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RUMUNIJA SUTIKO ATIDUOTI BESARA 
BIJĄ IR BUKOVINĄ SOVIETAMS

GERMANY

FRANCE

ITALYl

ITALY OCCUPIES FRANCE 
TO LIMIT 0F ADVANCE 
ACROSS ALPS; REGION ■ 

BEYOND 1$ DEMILITARIZED

TELEGRAMOS
K LIETUVOS

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Vokietija ir Italija “neužinteresuotos” 
Rusijos grobiu

m®
TURKEY

BUCHAREST, Rumunija, bir
želio 27. —'Vėlesnieji penkta
dienio pranešimai sako, kad 
Rumunijos vyriausybė oficia
liai paskelbė sutinkanti išpil
dyti Rusijos reikalavimus. Ru
sija reikalauja atiduoti jai Be
sarabiją, Bukovinos š’aurės da
lį ir kai kurias kitas sritis.

(Taigi ne vien Hitleris, bet 
ir Stalinas pelnosi iš karo. Ru
sija jau atplėšė dalį Suomijos 
ir dalį Lenkijos, jau okupavo 
Estiją, Latviją ir Lietuvą, o 
dabar pagrobia Rumunijos da-

pratęsti 
nori dar

ar Stali-

X TUNISU®

ALGERIA ¥1
(FM

FRENCH OEMILITARIZE 
COLONIAL FRONTIERS, 
OISARM NAVAL BASES

FRENCH TO RECALl fLEET; 
KEEP SVIRS, PLANES, ARMS 

FROM REACHING BRITISH; 
HELP ITALY SWEEP MINĖS

uez Canal

UBYA EGYPT ARABIA

Kiti pranešimai sako, kad 
Rumunijos kariuomenė koncen
truojama Transylvanijoje, arti 
Vengrijos sienos. Mat, ir Ven
grija reikalauja Rumunijos te
ritorijos. Sakoma, Hitleris 
tikrinęs Vengriją, kad jos 
kalavimai bus patenkinti, 
taip tariant, ir ji gaus anti 
m unijos žemės.

už
pel
ki- 

Ru-

bir-

vimus, išdėstytus ultimatume. 
Rumunija tik prašo 
ultimatumo laiką. Ji 
derėtis su Rusija.

Vienok abejojama,
nas sutiks prašymą išpildyti.

Tuo tarpu penktadienį Ru
sijos lėktuvai debesiais skriejo 
Rumunijos - Rusijos pasieniu. 
Rusijos tankai stovėjo prie sie
nos, raudonoji armija buvo su
koncentruota įsiveržimui.

Rumunija atsiklausė Vokie
tijos ir Italijos. Naciai ir fa
šistai patarė: išpildykite Ru
sijos reikalavimą. Oficialiai 
kalbama nacių rateliuose, kad 
Rusijos ultimatumas Rumuni
jai neliečia Vokietijos, ne Ita
lijos, naciai ir fašistai neužin- 
teresuoti Rusijos grobiu.

Rumunija pašaukė kariuo
menėn rezervus. Tačiau jie bu
vo pašaukti ne viešai, ne ka
raliaus proklamacija, bet žan
darai atlankė uk'us ir įmones 
ir čia rezervistams įteiktas įsa
kymas atsilankyti į mobiliza
cijos punktus.
^Ęųmuniios..,, visuomenė 
aštrios cenzūros nežinojo 
Rusijos ultimatumą, kai
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FRENCH WEST AFRICA

ALL FRENCH RESISTANCE 
IN COLONIES TO CEASE

ANGLO EGYPTIAN
SODAN f

FRENCH 
SOMALILAND

NIGERIA 
(Br.)

FRENCH ' 
EOUATORIAL 

AFRICA
Addli Ababa

OMALILAND

X ITALY GETS CONTROL OF 
J s ) ADLiS ABABA-DJIBOUTI 
(Former) RAILROAD; FRENCH 
įGerman SOMALILAND DEMILITARIZED

ITjALIAM 
EAST AFftlCA

KĘJiYA

bf AbJAMš V SLiUiS. J

Nusileisdama Italijos reikalavimams, Francija da
bar tampa f aklinai nekovoj antis italų ir nacių talki
ninkas.

REPUBLIKONŲ PLATFORMAS 
PAGRINDINIAI DĖSNIAI

Pirmadieny, birž. 24, daly
vaujant 70,000 organizuotų 
Kauniečių miniai, Kaune įvykę 
milžiniška liaudies manifesta
cija pasveikinti Lietuvos liau
dies Vyriausybę, draugingos 
SSSR atstovybę. ^Gausingi kal
bėtojai reiškė džiaugsmą dėl iš
sivadavimo Smetonos tiranijos, 
padėką Sovietų Sąjungos Tau
tų Vyriausybei už pagalbą, ap
saugą, ir reikalavo tuč tuojau 
legalizuoti Lietuvoje komunis
tų partiją. Ministrų Tarybos 
vardu sveikinimus atsakė Ged
vilas, išdėstydamas Vyriausy
bės pastangas kuriant naują, 
laisvą, darbo Lietuvą. Dekano
zovas sveikinimo kalbą baigė: 
“Tegyvuoja SSSR Lietuvos 
Draugystė, Tegyvuoja laisva 
Lietuvių tauta.” Manifestacija 
praėjo pavyzdingai, entuzias
tingai. Ilgai gatvėse aidėjo be
siskirstančiu dainos.

— Philadelphijoje, republikonų partijos konvencijos antra
me balsavime, kandidatas nominavimui į prezidentus Thomas 
E. Dewey gavo 338 balsus. Palyginus su pirmuoju balsavimu 
jis pražudė 22 balsus. Antrame balsavime Taft gavo 203 bal
sus. Palyginus su pirmuoju balsavimu jis laimėjo 14 balsų. 
Wilikie antrame balsavime gavo 171 balsą. Palyginus su pir
muoju balsavimu jis laimėjo 66 balsus. Antrame balsavime 
paduotų už Willkie balsų žymiausiai padaugėjo.

— New Yorko svarbiuose biznio ir finnasu sluoksniuose 
gauti sensacingi pranešimai. Vokietija ir Italija siūlančios Bri
tanijai taiką. Sąlygos esančios visai lengvos. 95 nuošimčiai 
imperijos paliktų Britanijai. Vokietija reikalaujanti tik in
ternacionalizuoti Gibraltarą ir Suezą. Naciai paneigė šituos 
pranešimus.

FRANCUZIJOS LAIVYNAS NEPASI
DUODA VOKIEČIAMS IR ITALAMS

BUCHAREST, Rumunija, 
želio 27. — Ankstyvesni penk
tadienio™ pranešimai kalba:

Rumunijos vyriausybė su-
tinka išpildyti Rus jos reikalu-1 riausybė svarstė jį.

aa 
apie 
vy-

j Partija darbuosis tikslu:
Pastatyti darbui bedarbius^ 

trečiadienį priėmė kapitalą ir įmones; įvesti loka-
Jos pagrindiniai lę kontrolę pašalpos teikime;

j padidinti užtikrinimą senatvė-
. > . f 1'.' _<*». ___ r .

Vokietija ir Italija 
susitarė dėl domina

vimo Balkanuose

Ieško vietos Angli
jos vaikams užsie

niuose

PHILADELPHIA, Pa., b rž.
27. — Republikonų partijos 
konvencija 
platformą.
dėsniai , yra tokie: , ...

Partija stoja’už amerikoniš- je ir duoti.vdarbo jaunesniems 
kurną, už prisiruošimą kraštą žmonėms;/įvesti tikslias darbi- 
ginti ir už taiką. Priešinga da- ninku ir samdytojų derybas ir 
yvauti svetimų šalių karuose? darbininkų ' bei samdytojų ko- 
Reikalauja taip tvirtos armijos operavimą; teisybę (fairness) 
ir taip tvirto laivyno, kad jie ūkininkams; r įvesti moksliškai 

svarbiuosius nustatytą tarifų sistemą; tik
slią pinigų kontrolę; taupą

Vokiečiai atakavo 
Britanijos lėktu

vų įmones

LONDONAS, Anglija, birž. 
27. — čia gauti pranešimai, 
kad svarbios Francuzijos karo 
laivyno dalys atsisakė pasiduo
ti Vokietijai ir Italijai, kaip 
kad reikalauja premjero Petain 
valdžios pasirašytos sutartys 
su naciais ir faš stais.

Ažuot pasiduoti, Francuzijos 
karo laivai plaukia j Francu
zijos šiaurės Afrikos uostus ir
čia renkasi karui su Vokietija biosios Francuzijos laivyno da- 
ir ItaLja britų laivyno vado- lys neteks Hitleriui.

vybčje. šiaurės Afrikos fran
cuzų armijos jėgų komanduo- 
tojas gen. Nogues taipgi prieš 
porą dienų pareiškė, kad jis ir 
jo vadovaujama armija kariaus 
toliau.

Tačiau šitie pranešimai lie
čia ne visas Francuzijos karo 
laivyno dalis. Apie kitų dalių 
nusistatymą kol kas tikrų ži
nių neturima. Anglijoj betgi 
reiškiasi nuomone, kad svar-

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
27. — Vokietijos karo vadovy
bės pranešimas ketvirtadienį 
sako, kad naktį į ketvirtadie
nį nacių lėktuvai sėkmingai 
atakavo Anglijos uostus ir lėk
tuvų įmones.

IŠAIŠKINS JAPONIJOS NUSISTATYMĄ
HITLERIUI : r”*-**

BUCHAREST, Rumunija, bir
želio 27. — Sugrįžę namo iš 
Berlyno svarbus Rumunijos po
litikai kalba, kad Vokietija ir 
Italija jau yra susitarusios dėl 
srič'ų Balkanuose, kurias do
minuos viena ar kita šalis. Tie 
politikai kalba, kad Vokietija 
dominuosianti Lenkiją, Slova
kiją, Vengriją ir Rumuniją, o 
Italija dominuosianti Jugosla
viją, Graikiją ir Bulgariją.

LONDONAS, Anglija, birž. 27 
—Anglijoje kasdien paduodama 
tarp 7,000 ir 8,000 aplikacijų 
vaikams išgabenti į užsienius. 
Tačiau šiandien Anglija turinti 
laivų šitam reikalui tiek, kad 
septynis ar aštuonis tūkstančius 
vaikų išgabenti į ,užsienius ji 
tegali tik j mėnesį laiko.

galėtų apginti
Amerikos punktus.

Republikonų partija reikalau-Į kredito ir valdžios išlaidų si
ja la'svos ekonomijos taip ka- stemą; valdžios darbus pagal 
ro, taip taikos metu. Jungt. ( užsitarnavimą, o ne pagal; po- 
Valstijų gyventojai jaučia ir litinius ryšius; visiems lygybę 
reiškia simpatiją prispaustiems progų pramones ir politikos 
žmonoms visur, kurie jie kovo-'gyvenime, nedarant skirtumo 
ja tikslu įsteigti arba išlaiky-jdėl rašės, spalvos ar tikybos; 
ti savo namus ir savo lais- neduoti trečio termino jokiam 
ves. * prezidentui.

Jugoslavijos laivas 
paskandintas

LONDONAS, Anglija, birž. 27 
—Jugoslavijos prekybinis lai
vas, 5,334 tonų Labu, paskendo 
birželio 20 d., manoma, užga
vęs miną.

Ambasadorius Ken
nedy įspėja ame

rikiečius

Italija padės Hitle 
riui pulti Angliją

REPUBLIKONAI BALSUOJA 
KANDIDATUS

Vėl atakavo Kini 
jos sostinę

birž.LONDONAS, Anglija, 
27. — Jungt. Valstijų amba
sadorius Anglijai, Joseph P. 
Kennedy, įspėjo amerikiečius, 
gyvenančius Anglijoje, grįžti į 
Jungt. Valstijas laivu Galway, 
kuris išplaukia liepos 4 d. Pa
tariama grįžti visiems ameri
kiečiams, kuriems nėra būtino 
reikalo pasilikti Anglijoje.

ROMA, Italija, birž. 27. — 
Italijos atstovas, klausinėjamas 
korespondentų, ketvirtadienį 
pareiškė, kad Italijos karo pa
jėgos kartu su vokiečiais daly
vaus invazijoje i Angliją. Be 
to, Italija gal pasiųs savo ka
riuomenę Francuziją, Belgiją 
ir Holandiją patruliuoti.

Japonų lėktuvai už
mušė 200 civilių kinų

Priverstina tarnyba 
kariuomenėje Mek

sikoje
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, birž. 27. — Liepos 25 die
ną susirenka nepaprasta Mek
sikas kongreso sesija. Du svar
biausi projektai, kurie teks se
sijai svarstyti, bus: įvedimas 
priverstinos karo tarnybos ir 
uŽgirimas sutarties, kurią Mek
sikos valdžia ir Sinclair kor
poracija pasirašė dėl aliejaus

CHUNGKING, Kinija, birž. 
27. — Daugiau nei šimtas Ja
ponijos lėktuvų mėtė trečia
dienį bombas į Chungkingą, 
laikinąją Chinijos sostnę. Du 
šimtai su viršum civilių žmo
nių buvo užmušta arba sužei
sta.

Britanijoj suimta 
750 neištikimų 

piliečių

TOKIO, Japonija, birž. 27. (Jeigu neturės galimumo pasi- 
— Japonija nutarė išaišknti matyti su Hitleriu asmeniškai, 
savo nusistatymą Britanijos, | tai stengsis turėti pasikalbeji- 
Francuzijos, Holandijos ir ki-!mą su Vokietijos užsienių rei- 
tų europejiškų
muose rytuose atžvilgiu.

Šitam tikslui paskirtas Nuo- ti savo nusistatymą Hitleriui, 
take Šato. Jis stengsis pasima- bet ir patirti, ka'p žiuri į ji 
tyti su Hitleriu asmeniškai. Hitleris.

kolonijų toli- kalų m misteriu Ribbentropu.
Japonai nori ne tik išaiškin

Susirūpinę Ispanijos 
pabėgėlių likimu

Italai paėmė britų 
stovyklą Afrikoje

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
27. — Trečiadienį republikonų 
partija priėmė platformą. Rin
kimų vajuje republikonai rem
sis ta platforme.

Platformą priėmus, buvo no
minuojami kandidatai į prezi
dentą. Nominuota dešimt kan-

didatų, iš jų stiprieji — Taft, 
Vandenberg, Dewey ir Willkie.

Dabar eina balsavimai. Silp
nesnieji kandidatai bus elimi
nuojami, tvirtesnieji gaudys 
daugiau balsų ir darys įvairius 
manevrus reikiamai konvenci
jos balsų daugumai gauti.

CHUNGKĮNG, Kinija, birž. 
27. — Ketvirtadienį apie 109 
Japonijos lėktuvų vėl mete 
bombas į Kinijos sostinę Chung- 
kingą.

LONDONAS, Anglija, birž. 
27. — Francuzijoje, kai ji pa
sidavė vokiečiams ir italams, 
buvo internuota 11,000 austrų, 
vokiečių ir italų, kurie kovojo 
prieš generolą Franco Ispani
jos pilietiniame kare. Londone 
reiškiama baimė dėl šilų inter
nuotų karių likimo. *

CAIRO, Egiptas, birž. 27. — 
Stiprios italų kariuomenės jė
gos, palaikomos tankų, paėmė 
Britanijos pasienio stovyklas 
Afrikoje. Britaniios pozicijos, 
kurias paėmė italai, buvo Etio
pijos ir Somaliu žemės pasie
niu. Britai pasitraukė be nuo
stolių.

LONDONAS, Anglija, birž. 
, — Pranešta, Anglijoj in-

jkZVZA J 14 WV V4V* VYV4SZ j

turto nusavinimo. Sinclair kor- 27.
Ąx>racija sutiko priimti iš Mek- ternuota 750 piliečių, kurie yra 
sikos $8,500,000 atlyginimo. skaitomi kaip šaliai pavojingi.

Hitleris pasakysiąs 
svarbią kalbą

Britanija sulaikys
Francuzijos laivus

Italijos lėktuvai 
atakavo Maltą

LONDONAS, Anglija, birž. 
27. — Neoficialiai kalbama, 
kad Hitleris gal būt pasaky
siąs nemažos svarbos kalbą 
penktadienį.

Anglija nepra 
šanti taikos

Britanijos lėktuvai 
atakavo Ruhr sritį

birž.

LONDONAS, Anglija, birž.
27. — Britanija šiandien pa:l- 
gino blokados ruožą Europoje. 
Blokados ruožas dabar eina1
nuo šiaurės Norvegijos iki pie
tų Ispanijos. Britanija ateity 
sulaikys, kiek galėdama, ne
tik vokieč ų ir italų, bet 
Francuzijos laivus jurose.

ir

Įspėjo francuzus ne 
stoti į gen. Gaulle 

kariuomenę

ROMA, Italija, birž. 27. -— 
Ketvirtadienį išleistas Italijos 

j karo vadovybės pranešimas sa
ko, kad Italijos lėktuvai vėl 
atakavo Maltą, Britanijos ka
ro laivyno bazę Viduržemio Ju
roje. Italų lėktuvai padarė daug 
žalos britų bazei.

NEW YORK, N. Y., birž. 27. 
—Čia pagautas Vokietijos radi
jo įspėjimas francuzams nestoti 
į generolo De Gaulle organizuč* 
jamą francuzų armiją su vo
kiečiais kariauti.

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

Daugiausia apsiniaukę; 4 gal 
būt lietus; temperatūra mažai 
pasikeis; saulė teka 5:16 v. r., 
leidžiasi 8:29 v. v.

Pasirašė pašalpos 
bilių

WASHINGTON, D, C., birž. 
27. — Prez. Roosevęjtas penk
tadienį' pasirašė $1,157,711,357 
bilių pašalpai teikti per atei
nančius aštuonis mėiĮesius, pra
dedant liepos 1 dieną š.m.

Prezidentas pakvies 
A.D.F. atstovą 

į valdžią .

LONDONAS, Anglija,
27. — Berlyno radijas paskel
bė, kad Britanija daranti slap
tus žingsnius, kurie rodo, jo- 
gei ji ieškanti taikos su Hit
leriu ir Mussoliniu.

Britanijos atstovas šitą na
cių radijo pareiškimą charak
terizavo kaip neturinčias reik
šmės šiukšles.

LONDONAS, Anglija, birž. 
27. — Oro ministerijos prane
šimas ketvirtadienį sako, kad 
Britanijos lėktuvai atakavo 
Ruhr srity, Vokietijoje, kari
nius punktus. Vienas britų lėk
tuvas nuskrido toliau ir jo nu
mesta bomba pataikė į alie
jaus įmonę.

Amerikos respubli 
kų pasitarimas 

liepos 17 d.
HAVANA, Kuba, birž.

— Amerikos respublikos 
ėmė prez. Roosevelto patarimą 
sušaukti konferenciją tarptau
tiniais klausimais. Amerikos 

mi-

27. 
pri-

WASHINGTON, D. C.,,birž.
27. — Prez. Rooseveltas ketina
pakviesti į valdžią Daniel To- respublikų užsienių reikalų 
biną, vieną iš žymiųjų Ameri- nisterių pasitarimas įvyks 
kos Darbo Federacijos vadų. pos 17 dieną.

HONG KONG, Kinija, birž. 
27. — Pradedant biržel o 3 die
na Japonija išvystys pilną blo
kadą Hong Kongui. 
sulaikys siuntimą bet kokių
prekių iš Hong Kongo į Kini
jos gilumą.

Blokada

WASHINGTON, D. C., birž. 
27. — Valstybės sekretorius 
Cordell Hull painformavo, kad 
du Amerikos laivai artimoj at
eity išplauks į Europą Jungt. 
Valstijų piliečius piimti Portu
galijoje ir Airijoje ir parga-
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tiktai į 
pradžios mokyklas, bet į gim-

ĮlįĮ^IĮII B.

Juozas, Jonas ir Antanas, bu-^kartais jie Antaną vadindavo 
vo ne tiktai geri pažįstami, bet proletaru, matai—darbininkų 
ir neperskiriami draugai. Būti kilmės. Antanas ne tiktai ne
gyvenime geru draugu sunku,'slėpė savo kilmės, bet jisai 
nes žodis draugas labai reikš- tuo net didžiavosi, sakyda- 
mingas ir jisai labai daug kai- mas: darbininkai irgi susilau- 
nuoja. Jie buvo pažįstami iš kė geresnių laikų ir jie savo 
pat pirmųjų gimnazijos kla- vaikus gali leisti, ne 
šių.

Gimnazijos gyvenimą dau-|Bazijas, o jeigu kaip, net ir į 
gelis prisimena maloniai, nes universitetus. Toks Antano 
čionai žmonės jauni, idealis-1 drąsumas ir pasitikėjimas sa
lai, visi pasišventę darbui, šie- vimi, stebino jo draugus ir 
kia žinojimo-mokslo. Laimin- nuo pat penktosios gimnazi- 
giausias gimnazisto gyvenimas jos klasės, jis buvo vadinamas 
—būti ketvirtoku. Baigti ketu-optimistu, 
rias gimnazijos klases ir išlai
kyti egzaminus, nėra toks jau 
sunkus dalykas. Svarba yra 
tai, kad jaunuoliui, kuris bai
gė keturias ir perėjo į penktą
ją, musų gimnazijoje buvo di
delis įvykis: tuomet jisai buvo 
primamas į įvairias idėjines 
organizacijas— buvo .pilnatei
sis musų gimnazijos pilietis.

Nežiūrint į tai, kad amžiu
mi Antanas buvo jaunesnis už

penktoje 
pradėjo 
organi- 

1 ai kais

PHILADELPHIA
nuc

■"■■y'-1*!

rius, Harold E. Slassen, kalba į delegatus 
konvencijoje.

jūsų kvietimų įstoti į “Ateiti
ninkų” kuopelę priimame, bet 
prieš tai turite duoti mums 
savo ideologines literatūros, 
kad galėtumėm susipažinti su 
“Ateitininkų” ideologija, nes 
moksleiviams, kąip' ir nepato
gu stoti į kokių nors ideologi
nę organizacijų, nežinant tos 
organizacijos pagrindų ir sie
kių,—paaiškino Juozas.

—Kokie čia gali būti neaiš- 
kuųiai ir kaip reikalingos dar 
kokios nors studijos. Žiūrėki
te, kaip musų “Ateitininkų”

ir jauni buvo

pačiu laiku 
pasikalbėjimus

mokįniai, nors 
amžiumi.

Bičiuliai tuo 
pradėjo vesti
pradėjo ir su kitų iedeologi- 
nių organizacijų 
ėmė prašyti

veikėjais ir 
iš jų, kad duotų 
su jų ideologija 
neikia žinoti, kad 
gimnazijose veikė

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

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 6 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

ir Akinius Pritaiko
3343 b. HALSTED ST.

žvilgiu jisai ėjo kartu su sa
vo draugais Juozu ir Jonu.

Kilmės—Juozas ir Jonas, bu
vo ūkininkų sūnus, o Antanas ( 
staliaus. Nežiūrint į kilmę, jie 
gražiai ir kolegiškai tarp sa
vęs sugyveno. Juokaudami

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ 
TOMOBILIAMS.

NAMŲ

AU-

NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ
LANGŲ. ——

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ Ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
lities.

Raštinėje per 
Ą. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštlnft atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadleniaia\ —- 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet.

nieuziagos.
tais laikais
legaliai kelios ideologinės orj- 
gųnizacįjos. Vienos iš tokių 
ųrgapizacijų buvo ugdomos ir 
skatinamos kapeliono ir gim
nazijos mokytojų, kitos laikė
si savo aukštesniųjų klasių

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad., Penktadienį

4143 So. Archer Avė.
Tel. LAFAYETTE 3«M

.................. ..-į.----- -- ----- -.------y-......................................... «-*—

“Ateitininkų” kuopelės pirmi- galėtų tinkamai jpąžipi 
ninkas-kapelionas į jumis jau studijuoti “A.teidnipkų 
šnairai pradeda žiūrėti, ar ne- logiją ir tiktai tuomet, jeigu 
sate kokie nors socialistai ir ! toji ideologija jiems bus pri- 
bedieviai, jeigu pasitvirtintų, imtina stoti į jų kuopelę. Be 

gyrė kad taip—iš- to galite turėti to, jie sumanė susipažinti irsti 
daug nemalonumų. Turite ži- kitomis gimnazijoje veikian

čiomis organizacijomis ir sų jų 
idcologiniais pagrindais. Ne
žiūrint, kad musų bičiuliai 
ppądėjo politikuoti, bet iš an
ksto nutarė, kad mokslas, pa
mokos turi būti pipphoje vie
toje.

Už kokio laikotarpių, mųsų 
bičiulių vadas, Juozas, “Atei
tininkų” kuopelės pirmininkui 
pareiškė:

—Su didžiausiu malonumu

Bičiuliai, būdami 
gimnazijos klasėje 
dirbti ir ideologiniai 
zacinį darbų. Anais 
gimnazijoje buvo laisvė, todėl
buvo įvairių ideologinių ir vi
suomeninių organizacijų. Pasi
rinkti tinkamų ideologinę or
ganizacijų buvo sunkus daly
kas: kiekvienos ideologinės 
organizacijos valdovai, 
tiktai savo ideologijos pagrin
dus, o visas kitas ideologines1 noti, kad tikrasis., musų gim- 
organizacijas peikė, niekino, nazijos šeimininkas—ne direk- 
sakydami: jos yra žalingos ne torius, bet kapelionas, 
tiktai visuomenei, bet ir vals-1 
lybei. Taip kalba ir kitas or-| 
ganizącijas niekina, ne tiktai 
tų organizacijų nariai, vyriau-1 
šiųjų klasių mokiniai, bet taip 
daro gimnazijos mokytojai,

Musų bičiuliai literatūros 
gavo iš įvairių ideologinių or
ganizacijų ir pradėjo studijuo
ti įvairias ideologijas. Pir
miausiai, žinoma, susipažino 
su “Ateitininkų” ' organizaci
jos ideologija ir pagrindais, po 
to, išstudijavo “Varpininkų”, 
toliau “Aušrininkų” ir galų 
gale susipažino, su ‘‘Žaizdri- 
ninkų” ir kitomis ideologijo
mis, Kurios tais laikais veikė 
musų gimnazijoje. Visai gera 
ir gražu, kad moksleivija turė
jo sąlygas, kuriose galėjo įsi
gilinti į įvairias ideologines 
organizacijas ir su jų pagrin
dais susipažinusi, galėjo lais-

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

Bičiuliai, Juozas, Jonas ir 
Antanas su įstojimu į idėjines 
organizacijas buvo labai atsar
gus ir nesiskubino. Mokslo 
draugai, įvairių organizacijų 
nariai ir vadovai

kinti ir jiems darydavo net 
priekaištų, sakydami: musų 
gimnazijoje esate pirmi ir pa

vyzdingiausi mokiniai, esate, 
tiktų lietuvių vaikai, ūkininkų 
sūnus, katalikai, koksai čionai 
dar gali būti pasirinkimas ir 
galvojimas, stokite į katalikiš
kųjų “Ateitininkų” organizaci
jų ir viskas baigta. Gerai žino- 

j te, kad Lietuva katalikų kraš
tas, valdžia krikščionių demo- 

i kratų rankose yra ir bus, bai
gsite gimnazijų, gausite poniš
kas vietas ir gyvensite turtin
gai ir ištaigingai. Kuriems ga-

Toks ‘ Ateitininkų” kuopelės 
pirmininko patarimas, bičiu
liams jokio malonumo nepa
darė ir jie rimtai pradėjo gal
voti apie priklausymą ar ne- 
priklausimą, kokiai nors idėji- 

jici organizacijai ir kokiai. Ne
žiūrint į tai, kad jie buvo geri 
ir pavyzdingi mokiniai, bet 
lais laikais, kaip ir visuomet, 
reikia būtinai pripažinti val
dančiųjų viešpačių galią, prisi
menant tą istorinį posakį: 
“Quius regio, eitis religio” (ko- 

tokiais ju valdžia, tokia ir tikyba), 
nepaten-l Bičiuliai tą klausimą žadė

jo apsvarstyti ir apsispręsti: 
priklausyti, ar nepriklausyti 
kokiai nors idėjinei organiza

cija? ir kokiai. <
Labai ilgai užtęsti nebuvo 

galima, nes tais laikais. “Atei- 
ninkų” organizacija buvo ga-

rengi- 
jiems

v a Iš
buvo,

erzinti kitus, žinokite,—įspėjo

CRANIJ coal company 
5332 Sq. I/Mig Avenue 

Telefonas, PORTSMOUTH 9022
POCAHji'NTa Mine Kun <š geriausiu mainu. 

| daug dulkių išimta Perkant $7.35 
f 5 tonus ar daugiau ................................ ■
nesmulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 

ant 50 tanu ar daugiau tiktai .. ■
PETROLEUM CARBON COKE $fi.00 

Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas Q

tarimai turėjo įsakančių galių. 
Bičiuliai, noromis, nenoromis 
turėjo atidėti pamokų 
mų ir rinitai apspręsti 
pavestų klausinių.

Juozas ir Jonas buvo 
tiečių sūnūs ir jiems 
kaip ir nepatogu prik
“Ateitininkų” organizacijai, ži
nant kad iš to jei gali turėti 
labai daug nemalonumų. Pri
klausyti “Ateitininkams”, eiti 
prieš savo tėvų įsitikinimus, 
nebuvo galima, nes tėvai gali 
supykti ir atimti iš gimnazijos 
ir neleisti baigti mokslo, nes 
jie yra visiškai priklausomi 
savo tėvams. Antano padėtis 
buvo dar keblesnė, jo tėvas 
nors ir meisteris, bet buvo ge
ras meisteris, gerai uždirbda
vo, bet jisai buvo ir Profesi
nių Darbininkų Sųjungų pir
mi ninkas ir socialistas. Anta-

loję ir vėliau žemesnėse gim
nazijos klasėse, tėvas jau jam 
sakydavo, kad mokslų baigęs 
turėsi būti sąmoningas darbi
ninkų reikalų gynėjas, nes ta- 
ve aš tam ir mokau, tam lei
džiu sunkiai uždirbtus pini
gus.

Bičiuliai pateko į labai ne
malonių padėtį ir reikėjo rasti 
Saliamoniškų būdų, kaip iš tos 
padėties išeiti, 
biam ir

COMt itHO, NUEDLECRAFT SERVICE. INC.

CROCHETED DOILIES PATTERN 2565
No. 2505—Mėgstąs servetkėlis

vakaro 
reikėjo

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT. 
| 1739 So. Halsted St, Chicago, 1U.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųstį man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė....................... —..........-......................................

No. 2565

Tokiam syar- 
sunkiam klausimui iš- 
pasirodė, kad vieno 
permažai, nes, be to, 
parengti ir pamokite,

nes tinkamas pamokų parengi
mas musų bičiuliams buvo pa
grindinis klausimas.

Musų bičiuliai, kad ir sun
kioje buvo padėlyje, bet nenu
stojo vilties ir surado tinkama 
vidurį to klausinio išsprendi
mui, kurį sumanė pasiūlyti

Adresas ...

Miestas ir valstija...

ninkui būtent: nutarė papra
šyti, ‘‘Ateitininkų” kuopelės 
pirmininko literatūros, kad

žinojimo esame ‘Ateitinin
kai” ir žinome, kad jie yra 
gėrį lietuviai ir tikri katalikai, 
oc/gu jau jus taip norite stu
dijuoti, Ui tokios literatūros 
kaš jums parppipsiu, tiklai tu
nų pasakyti, kad aš pats, nors 
ir pirmininkas esu, bet litera
tūros tai neturiu, bet menk
niekis, reikalui esant pas ka
pelioną gausių, kiek tiktai bus 
reikalinga.

—Įspėju, kad, jeigu jus ma
note su say.o studijomis pradė
ti “Ąteilininkų’’ ideologiją kri
tikuoti, įaį bukiių atsargus, nes 
gerai žinote, kad gimanazijos 
kapelionas tai musų vadas ir 
jisai jokios kritikos nepaken
čiu ii daio atitinkamus sPau-|orgailįzacįjaį> kuria jis ras 
darnus tokiems mokiniams, ku gcriausia. Tajs jaikais -Neoii.

• ne drjsta jį kritikuoti. ~ luanų„ orgauizacjjos dar ne.
Juozus savo pasikalbėjimą buvo, todėl musų bičiuliams, 

SU “Atcitminkų” kuopeles pir- jos ideologiniai pagrindai taip 
mininku perdavė bičiuliams:kr nebuvo žinomi.

i Jonui ir Antanui. Be to, jie (Bus daugiau)
būdami geri įr tvarkingi moki- 
niaį jokių gąsdinimų ir grųsi- ILf * iz TAI)]Tq7 
nimų nebijojo, nes buvo geri

& 1 rmsiCAL
TiiEKAr ir

and MIDVVIFE 
6630 S. VVesiernav.

Telefonas: 
HEMLUCK 9252

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBVLANCE
' dieną IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
■. 4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

r-1 • koplyčios visose
—Z JUs crl 1 Chieagos dalyse

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

su POVILU ŠALTIMI^RŲ.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

IIIIIIIIIHIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIį

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

P. J. RIDIKAS
3354 So, Halsted Stręet YĄRds 1419

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

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CĄNal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pujlman 1270

ALBERT v. PETKUS
47tl4 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 Sp. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Coprjt, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Cųlifornia Avenue Phone LAFayette 3572

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 0111

KITI LIETU VIAI D AKT ARAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

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

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso

Ofiso 
Namų Tel.

DR. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTAS!!
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republič 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, Šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Tol. Offiėe Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Šlakio
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—1? pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefpnai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Phone MIDWAY 2880
Telefoną? YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb, 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ęfisa.s—3323 So. Hąlsted S t.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

y
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KORESPONDENCIJOS
KOOPERATYVeS ORGANIZACIJOS 

NAUDA

DETROITO LIETU
VIU ŽINIOS

ST. LOUIS, MO.
Kon. Daužvardis aplankys St.

Louis birželio 30 d.

Blogas oras sugadino 
Moterų Klubo pikniką

Moterų Draugiško Klubo pik
nikas įvyko birželio 23 d. Biru
tes darže. Oras buvo labai blo
gas, tarpais lijo, ir publikos 
mažai tebuvo.

Iš šalies žiūrint, publika, ku
ri buvo, gražiai linksminosi. 
Moterų Draugiškas Klubas tu
rės daug nuostolių. Mažiaus 
butų buvę nuostolių, jeigu ren
gėjos visai nebūtų atidariusios 
pikniką.

Klaidos atitaisymas
Praeitą savaitę Detroit žinio

se įvyko klaida straipsnyje apie 
Dailės choro ekskursiją-išvažia- 
vimą laivu į Put-in-Bay. Pami
nėta liepos 4 d. klaidingai. Dai
lės choro ekskursija įvyks lie
jies .14 d., sekmadienio rytą. 
Laivas išplauks nuo 1-mos gat
vės prieplaukos. —Reporteris.

SENU FUR 
KAUCIU 
REIKIA!

Perskaitykite kiekvieną žodį 
šio pranešimo! Jūsų senasis 
furkautis—nežiūrint kaip se
nas ir kokiam stovy butų yra 
vertas PINIGŲ mums!

JUS GAUSITE 
$25.00 iki *50.00 
Pinigais Nuolaidos

Perkant bet kokį 1941 metų 
kautą musų krautuvėje-—įkai
nuotą taip žemai kaip $59! 
Jūsų naujam kautui pasidėti 
duosime vietos DYKAI—sena
sis kautas eis į musų taisymo 
deptarmentą.
Mums Reikia Pel- 
tų Taisymo Dar

bui Tuojau
Naujieji peltai nepritaikomi 
prie senųių—tad taisymo dar
bams reikia SENŲ KAILIŲ. 
Dabar suprantama, kodėl to
kia nuostabi pasiūla. Apribota 
iki 100 kautų.

NAUJI 1941
FUR KAUTAI

Net už
Tik - - -
Atneškite savo seną Fur Kau- 
tį į MARK’S dabar—tas su
taupys jums $25 iki $50.

Pirmą kartą St. Louis istori
joj turėsime garbę pamatyti ir 
išgirsti kalbą garbingo Lietu
vos atstovo Chicagoj, p. P. 
Daužvardžio, birželio 30 d.

Konsulo pagerbimui visos 10 
šio miesto draugijų ir kuopų 
susibūrė į vieną ryšį ir bendrai 
rengia didelį pikniką tą dieną, 
kad visi turėtumėm progą pa
matyti Lietuvos atstovą. Pelnas 
nuo pikniko yra skiriamas su
šelpiami nuvargintų musų bro- 
ių vilniečių.

Piknikas bus visaip pa įvai
rintas. Jis prasidės 11 vai. ry
to. Iš programų patėmijau, kad 
konsulas kalbės 5 vai. Todėl vi
si svečiai turėtumėt būti pikni
ke ne vėliau kaip 5 vai., nes tai 
bus pirmas, o gal kito pana
šaus pikniko greitai ir nebus 
St. Louis, Mo. mieste, kur bus 
galima išgirsti one propagandą, 
bet tikrą teisybę apie musų 
gimtąją šalį Lietuvą per patį 
Lietuvos atstovą.

Todėl yra kviečiami kaip pa
vieniai, taip ir draugijos, ne 
tik vietinės, bet ir iš apylinkės 
miestų ir miestelių.

Atminkite, kad tamstų daly
vavimas šiame piknike padi
dins auką musų nuvargusiems 
broliams vilniečiams.

Todėl, broliai ir seserys lie
tuviai, nei vienas nepasilikite 
namie tą dieną. Visi važiuoki
te į iškilmingą pikniką.

Rinks karalaitę
Ir jaunimas yra kviečiamas, 

nes bus renkama lietuvių gra
žuolė ir karalaitė. Po rinkimų 
lietuvaitė gražuolė bus apvai
nikuota ir gėlėmis apdovanota. 
Dvi mažiaus gavusios balsų bus 
žinomos kaip karalaitės drau
gės ir taipgi bus gėlėmis apdo
vanotos.

Piknikas prasidės 11 vai. ry
to ir įvyksta birželio 30 d.

Privažiavimas yra labai pato
gus, 8200 North Broadway, du 
bloku į rytus ant Baden avė. 
Parko vardas “Baden Park”.

Prie įžangos tikietų bus duo
damos dovanos išlaimėjimui.

Šis širdingas užkvietimas yra 
nuo visų 10 vietinių lietuvių 
draugijų.

Kvietimo komiteto vardu
W. Domash.

IM/AIRIKS
Pittsburgh, Pa.

Radio būrelis rengia gegužinę

Atdara antr., ketv., šeštad. 
vakarais, iki 10.

32 W. WASHINGTON ST
1654 W. CHICAGO AVĖ.
4736 SO. ASHLAND AVĖ.
3356 WEST 26th STREET
3119 LINCOLN AVĖ.
6306 W. CERMAK ROAD
6409 SO. HALSTED ST.

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

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

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

NAUJIENOS

Jaunieji Amerikos Lietuviai 
Pittsburghe, radio būrelis, ren
gia pirmutinę ir didžiausią ge- 
gužinę-pikniką, kuris įvyksta 
birželio mėnesio 30 d. Adomo 
sode (Adam’s Grove), Castle 
Shannon, Pa., prie vieškelio 88.

Gegužinė yra rengiama palai
kyti šios draugijos radio pro
gramą, kuris yra leidžiamas 
Pittsburghe, ir pritraukti dau
giau jaunuolių prie lietuviško 
darbo.

Aš, kaipo šios draugijos na
rys, prašau visų lietuvių drau
gų ir pažįstamų nepamiršti at
eiti ir kitus paraginti. Kiekvie
nas atėjęs linksmai praleis lai
ką, o svarbiausia, parems tų 
jaunuolių užsibrėžtą tikslą ir 
lietuvišką radio programą, ku
ris yra draugijos leidžiamas 
Pittsburghe.

George Žilinskas.

1739 SO. HALSTED ST. 
Chicago, III.

Garsinkites “N-nose”

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

N A UJIENU-ACME Photo
PHILADELPHIA. — Ir buvęs prezidentas, Her- 

bert Hooveris, vėl stojo prieky republikonų seime. 
Jis prabilo į delegatus antradienio vakarą, raginda
mas delegatus stoti prieš karą.

KAUNAS. — Sovietų Sąjun
gos užsienių reikalų liaudies 
komisariatas per “Tassą” gegu
žės 29 d. paskelbė komunikatą 
kuriame, tarp kitko, sakoma, 
kad paskutiniu laiku įvyko tam 
tikras skaičius įvykių, kada 
dingdavo Sovietų Sąjungos įgu
lų, esančių Lietuvos Respubli
kos teritorijoje pagal Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos tarpusa
vio pagalbai teikti paktą, kariai. 
Duomenys, kuriuos turi užsie
nių reikalų liaudies komisaria
tas, rodo, kad tie “dingimai” 
buvo organizuojami jkai^kurių 
asmenų, esančių Lietuvos vy- 
riaurybės organų globoje. To
kiu bildu Šmavgoncc, raudono
sios armijos kareivis, tankų 
brigados šoferis š. m. gegužės 
18 d. dingo iš savo vieneto ir 
grįžo tiktai gegužės 26 d. Šmav- 
gonecj pranešė vyriausybei, kad 
gegužes 18 d. jis buvo suimtas 
ir nugabentas į nežinomus na
mus, ten buvo uždarytas į rūsį, 
kur išbuvo septynias dienas. 
Per kelias dienas Šmavgonec 
negavo nei vandens, nei maisto. 
Pagrobėjai jėga, grasindami 
nušiusią, stengėsi išgauti iš jo

ų ir apginklavimą.
Gegužės 25 d. naktį šmagov- 

nec su užrištomis akimis buvo 
atgabentas į miesto apylinkes ir 
paleistas. Toliau komunikate 
minima dar trys atsitikimai, 
kada, dingo sovietų kariai Lie
tuvoje, kurių vienas pats nusi
šovė. šių metų gegužės 25 d. 
užsienių reikalų liaudies komi
saras Molotovas per Lietuvos 
respublikos ministrą Maskvoje 
Natkevičių, Sovietų vyriausybės 
vardu padarė pareiškimą Lie
tuvos vyriausybei, nurodyda
mas, kad Sovietų Sąjungos vy
riausybė laiko tokį Lietuvos or
ganų laikymas! provokacija So
vietų Sąjungos atžvilgiu, galim 
čia turėti rimtų pasekmių. So
vietų vyriausybė pareikalavo, 
kad Lietuvos vyriausybė tuoj 
imtųsi priemonių padaryti ga
lą tokiems provokaciniams ak
tams ir kad tuoj imtųsi ieško
ti dingusių Sovietų Sąjungos 
karių. Sovietų vyriausybė pa
reiškė viltį, kad Lietuvos vy
riausybė priims jos pasiūlymus 
ir nevers jos imtis kitokių prie
monių. Lietuvos vyriausybė dėl 
jai daromų iš Sovietų Sąjungos 
vyriausybės šalies priekaištų, 
davė Sovietų Sąjungos vyriau
sybei paaiškinimų .ir duos jų 
papildomai. Priekaištams ištir
ti ir kaltininkams surasti Lietu
vos vyriausybė paskyrė specia
lią komisiją iš Vilniaus apygar
dos teimo prokuroro Brazins-

Koopcratyvių organizacijų 
judėjimas senas ir įdomus. Už
sieniuose jos vystėsi per ilgus 
metus ir jau atnešė nariams ir 
apylinkėms bei valstybėms di
delią naudą.

Nebejaunas kooperatyvis ju
dėjimas ir Jungtinėse valdijo- 
•e. Tačiau tik paskutiniu laiku 
jis pradeda įgyti vis didesnį 
visuomeninį pritarimą ir susi
laukti daugiau jos paramos. 
Ypač yra išsivystęs valgomų 
daiktų krautuvių srityje. Ir čia 
tik Midwest Grocery Co. yra 
’abiausia išskiriama. Ji jau tu
ri virš 509 narių — krautuv- 
ninkų, turi nuosavus sandėlius
modernai įrengtus, prie West- tikinkite kokia nauda juose ir 
ern avehue ir 33-čios gatvės ir 
nepaprastai gerai išvystytą pre- pirkėjui siūlomos. (Skelb.)

kyninį aparatą. Tie nariai yra 
žinomi “Midwest Store” var
du. i

Taipgi, kaipo kooperatyvis 
vienetas, nariai turi nepapras
tas finansines pajėgas sau pre
kes pirkti. Jie perkasi vagonais 
tiesiai iš gamintojų bei dirbtu
vių, tuo pačiu išvengdami tar
pininkavimo iš’aidų. Paskui, 
turi visas galimybes plačiai pa
siskelbti savo išparduodamų 
prekių sąrašus. Tuos sąrašus 
jie sudaro iš anksto apgalvoję, 
kas neša patiems ir, ypač, pir
kėjams didelią naudą.

Šiandien telpa Naujienose 
Midwest Stores išpardavimo 
skelbimas. Perskaitykite ir įsi-

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

Mes galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant bet 
kokį vartotą karą. Visi karai 
garantuoti ir turi praeiti saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty
kite musų nuostabius pirkinius. 
Nereikia įmokėjimo, jei turi nuo
latinį darbą, o jūsų vartojama
sis karas gali atstoti rankpini
gius. Galima imti net iki 20 mė
nesių iSsimokėjimui. Turime štai 
kokių nirkiniu:
1936 OIdsmobile 5 pas. $O7£ 
Sedan. Kaip naujas   falv
1936 Packard 4 durų $2Q£
Sedan ...........................
1937 Nash, mažasis 4 duru
Sedan, radijo, Šildytuvas $07 £ 
defrosteris, tik ............. v I w
1937 Terraplane 4 durų $OQ£ 
Sedan, trunkas .............  fcvv

IR DAUG KITOKIŲ. 
Atdara Vakarais iki 10 v. 

ir sekmadienį.
7333 SO. HALSTED 
Tel. Aberdeen 3780

r.

kokios ekonomiškos kainos

Eitra Santaupos
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠI SKELBIMĄ! .JUS PA

MATYSITE KAIP GALITE PIRKTI GERESNĖS 
KOKYBĖS VALGIUS LABAI ŽEMOM KAINOM!

PERKA—PARDUODA—MAINO

Elektrinius Motorus
Eksportinis Pataisymams Patarnavimas.

Fa n Motorai —Pompų Motorai — Šaldytuvų 
Motorai—Elektrinių Motorai, Vartojami Kca- 
Guirantuose—Ručernfcse——{IrUsiu vykiose.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

PARŪPINA PASKOLAS — DYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATYS PASIIMAM IR 

PRI8TATOM
Skubus Patarnavimas—Dienų—Naktį

SUPERTOK ELECTRIC 
COMPANY

2111 SOUTH WABASH AVĖ.
Tel. CALUMET fl402

IŠPARDAVIMAS! PENKT. ir ŠEŠT., BIRŽELIO 28 ir 29

Kiaušiniai šviežus pirmos rūšies tuz.
ko, juriskonsulto A. Jakobo ir 
pulkininko leitenanto Korlos. 
Surastus kiltininkus Lietuvos 
vyriausybe nubaus visu griežtu
mu. Reikia manyti, kad minėti 
įvykiai yra koks nesusiprati
ni as, ar veiksmai tokių elemen
tų, kurie turi tikslą drumsti at
mosferą ir kenkti nuoširdiems 
.r geriems santykiams tarp 
SSSR ir Lietuvoj ^Valdžios or
ganai deda visas pastangas įvy
kiams išaiškinti, surasti kalti
ninkus ir užkirsti kelią pana
šiems įvykiams kartotis ateity
je. Tikimasi, kad šie nesusipra
timai bus gailma išsiaiškinti ir 
abiem pusėm rodant gerą va
lią iš šaknų pašalinti. Tarp So
vietų Sąjungos ir-Lietuvos jau 
20 melų egz.stupja^eri ir drau
giški santykiai ir kilę maži ne
susipratimai tarp abiejų kraštų 
visada būdavo draugiškai likvi
duojama, kad tie tradiciniai 
draugiški santykiai ir toliau pa
siliks geri, nepaliesti.

Kas gražu moterims

Vaizde matote tai, ką tikrai 
galite gauti Marks didžiulėse 
drabužių krautuvėse. Jums te
reikia tik nueiti į vieną iš jo 
krautuvių, kad įsitikinti kokie 
šiai vasarai puikus moterų dra
bužiai. Tik pamanykite Alice 
Blue siutas, arba švarkelis su 
balta kepuraite, pirštinaitėmis 
ir bateliais, kokia puiki kom
binacija.

Perskaitykite šiandien Nau
jienose Marks skelbimus. Jus 
tikrai įsitikinsite, kad verta ir 
jums atsilankyti. Tai rasite ir 
jų antrašus. (Skelb.)

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
rios garsinasi “NAUJIENOSE“

<<MIDWEST” Puikiausi rinktini kiaušiniai kartonuose Tuz. 23c 
“TASTEWELL” Grynas
Tomąto Catsup 14 unc. būt, g u_ž J3*
“PILLŠBURY’S” Geriausi
Miltai 5 sv. maiš. 22c _ 24% sv. maiš. 87*
Dideli Minkšti
“GREEN GIANT” 17 unc. ken. 2 ™ 29c
Šviežus Komai ant Varpų
“Niblet-Eears” 12 did. varpos ken. 29c 
“LIPTON’S” Arbata maž pak. 9c y^ sv. pak. 230 
“JELSERT” Desserts Visų Skonių 3 pak. 100 
“FRENCH’S” Muštarda 2^1žiarai 170
“ADMIRAL” Sardines įį sv. ken. 2 už 150 
“SUNSWEET” Minkšti
Slyvai did. 2 sv. pak. 250 extra did. 2 sv. pak. 270 
*‘MIDWEST” Puikus Pyčiai No. 1 aukš. ken. 2 už 270 
“MIDWEST’rš^iežųs Slyvai No. 1 aukš. ken. 2Ūž~į90 
šviežiai Peštos, Pienų Girdytos, Kepimui

PAVASARINES VIŠTOS 2-3 sv. sv. 3QM
_2 tuz. 33$ 

2 _syę_25į 
2 sv. 13<Į 

3 stieb. 100

Calif. Valencia Grandžiai 
Didelės Bing Vyšnios 
Švieži Prinokę Tomatai 
Nauji Michigąn Selėrai
“BRILLO” Valo aluminumą 2 maž. 17c did. pak. 170 
■■LUX” Flakes mažas 9c did. pak. 220
“LUK’MViūifaT-"
“20 MULE TEAM” Borax 1 ~sv? paK~15į

ken. 150 
2 už 90 

did. pak. 210 

did. pak. 22^

mažas 9c

‘‘BORAXO” Rankoms Valyti
Guest Ivory Muilas
“CHIPSO” maž. 9c
dykai“mazgotuvas
“SILVER DUST”
dykai sidabriniai peiliai
“MAGIC WASHER” did, pak. 21

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK NUO įpyVE’Sn NES pigiAu

MTOTGMRES

Karas uropoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metaips Ąmerikoje (išimant Chi- 
cągą), $5.00. Chicagpje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar Čekį siųskite:

NAUJIENOS'
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

Vaisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

neturi pinigų, kreip 
Naujienų spulką, 
paskolą ant ilgu

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted SL
CHICAGO, ILL.

4474
No. 4474—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, ir 20 taip
gi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42

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

Mieros
atsiųsti man pavyzdį

NAUJIENOS P»ttern 
1739 S. Halsted SL, 

čia įdedu 15 centų

(Vardas ir pavaldi)
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NAIMIĘN0S
The LithuanUn Daily New»

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
35.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
Entered as Second Class Mattei 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III, under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų) Bendrovė, 1739 Sa. Halsted St.» 
Chicago, III*. Telefonas Canaf 8500.

Ką prarado Francija
Francija po pasidavimo Hitleriui ir Mussolini nepa

prastai susitraukė. Pasirašydama paliaubų sutartis, ji 
neteko 60 nuošimčių savo teritorijos ir 70 nuošimčių gy
ventojų. Neteko stambiausių pramonės centrų bei gele
žies ir anglies kasyklų. Iš jos liko atimtas ir pajūris: be
veik visus uostus kontroliuos Berlyno-Romos ašis.

Prieš karų Franci jos teritorija susidėjo iš 212,659 
ketvirtainiškų mylių. Dabar jai liko palikta tik 87,717 
ketvirtainiškų mylių. Gyventojų Francija priskaitė 41,- 
905,968 (pagal 1936 m. surašinėjimų); dabar jai palikta 
tik 13,235,982.

Tai tiek Francija neteko Europoje. O kas atsitiks su 
jos koloniale imperija? Hitleris ir Mussolini yra pasimo- 
ję didesnę dalį Francijos kolonijų pasiimti.

Taigi iš didelės Francijos beliko tik mažiukė valsty
bė.

Tiesa, tai dar nėra galutinis Francijos likimo iš
sprendimas. Ką Hitleris ir Mussolini pasilaikys, o ką 
Francijai grųžins, kai bus padaryta taika, kolkas tikrai 
negalima pasakyfi. Tačiau nėra mažiausios abejonės, kad 
Francijos atžvilgiu jie didelio susimylėjimo neparodys. 
Visai galimas daiktas, kad Francija bus tiek apkarpyta 
ir jos pajėgumas tiek susilpnintas, jog ji pasiliks tik an
traeilė valstybė ir Europos politikoje nebeteks reikšmės.

Amerika ir naciai
Kai Jungtinius Valstijų vyriausybė įspėjo Berlyhą ir 

Romą, jog bus visu griežtumu taikoma Monroe doktrina 
franeuzų kolonijoms, tai Hitleris viešai pareiškė, jog Vo
kietija neturinti jokių pretenzijų į Ameriką. Girdi, Ame
rika amerikiečiams, o Europa europiečiams.

Tačiau pasirodė, jog ir šiuo atveju tai buvo tik tuš
ti ir vyliugingi Hitlerio žodžiai. Praeityje jis yra davęs 
šimtus pasižadėjimų, ir kiekvieną tų pasižadėjimų sulau
žęs.

Tas pat atsitiko ir dabar. Nespėjo nuskambėti Hitle
rio žodžiai “Amerika amerikiečiams”, o jau nacių agen
tai pradėjo- veikti. Argentinoje ir kitose Pietų Amerikos 
respublikose jie stengiasi kaip galima greičiau įsitvirtin
ti ir paveržti iš Jungtinių Valstijų rinkas. Jie daro vilio
jančius pasiūlymus, žada pirkti milžinišką kiekį maisto 
produktų, o už tai pravesti tose respublikose elektrifika
ciją, praplėsti pramonę ir dargi aprūpinti tuos kraštus 
ginklais.

Visa tai daroma tuo tikslu, kad butų galima Jungti
nių Valstijų įtaką Argentinoje ir kitur sunaikinti. Tąsyk 
visas apsigynimo planas nueitų niekais. Jeigu naciams 
pasisektų įsigalėti vienoje ar kitoje Pietų Amerikos res
publikoje, tai Amerikos kontinentui susidarytų visai rim
tas pavojus.

Dėlei tos nacių veiklos Jungtinėse Valstijose reiškia
si nemažas susirūpinimas. Kai kurie pataria tuoj keisti 
prekybos politiką Pietų Amerikos atžvilgiu. Jie pataria 
kovą vesti tokiomis pat priemonėmis, kaip vokiečiai, bū
tent, pradėti mainų prekybą.

Iki šiol prekyba su Pietų Amerikos respublikomis 
nebuvo sėkminga dėl to*, kad Jungtinėse Valstijose buvo- 
n'epafankus mainų prekybai nusistatymas. Keliais atve
jais buvo kilęs, didžiausias triukšmas, kai Amerika suti
ko mainais iš Argentinos priimti mėsą. Girdi, tai daro 
didžiausią žalą« gyvulių augintojams. Jie ir taip turi gal
vijus pusdykiai parduoti, oi čia dar tyčia sudaroma kon
kurencija. ,

Ir kas atsitiko?
O atsitiko tai, kad naciai per kelis metus nepapras

tai Pietų: Amerikoje įsigalėjo ir jos rinkas užkariavo, i 
štai kodėl dabar Jungtinėms Valstijoms tenka rimtai su
sirūpinti tuo, kas dedasi Pietų Amerikoje. Prekybos po
litika -turės būti pakeista ir pakeista greit, jei norima 
apsisaugoti nuo nacių įsigalėjimo Amerikos kontinente.

GARSINKITEŠ “NAUJIENOSE”

Užsakymo kalnai
Chicago je—paštu
Metams$8.0(
Pusei metų ..................... 4.0(
Trims mėnesiams___________ 2.0(
Dviem mėnesiams_______ 1.5
Vienam mėnesiui _______ .71

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija ____________ _ 3
Savaitei ____________    18
Mėnesiui- .........................    75

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

Metams ..................  $5.00
Pusei metų ........................ ~ 2.75
Trims mėnesiams ______ 1.50
Dviem mėnesiams ______ 1.00
Vienam mėnesiui ___  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ..................  $8.00
Pusei metų ___  4.00
Trims mėnesiams ...___  2.5(
Pinigus reikia siųsti' pašto Monej’ 

Orderiu kartu su užsakymu.

VOKIETIJOS IMPERIJA
,

Kai kurie yra linkę manyti, 
jog dabartinis karas — tai na
cių įsigalėjimo pasėka. Tačiati 
faktai visai ką kitą rodo.

Siekimas sukurti pasauline 
imperiją vokiečiuose pasireiškė 
gana- seniai. Per daugelį meilų 
buvo vedama propaganda, kad 
vokiečių tautai reikia daugiau 
ferdvės, daugiau gamtos ištek
lių, reikia' vokiškų kraštų susi
vienijimo. štai ką' rašo vienas 
laikraštis apie vokiečių troški
mus ir norus dar šio šimtme
čio pradžioje:

Prieš pat Did. karą vo
kiečių generolas fon Bern- 
hardi savo knygoje “Vo
kietija ir busimasis karas/’ 

, išleistoje 1911 m., metė Šukį 
Weltmacht odėr Niedergang 

, (Pasaulinė imperija arba 
pražūtis). Tarp šių dviejų 
perspektyvų nėra jokio vi
durio, jokio trečio išėjimo. 
Aiškindamas šią savo mintį 
fon Bernhardi rašė iki šiol 
mes kovojome dėl musų 
tautinės vienybės, dėl vokiš
kų kraštų suvienijimo, d'ėl 
musų garbingos padėties Etir 
ropoję, dabar mums yra
klausimas: arba nukariauji 
visą pasaulį, sudaryti pa
saulinę emperiją žemoje, ar
ba imtis trauktis ir užleisti 
savo pozicijas musų prie
šams, tapti mažaverte politi
ne ir ekonomine valstybe ir 
visiškai sunykti.”

Šią alternatyvą fon Bern
hardi išsprendė teigiamai, 
tvirtindamas, kad Vokietija 
turi pasirinkti pasaulines 
imperijos kelią ir tapti Wel- 
tmacht. Tačiau siekdama 
pasaulines impęrįjos, Vo
kietija nugalėti visas
kliūtis, o ’yptfč siivo stiprųjį 
konkurentą — Prancūziją. 
“Šiaip ar taip, bet su Pran
cūzija mes turime atsiskai
tyti ir praskinti sau kelią 
pasaulinei politikai, tai pir- 
masiVir nenumaldomas rei
kalavimas sveikosios vokie
čių politikos, kadangi ge
ruoju Prancūzijos palaužti 
nepavyks, tai ją teks pa- 
klupdyti ginklu, įneš turime 
nugalėti Prancūziją, nugalė
ti taip, kad ji parblokšta 
nebeatsikeltų ir nebekliudy- 
tų musų veržimais! pasau

lin ę imperiją.
Eidami prieš Francuziją, 

prieš jos hegemoniją Euro
poje, mes ištiesime ranką 
visiems, kas tik norės silp
nos Prancūzijos, nepaisant, 
ar tai butų musų draugas, ar 
priešas.” /

Kitas vokiečių publicistas 
Paulius Rohrbach savo kny
goje ‘‘Vokietija tarp pasau
linių valstybių” 1912 m., 
rašė: “Mes negalime stovėti 
vietoje, mes turime veikti, 
eiti priekin, mes turime 
tapti tokia kolonijų valsty
be, kaip Anglija. Mes isto
rijos įsprausti į siaurus rė
mus, kur musų prieauglis 
didėja neproporcingai musų 
žemėms, per šešerius metus 
musų prieaugliaus tiek atsi
rado, kiek yra gyventojų 
Skandinavijoje ir Šveicari
joje. Mums reikia žemės, 
reikia erdvės. Be to, musų 
žemėje nepakanka mums 
jos turtų, trukstaine žalia
vos. Savo fabrikams med*- 
žiagos, žaliavos priversti 
esame ieškotis kitur. Musų 
fabrikai, musų pramonė už
ima garbingą vietą pasaulio 
pramonėje, bet mes truksta- 
me rinkos. Todėl visos mu
sų politikos esminė mintis 
yra—erdvės, žaliavos, rin
kos. Gerom ar blogom prie
monėm mes turime sukurti 
tokią valstybę, kaip Angli
jos, turime per vandenis pau

siekti žaliavų centrus ir j- 
kurti ten musų įmones, 
mes turime savo politiką 
Vėsti tokiais kolonijų ke- 
liais> kuriais ėjo Anglija.”

Rohrbachas siūlė susitarti 
su Anglija ir pasidalyti visą 
pasaulį tarp savęs. Siūlymas 
toks pat, koks buvo siūlytas 
Napoleono I carui' Aleksan
drui: pasidalyti visą paSaulį 
tarp Prancūzijos ir Rusijos. 
Tuos pačius tikslus turėjo' 
ir fon Bernhardi, siuly dab
inas sunaikinti Prancūziją, 
o paskui, jos griuvėsiuose, 
dalytis pasaulį su Anglija. 
Tik Bernhardi buvo nuosai
kesnis: jeigu Anglija nesu
tiks su Vokietija dalytis ge
ruoju pasaulį, tai stiprioji 
Vokietija, be Anglijos suti
kimo, pasiims, kas jai rei
kalinga, nors tai butų ir pa
čios Britų imperijos.
Kaip matote, Hitleris dabar 

vykdo tai, kas vokiečių impe
rialistų buvo skelbiama prieš 
daugelį metų. Tik pasirinkta 
kitoks partneris: negalėdamas 
susitarti su Anglija, Hitleris 
susitarė su Mussolini ir Stali
nu, su kuriais dabar ir siekiasi 
visą pasaulį pasidalyti.

Įvairios žinios 
iš Lietuvos

KAUNAS. — Naudodamiesi 
religinio gyvenimo laisve Lietu
voje kuriasi ir savo veikimą ple
čia įvairus vienuolynai. Dabar 
Lietuvoje yra įsisteigę šie viie- 
nuolynai, 1X; 'Vyrų — pranciš
konai, marijonai, jėzuitai, do
minikonai, kapucinai, saleziė- 
čiai. 2) Moterų — benediktines, 
kotrynictčs,! kazimierietės, šir- 
dietės, vargdienių seserys, ellz- 
biefietės ir pranciškonės, šalia 
savo tiesioginių vienuolynų pa
reigų, šie {jodinai ir kongrega
cijos dirba '‘mokyklose, vaikų 
darželiuose, ligoninėse, senelių 
ir vaikų prieglaudose, darbo na
muose, amatų kursuose ir k* t. 
(Katalikų Spaudos Biuro Ži
nios). j

VILNIUS. — švietimo Minis-' 
tori ja Vilniaus srityje įsteigė 19 
valst. bibliotekų, kurių gyven
tojai jau seniai laukia. Vilniaus 
apskr. pradžios mokyklų staty
bai skirta šiais mefaib 300,000 
Lt., o kai kurios mokyklos; jau 
baigiamos statyti. Mokyklose 
bus prižiūrima' visų mokinių 
sveikata. Tą dlarbą atliks svei
katos punktą gydytojai.

Atrodytą, Kad 
Darbai Gerėja

15,251 Gavo Darbus Gėgiižėš 
Mėnesį.

Illinois valstijoje, kaip’ atro
do, darbai1 pradėjo' gerėti'. Vals
tijos d'arbo direktorius, Martin 
P'. Durkiir, praneša), kad* 15,251 
gavo darbus gėgužeš mėnesį, 
pastangomis valstijos Employ- 
ment Service (Samdos) biuro. -

Pernai gegužės mėnesį skait
line buvo 35 nuošimčiais ma- 

jžesne. Šių melų gegužės skait
linės pralenkia net balandžio 
mėnesį 8|4» nuošimčiais.

Chicagos apylinkėje, sako 
Durkin’as, 7,307 gavo darbus, o 
kitose valstijos dalyse, 7,944.

Negalėdami susitaikyti su 
samdininkais per šešių savaičių 
derybas dėl atstovų su apmo- 
ikėjimu ir algą pakėlimo, 400 
i vyrų vakar išėjo į streiką iš 
Kellogg Switchboard kompani
joj- \

Kompanija randasi prie 66-os 
ir Cicero.

NauHenų-Acme reiepnoto
PARYŽIUS. Francija.—Iki šiol istorijoje nematytas 

vaizdas Paryžiuje. Priešakyj franeuzas mėgina skaityti 
nacių kariuomenės laikraštį, “Wcstfront.” Vietoj fran
euzų, dabar nacių kareiviai sėdi prie garsiųjų restau- 
rahtų stalų.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Lietuvoje gegužės mėnesyje 
užsibaigė kooperatinių organi
zacijų metiniai susirinkimai. 
Pagal įsigalėjusius Lietuvoje 
papročius ir įstatymus visuo
meniškos ir kooperątiškos ūkiš
kos organizacijos savo metinius 
susirinkimus šaukia pavasaryje. 
Tų susirinkimų metu priima
mos ir tvirtinamos pereitų me
tų apyskaitos, o taip pat suda
roma sekantiems melams veiki
mo sąmata ir planai.

Valdomieji ir priežiūros or
ganai renkami trims metams, 
bet ir valdomų organų kasmet 
vienas narių trečdalis išeina, tai 
faktinai pavasario susirinki
muose renkamos valdybos ir 
revizijos komisijos, o sąjungo
se dar veikia ir tarybos.

Tai kas čia pasakyta jau giV* 
.Ii būti numanu, kad tokie susi
rinkimai turi būti labai gyvi tu
riningi ir judrus.

Tokie jie ir būva. Juk yra dėl 
ko pasiginčyti, pasikalbėti ir 
savo nuomones pareikšti ir jo
mis pasidalinti.

Ne veltui, tie kurie mėgsta 
pasijuokti sako*- kad kooperaty
vų pavasario susirinkimai, tai 
lygus valdomiems organams 
katalikų velykinei išpažinčiai. 
Mat, ii* čia eina savotiškas są
žines atsiskaitymas, ar apyskai
ta, tik skirtumas toks, kad čia 
atsiskaitoma iš visųpmeninių 
darbų.

Nors jau kooperatyvai daro 
milijonines apyvartas, o jų są
jungų apyvartos siekia jau net 
per šimtą milijonų metinės apy
vartos, bet dėl apyskaitų ma
žiausia ginčijamasi. Jos visuo
met vienbalsiai be didelių įsi
karščiavimų tvirtinamos. I

Visuotinieji susirinkimai pa
siliki jų rinktoms revizijų ko
misijoms ir jei tik jos dėl apy
skaitų pasisako teigiamai, tai 
tokios apyskaitos iškarto veik 
be ginčų tvirtinamos. Taigi dėl 
apyskaitų labai mažai laiko su- 
gaišaina. Bent kiek ilgiau kal
bama dėl busiamų darbų planų 
ir jų sąmatos. Bet darbų planai 
ir jų sąmatos taip pat iš anks
to revizijų komisijų peržiūri
mos, tai ir šiame atsitikime re
vizijų komisijų nuomonė turi 
lemiamos reikšmės ir susirinki
mai dėl jų laiko daug nepralei- 
džia.

Valdybų ir reviziją komisiją 
rinkimai kartais ir ilgiau už
truksią, nes čia visuomet eina 
tam tikras rungtiniavimas. Čia 
tai ir pasireiškia šioks toks po
litinis momentas. Bet kadangi 
išviso kooperatyvuose labiausia 
yra įsigalėję pažangus žmonės, 
kurią absoliučią daugumą su
daro ūkininkai tai ir tie rinki
mai eina gana švelnioje formo
je be didelių ginčų.

Išviso tenka tvirtinti, kad ko
operatyvų susirinkimai daugiau 

dėl ko visų kooperatyvų suva
žiavimuose labiausia žiūrima ir 
valdomieji organai jų įpareigo
jami tani tikrais nutarimais 
nieku budu nepasiduoti1 priva
taus kapitalo įtakai ir su jais 
vengti bet kur bendradarbauti.

Štai visuomeniškoji organi
zacija Maistas ėmėsi dabar ar
klių prekybos ir visas kraštas 
nent sąmoningoji u kliunki j a 
lengviau atsiduso, kad arkliais 
prekyba su užsieniais atsiduria 
visuomenės rankose ir kad pri
valus pirkliai jau čia neturės 
ką veikti. Jei turėsime galvoje, 
kad tie privatus pirkliai daugu
moje kitataučiai, lai bus visai 
suprantama -dėl ko ukininkija 
caTp uoliai remia tokią visuo
menišką prekybą; Visi javai jau 
pereina į Lietūkio rankas, tai 
yra javus eksportui superka tik 
kooperatyvų sąjunga ir super
ka per kooperatyvus.

Dėl lino prekybos vis dar ei
na stipri kova. Kooperatyvai ir 
čia deda visas pastangas, kad 
linas tik kooperatyvų išimtinai 
butų supirkinėjamas. Koopera
tyvų pastangomis lino apdirbi
mui jau įsteigtas didžiulis fa
brikas ir tokių fabrikų užsimo
ta dar daugelis steigti, kad jų 

keletos valandų neužtrunka. 
Tiesa, kooperatyvų sąjungų su
sirinkimai tęsiasi dvi dieni, bet 
į tą laiką tenka įskaityti įvai
rias tam tyčia suruoštas pramo
gas. ' į

Sakysime štai šiemet Pieno
centras visuotiniam įgaliotinių 
susirinkimui sudarė progą iš
vykti į Vilnių. Be tokių pramo
gų kartais susirinkusiems spe
cialiai paruošiami pakvietimai 
nemokamai dalyvauti operoje 
ar dramoje, arba kino seance.

Be to susirinkusiems sutei
kiamos progos apžiūrėti koope
ratyvų vedamas įmones. O tos 
visos įmones yra moderniškiau
sios Lietuvoje, bet ne tik Lie
tuvoje, jos praneša daugelį ir 
užsienio įmonių ir jas drąsiai 

įbutų galima parodyti j net Chi
cagos išlepintiems gyventojams.

Štai Lietūkis turi puikius mo
derniškus elevatorius, jo akci
nė bendrovė turi šaunų muilo 
fabriką.

Pienocentras Kaune turi miK 
žinišką modernišką pieninį. Pay
rama turi didžiulį duonos fa
briką. Kooperatyvų sudaryta 
akcinė bendrovė Sodyba laiko 
tikrai puikų ir modernišką vaiL 
sių perdirbimo fabriką, kuria-- 
me dirba didis darbininkų skai
čius. Be to, Pienocentro Kaune 
.šaldytuvai tai tikra Lietuvos 
pažiba.

O štai dar Maisto milžiniš
ki mėsos perdirbimo į konser
vus fabrikai ir skerdyklos, ku
rie savo įrengimais gal ir ge
resni net už Chicagos garsias 
skerdyklas, kur nemaža lietuvių 
dirba ir kai kurie iš jų čia Lie
tuvoje turėjo progos tuos fabri
kus stebėti ir jais visai nuošir
džiai gėrėtis.

Be to, dar yra didžiulė Pa
nevėžyje viščiukų perykla, kuri 
'veislinėmis vištomis visą Lietu
vą aprūpina, o paukštienos kon
servai visoje Europoje yra ži
nomi, bet ne tik Europoje, šie 
konservai siunčiami net į Afri
ką ir Ritus kraštus. Juk visa tai 
sukurta pačių kooperatyvų ar 
kilų visuomeninių organizacijų 
pastangomis, šių visų įmonių 
vyriausias tikslas nepasipelnyti, 
bet tinkamai viso krašto gyven
tojams patarnauti ir rūpintis 
eksportu į užsiėmus.

• Kad ir tos įmonės tari gra
žius pelnus, bet tie pelnai neina 

1 kurio nors privačiu asmens 
nauefai, bet tų įmonių gerini- 
'mui, jų tobulinimui ir naujų 
fabrikų steigimui. O tų pelnų 
žymi dhiis skiriama kitiems 
naudingiems krašto reikalams. 
Čia tai ir gludi Lietuvos ūkiš
kojo gyvenimo prasmingas so- 

•cialinis pradas. Tai visai nenuo
stabu, kad Lietuvos privatus 
•kapitalas, kaip įmanydamas ko
voja su kooperatiniu judėjimu. 
Ir stai dėl ko visai suprantama

butų visuose Lietuvos kampuo
se.

Cukraus reikalai taip pat vi
suomeniškai tvarkomi. Cukri
nių runkelių augintojai per sa
vo organizaciją sudaro iš ank
sto su Cukraus fabrikais sutar
tis, jiems iš anksto garantuotos 
už cukrinius runkelius kainos 
ir pasakyta kiek iš jų busią nu
pirkta tų runkelių. Taigi, ūki
ninkas sodindamas cukrinius 
runkelius jau nerizikuoja, nes 
jis iš anksto žino kiek reikia jų 
sodinti ir kokią kainą už juos 
gausiąs.

lai planinga ūkio pradžia, 
kuri turi labai geras pasėkas.

Visai nenuostabu, kad dabar 
Lietuvoje turgai jau pradeda 
prarasti' savo prasmę. Ūkinin
kams iš aukšto paskelbiama 
kur jie turi vežti savo gamy
bos produktus, išanksto įžy
mėtos tos vielos kur tie produk
tai bus suimti.

Seniau Lietuvoje buvo įsiga
lėję žydeliai, kurie po kaimus 
zujo ir viską supirkinėjo, o da
bar jiq jau nyksta, nes ūkinin
kas visai gali be jų apseiti.

Rytą anksti jisai veža savo 
pieną į artymiausią kooperaty
vų išlaikomą nugriebimo punk
tą. čia jisai nugriebtą pieną 
gauna’ atgal, kuriuo paskui še
ria paršus, vištas, veršius gir
do. Surinkta smetonėlė vežama 
į pieno' perdirbimo bendrovę, 
kur jau daromas sviestas, tai 
kaip kas iš ūkininkų jau ir svie
sto pas save nemuša, o perka 
pieninėj.

Ūkininkas veždamas pieną į 
nugriebimo punktą kartu veža 
ir tos dienos padėtus vištų kiau
šinius, čia jis juos palieka ir 
vėliau už juos atsiima pinigus. 
Juk vien tik vištų kiaušinių 
jau parduodama už keletas de
šimčių milijonų litų per metus!

ši prekybos šaka jatf veik vi
su šimtu procentų yra tik koo
peratyvų rankose, o jų ekspor
tas visu šimtu procentų tik ko
operatyvų varomas. Vadinasi, 
čia visiškai įsigalėjo kooperaty
vai ir privačiam pirkliui nėra 
kas veikti. Tai bus visai supran
tama dčl ko kooperatyvų meti
niai susirinkimai Lietuvoje vi
sos visuomenės patraukia dė
mesį.

Kaunas tokių kooperatyvų 
suvažiavimo metu atgyja. Tuo
met visi viešbučiai pilni jaunų 
ir senų energingų ūkininkų, a- 
gronomų ir kitų ūkio darbuo
tojų.

Kooperatyvai jaw iŠ seno su
ka sau galvą, kaip čia Kaune 
pastačius didžiulį viešbutį, ku 
riame kooperatininkai atvykę 
savo reikalais turėtų sustoti ir 
betekti jiems trankytis pas pri
vačius asmenis, kurie turi savo 
viešbučius.

(Bus daugiau)
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MIŠKAS, KURIAME GYVENO 
. ATSISKYRĖLIS

Ir Vienas Šiurpas Parakojimers Vienoje koplytėles'pusėje iŠda>- 
žytos penkios širdys. Užeini iš 
kitų dviejų pusių ir vėl ma^-Tirkšliui yra valsčiaus mies-

Vclis, tehirįs apie S70 gįrven- fa» P« eilę tokių pat širdžių, 
tojų’. Prie paties miestelio iš' IŠ ';ame..ko,®nJ1.. f’avidaĮ°
pietų puses prfeina gražus tie- > . . . ,* . y.- 1V.* c o L-i ri i rniHlnnii

jpastatėlyje yra penkiolika vai>-

Apie tą koplytėlę pinami 
įvairiausi pasakojimai. Senais 
laikais Tirkšliuose gyvenęš 
viskuo pertekęs dvarininkas 

[Važinskas. Jo rūmai, su daugy
be paslaptingų rusių stovėję 

vietoje, kur dabar yra 
Valsčiaus savivaldybė

tų pavydėti ne viena vasar
vietė. Į Tirkšlius kiekviieną 
vasarą atvažiuoja vasarotojų. 
Šilas ir netoli miestelio trys 
upės—Viešėto. Venta ir Šerk- 
šnC- .k'ickvi'enam vasarotojui ioje 
suteikia puikias poilsio sąly- vietos 
ga.4. Pats miestelis, kaip ir dair- ir pradinė mokykla. Septyni‘ou
gelis kitų, nieku ypatingu ne- 
pašižymi'. Daugumai trobesių' 
yra seniai statyti, mediniai. 
Tik kiekvieno Čia pirmą kartą 
atvykusio dėmesį pirmiausia 
atkreipia miestelio aikštėje 
stovinti nedidele balta koply
tėlė. Ji aptverta akmenine 
tvora. Iš balto koplytėlės fono 
jau iš tolo visu ryškumu į akis 
krenta eile

NAEUA3 APARATAS
AKINIAM PRITAIKINI

Budriko Rakando Krautuvė
se rasite patyrusį’ akių dak
tarą (op tome t ristą), kuris 
pritaikins jums akinius. Tei
singas ir geras* patarnavi
mas. Akių: egzaminavimas 

dykai.

1941 Metų Radios iškrautos' 
ant parodos. $95,000 vertės 
gefų rakandų stekas. Elek- 
triki nės Lodau nes*, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos.

Lengvi Išmokėjimai

Dėl teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARDS 3088*.

JOSEPH F. BŪDUI!
FURNITURE HOUSE

MO9-11 ir 3417-21 So. 
Halsted Street

BUDRIKO* PROGRAMAI:
WCFL—9790 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai.
WETFC—1420 kil., Ketvirtadiertio 
vakare 7 vai.

liktajame amžiuje švedams nu
plūdus Šiaurinę Lietuvos dalį, 
dvarininkas pik. Važinskiš 
stojęs kovoti sli atėjūnais. IšL 
vykdamas- į karą tas d varini ip- 
fraš savo mylimą žmoną ir ke
turis vaikus paliko rūpestingo 
ir ištikimo seno tarno globai. 
Kai švedai pradėjo artėti prie 
Tirkšlių miestelio, dvarininko 
Važinsko tarnas savo pono diL 
dJelius turtus paslėpęs tik jam 
vienam žinomoje vietoje, o po
nią su vaikais apgyvendinęs 
neįžengiamo miško vidrnyje.

Šved’ai, užplūdę Tirkšlius, ir 
žinodami, kad prieš jtigs ko
voja dvarininkas Važinskas, 
norėjo pagrobti visus jo tun
tus, žmoną ir vaikus. Tačiau 
rūmuose nerado1 neii turtų, nei 
žmonos su vaikais, ti’lt seną 
tarną. Jie iš karto tarną geruo
ju klausinėjo, kur yra Va- 
žinsko šeima ir jo brangeny- 
bės;. Bet ištikimasis tarnas sa- 
kės4 nieko nežinąs. Jis tesau
gojus namus, o ne pono šeimą

!

kariai seną tarną pradėjo plak
ti. Jį miestelio aikštėje tol pla
kė, kol užplakė,- bet vis- tiek 

!nicko nepatyrė.
•Priešą iš krašto išvarius, 

dvarininkas Važinskas grįžęs 
į savo rutilus rado juose išdauL 
žytus- baldus, brangius indus 
ir liūdinčią žmoną su ketu>-- 
>riais vaikais. Sužinojęs' apie iš
tikimojo tarno lYiirtį toje vie
loje, Itur jis buvo nukankini- 
tas, pastalė koplytėlės pavidalo 
paminklą su išpieštomis penL 
•kiomis širdimis. Tos širdys 
simbolizuoja žuvusiojo* seno 
tarno iŠgelbetus penkis myli
mus žmones: keturis vaikus 
ir žmoną.

( Nudžiugo dvarininkas, ra
dęs savo mylimuosius asme
nis'. Tačiau senelio tarno pa
slėptųjų pinigų, ir brangeny- 
bią niekur nerado, nes ir žiau
riai nukankintas jo ištikimaš-is- 
valdinys nepasakęs tos vietos. 

* Po Važrinską mirties ilgą lai-

mų sčd'e, ra ilsėsis’ rusyse bran- 
:gėnybi*i1 ieškodami,, bet niekas 
nerado. Vietos seni žmones 

! apie ištikimojo tarno paSlėp- 
j tubsius turtus dar ir dabar 
f kalba, nors slenkąs laikus- jau

Naujienų S pulką

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

AND1 SAVINGS ASSOCfATKON, DABAR

i.
4-

ynujienų-Avine Telepno*'’
PHILADKILPMA. — Tito mat, Ė. E)'ewey, vienas iš 

norinčių nominacijos' į prežrid'enti’is,, pasitaria su Illinois 
valstijos delegatais; Mrs'. Mary SidVus ir Dwight Green.

i
-

Lietuvos gyvenimo įvykiai
Miesto į mu. Kanalizacijos ir vandentie- 
dvare kio darbai vykdomi lygiagre- 

statyti čiai su* gatvių tvarkymo dar- 
ligonių bais, šiuo metu Kauno Miesto 

Savivaldybe turi 42 pradžios 
mokyklas su 267 komplektais. 
Jose mokosi apie 12,000 Vaikų. 
Netūrtinguosuis Savivaldybė 
šelpia, iš a'ikyd’ama juos prie
glaudose, teikdhriias nuolatines 
if kaitinės pašalpas ir kitais

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

labai toli nunešė ainy d tonų’ “Če gyveno pustelninkas Ta- 
įvykius, privertUstois; tas brau'-1 d’eučaS' ib'ra’zdauskas ir mirė 
genybes slėpti. jl’SBO’ m!.”‘ (Kiti teigia, kad mi-I18301 m>.

Ta'- ; Mir«8. at'sisl<yrėjis
mlvO’ palaidotas pačiame miško 

| pakraštyj'c. Praplečiant Tirkš- 
Gražusis Tirkšlių pušynas1’ lių kapines, dalis jo kapo pa

yra apipintas įvairių pasako-1 teko į jas ,o per kitą eina ka-

d e us as Ilra'zd^aiTskrrš

apie čia gyvenusį atsiskyrėli
D'rauzdauską, kurį vietos žino- atsiskyrėlį

pinių tvora.
Apie Tirkšlių miške gyvenusį 

j vietos senesnieji 
žmones daug pasakoja įvairių 
vari jautų pasakojimų, o dau
gis tą žmogų—asketą laiko

VADINSIS:—

MOKA 3Ms% UŽ VISUS INDELIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH MA-USTĖD1 STREET

Unrversal Savings 
and. 

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

nes vadina pustėlninktt'. Atsi
skyrėlis Tadas (Valančiaus1 
“Paaugusių’ žmonių knygelėje”! 
jis vadinamas Tomu) Draz- 
dauskas atsikėlęs į Tirkšlių 
pušyną gyventi antrojoje aš
tuonioliktojo amžiaus pusėje, 
apie 1780? m. Anais laikais to
kie atsiskyrėliai' nebuvo nau
jiena. Dažnai miškuose,
nuo žmonių, apsigyvendavo!
vieniši asmenys ir žmonėms 
tepasiYodydavę eidami į baž
nyčią. Sakoma, kad ir Tadą 
Drazdauską žemaičių vysku
pas Giedraitis' į Tirkšlių miš
kus atsiuntęs tik dėl to, kad 
šis žmogus savo gvvcnimu<lau-Hi. laisv6s kgl.jai

;giau gyventojų patrauklų j ka-. „ •
(ta’likų- tikėjimą.

Atsiskyrėlis Drazdauskas nii i 
ške pasistatęs medinį, be lan’-’ 
gų namelį ir ja’me gyveno, 
naktimis miegodamas ant drė
gnos aslos. Daug žmonių- no
rėdavę užeiti pas atsiskyrėli, 
Bei jis nieko n-eįSiTeišdavęs-. Jei 
:lias afiiešdavo vienišam žmo- 
giii kokio maisfo, tai jis at- 
stumdavęs sienoje buvusį iš
kirstą langelį ir dovaną pri
imdavęs. Atsiskyrėlio namelyjie 
nebuvo jokio* bal’do'. Ir kros-i 
nies jis neturėjo įsirengęs. Dėl' 
to ypač stebėjosi žmonės, kaip 
jis gali ištverti1 šaltomis žie
momis. 

’ Atsiskyrėlis nešiojęs juodos 
Spalvos ilgą apsiaustą, kurio 
priekyjė buvo išsiūtas baltas 
<ryžiu’s, o nugaroje—kaukolė. 
Valgęs tasai1 žmogus labai pra
stą* valgį- ir nuolat eidavęs į 
lažnyčių* melstis; savo namė- 
įyje fepalikdamas viėUint'ėlį 
irta m į-—j uo d ą k a tiną.

TirkšĖiį miške gyvenęs atsi
skyrėlis Tadas Drazdauskas 
mirė 181*1 metais. Jo namelio 
vietoje buvęs* pastatytas medi
nis kryžius su įrašu: “Šiojie 
vietoje gyveno atsiskyrėlis Ta
deušas Drazdauskas. 1835 m. 
čia norėjo apsigyventi pusfel- 
'ninkas Palčiauskas, bet užėjję 
neramus laikai sutrukdė”.- Pir
masis medinis kryžius buvo 
‘statytas 1835 m., greičiausia to 
.paties Palčiausko, kuris norė
jo apsigyventi atsiskyrėlio 
Drazdausko gyventoje vietoje.

šventu.
Tas pats Tirkšlių miškas sie

jamas1 ir su kitais musų pra- 
eitieš'-fvykiais. Sako, kad šiuo 
pušynu nekartą žygiavusi 

t Mindaugo kariuomenė į karą 
Įsu kardininkais. 1863 m. su- 

y kilimo d'alyviai, žemaičių su
kilėliai, tame pušyne radę ge
rą apsaugą. Tų pačių metų 
rugpi’učio 13t i d:. pušyne že
maičių sukilėliai susišaudė su 
rusą raitelių1 buriu. Susišaudy
mo metu žuvę 9 žemaičiai, se-

Nauji Taksai Ant 
Cigaretų, Gėrimų 
Nuo Liepos 1 d e

KAUNAS. — Kauno 
Savi valdybės žiegždrių 
tetrukus bus pradėta 
mūrinė dviejų aukštų 
jrieg.aiida, kuri kainuos apie
500,000 lt. Šią vasarą statomos 
Kaune dVi naujoš mokyklos, 
;ta<os šiemet bust galutinai už- 
jaigtoš. Jų statyba kainuos apie 
i,000,000' lt. Pernai pastatyta 15 
xot?.p ekfų mokykla Šančiuose 
šiemet Įteigiama' įrengti, {vad
žiose Kauno Miesto dilyse bus 
pastatyta 178 butai darbinin- 
i<ams; Pine namų’ esą sklypai 
ats atidneti darbininkams nau
doti dat’ž;.m^. Pigiųjų butų sta
tybai bus išteistas 1,000 000 H. 
Įvairiose miesto dalyse Savival
dybe stato* eilę mažesnių pasta
tų. Numatoma tęsti ir Kauno 
pilies konservavimo darbai, ku
riems paskirta nemaža suma. 
Šiuo metu yra grindžiama- visa 
eile gatvių ir aikščių, daugelis 
gatvių gražinama ir praplečia-

^gyvenimo sąlygas, (ralintiems 
d.rbti darbo birža parūpina 
darbo, šiuo metu Savivaldybė 
šlaiko apie 500 senelių. Nuola
tinių ir kartinių pašalpų per 
metus išmokama apie 170 000 
Lt. šeimų prieglaudose nemo
kamus Imtus gauna 168 žmo
nės. Bedarbiai aprūpinami dar
bu prie viešųjų- darbų. Beturčius 
Savisaluybė gydo nemokamai, 
šiam reikalui yra ebe ambula
torijų, sveikatos globos centrai 
iv eilė kitų įstaigų.

PIRKIT NAUJĄ 
CHRYSLER arba PLYMOUTH

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

BALZEKAS MOTOR SALES

Naujos įplaukos eis apsigynimo 
reikalams

ventojas Adomas Juozapavi
čius atsimena tą medinį kre
žių. Kai jis nugriuvo, tai A. 
Juozapavičius kryžiaus dalį su 
įrašu buvo paslėpęs bažnyčios 
varpinėje, Paskui ją išsitraukė 
elgetos ir naudoję suolo vieto
je atsisėsti ir nežiilia kur pra
žudę.

i šiandien* atsiskyrėlio Draz- 
idaUŠKo gyventoje vietoje 1, pa-

uz

32 W. Washinqfon $♦.

4736 S. A s h I a n d Avė.
3356 West 26fh Street 
6306 W. Cermak Road

G?r05š>SV * ’ 
^soS apaviu.

3

MARK5
3119 Lincoln Avp. 6409 S. Halsted St.

OPEN TUES., THURS., SAT. EVENINGS UNTIL 10

AP' * ' 
po 3

jai.SP^ tjfc pab.1

$3.95 VERTYBES

PINI
GAIS 

ar KREDITAN

Veik neįtikėtini bargenai! 
Suknelės, kurios padary
tos, kad pardavinėti ma
žiau dvigubai tos kainos! 
Aukuojama! Visos spalvos 
ir stiliai merginoms ir mo
terims! Rayons ... Alpa- 
cas,.. Gabardines... 12 iki 
20—38 iki 44—46 iki 52.

, 4030 So. Archer Avenne 
“U WlLL LIKĘ US” 
Phone Virginia 1515

Ali ...I ,

!
_____ Remkite Lietuvišką

Žyduką
< Nathan Kanter

MUTUAL LIQUOR 
CO. — VVholesale
4707 S. Halsted St

Tel. Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam genausį ir 
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į' visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Skubus patarnavimas
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expeftai Beer Coil Valytojai. 
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemiock 7 i07 
CH1CAGO.

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

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS

! įplaukų, kurias galėtų SuUau- 
| doti šalies apsigynimo reika
lams, artimoj ateityj susilauk
sime daugybę įvairių naujų 
taksų.

Pirmieji nauji taksai bus už
dėti ant cigaretų-, gėrimų ir pa
silinksminimų įžanginių bilie
tų. Taksai ant ciga-retų bus pa
kelti puse cento pakeliui. Dabar 
cigaretų taksai yra 6 centai pa
keliui. Taksai ant degtinės bus 
pakelti 75 centus galionui. Da
bar tie taksai yra $2.25 galio
nui. Taksai ant brandės bus 
pakelti nuo $2, kurią sumą da
bar mokame, iki $2.75*. Teatrų, 
“mūviu” ir kitų pasilinksmini
mo vietų savininkai turės mo
kėti 10 nuošimtį už įžangas, 
kurios yra daugiau kai 21 cen
tas. Dabar jie moka tokius tak
sus už įžangas, kurios yra dau
giau kaip 41 centas.

Tavernų savininkai gali da
bar
jie nieko nesutaupyš ant dau- 
įgiau kaip šimtą galionų. Liepos 
4 d. jie turės padaryti savo šla
ko inventorių ir, jėigu turės 
daugiau kaip šimtą galionų, tu
nas primokėti daugiau taksų.

bet

4 kelyje vykstant? į* Sėdų, stovi 
akmeninis kryžius su įrašu:

WASHINGTON, D. G, birž. 
26. — Šiuo laiku Pietų’ Ame
rikos vandenyse yra J. Valsti
jų- karo laivai. Trečiadieni pra
nešta*, kad< dar vienas1 laivas, 
lengvasis kreiserio Phoenix, 
taipgi plaukia j. Pietų Ameri
kos vandenis-. Pirmas uostas 
Pietų Amerikoje, kur Pftoenix 
įaustos, bus Valparaiso, Chite.

Fadėtt Pihigal kas Mėiiesf Ėrieš* 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - - $4,900,000.00
Atsargos fondas virš $350,000.00
Dabar Mokame 31/2% UŽC Pa
dėtus' PilrigUsi Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki- 20 m t.

LOAN ASSOCIATION of Chieago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Tėl. VlKginia 1141

and
AVlNGSei1

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

KAM

IKI

50
LAUKTI?

įsigykite sair dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
tonsilus $13.50
prabuvimas šen nn
Ligoninėje .............. TUU.UU
RĄUpONGlSLIV $,25.00Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS CO HA 
Greita Pagelba ....... fc«Vw
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C1 A H
ir vaistai .................. 1 -
DOtTGLAŠ PARF* IIOSPITAL 

;19t>0 S. Kedzie Avė. Chieago

Dirbame puikias dantines pleitla& jau 18 metų. Ateikite pamatyti 
naujuosius Htaė dantis, kurte 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.

1 Landai® Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

3945W. 26th St. 1724 Stf. Ashland Avė.
TėL LawndblO 2908-9 TeL Monro* 9251

, . , , Atdara kasdien 9 iki 8:3Q.. Še Garsinkites “N-nose”
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Diena iš Dienos
- - - •

Walter Neffas 
Apsivedė Su 
Malvina Jasunas

Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje praeitą šeštadienį, bir
želio 22 d., susirinko didelis 
būrys jaunų ir senų pamatyti 
vestuvių ceremonijas. Mat, čia 
susituokė vietos biznieriaus sū
nūs, Walter Neffas Jr. su Mal
vina Jasunas, 2121 W. Coulter 
St. Jaunojo tėvas užlaiko vi
siems Chicagos lietuviams ži
nomą Neffas svetainę, 2435 S. 
Leavitt St.

Po ceremonijų jaunieji išva
žiavo paveikslų nusitraukti, o 
kaip 7 vai., svečiai pradėjo 
rinktis Neffo svetainėje, kur 
įvyko puota. Čia draugai, gi
minės ir pažįstami sveikino 
jaunuosius, linkėdami ilgo ir 
laimingo gyvenimo, beve k iki 
kol saulutės spinduliai pradė
jo rodytis rytuose.

Jaunoji Malvina yra duktė 
p. Juozo ir p-os Kazimieros 
Jašiūnų.

Noriu palinkėti jauniems Ta- 
parauskams linksmo gyveninio 
ir visokios laimės.

Ir aš

Graži Graduation Parė
Praeitą sekmadienį, birželio 

23-čią d., Hollywood Inn savi
ninkai, draugai Kudauskai, 
2417 W. 43rd Street, surengė 
šaunią Graduation Parę savo 
sunui Charles.

Draugai Mykolas ir Elžbie
ta Rudauskai visus svečius ma- 
lorffiti priėmė ir šauniai pavai
šino. — Steponas.

Naujas Gydytojas 
Marųuette Parke

Kumščiuosis Pirmyn Piknike

Šaunias
Vestuvės

Praeitą šeštadienį, birželio 
22 d., Brighton Parko lietuvių 
parapijos bažnyčioje susituokė 
graži jauna porelė — Floren
cija Bernotaitė iš Archer 
Heights su Aleksu Taparausku 
iš Brighton Parko. Juos sutuo
kė kun. Statkus.

Vakare kviestieji svečiai su
sirinko Gramonto salėje. Visus 
maloniai priėmė jaunojo tėvai 
pp. Girdž ai ir jaunosios mo
tina p. Bernotienė.

Vakaras buvo šiltas, bet ne
truko kuo atsigaivinti. Stalai 
buvo nukrauti gardžiais val
giais, o prie baro ištroškusius 
gaivino net keli patarnautoja’.

Jaukioj kompanijoj, prie vai
šingų šeimininkų, svečiai ne
siskubino išsiskirstyti į namus. 
Baliavcta ki pat ryto.

Kemkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE”

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Harry Gebel, 20, su Dorothy

Axen, 19
George Sturm, 22, su Marion

Mitchell, 19
Oscar Lcvison, 23, su Valerie

Bružas, 22
William Strezo, 23, su Ade-

Hne Kasper, 21
Anthony Zimantas, 21, su

Adella Tomalewicz, 18
Albert Marland, 27, su Elsa 

Zirbes, 27
William Rabus, 21, su Ha- 

zel Necas, 19
Edward Bulurth, 23, su Ann 

Piepol, 27
James Polsch, 20, su Emily 

Jurich, 18
Tony Abelis, 42, su Antani

na Randoke, 44
Alphonse Stanex, 28, su Stel- 

la Cisek, 17
John Uzubal, 28, su Bertha 

Lauchiskis, 23
John Lucarelli, 30, su Marie 

Waisnor, 21
Peter Malis, 33, su Mary 

Cyknor, 26
John Malmgren, 26, su So- 

phie Paulauskas, 25
Frank Wessel, 24, su Ber- 

nice šervdas, 24

Mkalauja
’Vrskirų

Marjorie Ncrkiewicz nup 
Benjamin Norkiewicz

Ann Matulis nuo Francis 
Matulis

Gavo
’-rskiras
Wanda Sperekas nuo Peter 

Sperekas

Dr. P. Brazis
Dr. Peter Brazis nuo Liepos 

1 dienos atidaro savo ofisų 
Marąuette Parko apylinkėj ir 
priiminės klijentuz.

Dr. Peter Brazis pabaigė Lo- 
yola Universitetą 1937 metus 
ir per v.rš 3 metus praktika
vo švento Kryžiaus ligoninėj, 
kaipo medikas ir chirurgas.

Jaunam profėsijonalui linki
me geriausio pasisekimo.

T. R.

Baigė Wilson 
Kolegiją

Hypatia S. Punishkaitė
Ši jauna lietuvaitė, , veikli 

įvairiose Chicagos lietuvių or
ganizacijose, pereitą sekmadie
nį pasekmingai baigė mokslus 
Woodrow W Ison Junior kole
gijoj. Už gabumą buvo apdo
vanota ir pagyrimais. Ji yra 
brightonpaVkiečių, pp. Punish- 
kų, duktė.

Tolimesniam moksle ir vi
suose darbuose linkim p; Pu- 
nishkaitei geriausio pasiseki 
mo. \ Drg.

K. Deveikis Jr. Baigė 
Morton Mokyklą su 
Pasižymėjimu

Studijavo žurnalizmą.

rio
rys

f DABAR LAIKAS PIRKTI STOKERĮ
VVINKLER STOKERIS ANT 3 METŲ GARANTUOTAS

Lengvais išmokėjimais už $145-50 O. B. ir aukščiau.

VVINKLER STOKERIS VEIKIA AUTOMATIŠKAI 
ir neturi Shear pins.

ARCHER STOKER SALES CO.
Šaukite LAFAYETTE 3138, arba atvažiuokite

3970 ARCHER AVENUE
JOE BAGDONAS.

..........—- ....... ------ JJ

ŽUVŲ PARĖ 
RENGIA ONA IR BILL POPELL 

PENKTADIENO VAKARĄ, BIRŽELIO 28 D. 
BILL’S TAVERN, 4756 SO. WESTERN AVENUE

Užprašo Visus Draugus ir pažįstamus atsilankyti. Visi busite maloniai 
priimti ir pavaišinti. BILL IR ONA POPELL

Jus ir Jūsų Draugus širdingai Kviečiame į

JOSEPH BARTKUS TAVERNO
ANTRĄ METINĘ PARĘ 

Šeštadienį ir sekmadienį, birželio 29-30 
959 West 71st Street

Pasistiprinimai, Muziką, Kviečiame Visus.

CICERO. — Kazimieras De
veikis Jr., sūnūs žymaus veikė 
jo ir uolaus, naujieniečio, Kazi
miero Deveikio, šį mėnesį baigė 
žurnalizmo kursą Morton Ju
nior Kolegijoje su pasižymėji
mu. Jaunasis Kazimieras buvo 
komenduotas už pasišventimą, 
veikimą, ir gabumą. Jo vardas 
pasiliks visuotinam garbes są
raše toje mokykloje.

Sudus darbštaus tėvo, jaunas 
Kaz'mieras, ir pats yra darbš
tus. Jis labai įdomaująs lietu
višku veikimu ir yra veiklus lie
tuvių organ’zacijų narys.

Kiti Baigusi Morton.
Be Deveikio, ir kiti lietuviai 

gavo diplomus Mortęn Ko’e i- 
joj. Jie yra, p-lė Harriet C. Ka- 
veckis, Albertas Buividas, Ed- 
ward Richard Rainis, Aibei t F. 
Tumavich (sudus žymaus Cice- 
riečio), Stan’ey Yuccas, Victor 
A. Yuška.

Cicerietk

Policija Laiko Sūnų 
Už Tėvo Nužudymą

Policijos nuovadoje šiandien 
yra Walter Simo, 37 metų am
žiaus, kurį vakar koronerio

GRAND OPENINGAS

HAYES PARADISE INN
2645 West 43rd Street

Penktadienį ir šeštadienį, birž. 28 ir 29
Užprašo visus draugus ir pažįstamus atsilankyti. Bus skanus už
kandžiai ir gera muzika šokiams.

JŪSŲ PRECINCT KAPITONAS HERMAN

jury rekomendavo apkaltnli 
tėvo nužudymu.

Apskričio daktaras pranešė 
jury, kad Walterio 63 metų 
amžiaus tėvas mirė nuo širdies 
priepuolio sekmadienio vakare, 
bet prie mirties priežasties pri
sidėjo mušis tarp tėvo ir sū
naus.

Garsinkites “N-nose”

(“Punchy” Alis)
Pranas (“Punchy”) Alis-Ališauskas, buvęs vidurinio svo- 
čampionas — kumštininkas nacionalėje gvardijoje, ir na- 
komandos, kur ą amerikiečiai pasiuntė į Kauno Olimpijadą

Rytoj Vakare Musų 
“Kupiškėnų Diena”

Rengia. Išvažiavimą “Tikrai 
Kupiškėnlškoj Dvasioj”.

Kupiškėnų Kultūros Draugi
jos naktinis piknikas įvyksta 
jirželio-June 29 naktį, Liberty 
laižė, Willow Springs, III. Šis 
Kup.škenų piknikas tai bus, 
.a.p sakant, tradicinis tikrai 
.cuįnšken.škas piknikas, nes ja
me visa tvarka ir dainos Lu» 
ėdamos tik kup.ŠAeaiškoj dva

sioj...
Taigi, kviečiame visus kupiš

kėnus, artimus kupiškėnams, 
pritariančius, ir visus žmones, 
uur.e tik mėgsta smūgiai nak- 
vies laiku paūžti, padainuoti, 
pašokti iki au.da aušrelė.

Žinoma nebus persekiojami 
r kiti pikniko dalyviai, kurie 

mėgsta kitokius pasilinksmirii- 
mus. O šauni Jakučio orkestrą 
Iros iki ankstyvo ryto.
Švęs Pory-Povilų Varduves.
Taipgi šiame piknike atšvę

sim ir Petrų ir Povilų dieną, 
nes birželio 29 dieną pripuola 
jųjų varduvės. O jųjų turim ne
mažai: Petrą Balčiūną, Petrj 
Suvaiždį, Povilą švelnį, Povilą 
Petrulį, Povilą Krupelį, ir daug

kitų. Esu tikras, kad jie visi da
lyvaus kupiškėnų naktiniam 
piknike.

Svečiai Iš Kitur.
Taipgi tikimės turėti gana 

apsčiai svečių iš St. Charles, Iii., 
nes ten yra daug kupiškėnų, 
kurie jau priklauso prie kupiš
kėnų Kultūros Draugijos. O esu 
tikras, kad svetingi biznieriai 
Ramanauskai tikrai bus. Tai i i 
praninti, kad dalyvaus s\ečia 
.š rytinių valstijų, taipgi musų 
narė, Ona Indrelienė iš Toron
to, Canados. Tad, iki pasimaty
mo kupiškėnų piknike.

A. R.
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Dr. T. L BRADEL
PRANEŠA, KAD SAVO OFISĄ 
IŠKRAUSTO Į NAUJĄ VIETĄ—

2606 West 47th St.,
CHICAGO, ILL.

Atdara 11 iki 12 vai. d. 1 iki 3 v. 
po pietų ir 7:30 iki 9 vai. vak.

Sekmadienį susitarus.
Tel. LAFAYETTE 1580.

Rezidencija:
6101 SO. ARTESIAN AVĖ. 

Tel. Lafayette 1580.

■ ..........  Jssa
I GERBIAMI NAUJIENŲ Skai

tytojai Prašomi Pirkinių Rri-
I kalais Eiti į tas Krautuvai,
Į karias Skelbiasi Nauji en—

1938 m., sekmadienį parodys savo kumštininko gabumus Pir
myn choro piknike. '

Jis boksuosis su Tony Zaze, ciccriečiu, kuris buvo CYO 
čampionu praeitais metais.

“Pirmyn” ir Vyrų 
Chorų Pikniko 
Darbininkai

Piknikas įvyks sekmadienį 
Liberty darže

Darbininkai; kū'rie d rbs sek
madienį, birželio • 30 d., Chica
gos Lietuvių Vytų ii’ “Pirmyn” 
jiioi ų piknike.

'1. J. Čepaitis
2. J. Budris <
3. P. Skurkiijj
4. D. Millerto
5. V. Jašmoiilas
6. S. Rimkunas
7. J. Ascilla
8. J. Ged ris
9. M. Krikščiūnas

10. P. Bergeris
‘ 11. A. Vilis

12. F. Sutkus
13. J. Michel
14. E. Asciliufė
15. L. Baroniutė
16. F.»Matekoniutė
17. V. Deveikiulė
18. J. Čepaitis
19. P-s Dolen
20. P. švelnis
21. D. Miller
22. A. Budris
23. Al. Mickevičius
24. F. Matekonis
Visi darbininkai susirinkite 

nevėliau kaip 10 vai. ryto.
X. š.

- --------------------------— ----------------------- t

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru 

/

Teikia Žinias Apie Paren
gimus.

‘Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą

Draugijos, Kliubai ir viso 
kios įstaigos prašomos praneš 
ti .“Naujienoms” dienas save 
parengimų. Taipgi ir rengėjai 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išyengti nepagei
daujamos konkurencijos, ši 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

Grįžo iš Žuvavimo 
“Ekspedicijos”

Visiems gerai žinomas Bri- 
ghton Parko biznierius, Mid- 
west Hunting and Fishing kliu- 
bo sekretorius, 12-to Wardo 
Demokratų Organizacijos' pre
zidentas ir 12-to Wardo Ta- 
verninkų organizatorius, B iii 
Popeli, 4756 So. Western Avė., 
birželio 27-tą d. jau sugr’žo 
su savo draugais iš žuvavimo 
“ekspedicijos”.

Jis parsivežė šimtus svarų 
žuvies ir žada visus draugus 
ir pažįstamus maloniai pavai
šinti penktadienio vakare bir
želio 2'3-tą d.

— Steponas.

Rengia ‘Grand 
Openingą”

BRIGHTON PARK. — Pre- 
cinct kapitonas Herman rengia 
Grand Open ngą penktadienį ir 
šeštadienį, birželio 28 ir 29 dd. 
savo naujai atidarytame Taver- 
ne, 2645 W. 43rd Street.

Užprašo visus draugus ir pa
žįstamus atsilankyti, žada vi
sus pavaišinti su gėrimais ir 
užkandžiais. Tčmykite skelbi
mą penktadienio “N-nų” lai
doj. — Steponas.

I)r. T. L. Bradel 
Naujoj Vietoj

Dr. T. L. Bradęl, kuris jau 
praktikuoja Brighton Park apy
linkėje daugelį • metų, neseniai 
persikraustė į didesnę, moder- 
niškesnę vietą adr. 2606 West 
47th st.

Senoji vieta buvo permaža 
ir nepatogi. Dabar, sako Dr. 
T. L. Bradel, vietos užteks “ir 
man ir pacijentams”.

<Sp.)
■ ■■ ■ ■ ' — ■ I" 1 ■"

Skelbimai Naujienose 
iūoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos

įįž - '
KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BUTL
%....  J

GARBINGAM

4th °f J uty
ĮSIGYKITE BOSTON’S BALTUOSIUS!!!

NAUJI!!!
• VVedgies
• Saddle Oxfords
• Keg Heels
• Ties
• Sideties
• Capeskins
• Sandais

BiepSrštų galų . C be 
kulnų

DIDŽIAUSIAS STILIŲ PASIRINKIMAS!!!

VYRAI!!!
Geriausis 
Chicagoj 
Pirkinys

Balti, rudi ir balti, crepc pa
dais, odiniais padais. Visi nau
ji ir tvirti stiliai.

DABAR PRISIRINKITE

VAIKAMS!!!
Nauji Poli Marot ir Star Brand. Nauji Balti ir žemos kainos 

Pamatykite musų naujuosius RED CROSS BATUS

BOSTON SHOE STORE
Atdara s e k- 
madienį iki 
2:00 v. p. p.

3435 S. HALSTED 
STREET

Atdara s e k- 
madienį iki 

2:00 v. p. p.

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 
KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Tel, Canal 8500
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Penktad., birželio 28, 1940 NAUJIENOS, Clricago, UL

SVARBESNES CHICAGOS LIETUVIŲ 
JSTAIGOS

SLA DELEGATŲ IR SVEČIŲ ŽINIAI

Bridgeporto apylin-

Salė randasi pakraštyj 
tirštai apgyventos apy- 
vadinamos Brighton 

š.os apylinkės biznio

(šį surašą pakartojam dau
geliui Seimo dalyvių prašant.) 
Jis jau tilpo “Naujienų” pir
madienio laidoj, ir sukėlė daug 
palankių komentarų.)

Chicagos Lietuvių Auditorija 
— 3133 S. Halsted St. Šate 
randasi Chicagos lietuvių “sto- 
lyčioj
kėj, kur yra labai daug įvairių 
stambių lietuviškų krautuvių, 
restoranų ir alinių.

Dariaus-Girėno Salė — 4414- 
4416 South- Western Avenue. 
Naujai statyta, priklauso Da
riaus-Girėno Amerikos Legiono 
Postui, 
lietuvių 
linkės, 
Parku,
centre yra didžiausia Amerikos 
lietuvių finansinė įstaiga, Stan
dard Federal Assn.

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

Cicero Liuosybės Salė. — 49 
Court ir 14 street, “slauniam” 
Chicagos priemiestyj, Cicero,

kolonijoj, kur irgi yra daug 
lietuviškų krautuvių ir kitokių 
įstaigų.

Lietuvių Tautiškos Kapinės 
Justice Park, III. prie Archer 
ir Kean (truputį į pietus nuo 
Archer), čia poilsį yra radę 
šimtai laisvų Amerikos lietu
vių, tarp jų “Dėdė” šernas. 
Dr. Bagočius, Dr- A. Karalius, 
kun. M. X. Mockus ir daugybė 
kitų. Čia ilsisi ir 'Naujienų” 
administratorė, Marija Jurgę- 
lionienė, kuriai draugai ruo
šiasi netrukus pastatyti pa
minklą. Kupinės atdaros iki 5 
vakare, bet seimo delegatų la
bui valandas gal priilgins.

Šv. Kazimiero Kapinės — 
111-th ir 
tvarkomos 
katalikų.

Cravvford avenue,

—X— 

nesuminėtos didelės 
lietuvių apylinkės

Čia dar 
Chicagos 
yra:

Toįvn p f Lake (“Toįeikė”) — 
kurioj randasi ir garsios Chi
cagos skerdyklos. Čia daugybė 
Chicagos lietuviškų organiza
cijų gavo pradžią ir daugelis 
naujai atvykusių lietuvių čia 
pirmiausia apsigyveno. Cent
ras prie 47th ir Ashland avė.

Ro&elandas (“Rožių Žemė”) 
—kur lietuviai gyvena drau
gingai kaimynijoj su olandais, 
smarkiai veikia, palaiko daug 
organizacijų. Čia yra susimetę 
įvairios gelžkelių 
Centras 107—llltli 
gan avė.

West Sidė — ši
skaitlinga, bet pamažu nyks
tanti kolonija. Čia yra lietuvių 
valdomas bankas, vieno dien
raščio redakcija, dvi salės ir 
keliolika krautuvių. Čia ran
dasi ir garsios McCormick — 
International Harvester nkio 
padargų dirbtuvės, kur daug 
lietuvių dirba. Centras Leavitt 
street ir Cermak Road.

pramonės.
ir Michi-

yra dar
pragy-

Sbuth
GANal

visi verkius ir apsukrus. Mies
teliu jie labai didžiuojasi ir 
turi savo apylnkėj bene did- 
džiausią dirbtuvę pasaulyj, 
Western Electric bendrovę, 
kuri gamina telefonus ir dalis. 
Čia tūkstančiai lietuvių 
venimą daro.

“ Nauftenos” —n 1739 
Halsted St., ^telefonas
8500. Redakcija, administraci
ja ir spaustuvė seniausia ir, 
leiskit pasigirti, didžiausio lie
tuvių dienraščio Amerikoj. 
Namas dabar remontuojamas, 
bet maloniai kviečiam delega
tus atsilankyti. “Naujienos” 
randasi vienoj seniausių Chi
cagos lietuvių apylinkių, 18-oj 16 m. Lietuvaitė 

Išvyko Atostogoms; 
Užsimušė
Nukrito Nuo Kalno Starved 

Rock Parke

LORRAINE MLECZKO
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 26 d., 3:30 vai. popiet, 
1940 m., žuvo Starved Rock, 
UI., krisdama nuo uolos, su
laukus 16 metų amž., gimus 
Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Juozapą Mleczko, potėvį 
Danpy Matulis, 3 seseris, Eve- 
lyn, Jean, jos vyrą Stanley 
Kasper ir Dorothy, 2 brolius 
Benny irAlex, bobutę Karo
liną Gansewicz ir jos šeimy
ną, tetulę ir dėdę Sowokin ir 
jų šeimyną iš Wądsworth, III.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus kopi., 4348 S. Califor- 
nia Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, birželio 29 d., 8:30 
vai. ryto iš kopi. į Nekalto 
Pras. Pan. šv. parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Lorraine Mleczko 
gimihės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę lie
ka: Tėvas, Seserys, Broliai ir 
kitos Giminės.
. Lai d. Direkt. J. Liulevičius, 
Tel. Lafayette 3672.

Starved Rock Parke užvakar 
4 valandą po pietų tragingai 
žuvo jauna lietuvaitė, šiomis 
dienomis ten išvykusi atosto
gas praleisti kartu su keturio* 
mis draugėmis.

Ji buvo 16 metų Lorraine 
Mleczko, nuo 2028 Moffatt st. 
Chicago.

Bevaikščiodama ant 
kaino parke ji paslydo 
krito 100 pėdų į taip 
mą Horseshoe Canyon
Griovis ties nelaimės vieta yra 
labai status.

Vakar rytą į Starved Rock 
velionės kūną parvežti išvyko 
laidotuvių direktorius, J. Liu
levičius, 4348 S. California avė. 
Jo koplyčioj ji bus pašarvota 
ir iš ten palaidota bene rytoj 
rytą, šv, Kazimiero kapinėse.

Rs.

vieno 
ir nu- 

vadina- 
griovį.

šešių Valandų 
Pasivaikščiojimas

.\AUJ1ENU-ACME Telephoto
PHILADELPHIA. — Po Hooverio kalbos republikonų seimo delegatai su

manė padaryti demonstracijų, surengdami paradų salėje.
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Sveikas, Susivien.
Lietuvių Amerikoje
Seime!
Sveikas kiekvienas seimo nary!

Suskridot, suvažiavot, su- 
plaukėt iš visų milžiniškos J. 
V. šalies kampelių, kad susitik
ti, sunešti žinias iš visų kuopų

veiktų darbų laimėjimais ir pa
sitarti, pasidalinti sumanymais 
ateities darbams.

Didis ir šventas tai darbas, 
didį ir rimta atsakomybė.

Linkiu jums geriausio pasise
kimo ir malonumo buvoti sei
me. Praeitas seimas gavo gra
žių ir jaudinančių pasveikini
mo telegramų iš tėvynės Lietu
vos, nuo visuomenės veikėjų iš 
anapus okeano — šiandien oke
anas išraižytas minų tinklais, o 
vietoj ramių žuvų nardo mirtį 
nešintieji, ppyąjnlempįai laivai, 
o iš viršaus granatomis lyja. 
Vienas to pragaro kukorius 
jau užgrobė ir sveria musų 
mielą gimtinę Lietuvą.

Žinau, kad šis skaudus įvy
kis suteikia daug liūdesio sel
ino nuotaikoje. Bet mes lietu
viai turim sau pasakyti, kad 
mes neįeisimos pavergiami! Di
dieji rykliai kovoja su amuni
cijos jėga, mes mažyčiai lietu
viai, trokštą būti žmonėmis, 
kovosime apsišarvavę šivesa, 
kultūra ir išmintimi!

Frances 
Toronto, Can.

Mary Maržeiko 
Ištekėjo už Jerome 
M. Frederick

KENOSHA. — Pereitų savai
tę daugelis kenoshiečių nuvyko 
į Paris, Wis. miestų, kur šv. 
Jono bažnyčioje susituokė Ma^- 
ry Maržeiko, duktė gero naujie- 
niečio, Kaz’miero Maržeikos, 
su Jerome M. Frederick.

Vestuvių ceremonijos įvyko 
9 vai. ryto. Vakare apie 300 
draugų bei giminių susirinko 
Knights of Cokimbus Hali, kur 
laike puotos visi palinkėjo jau
navedžiams ilgo ir laimingų 
vedybinio gyvenimo. , •

Puotoje buvo pagerbti ne 
jaunieji, bet ir jaunojo 
vėliai. Mat, ta diena buvo ir 
kaktų vės jų vestuvių.

Pabrolių tarpe buvo jauno
sios brolis, Carl, Marie Mueller, 
Rosemary Decorsey, Edward 
Faber, George Wilkomm ir Je
rome Stollenwork. Jaunutė Pa- 
tricia Jackl, Maržeikaitčs bror 
lia duktė, palydėjo jaunųjų į 
bažnyčių kaipo gėlių mergaitė,

Ištekėjusi kenoshietė yra pla
čiai žinoma Kenoshos lietu
viams. Ji yra broliadukte C. K, 
Brazio, žinomo batsiuvio.

Jaunasis, nors yra parisietis, 
lankė mokyklų Kenojshoje. Jis 
turi tarnybų prie darbo kon- 
trgktavimo organizacijos Paris

li k 
tė-

SUr
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mieste. Ten jaunavedžiai ir ap
sigyvens po medaus mėnesio.

Linkime pp. Frederlckams 
visko geriausio. —Rep.

Atsiprašom už
Klaida

Vakarykščiam “Moterų Sky
riuj”, iš surašo bendradarbių, 
dalyvaujančių SLA seime, per 
neapsižiūrėjimų buvo išleistas 
delegatės Marijos Kamešicnės 
vardas. ...Red,

Apšaudė Plėšikus 
Melrose Parke

■ Trys šautuvais ginkluotu plė
šikai vakar po pietų bandė api
plėšti Melrose Park Currency 
Ęxchange, ad. 136 Broadway. 
Įstaigoj buvo $9,000, bet pik
tadariai turęjo bėgti nieko ne
pešę, kai įstąigos vedėjas, Paul 
Abate, pradėjo šaudyti iš re
volverio ir į piktadarius paleido 
šešis šuvius. ? r

Apiplėšimo metu raštinėj bu
vo ir stenografė, 24 metų Jo- 
sephine Misolunas. Ji pagelbė
jo vedėjui piktadarių nusikra
tyti balsiai' h šaukdama pagal
bos. •«:

SAPNAVAI?

Ka Gero Veikiaji?

Musą Chicagos 
Žemaičiai

Piknikas.
Kaip jau rašėm pirmiau, Že

maičių Kultūros Klubo pikui 
Kas, Kuris įvyKO gegužės 19-tq 
u., Sunset l;arke, dėl neprielan- 
Kaus oro nebuvo pilnai sėkmin
gas. Touėl, komisija piknike 
skaitė nebaigtu ir, pasitarus si 
daržo savininku urg. Vincu Ku 
Laičių, nutarė pikniką baigt 
m iželio 29-tą d.

Serijų traukimas buvo su 
spenduotas ir laimėjimai bu:

SITUATION VVANTED J
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO. Penteris ir 1 
poperninkas. Kalsimainu lubas už Į 
$1.50. Miegamas kanptearys su savo w 
popieriais—$3.00. Apkainavimas dy
kai. 10 metų patyrę^. Darbas už
tikrintas. Jos. Augaitis, 1608 South 
50th Avė., Cicero, III. tel. Cicero 
2633. • a
________________________________ I

HELP VVANTED—FEMALE t
Darbininkių Reikią (

REIKIA MERGINOS lengvam! 
ruošpa darbui. Maloni aplinkuma. 
Pageidautina būti visą laiką, 
nors gali įr išeiti. Šaukti. Hayjnar- 
ket 4451. f

...  ...... - -- ... . _  • i
MERGINA bendram ruęšos dar

bui, virti, būti, privačias kambarys 1 
ir vana. $9.00. Sheldrake 2467.

<
REIKALINGA MERGINA ar J 

moteris patyrusi prie vaikų. 4248 , 
So. Artesian. ;

.............................................   ■■■■■■—■■■ m ■ ]

HELP VVANTED—MALĖ J
Darbininkų Reikia

LIKIERŲ SEILSMENAI populia
riems gėrimams pardavinėti. Aukš
ta komisija. Standard VVholesale 
Liąuors, 3006 E. 88th St.

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

i RENDAI KAMBARYS apšildo
mas, karštas vanduo ir visi patogu
mai. 1810 So. Peoria St.

RENDON 2yz FURNIŠIUOTI 
kambariai ir .pavieniai—$1.50 ir $2. 

Į Geras Patarnavimas, šiltas vanduo. 
. 2100 West 59th St.

FOR RENT—IN GENERAL
‘ Ręnddai—Bendrai

J RENDON PIGIAI 3 AKRAI, 
Hamburger Stand, gasolino stotis,

i gyvenimui namas, 147 West Route
4 A. Atsišaukite Lafayette 3919—. 
1853 West 35th St.

s VVHOLESALE FURMTUHE
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

KEAL ES I AI E FOR b ALE 
r^ainai-žemė Pardavimui

4 KAMBARIŲ NAMAS, įrengtas 
int % akro gražaus sklypo, prieš 
>arkes ir gatvės, 2 kambarių vieta 
riršuj. Randasi naujoj apylinkėj, 
ik už kelių minučių važiavimo nuo 
Jak Park vidmiesčio. $200 pini
gais nupirksi. Box 2376, 1739 South 
ialsted St.

NUSIPIRKITE GRAŽŲ NAMĄ
Pardavimui Modernas naujas, du- 

latis prie pat Marųuette Parko. 4 
r 5 kambariai, karsto vąndens ši
limą. 7144 So. Mozart St., Tel. 
Sadcliffe 1622.

MIESTO GYVENIMAS UŽ MIE
TO. Visas akras turtingos sodnų 
?mes prie Lake Street, U. S. 20, 
engti 4 kambariai, modernas na- 
las, gili šulinė ir elektrinė pum- 
a, naujai dekoruotas. Gatavas įsi- 
raustyti. Garažas. $3975. $300 įmo- 
ėti, $30 į mėnesį.
ALBERT F. KEENEY, Realtor 

5612 North Avė. 
Tel. Merrimac 4300. ?»

PARSIDUODA BEVEIK NAU- 
AS 2-flatis medinis, po 4 kamba- 
ius—Nebrangiai? Pečiais šildomas.

4058 So. Campbell.

MARQUETTE PARK — 6739 S. 
a,piewoo^— 6 kambarių mūrinis 
ingalovv. Vieno karo garažas, 3 
etų senumo. Parsiduoda pigiai, 
įsišaukite petnyčioj ir sųbatoj vi- 

dieną. Nedelioj tik iki 4 popiet.

NORIU PARDUOTI NAMUS. 
Adresas 3307 West 63rd; bizniavus 
lotas ir stuba. Antras—7132 Sou\h\ 
naisted. Savininkas Wallace, 7005 
So. Halsted, tel. Stevvart 8424. *

SAVININKAS PARDUODA PRIE 
5060 Wolfram 5 kambarių bunga- 
low, Furnasu šildomas, pilnai mo
dernizuotas ir naujas — $4700, ter
minais, arti mokyklų ir bažnyčių. 
Pažiūrėti sekmadienį 12 iki 4 vai. 
Tel. Rogers Park 10032.

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

luubo naktiniame piknike, bir
želio 29-tą. Kurie nuėjote seii- 
jas arba atkirus bilietus, nesu
naikinkite, jie bus geri šiame 
piknike.

Tadgi, visi klubo nariai, že
maičiai ir žemaičių draugai, da
lyvaukite klubo naktiniame 
piknike, Sunset Parke, prie 130- 
tos gatvės ir Archer Avė.

Chicagoje žemaičių yra ke- 
Uasdešimts tusktančių. šiame 
piknike bus žemaičių bendras 
suvažiavimas, čia jus pasitiksi
te žemaičius iš visų Žemaitijos 
kampelių ir turėsite progą su
eiti ir susipažinti su jais.

Visi bukite. Visi dalyvaukite. 
Parodykime pasauliui, kad že
maičiai turi vienybę. Bus gera 
muzika ir gražus programas, 
kurį išpildys Lietuvių Jaunimo 
Kultūros Ratelio choras. Na, o 
žemaitiškų valgių bus iki 
lies. Musų gaspadinės jau 
bar prie to rengiasi.

Susirinkimas.
t

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ai 
rašykite dėl daugiau informacijų 
Vien tik nacionaiiai žinomi daiktai 
randasi pas mus. AUBAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.

l’Z> AUKŠTŲ NAMAS izoliuotas, 
stokeris, garo šildymas, venetian 
blinds ir Kietmedžio grindys. I. C. 
ir gatvekanų transportacija, arti 
bažnyčių ir mokyklų. Pajamų nuo- 
savyoė. 867 E. 87th St. Stewart 
2888.

so
cia

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

SAVININKAS PARDUODA ne
brangiai tris lotus—90 pėdų, įš pie
tų pusės jpriešakis, prie Forest Pre
serve bulvaro, 7600 West, visi pa
gerinimai atlikti ir užmokėti. Hum- 
boldt 3763.

BARGENAS. Parsiduoda bučernė 
,įr grosernė, geroj vietoj, Lietuvių 
apgyventoj. Prieinama kaina. Prie
žastį patirsite .\nt vietos. Kreipki
tės 2242 W. 23rd St.

SAVININKAS GREITAI parduo
da dėl ligos dviflatį, akmeniniu 
frontu, 6 ir 6 kambarių, ir namas 
užpakaly. 2-3 butai, viskas išren- 
duota, geros pajamos, geram stovy, 
North West Sidėj, arti Armitage, 
Pulaski Rd. ir Fullerton, arti mo
kyklos ir bažnyčios. Kildare 5353.

BUSINESS CHANCES—VVANTED 
Ieško Bįznių

IEŠKAU PIRKTI C. Melody Sa- 
xaphone. Rašykite pažymėdami 
kainą antrašu: 1410 So. Uųion. Vic- 
tor Gabrėnas.

FAKMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

BUILDJNG MATERLAJL 
Statybai Materioias

SAPNININKĄ
—SĄVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, .Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gauti už $1.00. Per paštą 
siunčiant kainuoja $1,10

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Tel. V1CTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

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, Kart, 
Michigan.

AUTOS—IRUCKS f6r SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARDAVIMUI TROKAS Dia. 
mond T tono 1934. Dual tairai. 
short stake body, 9 pėdų ilgio, 7 
pėdų pločio. Tinka bet kokiam dai
ktų pristatymo reikalui. Ypač geras 
farmų darbui. Kaina $165. 4614 So. 
Węstern Avė.

d., į- 
vyko žemaičių Kultūros Klubo 
susirinkimas. Buvo gyvas 
sklandus. Prisirašė 20 naujų 
rių. Dabar klubas turi 370 
rių ir $279.40 ižde. Reikia 
mėti, kad šitame pusmetyje 
tarp klubo narių mirčių nebu
vo.

Klubo valdyboj yra permai
nų. Finansų raštininkui Anta
nui Rudokui rezignavus, jo vie
ton tapo išrinktas Jonas Teni- 
kaitis. Protokolų sekretorius 
Vytautas Ugnys rezignavo. Jo 
vieton išrinkta buvisi kasos glo
bėja, Julija Petraitienė. Į kasos 
globėjus išrinkta klubo veikli 
narč, Ona Jokubauskienė.

Tapo išrinkti uarmninkai ir 
piknikui. Visi darbininkai ir 
svečiai, kurie neturite automo
bilių, susirinkite sekantį šešta
dienį birželio 29-tą d., 4 vai. po 
pietų, ties Hollywood Imi sve
taine, 2417 W. 43rd St. Iš čia 
trokas jus paims ir nuveš į pik*

ir 
na- 
na- 
*y-

120 AKRŲ GEROS ŽEMĖS, 70 
akrų ariamos molio žemės, geras 
miškas, ganykloje upelis, 8 kam
barių namas elektriką apšviečia
mas, bėgantis vanduo, viduj toile- 
tai ir maudyklė, 2 barnės, silas, 8 
melžiamų karvių, 14 kiaulių, 3 ar
kliai, 2 kumeliukai, 16 galvijų, 150 
vištų, visos mašinos. Kaina $8500. 
1 mylią nuo Plainville mokyklos. 
John Bartkus, Wis. Delis, Wis.

VAKACUOMS 
SPECIAL

Jauskis nepriklausomu per Fourth 
of July. Važiuok nevarginančiu ka
ru, su visais apsaugos patikrini
mais ir paruoštu išvykti. 60 dienų 
garantija. 10,000 mylių dykai išle
pimams sutartis.
1935 Olds—6 ratų trunk Sedan, 6 

cilinderių, radijo ir Šildyt. $275
1936 Pontiac—6 cil., pilkas. 4

dr. trunk sedan radijo ir šil
dytuvas ................ ............... >95

1937 Olds—4 dr. Sedan, mėly
nas, šildytuvas, kiti priedai

1937 Dodge—4 dr. trunk, kre- 
mavas, radijo ir šildytuvas I

1936 Ford—4 dr. sedan, mėly
nas, visas įrengimas

1933* De Soto—4 dr., 6 ratą ru
das sedan. Radijo ir šildyt 4

1938 Dodge—2 dr. trunk sedan, 
pilkas, radijo ir šildytuvą?

82 kitokių savjninkų karai

PARKWAY OLDS
520744 CERMAK

TeL CICERO 1037.
Cieeros Seniausias Dyleris.

ATDARA VAKARAIS iki 40 TBt

SUSIRINKIMAI
JONISTŲ ORDENO narių svar

bus mėn. susirinkimas įvyks šįva
kar, 7:30 vai. Joniškų salėje, 814 
W. 33rd St. Širdingai kviečiu at
vykti į susirinkimą visus narius ir 
atsivesti naujų kandidatų. Prieš su
sirinkimą bus trumpa pamoka apie 
Švietimo ir mokslo reikalus. Taip 
pat pikniko reųgimo ko-jos nariai, 
kurie ruošia išvažiavimą liepos 21 
d., Sudent Grove, 6600 W. Ulth 
St., Worth, III., būtinai visi atvy- 
kit, nes reikalinga pasitarti apie 
programų ir ruošos reikalus.

J. O. Tarybos sekr. Wm. Adams.

T“ W-T V

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMVBĖS

Chicagos Parkų distrikto Išr 
važiavimų Klubas rengia šešių 
mylių pasivaikštinėjimo eks
kursijų Black Partrige miškuo
se sekmadienį, birželio 30 d. 
Dalyviai susirinks prie 20 E. 
Randolph st. 9 valandų ryte, iš 
kur busas juos nuveš į miškus. 
Jie grįš į vidunniestį 8:35 va
kare.

Foras busui bus 85 centai.

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženkleliu*

(iALI GAUTI
NAUJIENOSE

SAINA 25 CENTAI

Steponas Narkis

s

Žemaičių Kultūros Klubo pir
mininkas

Garsinkites “N-nose”
JRelpąs eina 

L1ETUVPS ĄĘBO KLIVBO 
NAUDAI.

Siunčiam G
Telegramų į 

Visas Pasauli 
Dali? 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Hąlsted Street 

TeL YARDS 7308

Visi žemaičiai pasimatysime 
sekantį šeštadienį, birželio 29-tą 
d. Vinco Kubaičio darže, Sun- 
set Parke, prie 135-tos ir Archer 
Ąvt, Dzukai, zanavykai, kapsai^ 
“^aųenaunČjkaį” ir kupiškėnai 
esate užprašomi atsijapkyti.

Skelbimai Naujienose 
luoda nauda dėlto,

u naudingos

425

395

945

165

475
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SLA. Seimas Svarsto
Kuopų InešimurK

Detroitiečiai Nori Gauti Sekanti Seimą

Pažangds Vajus “Buvęs Nepelningas”; Kiti 
7-tos Sesijos Įvykiai.

Vakarykščioji S.L.A. Seimo 
sesija nebuvo labai gausi dar
bais, nes 2-trą po pietų delega
tai diskusijas nutraukė ir išva
žiavo į Seiminj pikniką, kuris 
buvo surengtas jų pasisvečiavi-

Bagočius vienam diskusijų 
punkte atėmė jam balsų.

Diskusijose vėl smarkiai da
lyvavo inž. W. Norkus iš Phi
ladelphijos, kuris jau turi už
sipelnęs “oflcialio seimo lib t

N A H JI K N • I - A (’M h)

PHILADELPHIA. — Herbert K. Hyde, delegatas iš Oklahoma valstijos ir 
pirmininkas republikonų platformų komiteto, išdėsto savo nuomones susirinku
siems republikonams. •? ( K -

Kviečiame Prisidėti

mui Liberty Grove Darže.
Delegatai priėmė sekretoriaus 

raportų, kurį Dr. Vinikas vakar 
rytų baigė skaityti. Jie taipgi 
pradėjo svarstyti Įstatų) komisi
jos pranešimus, kuriuos skai.e 
Dr. A. . Montvidas, tos komisi
jos pirmininkas.

Seimas priėmė komisijos ra
portuotų įnešimų, kuris nustato, 
kad ateityj naujai suorgan’zuo- 
tos kuopos negalės siųsti Sei
man delegatų neišgyvavusios 
bent šešis mėnesius. Kuopas vi
suomet galima organizuoti, lai
kas tam nevaržomas, bet be še
šių mėnesių jos neturės balso 
Seime.

Buvo svarstomas ir, nežinia 
— ar rimtas, o gal juokdario 
padarytas pasiūlymas — paves
ti S.L.A. iždui mokėti po $25 
kiekvienam seimo delegatui, 
bet už šį pasiūlymų buvo tik 
vienas balsas. Už balsavo M. 
Vaidyla, “Sandaros” redakto
rius.

Sekretoriaus Viniko raporto 
svarstymas užėmė nemažai lai
ko.. Buvo daug paklausimų, to
kiu budu Įstatų komisijos ra
portas vakarykščioj sesijoj te
buvo pradėtas ir dar nemažai 
laiko jam teks pašvęsti šian
dien. Kiti du šios komisijos na
riai yra P. Dargis iš Pittsbur- 
gho ir chicagietis adv. J. Grish.

Užvakar po pietų Seiman at
vyko žurnalo “Lietuvos” redak
torius J. Tysliava, kaip delega
tai nuo vienos Philadelphijos 
kuopos, bet jo mandatas ikiš’ol 
dar nebuvo priimtas.

Seimo salėj vakar pasirodė 
Detroitiečių afiša su reikalavi
mu sekantį Seimų sušaukti De- 
troit, Mich.

Ant delegatų kėdžių taipgi 
buvo prikabinėti 42-tros (‘Ba- 
čiuninės”) kuopos atsišaukimai 
į delegatus sekančiam Seimui 
paskirti Grand Rapidsr Mich. 
Kai kurie delegatai, atsiminda
mi, kad garsieji “Kas pirma 
mirs — tamsta ar S.L.A.?” pla
katai užgimė toj kuopoj, pri
dėjo ant atsišaukimų užrašus, 
“Mes dar nenorim mirti, neva* 
žiuosim į Grand Rapids! ’.

Trys se:mo maršalkos, kurie 
iki šiol tingindavo neturėdanr 
ką veikti, vakar turėjo raminti 
delegatų Chase. Jis atsisakė nu 
tilti ir atsisėst*, kai prezidentas

seime iškilo 
reikalas.

zerio” vardų.
Diskusijų metu 

Moksleivių Fondo 
Sekr. M. Vinikas pranešė, kad
moksleiviai gavę pinigų iš to 
fondo didžiumoj ne irupina 
juos grąžinti. Tai nemalonus 
faktas, pastebėjo Dr. Vinikas, 
bet taip yra.

Pažangos Vajai “Nenašus”.
Sekretoriaus ir Įstatų komi

sijos raportų diskusijose dau
giausiai dalyvavo P. Dargis, J. 
P. Varkala, M. Vaidyla, adv. 
Čeledinas, A. Olis, Vaišauskas 
ir keli kiti delegatai.

Buvo pakeltas ir “Pažangoj 
Vajų” klausimas. Iš diskusijų ir 
raporto pasirodė, kad pirmasis 
vajus tikrenybėj davė tik apie 
400 naujų narių, o kainavo apie 
$12,000.

Sekr. Vinikas pareiškė, kad 
vajus nebuvo pelningas, ir atei
tyj jis turėtų būti kitaip sutvar
kytas, nes dabartiniai rezulta
tai nepateisina išlaidų. S.L.A. 
normaliai kasmet gauna tarp 
600—700 naujų narių, o pir
masis pažangos vajus tų skait
linę tepakėlė iki apie 1,200, ne
žiūrint, kad tam buvo išleista 
tūkstančiai dolerių.

Red. K. Jurgelionis, kuris va
jų vedė, į šį užmetimų nieko 
neatsakė.

Šeiminis Bankietas.
.i * . . •.

Nemažai gyvumo Seiman įne
šė užvakarykštis bankietas, įvy 
kęs Seimo sesijų vietoj, Terrace 
Casino salėj. Jį surengė SLA 
6-tas apskritis, kuris surengę 
seimų, kartu ir visus kitus šei
minius parengimus.

Banketas buvo skaitlingas 
publika — kaip delegatais taip 
ir svečiais. Jų buvo ir iš toli
mesnių vietų, ne vien Chicagos. 
Viso dalyvių galėjo būti iki 400.

t .............. . 111 ... .......... r* ...... .  . ii-~ ■  .................... '’ntoutiti

kete, kad nori delegatams ir i CPIlVfllUjięj 
svečiams palikti tik dvi min- Mijinlll 
tis. Viena, kad dabartiniai lai
kai reikalauja iš Amerikos 1 e- 
tuvių išeivijos sunkaus v’enin- 
go, intensyvaus darbo tautinėj 
dirvoj, antra, kad reikia susi
rūpinti jaunimu ir jį būtinai į- 
traukti į lietuviškas organizaci
jas, nes kitaip jis ištautęs ir 
organizacijos negalės gyvuoti.

Gražus Programas.
Dainomis banketo programų 

gražiai papuošė “Naujos Gady
nės” mergaičių trio—p-lės Siu- 
parait, Ladygaitė, Milleriutė; 
solistės p-lė G. Zelniutė, Ona 
Juozaitienė, ir netikėtas svečias 
dainininkas, p. A. Vasiliauskas. 
Jo pasirodymas buvo labai ma
loni staigmena ir už ypatingai 
gražiai sudainuotas ketui ias 
dainas publika jam su k Z15 ova
cijas.

Labai gražiai pasirodė t. ys 
jaunos šokėjos, \kurias Seiman 
atsiuntė rockfordiečiai.

Programas buvo užbaigtas šu 
bendru visos publikos dainavi
mu, kuris sukėlė gana daug 
juoko, ir parodė, kad “moterys 
visgi geriau dainiitljh negu vy
rai”. Dainavimų vedė p. Nora 
Gugis.

Programų sklandžiai ir gyvai 
varkė p. E. Mikužiutė, Centro 

iždo globėja. Ji svečiams per
statė visus bankete dalyvavu
sius žymesnius, S.L.A. veikėjus, 
svečius, taipgi valstijomis per-

ĮVAIRENYBES

Seime kas tai reng’a “vcseli- 
jų”. Jaunuoju išrinktas B uis- 
Banišauskas, iš Mahanojaus, 
dar smarkus vyras pagal amžių. 
“Svočios” bus N. Gii| enė ir M. 
Kemešienė, o pamergėmis — 
Bagočienė, Količienė ir Indre- 
lienė. Kas bus “jaunoji”—“jau
nasis” sužinos prieš pat cere
monijas. Kas bus “pajauniai” 
— dar irgi nežinom, bet gal tie 
augaloti seimo maršalkos, kad 
galėtų “jaunąjį” sulaikyti, jei 
kartais jis sumanytų iš “vee- 
lijos” pabėgti.

Taip, seime bus “veselija” ir 
viengungiui Baniui-Banišauskui 
iš anksto pranešam, kad jo lai
svės dienos jau baigias:...

0 0 0

Pasirodo, kad įvyko net ke
lios “pirmos rušieš katastro
fos”. Keli iškalbi/igi delegatai 
pagavo slogas banketo šokiuose 
ir nebegali kalbėti. Vienas dele-

tikėti jų atsiliepimams. Ypatin
gai didelį įspudį’padarė smuiki-

Rs.

PHILADELPHIA. — Kon- 
gresmonas Joseph Martin 
Jr., Massachusetts valstijos, 
pirmininkas republikohų 
seimo, pripažino, kad jo už
duotis yra “karšta/*

publika buvo taip marga ir į- 
vairi, kaip įvairus yra ir S L.A. 
narių sąstatas, kuriame greta 
vienas kito darbuojasi ir profe
sionalas, ir amatininkas ir sun
kaus darbo darbininkas.

Nemelavo prez. Bagočius, kai 
jis pareiškė, kad S.L.A. apima 
visų Amerikos lietuvių gyveni
mų, ir nusidriekia nuo Pacifico 
iki Atlantiko, ir beveik nuo 
Meksikos iki Canados. Kuopų 
yra rytuose ir tolimuose va kad
ruose, yra jų pietuose ir šiau
rėj. — Iš menkos lokalės orga
nizacijos, S.L.A. išaugo Ameri
kos lietuvių išeivijos pastango
mis į didžiulę įstaigų, kurių 
prez. Bagočius pavadino “Ame
rikos Lietuvių Respublika”. Sei
mas — tai tos respublikos 
parlamentas, kuriame rišami 
ne vien organizacijos, bet ir vi
sus Amerikos lietuvius liečiu 
reikalai.

Baigdamas bankieto kalbą 
prez. Bagočius palinkėjo, kad 
SLA įtrauktų į savo eiles dau
giau jaunimo, ir su jo pagalba 
išaugtų į organizacijų, apiman
čių ir tūkstančius lietuvių, ku
rie prie S.L A. dar nepriklauso. 
Jaunuoliai nusprendė, kad tai 
galima padaryti ir savo pritari
mų parodė karštai plodami.

Banketui trumpų kalbų pa
sakė Lietuvos konsulas Chiea
go j, p. P. Daužvardis, kuris 
taipgi kalbėjo Seimo atidarymo 
sesijoj, sveikindamas iš visų A- 
merikos kraštų suvažiavusius 
delegatus.

P-s Daužvardis pareiškė ban- rie 'numeriai žavėte žavėjo, jei

Pasirodė kad seime stiprių 
delegacijų turi Pennsylvania 
valstija, beveik prilygstančių 
llinois valstijos atstovams; de

legatų yra iš Conn., iš N. J., iš 
New York, Maryland, iš Massa
chusetts, iš West Virginia, Ohio, 
Indiana, Wisconsin, Michigan ir 
Vlissouri, na, ir iš Canados.

Banketas buvo užbaigtas šo
kiais Morrison viešbučio Wal- 
nut Room kambary, kur publi
ka linksmai šoko iki 2-tros'ry
to, ir kur įvyko — kalbingo sei
mo delegato akims žiūrint — 
kelios “pirmos rųšies katastro
fos”. Sušilę ir išgėrę šalto alaus, 
keli delegatai pagavo slogas, ir 
kai atėjo vakarykščioj i sesija, 
jie vos galėjo kalbėti.

Vis Dar Mini Koncertų.
Delegatai atsimins, žinoma, 

Seimų, atsimins banketų, bet 
negreit teužmirš jie ir Šeiminį 
koncertų, kuris įvyko pirmadie
nio vakare, Auditorijoje. Dau
gelis vis apie jį kalba ir gėrisi, 
ir pavydi, kad Chicagos miesto 
lietuviai turi gal net perdaug 
talento, o jų kolonijos vietomis 
nieko.

Koncerto programų pildė “Bi
rutės” choras, “Naujos Gady
nės” choras ir jų mergaičių 
grupės, taipgi solistai Aldona 
Grigoniutė, smuikininkė Luld 
Raben Micevičienė, dainininkas 
Povilas Stogis, ir lietuviams 
pirmų kartų dainavusi p-Iė A- 
deline Zach-Zacharevičiutė. šo
kiais programų gyvai paįvairi
no Vytauto Bėliajaus šokėjų 
grupė.

Programas buvo gražus ir la
bai įvairus. Delegatus kai ku-

ninkė p. Micevičipnč. ' 
I
SĘSŲ>Ąj6

šeštoji sesija pradedama .fo
tografavimu seimo dalyvių ir 
skaitymu SLA sekretoriaus ra
porto. Paskui seka sekr. Vini
ko raportas. Iš jo paaiškėjo 
sekami dalykai:

SLA inkorporuotas Penn., 
Ilk, N. Y., Conn., Mass., N. J., 
Ohio, Ind., Mich., ir Maryland 
valstijose — viso devyniose. I

SLA šiuo tarpu turi 15,142 
narių. Daugiausia narių (4,209) 
turi Pa. valstija, mažiausia 
(153) Maryland valstija.

Bendrasis SLA narių 
žius — 46.1 metų.

Pernai išsibraukė

Šir- 
bu- 
irgi

sumanė 
įsikarš- 
Kai tik

am-

(1938-

SLA nariai apdrausta 
7 mil. dol. sumai.

1939) 468, įstojo (’38-’39) 1,- 
686.

Visi 
netoli

Narių mirtingumas didels. 
Per 10 metų išmokėta pomir
tinių 206,143 Virš' sumos, kuri 
turėjo būt išmokėta. Vyriau
sios ligos — širdies liga, vėžio 
liga ir plaučių uždegimas.

Ligoje pašalpų 1939 metais 
išmokėta 1,253 nariams — $55,- 
786.00. Daugiausia išmokėta 
($5,780.25) už sulaužymus kau
lų. < '

SLA Fondai
SLA turi sekamus fondus:
Našlių ir našlaičių $5,121.8^ 
Tautiškų Centrų ;
Literatūros .į.,...
Moksleivių ....

. 3,385.67 

.. 1,659.04 
J3,430.73 

Jaunuolių Auklėj mo 1,344.97 
Emigrantų .u..;. . ...1:. 564.42 
Bedarbių ... 15,340.12
Kiek prasčiau su “Tėvynės” 

fondu, šiemet tas fondas turė
jo įeigų $12,963.61; išlaidų — 
$18,506.12.

Baigdamas savo raportą sekr. 
Vinikas pastebėjo,, kad SLA, 
'^lyginus su kitomis (organi
zacijomis) stovi gerai”.

Jau “Naujienų” skaitytojai žino, kad “Naujienos” 
rengėsi įsigyti naują namą. Bet po ilgesnių pasitarimų 
ir sumanymų, nutarta, kad “Naujienos”, pataisiusios sa
vo dabartini namą, gali ir toliau, be didesnių išlaidų, ves
ti savo bizn| tame pačiame name.

Remontavimas “Naujienų” namo jau pradėtas. Kai 
darbas bus užbaigtas, tai namas išrodys tikrai moder
niškai ir ofisas bus daug padidintas.

Suprantama, tokiam darbui reikia nemažai pinigų. 
“Naujienos” iš savo iždo negali tiek daug pinigų išleisti. 
Už tai yra sutvertas “Naujienų” Namo Fondas. Į tą fon
dą jau kai kurie žmonės yra aukavę pinigų. Bet tų pini
gų dar toli gražu neužtenka.

Taigi, šiuomi kviečiu ir prašau visų, kas tik gali, at
eiti mums į talką ir padėti “Naujienoms” atremontuoti 
namą.

Žinau ir pažįstu pavienių asmenų, kurie norėtų prie 
šio darbo prisidėti. Jie yra geri naujieniečiai. Taigi da
bar tie geri naujieniečiai gali tuojau ateiti “Naujienoms” 
į talką ir skirti iš savo sutaupų į “Naujienų” Narųo Fon
dą.

Aukotojų vardai ir kiek kas aukavo, bus skelbiami 
dienraštyje “Naujienose”.

Naujienų Namo Fondo'Sekretorius 
ANTANAS ŽYMONTAS

VAKAR CHICAGOJE

gatas iš Massachusetts šokiuose 
slogoms atsilaikė, bet per pas
kutines kelias sesijas daug žo
džių pribėręs delegatams ir Pil
domai Tarybai, vakar atsistojęs 
nauja “spyčių” drožti staiga pa
tyrė, kad ir jo gerklė nebetar
nauja.

Keli juokdariai patarė jam 
paklausti prezidento Bagočlaus 
kuom jis savo gerklę “šmeruo- 
ja”, kad ji niekad nepavargsta.

0 0 0
Tarp banketo svečių buvo 

specialiai tam parengimui atvy
kęs būrys detroitiečių: kontrak- 
torius Joe Bliss, pp. Bill ir S. 
Bukshniai, p-ia M. Hid, p. Chas. 
Stepanauckas, garsus Detroito 
laidotuvių direktorius ir p. 
vaitis. Jų globėja Chieagoj 
vo delegatė M. Kemešienė, 
iš Detroito.

000

Po banketo, kuriame prez., 
Bagočius ir konsulas Daužvar
dis kalbėjo apie jaunimą, vie
nas delegatas skundėsi kitam, 
kad su savo vaikais turi daug 
vargo. Nenori, nebando lietuviš
kai išmokti ir tiek. Išmokinęs 
sūnų kalbėti “Tėve Musų”, pa
sakoja delegatas, paprašiau, kad 
sūnūs pakartotų. Ir suims pra
dėjo, “Tėve musų, kur tu yri 
in heaven...”

000

Keli delegatai Seime 
“heklinti” diskusijose 
čiavusius tautininkus,
jie pradeda smarkauti, tai tie 
delegatai tuoj šaukia, “Kas pir
mamirs, jus ar Susivienijimas? 
Jus graboriai!”

0 0 0
Važiuodami piknikai! būrys 

delegatų sustojo aplankyti Brid- 
geporto kolonijų. Pasidairius 
vienur, kitur, vienas jų sako 
chicagiečiui-palydovui, “Kų jus 
chicagiečiai kalbat apie “flop- 
hauzes’ New Yorke! Čia tai jus 
turite Teaf ‘flophauzlų’, o jų* 
rūpinatės apie New Yorkųl” 

0 0 0
Trys smutniausi žmonės SLA 

seime, pasakoja mums keli de
legatai — tai Andriulis, Mizara 
ir Jonikas.’ Jie vis dar laukia 

jkada ta ekspliozija seime išlėk- 
dins visų Morrison viešbutį į 
dangų.

0 0 0
Banketo šokiuose chicagietė 

Stella Pakaitė ir delegatas Pau- 
knis iš Jeanette, Pa., stovėjo 
netoli vienas kito! Apsikeitė 
žvilgsniais, pradėjo kalbėtis ir 
surado, kad jos tėvai ir jis ne 
vien iš to paties- krašto, bet jis 
jai yra tikras dėdė. Mažas tas 
svietas...

'0 0 0
Neminėsim to nelabai aukš

to ūgio Philadelphijos delegato 
vardo, bet banketo šokiuose ji
sai šoko su viena gražia chica- 
giete. Pasirodė, kad ji vedusi. 
‘Ar šįvakar yra čia tamstos vy
ras,” paklausė delegatas. 
•‘Taip”, atsakė chicagietė, “jis 
ten stovi!” — “O boy, he’s a 
big fėllow, isn’t he...” sušuko 
delegatas, pamatęSj virš 6 pėdų 
milžinų.

Po to delegatas per visą va
karų šoko su kita, nevedusią, 
chicagietė. Rs.

• Chicagos Mokyklų tary-1 
bos mokytojai ir tarnautojai 
sudėjo $31,705 Raudonų jam 
Kryžiui, Europos karo pabėgė
liams šelpti. Tam tikslui chica
giečiai viso sudėjo- $1,200,935.

• Savo buto lavatorijoj nu
sišovė 43 metų chicagietis Her
bert Singer, gyvenęs adresu 
626 Waveland avenue. Velionio 
giminės pasakojo policijai, kad 
jis chroniškai sirgo.

• DesPlaines upėj, netoli 
Willow Springs Road, prigėrė 
22 metų mergina iš Ashland', 
Wisconsin&, Anna Sopina. Ji ir 
būrys kitų mergaičių ir ber
niuk^ maudėsi upėj.

• Chieago Waterway Fuei 
Company anglių sandėlyj, 1110 
West Division Street, kilo gais
ras, padaręs apie $500 nuosto
lių. Sugadino mašineriją.

• šį šeštadienį bus atidaryti 
publikai maudymosi tvenkiniai 
Chicagos miškų prezervuose. 
Jie randasi prie Milwaukee ir 
Devon, ties 7600 Ogden avė., 
ir pHe 159th ir Torrence avė.

• Nežinomi piktadariai pa
sivogė auksinių ir kitų daiktų 
už $1,262 iš Francuzijos kon
sulo Chicagoj, Rene Weiller, 
namų. Jis gyvena adresu 1353 
N. State Street.

• Chicagos universitetas pa
skyrė Dr. Arthur Holly Comp- 
ton’ų, Nobelio premijos laimė
tojų, gamtos mokslų fakulteto 
viršininku.

• Iš Michigan ežero, prie 
Jackson bulvaro, vakar buvo 
išgriebtas kūnas 48 metų chi- 
cagiečio Theodoros Pavlides, 
gyvenusio adresu 666 W. Ma- 
dison Street. Polic ja spėja, kad 
jis nusižudė, nes draugai pa
sakojo, kad Pavlides buvo įsi
tikinęs, jog apaks.

• Per klaidą paėmusi per- 
didelę dožą miego miltelių mi
rė 62 metų chicagietė Eliza- 
beth Mblitor, nuo 3246 West 
Congress Street.

o Material Service sandėlyj, 
9331 Ewing avenue, smėlio krū
voj buvo atrastas kūnas 13 
metų berniuko Wayne Sanders, 
nuo 10608 Avenue E. Bežaid
žiant sandėlyj smėlio krūva 
berniuką užvirto ir nutroški
no.

Vienas delegatas, rodos, iš 
Pennsylvanijos kasyklų, skun
dėsi banketo šokiuose, kad Chi
cagos muzikontai negroja po’- 
kas ir suktinius taip smagiai, 
kaip muzikontai jo kuopos pa
rengimuose. Ten tai šok ir no
rėk !

MILAVAUKEE, Wis. — Motina ir duktė mėgina 
viena kitą pralenkti Moterų Western Open golfo turny
re, kuris dabar eina Milwaukee mieste. Dešinėje Mrs« 
T. R. Taber, kairėje jos duktė, Imogen. Jos gyvena Rock 
Island, III. mieste.




