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Rusai Sulaikė
v •

SUĖMĖ SKIRIAMUS VOKIETIJAI KVIE
ČIUS IR CUKRU RUMUNIJOJ

Rumunijos laivynas pasėjo minas Kon 
stanta ir Sulina uostų vandenyse

Rumunijos kariuome- 
išblaškyta. Florescu 

nelaisvėn Prut upės

BUCHAREST, Rumunija, bir
želio 30. — Rumunijos kariuo
menė parodė pasipriešinimo so
vietų armijos įsiveržimui. Pa
sipriešinimas betgi tapo sulau
žytas kai rusai paėmė nelais
vėn Rumunijos generolą Flo
rescu ir 
nė tapo 
paimtas 
fronte.

Rumunijos valdžios pareiš
kimu generolas Florescu pasi- 
prieš nęs okupuotojams rusams 
per klaidą.

. --X-- X-- X--
BUCHAREST, Rumunija, bir

želio 30. — Rusijos kariuome
nė užgriebė Chilia uoste, prie 
Dunojaus, daug kviečių, kurie 
buvo paruošti eksportui į Vo
kietiją. Keliamas klausimas, 
ar dėl to nesusidarys kompli
kacijos, nes kviečiai reikalingi 
naciams.

Miestely Balcy, Besarabijoje, 
nulaikyta daug pYekyblnity va
gonų, prikrautų -cukraus^ . Cuk
rus buvo skiriamas į Vokieti
ją gabenti. Keliamas klausimas, 
ar rusai leis cukrų į Vokietiją 
išgabenti.

Pranešama, Vok etija ir Ita
lija prižadėjusios įsimaišyti į 
konfliktą, jeigu rusai briausis 
toliau Rumunijon, nepasitenki
nę pavesta jiems pagal ultima
tumą teritorija.

Tačiau Vokietijos atstovai 
Berlyne paneigė gandus tapie 
įsimaišymą į Rusijos - Rūmu-' 
nijos konfiktą. Vokiečiai ir ita
lai visųpirma esą susirūpinę 
kova ču Anglija. Tokie pat 
pranešimai pasiekia Budapeštą, 
Vengrijos sostinę.

--X-- X-- X--
BUCHAREST, Rumunija, birž. 

30. —• Rumunijos spauda pa
skelbė, su valdžios pritarimu, 
kad rusai nepasitenkino Besa
rabija ir Bukovina, bet įsiver
žė į tikrąją' Rumuniją, šitas 
pranešimas įspėją rumunus, 
kad rusai kėsinasi prieš pačią 
šalies Širdį. Pranešimas padarė 
sensaciją Rumunijoj.

Rusai aiškina, kad jie per 
klaidą užėmė daugiau Rumuni- 

* jos teritorijos, negu buvo su
sitarta užimti. Tačiau jie iš 
karto nepranešė, kad butų pa
sitraukę atgal iki susitartos li
nijos.

Rumunijos laivynas 
minas Juodosios Juros 
Konstanta vandenyse. 

. taipgi pasėtos uosto 
apylinkėje, Dunojau^

Rumunijon 
pritarimu, 
stengiasi 

troškimus.

su pilnu 
šiandien 

patenkinti 
Jis nenori

įsiveržė
Hitlerio
Hitleris
Stalino
piktis su sovietų Rusija. O kas 
toliau įvyks, jeigu Hitleris 
įveiks Angliją, tai jau busiąs 
kitas dalykas.)

Rumunijos karalius 
Ramoje; ieško Mus 

solinio pagalbos
BUCHAREST, Rumunija, bir

želio 30. — Neoficialus prane-, 
Šimai kalbėjo šeštadienio vaka
re, kad Rumunijos karalius 
Karolis išvykęs į Romą. Jisai 
ieškąs Mussolinio pagalbos. 
Jam reikalinga Mussolinio įta
ka Rumunijai apsaugoti nuo 
Vengrijos ir Bulgarijos galimos 
atakos.

*

Naciai įspėja Ameri 
kos respublikas

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
30. — Prez. Roosevelto suma
nymu artimoje ateity įvyks 
Amerikos respublikų užsienių 
reikalų ministerių konferenci
ja. Ryšium su ta konferencija 
nacių žurnalas “Berlynas-Ro- 
ma-Tokio” patalpino straipsnį, 
įspėjantį Amerikos respublikas 
“neužimti nustatymo, kuris bu
tų priešingas naujai Europai”. 
Ta naujoji Europa, nacių žur
nalo prasme, bus Europa do
minuojama vokiečių. 

------- 0- —.—

Hitleris sulaiko Ven
griją ir Bulgariją
BUDAPEST, Vengrija, birž. 

30. — Kariniai prisiruošimai 
Balkanuose tebeina. Tikimasi 
betgi, kad Hitlerio ir Mussoli* 
nio spaudžiamos, Bulgarija ir 
Vengrija nutarė kuriam laikui 
atidėti reikalavimus teritorijos 
iš Rumunijos. ' 1 ,

Reynaud sunkiai 
sužeistas

BERN, Šveicarija, birž. 30. 
— Pereitos savaitės gale sun
kiai sužeistas automobilio ne
laimėje Paul Reynaud, buvęs 
Francuzijos premjeras. Nuga* 
bentas į ligoninę mieste Mont- 
pelier, Francuzijoje.

pasėjo 
uosto 

Minos 
Sulina

žioty. ši
tos ž nios dar labiau sujaudino 
Rumunijos gyventojus.

(Rumunijos įvykių interpre
tuotojai aiškina, kad Stalinas

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biurą? šiai dienai pra
našauja: '

Debesuota; vėsiau; lengvi ir 
vidutinio stiprumo vėjai; šau
te teka 5:18 v. t r., leidžiasi

acių Reikmenas
TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

KAUNAS, birželio 27.—Lie
pos 1 paleidžiamas Seimas. Dar
bo- Ministru paskirtas Marty
nas Juncas (gal Juozas Kučin
skas), Valstybės Kontrolierium 
Liudas Atiomau^kas. Kaune, 
Vilniuje, visoje Lietuvoje vyk
sta gausingi darbo žmonių i mi
tingai — džiaugiasi liaudies 
laisve, sveikina vyriausybę ir 
Sovietų Sąjungą. Iškelia nuver
stojo režimo neteisybes, svar
sto darbo reikalus.

Meksikos preziden
to rinkimai ateinan

čią savaitę

/\ N AUJ1KM Ų-AUM E mulu

PHILADELPHIA. — Republikonų , kandidatas į 
vice-prezidentus, OrOgon valstijos senatorius Charles 
L. McNary. Jis buvo išrinktas pirmu balsavimu.

----------- -.........________________ ž__ ;---- ------- --------------  —------ ---......... ■' ....... ...... . .....

Maršalas Balbo žuvo 
lėktuvo nelaimėje

Afrikoje

Reikalauja, kad 
Chamberlain re

zignuotų

'MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, birž. 30. -— Ateinančia 
savaitę įvyks Meksikos prezi
dento rinkimai. Rinkimų vajus 
buvo smarkus ir įkaitęs. Pri- 
sibijoma, kad rinkimams besi
artinant ir tuojau po rinkimų 
gali įvykti riaušių, jei ne su
kilimas. Taigi armija paruošta 
bet kuriems net.kėtumams pa
sitikti. 

\ C ’ *

Tačiau Meksikos atstovai 
tvirkina, jpgei tokio rimto pa
vojaus, Ivįip sukilimas, šaliai 
nėra.

ROMA, Italija,'birž. 30. — 
Maršalas Italo Balbo, genera- 
lus Lybi jos gubernatorius, žu
vo lėktuvų kautynėse su bri
tais pereitą penktadienį, birž. 
28 d. Kautynės įvyko virš To- 
bruk miesto, Lybijoj. Kartu su 
Balbo žuvo keturi jo vairuo
jamo lėktuvo nariai. Tokie bu
vo pirmieji pranešimai.

[Britanijos komunikatas vė
liau pareiškė, 
vai nekovojo 
tuvų nebuvo.]

Balbo buvo
didvyris. Ankstyvose fašizmo 
dienose Balbo dalyvavo žygia
vime į Romą. Svarbią rolę vai
dino Italijos kareosu Etiopi
ja. Daug pasidarbavo Italijos 
oro laivynui išvystyti.

Ir chicagiečiai, Amerikoj, jį 
pažinojo. Chicagos pasaulinės 
parodos metu jis vadovavo Ita
lijos 24 lėktuvų eskadrai, kuri 
atskrido į parodą.

Balbo buvo 44 metų kai žu
vo.

kad britų lėkfu- 
italų, britų lėk-

Italijos fašistų

Hillmanui paskirtas 
pavaduotojas

VVASHINGTON, D. C., birž. 
30.—Ryšium su krašto apsaugos 
stiprinimu prez. Rooseveltas 
sudarė specialią komisiją dar
bui koordinuoti. Ton komisijon 
tarpe kitų pakvietė Sidney 
Hillmaną, kriaučių Amalgamei- 
tų unijos prezidentą.

Hillmanui paskirta užduotis? 
prižiūrėti parupinimą darbinin
kų krašto apsaugos darbui ir 
paruošimą jų įvairiems specia
liems darbams.

Hillmanui pavaduotoju da
bar paskirtas Owen D. Young, 
buvęs General Electric korpo
racijos pirmininkas. Young rū
pinsis paruošimu technikų Na
tional Youth Administration ir 

Anglija darytų tąiką su Vo-ICCC globojamos jaunuomenės 
kieti j a. M:;-' .5 .

LONDONAS, Anglija, birž. 
30. — Pastarosiomis dienomis 
keliais atvejais paplito prane
šimai, kad grupė Britanijos 
konservatorių, vadovaujama 
Chamberlaino, ieškanti taikos 
su Hitleriu. Pats Chamberlain 
priverštas buvo viešai gandus 
nuginčyti.

Tuo reikalu spaudai išsiun
tinėjo laišką lordas Strabolgi, 
darbo partijos reprezentuoto]as 
lordų rūmuose. Strabolgi sako: 
Chamberlain, lordas Halifax ir 
Samuel Hoare, dabartinis Bri
tanijos ambasadorius Ispani
jai, yra žinomi kaip vyriausi 
Hitlerio ramintojai (aapeasers). 
Jeigu jie pasitrauktų iš vald
žios, tai suramintų Ęritanijos 
gyventojus, nes gyventojai ži
notų t krai, kad buvusieji nuo- 
lankautojai Hitleriui pašalinti. 
Be to, Amerika ir Rusija žino
tų, kad Britaifirjos valdžioje 
nebėra Hitlerio ramintojų, kad 
britai yra pasiryžę grumtis sų 
nac’ais visomis pajėgomis;

Jau praeity buvo pareikštas 
reikalavimas, kad Chamberlain 
rezignuotų iš Churchillo mini- 
sterių kabineto. Dabar vėl rei
kalaujama-^ o, o kartu ir Hali- 
faxo rezi^fccijos.

950,000 franeuzų 
nelaisvėje

LONDONAS, Anglija, birž. 
30. — Generolas de Gaulle, 
franeuzų veikiančiojo komiteto 
Anglijoje organizuotojas, ap
skaičiuoja, kad 350,000 fran
euzų kareivių pateko į Vokie
tijos nelaisvę Belgijoje. Kitus 
600,000 franeuzų kareivių vo
kiečiai paėmė ne’aisvėn mū
šiuose pačioje Francuzijoje. 
Susidaro 950,000 skaitlinė.

Mūšiuose Francuzijoje 60,- 
000 franeuzų žuvo, gi 300,000 
buvo sužeista.

Pirmadienį pradėsi
me mokėti naujus 

taksus

> —Londone buvęs Anglijos premjeras Chamberlain sekma
dienį pasakė kalbą per radiją. Jis pareiškė, kad bile dieną na
ciai gali pradėti ofensyvą prieg Angliją, šen ir ten priešai gali 
prasilaužti. Tačiau, jeigu jie prasilauš, britai nacius kovos kiek
viename kely, kiekviename miestely irjriekviename name; bri
tai.kovos iki naciai arba jie patyspiritai, taps visai sunaikinti, 
pasakė Chamberlain. >

—Vokietija įsake Francuzijos gyventojams atiduoti visus 
ginklus, kokius tik turi. Be to, įsakyta atiduoti radijo setus. 
Frąncuzijoj uždraudžiama klausytis (nepalankių vokiečiams 
pranešimų. * x

—Dar negauta tikrų pranešimų apie Francuzijos karo lai
vyno likimą.

—Rumunija mobilizavo dar 200,000 kareivių.
—Rusai nesiveržia gilyn į Rumuniją. Užėmė tikrsritis, ku

rių reikalavo ir kurias Rumunija sutiko atiduoti Rusijai.

PAKAITOS VYKDOMOS PABALTIJO 
VALSTYBĖSE

Senieji valdininkai pašalinami
RINKIMŲ LAUKIAMA J VASAROS PABAIGĄ

■ RYGA, Latvija, birž. 30. — 
Pabaltijo 'valstybėse — Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje — 
pakeičiami valdininkai. Kai ku
rie atleidžiamų valdininkų gau
na šešių savaičių apmokėjmą. 
Kiti, seniai tarnavę, išeina į 
pensiją. -
' Areštų? Tkmt iki šiol, pada

ryta Visai nedaug. Areštuoti 
tik keli žvalgybininkai Lietu
voje ir Estijoje.

Pabaltijo valstybės bijojo

rusų žvalgybos — GPU. Jos 
iki šiol Pabaltijy nėra.

Dauguma Paballijo gyvento
jų yra ūkininkai. Ūkių kolek
tyvizacijos kiek artimesnėje 
ateity nematyti.

‘f vasaros pabaigą Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje laukiama 
rinkimų.

(Šitas pastabas suteikia Do- 
nald Day dienraščiui “The Chi
cago Tribūne, sekmadienio lai
doje, birž. 30).

PASIRAŠĖ BILIŲ, KURIS LIEČIA 
SVETIMŠALIUS

IMS SVETIMŠALIŲ PIRŠTŲ ŽYMES

D. C., birž. 1 kimiems svetimšaliams. O tuos 
Roosevcl as • svetimšalius, kurie stengsis pa- 
pasiraš? bi- 

suregis-
daryti šaliai žalos, valdžia pa
jėgs suvaldyti ir suvaldys.

WASHINGTON, 
30 — Prezidentas 
pereitą šeštadienį 
lių, kuris reikalauja 
truoti apie 3,500,000 svetimša
lių, gyvenančių J. Valstijose, ir 
nuimti jų pirštų žymes.

Pasirašydamas bilių, prezi
dentas išreiškė, kad reg’straci- 
ja ir pirštų žymių ėmimas su
darys nedaug nesmagumo išti-

vimas prasidės rugsėjo 29 die
ną J. Valstijų pašto skyriuose 
visoj šaly. Svetimšaliams bus 
duota keturi mėnesiai laiko už
siregistruoti. Sunkios bausmes 
gresia tiems, Ifurie neužsire
gistruos.

Pietų Afrikoje rei
kalaujama taikos 

su naciais
LONDONAS, Anglija, birž. 

30. — Anglijos kolonijose Pie* 
tų Afrikoje buvo ir yra stip
rus vokiečių elementai. Jie ko
vojo Pietų Afrikos pareiški
mus, kad kolonijos remia An
gliją kare su Hitleriu. Dabar, 
Francuzijai susmukus, nacių 
šalininkai didesniu intensyvumu 
atnaujino agitaciją Vokietijos 
interesuose. Jie reikalauja, kad

Areštavo Britanijos 
fašisto žmoną

LONDONAS, Anglija, birž. 
03. —- Britanijos policija areš
tavo Lady Mosley, Sir Oswald 
Mosley žmoną./ Oswald Mosley 
yra Britanijos fašistų vadas. 
Jis tapo areštuotas pirmiau.

P-nia Mosley yra lordo Re- 
desdale duktė ir sesuo Unity 
Valkyrie Freeman-Mitford, bu
vusios Adolfo Hįtlerio mergi- 
nos. Unity pasiliko Vokietijo
je ir kai Britanija pradėjo ka
rą su Vokietija. Buvo parga
benta į Angliją kai tapo sun
kiai sužeista Vokietijoje.

WASHINGTON, D. C., birž. 
30. — Pirmadienį, liepos mė
nesio 1 d., Jungt. Valstijų gy
ventojai pradės mokėti naujus 
taksus. Tų taksų tikslas yra 
sukelti penkių bilionų dolerių 
sumą per penkerius metus 
što apsaugos programai 
dyti.

Kai kurių rųšių taksai 
pakelti nuo 10 iki 50 nuošim
čių, palyginus su tuo, kokie 
jie buvo iki šiol. Tarp ko ki
ta alaus bačkai bus pridėtas 
vienas doleris taksų, galionui 
alkogoliaus 75 centai, 1,000 ei- 
garėtų 25 centai, 20-ties ciga- 
retų pakeliui bus pridėta pusė 
cento taksų, ir tt.

Keturi Francuzijos 
šarvuočiai tekę 

Vokietijai

kra- 
vyk- 

«

bus

Turkija ruošiasi mo 
bilizacijai

■. »■ fe. f jf. . - • . .■.

ISTANBUL, Turkija, birž. 
30. —- Kariuomenės vadovybės 
atstovas pareiškė, kad Turkija 
paskelbsianti 1,000,000 vyrų 
mobilissaęiją, jeigu mobilizaci
ją paskelbs Bulgarija.

LONDONAS, Anglija, birž. 
30. — Nepatvirt'ntos žinios 
kalba, kad vokiečiams tekę ke
turi Francuzijos moderniškiau- 
si šarvuočiai — 35,000 tonų 
Richelieu, ’ 35,000 tonų Jean 
Bart, 26,000 tonų Dunkirk ir 
26,000 tonų Strasbourg. •

Jeigu tikrai šituos karo lai
vus naciai užgriebė, tai nacių 
kontroliuojamas ' laivynas jau 
rimtai gresia Anglijos pirme
nybei vandenyse, kalba karo 
stebėtojai.

Įsakė išgabenti mo 
teris ir vaik,uš iš

Hongkongo

Italija ir Vokietija 
įsimaišys į Duno- 
/ jaus problemą
NEW YORK, N. Y., birž. 

30. — čia pagautas Britanijos 
rad'jo pranešimas, kad Italija 
ir Vokietija ketina įsimaišyti 
į Dunojaus problemą ir padė
ti išrišti ją, kaip kad padėjo 
išrišti Čeko-Slovakijos reikalą.

Problema Dunojaus .srity su
sidarė tokia: Rusija įsiveržė 
į Rumuniją; užėmė ne tik Be
sarabiją ir šiaurės Bukoviną, 
bet veržiasi toliau į Rumuni
ją; Bulgarija ir Vengrija taip
gi reikalauja Rumunijos teri
torijos; be to, Rusijos įsiver
žimas stato pavojun pardpini- 
mą aliejaus Vokietijai. Tie ir 
kiti sumetiiųai ir sudaro Du
nojaus problemą.

HONG KONG, Kinija, birž.’ 
30. — Laukdama Britanijos ir 
Japonijos santykiuose krizės 
Britanijos vyriausybė Įsakė iš
gabenti visas europiečių mote
ris ir vaikus iš Hongkongo, 
Britanijps kolonijos Kinijoj.

Paskandino tri^ 
laivus

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
30. — Pereitos savaitės gale 
paskelbta, kad vienas vokiečių 
submarinas paskandino tris 
britų prekybinius laivus.
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(Tęsinys)—Esame geri bičiuliai ir draugai, nežiūrint į tai, kad jus esate ūkininkų vaikai, o aš darbininko vaikas, tasai nekliudo mums ne tiktai bendrai dirbti, bet jau kelinti metai kaip gyvename viename kambaryje. Esame tikri draugai pilna to žodžio prasme. Jeigu ne “ateitie ninku” kuopelės pirmininlcb spaudimas, stoti į “Ateitininkų” organizaciją, gali būti, kad tas klausimas nebūtų ir kilę» iki būtumėm baigę gimnaziją, bet šiandien turime sutikti su faktu, kad jau taip yra.—Mano akimis žiūrint, — tęsė toliau x\iįtanas, —- visos organizacijos turi gerąsias puses, nes jos moko žmogų visuomeniškai gyventi ir galvoti, žmogus, kaip yra pasakę graikų išminčiai yra visuomenės gyventojas, todėl būtinai jisai turi priklausyti kokiai nors visuomeniniai organizacijai ir joje dirbti — dei jos gyventi, žmogus laikinis gyventojas — visuomenė amžina.Reikia žinoti, — sako Antanas,. — kad ne visos visuomeninės organizacijos .mums priimtinos, nes šiaip ar taip mes esame darbo žmonių vaikai, mokomės tam, kad galėtumėm dirbti kitą, taip vadinamą protinį darbą. Musų darbas turės būti tampriau susijęs su šio gyvenimo reikalavimais — esame gyvenimo, t. y. šio gyvenimo žmonės ir tam gyvenimui turime dirbti. “Ateitininkai” kaip žinome, nors irgi yra žemės gyventojai, bet svarbiausias jų gyveninio tikslas — po mirtims gyvenimas, jų cbalsis: “Omnia restaurare in Christo” (viską atnaujinti Kristuje), vadinasi, jie -nori viską a.naujinti Ketuje, nors tai padaryti labai sunku, labai sunku atnaujinti tai, kas . buvo du tūkstančiai metų tam

kų vaikai ir jus neturite reikiamo supratimo apie darbininkų gyvenimą. Pažįstate jus mane, kaip darbininko vaiką, bet jus nežinote padėties tų'tikrųjų darbininkų, kaip jie gyvena kokiose sąlygose jų vaikai augiJ narni ir auklėjami. Aš nors ir darbininko vaikąs esu, bet mano tėvas pastoviai. kiekvieną mėnesį gauna 300 litų algos, todėl mano gyvenimas daųgiaii panašus ne į darbininko, bet į valdininko gyvenimą. Mano gyvenimo aplinkybės tokios, kas aš žinau tikrųjų darbininkų gy-kurių tėvas per menesį uždirba 100 ir mažiau litų. Tokie darbininkai dažniausiai turi šeimas iš 8—10 žmonių .ir iš to uždarbio turi visa toki- šeima išgyventi. Ar jus įsivaizduojate, kaip tokie žmonės turi gyventi. Ar jus turite supratimą, koks tų žmonių maistas, rūbai ir butas. Aš mokausi tam, kad pasakyčiau mąstantiems žmonėms, jog yra žmonių, kurie turi žmogaus išvaizdą, kalbą, papročius, bet dabartinė padėtis nelaiko juos žmonėmis. Mano, kaip darbininko vaiko ir yra garbiausioji užduotis: kelti tokius nenormalumus aikštėn ir ieškoti išeities iš tos nc- normališkos padėties, rasti kelius ir budus, kaip tuos darbo robotus paversti žmonėmis, surasti galimybes, kad ir tokių žmonių — darbininkų vaikai, galėtų gauti tokį maistą, . kad jie galėtų užaugti sveiki ir darbingi žmonės. Ieškoti būdų, kad darbininkai turėtų nors ir ma-jų vaikučiai galėtų naudotis geresniu ir švaresniu oru, kurio gamta davė labai daug visiems žmonėms.ij *?-Jųs, mano bičiuliai— tęsė itonau- Antanas, —4r stebimės tilo, kad'<dvideš?ifniarrie amžiuje, turime kalbėti -ne tiktailys “Ateitininkai” tuo tiki, kad gyvenimas butų galima du tuk-• • cslancius metų pavaryti atgal.Ii gal ma, tegul jie viską naujina Kristuje, o aš kaip darbininko vaikas darysiu visą tai kas reikalinga, kad darbininkai

turime kalbėti ir apie orą, k u- ris žmogui labai reikalingas. Gali būti, kad mano kalba jums jaif ir nusibodo, gali būti jinai darosi jums įkyri, bet mano są-sakyti aš jums būtinai turiu, kad ir jus žinotumėte, jog yra tokių žmonių, kurių gyvenimo, sąlygos nepakenčiamos. Gali—Mano bičiuliai, — tęsė' to iiau Antanas, —- esate ukinim buii, kas sunku jums įsivaiz-
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Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas -O

NAUJIENOS, Chicago, UI.duoti, kad žmonės neturi tinkamesnio buto, kad jie su .mažais vaikučiais gyvena kokiame nors šlapiame rūsyje, kur dažniai šiai kiemuose laikomi I įvairus mėšlai ir pristatyta daug išeinamųjų vietip Tįe žmonės vadinami (urdii)inkai& tokiaipe rūsyje jie turi bu tą neiktai iš vienos virtuves, kurios kvadratu- ra šešiolika ir kubatūra trisdešimt du metrai, tokioje lindynėje talpinasi 10 m daugiau žinomų, kurių didelė dauguma maži vaikučiai, o jiems ypatingai reikalingas šviežus ir švarus oras. Tokiu darbininko žmona, tų nelaimingųjų vaikučių motina, Lėtuti ne laiko, nė galimybės, išnešti savo mažųjų vaikučių į gtyną orą, išeiti iš tokio mėšlyno kiemo, nes jmail netu- ri rūbų savo vaikučiams aprengti. ’ ‘ i' / •' v—Kamu jums ne kokių nors knygų prisiskaitęs, nedėstau kokių nors socialogmių problemų, ■nes jus patys gerai žinote, kad esu įlietai penktosios gimnazijos klases mokinys ir dar neturėjau progos susipažinti su į- vairtomis tokiomis problemomis. 1 ašakoj u jums iš gyvenimo, iš tikrojo gyvenimo, norėdamas, kad jus, kaip ūkininkų vaikai žinotumėte, kai gyvena musų darbininkai, kaip augina ir auklėja jie savo vaikučius, busimus darbininkus, naujų medžiaginių gėrybių kūrėjus. Noriu papasakoti jums ir todėl, kad greitai baigsime gimnaziją, busime, gali būti mokytojai ar kas kiti, jeigu jums, mano bičiuliai, teks gyventi tokiuose kvartaluose ir dirbti mioky to jo darbą panašiuose miestuose ir miesteliuose, tenai ir yra tokios darbininkų gyvenimo sąlygos, kurias aš dabar jums nupiešiau. Nesistebėkite, kad, darbininkų vaikai nenormalus, kad jie neparuošia' tinkamai pamokų, kad jie nenuoramos ir padaužos, gyvenimo aplinkybes, kuriose jie auginami Uc^auklę- jaini, juos.tokius padare, lai gi, jeigu, jeigu ■ jumsfftekši vdirbti mokytojo darbą pirmiau paminėtose aplinkybėse, pasistenkite sužinoti lokių vaikų gyveniniu ir tiktai tuomet darykite kokias nors išvadas.—Mano tėvas socialistas, skaito socialistiškus laikraščius, turi įvairių soclalistiškų knygų, kurias aš jau esu perskaitęs po kelis kartus. Be to, mano levas ir profesines darbininkų sąjungos pirmininkas, jisai su darbininkais gerai sugyvena, su jais diena iš dienos dirba ir visą tai mato ką aš čionai jums pasakoju. Darbininkai matydami tokią padėtį be išeities, matydami ir tai, kad darbdaviai perdaug gerai gyvena, jie ėmėsi organizuoti streiką ir reikalai!-

aukštosios valdžius. Susidarė padėtis, kad su pieno puoduku a; duonos kėpalu teko ir mąn įfeam a(sid6rlt pas poną porcijos nuovadu v išminką, kuri s norėjo surašyti man protokolą ir apiė<jtai dač pranešti mano gimnėįįijOs 4irektoriui,kąį . niane,1 ^očialistą pa-, galintį iA gi^inAzfjds už politikavimą j Aiškinau nuovados Viršininku;, kad aš jokia politika neužsiiminėju ir/ apie ją neturiu reikiamo supsimo; o žmoniškumo verčiamas * Čjau į artimiausią kairtlą pas ūkininkus, paprašyti badaujantiems darbi- ninku vaikams pieno ir duonos. 
į iai viršininkas man piktai pasakė, kad jis /žinąs-tokius geradarius ir višiis1 išvysiąs tenai, xur pipirai ątfęa^školiojo ma- • ... komunistu,,j W^ivalu ir ža-* dejo sii r-juo, ^iikiniai atsiskai- yti. Po visų tų ceremonijų, surašė man protokolą, paėmęs ir manęs parąSą5 ir paleido namo. Gerai, kad nč'afėmė duonos ir pieno ir juos parnešęs galėjai atiduoti badaujantiems darbininkų vaikučiams.— Matote, mano Bičiuliai, skaitau referatą ne iš knygos, bet iš savo gyvenimo prityrimo, o kaip matote mano gyvenimas dar labai trumpas, bet ir tai jau gana, kad pažinti tikrąją darbininkų padėtį ir jų gyvenimą. Gerai žinote, kad kartu gyvename, jau penkti metai ir jokia politika neužsiiminėju ir neturiu reikiamo supratimo, kas tai yra politika, žinau, kad esu mokinys, noriu būti geru ir Į kartu su darbininkais, kad ji- pavyzdingu mokiniu, gimnaziją sai nori padėti vargstantiems

<
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• Vardas ir pavardė
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Miestas ir valstija

prasidėjo streikas, tas tikrasis darbininkų badavimo ir vargo laikotarpis. Esu jau jums sa- kęs, kad iš tokių mažų uždarbių darbininkai jokių su taupų uiirėti negali ir streikui prašinėjus, prasidėjo tikrasis darbj- n nkų badavijno Laikotarpis: krautuvės iš kurių darbininkai gaiidayo maisto produktus bar- gan, atsisakė jiems duoti, nes darbdaviai buvo pareiškę, kad .okius neklaužadas darbininkus netu-š darbo paliuosuos Ir j^T iČs galimybės iš ko sumokėti už ..mamas prekes. Badavimas paletė ne tiktai suaugusius, bet jr mažus vaikučius, kurie apie nažus uždarbius iy kokius nors iti’eikuš neturi jokio supratimo ir nori įįaliti' jienife priklausančio pieno bopkiitę ar puoduką. Darbiiiink^ žmonos, tokių nelaimingų' vaikučių motinos, kaip Mhažk. vaikai • ėmė kartu verkti su ^avo nelaimingais kūdikiais. Susidarė tokia padėtis, kad4 tuko 'ir man paČiain dalyvauti,*ipaisto rinkliavoje ir pir- miaUšiai teko parūpinti pieno badauja irtiems darbiųinkų k1^ pikiams. Rinkliavos lieka rink- Hayomiš ir bė to, tokioms rink- havoms reikia tur^tį leidimą iš

lankiau tiktai tam, kad čionai žmonėms ir už visa tai, kad ji- pasisemčiau tikrų mokslo žinių sai buvo draudžiamų lietuviškų kad gyvenime galėčiau būti laikraščių ir knygų platintojas baugingas. Kaip aš suprantu, ir uz tai Rusijos caro žandarų mėš visi siekiame tiktai to, bet buvo mušamas ir kalėjimuose Štai, mums uždeda naujas pa- laikomas, šiandien katalikiškoji fėjgas — priklausyti “Ateitinin- valdžia jį laiko priešvalstybiniu l$ų ’ orgamzącijai. “Ateitinin- gaivalu ir policijos nuovados |&u” Krikščionių demokratų viršininkas žada išsiųsti net te- jaunimas, kurie, kaip tiktai da- nai, kur pipirai auga. Žinoda- bartiniu laikotarpiu ir valdo mas visą tai, aš jokiu budu ne- Lietuvą, jų valdžia sudarė są- galiu būti “ateitininkas”, nes aš lygės, kad darbininkai, darbo pasiryžęs eiti kartu su darbi- ^monės neturi jokių galimybių įlinkais ir su visais darbo žmo- ušgyventi iš jiems mokamo už- nėmis tais keliais, kurie veda į .darbiu, jie verčiami badauti, o geresnę ir teisingesnę santvar- įhiuniis verčia būti “Ateitinin- ką, kur darbo žmones laikomi 4<ais”, vadinasi, ir mes turėsime žmonėmis ir turį žmonišką gy- prisidėti, pHė tų negražių jų|venimą. (Bus daugiau)prisidėti, priė tų negražių jųl darbų. Visus tokius savo darbus jie vadina: krikščioniškais -- lęatalikiškais, jų obalsis: “Omnia restaurare in Christo”, taip; jie nori viską atnaujinti Kristuj ė, kad mes darbininkai badu mirtumėm, kad musų tėvai, kurie nori padėti tokiems nelaimingiems žmonėms vadinami bolševikais, bedieviais, ei- cilistais ir priešvalstybiniais gaivalais. Jeigu komunistai, bolševikai ir socialistai, eina su darbo žmonėmis, jeigu jie nori pagerinti darbininkų sunkų gy-| : venimą, aš busiu tiktai socialistas, komynįstas, bolševikas ir kartu su visais darbo įmonėmis, kovosiu prieš tą neteisybę, kuri yra įsigalėjusi pas mumis.- Sakiau, kad m^no levas nors ir labai mažai mokytas, bet jisai senas Lietuvos veikėjas — knygnešys, bet jisai kaltas tiktai todėl, kad jis eina
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b J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

■ i

YARds 1419

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas:
HFMLOCK 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.

Dr. V. E. SIEDUNSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

AKIU SPECIALISTAI

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

DR. BRUNO J. .
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

pirma.
4712 So,uth Ashland Av.

4 *Phorie KYARDS 1373
J

Akinius

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
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KITI LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

DR. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus 
Phone YARDS 7299

Tel. Offięe Wentworth 6330 
fctz. tflydfe Park 3395

Dr. Susahna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Ofisd Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107 
i '

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
■■■ <'

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS ' 

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos * 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 įįei 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo <40 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maųrice Kahn
4681 SOUTH ASHLAND AVĖ,

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
■" JL-L- I...‘JJT.  L. !=!=

ADVOKATAI
Fk.p.gugis“~

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn Stf
Room 1230

tel. CENTRAL 1824 
tel.—Hyde Park 3395

Ofiso
Namų
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KORESPONDENCIJOS
Scottville, Mich

Pavasaris prabėgo. Buvo vė
sus ir gana drėgnas. Paprastai, 
kaip lietaus būna pakanka
mai, gegužės ir birželio mėne
siai tai ūkininkai žino, kad 
derlius javų ir pašaro bus ge
ras. šiemet birželio mėnesį 
lietaus jau ir perdaug. Nuo 
pusės birželio mėnesio ūkinin
kai pradėjo šienauti. Butų ge
rai, kad lietus pasiliautų. Šie
no pas ūkininkus yra gana 
daug. Kitais metais ūkininkai 
laukdavo iki alfalfa pradėda
vo gerai žydėti, tada tik ruoš
davosi prie šienavimo, šiemet 
kaikurie nelaukė žydėjimo ir 
pradėjo šienauti, nes bijojo, 
kad perdideli stambai užaugs. 
Stori stambai nelabai tinka 
gyvuliams jėsti.

Javai ir gana gerai išrodo. 
Apie birželio,dvidešimtą labai 
buvo oras atvėsęs, tad prisiėjo 
ir stuboje pečių pasikurti dėl 
šilumos. Ūkininkai buvo nusi-

nis.’ Neužilgo įvyks du pikni
kai: liepos ketvirtą, rengia L. 
R P. Draugija ir liepos septin
tą rengia L. U. Z. Draugija. 
Atstumas vienas nuo kito apie 
dvidešimts mylių. Tarpe lietu
vių ūkininkų irgi eina pasikal
bėjimai apie Lietuvos likimą. 
Daugumas ūkininkų linki bu
vusiam Lietuvos prezidentui 
Smetonai, kad jis kur nusisu
ktų sprandą, arba į sunkiųjų 
darbų kalėjimą patektų, kur 
jis laikė savo priešus ir ne 
vieną sušaudė be jokios kaltos. 
Despotai prilipa

Čionai neseniai 
Babinas, apie 62 
Kasparienė apie
žiaus. Pas ūkininkus randasi 
svečių iš miestų. Birželio 22 d. 
čionai lankėsi dr-gė Domicėlė 
Bruzgienė su seseria iš Det
roito, Nhch. F. ir D. Brūzgai 
yra geri žmonės ir pasekmin- 

biznieriai, užlaiko bučernę 
grosernę Detroite.

—Ūkininkai.

pasimirė J. 
metų, ir A. 
75 in- am-

ir

Brooklyn, N. Y.
jas atneš šalną. Padėkojant 
drėgnai žemei, šalna neparėjo. 
Komai paaugo apie pusę pė
dos. Daržovės bujoja neblogai. 
Ankstybos bulvės gal tuoj pra-

Ūkininkai kaupia skomus ir 
bulves, kiti šienauja. Pas mus 
viskas žaliuoja-žydi. Oras at
šilo. Lietuviai ūkininkai šven
tadieniais liilksmįnasi; pikni
kų ir perdaug, kas šventadie-

Dr. T. L BRADEL
PRANEŠA, KAD SAVO OFISĄ 
IŠ KRAUSTO I NAUJĄ VIETĄ—

2606 West 47th St.,
• CHICAGO, ILL. >
I • ■ ‘ - * < J > . •

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. 

Tei. Lafayette 1580.

Dariaus-Girėno Septintas minė
jimas per radio.

Lietuvių Radio Draugija nuo 
1935 m. liepos 17 d., kas metai 
mini musų tautos transatlanti
nių lakūnų, Dariaus-Girėno tra
gišką mirtį,

Šiemet juos pagerbiant, L. R. 
Draugija rengia septintą pami
nėjimą, specialią radio progra
mą liepos 15 d., pirmadienį, mi
nėjimo programa susidės iš kal
bų, giesmių bei dainų ir muzi
kos. Programa užims pusantros 
vai. nuo 8:30—10 vai. vak., be 
jokių komercinių garsinimų ir 
bus perduota iš radio stoties 
W.C.N.W. (1500 kc.) 101 Park 
Avė.,, New York, N. Y.

Išgirskite visi tą įspūdingą 
Dariaus-Girėno paminėjimą per 
radio. Vyt. Uberevičius

L.R.D-jos annauceris

No. 4427—Sportui kostiumai. Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16, 18 
20; taipgi 28, 30, 32, 34, 36.

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

NAUJIENOS, Chicago, UI.

PHILADELPHIA. Kada Michigan valstijos senatorius, Arthur Van- 
denberg, buvo nominuojamas, jo valstijos delegatai pakėlė demonstracijas. 
Gubernatorius Dickinson stovi prie mikrofono, Willkie pagalinus laimėjo no
minacijas.

Svarsto pašalinimą 
civilių gyventojų 

iš miestų
LONDONAS,-Anglija, birž. 

28. Britanijos valdžia svar
sto planus išgabenti daugumą 
civilių gyventojų iš kai kurių 
Anglijos centrų ir sričių.

Prašys daugiau fon
dų Jungt. Valstijų 
armijos reikalams
WASHINGTON, D. C., birž. 

28.—Prez. Rooseveltas penkta
dienį davė suprasti, kad val
džia prašys kongresą paskirti 
daugiau fondų J. Valstijų ar
mijos reikalams.

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

Mes galime jums sutaupytu 
nuo $50.00 iki $150.00 ant 
kokį vartotą karą. Visi karai 
garantuoti ir turi praeiti saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty
kite musų nuostabius pirkinius. 
Nereikia įmokSjimo, jei turi nuo
latinį darbą, o jūsų vartojama
sis karas gali atstoti rankpini
gius. Galima imti net iki 20 mė
nesių išsimokėjimui. Turime štai 
kokių nirkinių:
1936 Oldsmobile 5 pas. $O7C
Sedan. Kaip naujas ...... fa I w
1936 Packard 4 durų $OQC
Sedan ............................ CmU
1937 Nash, mažasis 4 durų
Sedan, radijo, šildytuvas $O7E 
defrosteris, tik ............. w ■ w
1937 Terraplane 4 durų $OQE 
Sedan, trunkas .............  favv

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

ir sekmadienį.
7333 SO. HALSTED 
Tel. Abcrdeen 3780

ir
— ■■ i

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. HaleteJ St, Chicago, III.

čia jdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No----------

Mieros ..... ....... ....... per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

■

KAIP IŠLAIKYTI BENDRĄJA TARYBĄ?
Ponas Savasis straipsnyje 

“Musų Didžioji Spraga”' paste
bėjo, kad skaitlingos musų or
ganizacijos, prigulinčios trims 
didžiosioms visuomenės sro
vėms — katalikams, tautinin
kams ir kairiesiems, neturėda
mos bendro susiklausymo cen
tro (Tarybos) bendriems lietu
viškiems reikalams aptart1’, pa
čios sau kenkia išsiblaškydamos 
bereikalinguose ginčuose bč:

Musų Dešinės, Vidurio ir Kai
rės spauda tą spragą mato ir 
tą nenormalumą pripažįsta, bet 
draugijos ir centrinės organiza
cijos vis dar nepadaro reikia-, 
mos išvados, nepadaro konkre
taus žingsinio vienybėn, nei 
draugijų susirinkimuose nepasi
rūpinama apsvarstyti vienybės 
problemos ir praktiško nutari
mo padaryti. Kadangi kalbama 
apie organizuoto veikimo vir
šūnę, tai ne kas kitas, o pačios 
musų organizacijos, visos be 
skirtumo, turėtų tą klausimą 
savo posėdžiuose pakelti ne sy
kį, bet nuolat kolei nebus at
siektas tobulesnios organizaci
jos laipsnis. Tokis draugijų ru
pesnis ir darbas reikštų dau
giau negu skambios Jrezoliuci- 
jos švystelėjimas spaudoje.

Lietuvai reikalinga rimta ir 
pastovi musų talka. Džiugu, 
kad mutų lietuviškoji spauda 
padėtį supranta ir įvertina vie
nodai, tat natūralu, kad ir Ben
drosios Tarybos reikale spauda 
pasisako vienodai, neišskiriant 
nei “Darbininko” redakcijos, 
šio laikraščio redaktorius tik 
Gausia: Kaip Bendrąją Tarybą 
išlaikysime jei ją sudarytumėm.

Man regis, kad sudarymas 
Vyriausiojo Bendro Organo yra 
keblesnis negu jo išlaikymas, 
keblumas paeina iš to, kad sro
vės dirbant bendrą darbą neno
ri sau laisvę varžyti ir kad sro
vės vargu sutiks ir tarpe sa
vęs susitars dėl atstovų propor
cijos Taryboje. Tat ir atrodo, 
kad ir norėdami turėti Bendrą 
Vyriausią Tarybą negalėsim jos 
dėl minėtų priežasčių sudaryti^ 
nes kasgi pavyzdžiui privers tū
lą srovę sutikti su mažesnių 
atstovų skaitliumi palyginant 
su kita srove.

Todėl siūlosi kitokia išvada: 
musų Amerikos apystovose ten
ka kiekvienai srovei pripažinti 
lygias “suverenumo” ir reikš
mingumo teiąes ir todėl jos gali 
sueiti Tarybon ne sprendimams 
daryti, bet tik bendrų dalykų 
aptarti. Tat Bendroji Amerikos 
Lietuvių Vyriausioji Taryba 
gauna periodinių ar neperiodi
nių konferencijų forma: bet 
kurios trijų (ar daugiau) sro
vių skaitlius Konferencijose ga
li būti lygus arba nelygus, nes 
proporcijos, ieškoti nebūtų rei-? 
kalo. Jarybon ar Konferencijon 
galėtų suvažiuoti mažiausiai po 
penkis atstovus nuo kiekvienos 
srovės, bet galėtų būti ir taip,

kad iš vienos penki, iš kitos de
šimts ar panašiai. Srovių atstot 
vų bendros konferencijos, jei 
pasireikštų nuomonių vienodu
mas, galėtų ir nutarimus pada- 
ryti it* tie nutarimai butų vyk
domi Vyriausios Tarybos nuo
latinio reikalų vedėjo, kuriam 
į pagajbą butų samdoma"viena 
steriografistė. Tat, kalbant apie 
Vyriausios Bendros Tarybos už
laikymą galima bbfų (pradžio j e 
bent) apseiti su dviem apmo
kamais darbininkais. Tatai taip 
daug jau nekainuotų ir tokias 
išlaidas butų nesunku pakelti 
srovių centrams lygiomis. Kiek
vienai srovei atsęitų bent po 
Rinitą ar pusantro šimto dole
rių į mėnesį. Ar gi tai butų ne- 
.kandama? <

Dabartinis momentas, atsi
žvelgiant į tai kas dedasi Lietu
voje, bcabejo reikalauja, kad 
kiekviena srovė, lįiekviena savo 
trityje ir apsvarstytų savo or
ganizacinius žingsnius, apsvars
tytų Lietuvos įvykius ir galop 
apsvarstytų ir nusistatytų dėl 
čia siūlomo Bendros Tarybos ar 
Bendrų Konferencijų formos.

Nacių bombos su 
žeidė antį

LONDONAS, Anglija, birž. 
28. — Naktį į penktadienį Vo
kietijos lėktuvai mėtė bombas 
pietų Anglijoje. Tarp ko kita, 
nac ų bombos pataikė į rezer
vacijų, kurioje laikyta 175 an
tys. Išbirėję nuo eksplozijos re
zervacijos stiklai sužeidė Vie
ną antį. ...... . .

“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 pp- 
tog’ąvs ir pigiaus tokias 
keliones atlikti.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

PERKA—PARDUODA—MAINO

Elektrinius Motorus
Ekspertinis Pataisymams Patarnavimas.

Fan Motorai —Pompų Motorai — Aaldytovų 
Motorai—Elektriniai Motorai, Vartojami Rcs- 
-anrantuose—Bučernfis^—Bntsi u vykiose.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

Parūpina paskolas — dykai apskal
1 CIAVIMAS. PATYS PASIIMAM IR 

PRISTATOM
Skubus Patarnavimas—Dieni)—Naktį

SU PERT O R ELECTRIC 
COMPANY

2111 SOUTH WABASH AVĖ.
Tel. C ALUM ET 0402

M:-'-

ĮVAIRIOS ŽINIOS

28

Japonai paskelbs 
nauja kriptį po

litikoje
TOKIO, Japonija, birž.

— Pranešama, šeštadienį Japo
nijos užsienių reikalų ministe- 
ris Arita paskelbs naują krip
tį užsienių reikalų politikoje. 
Ta nauja kriptis businti “Ry
tų Monroe Doktrina”.

Prieš kurį laiką Japonijos 
vardu Arita yra pareiškęs, jo-* 
gei Holandijos Rytų Indijos pa
dėtis turi pasilikti kokia ji bu
vo iki šiol, šeštadienį betgi jis 
pareikšiąs kitokį Japonijos nu
sistatymą. Pagrindinis Aritos 
reikalavimas busiąs teisingiau 
padalinti pasaulio gerybes. Ta
tai gi reiškia, kad Japonija rei
kalaus sau daugiau teritorijos 
tolimuose rytuose.

Nors Francuzija suklupo 
Europoje, tačiau japonai numa
to galimumą, kad franeuzai 
priešinsis, jeigu Japonija už
simos paimti Indo-Kiniją.

Britai sutinką ati
duoti Ulsterį 

Airijai

DABAR LAIKAS PIRKTI STOKERĮ
WINKLER STOKERIS ANT 3 METŲ GARANTUOTAS

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

WINKLER STOKERIS VEIKIA AUTOMATIŠKAI 
ir neturi Shear pins.

ARCHER STOKER SALES CO.
Šaukite LAFAYETTE 3138, arba atvažiuokite 

3970 ARCHER AVENUE 
JOE BAGDONAS.

r\>r ui L ---------------------------------- ----------------------- -- ----- ----------- - . —r_ , — t .
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Duodam Paskolas ant
Pirmų Morgičių

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

Garsinkites “N-no

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Publie Liabl- 
Uties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

H

MM—*
EJ Raitjnl atdara kas vakaras 

Iki S vai. Sekmadieniais — 
nuo • ryto Iki 1 vaL popiet

RAŠTINES VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v.
Ketverge nuo 9 ryto iki. 7 v. v.

* Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

IIFederalŠavings and LOAN ASSOC1ATION 
“ . OF CHICAGO 

f•’ - t

2202 W. Cermak Rd. Chicago, III.
• • - • 1

Telephonc Canal 8887 Ben. J. Kazanauskas, Secretary

Chicagoj ir Apiclinkėse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 
pataisymui ir statymui naujų namų

MOKAME įį%
Dividendų už padėtus pinigus

Kiekvieno asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 per 
Federal Savings & Loan Insurance Corporation, Washington, D. C

TURTAS VIRŠ $1,000,000.00
DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS I

Amerikos miestuose ir kituose pasas*

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
’i. z ’ . t' • ‘ ■ i - ' ' '

MA D Ų

DUBLINAS, Airija, birž. 28. 
— Airijos vice-premjeras Sean 
O’Mally pareiškė parlamente, 
kad vėl svarstomi Airijos-Ul- 
sterlo sienos klausimai. Ry
šium su šituo pareiškimu pa
plito gandas, kad Britanija, 
norėdma laimėti airių palanku
mą, sutinkanti pastangoms su
jungti pietų Airiją ir Ulsterį 

ip’ (arba šiaurės Airiją)

;>5

NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be ChieagM) 
kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigu. riijAtte to mitrafa:

NAUJIENOS”
CHICAGO, BLUNdS

y

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:



NAUJIENOS, Chicago, UI.

NAUJIENOS
The Lithu&nian Daily *Newn

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

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

March 7th 1914 at the Post Office 
bf Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

News Pub. Co. Ine.

3 
18 
75

Nauįienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 Sof Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

|8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

DIKTATŪRŲ [SIGA 
LĖJIMAS

Užsakyme kaina:
Chicagoje—paštu

.Metams _____ :________
Pusei metų____________
Trims mėnesiam^_____ _
Dviem mėnesiams______
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išsiuntinėto jus: 
Viena kopija____ ____

Savaitei _____ __________
Mėnesiui ______ ,_______

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

Metams _ _____________ $5.00
Pusei metų ____ _______ 2.75
Trims mėnesiams ___ 1.50
Dviem mėnesiams______ . 1.00
Vienam, mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ------------   $8.00
Pusei metų ......_________  4.00
Trims mėnesiams  2.50
Pinigus reikia' siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
------ .-------- 1-------------- ---- ---------------- -------------------- ;—;-----------

Pacifistai ir karas
Vienas iš labiausiai išgarsėjusių pacifistų buvo Ber- 

.trand Russell, visam pasauliui žinomas, filosofas ir ma
tematikas. Pasaulinio karo metu dėl pacifistinės propa- a* • B 
gandos jam teko kelis mėnesius kalėjime praleisti. ,,

Bertrand .Russell yra anglas, k6ris dabartiniu laiku 
gyventa Amerikoje. Jis. kuri laikų profesoriavo Chicągos 
universitete, vėliau išvyko į Californijos universitetą, o 
dabar pradės profesoriaus pareigas eiti Harvard uni
versitete., ' / n

Štai šiomis dienomis viename anglų žurnale buvo1 
įdėtas jo laiškas. Tame laiške Russell sako, jog jo nusi
statymas karo atžvilgiu visai pasikeitė. “Jeigu bučiau 
jaunesnis”, sako jis, “tai stočiau į armiją. Bet kadangi 
dėl senatvės to negaliu padaryti, tai nedrįstu raginti ir 
kitus, kad jie eitų kariauti.” . , r

Po daugelio metų pacifizmo skelbimo Bertrand Ru
ssell pagaliau savo nusistatymą pakeitė. Jis dabar įsiti
kino, jog prieš jėgos politiką, kurią naudoja Hitleris, 
jokie argumentai nieko nepadės. Prieš jėgą galima tik 
jėga ir kovoti. (

Kitas išgarsėjęs pacifistas buvo profesorius. Albert 
Einstein’as, reliatyvumo teorijos autorius ir vienas di- 
džiapsių pasaulio. mokslininkų. Jis irgi tikėjo, kad paci
fizmas išgelbės pasaulį.
ii e r I * ** • • ' * . . V £

Tačiau Hitlerio siautimas pagaliau įtikino ir jį, jog 
šiandien pasaulį -nuo nacių pąvergįmo gali išgelbėti tik 
didesni bombonešiai ir geresni ginklai,* negu Hitleris 
turi. i

Amerikos auksas
Dabartiniu. laiku Amerika turi 18,000 tonų aukso. 

Tai sudaro maždaug. 60.jnuošimčių viso paasulio apyvar
toje esančio geltonojo metalo.

, < ) t - t, k . • f • ...

Daugelis dabar reiškia susirūpinimą, kas su tuo 
auksu atsitiks, jei Hitleris įsigalės Europoje ir nebepri- 
pažins auksą pinigų pagrindu?

Judėjimas, kuris siekiasi panaikinti auksą kaipo pi
nigų pagrindą, jau dabar pradeda pasireikšti Vokietijo
je. Ten skelbiama, kad pinigai turi būti paremti šalies 
turtu, pramone, gamybos pajėgumų, o ne geltonuoju' 
metalu. ,

■ • > ■ • ' . • * ‘ * U , ■

Nacių pasisekimai sudaro daug galvosūkio Ameri
kai, kurios aukso ištekliai yra milžiniški. —Iš-tiesų,., kas 
atsitiktų su ta aukso krūva, kuri prisirinko Amerikoje, 
jei aukso vertė nebebūtų ta, kokia ji yra dabar?

■—......................... ... **/’•/

Visai pasidavė Hitleriui
.v. Maršalo Petaino vadovaujama vyriausybė negar
bingai pasidavė* Hitleriui ir Mussolini. Ji sutiko priimti 
visas sąlygas, kokios tik jai buvo padiktuotos. Viena 
biauriąuąių sąlygų;yrą ta, kad Franci jos vyriausybė su
tinka išduoti Vokietijai politinius pabėgėlius.
. | Tokių pabėgėlių Franci joje buvo pusėtinai daug. 
Šimtai ir tukstąnčiąi įžymių žmonių pabėgo iš Austri
jos, čękoslovakijos ir pačios Vokietijos, kai ten pradėk 
jo siaųęti Gestapo. Daugelis jų pabėgo iš koncentracijos 
stovyklų.

f Tarpe pabėgėlių yra išgarsėję visame paasųlyje. ra
šytoją!, .mokąlintakai ir polįtilto^.,y ėmėjai. Irštąį, dabar 
jię bus į nacių budelių rąnkas atiduoti! . .,

-Tokio pat likimo susilauks ir kitų kraštų politiniai’ 
pabėgėliai, kaip antai: italų, ispanų ir rusų.• .«i n**' -/'f, n

Iš visko amtyti, kad ąnaršald Petaino vyriausybė 
pasidarys ne tik Hitlerio j vergas, bet ii* įhagis, kuris bus; 
naudojamas prieš nacių prįešus. Faktiškai jau ,.dąbąr 
Petaino vyriausybė-yra pasidariusi Hitlerio talkininkfe 
prieš Angliją. į. ; .

r

Per paskutinius dvidešimt 
metiį, rašo vienas laikraštis, 
maždaug vienas trečdalis visų 
pasaulio gyventojų pateko vie
nokios ar kitokios diktatūroj 
įtakpn. Nacių,^fašistų ir ko
munistų diktatorių valdomuose 
kraštuose šiandien gyvena 
662,306,000 žmonių; iš kurių 
yra atimta visokia asmenišką 
laisV/e. Diktatorių žodis — ten 
yra įstatymas.

Apie du trečdaliai pasaulio 
gyventojų naudojasi šiokiomis 
tokiomis laisvėmis. Kai kuriuo
se atvejuose tos laisvės yra la
bai apribotos. . .

Sovietų Sąjunga, kuri pri
skaito 183,000,000 gyventojų, 
dabar kontroliuoja Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, kurios turi 
apie penkis milijonus gyvento- • < • ' 1 • » ■ jų. ,

Hitlerio Vokietija (79,000,- 
000 gyventojų) kontroliuo
ja Čekoslovakiją (15,000,000) 
Norvegiją 3,000,000), Daniją' 
(4,000,000), Olandiją (9,000,- 
000), Belgiją (8,000,000), Luks- 
emburgą (300,000) ir Franciją 
(42,000,000). i

Vokietija ir Sovietų Sąjunga 
pasigrobė ir pasidalino Lenki
ją su 35,000,000 gyventojų, i

Italija (47,000,000. su koloni
jomis) valdo Etiopiją (10,000,- 
000) ir Albaniją (1,000,000)1

Stalinas, Hitleris ir Mussolini
I 

laiko savo kišenėje Balkanų 
valstybes (Vengriją, Rumuniją, 
Bulgariją ir Pietųslaviją) 
53,000,000 gyventojų.

. Japonija su užkariautomis 
teritorijomis priskaito 101,000,- 
000 gyventojų. Ispanijoje ir 
Portugalijąje yrą^ įsigalėjusi 
aiški diktatūra. Jų bendras gy
ventojų skaičius siekia 32,000,- 
000.

Pasilieka 1,400,000,000 gy
ventojų, kurie naudojasi šio
kiomis tokiomis laisvėmis.'Ta
čiau netrukus nemaža dalis ir 
jų gali patekti diktatorių glo
bom Toks pavojus yra Kinijai, 
su 423,000,000 gyventojų, Fran- 
cijos imperijai 1 (71,000,000)', 
Olandijos ir Belgijos koloni
joms su 72,000,000 gyventojų.

Šiandien tik Amerikos konti
nentas sudaro lyg atsparą prieš 
diktatūras. Tačiau ir čia prade
da pasireikšti labai nemalonus 
prajovai, kurie nieko gero ne
žada laisvės išsaugojimo atžvil
giu. Niekam juk nėra paslaptis, 
kad kai kuriose Pietų Ameri
kos i .respublikose vis labiau ir 
labiau jiasireiškia diktatoriškos 
itėhdėricijbs. Pavyzdžiui, Brazi
lijoje ; “jo . didenybė” Vargas 
valdo kraštą visai diktatoriško
mis. . prįemėnėmis.

Tokiu- budu pasilieka tik 
Anglijos imperija ir Jungtinės 
Valstijos, kur žmonės dar gali 
naudotis laisvėmis. Anglija su 
dominijomis ir kolonijomis 
priskaito. 495,000,000 gyvento
jų, o Jungtinės Valstijos — 
132,000,000. " • •

1 Tačiau kyla klausimas, kas 
.atsitiks,' jei. Hitleriui pasiseks 
pakhipdyti Angliją? >

Kas atsitiks tada su Jungti
nėmis Vąistijomis?

Tai klausimas,’ Į. kurį šian
dien1 niekąs,, negali tiksliai afša
kyti. Pasaulis šiandien k^nta 
galvhtrukčiais, ir niekas negali 
-pasakyti, kokios, permainos gą- 

: Ii įvykti už kelių dienų.

su
?

jos pramonininkų, kuris finan
savo1 Hitlerį ir jo judėjimą. Jei 
ne Thyssen, tai,visai galimas 
daiktas, jog Hitleris nebūtų 
pajėgęs į valdžią:įsigauti.

Grįžkime prie* Fordo. Jo 75 
melų amžiaus sukakties proga 
Hitleris prisiuntė medalį. To 
medalio užkabinimo ^eremorii-į 
jose' dalyvavo net du nacių 
konsulai ((Detroito ir* •/. Clevę^ 
lando). Medulio. įteikimo pa
veikslai buvo įdėti į laikraš
čius? • • ■ . • • , 

Pas Fordą dirbo' išgarsėjęs 
Fritz Kuhn, kuris buvo “bun
du” (nacių organizacijos) va
das, ir. dabar sėdi kalėjime už... 
vagystes. '

Fordo sekretorius yrą Henry 
tiepold, kuris, yra Idbąi arti
mai susirišęs su vokiečių agen
tūra. O tos agentūros' tikslas 
yra, parūpinti darbą vokiečiams 
Amerikos pramonėje. Be to, 
Liepold palaikąs labai artimus 
ryšius su Detroito vokiečių 
konsulu.

■ Net atstovų bute buvo 
kreiptas dėmesys- į tai, 
Fordo dirbtuvėse Heleris 
savo inžinierius.

Nieko tad stebėtino, jei For-1 
das atsisakė gaminti lėktuvus 
ir lėktuvų motorus anglams. 
Pasiteisinimas buvo toks, kad 
jis esąs priešingas Amerikos ki- 
šimuisi į Europos reikalus. Esą, 
Amerikos rėikalamš jis pasiren
gęs pagaminti tiek lėktuvų, 
kiek lik reikalinga, bet Angli
jai, kuri dabar turi vesti kovą 
su Hitleriu, jis lėktuvų nega
minsiąs.
, Dėl lėktuvų gaminimo dery
bas su Fordu teko vesti Wil- 
liam S. Knudseh’ąi iš General 
Motors kompanijos. Pastarąjį 
prezidentas Rooseveltas pasky
rė krašto gynimo komiteto na
riu. Rėiliia, sako Rogėrs, ati
duoti Kriudsen’ui kreditą ,už 
taij kad nesutiko nusilenkti 
Fordui ir tiek Amerikos,'tiek 
Anglij os,. ‘užsakymus pavedė 
Pačkard korporacijai.

Visais keliais į Vilnių
ip------ h? ; ‘

Žmonės, visais>J<eliais traukia i Vilnių. — Moki
nių,: ekskursijos.—Pasikalbėjimas su “pipirų.” 
Jaunuoliai Vilniuje.—Jų ateitis, jų visas gyve
nimas.
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(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
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prisieksime ištikimai; Lietuvai < 
tarnauti! O Rasų:kapuose mes 
aplankysime; milžihų kapus! 
-^-Ryžtingai jisai man atkerta 
ir'patenkintas /žiuri į mane,: 
itauytum sakyte .isako -—štai 
koksai« aš esu didis Lietuvos 
'painiotas! •

■ Tas astuonių metų: vyras, 
didis. Lietuvos? patriotas!

: -<-Na, o pasakyk-man kokie 
Lietuvos milžinai ilsisi Rasų 
kapuose ?—kjausinėju toliau aš 
jo. čia. jisai sėdėjęs atsistoja 
ir tarytum prieš mokytoją pa
siryžęs painoką / atsakyti, bet 
jam. trūksta ar žodžiu ar ži
nių,, matyti, kad kaupiasi savo 
mintyse. : . ‘ 1

...Jo draugai žiuri į jį, stebi 
mane. Matyti, ir jiems smalsu 
išgirsti, ką tasai pipiras, tas 
didis Lietuvos' patriotas man 
atsakys. Visi nutyla, laukia jo 
atsakymo.

—Kas tie milžininai, mes jų 
vardų nežinome, jie dar tuo
met kure Lietuvą, kuomet ne
buvo nei rašto, nei knygų, apie 
juos dainose tik dainuoja, pa
sakos seko, jų vardai Lietuvos 
žmonių padavimuose atpasa
koti, apie juos byloja musų 
visos tautos didi praeitis, bet
.tenais Rasų kapuose ilsisi lie
tuvių tautos didi patriotai,
kaip štai antai daktaras Basa
navičius, Vileišis ir kiti, kurie 
musų tąutą kėlė iš miego ir
žadino Lietuvą atgimti!

: Tikrai, lyg • geras mokinys 
išklojo jisai prieš mane -savo 
pamoką, jo draugai neiškentė 
iir pradėjo plote ploti ir šauk
ti—valio Lietuva!

Aš tylėjau ir žiūrėje

. Pavasariui išąušus, orui at-! 
šilus, Liėtuvos žmOnės visais 
keliais pašuko' Vilnių lankyti; 
Kas pėsčiomis, plačiais viešken 
liais diria: '’pėžčibmis į Vilniuj 
-kas arkliais iplenUis važiuoja; i 
kas traukiniais 'traukia į Vii-!

1 ’»♦**.*-O si'-'niųi; *u;- :<-:y ?■.
\ ‘ -Vilhį^s kasdien iš visos Lie
tuvos kampų tūkstančius ekš-i 
kursantų Šuldukia. Štai vien 
sekminių .' mėtų pamaldingų 
moterų Vilniuje ddugiau, kaip 
dešimts ttikštančių suvažiavo 
Aušroš vartus aplankyti ir te- 
naiš pasimelsti. Tas dienas 
skaruotos Lietuvos moterėlės 
tvenkte užtvenkė visas ViL 
niaus gatves. <• ,• 1S

Tai tik tų ekskursijų < prad^ 
žia, dar , Lietuva neįsisiubavo 
Vilnių lankyti, dar eina sku
bus pavasario laukų darbai, 
dar nevisi- turi atliekamo lai
ko Vilniuje pabuvoti, o kas 
bus vasarą?!

Dabar daugiausia mokyklų 
mokiniai, iš < visų Lietuvos 
kampų traukia į Lietuvos sos
tinę.. Į vieną tokių ekskursijų 
pakelyje ir aš įsivėliau. Kelia-! 
vo žvalus Lietuvos jaunimas, 
pradžios mokyklos mokiniai. 
Tai smagiausio ir smarkiausio 
amžiaus vyrai.. Vyriausiam gal 
buvo koks keturiolika metų, o 
jauniausiam gal koks septy
netas, aštuonetas metų. ’ Visi 
linksmi, čiauškia, juokauja,, 
nekantrauja, kada jie Vilnių 
pamatysią, kada tenais nuvyk- 
sią. . . . . c--;

Stebi, žiuri pro traukinio 
langus,. lygina vieną su kita 
Liętuvęs vietoves. (<r

- -—O štai, štai čia buvo de- 
marklinija, nuo šios vietos jau’ 
lenkų buvo, valdoma Lietuva! 
-—sušuko jauni balsai ir grūs
te grūdosi1 prie lango, pažvelg
ti į i.tas istorines vietas. / i 

. žiūrėkite;.šia-dar rėžiais 
žemė valdoma, kokie susmukę 
namai! • • i >

Vokietijos komunistų partija 
pastaruoju laiku pradėjo pla
tinti pareiškimą, kurį padarė 
Walter Ulbrecht. Tame pareiš
kime Visais budais bandoma 
išteisinti soviętų-nacių paktas. 
Girdi, tas paktas esąs pagrin
dai Europos taikai., . .

Walter, Ulbrecht yra vienas 
stambiausių vokiečių komunisr 
tų partijos vadas.
v..... .j ,
NUŽUDĖ IŠGARSĖJUSĮ 

RAŠYTOJĄ
,: . ' . r“7 ' ' '■

Iš Paryžiaus pranešamą, jog 
f , ■ ' f •

ten Gestapo . (nacių slaptoji po
licija) nužudė Franz Werfel, 
išgarsėjusį visame pasaulyje 
austrų rašytoją. J

Werfel, kuris, buvo žydų kil- 
.mės aųstrds, gyveno Francijoje 
kaipo politinis pabėgėlis. Ame
rikos žmonėms įjis. buvo .žino
mas savo knygomis^ kurios bu
vo išverstos į anglų kalbą, O 
taip pat filmu “Forty Dąys of 
Muša Dagh” (to filmo turinys 
buvo paimtas iš jo romano tuo 
pačiu vardu). . ' / '

Vadinasi, .Francijoje naciai 
pradeda šeimininkauti taip, 
|cėp n,a.'V'e-:

nualino tų kraštą!
j "t f. t , .

Bajoras! tai nemėgiamiau- 
sias jaunimo žodis. Jisai ly
gus koliojiihuisi. Jei nori vie
kas kitą įžeisti-*-bajoru pava
dina!

Na, tuomet kumštys į dar
bą! ‘ ■ •J ' ; '

—Ja kur važiuojate, lyg pri- 
simetęš nežinąs,; klausiu vieno 
tų smarkuolių, kokios dešim
ties metų vyro. Jisai įstabiai į 
niane pažiūri, lyg nusistebėji
mą reikšdamas, kaip aš nega
liu suprasti, kur jis gali dabar 
važiuoti—juk visi keliai veda

FORDAS IR NACIAI
. r*; .;;. 1 11 ■ ‘■•t - r i i ' t 1 f

V o kibti j a ture j o F ritz; Thy s 
seifą,' o Amerika turi Henry, 
Fdtdą.

1 • Taip rašo Vincent Rdgers 
“New-iteAdeP-.laikraštyje, i Jis 

: pajuoda visą eilę faktų, kurią 
.rodc/.-Tordo nusistatymą nacių

<

atžvilgiai t, r u •
., Kaip..žinia, Fritz Thyssen 'bu-, 
vo vienas stąmbiausių Vokieti-

i

—Į Vilnių — išraudęs tvir
tai ir pasididžiuodamas jisai 
mari atkerta.

—Na, o ką tenais veiksi, 
klausinėju jo.

- Ir vėl jis nustebęs žiuri į 
marie, tarytuin - klausdamas ; ir 
kartu - stebėdamasis, kaip iaš 
galiu neįmanyti, ką jisai Vil
niuje veiksiąs!

—Aplankysime Gedimino 
kalną, eisime į Rasų kapus (— 
iškilmingai atsako jisai. Taip 
ir (jisai, jie visi eis! Vilniuje 
tais pačiais takais, kaip ir visi 
nukeliavę įi Vilnių-einą.
■j-.—O ką darysi Gedimino k al
pę;/ kąveiksi Rhsį t kupliose) 
(kvoČiu toliau !6š: jį. Jisai žiuri 
į mane kaip į kažkokį keistub- 
Jį) nesusipratėlį,! kuris tpkių 
dalykų neguli, suptasti, išma
inyti ką galima veikti < Gedimi
no kalne, ką galima aplankyti 
Rasų ’ kapuose... Jo akysę. het 

)/pašaipa žaidžia, beti klausia
mas:: atsako.. Mandagūs vyrąs!

- i i; —Iš GedipiiiiO. kalno mes 
f pažvelgsime J Vilnių, į jo apy

linkes, čia mes savo vėliavai

1940 m. birželio 27 d.
Gerb. p. “Naujienų”
Vyr. Redaktoriui, 
1739 So. Halsted St. 
Chicago, III. •
. Dienraštis .“Laisvė” savo bir-: 
želio 27 dienos numeryje patal
pino laišką kokio tai Jono Gri- 
golaičio. Pabaigoje to laiško 
pridedama -J. Grigolaičio pasta
ba, kad apie jo asmenį gali pa 
^aiškinti Lietuvos Generalinis 
Konsulas p. Budrys. Šiuo pa
reiškiu—e ? :

t L Paprastai asmuo, kuris re
miasi kitu asmeniu, kreipiasi į 
šį-/pastarąjį arba bent perspėja. 
Tačiau p. Grigolaitis. nei vieno 
nei kito nepadarė. < •

2. Užsienių Reikalų Ministe
rijos .“Žinyne”, kuriame įtrauk
tos visų tos Ministerijos ir prie 
•jos esančios L. Telegr. Agentū
ros t'Eltos” tarnautojų pavar
dės, tokios pavardės nėra.

‘ 3. Iš buv. “Eitos” tarnaut, su
žinojau, kad “Elta” turėjo ku-

•Klaipėdoje. Aš asmeniškai tokio 
asmens neprisimenu, niekuomet 
iš jo jokių laiškų nesu gavęs. 
Aišku, kad nežinodamas apie jo 
egzistenciją, nesu jam nei ra
šęs. Gi apie p. Grigolaičio laiš
ką, tilpusį “Laisvėje”, sužino
jau tik iš to “Laisvės” numerio.

Reiškiu pagarbą
Jonas Budrys

Generalinis Konsulas

Nepiliečiai Turės 
Registruotis, Ims 
«’iršįų Žymes

Ateivių Chicagoj

Schlotfeldt, vietos
biuro direktorius,

i tą 
šaunų vaiką, kurio ak^sc žai
dė džiaugsmas ir savimi pil
nas pasitikėjimas. Bet jis ir 
nelaukė mano atsakymo ir to
limesnių klausimų, jisai dingo 
kitų tokių, pat jaunuolių tar
pe.

Traukinio vagonas klegėjo, 
skambėjo..jaunųjų balsais,, ne- 
dirbtimi .; džiaugsmu, užsėsi u ir 
išdykavimu. t \ . /

i Vėliau aš mačiau; tuos jau
nuolius Vilniaus!; gatvėmis ei
nant. Jie ėjo, kaip dera gerai 
drausmingiems mokiniams ei
ti. Vilniaus..gatvėse, skambėjo 
iš- jaunų krutinai patriotinės 
dainos;,i.Iš jųį visų 3.akių tryk
šte tryško didis džiaugsmas ir 
tarytum visi sakyte sakė:

.—-Štai, jau mes. Vilniuje, 
štai mes* Lietuvos sotinėje, 
štai mes-einame (aplankyti Ge
dimino kalną, ! štai mes žy
giuosime į .‘Rasių kapus, kur 
ilsisi musų A milžinai J Jie visi 
rimti, net daugiau rimti, negu 
tokiam amžiui rimtumas derė
tų! Jie visi žygiuoja, kaip žy
giuoja gerai išinilklinti kariai!

/Šimtai, tūkstančiai Lietuvos 
mokyklų--mokiniai dabar žy
giuojam Vilniaus gatvėmis!7 Jie 
čia suvažiuoja aplankyti Lie
tuvoj istorines . vietas, tas vie
tas kur susimetė. Lietuvos isto
rijos pirmieji branduoliai, kur 
gimė ! lietuvių, tautos judėji
mas. jJieį visi jaučias laimin
gais,’kaipk tik gialL jaustią tp-; 
kie jvėikučiai, gražučiai, link- 
siriučiai jaunuoliai. Jų ateitis, 
jų visas gyvenimas, jų ir Vil
nius ! -

180,000

Frcd D. 
imigracijos 
apskaitliuoja, kad Cook apskri
ty] y^a apie 213,000 nepiliečiu, 
o Chicagoj e apie 180,000. Jie 
visi po’ dviejų* mėnesių turės 
registruotis pašto raštinėse, ir 
ten palikti savo pirštų žymes. 
To reikalauja naujas įstaty
mas, kurį prezidentas Roose- 
veltas užvakar patvirtino.

Visoj Amerikoj yra apie 
pusketvirto miliono nepiliečiu.

Įstatymas, įsigalės po dviejų 
mėnesių. Po to, visi nepiliečiai 
turės registruotis prieš išsibai
giant keturiems mėnesiams.

Karpen ir Butler
A • V -* ' ’ JĮA A ”

Darbininkai Balsuos
Unijos Klausimu

Už C.I.O. ar A.F.L.
šiandien ir rytoj apie 800 

rakandų gaminimo kompanijų 
darbininkų balsuos ar prisidė
ti-ar ne prie unijų. Jie galės 
balsuoti už United Furniture 
Workers C.I.O. uniją, arba už 
Upholsterer.s International uni
ją, kuri priklauso prie Ame
rikos Daffro Federacijos.

Balsavimai įvyką, tarp kitų, 
S. Karpen . and 
■Butler 
kuriose 
ba. I

Brothers, ir
Specialty dirbtuvėse, 

ir daugelis lietuvių dir-

V-18-40
___ t— ♦—H
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GERB. Naujienų įkaity to- 
joi ir įkaitytojai prašomi 
pirkinių reikalaii eiti į 
tai krautuvei, kuri o t 
skelbiasi Naujienose.

Garsinkitės “N-noše”

Nelaime Jaunų 
Lietuvių Nakuose 

■« * t I
į e •—-a-

—Skaudį, nelaimė aplankė jau
nų Baltrūną- narnos, 4016 Nor
mai avė., šeštadienio vakare.

Jonas Baltrūnas atsisėdęs 
valė;, revolverį, kurį jis ketino 
parduoti. Į kambarį įbėgo jo 
jaunesnis brolis, Charles, 16 
metų. Jonas pakėlė akis nuo 
savo darbi' ir netikėtai paspau- 

revol^įtrio gaiduką. Pasigir- 
šuvis ir Irena Baltrunienė, 
metų amžiaus, krito su kui- 
dešiniajam plauty j.

Baltrunienė buvo nugabenta 
ligoninėn ir kol kas dar laiko
si gerai.

dė 
do 
21 
ka
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Žmogaus remontas
Ar galima bus įdėti širdį, priauginti koją, ranką?

Musų laikais visi mokslai 
sparčiais žingsniais žengia prie-
kin. Neatsilieka ir medicina. 
Jeigu palygintumėm, ką šioje 
srityje žmonės žinojo ir ką su
gebėjo padaryti prieš tūkstantį 
metų ir ką sugeba padaryti 
šiandien, gautumėm milžiniškų 
skirtumų. Juk daugybės ligų, 
kurias mes šiandien lengvai nu
galime, prieš tūkstantmetį buvo 
kažkas tokio, kurio žmogus 
įveikti neįstengė. Jeigu kurioj 
nors srityje kildavo epideminė 
liga, tai ji neretai išklodavo de
šimtis tūkstančių žmonių, nes 
žmogus nesugebėjo prieš tą li
gą kovoti ir jos sustabdyti.

Daug ko žmogus jau pasiekė, 
bet dar labai daug ko reikia pa
siekti. Dar ir šiandien mes ne 
visas ligas tinkamai nugalime;' 
dar ir šiandien, ypač chirurgi
jos srityje, yra daugybė spragų, 
kurias ateitis, ateities mokslo— 
medicinos pažanga turėtų už
kišti. Sakysim, mes sugebame 
užgydyti žaizdą, mes sugebame 
sugedusį sąnarį (koją, ranką ii 
1.1.) nuplauti ir žaizdą užgydys 
ti, tačiau nuplautosios kojos ar 
rankos vieton mes dar nesuge
bame priauginti naujų organų, 
kurie butų tokie* pat jautrus,

NAUJAI APARATAS į 
AKINIAM: PRITAIKINI

' aiorliO ..j

orgadfiški, kaip ir buvusieji.’ 
šiandien mes jau sugebame ko
votu su džiovos bacilomis, įsi- 
metusiomis į plaučius ir juos
naikinančiomis; tačiau žmogus 
šiandien dar nesugeba sugedu
sių plaučių pakeisti kitais plau
čiais, natūraliais ar dirbtiniais, 
kurie atstotų buvusiuosius plau
čius ir 1.1. Iš tiesų, juk dar esa
ma daug ko, labai daug ko, ko 
žmogus ir šiandien, nors moks 
lai. kartu su medicina ir tokią 
pažangą yra padarę, dar nesu
geba: padaryti. v .

Kyla klausimas, ar žmogus to 
ir niekuomet negalės pasiekti, 
ar minėtieji, medicinos klausi
mai stovi aukščiau žmogaus ga
lių, taip sakant, ar stengimasis 
juos išspręsti teigiama prasme 
eitų prieš pagrindinius gamtos 
dėsnius? Atrodo, kad ne. Ir rei
kia pažymėti, kad dirbdamas ta 
linkme žmogus ir, šiandien jau 
daug ko yra pasiekęs.

Pirmiausia turime pažymėti, 
kad šiandien chirurgijoj įvai
rios nedidelės kūno dalys jau 
gana lengvai yra perkeliamos iš 
vienos kūno dalies kiton. Šaky 
sime, sulaužė kam nors rankos 
ar kojoš kaulą. Jeigu galima, 
tai sudeda tą patį kaulą — ir 
jis ilgainiui gana sparčiai sugy- 
ja. Tačiau jeigu pasitaiko,, kad 
kaulas yra stipriai sulaužytas ir 
ne visus kaulo gabalėlius bega
lima surasti ir sudėti, tai ga
lima paimti kitų kaulų, juos' į- 
deti trukstamon vieton — ir 
vis tiek kaulas yra sugydomas. 
Vadinasi, šitokioj operacijoj 
jau matome, kad gali būti pri- 
gydytas ir svetimas kaulas. Ir 
svarbiausia tai, kad tas kaulas 
gali būti ne to paties žmogaus, 
bet kieno nors kito. Įdomu, kad 
galima prigydyti ir mirusio 
žmogaus /(tik .žmogus-turi bu* 
ti neseniai miręs) , kaulą.

yra tokia: odos iš kitos kūno 
dalies visai' nenuplaunama, nes 
tuomet audiniai nebūtų maiti
nami Ir greitai mirtų. Taigi oda 
nėra visai išpjaunama, o tik 
atlupamas tam tikras lopas, ku
rį gali maitinti kraujas. Lopas 
pridedamas prie žaizdos ir lauJ 
kiama, kol šis tiek prigys, kad 
jį naujoj vietojiijau< imtų kirau- 
'jaš niajtinti.i- Tuomet iš seno
sios vietos odos lopaš višdi nu- 
pifttinamas, J:

; paiftašidi galima J išplauti j ne
reikalingus audiniuš, įo kur rei
kia, galima Met^ir naujų,, prigy
dyti/ Užsienyje panašios 6pera- 
cijos Jau ganą plačiai prakti
kuojamos. Jos buvo; pavadintos 
estetine chirurgija (apie esteti
nę čhirurgiįą. Ūke” seniau 
yrą buvę ganą plačiai pašyta).

Kaip žinome, visas< žmogaus 
kūnas yra išraižytas didesnių ar 
mdžešmų kraujo gyslų. Jei yra 
perkertąmos j mažesnes kraujo 
gyslelės, tai jos dažniausiai pa
čios; tsugyja. Bet. jei perkirsti 
stambiąsias 'arterijas ar venas, 
tą^ jos ne tik kad gali nesugy- 
ti, bet tai gali .baigtis ir mirti* 
mi. ..Tuomet yra reikalingas 
stropus ' gydymas. • Jei norima, 
kad neliktų jokių pėdsakų, ten
ka perkirstas arterijas ar ve
nas susinti ir taip sugydyti-Jei 
jos pasidarytų trumpesnės, gali
ma įdėti ir įgydyti naujas dalis.

■ •Panašiai-yra sugydomi ir per
kirsti nervai. Reikia- žinoti, kad 
nervai yra panašus lyg į kokius 
guminius vamzdelius;
dių perkirtus, nervą,, 
traukia. Jei operacija
tuoj, tai nervus-galima ištempti 
ir' taip susinti. Bet jei kiek pa
vėluota, „tai tiek nebeištempia- 
ma ir,tenka įdėti larpan naują 
nervo dalelę. . *;/

Apie tai, kad žmogui, truks-

tuo btl-Į 
jis susi
daroma

Budriko Rakando Krautuvė-, 
se rasite patyrusį akių, dak-t 
tarą (optometristą), kuris 
pritaikins jums akinius. Tei-‘ 
singas ir geras patarnavi-' 
mas. Akių egzaminavimas .

dykai. e

1941 Metų Radios iškrautos 
ant. parodos. $95,000 vertės 
gerų rakandų stakas. Elek- 
trikinės Ledaunės, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos- . r 

Lengvi Išmokėjimai
Dėl teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARDS 3088..

JŪSEPH F. BUDRIK ' 
FURNITURE HOUSEj 

3409-11 ir 3417-21 So.
Halsted Street

BUDRIKO
WCFL—9790
Vakare 9 vai.
WHFC—1420 
vdkhtfe* T* vai.

PROGRAMAI: 
kil. Sekmadienio'

. Antras čia įdomus, dalykas, 
būtent tai, kad šiandien jau 'su
gebame kaulus konservuoti, va
dinasi, tam tikru budu juos pa
ruošti ir laikyti, atsargai. Tiesa, 
konservavimo laikas tuo tarpų 
tebėra dar labai trumpas, vos 
keletas dienų (mąždaug iki še
šių), bet reikia tikėtis, kad il
gainiui pavyks jį prailginti. Tai 
daroma taip. Sakysime, kas 
nors visiškai nulaužė koją ir 
ją reikia nupjauti (amputuoti). 
Tuomet iš nuplautosios kojos 
išimami kaulai ir -konservuoja
mi. Po keletos dienų, sakysim, 
susilaužė kitas kas nors, koją, 
bet ne tiek, kad ją visai reiktų 
nupjauti. Tuomet tam žmogui 
vietoj trūkstamų paties sulaužy
tų kaulų ir kaulelių; gali paim
ti; ir įdėti turimųjų konservuo
tųjų kaulų. • * * 1 Į

Panašiai kaip perkeliami ir 
priauginami kaulai, taip .. gali 
būti perkeliama ir priauginama: 
oda ir ,net įvairus raumenys.; 
Sakysim, kad kas nusidrėškę 
veido odą. Jei leis'ti natūraliai 
sugydyti, tai pasiliks biaurus. 
randas. Tuomet daroma taip: 
iš kitos kūno dalies paimama 
odos, ji. užtiesiama ant nuplėš
tosios veido* dalies — ir, taip, 
toji prigydoma. Pati.. technika

.rito žmogaus kraujo,.... rodos, 
daug ir > kalbėti nebetenka, nes 
apie tai bus, manau, visi girdė*- 
ję. Sakysim, kas Uoi’š smarkiai 
susižeidė. Kol žaizda yra aptye- 
riama, nutekėjo, daug kraujo. 
Žmogus, daugiau kraujo nute
kėjus, ima silpnai jaustis ir ga
li .net mirti. Tuomet - tokiam 
žniogui' įpilama kito žmogaus, 
kraujo (tik čia svarbu žiūrėti,

ĄUKT1?
įsigykite sau dirb
tinus dantis’ dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA•1ki$34-5o
• r <■ t *

Dirbame puikias 
naujuosius Hue dantis, 
turaliau atrodo.
Pamatykite musų, permatoma^ dagtines,.pleitas. Mes- darome dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ąr jo užsakymą gavę.

Lawndale Deniai Laboratories
<- HEJNA BROS.

3945 W. 26th St. <>1724 So. Ashland Avė.
Tel. Monroę 9251 , u.

iki 8r30. geštediehį92 5/ 1 >u>-

TI1' i ■ *................ .. . I .» I1 .

Ghenkinui panašią operaciją 
padaryti pasisekę jau visai vy-1 
kušiai. Esą, Rostove prie Do
no, vienoj klinikoj doc. Chen- 
liinas hupiovė šuniui užpakali-1 
aię koją ir ją tuojau vėl atgal 
prisiuvęs. Koja buvusi visai nu
plautą -— mėsos, kaulas, krau
jo indai, nervai*. Tuojau po 
operacijos šuns koja buvo gip-1 
suota. Tačiau per keturias sa
vaites nuplautoji koja jokios 
gyvybės nerodžiusi ; ne ture-1 
jo jok'o jautrumo (nervai -ne
buvo sugiję ir neveikę), nega 
ėjo judėti ir t. t., nors visą1 
laiką buvusi šilta. Maždaug po 
2 mėnesių koja ėmusi atgyti; 
Pagaliau koja visai pasveikusi: 
šuo galėjęs bėgioti, šokinėti, 
jautęs skausmą ir t. t. Koja 
pasilikusi tik kiek trumpesnė. 
Vadinasi, doc. Chenkinui pavy
ko prigydyti visą koją, ko iki 
šiol niekas nebuvo ...pasiekęs. 
Doc. Chenkinas mano daryti 
bandymu? ir toliau. Nupiauto-, 
sios kojos bus laikomos įvai
rius laikotarpius, kad galima 
butų sužinoti, po kiek laiko 
nupjautą koją galima prigydy- 
ti, o po kurio laiko jos jau’ 

.prigydyti nebegalima. . , < J
Tie bandymai, be abejo, turi; 

mokslui nepaprastos • reikšmės. 
Jei per tolimesnius, bandymus 
šitos operacijos butų patobu
lintos, tai, vėliau galima butų 
panašias operacijas daryti ir su 
žmonėmis. Galima .suprasti, ko 
butų-pasiekęs žmogus, jei; to
kios. operacijos visose kliniko
se butų /datomos taip, kaip 
šiandien įdaroma kiekviena pa
prasta operacija. Tuomet žmo
gus jau butų pramokęs pada
ryti sau ir didelių remontų.

Einant toliau, tektų klausti, 
o kaip bus.su vidujiniais orga
nais, sakysimi, plaučiais, širdi
mi ir kt. — ar juos taip pat 
kuomet nors galėsime “remon
tuoti”. Be, abejo, į tai tektų at
sakyti, kad jei tai ir pavyktų 
padaryti, taf tas laikas dar te
bėra gana toli ateityje. Šian
dien apie tękiUs dalykus, kad 
galima butų išimti plaučius/ 
širdį ir juos (arba pakeitus ki
tus) vėl įdėti organizman, ne
tenka dar kąlbėti.. Tačiau, kad 
taip ir ateity' negalės būti, vi
siškai griežtai neigti nebūtų 
galima. Kai kurie ir čia atliktie
ji bandymai rodo, kad ir pan
čius, ir net tokį jautrų organą, 
kaip širdis’, ateity žmogus, ga
limas dalykas, galės operuoti 
(nors tos operacijos gali būti ir 
žymiai kitokios rųšies). šian- 
•dien jau yra padaryti kai kurie 
bandymai su dirbtinais plau
čiais ir dirbtinėmis širdimis. 
Tie organai padaromi taip, kad 
j ųV,veikimas'butų kaip tik toks 
pat,; kok>s yra tikrų ;plaučių, 
.širdies veikimas. Ir pasirodo, 
kad prijungus prie tokių dirb-

Sportas
Gražus Ir Įdomus 
Pasilinksminimai 
Riverview Parke

Ledo Karnivalas
Prasidės Chicagoj 
Liepos 3 d.
’■ Karnivalas■ ant .ledo' Chica- 
goje„ liepos mėnesyj! Bet tai 
ne svajonėj bet tikrinybė. . •■AT. - :*.č 'a?. ,

Čia, Chįcagos Arenoj, 400 E.
Erię st.,/liepos 3 ’ d. prasidės 
ledo .karnivalas,..kuris tęsis as
tuonias Savaites. Teatrai bds: 
duodami , kaš Vakaras išskyras’ 
pirmadieniais, k&ip 8:4,R 
vakare, šeštadieniais bus 
darni net t du. teatrai. ’
a Karnivale’; dalyvaus mergai

čių čiužinėtoji} “choras”, ir dau-. 
gel?s pasižymėjusių profesiona
lų čiužinėtųjų.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET MĖTAU CO.

5216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus; rinas. stoglangius • ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
‘ apdraustas. •

vai.' 
duo-

Mirė Prie 
Darbo

vedėjai jus 
sekančius

tai šmėklų 
čia mėgsta 
jaunos; įsi- 
“Jitterbug”

Kada vėl aplankysite River- 
view Parką, parko 
ragina pamėginti 
“raidas”:

“Spooktovvn”'' — 
miestas lietuviškai, 
lankytis ypatingai 
mylėjusios porelės.

.tai/, pasivažinėjimas tiems, 
kurie mėgsta labai kraipyda-. 
mies šokti. “Aladdin’s:tGastle”; 
— namas, kur beveik bile kas 
gali atsitikti. < • -

Riverview Parke neseniai atJ 
sidarė ir kitas įdomus ekspo
natas: “Cobra”. Ten yra rin
kinys įvairiausių žalčių, gyva
čių, -ir 1.1. Rinkinys buvo par
gabentas iš St. Petersburg,- 
Florida.

v *------ ---------------------- ' ‘t
, • ' Prieš miestą ir Peoples 

Gas .Light and Coke kompajii-' 
ją užvakar buvo, užvesta byla 

. reikalaujanti $20,000 atlygini
mo George Hruskai, 9 metų

----------- ,į j Amžiaus, nuo 3215 Osage avė., 
Leo Raclawski, 64 metų arti- ir. Rcbert Schmidt’ui, Į0 metų 

žiaus, nuo-3242 N. Central Park amžiaus, nuo 3303. Osage avė. 
avė., sukrito ir mirė prie darbo Juodu buvo sužeisti, > lapkričio 
užvakar, Revere Copper aųd mėnesyj, kai įvyko eksplozija 
Brass kompanijos .dirbtuvėje, rynoje arti jų namų.'

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

Turtas virš - - r - $4,900,000.00
Mšargdš fĄhUiiS

Al ’« f. ' i-

Dabar'Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Arit Naiyįj 1 Įl^i ;20 mt.

KDOžUjSOffiS
LOAN ASSOCIATION of Chicago

JUSTIN MACKIEWICH,r Pres.
• Vai. 9 iki 5. -Ser. »-ikt 12 ♦ 

SuĮ)/9 iki 8 vak. ■• r

CHARTERED BY U. S. 
t GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED - -----

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginU 1141 ’ ’ v ‘ : ‘

PIRKIT NAUJĄ
CHRYSLER arba PLYMOUTH ——> i" —————

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

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 So. Archer Avenue

“U WILL LIKĘ US” 
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

i Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR
CO. — VVholesale
4707 S. Halsted St.

-Tel. Boulevard 0014

f Tel. CICERŲ ; 5306

C. & M. PAUGA
, 'PISTRIBUTORS

A Parduodam geriausį ir 
V--2KJ stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai

I visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
„u ‘-CICERO, ILL.

'—-1 —r*." ‘ --- f :-------- ------------------
Skubus patarnavimas

j t j, Patenkinimas užtikrintas

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

Tel. Hemlock 7407
CHICAGO.

Plum.bers Union Local No. 130.
A. F. of L. nariai.

VICTOR BAGDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St
Šaukit Tel. VICTORY 0066

u 'v . : a * ;. rea ''p ?/ t . '•

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
A. \LAIKWTIS/ 

VIENYBE
v v f > 'r r t f |

Svarbus pasaulio įvykiai .dabar kasdien įvyksta. 
Dienraštyje^ Nuteikiamą žinios viso pasaulio

IR LIETUVOS. 11VIENYBĖ plačiai įprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn,Jr gina lietuvių • reikalus^ platina 

mokslą ir; kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia, jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
.. )... i « Pasaulį’’: ' - . f......  • <

Kaina, metams; $5.00. Lietuvoje- ir Bfooklyne $7.
Laivakorėig agentūra' ir patarnavimų, biuras. Pinigų 

'^ersiiint'lnihs į Lieįuųą j^ kitur. ,
f L^liŲANIAN PRESS CORR .
193 Grand Street .. _ Brooklyn. JN., Y,

priklausyių .vienai., kraujo gru
pei. Mat, reikia žinoti, kad > ne 
visų žmonių kraujas yra vieno
das —- kraujo yra keletas gru
pių) . Panašiai, elgiamasi ir tuo,;, 
mot, kai žmogus serga, maža
kraujyste — jam taip, pat per
pilama kit;o žmogaus kraujo.

Kaip matome, nedideli žmo
gaus kimo Remontai šiandien 
jau,visai .sėkmingai atliekami. 
O kaip yra su didesniaisiais re
montais?............

Pirmiausia reikia pažymėti; 
kad svarbesnieji žmogaus re
montai, taip sakant, svarbesnių
jų žmogaus organų operacijų 
bandymai ne per seniausiai, 
pradėti, todėl kokių nors ste
buklų, čia: dar netenka . laukti, 
•Bet vis dėlto -ir tie pirmieji ban
dymai rodo, kad ir čia ateityje 
.gajinia. laukti didesnių laiiiiėji- 
UiųJį • ,;.s’ > ; :A;. r T o,.-. •

Pirmiausia paliesime . išvirši- 
hiių žmogaus organų'operacijas. 
'Sakysime, at galima buš ateity
je priauginti . nulaužtą,; koją, 
<rankąi ir Lt.?; Su žmonėmis Iki 
šiol panašių bandymų iš viso 
ddr hera daryta, neš rhedicinoš 
ihdkslas šiuo .laiku dar nėra 
tiek .pakilęs, kad .galėtų tokias 
.operacijas padaryti. -Tačiau su 
kai kuriais gyvuliais tokie ban
dymai jau biiVp pądaryti ir, kas 
svarbiausia, gana vykusiai..

' pirmieji bandymai, daruti 
•dąr prieš i Didr'katą', priauginti 
šuniui koją, baigdavosi hesęk- 
hiingai.'1 Tiktai Vienam moksli-

FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir 
mos rųšies su mo 
derniškomis užtai 
domis ir Hollywoo< 
šviesomis. Darbai 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5841

^ SVEIKATOS KLINIKAS •
TONSltUS E n
Išima ’ Už ............... i * I

Ligoninėje ........ 550.00
RAUDON GYSLIŲ A fl
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS CO Af|
Greita Pagelba .... . t-vU
GYDO' VISAS LIGAS ! 
Ekzaminacija C <4 HA
ir vaistai .................. ■
DOUGLAS PAKE HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

nors organus, jie yra. visai taip 
pat maitinami, kaip ir tikrųjų 
plaučių, širdies ir kraujo. Tuo 
Jnidu jei pavyktų tuos dirbti^ 
nius organus įstatyti žmogaus 
orgatiizman, jai problema žy
mia .dalimi jau butų išspręsta. 
Šiuo laiku plačiau apie juos tuo 
tarpu nekalbėsime.
•aicKaip matome, žmogus vis 
daugiau ir‘ daugiau nori pta-i 
mokti... remontuoti pats save, 
tariant, sugedusius, savo orga-1 
.njzmo narius pakeisti kitais, 
naujais.-. Toji ;kova dar. . nėra 
baigta, ji, gal -būt, dar nėra ir 
įpūšėta/ Tikėkimės, kad žmo
gus, tiek daug pasauly jau nuo
stabių dalykų padaręs, ir* šioje 
srityje, pačiam žhiogurtąip ne-; 
paprdštai svarbioje, nuolat vis; 
žchgš pifmyn ir pirmyn, vis iki 
didesnių -laimėjimų, iki galuti; 
nės pergalės. Cmks. (“L. U.”)

t■• •< fyaujieniįį Spulka .

Permainė Vardą' i y * r.-t i • • \ r . •<> * '. 't lt
VIETOJ EITHUANIAN BUILDING, LOAN

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

VADINSIS

U ni vers ai Savings

opkie
rJarcus

n u A ii i
RYTIjyfc RADIO 

VALANDA

iš stoties -c.? - b iana ,

Loan Asšociation
’T1 V- * « ’ - ’ -J ' '

Šioje Associacijoje visi indėliai yra apdrausti per 
■Federal. Savings i and Loan Insurance Corporation 
Washington, -D. C< -- •

Ateikite pamatytijin 18 metų.
labiausia paneša | tikruosius ir na 

DYKAI APSKAIČIAVIMAS.

dantines
kurie

3945 W. 26th St.
TeL Lawndale 2908-9 

Atdara kasdien 9

nui,. dar, tl913. metais pavyko 
Šuniui, priauginti koją, tačiau 
ne visai vykusiai,' nes šito jos 
visai negalėjo valdyti: ji kaba
loje kaip koks nereikalingas 
mėsos gabalas.

Neseniai, kaip pranešė spau
da, rusų mokslininkui doc. V.

K AIP ŽUVIS BE 
•VANDENS^ TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BĘ , “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.
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MOKA 3% % UŽ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės 
r"i ' ■■■»"■' ■ .. .■■ ........—

’ O s»739-«OU?if HALSTED STREET ’ '

-vėliausias iinias;
• mūri ką ii kitus įdomius 
lo prą^ęšimus.

Garsinkitės “N-nose”
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society, a branch of the 
Lithuanian society, in her

goori food was available at 
accessiblc to the pocket- 
of Russian officers. There

the temper- 
R. diri not 
acųuainting 

customs o f 
Russia of-

AND TUCKERS: Bridge- 
are congratulating their

PUBLISHED EVERY MONDAY

NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF 
F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

(Continucd)
In a Vilnius night club a chance 

visitor could run into Russian of
ficers having expensive food, liqūor, 
and beer. At their tablcs and in 
their Communistic company could 
be found hostesses or vvomen enter- 
tainers of the night club’s floor 
shovv. The officers of 
ance favoring U. S. S. 
lose much time in 
themselves vvith the 
the nations in vvhich
ficially rented troop barraeks and 
military bases. From all appear
ance they vvere a gay audience. 
\Vhen the floor entertainment ap- 
pealed to them, the officers re- 
sponded vvith energetic 
Their a'.tentions vvere 
sorbed vvhen under the 
Russian songs or dances
dered. They vvere extremely 
thusiastic and carefree, then, 
denly, they vvould slump into 
melancholy sadness.

As one vva.ched them, one 
not escape the conclusion,

applause. 
fully ab- 

spotlight 
were ren- 

en- 
sūd
ri ep

clubs 
prices 
books 
vvas plenty of butier and pork fat 
in the stores of the city. There 
vvere shocs to be bought in city 
shoe shops. In men’s haberdash- 
eries there vvere supplies of shirts 
and undershirts hard to 
Russia. in tobacco Stores Russian 
officers vvercn’t restrieted to the 
purchase of specific numbers of 
cigarettes. Poor Lithuania offered 
other liLle luxuries, siich as vvrist- 
vvatehes, vvhjch the first Russians 
entering Vilnius literally niopped 
up. This list of items vvas vvLhin 
the paying of the Russian officers. 
Hence, it vvas not strange that 
they could not conceal their emo- 
t;on and vvonder behind calm poker- 
faces. They vvere in a nevv, strange 
vvorld, to them a land of plenty 
and abundance, vvhen compared to 
life in Russia.
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LEMS
A bag of gems I have with me

More precious than an earth of gold.
A bag of cherished memories;

A vvealth of things that can’t be sold 
Or bought

To meet the craftsmen’s code

Depressions won’t deplete this purse
And thiefs and burglars can do their worst 

To gain control of all its vvorth.
And while I sing and josh along 

In happy amplitude of songs
I see a banker passing*by— 

A furitive look in both his eyes!

Good morning, banker, and how are you?
Oh! L am sorry, I didn’t knovv, 

And they got avVay too, you say—
Too bad dear banker. Well—

Good day. ,
And then I savv the fobbers screech

Around a corner of the Street *•
With bullets streaming ’round and ’neath!

FRANK P. SARKAUSKAS.

M. T. DOME

LUV
Of the many .prospectives consi- 

dered for mėmbership in the L. U. 
C. during the past year, only tvven- 
ty of these have been accepted and 
initiated as full fledged members. 
Included in this group were the 
five who vvere accepted at the lašt 
general club meeting: Enthusiastic 
good humored Richard Bagdonwas 
given a1 rousing vvelcome from the 
Armour cheering squad. Smiling 
friendly Stella Smith is the first 
L. U. C.’er to call Valaparaiso her 
Alma Mater. Reserved Al Boris’ 
outstanding dramatic talents were 
recognized by the Goodman 
to which he was avvarded a 
ship while shy, handsome 
Jencus received his college 
from the Wilson Jr. College.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEWS

cculd 
that 

those officers of the Red Star had 
no clear pieture of their posi'.ion 
in Lithuania. They had found them- 
sclves in the midst of a society 
of vvhich they possessed little real 
Information. Their inexperienced 
knovvledge of the Lithuanian life 
irritated their conditioned Commu- 
nist psychology. Likę other human 
beings, they too fcund themselves 
rc piexed in deciding the right or 
wrong economics of a nation. Lith
uanian economies only had added 
vveight to their pcrplexity.

I or example, at Vilnius • night

Theie was one Lithuanian city 
ustom the Russian officers hadn’t 

acųuired. It vvas the practice of 
remaining in a city night club after 
the official elosing hours. Pcrhaps 
the custom vvould have become a 
regular habit, būt because there 
existed a striet eleven p.m. Vilnius 
curfevv, they, as riuty-bounri Rus
sian officers, would not riisrespect 
the special Lithuanian police sur- 
veillance needed in keeping the 
•ity’s inhabitants disciplined. When 
it ten-thir.y the dance music fin- 
ished playing, the officers, a little 
buojant from beer and liųubr, 
įsually vvere on their vvay.

(To be cont'.nued)

A lotta folks resemble a clock. 
They buy every thing on tiek and 
strike when it comes time to 
settle. 1

\ o—o
A hillbilly/planning to go to the 

“city” for a visit, asked the station 
moster to flag the train for him.

“Sure I vvill, 
your trunk?”

Zeke looked
“Trunk—vvhat’s

“Why, to put your clothes 
replied the agent.

“What! An’ me go nekked!” 
claimed the seandalized hillbilly.

V O—O X

Novvadays the cheekiest girst 
get th* most kisses.

Heli All... These are a few 
snatehes I’ve snitehed. ..Do I per- 
ceive a romance budding betvveen 
Ed Mankus and Jean Vespender? 
And speaking of romance, Junior 
(Frank Dambrauskis) isn’t- doing 
so bad vvhere Bernice Austis is 
concerned!

Vanny Zabella’s punishment for 
not attending rehearsals regularly 

puzzled and asked, was to apply the feather duster to 
a trunk for?

Zeke. Būt where’s

in,”

ex-

JOE PLATAK—A HUMAN WHIRLWIND
By MARION McCARTHY

(Sports Editor, “Chicago Times”) Wr A Free

j the chairs and piano! Boy, what a 
techniqųe!

I see that Venta Kartanas (Cud- 
dles) has her suminęr vaęation and 
is attending rehearsals likę a vėtė* 
ran! t

Among the graduates vvho vvere 
honored Saturday night at the Ini- 
tiation-Graduation party vvere Al 
Childs and Aldona Alekno both 
of vvhom received their degrees 
from Northvvestern University. 
Childs follovved a business course 
vvbile Aldona majored in music. 
Mi s Alekno has already been as- 
signed. a teaching position in the 
Detroit Public Schools... Al Drigot 
received his degree. from the Uni
versity of Chicago after having 
completed a four year business 
course... Doctor of Dental Surgery 

i y/as the degree. conferred on Al 
Prusis by the Loyola University... 
Joe Janus received his four year 
medical certificate from the Uni
versity of Illinois and is novv inter- 
ning at the County hospital. Tvvo 
of our graduates, Edvvard Mineika

.. ( and Edgar Firant received their
Our boys didn’t play Pirmyn at degrees from the Armour Institute 

Jaunimas’ pienie būt a group of of Technology,.
Birute members played vvith some At the June Commencement 'of the 
Pirmynites as for^example Phylis Chicago Teachers’ College, Josephi- 
Misevvich donning ' a hair net over ne Petrus vvas avvarded a Bachelor 
Bonni Janulis’ locks... What’s ,this of Education degree. 
—a nevv fad?

EDUCATION: The Lithuanian Smailis decided to do for better or 
University Club honored its mem-jworse, and are jiow Mr. and Mrs... 
bers vvho graduated this month a 
dinner dance Saturday nite... Vic- 
tor Kraučunas, Al Childs and Ed- 
gar Firant vvere among those vvho 
received hearty congratulations... 
Birutės Hypathia Punishkas recei
ved a sheepskin from the Woodrow 
Wilson Junior college... Among the 
graduates at the Morton Junior 
class the most prominent Lithua- 
nianė vvere Casimir Deveikis Jr. 
and Albert F. Tumavich, prominent 
sons of prominent fathers... In the 
classes of ’40 and ’41, of Kelly 
High school, our Lithuanian stu- 
dents outdistanced all others in 
receiving honorary titles as the 
classes* outstanding personalities... 
In the June class prominent lassies 
vvere Lucille Jacobs, the best spea- 
ker; Jennie Karsons’ the most busi- 
nesslike... Among the men, Alfred 
Savich vvas dubbed the most bril- 
liant (he vvas the valedictorian); 
Ben Sasnow, the most athletic; 
John Paulus, the gabbiest; Richard 
Lutkus, the most photogenic, and 
Tony Andrekus, the peppiest... pe- 
ter Moirtvidas 
after spending 
vvorking man, 
scholarship to 
Training Institute... In 
ry class, Įrene Mankus 
the most popular giri and 
speaker; Richard Kerstein, the most 
typical student; William Lodding 
the most charming, and Edward 
Bagdonas (the class president), 
the most businesslike... In the ele- 
mentary schools, outstanding vvas 
Peter Daužvardis, the son of the 
Lithuanian consul, vvho attended 
Ogden... Young Peter vvas i-----
of the school, received medals for j 
Service as mayor and for Service I 
as Lieutenant'' Patrolboy, a medal 
from" the 'American Legion Auxi-! 
liary, and various - citations...

retuined to school, 
a few 

to win 
the

years as a 
a one year 

Accountancy 
the Februa- 
vvas seleeted 

best

Bertha Lauchiskis had the import
ant date vvith John Uzubal... Chi- 
cagoan Stanley Niprikas journey- 
ed out to Indiana Harbor Saturday 
to meet Jane Bartkus at the altar 
of the local Lithuanian parish 
church... Stanley is treasurer of 
the Žagariečių club in Chicago, 
Jane is active vvith the Lithuanian 
Cultural 
Chicago 
tovvn...

BIBS 
porters 
neighbors, the Peter Mažeikas, on 
the arriVal of Evelyn Mažeika at 
the Holy Cross hospital on June 
5... Baby Evelyn and mother Es- 
telle are doing all they 
make papa comfortable...

MUSIC: Kazy Dulinskas 
the accordionist for the 
Lithuanian dancers’ troupe... 
has had very fevv lessons, būt his 
talent has enabled him 
the ’jntridacies of 
rhythm... We ho,pe he 
vvaste that talent, būt 
study diligently... Tvvo 
prominent Lithuanian 
vvere among those vvho appeared 
in the recital of Lulu Raben-Mice- 
vičius’ pupils... They are Bobby 
Byanskas and Bobby Sabonis, sons 
of John Byanskas and Kastas Sa
bonis... Likę their dads, they are 
pianists... Others vvho appeared in 
the program vvere Gloria Davido- 
nis, Milton and Geraldine Bertąsias, 
and Ellaine Byanskas... A s.pecial 
treat vvas given those attending the 
SLA convention banquet Wednes- 

I day vvhen Alex Vasiliauskas, Brook- 
' lyn baritone, vvas induced to parti- 
icipate in the program... The aud- 
ience vvas so enthusiastic it did not 

i permit Alex to resume his • seat 
until he had sung four songs...

is now
Beliajus

He

to master 
Lithuanian 
does not 

decides to 
i sons of 

musicians

A< very unhap.py man explained 
i the cause of his wrę|ęhednesš: “I’ve 
never made a speėčh in my life. 
Būt lašt night at the dinner at my 
club they insisted on my making 
some remarks, and I got up and be- 
gan likę this: ‘As I vvas sitting on 
my thoughts, a seat struck me’.” 

o—o

ROMANCE: Sbphie Turkus and 
Paul Paukštis exchanged vows at 
the Providence of God church a 
week ago and, at this reąding, are 
somewhere in Arkansas... The new- 
lyweds will reside in Marquette 
Park, the groom’s “home town”... 
Sophie is from Cicero... Two po- 
pular young Lithuanians, Walter 
Neffas and Malvina Jasunas, were 
wed at the Our Lady of Vilna pa- 
rish church on June 22... Walter’s 
father is the owner of the hall in 
which Pirmyn holds its rehear- 
sals... Charles Šimkus and Albina

The L. U. C. Scholarship Avvard
Chet (Chester Rogers.. . there’s for 1938 went t0 Miss Alvina Ci' 

the name I prorf^d) seemed to be paris who is "ow study,in8 at ‘he

one of the 
attacked in 

vvhen they 
various lite-Chicago ToursIt often has puzzled us 

the various annual polis 
eondueted to determine America’s U- An opportunity to visit China- 

. .. , ..... . tovvn. Chicago’s most colorful for-outsanding champions, so little at-, . ’ . . , , ,| eign community is presented by the 
tention is devoted to a quiet, unas-, Adult Education Program of the1 
suming young t Chicagoan vvho is, ■ WPA Free Chicago Tours during 
nevertheless, a human vvhirlvvind.: the vveek of June 30 to July 3, 
We refer to Joe Platak of 
go’s Lake Shore Athletic 
vvho has vvon the United 
handball chąmpionship six
eutive years and is unquestionably 
the greatest performer this strea- 
nous sport ever has knovvn.

vvhy, in 
o

that are
Art Institute. In spite of the many 
additional duties entrusted to her 
this year, Miss Ciparis managed to 

*" get ą very high scholastic average.
jin recognition of her scholastic 
record and her outstanding work 
during the past year, the Art 
titute granted 
scholarship to 
coming year.

Sunday July
go to Mason Lake for their first 
real outing of the summer season. 
The group vvill meet at 8:00 a. m. 
at J. J. Balanda’s home, 
Western Avė. Bring along 
for gas and youi; lunch.

I see a Washington man claims the man of the hour courting one 
to have been dead for five mi- girl then another. 1’11 say this for 
nutes, in vvhich he seemed to be him tho... he stuck to Birute girls 
in a “warm, friendly place.” I only!
knew the place liars go to vvas' ★
vvarm, all right, būt I never heard 
of its being friendly.

o—o
FATHER: “Alvveys

Tommy, that vvhatever you attempt 
there is only on vvay to learn and 
that is by beginning at the bottom.” 

, TOMMY: “Are 
at 8 P" tions?” 

of Mich- . FATHER. uNo>
TOMMY: “Then

Modern ming?”

KNICKNACKS: Matt Shaląns- 
kas, eidtor of the Vilnis english 
English section, vvas 
communists who were 
Rockford lašt week 
attempted to circulate
rature and gather signatures to 
.petitions demanding that the com- 
munist ticket be placed on the bal- 
lots in the next elections..f The 
Lithuanians have a new golf cele- 
brity in the person of VVilliam 
Bublis of Calumet... Bill started at 
the game as a caddy and, lašt 
week, vvas burning up the Lincoln 
Park course in the National Public 
Links tournament... Stella Pajunas 
of Cleveland sėt a record at the 
International Commercial Schools 
convention in Chicago a week ago, 
ty.ping dietation at the rate of 106 
vvords a minute... Only two vveeks 
remain before July 14... On that 
date most of the young peopl^ you 
knovv will participate in the Mil- 
vvaukee boat excursion which is 
sponsored by the youth committee 
of the Chicago Lithuanian society... 
Tickets are $2.00. Won’t you buy 
your’s now at the Office of the so
ciety and come along for a perfect 
time on July 14?

Ed Mankus vvas quite the pešt of 
. the hour . .. hounding everyone and 
I snapping candid shots- of anyone 

remember,: wh° came vvithin range of his ca- 
mera!

Ins- 
half 
the

Miss Ciparis a 
the School forChica-'194O Tours for the vveek include: 

club, 1 Monday, July 1. “Chicago’s Sky_ 
line”. Hear the history of Michi
gan Avenue from the river to the 
vvorld’s largest ' hotel. Survey the 
city from its rpof. Meet 
m. at the Southeast plaza 
igan Avenue bridge.

Tuesday, July 2., “A
Dairy”. Visit an up-to-date dairy. Į 
See the care and .precautions taken 
in handling milk.. Meet at 2 p. m. 
at 320 W. 70th St.

Tuesday, July 2. “Chicago Muni- 
cipal Airport”. See modern planes 
and hangars. Learn about the 
funetions of the various depart- 
ments of the airport. Meet at 8 p. 
m. Reservations Necessary. Call 
Monroe 9674 any vveek day be
tvveen 9 a. m. and 3:30 p. m.

Wednesday, July 3t “Housing and 
Industry”. Visit the Julia C. Lath- 
rop Homes, and an airbrush manu- 
facturing company. Meet at 2:30 
p. m. at 2000 Diversey Parkvvay.

Wednesday, July 3. “Chinatovvn”. 
Visit Chicago’s most colorful for
eign community. See the On Leong 
Temple Shrine, Hall of Justice and 
Chinese stores and museums. Meet 
at 8 p. m. at 22nd St. “L” station. 
(Cermak Road, near State St.).

For further Information call 
Monroe 9674 any vveek day except 
Saturday, 
p. m.

States
conse-

We vvonder what is reąuired to 
vvin one of the No. 1 plaąues, tro- 
phies, etc., for a real Champion. 
How eompletely Platak dominates 
his sport. ’cven after so long a title 
reign, was proved at the lašt chom- 
pionship tournament, held at Det- 
roit. Matched against the nation’s 
most competent players, Platak 
vvent through the whole week’s 
play vvithout losing a single game! 
Of Lithuanian descent, Platak vvas 
born and raiscd on Chicago’s South 
Side (a Bridgeport lad, he). He 
learned to play handball against a 
wall at Armoiir Sąuare and today, 
at 31, is at the prime of vvhat mušt 
be one of sportdom’s finest careers.

So far as speed and stamina of 
the individual are concemed, hand
ball takes second place to no com- 
petition. Its experts travel at light- 
ning pace, svvinging hard. Strategy 
and quick thinking are the mental 
elements that pay off. Its routir/. 
combines the court covering of 
tennis, the running of basketball 
fonvards, the alert vision of trap- 
shooting, and the punch of boxing. 
Its following runs into the hund- 
reds of thounsands.

betvveen 9 a. m. and 3:30

there no excep-

none.”
hovv about swim-

o—o
I am afraid that vvhen the time . 

comes for the meek to inherit the 
earth, they vvon’t be able to lo- 
cate the heirs.

o—o 
WANTED

“Tvvo vvaitresses for eoektai] 
room; blonde, young. $10 vveek, and 
tips permitted vvhile 
Chicken Inn, 30563 ‘ Mėsa 
—San Fernando (Calif.) 
News.

serving.
Blvd.”
Valley

IS IT POSSIBLE?
“The girls reached »for a 

of vyhat she believed to be 
medicine, būt u.pon svvallovving
discovered it vvas iodine barely 
time to keep from svvallovving 
She is recovėring rapidly.” 
—Culver City (Calif.) Nęws.

bottle 
cough 

it, 
in 
it.

Some See The Other 
Side, Too

7, the L. U. C. vvill

GEDVILLAS WINS 30BARNEY 
KILOMETER TITLE RUN.

Alk 
ap.peared 
by each

Kubilius and Wanda -Prane 
to be doing quite' well 

other????

SLA affair I noticed andAt the
feel we mušt give Aldona Barr cre- 
dit for fast vvork as for iristance 
the short amount of time she had 
in acquiring her chorus govvn!

Mary Barnett is strolling around 
all important... and can you blame 
her now that her boyfriend frorri 
N. Y. has arrived and shovvered her 
with flowers, corsages and stuff!

Have you noticed the healthy ap> 
petite Justine has? Why she .. er.. 
better leave vvell enough alone!

Uncle Al’s wife Lulu sure put her 
soul in to her violin playing... 
so much sb that it almost brought 
tears to my eyes! Congratulations, 
Lulu!

Folks, if yourvname wasn’t among 
the ones mentionėd, please be pa- 
tient. I’m allowed only a certain 
amount of vvords!'

Aldona Rutkauskas

4442 So.
25 cents
—S. B.

Baltic Society 
News

You’ve Heard of 
Hostels, Have 
You Not?

by 
off 
for 
in

States from Maine to

Lakęs section of the 
written by Carleton

Members of the Baltic American 
Society of Washington, D. C. addres- 
sed by Miss Rorothy Matelis of Balti- 
more.Md. vvho returned from abroad 
during the Easter vveek after a stay 
of nearly five years in Europe. 
Part of this time was spent study- 
ing at the University of Kaunas. 
She made her appearance i n a 
beautiful Lithuanian costume and 
’nad on display some 
r rvings. Her talk on 
irom the standpoint of 
ican student vvas very 
ing. It appears that our 
student that do go to 
Lithuania find living in
interesting and vvorthvvhile.

Lithuanian 
Lithuania 

an Amer- 
enlighten- 
American 
study in 

Lithuania

Though left handed, Platak has 
developed his right hand so that 
he can ūse either vvith equal faci- 
lity. He specializes on an “outside 
hop” of the bąli bouncing off the 
vvall which, augmented by the “in- 
side hop” which' most top ranking 
players possess, enables him to 
keep opponents constantly off bar 
lance. Platak can manipulate either 
hop with either hand. Proof of his 
supremacy is provided by oppo
nents, vvho insist that Platak in 
recent years has never Jbeen pres- 
sed.

West Vir-
June 24th,

PHILADELPHIA, PA. — Barney 
Gedwillas, University of 
ginia graduate, Sunday, 
vvon the National A. A. U. 30 ki-
lometer chąmpionship run, a fea- 
ture of the Republican 
convention entertainment 
today. Gedwillas covered 
tance in one hour and 50

national 
program, 
the dis- 
minutes.

Rėmkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE”

When overzealous individuals in 
these United States eye vvith un- 
vvarranted scorn and suspicion 
each and every “foreigner”, it is 
good to have read something likę 
this in lašt Friday’s issue of the 
Chicago Daily News:

“No true American 'vvho under- 
stands our wonderful Constitution' 
and Bill of Rights, with the liber- 
ties they accord to* all, would ob- 
ject to the preservation of langua
ge and national customs by those 
who have immigrated here and be
come citizens of our country. As 
a whole they added richly to our 
growth and who indulge in dia
tribes against foreign language

nevvspapers, foreign language radio 
programs and foreign language re- 
ligious schools, vvho, in addition to 
making good citizens of thę child- 
ren of foreignborn parents, also 
teach them to remember their lan
guage, their religion and the his- 
•tory of their country.

PETER BECK.”

1940 handbook publišhą^ 
the American Youth Hostels in 
the press. The book, vvritten 
young travelers this summer
any of the eight regions vvhefe hos
tels have been established, lists 227 
hostels in 22 
California.

The Great 
handbook is
Washburne, member ,of the natio
nal board of American Youth Ho
stels and superintendent of the 
Winnetka public schools.

He lists cities, lakęs, factories, 
mus-eums and orchards that vvill in- 
terjest hostelers throughout the 
Great Lakęs region, according to 
announcement from national head- 
quarters in Northfield, Mass., vvhere 
the book may be obtained.

The Great Lakęs section includes 
Detroit and lovver Michigan as 
well as Illinois and Wisconsin. Ho
stels listed in the Chicago area are 
at George Williams College, Palos

different folk dances of 
region and Central Eu- 
given by Vytautas Be- 
his Chicago • Lithuanian

A benefit dance concert, consist- 
ing of 22 
the Baltic 
rope, was 
liajus and
group under the auspices <pf The 
Lithuanian Section of the Baltic 
American Society of Washington, 
D. C. on April 28th in the Garden 
Tea House of The Dodge Hotel. 
The guest singer and accompanist 
for the occasion was Miss Helen 
Pechukaitis of Chicago vvho is 
well known in the music circles of

Harvey. j
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Park, Wheeling, Dės Plaines and f that city. The concert vvas vvell at- 
Dundee. Hostels may be used for tained. Ali donations over and 
25 cents overnight by anyone car-’above the price of admission vvent 
rying a Youth Hostels pasš and tovvard the Vilnius Fund. The 
travėling by foot, bicycle, flatboat ’ group participated also in the Na- 
or horseback.

M ARTY 
SUCILLA, Sav.

PERMA
t

NENTS!
SKAMBINKITE: fi Ofl

REPUBLIC OZU/

SPECIAL MENESĮ 
$5 vertės a m

Tiktai už
Užtikrintas darbas visų 

pagražinimo darbų!

Nuolaida iki galo Šio mėnesio 
ant visų Permanents. 

Patyrusios Lietuvaitės!

1

its lašt
Monday,

where they
previous

tional Folk Festival 
scored a triumph as in 
years.

The Society vvill hold 
meeting of the season on
May 27th in the International Stu
dent House. —L. J. Esunas.

Lįs! BB ■

GERB, Naujienų skaityte- 
joe ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Skelbimai Naujienose 
■luoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

naudingus

MARTY’S
BEAUTY SHOP

6321 S. Western Avė.
TeL Republic 9202



Pirmadienis, liepos 1, 1940 NAUJIENOS, Chicago, UI

Persergėjimai 
Karščiu

Apkaltino Už
Nelegalias
Operacijas

Chieagos ir apskričio Tuber- 
culosią Institutąs siūlo sekan
čius persergėjimus užlaikymui 
sveikatos karščių metu:

1) Dėvėkite lengvo svorio, 
tankius drabužius.

Už abortus apkaltintos 
ir motina.

2) Valgykite lengvus valgius 
ir daug žalumų. Gerkite daug 
skystumo, ypatingai pieno ir 
vandens, ir atminkite, kad la
bai šalti gėrimai neapsaugos 
jūsų nuo karščių.

3) Tankiai maudykitės. 
Maudymasis šiltam vandenyj 
yra daug atgaivinantis negu 
maudymasis šaįtain.

4) Vengkite persidirbti arba 
perdaug mankštytis karštoj 
saulėje.

Mary Smith, 38 m.
motina Mrs. Mae Smith, kurios 
operavo nelegalį kūdikių ūkį 
adresu 2415 Winnemac avė', 
tapo grandu jury apkaltintos 
už prisidėjimą prie darymo 
aborto jaunai netekėjusiai 
merginai. 1 x

* Kartu yra apkaltinta Mrs. 
Virginia yVarren, 74 m., 4102 
Kenmore ave„ kuri ir pada
riusi abortą. Ji esanti studija
vus mediciną, bet laisnio ne
turi. Miss Smith ir jos motina 
bus dar teisiamos už pagrobi
mą kūdikio ir uždarymą savo 
kūdikių ūkyje

Susipažinkite Su 
Šia Wisconsin 1 
Lietuvių Vieta

Legionierių 
Iškilmės 
Liepos 4 d.

Atostogoms, Prie W oodboro

:w*x.2ĄW

:g:§į

duktė

ir jos

S$::;

ir nešaudyti 
Vietoj to, gyventojai 

dalyvauti įvai-

NA U J IENŲ- A OME TelephoU.
PHILADELPHĮA, PA. — Wendell Wilkie, tuo mo

mentu kai jam buvo pranešta, kad republikonai nomi
navo jį į prezidentus.

p-ia A. Uspelevi- 
ir duktė, .Josephine, ku- 

Woodboro . apylinkėje, 
Manson Lake, 5 mylios 

VVoodboro ir 16 nuo Rhi-

WOODBORO, WIS. — Chi- 
cagiečiai ir apylinkės lietu
viai jau gerai pažįsta daugelį 
lietuvių ūkininkų ir biznierių 
Rhinelander ir Woodboro 
Wisconsin, apylinkėse.

Susipažinkime su dar dve
jomis, tai 
čius 
rios 
prie 
nuo
nelander, užlaiko puikią ato
stogoms vietą.

Daugelis chicagiečių gerai 
pažįsta p-ią UsdCTfcvičienę, nes 
ji dažnai praleidžia žiemos se
zonus Chicagoje. Duktė, Jose- 
phine, tvarko resortą, kur at
silankiusieji svečiai visuomet 
gali surasti tikro poilsio tyra
me ore, su šviežiais, p-ios Us- 

.pelevičienės farmoje aibiniais 
■ valgiais; m •• * ' ’

Planuodami atostogas, ne
užmirškite Uspelevičių 
sorto”. 
grtfžųs

Prieš pora dienų įvairios Chi
eagos organizacijos kreipėsi 
prie chicagiečių, prašydami jų 
boikuotuoti fejerverkus, jų vi
siškai nepirkti 
mieste,
yra raginami 
riuose oficiališkuose parengi
muose, kur saugioj vietoj, vi
si galės pasidžiaugti fejerver
kų stebėtinu gražumu.

Toks parengimas bus Soldier 
Field lauke. Rengėjai yra viep
tos legionierių distrįktas. čja 
programas prasidės 7 vai. va
kare ir tęsis suvirs tris valan
das, baigdama su didžiule fe
jerverkų paroda. Tikietai re
zervuotoms vietoms kainuoja 
75 centus. Juos galima nusi
pirkti Amerikos Legiono raš
tinėje, kambarys 1017, 127 N. 
Dearborn, Marshall Field 
Bond’s Clothing krautuvėse.

2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

ir

re
čiu visur apylinkėj 
ežerai—žvejų rojus.

Chieagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

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

So. Lowe Avė.; P. P.. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua
nica Avė., A. Kaulakis —Nut. 
rašt., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rašt., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Juciui—-Maršalka, 
Dr. J. P, Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietųyių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Į drau
gystę priimami vyrai moterys 
nuo 18'ūki <45 'metų-amž.-1

Apiekunas kasos, 3202 S. Eme
rald Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Ąpįekunas ligonių, 7104 S. Eme- 

’ rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chieagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So: Halsted St

kreipkitės šiuo adresu: Us- 
pel’s Resort, Mrs. A. Uspelevį- 
eius, Manson Lake, Rhineland- 
er, yViseonsin... (sp.)

SIMONAS STAŠEVIČIUS 
Gyv. 3062 S. Broad St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 28 d., 9:55 v. vak., 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje: Biržų-Pasva- 
lio apskr., Sėdos mieste. A- 
merikoj išgyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Antaniną po tėvais 
Pakštis, dukterį Estelle, sūnų 
Walter. brolienę Kotriną 
Strass ir šeimyną; švogerį Pe
trą Pakštį ir šeimyną ir kitas 
gimines Amerikoj; Lietuvoj— 
2 seseris, 2 brolius, švogerį 
Vincentą Pakštį ir gimines.

Kūnas pašarvotas kopi., 
3307 S. Lituanica Avė. Laido
tuvės įvyks antrad., liepos’ 2 
d., 10 vai. ryto. Iš kopi, bus 
nulydėtas į Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Visi p. a. Simano Staševi- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Duktė, Sūnūs ir Giminės.*

Lęid. Direkt. A. M. Phillips, 
Tel. YARDS 4908.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
avę.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 Š. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germanįa 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blvd.; St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 

x pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, UI.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollyvvood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
TAMS:

2453 W. 45th PI 
2196; Vicę-pirm.- 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 Sq. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
'ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas. 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

VALDYBA
Pirm.—Antanas Povilonis, 

Tel. Lafayette
Benis Lėkšna,

t

| m n A Gėlės žnybtiems 
i ! M U A Vestuvėms, Ban- U H O Mkietams, Laidotu- 
/«• T* ’vėms. Papuoši- 
GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5804

i L0VEIKI8vX>?S
k ■ Dalis * '
KVIETKININKAS 

I Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted Street
| Tel. YARDS 7308

Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas. 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis 
Maršalka, 7104 Emerald Avė.; Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 Vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

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

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rašt.—Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum- 
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas,

• 3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

CLASSIFIE D ADS

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPar davimui

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

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

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE
RŲ KLIUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Matilda Slančauskienė — 

pirmininkė, 10560 Edbrooke Av.; 
M. Naverąuskienė — Nut. rast., 
10320 So. Wallace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rąšt., 10520 Sp. State 
St.; Paulina Stasiulis Kasos 
glob.; Šophiė Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
rienė—Maršalka; Streųkienė, — 
koresp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michigan 
Avenue, '

LIETUVIŠKO^ ■ TEATRALI š K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VĄL- 
DY£A 1940 METĄMS: Pirm.' — 

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
AVe.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskąs, 2109 So, Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 394D 
So. Artesian, Avė.; Fin. rašt. — 
Anną Allen, 3429 S. Union Ąve.; 
Josephine Yushkenas, 2547 Wesį 
45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga? 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith it Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
nis; 
2449 Fullerton Avė. 
mai laikomi kas 
kiekvieno 
svet., 2417 W. 43 St.

Dan J. Smith—korespond.,
Susirinki- 

antrą seredą 
mėnesio Hollywood

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

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

Iž

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirmi

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

Sekre

Emerald Avė.; Iždininkas—Paul 
Petraitis, 812 W. 33rd St.; Fin. 
rašt.—Antanas Rudokas, 4547 So.

. Washtenaw Avė.; Iždo Globėja— 
Julia Petraitienė, 812 W. 33rd St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 
3?Čią trečiadienį kiekvieno mėne
sio 7:30 vai. vakaro Hollywood 
lnn; svetainėje, 2417 W. 43rd St.

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

Ir patyrusių operatorių naktiniam 
darbui prie 12 needles, shearing, 
guzikų ir snaps mašinos.

SMOLER BROS., 
2300 Wabansia.

REIKALINGA PATYRUSI vei- 
terka į restaurantą. Darbas pasto
vus. 4916 So. Halsted St.

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui, būti, $8 iki $9. Tele- 
fonuoti vakarais, Independence2351

REIKALINGA PATYRUSI VEI- 
TERKA, lietuvaitė. Pastovi vieta, 
gera mokestis, 3206 So. Halsted St. 
VicĮory 1308.

NORIU GAUTI SENYVĄ MOTERĮ 
kuri apsiimtų mokėti pusę rendos 
už flatą, su kita moteria. MRS. B. 
DANAUSKAS, 4529 So. Hermitage 
Avė., Tarpe 3—5 vakare.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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.

P/2 AUKŠTŲ NAMAS izoliuotas, 
stokeris, garo šildymas, venetian 
blinds ir kietmedžio grindys. I. C. 
ir gatvekanų transportacija, arti 
bažnyčių ir mokyklų. Pajamų nuo
savybė. 867 E. 87th St. Stewart 
2888.

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

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.

$4200.00 už 6 KAMBARIŲ BUN- 
GALOW prie 65-tos ir Oakley kaip 
naujas. Tile vana, 2 karų garažas.

$15,000 keturfiatis, mūrinis, 5 
kambarių prie 66-tos ir Fairfield, 
garu šildomas, šaldytuvai. Mainyti 
į bungalovv dviflatį. MEDOKĄ, 
8110 So. Ashland, Stewart 3601.

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

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt. —Walter Pankauskas, 
549 West 18th St.; Kasierius — 
Mikas Bankevičius, 628 W. 18th 
St.; Fin. rašt.—Peter Viršila, 3435 
so. Wallace St.; Kontr. rašt. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Įsakas, 644 W. 18th St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLIU
BO 15 WĄRDO 'VALDYBA 1940 
METAMS: F. J. Dowiat—pirminin

kas; J. Vajšvila—vice pirm.; J. 
Tarvidas—rėk. sekr.; J. Noreika 
—fin. sekret.; kasos globėjai—D. 
Petrol ir J. Noreika; maršalka— 
J. Czesna; John Gurą—kasierius.

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

REIKIA DRAIVERIO su troku 
kepyklos rautui. Komisija. Gerai 
išdirbtas biznis. 11932 So. Halsted 
St. Liberty Bakery.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU PARTNERIO į Road 
House biznį. Vienai sunku^ apsidir
bti. 8200 So. Kean Avenue.

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON 2& FURNIŠIUOTI 
kambariai ir .pavieniai—$1.50 ir $2. 
Geras *Patarnavimas,r šiltas vancfuLJ 
2100 West 59th St.

RENDAI VIENAS KAMBARYS, 
šviesus, šiluma, prie gatvekario.

Prospect 4222.

4 FLATŲ MŪRINIS, 4 po ketu- 
rius kambarius, pečiais šildomi, au- 
Kštas beismentas ir viškus. Pajamų 
$780.00. Kaina $4700. Priims mor- 
gičių. Šaukti HEMLOCK 1813.

3529 SO. MARSHFIELD AVĖ.

4 KAMBARIŲ NAMAS, įrengtas 
ant % akro gražaus sklypo, prieš 
parkes ir gatvės, 2 kambarių vieta 
viršuj. Randasi naujoj apylinkėj, 
tik už kelių minučių važiavimo nuo 
Oak Park vidmiesčio. $200 pinigais 
nupirksi. Box 2376, 1739 So. Hals
ted Street.

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asmens, mokėtis po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baž
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulkesniu* žinių rašyti Box C2, 
1739. Sc. Halsted.

12 WARDO AMERIKOS LIETU
VIU PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitonus—Pirm.

400 S. Talman Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2543 W. 45th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rašt., 
752 VJ. 33rd st.; Tel. Victory 8770; 
Luciįlę Dągiutė— Finansų rašt., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvį- 
das—Kontrolės rašt., 4005 South 
Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Mąplewood ay.; 
Helen Gramantienė — Kasierius, 
4535 So. Rockvvell st.; Dr. T. 
Dundulis — Dr.-kvotėjas, ? 4157 
Archer Avenue; A. Milfer—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Uollywood 
svet., 3417 W. 43rd 
gali būti vyrai 
iki 45 metų amžiaus.

mėn. trečią sek-

st. Nariais 
ir moterys nuo 16

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBĄ 194.0 METAMS: Pirm.

—Geo. Medalinskas, 2J3 S. Cent
ral Ąve.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknią, 210 S. Kijdare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, J233 
So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. Ęnd Avė.; 
I^ontr. Rašt.—V. 17 S.
Springfield Avė.; Kasieriųą—M. 
Kaziunas, 3508 Gundersęn Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—-A. Babus; Reporteris 
—John Benękaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Mapgeris. Su
sirinkimai yra kas antrą Sekma
dienį, 1 vai. popiet Napolepn 
Hali, 3958 W. 5th -Ave. ; ’

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

Rockwell St., tel. Rep. 7929;, A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 Des- 
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rast., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunas — Fin. rašt.

4917 Komensky 
F. Margevičia, 
4409 S. Fairfield Avė.; F. Šerpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
Sp. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė,; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

Avė., Laf. 5211
- Kontr. rašt.,

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian' Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
Kasierius —Steponas Kaniųšas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną menes,. 1:30 
vai. popiet, Hollywood salėj, 2417 
W. 43rd St.---------- i--------- i-----------------------

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1940 METAMS: T. Ja

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Killis—Nut. rašt., 3347 South 
Lituanica ’ Avė., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III.; A. Buzins- 
kas—Kontr. rašt., 3347 So. Litu- 
ąnicą Avė., Chięago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35tn St.; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į Ch. Liet. Community 
Center. Susirinkimai įvyksta kas 
mėnesio trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street., 7:30 vai. vakaro.

Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
PHYSICIAN and SURGEON

6757 S. Western Avė.
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

FURNITURE-FIXTURE FOR-SAJLE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

5 AKRAI CHICAGOJ. Kampas 
93rd’ ir Austin Blvd. Su 2 namais. 
Parduos lengvais išmokėjimais ar
ba mainys. Didelis bargenas. Tel. 
STATE 7653.

PARDAVIMUI RAKANDŲ už
dangalai, kaip nauji, dėl 3 žmotų 
seto. 4044 So. Richmond, 2-ras 
aukštas.

VVIIOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

BUSINESS CIIANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI KEPYKLOS rau
tas po krautuvės— daug metų iš
dirbtas. . 11932 So. Halsted. Liberty 
Bakery.

GROSERNĖ, KENDŽIŲ, CIGA- 
RETŲ krautuvė, elektrinis šaldytu
vas, viskas išmokėta. Padarp $30,- 
į dieną, 4 puikus kambariai, barge- 
nas, terminai. 5307 So. Halsted.

BU1LDING MATER1AL 
Statybai Materialas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARDAVIMUI TROKAS Dia
mond T 1% tono 1934. Dual tairai. 
short stake body, 9 pėdų ilgio, 7 
pėdų pločio. Tinka bet kokiam dai
ktų pastatymo reikalui. Ypač geras 
farmų darbui. Kaina $165. 4614 So. 
Western Avė.

HUMBOLDT PABK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas —M- 

Grakauskas, 3939 N. Christianą 
Ąve., tel. Jųnjpęr 5936; Vice-pir- 
mininkas — Mike čępuleyičįus, 
3327 Le Moyne St; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grųshas—Nut. rašt., 3549 S. Hal
sted st.; Copstantas Janųshaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin.’ rašt., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nią; Ignatz Yorevięh—'Maršalka, 
3347 Sf tyĮorgan st.; Joseph Gru- 
shas Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti? 
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Sįhemett svet., 3336 Litua
nica avę. Chicago, III.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDYr- 
BA 1940 METAMS: John Bagin— 

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras ‘ Visockis
2931 ĮS>. Emerald Aye.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. , Wall- 
ace St.; Jonas Motiejunąs—Kontr. 
rašt., 3400 So. Union AVe.; Petras 
Baląįs—Kiasierius, 56§3 $. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka,.. 3130: So. Halsted St. Susirin
kimui įvyksta kąs mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi- 
ėagds Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. < Halsted S t. ,

AR JIESKAI 
DARBO?

Pagelb. INAUJIENAS
IR TEMYK SKILTIS^... ...

"REIKIA DARBIHINKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

BIZNIERIŲ ATIDAI! Pardavi
mui tavernas, arba rendon. Mainy
ti, bizniavas kampinis mūrinis na
mas .prie daugelio dirbtuvių, gerai 
biznis išdirbtas per dvidešimt metų 
galite užimti nuo liepos 1, 1940.— 
856 W. 122nd St., Chicago, III. Savi
ninkas gyvena 1443 Wentworth 
Avė. Chicago Heights, III. Tel. 
Chgo Hghts 3286.

—=IR TEMYK SKILTIS— 
ii

DIDELIS BARGENAS, tavernas 
su namu, geras biznis labai pigiai. 
Klauskite Lietuyiško Žyduko. 4707 
So. Halsted St/'Tel. Boulevard 0014 
tarpe 8 ir 10 ryto ir 4—6 popiet.

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1040 DJETĄMS: Juožąpas Rūtą — 

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbminkąs, 
3435 So. Wallace St; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.: Feliksas Kasperas— 
Fin. rašt., 3534 Sq. Lęwe Ąye.; 
Wąlter pulevjch — Kontr. rš^t. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bąl- 
phiunas—rKąsieyius, 3200 South 
Lowe Ąve.; Martinas Runis ►

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOJ VALDYBA 1940 ..METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb.., 3326 S. 
Union Ąve.; P. Killis—Nut rašų, 
3347 Sp. Lituanica Avė.; A. Kau- 
ląkis—Fin. rAŠL, 3842 So. Union 
Ave»; IzŽ Masaitis—Kontr.'"raštu

1139 Senti Halsted Street. CHICAfiD, ILL
------------------------'i-;...'f ________________

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudus

SUSIRINKIMAI
DRAUGUOS ŠV. PETRONĖLĖS 

narių susirinkimas įvyks pirmadie
nį, liepos 1 d., 7:30 v. v. parapijos 
svet. Bus renkamos darbininkės 
draugijos išvažiavimui.

—A. Laurinaviche, rašt
SLA 238 KUOPOS narių mėn. 

susirinkimas įvyks antrad., liepos 
2 d., 1940 K. Gramonto svet., 4535 
Šo. Rockwell St. kaip 7:30 v. v. 
Labai svarbu išgirsti delegatų ra
portą iŠ SLA 41-mo seimo ir išriš
ti' kitus svąrbins kuopos reikalus.

P. Puteikis, sekr.

f JULY
VAKACIJOMS 

SPECIAL
Jauękis 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 Pontiao—6 cil., pilkas, 4

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

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

1937 Dodgę—4 dr. trunk, kre- 
mavas, radijo ir Šildytuvas

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

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

1938 Dodge—2 dr. trunk sedan, 
pilkas, radijo ir šildytuvas * •

82 kitokių savininkų karai

PARKWAY OLDS
5207-11 CERMAK ROAD, 

Tek CICERO 1037.
Ciceros Seniausias Dyleris. 

ATDARA VAKARAIS iki 10 vai.
♦ — ■

295

425

39fr

245

165

475

mokinimu
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. raštu 
4539 So. Whipple St.; J. Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 South 
California Avė.; A. J. Zalatoris-r 
Iždininkas, 827 W. 33rd St tz

H

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE
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SLA SEIMAS PASIBAIGĖ; SEKANTIS 
PITTSBURGHE

Vienbalsiai Patvirtino Bagočių, Kitus 
P. T. Narius; Atmetė Laukaičio 

Skundą
Išrinko Jurgelionį redaktorium 121 prieš 113, bet 

atmetė visus jo sumanymus

F. J, Bagočius iš Bostono tvirtino visus kitus laimėjusius 
pasilikom SLA prezidentu dar P. T. narius, būtent: J. K. Ma-
vienam dviejų metų terminui. 
Jis buvo vienbalsiai patvirtin
tas tai vietai* po aštraus susi
kirtimo su balsavimuose pra
laimėjusiu kandidatu, Wm. J. 
Laukaičiu.

Tame susirinkime, kuris įvy
ko paskutinėj, šeštadienio va
karo sesijoj, figūravo Laukai
čio skundas seimui, kad pereitų 
Pildomosios -Tarybos rinkimų 
rezultatai yra nelegalus, ir kad 
faktinu laimėtoju yra ne Ba- 
gočius, o jisai. Laukaitis gra
sino teismu, jeigu jo skundas 
nebus patenkintas, bet seimui 
pasisakius už Bagočių, jis pa
reiškė, kad skaito dalyką ba:g- 
tu.

Laukaitis skundą parėmė 
tuo, kad balsavimuose dalyva
vo kelioliką “mažų kuopų”, ku
rios susirinkimuose neturėjo 7 
narių “kvorumo” ir kad 176-ta 
kuopa Bostone “nelegaliai” pa
davusi 20 balsų.

P. T. pareiškimas
Atsakydama į Laukaičio už

metimus, Pildomoji Taryba pa
reiškė, kad ji yra vyriausia 
SLA konstitucijos aiškintoja, 
ir kad balsavimai yra pilnai le- 
gališki. Tų balsavimų tvarka 
vartojama jau per 30 suvirš 
metų. Laukaitis tokių “nelega
lių” kuopų balsais naudojosi 
praeityj, jų “nelegalumo” klau
simo niekuomet nekėle, jj- pęį 
jie priešingi SLA konstitucijai, 
nei priešingi SLA įsigyvenu
siems “nerašytiems įstaty
mams” (Unwritten Iaw) ir tra
dicijoms. t

Prezidentas Bagočius asme
niškai atrėmė užmetimus apie 
176 kuopos balsų legališkumą, 
dokumentais, duoklių kvitomis 
ir kuopos knygomis įrodyda
mas, kad kuopa gyvuoja jau 
nuo pereitų metų, o nėra dalis 
“188-tos kuopos” ir ne “du 
kartu balsavo”, kaip Laukaitis 
savo skunde tvirtino.

Tas skundas buvo paremtas 
Kontrolės Komisijos dviejų na
rių raportu (J. V. Griniaus ir 
J. Tareilos), kad jie susekę 
Laukaičio minimus “nelegalu
mus” balsavimuose patikrinę 
balsų skaitlines. Raporte jie pa
duoda visą eilę “nelegalių bal
sų”, taipgi sąrašą taip vadina
mų mažų kuopą, “neturinčių 
kvorumo”.

Raportuodama seimui visą 
reikalą, Skundų ir Apeliacijos 
komisija pridavė du raportus 
— didžiumos (Dr. P.,,Graigai- 
čio ir adv. Grisb) ir mažumos 
(S. Gegužio). •

Didžiumos raportas reko
mendavo seimui Pildomosios 
Tarybos pareiškimą apie skun
dą priimti ir atmesti Laukaičio 
pretenzijas į prezidentus, o ma
žumos raportas — kad Lau
kaitį pripažinti prezidentu ir 
pripažinti jo skundo teisėtumą.

133 prieš 105

Delegatai balsavo už rapor
tus vardošaukiu ir slaptai. Bal
savimai buvo labai dramatiški, 
nes iki to laiko nei viena frak
cija nebuvo aiškiai patyrusi sa
vo spėkų seime ir rezultatas 
galėjo visaip išeiti. Pradėjus 
balsus skaityti, kandidatai ėjo 
beveik lygiomis. Tai vienas, tai 
kitas pasivarė pirmyn. Bet ei
nant prie skaitymo galo Bągo- 
čius aiškiai pralenkė savo opo
nentą ir laimėjo 28 balsų di
džiuma. Už didžiumos raportą 
pasisakė 133 delegatai, o už 
mažumos — 105.

Seimas venbalsiai taipgi pa

žu k ną į v. p.; Dr. M. J. Viniką 
į sekretorius; adv. K. P; Gugį į 
iždininkus; p-lę E. Mikužiutę ir 
S. Mockų į iždo globėjus, ir 
Dr. S. Biežį (naujas) į dakta
rus kvotėjus.

P. Tarybą patvirtinant, F. 
Bagočiaus pakviestas pirm’nin- 
kavo jo buvęs oponentas p. 
Laukaitis. Tarybos ntirius pri- 
saikino Apšvietos Komisijos 
pirmininkas Dr. P. GriagilL’.

Redaktorium geimas tik ke
lių balsų didžiuma išrinko da
bartinį red. K. Jurgelionį. Jį 
nominavo komunistai. Tie pa
tys komunistai, kurie dabar 
džiaugiasi sovietų Rusijos oku
pacija Lietuvoj.

Ir ar žinot kas kartu su ko
munistais už šį komunistų no
minuotą kandidatą balsavo? 
Ogi musų “ultra” patriotai, 
smetonininkai, voldemarinin- 
kai ir kitų spalvų tautininkai, 
kuriems neseniai komunistai 
buvo anathema. Vienon kėdėn 
su komunistais ir tautininkais 
atsisėdo ir sandariečiai, kuriuos 
kaip atrodytų iš jų sapudos, 
žodis “komunistas” šiurpuliu 
nukrečia.

O prie šios įdomios ir mar
gos draugijos prisidėjo būrelis 
nuoširdžių kandidato šalininkų 
ir keletas, ne visi, taip vadina
mų “generalių organizatorių”, 
kurie paskutiniuose SLA va
juose nieko nedirbę, iš vajaus 
vedėjo K. Juf^elionio gavo ga
na riebius čekius ir juos nešio
dami po Bridgeportą ir kitur 
gyrėsi: “štai, žiūrėk,^nieko ne
darnaus, o gavau štai kokį če
kį”.

Atmetė visus Jurgelionio 
sumanymus

Tai tokia kombinuotu K. 
Jurgelionį grąžino redaktoriaus 
vieton. Dabar, be abejo, komu
nistai triubys po visą Ameri
ką, kad “tautininkai ir sanda
riečiai” užgiria rusų šeiminin
kavimą Lietuovje, nes, žiūrėk, 
jų žmogų net į SLA redakto
rius išrinko!

Bet nors Jurgelionis praėjo, 
sumušdamas kandidatą P. Ba
jorą 121 balsais prieš 113, sei
mas atmetė beveik ivenbalsiai 
visus jo sudarytus pasiūlymus 
ir sumanymus konstitucijai, va
jui ir kit.

Pasmerkė jo vedamus narių 
vajus kaipo neekonomiškus, ne
produktingus ir labai brangius 
oragnizacijai;

Atmetė jo pasiūlymą, kad 
bent du Pildomosios Tarybos 
nariai gyventų prie centro;

Atmetė jo pataisymą konsti
tucijai, kad Pildomoji Taryba 
neturi jokios teisės deleguoti 
savo teisių jokiai komisijai ar 
jokiam pavieniam asmeniui.

Seimas taipgi atmetė, beveik 
vienbalsiai, visus jo finansinius 
sumanymus. Jurgelionis “Tė
vynėj”* laiškais ir visokiais ga
limais budais vedė ilgą, atkak
lią agitaciją už savo “pet 
schemes”, bet nei viena jų ne
rado pritarimo delegatuose 
Vienas sumanymas gavo, be
rods tik 7 balsus, o kitj> po vie
ną ar du.

Sekantis seimas Pittsburghe
Rodos, 139 balsais' prieš 80 

delegatai nubalsavo sekantį, 
42-trą, SLA seimą laikyti Pitts
burghe, Pa., birželio mėnesį 
1942 metais. Tarp siūlomų 
miestų buvo Philadelphia, ku
rį buvo pasirinkusi tautininkų 
frakcija* Bostonas, Grand Ra- 
pids ir Detroitas, Mich.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

PHILADELPHIA. — Momentas kai, republikonų delegacijos pradėjo atsiža
dėti savo mėgiamųjų kandidatų ir atidavė balsus Wendell Wilkiui. Kairėje, Ho- 
ward C. Lawrence, pirmsėdis Vandenbergp kampanijos, praneša, kad vMichigano 
valstijos delegatai balsuoja už Willkie. Alf Landon, dešinėje, priima pasveikini
mus nuo Minnesotos gubernatoriaus, Harold E. Stassen, po to kai Kansas valstija 
stojo už Willkie.

1 I 1 f u i.j ...... i —, ,,, | , I ,
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Rezoliucija apie Lietuvą
THE LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA at a Con

vention held at the Morrison Hotel, June 24—29, 1940, after 
kuriuo cent- a thorough disėussion of conditions in Lųthuania accepted the 

following resolution :
Whereas, Soviet Russia in the occupation of Lithuania

Bet Pittsburghas bent per 
kurį laiką nesusilauks SLA' 
centrd savo ribose. Seimas nu-1 
tarė nesvarstyti ir atmetė char- 
terio pataisymą, 
ras perkeliamas Pitlsburghan, 
bet priėmė kitą charterio dalį, 
kaipo priedą konstitucijai, kur broke the previously made trealy vvhich promised proteetion 
SLA įgaliuojama išduoti “en- 
dovvment” polices, taipgi aiš
kesnei formoj pasako organi- Lithuania’s independence and usurped the Lithuanian pcop!- 
zacijos tikslus.

$3,500 labdarybei, kultūrai

\Baigdami seimą, delegatai. ma(ie to- change. Lithuanias’ government to a system which 
priėmė naujas mokesčių lentę-. negates all principles of democracy

THEREFORE be it resolved that:
1. This convention emphatically denounces the injury to

to and nonaggrcssion of Lithuania, 
Whereas, in occupying Lithuaųią. Soviet Russia ended

les’ right to elect its own governing body and to choose its 
own form of government,

Whereas, with Moscow’s efforts direct attempts are being

Tautkų Centų Padalinimas 
(komisija, Dr; P. Zalatoris, W. Domash ir A. Mikalauskas) 

Lietuvių Kambariui, Pittsburghe — $200.00. 
Friends of Lithuanian Art, Boston—$50.00.

■•'^Darius, Girėnas Fund, Brpoklyn—$50.00.
'Lietuviu Kultūros Darželiui. Clevelande—$200.00.
Jaunimo organizacijai, Chičago--b$200.00.
Vytauto Didžiojo Un. Medikų org. “Ąžuolas”—$200.00.
Lietuvos “Žiburėliui” — $200.00.
Etinės Kultūros Draugijai, Lietuvoje — $100.00.

% Vilniaus reikalam^ — $500.00.
Jaunimo Auklėjimo Reikalams — $1341.75.

i Įsteigimui SLA Knygyno — $400*00.
(SLA nęsiųs pinigų Lietuvon, kol padėtis ten nepaaiškės)

les naujos rūšies apdraudai, i 
kurią SLA įveda; išdalino apie ■ 
$3,500 tautiškais centais įvai- Lithuania’s independence by military occupation and direct 
riems labdarybės ir kultūros dietation as to rmethods and foi/m of government by Soviet 
tikslams, taipgi priėmė aštrią Russia; ■ I- ’
rezoliuciją, kurioj smerkia Ru-| 2. This convention appeals to all American Lithuanians 
siją už Lietuvos nepriklauso- an(j especially to members of the Lithuanian Alliance of 
mybės užgniaužimą. Prieš, re- America urginglthem to act in pųeservation of Lithuania’s 
zoliuciją balsavo tik‘trys žrho- freedom and JJthuania’s independence and givę all aid in 
n^s* . ,; freeing our Mbtlier country from foreign -military occupation

Tautiškų centų seimas pa- an(j political government systems. 
skyrė po $200 Clevelando Kul
tūros Darželio ir Pittsburgho 
universiteto Lietuvių Kamba
riui, taipgi apie $1,500 jaunimo 
reikalams. Apie $1,000 seimas 
paskyrė įvairioms Lietuvos or
ganizacijoms ir vilniečiams, bet 
Pildomoji Taryba' pinigų Lietu
von nesiųs, kol situacija ten 
nepaaiškės.

Einant prie pabaigos Komisi
jų Komisija paskirstė įvairias 
pastovias SLA komisijas, visi 
delegatai pagerbė atsistojimu 
mirusius narius, sugiedojo 
himnus, ir netrukus seimo ve
dėjo plaktukas nukrito ant po
diumo, prezidentas Bagočius 
sušuko: “41-as SLA seimas už
darytas?, ir tuo pasibaigė dar 
vienas “Amerikos Lietuvių Res
publikos” “parlamentas”.

Plačiau apie įvairias jo 
tybes, apie įvairenybes, 
juokingąsias ir rimtąsias 
sės ir išvadas parašysim 
nančiuose numeriuose.

O tuo tarpu, po triukšmin
gos < savaitės, kurioj Chicagos 
lietuvių gyvenimas buvo išmes
tas iš kasdieninių vėžių, kurioj 
visi gyveno kokia taF šventa
dienine, pakilusia dvasią, vėl 
viskas pamažu grįš į normalų-, 
mą. Viena, pasigesis. malonių 
ilgai lauktų svečių iš tolimųjų 
lietuviškų kolonijų. —Rs.
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Pastovios Komisijos

s

ĮSTATŲ: "
Dr. A. Montvidas * 

Birštonas
Bakanas

FINANSŲ:
Pike! ,V
Trečiokas
Cheleden.

KONTROLĖS:’
Kun. M. Valadka
Paul Dargis
J. žemantauskas. ■ .

SKUNDŲ IR APELIACIJOS 
Rev. J. Kubilius 
P. Balčikonis 
Adv. Ądelina Lidy

■mMuh

; f

APŠVIETOS: 
Dr. P. Grigaitis 
V. Količienė 
M. Vaidyla.

LABDARYBĖS 
Dr- M. Vinikas 
M. Kemešienė 
C. Klimienė.

Reikalauja Pensijų 
Gatvekarių 
Darbninkams

' Nori Po $50 Į Mėnesį
Joseph Kehoe, pirmininkas 

Amalgamated Association of 
Street, Electric and Motor 
Coach Employees of America, 
pridavė gatvekarių kompanijai 
ir susisiekimo priemonių įsta
tymų rašytojams reikalavimą, 
užvakar, kad kompanijos mo
kėtų $50 į mėnesį pensijomis 
darbininkams, kurie, išdirbę 
20 metų, pasiekia 65 metų am
žiaus.

Suj reikalavimu Kehoe prida
vė 4r planą, kuriuo einant tas 
butų galima įvykdinti, Gatve-

JAUNIMO:
O. Zorskaitė •
A. Vaivada 1
S. Rupšlaukis.,

SVEIKATOS:
Dr. P. Zalatoris;;
Dr. D. Pilką ’ ; :
Dr. S. šalkięhe. /

PRIEGLAUDOS
Jonas Jarus į .
J. Brazauskas v
K. Pocius. .

' \ r * '’. ’ L * x ' ' ' ’ .* • *-<• r T U

(Seimas prasidėjo 11:00 vai. ' • A/14 VIA ĮVVAA
ryto, birželio 24 <d.,--pasibaigė karjų kompanijos viršininkai 
/ protestuoja, kad jau perdaug

P9 Jy1 as-, tu^ išmokėti į “sočiai sėcurity” 
dien, iscmus kctvntac icių. ą fon(ją daugiau neišgali
dieną yvykb ir dele- mokgti
gatai popiet važiavo į .pikniką)

Gatvekarių kompaniją sam
do apie 17,000 darbininkų. 

v ------- - 7
amžiaus, užvakar buvo paliuo- 

. aijĮiptas iš kal^jiftio, kuriame 
1buvc 1916 metų, kada kirviu 
nužudė savo žmoną “todėl, kad 
ji buvo neištikima”.

■ ■■■'*■< -»■ (/•.Gii'.ii,./ t'-

' - 'V-; '' ■■■{ '

O Albert Krupka, 62 metų

Garsinkitės “N-nose”
■

I

Dvi Jaunos 
Mergaitės Auto 
mobiliu Aukos

Pasmerkė Senų Karų 
Vairuotojus

Kdturių metų amžiaus mer
gaitė žuvo ir jos 8 metų drau
gė buvo sunkiai sužeista, kai 
du 10 metų senumo automo
biliai susikūlė užvakar. Viena 
mašina pašoko ant šaligatvio 
ir vietoj užmušė June Carlson, 
4 metų, nuo 5060 N. Winches- 
ter. Jos sužeistoji draugė yra 
Denise Diesel, nuo 5068 North 
Winchester.

Koroniero padėjėjas, Edward 
Edelstein, pasmerkė tų pase
nusių automobilių savininkus. 
Vienas iš jų, William Schna- 
ckenbeck, 47 metų amžiaus, 
1058 Lawrence avė., yra pašelp- 
gavis. Antras yra Curt Weber, 
65 metų, 5432 N. Wolcott.

Pranešta, kad juodu bus ap
kaltinti žmogžudyste ir neat
sargiu vairavimu.

žuvo ir 6 metų mergaitė
• Barbara Bowen, 6 metų 

amžiaus, 44 Pine avė., žaidė 
gatvėje, 
“taxi 
mas 
cero

44 Pine avė.,
kada ją suvažinėjo 

automobilis, vairuoja- 
Patriko Hart, 607 S. Ci- 
ave.

Kitos Nelaimės
metų 
žuvo

O Anthony Rizzo, 18 
amžiaus, 256 W. 23 st., 
užvakar, kada su dviračiu įva
žiavo į automobilį, kurį vaira
vo jo draugas, Carmen de Car- 
lo, 19 metų amžiaus, 244 W 
23 place. Nelaimė įvyko prie 
Princeton ir Alexander gat.

• Amedeo Bruno, 56 metų 
amžiaus, pašalpgavis, 908 So 
Western avė., buvo sunkiai su
žeistas, kai jį suvažinėjo sunk- 
vežimas prie Polk ir Western 
gatvių. Variuotojas "buvo Les 
lie George, 2247 Calumet avė.

Kitų automobilių nelaimėse 
žuvo sekami žmonės:

Rudolph Trennert, 
amžiaus, 1612 N. 15 
rose Park.

James Marabelli, 
amžiaus, 1423 Grenshaw st.

Mrs. Catherine Grogan, 77 
metų amžiaus, 24 Washington 
blvd., Oak Park.

53 metų 
avė., Mei

50 metu t

Kūdikis “Užmušė” 
Motiną Eleveiterio 
Tragedijoj

Bežaizdamas Paspaudė 
Eleveiterio “Guziką”

Nekalto kūdikio susidomėji
mas eleveiterio “guziku” užva
kar pasibaigė baisia tragedija 
kurioje jo motina žuvo.

Mrs. Florence Stevens, 24 
metų amžiaus, su sunumi 
Tommy, 3^ metų amžiaus, gy
veno Sutherland viešbutyj, prie 
47-tos ir Drexel blvd. čia nuo- 
muotojų parankumui yra ele 
veitoriai.

Užvakar Mrs. Stevens ir 
Tommy leidosi žemyn <elevei- 
toriu, kai prie trečiojo augšto, 
operatorius sustojo ir išėjo iš 
eleveiterio minutei. Mažus Tom- 
my bežaizdamas “guziku” prie 
eleyeiterio durų, vieną jų pa
spaudė. Eleveiterls pradėjo lei
stis žemyn, Mrs. Stevens par
virto tarpdury j, ir besiltidžian- 
tis eleveiteris ją prispaudė.

Kol eleveiteris buvo 
dytas ir Mrs. Stevens 
ji jau jpuvo negyva.

sUstab- 
išimta,

Traukinys 
Užmušė

SPRINGFIELD, ILL.—Peter 
Yod s, 29 metų amžiaus, žuvo 
užvakar, pakliuvęs po Wabash 
Railroad traukiniu.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

Pirmadienis, liepos 1, 1940

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

• Edward McRose, 40 me
tų amžiaus, 2201 E. 93 st., pra
nešė policijai, kad užvakar du 
vyrai įšoko į jo automobilį prie 
93-Č.os ir South Chicago avė., 
jį privertė juos nuvežti prie 
127-tos ir State, kur jie priri
šo jį prie medžio, -atėmė $23, 
ir pabėgo jo automobilyje.

• Bethel Edwards iš Dow- 
ners Grove susitiko draugą ta- 
verne užvakar. Anksti vakar 
rytą “draugas” nuo jo atėmė 
$60.

• Policija užvakar areštavo 
Thomas Barassi, 38 metų, ir 
Mrs. Dorothy losue, 26 metų, 
jo seserį, jų namuose, 1752 N. 
Austin avė. Juos apkaltino vo
gimu valgomų daiktų iš pašal
pos stoties adr. 1461 Chestnut 
st., kur Thomas dirbo už “fUr
moną”. Namuose rasta dauge
lis kumpių, kiaušinių ir kitų

Barassi neatiduodavo pašalpga- 
viams kiek produktų jiems pri
gulėdavę, bet dalį pasilikdavo 
sau parsivežti namon.

• George Spakowskui, 31 
metų amžiaus, reikėjo. $100 už
simokėti un jos duokles. Pa
žvelgęs į uošvienės, Mrs. Ann 
Przybylskienės, piniginę, ten 
rado $350, kuriuos ir pas ėmė. 
Išėjo mokėti duokles, bet ka
žin kaip pasipainiojo į taverną. 
Kada policija jį surado, jis jau 
teturėjo tik $10. Daba", vietoj 
prie ♦uošvienės, adr. 2007 West 
Grand avė., jis gyvens ten kur 
policija ir teismas jam pasa
kys.

• Dr. Leon Mayer, 452 Bel- 
den avė;; pranešė policijai, katį 
vagys įsilaužę į jo apartamen
tą ir išnešę $2,300 vertės brang
akmenių ir furkautą.

• Norėdamas apginti savo 
tėvą, Raymond Sobol, 19 me
tų amžiaus, vakar rytą nušovė 
George Savvalish, 30 metų am
žiaus, 3909 Altgeld st. Sobolai 
gyvena viršui taverno adr. 1318 
Webster st. Senasis Sobol ir 
Sawalish drauge gėrė taverne 
ir, išėję laukan, susipešė. Jau
nasis Sobol atbėgo į pagalbą su 
šautuvu ir nušovė Savvalish, ka
da tas mėgino ir jį užpulti.

e Kirsten Monger, vos 21 
metų amžiaus, buvo sunkiai su
žeista užvakar, kada krito vie
ną augštą į eleveiterio šul nį ra
kandų krautuvėje adr. 154 W. 
Hubbard st. Jos tėvai, kurie gy
vena adr. 2315 North Kilpat- 
rick avė., buvo ją atsivedą į 
krautuvę ir, susidomavę rakan
dais, nepatėmijo kai jų duktė 
nuo -jų nurėpliojo.

• Anthony Rodriguez, vos 
18 mėnesių amžiaus, skaudžiai 
apdegė penktadienio vakarą, 
kada jam prisiartinus prie žva
kės kambaryj, užsidegė jo dra- 
buž ai. Užvakar jis mirė ap
skričio ligoninėje. -

• Nežinoma negrė užvakar 
mirtinai nudurė Sylvester Gam
ble, 45 metų amžiaus negrą, 
jo kambaryj, adr. 220 Eas3 
31st street.

• Keturi jauni vagys, ku
rie atėmė $40 nuo gazolino sto
ties darbininko, Thomas Mc 
Elhiney, 7910 Ellis, stotyje, ad. 
1625 S. Westem avė. šeštadie
nio vakare, neilgai džiaugės 
svetimu turtu. Po kelių minu
čių jie buvo areštuoti prie Og- 
den ir Leavitt. Suimtieji yra 
James Johnson, 1924 West 
Adams, 21 metų amžiaus; Tony 
DePoldo, 21 metų, 3324 Pierce; 
Tony Alfano, 22 metų, 1112 S. 
Winchester, ir Matthew Vitale, 
21 metų, 1016 S. Winchester. 
Jų automobilyje policija rado 
du revolveriu, kurie buvo pa
vogti nuo Seymour Serlin, 3021 
Sunnyside, trečiadienį.
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