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PABALTIJO GYVENTOJAI BIJO RUSIJOS 
-'V ' ŽVALGYBOS
Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj nusiminimas

RYGA, Latvija, liepos 4. —

riausybė išleido įsakymą, kuris 
suteikė Lietuvos kariuomenei 
“Liaudies Armijos” vardą.

Polit niai komisarai numaty
ti Lietuvos armijai — kaip kad 
yra politiniai komisarai raudo
nojoj rusų armijoje. Prie ge
neralinio Lietuvos kariuomenės 
štabo bus ir polit nis departa
mentas. Tokiu budu Lietuvos 
armijos organizacija pasidarys 
visai panaši Rusijos armijos 
organizacijai.

Paskelbta, kad Lietuvos po
licijos “valymas” jau atliktas. 
J.s buvo padarytas pagal Mas
kvos Įsakymą. Veikia perorga
nizuota policija.

Pabaltijo valstybėse nauji, 
pagal Maskvos“ įsakymus suda
ryti, režimai iš karto iššaukė 
paniką, šiandien pirmojį pani
ka pasikeitė g liu nusivylimu. •

Pabaltijo gyventojai bijo 
ypatingai, kad\į Lietuvą neąt- 
vyktų GPU — Rusijos žvalgy
bos atstovai, Tačiau ir "be 
GPU taip Lietuvoje? kai ^-Lat
vijoj e ir Estijrtje, yra pakan
kamai teroro.

Vietoj žodž o ir spaudos lais
vės, kuri buvo žadėta visiems 
gyventojams, laisvę monopoli
zavo komunistai. Jie monopo
lizavo spaudą, jie monopoliza
vo radiją, jie neleidžia kitoms 
partijoms organizuotis ir 
ti. J paskutines kelias 
Pabaltijo valstybių špatu 
virto į komunistų lapus, 
tarnauja Maskvai.

nesuimtą iš laukų. Derlius šį
met Lietuvoje esąs menkas, to
dėl vyriausybė nori, kad vasa
ros laukų darbai butų pabaig
ti juo rūpestingiau.

Kai dėl Latvijos, tai ir ten 
padėtis nejauki. Kuomet rusai 
užėmė Latviją, tai Rygos gy
ventojai miniomis pradėjo rink
tis aikštėje ties Laisvės Statu
la. Komunistų raginamas Rygos 
policijos viršininkas uždrajudė 
latviams rinktis prie Laisvės 
Statulos, nes tokios manifesta
cijos įžeidž ančios Rusiją.

Vokiečiai skelbia są 
jungininkų karo 

planus
BERLYNAS, Vokietija, lie

pos 4. — DNB, Vokietijos ž - 
nių agentūra, šią savaitę iš
spausdino dokumentus, kuriuos 
naciai užgriębę Francuzijoje. 
Pasak tų dokumentų sąjungi
ninkai, britai ir’francuzai, pla
navę įtraukti į karą prieš Vo
kietiją Skandinami j os, šalis, Ru
muniją, Turkiją,, Graikiją ir 
Jugoslaviją.

Kol kas išspausdinta tik da
lis sakytų dokumentų. Kita da
lis bus išspausdinta vėl’au.

veik
senas 

d

a pa- 
kurie

-JVokietija sulaikė 
geležies parupi- 
nimą Anglijai
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Lietuvos KariuomeneiĮj&Šąy-'

\ bJ V-MJAi n. 'i'eiepnutt.
Henry L. Stiinson, naujasis karo sekretorius (vir 

šujė;), sjeųAto komiteto posėdyje,“ kur jis "buvo klausi 
nėjamas dėl kvalifikacijų.

RUMUNIJA PALEIDO KALINIUS

STOCKHOLMAS, Švedija, lie
pos 4. — Kuone 10,000 karei
vių iš Lietuvos garnizono Kau
ne, sako praneš, mai gaunami 
Švedijoje, trečiadienį susirinko 
Kauno sportų aikštėje. Susirin
kusieji plojo Rusijos kariuome
nės kalbėtojams. Jie reikalavo, 
kad Lietuva butų įjungta į Ru
siją.

Į mitingą kareiviai' atnešė 
didelius Lenino, Stalino, Molo
tovo ir Vorošilovo paveikslus.

—X—X—X----
RYGA, Latvija, liepos 4. — 

Lietuvos žemės ūkio ministe
rija pereitą trečiad’enį paskel
bė, kad tapo pašalintas iš 
tos Stasys Elsbergis, ūkio 
nisterijos direktorius.

Pašalintas iš vietos jis
to, kad paskelbė savo progra
mą žemės reformai.

Jo programa neatitinkanti 
7 tiesos, sako ministerijos pareiš

kimas. žemės reforma ruošia- 
ma, bet programa dar nebaig-

BERLYNAS, Vokietija, lie
pos 4. — Vyriausybės pareiš
kimai kalba, kad Vokietijos 
aimėj mai Norvegijoje ir ki
tose šalyse nukirto (sulaikė) 
parupinimą Anglijai geležies 
rudžių. Faktinai šiandien An
glija gaunanti tik 2'3 nuošim
čius geležies rudžių, palyginus 
su tuo kiekiu, kokį ji gaudavo 
pirmiau. Karo ekspertai Vokie
tijoje mano, kad artimoje at
eity Anglija labai opiai pradės 
jausti geležies trukumą.

BUCHAREST, Rumunija, lie
pos 4. — Vokietija atsisakė 
duoti pagalbą Rumunijai. Ka
raliaus Karolio lupinėj imas 
prieš Hitlerį matomai nuėjo 
niekais. Bet Karolis v.'s dar 
ieško Hitlerio pagalbos.

Šalies viduje riaušes — at
kreiptos prieš žydus. Pavojin
goj šaliai valandoje jos tik la
biau drasko Karolio režimą.

Tuo tarpu Vengrija sumobi
lizavo savo kariuomenę ir rei
kalauja Transylvanijos.

Tikslu sustiprinti armiją, 
Rumunijos vyriausybė nutarė 
paleisti iš kalėjimo tuos kali
nius, kurių nusikaltimai buvo 
menki arba kuriu bausmės ne- 
už Igo išsibaigs. Vieni paleistų 
kalinių bus paimti armijon, ki
ti pastatyti krašto apsaugos 
darbams.

TELEGRAMOS 
Iš LIETUVOS

« ■ ----
KAUNAS, Liepos 1. —- Mo

lotovo pakviestas Užsienių ^Rei- 
kalu Ministras Kr_vė , Mickevi
čius išvyko Maskvon. Leistos 
Profesinės Sąjungos, legalizuo
ta komunistinio jaunimo Są
junga. Kaune, dalyvaujant vy
riausybei, įvyko 15,000 žmonių 
mitingas politiniems kaliniams 
pagei bti. Milžiniška liaudies 
meno šventė Kaune sutraukė 
15,000 publikos. Provincijoje 
vyksta masiniai mitingai reiš
kiant pritarimą naujai santvar
kai. Skubiai rengiami pabegė- 
’ių turtui konfiskuct“, civilinės 
metrikacijos, žemės reformos 
įstatymai. Kariuomenės vadas 
Vitkauskas pareiškė: “Lietuvos 
Kariuomenė pasilieka ir toliau 
prireikus gins Lietuvos laisvę, 
nepriklausomybę. Kariuomenės 
santvarka bus priderinta nau
jai valstybės santvarkai.” Už
sienių viceministru paskirtas 
Pijus Glovackis, atleistas Eko
nominio Departamento Direkto
rius Jenas Norkaitis.

Sunaikinimas uostų 
trukdo Vokietijos 
r ofensyva prieš 

Angliją
LONDONAS, Anglija, l epos 

4. Britanijos kariuomenė, 
pasitraukdama iš Flandrijos, 
sunaikino uostų Įrengimus to
se vietose, kurios arčiausia yra 
prie Anglijos. Sunaikinimas uo
stų įrengimų trukdo vok ečių 
prisiruošimus pradėti ofensyva 
prieš Angliją.

%

Britai nušovė 60 Ita
lijos lėktuvų

Britai paėmė daugumą 
Francuzijos laivų

Prancūzams paliko tik vienas šarvuotis
LONDONAS, Anglija, liepos 

4. — Petain vadovaujama Fran
cuzijos vyriausybe sutiko in
ternuoti savo karo laivus Vo
kietijos ir Italijos kontrolėje.

Britanijai šita sutartis grū
mojo pavojum, kad diktatoriai 
pavartos Srancuzijos laivus 
prieš ją. Taigi Britanijos val
džia davė franeuzų laivynui pa
sirinkimą — prisidėti prie bri
tų laivyno, prisiimti internavi
mą Britanijos uostuose ar pa
siduoti internavimui Jungt. 
Valstijų uostuose.

Daug Francuzijos laivų at
plaukė Į Anglijos uostus. Bet 
mizerijoje, Oran ir Mers El- 
Kebir apylinkėje, kai kurie

dyti britų reikalavimus. Taigi 
trečiadienį Britanijos karo lai
vai užpuolė franeuzus ir pa
skandino jų šarvuoti, sužalojo 
sunkųjį kreiserį, paskandino 
arba padegė du skraidolius ir 
lėktuvų gabentoją, torpedavo 
mėginusį pabėgti šarvuotį, kaip 
manoma, Dunkerųue. Frahcuzų 
rankose belikęs tik vienas šar- 
vuot s, ir tas sužalotas.

Dabar didelė Francuzijos ka
ro laivyno dauguma yra arba 
Anglijos kontrolėje, arba su
naikinta. Hitleris mažai nau
dos turės iš franeuzų laivų.

Šie paskutiniai įvykiai rodo, 
kad praktiškai eina Francuzijos 
ir Britanijos karas, nors ofi-

franeuzų laivai nesutiko išpil-1 cialiai jis nepaskelbtas.

anglija užgriebė Prancūzuos
‘ ' LAIVUS

LONDONAS, Anglija, liepos 
4. Britaifijos saldžia perei
tą trečiadienį užgr ėbė Francu
zijos karo laivus buvusius Bri
tanijos uostuose.

Kai kurie franeuzų laivai pa
sipriešino britų akcijai. Oran 
apylinkėje, Alžerijoje, Įvyko 
paušis.

Du Francuzijos karo laivai 
nukentėjo, sako Britanijos pra-

neširfias.
apįe mūšį pr- 

mieji pranešimai nepaduoda. 
Bet neoficialiai kalbama, kad 
nukentėjusieji franeuzų laivai 
buvę Strasbourg ir Dunkenųue 
— abudu po 26,500 tonų.

Premjeras Churchill ketino 
padaryti parlamentui, praneši
mą ketvirtad.enį Francuzijos 
laivų klausimu.

PASKANDINTAS LAIVAS VEŽĘS VO
KIEČIUS BELAISVIUS

DAUGIAU NEI TŪKSTANTIS ŽMONIŲ ŽUVO

vie- 
mi-

Atšauks diplomatus 
iš naciu okupuotų 

šalių

dėl

W-ASHINGTON,’ D. C., lie
pos 4. — šiomis dienomis Vo
kietija pareikalavo, kad Jungt. 
Valstijas uždarytų savo pasiun- r 
tinybes nacių okupuotose šaly
se — Holandijoje, Belgijoje, 
Norvegijoje ir Luxembourge.

Valstybės sekretorius Cordell 
Hull davė suprasti, kad Jungt. 
Valstijos karo diplomatus iš 
sakytų šalių atšaiiks.Tikrumoj Elsbergis pašalin

tas todėl, kad jo pareiškimas 
sukėlė išgąstį Lietuvoje. Vy
riausybė pabūgo, kad išsigan
dę žmonės gali palikti derlių

Meksikos armija mo
bilizuota rinkimams 

artinantis

TURKAI MATO K AR A ARTIMUOSE 
RYTUOSE

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

Giedra; šilčiau; saulė teka 
5:20 v. r., leidžiasi 8:29 v. v.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, liejos 4. — Ateinantį sek
madienį įvyks Meksikos preži- 
dento rinkimai. Gali būti riau
šių. Taigi jau dabar Meksikos 
armija paskirstyti būriais vi* 
soj šaly. Jos užduotis bus pa
laikyti tvarką ir sulaikyti riau 
Šes. . J /■

ISTANBUL, Turkija, lepos 
4. — Turkijos vyriausybė sluok
sniuose reiškiama nuomone, 
kad netolimoj ateity Vokietija 
pradės- kampaniją prieš Iraką, 
kur randasi gausus aliejaus 
laukai.

Gal būt pati Vokietija į Ira
ką savo kariuomenės 
nėšių,s. Nac:ai tačiau 
Irano valdovą užpulti 

i Irakas iki šiol buvo 
jos protektorate. Dėl 
Francuzija pasitraukė 
Irako apsauga visai susilpnėjo. 
Britanija čia mažai kariuome
nės turi.

Turkija taipgi bijo, kad ka
ras artimoj ateity gali persi
mesti į Syriją. Francuzija yra 
pasiryžusi pasilaikyti Syriją 
sau. Gi Britanija nori paįmti 
ją ir, turėdama Syriją, apsau
goti Palestiną , ir Egiptą. Taigi 
buvusieji .sąjunginipkai, britai 
ir francuzai, dar gali susirem
ti su ginklais rankose.

Siūlo žiaurius Įsta
tymus prieš žydus

kol kas 
ragins 

Iraką.
Britani- 
to, kad 
iš karo,

BUDAPEST, Rumunija, lie
pos 4. — Vengrijos nacių par
tija įnešė parlamentan įstaty
mo projektą, kuris reikalauja 
internuoti Vengrijos žydus ge
ležinkelių vagonuose, uždrausti 
žydams vairuoti automobilius, 
uždrausti 
aukušerių 
bet ką iš 
nasirašyti 
kumentą.

Tas pats 
reikalauja, 
siems žydų 
tų leidžiama vest b o visiems 
kitiems vedybos butųt uždrau
stos.

Užgyrė bilių 200 ka
ro laivų pastatyti

žydėm s praktikuoti 
profesiją, uždrausti 

ūkininkų pirkti arba 
bet kokį legali do-

projektas 
vyresnie- 

šeimų sūnums tu-

ROMA, Italija, liepos 4. — 
Britanijos valdžia painformavo 
Vatikaną, kad jos lėktuvai, kiek 
galėdami, vengs mėtyti bom
bas j Romą, o laivai nebombar
duos miestą.

įstatymo 
kad tik

CAIRO, Egiptas, liepos 4. — 
Britanijos atstovas pareiškė, 
kad britai nušovė 60 Italijos 
lėktuvų birželio mėnesf.

Kiek lėktuvų britai pražudė 
per tą la ką, nepranešta. Bet 
pareikšta, kad Britanijos nuo
stoliai buvę visai maži.

Rolanduos armijos 
viršininkas išgaben

tas į Vokietiją
AMSTERDAM, Holandija. 

liepos 4. — Pranešama, Holan- 
dijos armijos viršininkas, gene
rolas Winkelman, išgabentas į 
Vokietiją kaipo karo belais
vis.

Rusija nereikalau
janti Dardanelų

ISTANBUL, Turkija, lepos 
4. — Turkijos vyriausybė pa
neigė gandus, jogei Rusija rei
kalaujanti teisės kontroliuoti 
Dardanelus.

LONDONAS, Anglija, liepos 
4. — Pereito trečiadienio va
kare paskelbta, kad priešų sub- 
mar.nas torpedavo ir paskan
dino Britanijos pasažierinį lai
vą Arandora, 15,501 tono.

Laivas gabeno į Kanadą dau
giau nei 1,500 vokiečių ir ita
lų karo belaisvių. Belaisvius

palydėjo 500 sargybinių.
Daugiau nei 1,000 žmonių — 

didžiumoje belaisvių — nusken
do.

Submarinas užpuolė britų 
laivą Airijos vandenyse.

Apie 1,000 žmonių pasiekė 
krantą.

FRANCUZIJAI RUOŠIAMAS TOTALINIS 
REŽIMAS

CLERMONT - FERRAND, 
FTancuzija, liepos 4. — Fran
cuzijos vyriausybė ketina su
šaukti šį penktadienį (liepos 
5) parlamentą posėdžiui.

Parlangentas turės paskirti 
komisiją, kuri paruoš naują 
konstituciją šaliai.

Konstituciją numatysianti 
stiprų parlament nį režimą, bet 
sumažinsianti atstovų rūmų 
teises ir,.ypač finansų klausi
muose. Gi vyriausybei galia

WASHINGTON, D. C., lie
pos 4. — Jungt. Valstijų se
nato komitetas, kurio žinioje 
yra laivyno reikalai, užgyrį at
stovų rūmų priimtą bilių. Tas 
bilius reikalauja pastatyti dar 
200 karo laivų.

TOKIO, Japonija, liepos 4. 
— Japonijos vyriausybė parei
kalavo, kad Britanija uždary
tų kelią siuntimui karo reik
menų į Kiniją,, Chiang Kai- 
sheko* vyriausybei, per Burmą. 
Britanija atsisakė išpūdyti Ja
ponijos reikalavimą. Bet britų- 
japonų derybos dar tebeveda
mos.;

Francuzijos valdžia 
kelsis Į naują vietą

CLERMONT - FERRAND, 
Francuzija, liepas 4. — Dar 
savaitė nepraėjo, kai Francu
zijos valdžia persike1© į šį mie
stelį, o jau ji planuoja keltis 
į kitą miestą. .

šitame miestely valdžios apa
ratui neištenka vietos, ta gi 
valdžia ketina keltis į Vichy.

businti duota* didesnė.
Šaukiama sesija gal būt taip

gi svarstys klausimus, kurie 
liečia atstovų Į parlamentą rin
kimus.

Vyriausybės sluoksniuose kal
bama, kad .sekančiu Francuzi
jos premjeru gali būti paskir
tas Lavai, žinomas Francuzijos 
atžagarievis ir Hitlerio bei Mus- 
solinio pataikūnas.

Francuzijos bilržuazinė ir 
katalikiškoji spauda reikalauja 
“naujo šaliai režimo”. Ir tas 
“naujas režimas” siūlomas to- 
tal nių valstybių, Vokietijos ir 
Italijos, pavyzdžiu.

LIEPOS ’IR RUGPIUČIO MftN. 
Naujienų Raštinė Sekmadieniais 

BUS UŽDARYTA.
Atidaryta kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro, 
šeštadieniais nuo 8 ryto 

iki 4 vai. po pietų.
Naujienų Administracija.

__
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TRYS BIČIULIAI

(Tęsinys)Musų bičiuliai po to kelis kartus nuėjo pas darbininką aplankyti ligonio, nuėję į tą rūsį pamatė ir įsitikino, kad tasai pats drėgnas ir nešvarus kambarys, tie seni ir aplūžę baldai išrodė daug geresni ir švaresni, nes reikiamą švarį galėjo jau pradėti daryti pati šeimininkė. Nuo to laiko jie pasidarė ne tiktai geri pažįstami, bet ir geri draugai. Ligonis išgijusi ir negalėdama kitaip atsidėkoti savo jauniesiems geradariams, nueidavo kiekvieną dienų j jų kambarį, pavyzdingai ir gražiai jį sutvarkydavo ir visuomet ’ jiems išplaudavo šnipštnkus ir jų baltinius.bičiuliai be jokių pataisų buvo perkelti į šeštų gimnazijos kla-šie mokslo metai buvo jiems įžymus tuo, kad jie išstudijavo įvairias moksleivių ideologines organizacijas ir padarė vieną gerai ir didelį darbų. Vasaros atostogas praleido dirbdami į- vairius darbus. Mokslo metams atėjus. Musų bičiuliai apsigyveno visi kartu ir tame pačiame kambaryje.-Nuo pat mokslo metų pradžios musų bičiuliai įstojo į idėjines moksleivių organizacijas, būtent: Juozas į “Aaušri- mnkų”, Jonas į ‘'Varpininkų” ir Antanas į "Žaizdrininkų”. Nežilu int į '‘Ateitininkų” kuopelės pirmininko grąsinimus musų bičiuliai" jų nepabūgo ir nuėjo tenai, kur diktavo jų protas ir uepė sąžinė. Būdami auk- icsmųjų klasių gminaz.stai, buvo nei po kelis karius savo įdėjimų organizacijų priešakyje ii

nazlja atsisveikinti.Paskutiniais metais musų bičiuliai daug kalbėdavosi, kas ką studijuos universitete, nes gimnazijų baigę buvo griežtai nusistatę studijas tęsti universitete.—Aš manau, — sako Juozas, — mediciną studijuoti, nes taį pastovus mokslas, savo darbe nepriklausai jokios politinės partijos ir tuo budu gali padaryti daug gero darbo žmonėms.—Tikrai tai dar aš neesu nusistatęs, —- paaiškino Jonas, — man patįnka teisė, darbas nėra jau taip labai sunkus savistoviai gali gyventi, nepriklausai nud jokios partijos ir viršininko malonės. ,—Norėčiau studijuoti mediciną, — sako Antanas, — bet tėvas pasakė, kad pinigų mano išlaikymui jau daugiau man neduos, nes jaunesnįjį broliuką reikia leisti į technikos mokyklų, nes šiais metais jisai baigė Keturias gimnazijos klases ir jau reikia pradėti juo rūpintis. Aš manau studijuoti ekonomikų, nes toji mokslo šaka ypatingai ma^ie domina, esu pasiryžęs ieškoti gyvenimo blogumo šaknų ir kiek tiktai leis gyvenimo aplinkybės, kelti jas aikštėn ir ieškoti gyvenimo gerinimo būdų. Studijuodamas! e- Konomiką busiu šiek tiek laisvesnis ir galėsiu užsidirbti sau duonosTaip ko sau nutarėversilele. Kaune gyvenimas šiek tiek kitoniškas. Jų kaip studentų ir darbas šiek tiek pakitėjo, nežiūrint į jų pageidavimus gyvenu kartu, tas įgyvendinti jiems nenusisekė. Juozas apsigyveno pas savo pusbrolį valdi- UjaUKu, nes čionai jam nieko nedainavo kambarys ir tiktai teko šiek tiek primokėti už maišių. Jonas apsigyveno pas savo

kąsnį.musų bičiukai pasirin-susitikti Kaune — tini

tų ir reieratų įvairiomis! temomis. Nežiūrint į jų ideo.uginius skirtumus musų bičiuliai buvo geriausi draugai ir prieteliai. Taip gyvendami ir juste nepajuto, kaip greitai praėjo linksmas ir malonus gimnazistų gyvenimas ir jau reikėjo su gim-
PERKA—PARDUODA—MAINOElektrinius Motorus
.Ekspertinis Pataisymams Patarnavimas.

F’an Motorai—Kumpų Motorai — Šaldytuvų 
Motorai—Elektriniai Motorai, Vartojami Kcs- 
luti rantuose—Btičernžhe—Uiitsiuvyklofc.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

PAKEPINA PASKOLAS — DYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATYS PASIIMAM IR 

l’RISTATOM
Sklidus Patarnavimas—Dieną—-Naktį

SUPER1OR ELECTRIC 
COMPANY

2111 SOUTH VVABASH AVĖ.
Tel. CALL’MET 0402

goje ir jam niekas nekainavo, ne Kambarys, nė maistas. Antanas Kaune artimesniųjų gimi-ne viename dienraštyje, kad studentas duoda pamokas uzir pasitaikė, kad vienam žymiam valdininkui buvo reikalingas mokytojas —-repetitorius, kuriam reikėjo paruošti savo vaikus gimnazijoje, nes mokslas jiems gan' sunkiai sekėsi. Antanas su tuo valdininku susiderėjo, kad kiekvienų

dieną jo mokiniams duos po dvi pamokas, nustatė’ laikų ir po to vis$ laiką laisvas. Kambario ir maisto Antanui buvo dar maža, nes dar turėjo susirasti uždarbį: nusipirkti rūbams, knygoms ir kitoms smulkioms išlaidoms.Nežiūrint į musų bičiulių draugiškumą, Kauno gyvenimas juos visiškai perskyrė, nes čionai reikalavimai pasidarė daug didespi, negu, kad jie galvojo. (Jmversicęte Jię įstojo 'į tas pačias korporacijas ir kokį laikotarpį buvo pavyzdingiausi tų korporacij ų nariai. Antanas universitete pasidarė nepaprastai veikius ir savo veiklą ėmė reikšti -ne tiktąj uniyersitete, bet ir už universiteto sienų. Labai dažnai važiuodavo į įvairius darbininkų susirinkimus, darydavo pranešimus įvairiais profesiniais ir ekonominiais reikalais. ‘ j ' •Jonas, nors pasjiko “Varpininku”, bet jokiu veiklumu nepasižymėjo, nes jo brolis buvo žymus valdininkas ir jį įspėjo, kad dėl jo politinės veiklos nepakenktų brolio galimai karjerai. Juozas, kai busimas gydy-’« tojas labai įsigilino į savo mediciniškas studijas, nes čionai profesoriai ypatingai mėgsta paspausti.Be to, jisai apsigyveno pas savo pusbrolį, kuris turėjo labai ponišką žmoną. Juozas, buvo pratinamas, kaip busimas gydytojas prie poniško gyveninio. į “Aušrininkų” susirinkimus pradėjo eiti vis rečiau ir rečiau. Tuomet, kuomet jie darydavo įvairius susirinkimus, tai Juozas negalėdavo išeiti, nes. jisai turėdavo dalyvauti puošniuose pietuose, nes taip buvo surikiavusi jo pusbrolip žmona.Antanas juo toliau, juo darėsi didesnis nenuorama ir dėl savo politinės veiklos, teko pajusti vieną kitą didesnį smūgį. Ponai, kurie buvo susitarę su [Antanu, už ĮMmokasf; duotit kambarį ii< maistą, pasirodė, kad jisai buvo vienos žymios įstaigos viršininkas, kuriam pavesta sekli ir nustatinėti piliečių pavojingumas ir nepavojin- giimas. Iš provincijos Antano veikimo, kaip tiktai ir pradėjo plaukti tokios nepalankios apie Antaną žinios. Viršininkas Antaną pažinojo, kaip tvarkingą ir gabų studentą ir kaip savo gyventoją. Todėl tokioms pro- vmcijds žinioms nepritardavo ypatingai didelę reikšmę, gerai žinojo, kad Antanas yra kraštutinis socialistas ir yra žymus darbininkų veikėjas, bet jisak [kaip savo vaikų mokytojo nenorėjo taip labiau, kad dar nebuvo rų ribų. ,Vieną kartą, viršininkas pasikalbėjęs su savo žmona, nutarė patarti Antanui mažiau politikuoti, pažadėdamas gerą rekomendaciją į pelningą^ vietą. Nors viršininkas pats abejojo ar Antanas sutiks priimti jo siūlymus, nes jisai gerai žinojo, kad Antanas yra didelis darbininkų draugas ir savo darbe niekam jokių nuolaidų nedaro.—Pasiseks, nepasiseks, — sako ponia viršininkienė,. —- bet reikia žmogui padėti, jeigu jau .r studentas būdamas proto neturi, tai jau jisai jam ir nereikalingas, įroniškai pasakė ponia viršininkienė.Susidarė tokia padėtis, kad Įanie miestelyje, kur tą šventadienį Antanas turėjo skaityti

sįstatė niekur nevažiuoti įr pa- gu. Aš kaip darbininko vaikas < .jųti namuose — pailsėti. Jo šek neesu suvaljįęa vieno apeisi- 1 ūkininką butui net nieko ir neži-j no ii- banano, o gimnaziją bai- < noję, jeigu tarnaitė nebūtų pd-’ giąu pėnluufcėims ir palygina- : sakiusi, kad Antanas šiandien mai visai dar jaunas. Pažįstu ir dąūgįaii šąvb mokslo draugų, kurie pe apelsinų ir bananų buvo geri ir gabus mokiniai.Ponia viršininkienė nors nebuvo’-baigusi jokio mokslo, ir apie vaikų auginimą ir auklėjimą netui ėjo jokio supratimo, bęl savo autoriteto mažinti vis cik nenorėjo. Pasiliko prie savo huoiiionės, kad apelsinai ir bananai vaikų gabumams turi labai didelę reikšmę.—sakykite, ponas, Antanai, kodėl tamsta kiekvieną sekmadienį važiuojate į provinciją su įvairiomis paskaitomis ir pranešimais, ar tamstai toksai darbas nenusibosta, — klausia ponia viršininkiene.—Matote, ponai, esu darbininko vaikas, nežiūrint į tai, kad baigiau gimnaziją, baigsiu universiteto, ekonominį fakultetą, bet tampriai esu susirišęs /su darbo žmonėmis — darbininkais, todėl laikau už savo šventą pareigą mokyti tokius žmones, kurie neturėjo galimybes norniališkai mokytis.—Ar, tamsta, pani, Antonl, manai, kad darbininkus galima ko nors išmokyti, — įroniškai žiūrėdama į Antaną klausė jį ponia viršininkienė, — aš manau, kad darbininkams joks mokslas nereikalingas, jie turi liktai dirbti, nes jie ir yra tiktai tam, kad dirbtų.—Darbui, ponia, esame mes

noję, jeigu tarnaite i ienų tų pa
sakiusi, kad Antanas šiandien 
namuose. • ■ • \ ,

y , , * . ..»4 *,Sįii8idariu§ progai šeimininkai dar šiapdięp nusistatė sii, Antanu pasikalbėti ir pasiūlyti jam savo sumanymus. Aplinkybes tam tikslui sudaryti buvo- nesunku, nes kas nepanorės su tokiais žmonėmis asmeniškais reikalais pasikalbėti. Be ro, An-repetitorius.Pietus pavalgę, šeimininkai pareiškė norą su Antanu pasikalbėti. Antanas su toįciu šeimininkų siulijimu sutiko.• —Na, sakykite, ponas Antanai, kaip musų'* vaikai mokosi, bus galima ką nors išmokyti, ar ne, — paklausė viršininkas.—O, taip, — atsakė Antanas, — jaunesnysis tai ir tikrai gabus mokinys, vyresnysis tai truputį, perdaug atsilikęs, reikės su juo daugiau padirbėti.—Sakote, ponas Antanai, — įsikišo ponia viršininkienė — kad Jarukui sunkiau eina mokslas, matote, jisai iš mažens buvo silpnesnis, ir, be to, buvo tokie laikai, kad jam iš mažens negalėjome duoti apelsinų, bananų, o tas į vaikų gabumus turi labai didelę reikšmę, — taip samprotavo ponia viršininkiene ir aiškino vaikų gabumus,—Aš manau, -r-. sako Antanas, — vaisiai reikalingi vaikų sveikatai sustiprinti, bet, kad jie turėtų kokių, nors tiesioginęįtakų į vaikų gabumus, tai vai- visi. Darbas labai įvairus ir to-
M lį fU ■ ■ P.......r..............■ Į,U—......... 'n*' ■ ' - --r- T ■ -m. 6 -T

dėl reikalingi įvairus darbininkai. Turime kreipti ypatingą dėmesį, kad darbininkai butų išsilavinę, nes dabartinė padėtis ręikalauja iš darbininko labai daug žinių, be to, darbininkas yra toks pats žmogus, todėl jisai turi suprasti ir bendrus gyvenimo reikalavimus.—Sakykite, ponas Antanai,— įsikišo viršininkas,—jeigu tamsta mestumei politikuoti, gautumei gerą vietų, gautumei gerą algą ir galėtumei gražiai ir žmoniškai gyventi, rekomendaciją duodu aš pats.Labai dėkui, ponas viršininke, aš manau, kaip tiktai baigsiu universitetų, busiu geras savo dalykų žinovas, tuomet gausiu ir atitinkamą vietą.—Ne, ponas Antanai, — atsakė viršininkas, — jeigu tamsta taip politikuosi, suprantama, galėsi baigti ne tiktai ekonominį fakultetų, bet ir kelis fakultetus, o darbo vistiek negausi.(Bus daugiau)
Skelbimai .Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
? ra i įaudingos.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

r DIENA IR NAKTĮ 'Visi Telefonai YARDS 1741-1742
: 4605-07 So. Hermitage Avė. 

4447 South Fairfield Avenue
; |JB?I .. , . u’ •_>

Telefonas LAFAYETTE 0727

s—x t. -« __ . koplyčios visose

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

su POVILU SALTIMIERU.

»----------- -— ---------- .-■■4'-—-------------- --------------------------—- ------------------------- '■---------------------------------------------------------------------- v

Laidotuvių Direktoriaigriežtai imti, ttio tasai jo veikimas peržengęs tam tik/
cKANE UOAL COMPANY 

bo; a ai a g Avenue 
Tėlcfonas PORTSMOŲTH 9022

UUCAhuN lUuie.Ruo iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.35 
5. tonus ar daugiau .............................* 1 •
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- 5>"7-OO 

1 ant 50 tonų an daugiau tiktai .......... * ■ “
PETROLEUM CARBON COKE $g.00

Sales Ta., Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲLAIKRAŠTIS :
VIENYBE

■ ' .u 7 ' ■ ■Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta.Die.nraštvje suteikiama žinios iš viso pasaulioIR LIETUVOS.VIENYBE plačiai ąprašo nple Amerikos lietuvių veikla. kelia aikštėn <r gina lietuvių reikalus, platina mokslą ir kulturą, kovoja sii lietuvių nutautimu.Sykį savaitėje leidįžia jaunimui anglų kalba puslapį ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų
Pasaulį” zkaipa metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.

Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 
persiuntimas į Lietuvą ir kitur.UTHUANIAN PRESS CORP.

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

NARIAI
Chicagos, 
Cicero . 
Lietuvių, 
Direktorių 
Asociacijos

Uiii milinei tt n n m 111111111111111111

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS i 

VISOSE, MIESTO 
DALYSE

m i| įmini i n lininiu m m m n imu

J. Liulevičius ,
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

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

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

’ ’ " s. p. Mažeika yar<i9 hss
3319 Lituanica Avenue YARds 1139

Dr. V. E. 8IEDLINSKI
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0594
Ąntrąd., Ketvirtad., Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

TeL LAFAYETTE 3650DR. STRlKOL’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 1930DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro

■ Seredoj pagal sutartį

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and M1DWIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 

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

DR RUNO J. 
JRICKAS 

gydytojas ir chirurgas 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

« KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
PHYSICIAN and SURGEON

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

AKIU SPECIALISTAIDR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 
, Kreiyas Akis

, . Ištaiso
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Ofiso Tel. YARDS 5921DR. BERTASH

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis pagal sutartį

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
Tel. Kenwood 5107

Phone CANAL 6122DR. 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 
Residenęijos Telefonas 

BEVERjlY 8244 
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

.---------- - ---- -------------

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

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

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6737

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.DR. Margeris

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 r, iki 2 popiet 

ir nuo 6 iki 8 vakaro 
Šventadieniais tik susitarus 

Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395 ♦Dr Stisanna Slukis

Moterų ir vaikų ligų gydytoja '
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAIDR. 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 S t.

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:

Supcrior 9454 ar Central 7464Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vak 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną, , .
Phone MlbWAY 2880

Telefonas YARDS 0994Dr. Maurice Kahn
4631 COIJTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

vados viršininkas susirinkimui nedavė leidimo ir tajs šventadienis pasidarė jam1 laisvas. Antanas norėjo kreiptis į ^avo šeimininką, kaip į visų viršininkų viršininką ir prašyti intervencijos, bet pagalvojęs priėjo išvadą, kad taip daryti nepatogu, nes asmeniškai pažįstamą žmogų išųaudoti vįsuonieniniams reikalams buvo lyg ir nepatogu. Tokia jau buvo Antano etika. Tą sekmadienį Antanas nu-

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

1 » A . z • •

ALBĘRT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

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

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

Telefonas SEELEY 7330 .
Namų telefonas Brunswick 0597

ADVOKATAI
K.KGUGIS

. ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn S L
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 §ekmadienįais 

—pagal sutartį

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

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

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 12DR. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

Garsinkitės “N-nose”
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Clevelando ir Ohio Žinios
Kun. širvaitis apleido Cleveląndų. — Matilda Zitkiute 

baigė mokytojos kursų. — Mite Jubzas Kratavičius. 
— Zikienė ištekėjo už Baranausko. — Susirūpino 
medaliais. — čalio jubiliejinis piknikas. — Naujas 
skandalas. — Raketas. — Stalino cenzūra.

Jaunas kunigas širvaitis, ku
ris svečiavosi Clevelande per 
keletu mėnesių, jau apleido šia 
kolonijų. Kun. širvaitis atvyko 
iš Europos tik trumpam, laikui 
pasisvečiuoti. Btt kilus karui 

- turėjo pasilikti daug ilgesnį lai
kų. Kiek teko patirti, tai minė
tas kunigas nori tęsti savo mok
slų ir toliau. Jis norėtų grįžti 
į Europų, bet dėl dabartinės pa
dėties vargu norės tų padaryti. 
Greičiausiai jis įstos į kokių ko
legijų Amerikoje. Jo planas 
maždaug yra toks.

Apie kun. širvaitį galima pa
sakyti, kad jis yra ne vien t k 
tikybos platintojas, bet ir pla
tus visuomenės veikėjas.

Apsivedė vietos veikėjas Fe
liksas Baranauskas su ponia Zi- 
niene ir išvažiavo medaus mė
nesį praleisti į vakarines vals
tijas. Abudu jaunavedžiai yra 
plačiai lietuvių tarpe žinomi ir 
daug pasidarbavę draugijų gė
rovei. Linkiu daug metų links
muos gyvenimo.

Musų kolonijos

kų jie dabar darys 
bos duotais medaliais. Tur b..t, 
Stalinas jų nepripaž ns d.dvy
liais. Visgi nemažas galvosūkis, 
kų su jais padaryti. Well, kaip 
be nuopelnų gavo, taip gali į 
gurbų ir numesti. '

kavalier'ai

su Smet

PASADENA, CAL.— Jean 
Stith, gražiausia Pi Beta 
Phi konvencijos delegatė.

I Kai Musu Gollistai
4* >..

Sugarmėjo 1
Evanstonau

Chicago City Bank 
hnd Trust Company

Baigė mokslų Matilda Zitkiu- 
lė ir gavo mokyt )jcs la p nį 
Yra malonu matyti, kad iš lie
tuvių vis daugiau ir daugiau at-

lyti, kad mu ų jaunimas vis 
Lando kų geresnio savo gyveni
me atsiekti.

Apsivedė visiems gerai žino
mas clevelandietis jaunuolis 
Norbertas Skirbantas su panele 
Bernice Alexander Amsterdamo 
mieste, N. Y. Po praleidimo nu 
lauš mėnesio jaunavedžiai žada 

apsigyventi Clevelande, kur 
Norbertas ir užaugo. *

Šv. Jurgio p .rapija rengia sa
vo pirmutinį piknikų liepos 7 
dienų Basta’s Grove. 'Komisija 
tikisi daug publikos, kaip ir pa
prastai į parapijos piknikus pri
važiuoja.

Mirė Juozas Kratavičius nuo 
1125 E. 79 St., sulaukęs tiktai 
47 metų amžiaus. Paliko žmo
nų, tris sūnūs ir vienų dukterį. 
Palaidotas su bažnytinėmis ap
eigomis.

Darbams kiek pegerėjus ir 
vedybų skaičius dikciai pad dl- 
jo, — taip bent praneša leidi
mų biuras. Per pirmus šešis 
mėnesius šit) metų vedybų skai
čius pašoko iki penkiolikos nuo
šimčių daugiau už pereitų me
tų pirmus šešis mėnesius.

tas, tai rengiasi prie rinkimų. 
Dabar jau yra įrodyta, kad ir 
prieš nominacijas taip buvo da
roma. Bet daugelis iš aukotojų 
tylėjo, bijodami darbus praras-

Iš Clevelando apylinkes dvi
dešimt penki kunigai liko pa
aukštinti ir perkelti į įvairias 
vietas. Sako, kad popiežius su
teikęs tokius paaukštinimus tik 
geriems tikybos platintojams.

Winkler Stokeris duoda pačią 
geriausią, švarią, lygią, automa
tinę šilumą. Nė durnų, nė suo
džių, nei pelenų. Pašalina furną- 
so darbą. Sudega mažiau anglių. 
Dega pigesnė anglys. Pats save

< apsimoka.

ARCHER STOKER 
SALES CO.

Čalio jubiliejinis piknikas į- 
vyko su pasižymėjimu; net ir 
policistai buvo reikalingi kai 
kuriuos apraminti. Tątai mažai 
kada musų kolonijoj pasitaiko. 
Gal įvyko dėl to, kad tai buvo 
Čalio jubiliejus.

Clevelando tautiškoje gazie- 
toje Dirvoj Vyt. Sirvydas rašo, 
kad socialistai pamiršo, kaip jie 
kooperavo su komunistais Ame
rikos Lietuvių Kongrese. Bet ar 
Sirvydas atsimena, kaip tauti
ninkai kooperavo su komunis
tais, kad galėtų SLA užkariauti. 
Tik bėda buvo ta, kad nariai 
nepasidavė visokiais blofais su
vedžioti. Kai socialistai koope
ravo, tai tada daug kų ir nuvei
kė.

Ir vėl atsirado naujas rake
tas. Kažin kas atspausdino dau
gybę tikietų panašius į polici
jos tikietus, kuriuos užkabina 
ant automobilių radę nevietoje 
paparkinta. Na ir tokių užkabų 
jau yra daugybė parduota. Ka
da savininkas pa’ieka savo au
tomobilių kokioje uždraustoje 
zonoje, tai jis pats užsikabina 
tų tikietų, nueina sau. Mano, 
kad jau kitas policistas pasisku
bino tai atlikti.

Bet kaip visiems raketams, 
taip ir šiam jau priėjo galas. 
Policija pradėjo tai susekti ir 
areštuoti automobilių savinin
kus, kurie tuo naudojasi. Tie ti- 
kietai’ atspausdinti labai pana
šus ir net įvairių policistų nu
meriai uždėti, tik reikia laikų 
užrašyti, kada lieka užkabintas.

arbaŠaukite Lafayette 3138, 
atvažiuokite

3970 ARCHER AVENUE

Joe Bagdon
-

Garsinkitės “N-nose”i

Miesto rotušėje vėl iškilo nau
jas skandalas. Pasirodo, kad 
kai kurie įvairių departamentų 
viršininkai priverčia darbinin
kus paaukoti dienos darbo al
gų ir dar net daugiau į tam tik
rų fondų varymui agitacijos už 
majorų Burton į S. V. senato
rius. Mat, Burton yra nominuo-

Naujagadyniečiai Pas Drg.’' 
Millerius.

Neseniai “Naujos ^Gadynės” 
choras turėjo .suruošęs gražų 
go.fo L.rnamentų Evan .Un.) 
Coinmunity Golfo Klube.

Dovanas — prizas Eime jo 
sekami gollisiai: Edūie Andle- 
son, ,S. Mačiulis, Albert Petrai1- 
tis, Sieli Kuprevičius, Helen 
Stupar, (“booby prize”) Estei 
le J. Parker, Frank Parker ir 
Mrs. A. Machulls.

Jaunimas turėjo smagaus it 
..nksmo jaoko ir malonumo iš 
gautų prizų.

Reikia pažymėti didelį pasi
šventimų ir darbų “Naujos Ga- 
lynes” chorui draugų M L erių 
G'.v; n tono). Dau Jausmai pe.

ma/onumų ir pasidaroav ma 
horas turėjo progų suruošti čia j 
onį puikų p:.silinksmln mų —! 
Airnamehtų. Negana to, draugė' 
ei. Midckeriė, su pagalba J. Ku- 
hinskienės, Ambrozicnės ir Je-1 

sinskienės suruošė skanių va- 
Karleuę, visus svečius graži, i 
pavaišino ir po to visi linksmi
nosi šokdami ir kortuodami iki 
vėlyvos nakties. '

Drangas Milleris irgi neatsi
liko nuo darbo. Jis, kaipo vie
tos šeimininkas, prižiūrėjo sa- 
eo svečius ir kartu jiems pa
grojo smagių polkų ir suktinių!, 
ant savo 35, metų seno arino- 
niko, kurį atsivežė iš Rygos at
vykdamas j Jungtines Valstijas.

Draugė Millenenė man pašte-- 
bi: “Savo laiku jis labai gra
žiai grojo armonikų, bet dabar 
jau pamiršęs ir negroja taip ge
rai.” Well, drauge, aš manau, 
karį anais laikais draugo Mille- 
rio ir mažas akies mirktelėji
mas veikė daug giliau jūsų šir- 
aį, negu kad- šiandien nors ir 
didelis bučkis... i

Millerių dukrelė Juziutė ir p- 
lė Valeria Lad:gaitė, kaip ir vi
suomet, dirbo sušilę, kad kuo- 
geriausiai patarnavus ir lošime, 
ir vakarienėj draugams ir sve
čiams. Naujagadynietis

maniai ir rūpestingai. Valdyba 
ir ' direktoriai yra patyrę ban- 
k ninkai. čionai yra teikiamas 
įvairus
mas. ši.s bankas tdri kelis tūk
stančius kostumerių. šioje bri
koje veda savo bankinius rei
kalus ir didelis skaičius lietu- 
v.ų. J

Patartina remti tas įstaigas, 
kurios garsinasi ‘"Naujienose”.

(Sp.)

finansinis patarnavi-

Halsted ir 63rd Street 
• • I

Vienas iš didžiųjų už vidur- 
miesčio bankų yra Chicago City 
Bank and Trust Company.

Telpa šiandien “Naujienoje” 
finansinė apyskaita š os Lan
kos. Iš apyskaitos matosi, kad 
bankas turi apyvartoje $29,- 
302,219.66. Tai didelė suma pi
nigų. t ' v

Šis bankas, yra vedamas su- rios garsinasi “NAUJIENOSE
Pirkite tose krautuvėse, ku-

Statement of 
FINANCIAL CONDITION

CHICAGO CITY BANK 
AND TRUST COMPANY

JUNE 29, 1910
RESOURCES

Cash on Hand and in Othcr Banks ... 
U- S. Government Bonds ........................
Muhicipal Bonds ............ ...........................
Other Listed and Marketable Bonds .. 
Commercial Paper ............  <..............
Pūrchased Notos Secured by Stock

Exchange Collateral .........................
Loans and Discounts .... ........................
Real Estate Loans—Residential ..........
Industrial and- Commercial Real Estate Loans 859,408.71
Federal Housing Administration

\ Mortgagc Loans ...........................................
Bank Building .................*......................................
Bank Bcal Estate Leasc ...................................
Customers’ Liability on Letters of Credit . 
Other .Resources .... I......... ..................................

$14.552 196.29
3,698 942.00

411,889.74

615,000.00

1,740,729.61
2,951,581.81

860 686,39

1,804,838.80 
700,000.00 

1.00 
3,360.14 

438,806.10

.$29,302 219.66
LIABILITIES

Capital ............................................... -................
Surplus ...................................................................
Uridivided Profits   ....................-........ x.........
General Reserve ......... ........................................
Contingent Reservcs ...........................................
Reseryęs for Taxes, Interest and Insurance
Federal Houęing Administration

Tax, 
Li abi lity 
Deposits

ect.< Deposits ......l,... 

on Letters of Caedit

dar ne
pasiėmė : 
skaičių.

O Liepos 4 dienai 
atėjus, fejerverkai jau 
savo reguliarį aukų 
Mažiau ar daugiau apdegino 16
va kų. Keli jų praras regėji
mų.

O Prūde, prie Ridge Road 
ir Halsted Street, prigėrė 7 me
tų berniukas, Richard O’Brien. 
nuo 15432 Park avenue, Har- 
vey, III.

800,000.00
800,000.00
305,212-17
74,272.96
7,482.07

60 768.74

124,345.33
3,360.14

27,126,778.25

$29,302.219.66
Under State Government

Chicago Clearing House Supervision
BOARD OF

Frank C. Rathje 
Robert Anderson 
Herman A. Becker
Edwin Carson
Hans D. Claussen
Peter De Vries 

. Sam Ehrlich
Charles W. Heidel

CHICAGO CITY BANK

DIRECTORS
Henry F. Jaeger 
Fred H. Korthauer 
Chester W. Kulp 
Wm. H. McDonnelI 
James McHugh 
John Mueller 
Adolph Quist 
J. Parker Šmith

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

• Mes galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant bet 
kokj vartotą karą. Visi karai 
garantuoti ir turi praeiti saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty
kite musų nuostabius pirkinius. 
Nereikia Įmokėjimo, 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 nirkiniu:
1936 Oldsmobile 5 pas. $0715 
Sedan. Kaip naujas ...... fc I v
1936 Packard 4 durų
Sedan ................ ...........
1937 rfash, mažasis 4 durų
Sedan, radijo, Šildytuvas 
defrosteris, tik ........  w ■ w
1937 Terraplane 4 durų $OQC 
Sedan. trunkas .............

IR DAUG KITOKIŲ. 
Atdara Vakarais iki iu v. 

ir sekmadienj.
7333 SO. HALSTED 
Tel. Aberdeen 3780

r.

VICTOR B4GDONAS
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0C66

" • FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

saisvkile Savo
Namus Palu J 
Viskas

Jeigu neturi pinigų, kreip 
kis į Naujienų spulkų,— 
gausi paskolą ant ilgų 

»' metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

' INSURANCE ]
(APDRAUDA)

' I

• 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 Public Liabi- 
lities.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St
•

Raštini atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais —• 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet

V
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

pačios Naujienos 
n-n naudineros k

AR JIESKAI 
DARBO?

- - - - - - - - - - - - SKAITYK KASDIEN- - - - - - - - - - - - j

NAUJIENAS
6 ....IR TEMYK SKILTIS—- - - - - - 1

"REIKIA DARBIHINKH"
Lietuviai taipgi perka r parduoda 

ir progas sužino faktai per

NAUJIENAS

Halsted at 63rd Street
Member Federal Deposit Insurance CorporationĮVAIRIOS ŽINIOSRepublikonų nominacijos su 

triukšmu praėjo.'Partija džiau
giasi, kad jau kaip ir esąs iš
rinktas prezidentas iš republi
konų. Bet palaukime, kol de
mokratai atliks savo pareigas. 
O jei Rooseveltas trečio termi
no kandidatūrų priims, tai jau 
galima iš anksto sakyti, kad vi
sus nušluos. Vis dar matyti, 
kad Rooseveltas turi gerų var
dų visuomenės tarpe, ir daugu
mas eina su juo.

WPA darbininkai 
kontestuos Įstaty

mą teismuose

r

VADINSIS:—

Naujienų Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILDING, LOAN

AND SAVINGS ASSOCIATION, DABAR

Universal SaVings 
and 

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

MOKA 3Mj% UŽ VISUS INDELIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

Matyti iš įvairių šaltinių, kad 
Stalinas deda gana stiprių cen 
zurų Lietuvoje, nors ir komu
nistai sako, kad laisvė Lietuvai 
sugrųžinta. Jau rusiški žanda
rai tvarko spaudų ir demonstra
cijas bei įsako, kokių tvarkų 
Lietuvos žmonės turi turėti. 
Tiesa, jau paleido politinius nu
sikaltėlius iš kalėjimų, bet hera 
abejonės, kad paleistųjų vietųs 
užpildys kiti, kurie nebus Sta
linui palankus. Jeigu žmogus iš 
kalėjimo ir paleistas, bet lais
vės jis vistiek neturi. Su kuriuo 
botago galu kirsi, tai vis bus 
skaudu. Jeigu Lietuva tebeturė
tų neprikalusomybę ir patys su
kurtų laisvų gyvenimų, tai ta
da butų galima didžiuotis lais
va Lietuva. O dabar-tai ir vėl 
virto rusiškomis kazermėmis.

—Jonas Jarus

NEW YORK, N. Y., liepos 
2. — Kongresas neseniai pri
ėmė įstatymų, kuris atima WPA 
darbų nac;ų bundo ir komu
nistų partijos nariams. Dabar 
du WPA darbininkai, George 
R. Carroll ir Charlotte I. Long, 
iškėlė bylą teisme, kontestuo- 
dami šitą įstatymą. Jų skun
das argumentuoja, kad įstaty
mas esąs priešingas šalies kon
stitucijai.

Užgyrė Stimsono pa
skyrimą karo sek 

rotorium

Duodam Paskolas ant
/

Pirmų Morgičių
Chicagoj ir Apielinkėse, Lengvais Išmokėjimais; pirkimui, 

pataisymui ir statymui naujų namų

apdrausti iki $5,000.00 per 
Corporation, Washington, D. C

$1,000,000.00
KREIPKITĖS I

MOKAME 9
Dividendų už padėtus pinigus , i

Kiekvieno asmens taupiniai yra 
Federal Savings & JLoan Insurance

TURTAS VIRŠ
DEL INFORMACIJŲ

federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

WA’SHINGTON, D/ C., lie 
pos £’. — Senato karo reikalų 
komitetas 14 balsų prieš 3 už
gyrė Henry L. Stimsono pa
skyrimų karo sekretorium. 
Stimson yra republikonas. Tas 
pats komitetas studijuoja pa
skyriau Frank Knoxo, Chica
go Daily News leidėjo, laivyno 
sekretorium. Knox taipgi re- 
publikonas.

2202 W. Cermak Rd. Chicago, III. ■
Telephone Canal 8887 Ben. J. Kazanauskas, Secretary ■

RASTINES VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v. 
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną

ms Sntt talstįLSmt. CIICAS& ĮU,
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.Užsafcyine kaimu
Chicagoje—paštu

Metams_________________
Pusei metų-------------------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams ;l__
Vienam mėnesiui ___ ___

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija___________
Savaitei __________
Mėnesiui _______________

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

Metams ---------------------------  $5.00
Pusei metų ............ ...............‘ 2.75
Trims mėnesiams ________ 1.5C

• Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui ............  .75

' Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams _____rte__________ $8.00'
Pusei metų ------------------- — ’ 4.00
Trims mėnesiaips________ <150,
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu aų įsakymu. t

Vėl kviečią į Maskvą
• i* . ,ę

Liepos 1 d. iš Kauno atėjo žinia, kad “Molotovo pa
kviestas, užsienių reikalų ministeris Krėvė-Mickevičius 
išvyko Maskvon”. Neperseniai buvo į Maskvą pakvies
tas Merkys, kuris tuomet buvo Lietuvos ministeris pir
mininkas. Žinome, kas po to kvietimo atsitiko.

Veikiausia, ir ši Krėvės-Mickevičiaus kelionė į 
Maskvą kaštuos Lietuvai nepigiai.

Totalizacija progresuoja
Toje pačioje Kauno telegramoje, iš liepos 1 d., pra

nešama apie legalizavimą komunistinio jaunimo sąjun
gos. Pirmiaus buvo legalizuota komunistų partija. Bet 
nėra legalizuojamos nei valstiečių liaudininkų partija, 
nei socialdemokratų partija, nei krikščionių demokratų 
partija, nei tų srovių jaunimo sąjungos.

'Ar tai demokratija? Ne. Tai žinksniai i totalitarinę 
santvarką.

Totalitarinėje (viską apimančioje) santvarkoje val
džia toleruoja tiktai tokią partiją, tokias draugijas ir 
jaunimo sąjungas, kurias ji kontroliuoja. Organizacijų 
laisvės nėra.

Tokią santvarką turi sovietų Rusija, hitleriškoji 
Vokietija ir fašistiškoji Italija.

PUČIA

Apie SLA. 41 Seilną

Lietuviškų komunistų 
rerjs” (ar “voždius”) 
“Laisvėje”:

“Brooklyno, Chicagos ir S. 
Bostono lietuvių masiniai su
sirinkimai aiškiąi parodė, 
kur link didieji vėjai pučia. 
Jie parodė, kokia milžipišįka 
amerikiečių daugiima džiau
giasi pravestu Lietuvoje peįr- 
varsmu ir nuoširdžiai sveiki- 
na Lietuvos naujosios vy
riausybės daromas reformas.

“Neperdėsime pasakę, kad; 
90 nuoš. Amerikos lietuviu 
pritaria perversmui.” z
Kad komunistai yra vėjo pa

mušalai, tai seniai žinoma, j^et 
vėjai, apie kuriuos kalbama 
aukščiaus paduotoje citatoje, 
yra jo paties pučiami. Jų “dy
dis” yra įsivaizduotas.

Paleckio sveikintojų mitim 
gas Chicagoje buvo skystokąs, 
nežiūrint to, kad buvo garsina
mi kalbėtojai iš kitų miestų. 
Kaipo įrodymas minių “entuzb 
azmo” už įvykusį 
“perversmą”, j“ 
rikoniškai kalbant, 
“flop”.

Kjtas faktas. SLA. 
kokių dviejų šimtų 
dalyvavusių balsavime rezpliu- 
cijo^, pasmerkiančios bolšeyi- 
kjMcą įnvaziją Lietuvoje, tįk 3 
asmens pakėlė i.rankas prieš re
zoliuciją. Taigi daugiaus kaip 
90 nuošimčių išreiškė višai ką 
kita, tik ne džiaugsmą.

Vietoje vėjo, tas “fiureris”

“fiu- 
rašo

jisai buvo, ąme-
, grynas

seime iš 
delegatų,

Tūkstančių tiikstąnčiai b
“Kaune, dalyvaujant vyriąusybei, įvyko 15,000 

žmonių mitingas pčlitiniems kaliniams pagerbti.. 
Milžiniška liaudies meno šventė Kaune sutraukė 
15,000 publikos. Provincijoje vyksta masimai mitin-i 
gai, reiškiant pritarimą naujai santvarkai.”
Tokią žinią atsiuntė telegrafu iš Kauno Paleckio 

.vyriausybė. Jeigu ji pranešą tiesą, tai vyriausias Lietu-' 
vo£ ž/nonių, ir ypač Kauno gyventojų, užsiėmimas da-r 
bar yrą dalyvauti demonstracijose ir masiniuose matin- 
guoše.

Ir visur, kur tik tos cįeponstracijps arba mitingai 
įvyksta, susirenka tūkstančių tūkstančiai žmonių. Tele
gramoje apie pirmą demonstraciją Kaune, įvykusią tuoj 
po naujosios .vyriąusybės susidarymo, dalyvavę net 70,- 
Q00, tuo tarpu kai visų Kąųno gyventojų (lipant ir ;ku? 
dikius, ligonius ir nebepaeinančius senius) tėra tik ąpię 
140,000. Matyt, pusė gyventojų ilsėjosi, ę kitą pusė mar
gavo. ’ I '

IVendelI Willkįę buvo socialistas
Jau buvo minėta spaudoje, kad dabartinis republi- 

konų partijoj jkandįdatas į J. V. prezidentus, Wendell L. 
Willkie, savo jaunystėje jbuyo socialistas. Tai patvirtina 
dabar ir Norman (Thomaš. Jisai sako, kad Willkie skleis
davo socialistų literatūrą Ehvood’e (Ind.) ir sakydavo 
prakalbas socialistų mitinguose.

Pas socialistus Mten^ell Willkie išsilavino, o paskui 
i\Ujėįo pas dęmokrątus, tešlodamas politiško “džiabo”.^ 
Negavęs pas juos 
atgal pas republi

Politika jam,

^cjžiab.o”, persimetė apie metai laiko 
eonus.

_ matyt, yra bizųi?- .^aunų dienų idealiz
mas yra užmirštas. Taip ypa atsitikę ne su juo vienu.

Francuzija keis savo konstituciją
Francuzijos valdžia ketina šiomis dte^ųiįs sujauk

ti .tautos seimų, susįdedąntį iš abiejų parlamento rūmų 
(senato jr atstovų buto), ir pateikti jam naujos konsti
tucijos projektų. /

Tuo projektų mUfiatoma sustiprinti vykdomosios 
vyriausybės galių, ‘ atatinkamai susiaurinąnt pąritem^en 
to teisęs. Ketinama pakeisti ir rinkimų įstajtyijnų.

Galimanumąn 
reiviai, nes sumą# 
fteą £eiwų9£ 
bai galingas finansinis kapitalas. Emisijos bankas (ku
ris leidžąa pinigus) nuo Napoleono I laikų beveik iki 
dabar ’ buvo visai valdžios nekontroliuojamą?. Tik kąi 
prieš keletą metų susidarė “liaudies fronto” vyriausybė, 
tai l?įųyo isįeiątąs ^st^tyįųias, kuriuo einant to banko di-

't ■

Margumynai
Už įdek mejtų saule 
“suliesės” per pusę?

—------------- ------------— ■ ■ i

Kiekvieną sekundę kiekvie
nam kvadratiniam metrui že-’ 
.ųiės paviršiaus, kur statmęniš- 
kąi lementą saulės spinduliai, jie 
atsineša su savimi energiją, )y- 
gią beveik dviejų arklių jėgoms. 
Į visą žemės paviršių saule 
siunčia kiekvieną seĮkundę ener
giją, lygią l,(į() bilionų arklio jė
gų. Tai prašoką šimtais kąftų 
galingųjų Visų tea^nų, dirban- 
fru žęipės ^uJyje.

Ir vis dejto energija, atje-
y « • • •

kiapti ligi mus(ų planetos, suda
ro tik vieną penktąją milija^dę 
dalį visos energijos, kurią jš- 
spindujnioja saule.

Įsivaizduokite ledinį tiltą nuo 
ligi Žemės — Įęd.o stulpą 

150 milijonų kilometrų ilgunąo 
ir 3 kilometrų platumo. Jei vi
są saulės išspinduliavimą pa
leisti per tą ledo stulpą, tai jjsi 
sutirptų per 1 sekundę, o dar 
po 8 sekundžių ,virstų garais.

Astronomai ir fizikai radę, 
kad saulė išspinduliuojanti tę-, 
kius didelius kiekius energijos, 
turi kiekvieną sekundę netęsti 
J milionų tonų sąvo syorio. '£ą- 
įiau kodėl mes nepastebime,, 
kaip “liesėja” saulė? Visa byla( 
yrą tęlęia, kąd saules masė yra 
didelė, Kad saulė “suliesėtų” 
per pusę, netekdama svorio 4 
milionais, tonų per sekundę, Ju- 
(ri praeiti miliardų metų! 
Nenuostabu, kad nei mes su ju
mis, nei net musų tolimieji pįi- 
lik^ųy^ to nepastebės. (M).

. ................... ll>l ......................................... .-I, ... ... Į. , Į
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Konstruktyviais <Jarbais 41-is 
seimas nepasižyiųėjo, bet savo 
tvarkingumu ir kitais išoriniais 
požymiais^jisai buvo panašesnis 
į parlamentą, negu visi pirAięs- 
nieji SLA. seimai. Daug kredi
to už tai priklausę geimo ren
gimo Jkoteisijaij. kurios prieša
ky ję stovėjo Dr. A. Montvidas. 
Dalinai prisidėjo puošnumas sa
lės, Kurioje ėjo posėdžiai. Gra
žioje vįetoje žmones elgiasi, 

rmaądagiai. .te
^et svarbiausias dalykas bu

vo tas, kad tie delegatai, kurje 
atvyko į Chicagą su tikslu “fąi- 
tuotis” ir skandąlmti, pasijuto 
esą mažumoje. Štai pavyzdys: 
tas delegatas, iš kurio farmps 
buvo skleidžiami per Pildomo
sios Tarybos rinkimus lapeliai 
ąpįe SLA. “mirtį”, pašoko seime 
su įnešimu “pripažinti visą Pil
domąją Tarybą ‘nekompetentiš- 
ka’ ir diskvalifikuoti”. Galėjo 
kilti nemažas triukšmas. Bet to 
delegato draugai įnešimo nepa
rėmė, nes jie žinojo, kad dau
guma ne jų pusėje; ir “bomba” 
nesprogo.

Per visą seimą tautininkų- 
sąndarįečių-komunistų blokus 
jąutėsi prislėgtas. Jisai maniey- 
rąvo,, bandė visokiais “triksais” 
sumaišyti delegatus, kai katja 
darę obstrukciją dąugumos kai- 
bėtojąms, bet aštrių susikirti
mų su dauguma vengė. Tokiu 
bųdu seimas nuo pradžios iki 
galo ėjo kultūringoje formoje. 
Palyginus šį seinią su tuo, ku
ris įvyko Chicagoje prieš de
šimtį metų, -kuomet Lietuvių 
Ąudįtorijoje buvo prieita net 
prie muštynių, reikia pripažin
ti, įkad SLA. padarė bent pavir
šutinio kultūringumo atžvilgiu, 
didelį progresą.

Komunistai visai 
nusipolitikavo

• • • i
Labai mizernai šiame seime 

pasirodo komunistai.
Prieš seimui susirenkant jų 

spaudą rašė jr rašė, kad Mi- 
liausko-Michelsonuko frakcij a ■ <■’ • \ ■■ b'VlO i'J '!' » •• . r.. * -;.
turėsianti mažiausia 40 delega
tų ir nuo jų malonės priklau
sysiąs pre^t Bpgočiaus likimus. 
Kai kurie^ihdnės buvo tais ko
munistu blefais patikėję, ir jau 
seiino pradžioje atsirado “tai
kintojų”, norėjusių sudaryti 
kokį nprs “bendrą frontą” su 
komunistais. Bet “Laisvės” ir 
“Vilnies” pustas burbulas spro
go labąi* greitai. Patikrinus sei
mo delegatų sąrašą, paaiškėjo, 
kad komunistų delegatų tėra 
tik pustuzinis. Antrą dieną at
vyko dar vienas — J. Miliauą- 
kąš. (Jo mandatas, beje, nebu
vo komisijos patikrintas ir ne
buvę seiąio patvirtintas; sekre
torius Vinikas įtraukė jį į de
legatų listą “per klaidą”). ToJ 
jkiu budu komunistąi jokios; 
“nųsyęriąnčįos vertęs” seime 
neturėjo. ' t

Neturėdami progos seimui5 
diktuoti, jie buvo priversti pasj-i 
.tenkint) agentėlių role. Jie lai-i 
žėsi prie .tautininkų jr prie Jurt 
gelionio, pąsi tikėdami gauti už 
tai kokįą nors “kompensaciją”.i 
Pjrųią seimo dieną yienąs prji- 
sjplajkęs Rtie jų “veikejąs” nę- 
šipjosi tekstą JręzęJiĮĮęijos, sve.i- 
,kįnančįoš J^lęckįo “lįąu(įtes 
vyriausybę”. Bet .pąskui Kęmiji- 
pistąi .pąpiątė, kad tąs sveiki^; 
mas nepraeis. Tuomet jų kaina 
už mekleriąvimą taųtjntekąms 
nukrito. Jie ėmė prašyti, kad 

4ęlęlegątąi bent p,ebąhUQ.tų pž. 
rezoliuciją, pasmerkiančią sę- 
yjetų .okupaciją Lietuvoje. ^Tą-

jje negavę te ^tos kom- 
rezo' 

M#
^<e y^A°s yietos

ir kę^Wre. ^omų^tams 
Wnuo> 

w i
redąktęrJ^s. jįfeai ^asė “Tė-

m MM? M to 
s^aįp^nįo $a įr čiau-
W yąsąrs *

uvai

teme

nis,: “Jeigu tau duoda per vie
ną ą^tątyį ^itą I” ;

yįetehtęjis iiįįsįląs, guriam 
Lomuiiis tai šitaip “aukojosi”, 
buvo ’tas, kąd jie atker
šyti “teąujiehų’’ 
kuris nųoląte^ ąįkštėn ko- 
munistų veidmainybę ir anti- 
^emoįteątinius sęyiętų dąrbus. 
l’ikslas jiems pateisina priemo
nes. Jie išsižadėjo sayę “idėjų” 
ir savigarbos, pavirsdami pil
siu n įdėliais tų srovių, kurias jie 
diena iš dienos niekina.

Partijos ir pęlitika
Nuostąbiausiąs dalykas šia

me seime buvo tas, kad socia
listai kartu su kitais demokra
tinio nusįstatymo delegatais su
darė aiškią daugumą. Prieš sei
mą beveik visi pranašavo, kad 
bus kitaip.

Tautininkai ir sandarlečiai 
jau Pildomosios Tarybos rinki
mų metu parodė didelį veiklu
mą ir stipriai susiorganizavo. 
Pinigų agitacijai jiems netru
ko. Lapejiąis ir laiškais jie už
bėrė kuopas h’ narius. Jų kan
didatui važinėjo po kolonijas ir 
sakė prakalbas. Jiems uoliai 
talkininkavo komunistai. O di
džiausią talką Laųkaičio-Ba- 
chuno rėmėjams davė SLA. or
ganas ir. jo rędaktorius. Dar 
piritą kartą SLa. istorijoje “Te- z y i .• • •* * .
vyne” buvo taip griežtai panau
dojama atakoms prieš Pildo
mąją Tarybą, ir kaip tiktai tuo 
laiku, kuomet kuopose ėjo bal
savimai ir delegatų rinkimai. 
Organo redaktorius, be to, ve
dė agitaciją ir laiškais, susira
šinėdamas su organizatoriais,

ją Tarybą už įvairius “griekus” 
ir kartu rėmė “saviškius” Tary
bos narius, kurių atsakomybė 
£uyp ne majžęąnė už ki- 
/y yąrių. Jie įąęde Įrodyti^ 
pasiremdami centro rekordais, 
kad “nėra” kuopos, kuri jau 
per pusantrų metų gauna duok
lių pbkvitavimus iš centro, turi 
čarterį, numerį, valdybą ir lai-; 
ko susirinkimus! •

Atvykusieji iš tolimų koloni
jų delegatai parsiveš nekokius 
įspūdžius apie tokią “pojitiką”, 
kuri net paprastus ^faktus ban
do ąpyersti aukštyn kojomis.

b

Laimėjimai ir praląi- 
mejimai

Demokratiniai nusiteikusių 
delegatų grupė sugebėjo tas 
tautiškai-bolševikiško bloko a- ♦ ■ • . • * ■ 
takas atremti. Stambiausias 
šios grupės laimėjimas buvo 
tafc, kad seimas atmetė Laukai- 

■!

eio skundą. Organo vedimo 
klausime ji laimėjo visuose es
miniuose punktuose. Ji laimėjo 
ir sekančio seimo vietos parin
kime, o taip pat ir sudaryme 
komisijų, kurios tapo apvalytos 
nuo destruktyviu, komunistiško 
elemento.

Bet seimo daugumai, taip 
pat kaip ir visam Susivieniji- 
jui, yra didelis nuostolis, kac 
seimas praleido visą savo laikai 
ginčams dėl praeitų dalykų,
skundų svarstymams ir frakci
nėms grumtynėms. Apie kons
truktyvius sumanymus nebuvo 
kam nė galvoti. Praleista auk
sinė proga, kuomet buvo suva
žiavę tiek daug veikėjų iš įvai
rių kolonijų, pasikalbėti apie 
Lietuvos padėtį. Ne vieną gali 
paimti abejonė, ar veikėjams, 
kurie mėgsta karštai kalbėti 
apie “tėvynės meilę”, iš tiesų 
rupi Lietuvos likimas.

Tie žmonės, kurie gamino 
“karo amuniciją” šiam seimui, 
blogai patarnavo ir Susivieniji
mui, ir Amerikos lietuvių vi
suomenei. Reikia pasakyti ta
čiau, J<ąd čia ne jų vienų kaltė. 
Pati SLA. ^eimų -tvarka yra pa
šepusi, jgtąmozdiška ir truk
danti konstruvtyvų darbą. Ji 
turėtų būt pagerinta.

SLA. tvarkosi demokratiniais 
pamatais. Bet demokratija tai 
nereiškia palaidi barščiai. (lo

tarą. Žinoma, į Sidnėjų jis ne
begalėjo plaukti, o artimiąuų 
neutralų uostą pasiektu truko 
auglių. įBet jei anglių ir bytų 
užtekę, kelionė vis tiek jbulų bu
vusi rizikinga, nes1 artimiausias 
neutralus uostas buvo Batavija, 
ęląndų Indijoje, o tais anglų ar 
prancūzų karo laivų tirštai 
įlaukįojamais vandenimis vo
kiečių laivas leistis negalėjo 
ryžtis.

Vokiečių laivo kapitonas nu
sprendė užgesintais žiburiais, 
visu greitumu, plaukti į kokią 
negyvenamą salą. Jis aplenkė 
Mąkario salą, kurioje, kaip jis 
buvo girdėjus, prieš du mėne
sius buyo įrengta radijo stotis 
ir pasirinko negyvenamas ir pa
slaptingas Kembelio ir Ouklen- 
do salas. Po kelių dienų “Erlan- 
gen” įmetė inkarą saugioje, už
daroje įlankoje, į kurią niekas 
neįpjaukia ir kurioje esant iš 
juros niekas nematys.

Paslaptingame uoste stovėti 
buvo saugu ir ramu, bet baigė
si maistas, — ir laive turėtasis, 
ir tas, kurio atsargą saloje bu
vo* palikę anglų admiralitetas, 
nelaimės ištiktiems kokio laivo 
jurininkams, priverstiems salo
je apsigyventi. Nesirūpindama 
kitais, vokiečių laivo įgula per- 
sinešė į laivą visą maisto atsar-

Bet tuo klausimas dar nebu
vo išspręstas, reikėjo kaip nors 
pasiekti kokį neutralų uostą. 
Laivas buvo tokioje vietęjc, iš 
kurios arčiausiai buvo Čilės uo
stas. Bet iki jo 9,000 R m., o ku
ro atsargos bebuvo visai mažos. 
Kapitonas sumanė verstis mal
komis ir burėmis.

Prasidėjo darbas. Visą mėne
sį laivo įgula, dirbdama po 14 
valandų per parą, saloje kirto 
medžius ir kapojo malkas, ku
rias gelbėjimo valtimi vežė į

BS -
L^ęrių ^augumą skiria įpinisterių kabinetas. z x <; 

Ęą^lųteentas pyiima valstybės pajamų' ir išlaidų są- 
jr .prižiūri jų vykiųimų. Tai duodą progą atstįp- 

yams išbirti, kur eina valstybes iždo .piųigai. Fįnąnsįnįn^ 
sę. Frąncųzijoje visuomet buvo laikams ir jų draugams valdžiųję tai nepatinka.

Dabartinė Francuzijos vąldžią, k-ųri pasidavė Pete
riui, yra stiprioje bankininkų įtakoje. Jiems rupi apgin-s 
ti sąyo interesuos, Jieč jie nujaučia, kad krašto atsteigi- 
mui bus keliami mokesčiai, kurie skaudžiai- palies tur
tuolių kišenius

■4
v

yti, kąd pakeitimų- rei^ąląpja ąįįftgfy 
yme siūloma aprėžti parlarįe^o tęi-
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tes-
.Yrą kalbama apie “mašiną’’, 

kplitrolįavųsią seimą. Bet iš 
tiesų tai “mašiną’’ buvo suda
ręs tiktai Kl. Jurgelioiiis. Ji su
sidėjo iš žmonių, kurie iš jo 
gaudavo čekius ųž narių prirą- 
^šiiĮėjimą vajuje. Kai kurie tų 
Jįpioų.ių Savo čekius, peprirašę 
nė vieno nario ir iš viso nepri- 
.sidėję jokių darbu prie vajaus. 
JLjoįalųmą savo “bosui” jie sta- 
(tė ąųkšęiaus už viską. Bet rei
kia pasakyti, kad taip elgėsi 
anaiptol ne visi organizatoriui, 

fte lodei Jurgelionio “mašina” 
nebuvo tųip stipri, kaip jisai 
kad tikėjosi.

Rągųlįiąu, Laųkąįčio-Bąęhuno 
pušy ręiųe ^r Kontrolės Komi
kus fdpugųmą.

judėjus .tiqk jėgų į daiktą, 
kiekvienam turėjo atrodyti, 
kad opozicija tikrai laimės. O 
betgi išėjo visai priešingai, ir 
tie, kurie važiavo į seimą su 
didėlėmis viltimis, grįžo namo, 
kaip musę kandę^

Ta didėlė jėgų mobilizacija 
prieš Pildomosios Tarybos daų-^ 
'gumą pasibaigė jiiĮnu fiascp ne 
'tiktai iš atžvilgio rezultatu, ku
riu sieke tautininkų-sandarie- 
čių-komunistų blokas, bet ir vi
sais kitais atžvilgiais. Kaltinda
mi kitus “politikavimu”, mar
gaspalvio bloko vadai patys pa
sirodė politikieriais labąi pi
gios rųšies. Jie bijoję-kęlti Lie
tuvos klausimą -A dabartinių, 
tragišku Lietuvai momentu! —- 
iki pat galo seimo, nes jiems 
rūpėjo palaikyti savo pusėje 
pilstuzinį komunistų balsų..

? Taųtihinkai jr sanc|a.riečiai 
atmetė šavo srovės žmogų (Pr. 
Bajorą). Jie atakavo Pildomą-

nereiškia palaidi barščiai, 
rai susiorganizavus, ji 
veikti taip pat sparčiai ir 
m i ngai, kaip kiekviena 
tvarka, ir prie to ji dar 
lengviau atitaisyti savo klaidas, 
kadangi 'jos nėra slepiamos. 
Reikia tikėtis, kad tos ydos, 
kurios pasireiškė 41-ame'seime, 
bus ateityje pašalintos.

Vienas iš Delegatu.

šek
it i ta 
gali

dirbėjus laivai) sukrauta 100 to
nų malkų. Bet tokių išteklių 
9,000 km kelionei vandenynu, 
tose vietose garsiu rūkais ir au
dromis, neužteks. Dėl to pradė
tos siūti burės. Joms panaudoti 
visokie audeklai, brezentai, ju
rininkų nepermerkiami apsiau
stai. Pagaliau burės buvo išties
tos ir laivas leidosi į kelionę.

Kelionė truko 35 dienas. Ka
pitono laimei, laivas plaukė ma
žiausiai laivų lankoma Ramiojo 
vandenyno dalimi. Iš pladžių 
apie pusę kelionės laivas plau-

renli malkas, šitaip plaukda
mas po mėnesio su viršum vo-

LAIVU NUOTYKIAI 
ŠIO KARO METU

Kada ųojrs, kai baigsis šis ką
rąs, pasipils ,ąri.autas atsimini- 
ųių, p^ąprąsčiausių nuotykių 
ąprąšyipąs, kautynių ir kelio
nių įspų(Jžių. Ą,tsisk(eis uždan
gos, dejągiąnčios daugelio įvy- 
k‘,v 4r pačius įvykius, 
kurių dar nežinome ir net ne
numanome apje juos. Tylus ir 
ramus žmonės, ištupėję kaip 
pelė po šluota visas dabar siau
biančias audras, tą busimąją li- 
lęraturą skaitys ir gūžčios pe
čiais: “negali hųti!” O tas au
dras savo kailiu patyrusieji nie
kuo nesistebės.

Štai šis tas iš tokios nūdienių 
karinių typ^tykjų seruos.

Į Čilės uostą Valparaisą įplau
kė vokiečių laivas “Erlangan”. 
Ūosto tarnybą ir visus, kas uos
te buvo nustebino laivo išvaiz
da ir sudomino, iš kur galėjo 
atplaukti šiuo metu laivas su 
‘^Norddeutscher Lloyd” vėlia
va? Panjažu ta paslaptis iškilo. 
Vokiečių Jajv.as atplaukė į Čilės 
uostą iš paslaptingos salos ne
žinomo uosto.

Pernai )pętų rągpiųčįę gale 
yokiečių laivas išplaukė iš N. 
Zelandijos uosto Chalmers, pa
siryžęs užplaukti į Sidnėjų pa- 
suimti anglie,š. Rp kelių dienu 
laivo kapitonas per radiją išgir
do apie Europoje prasidėjusį

Štai dar kartų “laivinė”1 isto
rija. Prieš kurį laikų anglai pa 
gavę vokiečių prekinį laivą 
“Ugenfeds”, 10,000 tonų talpu
mo. Ir 
teko a n

i laivo kelionė, iki pa- 
ams, buvusi ncpapras-

Indijoje prisikrovęs prekių 
laivas išplaukė iš Bombėjaus

Veždamas odų, šilko, medvilnės, 
riešutų, 30,000 dėžių džiovintų 
vaisių ir 135 dėžes opijaus kro
vinį laivas plaukė į Karučio uo-

Tačiau kelionėje laivas pristi
go kuro. Laivo kapitonas iš bė
dos išsisuko pavartodamas tik
rai nepaprastą kurą: jis ėmė de- 
gint* laive vežtą minkštųjų 
(vad. “fistaškų”, žemės Riešu
tų) riešutų krovinį. Riešutų 
abejingumas dąvė kar^tą lieps
ną. •

Bet to laivo ne tik vokiečiui 
kapitonui buvo sunkumų kelio
nėje. Kai tą vokiečių laivą pa
gavo anglų karo laivas, į su
imtąjį buvo įkeldinta anglų pri
zinė komanda, vadovaujama 
anglų kapitono, kuris atsidūrė 
bėdoje: visi laivo prietaisai bu
vo sužymėti vokiškais payadi-

;ko rasti anglų — vokiečių žo
dyną; tad vokiečių laivą anglų 
kapitonas pirmomis dienomis 
vedė vienoje- rankoje laikyda
mas žodyną, iki apsiprato su 
vokiška laivo vadovavimo sis
tema. 5p.
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KORESPONDENCIJOS
So. Boston, Mass.

Pas mus kalbėjo Maskvos agen
tas. — Rusijai okupavus Lie- 

f

• tuvą, Amerikos lietuvių ko
munistams atsirado geiji dir
va pasipinigauti. .— Antanas 
Bimba labai džiaugiasi ir ki
tiems liepia džiaugtis, kad 
Lietuva neteko nepriklauso
mybės.
Birželio 27 d. So. Bostone da

vė “spyčių” lietuvių komunistų 
“čyfas” A. Bimba iš Brooklyno. 
Tokių “spyčių”, sakė Bimba, jie 
duos per visų Ameriką ir kvies 
visus lietuvius į “bendrų fron
tų”, kad palaikyt Lietuvos “de
mokratinį’’ valdžių, kad dėkot 
ir neatsidėkot “draugui” Siali-

• . __ * lt

nėms demokratinių teisių.
Pirmiausia, įeinant į salę 

(prakalbos buvo Lietuvių salė
je), buvo dalinami “Laisvės” 
pagaminti lapeliai, užvadinti: 
“Tegul gyvuoja laisva Lietu
va”! Lapelyje, kas žodis — 
tai melas. Kalboje — tas pats 
(aišku, lapelį rašė pats Bimba, 
kadangi jis yra “centro biu
ras”).

Kalbų pradėjo ne nuo to,

NAUJAS APARATAS 
AKINIAM > PRITAIKINT

Budrike Rakando Krautuvė
se rasite patyrusį akių dak
tarų (optometristų), ^kuris 
pritaikins jums akinius. Tei
singas ir geras patarnavi
mas. Akių egzaminavimas \ • ’ - - •

1941 ^letų Radios iškrautos 
ant parodos. $95,0Q0 vertės 
gerų rakandų stakas. feįek- 
trįkinės Ledaunės, iečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos-

Lengvi fšmokėjimai
Dėl teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARDS ^088.

s J.OSEP.U F.
fURNITURE HOPSE

3409-11 ir 3417r21 So. 
s Halsted Street

SUDRIKO PROGRAMAI!:
WCFL—-9790 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai.
WHFC—1420 kil., Ketvirtadienio 
vakare 7 vai. y n i e ■i

kitas pasakyti, jei ne Bimba?
’^ad pasius bi^įę “Lais-^ 

vei”, kad ^Jtgrasyt ^ones jąuęl 
sjkęityfręę įjkĮtų laikraščių, #im-į 
9? P?^koti’ 1 
^Laisvė” gauna kaklegramas 
tiesiog iš Kaijnp. §kjit$ft 'tik^ 
“Laisvę” — sakė Ėifnba -— nes 
tik “Laisvėj” rasite tikras ži-* 
iiiąs iš""Lietuvos; kįitų.Ąe' Itdjk-į 
vaščiuose to, girdi, nerasite.. 
Tuo tąrpu visi žųio, kad įLietų- 
vos konsulatai, gavę žinių įš' 
Kauno, perduoda jas visiems 
laikraščiams ir visi laikraščiai 
jas talpina, štai, šitokią “žinią”, 
kaip demonstraciją iš 70,0J0 
žmonių, kas visai neįtikę ana, 
pa talpino Naujienos, Keleivis, 
Darbininkas ir k. laikraščiai, i

Išdėstęs visus Smetonos ir re-į 
žimo “griekus”, Bimba perėjoj 
prie dabartinės Lietuvos vyriau
sybės. Pasirodo, kad Bimba 
apie tos vyriausybės vyrus nie
ko nežino. Jis “žino” t.k, kad 
jie yra “labai geri’’ vyrai, “tei-l 
sėtai pastatyti prie valstybėj 
vairo”. Jiems bevaldant Lietuvą 
klestės visokiomis gėrybėmis, oi 
žmonėms taip bus gerai gyven-' 
ti, kad betruksią jiems tik ge-Į 
gutės pieno.

Ir čia Bimba pradėjo ir pusę 
vakaro dėstė, kaip Lietuvoje 
bus gerai, Mokslaš bus visiems 
nemokamas ir prieinamas; gy
dymas veltui; visokia laisvė, 
kultūra, progresas ir t.t. ir t.t. 
žodžiu, viskas, kaip tam pasa
kų pasauly. Ir vis dėka rusų! 
bolševikų, vis dėka “pavergtų
jų.” tautų, liuosuotojui “drah-! 
gui” Stalinui. t

Amerikos liet, bolševikai vis 
tikėjosi Lietuvoje, revoliucijos, 
bet dabar, visai netikėtai, iš po L 1 \ - A F f• * <7nakties atsikėlę, radome, kad... 
“amerikiečių troškimai išsipil
dė. Pagaliau musų gimtine ša
lis Lietuva bus laisva ir nepri
klausoma”. “Mums svarbu ir 
linksma, kad Lietuvoje bus ge- ■* . .. , . f. j• • r i1riau, lengviau ir linksma gy-i 
venti... Jie džiaugiasi pervers
mu ir nauju gyvenimų. Jie lai
mingi sulaukę šios valandos!” 
(musų pabraukta).

Tai kvailas raminimas žmo
nių. Tai ^ąbai panašus į: .“ne
verk, motin, J<ad sumiš miiėr 

, R’"“ uj'Ri -i.. ><•’jis dabar laimingas — jis su 
tė, įkaip Bimba ineluųja. Musų Į 
polševikai skaito “Keleivį” ir 
ten nematė nei jokių “ašarų” 
dėl Smetonos ir jo rėžinio nu
vertimo. Nematė jie ir jokio 
“šmeižimo ir plūdimo kampa
nijos prieš Sovietų Sąjungą!’. 
Ar pasakymas, kad sovietai, 
okupavo Lietuvą yra šmeiži
mas? r

« v 1 ‘ *Kad dar mandriau parodyt 
^kojki “niekšai” tie Michęlsonai^ 
Grigaičiai, Kneižiai ir kiti, Bim
ba ėmė skąičiuoti, kięk, Smeto
na yra pasidėjęs pinigų Ainę-.
rikos ir Anglijos bankuose. 
skaitė apie milijoną doj^ęįn., 
Ti,ęk,' esą, Smetona p^r įį inę-. 
tų iš Lietuvos prisivogęs, pąr,- 
esą, Smetona turįs j^mtącijų- 
Palestinoj ir Ųrazįlijoj. Ir įįti- 
bąr tie piųigai bus naudojami 

‘gynįiųui Smetonos įr' “smeiži- 
inui” Sovietų Sąjungos. Taigi 
jau dabar Mięl|ėlsonas, GpgdL 
lis, Stilsonas ir visi kiti, kurie 
k•< r -> i ?-3 ;

“šmeižia” Stalino imperialiste
^'8‘U.S — gauna gerai ąp- 

inokėti įš Smetonos fonmj. A,r 
tokį absurdą ga^tų k^s p.or^

I

okupavo Lietuvų; ne nuo “rau
donarmiečių vogimo”; ne nuo 
ultimatumo ir t.t., bet nuq Sme
tonos. /

“Bolševikai ne durni” — vis 
kartojo Bimba. “Jie žiną, ką 
darų”. Ne durnas ir Bimba: jis 
žino, kad žmonių sentimentas, 
nuotaika, nusistatymas yra ir 
buvo prieš Smetonos diktatūrų. 
Todėl jis ir pradėjo nuo čia, 
kad publikų savaip paveikus, 
kad tikruosius faktus, Lietuvos 
tragedijų, gųdriąi apvyniojus į 
vatų.

Pirmiausiai jis ėmė dėstyti, 
kad Smetonos diktatūrą nuver
sta ir jos vietoje “paskirta” 
nauja, “milijonų >%” demokra
tinė vyriausybė (kas tų vyriau
sybę paskyrė, Bimba nepasakė). 
Esu, Smetona su savo artimais 
kolegomis pabėgo Vokietijon ir 
dabar jo verkia jūsų Michelso- 
nas, Kneižis, Grigaitis ir visa ei
lė kitų. Jie tiek verkia smetoni
nės diktatūros, kad net akys jų 
iššutę nuo verkimo. Michelso- 
nas, Grigaitis ir kiti, dalyvavę 
Lietuvių Kongrese (bendram 
fronte), neva kovoję prieš Sme
tonos režimų, kovoję už atstei- 
gimų Lietuvoje demokratinės 
santvarkos, bet jie dabar, girdi, 
pasirodė, kad buvo nenuošir
dus, veidmainiai. Jie verkia 
Smetonos ir jo režimo. Pabalti- 
jos šalys šiandien jau butų su
tremptos Vokietijos nacių, kaip 
sutremptos yra Holandija, Bel
gija, Norvegija ir net Francija.

Kame Bimba įmato “Kelei
vio”, “Naujienų” ir kitų laikraš
čių “apy erkinių” Smetonos ir 
jo rėžimo? Kur ,ta “negirdėta 
šmeižimo ir plūdimo kampani
ja?” Bimba visa ,to neparodė 
nei vienu žodeliu. Jis svaidosi 
tuščiais žodžiais. Jis žįno, kad 
kuo p ir vipiau purvins savo opo
nentus, juo jo pasekėjai geriau 
jam tikės. Bet taip manydamas 
Bduba labai kįysta. Salėj, kur 
buvo apie pora šimtų žmonių, 
daugumų sudarė -kitų srovių; 
žmonės; be to, net “tikri” Bim-S 
bos klapčiukai ir tie aiškiai ma-

Pirmoj Vietoj
I----- Į

K^>ęęt kįla klausimas: jkųr 
gępausia pirkti valgius, su/na- 
nios šeiijiyninkės pirmiausia 
,W> W rtik?a pfei Mįd- 
^e^t įkrąųtųvesę. Jos žino ysi 
jjįtyrimę,' kad s..o^e krautuvė
se jos gaun^ geresnes rųšies, 
maištą. Patarnavimas čia drau
giškas ir atsakantis ir kainos 
pigesnės. .... ....................V

Kiekviena Midwest krautuvė 
yra valdomą patyrusję frosęr- 
nįnko. Viso tų’ krautuvių yrą 
>00.' .Ida“ visos sudaro ftoope- 
AWv,ę ęrg.ąjriįzac ją. $0$ .krą.ų-. 

......
1

Į W W i
W M' ’

J •?
isdirbėjų vagoną:

•1

,ta-

tesųi ir sviež^sm.
kos.tųmęrįai P rk'dami iŠ Mi.d' 

krautn v i y
pinijgM, nes j(ię ^jipa .p(įjiaū,;
.W'

Kodėl tas perversmas Lietu- 
yoje įvyko? ' Ogi todėl, sako 
Bimba, kad Smetona sulaužė 
sutartį su Sovietų Sąjunga. Lic- 
tuva padarė slaptų militariška 
sutartį su Latvija, Estopija 
prieš Sovietų Sųįuhgų. Paskui 
šios trys valstybės dar nusitarė 
į suokalbį. įtraukti ir Suomiją.

Ir štai, mįlžįniškoji Rusija 
pabūgo trijų mažų valstybėlių 
ir todėl a te j p įų Krantu padary
ti “laisvais”.

Vienu žodžių, kad atsakyti į 
visas l^imEoš nesųipones, ręike- 

(tu parašyti labai’ ilgas straips
nis. . šiuo metu įš visų lietuvių 
srovių' .(išėjus jĮjęlšęvikys) yra 
susidaręs komitetas, kuris rėn- 
gįą iiępos 9 d. Lietuvįy salėjų 
prakalbas Lietuvos klausimu. 

“Čia, aš manau, bešališkai bus 
išaiškinta dabartinė Lietuvos 
padėtis, bus atreniti Bimbos lei
džiamieji burbulai ir t.t.

—Iksas
.. i

My? į

IKI ^34"^®

Įsigykite sau dirb- 
tinus dantis dabar

► pinigus
TAUPYMO

KAINA
-f 

J -Dirbame puikias danttačs fleitas jau 18 metų. Ateikite pamatyti 
naujuosius Hue dahils,'kunė labiausia paneša į tikrutaius!'frvna
tūraliau ątrodo. DYKAI APSKAIČIAVIMAS. " " ‘ ~ Ą
Pamatykite musų permatomas dantines plęitas. Mes darorųe dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo Užsakymą gavę.

t Lairadalo Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

TeL Lawndale 29Q8-> ' Tdl. Mdriroe 9251
" Atdara kasdien 9 iki 8:30. šeštadierij & Iki r5.

ę

šventė Sįd^rįrie^ 
yegtuye^..........

Petras ir Stanislova Skudžiu- 
nai, 5943 S. Sacramento avė., 
liepos 4-tų dienų, “Fourth of 
Ju'ly” šventė sidabrines vestu
ves, sulaukę 25 metus ženybi- 
nio gyvenimo.*

Jų draugai Imki pp. Skudžiu- 
nains sulaukti ir auksinio Jubi
liejaus ir turėti visokio pasise
kimo antroje dalyje jų gyveni-' 
mo. Drg.

Išsiėmė Leidimus
Ve<iyb(6nis

(Chicago j)
Ay^Įtęr Uijbik, 27, su Josephi-

,ųe Marius, 23
jl?(rą.uęįs Mockus, 32, su Jlelen

Ząųsiiįis, 28 . .
Leo Bernas, 32, su J.Ielcn He-

M ?°
JĮolin ^Kinder, <į0, su Susąn Ja

kutis, 27 - . ■
;Ląwrc.nce MęCornųcįc, 27, su

Jrepp^Duni i ck, 21
Niek Butkus, 31, ^u E^ię Jęn-

.^,27............. ' ?
Edward .Gabrys, 25, su M.a- 

rion IJalųnka, 2,1
įGhąiJes į)zrak, 24, su Genc- 

yieye (Bųgus, 2įl

eikalaŲją
įpęrmru

TlęĮęp jCulįs .ųųę floną^l ^u-;

Ajmiji ,Wikreųt nuo J^seph,

Gavo 
Aerškiras

nuo Lucille (•■>!< f f f ’

Didelės Santaupos
ANT MAISTO REIKMENŲ!

JJiI GERIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTUS
ŽEMIAUSIO}1IS .KAINOĮ4Jg GALIMĄ!
■PlįRK STpąES”

~I5PARBĄVlMĄ5T7TTENRT.'~if~5EST:' TIKTOS 5 TFlf
Puikiausis Smulkusis Grynas Burokų

CUKRUS d±ž 10 sv. 44c
-< -M- M r »

“EUROPA” Tikri Importuoti
Visas Tik sv.47-0

U- T’ Puikiausios -Jčokybės Kalif.
M- ■•AV:■■••■•kiftvi 1

$o. ,2 ken. ,19c
2 už 19c

:—mr.____

ys&t n«. ? ^ey.-___ ?j*ž_i9c

SBIeD BEĘF 12 .unc. ken.' 23^
170

m# 24 “nc-ken- i5c
H and Cabbage 24 unc. ken. 23c 

-------
[pusiau Saldus Čokoladas 7 unc. šni. 2 už 250
“GRACKJ£fi J^Q<”"" ~ J 3
yC^ęFJ^” ______ sv. pak. 1^0

. ^•ip^Sg'”’ pure ’čparkjing“
W^nįai____3 S- 25*

^asjcujnpiai _.

No. 2 ken.

sv. 19c • • f
sv. 25<^

“.SUNKIST Puikus Kalif.
ORANDžlAj mieroĄ 2 ituz. 33^

^įdelį Raudoni SLYVAI 2 tug. 21ę
JPuiJkųs Texas Tomatai 3 sy. 170
Puikus Jce^rg palotos Did. galvos 2 _ąž_ 130
“OGTAGON” Prausimosi Muilas Ą už 190
“OGTAGON” Valyklis 3 už 1^0
“^OGTAGON” Muilo Piuideris / 2 už 90
“LUX” J^i’Rusimosi Muilus 3 už 17*
“LUX” Trupiniai ..... ..... maž. 9c - did. pak. 220
“PARĮ)” šunim Maistas' " sv. ken. 3 u^25^
White Liguid Shoe Polish
“ŠHU-MILK ■’ '■ 25c mier. 190 10c mier. 2 už 17^

Did. galvos

. t
$100 DYKAI Kas Savaitę. ^Taupykite J\lusų Kuponus■^n****»—~—■----

NES PIGIAU

S5u_? iCtlH

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš ^11 U., neš Nuošimtį Nuo I Dienos

Turtas virš - - - - $5,450,000.00
AJ|?rg9S fonilis virš - - $360,000.00
Dabar Mokame 33/2% '^a"
'lėtus Pinigus. Difodam Pasko- .

las Ant Namų 1 iki -20 mt.

■>. A- b- _izr-
LOAN ASSęClATIONoięhicagp 

JUSTIN MACKIEVV1CH, Pres. 
' Vai; 9 Iki & Ser. 9 iki 12 

JSub. ? Jki 8 yak.
_______ - .y^ginia 1141 /

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS' FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AV^ENUE

3216 S. Halsted St. V^Ctory 4065 
Stogus, rinas, stoglangius * Ir 

sienų apmūširriuš.
Taisomi bet ką- ĄtrtaujĮname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas. ■

_Z
A____

’ Remkite Lietuvišką 
Žyduką

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

Tel. Boulevard 0014
■ - - - -

Tel. CICERO 5306’

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

v t . I) l
py Parduodam geriausį ir

' stipriausi
f°X HEAD ALŲ

VynAi-jLikieriai-Gėrimai
‘ į visas miesto dalis.

R4

Skubus patarnavimas 
Patenkinimas Užtikrintas

Stanley Mitcheil Co.
JExpertai ĮJeer Coil .Valytojai. 
,6059 SO. WASHJ^NAW AVJE. 

Tel. Hemlock '7407 
f CHICAGO.

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

SVEIKATOS KLINIKAS

.. >13.50 

.... *50.00 
raudongyslių $ p e nin 
Išėmimas ir Ligon. ’CvbUU 
REUMATIZMAS M Aft 

Greita Pageiba ......
gydo 'Visas ligas 
Ekzaminacija C A A
ir vaistai .................. I -U U
DOUGLAS PARK 1IOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

i

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves,

arcus
RYTINĖ RA 1)10 

VALANDA 4 * f

iš stoties

Kasdien nuo 8:30 v. ryto 
iki 9:l5 vai. ryto

Ise’rsit vėliausias žinias, 
muzika ir kitus įdomius 

nunešimus

ŠTAI JR NOpiMSAIDIETIS 
įsięijo JFARM4

’ ? <

Stanley Ir Pa|įlina ^e^eliai' 
nu?,W'° Ar/e P°und. 
Lake, 111.

Kad pavaisĮnŲ savo draugus’ 
r visus chiėagiėčius, ne ,fepos 

6 ir 7 d^. re^ 0jdelj ^įR'ni- 
fy' .kur Y^y, 
,WP Pat

Nuvažiuoti galima Milwau-

yflčau^kas
wlac,e

Wąllacę
Mary Zukowski nuo Stanley 

Zukoysja
Julia Woloszyn nuo Josępji

Catlierine Rudnik mio Louis
__ f. Iž'iii I M’ ■ i • ■ ■

■■■ ■ 1 t ■ ■ ■

te
tu liįtĮratĮiras mę
Warne^ jdi^es, ^00 ^orfli

nuo

tąnn,

ir iki $pt$d

WJLL0W SPRINGS ROĄU ir 83x4 STREET
MOONLI^įttj

F ■ IMI P
’ .. šeštądien,io Vj&grei

JyĮy Liepos 6 4.
Bus gera ifiuzika. Skanus sandvičiai ir skanaus

i . į ...V- : . >1 1 f-

15 CENTŲ

mus

gayoųie naujų piadų 
kurių galite gauti-pas 

Siųskitę savo orderius:

Kas nori praleisti, prašome atsilankyti

NAUJIENOS
1789 So .halsted St., 
Chicago, III.

Vardas .......................

Adresas

Užprašo John Pilkis ir Dėdė Miliauskas 
», ' ę J t- I

Miestas

Valstija
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Valkas ir Mokykla
Rašo L. NARMONTAITĖ 

n '

Štovyklos, Saulės Spinduliai
Siunčiant vaikus į stovyklas, 

tėvai turėtų sužinoti ar vaikai 
yra pirmiau perleisti per gy
dytojų egzaminacijas, kad ne-

iper trumpą laiką, kad jiems 
nebūtų pavojus nudegti arba 
susirgti. Jeigu saulė užgauna 
vaiką arba jis labai nudega, 
tai jeigu motina nežino kas

krečiamomis ligomis. Ypatin
gai tėvai turėtų patirti apie 
sanitarines aplinkybes ir įren
gimus šių stovyklų, taip, kad 
vaikai nesusirgtų nuo subriau- 
rinto vandens 
valgio. Jeigu 
po priežiūra 
žmonių ir yra
duojama gydytojų ir mokį’to
jų, tai rizikas, »kad vaikas su
sirgs tenai yra labai mažas.

Pamokinkite vaikus pripra
sti būti saules spinduliuose tik

ti tuoj aus 
laikas po 
yra sveika 
gul vaikai 
“saulės

■3KyRiuš
_______^Į/^EeTION >

EJNA KĄS’ KE.TVIRTADIĘNIEINA ketvirtadieni

Mariutę Atlankius |£Mį C. Norris Sulietuvino P. M. P .

VARGO MOTERIS
• ■ ■ * .. ■ /1 . *1,1 . <•.

Kolonijų Lietuves 
Profesionales

. ■ :

: N «‘>s

MARIJA JURGELION1ENĖ t

Chicagoa Lietuvių Profesiona
lių Draugijos Pibmos 

Iškilmės.

(Tęsinys)
Netrukus m j nu dėdė pas'ro-

nieką klausė: “Ar tu vad u* Ui 
vargu?” Ir linguodama galva 
pamažu pridėjo: “Na, aš t ii 
ne”. Bet tuojaus nuėjus pradė
jo dirbti, aptvėrė kertę tvarto, 
'sutaisė lovą bejėgei inavlidei ir 
pasidarė svarbiausias tragedi
jos asmuo, pradėjo viską tvar
kyti ir atgaivino įvyk:o suardy
tą gyvenimo normalumą.

Po to viskas ėjo, rodos, ra
miai. Pagal kalendorių, vasari 
turėjo būti praėjus, bet sp e i- 
džiant iš musų jausmų, ji bu
vo pačioj savo kaitroj. Dide’is 
karštis 
Mano 
šokių 
tikra c 

man 
kodėl
vių reikalauja 
met desėtkai tūkstančių berei 
kalingų piktžolių auga tvirtai 
ir tiesiai, be jokios pagelbos iš 
žmonių, net be jų sutikimo?

Priėjau prie tos išvados kad 
tokios žolės 
reikalingos, 
joms augti, 
raminti.

(Bus daugiau)

sau vidun, p.mia Jonienė, pra- 
,au vidun. Petias nusilaužėLaike 41-mo SLA seimo 

iCbicagoje, įvyko istoriškas 
, moterų susirinkimas gal pir
mas toks Amerikos Lietuvių 
istorijoj. Tai buvo pietus, ku
riuos surengė Lietuvių Moterų 
Profesionalių Draugija, pa
gerbdama viešnias lietuvcs- 
profcsionales, kurios lankėsi 
Chicagoje laike seimo. Viena 
viešnia buvo delegatė iš Scran- 
ton, Pa. mokyk toj a p-lč Ona 
Zorskaitė, o kita viešnia, sena 
SLA narė ir nepaprasta ir ge
rai žinoma veikėja, daktarė 
Johanna Baltrušaitienė iš Pils- 
burgh’o.

Draugija buvo nutarusi tu
rėti šiam tikslui arbatėlę, bet 
kadangi seimo sesijos taip il
gai tęsėsi, 'tai reikėjo ant 
greitųjų permainyti planus ir 
kaip nors susirinkti pietauti, 
kad butų galima įvykinti Šį 
žingsnį lietuviškoje veikloje. 
Tad, ant greitųjų, susirinko 
viešnios, delegatės ir norės

.r mes turime vargo be galo.” 
Į tai toji moteris atsakė savo 
štęstu balsu: “Tu vadini tai 
.argu? Hm! Aš ne’, ir lėtai ji 
ėjo vidun.

Per septynias dienas ji pri
žiūrėjo ligonį, vii ė ir avlgydino 
darbininkus ir atl ko darbą tri
jų moterų, nekalbėdama nei 
ieno žodžio, apart to, kad at- 
akyti “taip ’ ar “iu” t es.ogi- 
iam klausimui.

gydytoją. Trumpas 
saulės spindulius 
praktika. Tad te
dėvi tam tikrus 

rublis” (sun suits),
kad pasinaudoti tos brangios 
saulės spinduliais. Bet apsau
gokite vaikus, k*ad jie nenu
degtų.

Neleiskite vaikams eiti plau
kti jeigu, jiems nėra suaugu
sio prižiūrėtojo. Geriau moti
nai mesti namų darbus sykį ar 
daugiau į savaitę ir važiuoti 
prie ežero kranto su savo vai
kais, negu leisti jiems vie
niems važiuoti. Vaikai nejau- 
sis nuskriausti, jeigu jie žinos, 
kad tam tikros dienos yra ati
dėtos vandeniui, o kitose die
nose jie turės laiką kitaip pra
leisti. Neleiskite vaikams plau
kti kur vanduo yra pergilus.

Vienas blogiausių papročių 
yra tas paprotis 
dogs” ir “panso” 
įėjimą į vandenį, 
.susargina vaiką.
priežasties jis gali susirgti. Ge-' 
riau butu vaikui duoti namie 
prirengtą užkandą ir stiklą 
nieno bei ' vaisių, kada 
jis pabaigia plaukti ir daugiau 
neis į vandenį.

Garma matyti, kad atosto
gos dienomis tėvams reikia 
praleisti daug daugiau laiko 
prie priežiūros vaikų, nes vai
kai paleisti iš mokyklos turi 
labai daug laiko ir energijos* į 
visokias bėdas įsisukti. Tad, 
apsimoka turėti gerai pamo
kytą vaiką, nes paklusnesnis 
vaikas bus daug geresnis ir 
nereikalaus tiek daug priežiū

ros. Tėvai, kurie gerai ir tin
kamai pamoko vaikus mokyk
los dienomis, galės atostogų 
laike pasinaudoti jų gerai iŠ- 
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arba netinkamo 
stovykla yra 

atsakomingų 
gerai rekomen-

Įdomybės River- 
view Parke

“Niekad nuobodžios valandė
lės” yra prižadas ir garanti.ir 
PJverview vedėjų. O ten yr 
111 akrai visokiausiu pasiva- 
žinėj mų, taipgi visokių pra 
mogų jauniems ir seniems.

Tam populiai iskiausių yr: 
“Spooktown”, pasivažinėiim^? 
per “dvasių” pilnus rumus i 
tunelius, labai tinkantis loman 
tiškoms porelėms; “Jitteibu(T’ 
b aškant s i šalis pasivažilr.ėj ■ 
mas ir ‘ Al’arhn’s Ostle” seno 
vine juokų pramoga. (Sp.'

O Vedybinį l.idiirą užvaka 
iČsiCmė du “jauni isinyiėę 
žmonės”: Thomas Kosinn ir 
Anna Kosina. Jis 8J, ji 62 me
tų amžiaus. Jie bu o ap. įvedę 
keliolika, metų atgal, bet 1331 
metai ? pasiėmė divorsą. Bet da
bar mei’ė vėl pražydi, ir j u- 
nieji nutarė dar kartą apan-Į 
kyti altorių.

Pirkit#

rios garsinasi

krautuvėse, kn-

valgyti “hot- 
prieš ir tarp 
Šitoks valgis 
ir dėl tos

Buvo tai pareitos savaitės garbų šiose apeigose per Mo- 
ketvirtadienio popietis- Mano torų Skyriaus energingą ir ga- 
draugės Narmontaitė, < 
kaitė, Krikščiūnienė ir aš nu
vykome į Tautiškas Kapines nuoširdumo kupinoj kalboj iš- 
dar prieš paskirtą laiką. Mes reiškus ]

Čepu- bią bendradarbį O. Indrelienę,Boston Oyster House valgyk- 
(torontletę). Savo turtingoj ir loję ir į mažiau kaiįi valandą 

reikėjo pavalgyti, susipažinti.
dar prieš paskirtą laiką. Mes reiškus Kanadiečių moterų pasikalbėti ir nors porą žod 

'norėjom sutikti atvykstančius jausmus, ji užbaigė juos viena
S. L. A. Seimo delegatus ir ki- Mariutės myliihiausių eilėraš- 
tus svečius, ir kartu atlankyti 
velionės Marijos Jurgelionic- 
nės kapą...’ Neužilgo atvyko 
gražus ir gan skaitlingas bū
rys žmonių, kuriuos lydėjo, iš 
koplyčios plaukianti muzika, 
prie Mariutės amžino namo .. .
Jos kąpą puošė skaisčiai žy- mylima Dr. Johanna Baltru 
dinčios gėlės. Ant delikatnai šaitienė iš Pittsburgho.
rausvų

čjių vardu ^persiskyrimas” 
(Kalėdų-Kaukės).

Paskutinė šios programos 
dalyvė buvo Viena pionierių 
lietuvių moterų veikėjų ir

ži ištarti šiam svarbiam mo
mente. Reikėjo skubinti, 
delegaėms reikėjo grįžti į 
siją-

nes
s c-

susiĮglaii-

Žadėjo Pagalbą.

Tad visos susirinkusios

A. COPR. iw. NttOUCRAFT SERVICE, ING

JIF^Y CROCHET SHAWL PATTERN
No. 2582—Mėgstąs šalikas.

2582

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT. 
| 1739 8a Halsted 8L, Chicago, HL 

| Čia įdedu 10 centų ir prašau atei

I Vardas ir pavardė----------- -------------

No. 2582

man Pavyzdį No.....

Adresas.

nemažai vargino mus. 
mintys buvo kupinos vi- 
klausimų lečiančių ‘ti 
gamtą” ir vienas, kuris 
daugiausia rūpėjo, buvo, 
tiek daug gėlių ir daržo- 

ramsčių, kuo-

K/.omet- ji lengės išvažiuoti, 
i turėjo šalę savęs mažą mai- 

7 ūką kaltų miltų (kąs buvo re- 
enybė paprastam gyventojui), 
luteliuką konfitūrų, kurios bu
vo jau truputį rūgščios, ir to
lei “padarys gerą gėrimą ko
kiam ligoniui” ir labai mažą 
buteliuką kaimo slaugės vais'ų 
visoms ligoms — komfaro. Vi
nis šiuos dalykėlius ji priėmė 
tiktai po to, kai persitikrino 
jų vertingumu ligai atsitikus 
kur kitur.

Neužilgo po šio vizito bai
liausia nelaimė išt’ko musų 
kaimynus. Iškilo dide’is gais
ras, sudegė visas namas, ir ūki
ninko žmona, kuri jau buvo 
invalidė, buvo taip išgąsdinta 
r tizek nukentėjo, kad ji buvo 

suparaližuota. Žiūrėdama į šią 
skausmo ir griuvėsių sceną. 
Vargo Moteris dar namo liku
čiams teberūksiant tiktai pasa
ko savo lupas kreivai ir su pa-

žinojo, kad jos ne- 
ir Dievas leido 

tiktai kad jas su-

MADOS

grei- 
savo 

linkėjimus viešnioms ir kiek
viena prižadėjo paramos nau
jai draugijai.

Nors laikas buvo trumpas,

pirmoji lietuvė gydytoja Ame-p®^ jf trumpai išreiškė
rikoje, tai augštai gerbiama ir

Ji trumpais bruožais pažy

gulėjo, purpurinėms raidėms 
pažymėtas užrašas — Marijų 
Jurgelionienė. Prie, šių gėlių 
pagalvėlės, aukštyn galvas iš
kėlus, stovėję didelė pintine 
skaisčių gėlių, apjuosta mels
vu kaspinu su užrašu: ‘’Myli- 
mos Mariutės Nemirštančiai 
Atminčiai—Moterys.”

Varpų aidas dar neišnyko,' sįeigtų moterų draugijėlė, ku
kai pasigirdę balsai dainos ir (ri palaikytų gyvą tokią atmin- 
smuikos. Valerija Čepukaitė, 
smuikininkė, 'Genovaitė Žel-

mėjo Mariutės ilgų metų ne-P)e^ daug kas buvo. atlik-
muistantį atsidavimą dirbti 
tarp, žmonių, jų gražesniai ir 
geresnei’ ateičiai. Giliai apgai
lestaudama nuostolį, kurį mes 
moterys turime, netekę savo 
ideališkos vedėjos, ir, trokš
dama, kad jos atmintis nuola
tos gyventų, Dr- Baltrušaitienė 

j išreiškė pageidavimą, kad įsi-

tį ideališkais budais, kaip tai 
įvairios kūrybos kontestais ir 
tam panašiai. Susirinkusiųjų 
tarpe atsirado nemažas skai
čius, kuris pritarė tokiam su
manymui ir prisižadėjo tapti 
narėmis tokios draugijėlės. Ir 
kaipo įžanginiam darbui to
kios draugijėlės, Dr. Baltru
šaitienė pasiūlė, kad butų pa
skelbtas kontestas ir duodama 
dovanėlė už parašymą tipin
gos lietuviškos lopšinės dai
rios. Pati Daktarė prižadėda
ma paūkauti penkis dolerius 
dėl dovanos laimėtojai. Be 
abejo, šis Dr. Baltrušaitienės 
sumanymas ras atbalsio visuo- 
se, kurie remia savo gražius 
žodžius dar gražesniais dar
bais.

Užbaigus programą, Marijo
na Kemešienė nuėmė kaspiną 
nuo seimei delegatų gėlių pin
tinės, įteikė jį Marijos Jurge- 
lioriienės Paminklo Fondo pir
mininkei su prašymu, kad var
de čia susirinkusių jis butų, 
uždėtas ant Paminklo, kada 
įvyks jo atidengimo ceremoni
jos. . ,

Sumanymas atlankyti musų 
Mariutę ir padėti gėlių ant jos 
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ta šiuose pietuose. Gražiai su
sirinko viešnios, profesiona
lės ir veikėjos iš įvairių kolo
nijų. Buvo užmegstas mazsas 
tarp čia gimusių lietuvaičiu 
ir jų seserų, kurios atvyko iš 
Lietuvos.

Lietuvių Moterų Profesio
nalių Draugijos pietuose pa
gerbimui Zorskaitės 
rėš Baltrušaitienės, 
sekančios viešnios 
P-ia Daužvardienė, 
konsulo Petro 
žmona iš Cbieagos, p-ia Birutė 
Bagočienė, SLA Prezidento F. 
J. Bagočiaus žmona iš Massa- 
chusetts; p-ia GertAide Dar-

ir dakta- 
dalyvavo 
ir narės: 
Lietuvos

Daužvardžio
dainininkės, sudarė trio pildy
me Miko Petrausko kurinio 
“Sopinsiu dainužę iš meilės 
balsų.” Ši muzika buvo įžan
ga į Marijos Jurgelionienės 
Paminklo Fondo Pirmininkės 
kalbelę, kurioje buvo persta
tyta Marijona Kemešienė (det- 
roitietė). Savo trumpoj kalboj, 
p.« Kemešienė išreiškė daug 
gražių minčių iš velionės Ma
riutės gyvenimo darbiį. Jos 
nuoširdų sentimentą lydėjo 
musų gerai, žinomos smuiki
ninkės Valerijos Čepukaitės 
jausmingai išpildyta ,Schu- 
berto ‘‘Serenada”, šį kurinį 
Mariutė ypatingai mylėjo. Ma
riutė irgi mylėjo ir daug vil
ties turėjo “Naujienų” Mote
rų Skyriaus ateitimi. Musų 
nuolatinę bendradarbė, Loui- 
se Narmontaitė, patvirtino tą 
prižadą, jau nekartą duotą, 
kad mes moterys neąpvilsime/ 
Mariutės troškimo ir pasitikė
jimo mumyse, bet eisime tolyn 
jos pramintu keliu.

Kanadietės moterys, kurios^ 
be mažos išimties, pažino Ma^ 
rintę tik iš jos darbų, bet gi- kapo kilo iš pusės SLA Seimo varde šios pačios grupės bus 
liai pamylėjo ir gerbė jris pra- delegačių Kemešienės iš Dėt- nupirktos gėlės dėl Paminklo 

•| kilnią sielą, sudėjo savo pa- roito ir Čepulienės iš Rock- atidengimo apeigų. —N. G.) j

fordo. Tokiam sumanymui 
Seimo delegatės ir delegatai 
nuoširdžiai pritarė.

Todėl, varde Marijos Jurge- 
lionienės Paminklo Fondo, 
“Naujienų” Moterų Skyriaus, 
moterų iš viso ir savęs, kaipo 
vienos iš Mariutės, artimų 
draugių, giliai dėkoju visiems 
SLA Seimo delegatams ir sve
čiams, kurie sumanė, prisidėjo 
prie įvykdinimo šio sumany
mo, lankėsi kapinėse ir daly
vavo apeigose, kuriose buvo 
pildomi dalykai, kuriuos Ma
riutė labiausia mylėjo.

Už visą tą, giliai dėkoja

gis, Įstatų Kom-jos nario P. 
Dargio žmona iš Pittsburgh’o; 
p-ia Matilda Čepulienė, žymi 
delegatė iš Rockfordo; p-ia 
Ona Indrelienė, “Moterų Sky
riaus” bendradarbė iš Toron
to, Kanados; p-ia Marijona 
Kemešienė, žymi veikėja iš 
Detroito; p-ia Rose Lucas Bal
trušaitienė dainininkė iš Sagi- 
naw, Michigan; p-ia Nora Gu
gienė, SLA Iždininko K. G il
gio žmona, vedėja “Naujienų” 
Muzikos ir Moterų skyrių; iš 
Chicagos p-lės Frances Sadau
skaitė, bendradarbė Naujienų 
Moterų ir angliškam skyriuo
se; Helen Blauzdis, mokytoja; 
Bernice Balickas, artistė ir 
mokytoja; daktarė Valeria Ge- 
nitis; advokatė Stella Strikol, 
ir mokytojos Eldon Genitis ir 
L. Narmontaitė.

Butų buvę daugiau dalyvių, 
bet dėl to greitumo surengimo 
pietų, kelios iš jų paklydo. 
Pietus įvyko šeštadienį, birže
lio 29-tą dieną.

—Profesionalė.

4461

Nora Gugienė
Pastaba:

Aukų gėlėms delegatai ir 
svečiai sudėjo viso.......  $15.00

Už gėles užmokėta .......  8.00

Už likusius.................... $7.00,
varde šios pačios grupės bus

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

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

Turime agentura,s, lai
vų, traukinių, busų ir or
laivių.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

No. 4461—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, 20; taipgi 
32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde 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, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, I1L

Čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No
Mieros ___ -...........  per krutinę

(Vardai Ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)
Miestas ir valstija



Penktadienis, liepos 5,į Į940__________
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KELETAS MINČIŲ Iš ŠEIMINIO KONCERTO

NAUJIENOS, Chicago, UI

Sunkias valandas pergyvena 
musų tėvynė šiom dlenom> Lai
svės, dėl kurios tiek kovota, ku
rios taip ilgėtasi ir kuria taip 
neilgai tesidžiaugta, — vėl ne
beturim. Kai atimta politiška 
laisve, neaišku, kas bus ir su 
kultūriška.

Tuo tarpu, kai taip neaiški 
dabartinė Lietuvos padėtis, o 
dar labiau neaiški jos ateitis,-7- 
dįipgu matyti laisvų lietbviškų 
dvasių pasireiškiant čių, Ameri
koje. Musų dainos, lietuviškos 
melodijos drąsiai ir laisvai 
skambėjo birželio 24 d. Lietu
vių Auditorijoje.

Niekas taip nejaudina širdies, 
kaip dainos, girdėtos ar dainuo
tos savo tėviškėje, ir vėl išgirs
tos toli, už tūkstančių mylių 
nuo jos. Ir prisimeni tų kraštų 
už jūrių manų, už mėlynųjų, 
kur dar taip neseniai tik švie
sus džiaugsmas klestėjo, kur 
pryšaky mus laisvos kariuome
nės laisva vėlaiva plevėsavo, o 
dabar žygiuoja tankai, svetimų
jų kojoš mina žemę, dar neiš-

pralieto,
Scenoje daug gražių, jaunų 

ve4dų, daug skambių, malonių

arlimų, be^ mintys: kas buvo, 
kas bus?

Buvo ... Mielai galima pa
svajoti, kai tuo tarpu Birutės 
ir Naujos Gadynės chorai taip 
gražiai išpildo savo pasirinkta 
programų. Ir gali tuo tarpu nu
sikelti su daina “už jūrių ma
rių”, kur broliai kareiviai joja. 
Skamba miškai ir laukai nuo 
jų dainų, sesės lelijėlės laukia 
su gėlėm pakeliais. Taip, jie jo
davo naujais plentais, plačiais 
vieškeliais, pro žydinčias pie
vas, pro auksinių kviečių lau
kus. O dabar... Kur jie jos 
dabar? ATs-raeišinindys žydinčių 
gėlių rusiški batai, ar nesu
tremps prinokusių varpų sveti* 
mųjų žirgai?

Kai Lulu Raben Micevicz 
smuikas rauda “tykiai tykiai 
Nemunėlis teka”, taip ii* žmai, 
kad mus sesutė dar tykiau ver
kia, bet šį kartų ne bernelio ir 
ne našlio, bet visų brolių, vi
sos žemės, visos mus gražios,

KJ

TADEUŠAS CHAPAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 1 d., 11 vai. vak., 1940 
m„ sulaukęs 44 metų amž., 
gimęs šasių kaime, Grinkiš
kio parap., Kėdainių apskr.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

pusbrolį Kazimierą Butvilą, 
artimą draugą Antaną Tar- 
šelskį ir jo Šeimyną ir daug 
kitų draugų. Lietuvoj—įmotį- 

. nėlę, 3
Bemtasą 
šeimynas.

Kūnas
Eųdeikjo kopi., 4605 S. Her- 
mitage Avė. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, liepos 5 d.,i 1 v. 
popiet. Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi ą. a. Tadeušo Chapo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:
Pusbrolis, Draugai, Lietuvoje 
Motina, Broliai ir Giminės.

H
Laid. Direkt. John F. Eu- 

deikis, Tel. YARDS 1741.

brolius: Liudviką, 
ir Edwardą ir jų

pašarvotas John F.

T T*

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
ketams, Laidotu
vėms, , Papuošk 
GĖLININKAS. mams 

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

mielos tėviškės. Ir dar ji turi 
tykiai verkti, kad negirdėtų at
ėjimas, ir gal dar turi linksmų 
veidų rodyti atėjusiam “išva
duotojui” ...

“Plaukia sau laivelis’ ’... De
ja, plaukia “laiveliai”, bet ne 
‘mus berneliai juose sėdi... 
Mus vienintelis geras kaimynas, 
gražioji Baltija, pilna karo lai
vų, monų. Plaukia tie “laive
liai” Lietuvos link iš vakarų, 
tankai žygiuoja iš rytų, pietų 
kaimynas pilotiškai rankas 
mazgojasi, o sesės Latvija su 
Estija tuo pačiu drebuliu dre
ba...

“Kai širdį tau skausmas kaip 
peiliais suspaus”, dainuoja ža
vinga Adeline Zach, “pakelk ta
da širdį tu savo aukščiau”, gi 
aukščiau — ne dangaus mėly
nė, ne debesėliai, ne idiliška va
karo žara, bet... bombonešiai. 
Neramina jie nei vienos širdies, 
deja ...

Taip, nesmagus -dalykai de
dasi ten, “kur bakūžė samano
ta”. NOrs ir upeliai tie patys 
tebečiurlena, ir obelys tebery- 
mo palangėj, bet vargas atsi
kraustė į mus tėvų žemę. Sve
timos rankos, tos pačios, kur 
uždėjo pančius mus laisvei se
novėj, — vėl supančiojo jų.

Vytauto Beliajaus šokikai ir 
gražiai išpildyti jų šokiai atro
do lyg butų tiesiai atnešti iš 
Lietuvos, iš bet kurio vakaro 
programos, kur paskutiniu lai
ku tautiški šokiai labai popu* 
liarųs. Tokius pat tautiškus šo
kius mus jaunimas pirmų kart 
parodė Prahoje čekams, sakalų 
šventėj 1938. Ir mus vyrai tru
putį prakaito išliejo su tom 
‘Mikytos’' lazdom, kaip, tur 

būt, ir šitie lengvakojai sceno
je.. Taigi, 1938 m. svečiavome; 
įaisvi pas laisvus, q 1940...

I ‘Lietuviais ęsaųm. mes gimę”, 
bet kuo turėsim,ibut? Šita dai
na buvo klaipėdiečiams kaip ir 
himnu, ir prie bet kurios pro
gos jie akcentuodavo: “lietu
viais norime ir būt”; bet ponas 
Hitleris tarė: “Paliksi savo mo- %
linų ir ateisi pas mane”, ir jo 
žodis stojosi kimu . ..

Taip liūdna, ir, rodos, atėjo 
yakaras, tamsi naktis prisiarti
no musų tėvynei; rodos, nuleisk 
rankas, uždėk gedulo šydų ant 
veido ir rymok, lyg lietuviškas 
Rūpintojėlis prie kelio. Bet ne! 
Kol dar scenoje šitokie chorai, 
kol tiek lietuviško jaunimo, kol 
dar salėj tiek rinktinės šviesuos 
menes, tol dar Lietuva gyva. 
Gali rusas spausti savo replėm, 
gali neduoti nei cyptelėti, spau
džiamiesiems, bet čia Amerikoj 
jus laisvi. Ten jie, dėl žinomų 
priežasčių, negali šito ar kito 
daryti, šito ar kito sakyti, ir 
dar daug visokių ‘ negalima”

Ne Darže, Ne 
Sode, Bet Ant 
Plačių Vandenų!
i “4-------------------- u

Ir Nei Vienas Nesušlaps!
Pikniką, piknikai! Kiek jau 

j įkyrėjo! Pradžioje sezono jie 
Į dar buvo nauji ir įdomus, bet 
jau pradeda darytis nuobodus.

Byetgi, sėkmadjeniul atėjus, 
Juk niekas. nenori namuose sė
dėti, Ir tai < yra nuobodu,

Todėl, suteikti naujos rųšies 
chįcagieč ams dalyvauti 

p/kitoniškome” išvažiaviine, Chh 
pagos Lietuvių Draugijos jau
nuoliai sumanė surengti eks-

________ _ __ _ kursij^ laivu į Milwaukee lie- 
Amerikos lietuviai pasitarnavo peš 14 d, Tai bus kas nors ne
savo tėvynei visais laikai^ kaip paprasto: pikti kas ant laivo, 
medžiagiškai, taip ir morališkai. Laivas* išplauks iŠ Chicagos 
Ir dabai; nesėdės rankų sudėję. 9:30 vai, ryto, ir grįš tiktai vė- 
Paliudėję, pagedėję, eis prio vųkare» apie 10:30 vak Vį- 
darbo, neduos numirti lietuvlš- s* dalyviai, Wėl, patariami pri- 
kai dvasiai Amerikoje, kaip sirųošti užkandžius, ta p kaip 
daugis pesimistų pranašauja. Pr paprastai daro piknikams, 
Nors žvanga retežiai, bet ’'pe- Ant laivo suaugę galės pa
tys gi i Pctį, na vyrai, kas gali, 'imatyti su senai nematytais 
sustokim į darbų Už mylimų ča- draugais, nariais Chicagos Lie

tuvių Draugijos, o jaunieji ga
lės pasišokti kiek tik norės, 
nes orkestrą grieš visos kelio
nės laiku.

\ * t • •’ f ' i'*

Didžiausias, Gražiausias
Milwaukee miestas yra gra

žus, įdomus, čia dalyv ai galės 
pasivaikščioti, pasidairyti po 
^ve'timų kraštų”.

[ tinka I Ekakursiją įvyks . laivu S, 
niusų laikams. Išsipildė poeto Gity of Grįmd Rapids, kuris 
žodžiai, sugriuvo senoji caro 7ra vienas iš didžiausių, gra- 
galybė, — suplyš ir tas raudo žiąus ai įrengtų ’ ekskursinių

.1 laivų Michigan ežere. Kelionė 
tiktai į vien^ pusę ima apie 

' puspenktos valandos.
• • I .

Jeigu ir jus norėtumėt pra
leisti visų senų draugų 
tarpe, naujoje aplinkybėse, ty
rame,z sveikam6 ore’ dalyvau- 

“ I kitę šioje ę^skurs joje. Tikie- 
' tų kaina , suaugusiems, $2.00, 

o vaikams »iki 12,, metų4;?am-
JžiaUs, $1.00,(( \-

Vyrai, duoldte savo žmonoms 
nors vieną dįenų atostogų! Lai 
ir jos dalyvauja Chicagos Lie
tuvių Draugijos išyąžiav.me!

Tikietus, f.pįrkite nuo komi
teto narių, arba Naujienų ar 
Draugijos raštinėse.

BRM

naujų valdovų gali būti padik
tuota, bet čia jus laisvoj že- d 
meJ« . •. >

Kai motina tėvynė nelaimėje, 
reikėtų užmiršti visokius savi
tarpio ginčus ir vieningai gal
voti, ktHp jai phdėti. Visi, be iš
imties, turėtų pasijusti pirmoj 
eilėj lietuviai ir tik lietuviai, 
nustoti tarnauti svetimiems die
vams. Deja, mus “lietuviški” 
komunistai dar vis keliauja 
kaip apspangęs asilas su apuo
ku iš anos pasakėčios. / Girdi: 
“Sukis į kairę, dešinėj duobutė, 
dar dar į kairę v , o ten duobe 
buvo, ir abu l duobę ant galvų 
sugriuvo”, — tokia pasakėčios 
galas. O pasakėčios, mieli tova- 
riščy, labai dažnai pildosi.

Kiekvienam aišku, kiek daug

ir darbo vaisiai nepražus, 
nors dabartis tamsi, miglota 
tikėkit, rytas auš gražus Į

Dar seniau mus poetas Bara
nauskas rašė:
“Kad tu, ruse, nesulauktum, ne

nebus, kaip tu nori,
Bus, kaip Dievas duos, nes tavo|fa 

prisakai nedori.”
Tie patys žodžiai ir vėl

1 1 /^Siunčiam GėlesLOVEIKISv^sUo
pąils

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

ir Pagrabams
3316 So, Halsted Street

Tek YARDS 73p8

JUOZAPAS KLIMAS *
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 3 d., 10:55 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Mežeinių kaime. Var
nių parap., Telšių apskr. A- 
merikoj išgyveno 29 metus.

Paliko dideliame nuliųdime 
moterį Marijoną; 2 dukteris f 
Grace 13 metų ir Joan 5 me
tų; sūnų Theodore *8 mėne
sių, brolį Dominiką St. Jos- 
eph^Mo., 4 pusbrolius: Petrą 
ir Juozapą Zemlius Chicagoj, 
Justiną ir Juozapą Zemlius 
St. .Joseph, Mo. ir gimines; 
Lietuvoj—3 brolius: Vincentą, 
Pranciškų ir Apoliną, seserį 
Zofiją ir gimines. '

Priklausė prie Tautiškos 
Dr-stės ir Teisybės Mylėtojų.

Kūnas pašarvotas kopi., Į256 
W. 51st St. Laidotuvės įvyks 
šeštad., liepos 6 d., 10:00 vąl. 
ryto iš kopi. į šv. Jono Dievo 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Ressurrection ka
pines.

Visi a. a. Juozapo Klimo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti Jąidętuvėge ir suteikti 
jam pasktitinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Moteris, Dukterys, Sūnūs, Bro

lis, Pusbroliai ir Giminės. 
Laid. Direkt. Joseph J. 

Novvaral, Tel. Rockwell 3909.

nas muilo burbulas kada nors
Sugrįžus vėl ‘ į koncertų iš1 

svajonių bei minčių šalies, tek-1 
tų smulkiau paminėti progra
mos išpildytojus. Deja, koncer
to vertinimo nesijaučiu autori
tetinga rašyti, tik tiek galiu "pa-1 
sakyti: kurie girdėjo, — žave-i 
josi, b kurie nebuvote —-, gailu-1 
kitos' ir kitų’ kartų tds 'klaidos Į 
nebepadaryki t.

Šitokie asmens, kaip Aldona 
Grigonis, Adeline Zach, Lulu 
Raben Micevicz, Povilas Stogis 
— yra tikri “deimančiukai”, 
anot Vaižganto, mus lietuviškoj 
šeimynoj. Visi jie puikiai pažįs
tami iš ankstesnių pasirodymų. 
Tik p. Adeline Zach dainavo 
pirmų kart lietuviškai. Jai išė
jus į scenų, publikoj girdėjosi 
žingeidumo šnibždesiai, kurie 
virto garsiais pagyrimais jai 
baigus dainuoti, žodžiu, ir nau
joji meniška jėga publikos ne
apvylė, kaip balsu taip ir lietu
viška tarena pasirodė gražiai. 
Linkėtina, kad ir ateity lietu
viškų koncertų bei parengimų 
nepamirštų, ir toliau lietuviškoj 
dailioj tobulintųsi.

Abudu1 chorai, taipgi šokėjai, 
paširodė, kad programos išpil
dymui yra daug pasidarbavę. 
Už tai jiems, ir ypatingai jų 
vedėjams, priklauso didelis į- 
vertinimas. Negailėdami savo 
laiko nei darbo, jie populiarina 
dainų bei šokį, suteikdami di
delį malonumų visuomenei. 
Reikia tikėtis, kad šita visuo
menė tai puikiai įvertina ir vi
sados remia, palaiko lietuviškų 
kultūrų,

Atrodo, kad ir šis koncertas 
yra našus indėlis į tų kultūrų.

“Tegu skamba musų dainos 
po šalis plačiausiais” ir teparo
do, kad Lietuvos dvasia gyva, 
gyva! Nors ir kaip spaustų ir 
slopintų jų svetimi atėjūnai, 
nors ir kaip trokštų amžinų jos 
nutilimo, bet nesulauks tos va
landos!

Garsinkites “N-nose”

Suvalkiečiai 
Ruošia Pikniką 
Liepos 21 d.

Petrai Ir Povilai 
Čia Tikrai Buvo 
“7-tam Dangui”

Gavo Ir Po Bučkį!
Kupiškėnų Kultūros Draugi

jos naktinis piknikas (“Kupiš
kėnų naktis”) įvykęs šeštadie
nio vakare, Liberty Grove dar
že, buvo gražus, linksmas ir 
sėkmingas, Mat, vakaras pasi
taikė gražus, Nors vėjelis putė 
vėsus, bet dalyvavo daug svečių 
čįiicagiecių ir iš aplinkinių mie-

West

CLASSIFIED ADS.
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IEŠKO DARBO FARMOJ, dirbti 
lauke, rinkti obuolius, ravėti arba 
kokį kitą lauko darbą. 7126 South 
Artesian. Mitkienė.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia ,

z REIKIA PATYRUSIOS mef-ginos 
namų darbui. Reikės virti. Duoda
mas kambarys ir $12, Tel. Wilmet- 
te 45.

SITUATION WANTED
__________ Ieško

IEŠKAU BUČĘRIO DARBO. 
Turiu dąug metų patyrimą. Box 
2380, 1739 So. Halsted St.

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-Žemč Pardavimui

ĮSPŪDINGAS PASIŪLYMAS; 
TURI BŪTI PARDUOTAS 

GREITAI
trijų aukštų mūrinis namas, 10 
flatų, po 4 kambarius kiekvienas; 
8 flatai išfornišiuoti: Dvi krautu
vės ir 4 karų garažas; viskas ge
ram padėjime; metinė įpiga $4,- 
500.00. Metinė išlaidą—$1,252.00. 
Savininkas, iš priežasties senatvės, 
paaukoja šį namą tiktai už $8,500. 
Namas randasi netoli didžiausios 
svetainės Stadium. Daugiau žinių 
gausite rašydami Box 670. 1739 S. 
Halsted Street, Chicago, III.

c
Apie 7 valandų vakare komi

tetas jau buvo viskų prirengęs 
ir laukė svečių. Bet svečiai rin
kosi labai lėtai, tik apie 9 va
landų susirinko jau didokas bu» 
rys. Ir kada visi susigrupavo ir 
apsupo barus, thi sušilę barten- 
deriai vos spėjo jiems patar
nauti, pildami atlutį ir stipres
nius gėrimus. Svečiai stiklus 
tuštino už sveikatų Petrų ir Po-

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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.

REIKIA PATYRUSIO shear- 
man’o. Atsišaukite, 150 West 43r/d 
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 
smulkesnių žinių rašyti Box C2, 
1739 So. Halsted.

Viešnia,
Apie 10 valandų sulaukėm ir 

iųusų gerbiamų viešnių kana
dietę O Indreljenę. Užbaigus S. 
j,. A. reikalus jinai atvyko į 
lįknikų praleisti keletu valandų 
smagaus laiko su kupiškėnais. 
Viešniai įžengus į svetainę Ku
piškėnų Kultūros Draugijos pir
mininkas, F. Stanionis, supa
žindino jų su kupiškėnais, o 
Franccs. Matekonhitė nuo K. K. 
Draugijos įteikė jai gražų gė
lių korsažų.

F. Matekoniutė taipgi kiek
vienam I etrui ir Povilui prise
gė prie krutinės po rausvų Car- 
nation. (Ir jiems pridėjo net po

Piknikas j vyksi WHlou> 
Darže.

Suvalkiečių kliubo susirin
kimas įvyko birželio 27 d., 
Marcjuette Hali? 6908 S. West- 
ern avė., kuriame buvo pra
nešta, kad pinigai išmokėti 
kur buvo pažadėti.

Pikniko komisija J. Geral- 
tauskas, M. KriČinienė, A. Va
liūnas, D. Stankus ir J. Juška, 
raportavo, kad metinis pikni
kas bus sekmadienį, liepos 21 
d., 11 vai. ryte., Willow-Wes; 
darže, prie 83 Rd. ir Wijlow 
Springs Rd. Bus daug dovanų 
laimėjimui ir dvi piniginės 
dovanos, gera orkestrą šo
kiams. Įžanga dykai. Laimėji
mo bilietus gaukite nuo drau
gijos narių. Visi kviečiami at
silankyti.

Naktinio pikniko komisija 
J. Misevičia, E. Stankienė, B. 
Pajaujis pranešė, kad pikni
kas įvyks rugp.-Aug. 3 d., va
kare, kuriame dalyvaus ir su
valkiečių choras. Vėliau pa
duosime daugiau žinučių apie 
chorų, kurio pamokos įvyksta 
trečiadienių vakarais po vado
vyste p-lės G. Želniutės Mar- 
quette Hali. —Koresp. O. S'.

,l"")1 |iii R ,| |i. ■■■»■ 1. J. - ,v, ..

GEKB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

REIKALAUJU DARBIN I N K O, 
turis galėtų karves milžti; meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu: Bill Akra- 
mas, Rt. 1, Box 87, Canton, Wis.

Panele Bernice Laučiutė su 
pagelbininkais -sudainavo pora 
dainelių — vienų skyrė Petrams 
ir Povilams, o antrų musų my
limai viešniai Q. Indreliepei. 
Vėliau mušu, gerbiama viešnia 
prakalbėjo į kupiškėnus ir šir
dingai jiems dėkojo yž gražų 
priėmimų ir vaišingumų. Ji pa
reiškė, kad nors jinai ir gyvens 
Kanadoj, bet jos širdis ir jaus
mais visuomet bus su Chicagos

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

WHUjljlSAL£ FURMTUKE 
Ra Raudai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ai 
rašyKite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionahai žinomi daiktai 
randasi pas mus. AlisAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Cni- 
cago, III. Phone Republic 6051.

BUSINESS CHANCES 
Biznio A* togos

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

PARDAVIMUI COTTAGE ir lo
tas, pigiai. 6533 So. Racine Avė. 
Atsišaukite, 7007 So. Racine Avė.

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 gyvėna 1443 Wentworth 
Avė. Chicago Heights, III. Tel. 
Chgo Hghts 3286.

TAVERNAS RENDON, su Tur
kiškomis vanomis. Gyvenimui km- 
bariai iš užpakalio (in rear).

STANLEY BARTKUS, 
4625 S. Paulina.. YARDS 0183.

5323 BERTEAN AVĖ. pardavi
mui 6 kambarių rezidencija. Kainą 
pasiulykit patys. Savininkas apleid
žia miestą.

APLEIDŽIU CHICAGĄ. Parduo
du .puikų namą, vertą $5000 už 
$4,200. 1% aukšto medinis namas, 
asbestos-cemento siding, celotex, 
yra stokeris, air conditioned, vana, 
lotas 50x133. 3127 North Osceola 
Avenue.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

MAŽA FARMA, REIKALINGA 
$200.00 cash, likusius $25.00 mėne
siais, gražus 6 kambarių namas, 
didelis priemiestis su daug žemės, 
galite auginti vištas, didelis daržas, 
medžiai. Gyvenkite užmiestyj, bet 
naudokitės miesto patogumais, yra 
gasąs, elektriką, vanduo, arti mo
kyklų. Bargenas, rašykite laišką: 

1729 So. Hąlsted St., Bęx K 9.

Užbaigus visas ceremonijas 
vėl muzika grojo ir jaunuoliai 
linksmai sukinėjosi po svetai
nę. O senesni vaišinos prie ba
ro. Gerokai įsismaginę, suderi
no savo balsus ir ėmė dainuoti. 
Ir tos dainos tęsėsi per naktį, 
kol darže šviesos degė, Ir taip 
užsibaigė Kupiškėnų naktis su 
dainomis.

Aukos.

SUSIRINKIMAI
JAUNŲ LIETUVIŲ AM. TAU

TIŠKO KLUBO pusmetinis narių 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
liepos 5 d., 7:30 v. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hal- 
ted St. Susirinkimas yra svarbus. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti.

—S. Kunevičius, rast.
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠEL- 

POS KLUBO pusmetinis susirinki
mas įvyks liepos 7 d., Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd. St.,. 12 v. 
dieną. Duoklės bus priimamos nuo 
11 vai. iš ryto. Malonėkite atsilan
kyti, nes yra daug svarbių tarimų.

— Helen Chapas, raš.t.

FARMOS ŽEMĖ RANDASI Mont- 
gomery County, III. Manoma, kad 
šioj žemėj randasi aliejus. Geras 
kelįas nuvažiuoti. Gera stuba ir 
kiti budinkai. Yra mokykla ir baž
nyčia. Pardavimui 138 arba 178 ak
rai. Kaina nebrangi. Savininko ad
resas: Box 394, Wyoming, III.

BUILDING MATERIAL
Statybai Materiolas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S, Halsted St
CHICAGO, ILL.

Šio pikniko rengėjai didžiai 
dėkingi publikai už atsilanky
mų, “Naujienoms” už garsini
mus ir visiems dirbusiems pik
nike. Dar širdingas ačiū p. 0. 
Indrelienei už aukas atvežtas K. 
K. Draugijai nuo kanadiečių. 
Aukavo M. Simonaitis, A. Bar- 
natonis ir S. T. po $1.00, O. In- 
drelienė $2.00. Nuo kanadiečių 
lietuvių socialistų kuopos $5.00 
priduota pirmiau, širdingai 
ačiū visiems! P. B,

Raud. Rožės K1 
Pusmetinis 
Susirinkimas

CICERO. — Penktadienio ya^ 
kare, 5 dienų liepos, Raudonos 
Rožės turės savo susirinkimų. 
Liuosybės svetainėj, 14th St. ir 
49th Ct. Nariai dalyvaukite vi
si ir su šiuo mėnesiu pradė
kite mokėti savo paprastas 
duokles. 

. f»I

Duokles turėti tvarkoj yra 
svarbu. Ištikus nelaimei nereL 
kės nieko kaltinti. Taipgi pri
imami jauni vyrai, nevedę. 
Įstojimas tik $1.00. D.

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

P lės G. Žemaitytės ir 
Michael J. Maty 
Sutuoktuvės

šeštadienį, birželio 29 d., mo
terystės ryšiais tapo surišti 
Genevieve Žemaitytė su Micha- 
el J. Maty. Iškilmingos apeigos 
įvyko St.. John’s bažnyčioj, 
Whiting, Ind.

Mačiusieji šias sutuoktuves ir 
atsigrožėti negalėjo. Ir iš tikro. 
Nors ir senų tradicijų apeigos, 
bet modernu pradu praskiestos 
ir į stebėtojus padarė tikrai 
gražų įspūdį. Ypač labai gra
žiai atrodė jaunosios suvedimo 
su jaunuoju tvarka ir jos. pasi
puošimas. Ji, varpams gau
džiant, vargonams tyliąsias me- 
liodingųsias aidas liūliuojant, 
tėvelio lydžiama žalių palmių 
alėja, padarė vaideliutės įspūdį, 
žengiančios prie aukuro.

P-lė Žemaitytė yra buvusio 
vėiklaus Naujienų rėmėjo, 
Jungt. Valst. veterano, velionio 
Žemaičio duktė. P-ia Žemaitie
nė, dabar Biliskicnė ir dabar 
su Naujienomis nesiskiria. Gi 
naujasis jų šeimos narys p. 
Michael J. Maty žymus Whit- 
ing, Ind., veikėjas, dabartinis 
miestelio koronerius. Garbė ir 
džiaugsmas ponams" Biliskiams. 
Linkiu dar didesnio pasiseki- 

*mo. —Kep. J. Krs.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ii■ Trokai Pard^yim

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

- ©f july ■
VAKACIJOMS 

SPECIAL
Jauskis nepriklausomu per Fourfh 

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

cilinderių, radijo ir šildyt. $275
1936 Pontiac—6 cit., pilkas, 4

dr. trunk sedan radijo ir šil
dytuvas ............ ,..........   295

1937 Olds—4 dr. Sedan, mėly
nas, šildytuvas, kiti priedai 425

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

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

1933 De Soto—4 dr., 6 ratų ru
das sedan. Radijo ir šildyt. 165

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

82 kitokių savininkų karai

PARKWAY QLDS 
5207-11 CERMAK ROAD, 

TeL CICERO 1037.
Cięeros Seniausias Dylerls. 

ATDARA VAKARAIS iki 10 vai.

395
245

475

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinąs! “NAUJIENOSE
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— Atsišaukimas j Chicagiečius —

šeši Jaunuoliai Žuvo po “Parės” Alinėj

Monticello avenue.

labai pa-
alų,

valdyba nese-

Superior

pareikšti 
šiai mu-

Great Lakęs laivyno 
Michigan eže o am 

išmestas kūnas

gydytojas 
apskričio

sta didžiules permainos.
Tenais žmonės vra žudomi 

turtas yra naikinamas, kartu ir

Turi Milioninius Pelnus Kiek
vienais Metais

Karpei!, American ir Interna
tional Furniture

metu Louis v

nežinomas.

e Prie 
stoties iš 
kranto buvo 
nežinomo apysenio skenduolio.
Velionis svėrė apie 165 svarus, 
buvo 5 pėdų, 9 colių aukščio 
ir atrodė apie 45 metų amžiaus. 
Pavardė nežinoma.

SUĖMĖ ALUDININKĄ, UŽDARE ALINU 
DEL BAISIOS AUTOM. TRAUKINIO 

TRAGEDIJOS

C. L 0. Laimėjo 
Trijose Baldų 
Bendrovėse

NAUJIENOS, Chicago, III.

PAGERBS DARIAUS-GIRĖNO ŽYGI, TRA 
GINGĄ MIRTI LIEPOS 14-TĄ

VakarirUžvakar 
Chicagoje

“After Hours Club” alinė, 
adresu North avenue ir River 
Road, buvo uždaryta, o jos sa
vininkas, Jack VVymond, buvo 
suimtas dėl baisios tragedijos, 
kuria pasibaigė “parė” sureng
ta jo įstaigoj pereito antradie
nio vakare.

Važ tindami namo (kiti sako 
į ligoninę) šeši parėj dalyva
vę jaunuoliai pakliuvo su auto
mobiliu po traukiniu ir visi ten 
žuvo.

Alinės savininkas Wymond 
yra kaltinamas pardavinėjimu 
gėrimų nep Inamcčiams.

Tragedija įvyko už keliasde
šimts pūdų nuo alines, prie Soo 
linijos bėgių, kurios perkerta 
North avenue prie River Road 
ir Ist avenue, Maywcode.

Mergaitė Susirgo
Jaunuoliams begeriant

kurį jiems “fundijo” alinės sa- 
v ninkas, viena grupėj dalyva
vusi mergaitė pasiskundė, kad 
ji jaučiasi blogai. Ji retkar
čiais gaudavusi apendicito ata
kas.

Jaunuoliai tuoj sėdo automo
biliu, ir išvažiavo. V eni liu 
dininkai sako, kad jie išvažia
vo į Melrose Parko ligoninę, 
ir skubėdami mergaitę ten nu
gabenti nepasekmingai bandė 
traukinį pralenkt1, o kiti sako, 
kad jie išvažiavę namo. Kaip 
ten nebūtų, traukinys jiems ne
pasisekė pralenkti, ir visi šeši 
buvo sutriuškinti po jo ratais.

Žuvo: Lorraine O’Leary, 19, 
839 Lombard avenue, Oak Park 
(susirgusi merga'te) ; Lorraine 
Norris, 17, 906 N. Lombard 
avė., Oak Park; Catherine 
Clark, 19, 1204 N. Ridg^ąpęį 
avė., Oak Park; Jcseph Santo, 
19, 1251 N. Mason avė.; John 
Brcnnan, 18, 5411 Hirsch st., 
ir Francis Frehe, 19, 1406 N. 
Lima, automobilio vairuotojas.

Kitos Nelaimės

Darbo taryba skelbia, kad 
C.I.O. unija lengvai laimėjo 
darbininkų rinkimus trijose 
.•jtr.mb.ose Chicagos baldų ben
drovėse.

Organizacija gavo kontrak
tus:

Afnerican Furniture Novclty 
?o,, dirbtuvėj, 2617 W. Flour- 
noy;

International Furniture Co.z 
2127 S. Rac’ne, ir

S. Karpen and Bros, dirbtu
vėj, 686 W. Cermak Road.

Varžytinės už teisę reprezen
tuoti darbininkus ėjo tarp 
C.I.O. United Furniture Work 
ers, ir AFL unijos, Upholster- 
ers International Un on.

e Nuo ketvirto aukšto gale
rijos Bridewell kalėjime nušo
ko arba nukrito ir užsimušė 24 
metų kalinys Peter Muellcr 
Jis buvo įkalintas dviems, me
tams už žmoniuj apgaudinėji
mų.

• Iš nežinomų priežasčių ki
lęs gaisras sunaikino* kelis bu
tus apartamentiniam name, ad
resu 4720

Kiekvienas Chicagos lietuvis 
yra kviečiamas dalyvauti “Da
riaus-Girėno Dienoje”, kuri j- 
vyks liepos 14, prie Dariaus-Gi
rėno paminklo, Marąuette 
Road ir California*Avenue.

Komitetas laikė reguliarį su
sirinkimų ir nutarė kviesti vi
sus lietuvius i šį svarbų ir ne
paprastų Rariaus-Girėno tragin- 
gos mirties ir kartu, jų didvy
riško žygio, paminėjimų.

Europoje ne kas mėnesį, bet,

“Griešnas Biznis” 
Chicagoj Daro 
Didžiulę Apyvartą

SŽ:'i

• Iš Chicagos upės, prie 27 
tos ir Loomis buvo ištrauktas 
skenduolis, 50 
Smith. Adresas

O Apskričio
niai įsteigė sveikatos departa
mentą aptarnavimui apskričic 
apylinkių, kur'os nėra inlor- 
poruotos. Skyriaus viršininku 
busiąs paskirtas Dr. Ed\vard 
A. Piszczek, žymus 
ir giminaitis vienam 
komisionier'ui.

Vakar ir užvakar automobi
lių nelaimėse žuvo ir sekami 
du žmones: Ernest S. Hough, 
5335 Magnolia avenue, (žuvo 
pr.'e St. Joscph, Mich., kur ir 
trys kiti žmonės buvo sunkiai 
sužeisti; Dora Brovvn, 51, 1421 
S. Lavvndale avenue.

• Prie Halsted ir Washing- 
ton bulvaro apie 40 žmonių 
buvo sunkiau ir lengviau su
žeisti, kai susikūlė Halsted gat 
vekaris ir Greyhound Įklijos 
autobusas. t

Fedcralis te'smas Chicagoj 
ruošiasi teisti už tariamą “in- 
come” taksų nemokėjimą Wil- 
liam R. Johnson ir William R. 
Skidmore, taip vadinamus Chi- 
cagos “gambling karalius”. Jie 
yra kalt narni nesumokėjimn 
taksais kelis milidndš dolerių.

Prokuroras Campbell paruo
šė platų kaltinimo aktą, kuria
me sako, kad kaltinamųjų val
domas pinigų lošimo sindika
tas dano milžinišką apyvartą 
Chicagoj, ir kad per paskuli- 
n us tris metus išmokėjo $3,- 
500,000 vien algomis savo dar
bininkams. Tik viena sindika
tui priklausanti vieta, Horse 
Shoe Club, adresu 4721 North 
Kedzie avenue, per tris metus 
padarė apie 3 milionus dol. apy
vartos, o panašių vietų sind - 
kalas turi keliasdešimts. Kal
tinamasis Johnson per tris me
tus, nuo 1936 iki 1939, turėjo 
iš tų įstaigų apie $3,500,000 
gryno pelno pats vienas, ne
kalbant apie kitus sindikato ly
derius.

Max Baer nugalėjo Tony Galento bokso rungtynėse Jersey City, N. J.

>;< >

Jack Dcmpsey turi “dinamito” savo rankoje. Tatai patyrė jo oponentas
Lultrell. -

18,633 Nauji 
Piliečiai Chicago j

12,163 Išsiėmė Pirmus 
Popierius

Chicagos imigracijos biuras 
skelbia, kad per pereitus fis
kalinė metus (nuo liepos 1, 
1939, iki birž. 30, 1940) 18,633 
ateiviai Oiicagoj paliko pilie
čiais. 12,163 kitų ateivių per 
tą patį laiką išsiėmė pirmus 
pop.erius, pareikšdami norą pa
likti piliečiais. \

Biuras sako, kad akyvaizdoj 
naujų įstatymų, reikalaujančių 
ateivių registracijos ir pirštų 
atspaudų, aplikantų skaičius 
nuolat didės. T. k gaila, sako, 
kad ateiviai didžiumoj tik ta
da pradėjo rūpintis pilietybe, 
kai pamatė, kad jiems nema
lonumai gręsia. Prieš tai dau
gelis < tuo reikalu nieko neno
rėjo jgirdėti.

Iš patyrimo žinome, kad ta
me yra daug teisybės.

Sindikato Įstaigos
. Prokuratūra skelbia, kad sin

dikatas Chicagoj ir priemies
čiuose užlaiko sekamus pinigų 
lošimo 
žmogui 
atrodo 
tai”).

Horse Shoe club. 
Casino club. 
Dev-Lin. 
Lincoln Tavern. 
Harlem Stables. 
House of Niles. 
D and D club. 
Bon Air Casino. 
Vilią Moderne. . 
4020 Club. 
Southland Club. 
Western club. 
Select club. 
Mayfair club. 
Northland club. , 
Club -Proviso. 
4011
2135 Pulaski road. 
Lake Park club. 
Harlem club. 
11901 Vincennes club. 
406 club.

lizdus: (nežinančiam 
jie iš vidaus ir iš oro 
kaip “nekalti kabare-

Kandidatų Tai 
Vietai Niekuomet
Netrūksta

Visi Nori Būti Prezidentais

club.

’šina organizuoti trečią, parti-

Kitas kand datas yra James 
A. Farley, demokratų partijos 
“bosas”, trečias — dabartinis 
vice-prezidentas ^ohn N. Gar- 
ner, na, yra ir visas būrys ki
lų žmonių, kurie visai nepyk
tų, jeigu . partija jiems pasa
kytų, “tu kandidatuok!”

Republikonų konvencija įvy
to pere'.to menesio pabaigoj 
Philadelphijoj ir nominavo sa
vo kandidatu į prezidentus pra
monininkų Wėndell Willkie.

savo admini-

kandidatų tu- 
tuzinus. Kiek

Bet Hitleris Bado
Neįveiks

dabar

Col. Edward N. Wentworth. 
kalbėdamas Army and Navy 
Kliubui, pareiškė, kad Hitlerį 
paklupdys badas. Jau
Vokietijoj ir užgrobtose šalyse 
trūksta maisto, mūšiai, sunai
kino daug javų, Danija nebe
turi . pieno produktų ir bekonų, 
ir neturi iš kur jų importuo- 
tis.

Wentworth yra Armour and 
Company galvijų biuro 
ninkas.

• v • virsi-

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

• Cook apskričio 
užvakar pra- 
atostogas. Ir 
teismų sky- 

mėnesius sė-

pasi

Ben- 
buvo 
mo-

O mes, Amerikos piliečiai, 
turime didžiuotis, kad musų ša
lis yra gamtos apginkluota- Ži
noma, diktatoriai iki šiai dienai 
dar musų šalį fiziškai nėra pa
siekę, bet ekonominiai ir musų 
demokratija jau yra 
liesta.

Jeigu mes norime 
vienybę ir ištikimybę
sų demokratijai, nes, kaipo lie
tuviai, turėtume dalyvauti prie 
Dariaus-Girėno paminklo su vi
su savo entuziazmu in tautiniu 
.dealu. Chicagos lietuviai turi 
vieną lietuvišką šventovę. Ji 
yra Dariaus-Girėno pamink ą , 
sumanytas ir pastatytas lietu
vių patriotų doleriais. Kas iš 
jūsų davėte auką Dariaus-Girė
no paminklui, jus žinojote, kad 
jums nebus jokis dividentas 
mokamas, bet, kaipo idealLtai 
ir laisvės mylėtojai, aukavome 
ir iš to paminklo “dividendai” 
bus mokami mums vien tiktai 
nAiz’ka, dainomis ir prakalbo
mis.

Gerbiamieji lietuviai Chica
goj, dalyvaukite visi ir visos, 
kad mes turėtume tuksiančiu^ 
dalyvių prie Dariaus-Girėno pa
minklo, o tada atsiimsime savo 
tautinius ir dvasinius “dividen
dus”. Kviečia Komitetas

ir Circuit teismai 
dėjo savo metines 
vienam ir kitam 
riuj per vasaros
dės tik vienas teisėjas skubo
toms ir svarbioms byloms svar
styti. Teismų atostogos 
baigs rugsėjo, 4 d.

• 38 metų moteriškė iš 
senville,. Dorothy Parks, 
nuteista metams Dwight
terų kalėjime už suklastavimą 
senalvių pensijų ček ų už $684.

e Apskričio teisėjas DeSort 
užvakar suteikė divorsą 17 me
tų chicagietei, Mary Ann Hut- 
ton. Būdama 14 metų amžiaus 
ji ištekėjo už 44 metų advo
kate Carl J. Hutton, 9008 Com- 
mercial avenue, “vėliau paty
rė, kad jis persenas”, ir dabar 
bandys “jaunesnių kavalierių 
ieškoti.
kė aiškino teisėjui savo 
so prašymą.

“jaunesnių
Taip jaunoji moteriš- 

divor-

Suieškos Kokiu 
Laivu Kada Atvyko 
te i Amerika

Patarnavimas “Naujienose’’ 
Norintiems Būti Piliečiais

mėnesių turės 
pašto stotyse, ir 

savo pirštų žymes, 
kurie dar neišsiėmė

reg's- 
ten 
lie- 
Pi- 
tai

popieras, daugelis 
įvairių kliūčių: gal

Ronald, 
gimė 

Irena. 
West 
tėvai:

Lynn, 
gimė

21,

47
19,

Gimimai
Chicagoj

MATAS, Rudolph
4541 S. Richmond St., 
birž. 24, tėvai: Rudolph,

POCIUS, Theresa, 723 
21st St., gimė birž. 25, 
Joseph, Catherine.

WAIN0RIS, Janet 
10130 Wentworth Avė.,
birž. 24, tėvai: Bruno, Anna.

KARI), Robert, 1153 Hyde 
Park bulvaras, gimė birž. 
tėvai: Bernard, Ann.

ŽEBRAUSKAS, Ronald,
W. 12'5thxSt., gimė birž.
tėvai: Konstantinas, Frances.

KLAUBA, Bennett, 6322 S. 
Troy St., gimė birž. 28, tėvą': 
Konstantinas, Rose.

NORBECK, James, 4410 W. 
Seeley Avė., gimė birž. 14, tė
vai: Donald, Lillian.

GASPER, Betty A., 5445 S. 
Neenah Avė., gimė birž. 26, 
tėvai: William, Emily.

BARSELKA, Joanne, 2121 
Lakewood Avė., gimė birž. 25, 
tėvai: Joseph, Helen.

CHERNE, Barbara, 5237 W. 
Lake St., gimė birž. 14, tėvai: 
Leo, Adeline.

YAUCH, Deanna, 3942 W. 
Ainslie St., gimė birž. 17, tė
vai: Joe, Eva.

ZABLECKIS, Joseph, 3727 
S. Union Avę., gimė birž. 12, 
tėvai: Joseph, Katherine.

NIARTAUT, Beverly, 4617 
S. Honore St., gimė birž. 26, 
tėvai: Walter, Jean.

GRIGWARE, Patricia A., 
2510 'Marshfield Avė., 
geg. 28, tėvai: Francis, 
red.

JANULIS, Mary M,
Sunnys’de Avė., gimė birž. 7, 
tėvai: Joseph, Helen.

BERETA, WHlter S., 301 W. 
88th St., gimė birž. 18, tėvai*

^Stanley, Anna.

Prezidentui Rooseveltui pa 
tvirtinus naują įstatymą, ku
riuo einant visi nepiliečiai už 
dviej ų 
truotis 
palikti 
tuviai,
lietybės popierių, sukruto 
tuojau padaryti.

Pildant 
sutinka
klausimų nesupranta, gal neat
mena vardą laivo, kuriuo atva
žiavo, ir l.t. Tokiems reikalin
gas patarnavimas yra teikia
mas “Naujienų” name, rašti
nėje, antram aukšte.

Čia norintiems suieškos lai
vo vardą ir išpildys popierius 
kaip reikia. P. Miller.

THEY ARE 900.000 
STRONG OYER KERE

Are They Eating Food. Weariię
Clothes, w Hats or Shoes

Made or Sold by YČU? 
r-—-nu n nm nonai m- - - - - - - -

Atidarė Negrų
Kultūros Parodą

Amerikoj yra visokių viso
kiausių “džiabų” ir garbingų 
politinių vietų, bet nei viąna 
niekad neturi tiek aspirantų, 
kiek salies prezidentūra. Jų ne
trūksta, kad ir kritiškiaus'ais 
laikais, kuomet laimėjęs kandi
datas tegali tikėtis vien galvo
sūkių ir* krizių 
stracijai.

Repubbkonai 
rėjo bent kelis
mažiau, be^ pakankamai daug, 
jų turi ir demokratų partija, 
kuri rengiasi savo konvencijai 
Chicagoj. Ji prasidės liepos 15 
d., ir įvyks Chicrgos stadio
ne. , .

St’priausiu kandidatu, kuris 
turbut laimės, yra prezidentas 
Rooseveltas.

Kandidatai
Nominacijos ieško aštrus izo- 

liacininkas Burton K. Wheeler, 
kuris pralaimėjimo atveju 'grą

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE"

NAUJIENOS
The newtMoer

Coliseume, 16th ir Wabash, 
vakar 1 vai. pp pietų buvo atL 
daryta pirma pasauline Negrų 
Kultūros paroda. Ji parodys 
kiek pažangos negrų rasė pa
darė nuo Amerikos civilio ka
ro laikų.-Paroda apima Ame* 
rikos negrus, ir negrų rasės 
žmones gyvenančius Karibų sa
lose ir Afrikoj. I •

gimė
Mild-

2537

skelbiasi Naujienose.

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į

,'į^į‘Įkij




