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NUMESTA J PARYŽIŲ IR PRIEMIESČIUS 
1,050 BOMBŲ t: & R-' >
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VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Bomba nukrito i kambarį, kuriame pieta 
vo Amerikos ambasadorius
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500 Nacio- 
saugoti ka-

priemiesčiuose
priemiesčiuose

priemiesčiuose

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 3. — 45 žmonės užmušti ir 
149 sužeisti Paryžiuje ir jo priemiesčiuose pirmadienį, vokie
čių lėktuvų atakoje prieš Francuzijos sostinę, šitokius nuosto
lius paduoda išleistas pirmadienio vakare oficialus praneši
mas.

Pačiame Paryžiuje užmušti astuoni asmens, 
užmušti 37. Pačiame Paryžiuje sužeisti 54, gi 
sužeisti 95 asmens.

Vokiečių lėktuvai numetė Paryžiuje ir jo
1,050 bombų. 83 bombos nukrito pačiame mieste, kitos prie
miesčiuose. Keletas bombų pataikė į svarbius pastatus.

---- X---- X---- X----
LONDONAS, Anglija, birž. 3. — Pranešimas per radiją, 

transliuotas Paryžiaus radijo bangos ilgiu, pirmadienio vakare 
sakė: Vokiečiai atakavo Paryžių; Vokietijos miestai teks pa
ragauti tos atakos pasėkų.

Pranešimas transliuotas vokiečių kalba. Jis grūmoja Vo
kietijai kerštu dėl atakos prieš Paryžių, 

----- x----- x----- x-----
PARYŽIUS, Francuzija, birž. lėktuvų buvimą dausose ir jų 

3. — Tarp 250 ir 300 Vokie- veiklą, 
tijos lėktuvų pirmadienį užpuo
lė Paryžių, Francuzijos sostinę, 
ir jos priemiesčius.

Pirmasis alarmas duotas 1:18 nių patrankų balsas, Francuzi- 
v. popiet (Chicagos laiku 7:18 jos lėktuvų užimąs ir sprog- 
val. ryto). Tuo metu daugiau jstančios mieste ir jo apylinke- 
nei 500,000 Paryžiaus- srities 
vaikų grįžo į mokyklas po pie
tų. Vietoj mokyklų vaikai su
grusti į punktus nuo lėktuvų 
pavojaus pasislėpti. Vaikai ne
nukentėjo.

Bet penkios mokyklos padeg
tos. Padegta ir viena įmonė 
Paryžiaus priemiesty, sunai
kinta ligoninė.

Bomba pataikė į namą, ku
riame Francuzijos oro minis
teris Laurent Eynac ir jo sve
čiai pietavo. Ji pramušė sto
gą ir lubas ir nukrito jų 
bary.

Eynaco svečių • tarpe 
Amerikos ambasadorius 
liam C. Bullitt. Bomba nukrito 
tik 10 pėdų toly nuo jo. Ji ta
čiau neeksplodavo ir Bullitt iš
liko gyvas ir sveikas.

Po atakos Amerikos amba
sadorius atsisakė komentuoti

veiklų.
Mažiausia 17 nacių lėktuvų 

nušauta.
Sirenų alarmas, priešlėktuvi-

se bombos sukėlė' šiurpią gar
sų audrą. s 

r- _

Daugiau nei valandą laiko 
susisiekimas Paryžiuje buvo 
suparaližuotas. Alarmui pra
ėjus, pagal iš anksto, jau se
niai išdirbtus planus, darbinin
kai tuojau pradėjo griuvėsių 
valymo darbą. Lygino gatves, 
kurias 
laužą, 
tus ir
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kam-

buvo
Wil-

išrausė bombos, rinko 
gesino uždegtus pasta- 
kitaip stengėsi atsteigti 
mieste.

Didelio išgąsčio Paryžiaus 
gyventojų tarpe nesimatė, bet 
matėsi troškimas atkeršyti vo
kiečiams.
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NAr.TTENŲ-AOMIO Telephoto
GALWAY, AIRIJA. — Šimtai amerikonų apleidžia Angliją ir Airiją. Ameri

kos laivas, ‘President Roosevclt”, buvo: pasiųstas atvežti amerikiečius į savo šalį.

Ispanijos vyriausy 
be norinti pasilik

ti neutrali
LONDONAS, Anglija, birž. 

3. — Pereitą savaitę keliais 
atvejais spaudoje tilpo praneši
mai, kad Ispanija reikalaujan
ti iš britų Gibraltaro, kad ir 
ji yra palinkusi užpulti sąjun
gininkus, jeigu Mussolinis sto
tų į karą. , -

Pirmadienį Britanijos. vUtstP- 
vas pareiškė: yra rimtas pa
grindas manyti, jogei Ispanijos 
vyriausybe nori pasilikti pilnai 
neutrali.

Italija sulaikė lėk 
tuvų kursavimą

LONDONAS, Anglija, birž. 
3. — Italijos lėktuvų kompa
nija Ala Liltoria sulaikė savo 
lėktuvų kursavimą iš Rhodes 
salos, kurią kontroliuoja Ita
lija, į Barsą ir Iraką, kur bri-

__ i • v* • •• (Jeigu Mussolinis yra nusi-Vokiečiai atnaujino taręs paskelbti artimoj ateity 
atakas prieš Dun- hi~i"ka™karą tai, su-

1 _ prantama, Italijos lėktuvams
kitką geriau pasilikti savo bazėse.) '

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAPKA

Švedai nušovė du 
nacių lėktuvus

— Norvegijos karalius Haakon sunkiai serga.
jis pasveiks.

— New Yorko gubernatorius Lehman pašaukė 
nalinčs Gvardijos narių tarnybon. Jų užduotis bus 
reivines, arsenalus ir kitok ą valdžios savastį.

— Vėlesnieji pirmadienio pranešimai sako, kad Vokietijos 
lėktuvų ataka prieš Paryžių padegė mieste ir priemiesčiuose 60 
pastatų, žalos padaryta daugiau, negu iš karto manyta.

— Moteriškų rūbų siuvėjų unijos konvencija pirmadienį 
priėmė rezoliuciją, kuri reikalauja pašalinti komunistus virši
ninkus iš unijos lokalų Kanadoje.

VOKIEČIAI NELEIS SĄJUNGININ 
KAMS PASILSĖTI

TELEGRAMOS 
K LIETUVOS

■ PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
3. -— Tarp 250 ir 300 Vokieti
jos lėktuvų pirmadienį ataka
vo Paryžių. Nacių lėktuvai ata
kavo- miestą šešis kartus. Ne
oficialiai 
užmušta 
žmonių, 
nušauti.

LIETUVOJE SUDARYTA
MISIJA
RASTI

JOS

KO- 
su-KALTININKAMS 

DĖL SOVIETŲ RUSL 
KARIŲ DINGIMO.

apskaičiuojama, kad 
ir sužeista apie 200 

šeši vokiečių lėktuvai

PARYŽIUS, francuzija,’ birž. 
3 
ciai organizuojasi milžiniškam 
ofensyvui veikiausia prieš Pa
ryžių. 600,000 vyrų Vokietijos 
armija, operavusi > šiaurėje, da- 
iar pasuka pietų link atakoms 
prieš naujas franeuzų pozici
jas.

Pranešimai rodo, kad na-

Anglija, birž.
Painformuotuose sluoks-

LONDONAS, 
3 
niuose kalbama, kad naujo Vo
kietijos 
galima 
mentą.

ofensyvo Francuzijoje 
laukti bet kurį mo-

STOCKHOLM, Švedija, birž. 
3. — Oficialus Švedijos komu
nikatas sako, kad pereitą sek
madienį daug Vokietijos lėktu
vų, operuojančių šiaurės Nor
vegijoje, įskrido į Švedijos te
ritoriją. Du nacių lėktuvus šve
dai nušovė. Du vokiečiai kari- 
n’nkai ir septyni kareiviai, nu
šautų lėktuvų įgulos nariai, in
ternuoti, sako švedų praneši
mas. •

Iškraustys 65,000 
vaikų iš miestų

Vokietijos lėktuvus pasitiko 
Paryžiaus ir jo priemiesčių 
priešlėktuvinės patrankos. Ne
trukus pakilo oran franeuzų 
lėktuvai. Priešlėktuvinė ugnis 
nedavė vokiečiams galimumo 
nusileisti žemiau. Todėl jų bom
bos buvo taikomos netiksliai. 
Suprantama, kaip mieste, jos 
padarė žalos pastatams, kai ku
riuos sužalojo, kitus gi 
gė. Bet bendrai bombos 
taikė į karinės svarbos 
tus, kurie vokiečiams 
svarbiausi užgauti.

Lėktuvai skrido 30,000 - 
32,000 pėdų augštumoj. Todėl 
publika faktinai nematė jų. 
Tik baltų dūmų kamuoliukai 
augštai padangėje liudijo apie

pade- 
nepa- 
punk- 
buvo

PARYŽIUS Francuzija, birž. pafarja italams iŠSI“
3. — Vokietijos jurų, oro irk . ,v
sausumos jėgos pirmadienį at- krBUStytl 1S r EcHlCll- 
naujino atakas prieš Dunkirką zJjog paSieni0 
didžiausiu įselimu. Evakuoti is * *
Dunkirko sąjungininkų armijos ROMA, Italija, birž. 3. - 
likučius pasidarė dar sakiau. Italijos auda tar;a Turino 

Pirmadieni priešakiniai na- LyVentojams išsikraustyti iš 
cių kariuomenės būriai buvo pataria išsikraust ti
tik trijų mylių atstumoje nuo kuriems nėra būtino rei- 
Dunkirk0‘ Ikalo pasilikti mieste.

. v I Turin yra didelis ir pramo-
Britanijos šarvuotis ningas Italijos miestas arti 

tebėra sveikas FrancuziJ°s - ItaliJ°s sienos-

--X--X-- X-- /
LONDONAS, Anglija, birž. 

3. — Ir pirmadienį britai ga
beno kariuomenę iš Flandrijos 
į Angliją. Tačiau pirmadienį 
gabenta jau visai mažai karei
vių. Sąjungininkų paskutinioji 
sargyba vis dar kovojo vokie
čius Dunkirko apylinkėje.

--X--X--X--
ROMA, Italija, birž. 3. — 

Italija stosianti į karą gal šią 
savaitę, gal į keletą dienų. 
Mussolinis šoks. į karą — to
kia yra stebėtojų nuomonė.

STOCKHOLM, Švedija, birž. 
3. — Švedijos valdžia mano, 
<ad šaliai vis dar gresia prie
šų lėktuvų pavojus. Taigi ry
šium ’ su prisiruošimais pavo
jų pasitikti numatyta išgaben- 
;i iš didžiųjų miestų 65,000 
vaikų. Jie bus išgabenti laiko
tarpiu nuo birželio 10 iki 
15 d.

KAUNAS, gegužės 31 dien. 
— Į Molotovo priekaištus dėl 
Sovietų Rusijos įgulose Lietu
voje karių dingimo Lietuvos 
vyriausybė davė paaiškinimų 
Sovietų Rusijos vyriausybei ir 
pasiryžusi duoti papildomų. Pa
teiktiems priekaištams nuodug
niai ištirti ir. kaltininkams su
rasti Lietuvos vyriausybė pa
skyrė specialią komisiją iš pro
kuroro Bražinsko, Vidaus Rei
kalų Ministerijos juriskonsulto 
Jakobo ir pulkininko Korlos. 
Lietuvos vyriausybė tikisi So
vietų Rusijos vyriausybės pa 
ramos pastangose surasti kal
tininkus, kurie bus nubausti 
visu griežtumu. Iki šiol atrodo, 
kad nėra pagrindo geriems san
tykiams pablogėti veikiant tar
pusavio pagalbos paktui, kurį 
Lietuva uoliai respektuoja.
1940/V/31 d.
Nevv York, N. Y.

BERLYNAS, Vokietija, birž. 
3. — “Neduosime pasilsio są
jungininkams” — toks obalsis 
šiandie paleistas Vokietijoje.

Nacių vadai viešai skelbia, 
kad Hitleris prisiruošęs naują 
ofensyvą pradėti. Ofensyvas, 
kalbama, gali būti išvystytas 
bet kur visame fronte nuo Nor- 
vegijos iki Šveicarijos sienos.

Pereitą šeštadienį Vokietijos 
lėktuvai atakavo Marseille uo
stą petų rytų Francuzijoje. 
Atakavo taipgi Rhone upės 
klonio centrus. Gal būt tai bu
vo pirmieji ženklai, kad nau
jas nacių ofensyvas bus at
kreiptas prieš Ęrancuziją, o ne 
prieš Anglių

Vokiečiai mato 
ilgą karą

BERLYNAsTVokietija, birž. 
3. — Vokietijoj nepaliaujamai 
skelb’ami nauji karo laimėji
mai. Tačiau ypatingai didelio 
žmonių džiaugsmo nematyti. 
Dalykas toks, kad iš pačių na
cių pranešimų gyventojai ma
to, jogei karas gali užsitęsti 
dar ilgai.

85,000 suomių žuvo 
kare — sako rusai

SOVIETAI LEIDŽIA IŠVYK
TI LIETUVIAMS Į NEPRI

KLAUSOMĄ LIETUVĄ.

Londonas. Anglija, birž. | Nominavo Browderį
3. — Vokiečiai buvo 
kad jie paskand nę 
Britanijos šarvuotį 
Pirmadienį Britanijos 
cijų ministerija pareiškė, kad

paskelbę, 
didžiuli 
Nelson. 

informa-

kandidatu į pre 
zidentus

3NEW YORK, N. Y., birž.
vokiečių pranešime apie laivai— Komunistų konvencija no- 

‘ į į Jungt.
Valstijų prezidentą ir vice-pre- 
zidentą Earl Brovvderį ir neg
rą James Fordą.

Nelson nėra ne žodžio teisy-1 minavo kandidatais 
bės.

Areštavo Anglijos 
kumštininkąChicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Tarpais lietus ir perkūnija;
vėsiau popiet arba vakare; vi- j buvęs Anglijos kumštininkas
dutinio stiprumo pietų vakarų (čempionas, ir jo žmona. Pra- 
vėjai; saulė teka 5:16 v. r., lei-eity jie buvo žinomi kaipo na- 
džiasi 8:20 v. v.

LONDONAS, Anglija, birž.
3. — Areštuotas Joe Beckett,

cių šalininkai.

VILNIUS. — Įvairių tautybių 
tarpe Vilniuje yra nemažas 
skaičius ir lietuvių atbėgusių iš 
bu v. Lenkijos teritorijos. Ti, 
atbėgėlių vaikų dalis stoja į 
Vilniaus amatų mokyklas ir 
mokosi amato. Mokiniai apgy
vendinti bendrabučiuose. .

Bilius kongrese mi
licijos reikalu

WASHINGTON, D. C., birž. 
3, _4_ Atstovų rūmų karinių 
reikalų komiteto pirmininkas 
May įteikė kongresui bilių, ku
ris reikalauja suteikti prezi
dentui Roose veltui galios pa
šaukti tarnybon Jungt. Valsti
jų armijos rezervus, jei rei
kalas bus.

MASKVA, Rusija, birž. 3. 
— Rusų - suomių karui pasi
baigus, Suomijos valdžia 
skelbė, kad 19,263 suomiai ka
re buvo užmušti, o 43,500 
žeisti.

Pirmadienį, birž. 3, Rusijos 
komunikatas, išleistas Lenin
grade, sako, ,kad 70,000 suo
mių žuvo kare, 15,000 mirė 
nuo žaizdų, o sužeistų buvo 
daugiau nei 200,000. (Rusai 
pražudė kare labai daug savo 
kareivių, taigi Porima parody
ti, kad ir suomių žuvo daug.)

pa-

su-

Latvijos generolas 
atvyko į Maskvą

Pabaigė streiką
KEARNY, N. J., birž. 3. - 

Pasibaigė Federal Shipbuilding 
and Drydock kompanijos dar
bininkų streikas, ši kompani
ja stato šešis karo laivus Juųgt. 
Valstijoms. Streikas buvo su
laikęs darbą^ tris dienas.

Darbininkai gavo algų pakė
limą, bet ne taip augštą, kaip 
reikalavo.

MASKVA, Rusija, birž. 3. 
— Generolas Janis Berkis, Lat
vijos generalinio štabo viršinin
kas ir karo ministeris, atvyko 
į Maskvą. Jo kelionės tikslas 
nepaaiškintas.

Palestinoje įvedama 
tamsa nakties metu

JERUZALĖ, Palestina, birž.
— Pirmadienį įėjo galion

KAUNAS, gegužės 31 d. — 
Sovietų vyriausybė sutiko lei
sti anapus sienos pasilikusiems 
lietuviams evakuot s Lietuvon.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
VILNIAUS BAŽNYČIOSE.

VILNIUS, gegužės 31 d. — 
Vilniaus bažnyčiose įvedamos 
lietuviškos pamaldos šventa
dieniais.

VILNIAUS SRITIS — NEAT
JUNGIAMA LIETUVOS 

DALIS.

KAUNAS, gegužės 31 d. — 
Atsakydamas į paklausimus mi
nistras pirmininkas Merkys 
seime pareiškė, kad Vilniaus 
sritis yra neatjungiama Lietu
ves valstybės dalis, kad lietu
viškumas joje yra išlikęs gy
vas ir tautinė sąmonė atbun
da plačiosiose vilniečių masė
se. Lietuvos vyriausybė jiems 
parūpina žemės, darbo, švieti
mą. Negausingi lenkų atėjūnai 
sudrausminami, o bažnytiniai 
reikalai greit bus sutvarkyti. 
Jau pradėtas ir planingas įstai
gų perkėlimas Vilniun. Iki šiol 
surašyta 26,000 karo atbėgėlių3.

įsakymas palaikyti tamsą nak- ir 80,000 atkeltų iš Lenkijos 
ties metu visoj Palestinoje. polonizatorių. Atbėgėliai repą*

Vokiečiai paėmė 
330,000 belaisvių
Flandrijos mū

šiuose
BERLYNAS7Vok;etija, birž. 

3. — Vokietijos karo vadovy
bės komunikatas pirmadienį 
skelbia, kad mūšiuose Flandri
joje naciai paėmė nelaisvėn 
330,000 priešų, britų ir fran
euzų.

Potvyniai sutrukdė 
Vokietijos susi

siekimą
MIUNCHENAS, Vokietija, 

birž. 3. — Paskutines keletą 
dienų smarkiai lijo Vokietijo
je. Kai kur įvyko potvyniai ir 
vietomis jie sutrukdė Vokieti
jos susisiekimą geležinkeliais.

trijuojami. Jų atžvilgiu vyriau
sybė vadovaujasi žmoniškumo 
ir tarptautinės teisės princi
pais.

PRIIMTI NAUJI ĮSTATYMAI.

KAUNAS, gegužės 31 d. — 
Seimas priėmė darbui rikiuoti 
ir antpelnio mokesčio įstaty
mus. Taip pat priimtas didžiau
sias Lietuvos istorijoje biud
žeto įstatymas 1940 metams 
441,334,221 litų sumai.
1940/VI/l d.
New York, N. Y.



2 NAUJIENOS, Chicago, UI Antradien., birželio 4, 1940
St. MišČikas-žiemys.

Rumunija ani bedugnės krašto
(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA)

(Tęsinys)

18. Vokietijos Imperializ
mas Ir Rumunija.

Balkanai, kurių nariu yra Ru
munija, visą laiką buvo savotiš
ku parako sandėliu iš kur kil
davo nemaža pasaulinio masto 
karinių konfliktų. Juk priešpa
skutinis karas (1914—18 m.) 
taip pat užsidegė Balkanuose po 
Sarajevo atentato, gi Albanijos 
okupacija privertė Chamberlai- 
ną griežtai pakeisti savo poli
tiką link fašistinių valstybių ir 
dabartinis Italijos neutralumas 
beabejo skalsės tik liek, kiek 
karo veiksmai nepersimes į Bal
kanus, nes italai gan aiškiai da
vė suprasti, kad rusų ar keno 
kito veržimasis į Balkanus bus 
sutiktas italų kaip nedraugiškas 
žestas ir dargi grąsinąs jos sau
gumui.

Jeigu Kinijoje nebuvo nei 
vieno pilietinio karo, kuriu ne
būtų įsikišę svetimos valstybės, 
tai Balkanuose nebuvo nei vie
no karo, kuriame tiesioginiai ar

tos Europos valstybės.

ta slavų pasiliuosavimo idėja, 
kuri staiga šiandien prie Stalino 
vėl atgijo, tiek vėliau Vakarų

bet visi tuojau griebdavosi tą 
pačią Turkiją tvirtinti ir padėti 
jai, kuomet matydavo, jog Tur
kijos silpnumu pasinaudojęs ga
li svetimas užimti Dardanelius. 
Po Didžiojo karo pirmi ištiesė 
pagelbos ranką turkams — ru
sai, kurie bijojo, kad anglai ar 
kiti pasinaudoję Turkijos silp
numu nemėgintų įsitvirtinti Ma
žosios Azijos pakrantėje. Maža 
to, tuojau po pasaulio karo ki
lęs karas tarp Turkijos ir Grai
kijos, taip pat to pat siekė, nes 
norėta graikus perkelti į Mažą
ją Aziją, prie Smirnos, užpaka
lyje Dardanelių, kad reikalui 
esant turėti gerą bazę prieš tur
kus, nes Santarvių valstybių Ga- 
lipolio ekspedicija Didžiojo ka
ro metu aiškiai parodė, jog ne
įsitvirtinus pačiame Mažosios 
Azijos krante — Dardanelai ne
paimami.

Kuomet Balkanai po ilgų ko
vų visgi pasiliuosavo nuo tur
kų globos, senieji obalsiai nebe
liko ir tuomet prasidėjo slap
ta, biauri, grobuoniška diplo
matija Balkanų pusiausalyje, 
kurios tikslas buvo paimti juos 
savo “krikščioniškon” globon 
tai gelbstint armėnus nuo tur
ky pogromų, tai dėl kitų sume
timų.

Austro-Vengrija pasisavinus

rusams, tiek anglams, o svar
biausia neleisti niekad šioms 
dviems jėgoms karo metu susi
jungti.

Jau 1897 m. turkams kariau
jant su graikais, turkų dalim 
fronte vadoyavo vokiečių kari
ninkai, gi vėlesniais laikais visa 
Turkijos kariuomenė buvo per
organizuota vokiečių metodu ir 
Vokietijos kaizeris pavažinėjęs 
po Aziją, visur skelbėsi musul
monų globėju, kaip tai daro po 
Abisinijos ir Albanijos užkaria
vimo Mussolinis.

Šie siekiai privertė Vokietiją 
susidėti su Austro-Vengrijos im
perija ir sudaryti savotišką su
tartį (karo) su Turkija.

Bet pralaimėtas Pasaulio ka
ras visus Vokietijos imperializ
mo planus sugriovė ir pati Tur
kija amžius sultonų valdoma ir 
plėšiama, ne tik savų valdovų, 
bet svetimtaučių, įvairių konce
sijų ir paskolų pavidale, atgimė 
ir pradėjo vesti visai savistovią 
užsienio politiką, kuri nesu t ko 
su Vokietijos imperializmo sie
kiais ir tani tikslui, kad paverg
tų visgi Turkiją ir Balkanus 
reikėjo Vokietijai ieškoti naujų 
kelių, reikėjo pirma įsitvirtinti 
Juodosios juros 
kur butų galima 
mesnius planus.

Maža to, dar
kais sukurta Vokietijos “Milel- 
europa” (Vidurinės Europos) 
idėja buvo pasisavinta hitleriš
kos Vokietijos ir šios idėjos 
svarbiausias tikslas — valdyti 
visą Dunojų, kuris po karo te
kėjo per daugelį valstybių (Vo
kietiją, Austriją, Vengriją, Pie
tų Slaviją, Bulgariją ir Rumu
niją iš kurios įteka į Juodąją 
jurą).

Ir Vokietija sistematiškai 
stengiasi pagrobti visus kraštus, 

' kurie turi savotišką arba tiesio
ginį priėjimą prie Dunojaus. 
Tuos, kuriuos galėjo užkariauti 
be jokių pasakų\p^ijungė gra
sinimais, kitus ^tėngėš^paimti 
jėga arbą‘ lalp $51

Pirmom Vokietijos aukom 
virto Austrija, vėliau Čekoslo- 

■Įvakija, kuo norėjo pagąsdinti 
Vengriją, gi Bulgarija seniai su 
simpatija žiurėjo į Vokietiją. 
Maža to, italų okupacija Alba
nijoje buvo pirmas žingsnis 
prie Pietų Slavijos busimo su
draskymo ir jei tai neįvyko, tai 
todėl, kad visas kortas sumaišė 
kilęs karas, ko netikėjo Vokieti
ja ir turėdama susidėti su Ru
sija, privertė Italiją atsisakyti 
nuo Pietų Slavijos dalinimo ir

pakrantėje iš 
vykdinti toli-

Bismarko lai-

krikščionių gelbėjimą iš neti
kinčiųjų, turėjo savyje vienin
telį tikslą — susilpninti Turki
ją, kuri buvo dar Viduramžiais

iš Europos norėjo ją visi išvyti,

* ’Ą#* F/ > /i '

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija už 
$2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

Sulaužyti akiniai sutaisomi už 
nužeminta kainą, kaip, nauji 
tempeliai 50c, sulaužyti stiklai 
$1.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 
randasi didžiulėje Jos. F. Budri- 
ko krautuvėje kožna diena ir 
nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409-11 S. HALSTED ST.
TeL Yards 2151

tutiną Serbijos pavergimą. Vo
kietija pradėjo dar drąsiau sva
joti ir pradėjo flirtuoti su Tur
kija, kurios valdovai, paskendę 
skolose, godžiai metėsi prie vo
kiečių, kurie žadėjo ne tik pa
skolų, bet ir bendrai Turkijos 
žydėjimą ekonominiu atžvilgiu,' 
išnaudojant Turkijos žemės tur-i 
lūs vokiečių kapitalą įvedus.

Jei austrai galvojo apie gelž- 
kelio nuvedimą tarp Vienos ir' 
Solonikų (Graikijoje) ir tuo už-1 
kariauti visą Vakarinę Balkanų 
pusiausalio dalį, tai vokiečiai 
svajojo apie tokį pat gelžkelį 
tik daug platesniu maštabu, bū
tent: kad jis jungtų Berlyną, 
Vieną, Konstantinopolį (Stam
bulas) bei Mažąją Aziją bent

praleistų kariuomenę bei, latvy
tę pro Dardanelus/ bet jei karo 
priežastimi butų Bosija, reikia 
tikėtis, jog Turldja vargu taip 
greitai ąpsispręs padėti Rumu
nijai ir tuo galutinai susipykti 
su Rusija, kurios ji visgi šian
dien bijo, nors gerai numato, 
kad apsidirbus rusams su Ru
munija, ateina eilė pačiai Tur
kijai.

Šiandien Vokietijos imperia
lizmas netikėtai susitiko su Ru
sijos imperializmu ir šiandien 
sunku pasakyti kiek šių abejų 
imperializmų keliai susieina ii’ 
kur viens kitam priešinasi, nes 
čia reikia atminti daug dalykų, 
kurie gal tiesioginio ryšio netu
ri, bet gan svarbus grobio pa
sidalinime.

Visų pirma reikia atminti Ita- 
lijos-Vokietijos tarpusavius san
tykius, nes nors, šiandien jie 
šiek tiek atšalę, neatsižvelgiant 
į gan draugišką; Ciano kalbą pa
sakytą 1939 m. gruodžio mene
sio pradžioje, jie gali suartėti 
vokiečiams pasiūlius kurį nors 
laikiną pasidalinimą su Italais, 
nors visiškai reikia atmesti 
mintį, kad italai gali ką nors 
daryti, kas juos galutinai supy
kintų su Santarvės valstybėmis. 
Vokiečiai, jau senokai netekę 
lygsvaros savo užsienio politi
koje gali kaip kartas su italais 
ką nors padaryti bendrai Bal
kanuose, kad tuo Hitleris gale- 
tų šiek tiek pagąsdinti rusus ir 
vėliau, pakeitus frontą išsiderė
ti ką nors daugiau 
busimame Balkanų 
me.

Reikia pripažinti,
i < . .

;i j a šiandien įvykus dalyboms 
su rusais Balkanuose, stovi blo
gesnėje padėtyje negu rusai, 
nes rusai šiaip ar taip šiandien 
nepriklauso nuo vokiečių, gi vo
kiečiams visa laimė ir ateitis 
tik tampriai susirišus su rusais 
iš kur gali visko gauti karo tę
simui, kuo taip pat užinteresuo- 
ta pati Rusija. Ir todėl galima 
tikėtis, jog vokiečiai darys vis
ką, kad pirma kokiu nors budo 
įsistiprintų Balkanuose busi
mom dalybom ir tai gali pada
ryti tik italų pagalba, kuri taip 
pat užinteresuota, kad rusams 
daug netektų ir nereiktų jai vie
nai priešintis prieš rusus, nes 
vokiečiai všiandien rimtai pasi
priešinti rusų apetitam negali 
vien iš baimės, kad gali netek
ti pagalbos, kurią jiems Maskva 
teikia gausia ranka, žinoma, 
kiek pati įstengia, nes daug 
duoti ir ji negali.

Kaip bebūtų, bet Vokietijos 
imperializmo kelias į Balkanus 
šiandien labai ir labai netvirtas 
ir dargi rizikingas-, nes ne tik 
gali mažai ką pelnyti, bet dar 
daugiau įlįsti į maišą ir galuti
nai priklausyti nuo Rusijos im
perializmo kaprizų.

Šiandien reikia pasakyti Hit
leris pralošė didžiausią lošimą 
užsienio politikoje išsižadėda
mas, vargo 
veržimosi į 
tus.

Maža to,
valdoma kitų žmonių ir jų ne
pavartosi šiandien savo tiks-l 
lams, kaip tai galima buvo pa
daryti sultonams valdant.

• (Bus daugiau)

prispirtas, ne tik 
rytus, bet ir į pie

iš Rusijos 
pasidalini-

jog Vokie-

COPR. MtEDLtCRAFT S8RVIC6. INC.

KITCHEN TOWELS PATTERN 2467
No. 2467 — Virtuvės abrusėliai.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausiu mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ............... ............ ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas * ■ "

Sales Tax ekstra.

Mrs. A. K. JARUSZ DR. STRKOL’IS
therapy Gydytojas ir Chirurgas 

and MIDWIFE Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
6630 S. VVesternav. Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

Telefonas: vak. Nedėlioj pagal susitarimą .
HEMLOCK 9252 Ofiso Tel.: YARDS 4787

w I Namą Tel.: PROSPECT 1930Valandos nuo 10:00* 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sckm. pagal sutartį

AKIU SPECIALISTAI

Turkija šiandien

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
• arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. VA1TUSH, OPT. I
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

frirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

EBBS3

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
’ ' 1 ■ i■ . .

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ ■

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.

,1^447 South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

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

su POVILU ŠALTIMIERU.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo l—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
OLo Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI
Dr. 0. E. GELBARD

DENTISTAS
Numažintos* Kainos

1724 S. Ashland Avė.
Šiaurvakarinis kampas.

DR. HERZMAN
" IŠ RUSIJOS •

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

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

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

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

Tet CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

Laidotuvių Direktoriai

įlankos iš kur butų galima rei
kalui esant grasinti Anglijos In
dijai.

Š:o gclžkclio tiesimas turėjo 
už tikslą paimti savon žinion 
ne tik Balkanų pusiausalį, bet 
ir vis, Turkijąiki

dėti visai prie Vokietijos, nes 
vokiečių susidėjimas su rusais, 
gręsia italų įtakai Balkanuose, 
kurios viena Italija negalėtų 
atsverti rusams su vokiečiais 
veržiantis.

Bet jei kilus karui Pietų Sla
vijos padėtis šiek tiek pagerėjo 
atsižvelgiant į Vokietijos pavo
jų, tai Rumunijos padėtis visai 

z pablogėjo, nes jai gręsia pavo
jus iš visų šonų ir Italija neis 
ginti Rumunijos, jei aną puls 
jos kaimynai, dargi toki rusai, 
nes italai puikiai žiną, kad var
gu ką daug galėtų pagelbėti, o 
nesikišdama, bet dargi padėda
ma Bulgarijai bei Vengrijai su 
Pietų Slavija pasigrobti taip pat 
po gabaliuką Rumunijos įsigis 
naujus, gerus draugus ir išlygins 
frontą prieš rusus, nes Bulgari
jai paėmus Dobručą ir prisiar
tinus prie Dunojaus, bus galima 
įsigyti pačios gamtos sutvertų 
tvirtovę prieš rusus.

Rumunija, nežiūrint jog ne
nutrūko jos derybos su Vokie
tija, labai džiaugsmingai priė
mė anglų pasižadėjimus. Rumu- 

|nijos atstovas Anglijos parla
mente 1939 m. balandžio 13 d. 
kalbant Chamberlainui apie ga
rantijas Rumunijai taip nudžiu
go, jog pamiršęs savo kaip di
plomato padėtį, pradėjo iš 
džiaugsmo ploti.

Bet ši žadama Anglijos pagal
ba gali būti labai menka ir jei 
pati Italija toje pagalboje nebus 
užinteresuota, ji visiškai gah 
būti menkutė, nors turkai ir

ADVOKATAI

iki <

No. 2467
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Adresas...

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

Garsinkitės “N-nose”

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Cei. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 <ki 12, 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
4343 S HAJJSTED ST

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1236

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

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

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2

Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

CHARLES E. ZEKAS 
Attorney-at-Law 
Chicago, Illinois 

SUITE 1701
SO. LASALLE STREET 

Randolph 0331 
Naujoj vietoj

OFFICE
7019 S. ARTE8IAN AVĖ. 

Hemiock 1940

Phone Cicero 2109

TURIME
KOPLYČIAS

HiiiiiiaieiiiiieiiiiaiHiiiiMiiMHH

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place

Tel. Pullman 1270

iinaiiKtiiiiiiiiiiiiiiiiiaiMiamiM

Ambulance

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litifanica Avenue Phone Yards 4908

iiiaiiiiimimiiiaiamaiaiimiimii

Cicero

Yards 1139

Miestas ir valstija....

NARIAI
Chicagoš, Patarnavi

mas Diena
Lietuviu

ir naktį

Direktorių
Asociacijos VISOSE MIESTO

DALYSE

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

4704 So. Western Avenue

Yards 1138

Phone Canal 2515

ALBERT V. PETKUS
Phone Lafayette 8024

6834 So. Western Avė
ANTHONY B. PETKUS

1410 South 49th Court, Cicero

4348 S. California Ąvenue

Phone Grovehill 0142

J. LIULEVIČIUS
Phone Lafayette 3572

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

Pirm.. Trečiadieni. Aeštadienj
4631 So. Ashland Avė.

TeL YARDS 0OT4
Antrad., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3«50

Remkite tuos, kurie 
garsinas! 

“NAUJIENOSE’



Antradien., birželio 4, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

korespondencijos
Binghamton, N. Y.

Netekome Juozo A. Kaminsko 
vietos darbičiausįo ir nenuil
stančio visuomenės darbuotojo

Ketvirtadienį, gegužes 23 d., 
1940 m., pasimirė draugas Juo
zas A. Kaminskas, vos sulau
kęs 50 metų amžiaus. Iš Lietu
vos paėjo iš Ažagų kaimo, 
Spirakių valse., Panevėžio ap
skričio. Binghamtone išgyveno 
virš 30 metų ir per visą tą lai
ką nuoširdžiai darbavosi vi
suomenės gerovei.

Juozas buvo nuoširdus de
mokratijos šalininkas socialis- 
tiško nusistatymo, apšvietos, 
tolerantiškas plačiij pažiūrų, 
žodžiu, aukštos kultūros žmo
gus.

Jis daug dirbo lietuvybei ir 
darbininkų klasei, taipgi bu
vo vienas iš gabiausių laikraš
čių platintojų. Daugiausiai 
praplatirto “Naujienas” ir “Ke
leivį”. Jis ne tik spaudą plati
no, bet jai ir bendradarbiavo 
—“Naujienose”, “Keleivyje” ir į 

“Tėvynėje”, karts nuo karto 
tilpdavo jo korespondencijos, 
jo paties ir slapyvardžių var
dais.

Jis daug dirbo SLA 50 kuo
poje. Ten be jo neapsieita nei 
viename parengime. Jis tan
kiausiai būdavo rengimo ko
misijų narys. Net ir mirties 
dienoje jis daę išvežiojo pla
katus rytojaus dieną įvyku
siam p. Mučinsko ‘‘judžių” va
karui, kurį rengė SLA 50 kp. 
Jis priklausė LSS 33 kuopai ir 
per daug metų joje veikė.

N e pavaduojamas Veikėjas.

Daug dirbo Antram Trans- 
Atlantiniam Skridimui, kurį 
atliko F. Vaitkus. Lietuvių Na
mo bendrovėje ir daugelyje 
kitų organizacijų, komitetų ir 
komisijų ir vis tankiausia už
imdamas kokių nors viršinin
kų vietas.

Juozas buvo ir šiaip sau 
draugiškas žmogus. Jis su vi

sais lietuviais neatsižvelgiant 
nei į priešus, gražiai, draugiš
kai sugyveno ir visi jam buvo 
ypatiški draugai. Todėl jam 
pasimirus, visi Binghamtono 
lietuviai labai buvo sukrėsti 
ir dideliai didžiumai teko ge
rokai apsiverkti.

Juozo apgailestauja visi 
draugai ir priešai. Juozas pat 
simirė labai staigiai. Per visą 
dieną dirbo dirbtuvėje, vaka
re turėjo pasitarimą SLA 50 
kuopos vakaro rengimo ko
misijoje, po to dar išvežiojo 
plakatus rengiamam vakarui, 
ir parvykęs į namus, jau pa
prašė, kad pašauktų daktarą.

Mirė Staigiai
Kol gydytojas atvyko, Juo

zas jau mirė ir visus Bing
hamtone lietuvius paliko dide-. 
liaihe nuliūdime, o ypatingai 
šių žodžių rąšėją. Jam su Juo
zu teko artimai draugauti ir 
kartu bendradarbiauti visuose 
gyvenimo įvykiuose.

Velionis buvo nevedęs. Pali
ko seserį Adomonienę šioje 
šalyje, ir kelius brolius ir ke
turias seseris Lietuvoje ir 
daug tolimesnių giminių tame 
pačiame Binghamtone.

Velionis buvo palaidotas 
Protestantų “Flored kapinėse” 
laisvomis apeigomis. P-as S. 
Jasilionis koplyčioje ir prie 
kapo pasakė po atatinkamą 
prakalbėję. Žmonių nors ir bu
vo darbo diena, pirmadienio 
po pietis, 27 d. gegužės, laido
tuvėse dalyvavo labai daug.

Tai taip su širdgėla širdyje 
palaidojome savo mylimą 
draugų, darbštų ir nenuilstan
tį visuomenės ir lietuvybės 
darbuotoją.

Lai būna tau ramus tas že
mės kampas, o ^mes . Tavo 
draugai ir pažįstami, bandysi
me tęsti tavo darbus tolinus.

—P. B. Balčikonis.

CHICAGO. — Chi c a g o s 
viešbučių savininkų organi
zacija padeda reklamuoti 
tautinę viešbučių savaitę iš
rinkdama gražuolę Pearl 
Pearson kaipo oficialę sve
čių sveikintoją.

Scranton, Pa.
F. J. živato Atsakymas.

PILIETYBĖS 
PAMOKOS

Kas ketvirtadienį, prade
dant birželio 6, 7:30 vai. vą- 
karo. Kreipkitės

JOS. J. GRISK
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001.

....rnr-................................

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

Ar nori keliauti juromis? 
Ar važiuojate atostogoms 
į Californiją ar kitur? 
Ar važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės į 
NAUJIENAS. Čionais 
gausite patarimą kaip pa- 
togiaus ir pigiaus tokias 
keliones ątlikti.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

MLIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

“Naujienų” laidoj iš gegužės 
24 d. tilpo straipsnis po antgal- 
viu “Del p. F. Živato priekaiš
tų”. Na, ar tie “priekaištai” bu
vo teisingi ar ne, tai Pėstinin
kas su Cherkausku neparodo. 
Jeigu jau buvo priekaištai pa
daryti, tai reikėjo parodyti kur 
ir kas buvo neteisingai parašy
ta ar ne? Tas aiškiai parodo, 
kad neturėjo ko prirodyti, kad 
kas buvo neteisingai pasakyta, 
išėmus kur pasakyta, kad šal
nos tėvas buvo perstatytas pu
blikai bankete vietoj prakalbų 
laiku. Čia tai ne mano kaltė, 
kad ar redakcija ar zeceris, pa
darė klaidą. Mano buvo aiškiai 
pasakyta, kad adv. A. šalnos tė
vas buvo publikai perstatytas, 
adv. šalnai pabaigus kalbą, pra
kalbų laiku, o ne bankete.

Toliau sako, “Sąryšio atsto
vai, išklausę ir išdiskusavę tą 
rašinį, nutarė pasmerkti p. F. 
Živato tokį žygį” ir t.t. Jau 
aukščiau minėjau, kad tik ko
munistai tai darė, ir tik kai kiti 
išvaikščiojo, tai tada komunis
tai smerkė. Ir sako “tame rašte 
mažai .pasakyta teisybės, vien 
tik ardymo darbas ir kenkimas 
rengti Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą ateity.”

Na, tai čia pažiūrėsime kas 
ardo sąryšį, ar komunistai su 
savo prezidentu priešaky, ar ži- 
vatas su savo kritika per laik
raščius. Pasakykit sveiki, kas 
buvo per priežastis, kad nepri- 
gulminga parapija ištraukė sa
vo atstovus iš to jūsų sąryšio? 
Taipgi kokia priežastis buvo, 
kad Lietuvių Repub. Klubas iš
traukė savo atstovus iš sąryšio? 
Ar ne dėl jūsų komunistuojan
čio Pėstininko ir komunistu 
akiplėšiškumo? Juk lietuvių ne- 
prigulminga parapija buvo vie
na iŠ pirmųjų organizuoti ir

prisidėti prie draugijų sąryšio, 
bet per tokį kvailą Pėstininko 
ir jo patarėjų komunistų elgesį, 
turėjo ištraukti savo atstovus, 
nes, kaipo parapijai, prigulėti 
ten kur komunistai kontroliuo
ja, nepakeliui ir neįmanoma.

Lietuvių republikonų klubas 
taipgi ištraukė savo atstovus. 
Dėlko? Ar ne dėlto, kad Pėstini
kas, su kitų komunistų pagal
ba, pradėjo sąryšį vartoti savo 
karjerą pakelti? Juk tas sąryšis 
buvo sutvertas tik tam, kad 
.'latinti apšvietą tarp lietuvių ir 
lietuvybę, apvaikščiojant tau
tiškas šventes ir tam panašiai, 
bet nesikišti į politiką^ Na, o ką 
Pėstinikas su savo r bolševikais 
daro? Ogi pradeda ieškoti dar
bų savo draugams draugijų są
ryšio vardu, parodydamas poli
tikieriams kiek jis draugijų 
kontroliuoja, kiek tai bus balsų 
rinkimų laike!

Kodėlei musų komunistėliai 
taip užstoja tą adv. A. šalną? 
O štai kodėl! Tegu būt adv. A. 
Šalna pasakęs teisybę apie Ru
sijos dabartinę valdžią, tai bū
tumėt pamatę kiek jis butų su
silaukęs šmeižtų bolševikiškuo* 
se laikraščiuose. Bet kad pagy
rė, tai bolševikai ant sienų lipa 
begirdaini ir užtaraudami jį.

Vienoj vieloj pasakyta, “Mes 
labai atsiprašome visus tuos, 
kuriuos p. F. Živatas savo ko
respondencijoje įžeidė”. Nerei
kalaujama atsiprašinėti, nes nė
ra už ką. Mat, dar vis tas bau
džiauninkų nuolankumas tebė
ra užsilikęs pas musų komunis
tus, papratę Stalinui ir kitiems 
galvas lankstyti.

Kitur Pėstinikas su Chęrkau- 
sku sako “ir prašome kad ne
kreiptu te dėmesio į jo raštus, 
(tai kam atsiprašot?), nes jie 
nieko bendro neturi su lietuviš
kų draugijų sąryšiu, ir jis są
ryšiui neatstovauja”. Argi? 
Kas tą sąrysį organizavo ir su
organizavo? Juk tik ne bolševi
kai nei Pėstinikas. Tik tokis 
kun. M. Valadka ir aš nebuvau 
paskutinis, ir kiti geros valios 
lietuviai vyrai ir moterys. O 
bolševikai jau atėjo kaip viskas 
buvo sutvarkytą. Ir tai, kitos 
draugijos, turėdamos po kelis 
šimtus narių, prisiuntė po du ir 
3 atstovus, o bolševikų organi
zacijos, pasiskubino prisiųsti 
nuo 8 narių 4 atstovus, nuo ki
tos vieną, nuo kitos 2. 8 nariai 
atstovauja 3 ar keturias neva 
draugijas ir visi draugijų na
riai ir visi atstovai tie patys. 
Tas jau ne sykį buvo paminėta 
draugijų sąryšio susirinkime, 
kad 8 nariai visi atstovauja 
draugijų sąryšyj 3 ar 4 drau
gijas, ir kad tos draugijos, tik 
iš tų narių ir susideda.

F. J. živatas

LIETUVOS 
ŽINIOS

KAUNAS, — Gegužės 14 d!e- 
ną įvyko akc. “Verslą'’ b-vės 
akcininkų susirinkimą/:. Ęend* 
rovė buvo specialiai stčigta ur
mo prekybos budu padėti lie
tuviams prekybininkams. Beii- 
drovė buvo įsteigta 1937 m.> 
pradėjo veikti 1938 m. Iš pra
džių darbo sąlygas sunkino di
delė konkurencija, stoka dides
nio kapitalo, patyrimo ir kt. 
Tačiau pasitaikiusios kliūtys 
buvo nugalėtos. Darbą b-vė 
pradėjo mažame sandėliukyje, 
darydama 200—300 lt. apyvar
tos į dieną. Visa centro konto
ra tilpo viename kambaryje. 
Šiandien b-vė turi tris didžiu
lius sandėlius: Vilniuje, Kaune 
ir Marijampolėje. Visi sandėliai 
sudaro 300,000 litų su viršum 
apyvartą per mėnesį. Importe- 
eksporte 1939 nr. padaryta 500,- 
000 lt. apyvarta. Šiuo laiku 
b-vės sandėliai patai’hauja dau
giau kaip 700 nuolatinių klijen- 
tų — lietuvių prekybininkų, 
apie 20 kooperatyvų iš provin
cijos. Nors b-vė veikia tik po
ra melų, bet jau yra spėjusi 
įsigyti pasitikėjimo ne tik vie
tos bankuose ir firmose, bet ir 
užsienio firmose—įmonėse. Už 
gerai ir punktualiai atliktą eks
portą iš užsienio firmų turi 
pagyrimo raštus. 1939 m. b-vė 
baigė su 19,000 lt. pelnu.

FIIGIDAIRE

Tik už

Duoda už * Seną Ledaunę 
Frigidaire.

Dabar sjulo t’krus General Motors Frigidaires Dideles šeimyniškos 
6 Kubinių Pėdų Dydžio už Mažiausią Kainą 
Refrigeratorių Istorijoj

Didelę Nuolaidą
Perkant Naują

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
11475

General Motors Frigidaires vadovauja refrigeratorių visą marketą. 
Frigidaires yra pasižymėję ekonomiškumu elektros jėgos vartojime, 

' nes jie mažiausiai vartoja elektrikos. Frigidaires greičiausiai ledą 
sušaldo. Frigidaires ilgiausia tarnauja nes jie turi daug metų iš- 
dirbystės tikrinimą—garanciją. Frigidaire kainos yra nepaprastai 
mažos kad reikia nusistebėti. 6-ių kubiškų pėdų $114 7 K 
dydžio 1940 Frigidaires parsiduoda tik po ............. ■

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
DIDELĖ NUOLAIDA UŽ SENĄ ŠALDYTUVĄ

VILNIUS. — Draugija Vil
niaus kraštui remti, norėdama 
visuomenę labiau sudominti 
Vilniaus lietuvių dailiojo žo
džių kūryba, pasireiškusią Vii-* 
niaus krašte lenkų okupacijos 
metu ir norėdama iš dalies mc-
Fališkai atlyginai sunkias ano 
meto tos kūrybos sąlygas buVo 
nusprendusi skirti tris premi
jas (Lt. 1,000, 500 ir 500) už 
tris geriausius grožinės litera- 
turps kųrmitis’; išleistus Vilnių* 
je arba Vilniaus krašte. Premi
juota šie vilniečių lietuvių lite
ratų veikalai, parašyti ir išleis-, 
ti lenkų okupacijos laikais: Ra-j 
polo Mackevįčiąus —• Macko- 
nio apysaka “falines” lt. 1,00),

Geriausias Šaldytuvas Sviete

PIRK DABAR
Sutaupiusi Maistą, Sveikatą ir Daug Pinigų

PROGRESS FURNITURE CO.

PIRKITE FRIGIDAIRE ŠIANDIE Iš

3222-24’26 South Halsted Street
Albino Žukausko eilėraščių rin
kinys “Laikai ir žmones” (500 
lt.) ir Juozo Kanopkos dramą 
“Replėse” (lt. 500). Premijų 
įteikimas atitinkamomis iškil
mėmis įvyks Vilniuje birželio 
2 <1. 1%

Telefonas VICTORY 4226 Chicago. Illinois

Geriausia Vieta Pirkti Įvairius Namų Reikmenis Visam Chicagos 
mieste. J. NAKROŠIS, D. ŽEMAITIS—-Vedėjai

Paklausykite Progress 
Stoties WGES.

Radio Programus kas sekmadienį 11:30 iš

®IfflRK^ESKMLEI,NESx 
lįSENAIVĘIE RAMYBĘ TIJREl

Musų naujas antrašas yra toks: 
ZELVIS 

BUILDING COMPANY 
2716 West 42nd Street 

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

išmokėjimais.

DARBAS IR
- MEDŽIAGA

Ant Lengvaus Kredito — Vien 
Parašo. Nereikia (mokėjimų, Po 

$5.00 i Mėnesi
Plaster Board už pėdą ....... 2c
Stogams popierius, rolis .... $1.00 
Tvoroms stulpai. 7 pd. po .... 10c 
2x4 pd........................................  1c
1x6 lentos pd. ...................... IVfcc
Maleva speciali, gal........... $1.25

Dykai Apskaičiavimas 
Dykai Pristatymas

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

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

Skubus patarnavimas
PaterMnimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Fvnerta’ Peev CoU Valytojai. 
6059 SO. VVASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemlock 7407 
CHICAGO.

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

Česnakai Padeda Žarnų 
Nuodus Pašalinti

Apsvaigęs? Dažnai galva skauda? Priežasti
mi gali būti žarnų apsinodininias nuo kenks
mingų bakterijų storojoj žarnoj. Ateikite 
šiandien ir gaukite dnosnią bandomąja pa
keli bekvapių DEARDORN Česnakų tablečių 
TAĄT'TZ' A T DYKAI. Pamatykite kaip pa- 
■Lr X XVZ*.X atjausite | poras dienų !
'Jaukite DYKAI sampelj ife Walgreen Vais
tinių. Parsičuoda visuose didžiuosuose vais
tinėse.

INSURANCE
(APDRAUDA)

i 4 j <» f» .

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ
1739 S. Halsted St

Raštine atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto Iki 1 vaL popiet

V 6

ffli
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Kaip tik užsi 
dirbsiu, pradėsiu 

taupyti 
NAUJIENŲ 

SPULKOJ

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

L • ■

Naujienų Spulkoje Moka 3*/2%
Ir Indeliai Yra Apdrausti Kiekvienai Ypatai Iki $5,000.00

1739 SOUTH HALSTED STREET

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

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St.,
Chicago, III.

Vardas ........................................... - !

Adresas ........................................ -

Miestas ............................................

Valstija ....................................... -
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The Lithuanian Newa Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
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Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, I1L Telefonas Canal 8500,

Paryžiaus bombardavimas
Vokiečių lėktuvai pereitos savaitės gale mėtė bom

bas į kai kuriuos miestus pietinėje Francuzijoje, o sek
madienį naciai padarė pirmą didelę oro ataką šiame kare 
prieš sostinę Paryžių. Puolimą atliko nacių oro armada, 
susidedanti iš 250 iki 300 lėktuvų. Paryžiuje ir priemies
čiuose nukrito daugiau kaip 1,000 bombų, kurios užmušė 
54 žmones ir sužeidė 149.

Paryžius neturi tvirtovių, todėl jį bombarduoti yra 
priešinga tarptautinėms sutartims. Bet Vokietijos val
džia seniai yra į visas tarptautines sutartis nusispiovusi. 
Naciai bombardavo neapginkluotus miestus Lenkijoje, 
Norvegijoje, Holandijoje ir Belgijoje. Jeigu jie iki šiol 
nemetė dinamito į Paryžių ir Londoną, tai tiktai dėlto, 
kad jie dar vis tikėjosi įsiūlyti bent vienam iš sąjungi
ninkų (veikiausia, Francuzijai) kompromiso taiką. Be to, 
naciai nenorėjo pykinti Amerikos.

Dabar Hitleris, matyt, jau nutarė nei franeuzų, nei 
amerikonų sentimento nepaisyti. Jisai žino, kad Francu- 
zija geruoju nepasiduos, o Amerika, jeigu ir dar taip su
pyktų, jau nesuspėtų laiku suteikti demokratijoms tiek 
pagalbos, kad jos atsilaikytų. Laimėjęs mušius Flandri
joje, Hitleris tikisi galėsiąs bent vieną savo oponentą 
urnai pribaigti; po to, apsidirbti su antruoju jau jam bu
tų nesunku.

Atrodo, kad Hitleris dabar visomis jėgomis puls 
Francuziją ir stengsis paimti Paryžių, — tuo tarpu kai 
iš pietų Francuziją rengiasi užatakuoti Italija. Tie bom
bų mėtymai i pietinės Francuzijos miestus ir į Paryžių 
yra nacių paskatinifn&š’.Mussoliniui, kad jisai, nelaukda
mas, stotų i karą Vokietijos pusėje. Fašistiškas šakalas 
iki šiol bijojo įkišti savo kailį. Jisai numano, kad jo nu- 
gyvendinta šalis nestengs kariauti ilgiau, kaip kokį pus
metį. Jeigu karas iki ateinančios žiemos nepasibaigtų, 
tai Jtalijai butų pražūtis.

Todėl jisai išdrįs pulti Francuziją tiktai tame atsiti
kime, kai jisai įsitikins, kad naciai turi jėgų prasilaužti 
per franeuzų pozicijas prie Somme upės ir maršuoti link 
Paryžiaus. Bombų mėtymas į Paryžių to negali įrodyti.

Bet kuomet naciai ėmė daužyti bombomis Francuzi
jos sostinę, tai reikia laukti, kad netrukus sąjungininkai 
ims tuo pačiu pinigu atsilyginti Berlynui. Tuomet karas 
pasirodys “totalitariškas” visais atžvilgiais.

Meluoja, kaip pasamdytas
Kas girdėjo komunistų kandidato Brawderio kalbą 

per radio, pereitą sekmadienį, tas turėjo gerą iliustraci
ją patarlei: “Meluoja, kaip pasamdytas.”

'Kas meluoja, kaip pasamdytas, tas ne tiktai sąmo
ningai sako netiesą. Toks melagis nepaiso, ar jo sakomą
ja netiesa klausytojai patikės, ar ne. Jisai atlieka savo 
“džabą” už atlyginimą, ir jisai stengiasi įtikti tiktai sa
vo duondaviui, o ne kam kitam.

Earl Browder melavo visoje savo kalboje, bet vienas 
jo melas buvo “drąsiausias” už visus. Jisai pareiškė, kad 
sovietų Rusija įvedė tokią nuostabią ekonominę sistemą, 
jogei žmonių būvis toje šalyje pagerėjo “500 nuošimčių”!

Vos kelios dienos prieš šitą Browderio kalbą, Ame
rikos korespondentas Leland Stowe, pervažiavęs skersai 
Rusiją ir padaręs specialią kelionę per Ukrainą, pranešė, 
kad daugelyje vietų Rusijoje dar nėra užsėti laukai; kad 
pereitą žiemą (kaip jam pasakojo daugelis rusų) Rusijos 
kaimiečiai grūdosi į didmiesčius, ieškodami duonos; kad 
prie Maskvos maisto krautuvių stovėdavo “uodegos”, nu
sidriekiančios per keletą blokų; ir kad ateinančią žiemą 
Rusijai teks, veikiausia, susilaukti dar baisesnio bado! ,

Bet komunistų “fiureris”, nemirktelėjęs sako, kad 
bolševikų tvarkoje žmonių būvis pagerėjęs “500 nuošim
čių”! Tai kaip gi Rusijos žmonės gyveno prieš bolševiz
mo laikus?

Stalinas pastatė savo geriausių kareivių įgulas Lie^ 
tuvos, Lątvijos ir Estijos “bazėse”., Daugybė korespon
dencijų laikraščiuose ir privatinių laiškų iš Vilniaus kra
što ir kitų Lietuvos vietų liudija, kad tie Stalino karei
vėliai labai suvargę, kad jie stebisi ir negali atsistebėti 
“buržuazinės” Lietuvos turtingumu; paskutinius centus 
iš savo algos jie praleidžia, pirkdami Lietuvos krautuvė
se paprasčiausių prekių, ir siunčia jas savo giminėms į

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams____ i---- ,_________ $8.00
Pusei metų------------------- 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams 1.5
Vienam mėnesiui __ ______  .75

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

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

Metams ---- ~------- ------------ $5.00
Pusei metų ......... —......    2.75
Trims mėnesiams _______ 1.50
Dviem mėnesiams ____'__ 1.0Q
Vienam mėnesiui.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams  -------------------  $8.00
Pusei metų ..........................4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

“PENKTOSIOS KOLO
NOS” ATSTOVAS r

Balsuojant J. V. kongreso že
mutiniame bute krašto apsau
gos sąmatą, tik vienas atstovas 
padavė savo balsą prieš sąma
tą, tai — Vito Marcantonio.

Jisai yra komunistų Interna
tional Labor Defenso pirminin
kas ir uoliai dalyvauja įvairiuo
se komunistų “frontų” judėji
muose. Į kongresą jisai, deją, 
pateko, kaipo Am. Darbo Par
tijos atstovas, kai į tą partiją 
buvo įsiskverbę daug Stalino 
pakalikų, labai garsiai dekla
mavusių apie “demokratiją”.

Marcantonio tarnauja ne de
mokratijai, bet ‘‘penktajai ko
lonai”.

APIE PARSIDAVĖLIUS 
RUSIJOJE IR KITOSE 

ŠALYSE

Francuzijos ir Anglijos karo 
vadovybėje buvo padaryta 
stambių pakeitimų. Franeuzų 
kariuomenės generalinio štabo 
viršininkas, gen. Gamclin, buvo 
atstatytas ir jo vieton paskirtas 
gen. Weygand; pakeisti yra ir 
15 generalinio štabo generolų. 
Anglijos generalinio štabo vir
šininkas irgi lapo perkeltas į 
kitą vietą. „

Kiekvienam aišku, kad turėjo 
būti labai rimtų priežasčių, ku
rios privertė Francuziją ir An
gliją daryti šitokias atmainas 
tuo laiku, kuomet ėjo kruvi
niausi mūšiai Belgijos ir Fran
cuzijos laukuose. Ar buvo iš tų 
generolų kai kurie parsidavę 
priešui, mes nežinome. Nei 
Londonas, nei Paryžius apie tai 
nieko nesako. Premjeras Rey- 
naud, tiesa, savo kalboje minė- 
jo, ,ka<į.„kfu . $ftrįęinkai 
fronte neatliko savo pareigos ir 
kad jie už tai bus nubausti; 
bet tai nereiškia, kad generali
niame štabe sėdėjo išdavikai.

Didžiausias tų generolų nusi
dėjimas, matyt, buvo tas, kad 
nepasirūpino susipažinti su na- 
ęių karo strategija ir neparuo
šė atatinkamu budu savo ka
reivių kovai su Hitlerio pulkais. 
Todėl pirmame dideliame susi
rėmime su vokiečiais sąjungi
ninkams teko skaudžiai nuken
tėti.

Bet iš šitų faktų bando pa
daryti labai keistų “išvadų” ko
munistai. Vienas jų rašo:

“Tegul dabar tą mato visi, 
kurie šunis korė ant Sovietų 
valdžios, kurie prieš keletą 
metų, dar ramiu laiku, suse
kė savo armijos viršūnėse su
puvimo ir parsidavimo ir 
tuojau operaciją padarė. Ta 
operacija tada kaštavo tik 
keletą pardavikų gyvybių, 
bet buvo išgelbėta milionai 
jaunų, švarių, brangių gyvy
bių.”
Čia tas Stalino žmogelis turi 

galvoje sušaudymą maršalo Tu- 
chačevskio, mašalo Egorovo, 
gen. Putuos, gen. Uborevičiąus 
ir kitų. Bet ką gi tai turi pąna- 
šaus į pakeitimus, padarytus 
anglų ir franeuzų kariuomenių 
viršūnėse? Nieko.

Viena, kaip minėjome, dar 
nėra jokių įrodymų, kad gen. 
Gamelin arba kiti franeuzų 
gen. štabo nariai buvo atstaty
ti už parsidavimą?* Jie, buvo pa
šalinti dęl jų negabumo ir pa
keisti gabesniais karo vadais. O 
Stalinas pasielgė visai atbulai: 
jisai iššaudė visus gabiausiuo
sius ir geriausią! išlavintuosius

Rusijos gilumų, kur tokių “gėrybių” žmonės seniai nėra 
matę. ' y

Bet Browderis šaukia, kad bolševikai pagerino žmo
nių būvį “500 nuošimčiais”!

Na, ir šitoks tipas skerečiojasi prieš publikų, kaipo 
kandidatas į Jungtinių-Valstijų prezidentus. Demokrati
jos priešai daro iš demokratijos komedijų.

generolus, o į jų vietas pastate 
politiškai ištikimus, bet kariš
kai neišmokslintus vadus. Nau
jų Raudonosios armijos genero
lų negabumas aiškiausiai pasi
rodė Suomijos kare, kur ma
žiukė respublikos kariuomenė 
sugebėjo per tris su puse mėne
sius lupti kailį bolševikams, ne
pralaimėdama nė vieno didelio 
mūšio.

Stalino “čistka”.
Antra, tas Stalino pakalikas 

rašo netiesą, saldydamas, kad ta 
Stalino “čistka” kaštavo tik ke
letą gyvybių. Tikrumoje buvo 
nužudyti ne liktai kariuomenės 
maršalai ir generolai (o kai ku
rie buvo taip kankinami, kad 
palys nusižudė, kaip, pav. gen. 
Gamarnik), bet apie 35,000 vy
resniojo rango karininkų, o 
taip pat? visi “raudonojo” lai
vyno admirolai ir karo aviaci
jos skyrių viršininkai. Toje 
“čistkoje” buvo faktinai sunai
kinta dauguma karo moksluš 
ėjusių ir per 18—19 metų prak
tikos patyrimą įgijusių armi
jos, laivyno ir aviacijos vadų.

Jeigu panašią skerdynę butų 
padarę savo armijoms francu- 
zai ir anglai, tai jiems šiandien 
nebūtų kitokios išeities, kaip 
padėti ginklus ir pasiklonioli 
Hitleriui — taip, kaip padare 
Stalinas.

Trečia. Stalinas padarė dvi
gubą žioplystę. Jisai šaudė sa
vo maršalus ir generolus, kal
tindamas juos parsidavimu Hit
leriui; o kuomet jisai juos pa
skerdė, tai jįsai pats puolė Hit
leriui į glėbį,! Dabar jisai bijo, 
kad naujieji karo vadai gali 
prieš jį sukijĮi už jo susidėjimą 
su naciais, įę jisai vėl paskyrė 
prie kiekvieųo pulko politinius 
komisarus (t,, y. šnipus), kurie 
saugoja kiekvieną karininkų 
žingsnį. Vadinasi, pats diktato
rius bijo savo armijos!

Štai dėlko Stalinas dabar, to- . * Lkioje kritingoje Europos kovo
je, elgiasi, įfaijp bailys ir šarla
tanas. Jisai turėjo drąsos užpul
ti Lenkiją liktai tuomet, kai 
naciai ją buvo parbloškę. Jisai 
bandė Suomijos žmonėms už
sodinti ant sprando judošėlį 
Kuųsincną, bet kai suomiai iš
lupo kailį jo “nenugalimai” 
Raudonajai armijai, tai pasira
šė taiką su “neesančia” Suomi
jos valdžia, Jisai dabar terori
zuoja mažiukę Lietuvą, kad ji 
vagianti (lyg vištas!) jo karei
vius.

šitokia tarptautinė “politika” 
tiktų, gal būt, pigios rųšįes vo
deviliui, bet ne milžiniškai val
stybei, kuri apima “šeštą dalį 
žemės paviršiaus”.

Lietuvos Padangėje
TILŽĖ. — “Naujasis Tilžės 

Keleivis” rašo, kad šiandien 
daugumas moterų mieste jau 
dėvi medinėmis klumpėmis, ku
rių ir viršus ne oda, bet dro
be apmuštas. Drobė išdažyta 
įvairiais mąrgųmynais — šu
niukais, kačiukais, gėlėmis. Ei
damos gatvėmis jos kelią dide
lį triukšmą, medinėmis klum
pėmis tarškįndamos į šaligąL 
vius. Tokios klumpės įvestos 
odos taupymo sumetimais. Tik 
nusiskundžiama, kad ir tokios 
klumpaitę nedidelis medžio 
gabalėlis ir kelios audeklo skįąu- 
teles — kainuojančios net še
šios markės, kas neturtingiems 
miesto gyventojams esą sunku 
prieiti.

NAUJIENU-ACME Telephofo
CHICAGO. — Nelaimės atsitinka ir sviedinio lauke. 

Brooklyno komandos narys, Harold Reese, buvo sun
kiai sužeistas kada sviedinys palaikė jam į galvą. Ne
laime atsitiko Wrigley Field lauke.

Kaime pas senus bičiulius
(Mųsų speciąląus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
—Musų žmonės dar gerai 

prisimena pereitą karą. Visi pa
mokyti, žino ką -reiškia laukų 
neapdirbti, ar daug popierinių 
pinigų prisikrauti, juk jie tik 
popieriukų vertę gali įgyti. Da
bar kaimas tik darbą vertina. 
Žemė musų maitintoja. Įdirbsi 
— turėsi! žemę valdysi ir sun
kiu laiku bado neregėsi. Pasau
lyje dabar nevatni dalykai de
dasi. Kas galėjo manyti, kas ga
lėjo atspėti, kad štai Danija ka
ro siaubo bus nuniokla! Norve
gija, šimtus metų nekariavo, o 
dabar liepsna visas kraštas pa
virto. žemė paliko, kas ją turi, 
tas dar pramisti galės. Visus 
traukia žemė!

Kaip Vilniaus kraštą atgavo
me, iš džiaugsmo visi to kraš
to gyventojams aukas nešėm. 
Bet kaip pajutom, kad tenai iš
dykėlių esama, kurie dirbti že
mės nenori — aukas nutraukė
me. Lai eina visi jie pas mus 
ukininkuš -želiię dirbti. Maity- 
sim rodysim, bet dykaduoniams 
nieko neduosime. Mums, ūki
ninkams, štai kaip trūksta dar
bininkų! Nėra kas laukus aria, 
kas kelius taiso, plentus tiesia. 
Lai tie visi internuoti eina pas 
mus dirbti. Miestų bedarbiai 
neturi ką’ veikti ,o musų žemė 
laukia darbininkų!

—Štai musų Zanavikija būti
nai reikalinga geležinkelio. Jis 
turi iš musų krašto tiesiai į pa
jūrį eiti. Reikės, mes dykai 
dirbsime, bet tegu ir tie mies
telėnai eina į tą darbą! šiais 
laikais ką nors maitinti? *

—Perktmėli mano, tie lenkai 
savo Valstybę prarado, tėviškės 
neturi ir dar nori, kad mes juos 
čia dykai šertame? O kad jie 
prasmegtų!

—Na, dabar jau mes aukų 
daugiau neduosime! Vaikams, 
seniams, visokiems luošiems tai 
jau kitas reikalas, bet kas svei
kas — lai dirba!

—Štai musų kaime per dvide
šimts ūkininkų, o bernų veik 
pusė neturi,

—Rutinai užsimojome iš ge
ležinkelio stoties kelią išžvy- 
riuoti, sunku kitaip į stotį pro-* 
dūktus vežti, o nėra kas tą dar
bą atliktų!

—Sakysite pinigo reikia? Ne 
pinigo, o tik darbo! Maisto mes 
turime, tegu tik visį dirba, bus 
pavalgydinti!

Jau ir gaidžiai pragydo, o 
mano bičiulis vis dar savo bė
das skaitė, vis dar porino, Jcąs 
reįkią Lietuvoje atlikti, kas pa
darytį, kad sunkiems metams 
atėjus visiems duonos butų.

—Ar dar nemiegi?—Ne kar
tą girdėjau jį vis klausinėjant, 
o nuovargis jau pusėtinai kan
kino ir prp miegus vis girdėjau 
jo kąlbą apie Lietuvos ateitį.

—Ar išliksim pieš nekariavę, 
ar išliks musų kraštas nepri
klausomas, ąr ątgausim Klaipė
dos uostą, ar liksim visi sveiki 
ir gyvi?

Tai vjs klausimai, kurie da
bar tūkstančių tukstąnčįus Lię- 
tuvos ūkininkų galvas varginą.

Užmigom.
Vos saulei patekėjus tylomis 

iš lovos išlipau. Apsirėdžiau. 
Nusiprausiau ir tylomis į kiemą 
išėjau. Spėjau busiu pirmas at
sikėlęs !

Deja! Kieme jau visi dirbo.
Mano bičiulis arklių tvarte tru- 
sė, mėšlą lygino. Moters jau 
karves milžo. Bernas gyvulius 
šėrė, o šeimininkė apie paukš
čius sukinėjosi. Kieme jau gy
venimas virte virė.

Man lyg ir nesmagu pasida
rė, kad net nepajutau, kada jie 
atsikėlė.

Anksti papusryčiavę visi į 
laukus. Čia jau kalboms nebu
vo vietos. Vėlybas pavasaris vi
sus darbus į krūvą sutraukė, 
tai dirbo visi išsijuosę, nebuvo 
kada nei prakaitą nuo kaktos 
nubraukti.

žemė!
Šį pavasarį labiau negu kada 

nors visi žemę pureno, arė, 
akęjo, grūdą sėjo! Rugiai, kvie
čiai juodu durnu žėlė! Dobilai 
linksmai į aukštį stiebės. Pie
vos žaliavo ir dirvonai ką tik 
suarti juodavo ir sodriai kvepė
jo!

žemė!
Šį pavasarį žemė visiems ta

po vertingesnė, meilesnė negu 
kada nors. Jr, rodos, nebeliks 
jokio žemės gabalėlio, kuris ne
būtų apdirbtas, kuriame nebūtų 
grūdas įbertąs.

Žemė tapo vertingesnė už bet 
kokias vertybes. Aplinkui siau- 
čiąs karas visus patraukė į že
mę. Pietus sočiai pavalgęs, ap
leidau sąvo kaimyną. Jisai ne
kvietė mane dar paviešėti. Su
prantu, darbai, ne laiku svečias. 
Geras mano bičiulis nepasiūlė 
man arklių į stotį nuvežti. Rei
kia versti žemės velėną! Diena 
sugaišta, vėliau gali virsti žy
miais nuostoliais.

Savo geram bičiuliui nei iš- 
mėtinėjaų, nei peikiau jo taip 
mane palydėjus. Patyręs kaimo 
nuotaiką ir jo nepaprastą dar
bingumą, Jyg nesmagiai jau
čiaus dykaduonių į stotį einąs. 
Visi dirba, visi kruta, o aš smal
sus vedamas, gal smaguriauda
mas štai kaimą aplankiau ir da
bar vėl į miestą kiūtinu.

—Bet juk ir mieste darbas 
laukia ir miestąs dirba, — tei
sinau save,

Valanda kita, štai jau aš sto
tyje ir nenoriai lipu į traukinį. 
Keista, kad tiek daug keliau
ninkų. Rudos, kaime darbas vir
te verda ir kas dabar keliauti 
gali? Važiuoja seni, jauni vy
rai. Rodos, visiems jiems butų 
vieta kaime dirbti. Jų tarpe 
daug svetimšalių.

Kas jie? Nesupaisyti. Dabar 
Europoje daug tokių jaunų ir 
senų vyrų važinėja, kurių ke
liai nežinomi, užsiėmimai neaiš
kus ir pragyvenimo šaltįniąi a- 
bejotinį.

Vieni dirba, pluša, o kiti jų 
darbo vaisiais minta.

-^Vistąspąts
V—6—4Q.

(GALAS)

įvairios žinios 
iš Lietuvos

KAUNAS. — Kova su džio
va Lietuvoje kasmet įgauna 
platesnį pobūdį ir dabar yra 
pasidariusi visos valstybės, sa
vivaldybių ir visuomenės orga
nizacijų rūpesčiu. Kadangi džio
va yra daugiausiai neturtingų
jų liga ir neturtingam darbo 
žmogui savo lėšomis beveik ne
manoma gydytis, tai atatinka

mos įstaigos ir draugijos sten
giasi kiek galėdamos padėti vi
siems, kurie reikalingi tokio 
ar kitokio gydymo: nepasitu
rintiems teikia pašalpas, nemo
kamai gydo sanatorijose ir tp. 
Kauno miesto savivaldybės 
sveikatos skyriaus dispanseris 
(džiovos gydymo įstaiga) yra 
vienas moderniausių Lietuvoje, 
kurį kasdien aplanko 30-40 
žmonių. Didžiausią lankytojų 
skaičių sudaro vaikai, nes tik
rinama visų Kauno mokyklinio 
amžiaus vaikų sveikata, šei
mos, kuriose yra įtariamas 
bent vienas šeimos narys ser
gant džiova, privalo atvykti pa
tikrinimo. čia jie peršviečiami 
rentgenu, tiriami skrepliai ir 
tt. Tuberkuliozininkų šeimos 
tikrinamos kas trys mėnesiai. 
Tas šeimas dažnai lanko gai- 
lest. sesutės, aiškina, kaip rei
kia elgtis su sergančiais, de
zinfekuoja butus, duoda vaistų 
ir tt. Ligšiol gailestingos sesu
tės aplankė apie 35,000 dar
bininkų šeimų ir 5000 butų pa
darė dezinfekciją. Per savival
dybės dispanserį perėjusių Kau
no darbininkų apie 1,000 pa
guldyti sanatorijose ir 1,000 li
goninėse. Namuose paliktiems 
nepavojingai sergantiems duo
damos pašalpos maistui page
rinti ir geresniam butui pasi
samdyti. Kauno dispanseris 
veikia nuo 1924 m. Ligi šiol jį 
aplankė 134,000 kauniečių. Šie
met sveikata ištirta 2,20^ as
menims/ Peršvietimų rentgenu 
padaryta per 30,000. Darbinin
kai 'gauna ligonių kasų gydy
mą, o daugis jų, pasibaigus li
gonių kasų nustatytam gydy
mo laikui, gydomi miesto savi
valdybės lėšomis. Nemokamą 
gydymą gauna tie, kurie Kau
ne yra išgyvenę nemažiau tri
jų metų. — Vidaus Reik, mi
nisterija numato įsteigti plau
čių ligomis sergantiems globos 
centrus -dispanserius visuose 
apskričių miestuose.

<r

VIEKŠNIAI. — 1932 metais 
grįžęs iš Amerikos lietuvis An
tanas Spingys, pasikvietęs tal
kon T. Urvikj, Viekšniuose įkū
rė didžiulę molio indų ir kera
mikos dirbtuvę. Įmonė, sąžinin
gų ir prityrusių žmonių veda
ma, augo ir jos gaminiai rado 
plačią rinką visoje Lietuvoje, 
šiandien toje plačiai pastaty
toje keramikos dirbtuvėje ga
minami moliniai indai kaimui 
ir miestui: kaimui prastesnį 
praktiškesni, miestui—kerami
kos dirbiniai. Dirbtuvė gami
na įvairių rųšių indus virtu
vėms, servizus, vazas, peleni
nes, įvairių rųšių ir spalvų mo
linius koklius ir kl. Dirbtuve 
šiandien yra didžiausia Lietu
voje ir tokio keramikai molio 
sunku kur kitur rasti. Tai yra 
specialus paties A. Spingio iš
radimas. Spingio iniciatyva 
Viekšniuose įsteigtas Verslinin
kų skyrius. Dabar viekšniš
kiams pageidaujant, planuoja
ma Viekšniuose steigti kerami
kos mokyklą.

KAUNAS. — Latvių laivas, 
vežęs Lietuvos gumos išdirbi
nių fabrikams “Inkarui” ir 
“Gumai” žaliavą, užplaukęs ant 
minos paskendo, tačiau dalis 
prekių, jų tarpe ir lietuviš
kiems gumos fabrikams vežto
ji žaliavos dalis išgelbėta. Vėl 
praėjo^ ilgas laikas, kaip iš 
Amerikos nebegaunama jokio 
pašto.
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KAIP RAUDONASIS KRYŽIUS GLOBOJA 
ATBEGELIUS
(Laiškas iš Lietuvos)

Pasaulio spaudoje nemaža 
buvo rašyta apie nedidelę Lie
tuvos valstybę, kurioje rado 
prieglaudą pabėgę iš kariaujan
čios Lenkijos lenkai ir žydai. 
Atbėgo ir lietuvių iš tų sričių, 
kurios pasiliko Sovietų Rusijo
je ir Vokietijoje. Musų sapudo- 
je taip pat nemaža rašyta tuo 
klausimu, tačiau beveik niekur 
neteko matyti pranešimų apie 
svarbiausiąją įstaigą, kuri rū
pinasi karo atbėgėliais, tai yra 
apie Lietuvos Raudonąjį Kry
žių. Apie Vilniaus Kraštui 
Ramti Draugijos Vyriausįjį Ko
mitetą, kurs prižiūri lietuvius 
karo atbėgėlius, esu jau šiek 
tiek pranešęs užsienio spaudai, 
šiuo kartu norėčiau papasakoti 
amerikiečiams broliams apie 
Lietuvos Raudonąjį Kryžių ir 
apie jo darbą, kaip kad nese
niai painformavo Lietuvos 
spaudą L. R. Kryžiaus pirmi
ninkas Dr. J. Alekna (žiur. “L. 
Žinias” iš IV—16 d.).

Svarbiausias šiandien Raudo
nojo Kryžiaus darbas — tai 
tvarkyti ir išlaikyti karo atbė- 
gėlius: tai yra santvarkos, išlai-

Sveikata ligoniams 
Knygutė aprašo visokias vaistiš- 
kas žoles šaknis, žiedus, lapus ir 
tt. su apskaitymu nuo kokių ele
mentų jos yra tinkąmos su spal
votų naujausių Europos kariškų 
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
nis ant svarų, už pigesnį whole- 
sale prekę negu kitur.

M. ZUKAITIS 
333 DEAN STREET, 

Spencerport, N. Y.

Nuostabi Knyga Apie 
Dusuli-DYKAI

Dykai knyga, tik ką IMjusi, iškelia labai 
svarbių žinių dusulio bei briancialio kosulio 
aukoms. Prarykite kopijos šiandien, jei du
sulio antpuoliai trugdo miegą, silpnina—jei 
sunku dūsuoti—jei kosi ir šniokšti. Net ir 
jei butum per metus kankinęsis ir bevilties 
išgyti. įsigykite Šią knygą. Ji atidard palai
mos duris tūkstančiams—ji gal) tai padaryti 
ir jums! Nesiųskit pinigų. Nėra prievolių. 
Nuostabiai puiki knyga teks jums visiškai 
dykai. Nežiūrint kur gyveni, rašyk šiančien. 
NACOR 8319-E State Life Bldg., 
Indianapolis, Indiana.

kymo, apgyvendinimo ir kt. 
darbas.

L. R, Kryžius nedaro jokių 
skirtumų tarpe pabėgėlių, visi 
yra vienodai ir lygiai traktuo
jami, neatsižvelgiant jų tauty
bės, tikybos, įsjtikįnimų. Iš sve
tur siunčiamos jiems aukos pa
naudojamus pagal aukotojų nu
rodymus.

Lietuvos visuomenė pradėjo 
rūpintis karo atbėgėliais per 
Raudonąjį Kryžių nuo pąt pir
mųjų dienų, kai tik per Lietu* 
vos sieną pradėjo veržtis į Lie* 
tuvą karo liepsnos apsuptos 
Lenkijos gyventojai.

Išlaikyti didelį svetimų žmo
nių skaičių pačiai Lietuvai savo 
jėgomis buvo neįmanomai sun-. 
ki, gal ir nepakeliama našta, ją 
šiek tiek lengvina iš svetur 
siunčiamos musų Raudonąjam 
Kryžiui aukos.

Krašto viduje renkamos au
kos, iš kitur atsiunčiami ■ pini
gai nebūtų galėję išlaikyti to di
delio nelauktų svečių; skaičiaus, 
jei pati Lietuvos vyriausybė 
nebūtų suskubusi tam tikromis 
sumomis paremti Raudonąjį 
Kryžių.

Iš užsienių gaunamos aukos 
drabužiai ir pinigais. Lig šiol 
dar nepaskelbta viešai, kiek ir 
iš kur aukos buvo gautos, bet 
netolimoje ateityje smulkesnė 
apyskaita bus paskelbta.

Šiandien visas karo atbėgėlių 
šelpimo darbas eina išimtinai 
per Raudonąjį Kryžių. Dėl to, 
kad išvengus paralelizmo, kad 
vieni nebūtų kelių įstaigų šel
piami, o kitiems neliktų iš kur 
begauti pašalpos, visas šalpos 
darbas yra taip sutvarkytas, 
kad visi pinigai eina per Rau
donąjį Kryžių, ir jis prižiūri tų 
pinigų sunaudojimo tikslumą.

šelpimo darbui prie Raudo 
no j o Kryžiaus yra sudarytas 
koordonacinis komitetas, kurį 
sudaro Raud. Kryžiaus valdyba 
ir dvi įgaliotinių įstaigos: vie
na Kaune prie Raudonojo Kry
žiaus centro, antra Vilniuje. 
Tam komitetui tenka prižiūrėti 
ir koordinuoti, tvarkyti, visą 
šalpos darbą.

Pirk*ite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Ko ir kiek gauna kiekvienas 
atbėgėlis? <

*

Stovyklose kiekvienam atbė- 
gėliui duodama per mėnesį tiek 
produktų: 18 kilogramų duo-

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heator $695
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater .........565
1937 Mažas BUICK 4 durų sedan su viskuo ... 445
1936 PACKARD SENDAN su viskuo ...................... 345
1937 PONTIAČ SEDAN su radio su heater ...........  385
1936 OLDSMOBILE sedan su viskuo ...................... 345
1938 Mažas BUICK opera coupe su viskuo ............... 555
1937 Mažas CHRYSLER SEDAN .....................  365
1936 PONTIAC COACH, geram stovyje ..................  285
1937 FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 365
1936 Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ............... 345
1934 CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165
Visi automobiliai pertaisyti, yrą geram stovyje ir pilnai garantuoti

AUTO SALJELS
806 West 31st Street

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ U0TĄS
815 W. 31st St. skersai 31 gatvės north

SROW ROOM
DOMINĮRAS KURAITIS, Savininkas

Atstovai:
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TOtfY KĄ P IŠ RE Į ^ghorty”

.     i> u——  m iį****m‘

KLAUSYKIME
.................................Jin V|——p———■

šaltimiero RytmetiniųW|i | n LIETUVIŠKŲ . n. 1. r. radio -• *-■ ■ ■ programų
1480 KYLOCICLES 10:00 VALANDĄ RYTO

H.jįjji f—.i i n ■'į i "

MįTDft:
6912 SO. WĘSTERN AVĖ. PROSPECT 4050

Ros, puspenkto kilogramo jau
tienos mėsos, 1 kilogramą laši
nių, pusantro kilogramo kvieti
nių miltų, 1 kilogramas cuk
raus, 4 kilogramai daržovių, 1? 
kilogramų bulvių ir kt, Tiek 
gąųna ned.rijantieji atbėgėliai. 
Porcija, žinoma, maža, bet eg
zistuoti gaLma.

Dirbantiems koki nors darbą 
duodama daugiau produktų, pa 
vyzdžiui: duonos 25 kilogra- 
mai, mėsos pusaštupto kilogra
mo, lašinių apie pusantro kilo
gramo, cukraus apie pusantro 
ki’ogrąmo ir pan.

Yra tokių atbėgėlių, kurie 
viptoje maisto davinių nori 
gąųti pinigais, kad patys ga’ū 
tų rūpintis sau maisto produk
tus, Tokiems duodama pinigais 
po 70 centų kiekvienam dienai, 
Ligotiems, kuriems gydytojo 
nustatyta tam tikra dįjeta, duo
dama maistui po pusantro lito 
per dieną. Prie viršuje nurody* 
to maisto, kiekvienam vaikui 
ligi 11 melų amžiaus atbėgėlių 
šeimose duodama po pusę litro 
pieno per dieną (arba pinigais 
tiek, kiek puslitris pieno kaš
tuoja).
Kaip kontroliuojamas šelpimas?

Kad nepasitaikytų tokių atsi
tikimų, kur vienas gauna pro
duktus ar pinigus keliais atve
jais, o kitiems gali pristigti pro
duktų ir piniginės pašalpos, 
kiekvienas atbėgėlis turi tam 
tikrą šalpos knygelę, kurioje į- 
rašmna, kur, kada ir kaip at
bėgėlis buvo sušelptas. Be kny
gelės pašalpos negalima gauti. 
Knygeles gali gauti tiktai tie 
ąthėgeliai, kurie turi Karo At- 
bėgėliams Tvarkyti Komisarija- 
to išduotą Karo Ątbėgėlio Lįu- 
dymą.

Tikslesnės kontrolės ir racio
nalesnio atbėgėlių šelpimo sie
kiant, visi atbėgėliai skirstomi 
po įvairias Lietuvos vietas, kad 
jie nebūtų viename centre, kaip 
kad dabar yra, kai jie susispie
tė Vilniuje. Dėl to ir su butais 
ankšta, yra sunkenybių su mai
tinimo punktų išlaikymu, su 
sveikatos priežiūra ir 1.1.

Numatyta apie penkiasdešimt 
vietų Lietuvoje, kur atbėgėliai 
jau siunčiami apsigyventi. Ke
liami jie į Šiaulių, Panevėžio, 
Rokiškio, Ukmergės, Biržų ir 
kitas apskritis.

Kad palengvinus patiems at- 
begėliams jų sunkią būklę, kad 
jįe nesijaustų malonės išlaiko
mi, vyriausybė yra nusistačiusi 
nereikalauti iš jų leidimų, jei 
jie norėtų dirbti žemės ūkio, 
melioracijos ir miškų darbus.
Karo atbėgėliai pagal profesijas.

Atvykę į Lietuvą karo atbė
gėliai gyvena nenormalų gyve
nimą: išmesti iš savo vietų, ati
traukti ųuo savo nuolatinių 
darbų jie dabar pasijuto kaip 
ir nereikalingi gyvenimui.

Didžiausias atbėgėlių nuošim
tis tai įvairaus plauko šviesuo
lei, buvę tarnautojai, prekybi
ninkai, dvarininkai, įvairių lai
svųjų profesijų. Vadinasi, bėgo 
į kaimynų Lietuvą pasiturintie
ji ir inteligentai, nors yra jų 
tarpe ir darbininkų bei ūkiniu- 
Bu

Anksčiau arba vėliau jie tu
pės grįžti į savo kilimo vietąs. 
Kai kurie jau grįžta, kaip apie 
tąį esu neseniai pranešęs, rašy
damas apie SSSR ir Vokietijos 
repatriacijos komisijas, kurios 
veikė Lietuvoje balandžio mėn- 
pradžioje.

Sušelpimo reikalingų atbėgė
tų Lietuvoje, Raudonojo Kry
žiaus duomenimis, yra apie cįy 1- 
dešinit penki tūkstančiai žmo- 
nių^ \

Žiūrint (Irausmipgumo, nu
matoma, kad tie atbėgėliai, ku
rie nesutiks išsikelti į jiems pih 
rodytas vietas, pašalpos iš Rąu- 
dpnojo Kryžiaus negalės gauti, 

Didžiausias atbėgėlių skaičius 
yra iš vokiečių užimtų Lenki
jos sričių, nors yra keli tųks- 
tanėipi žmonių, ątbėgusių ir iš 
Sovietų Rusijai tekusių sričių*

K» V*—us
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Ką Žmonės Mano
Kodėl Lietuvos Himnas Turi Būti Giedamas

Romos Kataliką Bažnyčiose?
Dabartinių laiku Lietuvos pridėti būdvardį amžina šviesa 

spąuuoja kilo d.dalia ginčas a- ir ainžma tiesa, tačiau jisai tuos
pie tai, ar tinka ar netinku Ro- 
nios kata Uų bažnyčiai.e g edo- 
ii Meluyos haunaa ‘‘L etava 
ievyne Musų”, šitas ginčas jau 
pęj siRijm ir | šiam ės Amerikos 
lietuvių kolomjas. Kadangi mu
sų Amerikos lietuvių Romos 
kataliką spauda pasišovė įrodi
nėti, kad Lietuvos himnas ne
tinka giedoti lietuvių Romos 
katalikų bažnyčioje, tai šiuo 
kiaus.mu noriu ir aš tarti savo 
žodį,

priežastis, delko Lietuvos Ru- 
mos katalikų bažnyčios vysku
pai ir kunigai nenori leisti Lie
tuvos himno giedoti bažnyčiose, 
yra ta, kad himne nesą mini
mas Dievo vardas. Girdi, tokia 
himnas esąs pagoniškas, o kai
po tokis negalįs būti giedamas 

•‘ šventose” Romos katalikų baž
nyčiose.

Šitą kvailą ir sofistišką nuo
monę paremia ir musų lietuviai 
Romos katalikų bažnyčios ku
nigai čia Amerikoje, štai 
“Drauge” gegužės 14 1940 m. 
tūlas romiškas klebonas, prisi
dengęs slapyvardžiu “Vyturys”, 
bando išvedžioti, kad bus bai
sus Dievo užrustinimas, jei lie
tuviai Romos katalikai bandv-

Žodžius pavartojo išreiškimui
dievybės arba Dievo. Ir t«k pas- 
kutimk žioplis negali čia maty
ti, kad šviesa ir Tiesa reiškia 
Pievą. Suprantama, tie du žq- 
džiai turėtų bųti rašomi didžią
ja raide, je| mes jais norime 
išreikšti Pievą.

Toliau tas kunigas prikiša 
Dr. V, Kudirkai garbinimą sau
les. Girdi, saulė nėra Dievas, 
lodei jos negalima ir garbinti. 
Girdi, tik lietuviai, kada buvo 
pagonys, garbindavo saulę. La
bai gerai pasakyta.

Gerai, ponai romiški klebo
nai, jeigu negalima yra garbin
ti saidos, kuri yra Dievo sutver
ta ir suteikia visą gyvybę mu
sų žemei ir kitoms planetoms, 
lai kali) jus drįstate versti ir 
raginti savo tikinčiuosius, kad 
jie garbintų visokius jūsų šven
tuosius, kurių paveikslus žmo
nės patys* iš medžio, marmuro 
ar gipso padirbo? O tokių jūsų 
šventųjų paveikslų juk yra pri
statyta tūkstančiai Romos ka
talikų bažnyčiose, čia reikia at
minti, kad Saulė yra tiesioginis 
Dievo tvarinys, o tie įvairių Ro
mos bažnyčios šventųjų paveik

slai yra pačių žmonių padaryti. 
O betgi jus juos liepiate žmo
nėms garbinti, dėl jų garbini
mo įvairius atlaidus esate įstei
gę jr net bažnyčias ir katedras 
pastatę.

Tpdėl, vadinti dabartinį Lie
tuvos Himną pagonišku gali di
džiausias neišmanėlis, pataikū
nas svetimiems reikalams, o ne 
Lietuvai. Ir tie visi lietuviai 
Romos katalikų bažnyčios ku
nigai ir vyskupai, kurie nelei
džia žmonėms ‘ Lietuva Tėvynė 
Musų” giedoti Lietuvos bažny
čiose, baisiai nusideda prieš lie
tuvių tautą. Juk tai yra mari
nimas Lietuvos žmonių patrijo- 
tinių jausmų, atšaldymas jų 
nuo pasiaukojimo Tėvynes la
bui, garbei ir gerovei.

(Bus daugiau)

MONEY-BACK 
KIDNEY DIURETIC 
Ęvpry penny wlll be paid back to ypu if 

results from KIDANS are not plcasinir. 
That’s how positive we are that KIDANS 

one of the best retnedies known ior the 
Ielicf of non-organic kidney troubles. You, 

oo, may prove thls to your entire satis- 
faction without risking one cent.

KipANS, in eonvenient pellet form, ia 
ths prodliet of a famous lafroratory. It 
coi|tains a diuretie stimulant and othcr 
inTredięnts whlch net dircctly upon the 
kidneys and urinary aystcm, docs not in- 
cludc hartnful or habit-forming drugs and 
is not a laxativc.

Such diseomforts and distresses as Get- 
t!ng-Up-Night:, Backnclie, Lcr Painu, 
Nervous Headaches, Dizziness and Loss of 
Energy are freąuently dispcllcd in less 
than one week if the ajmptoms are attrib- 
uted to functional kidney troubles.

You owo it to yourself and family to 
try KIDANS—the famous kidney diuretie. 
KIDANS is Safe and Reliable. Thousands 
report entire satisfretion. Takcn accord- 
ing to directions, KIDANS will give splen- 
did rcsults. Try KIDANS, Buy it at our 
Special Price OfTcr on two box«s. Ūse one 
box. If not satisfird, return unepencd box 
and GET YOUR MONEY BACK.

' Rakštis Drug Store, 1900 So. 
Haįsted Street.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

Tai yra Geriausi Ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder^ 
raškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenua
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 S. Halsted St 
Tel Boulevard 0014

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOV1NG
Perkfaustnm forničius, pienus ir 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam j farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pnstatom an
glis i visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

tų giedoti “Lietuva Tėvynė Mu
sų” bažnyčiose. Nes ten, girdi, 
anot vieno garbingo Romos ka
talikų klebono išsireiškimo, 
Lietuvos himnas esąs pagoniš
kas, nes ten, girdi, nei su žibu
riu negalima rasti žodelio, kur 
butų maldaujama Dievo tėvy
nei palaimos ir jo apsaugos, 
kaip kad himne “America”, kur 
antrame pudkte šaukiamasi 
Dievo palaimųs ir Jis yra pripa
žįstamas “Didis Dievas Musų 
Karalius”.

Čia reikia pasakyti pirm ei
nant į ginčą su tuo garbingu 
romišku klebonu, kad lietuviu 
Tautos Dievas daug greičiau iš
klausė meldimo grąžinti Lietu
vai Nepriklausomybę, kai jie 
pradėjo giedoti Dr. Vinco Ku
dirkos parašytą “Lietuva Tėvy
nė Musų”, negu kai lietuviai 
giedojo per penkis šimtus melų 
visokius absurdus, parašytus 
lietuvių Romos katalikų bažny
čios kunigų. Juk geri lietuviai 
romiški katalikai giedojo ir “Te 
Deniu Laudamus” ir visokias 
giesmes į “Mariją” ir eibes ki
tokių giesmių, bet nuo to laiko, 
kai lietuviai pradėjo giedoti 
“Lietuva Tėvynė Musų”, lai 
kaip Lietuvoje, taip ir visur ki
tur lietuvių susipratimas pra
dėjo kilti, kaip ant mielių, ir 
galop Lietuva su tuo himnu at
gavo savo nepriklausomybę. 
Taigi pasirodo, kad lietuvių Die
vas daug geriau myli girdėti, 
lietuvius giedant ‘^Lietuva Tė
vynė Musų”, kur yra garbina
ma Lietuvos Saulė, negu kokius 
ten “Te Deum Laudamus” arba 
Marijos garbinimus.

Dabar pažiūrėkime, ar iš tik
rųjų Lietuvos himne nėra Die
vas minimas. Jei tas garbingas 
klebonas negali įžiūrėti, kad 
Lietuvos himne yra Dievas mi- 
nimąs, tai jam reilyia parodyti. 
Jei mes paimsime paskutinį 
posmą Lietuvos himno, tai pa
matysime, kad ten Dr. Vincas 
Kudirka turi mintyje Dievą, ka
da jįs jį rašė, štai jis:

“Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus prašalima, 
Ir šviesa ir Tiesa 
Mi^s žingsnius telydi.

Kas yra šviesą ir tiesa? Jei
gu meą paimsime tųgs žodžius 
prasmėje visurenaųčips galybės 
ąrbfl dievybes. Ar žodis Amžina 
šviesą ir Tiesa nėrą vartojam 
išreiškimui Dievo vįsagalinčio 
įr visuresapčio? Aišku, Dr. Vin
cas Kudirka rašydamas Lietu* 
vos himną, dėl ritmo, negalėjo

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

Tel. PROSPECT 8742 
Mes iškraustome modernu budu 

Pardavinėjame tiktai geriausios ko
kybės anglis.

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

Turtas virš - - - - $4,900,000.00
Atsargos fondas virš $350,000.00
Dabar Mokame 3^/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

CHARTERED BY U, S. 
GOVERNMENT 

SAVINOS FEDĘRALLY 
INSURED

4192 ARCHĘR AVENUE

LOAN ASSOClATJONofęhicągo
JUSTIN MACKIEWICH, Pres,

Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12
Sub. 9 iki 8 vak.

Tel. VIRginia 1141

Spaustuvininkų 
DĖMESIUI!r

ę

Parduodam Raides už 
mažiau negu V2 kainos

Spaustuvininkams yra proga pi gyti geras, bet 
mums nereikalingas, rankomis renkamas raides, 
už mažiau negu PUSĘ KAINOS.

Galima pirkti visus žemiau išvardytus ^fanfus 
kartu arba paskirai*.

2
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NAUJIENOS
1739 $o. Halsted St. Chicago, III

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo- 
lerniškomis užlai- 
iomis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
I’el. ENG. 5883-5840

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už ............... $13.50
PRABŲVIMAS f! f!
Ligoniaėje ................ VUU.UU
RAUDONGVSLIŲ 0(1
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS

$2.00
Ekzaminacija 
ir vaistai ...............  -
DOUGLAS PARK 
1900 S. Kedzie Avė.

$1.00
HOSPITAL

Chicago

YRA VAISTŲ IR NOTT1ONS 
KRAUTUVĖSE
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Antradien., birželio 4, 1940
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^tkuanlan^6cte> ’
CHI'GAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street. Telefonas Canal 0117

VALDYBA
K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas.

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

DRAUGIJA IR DRAUGIJOS NARIU
UŽDUOTIS

Daugelis draugijos narių ži
no, kad Chicagos v Lietuvių j 
Draugija jau gyvuoja virš 30 
metų. Per šj laikotarpį ji per
gyveno daug įvairių laikotar
pių, kaip iš finansiškos pusės, 
taip ir iš politiškos. Iš pat pra
džios draugijos susiorganizavi-j 
mo draugijos nariai susidėjo 
veik iš vienminčių, tai yra iš 
pažangiečių, iš kurių didelį 
nuošimtį sudarė socialistai. 
Draugijai augant nariais natū
ralu, kad draugijos narių sudė
tis pasidarė įvairi.

Nežiūrint, kad draugijos na
riai buvo įvairių pažiūrų, bet 
tarp savęs sugyveno gana gerai 
apie per devynis metus. Kadan
gi šioje draugijoje, kaip pirmi 
sakiau, buvo daug socialistų, o 
kadangi daugelis cocialistų, re
gis, 1918 metais persikrikštino 
į komunistus, tai nuo tų melų 
draugijoje prasidėjo kova su 
komunistais už draugijos vado
vybę. Kova lę esi per kc’iol ka 
metų, kol pagaLos komunistai 
liko nugalėti.

buvo sugalvotas kontestas nau
jų narių prirašymui, bet ir tas 
davė mažai naudos. Pagalios, 
draugijos valdyba sutvarkė se
kančius draugijos kontestus biz- 
niškiau ir tas davė gana geras 
pasekmes. Kad kontestai buvo 
sėkmingi nariais, tai galimu 
spręsti iš to, kad po keliolikos 
metų sunkaus darbo, — šian
dien Chicagos Lietuvių Draugi 
ja jau priskaito iki 6,000 na
rių.

Narių Mokestis.
Chicagos Lietuvių Draugija 

mėnesines mokestis moka gana 
mažas palyginus su Insurance 
kompanijomis ir su susivieniji
mais. štai, 10 metų asmuo pri
klausantis į Susivienijimų ap
draudos skyrių ant $250.00 tu
ri sumokėti į metus $8.82, o į 
draugijų už tokių pat apdraudų 
sumoka tik $6.50 ir dar gauna 
atsitikime ligos pašalpų po $6 
į savaitę. Kurie priklauso insu
rance kompanijose moka irgi 
daug daugiau, negu į musų 
draugijų.

NAUJIENOS, Chicago, IH.

NAUJIEN U-ACME Telephoto
ANGLIJA. — Laivyno jureiyis pagelbsti sužeistam 

kareiviui įlipti į laivų Flandrijoj.

ŠTAI KAS REIKIA DARYTI KAI [VYKSTA 
AUTOMOBILIO NELAIMĖ

Reikia apsisaugoti; geri norai nelaimių 
neišvengia

Kiekvienas žmogus vertina 
savo gyvybę ir bando apsisau
goti įvairių nelaimių. Ttet, lie

tam tikrų kompanijos blankų. 
Tada sužeistojo byla būna su
silpninta.

Kas diena . . .

Kada komunistai buvo p Inai 
nugalėti draugijoje, tai valdyba 
pradėjo ieškoti būdų kaip gau
ti daugiau narių. Kiekviename 
susirinkime pirm įlinkas ragina

Kaip iš aukščiau nurodytų 
faktų matot, Chicagos Lietuvių 
Draugijos mokesčiai yra pigiau
si, todėl ir nenuostabu, kad nui-

narius, kad kiekvienas įrašytų SŲ draugi ja negali taip spare ai
savo draugus į draugijų, bet iš kilti finansiškai, kaip kad na- 
to buvo maži rezultatai. Toliau riais yra pakilus.

MADOS

SPORTUI SUKNELĖS
No. 4401—Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20 taipgi 32, 34. 36, 38 ir 40.
No. 4385—Sukirptos mieros 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome Iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halt»Vx] St.. Chicago, 111.

čia {dedu J 5 renių ir prašau 

atsiųsti man pavyzd. No..............
Mieros ..................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Draugijos nariai!
žinodami, kad mes mokam į 

Chicagos Lietuvių Draugijų ma
žesne mokestį negu į kokias 
nors Amerikoniškas kompani
jas ir iš draugijos turim dides
nę naudų, todėl kiekvieno nai’io 
privalumas agituoti savo drau
gus, kad jie rašytųs! į musų 
draugijų. Taipgi kiekvieno na
rio yra užduotis lankyti draugi
jos parengimus ir kitus raginti,

pos 14' d., kainuoja tiktai $2.00 
suaugusiems, o tik $1.00 vai
kams iki 12-kos metų amžiaus. 
Tai maža kaina už tiek daug 
naudingo pasilinksmin'mo.

Kadangi pilnas prisiruošimas 
prie ekskursijos reikalauja ir 
žinojimų nors apytikrio skai
čiaus žmonių, kurie dalyvaus, 
komitetas ragina visus nusi
pirkti tikietus dabar, nieko ne
laukiant.

paisant visut tų pastangų, mus 
vienok nelaimės ištinka.

Pavasaris jau su mumis ir 
kiekvienas iš musų nori nau
dotis gamtos dovanomis. Auto
mobilių šiand en yra daug dau
giau negu jų buvo praeitais mc; 
tais. Nors naujos mados auto
mobiliai yra daug geriau įreng
ti negu buvo praeityj, jų page
rinimas nereiškia, kad bus ma
žiau nelaimių ir susikulimų.

Jungtinės Valstijos bando 
vartoti visokius moksliškus ir 
praktiškus planus išvengti au
tomobilių nelaimių, bet me> 
kekvienas matome kokios yra 
pasekmės. Mums palieka vienas 
svarbus gyevnimo klausimas— 
tai yra, kaip apsiginti nuo tų 
nelaimių? Nelaimes atsitikime 
butų patartina laikytis šių 
praktiškų patarimų:

1) Kada žmogui įvyksta ne
laimė, jis pirmiausiai turėtų 
kreiptis prie savo šeimos gydy 
lojo, o ne prie svetimo.

2) Neįsileiskite jokio agento 
ir nedarykite jokių kontraktų 
pakol jus žinosite kas jis yra.

3) Bandykite greitai susineš
ti su savo šeimos advokatu.

4) Liudininkai yra kuosvar- 
biausi jūsų bylos laimėjimui. 
Nors sužeistam žmogui yra la
bai sunku rūpintis liudininkų

Aš siuliju šiuos patarimus iš 
praktiško patyrimo. Matyda
mas ir žinodamas visokius sun
kumus, noriu įikr’nti savo lie
tuvius, kad atsitikus nelaimei, 
jie žinotų kaip apsiginti nuo 
panašių atsilikimų. Yra gana 
skaudu kada šeimos narys su
tinka nelaimę, bet yra dar 
skaudžiau kada sužeistasis ne
gali gauti tinkamą atlyginimą 
iš to, katras jį sužeidė.

Kas kam rupi
Sužeistasis ateina pas advo

katą ir, pasakodamas apie sa
vo nelaimę, užtikrina, kad už
gavėjas turi apdraudą. Tolinus 
sako, “Aš buvau pas apdraudos 
kompanijos gydytoją ir jis 
man nuėmė “X-Ray”. Jis man 
liepė neiti pas savo advokatą 
ar gydytoją, nes apdraudos 
kompanija apmokės už visus 
nuostolius”.

Apdraudos kompanijoms ru
pi kaip geriau apginti savo rei
kalus, o ne žmonių.

Mano linkėjimas buvo ir yra, 
kad nei vieną lietuvį neištiktų 
kokia nelaime. Bet mano lin
kėjimai nelaimių nesustabdė ir 
nesustabdys. Todėl aš patariu 
jurus būti labai atsargiais, o la
biausiai kada nelaimė įvyksta.

ItiKstantineh pirKejų arrnijon < 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t

rodei jeigu turite ka par 
duoti, mainyti, išnuomoti 
samdytis ir t. L, nelaukite, 
kad aitas pavilios ju*ų ge
rąjį kostumerĮ, bet garsink). 
<es ŠIANDIEN NAUJIENĄ 
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“Argentinos
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires. Argentina.
kad ir jie dalyvautų musų me
tiniame piknike, ir kurie gali, 
dalyvautų draugijos jaunuolių 
ekskursijoje liepos 14 d^eną į 
Mihvaukee, Wis.

Liepos 14 d. Visi 
Nariai Važiuokim 
Laivu į Mihvaukee
Draugijos Jaunuoliai Rengia 

Ekskursiją.
Visi draugijos nariai, rengki- 

mės liepos 14 d. prisidėti prie 
musų organizacijos jaunamo 
komiteto rengiamos ekskursi
jos laivu į Mihvaukee!

Vasaros karščiai tik dabar 
prasidėjo, tai jie dar yra malo
nus. Bet, iki liepos mėnesio, 
jie tiek įkyrės, kad visi galvas 
suksim mėgindami išmanyti kur 
reik važiuoti, kur reikės dėtis, 
kad nuo karščių ištrukti. Visą 
tai įvertindami, musų draugi
jos jaunuoliai ir sumanė rengti 
vienos dienos vakacijas ne tik 
nariams, bet ir visiems Ch’ęa- 
gos ir apylinkės lietuviams.

170 Mylių Kelione. %
Laivas, S. S. City of Grand 

Bapids , yra jau pasamdytas. 
Jis yra ne tik didžiausias, bet 
ir gražiausias ekskursinis lai
vas Michigan ežere. Išplauksim 
iš. Chicagos 9:30 vai. ryto ir 
grįšime tiktai vėlai vakare, apie 
10:30 vai. Iš viso, kelionė yra 
apie 1/0 mylių. Kelionė į vieną 
pusę trunka apie puspenktos 
valandos laiko.

Ant laivo gerėsimos tyru oru 
,r atgaivinančiu vėjeliu. Kada 
norėsime, galėsime pasišoka, 
nes gera orkestrą gros šokiams 
visą laiką. Susibūrę didelėmis 
grupėmis dainuosime numylė
tas lietuviškas daineles. Tai 
bus, ištikto, lietuvių diena ant 
Michigan ežero. Bus nestebėti
na jeigu žmonės Waukegane, 
Kenoshe ir Racine girdės musų 
dainas, nes laivas plaukia kran
to akyvaizdoje visą laiką;

Atostogos už $2.00.
Kada rengiamės išvažiuoti 

net ir trumpoms atostogoms, 
mes esatie prisirengę išleisti ir 
po keletą dešimkių. Bet musų 
vienos dienos “vakacija”, lie-

Kur Pirkti Tikietus.
Tikietus galima nus.’piikli 

draugijos raštinėje arba “Nau
jienų“ raštinėje, 1739 S. Halsl- 
ed St., ir pas sekamus asmenis:

Sophie Grambnt (taverno sa
vininkų duktė)', 3201 Lituanika 
avė. ■ i’

Valerija Ladiga, 342 S. Pu- 
laski st.

Peter Kitchąs, 1927 N. Cali- 
ornia avė.

C. Matekunas,-3437 W. Jack- 
;on blvd.

Beatriče Mockus, 3537 5th 
a ve.

;Paul Ridikas, 3354 S. Halsted 
St.

Albert Petkus, 4701 S. West- 
ern avė.

Algirdas Mickevičius, 3148 S. 
.owc avė.

Algirdas Rulis, 540i) S. Sacra- 
nento avė.

Josephine Miller, 1030 Cent
ral s t., Evanston.

Kaip Gauti Dykai.
Norėdami pasidarbuoti ir 

draugijos labui, jaunuoliai pra
neša, kad kiekvienas narys ar 
narė, kurie iki liepos 6 dienos į- 
rašys į draugiją du nauju na
riu, gaus $2.00 vertės^ ekskur
sijos tikietą dykai. Tad, jeigu 
turite gerų prospektų, rag liki
te juos įsirašyti dabar.

Pirkite tikietus kuoanksč'au- 
šiai! BRM

Draugijos
Piknikas

>

Chicagos Lietuvių Draugijos 
metinis piknikas įvyks, birželio 
16 dieną, Liberty Grove darže, 
Willow Springs, III. Kurie drau
gijos nariai turit paėmę serijas 
pardavimui, pasistenkit išpar
duoti, o neparduotus tikietus 
malonėsit sugražinti į ofisą ar
ba priduoti pikniko darže. Taip
gi už parduotas serijas pinigus 
galėsit sumokėti pikniko darže 
iki 6 valandos vakare, nes po 
6 valandos bus išdalintos do
vanos išlaimėtojams, kurie tu
rės pirkę serijų tikietus. šešio
lika asmenų turės progą laimė
ti dovanas. Kūrie dar neturit 
nusipirkę tikietų, malonėkit 
nusipirkti, nes gal pasiseks lai
mėti cfovaną.

gavimu, jūsų gautas liudinin
kas yra daug geresnis negu kie
no kito rekomenduotas.

5) Policijos liudininkas ne
būna užtektinai, naudingas, kad 
sustiprinti sužeistojo bylą.

Apdraudos reikalu
6) Labaksunku kas padaryti, 

kai sužeidėjas — nelaimės kal
tininkas — neturi apdraudos. 
Bet kada ir yra apdrauda, mes 
susitinkame su kitais keblu
mais. Tada apdraudos kompa
nijos agentai vartoja visokias 
priemones sumaišyti sužeistąjį 
ir jo šeimą. Apdraudos kompa
nijų agentai yra tiek išsilavinę,

Advokatas Charles P. Kai

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia žinias Apie Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimu Informacijų Biurą.

Draugijos. Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa-

kad jie kartais net verkia kar
tu su sužeistojo šeima. Jų ver
kimas pagelbsti jiems išgauti rengimais ir išvengti nepagei- 
sužeistpjo šeimynos pasitikėji- dalijamos konkurencijos, ši 
mą. Tada šeima viską išpasa- patarnavimą “Naujienos” tei- 
koja ir tankiausiai pasirašo ant kia nemokamai.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

f AR ŽINOTE KĄ 

RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį ki

lia, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ij skaityti ?

Net kunigai pasislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj i rankas 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to. jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metama.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS. 
%

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus viluose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose,

NAUJIENOS paduoda vėliausias pasaulines žinias, 
NAUJIENOSE necenzuruotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu:

“NAUJIENOS”
CHICAGO, ILLINOIS

M

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atnige

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

AR JIESKAI
DARBO?

"III.1KK IIARBININKir
Lietuviai taipgi perka r parduoda 

ir progas sužino faktai per

NAUJIENAS

nn imk Biklti Slml CSIUSO. AL
............. - - ----- - ■ ■ _ .. _ _ _ —

Garsinkitės “N-nose”
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Diana Iš Dienos draugai jo 
linksmino-

šventė ka-
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A. Grebėnienė 
Sunkiai Serga

Agnieška Grebėnienė 
Brighton PI., labai sunkiai ser
ga. Puošimo dieną buvo trečiu 
kartu nugabenta į Augustinian 
ligoninę, kuri randasi adr. 411 
Dickens st. Ligone guli kam
baryj numeriu 414.

Dr. Natalija Ašmenskas ir 
jos brolis, Dr. J. P. Asher, rū
pestingai gydo ir prižiūri ligo
nę nuo pat pradžios 
Jau penktas mėnuo 
ga.

Daktarai, aš pats,
dvi dukterys stengiamės kaip 

. įmanydami Agnieškėlei pagel
bėti. Ji labai myli skaityti 
“Naujienas”, kurios 
ko kasdieną, bet jau 
vaite negali skaityti, 
pakirto jos jėgas.

Dėkojam draugijoms, SLA., 
LDS. ir Chicagos Lietuvių už 
jų narių atsilankymą.

Taipgi, dėl ligos, buvome pri
versti apleisti tavernas biznį — 
perleidom žentui, Jonui Vis- 
niauskui ir dukterei Onai. Tvar
ko sėkmingai ir kviečia drau
gus ir pažįstamus užeiti.

D. Grebėnas.

Pirmą kartą jam įteikė dovaną 
Stanley Rogers ir 
gimtadieny j, kada 
mės visą vakarą.

Antrą kartą, vėl
da buvo suruošta jungtinė pa- 
rė apvaikščioti žičkaus gimta
dienį ir Wagnerių 12-kos me
tų vedybinio gyvenimo sukak
tuvių. Stanley Rogers išreiškė 
savo linkėjimus keliais žod
žiais zir įteikė Wagneriams do
vaną — 100 šmotų sidabrinį

SUSIRINKIMAI
BRIDGEPORTtf LIETUVIŲ NA

MŲ SAVININKŲ SĄJUNGOS na
rių mėn. susirinkimas įvyks tre
čiadienį, birželio 5 d., 7:30 vai. Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St Susirinkimas labai 
svarbus, visi nariai malonėkite at
silankyti. —S. Kunevičius, rašt.

jos ligos, 
kaip ser-

sūnūs ir

mus lan- 
trečia sa- 
Mat, liga

Gimtadienis ir 
Sukaktuvės

BELLW00D, ILL. — George 
žičkus kas metai šiaunlai ap- 
vaikščioja savo gimtadienį, o 
šįmet net ir iš dviejų kartų.

PRANCIŠKUS ŽVINAKIS 
(SVVIN)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 1 d., 10:15 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs, 46 m. amž., 
gimęs Lietuvoje, Raseinių ap- 
skrity, Kaltinėnų „purap. Ame
rikoj išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Amiliją, po tėvais Ju
škaitę, 2 dukteris: Alice 
Nyąuist ir Amelia, sūnų Rich- 
ard, motiną Marijoną Zarom- 
bienę, po tėvais Uršunskaitę, 
2 brolius Aleksandrą ir Vla
dislovą, 3 seseris Marcijoną 
Milash, Sophie 2 
Charlotte Chapps ir 
tų giminių draugų 
tarnų.

Kūnas pašarvotas 
Talman Avė. Tel. 
8552. Laidotuvės įvyks Trečia
dienį, birželio 5 d., 8:30 vai. 
ryto iš namų į Gimimo Pan. 
Šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o .iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Pranciškaus žvi- 
nakio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Dukterys, Sūnūs, Broliai, Se
serys ir kitos Giminės.

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

Bartosh ir 
daug ki- 
ir pažys-

6515 So.
Republic

EBffii 1500 NAUJŲ 
B KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip 

D1DEI.IV KAURU 

BARGENAI
Neatsiimta 6x0. 8x10,0x18, 0x15,11x10 
Verti nuo >7 Iki »6ft. Dabar >3 Iki 880 
Nauji 6x0, 8x10, 0x18, 18x18. 1014x15 
Verti |84 Iki $80. Dabar $10 iki $48 

ir aukA^iau.
15 0x18 tikrų orientalitj. 50 kitokių 

Mieros 3x4 Iki 11x18, 40% noalaldoa 
1000 Jardų karpetų po 50c Jard Ir aukiČ. 

300 Naujas Velvet 0x18 $18.50.
300 Naujas Wlltons 0x18 $34.50.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI.

6808-16 H. RADINE—Dienomis. 3 vakarus
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KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

«
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Svečiai linkėjo geriausių pa
sekmių 
o pp. 
visiems 
anksti 
“orait!”

puotos garbės ypatom, 
Wagneriai nuoširdžiai 
dėkojo. Uliavojom iki 
ryto. Visi išsiskirstė

Paul Pranis.

Antanas KlevinskJs 
Jau sveiksta

A. Klevinskas, 724 W. 18 St., 
buvo sužeistas Pullmano dirb
tuvėse, darbe, kovo 4 d. Per 
tris mėnesius buvo trijų dakta
rų priežiūroj. Tarpe tų daktarų 
vienas, kuris daug gelbėjo, tai 
buvo Dr. P. Žala toris, kuris čia 
pat turi ofisą prie Halsted ir 
18-tos gatvių.

Antanas Klevinskas pagei
dauja, kad Jonas, jo sūnus, at
silankyti] prie progos. Tas su
teiktų daug smagumo. —P. G.

Geri žemaičiai
Neseniai pp. Burbai su duk

rele ir sunumi ir pp. Gailiai su 
dukręle buvo svečiuose pas pp. 
W. Kukaičius, Lemont’e, III. 
Ponai Kubaieiai yra geri ir žy
nius žemaičiai ir biznieriai. Jie 
yra savininkai to gražaus Sim- 
set Park daržo piknikams. Čia

DOMICĖLĖ YASAITIENĖ 
po pirmu vyru Yuknienė 
Gyveno 1802 W. 46th St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 3 d. 7:55 vai. ryto, 
1940 m. sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoje. Amerikoj 
išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Pranciškų, dukterį Va
leriją ir žentą Pranciškų, Au- 
zbikius, dukterį Teklę ir žen
tą Edward Scamon, ir jų sū
nų Bronislovą, seserį Marthą, 
švogerį Juozapą Burkus ir jų 
šeimyną ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, birželio 5 
d., 8:30 vai. ryto iš kopi. į Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Domicėlės Yasai- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, žentai, Se

serys ir Giminės.
Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

LIUDVIKAS GEDRAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 1 d., 9:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje: Šiaulių ap
skrity, Lenkuvos parap., Gir- 
butkių kaime. Amerikoj išgy
veno 33 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
3 seseris, Elzbietą, švogerį 
Franciškų Girčius, Juzefą, 
švogerį Juozapą Bajorių nūs, 
Theodora, švogerį Stanislovą 
Uksus ir jų šeimynas ir daug 
kitų giminių, draugų ir* pa
žįstamų. Lietuvoje seserį Oną 
Miklajunienę, brolį Ambro- 
zą, brolienę Julijoną Giedrai
čius ir jų šeimynas.

Kūnas pašarvotas namuose 
4519 S. Springfield Avė. 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 pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę liekame: Seserys, 
Brolis ir kitos Giminės.

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

jie turi gražių gyvulių, kurių 
įdomiausi yra rakunai ir faza
nai.

Ponai Kubaieiai užaugino 
penkias gražias dukreles ir du 
sunu.

P-as W. Kubaitis yra narys 
žemaičių Kliubo, Chicagos. Lie
tuvių Draugijos ir kitų draugi
jų, taipgi yra geras naujienie- 
tis. —Onytė, z

pusė

Dviej.ų ir Pusės 
Metų Sukaktuvės

Neseniai suėjo du ir 
metų kai mirė graži ir jaunu
tė Veronika Gailiūtė, sulaukus 
vos 21 metelių. A. a. Veronika 
Gailiūtė dabar 
miero kapinėse, 
liain nuliudime 
mylimą sesutę.

Sukaktuvių dieną buvo atlai
kytos pamaldos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje. 
Po pamaldų svečiai, pp. Mi- 
lauckiai, pp. Burbai, p. Thomas 
su Simais, p. Yerumbauskiene 
ir Simus ir p. Pechilunas vyko 
į pp. Gailių namus užkan- 
džiams. —Onytė.

ilsisi šv. Kazi- 
Ji paliko didu
mo liną, tėvą ir

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Jo^

. * \
, ----------------------

Dainuos A. Ančiutė, 
“Gimnazistės”, Smagi 
Muzika, Įdomybės ir tt.

Primintina radio klausyto
jams, kad šiandien, antradienį, 
7 vai. vakare iš stoties WGES 
girdėsis reguliaris antradienio 
lietuvių programas, kurio leidi
mu rūpinasi Peoples Furniture 
Company krautuvė.

Šios dienos ptograme, tarpe 
kitų gerų talentų, dalyvaus žy
mi solistė, Akvilė Ančiutė, ku
ri padainuos gražių kompozici
jų ir liaudies dainelių. “Gim
nazisčių” nuotikiai bus įdomus, 
o prie smagios muzikos ir ki
tų įvairenybių radio klausyto
jai turės pfogos išgirsti svar
bių pranešimų bei patarimų.

Ypač jaunavedžiams ir ki
tiems šeimininkaujantiems bus 
naudinga girdėti geros žinios 
apie Peoples Furniture Compa
ny krautuvės didį “June Bride” 
išpardavimą, kur dabar labai 
gerai galima susipirkti visokias 
namų reikmenis su didžiausiu 
patogumu ir pinigų sutaupymu. 
Nepamirškite užsistatyti savo 
radio minėtu laiku. —Rep. xxx

Arlhur Popovich, 22, su 
sephine Lesilie, 20

John Vollcanet, 50, su Anna
Stanilla, 40

Edmund Apcelauskas, 24, su
Leokadia Kolasinski, 22

Michael Planutis, 25, su He
len Stankus, 25

Elmer Lūkės, 36, su
Baych, 29

Bernard Grigonis,
Alice Skrabis, 25

Jerome Bartkey, 26
Uis Bernotas, 22

Edward Bird, 25, su Dorothy
Trebus, 25

Michael Tanke, 26, su
Koraitis, 22

Joseph Smalley, 54, su
Gintert, 52

George Sherry,
Celeda, 27

George DeWitt,
Balogh,

Milo
Miskus,

Beatriče

25 su

su Phy-

29
Herides

22

32

39

29

Reikalauj’a 
Perskirų

Sophie Klemonda 
chael Klemonda

su

su

su

Helen

Elma

Vioiet

Marie

Anna

nuo Mi-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

* \

ANTANAS GUZAUSKAS
Persiskyrė su. šiuo pasauliu 

birželio 3 dieną, 11:00 vai. ry
to 1940 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Pakarčiumių kai
me, Kaltinėnų parap.

Amerikoj išgyveno 45 met.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną po tėvais Kra- 
sowskaitę, 3 dukteris: Jose
phine, Anną, žentą John ir 
Sophia žentą Michael, vieną 
anūką, brolį Kazimierą ir jo 
šeimyną, 3 švogerkas Christi- 
na ir Agnės Borusas ir Mar
thą Masulienę ir jų šeimynas 
ir kitas gimines.

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų Dr-jos.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri- . 
diko kopk, 3354 So. Halsted 
St. Laidotuvės įvyks ketvir- 
tad., birželio 6 d., 9:30 vai. ry
to. Iš kopi, bus nulydėta į 
Liet. Tautiškas 'kapines.

Visi a. a. Antano Guzausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Moteris, Dukterys, Brolis ir 

k lips giminės.
Laid. Direkt. P. J. Ridikas, 

Tel. YARDS 1419.

Šaltimiero Programo 
žinutės

kai, yra pavienis, draugiško, 
malonaus budo, energingas, pa
sižymėjęs football ir baseball 
sportuose. Jis ir biznyje yra 
progresingas.

Jam įdomus apylinkės lietu
viai, su kuriais malonėtų pla
čiau susipažinti, sueiti, pasitar
ti, ir pajuokauti.

Lietuviai, susipažinkite su 
Eddy Rūbas, vieninteliu regis
truotu lietuviu vaistininku Mel
rose Parke ir su Nellie Lcnard 
prie “soda-fountain”.

Stanley J. Rogers.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

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

pirmininkė, 10560 Edbrooke Av.; 
M. Naverauskienė — Nut. rašt., 
10320 So. WaUace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rast, 
St.; Paulina Stasiulis 
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
rienė—Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michigan 
Avenue.

Ketvirtadienio šaltimiero 
dio programas (10—11 vai. 
to, WIIIP) buvo pašvęstas Vai
nikų Dienai paminėti. Buvo pa
tiekta įspūdingas rinkinys pri
taikintų dainų ir eilių. Pažy
mėtina, kad programe nebuvo 
garsinimų. Suminėta tik vardai 
tų biznio įstaigų, kurios užlei
do savo laiką “Memorial” die
nos atžymėjimui.

Algirdas uį3razis, populiarus 
baritonas, kuris reguliariai gir
dimas Šaltimiero radio progra- 
muose, pereitą ‘ antradienį su
grįžo prie mikrofono po dešim
ties dienų medaus menesio. Ge
gužės 19 d. Brazis apsivedė su 
Miss AldonaiŠokas, Marąuclle- 
parkiete.

ry-

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

10520 So. State
Kasos

REIKIA PATYRUSIŲ DREIPSŲ 
operatorių, kreiptis 1527 West 
Roosevelt Road.

IEŠKO DARBO Už bartenderį, 
patyręs. Blvd. 7566.

REIKIA OPERATORIŲ prie sin
gle needle mašinų, tik patyrusios 
prie kelnių, jupikų, ir marškinių.

VIVI SPORTSWEAR,
229 So. Market Street

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

REIKALINGA MOTERIS dirbti 
restorane kaipo virėja. Pilnai pa
tyrusi; kepti ir “roastyti.” ir abel- 
nam virimui. 3828 So. Halsted St.

LIETUVIŠKOS TEATRALI š K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. — 

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

Dant J. Smith—korespond., 
Susirinki- 

antrą seredą 
mėnesio Hollywood 

2417 W. 43 St.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PATYRĘS bar- 
berys: 3232 So. Halsted Street.

REIKALINGAS VIDUTINIO 
amžiaus žmogus dirbti maudynėse. 
1916 West Division St.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edvvard 
Grushas—Nut. rašt., 3549 S. Hal- 
sted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.;- Ij’etrąę • Marozas—Fin. rašt., 
1649 So. ilarding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemett svet., 3336 Litua
nica avė. Chicago, III.

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

Jonas Romanas, Chicagos lie
tuvių koncertinis bei operečių 
veteranas, dabar taip pat regu
liariai girdimas šaltimiero va
landoj. —Ra^lio Klaus.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Iš Melrose Parko 
Lietuvių Gyvenimo

Biznieriai Lietuviams
Pataikauja

MELROSE PABK. — Mel
rose Park ir apylinkėje gyve
na pusėtinas, skaitlius sėkmin
gai progresuojančių lietuvių. 
Lietu'viškumd' neatsižada ir ne
sidrovi. Jų tarpe intelegentija 
žymiai’ vystosi. Jie turi susi
tvėrę kliubu& bei draugijas.

Didžiuomenė skaito dienraš
tį “Naujienos”. “Naujienas” 
jie ten perka garsiame laik
raščių ir magazinų sandely.] 
ant Broadway gatvės.

Lietuviai viską perką “už 
cash”. Biznieriai jų pageidau 
ja ir stengiasi ką nors lietu
viškai į juos prabilti.

Lietuviai Vaistinėj
George Portes, 101 Broad- 

way ir Maine st., savo gero
sios rųšies vaistinėje nuošird
žiai lietuviams pataikauja, pa
skirdamas gražią ir lietuviškai 
kalbančią moterį, Nellie Le- 
nard, prie soda-ir-lunch kaun- 
terio, ir menedžerium jauną, 
mandagų lietuvį, ,Edwardą įĘu- 
bą iš Marųuette Park, neseniai 
baigusį Notre Dame kolegiją.

Rūbas gražiai kalba lietuviš-

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

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kino prie mažos šeimynos, su val
giu ar be valgio. 4864 Archer' Avė.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 
Avė 
mininkas 
3327 Le Moyne St.; 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ ^NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Begen — 

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rast., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

N. Christiana 
tel. Juniper 5936; Vice-pir- 

Mike čepulevičius, 
Protokolų 

Lungevicz, 
tel.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

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

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS: 

Wm. Kriščiūnas—Pirm.
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Kiltis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
lakis—Fin. rašt., 3842 So.
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. rašt., 
4639 So. Whipple St.; J 
nauskas—Iždo glob., 6551 
California Avė.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas. 
831

1014 E.

Union

Mali- 
South

W. 33rd St.; K, Valaitis

IEŠKAU DARBO RESTAURAN
TS be mokesčio, tik už pamokinimą 
kaip valgius daryti. Rašyk Box 
2367, 1739 So. Halsted St.

IEŠKAU DARBO už karpenterį, 
esu patyręs prie taisymo namų, 
moku visokį karpenterišką darbą, 
esu 48 metų amž., sveriu 185 sva
rus. Paskutiniu laiku dirbau prie 
batų, kurie dabar uždarė, pinigų 
neturiu. Nė pe/lįstamų, noriu atva
žiuoti į Chicagą. Atsišaukite 2752 
Arsenai St., St. Louis, Mo.

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

IEŠKAU DARBO KAIPO kar- 
penteris, suprantu visokį medžio 
darbą, esu patyręs iš jaunystės? 
Atsišaukite C. J. Wirmanskis, 14307 
Cleveland avenue, Posen, III.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNO KAMPINIO BARGE- 
NAS. Pamatykite ką $8,000 nu
pirks: gerai pastatyta 2 aukštų ply
tinį su didele krautuve ir 4 kam
bariais užpakaly, einančių taverno 
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).

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

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spauldmg 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rašt.—Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungevvicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum- 
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė.

I Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 38U0 
West Armitage Avė.

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

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

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4553 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—J. D. 
Siman’s, 2520 W. 70th St.; Sekre
torius—Vytautas Uznys, 3232 So. 
Emerald Avė.; Iždininkas—Paul 
Petraitis, 812 W. 33rd St.; Fin. 
rašt.—Antanas Rudokas, 4547 So. 
Washtenaw Avė.; Iždo Globėja— 
Julia Petraitienė, 812 W. 33rd St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 
3-čią trečiadienį kiekvieno mėne
sio 7:30 vai. vakaro Hollywood 
Inn svetainėje, 2417 W. 43rd St.

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

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

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLIU- 
BO 15 WARDO VALDYBA 1940 
METAMS: F. J. Dowiat—pirminin

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

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

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Killis—Nut.-rašt., 3347 South 
Lituanica Avė., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III.; A. Buzins- 
kas—Kontr. rašt., 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 6Qth St, Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanicą Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35th St.; M. Z. Kadziauskas— 

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

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-žeme Pardavimui

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

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš t atsakančio asmens, mokėtis po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baž
nyčių, įjeras susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box A. 4, 
1739 So. Halsted.

MARQUETTE PARKE ant South 
Campbell Avė. prie 64 St., 4 flatų 
mūrinis namas po 4 kamb., vėliau
sios mados. Kaina $9800.00. 5 kam
barių mūrinis bungalow. Kaina 
$4700.00. 2 flatų po 6 kamb. mūri
nis. Kaina $6700.00. Turime viso
kių kitokių bargenų ir mainų.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avė. Rep. 3713.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

120 AKRŲ DERLINGOS ŽEMĖS, 
1% mylios šiaurryčiuose nuo Lock- 
port. Mike Stamm, R F D No. 2. 
Lockport, III.

BUILDING MATERIAL 
Statybai Materiolas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

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

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 6 
bušeliai $1.00—11 bušelių $1.50. 
Kreipkitės dėl kainų, dėl didesnių 
kiekių. Iškraustome nebrangia kai
nai Anglys tiesiai iš kasyklų. 110 
SOUTH RIDGELAND AVENUE, 
Worth, III.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGICIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gaL)



Vakar ir Užvakar žuvo:

46, buvo

prie 24-tos ir

Užmušė

avė.
buvo
veno

vairuotojas, 
nuo 6547 S. 

buvo policijos

ir Baltimore 
and Western

va- 
rin- 
tik

Žemiau seka vardai jaunų 
lietuvių, kurie šį mėnesį baigia 
Junior kolegijų ir High School 
mokslus Chicagoj ir priemies
čiuose.

NAUJIENOS, Chicago, III.

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

Antradien^ birželio 4, 1940

JAUNI LIETUVIAI BAIGĘ HIGH SCHOOLS 
IR KOLEGIJAS

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMES

VAKAR CHICAGOJE
Diplomų dalinimo iškilmės prasideda 

šią savaitę

0 Taip, Vakar 
Įvyko Rinkimai

Diplomų dalinimo iškilmės, 
paįvairintos muzika ir spec'a- 
lių žymių svečių kalbomis vyks 
įvairiose mokyklose beveik kas 
vakarą, pradedant trečiadieniu. 
Jos tęsis per tris savaites laiko. 
Ateinančią savaitę diplomus da- 
tins katalikiškos mokyklos, o 
pradedant birž. 20 d. dalins ir 
Chicagos viešosios mokyklos.

Šią savaitę diplomus gauna 
priemiesčių mokyklų mokin ai,

(Šv. Kazimiero akademijos 
mokslo metų užbaigtuvės ir 
diplomų dalinimas įvyks šį tre- 
čiadienį. Mokyklą baigia apie 
60 mergaičių).

Visiems jauniems lietuviams, 
baigusiems mokslus, linkime 
laimės ir pasisekimo, stiprios 
valios ir vilties, išėjus į pasau
lį pragyvenimą pelnytis ar toli
mesnius mokslus einant.

J. Sterling Morton Hgh 
Helen Aksamit 
Joseph Andrės 
Charles Banis 1 
Frances Bernotas 
Lorraine Broz 
Bernice Černis 
Florence Deveikis 
Narbert G rublis 
Angelo Jurkus

. Robert Kaspar 
Vincent Kasulaitis 
Milly Kowall 
Anna Krencius 
William Krones 
Rose Lūkės 
Violet Miller 
Norbert Mitchell 
Dominic Petraitis 
Betty Pugzlis 
Sophie Rocus 
Thomas Stanko 
Adele Stankus 
Melton Tūlis 
Edvvard Tumas 
Sylvia Visbaras 
Frank Wokas 
Bessie Roman

Rinko 8-:s Tesiėjus
Retas kuris chicagietis 

kar žinojo, kad tai buvo 
kimų diena. Gal sužinojo
tada, kai nuėjęs savo mėgia- 
mon alinėn surado, kad ji už
daryta.

Vakarykščiai rinkimai buvo 
teisėjams išrinkti: vienam mu- 
nicipialiam teisėjui, šešiems 
Superior’ teismo teisėjams ir 
Vienam Circuit teismo.

Laimėjo — dem. George L. 
Quilici — municipialio teisėjo 
vietą;

Į Superior teisiną, be opo
zicijos: John F. Bolton, Donald 
S. McKinlay, Joseph Sabath, 
John J. Sullivan, R. J. Kiley 
ir John A. Sbarbaro;

Į Circuit teismą, be opozi
cijos — Julius

Pralaimėjęs
miesto teisėją, rep. Edgar B. 
Elder, rinkimus skaito nelega
liais ir juos kontestuos.

H. Miner.
kandidatas

Kiek Lietuvoj 
Gimusių Ateivių 
Chicagoj

31,430

tepa-

nuošimtis 
nuo■1930 
šiek-tiek naujų 
bendrai didelės

atei- 
metų

York High School
H. Ewald 
Garda

William
Elda M.
Lena F. Stokes
Elmer J. Kunesh

Lyons TovVnship High
Rosalee Kukscha
Robert F. Matejka
Auna Plaeske
Wheaton Community High 
Richard H. Norrell

Suburbau High 
Stella J, Brazauskas 
Phyllis E. Polales 
Jeanne M. Paul 
Mildred P. Willis 
Robert Alvis 
Douglas Mykilas

Glenbard High 
Frank A. Barth Jr. 
Jean C. Churm 
Marian M. Yackley 
Edward Laurick 
William E. Zeman

North Central Kolegija 
Florence Norvvice
James Sluchy (iš Syracuse,

Nors 1940 cenze surinktos 
žinios dar nesuskaitytos ir ne
išanalizuotos, bet jau pasirodė, 
kad ateivių skaitline per pas
kutinį dešimtmetį mažai 
sikeitė.

Tam tikras 
vių išmirė, bet 
iki šių metų 
atvažiavo, tad
permainos skaičiuose nėra.

Einant 1930 metų cenzo ži
niomis, — ateivių, gimusių Lie
tuvoj, Chicagoj buvo 31,430.

Į tą skaitlinę įeina ne visi 
Chicagos lietuviai, bet tik tie, 
kurie, kaip aukščiau pasakyta, 
gimė Lietuvoj. Jų vaikai ir anū
kai, gimę šioj šalyj, yra skai
tomi amerikiečiais.

Chicagos lietuvių šeimynos 
vidutiniai turi po du-tris vai
kus. Pasiremiant cenzo skait
line lietuviams ateiviams, tai 
yra — 31,430, ir prie jos pri
dėjus jų vaikų skaičių, pasiro
do, kad chicagiečių lietuvių pa
sigyrimai, jog šiame mieste 
yra apie 100,000 lietuvių nėra 
labai perdėti.

Pirkdami Padangas 
Apsižiūrėkite

A H JI ENU-AI’M K Tohiptioi
PHILADELPHIA, PA. •— Karo laivas, Washington, 35,000 tonų, baigtas sta

tyti pereitą savaitę. Tai pirmutinis didelis laivas Amerikos kariškame laivyne 
nuo 1921 metu, v

Apiplėšė Lietuvio 
Ralph Budrike 
Alinę

Gaisrai Lietuviškose 
Apylinkėse

Mildred Johnson
Y. M. C. A. kolegija 

John Waitkus 
Frank Selemonavich
La Grange Junior Kolegija 
Constance Bulske
Robert Zeman

Nors padangų (tajerų) gami
nimo firmos šiais laikais sten
giasi prisilaikyti teisingų pri
žadų garsinimuose, bet yra to
kių ypatų ir agentūrų, kurie 
daro bet kokius prižadus savo 
reklamoje, kad tik pritraukti 
kostumerių.

Netikėkite perdaug “didžių 
nuolaidų“ prižadams. Tankiai 
tos nuolaidos yra gaunamos, 
bet tik perkant kitokios, piges
nės rųšies padangas, kurios nė
ra garsinamos.

Žiurkė Sukandžiojo 
Berniuką

Armour Institute of 
Technology

John C. Balsewicz
Charles J. Shukes
Lioyd Wil)iam Norkus
Edgar Robert Firantas

(Bus daugiau)

Mary Potaczek, 40 metų am
žiaus, 2609 19th street, o 
jos vyras Joseph, - 
sunkiai sužeistas.

Nelaimė įvyko
Western avenue.

Automobilio
Charles Skrabis,
Talman avenue, 
sulaikytas.

Po automobiliais taipgi žu
vo :

John Albert Deickow, 60, nuo 
3500 Fulton street;

Rev. Peter Zapintis, graikų 
bažnyčios kunigas, 65, nuo 454 
N. Green, ir

Henry Mfckes, 56, nuo 1514 
N. Honore street.

Traukinys
Prie 135-tos 

avenue, Chicago 
Indiana traukinys užmušė ma-

Walter Lawrence. Jis 
40 metų amžiaus ir gy- 
ad. 13436 Brandon

• Neseniai pavirto ir sun
kiai susižeidė 52 metų darbi
ninkas, James Waller, nuo 1012 
Madison Street. Vakar jis mi
rė Norwegian-American ligoni
nėje. Po panašios nelaimės va
kar taipgi pasimirė 73 
Anna Holden, chicagietė 
6850 S. Green Street.

metų
nuo

• 55 metų chicagietis 
rew Bradkey žuvo ugnyj, kai 
užsidegė jo keturių kambarių 
butas, skiepe, ties 2146 Chur- 
chill street.

And-

• Skokie Valley miškų pre- 
zerve arklys užmušė garsią 
Chicagos šokėją, Muriel Kret- 
low — (Mrs. John Gihon, pri- 
vatiškam gyvenime). Arklys 
pasibaidė automobiliu, moteriš
kę numetė ir ant jos užvirto.

• “Roller skate’ais“ bevaži
nėdamas pavirto ir mirtinai 
susižeidė 34 metų Adrian 
son, Link-Belt Company 
nierius nuo 2442 
street.

East

apie 
peiliu

Pear- 
inži- 
78th

karą 
kirto

K

Keistučio Kliubo 
Piknikas Įvyks 
Šį Sekmadienį

• Laike ginčo 
“oponentas-nacis” 
ir sunk’ai sužeidė 67 metų laik
raščių pardavėją, Thomas Jef- 
ferson, nuo 2645 West Monroe 
street.

Vagys Pasigrobė $180
BRIGHTON PARK. — Poli

cija šiandien ieško trijų jaunų 
piktadarių, kurie apiplėšė lie
tuvio Ralph Budriko alinę, ad
resu 3322 West 47th street, 
netoli Kedzie avenue.

I 1 1 5* i >’

Vienas piktadarių buvo ap
siginklavęs šautuvu, kurio 
vamzdis buvo nupjautas.

Nuo savininko, ir nuo kostu- 
merio, Charles Januškos, jie 
atėmė $180.

Apiplėšė Valgyklą
Kiti, o gal ir tie patys, 

užpuolikai pasišlavū $288 
savininkų, tarnautojų ir 
tumerių Jack and Murray 
gykloj, adresu 
Grove avenue.

trys 
nuo 
kos- 
val-

512’7 Cottage

Saugokitės Šio 
Blogu Čekių 
Skleidėjo

Per 12 Metų Sėdėjo 
Kalėjime ir 
Batus Taisė

Bus Liberty darže

apdegu tuš-

Vukar ir užvakar lietuviško
se apylinkėse buvo kilę šie gai
srai: Ad. 1934 ir 1936 South 
Jeffersoii street,
čias namas ir tj’įpiĮ aukštų gy
venamas namas — priežastis 
degtukai;

1927 W. Pershjng Rpad — 
Goldblatt brolių kepykloj, prie
žastis taukai pečKij;

4458 S. FaįrfięĮd ayenue — 
gyvenamas namas, priežastis 
perkaitęs pečiaus vamzdis;

3316 So. Hals^cd street .— 
lietuvio gėlininko S. Lovięk’s 
garažas, užsidegė nuo elektros 
vielų " automobilyj.

Visuose atsitikimuose nuo-1 
stoliai buvo maži arba viduti
niai.

Mokesčiai Valstijos 
Nedarbo Apdraudos 
Fondui

New York gelžkelio policijos 
departamentas perspėja Chica- 
gos gyventojus saugotis blogų 
čekių “artisto“, kuris, policija 
mano, gal būti Chicagoje neuž
ilgo, o gal jau ir yra.

Šis piktadaris dažniausiai va
dinasi Leonard J. Couch, ir 
vartoja “sočiai security“ korte
lę numeriu 551—18901. Jis yra 
apie 27 metų amžiaus;
pėdų, devynių ar dešimts colių ( 
aukščio ir sveria apie 155 sva-. 
rus. Jis turi tamsius, garbiniuo-; 
tus plaukus, ir yra geras kalbė
tojas.

Dažniausiai jis bando mainy
ti čekius už $28.50, ant kurių 
yra pažymėtas numeris 6245. 
Čekiai atrodo geri, tad bukite 
atsargus. '

Samdininkai, kurie 1939 me
tais samdė nors aštuonis darbi
ninkus, per 20 savaičių laiko 
privalo mokėti taksus į bedar
bės atlyginimo fondą.

Illinois Valstijos darbo direk
torius, Martin P. Durkin, už
vakar ragino samdininkus, ku
rie dar nesumok® j o visus 1939 
metų taksus, pasiskubinti tai 
padaryti prieš birželio 30 d. Po 
tos dienos užsilikusieji mokės- 

; penkių I ^us padvigifbinti: samdi
ninkai turės mokėti viso 5.7 

Z1 nuošimčius —- 3 nuošimčius fe- 
I deralei valdžiai, 2.7 nuošimčius 
valstijai.

SLA Rankdarbių 
Parodos Komisijos 
Susirinkimas

Kelioliką Sužeidė 
Eleveiterių 
Nelaimėj

sto-

Dabar nori $10,000 atlyginimo
INDIANA HARBOR, IND. — 

Prieš 21 metus Indiana harbo- 
rietis, Alexander Ripan, dabar 
49 metų amžiaus, buvo rastas 
kaltas nužudymu tūlo Louis

Keistučio Pašalpos Kliubo 
piknikas įvyks J. Pilkio Liber
ty darže, Willow Springs, šį 
sekmadienį, birželio 9 d. Susi
rinkime, laikytame geg. 5 d., 
kliubas išrinko 25 darbininkus 
piknikui, kad visi svečiai butų 
visur greitai aptarnaujami.

• Susisiekimui jau pilnai 
atidarytas Damen avenue gat
vės prailginimas, nuo 74-tos iki 
79-tos.

• Prie Lawrence and Cum- 
bcrland vakar rytą sudegė trys 
tvartai, priklausanti Green 
Tree Stables arklių bendrovei. 
Ugnyj žuvo septyni brangus 
arkliai.

Po daktarų priežiūra yra 10 
metų Robert Tuckman, nuo 
3126 W. 15th street.

Berniukui bežaidžiant savo 
namų kieme didelė žiurkė jam 
skaudžiai sukandžiojo kairią 
ranką.

Prie Randolph ir Wells 
ties vakar rytą susikūlė du 
eleveiterių traukiniai. Nelaimėj 
apie Šimtas žmonių buvo su
krėsti, o kelioliką buvo ir sun
kiai sužeistų, t

Nelaimes priežastis dar 
nustatyta, bet turbut buvo 
gedę stabdžiai.

ne-
su-

Gegužės 28 d., S.L.A. 6 Ap
skričio Moterų Rankdarbių pa
rodos komitetas laikė susirin
kimą pas p. K. Rypkevičienę. 
Komitetas susideda iš šių mo
terų: pp. K. Rypkevičienės, A. 
Miščikaitienės, A. Miller, E. 
Mockus ir V. Faiza.

Kitas susirinkimas įvyks šį 
vakarą, birželio 4 d,, 7:30, taip
gi pas p. Rypkevičienę, ad. 1517 
N./Bell avenue. -

Visos narės malonėkite pri
būti, nes 
tarti

chįgan valstijoj.
Tuo laiku balistikos (šautu

vų kulkų) mokslas dar nebuvo 
ištobulintas. Su to mokslo pa
galba galima ištirti iš kokio 
ginklo kulka buvo šauta, nes 
ginklo vamzdis kiekvienoj kul
koj kiekvienas šautuvas daro 
savo žymes.
<’ Vienas to laiko “ekspertas“ 
liudijo, kad kulka, kuri nužudė 
Louis Tirpulą, buvo šauta iš 
revolverio, rasto pas Bipaną. 
“Eksperto“ liudijimas įtikino 
jury ir Ripanas buvo nuteisiąs 
kalėti iki gyvos galvos.

Nuteistas nekaltai
Laimei, ta kulka ir revolve

ris, kurie nuteisė Ripaną, buvo 
išlaikyti. Po 20 metų, 1939 me
tais, balistikos ekspertai juos 
vėl ištyrinėjo ir pripažino, kad 
ta kulka negalėjo būti šauta iš 
Ripano revolverio. Ripanas bu
vo paliuosuotas. Kadangi jis 
buvo pabėgęs iš kalėjimo 1929 
m. ir slapstėsi iki 1935 m., ka
da jis vėl buvo suimtas, tai Ri
pan už kito nusikaltimą išbuvo 
kalėjime 12 metų.

Ripan yra batsiuvis, ir kalė 
jime jis dirbo prie savo amato. 
Dabar, pripažintas nekaltu, jis 
ieško atlyginimo iš Michigan 
valstijos už savo 12 metų dar
bą. Jo draugai ir net prokuro
ras, kuris jį pasiuntė kalėji- 
man, mano, kad valstija turėtų 
jam užmokėti bent $10,000.

Pirmieji reikalavimai Michi
gan legislaturoje ir teismuose 
nuėjo veltui, bet planuojama 
vėl kreiptis prie legislaturos at
einantį sausio mėnesį.

tis šiltesnis, tai ir susirinkimai 
, darosi neskaitlingi. Bet viskas 
buvo atlikta kuogeriausia pagal

Pirm. F. Jakavičia pranešė, 
I kad balandžio mėnesį mirė vie- 
i nas narys. Keistutiečiai išreiš
kė pagarbą jo atminimui atsi
stojimu.

Vajus nesiseka
Finansų raštininkas, Dr. Žli

bas, pranešė, kad finansai yra 
tvarkoje ir iždininkas J. Kli
mas raportą patvirtino. H. 
Chapas paskaitė raportą apie 
keistu liečiu investuotą kapitalą.

Vajaus komisija pranešė, kad 
darbas yra nesėkmingas ir nė
ra vilties, kad tikslas gauti 
1,000 narių bus atsiektas. Bet 
progresas yra visuomet daro
mas. Dr. Strikolis patikrino 
dviejų naujų narių sveikatos 
stovį ir juodu pagalios

Pašalino Homewood 
Nuovados Viršininką

turčsiip daug ką ap-

Cook apskričio šerifas. O’- 
Brien vakar iš pareigų praša
lino apskričio policijos Home- 
woodo nuovados viršininką, 
įeit. Fred Mulhausen. Jis yra 
kaltinamas nepaklusnumu.

Pašalintojo vieton paskirtas 
Įeit. Morrip Levitam

tapo

Kliubo choras
Kliubo choro įpmisija 

nešė, kad darbas eina sėkmin
gai ir kad choras išpildys pro
gramą piknike sekmadienį. 
Choras, kuris yra vedamas p. 
Juozo žurono, pirmu kartu 
pasirodė publikai bal. 21 d., ka
da West Side salėj statė sceno
je dviejų aktų veikalą “Kauno 
Ponai“. Vaidylos buvo J. Stul- 
gaitis, Wm. Buishas, L. S. Da- 
gis, L. Diglis, H. Franauskas, 
A. Kanaldas, J. Misevičia, H. 
Chapas, A. Maley ir Jerry Dag- 
lis. žodžiu sakant, perstatymas 
pavyko. Pelno buvo apie $50. 
Choro pamokos įvyksta kas 
ketvirtadienio vakarą Holly- 
wood svetainėje. Visi kas myli 
dainas yra kviečiami pamokas 
lankyti.

Paskutiniu laiku sirgo musų 
darbštus keistutiečiai, p-lė J. 
Skeberdaitė ir p. M. Kasparai
tis. Patariu šiuos narius prie 
progos aplankyti.

J. D. Bendokait s.

pra-

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

• Už tariamą jaunos moti
nos užpuolimą policija suėmė 
du jaunuolius: 25 metą Emil 
Bratu, nuo 2111 N. Racine, ir 
23 metu Benny Pulaski, 2435 
Clybourn avenue.

Anglių Išpardavimo
Garsinimas Pasiliko 
Garsinimu

Garsino nebūtus “bargenus“, 
kad privilioti pirkėjus

Chicagos organizacija, vadi
nama Chicago Better Business 
Bureau, nuolatos darbuojasi ei
linių pirkėjų gerovei, iškelda
ma aikštėn kai kurių firmų ne
padorumą, klastingus garsini
mus ir t. t.

Kada Milton E. Robinson 
Coal Co., anglių pardavinėjimo 
firma, buvo apskųsta neteisin
gais garsinimais, Better Busi
ness biuras ištyrinėjo dalyką ir 
štai ką rado:

“Anglių nėra!“
Ši anglių firma buvo išleidus 

plakatus, ant kurių garsino, 
kad perkant du tonu anglių, 
kostumeris gaus antrą toną už 
vieną dolerį. Pirmoje dienoje 
to didelio “išpardavimo“ no
rintiems anglių buvo pranešta, 
kad visos anglys jau išparduo
tos. Antrą dieną ir vėl ta pati 
pasaka.

Kai kurie pasiskundė biurui 
ir tas pašaukė kompaniją atsa
komybėn. Kompanijos atstovas 
teisinosi, kad pasiūlymas nebu
vo bendras, bet buvo pasiųstas 
tiktai tam tikriems buvusiems 
kostumeriams ir naujiems pro
spektams.

Biuras prašė firmos parodyti 
gera valia priduodant sąrašą tų 
“specialių“ kostumerių, ku
riems pagarsinimas buvo taiko
mas. Nors firmos atstovas pri
žadėjo tokį sąrašą parodyti, iki 
šiol dar to nepadarė. Pasirodo, 
kad tas bargeno garsinimas ir 
lieka tik garsinimu. (Sp.)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE




