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MERKYS IŠVYKO Į MASKVĄ
SOVIETŲ. VALDŽIA STATO NAUJUS 

REIKALAVIMUS
Lietuvos policija tikrina įtartinus asmenis 

rusų stovyklų rajonuose

PRANCŪZAI SUNAIKINO ŠIMTUS 
VOKIEČIŲ TANKŲ

Franeuzai atlaiko nacių atakas

KAUNAS, birž. 6. — Lietu
vos premjeras Antanas Merkys 
birželio 6 dieną išvyko Mask
von su sovietų Rusijos užsie
nių reikalų komisaru Molotovu 
pasitarti ir išaiškinti nesusi
pratimus sovietų karių reika
lu. •

Ministrą p'rmininką lydi 
gen. Rėklaitis ir užsienių rei
kalų ministerijos referentas Dr. 
P. Mačiulis.

Sovietų kariuomenes stovyk
lų rajonuose Lietuvos policija 
sustiprino kontrolę ir stropiai 
tikrina įtartinus asmenis.

■....X—- X—X—-

Kitas pranešimas ketvirta
dienį kalba:

KAUNAS, birž. 6. — Prem
jeras Antanas Merkys šiandie 
išvyko į Maskvą pasitarti su 
sovietų premjeru ir užsienių 
reikalų komisaru Molotovu. Jų 
pasitarimai lies kaltinimus, buk 
sovietų kariai, laikomi Lietu
vos teritorijoje, yra vagiami.

Reiškiama betgK ntftmtfmč, 
kad Rusija gali įteigi Lietu
vai naujus reikalavimus; kad

JUNGT. VALSTIJOS NEPLANUOJA 
MASINIŲ AREŠTŲ

WASHINGTON, D. C., birž.
6. — Generalus Jungt. Valsti
jų prokuroras, Robert H. Jack- 
son, pareiškė ketvirtadienį, jo- 
gei kalbos, kad Teisingumo De
partamentas planuoja masinį 
vajų arba masinius areštrfs ry
šium su krašto apsaugos pro
grama, yra visai nepagrįstos.

Sulaikytas laivų kur- 
savimas tarų Italijos 

ir Maltos
ROMA, Italija, birž. 6. — 

Italijos vyriausybė paskelbė, 
kad laivų kursavimas tarp Mal
tos, Britanijos laivyno bazes 
Viduržemio Juroje, ir Italijos 
salos Sicilijos sulaikytas.

Tai vis rodo Italijos prisi
ruošimus stoti į karą.

Gi Turkijoj iš Istanbul mie
sto vyriausybė įsakė pašalinti 
dalį civilių gyventojų. Be to, 
įsakyta apšlakstyti medinius 
trobesių stogus kreidos miši
niu. Mišinys sumažinsiąs pade
gančių pastatus bombų pavo
jų.

šituos prisiruošimus Turkiją 
daro numatydama karo su Ita
lija galimumą.

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

Vešiau po lietaus arba per
kūnijos; vidutinio stiprumo ir 
apistipriai pietų vakarų vėjai; 
saulė teka 5:15 v. r., leidžiasi

Mussoliniui laišką. Jis prašo 
Italijos diktatorių nestoti į ka
rą. Laiškas esąs “paskutinis” 
tuo reikalu popiežiaus atsišau-

8:22 V. v. 

kareivių vogimo klausimu.
Nauji Rusijos reikalavimai 

gali būti didesni, negu sąlygos, 
kurias nustatė Lietuvos - Ru
sijos nepuolimo paktas.

---- X---- X---- X----
STOCKHOLM, Švedija, birž. 

6. — Švedijos dienrašty “Af- 
tonbladet” pranešimas iš Kau
no ketvirtadienį sako, kad Lie
tuvos ministeris pirmininkas 
Merkys išvyko į • Maskvą kon
ferencijai su Molotovu.

Rusija statanti naujus rei
kalavimus Lietuvai. Tie reika
lavimai esą: karinė Lietuvos 
sutartis su Rusija.

Esmėje tai reiškia stipresnį 
Rusijos dominavimą Lietuvoje.

Kiti pranešimai kalbas kad 
Lietuvos - Lenkijos pasieny su
koncentruota daug rusų kariuo
menės.

šiuo metu Maskvoje yra Lat-
vijos karo ministeris Berkis. 
Taigi Molotovas daro spaudi
mą ir į Latviją.

Pasak Švedijos dienraščio, 
'Stalinas vis labiau bijo greitų 
ir didelių Hitlerio laimėjimų 
kare ir stengiasi įsitvirtinti Pa-

ji nepasitenkins vien sovietų' baltij y.

Mussolinio agentas 
grūmoja Jungt.

Valstijoms
ROMA, Italija, birž. 6. — 

Žinomas Italijos žurnalistas 
Virginio Gayda ketvirtadienį 
įspėjo: ateity totalinės valsti
jos padarysiančios intervenciją 
Jungt. Valstijose, jeigu Ame
rika padės sąjungininkams, 
britams ir franeuzams, dabar
tiniame kare.

Gayda dažnai pareiškia Mus
solinio nuomones, kai Musso- 
liniui pačiam neparanku jas 
pareikšti.

Deda minas Italijos 
pakraščiuose

ROMA, Italija, birž. 6. — 
Italijos vyriausybė painforma
vo Jungt. Valstijas,* kad 12- 
kos mylių platumo juosta de
damos minos visu Italijos pa
kraščiu?

Naciams skubiai 
reikia aliejaus

BUDAPEST, Vengrija, birž. 
6. — Naciai gabena aliejų iš 
Rumunijos tiesiai į vakarų 
frontą. Reikalas vokiečiams 
aliejaus fronte esąs labai di
delis. i

VATIKANO MIESTAS, birž.
6. — Popiežius Pijus pasiuntė

kimas į Mussolinį. kiu tikslu keliauja.

T
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FRĄNCIJA. — Ilgai nelaukdami po savo didžio laimėjimo Flandrijoje, vokie
čiai pasiuntė 600,000 karių į naujus mūšius—Franciją užkariauti. Mūšiai eina 110 
mylių frontu, nuo Anglijos Kanalo iki Aisne upės.

Jungt. Valstijos gali 
parduoti amuniciją 

sąjungininkams
WASHINGTON>D. C., birž.’ 

6. — Generalus ' prokuroras
Jackson paskelbė opiniją, kad 
Jungt. Valstijos nenusikals 
tarptautiniems įstatymams, 
parduodamos Britanijai ir Fran- 
euzijai amuniciją ir pabūklus 
iš Pasaulinio karo laikų.

Jungt. Valstijos turi iš anų 
laikų užsilikusių 600,000 šau
tuvų, 2,500 lauko patrankų ir 
amunicijos.

Teisingumo, karo ir valsty
bės departamento atstovai at
sisakė daryti komentarus ■ ry
šium su 'prokuroro Jacksono 
pareiškimu.

Miunchenas sąjun
gininkams bran

giai kainavo
LONDONAS, Anglija, birž. 

6. — Kaip žinoma, Chamber- 
lain ir Daladier atidavė Čeko
slovakiją Vokietijai. Kartu te
ko vokiečiams ir čekų tankai. 
O kai gegužės mėnesį vokiečiai 
veržėsi j Francuziją per Seda
ną, tai franeuzai lengvai dau
žė vokiečių tankus. Vokiečiai 
todėl pasiuntė pirmus čekų 
stipriuosius tankus. Čekų tan
kai sulaužė franeuzų liniją ir 
privertė sąjungininkus trauk
tis iš Belgijos.

Miunchenas brangiai kaina
vo sąjungininkams. 

— -------—i----

Meksika patikrins 
svetimšalius

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, birž. ,6. — Artimoj atei
ty vkĮaus reikalų departamen
tas pradės daryti patikrinimus, 
kuriose Meksikos dalyse ir kiek 
svetimšalių gyvena ir kuo jie 
užsiima.

Be to, nacių ir komunistų 
veiklos sujaudinta, Meksikos 
valdžia reikalaus, kad svetim
šaliai, keliaudami užsiregis
truotų miestuose, per kurios 
keliauja, ir panformuotų ko-

KARO ŽINIŲ 
ŠATRAI K A

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

PARYŽIUS; Francuzija, birž. 
6. — Antrą Vokietijos ofen- 
syvo dieną nacių tankai kai 
kur prasimušė per pirmąją 
franeuzų liniją, bet toliau su
sidūrė su stipriomis franeuzų 
pozicijomis. Frhncuzai/ sakosi 
sunaikinę šimtus nacių tankų. 
Gi vokiečių pranešimai kalba, 
kąd jie, naciai, veržiasi ’ipir- 
myn, ypatingai fronto vakarų 
daly, Anglijos Kanalo srity.- 

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

6. — Francuzijos didžiosios ka- 
nuolės, išgarsėjusios pasaulinio 
karo metais, kelią suirutę na
cių eilėse. Daug Vokietijos tan
kų sudaužyta. Generolas Wey- 
gand pareiškė: Padėtis pakan
kamai gera; mušis eina kaip 
buvo numatyta.

—X—X-----X—

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
6. — Painformuotuose Pary
žiaus sluoksniuose kalbama: 
jeigu franeuzai atsilaikys dar 
48 valandas, tai reikš, kad pa
dėtis išgelbėta.

---- X---- X-----X-----

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
6. — Nauja metodą prieš tan
kus kovoti pasirodė gan sėk
minga. Spęciąliai įpratintų fran
euzų būriai, pasislėpę laukia 
nacių tankų. Kai šie prasimu
ša per franeuzų priešakines po
zicijas, juos užpuola iš visų 
pusių paslėpti kariai ir sunai
kina. šimtai nacių tankų su
naikinti, pareiškė premjeras 
Reynaud.

—:>x—x—X'
PARYŽIUS, Francuzija, birž. 

6. — Perorganizuotas Francu
zijos ministerių kabinetas. Iš 
kabineto pasitraukė buvęs 
premjeras Daladier.

—X—-x—X—

LONDONAS, Anglija, birž. 
6. — Vokietijos lėktuvai ata
kavo Anglijos pakraščius, še- 
ši asmens lengvai sužeisti, vie- 
nas namas sunaikintas. Anglai 
laukia daugiau.tnacįų atakų.

Prašo paskubinti 
lėktuvų siuntimą

Europon ~ ~
PARYŽIUS, Francuzija, birž. 

6. — Dienraštis “Le Matin” 
sako, kad^ Jungt.'Valstijų am
basadorius Francuzijoje, Wil- 
liam Bullitt, per telefoną krei
pėsi į prez. Rooseveltą prašy
mu paskubinti siuntimą sąjun
gininkams lėktuvų iš Jungt. 
Valstijų. Tokį pat prašymą pa
reiškė Jungt. Valstijų ambasa
dorius Kennedy, kuris yra Lon
done.

Patarė italams išsi
kraustyti iš Žibuti
JIBUTI, Francuzijos Somaliu 

Žeme, birž. 6. — žibuti mie
ste, Afrikoje, kuris priklauso 
Francuzijai, gyvena nemaža5 
italų. Italijos konsulas patarė 
italams išsikraustyti iš mie
sto.

Pripažįsta, kad vo
kiečiai kai ką lai
mėję Somme mūšy
LONDONAS, Anglija, birž. 

6. — Britanijos karo eksper
tai ketvirtad enį pripažino, kad 
vokiečiai padarę progreso Som
me - Aisne mūšy, Francuzijo
je. Kai kuriuose punktuose jie 
pasistumę pirmyn. Tačiau vo-« 
kiečių laimėjimų negalima skai
tyti svarbiais laimėjimais.

Windsoro hercogas 
pasitraukė iš 

armijos
LONDONAS, * Anglija, birž. 

6. — Pranešama, buvęs Ang
lijos karalius, dabar Windsoro 

I hercogas, pasitraukė iš karo 
(tarnybos, kurioj jis buvo bri
stų'ir franeuzų susižinojimo ka- 
I rininkas.

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
6. — Premjeras Reynaud ket
virtadienį pareiškė, kad šimtus 
nacių tankų franeuzai sunai
kino Somme - Aisne mūšy. 
Nors padėtis karo lauke yra 
labai rimta, vis gi tenka turė
ti viltį, pareiškė Reynaud.

---- X—X---- X----

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
6. — Ketvirtadienio praneši
mai rodo, kad bendrai franeu
zai sula.ko vokiečių ofensyvą 
prieš Paryžių.

Vienur ir kitur vokiečiai pa
sistūmė pirmyn, franeuzai pa

PAKEITĖ FRANCUZIJOS MINISTERIŲ 
KABINETĄ

DALADIER PASITRAUKĖ Iš KABINETO

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
6. <— Naktį į ketvirtadieni 
premjeras Reynaud paskelbė, 
kad jis pakeitė ministerių ka
binetą. Rezignavo užsienių rū
kalų ministeris Dalad er. . Jo 
portfelį paėmė pats Reynaud. 
Jis dabar bus greta premjero 
dar karo ir užsienių reikalų 
ministeris.

Kiti nauji ministeriai bus: 
Paul Baudouin — Reynaudo

VOKIETIJOS LĖKTUVAI MĖTĖ BOM
BAS ANGLIJOJE

LONDONAS, Anglija, birž. 
6. — Ketvirtadieni Vokietijos 
lėktuvai mėtė bombas Anglijos 
rytų pusės pakraščiuose. Na
cių lėktuvai skrido 270 mylių 
ilgio ruože, šeši asmens leng

ANGLIJOJ PLANUOTA EKONOMIJA 
PO KARO

LONDONAS, Anglija, birž. 
6. — Darbo ministeris Bevin 
ketvirtadienį kalbėdamas dar
bininkų susirink’mui pareiškė: 
Dirbdamas šiandie aš turiu 
omenėje ateitį, kai karas pasi
baigs. Stambiojo biznio mono
polijos sistema pasirodė suklu

VARO KAMPANIJA PRIEŠ PENKTĄ 
KOLONĄ

WASHINGTON, D. C., birž. 
6. — Jungt. Valstijos vis la
biau plečia kampaniją prieš 
penktą koloną, būtent asmenis, 
kure skaitomi pavojingi šalies 
interesams.

Prez. Rooseveltas pareikala
vo, kad kongresas paskirtų dar 
$6,558,800 Federal Bureau of 
Investigation . sustiprinti. Iki 
šiol šitas biuras turėjo 1,000 
agentų. Ateity jis numato sam
dyti 1,600 asmenų. Tarp ko ki
ta, biuro užduotis yra kovoti 
penktąją koloną Amerikoje.

Valstybes departamentas su
varžė svetimšalių įvažiavimą į 
Jungt. Valstijas ir keliavimą 
šaly.

•Suvaržytas išlipimas sveti
mų šalių jūreivių iš laivų į 

sitraukė, bet niekur vokiečiai 
nesulaužė franeuzų linijos.

\ Vokiečius ištiko nelaime. 
Franeuzai sunaikino šimtus jų 
tankų. Kai kurie pranešimai 
kalba, kad naciai pražudė dau
giau nei 400 tankų į dvi die
nas.

Nauja franeuzų taktika tan
kams kovoti esanti tokia: jie 
leidžia nacių tankams prasimuš
ti per jų pozicijas, bet nuker
ta reikmenų parupinimą tan
kams. Kai tankai mėgina su
grįžti atgal į savo bazes, tai 
juos užpuola parinkti franeu
zų būriai ir sunaikina.

padėjėju užsien ų reikalų mi
nisterijoj ; generolas de Gaulle, 
Reynaudo padėjėju karo mini
sterijoje; Jean Prouvost infor- 
maeiftj ministerių (vietoj Louis 
Frossard); Yvon Delbos, užsie- 
bltp reikalų min steriš....Teori
Blumo kabinete, dabar bus 
svetimo reikalų ministerių. 
Pakeisti ir kai kurie kiti mi- 
nisteriai.

Pakeitimai sustiprinsią vald
žią.

vai sužeisti. Vienas namas su
naikintas. Britai mano, kad tai 
buvo tik pradžia, kad ateity 
tenka laukti daugiau ir pik
tesnių Vokietijos lėktuvų ata
kų.

pusi kvotimų valandoje. Po ka
ro re kalinga bus planuota eko
nomija, viešieji darbai ir vi
suomenės projektai. Kitokios 
išeities nematyti... Mes nepa- 
leisime devyniems vėjams blaš
kyti vyrus, kurie dėjo pastan
gas karą laimėti.

krantą Jungt. Valstijose; iš tų 
jūreivių bus reikalaujama pa
liudymų, kad jie yra užreg s- 
truoti kaipo laivų tarnauto
jai.

Uždrausta amatorių radijo 
stotims daryti susisiekimus su 
svetimų šalių radijo stotimis.

Atstovų rūmai priėmė ir pa
siuntė į senatą bilių, kuris rei
kalauja tuojau deportuoti sve
timšalius sugautus sabotažą 
vykdant arba užsiimant šnipi
nėjimu; bilius taipgi reikalau
ja deportuoti kriminaliai nusi- 
kaitusius svetimšalius.

Senato komitetas rekomen
davo priimti bilių, kuris už
draustų teikti pašalpą svetim
šaliams, komunistams ir na
ciams.

I . ’ v ■. •' '"| . , ,'v.i ' '
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Rumunija ant bedugnės krašto...
Mr$. A. K. JARUSZ] DR. STRIKOL’IS

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 464$ SO. ASHLAND AV*.

(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA)
(Tęsinys)

Didžiausias šių laikų poetas, 
literatas, žurnalistas Mikolas E- 
minesku (18l(J—80) tokios di
delės įtakos turėjo tų laikų ir 
šių dienų rumunų literatūrą, 
jog neklystu vadindamas dargi 
šiandien po 50 metų jo mirties 
didžiausįu rašytoju ir ne kas 
kitas, kaip jis literatūroje gau
siausiai išnaudojo šį tautosakos 
šaltinį savo kuriniuose, kaip ly
giai jau šių dienų vienas žy
miausiųjų prozaikų Mykolas 
Sadovenu (g. 1881 m.). Jub 
dargi revoliucinis rumunų lite
ratas, rašęs prancūzų kalba, vi
siems žinomas Panaita Istrati, 
neišvengė šios įtakos ir jo did 
vyriai — piemens, romantiški 
“svieto lygintojai” gaidukai — 
kalba romantinės rumunų lite
ratūros kalba.

tojus savo kalbos poetiškumu 
bei vaizdingumu, tiesiog muzi
ka. .

Už tai rumunų literatūroje, 
nors rodos, taip artimai susiri- 
susįąi feent istoriniais saitais su 
Rusija, nerasite Dostojevskių, 
Mcrežkovskių, visų tų “(Ųęvo įv 
pasaulio tiesos” ieškotojų b,ei 
žmogaus sięlos “utmėtojų”.

Rumunas nesudėtingas, labai 
žemiškas, paskendęs šiandien 
savo kąędieniųėję Įmovoje už 
d.uojios kųsuŪ, gi dvarininkas 
aikvojųs savo pajėgas girtuok
liavime Ųei savo Don Quijotiš- 
kais žygiais norįs nustebinti pa
saulį, neturi laiko leistis į mis-

PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern av. I į8p yai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

Telefonas: vak. Nedėlioj pagąl susitarimą
HEMLOCK 9252 I 0<as4» TeL: YARDS 4787 

Valandos nuo 10:00 Namų TeL: PROSTŲCT 1930 
7. r. iki 5 v. popieti-----~~ ~~ : ~
Juo G iki 9 vak., fAQ p tt VL^UI ’TQ 
Treč. irPenkt. nuo JLIIV. V. £d. V ĘdUJDJL/JUJ 
12 iki 5 ir 6 iki 9 DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas Y^OH 224S
Valandęs nuo,' 9 ik} 8 vąkaco. 

Sęredoj pąga) įątaętĮAKIU SPEC1AUSTM

dei mes sulygintume rumunų 
literatūrų su musų ir norėtume 
jų prilygipti musų rašytojams,

munų literatūra — vienas Vin
cas Krėvė, visi jų raštai prilyg
sta “Dainavos Šalies Padavi
mams” arba “Šarūnui” — mu-

ma lyginti su musų Pieteriu, 
bet visi jię viršija musų rašy

BJlAB^TORi
f" ---- - —< Olt»

2001-3-11 West 51st S t

PRICE 
SALEiS

lų pažvelgti ir jų pažinti, nes 
neturi nei vienas, nei antrąs pa
kankamai laiko.

Bet už tai nemaža pas juos 
Čechovų, kaip pav. Karinga jo 
(18,5^—1912), kuris sąvo kome
dijose, daugiausią iš valstiečių 
gyvenimo (rusų Čechovas iš 
miestiečių), puikiai moka pa
juokti artimų ir parodyti Ru
munijos valstiečio gudrumų, są
mojų, jų nepaprastai poetinę, 
eilėmis besiliejančių kalbų.

Bet rumunų pašaipa ne sar
kastiška, negelianti, priešingai, 
iššaukianti malonų juokų, ver
čianti pasimokyti, o ne užsigau
ti ir užsispirti, pasilikti “seno
je nuodėmėje”.

Bet šiandien ši pašaipos for
ma iš rumunų literatūros nyks
ta: perdaug skurdus, perdaug 
akiplėšiškas, bjaurus ir apgau-

NAUJIENU-AOMB Telephoto
ANGLIJA. — Daugelis vokiečių boiiibnešių pradėjo nešti savo ‘‘mirties dova

nus.’* anglams, bet ne visi grįžta į savo bazes. Anglų prięšįėiktuvinčms t patran- 
Icoms pasisekė pasiekti šį Heinkel bombnešį.

BOTHFOR

nuoširdžiai juokauti ir tikėtis,, 
jog budeliu “ųžkiętėjusias šir
dis’ pasieks švelnus, truputį ku
tenantis pašaipos vėjelis ir pa-.

I veiks, šiandien didžiausias, ga-. 
tingiausias gylys lūžta susidų-.

’i-ęs v si!’ 'užkietčjt^ia, ^hŽv&rejd-' 
šia Rumunijos tikrovės “didvy-

i rhr’. Ir už tai šiandien nėra ru
munų literatūroje nei Kariaga*. 
le, nei Kreanga (1831L—89 m.)f 
pasekėjų. Be to, šiandieninė' 
Rumunijos cenzūrą tiek išpvu-

munų nublųkimąi, nesigriehi- 
mas ąrągrmėtį gilesnių proble
mų, nes nei vienas tol^s kūri
nys ąepjąeit^ pro. eeuzorrua.

Tiesa, NĮykolas Sadovenu, Re- 
breapu dąvė puikių kurinių, b.et 
juosę dar ąįskiaį jaučiame My
kolo Emiųesku įtakų, kaip, ir 
daugelyje pokarinių poetų, novd 
vienąs žymiausių šių dienų ru
munų poetų lon Minųlesku 
stengėsi šių įtakų kaip galint 
sumažinti, jų nugalėti, kaip ir 
poetui simbolistai, kurie 19,1a 
m. lęido dargi savo žurnalų 
“Simbolis” ir kuriame bendra- 
darbįavo kįtų krypčių poetą],,, 
kaip Vmįą įr rnųiunų poezijoje: 
“datistų’’’ tėvas Tristanas Kara.

Nepraėjo rųmąijių literąturo- 
je — poezijoje nepastebėti ir 
pokariniai įvairus moderniz
mai,. dąžniąusią egzaltuoti, gi
mę žiųopių smegeninių sukrėti
mo laikotarpyje, kaip pereina
moji forma įš svajų į ręąĮybę.

1920 m. pasirodė Rumunijoje 
naujas1 Jiteratųros žurnalas 
“Viątą. ĮJomanedška” (Rumuni
jos Gyvenimas), k.ur pasirodė 
pirmi “dievo ir tiesos ieškoto
jai7, taip svetimi rumunams, 
kaip St. Nenitesku, Ipn Sadove- 
anu, Sandu Tudor ir kiti. Nors 
tame pat žurnale sutinkame

dieninės Rumunijos reakcinės 
sąlygos neleidžia jiems pasireik
šti ir jų raštus randame tik 
slaptuose ar p.usiąu slap.tuosę 
leidiniuose,, kurie nors pasįekįa 
plačias mases* šiandjeuhuai ru’ 
munų litęrąturai turi labai ma-

Ji baisiai išiučtyta, pegausi, 
įvųiri ir šiandien dar peranksti 
ap.įę jų kalbėti negulint naudo
tis tiesioginiu šaltiniu ir turint 
lik vienų, kitų vertimų, ar už- 

. sieiiio leidinį. Be to, lai jau at
skira tema ir apie jų gal kada

i • Tuo ir baigsįtnę- šį lUęn,kQ Bu-
i .ITTT.".": ' L 1 "T."J-"'-* ""i"-1-T""-.1?,"",*"

^KRtra

kas norima įsakyti ir subrau
ko, sudarko savo raudonu paii 
želiu, (ųo literatūros ėdiku. Tuo 
gal pateisinami ir šių dienų ru

tenas Botea ir fantastikų, smar
kiai pakrypusį į okullinius

JRU J .■ 1 11!'.,,.

5.332 Sq. Long Avenue 
Telefonas, poaTSiHVŲAll

POCALKiNTį'AS tylnje Rųn iš gerfąus.ųi npa’n.U- 
daug dulkių išimta Perkant $735, 
5 tonus ar daugiau ..............................
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7.00 
l;ant 50 tonų ar daugiau tiktai .......... a
PETROLEUM CARBON COKE $0.00
Perkant 5 tonus ar. daugiau Tonas ®

“Dadistai” leido savo žurna- 
ių “Kontiporamil” (Dabartini 
Laikai) ir įvairiaplaukiai mo
dernistai, pradedant surrcal’s-

munijos gyvenimo ir istorijos 
kroąjkų. Pjačjau skaitytojas gal 
rasti atskiruose leidiniuose, ku
rių, tiesa, labui nedaug yra už^ 
sienyje.

(GALAS) /

Pašalino Leopoldo 
biustą iš New Yor- 

ko parodos
NEW YORK, N. Y., birž. 5. 

— Belgijos valdžios Įsakymu 
iš Belgijos paviljono Ne\v Yor- 
ko parodoje pašalintas kara
liaus Leopoldo biustas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTOKIUS

John F. Eudeikis
4r didžiausja laidojimu ištaiga

AMBULANCR
DIENA IR NAKTĮ

r. ■/ >Lvu
Visi Telefonai YARDS 17414742

460.5,-0,7 S.0a Hermitage Avė.
4447 South FaĮrfield Avenue

Telefonas LAFĄyE’JTE 0727

-t ___ • koplyčios visose

įklausykite iųusų gailio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERUi

Padėti Pinigai, kas IVįėpcsi P<i,eš d., neš Nuęšimtj Nuo 1 Dienos

Turtas virš - - - 
Atsargos fondas virš 
D.ąbąę Mokame 3’^7^ P#*’
dėtus Pinigus^ D.uotiąių Pasko

las Ant Namų 1 iki 20z int.

$4,900,000.00
- $350,000.00

STANDARD |S
FEDERALjMDffiS 8
-------- and_____________

LOAN ASSOClATIONof Chicago

JUST1N MACKIEVVICą, Ęres, 
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDĘĘĄLLY 
' INSURED

4192 ARCHER AVĘNŲĘ
Tel. VIRginia 1141

■ F", , - .■ "... ■ J .. \...............- ... 1 .U 1 '!-,—r

šaltimiero Rytmetiniu
RADIO 

PROGRAMŲ 
1Q:00 VALĄNDĄ RYTO

RAŠTINfi’
6912 SQ, WESTERN AVĘ, PROSPĘCT 4050

1480 KYLOCICLES

DR. VA1TUSH, OP’’
LlBTUVRi

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optomętrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Spęcialė atyda atkreipiama 
į mokyklos, vaikus. K.ręivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8. v. 

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

pirma.
1712 South Ashland Av.

Phone YĄRD& 1373,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
v - • ♦ »

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVĘST 35th STREET 

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

Nedegiomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktąrų 

Draugijos Nariai.

UR. BRUNO J.
ZU BRIČKA S

GXd.YTOJAS ir chirurgas

Uenn Su
VALANDOJ: 2—4 popiet ir 7—b 

vą^arp, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą 

Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. 4ENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 Wcst 63rd Street

Ofiso valandos: nuo Ų-4 V
7—9 vai. vakaro ir pągal sutartį.
Oflo tel...........PROSPECT 6731

VlRQiNiA ^1

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 VVest 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rc«. 4910 SO. MICIIIGAN BLVD 

Tek Kenwood# 5107.

Phone CANAL 6122

Namų TeV

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 
ir nuo, 6 iki 8 va^ąra 

Šventadieniais tik susitarus.
Pkone YARDS 72$9>

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

išskyrus seredomis ir subatomis.

KITAT AUGAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo Patyręs gyęĮytoj.ąs cĄi- 
rųrgąs, ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vąiku pag^Į nau
jausius metodus ^-Rąy V Kitokius 
ėlektrikos prietaisus.

i Ofisas ir Laboratorija
1031 W,j J,8tb St, netoli Mojęgau $t 

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

Tel. CANAŲ 3HQ 
Rezidencijos telefonai:

Sup.erior 9454 ar Centrai 7464

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Va tanuos. nuo Į—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėi. pagal sutartį 
Rez. 6631 S.Q. Califoynia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
O F I’ S A S

4729 So. Ashland Avė.
2-rę$ luboą 

CHlČĄęOr ILL.
OFISQ VALANDOS

10—12 vai. " ryto; nuo 2 iki

“istų” buvo susigrupavę apie 
savo, organų ^Intcgral”.

Bet kaip vieni, taip ir kiti | 
maža teturėjo įtakos pokariniai 
rumunų poezijai, nors šių visų 
modernistų tarpe randame gan 
žymių poetų, kaip B. Fundoįa? 
nu, Rol, Geo Bogza ir dargi Ila- 
rie Voronkų. Pastarasis greitai 
modernistų eiles apleido ir išsi
žadėjo visų egzaltuotų moder
nizmų. t

Ir tąi labai suprantama. Mo
dernistai negalėjo konkuruoti 
su klasiaie rumunų poeziją foii 
mos ir skambumo atžvilgiu, aiu 
t va, ppKarmląis laikais, pasau
lyje pasirodo šios visos moder-. 
m.škos. poezijos šakos, kur yrą 
laisvė, kur ppetąs gab laisvai 
is.sireiks.ti, taip, sakant, i$. aukš
to. niEsispiauti ąnt viso pasaulio, 
ant visų tradięijų, aut visų įsta
tymų. l^umunijoje tai nebuvo 
įmanoma, nes visuomet siautė 
ęęakcija, visuomet viskas buvo 
rubęžiuotą, uus.tatyta, daugelis 
temų neliečiama ir modernistai 
tuvėju išnykti ųieko nauju ne
galėdami duoti, gi forma negi 
leddini viršyti seąųs i^oetus.

1930.m. pasirodė naujas žur
nalas “A^į” (šiandien) reda
guojamas Zachario Stankų ii| 
kųęiame susispietė vįsi naųjie-

Laidotuvių Direktoriai
(iiaaaa^^aaha^aaBaŲiaaaa^i/aiaiaiaaa^

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių 
A^oęįąęiios
VJW?""WIVHW,"W’¥""V>

iiMiiiiuiiiaiiiiiiiniiiiMiiiiiiaHi

ArabuĮąnce 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE' MIEŠTO 

DALYSE

P. J. RIDIKAS
3:^4 Są. riaisted; siieet yards 1419

1. J. ZOLP Phone Yards 0781
16.46 West 46th Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yąrch H3»
Yard& 1138

LĄCHĄWĮęZ IH ^UNŲS
2314 W'esf 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pųllmąn 1276

ALBERT V. PETKUS
47Q4 So._ VVesteiji? A^ęn#e Phone. Lafayette 8024

seųomis formomis ir turinių.
Proletarinė riųmųių ponija 

turi nemaža savo atstovų iy km 
kurie jų gan gabus, bet šiam

ĄNTANĄS M. PHILLIPS
3307 Bnuftiuęą Avęnųę Bhone Yards 4908

ANTHONY B, PETKUS
6834 So. VVestern Avė. Phone GrovehiD 0142
1410- South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109 
" ; T. —-■.. .".L. - -t— 1. .4. .!—.... i.-.;: . ; 7 ; .

J. LIULEVICIUS
41348. SL CaUfornia Avenue Phęne Lafayette 3572

Ofiso Tel. Yirgjiiia 0036, 
Residencijoč. Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

p,uo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakarę 
i Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Vąn
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield B)vd.
Coj. I)aiąęn. Hemlock 6699

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

Cęi. XAKDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 ,ki 12, 2 i* 

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

Šventadieniais: Į1 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaikn
.4343 S ST

Dr. V. E. S1EDLINSK1
DENTINTAS

Pirm-. Trečiadienį Ąeš^idienj
4631 So. Ashland Avę

Tel. YARDS 0994
Ailrad., Ketvirtad. PenktąęljenJ
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAPAYETTE 3650

Remkįte tuos, kupie 
garsinas;

“NAUJIENOSE.'

Nuo
4 vai. popiet ųuo 7. iki 6:30, vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SjQUTH ASHLAND AVĖ., 

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K, P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St
Kam,b. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:39 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniąis ir Sekmadieniais 

— pagal sųtąrtį.

ADVOKATAS
7 So. Dc ar bar n St.
Ofiso tel. ČfiNTOAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 339$

Attomey-at-Lavę 
Chicago, Illinois 

SUITE 1701 
SO. LASALLE STREET 

Randolph 0331 
Naujoj vietoj 

OFFICE
7019 S. ARTESIAN AVĖ. 

Hemlock 1940

11

r.t* ■K-f' . ’il

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tumi įgyja uau^in- 
gą žinių ir gerų pa» 
mokinimų.



Penktadien., birželio 7, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

Hart, Mich
Pagerbimui motinų, Motinų 

Dieną grupė hartiečių surengė 
apvaikščiojimą su programų 
Jono Rapalio farmoje. Dalyva
vo apie 30 žmonių.

Laike programo susirinku
sieji nutarė pasiųsti rezoliuci
jas prieš Amerikos įsivėlimą į 
karą šios šalies prezidentui ir 
kai kuriems kongresmenams.

šiomis dienomis gautas atsi
liepimas nuo vietos kongresme
no, Albert J. Engei. Jo 
skamba sekamai:

laiškas

Mrs. Mary Dundulis, 
615 Courtland St., 
Hart, Michigan
Brangi Draugė:

Aplaikinu jūsų laišką 
gegužės 15 d., kuriame

rašytą 
prane

šate, kad grupė 30 lietuvių far- 
merių, kurie buvo susirinkę Jo
no Rapalio farmoje, Koute 3, 
Hart, Michigane, nutarė pa
smerkti karą ir yra priešingi 
musų įsivėlimui į karą. Aš pil
nai sutinku su jumis.

Largo nuėmimą įsitikinęs, kad 
lai yra pirmas žingsnis prie 
įtraukimo musų į karą. Aš ta
da pareiškiau, kad antras žing
snis butų davimas paskolų sve
timoms šalims. O davus pasko
lų svetimoms šalinis, mes jau 
turėtume interesą kare ir tre
čias žingsnis butų reikalavimas, 
kad mes į jį įstotume. Mes pa
naikinome ginklų embargo ir 
jau dabar yra daromas spaudi
mas panaikinti ir Johnson Ak
tą, kuris draudžia paskolas val
stybei, kurie nėra atsiteisusi už 
skolas.

Mes užmokėjome už paskuti
ri f kąrą, siuntėme savo kariuo-

GF.RIAUSI VARTOTŲ KARŲ
Bargenai Chicagoj

May Motor Sales seniausia ir di
džiausia Oldsmobile Salesroom 
South Sidėj pataria pirkti šiuos, 
ekspertų mechanikų pertaisytus, 
pilnai peržiūrėtus, automobilius. 
Saimonaizinti, sųuare deal su 30 
dienų garantija galimai žemiau
siais terminais, prašant. Galite 
pilnai tikėti, kad čia gaunate 
puikiausi patarnavimą.

Odsmobile 4 dr. trk. sėd. $675 
Plymouth De Luxe sedan 565 
Chevrolet Town sedan
Chrysler 4 dr. trunk sėd. 545 
Plymouth De Luxe 2 dr. s. 420 
Packard 4 dr. trunk sėd. 
Olds. 2 dr. trk. sedan .... 
Ford 4 dr. De Luxe sėd. 
Olds. 4 dr. trunk sėd. .. 
Dodge 5 pas. sedan .......
Plymouth 5 pas. sedan .. 
Olds. 5 pas. sedan trunk

39
39 
38
38
38 
37

’37
’36 
36 
33 
34 
34
Diduma turi radijus ir šildytuv.
125 karų pasirinkimas. Galite 
pirkti gerą karą į kreditą iš May 
Motor Sales. Atdara kasd.: iki 
10 v. v. ir sekmad. iki 6 v. vak.
MAY MOTOR SALES
7417 SO. HALSTED STREET 

501 EAST 69th STREET

425

475
435
250
325
125
160
165

menę anon pusėn vandenyno— 
ir už tai nieko negavome. Eu
ropa turėjo karus per paskuti
nius 300 metų, ir ji tebeturės 
karus, bet jie nėra musų rei
kalas. Mes atkartotinai prašė
me Europos nesikišti į Ameri
kos reikalus ir dabar teberei- 
kalaujame, kad jie nesikištų 
musų reikalus vakariniame pu- 
siaužemyje. Tačiau, esame už
simoję kištis į Europos reika
lus.

Galite pasitikėti, kad aš da
rysiu viską, kiek man jėgos 
leis, musų kraštą išlaikyti iš 
karo.

Dėkodamas jums už jūsų 
nuomones, lieku

Jūsų ištikimas,
Albert J. Engei.

Marė Dundulienė.

rodo, kad kon-Šis 
gresmanas Engei yra arba ne
išmanėlis, arba faš zino simpa- 
tizatorius. Jisai giriasi balsa
vęs prieš ginklų embargo nuė
mimą, vadinasi, -r- jisai neno
rėjo, kad Europos demokrati
jos gautų iš Amerikos ginklų, 
tuo taępu kai jisai labai gerai 
žinojo, kad Hitleris yra prisi
gaminęs ginklų begales. Per 
septynis metus savo kruvino 
viešpatavimo Hitleris visą Vo
kietijos pramonę pavertė milži
niška ginklų ir amunicijos 
dirbtuve; darbininkai turėjo 
dirbti ilgas valandas už men
ką atlyginimą, kad butų paga
minta daugiau kanuolių, tanku, 
šarvuotų sunkvežimių, bonibne- 
šių ir kulkosvaidžių. Ir kuomet 
šitaip pasiruošusi karui Vokie
tija pradėjo karą su tikslu už
dėti Hitlerio diktatūros jungą 
Europos tautoms, tai p. Engei 
stengėsi, kad užpultosios tau
tos negautų nė už pinigą gink
lų iš Amerikos apsigynimui 
nuo užpuolikų! Sąmoningai ar 
nesąmoningai, jisai bandė pa
dėti Hitleriui. Lietuvės moters, 
kurios nenori, kad Amerika įsi
veltų į karą, turėtų ne tiktai 
neduoti jokios paramos, tokiam 
kongresmanui, bet dėti visas 
pastangas, kad jisai daugiau 
nebūtų išrinktas.

Kongresmano Engcl’o pasa
ka, kad Amerika išvengs karo, 
jeigu ji “nesikiš” į Europos 
reikalus, neišlaiko jokios kriti
kos. Nes Hitleris ir kiti Euro
pos diktatoriai visą laiką kiša
si į Amerikos reikalus, laiky
dami čionai armijas šnipų ir

mi “penktąją koloną”. Jeigu 
Hitleris užkariautų Europą ir 
pagrobtų Anglijos ir Prancūzi
jos karo laivynus, tai pamaty
tumėte, ką tie gaivalai pradė
tų šioje šalyje daryti! Visi yra

COPtt. i««o, N6EDLECRAFT S E RYK G. INC 

HOUSEHOLD LINENS PATTERN 2545
No. 2545 — Išsiuvinėjimai baltiniams

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT

| 1739 So. Halsted St, Cbdcago, UI.

čia Įdedu 10 centu ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No,

I Vardas ir pavardė_________________ ______ __ _____ „_____

No. 2545

Adresas.

Miestas ir valstija..

girdėję, kokių šposų yra iškir
tusi “penktoji kolona” Norve
gijoje ir Holandijoje.

“N.” Redakcija.

Piknikas radio valandai 
palaikyti

Sekmadienį, biržzTo 9zd’.eną, 
įvyks radio piknikas Birutes 
darže, prie John R. ir 11 Mile 
road. Pradžia kaip 12 vai. šo
kiai prasidės kaip 3 vai., prie 
geros orkestrus.

Šį pikniką rengia Dailės cho
ras palaikymui lietuvių radio 
valandos, kuri patarnauja vi
siems Detroito ir apylinkės lie
tuviams. Įžanga 25 centai. Prie 
įžangos bus duodamas išlaimė- 
jimui radio.

Laimėjo $100

•'VA ri.UENŲ-ACME Telenhoto
KANSAS. — Becky Trem- 

bly, kuri buvo išrinkta “gra
žiausia studente” Kansas 
valstijos universitete.

šv. Antano parapija turėjo Lietuvos Padangėje

ĮVAIRIOS ŽINIOS Second Federal

Sąjungininkai siun
čia auksą įjungt. 

Valstijas
NEW YORK, N. Y., birž.

Sąjungininkai, britai 
franeuzai, siunčia savo aukso 
rezervus į Jungt. Valstijas. Iš 
Anglijos 
dijo.3 bei 
ris buvo 
Angliją.

ir

siunčiamas. ir Holan- 
Belgijos auksas, ku’- 
pirmiau perkeltas į

Pereitą antradienį t.k vieną 
dieną gauta iš Europos $286,- 
720,000 vertės aukso. Niekuo
met praeity nėra gauta Jungt. 
Valstijose vieną dieną tiek auk
so iš užsienių.

Dirbtinos Gumos
Padangos

Taupymo Įstaiga
andSecond Federal Savings 

Loan Ass’n, viena iš labiau iš
kilusių Chicagoj financinių 
įstaigų atidaro naują raštinę, 
Second Federal Name, kampas 
26 gatvės ir Pulaski Road. Vi
suomenę kvieč a į viešą ati
darymą šeštadienį, birželio 8 
dieną.

Įstaiga turi modernius įren
gimus, pagerinimus ir patogu
mus geresniam ir našesniam 
patarnavimui suteikti, šviesos 
be seselių ir spindėjimų, gra
žiai išmalevuota, baldai walnut 
medžio, tyku ir kiti patogu
mai.

Musų naujas antrašas yra toks: 
ZELVIS 

BUILDlNG COMPANY 
2716 West 42nd Street 

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

išmokėjimais.

Skubus patarnavimas 
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertal Beer , Co*l Valytojai. 
6059 SO. WA8HTENAW AVĖ.

TeL HemlOck 7407 
CHICAGO.

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

Dykai! Dykai! Dykai! 
PUIKUS VEIDRODIS 

gyvenamam kambariui su €E 
kiekvienu orderiu..............  **

DARBAS ir 
MĖDŽIAGA

Ant Lengvaus Kredito — Vien 
Parašo. Nereikia Jmokėjimų, Po 

$5.00 1 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 ApskalČiaylmas 
Dykai Pristatymas

ALBERT LITMBER 
and StiPPLY CO.

3800 SO. WEBTĖRN AVENUE 
Tel. LAFayfctte 2101

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

Turtas siekiasi $3,000,000, 
narių skaičius susidaro iš apie 
5,000. Tas parodo, kad įstaiga 
vedama sąmoningų, gab.’ų dar
bininkų bei vedėjų. Už indė
lius tebemoka 3!Z>%. Į direk
torių tarybą įeina William 
Joyal, Peter Napo'ski, Walter 
Foszcz, John Kukielski, Frank 
Vysa, Francis A. Smejkal ir 
A. D. Theobald. Gi prezidentu 
yra p. Sierocinsk", vice prezi
dentais John J. Musielak ir 
Walter Kiolbasa.

B. F. Goodrich Co., padan
gų bendrovė skelbia, kad ne
trukus paleis rinkon naujos rų- 
šies padangas, gamintas iš sin
tetines, dirbtinos gumos, 
guma 
oro ir 
sianti 
mą.

Ta 
gaminama iš aliejaus, 
naturalio ga^o, ir ji bu- 
geresnė už tikrąją gu-

KAUNAS. — Lietuvoje yra 
per 300 ežerų — didelių, vidu- 

mažų, žinomų ir nežino- 
net bevardžių. Didžioji 
dalis yra grupėmis — po 
kariais net po keliasde- 
Tokių grupių ežerai daž-

tinių,

26 d. Capital Parke. Publikos 
buvo apie tūkstantis, šv. Anta
no parapija garsina savo pa
rengimus per Dailės choro ren- 
giamą^radio valandą ir visuo
met turi geras pasekmes, šįlmų, 
kartą išlaimėjimui leido $200, 
paskirtus į kelias dalis.

Pirmą dalį, 100, laimėjo drg. 
Milton, kuris užlaiko užeigą 
adr. 2384 — 24 St. Drg. Mil
ton yra draugiškas žmogus. 
Ant savo pa talpos viršaus turi 
nedidelę svetainę, kuri yra pa
ranki susirinkimams ir ma
žoms “parems”. Jis ją išnuo- 
niuoja prieinama kaina.

kelis, 
šimt.
nai yra sujungti vieni su kitais 
arba netarpiškai, arba upėmis 
ir upeliais, taip kad valtimis ir 

galima kartais per- 
100 ir daugiau ki- 

Atgavus Vilniaus 
praturtėjo ne- 

grožio

(Skelb.)

Suorganizavo baseball 
komandą

Detroite Chas. Martin, suor
ganizavo lietuvių baseball ko-’ 
maudą po vardu SLA 352 kuo
pos. Prisirašė daugiau kaip 20 
jaunų lietuvių vaikinų. ši 
darbščių lietuvių baseball ko
manda laiko praktikas ir jau 
kelis 
čiais. 
<ada 
kad
Kreditas priklauso Chas. Marti
nui už pasidarbavimą. Jaunuo
liai dabar turi užsiėmimą. 
Jiems nereikia kur ant gatvių 
kampų stumdytis, arba vaikš
tinėti į netinkamas vietas, kur 
išmoksta visokių nepadorių 
darbų. —Reporteris.

kartus lošė su svetimtau- 
Pasiseka lietuviams kaip 
ir laimėti. Galima sakyti, 
ateityje gerai išsilavins.

LSS 116 kuopos 
susirinkimas

Birželio 1 d. Bridge Weins 
svetainėje įvyko LSS ,116 kuo
pos susirinkimas, 
vakarą 
drauges 
Adams’o 
rinkime 
rių.
Dailės choro nariai.

Kadangi tą 
kai kurie draugai ir 

dalyvavo vestuvėse 
su Bubilui te, tai susi- 
dalyvavo mažiau na-

Adams ir Bubiliutė yra

Pramogų komisija praneša, 
kad dėl lietaus gegužės 19 d. 
piknikas neįvyko. Tas pats dar
žas, Beechnut Grove, gautas 
piknikui rugsėjo 22 d.

Susirinkime apkalboj us LSS 
konferenciją, nariai nutarė pa
raginti veikiantį komitetą Chi- 
cagoje, kad tikrai surastų ku
rią dieną ir kokiu laiku įvyk
dyti LSS konferenciją ir kad 
apie tai praneštų spaudoje.

Draugai ir draugės, apkalbė
ję bėgančius .reikalus, užbaigėm 
susirinkimą apie 10 vai. vak. 
Susirinkimai bus laikomi ir to
liau kas pirmą mėnesio šešta
dienį. —Sekr. J. B,

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

baidarėmis 
plaukti net 
lometrų. 
kraštą, Lietuva
mažu skaičiumi reto 
ežerų ir upių. Ypatingai įdomus 
yra Žeimenos Upės rajonas, iš 
kurios baidarėmis galima at
plaukti net į Kąuną. Ypatingai 
gražus ir nepaprastai įdomus 
yra Trakų ežerų rajonas.

. • I

Garsinkitės “N-nose”
. • ' I •

.r

MONEY-BACK
GUARANTEE OF 4 
SATISFACTION

♦ BE
♦ DAL1-

VED.

^PERMATOMOS 
STOGELIŲ IR 
NOS FLEITOS.

A. M. OLSON,

R?! SPARKLING. NATŪRAI-LOOKING
teW.i,i.ui4Jl4.IJ 1---------------

įTRIirvE
TRADE MARK REGISTEREO B J OAYS

TRfAL

DAROME DANTIS TIK laisnluotam ir 
registruotam deiitlstui užsakius arba 
.to impresijų reeeptą gavę 
DĖVĖKITE PER 60 DIENŲ . 
Jei nebūsit 100 7r patenkinti, užtikri
name, kad atgausite kiekveną centų. 
DYKAI APSKAIČIAVIMAS!
TAISOME IR PERDIRBAME SENAS 

FLEITAS
1 (Ienos patarnavimas. Galima mokė- 
tis mėnesiais. SUTAUPYK pusę gr 
DAUGIAU >nvuHtį laboratorijų. Pa
sauly Didžiausių Dantim Fleitų Dir
bėjų darbo pieitų. ATEIKIT ŠIANDIE !

K" ,u,"T mH-S; A. A. A. DENTAL LABORATORIES, INC. x 
kasdien iki O. nntrad. ir Maln OHic«t XB5B MILWAUKEE AVĖ. PbotM Ąrnt. BSSO 
ketvirtad. vakaro iki 7. Loop Office* 202 SO. STATE STREET, Phon9 Har. 9BS9

Česnakai Padeda Žarnų 
Nuodus Pašalinti

Apsvaigęs? Dainai galva skauda 1 Pricžasti- 
mi rali būti Žarnų ąpsinodinimas nuo krnks- 
<nfngų bakterijų storojoj žarnoj. Ateikite 
Mandien ir gaukite duosnią bandomąją pa
keli bekvapių DEARDORN Česnakų tablečių 
TYV^TZ" Ą T DYKAI. Pamatykite kaip pa- 
” -aVZYA Mjalisite j poras dienų I 
Gaukite DYKAI sampeli Ift Walgrecn Vais
tinių. Parsiūuoda Visuose didžiuosuose vais
tinėse.

INSURANCE
(APDRAUDA)

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.

Į VISUS.
Kas esate susirūpinę gauti daugiau, pa
lūkanų už sayo santaupas su apsauga* 
arba namų paskolos, kas teikia tikrą 
patenkinimą* ...

Second Federal
PRANEŠA ATIDARANTI SAVO

Naują Raštinę

SECOND FEDERAL NAME
S.’K. KAMPAS 

Pulaski Road ir 26-tds Gatvės

ŠEŠTADIENI, BIRŽELIO 8 d
9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų.

* Kiekviena sąskaita apdrausta iki $5,000 F. S. L. I. C.
.... Dabar mokame pilnus 3V6% palūkanų į metus.

* Paskolos statybai, pertaisymui ar perfinansavimui. 
Patarnavimas nekainuoja.

anas Rockwell 6100

SECOND FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

/

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ. /
• TAVERNŲ lt naftnr iivt-

ninku, kurioje randasi ta- 
▼erriai huo-Publlfl . Ltabl- 
htiea ■■■ „

mt

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštinft atam kis Vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais -r- 
nuo 9 ryto Iki 1 vat popiet

M ADŲ

KAINA 15 CENTU
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New»

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Puth Co. Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8509

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu

Metams_______________
Pusei metų------------------
Trims mėnesiams_______
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išsiuntinėto  jus:
Viena kopija---------------
Savaitei ------ ..—---------
Mėnesiui .—...... .------------

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

Metams .....----- ....
Pusei metų ...... .
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .—_________ $8.00

4.00
2.50

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

3 
18 
75

Siuvėjų unija sugrįžo į A. D. Federaciją

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

$5.00
2.75
1.50 
1.00
.75

Stambiausioji siuvėjų unija Amerikoje, Ladies Gar- 
ment Workers, nutarė vėl sugrįžti į Amerikos Darbo 
Federaciją, iš kurios ji buvo pasitraukusi, kuomet prasi
dėjo organizuotis Industrinės Organizacijos Komitetas 
(C.I.O.). Už grįžimą balsavo 640 konvencijos delegatų 
prieš 12.

-Tos unijos vadai dėjo daug pastangų, kad C.Į.O. su 
Am. Darbo Federacija laikytųsi, nes jie laiko pragaištin
gu dalyku, kad darbininkų judėjimas yra suskilęs.

Karo padariniai Lietuvoje 

 

Opened By Censor”
- Vokie

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St„ 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Metams ......... .....
Pusei metų ___
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Lietuvos Santykiai su Prancūzija, su Anglija.
tija Lietuvai Svetima. — Santykiai su SSSR. — Lie
tuva Veikia Rusijos Ūkį
“Ledenoje Poboisče”. — Filmas, Kurio Lietuvą Ne
matė. — Civilizacija Kyla. — Kultūra Eina Menkyn. 
— Svečių iš U.S.A. Nebus! — Oipened By Cenzor!

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Politika ir Kultūra

Merkys Maskvoje"i • ,1

— į

Krizė Rusijos-Lietuvos santykiuose pasidarė aštri ir 
— pavojinga Lietuvai. Lietuvos vyriausybė, matyt, yra 
nusigandusi. Prieš dvejetą dienų buvo pranešta, kad ji 
suėmė Vilniuje 64 asmenis sąryšyje su Molotovo kaltini
mu apie raudonarmiečių “vogimus” Lietuvoje. O vakar 
pats ministeris pirmininkas Merkys skubiai išvyko į Mas
kvą.

Galima numanyti, kad Merkys tenai iškeliavo pagal 
sovietų valdžios reikalavimą. Kaune jaučiaipa, kad Mas
kva “pasišaukė” Lietuvos ministerį pirmininką ne tiktai 
išklausyti Lietuvos pasiaiškinimų apie tuos tariamus rau
donarmiečių “vogimus”, bet ir — pastatyti Lietuvai nau
jų reikalavimų. Vienoje telegramoje iš Kauno sakoma, 
kad tie sovietų reikalavimai galį būt didesni, negu buvo 
numatyta Maškvos sutarties paragrafuose.

Tai reiškia, kad Stalinas per savo tarną Molotovą, 
gal būt, vers Lietuvą priimti “ant burdo” daugiau rau
donarmiečių, reikalaus pavesti didesnius plotus žemės jų 
“bazėms” ir norės dar kokių nors specialių teisių sovietų 
karo viršininkams tam tikrose Lietuvos teritorijos sri
tyse. Trumpai sakant, atrodo, kad Maskvos satrapai ren
giasi suduoti dar vieną smūgį Lietuvos nepriklausomybei.

Bet pažiūrėsime, kas iš tos Merkio kelionės išeis. A- 
merikos lietuviai — išimant, žinoma, parsidavusius Sta
linui komunistus — pakels griežčiausią protesto balsą, 
jeigu pasirodys, kad bolševikiškas lokis kėsinasi Lietuvą' 
pasmaugti. c

AR VOKIETIJA BUS 
BOLŠEVIKIŠKA?

Dažnai svarstoma šitoks 
klausimas: Kai bus nuverstas 
Hitleris, ar Vokietija nepasida
rys bolševikiška? šitą klausimą 
laikraštyje “Neue Volkszeitung”

.14__p.frmu. ■f

Daladier pašalintas
Iš Francuzijos kabineto užvakar buvo pašalintas už

sienių reikalų ministeris, Edouard Daladier.
Tai buvo vienas Miuncheno “taikos” šulų, negarbin

gai pardavęs Hitleriui Francuzijos sąjungininkę, Čeko
slovakiją. Dar tik prieš mėnesi laiko jisai buvo premje
ras ir karo ministeris.

Sąjungininkų nepasisekimas Norvegijoje parodė, 
kad Daladier buvo visai neparuošęs Francuzijos ginkluo
tų jėgų kovai su naciais svetimose teritorijose. Vokiečių 
ofensyvas prieš Holandiją, Belgiją ir šiaurinį Francuzi
jos frontą iškėlė aikštėn liūdną faktą, kad franeuzų ar
mija nebuvo pasiruošusi net apginti savo sienas.

Nėra pagrindo manyti, kad Daladier buvo neištiki
mas savo kraštui. Galimas daiktas, kad jisai turėjo ge
riausius norus, bet jisai nesuprato hitlerizmo. Visi atsi
mena, kaip jisai, prieš prasidedant karui, rašė ilgą pri
vatinį laišką Hitleriui, kaipo pirmojo pasaulio karo vete
ranas kitam to karo veteranui. Daladier tikėjosi, išlieda
mas savo jausmus, suminkštinti Hitlerio širdį ir sulaiky
ti jį nuo “naujos pasaulio skerdynės”! Jisai neišmanė, 
kad Hitlerio asmenyje jisai turi reikalą su atstovu ban
ditizmo, kurį gali sulaikyti tiktai jėga.

Francuzija šiandien kovoja dėl savo gyvasties, ir to
kie žlibiai, kaip Daladier, būdami valdžioje, galėtų tiktai 
dar daugiau jai pakenkti.

Berlyno “Vorwaerts’o” redakto
rius.

Jisai mano, kad, griuvus liit- 
lerizmui, Vokietijoje turės būti 
atsteigta demokratija.

Ta sistema, kurią Vokietijoje 
įvedė Hitleris, — “nacionalso- 
cializmas” — savo esmėje ne
daug kuo tesiskiria nuo bolše
vizmo. Griežtai skirtinga nuo 
bolševizmo buvo Vokietijos res
publika, kurią įsteigė Weimaro 
konstitucinis parlamentas. Res
publikoje kiekvienam piliečiui 
buvo patikrintos tam tikros as^ 
mens ir piliečio laisvės. Valdžia 
laikė vyriausia savo pareiga tas 
piliečių teises ginti ir saugoti. 
Tuo tarpu bolševikų santvarko
je žmogus yra priverstas paau
koti savo laisvę ir gerovę vals
tybei. Ne žmonės kontroliuoja 
valdžią, bet valdžia kontroliuo
ja žmones.

Panašią sistemą ( Įsteigė Vo- 
kįejijoj^ Hitleris, kuomet jisai 
pasigrobė valdžią-į savo ran
kas. Nors jisai savo prakalbose 
apsiputojęs plūsdavo bolševi
kus, bet tolyn vis labiau jo na- 
cional-socializmas darėsi pana
šus į bolševikišką “komuniz
mą”. Hitleris irgi atėmė teises 
žmonėms, pavertė juos valsty
bės vergais, o visą valstybės ga
lią paėmė į partijos klikos ran
kas. Kai kurie žmonės sakb, 
kad Rusijoje gyvuoja “proleta
riato diktatūra”, o Vokietijoje 
— “buržuazijos diktatūra”, bet 
tai yra netiesa. Rusijos darbi
ninkai yra tokie pat beteisiai 
žmonės, kaip ir kiti gyventojai. 
Vokietijos buržuazija ne tiktai 
ne diktuoją valdžiai, bet jos bi
jo ir prieš ją dreba. Dalį buržu
azijos Vokietijoje Hitleris jau 
eksproprijavo,, būtent, žydus; o 
iš “arijų” kapitalistų taip pat 
nė vienas nesijaučia saugus.

Todėl yra visai ne pripuola
mas atsitikimas, kad tų dviejų 
panašių sistemų diktatoriai — 
Hitleris ir Stalinas — padavė 
vienas antram ranką. Po Stali
no susidraugavimo sd Hitleriu 
Vokietijos komunistams, kurie 
kovojo prieš nacius, dirva iš
sprūdo iš po kojų. To pasėko
je, komunistų judėjimas Vokie
tijoje susmuko. Fr. Stampfer 
rašo:

“Elektrit”. Kartu su fabriko 
mašinomis, įtaisymais ir me
džiagomis išsivežė ir kelias de
šimtis žmonių, dirbusių fabri
ke: inžinierius ir mechanikus.

Fabrikas atsidūrė Minske ir 
buvo atidarytas. Netrukus, Vil
niuje buvo gautas laiškas nuo 
vieno iš tų “Elektrit” fabriko 
tarnautojų, kuriame pasakoja
ma štai kas:

“Kuomet ‘Elektrito’ darbi
ninkai vieną vakarą nuėjo į 
teatrą (Minske), tai prie jų 
priėjo GPU agentai ir pa
klausė, ar jie ne artistai. Šie 
atsakė, kad jie ne artistai, 
tik darbininkai iš Vilniaus. 
Kitą dieną GPU padarė pas 
juos kratas ir atėmė jų išei
ginius drabužius. GPU paaiš
kino, kad dėvėti tokius pui
kius drabužius, kokiais jie 
buvo atėję į teatrą, tai — nu
sidėjimas Sovietų Sąjungoje. 
Nes tai daro blogą įspūdį į. 
SSRS piliečius, kurie tokių 
puikių drabužių dėvėti netu
ri galimųn‘10. O blogiausia 
tai, kad tie,^darbininkai atvy
ko iš Vilniaus, ir sovietų pi
liečiai gali įgyti klaidingą su
pratimą apie tai, kad ponų 
Lenkijoje kiekvienas darbi
ninkas galėjęs turėti tokius 
drabužius. Sovietų Sąjungoje 
lokius kostiumus turi tiktai 
aktoriai, kaipo ‘profesinius 
rubus’. Kitiems gyventojams 
dar teks palaukti, iki bus į-

žmones, kaip. gyvulius netrak
tuoja pagal jų veislę, ar rūšį.

Taip, tauta, ar valstybė gali 
pasiekti aukšto civilizacijos 
laipsnio, techniškai ji gali būti 
gerai paruošta, bet kultūriniai 
ji gali susmukti, ar atsilikti, ar 
išviso kultūra gali būti nustum
ta į antrą vietą.

Niekas neginčys, kad Vokie
tija yra aukštos civilizacijos 
kraštas, bet kultūriniai ji dabar 
yra pusėtinai susmukusi.

Jos visa literatūra, ypatingai 
grožio litera turą turi tik pro
pagandinės vertės, kuri tik Vo
kietijai tinka ir kaipo šoviniz
mu atmiešta negali būti į užsie
nius eksportuojama.

Lieka dar SSSR, dabar jau 
artimas Lietuvos kaimynas.

Su SSSR Lietuva visuomet

tai if gyvi gyvuliai, kaipo veis
lei pagerinti.

Tad ūkiškai daugiau Lietuva 
veikė SSSR.
. Tiesa iš SSSR Lietuva visuo
met turėjo nemaža kino filmų, 
bet jos daugumoje turėjo pro
pagandinio turinio ir tai rusiš
ko imperializmo žymėmis. Ru
sai savo kino filmose vykusiai 
rodė, kaip rusams sekasi įsikur
ti tolimuose rytuose, kaip te
nai įsigali jų kultūra, nęrs ir 
komunizmu atmiešta.

Nors ir tos kino filmos turė
jo vertingos meniškos vertės, 
bet jos ne taip puošniai, turi
ningai ir turtingai buvo pasta
tytos, kaip sakysime U.S.A., ar 
Anglijos, ar Prancūzijos. Ne 
tiesioginiu keliu SSSR grožinė 
literatūra veikė ir tebeveikia 
Lietuvos jaunesnius rašytojus 
ir teatro darbuotojus.

Bet šioji rusų grožinė litera
tūros įtaka buvo daroma ir te
bedaroma ne tiek iš jaunesnių
jų rusų rašytojų, kiek iš se
nesnės kartos, jkurių dauguma 
jau yra mirę, arba kurie rašė 
dar komunizmui rusų žemėje 
neįsigalėjus.

Tai suprantama dėl ko. Juk 
ir rusų, kad ir grožinė litera
tūra savo esmėje žymi dalimi 
turi propagandinio turinio, tai 
ir ji netarnauja visai žmonijai, 
kaipo kultūriniai tikri laimėji
mai, bet ja siekiama tam tik-

Lietuva iš SSSR gaudavo vi
sokių žaliavų, daugiausiai kuro 
pavidale. Iš Lietuvos į SSSR 
daugiausiai ėjo maisto produk-

atbaidyti, jei jie nėra komuniz
mo įtakoje.

(Bus daugiau)

Lietuvos gyvenimo k

“Deutschland ueber alles”
Telegramą iš Berlyno praneša:

• < “Specialiai Romos katalikų vyskupų susirinki
mai "visoje Vokietijoje priėjo nutarimą laikyti Dėko
jimo mišias už Vokietijos pergalę Belgijoje ir Flan
drijoje.”
Nors Hitleris katalikų bažnyčiai yra padaręs daug 

pikto ir bendradarbiai nuolatos tyčiojasi iš krikščiony
bės, bet Vokietijos katalikų vyskupai nutarė dėkpti Die- 
vuij kad jisai sutrempė dvi ramias neutrales ir krikščio
niškas tautas! x !

Aišku, tie vyskupai yra ne Kristaus tarnai, bet Hit
lerio, ir niekas nepasigailės jų, jeigu jie, pasibaigus da
bartiniam karui, bus nušluoti kartu su ruduoju “fiure
riu”*

“Visi pranešimai iš Vokie
tijos šako, kad komunistiškų 
darbininkų tenai jau nebėra. 
Ko nestengė padaryti Hitle
ris, tai padarė Stalinas: iš
naikino Vokietijos komuniz
mą. Ateinančios Vokietijos 
revoliucijos tikslas bus ne 
paversti Vokietiją bolševikiš
ka, bet paliuosuoti ją nuo vi
sokios rųšies bolševizmo.”

"PUIKUS DRABUŽIAI”

ka* — tuomet ir tiems Vil
niaus darbininkams jų pui
kus drabužiai bus sugrąžin- 
i: 99

Taigi sovietiškam 
žmogus turi vaikščioti apdris
kęs ir apšepus, o kad ne, tai 
publika į jį žiuri, kaip į “bur
žujų”. Stalino žvalgyba tokio 
gerų SSRS piliečių piktinimo 
netoleruoja.

Bet Brovvderis ir kili Mask
vos pasamdyti melagiai pasako
ja, kad bolševizmas pagerino 
Rusijos žmbnių buvf “500 nuo
šimčių” !

Minske

įvairios žinios 
iš Lietuvos

KAUNAS. — Praėjusi žiema 
smarkiai pakenkė bičių ukiui. 
Apskaičiuojama, kad apie 20- 
25% visų bičių šeimų pereitą 
žiemą žuvo dėl šalčių. O dau
gelyje bitynų pavasarį bitės pa
sirodė labai nusilpusios ir su
vargusios. Labai didelis nuo
šimtis bičių šeimų serga vidu
riavimu. Tai dėl to, kad žieiria 
buvo labai ilga. Kai kuriuose 
aviliuose bitės mirė, nors tu
rėjo pakankamai maisto, šis 
pavasaris bitėms taip pat la
bai sunkus, nes šalta ir mai
sto laukuose dar beveik nega
lima rasti. Bitėms penėti 
met buvo skirta 40,000 
icukraus, bet to kiekio esą 
i neužteksią. Todėl bitininkai 
tarė prašyti vyriausybės,
ateinantiems metams skirtų 
bent 60,000 kg. Kad bitynus 
butų galima aprūpinti atrankos 
Jcęliu. išaugintomis bičių moti
nėlėmis, bitininkai pageidavo, 
kad butų įsteigta spec. bičių

Kaip jau žinoma, rusai, užė
mę Vilnių, gabeno iš jo ką tik 
galėdami į SSRS gilumą. Buvo 
išgabentos beveik visų fąbrikų 
ir dirbtuvių mašinos. Tarp kitų 
įmonių, sovietų komisarai išsi- 
vežė radio priimtuvų fąbriką I motinų augyklą.

mokėsi 
ir Itali- 
lietuviai 

mokėsi

sie- 
kg. 
toli 
nu- 
kąd

Nepriklausomos Lietuvos gy- * 
venimas buvo stipriai pašlijęs į 
vakarus. Jisai pro Vokietiją sie
ke Prancūzijos ir Anglijos. 
Prancūzija daugiau veikė į Lie
tuvos kulturinį gyvenimą, o An
glija į Lietuvos ūkiškąjį gyve
nimą.

Daug Lietuvos jaunuolių mo
kėsi įvairiose Prancūzijos aukš
tose mokyklose. Kai kurie įš 
jų tenai mokslus baigę dabar 
tiek Lietuvos visuomeniniame 
gyvenime, tiek valstybės užima 
aukštas vietas ir eina atsakin
gas pareigas. Lietuva daug tu
ri verstinės literatūros iš pran
cūzų kalbos. Veik visose viduri
nėse mokyklose yra dėstoma 
prancūzų kalba.

Nepamirškime, kad iki karo 
daugiau kaip 70 procentų viso 
Lietuvos eksporto ėjo į Angli
ją. Tai vaizdžiai įrodo kokių 
tamprių prekybinių santykių 
butą tarp Lietuvos ir Anglijos.

Taip ir iš anglų kalbos lietu
vių kalbon yra išversta nemaža 
literatūros veikalų.

Anglų kalba taip pat vyrau
ja Lietuvos vidurinėse mokyk
lose.

Ir kitos Europos vakarų val
stybės vienu ar kitu budu vei
kė Lietuvos gyvenimą. • Didis 
jaunimo būrys seniau 
Vokietijoje, Austrijoje 
joje. Pas vokiečius 
jaunuoliai daugiausiai
praktiškųjų pritaikomųjų mok
slų. Italijoje — jūrininkystės.

Štai dabar karo dėka tie kul
tūriniai saitai su Vakarų Euro
pos valstybėmis pamažu trūki
nėja.

Jei vos keletas sąvaičių atgal 
iš Prancūzijos, Anglijos mes 
laiškus ir laikraščius gaudavo
me per savaitę kitą, tai jau da
bar tie laiškai eina net keturias 
savaites, o laikraščių jau veik 
iš tenai negauname. Iš Anglijos 
laiškai ateina su rūpestingai už
dėtu užrašu: OPENED B Y 
CENSOR, o gale pridurta dar 
numeris! Nesuprasi ar lai nu
meris cenzoriaus, ar tai laiško 
eilinis ‘numeris, kuris eina į 
Lietuvą.

Šiuo metu net patariama į 
Prancūziją ir Angliją laiškus 
siųsti tik oro paštu. Atrodo lyg 
jau būtume atkirsti nuo tų 
dviejų Europos vakariu valsty
bių. *

Knygos, laikraščiai iš tų vals
tybių jau Lietuvoje retas sve
čias !

Su Skandinavų valstybėmis 
tik Švedija dar įmanoma susi
rašyti, susisiekti. O jau su kito
mis iš tų valstybių veik visi 
saitai nutruko.

Vokietija kultūriniai dabar 
Lietuvos užimponuoti negali. 
Tai suprantama dėl ko.

Juk Vokietijoje visas gyveni
mas yra rasizmu užnuodytas, 
persisunkęs. Juk vokiečių net 
mokslo veikaluose pirmoje eilė
je iškeliama ir giriama visa kaš 
yra vokiška, o kitos tautos že
minamos, niekinamos!

Negi tokia vokiečių, literatū
ra gali būti Lietuvoje lietuvio 
skaitoma, jei ją skaitydamas 
lietuvis turi jaustis žemesnės 
rases esąs žmogus!

Juk kultūra, mokslas yra 
bendrinis visos žmonijos daik
tas, tarnaująs visiems lygiai 
žmonėms, nepaisant kurios ra
ses, ar tautos tie žmonės butų, 
kųriąm socialiniai luomui pri
klausytų.

Tikras mokslas, nuosaki kul
tūra siekia visos žmonijos 
šiprusįnimo, žmoniškumo ir

KAUNAS. — žemės
Rūmų metiniame suvažiavime' pasitaikančių 
gegužės 3 d. ministras pirmi- keliuose. Negalima kęsti, 
ninkas A. Merkys pasakė kai- greta pažangių, kultūringų, su- 
bą, kurioje ypatingai pabrėžė 
vyriausybės pasiryžimą imtis 
sutvarkyti atsilikusiuosius ūki
ninkus, : kurie, anot ministro 
pitmininko, dar visai nepažį
sta agronomų, nesinaudoja jų 
patarimais, turi savotiškas pa
žiūras, tebeturi sulinkusias ne
taisomas trobas, nudraskytus 
kiaurus stogus, išvirtusias tvo
ras, plikas sodybas be medžių, 
kartais skudurais užkamšytus 
langus ir savo apsileidimą bei 
tinginiavimą mėgsta pateisinti, 
sakydami: “Mano tėvai taip 
gyveno, ir jiems visko užteko, 
jie ir mane užaugino, tai ko
dėl aš turėčiau kitaip steng
tis”.

Ūkio Lietuva negali pakęsti įvairių 
stabdžių tuose 

kad

“Besilankydami po kaimus, 
apžiūrėdami ūkininkų sodybas, 
laukus, gyvulius, ūkio padar
gus ir tvarką namuose”, kal
bėjo min, pirmininkas, “mes 
gauname daug labai gerų įspū
džių. Neabejotinai didelė dau
gelio ūkininkų kultūrinė bei 
ūkinė pažanga mus džiugina ir 
labai gražiomis spalvomis pie
šia Lietuvos ateitį. Deja, ne 
visur matome tik šviesą ir pa
žangą. Daug kur dar užtinka
me tamsos, atsilikimo, nekul
tūringumo ir neabejotino apsi
leidimo. Gerai dirbami laukai, 
derlingos dirvos, tinkamų veis
lių gerai prižiūrimi gyvuliai, 
dailiai tvoromis aptvertos ir 
naudingais . medžiais apsodin
tos 
dar 
mai 
mes
kurie jokių kitokių įrodinėjimų 
nereikalingi. Tai rūpestingų ir 
darbšč ų ūkininkų darbo bei su
manumo vaisiai. Deja, kai mes 
matome taip kultūringų ūkių 
įsiterpusių labai atsilikusių, su
vargusių, nesutvarkytų, tai 
mums kyla ne tiek pasigailėji
mas, kiek susirūpinimas. Sody
bų ir trobesių išvaizda daž
niausiai byloja apie bendrą' to
ūkininko ūkininkavimą, apie jo Čioriškuose 
kultūros lygį.

Kalbėdamas apie vyriausy-.riai pas juos ateis susipažinti 
bes susirūpinimą tokių atsili- su krikščioniškuoju mokslu, 
kusių ūkių priežiūra, ministras1 patys pas juos ateina, jų ieš-
pirmininkas pareiškė: “Eidama(ko ir jiems neša krikščioniško 
kultūros ir pažangos keliais, < mokslo šviesa.”

sodybos, švarus kiemai ir 
švaresni gyvenamieji na- 
yra tokie aiškus musų že- 
ukio pažangos liudytojai,

sitvarkiusių ir darbščių ūki
ninkų galėtų vegetuoti įvairus 
apsileidėliai, nesidomi musų 
ūkine pažanga žmonės. Juk pa
grindinis musų krašto gyven
tojų užsiėmimas ir didžiausias 
krašto turtų šaltinis yra racio
nali ir nuolat keliama žemos 
ūkio gamyba. Kuo toji gamyba 
bus racionalesnė, kuo ji bus in
tensyvesnė ir didesnė, tuo la
biau augs musų krašto turtai 
ir visų gyventojų gerovė. To
dėl žemės ūkio gamybos didi
nimas ir tobulinimas šiandien 
yra griežtas musų tautos ūkio 
reikalas. — Vyriausybė yra 
tvirtai pasiryžusi ir jau pasi
rengusi išleisti specialų įstaty
mą pakrikusiems ūkininkams ir 
apleistiems ūkiams tvarkyti. 
To reikalingo įstatymo pagrin
diniai tikslai yra kelti žemės 
ūkio gėrybių gamybą, pačių 
ūkininkų ir jų darbininkų ge- 
rovį ir apskritai krašto kultū
ringumą.” šalia administraci
nių priemonių, min. pirminin
kas paminėjo ir ūkininkams 
prieinamą kreditą, pašalpas 
įvairiems naudingiems ūkio pa
dargams įsigyti, augalų sėk
loms ir gyvulių veislėms page
rinti, pagaliau melioracijos (že
mės nusausinimo darbus,, ku
rie turi būti tęsiami. Valstybė 
turi suteikti ūkininkams gali
mybių vesti ukius pažangos ir 
gamybos didinimo keliais. Ret 
ji turi ir reikalauti, kad visos 
tos galimybės butų tiksliai iš
naudojamos tiek atskirų ūki
ninkų, tiek viso krašto labui.

Pagaliau ministras pirminin
kas paragino žemes Ūkio Rū
mus ypatingai atkreipti ' savo 
dėmesį kaip tik į tuos atsili
kusius Ūkininkus, eiti jiems 
pagalbon, juos supažindinti su 
racionalumo dėsniais / žemė^ 
ūkyje. • “žemės Ūkio Rūmų ži
nioje esą agronomai . šiandien 
turi sekti pavyzdžiais tų misi- 
jonierių atsilikusiuose nekrikš- 

kraštuose, kurie
nelaukia, kada pagonys čiabu-

o
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Lietuvos Padangėje
IŠ V. K. R. VYR. KOMITETO VEIKLOS
Lietuvos spadoje paskelbtas 

pranešimas apie tai, kas ir kaip 
buvo padaryta Vilniaus kraštui 
paremti sunkiuoju perėjimų mi- 
inentu. štai Vilniuje leidžiamas 
dienraštis “Vilniaus Balsas” IV 
—16 <1. 87-me Nr. įdėjo tokio 
turinio pranešimą apie V. K. R. 
Komiteto Vilniaus skyriaus vei
klą:

“Draugijos Vilniaus Kraštui 
Remti” Vyriausias Komitetas 
suaukotas visuomenes aukas 
pradėjo Vilniun siųsti pačiu 
sunkiausiu Vilniui ir visam kra
štui laiku, būtent pereitų, metų 
spalių menesį, kada dar Vilniu
je buvo Sovietų kariuomenė.

Nors čia ir nebuvo didelių

musių, bet dviejų kariuomenių 
karo žygis paliko didelių žy
mių, ir miesto bei kaimo gy
ventojai buvo atsidūrę labai 
sunkiose materialinėse sąlygo
se.

Pirmoji įstaiga, kuri pasisku
bino pagelbėti vargan pateku
siems gyventojams, ir buvo 
“Draugija Vilniaus Kraštui 
Remti”. Pagalba buvo suteikta 
ir laiku ir efektyviai. Čia patei
kiama skaičiai, liečią Vilniaus 
miestą ir jo apskritį, t. y. tos 
sumos, kurios perėjo per Vil
niaus Komitetą, neįskaitant 
Valkininkų ir Švenčionėlių ap
skričių komitetų veikimo.

1939 m. spalių-gruodžio me
nesiais pašalpų išdalinta 115,-

NAUJIFNTT-ACMK TpV'nhcto

VILNIUS.— Vykdydama dva
rų parceliaciją Vilniaus srity je^ 
Vilniaus Apygardos ■'» Žemės 
Tvarkymo įstaiga jau pradėjo 
ruošti parceliuojamų dvarų že~

giu skirtingo Vilniaus krašto 
nėra; yra tik Vilniaus, Trakų 
ir Švenčionėlių apskritys, o 
Vilniaus kraštas ar Vilniaus 
sritis lieka tik istorinė praei

ties sąvoka. Iš Vyriausybėj 
Įgaliotinio įstaigos dar kuriam 
laikui pasilieka Vilniuje jojč 
dirbę Dr. A. Trimakas ir Ce- 
Četa.

BALTIC STREAM LINE BAR 
įdomiai išpuošta Lietuviška 

Užeiga. Kingsbury Alus. 
Didelis pasirinkimas visokių 

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

s. Zu.jus, Vedėjas.

Sveikata ligoniams 
Knygutė aprašo visokias vaistiš- 
kas žoles šaknis, žiedus, lapus ir 
tt. su apskaitymu nuo kokių ele
mentų jos yra tinkamos su spal
votų naujausių Europos 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.

MADOS

No. 4454—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

000 lt. plūs 15,000 zl. sumai; 
stipendijų moksleiviams bei pa
skirų paskolų — 10,000 lt. Vi
so 1939 m. išduota 125,000 lt. 
plūs 15,000 zl. Didele dalimi pa
šalpos buvo duota maisto pro
duktais. Principe pašalpos buvo 
duodamos per įvairias organi
zacijas bei įstaigas ir tik atski
rais atsitikimais paskiriems as- 
menms.

Šiais melais šelpimas turėjo 
kitokio pobūdžio. Nepriklauso
mybės sukaktuvių proga Vy
tauto Didžiojo ir Birutės gim
nazijų moksleiviams buvo pa
siūta apie 400 gimnazijos unP 
formų, tiek pat batų. Velykų 
švenčių proga lietuviams pabė
gėliams buvo duota rūbų, bal
tinių ir batų apie 6,000 lt. su 
mai. Vilniaus pradžios mokyk
lų mokiniams išdalinta 450 po
rų batų; be to, 300 mokinių 
siuvama rūbų. Kas mėnuo iš1 
mokama 17 stipendijų aukštos 
niųjų, vidurinių, ir specialinių 
mokyklų moksleiviams. Dides
nė stipendininkų dalis, lietuviai 
pabėgėliai, buvę kaliniai. Vaikų 
darželiai ir kitos švietimo ir 
iulturinės įstaigos gauna pašal
pų betarpiškai iš Vyriausio Ko
miteto Kaune.

Vilniau s varguomenei šelpti 
Komitetas išduoda kasdien per 
500 pietų. Pietus gaunami žmo
gaus Draugijos valgyklose.

Naujosios Vilnios, Trakų, 
Lentvario ir kitų valsčių var
guomenė šelpiama pinigais ir 
produktais. t

Per pirmuosius šių metų tris 
mėnesius išleista: pašalpos pini
gais ir produktais — 19,500 lt., 
pietų kortelių išduota apie 30,- 
000 — 12,000 lt., moksleivių 
aprangai — 54,000 it., lietu
viam^ pabėgėliams aprangai -— 
6,000 'lt., stipendijoms ir pasko
loms — 4,500 lt., Labdaros 
draugijos bendrabučio remon
tui,— 8,000 lt. Viso per pirmuo
sius šių metų tris mėnesips iš 
leista apie 104,000 it, neskai
tant sumų, kurias Vyriausias 
Komitetas persiuntė paskiroms 
organizacijoms betarpiškai.

Be to, Komitetas aprūpina, 
palengvintomis sąlygomis, lietu
vių moksleivių ir atbėgėlių ben
drabučius malkomis.

IOWA, — John K. Valen
tine, kadaise buvęs S. V. 
prokuratorius, buvo demo
kratų nominuotas Iowa val
stijos gubernatoriaus vietai. 
Jis kandidatuos prieš da
bartinį Gub. George A. Wil- 
son, republikoną.

mes sunaudojimo projektus. 
Šiais projektais bus nustato
ma, kam ir kiek žemės iš par
celiuojamų dvarų bus duotą. 
Kaip esame informavę, prašy
mų ždmei gauti yra paduotą 
labai daug ir jų išsprendimas 
užtruks dar ilgesnį laiką, že
mės sunaudojimo projektus 
nustatyta paruošti šiemet, o 
ateinantį pavasarį išparceliuoti 
sklypai bus perduoti valdyti be
žemiams ir mažažemiams, ku
rie bus aprūpinti žeme.

Rytų Lietuvos ūkininkams, 
kuriems šių metų sėjai stigo 
seklų, jų paskyrė žemės Ūkio 
Rūmai. Tiems ūkininkams yra 
išdalinta dideli kiekiai avižų, 
miežių, politiškų, dobilų ir bul
vių. Šią savaitę sėklų dalinimas 
baigiamas.

Geležinkelio adm inistracija 
nusprendusi netrukus perstaty
ti geležinkelio tiltą per Vilnelę 
ir pagrindiniai remontuoti Vil
niaus geležinkelio stotį.

SOUTHTOWNO DIDŽIAUSIA
FINANSINE IŠTAIGA

ĮSTEIGTA 1893 M.

fibkjt nauja 
Chrysler arba Plymouth

Tai yra Geriausi Ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder- 
ruškai ištobulintu Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pu

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenne
Phone Vlrginia 1515

Norint gauti vieną ar daur 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blank 
kūtę 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 DepU 1739 
So. Halsted S t., Chicago, IU.

■■ ■ ■■ 1 ■— ...............

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St, Chicago, HL

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No ■ 

Ifieroe  per kratinę

(Vaidas k pavardė)

(Adresas)

KAUNAS. — Praeitų melų 
rugsėjo 6 d. Kaune įsisteigė ko
operatinių organizacijų akcinė 
bendrovė “Sodyba”, kuri pra
dėjusi savo veiklą gana nepa
lankiomis karo meto’ sąlygo
mis, per nepilnus keturis mėne
sius jau pasiekė gražios apy
vartos. “Sodybos” tikslas išnau
doti Lietuvoje auginamų vaisių, 
uogų ir vaistažolių derlių. Ben
drovei buvo suteikta licencija 
eksportuoti 60% Vokietijai leis
to obuolių kontigento. Obuolius 
ji supirkinėja dar ir perdirbi
mui. Viso obuolių pernai rude
nį b-ve spėjo supirkti per
l, 100,000 kilogramų maždaug 
450,000 lt. Uogų pernai supir
ko 43,000 kilogarmų, kurių 
apie 50% eksportavo, kitas per
dirbo į konfitūrus, marmeladą 
ir k t. Supirktosios uogos išimti
nai buvo miško vėlyvosios, nes 
tik jų sezonui b-vė tespėjo įsi
kurti. Įvairių vaistažolių b-ve 
supirko 8,628 kilogramų už 
33,000 litų. Bendrovė turi įsi
rengusi marmelado skyrių ir 
obuolių džiovyklą. Be to, b-vė 
ėmėsi saldainių gamybos. Savo 
įmonėse “Sodyba” jau spėjo 
perdirbti 368,477 kilogramus 
vaisių ir uogų. Be suminėtų 
darbų “Sodyba” supirkinėja bi
čių medų ir vašką. Vaškui į 
korius perdirbti b-vė įsigijo 
mašinas. Bendroves balansas š.
m. sausio* 1 d. suvestas 1,809,- 
303.38 lt. Bendrovės pagrindi
nis kapitalas yra vienas milijo
nas litų. Balansas suvestas su 
37,633 litų grynu 1939 metų 
pelnu. Šiems metams sąmata 
priimta 1,378,000 lt. Už tokią 
sumą numatyta parduoti pre
kių.

VILNIUS. — Nuo gegužės 1 
dienos Vyriausybės Įgaliotinio 
įstaiga Vimuje jau nebeveikia. 
Ta įstaiga skaitoma sa'vo dar
bą atlikusią. Visos įstaigos ir 
visos sritys sutvarkytos taip, 
kaip to reikalauja Lietuvos 
įstatymai, tad jokio tarpiniu- i 
ko nebereikia. Nuo gegužės 1 
d. jokio administraciniu atžvil-

F. H. A.
PASKOLOS

PIRKTI! STATYTI!
REFINANSUOTI!

NEKILNOJAMO TURTO PASKOLOS 
KONVENCIONALES PASKOLOS 

ILGŲ TERMINŲ FINANSAVIMAS

ŽEMIAUSIOS PALŪKANOS

CHICAGO CITY BANK & TRUST CO.
Halsted at Sixty-Third Wentworth 8800,

C

Narys Fedcral Deposif Insurance Corporation

.940
METŲ

'.c

Skalbiama
MAŠINA
garantuota ant vi
sados (Lifetime) 
Elektrikinis P r o- 
sas ir prašinama 
lenta, 60 pak. mui
lo, verta $99.00, už

50
i

' Vasario 16-sios ir Velykų 
švenčių proga Komitetas gavo 
98 siuntinėlius moksleiviams 
skirtų dovanėlių. Dovanėlės 
parduotos Vilniaus, Valkininkų 
ir Švenčionėlių apskričių pra
džios mokykloms. Daugiausia 
dovanėlių atsiuntė pradžios mo
kyklų ir gimnazijos mokiniai. 
Negalima nepaminėti šių siun
tėjų pridedamų prie siuntinėlių 
laiškų bei dedikacijų, kur jie 
rodo didelio rūpestingumo ir 
broliškos širdies savo draugams 
-čms vilniečiams.

Šia proga Vilniaus Komitetas 
reiškia nuoširdžiausią padėką 
Amerikos lietuviams, visai Lie
tuvos visuomenei, visam Lietu
vos jaunimui, aukojusiems ir 
aukojantienis Rytų Lietuvos 
reikalams.”

KAUNAS. — Per šių metų 
balandžio mėnesį iš Lietuvos 
eksportuota įvairių prekių už 
21,562,800 lt., o importuota už
25.268.500 lt. Tuo budu užsie
nių prekybos balansas balan
džio mėnesį buvo pastovus 3,- 
705,700 litų, šis pasyvas susi
darė, išlyginant su užsieniais 
prekybos balansą, kas buvo 
•reikalinga vedant prekybą kly- 
ringo pagrindais. Per pirmų© 
sius šių metų tris mėnesius 
Lietuvos eksportas siekė 78,- 
154,480 H., o importas 69,- 
427,900 lt. Tuo budu Lietuvos 
užsienių prekybos balansas šie
met buvo aktyvus \ 8,726,500 lt. 
Pernai per pirmuosius keturis, 
mėnesius' buvo eksportuota už
72.983.500 lt. ir importuota už 
57,023,400 It. Balansas buvo 
aktyvus 15,960,100 lt. Užper
nai per tą patį laiką buvo eks
portuota už 74,934,300 lt., o 
importuota už 70,211,100 lt. 
Balanso aktyvas siekia 4,723.- 
200 H. Taigi ligšiol Lietuvoj už
sienių prekybos apyvarta šie
met buvo didesnė, negu 1938 ir 
1939 metų pirmųjų trijų me
nesių apyvarta.
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Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wbolesale 
4707 S. Halsted SL

Tel. Boulevard 0014

Victor Bagdonas
LOCAL & IX) N G DISTANCE 

MOVING
Perkraustonn fomjčrus, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam j fąrmas ir kitus miestus 
Žema karna. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St

Saukit Tel. VICTORY M66

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFES

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS <4 0 cn
Išima Už ................ ■ O.UU

SJSŽT" *50.00
RAUDONGrSLIV flfi
Išėmimas ir Ligon. fcw«VV
REUMATIZMAS Aft
Greita. Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzajninacija SI fifi
it vaistai ...  ........... . * i -UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

Išmokėjimai po
$1.00

i savaitę.

BUDRIKO DlIflUIflO 
metinis riivniiiAd
BIRŽELIO-.JUNE 9 D. Tūkstantis dolerių dovanomis!

...

3409-11 So. Halsted

BUDRIK
FURNITURE HOUSE
Street Tel. YARDS 3088

r

i

vA..

, ..., ........ ............. r..
BUDRIKO žymus Radio Programas WCFL 970 nedėlios vak. 9 vai. Makalai, Dainos, did. orkestrą

Skelbimai Naulimnae 
^uoda naudą 
kad
'i’R hąudingtAF>«a

_____ ___
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MIDWEST GROCERY PREKYBA KYLA

už tai jos prekybos 
augimu labiau ir la- 
įdomautis ne vien 
valgomųjų daiktų

Tos kooperatyvės organizacijos 
nariai išsidraikė jau po visą

Chicago ir priemiesčius.
Nepaprasto Midwest Grocery 

bendrovės kilimo didžiausiu 
akstintoju yra jos gerieji skel
bimai. Ir 
nuolatiniu 
biau ima 
Chicagos
krautuvninkai, bet ir plačiai iš
sidraikę krautuvninkai po prie
miesčius.

šiandien labai reta savaitė te
praeina, kurioj vienas ar kitas 
naujas krautuvninkas neįstoja 
nariu į šių, kooperatyvę organi
zacijų. Jie, pirmiausia, kreipiasi 
klausdami kaip ir kokiu bildu 
galėtų savo veikimų pritaikinti, 
kaip savo prekybų padaryti na
šesne ir kaip pardavinėti pre
kes žemiausiom kainom. Tas 
parodo, kad jie jau girdėjo apie 
nepaprastų šios organizacijos

pasisekimų ir stengias gauti tas 
pačias galimybes, kų turi šios 
organizacijos nariai.

Bendrovės narių skaičius pra
šoko jau 500. Narių turi netik 
pačioj Chicagoj, bet ir Gary, 
East Chicagoj, Hammond, 
Whiting, Indiana valstijoj, turi 
ir North Chicagoj, GIenview, 
Glen Ellyn, Downers Grovc, 
Monee, Kankakee ir kituose Illi
nois miestuose. Jie suprato, kad 
bendromis pajėgomis galima 
daugiau atsiekti negu pavienė
mis, t. y. kad Midwest Grocery 
yra stambi finansine įstaiga.

Dabar apie pačius patogumus 
nariu būti. Priklausydamas tu
ri galimybės lentynose turėti 
pilnų prekių pasirinkimų, pirkė
jams našų patarnavimų suteik
ti, prekes šviežias ir geresnės 
kokybės turėti bei žemesnėm 
kainom pardavinėti. Paskui, ir 
tai pats svarbiausias dalykas, 
skelbimas. Pati bendrovė regu-

NAUJTENU-ACME Telephnto
HOMER, NEB. —- Taip atrodė šio miesto biznio distriktas kada, po smar

kaus lietaus, potvinis apsėmė net šešis šios valstijos apskričius. Penki žmones 
žuvo, daugelio nesuranda. Nuosavybės milžiniškai nukentėjo.

■
•ai

KAD SUTAUPYTI DAUGIAU

Kariai skelbia išparduodamųjų' 
prekių sąrašų vietos laikraš
čiuose, kas taip teigiamai pasi
tarnauja pirkėjams, — jiems 
nereikia vaikštinėti prekių po! 
krautuves ir krautuvninkams.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Metinis 
Piknikas Birž. 16

IR GERESNIUS VALGIUS

PIRKITE “MIDWEST
GAUTI

STORES”

IŠPARDAVIMAS! irPe^aSi. Birželio 7 ir 8
Šviežus No. 1 kokybės 
|f« v« ■ ■ Kiekvienas kiaušinisKiaušiniai tuz. I81/2C
“MIDVVEST” PUIKIAUSI KIAUŠINIAI kartonuose Tuz. 23c

Šiandien telpa didžiulis tos 
bendrovės* skelbimas Naujieno
se. Tad, tikimės, kad skaityto
jas nepraleis! progos susipažin
ti su jo pranešama nauda, ir, 
reikalui priėjus, aplankyti arti
miausių Midvvest Stores par
duotuvę, tos didžiulės, nuolat 
augančios kooperalyvės organi
zacijos narį. (Skelb.)

Budriko Piknikas 
ŠĮ Sekmadienį, 
The Oaks Darže

Trauks Filmas
gerai atsimena, kad

“Midwest” Puikiausi Golden Santos

k AVA lsvaroMaišelis 13c

f

3 39c Diena Iš Dienos
“M. J. B.” KAVA Puikiausi Amerikoj
“Midwest” puikiausios kokybės /
n<TT ir A O EVAPORUOTAS AukštiMILKAS Kenai
“MIDWEŠT” PORK & BEANS Dideli 2V2 kenai 2 už 19c

svaro kenas 29c

.. 23*
VIEŠNIA Iš
DAYTONO

puikiausi
GOLDEN RANTAM KORNAI No. 1 ken. 2 už 13£
“Peacock’s” Admiral
SARDINĖS y,’ties Blėkiniukčs
“MIDWEST” PUIKUS KOPŪSTAI ZYi kenai

2 už 15* 
2 kenai 19c 

“SHURFINE” GRAPEFRUIT JUICE. Dideli 46 unc. kenai 17c

Pereitos savaitės pabaigoj 
ir šios pradžioj Chicagoj vie
šėjo p. I. Bložienė, žmona Dr. 
I. G. Bložio, kuris neseniai per
sikėlė iš Chicagos 
Ohio, gyventi 
dentisteriją.

P-a Bložienč
vusius draugus ir

ir

čia

“MIDWEST” TYRIAUSI PREZERVAI 12 unc. džiaratf 2 už 29c

MAZOLA Cooking or Salad Oil Paintės kenas 230
KARO SYRUPAS Bhic Labcl 1% sv. kenai 2 už 21 £ 
“FLAV-OR-AID” Švelniems gėrimams 3 pak. 110 

3 ken. 250CLAPP’S” ’ Iškoštas vaikų maistas
Puikus Californijos Valencia
ORANŽIAI 288 dydžio 2 tuz. 350
‘SUNSHINE” KRISPY CRACKERS 1 sv. pakelis 15c
“LUX” FLAKES 1 mažas 9c Dideli pak. 220
“PALMOLIVE” MUILAS 3 už 170
‘SUPER SUDS” ' Dideli mėlyni pakeliai 21£
“CAMAY” MUILAS 3už 170
“P & G” MUILAS 3 už 110
“WINDEX” valo langus 6 unc. bonka 14c
“DRANO” Atkemša vamzdžius 12 unc. kenas 200
Šunų ir Kačių Maistas
STRONGHEART kenas 5c

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK NUO IMlbVVEŠfi NES PIGlAu

MiOWESTfflSTQRES
I - tMOHfsr vmttsi. ucvuĄ500

KAM LAUKTI?
50

iki ^34'50

įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA

Dirbame puikias dantines pleitas jau 18 metų. Ateikite pamatyti 
naujuosius Hue dantis, kurie labiausia paneša į tikruosius ir na
tūraliau atrodo. DYKAI APSKAIČIAVIMAS.
Pamatykite musų permatomas dantines pleitas. Mes darome dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Lmdale Deniai Laboratories 
HEJNA BROS.

3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė
TeL Lawndale 2908-9 TeL Monroe 9251

Atdara kasdien 9 iki 8:30. šeštadienį 9 iki 5.

į Daytoną, 
praktikuoti

aplankė bu- 
pažįstamus.

Paž.

Išsiėmė Leidinius
Vedvboms

(Chicago j)
Ze-

He-

Arthur Ryl, 27, su Olga 
lent, 28

Clarence Winters, 2G, su
ia Yuskus, 26

Witeld Jasinski, 27, su
len Czajkovvski, 27

Kenneth Man, 23, su Vivian
Zeman, 21

Stephen Mondek, 29,
rothy Varis, 21

Edward Bradoha, 24,
dred Dovin, 21

Anthony Jurewicz,
Helen Lenart, 24

’Ralauja
Perskiry

Florence Smuzynski 
thew Smuzynski

su Bo

su Mil

25, su

inio Mat-

iavo
'’-rskiras

Julia Michaeles nuo Sylves- 
ter Michaeles

Ruth Gidą nuo Joseph Gidą
Walter Biskupaitis nuo 

ia Biskupaitis

Jei Investuosite Į 
Tung Aliejaus 
Šerus

Ju-

Illinois valstijos statė depar
tamento investuojant pinigus į 
“tung” aliejaus bendrovių Še
rus.

Prieš darant investmentus, 
sako Hughes, visiems patarti
na atsiklausti valstijos depar
tamento ar Šerai yra saugus.

Greitas
Lengvuti
Kreditas^

t O

f

' d SUTAUPYKITE V2 
|Wai- ant šiy APRĖDįl
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PRISTATO
APR6DUS

Vertes Sensacija!
Paprastas $24.95 siutas— 
gražaus darbo, puikių 
vilnų, plūs $3.95 puikios 
kokybės balti batai, plūs 
$1.95 šiaudinė skrybėlė 
— visi 3 (paprastai 
$31.85 aprėdas), už tik
tai $16.95. Puiki, nauja 
prekė — $1 ją paims na
mon.

M/AIRKS
>31 19 Linčojn Ąye. '■ >'640? S.. Halsfėd Št.
OPEN TUES THpRŠ SAT . IVĖNINGS UNTU TO ..6306 W- Gf-t-nąk P and

1654 
47 36 
3356 Wesf 26th Street

Chicago Avė
S. Ashland A»e

Visi
Budriko p knikai pasižymėdavo 
nepaprastu skaitliumi publikos, 
gražiu ir įvairiu programų ir 
dovanomis. Tad ir šįmet, sek
madieni, birželio-June 9, Bud- 
rikas rengia vienų šauniausių 
šio sezono parengimų — mil
žiniška piknikų, puikiai žaliuo- 
janč am The Oaks Darže, prie 
119 ir Archer Avė,

Tūkstančiai lietuvių suva
žiuos iš visų dalių Chicagos ir 
apylinkes miestelių. Ne tik jie 
pakvėpuos tyru, puikiu oru, 
gėrėsis gamtos grožybėmis, 
klausys's puikiausio programo, 
bet grįždami namo vešis bran
gias dovanas, kurias suteiks 
Juozas Budrikas, leidėjas radio 
programų ir savininkas didžiu
lės radio ir namų rakandų krau
tuvės, 3409 So. Halstcd St.

Programe dalyvaus radio ar
tistai, daininnkai, solistai, 
kvartetas, chorai, Andreevo šo
kikių grupė,, artistė Texas 
Marks ir Lietuvos benas. Prie 
to bus imami artistų ir visos 
publikos krutomi paveikslai — 
mov.'es. Beje, kurie norės, ga
lės įdainuoti arba įkalbėti savo 
rekordus, nes tam tikslui bus 
Įtaisytas 
tui.

Kurie 
site juos
žo. Tad birželio 9 — visi į Bud
riko met'nį piknikų.

Kaimynas.

Įvyks Liberty Darže
Vis' Chicagos Lietuvių Drau

gijos nariai, atsilankykite į sa
vo metinį pikniką, birželio 16 
d. Piknikas įvyks Liberty dar
že, Willow Springs, III.

• šiame piknike bus juokingas 
programas. Apart (o, ats lankę 
turės progų laimėti gana dide
les dovanas.

Nariams bus išsiuntinėti pa
kvietimai į šį išvažiavimą. Jei 
kuris narys ir negautų minė
to kvietimo, lai būna malonus 
atsilankyti į šį musų didelės 
šeimos išvažiavimą.

Busiu.

Naujos Mados Aparatas Prilaikymui Akinių.

AKINIAI VISOKIOS MADOS
už $2.45

pritaikyti akims su pilna garantija. Ekza- 
minavimas akių veltui. Sulaužytą lens^. pa
darome už $1.00. Nauji tempeliai 60c. Ad- 
justinimas akinių VELTUI.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis randasi di
džiulėje Joseph F. Budriko krautuvėje kož- 
ną dieną ir nedėlioję iki 4 vai. popiet.

JOSEPH F. BUDRIK,
FURNITIJRE HOUSE

3409-11 S. HALSTED STREET. Yards 2151

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

aparatas. Įžanga Vel

neturite tikietų galė- 
gauti veltui prie dar

STANLEY TAVERNO 
“GRANU OPENING”

CLĖARING. — Rytoj ir sek
madienį, birželio 8 ir 9 dd., į- 
vyksta naujos užeigos, “Stanley 
l'avern” atidarymas. Ji randasi 
adresu 5746 West 65th Street. 
Bus skanus paukštienos užkan
džiai ir kilų gardumynų, gros 
gera muzika, ir bus proga gra
žiai laikų praleisti ir seniems ir 
jauniems.

Šios užeigos savininkai yra 
Stanley ir Evelyn Karpiai, ku
rie balandžio 20 d., apsivedė ir 
apsigyveno Clearinge, nuosava
me name, ir atidarė ten taver- 
no biznį. P-as Stanley Karpius 
ir sūnūs p. Weličkienės ir po
sūnis p. Stanley Weličkos, nuo 
1119 So. Ashland avenue. Jie 
yra Chicagos lietuviams plačiai 
žinohai šeni biznieriai, ir nau- 
jieniečių, progresyvių ir tauti
nių parengimų rėmėjai.

Reguliaria garsinimas ir ųž- 
kvietimas į šių atidarymo puo
tų tilps “N-ose” rytoj, birž. 8 d.

Visus savo draugus, pažįsta
mus ir pritarėjus kviečia savi
ninkai Stanley ir Evelyn Kar
piai. Senas Petras

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”
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Prašo Duoti 
Greitą Pagalbą 
Talkininkams

—t—:----- .

“Ąrmijas Jięmą N^U<U”.
Chieagos. universiteto Maudei 

salėj vakar po pietų įvyko ma
sinis mitingas, kuriame virš 1,- 
000 studentų ir profesorių rą- 
gino šios šalies valdžią duoti 
visakeriopą pagalbą talkinin
kams — ginklais, prekėmis, ža
liavomis ir lėktuvais.

Mitinge kalbėjo prof. Qumęy 
Wrighl, pohtiiiės ekonomijos 
fakulteto viršininkas Walter 
Laves ir Clifton Utley, Chięą- 
gos Užsienių Reikalų tarybos 
pirmininkas.

“Be Jokių Siūlų”.
lŲigiųimąs teikti medžiaginę 

pagalbą talkįpjpkams vakar at
ėjo. iš kitų šaltinių. Buvęs re- 
pubjikanų kandidatas į vice-prą- 
grdeąluą ir “Daily News” leidė
jas, Frank Kąox pareiškime 
spaudai ragino U. S. valdžią 
tuojau pąrcjuątr talkininkams 
tięk lėktuvų ir kąro laivų, kiek 
gali — bę jokių suvaržymą ir 
be ‘'jokių sjųlų”.

TalkipiųkanAS reikia lėktuvu, 
reikia amunicijos, o ne karei
vių. Kareivių jie turi užtekti
nai. Duodama pągąlb.ą talkinin
kams, sako Knox, Amerika ap
saugos savo kraštą nuo karo iv 
nereikės rūpintis apie susikirti
mą su Hitleriu, jeigu jis pralai
mės Franci joj ir Anglijoj.

“Vien egoistiškais sumetimais 
Amerika privalo duoti pagalbą 
tąlkįniukurns”, aiškino Kpox. 
Hitlerio laimėjimus reikš nea
bejojamą karą su Vokietija, 
jeigu ne šioj, šalyj, tai Ameri
kon kofttiu^He.. Amerikai pi-

T

RIGS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

5Q0 NEATSIIMTŲ 
Kainos Siunąžintęs 
60%, daugiau kaip 

DlDJtSUV KĄVBŲ 
BARGENAI

Nertini Imta 6x0. 8x10,9x12, 0x15,11x10 
VflJė mio f? iki ** ’k‘
Nauji 6x0, 6x10. 0x12. 12x18. 10«4x15
Vvt« iA ik1. *H».' UabM t >6 

ir aukftdau.
15, tM<rM orleiUaUą, 50 kiiojdij

Mleron 2x1 iki 11x1$, 4(J'^> nuolaidos 
10OQ. Jardu kacvetų po 5Oc Jard Ir auW. 

200 Naujat* Vclvet 0x12 118.50.
30Q. Naują* WUton* tąt.bO.

CLĘĄNĘĘ& 
SANDELIAI.

6208-16 S. RACINK^—DlenopiVi, 3 vą^aru*

Laid. Direkt. Carlson Fų- 
neral Directors, Tel. •Pullman 
0184 .<

giaū dabar duoti talkininkams 
pagalbą lėktuvais ir amunicija 
Hitleriui sumušti, negu vėliau 
kariauti su Hitleriu.

Čia Važiuoja
Visas “Lietuviškas 
Svietas’* Roselande

(Ciceriečiąi Saugokitės! Jię 
Bandys Jums Kailį Išpilti!)
ROSELAND. — “Roselanęlię- 

čių Outiųg” įvyksta birželio 9 
d., P. Sųdento darže, 6600 \y. 
111 St., Worth, III.

Tai bus Roselando j0-ties 
draugijų bendras piknikas, į 
kurį rengiasi važiuoti visas Ro
selando lietuviškas “svietas”.

Kaip bendram Roselando 
draugijų parengimui, tai ir vie
ta parinkta graži, nors ir kiek 
toliau nuo ikišiol rengtų pikni
kų. Bet tai bus dauginus įvai
rumo naujoj, daug puikesnė] 
vietoj.

•Piknikas bus su programų, 
dainomis, basebollo lošimų, 
lenktynėmis ir virvės traukimų. 
Komisija sako, kad virvės trau
kimui užkviesianti ciceriečius 
persiimti su roselandiečiais.

Į plkųiką važiuos demon
stratyviai.

Visi roselandiečiai su auto
mobiliais prašomi susirinkti 
prie Darbininkų svetainės, 
12:30. Nuo svetainės visi sykiu, 
demonstratyviai važiuosime į 
pikniką su didžiausiu triukšmu 
per visą “Rožių Žemę”.

Piknike šokiams bus gera 
muzika. Įžanga veltui. Kurie 
neturi automobilių, galės nuvd- 
žiuoti trekais. Jie sustos paim
ti roselandiečius keliose vietose, 
kurias nurodo komisija. Tėmy- 
kite “Naujienose” skelbimą šeš
tadienio numeryje. Kvieslys

ANNA URBAN 
J’o tėvais Venckus.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 5 dieną 7:30 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus 65 metų 
ąiĮnž., gimus Kaune, Lietuvoj.

Paliko dideliame nulįųdime 
vyrą Nikodemą, 2 sūnūs Ale- 
^ander ir Stanley, marčią 
Theresą, 3 dukteris: Petronėlę 

’ Norkus, žentą Joseph, Auna 
Malecek, žentą Henry ir Ireųe 
Urbanaitę ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Carlson 
koplyčioj, 304 W. ĮlOth St.

Laidotuvės įvyks šeštad., 
birželio 8' d.. 9:30 va^ ryto, iš 
kopi. į Holy Rosary pąęąp. 
bažnyčią, 113th ir South Pąrk 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, p i$ 
tep bus nulydėta į Holy Se- 
pulchre kapines.

Visi a. a. Anna Urban go
binės, draugai ir pažįstajni 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. Nuliūdę lie
kame: Vyras, Sunaj, Dukterys 
ir kitos Giminės.

$132,000
Darbininkams

Elgift National Wątch Cąęp- 
pany yafcąr prądėją dalinti sa
vo dąybinmkams $132,000 — 
tai yyą darbininkams priklau
santi dalis pernykščių metų 
pelno.

Nuo 1Q26, metų darbininkai 
iš pelno gąyp boųųsų $1,125^ 
202. < j

Raudonos Rožes 
Sportininkams Ieško 
Stipraus Oponento
Susikibs tatkre&fa laimimas” 

Jiminpse Birželio 23 dieną.
Raudonos Rožės Klubas Ci- 

ceroje jau ne nuo šiandien turi 
beisbolo lęomąiidą^ kurį savo at
siek įmąis yra įsigijus, didelę ve
pu taci ją ir opoųeųių pagarbų. 
Gal dėlto ir “Jaunimo” laikraš
čio redaktoriai dabar turi tiek 
vargo.

Dalykas toks: Raudonos Ro
žės K,lubo beisbolininkąi pa
kviesti lošti “Jaunimo” Joninių 
piknike, sekmadienį, birželio 23 
d., Sunset Parke. Kadangi pa
starieji yra pripažinti Cicero 
čampijonais, tai aišku, “Jauni
mas” turi surasti tinkamo kali
bro opoziciją. Ir ką gi'— kaip 
tik chicagiečiai išgirsta, kad 
jiems reikės susikibti su Bau- 
don-Rožicčiais tai tuoj ima 
plaukti pasiteisinimai, kad, gir
di, musų vyrai yra dar perjau- 
ni, kiti vėl dar, esą, neturi tin
kamo* išsilavinimo, treti gi iš* 
eina drąsiai ir a,i,škiąi — “Cice- 
ros tymas yru nenųgaliniaa - - 
kam mujns dar savo kaulus ri
zikuoti !”

Atsirado Drąsuoliai.
Vienok atsirado viepus žmo

gus, kuris panoro išstatyti ko
mandą" prieš cięęrięČius ir duo
ti jiems paragauti prąlaimėji 
juo. Tas žmogus — S. P. Ma
žeika, laidotuvių diręktor-ius, 
kurio, modevųiškoj i koplyčia 
randasi Bridgeporte, 3319 Litu
anica Avė. Jis šiomis dienomis 
rūpestingai renka geriausius 
Chieagos lietuvių bersbolinin- 
kus, iš kurių sudarys rinktinę, 
kuri anot Mažeikos, “nusodins 
Ciceros Raudon-Rožiečius nuo 
aukštojo arklio...”

Šis kontestas bus vienas iš 
“Jaųųimo” Jopiųių pikniko 
programos numerių. JJ»$.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yrą naudingus.

ANTANAS SHUNT 
gyv. 3138 So. Normą! Ąve.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 5 d., 9:18 vai. vakaro, 
1940 m,, sulaukęs pusės am?., 
gimęs Lietuvoj, Panevėžio ap
skrity, Laipuskių km., Klovai
nių parapijoj.

Amerikoj išgyvęno 34 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Elzbietą po tėvais Čer- 
piutę, sūnų Pętrą, augiųtinĮ 
s.unų Kazimierą Černių, brolį 
Petrą ir brolienę Petronėlę, 
pusbrolį Justiną Vaišnį, 3. pus
seseres, Rozaliją Zilvitienę, 
Anelę Višniauskienę, Kątriną 
McGregor, tetą lyiortą Vaiš- 
nius, pusbrolį Izidorių Černių, 
pusbrolį Domininką Černių, 
šeimyną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips koplyčioj, 3307 So. 
Lituanica Avė. Laido tu vęą 
įvyks pirmadienį, birželio 10 
d.. 8 vai. ryto iš kopi. į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioj atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėta^ įw šv. Ka
zimiero kapines.

yisi ą. a. Antano Sh,unt gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jąm .paskutini pątarnąvinaą ip 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: į z 
Moterių Sųnųs, B^ojks, pus
broliai ię Giminės.

Laid. Direkt. Ą. <M. Phillips, I 
Tel Y ARUS 4908.

Šeštadienį Svarbus ; 
Kupiškėnų D-jos 
Susirinkimas

Ruošiasi ^piltnikųi.
šį šeštadienį, bivželia S die^ 

ųą, 8 yal. vakare, ĘųpjšJkępų 
Kultūros Draugijos nariai sųst- 
piųks pas marųųetteparkiečius 
p ir M. Petrulius, 6839 South 
Maplevvopd ąve., aptarti draųgi- 
io3 begaųems reikalus. O reika
lų, svarbiu ir neatidėliojamų 
vjs randasi.

PikRik^ Biržulio
dar neužbaigta tvarkyti 

paakbtiųio žieųids se^mo pa- 
reųgimo reikalai. 0 draugios 
ųakthd« ędBikas jau čia pat> 
įvyksią šio Įnėnesio 29 dieną, 
Llfeeriy Hrove darže.

Tad, visi draugijos nariai 
pašomi atsilankyti į susirinki- 
ųią iy visj draugiškai pasitarsi
mo ir iarinksiiu darbininkus bu
simam pikpikui.
/ Draugijos reikalai tai ,visų 
narių bendri reikalai, tad turi
me visi dirbti ir rūpintis jos 
pagerinimui. P. B.

Vestuves-Puota
*r>^**** 4Apsivedė Inžinierius Vytautas 

Mačiulis
Gegužes, birželis -r- skaitomi 

tradicijiniais vestuvių mėne
siais.- Kur nepaklausysi, ten tik 
apie vestuves kalbama, rengia- 
.masi; bažnyčiose tik vestuvių 
varpai skamba; gatvėse vestu- 
vmmku automobilių karavanai 
laksto; svetainėse muzika, kle
gesiai — vestuves švenčiama. 
Mat priaugo lietuvių čiagimių 
pirmoji karta ir eina į pasto
vų, savarankį gyvenimą.

1 Daug tų;t-vestuvių, daug iš
kilmių. Negi’ visas kas patirs 
bei spės aprašyti. Jos visos 
linksmios, visos iškilmingos, 
visos jų dalyviam prisimintos.

. v. 1
Apsivedę,,su EHep Mass

Praėjusį s'įkmadienį, birželio
2 d., ir Jūsų Nosių s dalyvavo 
vienose vestuvėse, tik gal kiek 
pralenkenčioš'e kitas savo 
skaitlingumu, puošnumu, na, ir 
vaĮŠingumu.'1*"’'

Tai buvo jauno, vos 23 me
tų amžiaus, civilio inžinieriaus 
Vytauto. Mačiulio vestuves, sū
naus gerų naujieniečių, Jono ir 
Cicilijos MačiųMų, kurie gyve- 
ir laiko mėsos biznį, 8856. So. 
Lowe Avė.

Kaip 3 vai. po pietų, prie 
So. Peoria, ir 6.5 gatvės, šv, 
Stepono liuteronų bažnyčia pri
gužėjo pilnutėle svečių, tai bu-, 
vo jaunojo Vytauto ir jauno
sios panelės Eilėn Mass gimi
nės ir draugai, susirinkę pa
matyti vestuvinių sujungimo 
ęęremonijų.

Gyvens Carlisle, III.
Stačiai iš bažnyčios visi sve

čiai. pąkviest i vykti į Masonic 
Templę svętainę, So. Loom.ls 
ĮJlvd. ir W. 64 St., kur įvyko, 
vęstųvių puota, šokiai, links- 
m'ptasi iki vėlumos. Viso sve
čių dalyvavo arti 500 ypatų. 
Jų tarpe matėsi keli profesio
nalai ir daugybė įvairių biznie
rių iš visų Chieagos dalių, ir 
priemiesčių.

Jaunavedžiai tuojau po ves
tuvių rengėsi vykti rodosi į 
Hot Springs, Ark., o po me
daus mėnesio įvyks į jauna
vedžio nuolatinę užsięmimo vie
tą į Carlisle, ,I1L, kur jis turi 
valdišką darbą.

— Jūsų Nosius.

KAUNĄS. — Gegužęs 13 d- 
1926 m. b.uvo įsteigta Lietu
vos bažnytinė provincija, ku
riai kitais metais sueina 15 
metų. 1941 m. gęg. 1,3 d. bus 
suruoštas Kauno ArkivyskupL 
jos,. kaip Lietuvos, balny lipęs 
provincijos brandiiplįę, 15, m. 
sukaktieą minėjimas, padarant 
apžvalgą, kiek nuo to laiko 
yrą pažengtą labdarybės socia
linės globos, kataliŲškps akci
jos ir pastoracijos srįtyąe.

LIETUVOS
ŽINIOS CLASSIFIED ADS.
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KAUNĄS. — Gen. Nagius, 
Karo muziejaus viršininkas, 
gavo iš Raudonojo Kryžiaus 
laišką: “Mano brangus genero
le! Dėkoju tamstai u| rožes, 
nuskintas nuo krųmo, pulk. 
Ryąno pasodinto šalia jušų Mu
ziejaus, Tos rožės buvo pernai 
lapkričio 1 d. maloniai įteiktus 
ponui Malcokn Davis, kai jis 
lankėsi muziejuje. Esąme gi
liai sujaudinti tuo simboliu gi
lios bičiulystes, kuri jungia Lie
tuvos Raudonąjį Kryžių ir A- 
anorikos Raudonąjį Kryžių. Po
nas Malcohn Pavis rašė man, 
kad pulk. Ryano rožių krūmas 
pradėjo vysti. Todėl turiu di
delį malonumą siųsdamąs jums 
tris vijoklio (ivy) diegus, au
gusius Mont Vęrnon, George 
Washingtono, pirmojo Ameri
kos prezidento namuose. Turiu 
viltį, kad tuos diegus jus paso
dinsite šalia savo muziejaus, į 
vietą kur nuvysta pulk. Ryanp 
rožių krūmas. Tai tarnaus, kaip 
nuolatinis artimų musų ryšių 
simbolis ir taip pat, kaip gyva 
atmintis pulk. Ryąno,, kuris mi
rė, bųdamas ištikimas pasaulio 
Raudonųjų Kryžių Draugijų 
idealams, —Jūsų Norman H- 
Davis.”

Aukščiau cituojamas laiškas 
gautas per Amerikos ministerį 
poną Oven J. C. Norem. Dau
gelis lietuvių dar gerai atsime
na pulk. Ryano, vardą ir per
skaitę p. Norman II. Davis laiš
ką atsimins ir supras, kodėl tas 
vardas Lietuvoje ir Amerikoje 
siejamas su rožėmis ir su tais 
kilniais simboliais, apie ku
riuos aukščiau parašyta. Štai ką 
pats pulk. Ryanas 1920 m. įra
šė į Karo įimz’ejaus garbes 
knygą: “šiandien aš turėjau 
garbės pasodinti šimtą rožių 
krūmų šalia paminklo,/ pasta
tyto žuvusioms kovoj už Lie
tuvos. ląisy,ę. kariams. Šitos ro
žės sodinamos lietuvių tautos 
nąrsumui pažymėti, o ypatin
gai tų, kurie atidavė savo gyvy-r 
bę už tai, ką manė teisinga 
esant ir už ką sudėjo savo di
džiausią auką. Amerikos Bau
dotojo Kryžiaus ir savo vardu, 
reiškiu vilties, kad jums dau
giau neteks imtis ginklo savo 
kraštui ginti. Bet jeigu jums 
reikėtų ir vėl kovoti palaiky
mui to, ką laimėjo! taip didžią 
kąiųą, tai esu įsitikinęs, kad 
teisybė paims viršų ir pasiseki- 
piąs bus jūsų. Aš tikiuosi ta
čiau, kad su ' pirnititiniais šių 
krūmų žiedais jau bus išsipildę 
visi Lietuvos teritoriniai pagei
davimai, kurie visų protingų ir 
teisingų žmonių manymu yra 
teisingi ir teisėti. Tebūnie gar
bė žuvusioms. Edvard V. Ryąn, 
pulk. Itn. M. D. Amerikos Rau
donojo Kryžiaus Vakarų Rusi
jos ir Pabaltijo valstybėms ko- 
misionicrius.”

. Neužilgo po l() Pik. Ryanas, 
isvąžiąvo į Ąziją ir ten bepildy- 
dųmąs savo pąyeigąs, kaip išti- 
khpas ląb.darybės riteris, užsi
krėtė šiltine ir mirė 1923 m. 
Pulk. Ryųn.o lįųkėjimai Lietu- 
yąi išsipildė, uors ne taip greit 
iy ųe tąip pilnai, kaip jis lin
kėjo,: nuo to ląiko Lietuva daug 
prąrado, ir dąug laimėjo. Bet 
tie laimėjimai didele dalimi 
siejąsi su pujk- Byano asme
niu, Jąųi priklauso vieną gar- 
bingiąųsių vietų lietuviu kovo
je už neprikląuspinybę. Tik 
ątsjiyiinkime. 1920 m,, kai pulk- 
Ryapas ką tik atvyko lietu* 
viąms nuteikti Amerikos Rau* 
donoj o Kryžiaus paramą, Lie
tuvą kęptė didelį Skui’dą ir var
gą; Ijuyo epidemijų prispausta 
ir lietuvių nepriklausomybės 
priešą užpultą ir neturėjo kui 
gj'dyti ligonių ir sužeistųjų, 
nę$ nebuvo lęšų gydo.njąsiąs įs* 
taigas įsteigti, ir įtaisyti, Tru
ko vaistų ir tvąrsliąvo^ krąštė 
mirtingumas viršiją prieąuglį, 
o kariuomenėje mirusiųjų koe- 
fecięntas buvo 3.34%. Nusimi
nimą ir priespaudos vąlaądoj

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU GYVENIMUI drau- 
gės-merginos arba našlės tarpe 35 
ir 45 metų. Turi būt negirtuoklė, 
dora, protinga. Aš esu našlys be 
šeimynos. 45 metų. 1739 So. Hals- 
ted St., Chicago, III. Box 2368.

NORIU SUSIPAŽINTI su lietuve 
gyvenančia Floridoj, pietinėse vals
tijose, Gulf of Mexico. Noriu apsi
gyventi šiltam klimate. Esu pavie
nis, karpenteris, galiu dirbti visokį 
statybos darbą. Prašau atsiliepti 
laišku. A. Siratavich, 7207 S. Fran- 
cisco Avė., Chicago, III. 
..

SITUATION WANTED
' Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO. Penteris įr 
poperninkas. Kalsimainu lubas ųž 
$1.50. Miegamas kambarys su savo 
popieriais—$3.00. Apkainavimas dy
kai. 10 metų patyręs. Darbas už
tikrintas. Jos. Aughitis, 1608 South 
50th Avė., Cicero, III. tel. Cicero 
263.3.

ŲEšKAU DARBO KAIPO kar
penteris, suprantu visokį medžio 
darbą, esu patyręs iš jaunystės. 
Atsišaukite C. J. Wirmanskis, 14307 

’Cleveland avenue, Posen, III.

CARPENTERIS SU dideliu paty
rimu ieško darbo, šaukite Grovehill 
4318.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
D^rbininkų-parbininkių Reikia 
REIKIA SALESMENŲ* ir sales- 

leidžįų naujoms byčių skrybėlėms 
pardavinėti tiesiai iš dirbtuvės.

H. WEST COMPANY, 
161 W. Harrison St. 8 aukštas.

SUSIRINKIMAI
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE. 

TAUTIŠKO KLUBO narių men. 
susirinkimas įvyks penktad., birže
lio 7 d., 7:30 vai. vak. Chieagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Susirinkimas labai svarbus. Vi
si prašomi atsilankyti.

S. Kunevičius, rąšt.
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DR-TĖS 

narių priešpusmetinis susirinkimas 
įvyks sekmad., birželio 9, Chieagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. 12 vai. dieną. Visi kvieęiami at
silankyti, nes yra daug svarbių 
ręikalų ir bus rinkimas metiniam 
išvažiavimui darbininkų birželio 
30 d. J. Mikniaus darže, Willow 
Springs, III. —A. Kaulakis, rast.

KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DR- 
JOS mėn. susirinkimas įvyks šeš
tadienį, birželio 8 d. 8 vai. vak. 
Povilo Petrulio bute, 6839 So. Map- 
lewood avė. Prašome susirinkt! nes 
yra svarbių reikalų. —P. B. sekr.

pulk. Ryanas vienas iš pirmų 
jų ištiesė Lietuvai savo pagal 
bos ranką. Jo organizuotas A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
skyrius iki 1921 melų spėjo po 
kelissyk sušelpti daugiau kaip 
25 įvairių lietuvių įstaigų; stei
gė naujas ligonines ir rūpino 
esamąsias kariškas ir civilines 
gydymo įstaigas, šelpė karo sa
nitarijos skyrių, Sveikatos de
partamentą, Geležinkelių sani
tarijos skyrių, neturtingųjų 
j,nol<sleivių bendrabučius, sene
liams ir pašlaičiams prieglau
das ir net privališkas šeimy
nas. Tiems reikalams išleido 
daugiau kaili* 25 milijonus auk
so markių. Bet tai dar ne vis
kas. Nemažiau buvo svarbi jo 
muralinė parama. Jis nesykį 
pareiškė ir įrodė, kad jis yra 
tikyas Lietuvos draugas. Tarp 
kitko, jis rūpinos ir Lietuvos 
nepriklausomybės de jure pri
pažinimu. Gauti per Normaą 
Davis vijoklių žiedai bus paso
dinti garbingoje vietoje, nes jie 
skirti brangaus mums pulk. 
Ęyano atminčiai ir naujam A-. 
mcrikos-Lietuvos Raudonųjų 
Kryžių artimos bičiulystės sim
boliui.

KAUNAS. — Užsiregistravo 
apie 300 žydų ątbėgėlių, norin
čių išvažiuoti į San Domingo 
respubliką, kur, kaip skelbia
ma,, Amerikos žydų “Joiut” yra 
nupirkusi didelius žemės plo
tus žydą pabėgėliams apgyven
dinti. Ęendrai karo ątbėgėlių 
skaičius Lietuvoje yra žymiai 
sumažėję^. Jil< žydų tautybės 
ątbėgėlių skaičius nerodo ten
dencijos mažėti, nes jie neturi 
kur išvažmoti, bet jie yra savo 
tautiečių gausiau šelpiami.

Pirkite tose krautuvėje, ku- fOK£,;,,bUAe 
rię« ^ąrsiflMi “NAUJIĘNOSĘ” Uttl SI1HUlt5 “N-nose”

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA FOLDERIŲ, feederių ir 
shakerių, patyrusių jaunų. Darbas 
nuolatinis. Pęogress Ųaundry, 4677 
Elston Avė.

REIKIA PRESŲ OPERATORIŲ 
ir rankom prosytojų, patyrusių tik
tai, geras mokestis, nuolatinis dar
bas. Great Western Laundry, 2125 
W. Madison St.

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gy venimniKambąriai

RENDAI KAMBARYS dėl vieno 
ar 2“ vaikinų, šviesus, apšildomas, 
su visais patogumais. 4201 S, West- 
ern Blvd.

FOR BENT—IN GENERAL 
Bendrai

RENDAI 4 KAMBARIŲ FLA- 
TAS, nauji fikčeriai, antras aukš
tas. Apšildomas. 7013 So. Talman 
Avenue.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNO. KAMPINIO BARGE- 
NAS. Pamatykite ką $8,000 nu
pirks: gerai pastatyta 2 aukštų ply
tinį su didele krautuve iy 4 kam-
bariais užpakaly, einančių tavemo 
bizniu ir fikčeriais; 4—5 kambarių 
fĮatus antram aukšte, furnaso šil- 
dymąs iy 5 kambarių fcatedžę už
pakaly, hirnasą; 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).

PARSIDUODĄ NAMAS SU sto
ru, 4 kambarių pagyvenimui. Vie
nas akeris žemės. 3431 107 St.

PARDAVIMUI DELIKATESŲ 
krautuvė, gyvenimui kambariai, ge
ras biznis, nebrangiai. 10801 Ed- 
brooke Avė.

NEBRANGI 9 KAMBARIŲ rezi
dencija, stucco ir gontai, garažas, 
50 pėdų lotas, geras susisiekimas ir 
krautuvė. 3741 N. Pulaski. Irving 
3967.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nąmąi-žemė Pardąvimul

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

3043 NORTH KENNETH 6 kam
barių plytinis bungalow, dideli už- 
dąri porčįaį, garažas, karštu vande
niu šildomas, $6500. Pasitarimui pa
šaukti Avenue 8503.

PARSIDUODA NEDIDELIS na
mas su lunchruimiu ir tavernų, 6 
kambariai viršuj, karštu vandeniu 
šildomus, 2 karų* garažas. Prie di
delės dirbtuvės. Mary Plonis, 1858 
Pershing Road.

BUĮLDING MĄTERIAJL 
Statybai Materiolas

TeL VICTORY 1?72
DYKAI Apskąįčiavimąs. 

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
.y.

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nąę 40 iki 6.0%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
rąndasi pas. mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.

SOIL—FOR SALE 
Jųę^eym^Pardęy^yi

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

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 6 
bušeliai 11 bušelių $1.50.
Kreipkitės dėl kainų, dėl didesnių 
kiekių. Iškraustome nebrangiu kai
na. Anglys tiesiai iš kasyklų. 110 
SOUTH RIDGBLANP AVENUE, 
Worth, III.

FINANCE AND LOANS 
_____  Finansai ir Paskolos_______

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-ru

MORGICIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gat.1
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SAKO, UŽ ŠITOKIUS ĮVYKIUS TĘVA!
TURĖTU BŪTI BAUDŽIAMI

Automobilistai Ne Visuomet Kalti
Užvakar, kaip 4 valandą po 

pietų, Marųuette Road gatve, 
mes važiavome į rytus, o kiti 
į vakarus.

Automobilių nesimatė nei ga
lo. Taip ir traukė vienas paskui 
kitą.

Vienoj vietoj prie bulvaro 
krūva vaikų žaidė sviediniu. 
Tik, staiga, pamatėme,* kad 
sviedinis rieda nuo šaligatvio į 
bulvarą, o paskui sviedinį šau
na vaikutis, gal 4, gal 5 metų 
amžiaus. Išbėgo jis gatvėn kaip 
kulka — ir pakliuvo po auto
mobiliu.

Vilko 5—7 Pėdas.
Vairuotojas, matyt, smarkiai 

mynė stabdžius, nes jie tik su
girgždėjo... Bet vaikutis jau bu
vo po ratais, ir kol automobilis 
sustojo, jį vilko gatve per ko
kias 5 ar 7 pėdas.

Kraujas pasipylė ant bulvaro. 
Greitai berniuką vežė ligoni
nėn, bet vargu jo gyvybę išgel
bėjo.

Kūdikis Nekaltas.
Kūdikis, žinoma, dėl šio įvy

kio nėra kaltas. Jis žaidė svie
diniu — hole, tai tik turėjo gal
voj, ir nesupranta, neturi už
tektinai proto suprasti kaip pa
vojinga yra išbėgti į gatvę ir 
pakliūti po automobiliu.

Automobilisto irgi negalima 
kaltinti. Dauguma jų labai sau
gosi, bet jis kartais bejėgis, jei
gu kas staigiai išbėga į gatvę 
tiesiai jain po ratais. Ir norė
damas jis kartais negali susto
ti.

Tėvai Kaltu

Didžiausia kaltė dė^ įvykio 
priklauso tėvams.

Tėvai, kurie leidžia savo vai
kams žaisti tokiam pavojui, 
kaip minėtam bulvare, turėtų 
neverkti po laikui.

Ne automobilistai, kurie daž
nai yra visai nekalti, kaip mi- 
nėtasai, bet tėvai turėtų būti 
baudžiami. A. Markūnas

Pasimirė du 
Automobilio 
Sužeisti Žmonės
Nelaimės Chicagoj ir Apylinkėj.

Keletą dienų atgal “Naujie
nose” tilpo žinia, kad policija 
suėmė 26 metų marquettepar- 
kietį Charles Skrodį, 6547 So. 
Talman avenue, kamantinėji
mui apie automobilio tragedi
ją.

Prie 24th Place ir Western 
avenue, pereitą sekmadienį, jo 
automobilis suvažinėjo du žmo
nes. 46 metų Joseph Potaczek, 
ir jo 39 metų žmoną Mary Po
taczek. Moteriškė mirė netru
kus po nelaimės, o užvakar 
naktį mirė ir jos vyras, Joseph.

Kitos Nelaimės.
Automobilis vakar užmušė ir 

f '
Dr. Max Geldmaną, nuo 5500 
West Jackson. Jis žuvo važiuo
damas į Milwaukee, giminaičio 
laidotuvėms. Nelaimė įvyko 
prie Augusta ir Central avenue. 
Dr. Feldmano žmona Adelaide 
buvo sunkiai sužeista.

Automobiliai suvažinėjo ir 
sunkiai sužeidė sekamus chica- 
giečius:

8 metų Eugene Jurasz, 877 
N. Mozart street;

13 metų Matthew Hudec, 
1830 S. Racine avenue;

21 metų Ethel Johnson* 
Langley avenue, ir

21 metų Janet Stem, 1332 S. 
Troy street.

Sužeistieji vaikai pakliuvo po 
automobiliais bežaisdami gat
vėse.

C. 1.0. Sutiko 
Pripažinti Wilson 
Balsavimus

Nebekohtestuos Rezultatų.
Darbo Santykių Taryba skel

bia, kad C.I.O. Packinghouse 
Workers unija ištraukė protes
tą, kurį buvo įteikusi prieš dar
bininkų balsavimus Wilson and 
Co., mėsos dirbtuvėse.

Ten įvykusius rinkimus C.I.O. 
pralaimėjo 1,890 baisau prieš 
1,545. Juos laimėjo nepriklau
soma, bendrovės remiama uni
ja.

C.I.O. proteste tvirtino, kad 
darbininkai buvo verčiami bal
suoti už kompaninę uniją grą- 
sinimais.

Darbo taryba priduria, kad 
protestą ištraukdama C.I.O. li
nija pareiškė, kad Wilson and 
Company tebenaudoja neleisti
nas priemones darbininkams 
varžyti, ir reikalauja, kad ta 
padėtis butų pataisyta.

Birželio 29 diena 
Rengia SLA Šeiminį 
Išvažiavima 

C

Įvyks Liberty Grove Darže
S.L.A. šeiminis piknikas-iš- 

važiayhnas įvyks birž. 27 die
ną, ketvirtadienį po pietų ir 
vakare, buvusioj Dambrausko 

’armoj, Liberty Grove. Visiems 
žinoma vieta, gerai privažiuo- 
;i. Geresnes tvarkos ir aišku
mo dėlei, rengimo komitetas 
padare tik’etus. Jų yra kiek
vienoj kolionijoj, pas S.L.A. 
kuopos viršininkus. Tikietai 
duodami veltui. Jeigu kam jų 
;ruks, atsišaukite pas komite
to pirmininką, A. J. Zalatorių, 
827 West 33rd street, arba pas 
sekretorių, K. P. Deveikis, 
1518 So. 48th Ct.

Tai šeiminis išvažiavimas, ir 
jeigu tik oras bus palankus, 
tai jis bus labai įdomus. Vieta 
graži, oras tyrus. Iš po sun
kaus seimo darbo galėsime len
gvai atsi’vėpti, mintimis pasi
dalinti. •

Kalbės Bagočius
Tad, visi renkitės pamatyti 

svečių iš plačios Amerikos ir 
Kanados. Juk yra malonu su
sitikti, susipažinti su kitų ko- 
lionijų lietuviais.

Taipgi turėsime ir trumpą 
programą. Bus jaunuomenės 
talentai, bolės lošimas, žaismės 
ir tolimesnių valst jų delegatai 
kalbės. O kasgi nenori pamaty
ti, išgirsti kalbant garsų S.L.A. 
prezidentą, F. J. Bagočių, sek
retorių Viniką ir daug kitų?

K. P. Deveikis.

“Amerika Išgelbėjo 
Suomiją Nuo Bado”

Bet Maisto Trūksta.
Chicagoj lankosi panelė Ky- 

likki Pohjala, iš Helsinkiu, Suo
mijos, Suomijos parlamento at
stovė. Ji aišk’no, kad Suomijoj 
dėl buvusio karo su Rusija yra 
apie 509,000 benamių, daugiau
siai vaikų. Didelis tų benamių 
skaičius butų mirę badu, jeigu 
ne piniginė pagalba iš Ameri
kos.

Ji pridūrė, kad dėl nedaval- 
gymo didelis skaičius tų bena
mių serga — apie 50% bena
mių vaikų ir ketvirtadalis be* 
namių Suaugusių žmonių.

“Mes praradom dalį savo že
mės, bet nepraradom savo sie
lų,” kalbėjo Suomijos atstovė.

7 ’vA’"TTENTT. ACMF TAUnhoto

CHICAGO. — Moc L. Annenberg, kairėje, milijonierius laikraščio leidėjas, ir 
Joseph E. Hafner, dešinėje, jo pagelbinin-kas, Chicagos teisme laukia bausmės už 
nemokėjimą $5,500,000 “incomc taksų”. Arnold Krriuse, viduryj, yra vienas iš kal
tinamųjų iheome taksų byloje, kuri yra užvesta prieš Anncnberg’o Consensus Piib- 
lishing Company. Ji leidę laikraštukus apie arklių lenktynes.

Gal Buvo Laimingas,1 
J Gal Buvo 
Nelaimingas

Pelnė tik $15.00.
BĘIGHTON PARK. — Gink

luotas vagilis atėjo į kepyklą 
adresu 4166 Archer avenue ir 
pareikalavo $2,000.

Nustebę kepyklos tarnautojai 
aiškino, kad tiek pinigų niekad 
nematė ir jų neturi. Ilgai nesi
ginčijęs piktadaris jiems pati
kėjo, pasiėmė registeryj buvu
sius $15 ir pabėgo,

Pasirodo, kad vagilio buvo 
padaryta klaida. Jis nuėjo ne į 
tą kepyklą. $2,000 jis gal butų 
galėjęs gauti kepykloj ties 4162 
Archer avenue. Mat ten, antro
sios kepyklos apiplėšimo metu, 
iš banko atvežė $2,000 darbi
ninkams algas apmokėti. Pik
tadaris matyt apie tą pinigų at
vežimą žinojo.

Gal jam butų pasisekę pini
gus pasigrobti, o gal ir ne. Mat, 
su pinigais kepyklon atėjo vie
nas ginkluotas pinigų persiun
timo bendrovės pasiuntinys ir

Jau 500 Pridavė 
Aplikacijas Chicagos 
Operos Bandymams
Laimėtojai Gaus Roles Operos 

Vaidinimuose ir Radio 
Programuose.

Iki šiol jau suvirš 500 jaunų 
dainininkų užsiregistravo Chi
cagos operos naujų solistų kon
kurse. Aplikacijos yra iš visų 
šalies dalių.

Pirmutiniai mėginimai prasi
dės birželio 11 d., 1:30 vai. po 
pietų. Dainininkai* dainuos jų 
pačių pasirinktas operų arijas, 
o operos bendrovė pampins 
akompanistą.

Jaunieji artistai, kurie norėtų 
dalyvauti šiuose bandymuose,
gali tai padaryti, prisiunčiant VpiMrriifta Knneiilna 
savo aplikacijas prieš šio mė- CHgl-iJOlJ

Vėl Važiuotas^ 7
Vengti j os konsulas • Chicagoj, 

Dr. Zoitan Baranyąi, užvakar 
iš (nusipirko automobilį. Mašinos

nėšio 1$> d. Siųskite aplikacijas 
šiuo adresu: Mrs. William Go- 
wen, 20 North Wacker Drive, 
Chicago.

Robert Topping, vienas f
praeitų metų laimėtojų, mato-' nepristačius pirkėjui iš sandė 
mai, turi pasiekimą. Ląpkri- n0 __ du jauni vaikezai ją pa 
čin 19 d. irsi dainuos, su Čibiro-nuėmė ra
mai, turi pasisekimą. Ląpkri- ji0 —
čio 19 d. jis dainuos su Chica<vogė ir “nurėdė 
gos Moterų Simfonijos orkes- tus ir padangas, 
tru, Orchestra Hali salėje. Atei. Bet šiandien konsuląs vėl va
rtantį sezoną jis išpildys parti-’žiųotąs. Policiją ąutpmobilį su- 

u-u kada rado^ surado
ab^'vagilius, John pąssantinon^iimti gėrimo. Per* klaidą paėmė

ją veikale “The Messiah"', 
jį statys Apollo klubas.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi "NAUJIENOSE

..  -   ■ » I ......... ■■■ i> , ■ . .

Reikalauja Naikinti
žiurkes Chicagoj

“Gėda Chicaįai”
Keletą, dienų atgal mirė žiur

kių apkandžiotas kūdikis,. ll/2 
mėiįesio Carrie Bell, sūnūs neg
rės Letta Bell, 3137 Rhodes 
avenue.

' c j ‘

Įvykio , inkvestę-: paaiškėjo, 
kad neturtinguose Chicagos 
distriktuose žiurkių yra tiek 
privisę, kad net t • suaugusiems 
nesaugu, nekalbant apie vai
kus. Pirmiau žiurkes naikino 
\y.P.A. bedarbiai, pasamdyti 
tam tikslui 1 suorganizuotam 
projektui, bet dėl' pinigų tru
kumo projektas neseniai buvo 
panaikintas.

Koronerio džiurė dabar rei
kalauja, kad sveikatos depar
tamentas ir miesto valdyba su 
žiurkių epidemija kovotų ir 
imtųsi griežtų; priemonių ■ g|-i 
vunus naikinti. •

Sako, šlykštu, kad tokiam 
neva “civilizuotam” mieste kaip 
Chicagoj apie tokius dalykus 
išviso reikia kalbėti ir rūpin
tis kas daryti:

“Protingas” 
N epriklaūsomybės 
Apvaikščiojimas

Kaip ir pastaraisiais penkiais 
metais, taip ir šiemet Cook ap
skrities legionieriai rengia “pro
tingą” Amerikos nepriklauso
mybės dienos apvaikščiojimą 
liepos 4 d. — “fordžulajuj”.

Kas atmena kiek vaikų — ir 
net augusių —- praeityje būda
vo sunkiai sužeistų kiekvieną 
“fordžulajų” nuo fejerverkų, 
tas įvertina legionierių rengi
mus Soldier Field lauke.

Šiemet ten iųątysite įvairiau
sių fejerverkų, piilitarišką pa
radą, cirką, ir riet polo loširną-

Tikimasi, kad dalyvaus apie 
100,000 žmonių. Įžanga bus 75c.

419 W. Pak st* ir John Cari- 
nizzo, 1029 Hudson avenue.
Abu 18 metų amžiaus

Trys Piktadariai 
Apiplėšė Lietuvio 
Popeli Taverną

Brighton Parko Biznierius 
Apniko Plėšikai 

f
Keletą dienų atgal, 3-čią vai. 

naktį, į W. M. Popeli taverną, 
4756 S. Western Avė., per šo
nines duris įsibrovė 3 apsigink
lavę jauni plėš.kai ir padarė 
“holdup”. Vienas iš jų, užšokęs 
už baro, pradėjo kratyti regis- 
terį.»Tuom pat laiku viena kos- 
tumerė, sėdėdama prie baro, 
plėšikui paleid.9 su alaus stik
lu. Bet jis į: jos pasipriešini
mą nekreipęs' dėmesio, tuoj 
pradėjo plyšti ir pačius kostu- 
mėrius; ir iš 3-jų atėmė po 5 
dolerius ir du rankinius . laik- 
rpdeliuš. '■ • •4 < :>V’

Po to visus iš tavernos buvo 
,besivarą į užpakalinį butą, bet 
p. Popeli spėjo pasprukti ir nu
sitvėręs- revolverį pravijo plėši- 
kus. "■ '7 > , J * ;

. ? Apiplėšę ir Ęitąs Vietas
• Ta’vern savinįnkąs manu, kad 
jie būtų ir butą apiplėšę ir po 
t.6? Visus užkakintus kambaryje 
ar skiepe butų palikę. Apie plė
šimą buvo pranešta policijai ir 
po pranešimo policija j apiplė
štąją v.’e tą pribuvo už 15 mi
nučių laiko. Tą pačią naktį, sa
komą, kad įvyko dar ir kiti du 
apiplėšimai. Dabar ieškoma 
plėšikų.

♦ Vienas iš j-tų.

Bijojo Kvotimų, 
Bandė Nusižudyti

14Susirūpinęs dėl kvotimų 
metų berniukas vakar rytą ban
dė pasikąrti. Jį išgelbėjo bud
rus tėvas, kuriam sunaus elg
sena* pasirodė įtartina ir ėmė 
jį sekti.

Berniukas yra Frank Carl- 
son, nuo 5031 Grand avenue, 
Foreman High School moki
nys.

In-

Troškulis Atnešė
Mirti

73 metų chicagietė Mrs.
ger Peterson, 5821 S. Clare- 
mont avenue, nedaug tegalėjo 
matyti, turėjo labai silpnas 
akis. Norėdama troškulį numal
šinti ji nuėjo Saldytuvan pasi- 

skystimo ir netru-
butelį amonijps, išgėrė nema
žą gurkšni

Mokykla Pagerbė 
Jauną Lietuvį 
Architektą t.

—Edgarą Robert Firantą—
Pramonės ir Mokslo muzie

juj, 57th ir Michigan ežeras, 
Armour Technologijos Institu
tas, žymiausia tos rųšies mok
slo įstaiga Vidurinėse valstijo
se, vakar po pietų išdalino di
plomus 205 studentams. Jie 
baigė įvairius inžinerijos ir 
technikos mokslus institute.

Tarp pasižymėjusių studen
tų, kurie buvo pagerbti vaka
rykščiose diplomų ceremonijo
se, ir gavo specialius pažymė
jimus, buvo ir jaunas lietuvis, 
inž. Edgaras R. Firantas, sū
nūs veiklių Chicagos lietuvių, 
pp. Firantų, 630 W. 61 st st.

Jis pasirodė vienu iš gabiau
sių studentų Instituto archi
tektūros skyriuj, kurį jis lan
kė per kelis paskutinius pie
tus.

Architektiniam braižyme inž. 
Firantas turi nepaprastą gabu
mą. Rašantis yra matęs jo dar
bus, ir yra tikras, kad šis jau
nas profesionalas įgys didelį 
vardą architektūros profesijoj.

Irgi Baigė Mokslus
Institutą baigė keli kiti lie

tuviai, tarp jų, Charles J. Shu- 
kes, Lloyd AVill.’am Norkus, ir 
John C. Balsewicz.

Rep.

Tai Buvo Kapas, 
Bet ne S.
Mickevičiaus
Atsakymas “žemaičių Draugui”

JUSTICE. — Birželio 5-tą 
dieną patemijau “N-o.se” kores
pondenciją “Užmirštas Apleis
tas Khpas”; parašytą “Žemai
čių Draugo”.

Galėjo tai būti “Užmirštas 
Apleistas Kapas”, bet ne Sta
nislovo Mickevičiaus.

. Aš, kaipo Lietuvių Tautiškų 
Kapinių užveizda, patarčiau 
Steponui A. Geniočiui ir tiems, 
'kurie rodė jam Stanislovo Mic
kevičiaus kapą, pirmiau ateiti 
į Kapinių Raštinę ir pasiklau
sti kur tas kapas yra.

. Jonas Mickevičus, Stanislo
vo brolis, puošia tą kapą per 
vienuolika metų. Mrs. Jonas 
Mickevičius užmokėjo $6.00, ir 
kapas yra labai puikiai papuoš
tas. Korespondentas turbut žiu
rėjo į kapą, bet ne Stanislovo 
Mickevičiaus.

■ Kapinių Užveizda V. J. S.

Zenith Gamins 
Naujus Radio 
Aparatus

Zenith Radio Corporation 
skelbia, kad netrukus pradės 
gaminti naujos rųšies “Fre- 
Auency Modulation”, taip va
dinamus “F-M”, radio apara
tus.

Neseniai inžinieriai išvystė 
naują, pagerintą būdą radio 
transliacijai, kai .-kurios stotys 
jį jau yra įvedę, o dabar pa
gerinimus aparatams taiko įr 
aparatus statančios bendro
vės.* y •

Dailės Paroda 
Hull House Name 
Visą ŠĮ Mėnesi

Dailės paroda įvyksta Bene- 
diet galerijose, Mull House na
me, 800 S. Halsted st., visą šį 
mėnesį, čia matysite Chicagos 
studentų darbą.

Galerija yra atdara, išski. 
riant sekmadienius, nuo 9 vai. 
ryto iki 10 vai. vakaro.

Garsinkites “N-nose”

VAKAR CHICAGOJE
• Mažą “audrą” švietimo ra

teliuose sukėlė Dr. Anton J. 
Carlson, psichologijos profeso
rius Chicagos universitete. Už
vakar jis buvo pakviestas pa
sakyti kalbą Chicago Adult 
Education Council tarybai. Per- 
statydamas prof. publikai, mi
tingo pirmininkas Curtis W. 
Reese prielankiais žodžiais at
siliepė apie talkininkus, ir apie 
reikalingumą jiems pagelbėti. 
Dr. Carlson atsistojęs pareiš
kė, kad jis nežinojęs, jog čia 
įvyksta ne apšvietos “o propa
gandos mitingas” apsisuko ir 
išėjo iš salės kalbos nepasa
kęs. Mitingas įvyko Carson 
Pirie Scott and Co., rūmų sa
lėj.

• • Lovoj buvo rastas negy
vas 70 metų chicagietis Harry 
Wlison. -Jis buvo pensijuotas 
Crane and Company bendrovės 
darbininkas ir gyveno ad. 535 
N. Sawyer avenue.

• Iš Aleksandrijos, Egipto 
ateina žinia, kad “apsaugos” 
sumetimais Egipto valdžia įsa
kė kraštą apleisti 23 metų chi- 
cagietei Mayine Young. Ji ten 
šoko vienam teatre su trupe 
kitų aktorių ir šokėjų. Chica
goj ji gyvena ad. 4606 North 
Kedvale avenue.

• Chicagos kariuomenės di- 
striktas skelbia, kad per dvi 
savaites gavo 579 naujų re
krutų kariuomenės tarnybai. 
Birželio mėnesio kvota yra 1,- 
500.

• Darbu metu širdies ataką 
gavo ir krito negyvas 60 metų 
Henry Willett, inžinierius Kim- 
ball rūmuose, 306 S. Wabash 
avenue. Jis dirbo boiler rumyj.

• Lincoln Parko žvėrynas iš 
Pietų Amerikos susilaukė nau
jų žvėrių — Argentinos jagua
ru. Prie paukščių kolekcijas 
buvo' pridėti keli kondorai, di
džiuliai paukščiai panašus ere
liams.

• Po traktorium palindo ir 
žuvo 15 mėnesių kūdikis Wil- 
liam Momper, Batavia, III., ūki
ninko John Momper sūnūs. Tė
vas traktorių operavo, bet vi
sai nežinojo, kad sūnūs buvo 
palindęs po juo.

• Beegzaminuodamas šautu
vą 15 metų berniukas Stege- 
ryj, Henry Boettger, netikėtai 
patraukė gaiduką ir nušovė sa
vo 14 metų draugą, Henry 
Roesner, nuo 50 East 30th PI. 
Nelaimė įvyko Boettgcrio na
muose, ad. 3001 East End avė.

• Praradęs sveikatą ir ne
turėdamas pragyvenimo šalti
nių* virtuviniu gasu nusinuo
dijo 75 metų senelis Edvvard 
Goebig. Jis gyveno adresu 9933 
Lowe avenue, kur jo kūnas bu
vo atrastas virtuvėj.

• Nuo trijų aukštų namo 
stogo nukrito ir sunkiai susi
žeidė 8 metų berniukas Gerald 
Grohn, 6600 Normai avenue. 
Nelaimė įvyko ties 6534 Nor
mai bulvaras kur Grohn ir ke
li kiti berniukai žaidė ant sto
go. , ,
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Paskaita Ir Paveik
slai Apie Elektrą 
Hull House Name

Grupc, kuri rūpinasi sumaži
nimu kainų gyvenimo reikme- 
noms, United Conference of the 
High Cost of Living, rengia pa
skaitą su krutamais paveikslais 
Hull House teatre penktadienio 
vakarą, 8 vai.

Dr. Fayette Warner, vietos 
direktorius federalinės jėgos 
komisijos, skditys paskaitą ir 
rodys paveikslus apie elektros 
jėgos vystymą šiaur-vakarinėje 
Amerikos dalyje.

Advokatas Harry Booth nu
švies istoriją bylos kuri suma
žino gaso kainas Chicagos gy
ventojams.




