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NACIU ATAKUOJA PIETŲ FRANCUI
MĖTĖ BOMBAS IMARSEILLE UOSTA

Nacių atakos prieš Dunkirką atmuštos

numestos j uo- 
laivas, prikrau- 
paskandlntas.

lios. Bet kol kas vokiečiai ne
stengia išvystyti atakų preiš 
Angliją iš Galais. Dalykas toks, 
kad Galais citadelę tebelaiko 
savo rankose sąjungininkų gar
nizonas, ir visos nacių pastan
gos paimti ją kol kas pasilie
ka nesėkmingos.

=?DOVER

MARGATE 
RAMSGATE

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
2. — Vokietijos lėktuvai šeš
tadienį užpuolė uostą Marseille, 
pietų Francuzijoje, Viduržemio 
Jūres srity.

Dvi bombos 
stą. Prekybinis 
tas medvilnės,

Tačiau ataka vien prieš Mar- 
seille uostą naciai nepasitenki
no. Vokietijos lėktuvai mėtė 
bombas į įvairius franeuzų 
miestus Rhone upes klony.

Nacių bombos sugriovė ke
letą įmonių miestely, kuris yra 
15 mylių į pietus nuo Lyon. 
Nukentėjo čia taipgi mokyklos 
ir privačios rezidencijos.

Plačiai žinomame kurorte 
Aix-les-Bains, arti Šveicarijos 
sienos, sugriautas viešbutis, 
užmuštas vienas žmogus ir su
žeista apie 80 kitų.

30 žmonių užmušta Marsei
lle uoste, čia sužeista apie 100 
žmonių. Lyon apylinkėje dau
giau nei 15 žmonių užrpušta, 
gi 60 sužeista.

Reiškiama nuomonė, kad 
Hitleris pasiuntęs lėktuvus pie-

Areštavo buvusi. J. 
Valstijų ambasados 

tarnautoją
birž.

spau-

tam tikru sumetimu: parodyti 
Mussoliniui, jbgei *r¥okietija 
esanti pakankamai galinga ir 
jam, Mussoliniui, padėti, jeigu 
jis užpultų sąjungininkus.

Sekmadieni Marseille ir ki
tuose pietų ir centralinės Fran
cuzijos punktuose paleisti vėl 
priešlėktuviniai signalai. Nacių 
lėktuvai vėl atskrido.

---- X---- X---- X—•
PARYŽIUS, Francuzija, birž. 

2. — Iš Dunkirko, kontinente, 
jau pergabentos į Angliją svar
biausios britų kariuomenes da
lys, kariavusios Belgijoje. Iki 
šeštadienio pargabenta apie 
140,000 kareivių. Bet ir sekma
dienį sąjungininkai vis dar ga
beno savo kariuomenę.

O vokiečiai nestengė 
sąjung ninku bazę, nors 
ri kareivių ir pabūklų 
karnai. Prisiartinti 
sunkią kliūtį 
ro apsempta 
kė.

Sekmadienį 
nugalėti šitą 
čius kareivių, 
paskui kitą,
metė į vandenį. Vokiečiai, bris
dami vandeniu iki krutinės, 
mėgino prisiartinti miestą. Bet 
juos pakartotinai nuskynė są
jungininkų ugnis. Likusieji vo
kiečiai sugrįžo pas savuosius. 
Užmuštus ir sužeistus prarijo 
vanduo. Dunkirk ir sekmadie
nį tebebuvo sąjungininkų ran
kose.

LONDONAS, Anglija, 
2. — Prieš keletą dienų 
doje pasirodė žinia, kad Brita
nijos valdžia areštavo Jungt. 
Valstijų ambasados Anglijoje 
štabo narį.

Pereitą šeštadienį paskelbta, 
kad Amerikos ambasada pava
rė iš tarnybos savo klerką Ty- 
ler Kentą ir kad vėbau jį areš
tavo Britanijos valdžia.

Kent’ yra išbuvęs d plomati- 
nėje tarnyboje šešerius metus.

Kodėl Kent tapo pašalintas 
iš tarnybos ir kodėl Britanijos, 
valdžia areštavo jį, nepaskelb
ta. Bet tenka turėti omenėje 
faktą, kad šiuo laiku Britani
joje varomas vajus prieš “penk
tą koloną”.

Penktoji kolona vei 
kia Francuzijoje

paimti 
jie tu- 
pakan- 

Dunkirką
vokiečiams suda- 
vandeniu apylin-

nacai mėgino 
kliūtį. Tukstan- 
bangomis viena 

nacių vadovybe

LONDONAS, Anglija, birž. 
2. — Exchange Telegraph, Bri
tanijos žinių agentūra, prane
ša, kad Francuzijoje “penkto
ji kolona” yra didesnė ir veik
lesnė, ne kad abelna publika 
įsivaizduoja. Exchange Tele
graph sako, kad Belgijoje ir 
pagal Francuzijos sieną dauge
lį sąjungin nkų kareivių nušo
vė “civiliai” gyventojai iš pa
salų.

Pasigendama Britą 
nijos diplomato

LONDONAS, Anglija, birž. 
2. — Pasigendama Sir Oliphan- 
to, Britanijos ambasadoriaus 
Belgijai. Apie jį neturima ži
nių nuo to laiko, kai karalius 
Leopoldas pas davė Hitleriui.

Amerikiečiai grižta 
i Jungt. Valstijas

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
2. — Vokiečiai yra užėmę Ga
lais uostą. Nuo čia iki Angli
jos miesto Dover tik 22 nly-

GALWAY, Airija, birž. 2. — 
Laivas President Roosevęlt pa
ėmė č a 800 amerikiečių,, kurie 
nori sugrįžti iš Europos į Jungt. 
Valstijas. 7

GENOA, Italija, birž. 2. — 
Sekmadienį buvo prisiruošęs 
išplaukti iš čia į New Yorką 
laivas Manhattan. Jis parga
bens į Jungt. Valstijas 1,700 
amerikiečių.

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

Debesuota; gal būt lietus ir 
perkūnija popiet; šilta; saulė 
teka 5:16 v. r., leidžiasi' 8:19 
vai. vak.

OUTHEHD

FOLKESTONE

-RYE

English Chonnei

CASSEL ypres

LILLE

ARKAS

NAU ĮTKNV-ACM M Tniephuiu
•t

Warships bldstį Nazi 
\ positions to {aid

Allies open Yser 
flood gates to form 
woter defense line

OSTEND

lEUPORT

ZHASTINGS

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Strait 
of Dover

BOULOGNE

200,000 circled allies 
battle 600,000 Nazis 

in fight to death

FRANCE

DOUAI

GERMAN ASSAULTS

HITLERIS PRAŽUDĘS 500,000 
KAREIVIŲ

Prez. Rooseveltas 
pasiuntė nauja no

tą Mųssoliniui
LONDONAS, Anglija, birž. kieti jos jė^as, britai ir fran-

2. ’— Sąjungininką; . išgelbėjo euzai '/pasirodė stiprus vokiečių 
branduolį Britanijos jėgų Bei- priešai.
gijoje ir šiaurės Francuzijoje. 1
Kiek kareivių išgelbėta, tikrai pražudė daug. kareivių šiaurės įu turinys nepaskelbtas.

**------ ■* ” ’ ~ Francuzijoje 1 ir Belgijoje. Bet
apskaičiuojama; kad 
pražudė tris kartus daugiau 
nei sąjungininkai. Į 30 dienų

nežinoma, nes oficialiai nepa^- 
skelbta. Apitikriai betgi ap
skaičiuojama, kad iš Dunkirko 
ir jo apylinkės jau pargaben
ta į Angliją daugiau nei 140,- Hitleris pradžudęs apie 500,000 
000 britų.

'Kariuomenė iš kontinento vis
dar gabenama. Ir net sąjungi- 000 kareivių iš kontinento. Bet 
ninku likučių kol kas vokiečiai jie ir nauja, dešimtį kartų di- 
nepajėgia galutinai įveikti.

Sunkioj aplinkumoj, trukdą-' ruošiami pasiųsti vėl į konti- 
miesi ir kovodami didesnes Vo- neritą, į Francuziją.

Šveicarijoje nušauti 
du nacių lėktuvai
ZURIGH, Šveicarija, birŽ. 2. 

— Pereitą šeštadienį šveicarai 
nušovė Jura apygardoje du iš 
daugelio vokieč’ų lėktuvų, ku
rie skrido Šveicarijos teritori
joj.

— Vokietijos žinių agentūra DNB kalba, kad sąjunginin
kai, gabendami savo kariuomenę iš Dunkirko i Angliją, pra
žudė keletą divizijų. Britanijos kariuomenės divizijai priklau
so nuo 15,000 iki 18,000 vyrų.

— Britan jos karo ministeris Anthony Eden sekmadienį 
pareiškė, kad daugiau nei keturi penktadaliai britų, kariavusių 
Belgijoje ir šiaurės Prancūzijoj, pargabenta į Angliją.

' — Italijos armija mobilizuojama. Manoma, Italija stos į 
karą apie 15 d. birželio.

— Per paskutines dvi dienas sąjungininkai nušovė 125 na
cių lėktuvus, gi pačių sąjungininkų žuvo 35 lėktuvai. Nac’ų 
karo vadovybė atsišaukė į vokiečius, prašydama savanorių avia
cijai.

— Kongreso narių tarpe reiškiama nuomonė, kad Ameri
koj bus įvesta priverstina tarnyba kariuomenėje, jeigu Hitle
ris laimėtų karą Europoje.

RUMUNIJA PASUKO VOKIETIJOS 
PUSĖN

BUCHAREST, Rumunija, bir
želio 2. — Pereitos savaitės ga
le rezignavo Rumunijos užsie
nių reikalų ministeris Grigore 
Gafencu. Jis buvo žinomas kaip 
sąjungininkų, britų ir francu- 
zų, šalininkas. Užsienių re.ka
lų ministerių paskirtas lon Gi- 
gurtu, žinomas Hitlerio vyriau
sybės draugas.

Gafencu rezignacija aiškina
ma jo silpna sveikata. Bet pa
informuotuose rateliuose kalba
ma, kad ministerių pakeitimas 
įvyko Vokie tijai darant spau
dimą. Kitaip tariant, Rumuni
ja, išs'gandusi Hitlerio, geri
nusi naciams ir rodo noro pil
dyti jiy reikalavimus.

REIKALAUJA UŽDRAUSTI KOMUNIS
TŲ PARTIJĄ IR NACIŲ ORGANIZACIJĄ

ROMA, Italija, birž. 2.,— 
-----  i#Prez. Roosfeveltas ir Mussoli- 
Suprantama, sąjung ninkai nis vgl apSimaing notomis. No- 

. Ta- 
čiau painformuotuose sluoks- 

Hitleris (n|uose Romoje kalbama, kad 
prez. Roosevelto nota nepakei- 
tusi Italijos diktatoriaus nusi
statymo.

Italijoj 
ruošimas 
siunčiama 
narna į Francuzijos pasienį ir 
į kitus strateginius punktus. 
Fašistų organizacijos priima 
rezoliucijas, kad x Italija stotų 
karan tuojau.

Vokietijos kareivių. ■ . -
Į Angliją sugrįžo apie 140,*

desnė Britanijos ąrmija yra

BRITAI NUŠOVĖ 78 NACIŲ LĖKTUVUS
LONDONAS, Anglija, birž. euzų lėktuvai, pakilę oran, nu- 

2. — Oro ministerija praneša mušė penkis užpuolikų lėktu- 
seknąadienį, kad britai nušovė vus.
arbak sužalojo 78 vokiečių lėk- BERN, Šveicarija, birž. 2. 
tuvus Dunkirko apylinkėje šeš-— šeštadienį šveicarai nušovė 
tadienį. du Vokietijos lėktuvus, skridu-

PARYŽIUS, Francuzija, birž. sius v’rš jų teritorijos. Sekma- 
2. — Anksti sekmadienio rytą dienį jie nušovė dar vieną na- 
Vokietijos lėktuvai vėl atskri- cių lėktuvą. Nušautas sekma- 
do į Francuzijos gilumą, į dienį lėktuvas grįžo į Vokieti- 
Rhone upės klonį. Bet matomai ją po . atakos prieš Francuzijos 
franeuzai lauke vokiečių. Fran- miestus Rhone upės klony.

/ , ... , I.

Belgai organizuoja 
naują armiją

PARYŽIUS', Francuzija, birž. 
2. — Belgijos parlamentas iš
trenkme pereitos savaitės gale 
pasmerkė karaliaus Leopoldo 
pasidavimą Hitleriui; pareiškė, 
kad legaliai ir moraliai Leopol
das neturi teisės. Belgiją valdy
ti ir nutarė organizuoti naują 
belgų armiją, kuri veiks su są
jungininkais, britais ir francu- 
zais. •

Vokiečiai sakosi pa
skandinę Britanijos 

šarvuotį

aiškiai matyti prisi- 
karui. Kariuomenė 
ir amunicija gabe-

Graikiia pasidavusi 
Italijai

ATĖNAI, Graikija, birž. 2. 
— Sąjungininkų sluoksniuose 
reiškiama nuomonė, kad Grai
kija ir Italija padariusios slap
tą sutartį. Pagal ją Graikija 
sutikusi leisti Italijai okupuo
ti savo teritorijos strateginius 
punktus. Ji nekovosianti, ji, tik 
pare kš okupacijai protestą. O 
italai neteriosią Graikijos.

Komunistai priešin
gi krašto apsaugos 

planams

WASHINGTON, D. C., birž.
2. — Atstovu rumu ne-anieri- C- 4-
koniškai veiklai tyrinėti komi
teto pirmininkas, Martin D'es, 
pasiūlė kongresui priimti įsta
tymą, kuris uždraustų Ameri
kos komunistų partiją ir vo-

Armijos vadas remia 
prez. Roosevelto 

reikalavimą
WASHINGTON, I). C., birž. 

2. — Pereitą savaitę prez. Roo
seveltas pareikalavo, kad kon
gresas įgaliotų jį pašaukti ar-, 
mijos tarnybon valstijų mli- 
ciją, jeigu pasirodytų opus rei
kalas.

Generolas George C. Mar- 
shall, Jungt. Valstijų armijos 
viršininkas, remia šį reikala
vimą. Jisai aišk na, kad pagal 
esamus įstatymus negalima mi
licijos siųsti reguliariai armi
jai pagalbon. O gali pasita ky
li skubus šitokios pagalbos rei
kalas.

Štai kodėl prašomas įgalioji
mas yra svarbus.

Sunaikino 17-ką Sal 
vation armijos 

centru

kiečių nacių bundo .organ zaci- 
jy-

Šituo tikslu šią savaitę Dies 
ketina įteikti kongresui bilių. 
Rilius numato sunkias bausmes 
už pr klausymą uždraustoms 
organizacijoms.

Detroite paskirtas 
skvadas “penktai 
kolonai” kovoti

DETROIT, Mich., birž. 2. — 
Detroite specialus policijos 
skvadas paskirtas saugoti įmo
nes, kurios gamina reikmenas 
Jungt. Valstijų apsaugai. Nori
ma apsaugoti tas įmones nuo 
sabotažo ir nuo šnipų. Skvadui 
vadovauja detektyvas Harry 
Mikuliak. Dabartiniu laiku ši
tas polieninkų skvadas patik
rina skundus, kurie įtaria tam 
tikrus darbininkus pragaištinga 
šaliai veikla.

Teismas rado kaltą 
buvusi gubernatorių

ALEXANDRIA7La., .birž. 2. 
— Federalinis teismas rado kal
tą buvusį Louisiana, valstijos 
gubernatorių Richard W.| Le
che. Leche bpvo kaltinamas 
kaipo panaudojęs Jungt. Val
stijų paštą suktiems tikslams.

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
2. — Vokiečiai .skelbia paskan
dinę pereitos savaites gale Bri
tanijos šarvuotį Nelson, Tačiau 
Vokietijos karo vadovybė ofi
cialiai nesako, kad paskandin
tas šarvuotis buvęs Nelson.

Be to, vokiečiai paskandinę 
kitus du sąjungininkų karo 
laivus ir 8 transportus Dunk’r- 
ko apylinkėje, kur sąjunginin
kai paima savo kariuomenę iš 
kontinento į Angliją gabenti.

Vokieč’ai dar sako, kad jie 
jnišovė pereitą Šeštadienį 40 
sąjungitiinkų lėktuvų. (O są
jungininkai skelbia tą dienų 
nušovę du khrtu tiek nacių lėk
tuvų.)

NEW YORK, N. Y., birž. 2. 
— čia gautas pranešimas, kad 
nacių lėktuvų bombos ir nacių 
artilerijos ugnis sunaik no 17- 
ką Salvation Army centrų 
Francuzijoje.

Airija stiprina kraš
to apsaugą

GALWAY, Airija, birž. 2. — 
Airiai skubiai stiprina krašto 
apsaugą. Vyriausybė atsišaukė 
į visus šalies vyrus, jaunes
nius nei 48 metų, prašymu sto
ti į armiją, j savanorių burius 
arba į lokales (apygardų) sar
gybas. Vyriausybė taipgi atsi
šaukė į motociklių, dviračių ir 
jachtų savininkus prašymu pa
vesti šitą savo turtą valdžios 
kontrolei.

NEW YORK, N. Y., birž. 2.
— Jungt. Valstijų komunistų 
partijos suvažiavimas pereitos 
savaitės gale priėmė platfor- 
mę. Tarp ko kita komunstų 
platformė sako: “Ne cento, nei 
vienos kanuolcs, nei vieno vy
ro imperialistiniam karui ruoš
tis.”

’ Aišku, komunistai užgyrė 
Rusijos “taikos politiką” — 
kuri užkergė sovietų prętekto- 
ratą Lietuvai, Latvijai pr Es
tijai, kuri nuterioji> Suomija, 
o dabar vėl grūmoja Lietu
vai. ’ •

vv»^W «**«>z***^ vw

Komunistai išėjo prieš prez. sirįnko įvykio pažiūrėti. Šar- degė. Keturi pastačiusios lėk- 
Roosevelto programą krašto ap- vuotį pastatyti Jungt. Valsti- tuvą kompanijos samdiniai žu- 
saugai. - ■ joms kaštuos $65,000,000. vo nelaimėje.

Nuleido i vandenį 
statomą Jungtinių
Valstijų šarvuotį

PHILADELPHIa" Pa., birž. 
2. — Pereitą šeštadienį nuleis
tas j vandenį statomas 35,- 
000,000 tonų šarvuotis Wash- 
ington. 80,000 žmonių minia su-

Sudužo didžiulis J.
Valstijų laivyno 

lėktuvas
LOS ANGELES? Cal., birž. 

2. — Didžiulis Jungt. Valstijų 
laivyno transportinis lėktuvas 
DC-5, darydamas išbandymus, 
pereitą šeštadienį nukrito arti 
Los Angeles aerodromo ir su-

saugai.
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Rumunija ant bedugnės krašto...
(PEI^PAUSBHi^'jjigAUKŽIAMA)

(Tęsiny?)
Šiuo atžvilgiu komunistai sto

vi geriausiai, nes atsisakę nuo 
savo revoliucinių tradicijų bei 
nesirūpiną grynai darbininkų 
reikalai^ o vięp tarnaucįąDH 
kąiji ir nąęistai vięnos valstybes 
(Rusijos) naudok savp progęti-. 
R1QH įrųiio ne lik, visų tąutybių 
kutina atsiskyrimu Bumų-, 
nijos valstybės, bet visišką Ru
munijos iikvįdąYŪuą. Tąi gry
nai demagoginiai ręikąląyiuiąi, 
bet neatsakomingiems žmo
nėms, svetimos vąlsįybės, agen? 
tams tąi įprastą, nes tąi neša 
jų vąistybęi naudą: sumenkėjus 
Rumunijai, lengviau bus galima 
su ja apsidirbti ir ne tik pasi
imi t i Resęrąbijų bei Bukoviną, 
ko rusai norį, bet gal įr visa 
Juodosios juros pająrį, kurį 
šiandien turi rumunai ir kuriuo 
įgylą Diuiojąųs įtaką į jurų, 
raktą šios svarbiausios Centrų-! 
linės Ęųropos prekybos, gyslps-

Maža to, rusai gavę Rumuni
jos visų pąkrautv tiesioginiąi 
grasintų Bulgarijai įr artėtų prie 
seno carų ir Rusijos imperia
lizmo sapnų objekto — Darda
nelų.

Bet nežiūrint šių visų sunku
mu, jau 1931 m. pradžioje pa
sisekė Rumun joje suorganizuo
ti tąip vad namų Antifašistinį 
frpntų (Sąjungų), kurioje susi
grupavo visos pažangiosios par
tijos tiek viešai*, tiek slapia vei
kusios.

Šios Sąjungos veikimas plė
tėsi nepaprastai greitai ir val

džia skubiai ją uždarė prime
tus^ jog tai grynai komunistinė 
organizacija, priešvalstybiniai 
nusistačius* ir suareštavo visus 
žymesnius veikėjus, kai kuriems 
IŠ ją iškėlę baudžiamas bylas, 
nors jokios kabinainos medžią^ 
gos negulėjo paįįektį įy norėda
ma visgi šį ta duoti, pakiša 
teismui kaip kabinamą medžia
gų laiškus trijų Prancūzijos 
profesorių—mokslininkų: Lan- 
gęyią, Prepaųt įr Cęgniot, rašy
tų Rumunijos meno istorijos 
profesoriui Konstantinesku laši.

1935 m- susiorganizavo taip 
vadinamas demokratįnis bend
ras froptas, kuris veikia pusiau 
slaptą ir stengiasi ne tik vado
vauti* bet ir išplėsti po visų Ru
muniją grynai socialinį antifa
šistinį veikimą, kurio progra-. 
moję yra socialus ir politiniai 
reikalavimai.

Ąptifašįstiniuį veikimui me
džiagos pakanką ir nępąsitenkį-. 
irimas visuose liaudies sluogs- 
niuose bei inteligentijoje di-. 
džiausiąs, Jau nekąĮbėkįme ap;e 
politines teises, kurių Ęmnunį- 
ja niekad neturėjo, nes po pir
mo Didžiojo kąrp veik nebuvo 
pusmečio, kad neveiklų karo 
stpvįs su kariuomenės teismais, 
kurių mažiausia bausme dešimt 
metą sunkių darbų kalėjimo, 
bet labai daug ir mirties spren
dimą.

Vien paskaičius bylų skaičių 
įr kiekvienos bylos dalyvių skai- 
č.ų* galima įsivaizduoti kaip 
pląčįąi paplitęs ųnlifašįstinįs 
veikimas. Ręįai tepasitaiko Ru-

ūkiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilną garantija ųž 
$2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 
Visokių nęsmągumg.

Nulaužyti akiniai sutąisomi už 
nužeminta kainą, kaip, nauji 
tempoįįaį 5$>ę, sulaužyti stikląi 
$Į.Q0 ir aukščiau. Ęgząrpįniavi- 
mas akių veltui.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 
randasi didžiulėje Jos. F. Rudu
ko krautuvėje kožpą dięna ir 
neUėlięųe ikį 4 vai. pp pietų.

JOS. F. BUDRIK 
Furnitūra Hanse

S. HALSTEP ST.
Tel. Yards 2151

m unijoj e politine bylą, kMrmS 
teisiamųjų tarpe nebūtų visų 
esamų tautybių ir visuomenės 
slypgsnių atstovų ir labai cįaž- 
nai teisiamųjų suole sėdi ne vie
pus, ne du, bet 50 ir 200 kalti
namųjų. Ir reikia nepamiršti* 
jog tokios mąjuyės bylus byną 
labai dažnai ir jos kaįtįnamųjų 
tarpę visi vienos ar kelių apy
linkių žmonės* gi kitose guber
nijose* kituose ąpsknčiųose to
kios pat bylos su dešimtimis įr 
šimtais kaltinamųjų. Kaltina
mųjų suole šalia išbalusio, su- 
pįyšusio darbininko, sėdi meyų 
istorijos, pasaulinį vaydų turįį 
profe^o.yįys, (oday basas, apžė
lęs valstietis, šalia šio zoologi-? 
jos pyofesorius, inžinierius ar 
advokatas ir tam panašiai.

Bet labai dažnai šiems bylų 
dalyviams toko ne tik pakęst)

L.
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“Seguriancpsu kąųkinįmų, bet 
ir ilgų dįęųų badavimą* kąd iš
prašytų įš valdžios Mmąlonę” 
būti teisįąmąis* peš valdžią, daž
nai neturėdama kaltinamos me
džiagos ir žip.pdamą,. dargi 
kariucmcnčs (eįąmąą turės iš
teisinti, skelbia, jog tam ar an
tram ruošiama byla, suruošta ir 
tilo, vaduodamosi laiko jį ka
lėjime, bet teismas neskuba na- 
grįpėti įos bylos, navdpjąąį yiep 
fuo, kad ga ė tą ilgiau palaikyti 
teisįąmyosius k^lęjįnie įr taq 
juos izoliuoti py o visuomenės, 
pakirki jų sveikatą, tįęk nu
kankinti, jog bylai pasibaigus 
ir iš teis nūs, teisiamieji, namon 
parėję, turėtų gultis lovon ir 
laukti mirtįęą. įr p.ąy. prof. 
Konstųntincsįko Įąsį, kaltinamas 
antifaš.įslmm judėjimo dalyva
vime įr vadovavime, turėjo trį$- 
dešimt dienų bądąuti įr pąsąy- 
lyje pradėjus protestuoti,- sutį- 
ko nagpįųęti valdžia jo bylų.

Bet šios yisos, nors inąsįpęs 
bylos, negalėjo užkirsti kelio 
antifašistiniam veikimui. Ęęikia 
pasakytą* jog Rųmupijoje tik
rai pįįdosį senas išsireiškimas,, 
jog vįęton viepę žuyysip, stoja 
dešimt nąpjų*

Ir netęnką stębėtis.
Jau ąnksčiąy kalbėdamas pa

liečiau sunkiąją darbininkų b,ei 
valstięčių padętĮ ir H kartų pa
tieksiu tik kelis faktus...

Kaimo mokyklas lanko lik 
dešimtas mokyklinio amžiaus 
vaikų nuošimtis, nes kili negali 
eiti mokyklon neturėdami rūbų 
arba priversti dirbti svetimuo
se ukiposc. Kaimo mokytojų 
Sąjungos pirmininkas Tzoni, 
per kąimo mokytojų suvažiavi
mą, pareiškė, jog milijonas val
stiečių vaikų neturėjo ne tik ųž 
ką įsigyti mokslo reikmenų, bet 
pilnoje to žodžio prasmėje ba
davo- Ir tuo mažiau tenka ste
bėtis* jog hipotekų bankai* ku-. 
rie turėtų padėti valstiečiąyią 
paskolomis, kreditais, lupą už 
tas retas paskolas nuo valstie
čių 25 % metuose.'! Patys > žemė s, 
ūkio pyoduktąi pįgąs, gi manų- 
fęktųros išdirbiniąį, bęndrąi vį- 
są ką valstietis turį pirkti — 
bąisįąi hrapgii. Vaįstįetįs norįs 
nusipirkti porą bylų — turi 
parduoti kelis cęntncrįys javų.

Darbininkai yiekuoioet ne
gauna savo uždarbį laiku ir kv 
bai dažnai darbininkas turį il
gai bylinėtis, kad-atgautų savo, 
sunkiai uždirbtus skatikus. Q 
darbininko uždarbis dažnai no 
didesnis kaip 2—3 ley (100 ley 
lygu pusei dolerio) į dieną, gi 
kuomet darbininkai paskelbiu 
didžiausio skurdo verčiami 
streiką, tie streikai malšinami 
nepaprastu žiaurumų, pąv. kuo? 
mot 1933 m. gelžkeįių dirbtuves 
paskelbė streiką* šis streikas 
buvo malšinamas taip žiauriai* 
jog pradėta darbininką! šaudyti 
gatvėse kąip kiškiui ir tuomet 
apie ketyri tūkstančiai darbi
ninką Bukarešte užsidarė dįyh? 
Įuvčse ir atsisakę jus apleisti. 
Valdžia įlgai negalvodama a t? 
siuntė artilerijų ir prądėjo šąu? 
dyti į dirbtuves. Aišku, begik? 
Įiai darbininkai negalėjo, atsilak 
kyti ir palįko 40 užmuštų įr 
309 sužeistų, gi 2,000 pakliuvo 
kaįėjirųan ir kaltinamųjų suoU 
ųž. ginkluoto sukilimo ruošimų,

Apįe spaudos laisvę netenką 
kalbėti, nes vienas laikraštis pa-: 
si rodo, du uždaromi. Per metus 
mažiausiai uždraudžiama neina-? 
Žiau kaįp. 30—40 laikraščių, jau 
neskaitant apie kąsd eninę 
spaudos cenzūrų bei įvairius, 
spaudys dekretus ir įstatymus.

Valdžia darbininkų ir bendrai 
ąiitįfašisthiio ve kimo ma’š nį 
mui imasį įvairiausių priemor 
nių, neatmetant ir paprastas 
provokacijos, bet „ paskutiniu 
!ąikn didž.įąusiąs ginklas yra iy 
vėl (ąs nelaimingas tautinis 
kląųaįmas. Valdžią kiekvienam 
ąntifąšistiniam veikimui priinev 
tą svetimos valstybės agentą 
dąrbų ir kaltina, jog šios visos 
organizacijos gauna paramų iŠ- 
syetinios valstybės: Trąnsilvąnir 
jqs aųtifašistįųėms
joms primeta Vokietijos ąy

T. J. Pendergast, Kanąąs Ci
ty miesto politiškas “bo,ąas”, 
kuris buvo pajiuosuoįąą iš 
kalėjiipo po yįęną meįą, Jis 
buvo paltas nemokėjimu 
“ipęoyię” taksą. Dąbąr ir 
Vėl Uiręą čiU teisman*-atsa
kyti i valdininkų papįykimo 
kaltinimus. —j

Vengrijos paramų Ręąąrabijos 
— rusų, Doljručo — bulgarų 
valdžios paramų ir panašiai.

Kadangi tąutinįs klapsimas 
šiandien virto sąvotiška yžkre- 
čiama ligą, viytąš yląygi istęyi-

Fa, vąWia (Jaunai tuvį pasiseki- 
yiq įr sykląidiąą daugelį savo 
pitįęčįą šiais prąjnąpytais pa- 
skąlais, jog ta ar kįįąj kairi or
ganizacija yra vien svetimos 
valstybės tąynąitė ir tuo įvaro 
savotišką kyti tąyp mažumų ir 
grynų rumunų ir skaldo tarp 
savęs mažumus.

Bet nęžįurįnt viso šito — an
tifašistinis veikimas didėja ir jo 
jėgos tvirtėja įr įįk ląųkįą .tin
kavo lyopąęnty* įąd palėpėse 
pasislępyąįoą jėgos užkąyįąutą 
gątXe^ ir Ulbąįglą liūdnų bąjų- 
yįškos Rumunijos istorijos lapų 
ir pradėtų naujų, laisvos Rumu
nijos be socialės nelygybės ir 
tautų persekiojimų puslapį.

Ir tuo mornęytu. kaip kartas 
gali būtį Ryniųnįjoję jos įsiki
šimas karau, kuris ar bus lai
mėtas ar prąląįmętas, dar la
biau suvargins kraštą ir tuomet 
jau vąrgu kas beįstengs numal
šinti liaudį iki ana nepasieks to 
UŽ ką jos geriausi nariai šian
dien kepsią ne tik persekioji
mus, bet įr einą mirti.

Ir visa šįta puikiai jaučia Ru
munijos bajorai įr stengiasi 
kaip, galint išvengti įsikišimo į 
karą, nors dėl to tektą ir ne
tekti kai kurių neprikląusomos 
valstybės tęįsią. Vien dėl tos 
busimos socialės revpkucijos 
baimės, dabartine Rumunijos 
buržuazija neįstengia apsispręs
ti savo užsienio politikoje ir ve
da gudrų, nors gan pavojingą 
žaislą su savo kaimynąįs dary
dami kiekvienam iš jų nepapra
stų nuolaidų, pažądų, kyrių ne
pildo ir nęgali nickno.męt išpil- 

I dyti. •/

Beį šis nepaprastas gudravi
mas vargu Rumuniją išgelbės 
nuo karo siaubo, nes kąro pra
džia ne nuo jos, bet nuo jos 
kaimynų prikįąusp, o šie taip 
pat ląukia tik geresnės progos 
pradętį atsiiminėti tai, ką skai
to sąvu,' nors ne visuomet su 
pamatu.

Bet apie tai plačiau pakalbę-

Dr. V.. E. SIEDLINSKI
PENTISTAS

P|rmu Trąciadieni, šeštadieni 
4631 So. Ashland Avė, 

TęJ. VĄĘDS 0994
Ketvirtad. Penktadienį 

4143 So. Archer Avė, 
TeL LAFAYETTE 3650.
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
. j.-

SENIAUSIA. IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

DIENA IR NAKTF'-":- ’ 
Visi Tėlęfonui VAROS 17414742 

4605-07 Sq. Hermitage A ve. 
4447 South Fąir0d4 Avenuę

T«teTow>s lAFAV'ĘTtB »???
> 1 -__ • koplyčios visose

Klausykime Įnusų rądįo progęąąių Ąnįrądįenįo ir šeštądienię ryt- 
mečiais, 1Q;OO yaį ryįo iš, W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU SALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
. ■. 1 .'T . : ’4

NARIAI j 
Chicagos, jfl 
Cicero
Lietuvių K 
Direktorių V 
Asociacijos ’

Ąrųbųląnęę
i 1‘atarnavi-
1 inąs Dieną
I ir naktį

TĮIRĮM
VISOŠlE MIEŠTO

I i 1111 l(BU tif 11 nu 111 įil|l i l |i ii|

sime šiek tiek toliau atskirai.
DR. STRIKOL’IS

(Bus daugiau)
Gydytojas >r Chirurgas

Mrs, A, K, JaRUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MĮDVVIFE
6630 S. VVestęrn ay. 

Tęlefppąs;
HEMLOCK 9253

Valandos nuo 10:00 
v. f. iki 5 vt popiet 
Nuo 6 iki 9 vafc.. 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
y. vak. fteštąd. ir 
Sckm. pagal sutarti

Ofisąs 4645 gU AgRfcANp ĄYR. 
pfisę vai.: Nųų 2 ikį 4 įr nųp 0 įfeį 8 

valą. Nedėlio) pągąl ausitąnmą

DR. C. Z. VEZEL’iS
pęNTISTĄŠ

4643 So. Ashland Avė.
ąrti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 ikį 6 V§karo- 

Seredoj pagal sutartį.

AKIŲ SPECIALISTAI

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

jysų garantaviųiąs.
Optomętrįcally Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

esti priežąątįmi gąlvos skąųcįėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
triųnparegystę ir tobregY8^- Pri
dengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra pąrodančia mažiausias 
klaidas. ‘ Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys 
aptaisomos.

PR. BRUNO J.
ZURRICKAS 

UYUyTOIAS IR CHIRURGAI 
2808 West 63rd St, 

VAI.ĄNPCtS: popiet iy 7—1
/akaro, trečiadieniais ir sekmadi*- 

niaįs pagal susitarimą- 
Telefonas HEMI-OVU

Kiti Lietuviai Daktarai

~DR? a. JENKINS
(Lietuvis į 

GYDYTOJĄ^ IR GPIRUIIGĄS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuc 
7—_y vai. vakaro įr pagal suarti 
Ofii’u Tel. PRObPECT 6731
Namų Tel. VIRU1N1A 2421

Dr. Margeris 
3325 So, Haląted Si, 

Valąpdos: nuo 10 r. iki 2 popi« 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

t l • », » » V» /»• ## » a i >* »j fOJ /-.> t f; ’ • > - * d *4

P. J. RIDIKAS
daM«4 Styftst VĄRDg U19

I. J. ZOLP Phone Yąrds 0781
1646 \Vest Street

g, P, MACEIKA Y«r<is
38į.9 Lituąnįca Ąyeji.ue Yards

f ««<• , . »•. ' ,***■ r « t.t A » • » f < 4 t 4 * 7 t

LACĘAWICZ ir sūnūs
$314 23r4 Pląęe Phpufc Canaį 8515
SĘYRIU^: 4^-44 East ip8,tji st^ęf Tęį. fųįlųiąH 12TO

ALBERT Y, PĘTRŲS
^79,4 jJo, Węqlwn Ąręnve Phone Lafayette 802 į

■>.,/;t. ?.. • . ........................ .......................................—

ANTANAS B PLIUMPS
$Ifl7 VKuąnlęą Avenųe Phone Yards 4908

1 Jr J •

ANTHONY B. PETKUS
68^4 Sp. Węąte^n Ąye. Phone GyoyeĮijll Q142
14Į0 So^ith 4$th Coųrt, Cįperu ]
t f,, .į.ų..i * i ■"yiyarav'I. .L1-■■es." , . 9.‘

J, UULEVICIUS
4348 S. California Avenue

Phąnę Cicero 21Q9

Phone Lafayette 3572

VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nekėlioj pagal sutartį.

Daiugęlyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

Pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YĄRDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Fritąiko Akinius 

Kreivąs Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8

Nedėhorųis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI ĮR DENTISTAI 

Aųięrikos Lieįųyių Daktarų 
Draugijos Nąriąi.

Ofiso Tel. YARDŠ &921

DR. BERTASH
756 VVest 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MIGHIGAN BLVD.

Tel. Kįęnwpod $107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valąnuos: nuo f—-3 ir 7—8 

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

’Į'elefoųąą Repųblic 7868

Ofiso TęL Vįrgįųią 00^6. 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244 
Jęįgu neafsiliępią, šaukite 

BOULEVARD 1040 

DR. T. DUNDULIS 
QYDYTOJĄS IĘ CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofięo. valandos: 

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

Dr, F. Phteuckį Le Yan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Gąrfield Blvd.
Cffl, Rw>- ųenHwh

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

2400 ĮVEST MADISON STREET 
Vai. 1 ikį 3 pp piętų, 6 iki 8 vak. 

telefonas $EĘLEY 7^30 
Nąjnų fęįęfonąs Rrunswięk 0597

VALANDOS: 11 <kil2,2ilr
4 ir 7 iki 0.

Pirmadieniais; 2 ikį 4 ir 7 iki f 
šventadieniais: ii iki 12.

Dr, v. a, Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST

Šventadieniais UH susitarus 
Phone YĄĘRS 7299.

Tel. Office Wenįworth 6339 
Kez. Hyde ParH

Dr. Sušauna Slakia
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

V alandos—1—4 Pu Pl*4ą-. v ak. 
išskyrus sęredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

rpetųs Kaipo patyręs gydytęja? chi< 
rųr^ąs įr akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų įr vajĮtų paįąį ųąų- 
jąuąiųs metodus X-Kąy įr kitokius 
elektrikos prietaisus.

Ofisąs ir I^abųratoriją
1031 VV. Iflth SU, netoli Morgan St

Valandos nuo 1'0—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vaV. kiekvieną 
ęįieųą, įšskiriąpt šę$įtą(įieflįo vakare 
ir nedėliomis.

Tel. GAN AL 3110
Rezidencijos telęfopai:

Superiųr 8454 W 74®4

1

Dr. Charles Segal
O^ISĄS

4729 So- Ashland Avė. 
2-roą lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 yąV ryto; nuo 2 iki 
4 vąl. popiet įr nuo 7 įki 8,:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12
valandai dienų.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AV& 

Ofįso valandos.
Nuq Į0 iki 1? dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 įki 12 

Ręz. Telęphone FLA4A 3200

ADVOKATAI '
K.P.GUG1S

ADVOKATAS
Miestų ofisas—427 N. Įlearhoęn SL 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vąkarąis nuo 6 iki 8:30

Telefonas 0818
Ketvirtadieniais ię Šekmadieniais 

— pągal sutąrtį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So, Deajhorn St,
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Naąių Tel.—Jiyęįe Paęk 3395

CHARLES Ę. ZEKAS
Attorney-at-Law 
Chicago, IUinpi$ 

\ SUITE 1701 
11 SO. LASALLE STREET

Rantylph 0331 
Naujoj' vietoj 
v 0WE 

7Q19 S. ĄRTĖS1AN ĄVE.
Hemlock 1940

i

/
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS*

PITTSBURGHIETIŠKOS PASTABOS
Pranašavimai Pildosi.

(SLA REIKALAIS)

Buvo tai praeito lapkričio 
menesio SLA 3-čio apskričio 
metiniam kuopų suvažiavime, 
LMD svetainėje. Pasibaigus su
važiavimui, delegatai būreliais 
tarpusavy kalbėjo. Tada buvo 
Pildomosios Tarybos nominaci
jos.,

Priėjau ir aš prie vienos gru
pes delegatų, kurioje buvo ko
munistų, tautininkų ir kitokių 
pažiūrų žmonių. J. Miliauskas 
sako J. Virbickui: “Dabar jus 
tautininkai, tikrai laimėsit SLA 
rinkimuose, nes mes socialistų 
neremsim”. Įsikišau ir aš su sa-» 
vo kalba. Aš sakau, kad seno
li P. T. laimūs rinkimus. Mi
liauskas tvirtina, kad “mes 1<Oa 
munistai” galim gerai agitacijų 
pavaryti, ir tautininkai laimūs. 
Aš vėl priduriu, kad SLA na
riai nesiduos apgaunami viso
kiomis agitacijomis ir vaduosis 
savo protu. Virbickas tik šyp
sos klausydamas Miliausko ža
damos komunistų pagalbos lai
mėti tautininkams rinkimus. 
Matyt, kad jisai nelabai tikėjo 
komunistų “galingai“ pagalbai.

Na, Ir Kas Atsitiko.
Na, ir žiūrėkit kas atsitiko. 

Bačiunas su savo SLA Gerovės 
griovėjų Komitetu, “Tėvynės” 
redaktorius Jurgelionis su “bro
liais razbaininkais”, komunistai 
su “cenzūra Tėvynėj“ pylė iš 
visų pusių, labiausiai ant pre
zidento Bagočiaus ir iždininko 
Gugio, bet vistiek senoji valdy
ba laimėjo, nežiūrint visokių 
šmeižtų iš kairūs, iš dešinės ir 
iš vidaus -— “Tėvynes“ redak
toriaus Jurgelionio. ' • • —* <*•>» ■ I J—- — ~ • X •

Jurgelionis Turėtų Gauti
Smetonos Medalį.

“Tėvynes“ redaktorius K.

Česnakai Padeda Žarnų 
Nuodus Pašalinti

Apsva'sres? Dažnai salva okauda? Prlfžaali- 
mi rali hntl žarnų an«lnn<1jni”ias nuo k"nkH- 
rninrų bakterini storojoj žarnoj. Ateikite 
Mandien ir gaukite duoanią bandomąja pa
kali bekvapiu DEARDORN Česnakų tablečių 

A T PYKAI. Pamatykite kaip pa- 1/ 1 jausite j poras dienų I
(laukite DYKAI sampelj iš Walgreen Vais
tinių. Parsičuoda visu »e didžiuosuoae valu- 
tinčae.

- * - - -------------- -
« i ■ ■ ...................'■ 1 1 ■ k

Sveikata ligoniams 
Knygutė aprašo visokias vaistiš- 
kas žoles šaknis, žiedus, lapus ir 
tt. su apskaitymu nuo kokių ele
mentų jos yra tinkamos su spal
votų naujausių Europos karįškų 
šalių žemlapiu, parodančiu svar
biausias laivų ir orlaivių vietas 
'ir linijas kelio tolumas nuo vie
nų ligi kitų vietų 35c arba 3 se
tai už $1, taipgi pas mane gali
ma gauti visokias žoles bei šak
nijant svarų, už pigesnį whole- 
sale prekę negu kitur.

M. ZUKAITIS
333 DEAN STREET, 

Spencerport, N. Y. 
*

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų savi

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ .
1739 S. Halsted St

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

Jurgelionis turėtų gauti* nuo 
Smetonos medalį ir štai už ka. 
Aš mačiau Lietuvos valdiškuo
se laikraščiuose tokias eiles: 
“žydžia rožes ir lelijos, žmonės 
partijų jau bijos.“

Na, o Jurgelionis rašo, kad 
SLA nariai jau bijo referendu
mo. Bet tikrenybėj, nei Lietu
vos žmonės partijų bijo, bet po
nas Smetona jų bijo, kaip ir 
Jurgelionis referendumo, bet 
ne SLA nariai.

F. živato Straipsnis.
Paskaitęs “Tėvynėj“ p. živa

to straipsnį apie SLA referen
dumų, gauni Įspūdį, kad atsira
dus visokiems SLA gerovės 
griovėjų komitetams — už tai 
kaltas referendumas ir reikia jį 
panaikinti.

Na, pa vyzd i n “Tėvynėj“ Jur
gelionis priveisė visokių “šiuk
šlių“, “žiurkių“, “brolių razbai- 
ninkų“, “latrų“, kurie anot Jur
gelionio valdo SLA, tad, pagalį 
brolio Živato logikų, reiktų ir 
“Tėvynę“ nustoti leisti, nes ten 
perdaug šmeižtų.

Tačiau mano supratimu, tai 
ne “Tėvynę“ sustabdyti reikia 
ir ne referendumų panaikinti, 
bet šmeižikus prašalinti iš SLA 
ir Jurgelionį iš “Tėvynės“. Vis
kas tada bus tvarkoje.
Kaip Musų Sandariečiai Renka 

Delegatus į Savo Seimų.
Skaitau tautiškuose laikraš

čiuose pranešimus iš Pittsbur
gho apie Sandaros kuopų susi
rinkimų ir apie delegatų, rinki
mų į savo Seimų, kuriam, bu
vo kaip pasakyta, išrinko 4 de
legatus.

Sutikęs savo draiijįų ir klau
siu, ir jus likote išrinktas į San
daros Seimų? Jisai sako, kad 
nieko nežinąs apie jokius rinki
mus ir niekada Sandaros susi
rinkime nebuvęs, bet buvęs iš
rinktas ir gana.

Keistas pasaulis, sandariečiai 
dar keistesni.

Sandaros Pasakos.
“Sandara“ rašo, “pagaliau ta

po paskelbti SLA Pildomosios 
Tarybos rinkimai ir opozicija 
užėmė vietų, nepaisant į visus 
‘sengvardiečių’ puolimus ir gųz- 
dinimus.”

Tiesa, SLA nariai buvo gąs
dinami, kad SLA pirmiau mirs 
negu jie, bet tai buvo “sengvar
diečių’’ darbas iš pačios “San
daros“ ir kitų tautiškų gardų. 
Na, o jei pridėsim prie tų tau
tiškų “sengvardiečių“ ir “Tėvy
nės“ redaktorių Jurgelionį su 
visais jo broliais “latrais ir raz
baininkais“, kurie buk “valdų 
SLA“, tai tie “Sandaros” pasi- 
gyrimia dėl opozicijos laimėji
mo vienos vietos visai nieko 
nestebina ir pačiai opozicijai 
garbės nedaro.

Paklausimas Komunistams.
Musų komunistai nuolat rašo 

savo laikraščiuose, kad Suomi- 
jų valdo dvarininkai, taip kaip 
ir kitas demokratines šalis.

Bet ar komunistai žino, kas 
valdo Rusi jų? žinoma, jie sa
kys, kad darbininkai valdo Ru- 
sijų. Ar ištikrųjų taip yra? Lei
skit man paklausti tų pačių ko
munistų, iš kur Trockis tiek 
daug turto susidėjo, kad ir 
šiandienų jis be darbo gerai gy
vena. Gal New Yorke “džion- 
kus“ pardavinėdamas? Ar Rau
donųjų Armijų organizuoda
mas?

Ir ar musų komunistai žino 
kaip jų “draugas“ Stalinas dar
bininkiškai gyvena? Gal jie ne
žinojo, kad jis turi tris ar ke
turias karališkas vilas — “da- 
čas”, kur lėbauja būrio tarnų 
ir lekajų apsuptas; kad turi sau 
įsitaisęs teatrų, kur jam vienam

avpttta v . NAb.IlENŲ-ACM E Tęlpphoio
ANGLIJA. — Iš Flandrijos išgelbėtas kareivis su savo maskotu-kačiuku.

lošiami vaidinimai ir rodomi 
filmai ir kad jam kojų vartoti 
nereikia, nes turi kelis šoferiuo- 
tus limuzinus. Gal jie taipgi ne
žino, kad rusiškas maistas jam 
perprastas, ir kad jo pietums 
orlaiviais iš Švedijos atveža 
“kapitalistiškų“ šalių gardumy
nų, ir kad už tai užmoka tie 
patys pusbadžiai Rusijos darbi
ninkai, kurie dažnai palys ne
turi duonos kąsnio?

A. Vainoris

Lietuvis sugadino 
Decoration Dienos

Parengimus ■_
Daugiausiai Nukentėjo 

Parapijos.
PITTSBURGH. — Jau per ei

lę metų pas mus Pittsburgho 
Decoration Day, arba kaip pa
prastai yra sakoma, Kapinių 
Puošimo Dienią, parengimai yra 
monopolizuoti parapijų. Dažnai

Pirkite tose krautuvėse. ku
rios o•»»<• “NJ A TT.TTT?NOSF*

«aiiiiiiaaai8aaaatiaaa8aaiaaaaia8iaiiaaaaafaaf8aaBaaaaaaaaaia8aaa8aa8i8aii8aa88aaiiiiiiaaaaaaaiaiaiaaaaiaa08a|88aiaaiahBaaaaaaaiu>tiaaia8aaiiaiaaiiiaaHaiailapaHaaaiiaaiitua8iaiiiaaaaiaaaaiaaaaiaaaaiainaiaaHiaaaaaiaiiaiBiiiiatiiiit>

Naujienų Spulkoje Moka 31/2%
Ir Indėliai Yra Apdrausti Kiekvienai Ypatai Iki $5,000.00

1739 SOUTH HALSTED STREET

lt

yra laikomos pamaldos po a t-( koše kapinėse irgi yra laikomos 
virti dangum kapinėse, o po pa
maldų lai yra rengiami pikni
kai ir linksminamasi iki vėly
bos nakties.

Pittsburgho Lietuvių Tautiš-

DARBAS IR 
MEDŽIAGA 

"i fr/
Ant Lengvaus Kredito — Vien 
Parašo. Nereikia,, Imokėjimų, Po 

$5.1)0 į Mėnesį

Pląster Boąrcp už pėdą. ....... 2c
Stogams, -popierius, rolis .... $1.00 
Tvoroms stulpai. 7 pd. po .... 10c 
2x4 pd........... ..........................:.... , 1c
1x6 lentos pd. .1..................  P/fcc
Maleva speciali, u ^al........... $1.25

Dykai Apskaičiavimas 
Dykai P^istktymas

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101 

Atdara 7 v. r. iki 6 v. y. 
sekmadieniais 8 v. r. iki pietų

pamaldos; čionai laiko pamal
das tautiškos parapijos kuni
gas, o kitokių programų pas 
mus kapinėse nėra.

Šiais metais lietus viską su
gadino, ne tik pamaldas, bet ir 
piknikus.

Per daugelį metų vien Rymo 
katalikų šv. Kazimiero parapi
ja, vadovaujant kun. Kazėnui, 
Kapinių Dienos iškilmes rengė. 
Nei viena kita lietuviška para
pija tą dieną'nieko nerengdavo 
ir Kazėnas padalydavo gražaus 
biznio.

Bet šiais metais teko girdėti, 
kad buvo atsiradę ir konkuren
cijos, Bridgcville, Pa., šv. Anta
no parapija rengė savo atskirą 
parengimą, neklausė kun. Ka
zėno komandos, tačiau lietus ir 
čia sugadino biznį. —Rep.

NACIU IR KOMUNISTŲ PROVOKACIJOS 
PAVOJUN STATO ATEIVIŲ LAISVĘ

Nacių Provokacijos
Apie porą savaičių atgal Pitt

sburgho vokiški naciai, po prie
danga Amerikos vokiečių drau
gijos įiandė surengti kokį ten 
“nekaltų” prelekcijų mitingą 
Moose svetainėje, kur buvo ža
dama rodyti paveikslai iš Vo
le et.jos. Kalbėtoju buvo pakvie
stas Vokietijos konsulas iš New 
Yorko. Jie buvo gavę ir leidi
mą iš policijos mitingui rengti.

Tač au Amerikos Pasaulinio 
Karo Veteranai, išgirdę apie 
šias “prelekcijas“, pirmiausiai 

žpiotestavo svetainės savinin- 
ams, kad ją duoda hitleriškai 

propagandai varyti, taip pat 
protestą pasiuntė ir miesto ma
jorui.

Pirm pradedant mitingą i 
vetainę susirinko apie pora 

šimtų Hit’cro sekėjų. Taip pat 
buvo atėję gana daug ir pcl ci- 
jos tvarkai palaikyti. Mat, buvo 
bijomi, kad gali kilti riaušės.

Protestų pasekmėj ir dėl į- 
teinptos padėties svetainės savi
ninkai atšaukė svetaines leidi
mą ir pranešė susirinkusiai pu
blikai, kad susirinkimas neį
vyksta. Žinoma, protestuodami 
naciai turėjo skirstytis negirdė
ję nei prelekcijų, nė nematę pa
veikslų iš Vokietijos.

Pakėlus svetainės scenos už
dangą pasirodė, kad ir scena 
mitingui buvo tinkamai išda
binta Amerikos vėliava, ir kar
tu buvo pakabinta Hitlerio sva
stika ir išstatytas didelis Hitle
rio paveikslas. Ant didelės iška
bos didelėmis raidėmis buvo už
rašytos Hitlerio kalbos ištrau
kos. Taip pat buvo rasta scenoj 
ir užmirštų programų, kurie 
buvo spausdinti Vokietijoj, žo
džiu sakant, tikrai hitleriškas 
mitingas buvo rengiamas ir tai 
ne tik tas vienas mitingas, bet 
svetainė buvo paimta 10-čiai 
tokių mitingų. Svetainės savi
ninkai tvirtino, kad jie visai 
nieko nežinoję, kad jie buvo 
parendavę svetainę tokios pu
šies mitingams.

Pittsburgho laikraščių kores
pondentai ir fotografai apie tai 
smulkmeniškai rašė ir nutrau
kė paveikslus visų iškabų ir de
koracijų. Publikoj kilo didelis 
pasipiktinimas, ir jei naciai bu
tų bandę kur kitur laikyti savo 
susirinkimą, tai ištikrųjų butų 
kilę riaušės.

Pasekmėje nacių propagan
dos iš W.W.S.W. radio stoties 
buvo sustabdytas vokiečių kal
ba leidžiamas programas. Ir ei
nant Povilo Dargio pareiškimu 
(jis toje radio Stotyje prižiūri 
tuos ateivių programus), tame 
vokiečių kalba leidžiamam pro- 
grame nieko tokio baisaus ne
buvę, kad butų reikėję stabdyti. 
Tik kaip kada tame vokiečių 
kalba leidžiamam programe bu
vo duodama vokiečių kariška 
muzika.

Bet publika privertė radio 
stotį programų uždaryti.

Komunistų Provokacijos.
Praeitų šeštadienį, gegužės 25 

d., McKeesport, Pa., Amerikos 
Pasaulio Karo Veteranai, laiky
dami savo suvažiavimų, buvo 
surengę paradų miesto gatvė
mis. Biznio gatve veteranams 
maršuojant, iš vieno kelių auk
štų namo lango pradėjo pilti 
komunistų lapelius ant maršuo- 
jančių galvų. Juose buvo sklei
džiama pro-hitleriška propa
ganda.

Būrys veteranų išsiskyrė iš 
parado ir padarė kratų tame 
name iš kurio lango biro ko
munistų lapeliai, bet nieko ne
rado. Namas buvo tuščias ir 
lapelių mėty to jai jau buvo pa
sislėpę. . , z z.

Tas komunistų pasižymėji
mas su lapeliais irgi laikraščių 
auvo plačiai aprašytas ir tų la
pelių skleidimas pi ik šamas at
eiviams.

Provokacijų Pasekmės.
Pittsburgho laikraščiai, ko

mentuodami apie nacių ir ko
munistų agitac jos varymą, jau 
pradeda varyti agitaęiją už su
varžymą ateivių. Jie net jau pa
taria, kad visi svetimomis kal
bomis radio programai hutų 
sustabdyti, kad ate'vių laikraš
čiai butų spausdinami anglų 
kalba vieton gimtosios kalbos, 
kad ateivių visos draugijos bu
tų suregistruotos ir susirinki
mai butų laikomi vien anglų 
kalba. Tai daroma po priedan
ga kovos prieš “penktą kolo
ną“.

Tikrenybėje, tasai “penkto
sios kolonos“ veikimas daugiau 
yra varomas anglų kalba negu 
ateivių, bet, žinoma, priseis at
eiviams nukentėti, o ypač da
bartiniu laiku, kada visas pa
saulis yra išgąsdintas tos “penk
tosios kolonos“ išdavikiškais 
darbais. —S. Bakanas

BALTIC STREAM LINE BAR 
įdomiai išpuošta Lietuviška 

Užeiga. Kingsbury Alus. 
Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų.
3107 SO. HALSTED ST. 
Thomas Aleksynas, Sav.

S. Zujus, Vedėjas.

Musų naujas antrašas yra toks:
— ZELVIS

BUILDING COMPANY 
VVest 42nd Street. 

Tel. Lafayette 0331
Muro, Concrete ir Carpenter 
Darbas—Taisom Senus—Statom
Naujus Namus. Apskaitliuojam 
ugnies nuostolius veltui. Mes 
taipgi sufinansųojam lengvais 

išmokėjimais.

Skubus patarnavimas
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertai Beer c\;l Valytojai. 
6059 SO. WASHTENAW AVĖ. 

Tel. Hemlock 7407 
CHICAGO.

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

.....................................................

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III. 
...............—.. ............... .. ..............

AR JIESKAI 
DARBO?

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

(NAUJIENAS t-- - IR TEHYK SKILTIS--------------1

“REIKIA DnBMU”
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

I1H Snlk lililti Slml. CIIHtl, AL

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

. '“NAUJIENOSE”
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Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta):

Metams .....j______ ...______  $5.00
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Stebuklas įvyko
Prieš dvejetą savaičių vokiečių motorizuotosios di

vizijos prasimušė per Francuzijos “Mažąją Maginot Li
niją”, už Luksemburgo ir Belgijos sienų, ir savo staigiu 
įsibriovimu taip sudemoralizavo franeuzų jėgas, kad jos 
nestengė vokiečių sulaikyti, iki jie pasiekė pajūrio sritį 
prie Anglų Kanalo. Kai kurie neutralių šalių stebėtojai 
mano, kad per tas kritingasias gegužės mėnesio vidurio 
dienas, naciai butų galėję, jei butų norėję, paimti Pary
žių.

Tuomet buvo pakeista vyriausioji Francuzijos karo 
vadovybė, ir premjeras Reynaud pareiškė, kad, gal būt, 
tiktai “stebuklas” išgelbės franeuzų ir jų sąjungininkų, 
anglų, kariuomenes nuo sunaikinimo.

Stebuklas įvyko. Franeuzų ir anglų armijos nėra 
sunaikintos.

Tiesa, kad šiušius Belgijoje ir šiauriniame Francu
zijos kampe laimėjo naciai. Netrukus, jų rankose bus 
uostai ties šiauriausiąja dalim Kanalo, kuris skiria 
Angliją nuo Europos kontinento. Bet naciams nepasise
kė toje pajūrio srityje suimti arba išžudyti apie milioną 
sąjungininkų kareivių, kurie tenai buvo apsiausti.

Ir vokiečiams nepasisekė suduoti šitą smūgį sąjun
gininkams, nežiūrint to, kad juos pardavė Hitleriui Bel
gijos karalius Leopoldas.

Daugumą savo kareivių anglai ir franeuzai suge
bėjo išgelbėti ir pervežti per vandenį į Angliją. Likusie
ji yra evakuojami. Sąjungininkų armijos turėjo atkak
liai ginti kiekvieną pėdą žemės, traukdamiesi link Dun- 
kirko uosto. Naciai..atakavo jas tankais, oro bombomis 
ir artilerija. Jie bombardavo anglų laivus, į kuriuos bu
vo sodinami anglų ir franeuzų kareiviai. Bet, nežiūrint 
tų visų baisenybių,, vokiečiai nepadarė sąjungininkams 
labai didelių nuostolių. Kaipo kovotojai, anglai ir fran
euzai pasirodė ne blogesni, bet geresni už vokiečius.

Nuostabiausias dalykas šitoje Flandrijos mūšių 
dramoje yra tas, kad anglai ir franeuzai atgavo drąsą 
ir pasiryžimą kovoti taip urnai po tos demoralizacijos, 
kurią jų eilėse buvo pasėjęs netikėtas nacių įsiveržimas 
į Francuzijos teritoriją! Pačiame mūšių įkarštyje są
jungininkai sugebėjo persiorganizuoti, sustiprinti savo 
pozicijas paliai Somme upę ir pakeisti savo taktiką ko
voje su vokiečių “blitzkrieg’o” metodais.

Jeigu sąjungininkams pavyks perkelti per vanden; 
žymesniąją dalį savo likusiųjų pajūryje kareivių, ku
riuos naciai yra apsupę, tai tas Hitlerio žygis link Ang
lų Kanalo gali pasirodyti visai bergždžias* Londonas 
spėja, kad naciai tuose mūšiuose neteko puses miliono 
kareivių; o anglų, franeuzų ir belgų nuostoliai (neskai
tant tų belgų, kurie pasidavė vokiečiams) siekią tik 
100,000 vyrų. Sąjungininkai numušę 2,000 nacių lėktuvų 
su 5,000 lakūnų, ir sunaikinę apie 40% visų Vokietijos 
mechanizuotų karo pabūklų.

Pergalė su šitokiais nuostoliais, tai — “Pyrrho per
galė”. Dar viena panaši pergalė, ir nacių įėgos butų iš
semtos.

Karo laboratorija
Viena priežastis, kodėl Hitleris pasirodė geriaus pa

siruošęs karui, negu demokratijos, yra ta, kad jisai ga
lėjo savo ginklus ir metodus išbandyti. Pirmutinė pro
ga šitiems bandymams buvo Ispanijoje, per pilietinio 
karo metus. Tas karas tęsėsi daugiau, kaip trejus me
tus, ir vokiečiai teikė pagalbą gen. Franco jėgoms, — 
nors ir ne taip begėdiškai atvirai, kaip Mussolini.

Ta nacių pagalba Ispanijos fašistams buvo dau
giausia techniško pobūdžio. Stambiausias vokiečių bom
bonešių išbandymas buvo padarytas Ispanijos mieste 
Guernica, kurį Hitlerio lakūnai pavertė griuvėsiais. Pa
skui vokiečiai padarė mechanizuoto karo repeticiją Len
kijoje ir Norvegijoje. įgytą tenai patyrimą jie dabar su
vartojo Holandijoje, Belgijoje ir šiaurinėje Francuzijo- 
je.

O franeuzai ir anglai tokios “karo laboratorijos^ 
neturėjo. Klaidų, kurias jie buvo padarę savo apsigink
lavimo sistemoje ir strategijos planuose, jie neturėjo 
progos pataisyti.

“MINTIES” NR. 4(15)

Atėjo iš Kauno ketvirtas žur
nalo “Minties” numeris. Jo tu
rinys susideda iš sekančių ras
ių: Kur musų sakalai? — šei
mos rupinimo apsauga. — Ka
zimierą Venclauskį prisiminus.
— Naujosios tendencijos šių 
alkų ūkiškame gyvenime. — 

Trečiojo Reicho karo socialinė 
politika. — Kaimo darbininko 
balsas. — Papirosas. — Gyve
nimas knygose. — Prieškarinis 
Krėves kaimas. — Pilkojo žmo
gaus ir jo gyvenimo paveikslai.
— Apžvalga.

IEŠKO MASKVOS 
AGENTO

Ėdri Browder ir kiti Ameri
kos komunistų šulai yra tiktai 
Maskvos pastumdėliai, kurie 
klauso duodamų jiems “iš vir
šaus” įsakymų. Bet tikrdsis ko
munistų viršininkas Amerikoje, 
sakoma, esąs George Mink.

Neseniai buvo surengtas pa
sikėsinimas prieš Trockio gy
vastį Meksikoje. Įtariama, kad 
tai buvo Minko darbas. “Nauj. 
Gadynė” rašo:

“New Yorke ieškomas vie
nas Stalino čekistas, George 
Mink. Vaikšto gandai, kad 
tas Mink vadovavo užpuoli
mui ant Leono Trockio — 
gegužės 24 d. Meksikos sos
tinėje. Į Meksiką tas Mink 
nusibastęs pernai pavasarį. 
Galimas daiktas, kad po ne
pasek m ingo atentato prieš 
Trockį jis grįžo į Jungtines 
Valstijas — aišku, slaptai ar 
su falšyvu. pasportu.

“Mink, kaip paaiški, buvo 
tikrasis amerikinės komunis
tų partijos bosas. Jo įsaky
mų .turėdavo,., klausyti visi 
partijos ‘fiureriai’ ir ‘fiure- 
riukai’.

“Meksikos slaptoji polici
ja taip pat ieškanti ‘draugo’ 
Mink.”
Komunistai vartoja gengate- 

rių metodus kovoje su savo 
oponentais. Šitame punkte jie 
yra mokytojai fašistų ir nacių.

GEORGE LANSBURY

Anglijoje neseniai minė bu
vęs Darbo partijos vadas, 
George Lansbury. Jisai prieš 
keletą metų pasitraukė iš par
tijos vadovybės, kuomet didelė 
dauguma darbiečių atstovų par
lamente nutarė remti krašto 
apsiginklavimą. Jisai buvo pa
cifistas ir tikėjo, kad ir pik
čiausią diktatorių galima geru 
žodžiu sulaikyti nu^ karo.

Lansbury iššaukė didelę sen
saciją Europoje ir Amerikoje, 
nutardamas aplankyti Hitlerį 
ir Mussolinį ir juodu įtikinti, 
kad karas lai labai baisus da
lykas. Berlyno ir Romos dikta
toriai anglų darbietį priėmė la
bai “nuoširdžiai”, su juo pasi
kalbėjo, o paskui, žinoma, vėl 
tęsė savo pasiruošimus kardi.

Kažin ar Lansbury suprato, 
kad tomis savo taikos kelionė
mis jisai patarnaVo ne taikai, 
bet taikos priešams, Europos 
diktatoriams? Nes jisai suža
dino pas daugelį žmonių iliuzi
ją (įsivaizdavimą), kad su fa
šistiniais gengstėriais galima 
susikalbėti, ir kad demokrati
nėms šalims nereikia ginkluo
tis. Už savo nepasiruoširiią ka
rui demokratijos dabar turi 
mokėti baisiai brangiai.

George Lansbury drūčiai ti
kėjo į Biblijos Rodžio galybę* 
Jisai buvo nepaprastai nuošir
dus, todėl jį gerbė jo draugai 
ir priešai. Jisai sulaukė 81 me
tų amžiaus.

SKURDAS ITALIJOJE

Laikraštyje “Manchesler 
Guardian” įdėtas laiškas iš Ita
lijos provincijos Liguria. Laiš
ke sakoma:

/‘Norėdama tiksliai aprašy
ti žmonių sentimentą Ligu- 
rijoje, aš turiu pasakyti, kad 
mums atrodo, jogei butų gė
liau, kad musų valdovai nu
tartų eiti su Vokietija. Tuo- 
iiiet Prancūzija liautųsi flir
tavusi su fašizmu, franeuzų 
armija patrauktų senuoju 
Napoleono keliu, atkirstų Li- 
guriją ir Piedmontą nuo ka
ralystes ir tada mes stengtu
mėmės daugiaUs nebepri
klausyti jai niekuomet. Taip 
kalba apšviesti ir neapšviesti 
žmonės, turtingieji ir betur
čiai. Koks pasisekimas septy
niolikos metų smarkios pa
triotizmo propagandos, kraš
tutinio italionizmo ir karo 
paradų!

“Mes nebegalime toliaus 
to pakelti. Muilo nebėra; 
gauname pusę svaro cukraus 
per mėnesį; nėra nei adatų, 
nei siūlų; nėra vilnų, nėra 
anglių; mums net uždrausta 
.įsigyti kuro ateinančiai žie
mai. Mes žinome, kad porci
jomis bus parduodama ii 
musų labai bloga duona. 
Prie mokesčių, kuriuos mo
kame (apie 20 nuošimčių 
net nuo menkiausio uždar
bio), greitai prisidės 2 nuoš. 
mokesčių nuo kiekvieno pir
kinio 2.50 lirų vertės...” 

t x
Abejotina, kad šalis, kuri 

yra šitaip ekonomiškai nususu
si, galėtų ilgai atsilaikyti kare. 
Bet, manoma, kad Mussolini, 
pagal Hitlerio įsakymą, stos 
karą prieš sąjungininkus, ga 
būt, šiomis ė’ienomis. Neutra
liose šalyse yra pasklidusi iluo- 
moliė, kad Hitleris laukia “psy- 
chologiško momento”, kad fa
šistų stojimas' į karą padary
siąs daugiadkfd žalos Prancūzi
jai ir Anglijai.

Lietuvos Padangėje
VILNIUS. — Liet. Raudono

jo Kryžiaus atstovo žiniomis, 
apie 4000 atbėgėlių yra susire- 
gistravę grįžti į vokiečių užim
tų Lenkiją. Iki šiol jų atvyko 
2300 žmonių. Karo pabėgėlių 
vykti į Estiją lauko darbams 
Užsirašė 2000 žmonių, o ateivių 
3000. Dalis karo atbėgėlių — 
apie 2900 — išvažinėjo į Lietu- 
Vos gilumą, iš jų 2200 žydų 
tautybės. Nuo gegužės 10 d., iš
važiavus į Vokietiją paskuti- 
niems atbėgėlių transportams, 
bus likviduota 12 atbėgėlių ap
gyventųjų punktų. Tokiu budu 
aštrusis dtbėgėlių klausimas 
Vilniuje nustoja * pirmykščio 
opumo ir jų pamažu Vilniuje 
visai nebeliks.

KAUNAS. — Iš įvykusio di
džiausio Kauno miesto koope
ratyvo “Paraitos” 21 metinio 
narių susirinkhno paaiškėjo, 
kad “Parama” per pračj ilsius 
metus per savo krautuves, ke
pyklą ir pirkimo skyrių pada
rė 8,462,448.94 litus apyvartos, 
o gamyba siekė 7 milijonus šu 
viršum kilogramų duonds. Visų 
parduotų prekių suma padidėjo 
daugiau 26 nuošimčiais prieš 
1938 m. Krautuvės davė dau
giau 233,196.64 lt., kepyklos 
gaminių pardavimas 62,329.11 
lt. ir kavos degykla 8,254.85 lt. 
daugiau, o visų pajamų 303,- 
115.86 litų daugiau, kaip 1938 
m. 1939 m. “Paramos” baląn- 
sas siekia 4,070,154 lt. Gryno 
pelno gauta 123,547 lt.

Demokratijos buvo taikios valstybės. Nenuostabu;

kad, iškilus muštynėms, pasirodė, jogei jos nėra taip ge
rai prisirengusios, kaip ta šalis, kurios valdžia nuolatos 
“praktikavosi banditizme. »

NAUJIENŲ-ACME Toleruoto
ANGLIJA. — Išgelbėtieji kareiviai grįžta iš Flan

drijos Anglijon.

’■:+ fa

nų, rodds, niekas neparduoda. 
Jei kas linus pardavė, tai tik 
bėdos prispirtas. Juk maisto 
produktai, kaimo gaminiai, da
bar visų supratimu žymiai ver
tingesni už pinigą. Jei bent auk
sas ką nors dar masintų, bet 
jisai visai dingo!

—Maitinamės gerai. Štai 
kiaušiniai, pienas tokie produk
tai, kurių ilgai neišlaikysi, tai 
juos parduodame ir ką gavę 
tuoj perkame visokius ukiui 
padargus. Seniau lengviau juos 
galėjome įsipirkti, o dabar jau 
sunku. Užsakymai tik po kele- 
rių mėnesių ateina. Sako užsie
niuose dabar įvairių mašinų už- 
pirkiiHai tik po kelcrių mėnesių 
ateina. Karas!

(Bus daugiau)

įvairios žinios 
iš Lietuvos

Kaime pas senus bičiulius
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Pavasaris... Visi mes esame 
žemės vaikai. Pavasaris nusi
šypsojo. Žemė pakvipo. Ir kai
mas į save patraukė. Neiškenti, 
progai pasitaikius mauni į kai
mą. Traukiniu, arkliais važiuo
ji ir neiškentęs kelias varsnas 
savo kojų priemonėmis per ža
liuojančius laukus, pro tivu- 
liuojančius upeliukus, upes, žė
rinčius ežerus trauki.

—Ei, susidk, neiškentęs tari 
vežikui, lipu iš ratų ir pėsčio
mis cinu.

Ratų savininkas nustebęs žili? 
ri lyg į keistuolį, kad panūdai 
kokias dešimtį kilometrų pės
čiomis eiti.

—Žmogau, juk galiu nuvežti, 
kam čia eiti, vargti, juk dar ge
ras galas purvus mankyti!

—Še tau už sugaištą laiką ir 
važiuok savais keliais!

Deriesi, geraširdis arklių sa
vininkas nenori pinigus imti, 
jis /jaučias nuskriaustas, kad 
negalėjo tave į’ sutartą vietą 
nuvežti.

—Kas, ar mano arkliai nege
ri, ar ratai prasti, ar negera ris
čią važiuoju, kad pėsčiomis ei
si?

—Ir arkliai šaunus, ir ratai 
puikus ir risčia smagi, bet, su
pranti, žemė traukia!

—Je, matyti esi kaimo kūdi
kis! — Tuos žodžius taręs, ve
žikas,. kepurę kilstelėjęs, sudie 
taręs, arklius supliekęs, važiuo
ja savais keliais.

Širdingai atsisveikinam. Vie
nas kitam laimingos kelionės 
palinkint ir kas savo keliais žy
giuojame.

Žėnie, žemė! Junti ją pavasa
riu alsuojant. Upeliukai šniokš
čia, ežeras rainiai tarp žaliuo
jančių laukų tuno. Jau pirmos 
pavasario laukinės gėlėlės žydi. 
Paukščiai giesmininkai tave 
himnu lydi.

Pavasaris žygiuoja!
Nesuštabdofrtas, jokios jėgos 

nesulaikomas pavasaris eina!
Gyvybė iš žemes kyla. Gyvy

bė saulutės raginama iš žemės 
kyla! širdis krutinėję laisvai 
plasnoja. Mintys vierta po kitai 
gimsta,* dingsta ir nejučioniis 
dainą niūniuoji!

Ar tu tik vienas dainuoji? 
Įvairiais balsais padangėje Čiur- 
ška paukščiai. Artojas pifiną 
vagą varydamas linksmai ark
lius ragina, moterų būrys, dar
žovėms dirvas ruošdamas, link
smai .čiauška ir juokauja, dai
nuoja.

Atgiinė gamta, atkuto kaimo 
žmonės! Smagu, eini per lau
kus ir džiaugsmu netveri!

( Veidas rasoja, prakaltą šluos-

prakaitu veidą pa

žui ogus per tuos ža- 
laukus, dienų naktį 

kutena,

tai. Saulutė močiutė tave gla
monėja ir 
šlaksto.

Malonu!
Ir eitum 

liuojančius
eitum. Jausmai širdį 
protas ilsis.

Štai jau ir tavo kaimo bičiu
lių sodyba. Nepajutai, nenuvar
gai ir čia jau tarp savųjų, arti
mųjų. Visi nuoširdžiai džiau
giasi, svečio sulaukę.

VILNIUS. — Prasidėjus pa
vasariui nepaprastai pagausėjo 
ekskursijos Vilniuje. Gegužės 
2 d. sekmadienį tiek privažia
vo, kad nebetilpo nė Gedimino 
kalne, nė kitose istorinėse vie
tose. Pradėta propaganda, kad 
ekskursijos į Vilnių ateityje 
važiuotų tik darbo dienomis, 
nes šventadieniais dėl didelio 
žmonių judėjimo, ekskursijos 
nebeturi nė kur patilpti, nė 
kur pavalgyti, o ir lankytinos 
istorinės vietos yra perpildy
tos. • — Šį pavasarį Vilniuje 
įvyksta visa eilė gausingų kon
gresų: gegužės 5 d. įvyksta 
metinis žydų karių sąjungos 
suvažiavimas, geg. 12 d. Lie
tuvos katalikų moterų konfe
rencija, birž. 8-9 d. Pavasario 
konferencija, birž. 21 d. koope
racijos suvažiavimas, kuriame 
dalyvaus ir svečiai iš užsienių; 
birž. 29-30 d. Ateitininkų kon-

Jau saulute siunčia žemei pa
skutinius atsisveikinimo spin
dulius. Visi meta darbą, į tro
bas sugužėjo.

Šnekos, kalbos, įspūdžiai.
Iš pradžių jos netvarkingos, 

linksmos, juokai ir džiaugsmas. 
Sutemos pamažu, iš lėto gaubia 
visus, žibalinė lempa, užkanda 
ir jau laukia paklotos lovos. 
Lovos pa vasario laukais pakvy- 
pę!

Kaimas taupus, nelinkęs ilgai 
vakarauti. Ne dėl savo šykštu
mo taupus, bet dėl karo suda
rytų apystovų. Taip, musų pa
dangėje karo nesama, bet jo 
šmėkla visame jaučiama. Karas 
savo daro, žibalas sunku gauti, 
kol kas jo turima pakankamai, 
bet kas bus ateityje? Ak, jau 
toji nežinomoji ateitis, toji ne
įspėjamoji mintis visus slegia, 
Visas kalbas lydi.

—Skųstis labai netenka, gy
venti galima, —; jau lovose su
gulę kalbamės su savo bičiu
liais.

—Žinai, žmogus vis ieško ko 
nors pastovesnio. — Filosofuo
ja mailo bičiulis. — Pinigas bu
vo vertingai daiktas, atrodė 
pastovi vertybė, o dabar ir ta
sai prarado pasitikėjimą! Štai 
anglų sVaras į ką pavirto? Do
leris jau nebe anų laikų doleris. 
Vokiečių markė pas mus bever
te! Litas kifetas, bet kas žino 
koks jo likimas laukia. Ot, štai 
žemė tvirta, savo vertę turi. Ne 
veltui sakoma, žmogau, dulke 
esi ir dulke pavirsi! žemė visuš 
traukia. Kas tik pinigo prasi
mano, vis į žemę kiša. Žemę 
perka, padargus įsitaiso. Dirba 
visi! Pinigas dabar pasidarė la
bai slidus daiktas. Nespėsi gau
ti it iš rankų išsprūsta. Dabar 
jis suhkn gauti. Indėlius jau 
daug kas iš bankų atsiėmė. 
Skolintis nėra iš kur gauti. Vi
si, kas gali ką nors už pinigą 
pastovesnį daiktą perka. Pro
duktų kainos bent kiek pakilo. 
Visi mena* kad toš kainos dar 
pakils, tai susilaiko pardavę. 
Štai pavasaris, O musų kaime 
dar tik keletas ūkininkų kvie
čius pardavė, kiti laukia. Sėine-

gresas.

KAUNAS. — Vatikano nau
jai paskirtasis" Lietuvai nunci
jus Centozas bal. 30 d. iškil
mingoje audiencijoje įteikda
mas Respublikos Prezidentui 
skiriamuosius raštus be kt. pa
sakė esąs laimingas ir pagerb
tas, galėdamas atstovauti šven
tajam Tėvui toje tautoje, tie
ka atžvilgių tokioje prakilnioje 
ir garbingoje, kuri per amžių 
negeroves ir bandymus suge
bėjo išsaugoti nepaliestą patį 
brangiausi savo senolių paliki
mą — Katalikų tikėjimą, iš 
kurio ji sėmusis sau drąsos ir 
budrumo paslaptį. “Aš atvyk
stu į jūsų tarpą vadovaudama
sis pačiu nuoširdžiausiu ir pa
čiu karščiausiu noru bendra
darbiauti Visomis savo išgalė
mis dėl tikrosios jūsų kramto 
geroves ir dirbti, siekiant pa
daryti vis glaudesnius ir vis 
nuoširdesnius tuos t gerus san
tykius, kurie laimingu budu 
yra tarp Lietuvos ir šventojo 
Sosto”, pabrėžė nuncijus savo 
prakalboje Respublikos Prezi
dentui.

KAUNAS. — Naujasis nunci
jus Lietuvai, Luigi Centozas 
buvo priimtas popiežiaus Pi
jaus XII privatinėje audiencijo
je. Bal. 20 d. Ekscelencijos 
Nuncijaus garbei Lietuvos pa
siuntinybėje prie Vatikano bu
vo suruošti pietus. Nuncijaus 
išvykimo j Lietuvą data nusta
tyta bal. 22 d. Laukiama Kau
ne prieš gegužės 1 d. Lietuvos 
vyriausybė naujajam nuncijui 
pavedė butą Lietuvos Banko 
rupiuose, kurs buvo, rumus sta
tant, numatytas Banko valdyto
jui.

KAUNAS. — Miškų departa
mente gaunamomis žiniomis, 
praėjusią žiemą nub šalčio ir 
gilaus sniego žuvę daug stirnų. 
Vien tik Rietavo urėdijos miš
kuose nuo šalčio, bado ir troš
kulio, be to ir nuo atsiradusių 
vilkų, žuvę apie 100 stirnų. 
Daugiausia stirnų Lietuvoje su
draskę vilkai. Be to, labai daug 
yra žuvusių kiškių.
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Laiškas iš Lietuvos
žagariečių

Didžiai Gerbiamieji.
Teko užtikti amerikiečių lie

tuvių spaudoje įdomių mums 
žaga riečia ms naujierių, būtent, 
kad tolimoje Čikagoje veikia iš
eivių žagariečių klubas. “Nau
jienose** radome net ištisų eilę 
to klubo valdybos narių pavar
des ir adresus. Nemaža tų pa
vardžių mums yra žinomos ir 
tie žmonės puikiausiai pažįsta
mi. Todėl mes ryžomės su Ju
mis užmegzti ryšius, kad ir at
eityje gimtinio kampelio malo
nus ilgesys Jums nebūtų išdil
dytas.

Šio laiško autoriai taip pat 
yra kilę iš Žagarės padangės, 
tačiau dabar gyvename išsibar
stę įvairiuose Lietuvos miestuo
se ir miesteliuose. Taip pat it 
mes turime nuolatinius ryšius 
su Žagare, nes ten musų tėvai 
gyveno, ten esame gimę ir au
gę, ten mums brangus kiekvie
nas kampelis, kiekvienas aplin
kinis kaimas, kiekvienas žmo
gus yra artimas, žinoma, mes 
turime gražių progų laikas nuo 
laiko nuvykti į savo mylimųjų 
Žagarę • ir teh aplankyti arti
muosius žmones, o taip pat at
naujinti savo prisiminimus apie 
maloniuosius jaunystes laikus.

Tokių štai žagariečių išeivių 
yra plačiai pasklidę po visų 
Lietuvų. Daug jų yra Kaune, o

Klubo Čikagoje Valdybai.
dabar ir Vilniuje. Nemaža jų 
pirmiau gyveno Klaipėdoje. O 
kituose Lietuvos miestuose, 
kaip Šiauliuose, Telšiuose, Ma
žeikiuose, Panevėžyje ir dauge
lyje kitų, taip pat Užtiksi ne 
vlorių žagarietį.

Prieš Keletu metų išsisklai- 
džiusieji po visų Lietuvų žaga- 
riečiai pijonieriai nutarė, kad 
bus labai gražu, jei subrinksi
me retkdrčiais athaUjinti pa
žintis, susipažinti jauniesiems 
su senaisiais žagariėčiais, o tuo 
budu parodysime musų meilę 
savo gimtųjam kraštui. Suma
nymas rado gyVo pritarimo ii* 
mes 1936 metais suvažiavome į 
Žagarę. Suvažiavimo programa 
vyko senojoje pradžios mokyk
loje, kur mes daugumoje, anks
čiau ar vėliau, kitų kartų mo
kėmės. Manome, kad ir Jūsų 
daugelis yra tų mokyklų lankę 
ir apie jų turi gražių prisimini
mų.

Šiame pirmųjame suvažiavi
me buvo, be kitko, nutarta, kad 
sekantį kartų suvažiuosime po 
keturių metų, tai yra 1940 me
tais. šiemet kaip tik sueina ly
giai 35 metai, kaip Žagarėje 
pirmų kartų buvo suvaidintas 
viešas lietuviškas scenos veika
las — Keturakio komedija “A- 
merika pirtyje”. Šitas Lojo ža
gariečių suvažiavimo nutarimas

šiemet bus vykdomas. Buvusio 
suvažiavimo prežiditihias jaU 
paskyrė ir suvažiavimo datų — 
1940 tti. rugplbčio 4 dienų. Ar- 
Ilmiadšiomis -tiienomlsi buš pra
dėta šiam suvažiavimiii ruoštis. 
Tarp kitų programos punktų, 
numatoma vėl suvaidinti “A- 
merika pirtyje”. Vaidinime da
lyvaus dabartinių Žaghrėi jau
nimas.

Mes stt dldžlatisiti rtialonUmti 
norėtume, kad šiame ll-amė su
važiavime butų bent vienas sve
čias ir iš Jūsų žagariečių išeb 
Vių būrio. Tdčiaii thaiioine, kad 
dėl drikirlirt-b karo tututis iiC' 
bus įmanoma to susilaukti. To
dėl nuoširdžiai prašome šiam 
suvažiaviiniii (1940.VIH.4) at
siųsti kų nors, kaš būtų galiniu 
šuvdžidvusieirts pdskaityli ii? 
prisiminti. Pavyzdžiui, mums 
mutų labai įdomu žinoti Jūsų 
žagariečių klubo' smulkių istori
jų, o taip pat visų buvusių ir 
tebcšdnčių darių sųrdšų ir iš 
kjįir jie yra kilę (iš ktirių kai 
mų ii- miestų), šitokios žinios 
mums bus labai įdomios ir ver

SKaitytoju Balsai

MUSU DIDŽIOJI SPRAGA
Prisitaiko dažtfai, kai kuris 

nors musų redaktorių pasigiria 
nei iš šlb, nei iš to: Amerikos 
lietusiai esu pakahkartlai rtrga- 
liiztibtl tht ridu jų organizacijų 
riėberfeikid ieškoti. Bet tokia 
liūoiiidhė išblailka dar ir stralp- 
aiib nebaigus rašyti.

Teisybė, kad tarpe musų vbi- 
da keli šimtai visokių orgarti- 
-caCijŲ: susivien.jimų, tarybų, 
diliLŲ, draugijų, draugijų siįry- 
uU it pahrtšiai. Bet arčiau pa- 
Žvblgtiš, tik dūlis jų tbuŽsitrir- 
laūjrt drgaii.zacijos vardo, ki
los tiriirt jau yra gyvi lavonai, 
irbd ilbtoli kripo. O juk vislia- 
nciiės gyvrtirtas pasireiškia be 
pttšgyvlų organizacijų gaūsu- 
irith bet šehų orgrihizacijų rė- 
orgriiiizacijoje ir naujų organi-

•pastangų disorganizacijų kultū
ros darbuose, reiškia bereika
lingų ir žalingų lehktiniavinia 
ir pavydų kai kuriose veikimo 
srityse, reiškia nepasitikėjimų 
savo jėgoms, reiškia sustingi
mų, aptingimų. Del tokibs į»a- 
Jeties kai kas yta linkęs kaltę 
Lietuvai sUveršti. Bet kad nėra* 
Bbrtdio Centro apie kurį suktų
si lietuvybės ktilitirds darbai, 
tai ir Lietuva negali susivokti 
su kuo, kaip ir kokiu laipsniu 
santykiauti. Kaip tų spragų už
tverti, pagalvokime visi, pasi
tarkime spaudoje, bet savo nu
sistatymų uži’ekdrduokihie savo 
draugijų sitsirihkimuose.

Savasis

Iš Lietuvos

VILNIUS. — Lenkų laikraš- 
tiš “Gazeta Codzienna” straips
nyje apie svetimšalių registra
cijų pripažįsta, kad šiuo metu 
Vilniuje ir jo srityje esu apie 
100,000 svetimšali^, neturinčių 
teisių į Lietuvos pilietybę. Laik- 
rašliš ĮiLpažįsta, kad Vilniuje 
gyventojų selekcija (atranka) 
yra reikalingu.

Paskutiniu laiku iš Vilniaus 
į Poznanę išvyko apie IdOb to?

KAUKAS. — SvaHiicins Lie‘ 
t U vos Ijiižiiyčlos gyvėhimo klaii- 
simams aptarti numatoma ba
landžio pabaigoje ar gegužės 
pradžioje sušaukti Kaime Lie
tuvos vyskupų konferėHcijtj, 
k tiri bUš derinama su nunci
jaus J. E. arkiv. Centozo atvy
kimu.

saltimiero Rytmetinių
' 1480 KYLOCICLES « •

LIETUVIŠKŲ
RADIO

. PROGRAMŲ
1*:M. VALANDĄ RYTO

1 11.................... .... ■■ 1 ■■■■■ — »— ■ 1 u »■■■ .i.... 1 /■■fio. ■ >Mii 1 1 n|iiiin

RAŠTINE*
6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050
—-—■    -.............................. ...

M A DOS

• Mes stengsimos, kad tarp vi
sų žagariečių, gyvenančių Ža- 
garčš padangėje ar kituose Lie
tuvos kainpuose, su Amerikoje 
gyvenančiaisiais užsimegztų šir
dingas visuomeniškas bendravi
mas. Šitokiu budu mes, gal būt, 
galėsime ir kų nors konkretaus 
sukurti, kas įrodytų, kaip mes 
mylime savo tėviškes gimtųjį 
kampelį ir esame prie jo prisi
rišę. Tai bus gražus pavyždys 
visai mūsų lietuvių tautai.

Kad Jus būtumėte daugiau 
informuoti, mes siunčiame pir
mojo suvažiavimo protokolo 
nuorašų. Taip pat ir visas ki- 
tiis informacijas, kokias, tik tu- 
neširtie, Jums ateityje pasiusi 
me. Kartu laukiame ir Tarusiu 
malonaus atsakymo su įvairio
mis informacijomis ir, jeigu ga
lima, ir fotografijomis.

Žagarė dabar yra labai apmi
ręs miestukas, nes. naujasis rii- 
bežiiiš ir prd Joniškį į Ryga 
pravestas plentas bei geležinke
lis nubloškę Žagarę visiškai į 
užkampį, Tačiau savo malo
niais prisimininiais musų tėviš
kė visada mums lieka brangi. 
Tad neužmirškime jos.

Mfes šVeikinaitie Jiiš tolimoje 
Amerikoje, Įnikime pilnos, ge
ros švėlkatos it* kartu tiknhe, 
kriti tiiiišy laiškais neužmiršite.

Šū riftlhia pagarba Jiisų arti
mi kaimynai;

A. Ruda
T. šliažas

Kaunas, 1940 m. gegužes 17 d.
Prašom laiškus adresuot taip:

Lithuania:
Atitartas Kvedaras, 

( z

kaimas, Vaidoto gatve 12.

KAUNAS. — Nuo Švėkšnos 
artimiausia geležitikelib stotis 
ir ligonine yrd tik iiž 70 kilo- 
meltų. Gyventojams tiėl to su
sidaro nemaža nepatogumų. 
Šv. Elzbietos seserų kongregaci
ja ėmėsi statyti Švėkšnoje ligo
ninę, kurioje nuniatoma įreng
ti 50 lovų. Ligonirtės pastaty
mas kdštuos apie 350. litų Li
goninė statoma iš aukų, kurias 
renka pačios seserys. Jau pada-

riiašiš aukštas. Norlnid šiemet 
baigti statyti sienas ir pradėti 
vidaus įrengimų. Elzbietietės 
jau dabar Švėkšnoje veda sene
lių, vaikų prieglaudų ir priva
čiai lanko ligdHis.

No. 4475—Mergaitėms suknelė ir žaidimui kostiun.as. Sukirptos mierosį . 
2. 4, 6, 8, 19 metų.’ • . .
No. 4371—Vasarinė suknelė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 46, 42, 44, 40 
ir 48.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
drašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ii* adresų. Kiekvieno pri- 
vyždilo kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu sti užsaky
mu. Laiškus reikia adrešuoū: 
kaujienos Paltern Dept, 1709 
0a Halstėd SU Chicago, BĮ;

. .......... . .i..... .. ' 1 ni.i iiu...™*

NAUJIENOS Pattėrtt Dept.
1789 S. HalrtėJ Si, CHIfcagd, llt 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No................

Mietos ..........per ktirtlitę

(Vardas ir pavardė)

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

Tėi yra Geriausi Ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US" 

4030 So. Archer Avenue
Photle Vlrginia 1510

Rėmkite Lietuvišku 
žyduką

x Nathan Kanter
Mutual liquoR 
Cd. — tVholesale

4707 S. Halsted SL
Tel BotileVard 0014

TeL CICERO 5306

ir daug organizacijų turėtu
mėm, bet vieno ir svarbiausio 
dalyko neturime: neturime Vy
riausios Visų Amerikos Lietu
vių Tarybos. Jau pats faktas 
nebuvimo tokios organizacijos, 
kuri reprezentuotų jei ne Visus, 
tai bent 75% lietuvių, verčia 
kiekvienų visuomenes darbinin
kų siisiinųstyti ir išsiaiškinti: 
ar tai yra normalu ar ne?

Teoretiškai galvojant, Vy
riausios Bendros Tarybos netu
rėjimas reiškia neilormalumų, 
rcikšia lyg Amerikos lietuviai 
butų dar nepriaugę prie tokio 
aukšto organizacijos laipsnio. 
Tačiau atsiminus, kad 1918 ir 
1919 metais turėjome vyriausių 
organizacijų formoje Amerikos

to, šudaryto iš atstovų dviejų 
Tarybų, kurios savo keliu at
stovavo dvi skaitlingiausias A- 
merikbs lietuvių srovės, — ka
talikus ir tautininkus (trečioji 
srove, socialistai, tuomet laikė
si opozicijoje), o dabar nieko 
panašaus neturime, privalome 
pagalvoti ir suąirupinti ar tokis 
nendriiialumas yra kiek patei
sinamas, kų j js ųiums reiškia ir 
kaip jį prašalinti.

Ekzekutyvio Komiteto Wash- 
ingtone susilikvidavimas 1920 
metais matomai buvo klaida, 
kaip ir Tautines Tarybos išny
kimas. Betgi Katalikų Taryba 
nenustojo veikusi ir šiandien 
lošia rolę Amerikos lietuvių gy- 
venime. ĖkzekutyViš Komitetas, 
atvykus Amerikon Lietuvos At
stovybei žinoma nebegalėjo at
stovauti ir Lietuvos, bet galėjo 
ir turėjo toliau pasilikti kaipo 
Vyriausias Aiiierikbs Lietuvių 
Organas.' Tų organų reikia at- 
steigti, nors jo forma ir užda
viniai gali kiek skirtis nuo 1919 
įlietų Ekzekutyvio Komiteto. 
Kai Vyriausiame Organe dvide
šimts metų atgal bendrame dar
be socialistai nedalyvavo, tai 
jau J 910 melų Vyriausioje Ta
ryboje turėtų dalyvauti ir so
cialistines sroves atstovai. Kada 
tdip dažnai kalbama katalikų 
visubrtieneje (dešinoj ir pas 
tūtitlhirikus (vidurys) ir paš so- 
ciulišttis apie Bendrojo barbd 
reikalingumų, tai Vyriatisiosios 
Tatybbš neturėjimas yra nėpa- 
telshiaihūs prieštaravimas ii* be- 
jėgūhio ženklas. To dar ihažai 
Vyriausios Bendros Tarybos he- 
tUrėjiniaš reiškia vlshbmėnės

VILNIUS. — Pasų išdavimo 
darbas Vilniaus krašte sparčiai 
varomas. Pastebėtina, kad žy
mioji gyventojų dklis įie tik 
prašo pašrtdse jiioš užrašyti lie
tuviais, bėl ir sako sulenkintas 
pavardes išsitaiso. Pav. Turge
lių valsčiuje išduota 1140 pasų, 
iš kurių 1005 lietuviams, 112 
lenkams, 12 gudams ir 11 žy
dams. Jašiūnų valse, išduoti 

! 1288 pasai, iš jų 905 lietuviams^ 
284 lenkams, 38 žydams, 38 pū
rams ir 6 gudams. Vien Jašiū
nų valsčiuj ė pataisė saVt> pa
vardes 765 lietuviai.

{VAIRIOS ŽINIOS

Padčti Pinigai kas Mčnesj Prieš 11 d.« neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

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

las Ant Namų 1 iki 20 mt

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FfcDERALLY 
, . INSURED

4192 ARCHER AVENUE

LOAN ASSOClATlONof Chicago

JUStlN MACKlEVVICll, Fi-ėš.
Vai. 9 iki 5/ Sėt. 9 iki 12 

SUb. 9 iki 8 VAk.
Tel. VIRginia 1141

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus'' pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei* 
klųi kelia aikšleii Ir gina lietuvių reikalus, platina 

riiokslų ir kultūrų, kdvoja Sti lietuvių nufaufiiiiu.
Syk| savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Anierikos lietuvių molėtų reikalanis “Moterų 
s Pašaiilį“

Kaina melams $5,00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas Į LMuny ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn. N* V

C. & M. P AUGA
D1STKIBUTORS

Parduodain geriausį it 
stipriausi 

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

—. .... .........

Victor Bagdonas 
ločAl A LoNU dištance 

MoVkNG
Pefkraudtom fottiičiuš, platins it 
visokius rakandus bei Stotus 
Vežam į farmas it kitus mieštus 
Žema kaina. Musų Darbas ga- 
FantUotas. Taipgi pristatėm an
glis j viSaš miesto dalis.
3212 So. Halsted St

Šaukit Tel. VICTORY 0066

« rOTUGR. u‘A S
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųsies su mo
derniškomis užlai- 
ibmis Ir Hollyvvood 
•iviHbmis. Ddtbas 
garantuotas.

420 W. 63rd SL 
lel. ENG. 5883-5840

ŠVĖtKATtiŠ KLINIKAS
TONSILUS $4 0 C f)
Išinia Už ............... * ■ O-OU
prabUVimas $tn nn 
Ligoninėje ...................*UU.UU
RAUDONG1SLIŲ $,OE f|f| 
Išėmimas ir. Ligoh. fcvaVV 
REUMATIZMAS f) f)
Gtėita Pagelba ....... t ■VU
gydo visas Ligas
Ekzaminacija $ 4 Art
ir vaistai .........   • «UU
DOUGLAS P ARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Spaustuvininkų 
DĖMESIUI!

Parduodam Raides už 
mažiau negu ¥2 kainos

S paūši ūkininkams yra proga įsigyti geras, bet 
mums nereikalingas^ rankomis renkamas raidei, 
už mažiau negu PVSį KAINOS.

Galima pirkti irisus žemiau iširiirtiylus "fonklis 
kariu arba paskirai*

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

arcus
rytine tiArtirt

VALANDA

— iš sibtius

Ragina siuvėjų uni
ją sugrįžti į A.D.F.

YORK, N. Y., geg. 31. 
— Moteriškų rttbų siuvėjų uni
ja laiko koiivehcsijų NeW Yt>r< 
kė. Penktadienį konvencija 
sVarstė keliolika rezoliucijų, 
kurios reikalauja, kad unija 
sugrįžtų į Amerikos Darbo Fe
deracijų. ši unija padėjo suor
ganizuoti C.I.O., bet Vėliau iš 
C.I.O. pasitraukė.

1 dvigubas font’ąs i? poipt ttPEyVRITEĘ
2 setai (nevartotos) 6 point CHELTENHAM 
i setiiš 18 jfoint GOTHlC Condeitsefl

setai (nevartotos) 6 point CHELTENHAM 
sėtis 18 ifoint GOTHlU Coridetlsefl

1 Sėtas
1 sėtas 

MėtflO 
setas 
setas

į su akcentais.
ELTENHAM su akcentais.

1 sti aktėiitaU.
A l

1
1

14 ribliit CHELTENHAM gti 
IŠ įfotat CHELTENHAM sti 
30 jioiht CHELTENHAM su 

su 
su

30
36
48

point CHELTENHAM 
point CHELTENHAM

akcentais 
akcentais, 
akcentais, 
akcentais, 
akcentais/

I •K^mdien nuo 8:30 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto

Išgirsti vėliausias žinias, 
rhuzifcą (t kiltis įdomius . 

pranešimus.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chieagd, III*

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

4kf>fbintai iMfthlifboflt- 
iuoda nauda 
•rH nnMr* NfiiHIPboc
■m
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Searched by Nazis

By C. V. LIŪTAS
CHICAGO TOURS FOR 

WEEK

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

On the streets of Vilnius Russian

NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadiėn., birželio 3, 1940
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Plan Tour To
Stock Exchang(
Board of Trade

twenty numbers 
needed address. 
i n the afternoon 
the fairly wide

of Kaunas. Būt 
Vilnius popula- 
the USSR sol- 
the Kaunas po-

than on the streets 
it was obvious the 
tion did not find 
dier the eurio that
pulation did. In Lithuania’s tempo- 
rary capitol the Russian soldier was 
stared on and followed by small 

j groups of city civilians. His Red 
Star background on a pointed mi- 
litary cap was an emblem desig- 
nating membership in an alien 
Mongolian horde. Possibly it repre- 
sented advance advertisement for a 
scheduled performance of Bolshe-

June 4, 1940. “Board of 
Stock Exchange.” Visit 
of trade in grain, also

9:30 a. m. at 655 West

Tins

New Records In 
Shot Put, Discus

Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEWS

mous with the presence of Russian 
soldiers in Lithuania. Then too 
among the euriosity filled groups 
the colorless apparel and felt-like 
boots that most of the foreign sol
diers wore was the basis for all 
popular conjecture concerning Rus- 
sia. Some would even get up en
ough nerve to feel the texture of 
dūli looking uniforms of the Rus- 
sians. The Russian soldier in Kau
nas city was viewed as a side- 
show, while in Vilnius he was just 
another uniform among others.

A northeast storm that welcome 
the Intercollegiate American Ama- 
teur Athletic association track de- 
legations to the stadium lašt Fri- 
day, gathered for and annual meet 
in Cambridge, Mass. discouraged 
all būt At Blozis, the Georgetovvn 
giant, who broke two meet records 
today, as 176 
ber colleges 
ęvents.

The 6 foot 
repaid the slim crowd for its he- 
roic attendance and attention by 
setting the records in the shotput 
and discus, while Vale and Penn- 
sylvania each emerged from the 
oualifying tests with nine survivors 
for tomorrow’s cham p i o n s h i p 
-events.

Pittsburgh finished third on the 
list with eight qualifiers, Pennsyl- 
vania State retained six. Cornell. 
Harvard, and Manhattan five each, 
and 
four

entries from 28 mem- 
competed in‘11 trial

4, 240 pound athlete

12. next Wednesday night, by the 
violin and voice pupils of Mr. and 
Mrs. Charles Stephens, at the Cur- 
tiss hall in the Fine Arts building... 
The Stephenses have started many

expected to continue doing so in 
the future ... Naturally, the pupils 
are not professionals and, there- 
fore. mušt be judged by their per
formance as pupils ... Tickets for 
the recital are only a quarter...

YOUTH: Three Kelly high school 
girls, Elvira Kazlauskas, Lucille Ja-

Pretty 22-year-old Dorothy The- 
resa Matelis is back in America 
after five years i n Europe, during 
which she once was questioned by 
the Nazis on suspicion that she was 
a spy.

Miss Matelis ,a native of Balti- 
more, went to Lithuania in 1935 
and studied at the University.

It was just after the Germans 
had taken Adstria that she was 
stoppcd at the border between Aus- 
tria and Yugoslavia 
the “third degreeJ’

“They made me\ 
recalled. “Somebody 
signaled me as a 
I was released after a short time 
and allowed to continue my jour- 
ney.” •

Miss Matelis is an accomplished 
linguist. She speaks Lithuanian, 
German and Italian.

NAME HER: Anna Kampikas in- interest i4iany concert-goers ... That 
forms us that Eva Paul-Paulikiutė, ’ js the recital to be given on June 
Miss Lithuania at the Chicago Fair 
in 1933. is leaving Chicago today 
after a few days visit... Eva and 
a Mr. Coulter Fox of Mexico will 
be married soon, probably in June,
and will reside in New York and a talented youngster off on the right 
Mexico. .. The gorgeous blonde.foot in the past, and they can be 
will not give up her stage career, * 
however. . .She has been with a 
road company duiing the lašt few 
months and is more cnthused about 
it than ever. . . She wants some help, 
though: she is open to suggestions 
for a good, catchy stage name 
•vhich she is \villing to adopt. ..
Būt the name mušt be pūrely and eobs and Jean Karons are report- 
undoubtedly ___
column will gladly accept 
tions and send them on 
Paul. ..

ROMANCE: A hundred 
warmly congratulated Mary Juo-Jy and TPden are vying for the 
zaitis and Antbony Rudis at theirjhonor of having the greatest rep- 
reception on Memorial Day . .. We reoentation .. . At a recent meet- 
sincerely hope that the young ing six of the Bridgeport Cobras 
couple will always remember that werc accepted as members. .. The 
Memorial 
truth that 
... On the 
Faiza will 
h e takes unto 
or worse, Mary

Lithuanian! . .. This ed to be conspicuous for their work 
sugges-'and spirit in promoting the recent- 

to Miss ly organized LUC auxiliary, mem- 
Jbership in which is open to high 

guests school students ./.. At present, Kel-

•An bpportunity to visit /the cen- 
ter of trade in grain and other 
commodities, also to see the center 
of security sales, is presented by 
the WPA Free Chicago Tours du
ring the week of June 2 to 8, 1940. 
Tours for the week inėlude:

Monday, June 3, 1940. “Monte- 
fiore School”. Visit a school adap
teri to the needs of truant boys. 
Learn. what clinical, vocational and 
physical treatment can do for pro- 
blem boys. , .

Meet at
14th St.

Tuesday,
Trade and 
the center
the center of securitie’s sales. Learn 
how these great markets operate.

Meet at 9:30 a. m. at Chicago 
Board of Trade, 141 West Jackson 
Boulevard.

Tuesday, June 4, 1940. “The
Dance”. Visit a modern education 
center. Witness a motion choir in 
action. See the composition and 
development of dance forms.

Meet at 8 p. m. at 116 South Mi- 
chigan Avenue.

Wedncsday, June 5, 1940. “Hull 
House and Melting Pot”. Visit the 
famous settlement house establish- 
ed by Jane Addams. 
shops and the Maxwell 
ket.

Meet at 
800 South

and put under

undress”, she 
) apparently had 
py suspect, būt

See foreign
Street Mar-

Georgetown and California 
each.

Shatters 1934 Record.

Four colleges retained there com- 
petitors, Princeton, Brown, Maine, 
and Tufts. Five others, Fordham, 
Boston college, Syracusc, Colgate, 
and Rhode Island State, had two 
holdovers, and Michigap State, 
Rutgers, and Temple each managec 
to g'ėt one qualifier.

As the steady rain appeared to 
be washing away the vietory hopes 
of the small būt highly favorec 
University of California team, Blo
zis opened the 64th renewal of the 
int^rcollegiate event by heaving 

i the shot 53 feet 6 7/8 inches, to 
.erase the meet mark, made in 1934 
by John Lyman of Stanford by 
4 1/8 inches.

Blozis then haste'ned from the 
stadium to the outside discus range 
to scale the dišcus 167 feet 4 5/8 
inches, almost 4 feet farther than 

previous best heavy in the 
made by Stanfęrd’s Eric 

Į Krenz 10 years ago, and about 23 
feet beyond the best performance 

1 of Blozis’ elosest rival, Al Morro, 
of Boston college.

July 14 boat excursion to Milwau-Day is dcdicated to the
ouarrels are detrimental i kee, sponsored by the youth com- 

of this month Tony|mittee of the Chicago Lithuanian 
the benediets when Society, is interesting all the youth 
himself, for better of Chicago.... Evcrybody is invi- 
Lucas, a personable ted ... Severai

young lady of Bohomian extrac-(tions are planning to participate in 
tion . .. Julie Rachens will complete 
a daily double for the LUC on the 
šame day when she will say “I 
do”, to Edward Allman ... Orchestra 
man Al Shemett took a ride out to 
his home town, De Kalb. lašt week- 23 . .. 
end, which will not soon be for-
gotten . .. The purpose of the tripiškiš, honorary Lithuanian consul in 
was to keep a date at the altar Los Angeles, was a visitor in Chi- 
with Mathilda Zelnis ... Walter cago lašt week ... Lithuanians on 
Neffas and Malvena Josunas are the West Coast are becoming more 
receiving their friends’ best wish- active as a group he reports... 
es ... Ditto for Helen Bagdonas and 
AI Gimbutis, Paul Panas and May 
Statkus, Emily Kleiva and John 
Sarpalius ... Brighton Park’s Barba
ra Celedinas and Walter Ragauskas 
celebrated their first week’s wed- 
ding anniversary Saturday . ..

MUSIC: There is one more in- may be transferred to Brooklyn 
door event this month which should soon . ..

15th 
join

smaller organiza-

a body... Pirmyn and Birutė, 
we are informed, will call a halt 
to their feudin’ on the stage and 
will cotninue it on the bąli field 
at the Jaunimas pienie on June

8 p. m. 
Halsted

Hull House,at 
St.

At Gedimino gatvė and Vilniaus ain. The sun had gone, and the 
gatvė bus stop, I steped off. It was winter twilight was frigid. 
somewhere elose to this Street in- 
tersection that I frould find the raj ’ soldiers were more often visible 
sidence of a friend.

Taking a few moments to check 
the run of the house numbers I 
found, that I was 
too far from the 
As I walked along 
shadows engulfing
Gedimino gatvė, I could hear that 
the pedestrians coming and going 
špoke Polish. Indeed, the Lithua
nian language was a rarity; yet 
that was to be expected, for during 
the years of Polish r ule the Polish 
govemment had undertaken all
in its power to stamp out Lithua- vik stunts and trieks worked up in 
nian in the Vilnius territory. Po- a mysterious Soviet of Russia. And 
lish pressure had effected quite the small stature of the average 
thorough nationalization, for even wearer of the Red Star did em- 
the Jews who passed along špoke phasize the oriental flavor synony- 
Polish.

Of coursė. with the new control 
being instituted in the territory 
Lithuanian will become the basic 
language for the inhabitants. In 
Kaunas the governing body of 
Lithuania already had made legal 
one definite requirement upon the 
categories of employees in the Vil
nius territory. In order to keep 
working after September, 1940, all 
individuals holding down jobs will 
have to hold and pass examina- 
tions on the minimum Standard of
the Lithuanian language. Hence Į 
with the intention of helping the 
employed peoples in the regained 
territory learn the language, Lith
uania’s Ministry of Education had 
assumed the responsibility of plan
ning and instigating special course 
of language study.

The other demands of Lithuania* lupon the Poles in the territory are 
not oppressive. By this I mean. 
that in comparison with the wąy 
Poland treated the Lithuanians in enthusiasts have been ; 
the territory which she took from ding the annual sports day event, dustries and their utilization of the 
Lithuania by breaking in 1940, that is given each year by Naujos'river for transportation. Hear the 
Lithuania is meek as a lamb. Re- Gadynės Chorus. Those who have romantic history of Goose Islaricl.

_ ‘ -- - South-
pression in the legislation of the foave more than one of these affairs' west corner of Divisibn and North

Naujos Gadynes Chorus GolfTournament
You’re Certain To be

For the past three

June 7,
Chicago.” Visit

1940 “Belgian 
the All- 
and the

Friday,
Makers of
Belgians-Are-Equal Club
St. John Berchmans Church. Hear
the Belgian contributions to Chica
go culture.

’Meet at 8 p. m. at 2625 West FuL 
lerton Avenuė.a “Repeater” r ’ ” , ’ „Į Saturday, June J940. , “Gęose

years, sports Island”. Visit one of Chicago’s for-
avidly atten-' gotten communities. See heavy in-

KNICKKNACKS: Dr. J. J. Biel-

venge has found no form of ex-‘come a]ways urge the Chorus tol

Lithuanian government.* Th-e rather 
gentie way in which control is 
being established in the Vilnius ter- 
ritory can only vouch for the kind- 
ness and the magnanimity of the 
Lithuanian character. ' It amounts 
to saying, that the Lithuartians 
haven’t got the heart to be brutąl 
and unmerciful when reins of 
power are in Lithuanian hands.

Outside the entrance of the resi- 
dence I searched there stood two 
ragged little urchins. Both were 
begging for bread and pennies. Būt 
what had the most surprising affect 
was their ūse of Lithuanian words 
in asking for alms. “Ponas, prašau 
duonos, prašau centas.”

From their faulty pronouncia- 
tion and accentuation, it was evi- 
dent those words were newly ac- 
quired terms in their vocabulary. 
In passing through the entrance I 
handed each of the urchins a Lith
uanian dime. Then elimbing up two 
flights of stairs I found the apart- 
ment where my friend rented his 
room.

Ringing the < 
came in answer 
Opening the door 
me in Polish, būt 
in Lithuanian, she 
anian. Shovving me through a large 
reception room, and leading me 
through a long unlit corridor, she 
ushered me up to another door. 
The maid knocked upon the door. 
and at the šame time, she announ
ced me to my friend.

From the moment that I was re- 
ceived and through the four days 
of stay in Vilnius my friend ac£ed 
as host and official guide. His first 
act as guide led the way to one 
of the VALGIS restaurants. At the 
date of the visit, the VALGIS res
taurants were the only Lithuanian 
eating places in Vilnius. If any Li
thuanian wanted to meet other* Li- 
thuanians iri the city VALGIS was 
the place to go to during regular 
meal hours. Here the Lithuanian 
students enrolled at the university 
usually convened. Here too the Li
thuanian govemment employees 
came for their irimais and their beer. 
Even the highest paid Lithuanian

, professionals and businesmen founc 
their way to the tableelothed tables 
of VALGIS. It was after three p. 
m. that we were on the Street ag-

Meet at 2:30 p. m. at the

a year, būt this is an Annual af-įBranch Streets, (1100 west). . 
’air and good things such ar this! For further 
only come around once

This year, the
Golf Tournament will take place 
on Sunday, June 9th, at the Evans- 
;on Community Golf Club, where 
there will be fun galore for those 
who come 
ractions as

. ust to look 
Besides the 
nochle tournaments, tennis.

Information call 
a year. Monroe 9674 any week day, except 

Fourth Annual! Saturday, between 9 and 3:30 p. m.

out for the sports at- 
well as those who come 
on and join in the fun. 
golf, there will be pi- 

base-

Plan Miniature 
Farms At 
Marąuette Park

Attorney Konnie Savickus is re- 
turning from a leisurely trip • to 
Florida and t other sodthern statės 
... We are happy to report that the 
men’s ąuartet of which we wrote 
lašt week will, according to re- 
ports, remain intact.. . Bill Charm

.Jaunimas Picnic 
Is Fast Ap^roaching

Those two ancient friendly “ene- 
mi-es” of the concert stage, the Pir
myn and Birute Choruses will ag- 
ain resume their rivalry on the 
softball diamondi June 23, 1940.

The annual clash will be played (the 
at the Sunset Grove during the meet, 
JAUNIMAS PicniC.

The rivalry that has been in ex- 
istence betweeni'the two singing 
groups will be determined as su- 
periors in the musical- field of Chi
cago sp far as the Birute and Pir-i 
myn Choruses are concerned. Whe- 
ther the highly touted' tenors of 
th*e Birute group will 
ouish the noble v basso’s 
no’s of the Pirmyn team 
bąli diamond is hard to 
time. Although the Birute team, 
vietorious in every contest staged 
between th.e two might have the 
tables turned on them by the strong 
Pirmyn group.

Inasmu'ch as the most runs will 
determine the viętors of the pro- 
posed “hot” fray, the two will ūse 
•every source in their own style 
to “blitzkrieg” each other with 
base hits.

The softball clash will be one of 
the h>hlights of the program at the 
fourth annual affair sponsored by 
the JAUNIMAS.

For best routes to the Sunset 
Grove, take Archer Avenue direct 
to 135th Streets. J. I. S.

again van- 
and sopra- 

on the soft- 
say at this

LUC The World at a Glance
Dr. E. G. Punkay

. trol than to take at 80 miles an 
Į hour automobile eurve in Switzer- 
land that are dangerous at 30 miles 
an hour. When by such madman 
driving he had killed his queen 
Astrid in 1935 he went to pieces 
physically and nervously. Never 
since then has he regained the cou- 
rage and common sense needed by 
a ruler in peace let alone in the 
terrible tęst of war. If he had gi- 
ven up his throne or had been 
deprived of it, how much better 
would it have been for himself and 
his family, for his country and the 
ręst of the world. No matter how 
charitably we may view his base 
and illegal surrender to the nazis. 
a surrender made against the una 
nimous advice of his cabinet, Leo
pold is an example of the danger 
of kings. For he could not be un- 
seated in time of great stress as 
was Prime Minister Neville Cham- 
berlain.

King of the Fifth Column

King of the fifth column—that! 
is the unenviable title bestovved byj 
the allies upon the man who was 
Leopold II of Belgium. Common 
folk throughout the world, vvhether 
Frcnch or Norvvegian, English or 
American, Dutch or Canadian, call 
the traitorous Leopold by narnės 
compared with which “king of the 
fifth column” is praise.

At the May meeting of the LUC 
Mr. Walter Reed of the Dufay Co- 
lor company gavę a very detailed 
explanatory leeture on Processing 
of color film. The very beautiful 
color photographs and slides which 
he used to illustrate the various 
points he made, were unusually at- 
tractive. This very enjoyable after- 
the-meeting entertainment was 
made possible through the efforts 
of the Educatioųal Committee of 
which Mrs. Birutė Balanda is chair- 
man.

Severai small plots of ground 
Marquette Park will be converted 
___ _________ _____ ; where .va
rious grains and grasses will be 
grown for the edification of city 
youngsters who have no chance to 
learn much about 
ėago Park District

The plots will be 
block north of 
greenhouses, 3540 West 71st Street 
and will be sown with oats, timo- 
thy, rye, barley, blue grass, wheat, 
kaffir, broom and pop corn.

bąli, and if warm enough, swim-|into miniatu.re farms
ming—a sport for every one, and 
prizes for the winners.

After a day spent outdoors, a de- 
icious dinner will be served — and 

I may say that it will be a very 
substantial one by reason that all 
who will have played any of the 
games will be just a paeks 
gry wolves.”

The Fee $1.50.

in

crops, the Chi- 
disclosed today. 
located one half 
the Marquette

of hun-

Hovzever many men this dastard
ly act of Leopold will cost the al
lies in their great battle for civi- 
lization, his surrendering some 
300,000 brave Belgian troops to 
Hitler almost without warning and 
thus opening a wide gan in the al- 
lied front—that act is distinetly in 
line with the varied tactics of the 
notorious fifth column. Leopold’s 
eraven deed even harmonizes with 
that term as it originated in Spain’s 
civil war. When asked which of the 
four Spanish Insurgent columns 
converging upon Madrid would take 
the Capital, Rebel General Queipo 
replied, “The fifth column.” By that 
phrase he meant the spies, defeatists 
and sympathizers then iri Madrid.

Leopold evidently admired such 
fascist leaders as Mussolini and Hit
ler; probably he was fascistic at 
heart. Since 1930 when his sister 
married the crown prince of Italy, 
Leopold has inereasingly accepted 
advice coming from ib duče, whom 
the Belgian king was able to save 
from a death-dealing oil 
during the Ethiopian wąr. 
cently, Leopold appears 
become largely a tool of
ni. Under Italian guidance, Leo- 
nold ended Belgium’s proteetive al- 
liance with France and England.

An unknown something has been 
luring our carefree young memberp 
to forsake their individuali liberties 
and enter -the binding bonds of 
vvedlock. Julie Rachens apd Ed All- 
man will take the solemn vows on 
June 15 ... Tony Faiza will also 
be married within the next few 
weeks .... Al Prussis is engaged to 
a very lovely young lady.. . Isabelle 
Barr is very excited about the so- 
litaire which Ed Daunoras has ask- 
ed her to yvear. In an epidemic such 
as this, 
expect

be

may

Frances Boris, a prošpective

9th

s promise of neu-

Nor has Leopold ever been a

much that 
attractions

štili 
had.
you

get 
you 
for 

9:00

embargo 
More re
to h avė 
Mussoli-

one hardly knows what to 
of the future.

from 
employ- 
Depart- 

Applications
file in the commission’s 
later than June 27, if 
the MiddleWest. Full 
may be obtained at lo-

if you’ve

can 
offered

doorbell a maid 
to the signal. 
she addressed 

when replied to 
too used Lithu-

■M

. . Ik*- ' L i > J ; i-

There isn’t 
said about the 
at the Sports Day or how much 
you’ll enjoy it — būt
come to one of them, you’re cer
tain to be a “repeater”. Lašt year, 
due to cold weather, many didn’t 
participate, bus those who did 
talk of what a swell time they 
Don’t let the weather keep 
away!

Tickets for the Tournament 
be obtained from any Chorus mem
ber or at' the Club when you 
there. The $1.50 ticket entitles 
to golf and dinner, and $.75 
the dinner alone. Tee-off at 
A. M.; dinner at 7:00 P. M.

Remember the date—JUNE
—NAUJOS GADYNĖS CHORUS 
4th ANNUAL SPORTS DAY at the 
Evanston Community Golf Club, 
1030 Central St., Evanston, III.

Tickets obtainable at “Naujienos”.
—J. M.

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

Federal Onenings 
For Chemists, 
Material Inspectors

examinations 
the Uni- 
Commis- 
associate 
a year). 
inspector

Open competitiye 
were announced today by 
ted States Civil Service 
sion for the positions of 
materials inspector $3,200 
and assistant materials
($2 600 a year), United States Ma- 
ritime Commission; chemists of 
four grade with salaries from $2,- 
600 to $4,600 a year, and Chemical 
technologists with salaries 
$3,200 to $4,600 a ye,ar, 
ment principally in the 
ment of Agriculture. 
mušt be on 
offices not 
sent from 
Information
cal post Office or customs houses.

Miss 
member of the LUC will sing. the 
leading role in the opera “Carmen” 
which will be presented Sunday, 
June 16 at 2:30 at the Chicago Wo- 
men’s Club Theatre. Club members 
plan to attend Miss Boris’ operatic 
debut in a group theatre party.

Leopold, it appears, sold out his 
country, his allies, and vvestern ci- 
vilization in return for the nazi 
promise to save his throne and Bel- 
gian independence. Yet a shrewd 
American high school boy would 
have seen through that pledge, be- 
cause Hitler is notorious for ma- 
king promises only to break them. 
And the nazis are already saying 
the Leopold is merely - a prisoner 
of war.

NAU.I1ENU-AUME Telenboto
Baronęsė, kurią U. S- 

valdžia, kartu ir jos vyrą 
žada deportuoti. Jie gyvena 
Detroite ir. yra vokiečiai.'

evening, June 29, 
the|initiation and graduation party 
will be held to honor the graduates an alliance made by his famous 
within the club and to initiate the figriting father,, King Albert, and 
new members. As yet the place for accor)tcd Hitler’; 
the big annual affair has not been(^ra^ty- 
seleeted. However, members and 
prospectives are asked to keep this strong character. Restlessness and 
date in —— .j ____ __  i
vations 
as soon

Thus Leopold, rendered weak by 
fear and admiration of the totalita- 
rian dietators, had strength to do 
one dangerous deed: to make his 
dastardly surręnder; and to win 
mankind’s condemnation expressed 
in the title: King of the Fifth Col- 
umn.

mind, and to make reser-*recklessness gripped him. Other-! 
with Miss Blanche Stann'wise this 30-yeared king would, 
as possible. have had more sense and self-con-

GERB. Naujieną įkaityto- 
jot ir įkaityto jai praiomi 
pirkinių reikalai* eiti į 
tat krautuvei, kurtei 
tkelbiati Naujienom



Pirmaętfen,, Birželio S, 1M0 NAUJIENOJ ęiįięągd, J1I.
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Diena Iš Dienos

gražioj
18 ir 

priimti

Gražiai Praėjo
V estuves

CICERO, —. Praeitu šešta- 
dieių, vietęs bažnyčioje priėmė 
šįiuhą Ęmilija Tumavičįutė įr 
Juozas Barkauskas. Jaunoji 
vietinė, Ben Tumavičiaus, po? 
licmono, duktė, čia gimus ir 
augus. Baigusi aukštąją moky? 
klą, dirba ofise, Sears, Roe
buck & Go.

Jaunasis, chieagietis iš Bpi? 
ghton Parko, yra išėjęs aukš
tąją mokyklą, turi pastovų dar
bą, Tėvas ilgametis darbiniu? 
kas Public Sępvice Co.

šauni vestuvių puota 
svetainėje, Community, 
51 Avė. ^vęčįaį gražiai 
ir buvo tinkamai vaišinami ikį 
sekmadienio rytp. Sekmadienį 
po piejų jaunieji atsisveikino, 
apleido Cicerą vięnai savaitei, 
bet ir per ta trumpą laiką jįę 
tįkisi daug ko pamatyti, apva
žiuoti, nęs turi naują, gražų 
autoniobJį. Po medaus savai
tės grįš vėl prie savo paprastų 
pareįgų, bet jau su nauja en
ergija, su tvirta viltimi prie 
tikro šeimyninio gyvenimo. O 
gyvenimo pradžią jau turi la- 
bąi gražią, švarais kambarius, 
naujutėlius rakandus — viskas 
tik žvilga, ūžta, Abudu turi 
būti dėkingi savo tėvams, nes 
abiejų tėvai nuoširdus, pilnai 
patępklnti jų sutuoktuvėms. 
Tad, daugiau, jus laimink!

D.

“Naujienas” Užrašė 
Ir Aplankė

CICERO, — A. L. Matulio,1 
spaustuvininko, švogerė, p-lė 
Žukauskaitė, savo tėvams už? 
sakė “Naujienas” metams. Taip 
daro jau treti metai. Jos tėvai 
gyvena Seatonville, Illinois. 
Tankiai juos atlanko, tad ir šį? 
met, Kapų Puošimo dienos šven? 
čių proga,' linksmai svečiavosi 
pas tėvus. G- kaip butų puiku, 
kąd viąi dukterys įr sunąį,sek
tų pavyzdį p. Žukauskaitės. Tė
vams butų didis džiaugsmas iš 
užaugusių vąikų. 1 p.

Netikėtos Sidabrinės 
Vestuvės

Gegužės 20-tą d. įvyko neti
kėtos sidabrinės vestuvės, 25? 
kiy metų ženybįpio gyvenimo 
paminėjimas p-nų Jonp ir Jose? 
phine Noreikų/ 5924 So. Mapler 
wood Avė.

reikams visai nežinant, jų su
ims Jonas, duktė Johąnna, Su- 
zųna Ąntanavieįenė ir Antanina 
Kisielienė. Puota įvyko Holly? 
wood Inu, 2417,W. 43rd Street.

Louis Antanavičia, kaip ir 
“kokiu reikalu”, atsivežė į sve
tainę p-us Noreįkus ir čįa sųsi- 

nes jų jau laukė. Čia “jaunieji” 
liko apvainikuoji, na, ir prasi
dėjo “veseįija”. šokome, gėrė
me ir, pagalios, sėdome prįe 
skanios vakarienės.

Laike vakarienės svečiai sakė 
prakalbas ir linkėjo “jaunie
siems” daug laimės ir sveika
tos, ir sulaukti auksinio jubi
liejaus. Kalbėjo Steponus Nar- 
kis, Jonas Dovidas, Suzana An- 

tanavięįeoę, Autąuiną 
nė, mokytojas $ 
Alex Yunewįt« ir jo žpiopu 
Ann ip tfąųg Mty,

Paguli kąĮLejo ir patys jau* 
nieji įr dėkoja visiems avę? 
čiams ųž tokį netikėtą ir skait
lingą atsilankymu į jn intUMi- 
nes iškilmes, Jr, iwkrųjų, skaiK 
lingas įr mainnus huvn šis pa • 
kilis. Drangai Noreikai ir svo
čiai jį ilgai atmins, Steponas

Išsiėmė beldimus
v edyboma

(Chivagaį)

Georgę Baske,, 21, sų N|illie
Kulovit#, 1$

Edmuntl Pnlnokii 23, sn Siet
lą Maąkodunas, 22

Henry Steg, 23, su PoreUiY
Kroncke, 21

Hcpry Dnszek 25, su Vęponi-
ca Janulis,, 27

Nicholas Hogenbirk, 34, su
Birutę Briedis, 29

Ęrmę Steuber, 27, su Margue-
rete Janusob, 27

Josęph Tuma, 29, su Helen

Fredęricb Nepresząitis, 21, su
Henrįeitą Fetersen, 24

Charles Platkps, 25, su Mą- 
rie Bucįz, 21

Hapley ? Web,er, 21, su Geor-
gia Suda, 23

Lavrence Poces, 22, su Lilio
Szafonį, 24

Wilbert Nares, 25., siį Eyelyn

Wąlly Water, 27, su Ąpp Cįąą- 
per, 27

Thęo(|we Slusąrczyk, 25, su
Irene Kubas, 20 x

Iteikąjaują
Perskirti

Ant.on Wenskus nuo Florcnce 
Wenskus

AUKOS LIETUVOS REIKALAMS
• . Į *

■4  > **- '/--"‘"."tT" ■ T

Įjętųvos Koi^ulątąa 0|kągqję gąvp. ir šiųoĮni maloniąi
skęlKia sekančius aukas Uetųves reikalams i

I Aukos vilniečiams šelpti 
CH1CAGO, ILL.

Hožįų ir Lelijų Klubas, per pirm. 0. Barauskienę.......$102.00
$įiį sudaru.klubo parengimo pelnas $92, ir 
grakoriavĮs s, skudo tame parengime paaukota $10.

Čikagos Motorų Komitetai per' pp. Grybienę įr Bali'ękienę 63.00 
šįą aumą sudaro:,Motorų Komiteto $53 ir p-lęs Ba- 
« • « * » m Zlk ’Įiękaito8 $W. v'
2i? knopa per sekretorių p- Grybienę.........,.v—..... 5.00

$Yt Petro ir Povilo Pr-ją, per pirm. A. Draugelį.............. 7.00
Kvatoto Sanuenč .............. ................................  5.00

GHĮCAGO HEtGHTS, ILG.
Lietuvių Piliečių Klubas, per pirm, p, Gateh ...................2O?oo

GĘTĘOĮT, MJGH,
Pr, J. J, Sims ........... -....... .... ..................................-.......... 10.00
Petrai to Vilniaus šclpKno Kanu toto surinktos aukos Br.

Motuzų filmų demonstravimo progą, per F. Motuzą 28.00 
GRAND RAP1DS, MICH.

SLA 42 kuopa surinko konsulo P. Daužvardžio prakalbų
proga, per sekr. Greičaitį .............................   34.71

HILLDALE, PA. ;
(Jias. Vasylius ........................................................  10.00

Viso Vilniaus reikalams $284.71

II Ąykos švęntpsįos uostui
Ghas, W. Vosylius įš‘ Hiįldale, Pa........... ........................ $10.00

Viso Lįetųyps reikalams $294.71 
Pirmiau šiais metais gautą $6,466.63

Viso šiaįs matais gautą ir Lietuvon išsiųstą $6,761.34 
. Visiems aukojusiems, rinkėjams ir dėl tp pasidarbavusiems 

Konsulatas uuoširdžiąi dėkoja.
1940 m. gegužės mep. 31 d.

UĘTVVGS KONSULATAS, 
100 East Bellevuę Pl^ce, Ghįeago, Iii. 

y >
n"i. . Į1 J'■ i'< u. ■' . j11".......... 1 *‘i• i1"* i .. "y.** . 111 '•*

dabar tuo reikalu šaukia frak
cijų susirinkimą. Ten gal būt 
ir bus nulemtą ar $1,100.00 eis 
į laikraštį, ar į svetaines sta
tymą. Vėliau patirsime.

— Stepukas.

Tos Roselando 
Lietiįvių Svetaines 
Reikalu

V .1.1 I J ■■■■] 'III ..... .

CLASSIFIED ADS
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PERSONAL
_______ Asmenų Ieško*
PAIEŠKAU MERGINOS dėl ap- 

siveęlimo ne'jaunesnės kaip 40 me
tų amžiąus. Turtingumas nereika-? 
lingąs. 1246 So. Wąbash St., Frąnk 
Wasilauskas.

DELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REĮKĄLINGA MERGINA TAR
PE 25 ir 35 metų amžiaus dėl abel- 
no namų darbo, kuri moka virti, 
nėra skalbimo, 2 vaikučiai, gyve
nimas ant vietos. $7.00 savaitei. 
Tel. Berkshire 7672. 2446 N. Me- 
nard St.

REIKALINGA operatorių, single 
needle mašinos, patyrusių prie mo
terų ir vaikučių medvilninių aprė- 
dų. Illinois Garment Co., 1219 W. 
Vąų Buren.

REIKALINGA PATYRUSI MO
TERIS skudurams skirstyti. 3502 S. 
Federal St., 35th St. Junk Shop.

MERGINA — MOTERIS nesenes- 
nė 45 bendram ruošos darbui, 2 
vaikai, extra samdoma sunkiam 
valymo darbui ir prosijimui. Savas 
kambarys — vąna, vienas blokas 
Lake gatvekarių ląinės, $10. Ap
mokės už pašaukimą telefonu. Fo- 
rest 4392.

REIKIA PATYRUSIŲ DREIPSŲ 
operatorių, kreiptis 1527 West 
Rcvsevelt Road.

MERGINA BENDRAM ruošos 
darbui be virimo, savas kambarys, 
geri namai. Hollycourt 4556.

REIKIA MOTERS VIRĖJOS, ne- 
p^tyrusios. 2041 W. 63rd St.

REIKALINGA MERGINA NAMŲ 
darbui ant vietos gyventi, 3 suau
gę žmonės, nėra virimo, geri na-l 
mai. 3350 W. Roosevelt Road, Tel. 
Nevada 5578.

glTUĄTION/ VVANTED 
Ieško i Darbo

IEŠKO DARBO UŽ bartenderį, 
patyręs. Blvd. 7566.

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

IEŠKAU DARBO RESTAURAN
TS be mokesčio, tik už pamokinimą 
kaip valgius daryti. Rašyk Box 
2367,' 1?39 So. Balsted St.

BUSINESS CHANCES 
./Biznio Progos

TA VERNO KAMPINIO BARGE- 
NAS. Pamatykite ką $8,000 nu
pirks: gerai pastatyta 2 aukštų ply
tinį su didele krautuve ir 4 kam
bariais užpakaly, einančių tavemo 
bizniu ir fikčeriais; 4—5 kambarių 
flatus. antram aukšte, furnaso Šil
dymas ir 5 kambarių katedžę už
pakaly, furnasą; rendos $137 į mė
nesį, be skolų, $4,000 įmokėti. Mr. 
Mickevice, Rosain, 5933 So. Hals- 
ted St. Normai 3678 (didelis pasi
rinkimas kitokių bargenų).

PARDAVIMUI GASOLINO STO
TIS ir vištų ūkis prie State High- 
way. Geo. Lowrey — 34 W. Van 
Buren Street, Joįiet, III.

REIKIA OPERATORIŲ prie sin
gle nc\dle mašinų, tik patyrusios 
prie kelnių, jupikų, ir marškinių.’ 

VIVI SPORTSWEAR, 
229 So. Market Street

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
namas, 2 karų garažas, trys 30 pė
dų lotai. 8648 Parkside Avė., Oak 
Lawn, III.

PARDAVIMUI PRIEINAMAI iš 
priežasties ligos geras tavernas su 
fikčeriais ir staku. 4 kambariai už
pakaly gyvenimui. 2301 So. Leavitt 
St. Seeley 1742.

PRANCIŠKUS ŽVINAKI8 
(SWIN)

Persiskyrė su šiuo p.ąsaubu 
Birželio i d., 10:15 vai. ryto, 

4940 m/, sulaukęs 46 rą. amž., 
gjmęs Lietuvoje, Raseinių ap£ 
skrity, Kaltinėnų parap. Ame
rikoj išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Amiliją, po tėvais Ju
škaitę, 2 dukteris: Alice 
Nyguist įr Ameba, sūnų Rįęh- 
ard, motiną Marijoną Žąro.m- 
bienę, po tėvais Uršunskaitę, 
? brpliua Aleksandrą ir VJą- 
dislovą, 3 seseris Mąrcįjoną 
Milash, Sophie Bartosh ir 
Charlette Chapps ir daug ki
tų giminių draugų ir pažys
tam ų.

Kūnas pašarvotas 6515 So. 
Taįmąp Avė. Tel. Repuhlic 
8552. Laidotuvės įvyks Trečia
dienį, birželio 5 d., 8:30 vai. 
ryto įš namų j Gimimo Pąp. 
šv. parap'. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, p iš ten bus 
nulydėtas į šv. Ka?imiero ka
pines.

Visi a- a- Pranciškaus žvį- 
nakio giminės, draugai ir pa
žįstami es f, nuoširdžiai kvie- 
Čiąmį dalyvauti laidotuvėse ir 
sutęįkti jam paskųtiųį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Dukterys, Sudus, Broliai' Se
serys ir kitos Giminės,

Laid. Direkt. S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS. 1138-1139.

- 1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

S0» NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumąžinto^ 
60%, daugiau kaip 

DIDELIŲ KAURŲ 

BARGENAI 
NeaHllmta Gx&, 8x|0. IIM?
V»rt« nuo $7 iki 1G5. D?b»>'
SauU 6x0.xSxlO. OiU. V?xl8. lOVaU'* 
Verti ^24 Iki 980. Dabar 81Q iių |42 

Ir ankščiau.
13 0^12 tikrų orlrnUllŲ. 30 kitokių 

M i eros 2x4 iki 11x18, 40% nUdlalUoS 
lOOO Jardų karpetų po 3Qc Jari| ir aukfiČ. 

200 Naujas Velvet Qxt2 118.30. 
aQO N«ują« \VUtqns 0iį12 '34.30.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI.

8200-16 S. HACpUfrr-Dięnopyis. 3 yąįarųs

I Al f Ii I Siunčiam GėlesL0VEIKI8vS-=.i.
DaRs

KVIETKĮNINKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrahams
3316 So. flaįsted £treet

Tel. YARDS 7303

I ■ A n ■ Gėlės Mylintiems llUUfi Vestuvėms. Ban- Įj Ii DMkietams, Laidotu- 
papuosi-

GfiLININKAS mąmą 
4180 Archei* Avenųe 

* Phone LAFAYETTE 5800

AGOTA DAMKUS— 
Šiaudvitaite

Mirė birželio 2, 1940 m. 5:50 
ryto, sųląukųs pusės amž. Kį- 

‘ lo iš Tauragės apskr., Žygah' 
čių parap., Butkų kaimo. A- 
merikoj išgyveno 35 m.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą. Joną, du sūnų Joną ir 
marčią Šophiją, Antaną ir 
marčią Sophiją, dukterį Vale
riją Roches ir jos vyrą Ppvilą, 
anūkę Paulette, brolienę Joa
ną šiaudvitienę, gimines Lie
tuvoj ir daug pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 5816 So. 
Sacrąmento Avė., Prospect 
1537. Laidotuvės įvyks ket
verge, birželio 6., 1940. Iš 
namų 8:30 vai. ryto bus atly-. 
dėta į Qimimo Pąp. Šy< PUU 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimięro kapipes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus-es ir pąžįst- 
mus-as dalyvaus šiosę įąidp- 
tuvėse.

Nubudę: Vyras, Sanai, Duk
tė, Marčios, žentas ir Brolienė.

Laid. Direkt. Aibei! V. Pet
kus. Tel. L.ąfayętte 8.(^4.

LIUDVIKAS GEDĘAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

biržęlio 1 d.^ 9:0,0 vai. ryty, 
1940 m., sulaukęs pusės amz., 
gimęs. Lietuvoje: šiąulįų ap
skrity, Lenkųvps parap., Gir- 
butkių kaime. Amerikoj išgy
veno 33 metus.

Paliko ębdeliaine nubudime 
3 seseris, Elzbietą, šyogerį 
Franciškų Girčius. Juzefą, 
švpgerį Juozapą Bąjeriunųs, 
Theodora, švogerį Stanislovą 
Uksus ir jų šeimynas; ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų. Lietuvoje seserį Oną 
Miklajunienę, brolį 
zą, brolienę Julijoną 
čius ir jų šeimynas.

Kūnas . pašarvotas
4519 S. Springfield Avę. Lai
dotuvės įvyks trečiadienį, bir
želio 5 d., 8:00 vai. ryto iš na
mų į Nekalto Pras. Pan. šv. 
parap. bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldom už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka- , 
pines.

Visi a. a. Liudviko Gedrai- 
čio giminės, draugai ir pažįs
tami esąt nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę ^Įiękemę; Seserys, 
Brolis ir kitos Giminės. z

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

Ambro- 
Giedvąi--

namuose

Gavo
Perskiras

Marcelin Kaminski nuo Ed- 
vard Kaminski

Pienas Už Centą 
Mokiniams

apylinkėse šian- 
pardavinėti vai- 
puspaintėmis už

Kelias mokyklos neturtingo
se Chicagos 
dien pradės 
kams pieną 
centą.

Jęįgų pąsirodys, kąd pienas 
takia kainą bus populiarus, lai 
pąnąšią kainą pienu bus aprū
pinti ir kitų mokyklų vaikai.

Namas Užsidegė
Nuo Boilerio

s.uAUBURN PAĘK. — Nuo 
gedusio boilerio naktį iš pęnk? 
tądienio į šeštadienį užsidegė 
gyvenamas namas adresu 710.4 
Emerald ąvepue, NaiĮii$,kiąi iš
liko sveiki, bet nuostoliai na
mui nemaži.

Name gyvena G. Ambrose 
kuriam namas ir priklauso.

ANNA VAICEKAUSKAS 
, (VAICEKi

Velionio Vincento žmona
Mirė biržęlip 2 d., 4:20 vai. 

ryto, 1940 m.
Paliko dįdeliąnpe nuliūdime 

dukteris: Nellie, Sophie, sūnų 
Cąrl įr anų.Hą CąrĮ, Jr.

Kūnas pašarvotas McCamp? 
bell koplyčioj, 6453 Ifving 
Park Road. Lfidptųvėą įvyks 
trečiadienį, birželio 5 d., 9 
vąl. ryt;o ią kopi, bu? atlydė
ta į SĮ, Feręįinarid parap. baž
nyčią. kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. ą. Anpa Vą^cekaųs- 
kas (Vaicek) giminės, draugai 
ir pažįstami /esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauji laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir ‘ atsisveikini
mą. Nuliūdę liekarpe:
Dukterys, Sūnūs ir Anūkas^

Laid. Direkt. McCampbell, 
fel. Pęnsąco.lą $69,3.

$1,900 Sąlei ar
tąfKt&ščjui?

Mes, Roselando lietuviai, sve
tainės beveik) neturime. Tiesą, 
tųom laikinis, gąrądži.ue yrą nV- 
samdytas, įr neva avetaipė ja
me padarytą,''ap.įę kurią musų 
veikimas ir sukasi, bet pažvel? 
gus į vidų, į scenerijąs, švie- 
s.aą, viskas 11 mun^s. Ęosęląpdo 
lietuviams tik gč4a daro.,

RoselandieČiai lietuviai yrą 
gana veiklus, jie tankiai ren
gia parengimus su perstaty? 
mais, koncertais ir šiaip pa
prastais baliais, vienok kai pa
žiūri į salę, tik liūdnumas ap
ima, nes scenerijų jokios nėra, 
vien tik paprasta estrada, o 
jau tos šviesos, tikrai apverk
tinos, nes scenoj šviečia iš. kai? 
ros pusės tik vieną šviesą, ki
tos dalys būną tamsios. Ir tąį 
iki šiol mes vis dąr kentčme.

$300 Taksy
Vienok dąbąy ųpąs kylą, kačĮ 

Rosolando lįętyvĮai įsigytų sa
vo svetainę, o proga yra, nes 
2 lotąį nupirkti. Žinoma, 300 
dol. reikia taksų užmokėti, vie
nok tai tik menkniekis, Peš dar 
Kartinė svetaine turi uždirbus 
pinigų $1,100.0Q įr, žinbmą, jei
gu tuos pinigus paskirtų sve
tainės įsigijimui, tai taksų yu-r 
peščiai butų prašalinti. Vienok 
taip nėra.

Atsiranda trumparegių asme? 
nų, kurie nepajėgią nematyti 
s.vetąinos reįkąlingumd.

Vienybės N<rra 
štai, kad ir pereįtąm susi-.

rinkiny, svetainės reikalų, Rp- 
ri%( įvyko 28 d, gegužės, Liet, 
Dąrto svetainėj, ątoirądo asmę-, 
nų, kurie turį tįk po vįęną šė
pą, vienok išėjo prįešaįs svęf, 
Isigįjiipu. Jie agituoją, kad Re 
pįnigąi, $1,1QO.O9, butų paskir
ti įaikrąščįui. Vienok, kurie tu
rį dąugiaą šėry, visi Moja už. 
nąują-nuosąyą svęt, '

Taigi, šiame suvirinkime sve
tainės reikalas dar neišrištas. 
Na, ir žinoma visiems, kad tarp 
lietuvių vienybe nežydi. Frak
cijos, dar vis nors ir svyruo
damos, tebesilaįko. Ir kadangi 
šiame susirinkime svetainės 
klausimas liko$i neišrištas, tai

Chicagos Draugija, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
L. 2AGARIEČIŲ KLIUBO VAL- 
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., ' 2109 N. Cleveland 
avę.; A. Niprikąs—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nųt. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tąs—Fin. Rąšt., 113 W- Germania 
plaęe; E. Ramąšaųskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blvd,? St. Niprikąs— Kasierius, 
3.23ą' S.o. Ralsted st.; Rasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Sąlle st.; J. Balakas—Rorespond., 
1414 S. 49th Ct., ęicęro, III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
3$th pi, Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą .po
piet, Hollyvvood svet., 2417 'Wes| 
43,rd st., Chicago, III.

12 WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBĄ 
19,40 MRTAMS: J. Svitonus—Pirm.

4Q0 S. Tąlman Avė.; W- Tųrner 
—Pirmįn. Pagęlp., 2543. W. 45,th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rast., 
752 W. 33rU st.; TęL Victory 8770; 
L.ucilie Dagiutė— Finansų rast., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvi- 
dąs—Kontrolės rašt., 4QQ5 S.oųth 
Ar tęsiau avė,; K. Šova—Kąsos 
globėjas, 4001 S. Maę>lewood av.; 
Helen Grąmąntjenė —Kasierius, 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T. 
Dundulis — Dr.-kvotėjas, 4157 
Arcpęr Ąvęnųe; A. Miller—Teisėj- 
jęs, 4258 S. Westęqi ąveų J. Bąl- 
čitis—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno, mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, H,ollywo.od 
svėt,, 2417 W. 43rd st. Rariąis 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45į metų ąmžįąųs.

GĄRFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ĮR MOTERŲ RĄ&ELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pi^m- 

—Geo.'• Medalinskas, 233 Š. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 21Q S. Kildare Ąve.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So, Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Čhas. Katallo4 4676 W, EM Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S.' 
Springfield Ąve.; Kasierius—M, 
Razjunąs, 3.503 Gunderson Avę., 
Berwyn, III.; Kasos Globęjąi:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A.. Babųs; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su- 
siymkimąį yrą kąs ąntrą sekma-, 
dieni, 1 yąl. p.opįet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Ąve.

TEISYBĖS MYLĖTOJU ' fJRĄU- 
GYSTfiS VALDYBA 1940 ' ME- 
TĄM$: j°£ B.ąlęhunąs,—Pirm., 320Q 

Šo. Lmye Ąvę,; R. P, Killįs—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Lituą- 
nica Avė., A. Kaulakis —Nut. 
rąšt., J842 S, Ųjiįon Ą^e., F. Kąs- 
pęy—Fin. rą$t., 35.34 Š. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rąchųnas—ĮždmmHąš, 3Į37 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
pr, J, R. Poška —-Dj. kyplėjas, 
M33 So. Hąįsted S,L, Tęl. Victory 
3687; K. Vąlaitįs—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėyęaia ąytęą sekmadieni

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

IEŠKO PARTNERIO, KURIS yra 
patyręs restauranto darbuose. Box 
2366, 1739 So. Halsted St.

12 vai. dieną,1 Lietuvių Auditori
joj, 3133. S. Halsted St. į drau
gystę priimąmi. vyrai įr moterys 
nuo 18 iki 45 metų ąmž.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Pirm.—Antanas Povilonis, 

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

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

Rockvvell St., tel. Rep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 Peš?
plaines SĮ.; A. Tumavičius—Nut. 
rašĮ., 1227 So. 5O.th Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunąs — Fin. rašt. 

4917 Komensky Avė., Laf. 5211
F. Margevičią, — Kontr. rašt., 
4409 S. Fąirfield Avė.; F. Šerpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So, Morgan St., Yąrds 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Ųpion 

> Aye.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovąsj ir koresp., 826 W« 3,4th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
■yards 6701; Tęustistai—Tamlęevi- 
čia, Augustinas, Sųbaitią; K.Štųl- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
vaštiniąkas.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLĮUBO VALDYBA 
1940 METAMS; Juozapas Rūta —

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršįlą — Pagelbininkasr 
3435 So. Wallace St.; Stanislovąs 
Kunevičius—Nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; Fęliksąs Kasperąs— 
Fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Walter Dulevicn — Kontr. rašt 
8,728 Hąrper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasierius, 3200 Sęųtįi 
Lo^e Avę.; Motinas Punis — 
Apiekunąs kaęos, 3202 S. Ęrųe- 
rald Avė.; Kazimieras VaĮąitis— 
Apiekupas ligonių, 7104 S. Eme- 
raĮd Ąvę.; Roviląs Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St

:-------------———:-------------- ■ ~

Skelbimai Naujienose 
duodą naudą dėlto, 
kad pačios. Naujienos 
vra naudingos.

» ur, 1 ». w • r"-J- 1 n;

$15,000—65th ir Fairfield 4 flatų 
mūrinis, visi po 5 kambarius, garų 
šildomi, refrigeratoriai, nauji gesi
ntai pečiai, lotas 60x125, pigiausias 
aukštos klasės 4 flatis Marąuette 
Manor. Mr. Medara, Stewart 3601, 
8110 So. Ashland Avė. 

f

2 AUKŠTŲ medinis namas, $1800, 
krautuvė ir gyvenimui butas, 2 ka
rų garažas, 923 W. 20 gt.

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, [jeras susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box A. 4, 
1739 So. Halsted.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

120 AKRŲ DERLINGOS ŽEMĖS, 
l1/^ mylios šiaurryčiuose nuo Lock- 
port. Mike Stamm, R F D No. 2, 
Lockport, III.

BUILDING MATER1AL 
Statybai, Materiolgg

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

8089 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandaiir Įfaisąj ^Far^vimui 
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

SOIL—FOR SALĘ 
J uod^emis—Pardavimui

Tęl. OAK LAWN 193—J-l. 
STANLEY GAVCUS 

Parduoda ispudintą žemę trąšai, 6 
bušeliai $1.00—11 bušelių $1.50. 
Kreipkitės dėl kainų, dėl didesnių 
kiekių. Iškraustome nebrangia kai
na. Anglys tiesiai iš kasyklų. 110 
SOUTH riugelanp AVENUE, 
Wor|h, III.

F1NANČE AND LOĄNS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGĮČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai 

PETERS BROS. & CO.
1647 W. 47th Street 

2-ras aukštas.
(Tarpę Mar$hfield ir Pauliną gątĄ
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NBESIRENGIANT PRIE SLA 41-mo SEIMO 
CHICAGOJE

ŠTAI PENKI MILIONAI DOLERIU - ATSI 
MINKITE KAS JUMS PRIKLAUSO!

Pranešimas SLA Veikėjams ir Biznieriams Čia Yra Pinigai Ir Daugelio Lietuvių
SLA 6-to Apskričio valdybos 

posėdis įvykęs gegužės 24 d., 
nutarė kelis dalykėlius patvar
kyti, ir juos paliko valdybai at
likti.

Visi bėgantieji reikalai eina 
gera, pavyzdinga tvarka. Įvai
rios komisijos darbuojasi ir 
baigia tvarkyti savo reikalus.

Kai prisirengimas Seimui bus 
baigtas, tai visos pramogos vi
suomenei ir nariams bus pra
nešamos, kad iš anksto butų 
galima dalyviams pasirinkti ir 
prisirengti.

Prie to, Skelbimų — Progra- 
mo Komisija yra išsiimta .ė„us 
kuopų veikėjams įvairiose ko
lonijose knygeles parinkimui 
apgarsinimų — pasveikinimų į 
Seimo programą.

Gerbiami kuopų veikėjai esa
te kviečiami dėti visas pastan
gas, parinkti! kuodaugiausai pa
sveikinimų į tą šeiminį progra
mą.

Žinokite, jog visos knygutes 
turi būti sugrąžintos Skelbimų 
Komisijai ne vėliau birželio 
(June) 15 d., tad, kaip matot,
laiko nėra daug, bet dar galima triotais savo broliams atvyku- 
daug atlikti, jeigu truputį pasi- siems iš tolimų miestų. Seimo 
spausim ir broliškumą parody- Rengimo Komitetas jus kviečia 
sim. Tad veikėjai, į darbą!

žodis Biznieriams.
prisidėti prie to viso puikaus ir 

i gražaus darbo. Pasigarsinimas

į- tikrais biznieriais, prisidėdamiSLA 41-mas Seimas, kuris
vyks birželio 24 d., Morrison prie Seimo savo biznio pagarsi- 
Ilotel, bus labai skaitlingas at- irimais.
stovais, gal bus virš porą šim- K. J. Semaška, Apskr. Sskr.
tų. Tai bus rinktiniai veikėjai 2438 W. 45th St.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS
Vakar ir užvakar žuvo sekami 

žmonės:

9160

1714

Gust Bookedis, 55, 944 N. 
Michigan avenue;

Anton Szymanski, 27, 
Harbor avenue;

Harry A. Gilbert, 51, 
N. Lawndale avenue;

Nežinomas, apie 60 metų vy
ras, (žuvo prie 1244 Boaworth 
avenue);

Clifford Mischke, 18, 2’427 
Clybourn avenue.

• Prie East End avenue, 
Chicago Heights priemiestyj, 
tarp dviejų traukinių pakliuvo 
keleivinis automobilis. Iš ma
šinos liko tik šipuliai, bet ke
leiviai, viso, keturi, išliko svei
ki. Tik vienas buvo sužeistas.

Nepristatytų Siunti 
nių Licitacija

Viso-Galima Nusipirkti Daug 
kių Gerų Daiktų.

Rytoj ir užporyt, Chicagos 
pašto stotyje, prie Van Buren 
ir Canal st. įvyks licitacija ne
pristatytų siuntinių. Išpardavi
mai prasidės 8:30 vai. ryto ir 
tęsis iki 4:00 vai. po pietų, 
vedami pašto darbininkų.

Visi licituojami dalykai 
išstatyti ant 9-to aukšto, 
išpardavimas įvyks.

Štai keletas daiktų, kuriuos 
galėsite nusipirkti: 14 setų kor 
tų, tuziną plieninių sląstų, tris 
Ingraham laikrodėlius, dvi Par
ker plunksnas, ir t.t.

Čia rasite plunksnų, drabu
žių, kamerų, muilo, sporto da
lykų ir automobiliams reikme
nų, žodžiu sakant, visko kas tik 
yra kada nors per paštą siun
čiama.

Bus

tus 
kur

Šiandien
Rinkimai

Šiandien Chicagoj įvyksta 
rinkimai užpildyti 
municipialiam teisme, 
liko teisėjas Graber, 
rinkti kelis teisėjus 
skričių teismams.

NAUJIENOS, Chicago, UI

tinėse Valstijose. Atvykę į Chi- 
cagą delegatai, žinoma, norės 
aplankyti lietuviškas įstaigas, k. 
t. duonkepyklas, restoranus, ra
kandų krautuves, spulkas, auto 
sales, tavernus, drabužių krau
tuves, ir daugel kitokių įstaigų.

Čia aišku, jog Seimo delega
tai lankysis lik ten, kurių gar- 
šiltinius matys Seimo progra
moj.

Taigi, biznieriams yra patar
tina suskubti ir savo įstaigą — 
biznį įdėti į šeiminį programą— 
knygą. Laiko mes turim 
15 d., birželio, nes tuo 
viskas eina i spaudą.

tik iki* 
laiku

ii- kili*

Lai nepasilikit.
Musų skelbimų komisija lan

ko ir lankysis pas visus biznie
rius, jeigu kuris norėtų duoti 
skelbimą — sveikinimą, o nie
kas jo neatlankytų, tai galite 
šaukti telefonu CANal 8500, pa
sakydami savo antrašą, o komi
sijos narys atvyks pas tamsią.

Biznieriai, pasirodykim pa-

Gyvenkite ir Myle 
kitę Gyventi!

Pilni, raudoni skruostai yra 
daug gražesni kada jų raudo
numas paeina ne nuo malevos, 
bet iš vidaus, • nuo sveikatos!

Gražusis, šiltasis sezonas jau 
čia. Netinginiaukite namuose, 
bet išeikite tyram ore pasi
vaikščioti, pasimiklinti, pasi
linksminti kasdien.

Valgykite kiek reikia, bet 
ne per daug. Atminkite, kad 
ir miegas yra reikalingas, ir 
kad be šviežaus oro žmogus 
negali apsieiti.

Tai darydami, busite sveiki 
ir gyvenimas bus saldus. Taip 
sako Chicagos Tuberculosis 
stitute. » „

In-

1888 Metų 
“Stebuklas” Bus 
Nuverstas 

I

Kai 1888 metais, prie Adams 
ir Dearborn gatvių buvo pasta
tytas 13 aukštų namas, žmonės 
stebėjosi ir net kai kurie pra
našavo, kad toks aukštas namas 
ilgai nestovės ir turės nuvirsti.

Tas pranašavimas šiemet be
veik ir išsipildys — tik Bedford 
namas nenuvirs, bet bus nuver
stas.

Jis bus nuverstas todėl, kad 
savininkai, McCormick Estate, 
mano, kad iškaščiai butų per 
dideli dedant naują pamatą, ku
ris bus reikalingas kai subway 
bus iškastas po juomi.

Gub. Horner 
Winnetkoj

Vakar rytą iš Springfieldo, 
į Winnetką, III., ambulance bu
vo atvežtas gubernatorius Hen
ry Horner. W nnetkoj jis tu
ri vasarnamį, kur jis praleis 
vasaros sezoną. Horner vis dar 
sirguliuoja.

• Woodlawn ligoninėj mirė 
Andrew Karzas, savininkas 

vakaneiją garsių Aragon ir Trianon šo- 
kurią pa* kių salių. Jis buvo 58 metų 
taipgi iš- amžiaus, gyveno ad. 4820 Wood- 
Cook ap- l*wn avenue, ir atvykoz Chicar 

’goh iš Graikijos 1904 metais.

•S8

, N A UJ1EN Ų-ACM 1$'LVdeųjnoro
LONDONAS, ANGLIJA. — Svetimšalės moterys Londone vedamos į in

ternavimo stovyklas, kur turės pasilikti iki karo pabaigos. Ikišiol, 1500 mote
rų jau suimta. ,

NAr.HFNV-ACME Tnlenboto

Kas metai, Vainikų Dieną, Indianapojis mieste įvyksta 500 mylių automo
biliu lenktynės. Kas melai būna ir nelajhrių. štai automobilis Paul Riganti’o, po 
susikulimo į tvorą. Riganti buvo tik leng/ai sužeistas.

DU NAŠLAITĖLIAI
(Iš laiško iš Lietuvos ir paties 

patirto gyvenimo)
Anais metais, kada Lietuvos 

kaimas nebuvo taip didelių 
vargų prispaustas, tuomet kai
muose būdavo prisisteigę jau
nimo ratelių, jaunalietuvių ir 
pavasarininkų kuopos. Staty
davo veikalėlius, rengdavo ge
gužines. Prie laikomų susirin
kimų turėdavo paskaitas bei 
protekcijas. y

Tada jaunimas tikrai buvo 
judrus, smagus ir veiklus. Bet 
kada sąlygos pradėjo blogė i, o 
labiausiai kada kaimas turėjo 
draskytis, keltis į viensėdiją, 
sutrūnijusius, supuvusius pa
stovus ir trobesius griauti ir 
kitoj vietoj naujus statyti —■ 
truko medžiagos ir lėšų 
bendrai, darbo jėgų.

Tai tokioms aplinkybėms
sidėjus ir jaunimas kaimuose 
suklupo, nustojo energijos ir 
ūpo. Visi iškriko — rateliai ir 
jų kuopos buvo likviduotos. Vi
si įtempė nervus ir, užversti 
neapsakomais darbais ir rūpes
čiais, kasės kiek galėdami, kad 
tik šiaip taip išsilaikyti ir nesu
klupti po sunkia ūkio ekonomi
ne našta. f

Iš daugelio darbštaus jauni
mo priminsiu vieną ūkininkai
tę, p-lę V. D., gruzdietę, kuri 
anais metais buvo labai veikli 
jaunimo organizacijose ir gabi

ir,

su

Našlaiteliai
Kada jos mamytė mirė, ji 

dar buvo jauna mergaitė, ir 
'našlaitė užaugo prie pamotes. 
Dabar neseniai pasimirė jos pa
motė ir paliko sūnelį 7 metų. 
Jos tėvejlis jau senas ir nuola
tos serga, ir tie du' našlaitėliai 
turi rūpintis savo likimu ir kar
tu savo tėvelio likimu. Tarp 
kitko rašo:

“Musų vaiką paėmė į kariuo
menę kaip buvo sujudintas. Tik; 
jau ne tas buvo, kurį važiuo
damas palikai Akviliuks (p-’e 
Ančiųtė, kuri sugrįžo neseniai Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE”

iš Lietuvos, yra Jos teta) mate 
kuriuo mes bėgįpjpme. Ir da
bar gyvenu be vpiko. Kaip ka
da gaunu kokią dieną pasisam-| 
dyti ir tai reikia mokėti 5 11- 

galiu, nes pinigį’-'hėra. Viską iš
mokau pati dirbti, tik arti ne
galėjau išmokti. Turėjau per 
kelis:, mėnesius tarnaitę, bet 
kaip subringo dienos darbas, 
tai ta išpūtė sau. Dabar ten
ka vienai procęvoti. Tėtukas 
buvo labai apsirgęs — negalė
jau kojos iš namų iškelti išti
sus du mėnesius kol tėtukas 
šiek tiek pagerėjo. Bet Dievas 
neapleidžia nei vieno žmogaus.

“Dabar bendrai sunki padėtis 
gyventi. Ne kartą dejuoju kam 

ga Akviliuks, kad išvažiavo j 
Ameriką — dabar butų pražu
vus. Kodėl ji nieko nerašo? Ji 
buvo mano prietelis ir sesute, 
su kuria galėjau apie viską pa
sikalbėti. Dabar svajonėje su 
ja tebegyvenu.

“Juozelis jau didelis vyras. 
Aš jį myliu taip kaip savo. Jis

Aukoio Vilniaus 
Našlaičiams

“Nau-Užpereito šeštadienio 
j ienų” laidoj, žinioj ap’’e aukas 
surinktas Vilniaus krašto naš
laičiams šelpti, buvo netikėtai 
praleisti šie aukautojų vardai: 
ponios B. Budrevičienės, kuru 
aukojo keletą gražių dovanėlių 
aukščiau minėtam parenghnui 
ir širdingai parėmė atsilanky
dama su šeima ir draugais į pa
tį parengimą, taipgi p. Julės 
Andriulienės, 1<uri aukojo kele
tą dovanėlių ir pagelbėjo tam 
vakarėlyj dirbti, ir p. Račkaus
ko, kuris nuoširdžiai prisidėjo 
su darbu. . • /: .

Visiems širdingai dėkojam 
vardan rengimo komisijos. .

P
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Remkite tuos, kuri#1 . 
garsinas?

“NAUJIENOSE

Lietuvių “Strielčių”
Kliubas Gerai
Gyvuoja

Kalnus Nuvers”.
Dar tik metai laiko prabėgo 

kaip tapo suorganizuotas “Mid- 
west Hunting and Fishing 
Club”, o jau jis nuveikė milži
niškus darbus. Įsteigė savo va
sarnamį Pištakee Bay, III. Tu
rėjo kelias sėkmingas medžiok
lės ekspedicijas. Turėjo jau ke
lis parengimus, bet stebetiniau- 
sias įvykis, tai šio klubo paren
gimas, kuris įvyko praeito tre
čiadienio vakare, gegužės 29 d., 
Dariaus-Girėno Svetainėje, 4416 
So. Western Avė.

Žmonių prisirinko tiek daug, 
kad ir didžiausios organizacijos 
tiek svieto nesutraukia. Atrodo, 
kad kliubui liks keli šimtai do-

Tik Keliasdešimts Narių.
“Midvvest Fishing and Hunt

ing Club” turi tik keliasdešimts 
narių ir, rodosi, naujų narių 
nebepriima, bej turi gabią ir 
energingą valdybą: Mike F. 
Dzimidas yra prezidentas, Igna- 
tius L Bružas,— vicepreziden
tas, Wm. Popeli —-sekretorius, 
John J. Jackson — finansų raš
tininkas, Alphonse J. Kizlaitis 
—' kasierius, Mike A. Povilonis 
— maršalka.

Board of Directors sudaro: 
Anthony M. Klimas, Edward I. 
Panek, Bernard S. Michaels, 
Charles J. Noreikis, John J. Ki- 
sak, Albert S. Vaisnor, Walter 
P. Yanulp, Felix J. Viszgard’s, 
John J. Lask, Theodore A. Ya- 
kas, Harry Hanns/

—Steponas

Amerikos gelžkelių associacL 
jos Car Service divizija prane
ša, kad geležinkeliai pasiekė 
naują fekordą 1939 metais, nes 
prekiniai vagonai vėžė po 35.8 
tonus, kiekvienas.

Tai dešimta dalimi pagerina 
rekordą, kuris buvo padarytas 
1937 metais.

Kada nekilnamojo turto ver
tė staigiai žlugo, apie dešimts 
metų atgal, daugelis bondhol- 
derių, jų tarpe ir tūkstančiai 
lietuvių, turėjo nukentėti.

šimtai namų perėjo į trustee 
rankas. Pąliuosuoti tas nuosa
vybes iš trustee, kad šėrin n- 
kai galėtų naudotis namų iei- 
gomis, organizavosi įvairus ko
mitetai.

Norėdami pąliuosuoti tuos 
namus, komitetai kreipėsi į šė- 
r trinkus, prašydami, kad jie 
sutiktų permainyti savo bond- 
sus ant kitų serų — naujai tve
riamų korporacijų, kurių, tik
slas buvo atpirkti nuosavybes 
iš trustee.

Dėl įvairių priežasčių, kai 
kurie Šerniukai atsisakė prisi
dėti prie naujų korporacijų. 
Tuomi, betgi, jie nenustojo tei
sės atgauti nors dalį savo įdė
to kapitalo po licitacijos arba 
ir po perorganizavimo. Žinoma, 
tokios dalys sudaro t ktai ma
žą nuošimti įdėtų pinigų bet, 
mažiems žmonėms ir tas svar
bu.

Didelis nuošimtis šėrininkų 
atsiėmė kiek
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Nagurski Risis 
Su Indi jonu, 
Chief Sanooke

Bronko Nagurski, pripažintas 
sunkaus svorio čampijonu dau
gelyje valstijų, šį vakarą risis 
su indijonu, Chief Sanooke, 
White City arenoje, prie 63 ir 
South Park gatvių. Nagurski ti
kisi nuveikti Sanooke, kuris 
sveria arti 300 ir yra kietas 
kaip kaulas, į valandą laiko.

Kitos ristynės programe bus 
tarpe meksikono Jose llumher- 
toix ir Gorilla Grubmyer, tarpe 
Fred Grubmier ir Seeli Samara, 
tąrpe Jack Moore ir George 
McKinzie, ir tarpe Rudy Kay ir 
Jęrry Neeker. (Sp.)

Taksų Mokėtojų 
Laimėjimas

Liečia Personai ' Prcperty 
Taksus

Neseniai Illinois valstijos 
augščiausias teismas išnešė 
naują sprendimą apie ypat š- 
kos nuosavybės taksus. Kaip 
greitai augščiausias teismas iš
nešė savo sprendimą, taip grei
tai As.sessorius John S. Clark 
padarė perkeitimą ypatiškos 
nuosavybės taksų mokėjime.

Ryloje, “Hart Vs. Toman”, 
padarytas techniškas nuospren
dis. Kadangi “techniški” nuo
sprendžiai visados yra sunku 
išaiškinti, tai mes ji galime 
įvertinti sekančiu pavyzdžiu:

Jeigu Jonas turi $10,000 ver
tes šėrų New Yorko arba kitos 
valstijos korporacijos, bet ta 
korporacija turi skyrių Illinois 
valstijoje ir tas skyrius moka 
taksus už tą ofisą ar biznį, ta
da Šerai prigulinti Jonui yra 
pąliuosuoti nuo ypatiškos nuo
savybės taksų.

Iki šiol taip nebuvo, 
turėdavo mokėti už tos 
mos korporacijos Šerus.

teismo nuo-

Jonas 
sveti-

Kadangi šitas 
sprendis paįieč’a apie 3 mili
jonų dolerių taksų, tai ir lie
tuviams, be abejo, bus naudos 
iš tų naujų įstatymų.

Adv. Charles P. Kai

Pirmadien., birželio 3, 1940

V

kių milijonų dolerių pasilieka 
trustee rankose, nes ne visi 
ščrininkai atsišaukė ir jų ne
galima rasti. Tais pinigais nau
dojasi trustee firmos.

Pinigai Teismo Globoj
Neseniai Superior Court tei

smas, kuris buvo davęs įsaky
mą tuos pinigus išdalinti Šeri- 
ninkams, pradėjo kampaniją 
paimti tą turtą į savo ir ap
skrities iždo globai. Tas nori
ma padaryti šėrininkų tolimes
niam apsaugojimui; ir jie iš
galįs savo dalis pristatę bond- 
sus.

Štai sąrašas tiktai kelių na
mų, kurių šėrininkai nėra at
siėmę savo dalis: (pažymėta 
ir sumos pinigų, kurios prigu
li šėrininkams) : Post Office 
Building, $1,570.08; High\vay 
Building, $8,573.16; Normandy 
Hali, $3,336.66; Chatham To- 
wers, $5,153.60; Fisher Build- 
ng, $3,077.59; Buhlig Building, 

$1,750.62; 1655-57 West 63rd 
Street, $686.96; Dillon-Johnson 
Building, $670.97 ir 3210-12 
West 63rd Street, $626.15.

Teismo žinioje yra apie 5,000
atėjo savo pini- namų, kurių ne visi šėrininkai 

gų, bet dar tarp trijų ir pen- iki šiol atsišaukė.

t
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Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

9 Ad. 2825 Nelson Street, 
pastogėj, pasikorė 30 metų chi- 
cagietė, Mrs. Stella Starawiery. 
Priežastis nežinoma.

o Civiliai lakūnai, gyvenaą 
Chicagoj ir apylinkėj, pereitos 
savaitės pabaigoj suorganizavo 
savanorių korpusą ir kreipėsi 
i Washingtoną su pranešimu, 
kad prisidės prie kariuomenės 
ar laivyno, žiūrint kur valdžia 
juos priskirs.

• Gaisras padarė keliolika 
šimtų dolerių nuostolių May- 
flower apartamentiniam vieš- 
butyj, adresu 6125 Kenwocd 
avenue. Namo gyventojai, viso 
300, išsigelbėjo. Vienas gaisri
ninkas buvo lengvai sužeistas.

• Guardian Angel prieglau
doj, 2001 Devon avenue, būrys 
berniukų žaidė karą. Vieni bu
vo naciai, kiti talkininkai. Mū
šiams j e naudojo pagalius ir 
iešmus, ir mušėsi gana “realis
tiškai”, nes vienas berniukas, 
Claudio Garcia, 16 metų am
žiaus, buvo užmuštas.

• Nuo trečio aukšto lango 
nukrito langų plovėjas, 54 me
tų Frank Novak, 1568 
Hoyne. Nelaimė įvyko 
dienį, ties 814 
Vakar Novak 
čio ligoninėje.

• Jaunas

North 
trečia- 
street. 
apskri

Madison 
pasimirė

James 
Waschtinas, nuo 5025 S. Keeler 
avenue, pereitą šeštadienį buvo 
nubaustas $2.00 už važinėjimą 
su motorcikliu, kuris kėlė per- 
didelį klegesį ir erzino žmones. 
Jis buvo užkluptas prie Archer 
ir Keeler. Už panašius nusi
kaltimus policija suėmė 7 ki
tus motorciklistus.

Nuodų išgėrė ir vakar 
rytą mirė 43 metų moteriškė, 
Helen Milaca, nuo 8340 Balti- 
more avenue.

•_ Adresu 2905 West 47th 
Street, Br ghton Parke, du pik
tadariai atėmė $3,750 nuo pa
siuntinių, nešančių pinigus į 
Gerrard Cortipany dirbtuvės 
raštinę tuo pačiu adresu. Pi
nigai buvo skirti darbininkams 
algas išmokėti.

• 1940 metų cenzas parodė, 
kad Harvey miestelis turi 17,- 
863 gyventojų. Dešimts metų 
atgal buvo 16,374. Chicago 
Heights dabar turi 22,522 gy
ventojus, 10 metų atgal turė
jo 22,32L

lietuvis,




