žina*u, kad i'hari'ų saulė 
Šiandieną bebžįįes,
Bet Jei neskęstų rrtaub laivas, ' 
Kas fhėrfęš pašiles?

šlykšti iniitacija; subilda VotiV 
iš kėuTų, skilios ir keliolikos! 
plunksnų ant jos. Ir aš vis il
ginės piTk'ds, gražios, Tetuviš- 
kos varnelės —( sunkių gyveni
mo laikų draugūs. —Dzūkė.

Profesionalią Kliubo 
Žinios

NAUJIENOS, CHieago, UI.

PAIEŠKAI! 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.

REIKALINGĄ MERGINA kaipo 
veiterka. 5700 Wę§t 79th St., Tele
fonas Summit 868Wl.

HELI? VVANTfeb-r-FExVlALE 
Darbininkių Reikia

SITUATION WANtED 
Ieško Darbo

IEŠKO DARBO FARMOJ, dirbti 
lauke, rinkti obuolius, ravėti arba 
kokį kitą lauko darbą. 71Ž6 Soūth 
Artesian. Mitkienė.

yx.r.i..K r.; ;

NAl'.nENŲ-ACM E TMr<nt>nt.r.

PHILADELPHIA. — John D. Hamilton yra laikinas 
pirmininkas republikonų konvencijoj.

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 Lavvndale 5510.

CLASSIFIED ads
iVHOLESALE FkjRNITURE 

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

- VEIZĖK! Negirdėta proga. Par
siduoda šiušapis (Shoe Rėpairing 
Shop), labai .pigiai. Bįznis išdirbtas 
per daug metų. Nemokantį išmoky
siu. Buk nepriklausomingas — ne
praleisk šios progos. 5646 S. Went- 
worth Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-Žemė Pardavimui

KARAI^NEŠA INFLIACIJĄ
Vertybės pakils, skirk pinigus 

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

ROSAIN’S OFISAS 
(Mr. Mickevice),

5933 S. Halsted St. Normai 3656.

Trečiam savo susirinkime, 
laikytam birželio 15 dienų šių 
melų, Lietuvių Moterų Profe- 
siosalių Kliubas tarp kitų daly
kų nutarė dalyvauti SLA šeinio 
pietuose, surengtuose vien tik 
moterims, ir nutarė išpildyti 
pakvietimų ir nusiųsti dvi de
legates į Bendro Vilniui Šelpti 
Komiteto susirinkimą, sušauk
tą steigimui moterų skyriaus. 
Delegatės į šį susirinkimą buvo 
p-lės B. Balickaitė ir L. Nar- 
moiitėitė, o altėrnatcs Steką 
Strik oi ir Agnės Uvick.

Taipgi narės išpildė anketas 
apie jų profesijas ir mokslą. 
Šios anketos bus nusiųstos kon
sului p-ui P. Daužvardžiui, ku
ris renka šias statistikos žinias. 
P-Ie Agnės Uvick, kuri yra pa
tyrusi žaismaviečių mokytoja 
(pįayground teacher), buvo iš
rinkta kasos globoja ir anglų 
kalbos korespondente. ’

Išvyksta į W. Virginia
Susirinkimas buvo trumpas. 

Prie skanios vakarienės buvo į- 
leikta dovanos p-lei llelen Be-* 
terš (Petrulevičiutei), kuri yra

• » I i. .!».pirma naujo klubo nare apsi
vesti. Į porų savaičių p-lė rlc- 
len, kuri yra slauge, apsives su

* b 1 l • > # . t

Dr. Orcult ir abu apleis Chica- 
gų ir apsistos West Virginijos 
ligohbutyje, kur 'daktaras bus 
chirurgas ir p-lė Heleri užims 
vietų kaipo viršininke chirurgi
jos slaugių. P-Iė Hėlen Peters 
ir jos sesuo Josejihine gyveno 
Tauragėj, kur Helena dirbo li- 
gonbulyje, o Juzė mokino ang
lų kalbos aukštoj mokykloj. Jos 
yra gerai žinomo Dr. P. Zalliri 
ir jo žmonos giminaitės, taipgi 
ir ponų Wm. Stulpinų.

4 , f . •

Laiškai apie šią naujų drau
gijų —; Tnę Lfitnūanian Brofe- 
šional Women’s ęiūb —turi 
būti siunčiami p-lei lĮelen Bech, 
29 W. 104th Place, Chicago, fll.

SLA Seimo Viešnioms.
Butų malonu susipažinti su 

profesionalėmis, kurios lankosi 
Chicago j Seimo proga. Dėl grei
tesnio susikalbėjimo, galima 
kreiptis į pirmininkę L. Nar- 
monlaitę, 8034 S. May St., te- 
cphonė STEwart 3069.

—Profesionale

Minint Vienų 
Metų Šūkaktuvėš

L. v • j

Verną B’geKutė-Dauderlenė

Lygiai prieš metus laiko 
(1939 m.\birž. 27 d.) iš gyvųjų 
tarpo išsisįkyrė dar pačioj jau
nystėj būdama mylipia duktė, 
sesuo, žmona ir per daugel me
tų rimta dailės darbuotoja — 
Verną Bigeliutė-Dauderięnę. Jos 
gyvenimas buvo taip pavyzdin
gas”, jos darbai, ypatingai dailės 
srityje, taip turtingi, kad jie 
pajėgs visuomet palaikyti gy
vą jos atmintį..

Tegul jos motinėlė, vyras iri

MERGINA PATYRUS prie na
mų darbo, paprastas virimas, $10 
sąyaitėj, atskiras kambarys. Radio, 
privatiška laundry. Mrs. Eger, 
153& Eitis Avė., Kenwood 1Ž16.

Š::g

A

PHIJ^ĄDELPHIA. — Kongresmanas Joseph W. 
Martin, Massachusctts valstijos atstovas, buvo išrink
tas pirmininkauti republikonų konvencijoje.

Kino- TeatraS

“Turhabout” yra giliai ž‘n- 
geidi knyga. Tai tos rūšies 
kiiyga, kurių pradėjus negali 
padėti kol neperskaitai iki pa
skutinio lapo.

Pradedant ate’nantį šeštadie
nį nebeieikės namuose deginti 
šviesos, kad tų juokingų veika
lų perskaičius; galima bus vi
sai lengvai su visais karakte- 
riais susipažinti. “Turnabout” 
bus rodomas Apollo teatre. 'Ga
rdie LąAdis busi jauna moteriš
kė, kuri susiginčijus su vyru

• • . . . I

atsirado vyro ofise bedirbanti 
jo darbų; o Johil Hubbard bus 
t&š suerzintas vyras, kuris po 
tų ginčų pdsįuto persimainęs 
vietom su savo žmona ir besi- 
triusihs prie naminių darbų.

Kaip jiems seka^ taip pasi- 
ke tusiam jų gyvenime yra ma
lonu pamatyti, ypatingai jeigu 
nesenai .esate tokiam pat susi
kirtime buvę. ;

Pirmad'enį atidarys didin'es- 
tyj naują “mūviu” pąlocių — 
Studio teatrą (seniau Sono- 
tone). Veikalas bus t “French 
without Tears” su Ray Milland 
ir Eilėn Drcvv. Bus vaizduoja
mos vėliausios karo 
“Bhie Danube” ir kili 
pamarginimai užpildys 
valandų programą.

Vienas svarbiųjų pritrauki
mų bus raudonplaukes gražuo
lės iš Vedžioto jos. Tai tikrai

žinios

artimi gimines nuolatos randa 
surėininimb Vernoš gyvenimo 
gražiuose darbuose. Jie buvo 
gausus ir hiekuomef nemirs.

Nora <r-ė

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

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

REfkALlNGĄ , MERGINA ar 
moteris patyrusi prie vaikų. 4248 
So. Artesian.

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

REIKALINGA MERGINA pa
gelbėti prie kūdikio. Gali gyventi 

i arba vakarais išeiti. Tel. Sacra- 
mento 1343. Mrs. Bain, 3855.

RĖNDON AR PARDAVIMUI mū
rinis bizniavas namas su fletu.

201 Grant St., Behvood, III.

HELP WANTtel>—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

NUSIPIRKITE GRAŽŲ NAMĄ
Pardavimui Modernas naujas, du- 

flatis prie pat Marųuette Parko. 4 
ir 5 kambariai, karšto vandens ši
luma. 7144 . So. Mozart St., Tel. 
Radcliffe 1622.

| nuostabus pagerinimas — kam 
nebūtų malonu į gražias pahe-

ne vienų šypsenų šiais susirūpi
nusiais laikais iššaukti. Tėmv- 
kit “double feature” apgarsini
mus; pavyzdžiui, šia savaitę ga
lima matyli “The Farnier's 
Daughter”, “Free, Blonde and 
21” daugely j iškabų; “I Take 
Tliiš Woman” ir “Too Many 
Husbands” dar kitose; o kitur 
”It’s A Dale”, “Johnny Apollo”, 
“Coolcd by Refrigeration”.

Suzanna Viliutė.

Ne Garsus Cicero 
“Plieks” Garsius 
Chiėagiečius
Susitiks šiandien Šeiminiame 

Piknike.
CICiEBO. — Kaip visi kiti, 

taip ir Ciceros lietuviai įdomau
jasi S.L.A. šeiminiu pikniku 
Liberty Darže, šiandien po pie
tų ir vakare. Tai nepaprastas 
nuotikis. Pikniko dalyviai iš į-

riausia proga čia susitikti, Ruo
šai pasikalbėti. Kas turit pažįs
tamų ir norit su jais susitikti, 
atvažiuokite. Be to, išklausysite 
programų ir pamatysite kaip 
šauniai veikia musų jaunuoliai.

Loš R. R. Klubas.
R. R. Klubo grupė loš prieš 

geriausius Chicagos lošėjus. Jau 
yra sudėta nemažai pinigų lai- 
žyboms. Kuri pusė laimės, to 
niekas negali pasakyti. Aš sto
viu už savuosius. Nors jie ir 

garsus lošėjai, bet tiems 
“garsiems” chicagįečiams duo
da, daug rūpesčio. Na, kam čia

REIKALINGAS STOKERIŲ pąr7 
davėjas, turi būti patyręs, geras 
uždarbis geram vaikinui. ARCHER 
ŠTOKER SALES CO., 3970 Archer 
Avenue. Tel. Lafayette 3138.

VartnIęr^ vvanted 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAŪ PUSININKO į Road 
House biznį. 5700 W. 79th St., 
Stickney. » • t • — ■ » f '

MIESTO GYVENIMAS UŽ M1E- 
STGp Visas akras turtingos sodnų 
žemės prie Lake Street, Ų. S. 20, 
įrengti 4 kambariai, modemas na
mas, gili šulinė ir elektrinė pum- 
pa, naujai dekoruotas. Gatavas įsi- 
kraustyti. Garažas. $3975. $300 įmo
kėti, $30 į mėnesį.

ALBERT F. KEENEY, Realtor 
5612. North Avė. 

Tel. Merrimac 4300.

FOR RĖNT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

; RENDON PIGIAI 3 AKRAI, 
Hamburger Stand, gasolino stotis, 
gyvenimui namas, 147 West Route 
4 A. Atsišaukite Lafayette 3919— 
1853 West 35th St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

25 AKRŲ FARMA, 2 mylios iki 
Michigan ežero. Gera žemė, kiek 
miškelio, prie didelio vieškelio, bu- 
dinkai kai tik pertaisyti, elektrikos 
šviesos. Puikus pirkinys už $1345. 
Tik $300.00 įmokėti, likusią leng
vais terminais. John Hanson, Hart, 
Michigan.

SUSIRINKIMAI
, CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL
KIEČIŲ susirinkimas įvyks birže
lio 27 d., 7:30 vai. vakaro, 6908 S. 
Western Avė.. Chicago. 111. A. G. 
sekr.

spėlioti, atvažiavę pamatysime. 
Tad, visi bukite. Lošimas tarpe 
7 ir 8 vakare. Įžanga visiems 
veltui.

Be Aly'voš, Gašoliho —
čia yra nemažai lietuvių, ku

rie valdo “šerVice stations”, — 
aptarnauja automobitisluš. Be 
to nei vienas negali apseiti. Va
dinasi, nori važiuoti — turi tep
ti, gerai tepti.

Tarp tų visų aptarnavimo 
stočių galima kai kurias pami
nėti. J. šliekis, 1538 S. 48th 
Avė., neseniai alpičko nuo S. 
Petruko — vieta ne didžiausia, 
bet visko yra ir kas ko hori, 
gali gauti. Vanduo, oras dykai, 
o svarbiausia — nuoširdus pa
tarnavimas. Automobilis neina 
be gasolinho, alyvos—.

P. šliekis neblogai nusimano 
apie visą mašineriją, tad jeigu 
kas turit kokių nesusipratimų 
su savo automobiliam, atsi
kreipk itfe pas savo tautietį, b 
patarnavimą gausite he prastes
nį kaip pas sveliihtautį.

Taipgi gerai verčiasi jaunuo
liai GrigąlAYČiAi. Jų Viela, 50 it 
22 St. Jie visus aptarnauja su 

mina daug 
—D.

BUILD1NG MATERiAL 
Statybaii Materiolas •

Tel. VICTORY 127Ž
DYKAI Apskaičiavimas. 

Carr-Moody Lumber (Jo. 
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.

AUTOS—TRUCkS J^OR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PRIEŽASTIS
KAINŲ IŠKILIMO

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

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

SUSITAUPYK DABAR 
KOL GALIMA. 

Štai keletas prięškarinių kainų 
SPECIALAI:

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

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

$345 
645 
425 
445 
375 
345 
245 
& 

. 95

puikus vieno savininko karai. 
PARKWAY OLDS 
5207J1 CERMAK ROAD,

“smile”. Linksma 
gelbsti biznyje. ATDARA V
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Vieningumo Dvasia Keis 
kiasi SLA Seimeli

Darbas Eina Sklandžiai, Priėmė 
Finansinius Raportus

Įnešė Rezoliuciją Smerkiančią Kl. Jurgelionį
Nauja, draugingo vieningu- 126 Kuopos Delegatus Priėmė 

mo dvasia pasireiškė vakaryk-j 
ščiose SLA seifha-sesijose, Chi
cagos Morrison viešbutyje.

Dienotvarkėj buvo keli svar
bus “opieji” klausimai, ir kai 
kas pranašavo “ekspliozijų”, 
bet jos neįvyko ir, atrodo, kad 
neįvyks. I

Seimo darbas eina sklandžia 
vaga. Nėra pamato tikėti, kad 
nuo jos nukryps, ne bent kas 

z bandys purvo krūvą įversti?
Reikia pasakyti, kad yra ne 
vienas žmogus, kuris mielai 
tai padarytų.

Vakarykščių diskusijų dva
sia buvo draugiška, be asme-| 
niŠko elemento, vienok atnešė 
truputį rezultatų, kurie palies
tiems žmonėms nebus malo
nus.

Finansų raportą priėmus, 
adv. J. Grišius padarė Seimui ( 
įnešimą išnešti rezoliuciją 
prieš redaktorių Kl. Jurgelionį 
už diskredituojančius raštus 
“Tėvynėje” apie S. L. A. fi
nansinį stovį. Įnešimas buvo 
paremtas.

Finansinio raporto diskusijų 
bčgyj sekretorius M. J. Vini
kas pripažino, atsakydamas 
į red. Miėhelsono paklausimą, 
kad Jurgelionio raštai apie or
ganizacijos finansinį stovį bu
vo neteisingi.

Tas raportas buvo svarsto
mas priešpietinėj, 5-toj sesijoj.

Svarsto Sekr. Raportą.
Popietinė sesija užbaigė Hlė- 

nos darbą svarstydama sekre
toriaus M. J. Viniko raportą, 
kuriame jis papildo savo ben
drąjį raportą su iždininku- Jis 
raportą ’ skaitė ir atsakinėjo 
paklausimus, bešališkai, tak
tiškai ir aiškiai. 

.1 . r . •

Šioj -sesijoj buvo nutraukti 
delegatų paveikslai. Taipgi p- 
lė Zelniutė, narė laiškų ir te
legramų skaitymo komisijos, 
skaitė sveikinimus Seimui. Jų 
buvo daug, p-lė Zelniute kaip 
Amerikoj augusi lietuvaitė, 
skaitė pažymėtinai gerai.

Sesijoms pasimainydami pir
mininkavo prezidentas Bago- Į

126-tos kuopos delegatai bu
vo priimti. Mandatų komisijos 
narė, p. V. J. Količienė rapor
tavo, kad tos kuopos narių su
dėties ir delegatų legalumo 
reikalu yra netikslumų, bet 
vadovaudamos brolybės dva
sia, komisija rekomendavo de
legatus pripažinti teisėtais. Ra
portas priimtas vienbalsiai.

Rytmetinėje sesijoj Seimo 
sekretorius, S. Vitaitis, per
skaitė pirmų keturių sesijų 
protokolus. Su keliomis mažo
mis pastabomis buvo priimti 

, vienbalsiai.
1 Rytmetinėj sesijoj Seimo se
kretorius, S. Vitaitis, perskaitė 
pirmų keturių sesijų protoko
lus. Su keliomis mažomis pas-' 
labomis buvo priimti vienbal
siai.

Vakar Seiman atvyko Pildo
mosios Tarybos narys, Dr. 
Kvotėjas, Dr. Stanislovaitis iš 
Waterbury, Conn. Jam tuojau 
buvo suteiktos seimo teisės ir 
prisegta ženklelis.

Iždo globėjų E. Mikužiutės 
ir S. Mockaus raportai buvo 
priimti vienbalsiai, 
paklausimų.

Panašų “surprizą’

NAUJIEN6Š, Chicago, UI.

, n a e Tpif>nnoro
PHILADELPHIA. — Minnesota valstijos gubernatorius, Harold F. Stassen, sa

ko kalbą republikonų konvencijai.

SLA ŠEIMINIAI PARENGIMAI
ŠIANDIEN, birželio 27 dieną — 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, Walnut*Room. Įžanga veltui.

Traukia Kazimiera 
Skrabį Atsakomybėn

Nebuvo

red.
ir

VAKAR CHICAGOJE

suduotus
Pildomos

moji Taryba, ir pereita, ir bu-.. 
simoji, deda ir dės pastangas 
visus depresijos 
smūgius atitaisyti.
Tarybos nariams tegalima pa-j
linkėti pasisekimo tame svar
biame organizacijos darbe.

Po ilgų ir, reikia sakyt, var
ginančių diskusijų, kurios ėjo 
ketvirtoje sesijoje, penktą se
siją tenka skaityti tikrai kon
struktyvia. Jei ketvirtoje sesi
joje delegatai ir ginčijosi ir 
nervinosi, tai penktoje sesijoje 
tokių ginčų neturėta. Ketvirto
je sesijoje daug laiko išeikvo
ta svarstant redaktoriaus ir 
apšvietos komisijos raportus. 
Penktoje sesijoje daugiausia 
laiko pašvęsta svarstymui ben
drojo raporto, kurį paruošė S. 
E. A. sekretorius M. Vinikas, iž
dininkas K. Gugis ir iždo glo
bėjai. Susirinkusieji delegatai 
daro įvairius paklausimus, į 
kuriuos atsakinjėa sekretorius 
Vinikas, iždininkas Gugis ir 
dalinai tvarkos vedėjas brolis 
Mažukna.

Jurgelionio Priekaištai Ir 
Faktais

j Šiandien {vyksta 
L.S.S. Konferencija

Kaltina Antros Kategorijos 
Žmogžudyste

Koronerio džiurė vakar re
komendavo atiduoti krimina
liam teismui ir apkaltinti an
tros kategorijos žmogžudyste
27 metų marųuetteparkietį Ka
zimierą Skrabi.

Automobilio nelaimėj kelioli
ka dienų atgal jis mirtinai su
važinėjo du žmones, Joseph 
Potaczek, ir jo žmoną, gyve
nusius ad. 2609 19th street.

Skrabis gyvena ad. 6547 S. 
Talman a'venue.

• Geg. 24 d., prie 53-čios 
ir Laflin paslydęs pavirto ir 
sunkiai susižeidė senas šios 
apylinkės gyventojas, Antone 
Lebensorger, nuo 5301 South 
Justin st. Vakar jis pasimirė 
nuo žaizdų apskričio ligoninė
je.

• Darbo metų naujai kasa
mam “subway” tunelyj mirė 
darbininkų formanas Norman 
Barcrom, nuo 1624 S. Carpen- 
ter street. Jis turėjęs širdies

išiandien, kaip 2 valandą po 
pietų, Morrison viešbutyj, 42- 
tram aukšte, įvyksta L.S.S. 
konferencija. *

Kviečiame visus L.S.S. kuo
pų delegatus ir pavienius na
rius dalyvauti kuoskaitlingiau- 
siai.
L.S.S. Konferencijos Rengėjai.

WPA Darb. Turės 
Prisiekti, Kad Ne 
Komunistai, Naciai

Autom. Nelaimes
ledo 
žai-

• Prie namų po didelio 
troko ratais žuvo gatvėj 
dęs 7 metų berniukas John 
Oganovich, 302'3 East 96th st.

O Prie 11-tos ir Halsted st. 
vakar anksti rytą buvo suva
žinėtas nežinomas, gal 50 me
tų vyras. Netrukus po nela:- 
mės jis mirė Roseland Com- 
munity ligoninėj. Spėjama, kad 
jo pavardė buvo 
sky. Užmuštasis 
svarų svorio, 5 
aukščio. Turėjo
mėlynas akis, dėvėjo

Kai kurie WPA darbininkai KclTĮjeiltCriS 

Illinois valstijoje jau gavo į- Užsimušė Prie 
■■ • • • t — v •

• 63-čios gatvės gatvekaryj 
nežinomas vagilis pasivogė pi
niginę su $7.00 nuo policisto 
Thomas North. Gyvena ad. 927 
East 45th street.

Frank Ragov- 
buvo 
pėdų 
žilus

Reikės Pasirašyti Pareiškimą

apie 160 
10 colių 
plaukus, 

akinius.

• Chicagos pašalpos admi
nistracijos viršinnkas Lyons 
kreipėsi Į miesto valdybą pra
šydamas $1.500,000 paskolos 
darbininkų šelpimo reikalams. 
Metų pabaiga dar toli, o ad
ministracija ižde turi tik $275,- 
000, neskaitant p’nigų, kuriuos 
pašalpos reikalams gauna kas 
mėnesį iš valstijos.

• Moterų pavilione, Mante- 
no kalėjime ir ligoninėj, vakar 
buvo paskelbta kvarantina. 
Įstaigoj vėl pasirodė šiltinė.gavo ir 

šiek-tiek 
nusiminė, kad negavo progų 
padiskusuoti su delegatais, bet 
jo ilgas ir atsakomingas rapor
tas, nušviečiantis įvairius SLA 
finansinius reikalus, buvo irgi 
priimtas be paklausimų ir 
vienbalsiai.

Bendro finansinio raporto 
diskusijose dalyvavo inž. Nor
kus iš Philadelphijos, inž. Ga
brėnas iš Trentono,
Michelsonas, ČekanaušĮkas 
buvęs prezidentas Gegužis.

Gegužis kalbėjo kviesdamas 
delegatus neieškoti kabliukų 
bet bešališkai, širdingai SLA. 
reikalams darbuotis. Jis nuro
dė, kad depresijos laikams 
atėjus bankai užsidarinėjo, ap- 
draudos bendrovės bankrotą- 
vo, įro visos šalies finansinė 
tvarka. Ir SLA negalėjo išven
gti nepakliuvęs į tą sukurį, 

čiiis ir vice-prezidentas Mažu-'kaip ir kiekviena stambi fi- 
kna. nansinė organizacija, ši Pildo-

Įdomiausias šioje sesijoje 
dalykas buvo tie skaičiai, ku
rie parodo SLA finansinę bu- 
klę. Delegatas St. Michelsonas 
daro paklausimus apie SLA 
turto stovį. Jis nori žinot, kas 
sako tiesą: bendrasis raportas 
ar redaktorius 
ris daug rašė 
“flopauzes”, 
tam panašiai.
nikas duoda išsamų atsakymą. 
Iš jo paaiški, kad Jurgelionio 
daryti priekaištai neturi pa
grindo. Jurgelionis reiškė savo 
nuomonę”-—sako Vinikas. Jur
gelionio iškelti kaltinimai ne
sutaikomi su; tikrove.

NAUJIENtJ-A.CME T.-l. vilui,,

RIVER FOREST, ILL. — 
Donald McNeill, jaunuolis 
iš Oklahomą?|3įty, kuris į- 
veikė: chic^Blį Bobby 
Riggs ir laimėjo teniso čąm- 
pionająį

N atmenu Acme Telonhoto
PHILADELPHIA. — Alf. M. Landon, republikonų 

kandidatas į prezidentus 1936 metais irgi dalyvauja 
republikonų konvencijoje.

Jurgelionis, ku- 
apie “šiukšles”, 
“tipsterius” ir 

Sekretorius Vi-

Sekretoriaus Viniko paaiški- 
imai darė gero įspūdžio, taip 
at ir iždininko Gugio. Paaiš- 
ėjo visa eilė gan painių kląu- 
imų, išsklaidyta daug abejo
ju ir, bendrai imant, susidarė 
era nuotaika.
Tik delegatui Norkui kai 

as buvo neaišku, tik jis dar 
lanė, kad SLA turtas yra “iš- 
ustas”. Bet galų gale ir jis 
avo patenkinančių atsakymų.

SLA Turtas.
Bendrasis raportas parode, 
id SLA turtų sudaro šie šal-

Nejudamoji nuosavybė, $577,- 
106.72; paskolos-morgičiai — 
$454,809.98, bondsai ir Šerai 
$758,603.85; pinigai bankuose 
$136,004.52; paskolos nariams 
$8,28488; paskolos studentams 
$8,165.00. Priskaitant dar ne
išrinktus nuošimčius ir inven
torių, visas SLA turtas yra 
$1,972,622.73.

SLA betgi turėjo nuostolių. 
Depresijos metu nupuolė ver
tė ir nejudamų nuosavybių ir 
bondsų. Be to, dalis SLA pini
gų, nors ir labai maža ($2,- 
999.24) žlugo uždarytuose ban
kuose. Atskaičius tuos nuosto* 
liūs, $449,676.55, tikrąsis SLA 
turtas bus toks: $1,522,946.18.

Įdomus buvo 
ninko K. Gugio

ir SLA iždi- 
raportas. Jis

, . ■ y reie,v
PHILADELPHIA. — Her- 

bėrt Hoover, buvęs presi- 
dentu prieš Rooseveltą, kal
bėjo į republikonų delega
tus antradienį,' bandydamas 
gauti jos nominaciją.

. t < ' , * 1 ... i
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priimta vienbalsiai ir be svar
stymų^ Taip pat vienbalsiai ir 
be svarstymų priimta Iždo 
Globėjų raportas. Po to užda
roma penktoji sesija, delega
tai eina pietauti, visų nuotai
ka gera. Tik komunistai ma
tyt nepatenkinti, jie laukia ir 
nesulaukia tos eksplozijos, 
apie kurią daug kalbėjo ir ra
šė.

Viso šioje sesijoje buvo 211 
akredituotų delegatų.
I •• '

Jį š 

^6 Už
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riais” neaprupintais motorcik- 
liais policija suėmė dar ketu
ris jaunus chicagiėčius. 

■ -
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važinėjimą “mufh*

sakymus, jog jie turės šią sa
vaitę prisiekti, kad jie nėra 
nariais komunistų partijos ar
ba nacių, bundu, ir prižadėti, 
kad jie netaps tų organizacijų 
nariais kol gaus algas iš vald
žios.

Einant nauju įstatymu, kurį 
prezidentas neužilgo patvir
tins, visi komunistai ir naciai 
bus prašalinti iš WPA darbų. 
Visi darbininkai todėl turės 
pasirašyti po tvirtinimu, kad 
nėra tų organizacijų nariai.

New Yorke, manoma, kad 
apie 1,000 WPA darbininkų 
prašalintų iš darbų, jeigu jie 
pasakytų teisybę. Chicagoje ir 
apylinkėje, skaičius gal butų 
kiek mažesnis.

Už neteisingą priesaiką įsta
tymas nustato piniginę baus
mę iki $2,000 ir iki dviejų me
tų kalėjime.

Aplikantai WPA darbams 
irgi turės padaryti tokias prie
saikas. Tad, reiškia, jeigu 
kas yra ne pilietis, komunistas 
arba nacis, valdžia atsisakys 
suteikti darbą, o vėliau, gal 
ir pašalpą.

Ieško Priemonių, v.
Sumažinti Nelaimes
Skokie Vieškelyj

Jį Pa troliuos 24 Valandas
Valstijos policija praneša, 

kad per pastaruoju du metu 
įvyko 286,^ automobilių nelai
mės didžiajame Skokie vieške
lyje. Skokie yra tas platus vieš
kelis, kuris veda iš Chicagos į 
Wisconsina.

Ieškodami priemonių suma
žinti skaičių tų nelaimių, po
licija nutarė patroliuoti vieš
kelį tarpe Chicagos ir Wiscon- 
sin rubežiaus nuolat, 24 valan
das. Policija prižiūrės, kad vai
ruotojai prisila.kytų 
fiko įstatymų.

Tai bus daroma 
nigauti areštuojant 
listus, bet vien tik 
sumažinti nelaimių 
Prie vieškelio bus
šešių pėdų augščio iškabos, ku
rios persergės vairuotojus, kad 
vieškelis yra patroliuojamas.

visų tr

ne pasipi- 
automobi- 
tam, kad 

skaičių, 
iškabintos

Darbo
Charles Reed, 40 metų 

žiaus, 416 Deming, 
vakar, kada paslydo nuo žeg- 
lionės ant kurios buvo užsili
pęs taisyti namą, adresu 326 
S. Seeley. Jis krito du aukštus. 
Buvo nugabentas j apskričio 
ligoninę ir ten mirė.

am- 
užsimu.šė

Atidarė Ravinia 
Parko Koncertus

• Už neteisingą ėmimą pi
nigų iš nedarbo nudraudus fon
do, 90 dienų probaci.jos baus
me bu'vo nubausta 40 metu chi- 
cagietė, Marie Wieland, 550 W. 
42nd Place.

• Prie East End avenuc 
kryžkelių Chicago and Eastern 
Illinois traukinys užmušė senų 
daiktų pirklį Joseph Polak. Jis 
buvo 52 metu amžiaus ir gy
veno ad. 34 East Maine street, 
Chicago Heights.

• Bevalydamas šautuvą sa
vo automobilyj sunkiai susižei
dė šuviu policistas John Ba
ru 1h, nuo 3738 Home avenue, 
Berwyn. Įvykio rezultate poli
ais tas prarado kairią koją.

• Į C.I.O. įstojo 500 negrų 
šoferių, dirbančių prie taksi-

Užvakar vakare Philadelphi
jos simfonijos orkestras, veda
mas dir. Eugene Ormandy, ati
darė š ų metų koncertų sezo
ną Ravinia Parke.

Koncertus pildys žymiausios kebu Chicagoj. Jie turi suor- 
muzikos organizacijos Ameri- ga.nizavę savo sąjunga. Bronze- 
koj, o diriguos iš visų pašau> ville Chauffeurs Safety Club, 
lio kampų sukviesti pagarsėję kuri dabar bus po C.I.O. ju- 
dirigentai. Įžanga apmokama. Irisdikcija.

PHILALDELPHIA. Gubernatorius Harold F. 
Stassen, kuris pasakė vedamąją kalbą 22-roje repub- 
likonų konvencijoje.




