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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 136

PRANCŪZIJOS ARMIJA SULAIKO PRIEŠUS
PRANCŪZŲ APSIGYNIMO LINIJA SULAU-

ŽYTA - SAKO VOKIEČIAI ENC^LAND

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Vokietijos tanką ir lėktuvų veikla 
sumažėjusi

GERMANS BOMB 
ENGLISH COAST

— Vokietijos kariuomenė Somme - Aisnc fronte 
dieni kai kur pasistūmė pirmyn. Bet laimėjimai maži, 
Vokietijos laikraščiai neskaito juos svarbiais buvus.

— Sąjungininkų kariniuose sluoksniuose kalbama,

penkta- 
ir patys

PARYŽIUS, Francuzija, birž. Šimai rodo, kad naciai kiek žy-
7. — Frartcuzijos karo eksper- mesnio progreso Prancūzijoje

nedaro. Mūšiai Prancūzijoje
eina, bet naciai neparodo to*
kio atkaklumo, kokio laukta. 
Karininkų rateliuose net iškel
tas klausimas, ar šitie mūšiai 
nėra kokio nors netikėto na
cių manevro priedanga, ar vo
kiečiai neplanuoja išvystyti 
ofensyvą kurioj nelauktoj, ne
tikėtoj vietoje.

Bendrai, sako Anglijos karo 
ekspertai, franeuzai laikosi ge
rai. Tačiau jie įspėja, kad ne
galima perdaug optimizmo, per
daug vilties turėti. 

--X--X--X--
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

7. — Vokietijos karo vadovy
bė penktadienį išleido trumpą 
pranešimą. Jisai sako: Opera
cijos Somme - Aisne fronte ei
na pagal planą. Weygando li
nija sulaužyta visame fronte. 
(Sąjungininkų tarpe karo ste
bėtojai aiškina: ,Vokieti jos tan
kai prasimuša per 
franeuzų pozicijas, 
sąjungininkų linija 
žyta. Bet tankams
linija vėl atsteigiama, gi daug 
tankų, nutratėjusių toliau, su
naikinama.)

tai apskaičiuoja, kad iš 2,000 
tankų, kuriuos Hitleris pasiun
tė iš Somme - Aisne /fronto 
mūšį, penkta dalis arba apie 
400 tapo sunaikinti. Tiek tan
kų Hitleris pražudė pirmąsias 
dvi ofensyvo dienas.

Vokietijos greitieji bombo
nešiai, vadovavę nacių atakoms 
Belgijoje, parodo mažiau veik
lumo Prancūzijoje. Gal būt, 
kad vokiečiai pražudė daug lėk
tuvų, gal stinga vokiečiams ga- 
solino, gal jie turi kitokią bom
bonešiams paskirtį. Kaip ten 
nebūtų, bet Vokietijas bombo
nešiai Somme - Aisne 
šy mažiau veikia nei 
se mušiuose.

Vokietijos karo 
penktadienį pasiuntė
savo pėstin'nkus. Į mūšį mesta 
apie 500,000 nacių karių.

Stipriausios atakos atkreip
tos prieš franeuzų linijos spar
nus — Anglijo«MJKanalo.. srity 
ir linijos rytų gale.

Ir penktadienį tM’AMMmai 
gaunami, kad franeuzai atlai
ko nacių atakas.

--X--X--X--
LONDONAS, Anglija, birž.

7. — Gaunami Londone prane-
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FRANCUZIJOJE STINGA VYRŲ KARUI
BERN, Šveicarija, ’birž. 7. 

— Gaunami Šveicarijoje pra
nešimai kalba, kad franeuzams 
trūksta kariuomenės, trūksta 
vyrų karo naštai pakelti. To
dėl generolas Weygand, sąjun
gininkų vyriausias komanduo- 
tojas Prancūzijoje, nestengia 
siųsti kontratakoms kiek dides
nių jėgų.

Vokiečiai mušiuose Franču- 
zijoje turi ne tik daugiau ka
rių. Jie taipgi turi daugiau mo
torizuotų armijos dalių ir lėk-

tuvų. Prancūzams stinga ne tik 
vyrų, bet ir motorizuotos ka
riuomenės, nes daug jos jie 
pražudė Belgijoje.

Anglija šiuo laiku perorga
nizuoja savo kariuomenę, iš
trauktą iš Flandrijos. Prancū
zai gali susilaukti didesnės bri
tų pagalbos tik į mėnesį laiko. 
Bet tuomet jau gali būti per- 
vėlu.

Jeigu Mussolinis stos į karą, 
franeuzų padėtis pasidarys dar 
sunkesnė.

MUSSOLINIO POZICIJA PAAIŠKE 
SIANTIĮ 48 VALANDAS

PARYŽIUS, Francuzija, birž.
7. — Prancūzai atidžiai stebi 
Mussolinio žingsnius. Vis; fa
šistų pareiškimai, visi prisiruo
šimai rodo, kad krize arti, kad 
Mussolinis pareikš savo pozi- 
cijz į 2’1 - 48 valandas.

Prancūzai sako, kad dar yra 
gal mumas su italais susitarti. 
Kalbama, franeuzai iš naujo 
pasiūlę Mussoliniui propoziciją 
tartis.

Ar Mussolinis priimsiąs fran-

euzų pasiūlymą, ar paskelbs, 
kad stoja į karą, paaiškėsią į 
24 - 48 valandas.

Holandijos aviato 
riai pabėgo nuo 

nacių

p—Įgerman penetration
UulWEYGAN0 DEFENSE LINE

GERMANS CONCENTRATE 0N TW0 MAJOR THRUSTS 
AT LE HAVRE-TO = ---ANO AT PARIS - TO 
CUT OFF ENGLANO- - - - - - - - - - - KNOCK OUT FRANCE

kad vo
kiečiai pražudę pusę tankų vartojamų Somme - Aisne mu
šiuose.

• — Mussolinis prisiruošęs įteikti Francuzijai ultimatumą 
ir paskelbti jai karą, jeigu sąjungininkai ultimatumo nepriims.

— Vokietijos pranešimai penktadienio vakare skelbia lai
mėjimus Prancūzijoje, bet nepasako, kur ir kokių laimėj mų 
naciai atsiekė.

— Nacių submarinas paskandino Švedijos laivą Erik Fri- 
sell, gabenusį geležies rudis.

— Antras Jungt. Valstijų kreiseris pasiųstas į Pietų Ame
riką — padaryti vizitą Brazilijai.

— Jungt. Valstijų arsenalams įsakyta dirbti 24 valandas 
paroje kur galima.

SOlSSONSb^
• REIMS

PARDUOS SĄJUNGININKAMS 50 
JUNGT. VALSTIJŲ BOMBONEŠIŲ

NAUJTENU-ACME 'l’nl.-nhot.
čia šiuo laiku randasi karo frontai. Naciai mėgina toliau įsiveržti į Franci- 

ją, į Paryžiaus ir uosto, Lc Havre pusę.

Kodėl areštavo Ame
rikos ambasados tar

nautoją Londone
LONDONAS, Anglija, birž. 

7. — Anglijos policija arešta
vo prieš kurį laiką Amerikos 
ambasados Londone tarnautoją 
Tyler Kentą.

Tuo laiku, kai jis buvo areš
tuotas, Kent pr žiurėjo Ame
rikos ambasados ir Jungt. Val
stijų Valstybės departamento 
susisiekimą telegramomis ir 
slaptų pranešimų šifravimai 
Kitaip tariant, jis. prižiūrėjo 
svarbius ir konfidencialius do
kumentus.

Bet pasirodė, kad kai kurie 
tų pranešimų patekdavo žinion 
asmenų, kuriems nederėjo juos 
žinoti. Kent tapo areštuotas.

Areštas padarytas tuo laiku, 
kai Anglijoje, prasidėjo vajus 
prieš penktą koloną.

Vokietijos lėktuvai 
vėl atakavo Angliją

LONDONAS, Anglija, birž. 
7. — Vokietijos lėktuvai nak
tį į penktadienį ir penktadie
nio rytą vėl atakavo plačią ry
tų ir pietų Anglijos sritį, ža
los betgi ataka padarė mažai, 
šeši asmens lengvai sužeisti. 
Nukentėjo šiek tiek ir turtas.

Vokiečių lėktuvai atakas ma
tomai taikė prieš Britanijos 
aerodromus.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
7. — Grupė Holandijos stu
dentų aviatorių su lėktuvais, 
kurie vartojami pamokoms, pa
spruko nuo nacių ir pasiekė 
Paryžių. Holandijos aviatoriai 
bus paimti Prancūzijos 
nybon.

oro tar-

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

Debesuota; vėsiau; vidutinio 
stiprumo daugiausia šiaurės ry
tų vėjai; saulė teka 5:15 v. r., 
leidžiasi 8:23 v. v. Sekmadie
nį giedra. \

Belgų divizija 
j sąjungininkų

įstos
Ar

eiles
POITIERS, Francuzija, birž. 

7. — Belgijos žinių agentūra 
praneša,* kad artimoje ateity 
pirma perorganizuota belgų ka
riuomenes divizija jstos į są
jungininkų eiles.

Naciai turi 11,675 
lėktuvus

LONDONAS,* Anglija, birž. 
7. — Vokietija šiuo metu tu
ri 11,675 lėktuvus. Iš to skai
čiaus 4,670 lėktuvų yra akty
vioj karos tarnyboje. Tokias in-r 
formacijas paskelbė Britanijos 
oro ministeris lordas Beaver- 
brook. /

Kalbėdamas apie Britanijos 
oro pajėgas Beaverbrook pa
reiškė, kad Britanija šiandien 
stato 62 nuošimčius daugiau 
lėktuvų, negu praeity. Patai
sos suintensyvintos ir Britani
ja jau padengusi oro laivyno 
nuostolius, kuriuos teko pakel
ti Belgijoje.

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
7___~ Penktadienį Francuzij'os
pranešimai sako, kad francu- * 
zų linija • laikosn Gi vokiečiai 
skelbia, kad linija tapo sulau
žyta visu frontu. 

--X--X--X--
PARYŽIUS, Francuzija, birž. 

7. — Penktądienį 200 vokiečių 
lėktuvų atskrido į Paryžiaus 
apylinkę.. Nacių lėktuvai ata
kavo įvairius* Prancūzijos cen
trus. Vokiečiai atakavo pirmiau
sia karinės svarbos punktus. 
Iš civiliu francuzii mažai kas 
nukentėjo.

—X—X—X—
WASHINGTON, D. C., birž. 

7. — 50 greitųjų Amerikos 
bombonešių yra Buffalo apie- 
linkėje. Juos gaus sąjunginin
kai Kanadoje. 40 kitų bombo
nešių siunčiama į Buffalo — 
taipgi sąjungininkams pavesti. 
Manoma, sąjungininkai gaus ir 
daugiau bombonešių.

--X--X--X--
LONDONAS, Anglija, birž. 

7. — Iki šiam laikui Anglijoje 
areštuota 515 hitlerininkų ar
ba “penktosios kolonos” narių. 
Areštuotųjų tarpe yra buvęs 
Amerikos ambasados Londone 
tarnautojas Tyler Kent.

--x--X--X—
MANILA, Filipinai, birž. 7. 

— Numatomi pakeitimai Japo
nijos ministerių kabinete. Nau
jas kabinetas busiąs artimes
nis vokiečiams ir italams, ne
gu dabartinis.

—x—;X—X—
ROMA, Italija, birž. 7. — 

Visiems fašistų lokalams įsa
kyta laukti Mussolinio pareiš
kimo karo atžvilgiu. Bet ne
pranešta kuomet Mussolinis pa
reiškimą padarys.

Ragina amerikiečius 
grįžti į J. Valstijas 

f ■ 

LONDONAS, Anglija, birž. 
7. —- Amerikos ambasada Lon
done išleido paraginimą visiems 
amerikiečiams Angljoje su
grįžti į Jungt. Valstijas laivu 
Washington. Tas laivas apleis 
Airijos uostą Galway apie bir
želio mėnesio vidurį. Paragi
nimas 
riems 
silikti

WASHINGTON, D. C., birž.
7. — Jungt. Valstijų valdžia 
nutarė tuojau pasiųsti sąjun
gininkams 50 bombonešių iš 
Jungt. Valstijų laivyno rezer
vų. Kai tik formalumai taps 
sutvarkyti, lėktuvai bus pasių
sti Europon.

Prieš siuntimą šitų lėktuvų 
protestą kelia Jungt. Valstijų 
izoliacijos šalininkai.

Italijos laivo kelionė 
į Jungt. Valstijas 

sulaikyta

TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOJ

viduri.
duotas asmenims, 

nėra būtino reikalo 
Europoj.

kū
pa-

•ROMA, Italija, birž. 
Birželio 12 dieną turėtų 
kti į Jungt. Valstijas 
pasažierinis laivas Rex.
pranešama, kad tas laivas ne
išplauksiąs .sakytą dieną.

išplau
ti ai i jos 
Tačiau

Turkija sustabdė 
eksportus į 

Italiją

Šaukia nepaprastą 
Meksikos kongre

so sesiją
birž.LONDONAS, Anglija,

7. — Exchange Telegraph pra
neša, kad Turkija sustabdė vi
sus eksportus į Italiją.

Areštavo dar šešis
Britanijos fašistus
LONDONAS, Anglija, birž. 

7. — Areštuoti dar šeši žy
mus Anglijos fašistai, jų tar
pe Alma Hudson, Britanijos 
laivyno komanduotojo C. E. 
Hudšono žmona.

Uždraudė komimis 
tų ir nacių organi 
zacijas Kanadoje

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, birž; 7. — ‘Pranešama, 
prez. Lazaro Cardenas nutaręs 
sušaukti Mekskos kongreso 
nepaprastą sesiją. Ji susirinks 
birželio mėnesį ir svarstys įsta
tymų projektus, taikomus sve
timšalių judėjimui Meksikoje 
kontroliuoti, armijai ir laivy
nui sustiprinti ir leidimus pri
vatiems asmenims ginklus ne
šiotis peržiūrėti.

Valdžios atstovas pareiškė, 
kad kongreso sesija gal dar 
svarstysianti susitarimo su 
Jungt. Valstijoms projektą, ku
rio tikslas bulų Amerikos kon
tinentą apsaugoti.

KAUNAS, birželio 4 d. — 
Sovietų priekaištams ištirti ko
misija energingai dirba. Suim
ta daug asmenų įtartinų diver- 
sionizmu; sustiprinta policijos 
kontrolė sovietų stovyklų apy
linkėse.

— Sekmadienį, birželio 2 d., 
Karo Muziejuje, .dalyvaujant 
Valstybės Prezidentui, nunci
jui, arkivyskupui, visiems vy
skupams, vyriausybės nariams 
ir gausingai visuomenei, įvyko 
iškilmingas tautos pasiaukoji
mo šv. Jėzaus širdžiai aktas.

— Iki gegužės mėn. realizuo
ta už 30,100,000 litų Vilniaus 
paskolos.

— Švietimo Ministerija šie
met aprūpins daugumą prad
žios mokyklų radijo aparatais. 
Taip pat numato pastatyti 65 
pradžios mokyklas, iš jų kelias- 
dešimts Rytų Lietuvoje (Vilni
joje), kur irgi atidaro 20 val
stybinių bibliotekų.

— Vilniuje atidaryta plati 
meno paroda.

— Baigiama Darbėnų-šven- 
tosios uosto geležinkelio staty
ba. Geležinkelio atidarymas vie
šam naudojimui numatytas lie
pos mėn. viduryje.
1940 m. birželio 5 d.

Sugrąžino Hitleriui 
medali

Vokiečiai Vėl siūlo 
franeuzams paski

rą taiką
LONDONAS, Anglija^ birž.

OTTAWA, Kanada, birž. 7. 
— Kanados valdžia išleido įsa
kymą, kuris uždraudė 16-ką pa
vojingų šaliai organizacijų. Už
draustų organizacijų tarpe yra 
nacių ir komunistų draugijos, 
lokalai ir kliubai.

Maginot linijos for
tai apitušti

Italijos laivams įsa 
kyta plaukti į neu

tralius uostus
NEW YORK, N. Y., birž. 7. 

— Italijos laivų linijos atsto
vai pareiškė, kad visiems Ita
lijos laivams jurose įsakyta 
plaukti į neutralių šalių uos
tus.

Italijos laivų linijos vedėjas 
New Yorke, Italo Verrando, 
pareiškė, kad įsakymas gautas 
tiesiai iš Romos.

Mussolinis penktadienį pa
skyrė Italijos pietų armijos 
komanduoto j u Emiio Debono.

NEW YORK, N. Y., birž. 7. 
— Thomas J. Watson, Inter
national Business Machines 
Corporation prezidentas, sugrą
žino Vokietijai medalį, kurį jis 
gavo iš H.tlerio 1937 metais 
už pasidarbavimą taikos inte
resuose.

Laiške, parašytam Hitleriui, 
Watson sako, kad jis grąžina 
garbes ženklą, nes šiandieninė 
Vokietijos politika yra priešin
ga t ems tikslams, kuriems jis, 
Watson, darbavosi.

BERLYNAS, Vokietija, birž.
7. Vokietijos pranešimais 
visa galima ištraukti iš Ma-

;7> — čia per radiją pagauti ginot fortų Prancūzijos kariuo-
Vokietijos pasiūlymai Francu- menė ištraukta. Ji pasiųsta į Kur šito karininko vadovauja- 
zijai taikytis su naciais paski- Somme - Aisne frontą. Magi- ma armija operuos, iš karto ne- 
rai. >not fortai pasilikę apitušti. paskelbta.

* OMAHA, Nebr., b‘rž. 7. — 
Potvynis užgavo Republican 
River klonį, čia 1935 metų pųt- 
vyny žuvo 200 žmonių.

Gausaus lietaus pasėkoje 
augštai pakilo Frenchman 
Creek vanduo.

Nebraska valstijos šiaurės 
rytų daly dėl potvynio pereitą 
antradienį žuvo 11 žmonių. Ap
semti tūkstančiai akrų ūkinin
kų žemės.
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Iš Pietų Amerikos
Jurgis J. Lazdauskas

Lietuviai moksleiviai Pietų Amerikoje. — Pavyzdingi 
tėvai praskina kelią vaikams. — Įvertindami šalies 
nepriklausomybę, įvertinkime musų tautos narių 
užsieniuose pastangas j}rąsin|ųš|i i gyvento vįršu- 
nes. • t ____ ______

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)
• ' • t \ r ■ Ij * H / < 4 j <

URUGVAJUS. 
. • N • « I 1

Jei iki šiol Urugvajaus lie
tuvių kolonijoj viešpatauja in
telektualine biednyste; jei pas 
mus menas—ne menas, laik
raščiai—ne laikraščiai, kultū
ra—ne kultūra, muzika— ne

j tųalinių pajėgų, be kurių nėra 
įmanomas jokis pasekmingas 
visuomenis bei kultūrinis vei
kimas. Trūksta rimtų menir 
ninku, laikraštininkų, muzikų, 
artistų, visuomenininkų ir ki
tokių specų.

Bet toji intelektualinė bied- 
‘ta/Reiškia? Reiškia/ kad’ iklnystė, metai po metų nyksta, 

ir reikia tikėtis, kad juo to
liau, juo labiau jinai’ mažės.

Jau ir šiandien jinai, toji in- 
ruoštų žmonių meno, spaudos, telektualiiiė biednyste, žymiai 
kultūros, muzikos ir kitose sumažėjusi, palyginus jų su 
srityse, reikalaujančių intelek- buvusia prieš penkis metus, 

kada beveik visi lietuvių vai- 
Įkai lankė tik pradžios mokyk-

y- i it • i i ir reikia tikėtis, kad juo tosio! Urugvajaus lietuviai, dau- 
gumoje suvažiavę iš sodžių

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- 
sate prekę negu kitur.

M. ZUKAITIS 
333 DEAN ŠTtfEET, 

Spencerport, N. Y.

Šiandien jau turime studen- 
tų Universitete, Konservatori
joj, artisčių teatruose, na, ir 
gimnazistų, kurie taip pat jau 
greit bus studentais, o vėliau 
ir profesionalais —diplomuo
tais advokatais, gydytojais, 
muzikais, artistais ir 

13c abejo, tuomet 
ninis bei kultūrinis 
jaus lietuvių darbas 
sai kitokių rimtį ir

tuviai tėvai sugebės neleisti 
savo vaikams nutautėti. Nu- 
tautėjimas niurks butų labai 
pragaištingas,' ir' todėl jis tu
rės būti nugalėtas, nugalėtas 
su pagelba tėvų, spaudos ir 
esamų lietuvių organizacijų.

Kol kas, Urugvajaus lietu
vių tarpe nutautėjimas nėra 
labai įsigalėjęs, bet taip pat 
negalima' sakyti, kad jis nėra 
pastebimas.

Nutautėjimas daugiausia 
gręsia ^osę lietuvį^ ^eimos'e. 
kuriose negalimą užtiĮcĮi lietu
viuko laikraščio,* kuriose nėra 
sųmoningb nusistatymo, blai
vaus galvojimo, kuriose lietu- 
vybes išlaikymas paremtas ne 
praktiškai, bet teoriškai...

turime parenUT 
ateitį?.

9 f : .

tas pačias savo 
kurios yra tilpusius 

Balse”:
Šešiolikto Vasario Lietuvoje 

ap va i.Į<šcTo j am a para d o in i s,
prakalbomis,‘ dainomis,’ inuzi- 
l . ' •.•■•'••rV ■ i’ ,’1' ’l!-‘ ‘Uli • ka ir tt. lų dienų visa musų 
tauta susikaupia, galvodama 
apie savo didingų praeit j. įdo
mu yra kaip, musų tauta gyve
no praeityje, bet dar įdomiau 
kaip ji gyvens rytoj?

Apie musų tautos ateitį mes 
ir ga| tiksliausia, galime «prę-

inusų karta

1 - • ” * * | r ” 

praktiškai,
Kuo mes

Pateiksiu 
mintis

kitokiais, 
visuome- 

U r u g va
tu rėš vi- 
našumą,

tuo labiau, jei Urugvajaus lic-

- Sales xoa ėKStra

CKaN E CU AL LOM P A A Y 
.>332 So. Long Avenue 

Telefoną* PORTSMOUTH 9022 ... . • '.....   * . i •> ... J i, ! .
HOLĄ) iUN'IAS Mine Kun is geriausių mainu

" ' $7.35 
Per- $7.00

$8°°

daug' dulkių' išimta Perkant 
5 tonus ar daugiau ................
Smulkesnės dėl didelių namų. 
;arit ^0 tonų ar daugiau tiktai 
PETROLEUM CĄRBON COKE 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 
-I.I. I m Arf I . .... . ........... ............
r • —> i_g. ,_a£_. .. i jį i /I. ,

DIDELIS STARO
IŠPARDAVIMAS

Numažintomis Kainomis

NAUJI SEKLYČIOS SETAI, lYįUSŲ 
DIRBTUVĖJ PADARYTI

Būtinai pamatykit Musų Setus. Jie Jums Tikrai Patiks
Kainos 2 Šmotų Seklyčios Setų nuo $39.50 ir aukš.

Lounge Chair nuo $14.95 ir augščiau
Apvelkam Senus Setus—Padarom Kaip Naujus f / ’ • ,, ■ »t / %, ;■* - F » * . • • t.

Archer Avė.
*• *•'•**” ' /< «. A' •• į ■ ii ■■ —

Company
JOE. K,AZlfi, Savininkas

4140 Archer Avė. TpL Ląfayętte 3516
<*

saltimiero Rytmetinių
1AJ O I D LIETUVIŠKŲA

RADIO 
PROGRAMŲ 

ię:0» VALANDĄ RYTQ
RA8TIN&

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

1480 KYLOCICLES

NAUJIENOS, Chicago, m

\MtT.rrrNif-X6ME rM«nhoto
ST. CHARLES,' MO. — 

Mrs; Sarana Hepperman, 
kuri yra kaltinama nunuo- 
dijihiu savo septinto' vyro. 
Ji'gavo perskira’s nuo dvie
jų vyrų, kiti mirė. Policija 
pradėjo tyrinėti ir jų mir
ti eš priežastis.

sti iŠ musų jaunosios kai*tos. 
Jei toji jaunoji ] 
bus paruošta gyvenimui, tai 
yra, fei ji bus gražiai išauklė
ta, ti rėš paruoštų žmonių ka
drų įvairiausiose 
srityse,—moksle, mene.
<oj, fechnikoj, literatūroj, pe
dagogijoj ir lt., tai musų tauta 
cils* į viršij visose " gyvenimo" 
srityse, jos verte pasaulio aky
se nuolat didės.

Bet tų lietuvių jaunųjų kar
ta gyvenimui (tautai ir sau) 
inbąmiaųsia gali paruošti tė

vai, jų rūpestingumas, susi
pratimas ir pastangų nesigai- 
'••**• * 1 * • * ■ • *“ • ’ w ėjimas savo vaikų mokslini

me; Kad ateitiš butu skaisti, 
t • * * • s c ■

reikia stengtis dabar.
VasaTio šešioliktoji’š. m. ypa

tingai mums primena tai, apie 
<ų čia dabar kalbame. Tų die
nų “Ą. L. Bajso” skaitytojo 
Vikįoro Va|įųlio podukra, p-lė 
Onytė Nfockutč, išlaikė egza
minus ir gavo solfeo profesorės 
titulų konservatorijoj Instituto 
Musical Uruguayo, A v. 18 de 
Julio 1750.

ei ji bus gražiai išaiiklė-

įvairiausiose gyvenimo 
muzi-

servatorijai, kuriai ji vadovau
janti ir kurioj ši lietuvaite mo
kinosi 5 metus -be pertraukos. 
Publika labai susijaudino' ka
da egzaminuotojų komisija pa
sveikino Qnytę rankos paspau
dimu, jų apkabino jos mamytė, 
mokytojos ir artimieji, praejėjo 
iš džiaugsmo ašaroti. Tai moti
nos ir penkių metų mokslo 
draugystės meilė, kut’i vargu 
kacfa beišdijs iš Onytės atmin-

jos buvo: sta. Sąrita C. Arge- 
rio ir sta. Elidita Argerio. Jas 
visas Onytės tėveliai apdovano
jo brangiomis dovanomis — 
auksiniais žiedais, gi Onytę — 
auksiniu laikrodėliu, brangio
mis suknelėmis ir suruošė iškil
mingų balių Palacio de Cerveza 
galionuose, kuriuose dalyva
vo profesoriai, egzaminatoriai, 
Onytės tėveliai ir šio straipsnio 
autorius. Tai gražus lietuvybės 
I^erSimas visais atžvilgiais ir 
už tai tenka aįiduoti didelis 
l<rec|itas Qnylei ir jos tėveliams, 
jęųrie egzaminų metu Onytei 
įteikė dar gražiausių gėlių bu- 
keta, su lietuviškos vėliavos 
kaspinu (iš p. Diko gėlių par
duotuvės) ir užrašu: “Sveikina
me tave, mūsų mylima dukre
le, linkėdami tau geros sveika
tos ir daug laimės!°
Tolimesnis Onytės Mockutės 

mokslas

Nors Onytė lankė konservą- 
įorijų, bet užteko jai gerų no
rų ir gabumų būti pavyzdinga 
ir Licęo Maria Auxiliadora. mo
kine, o jos tėveliams — mokėti 
už inokslų vienur ir kitur. To
liau tęs piano ir kompozicijos 
studijas, o baigus Liceo ketina 
studijuoti medicinos mokslų, 
tik nežinia, pasak Onytės, ko
kį inalonumų sudarys tas žmo
nių lavonų piaustymas, nes jis 
gaji būti pęrŠiurkštus jautriai 
mųzikalįškdį Onytės sielai.

(Bus daugiau)

Artimiausiosr-Onytes mokyto-
4 '*<;> \ •

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

^NAUJIENOSE”
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Endeikis 
s^niaUšia ir didžiausia laidojimo įstaiga 

'■•-Ambulance""
* DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avę.
4447 South Fajrfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Onytę egzaminavo 11 
profęsoritj

Visi sutiks, kad būti kokiu 
nors profesionalu yra labai 
naudinga, o dar labiau garbin
ga, ypač darbo šeimai, kuri sa
vo Sunkiai uždirbtais centais

V I

sugeba duoti savo vaikams, ša- 
vo tautai, šviesesnę ateitį, tų ry
tojų, apie kurį galvoja kiekvie
nas žniogus, kiekviena tauta.

Bet toji gražesnė atskiro 
žmogaus ar tautos aįeitis vi
suomet reikalavo ir reikalaus

Klausykite Inusų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
( "mečiais/ iftoo Wl. i£to iš W. 'H;’t P? stoties (1480 K.) 

” su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVėsternav.

Telefonas t 
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 ’ iki" 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštact ir 
Sekm. pagal sutartj

MOV SPECIALISTAI

šeštadienis, birželio 8, 1940

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVfc 
Ofiso vai j Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 Iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą*
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų Tek: PROSPECT 1930

DR. VAITUSH, OPT.
lietuvis

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palėhgviha akių įtempimą, kuris 

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

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į rhbkyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedegiomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

DR. C. Z. VĘZEL’IS
dentistAš a •

4645 So. Ashland Avė.
' arti ’47 Street 

Telefonas Y j 
Valandos nuo 9

t)8
<i 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarĮį.k

GYDYTOJAS IR C

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. A. TENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHHIUBGA8 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo' L-M ir nuo 
7—9 vai. Vakaro if pagal sutaYtį, 
Of^o Tel. • PROSPECT 6731 
Namų Te). VlRGlNlA 2421

GYDYTOJAI IR DENTĮSTA1 
Amerikos .Lietuvių Daktarų 

‘ ' Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. KERTASI!
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Wcst 22nd Street
Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik šusitafus.
- ‘ Phohė YARDS ^29&P?'

--------------------------------------------------------------------------------- ------ r—f'*

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 * ’ .

Dr. Susąnna Si:
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos—1—4 po pietų'. 7—8 Vak. 
išskyrus seredonrhis ir subatčmiS.

KITATAUČIAI

vaikams.

ekonomiškų ir individųąlišku, 
aiškiau sakant, pastangų ište
sėti ekonomiškai tėvams ir pa-

pastangas įrodo jų ekonomiš
kas ištesėjimas, gi Oriyfes in- 
dįviduališką ištesėjimų — eg
zaminai, kurie buvo išlaikyti 
vasario 16 d. š. m. egzaminuo
jant 11 profesorių su Švietimo 
Ministerijos atstovu priešaky. 
Egzaminai truko beveik dvi 
valandas su didžiausiu akylu
mu sekant publikai, kuri buvo 
užpildžiusi konservatorijos sa
lę/ Malonu buvo žiūrėti, kaip 
vienintelė toj konservatorijoj 
lietuvaitė, garbingai atstovavo 
lietuvaičių ir visos musų jau
nosios kartos vardų, išlaikyda
ma egzaminus piriiiųja. Publi
ka sujudo teirautis Onytės tau
tybės ir čia pat konšervatori- 
tos direktorė, prof. M. Argerjo 
de Baldiz&n» paaiškino, kad 
tai yra lietuvaitė, 14 metų am- 
žįaus, išlaikiusi egzaminus sol’ 
feo profesorės titulu ir sutei
kusi nepaprastų garbę tai kon

iiiiiiitiiiuiiiiiihiimiiiiiii mmi 
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NARIAI 
Ghicagos, 
Cicerų 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
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Ambulance 
Patarnavi
mas pieųą 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS VISOSE MIESTO 
"dalyse
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P. J. RIPUJĄS
3354 So. dajsted Street ! YaRDS 1419

I. J. ZOLp Phone Yards 0781
1646 West 46th Street v 

, •r..'! u. ►

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanicą Avėnue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAyVICZ ĮR SŪNUS
• uPhone Canal 2515 

iosĮb streef " Tel puj^man 1370

ALBĘRT V. PETRUS
4704 Šo. VVestŽrn AWriUe E ’ Phoiie Lafayettę 8024

• • r t > r- ♦' ’ «'T F,'!' . * ••' r. a

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituafjca Avėhue Phone Yards 4908

ANTHONY Ę. PETKUS
6834 So. Westė?n Avė. '‘ Phone Grovehijl 0142
1410 South 49t|i Court, Cicero )?i>one Čicero 2109

T t.Gk ■ iįJ,. : .... . r ; .'/''Zf ... ..

J. LIULEVĮČIUS
4348 S. CaljfoVnią Ąvęnųe Phone Lafayette 3572«

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residencijoš Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040 
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

. Ofiso \alandos:
nuo 1—3 ir nuo 6—8:3Q vai. vakaro 

Nedalioj pagal sutartį.

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų ęagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektrikos prietaisus. -7

Ofisas ir Laboratorija
1034 VV. J8D1 Str netoli Morgan St 

Valandos ntio I0-U12 Įjietcf ir 
nub 6 iki 7:30 vaį. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis. • J-

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7Į94

Dr. Charles Segal 
O F I S A * S ‘' * 

4729 So. Ashland Avė.
2-ros‘ įubos ’ ' 

CHICAGO, ĮLL.
ofiso Valandos

10—12 vai. tytoį- nuo 2 iki 
iš nuo 10 iki 12

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomit ---- -- 22
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahji
4631 SOUTH ASHLAND AVK

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

A. Montyid, 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

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 <ki 12, 2 iki 

4 ir T iki 0.
", .į * * f*’ f

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 
1 ’ Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 ir ARihiiii Pritšikn

4343 S MT

i

Dr. V. E. S1EDL1NSKI
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį Aeštadienj 
4631 So. Ashland Avė 

’• Tel. YARb'Š 0»S4 ' 1
Antrad.,' Ketvirtad. Penktadieni
4143 $o. Archer Avė.

Tėl. LAFAYETTĖ 3650

Remkite tuos, kurie 
garsinas* 

“NAUJIENOSE”

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434'-Tel. CehW 4411-2 

alsted St.
I iki” 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir • Sekmadieniais 

’ — pagal sutartį.

Miesto
Kamb;
Namų ofisas—3323 So. H
Valandos vakarais nuo 6

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS ' 

7 So. Dearborn St.
Room 123Q * "

Ofiso tel. CENTRAL 1834 
Namų Tel.—Hyde Pfcrk 3395

CHARLES E. ZEKAS 
’ Attorney-ąt-Law 

Chicago, Illinois 
SUITE 1701

SO. LASALL1Ė STREET 
Randolph 0331 
Naujoj vietoj 

OFFICE
7019 S. ARTES1AN AVĖ. 

Hemlock 1940

11

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudiii-

IM

K"?.:, u
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KORESPONDENCIJOS

KENOSHA MARGUMYNAI
MALELIUTĖS-LAIMA 

VESTUVĖS

KENOSHA, Wis. — Gegužės 
19 d. p-lė Bronė Malela, duktė 
gerai žinomų waukeganiečių, 
ištekėjo už gražaus, jauno vai
kino, Juozo Laimos. Bronės 
pusbrolis, kun. Cinikas, kuris 
kunigauja Milwaukee mieste, 
ta proga atvažiavo Kenoshos 
lietuviams atlaikyti mišias.

Viskas puikiai pavyko. Jau
noji porelė buvo “surišta” šliu- 
bu 3 vai. po pietų. Operos dai
nininkė buvo pakviesta dainuo
ti prie vargonų bažnyčioje lai
ke ceremonijos.

Pamergės buvo jaunojo se
suo, kun. Ciniko sesuo, jauno
sios pusseserė ir Malelos se
sers duktė, Aldona Gumkė. Pa
broliai buvo jaunosios brolis, 
Eduardas ir jaunojo draugai.

Bažnyčia buvo pilna prisirin
kusių žmonių. Waukegano laik
raščio reporteris traukė pa
veikslus.

Po ceremonijos apie 300 sve
čių susirinko Liberty salėj, kur 
laike vakarienės ta pati dami
ninkė, kuri dainavo bažnyčioje, 
vėl palinksmino susirinkusius.

Jaunieji po tam išvažiavo 
“medaus mėnesiui” porai sa
vaičių automobilyje, kurį gavo 
dovanomis nuo p. Malelų. Abu
du turi valdiškus darbus — 
dirba viename ofise — ir ga
vo dviejų, savaičių atostogas 
apmokamai. Abudu mano dar 
dirbti. Darbas nesunkus, o už
mokestis geras. Apsigyvens 
Chicagoje.

Linkime kuogeriausios lai
mės jaunavedžiams. <

KITOS VESTUVĖS *
Vestuvių tiek daug pas mus, 

kad jau ir beveik nespėjom vi
sas apeiti. Jaunimas užaugo, 
išteka, o ir tėveliai 25 metų si
dabrines vestuves kelia. Jau 
aš neįstengiu parašyti kiek ap
sivedė ir kurių “shovver parėse” 
buvau.

Teko dalyvauti parėse ir ves
tuvėse Rosčiutės, Zeizutės, Ma- 
leliutės, Kunsevičiutės, Mockiu- 
tės ir Bagdoniutės. Visos tos 
šešios lietuvaitės gerų tėvų 
dukrelės.

Iš tų šešių tik viena pasirin
ko lietuvį vaikinų. Tai buvo 
Ona Zeiziutė. Ji pasirinko sau 
Jonukų Bitvinskiukų. Abiejų 
tėvai, Onos ir Jono, iškėlė di-

FINANSUOJAME
WPA

ŽEMIAUSI JMOKĖJIMAI 
RAŠYTOS GARANTIJOS

10 Dienų Važinėti
*39 Plymouth tr. sedan   $495 
’37 Ford DeLuxe Sedan $265
’37 Chevrolet sedan ...|......  $295
’37 Packard 6 sedan* ...į......  $365
’37 Chrysler Royal Sedan $345 
*36 Oldsmobile Trk. Sedan $285 
’35 Chevrolet MS sedan .... $195 
’32 Chrvsler sedan ... ’......... $55
’38 Ford De Luxe sedan .... $345 
*34 Ford sedan ................. $95
’36 Ford tr. sedan ...J......  $195
’35 Plymouth sedan    $195 
’35 Ford DeLuxe Sedan .... $125 
’34 Pontiac Trunk Sedan .... $95 
'34 Plymouth DeLuxe Sedan $145 
’33 Dodge cn. coupe j......... $95
’33 Plymouth DeLuxe sedan $95 
*31 Buick DeLuxe sedan .... $45 
*30 Ford Coupe .........L......... $35
*31 Oldsmobile sedan ....... $35

UNIVERSAL
AUTOMOBILE SALES 

2919 W. MADISON 
CHICAGO, ILL.

GERB. Naujieną įkaityto
jo! tr skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalai! eiti i 
ku krautuves, kartos 
skelbiasi Naujienose.

dėles vestuves. Buvo su virš 300 
svečių.

Nuo savęs linkiu geriausios 
laimės visiems jauniesiems.

Beje, p. Bitvįnskas yra geras 
naujienietis.

SUKAKTUVĖS
Gegužės 29 d. Kazimieras ir 

Juozapas Kasparai šventė 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktuves. Jų pagerbimui vaka
rų surengė jų draugai italų sve
tainėje.

Žmonių buvo apie 200. Vis
kas buvo puikiai prirengta. 
Apie 9 vai. atvežė “kaltinin
kus”. Juodu taip nustebo pa
matę tiek daug draugų, kad 
net pradėjo verkti — tiek bu
vo susijaudinę. Draugai jiems 
įteikė dovanų De Luxc Kelvi- 
tor šaldytuvų.

Šokom iki gaidžiai giedoti 
pradėjo. Kasparai atrodo jauni 
žmonės, neturi žilų plaukų, gy
vena smagiai. Turi gražų namų, 
šeimynos neturi, bet turi daug 
draugų. Kasparas yra bosas 
“springsjnėje”. Daug l'etuvių 
pas jį gavo darbus. Jis yra ge
ras žmogus visiems. Veliju il
gų metų.

Kasparai nusipirko gražų De 
Soto automobilį “medaus mė
nesiui”.

Turime sykiu “medaus me
nesiui” važiuoti. Mums irgi 25 
metai kai vedę ir mes nusipir
kome naujų automobilį.

K. Radavicienė.

LAIPTAIS NUKRITO. UŽ
SIMUŠĖ J. MOSTOWSKIS

Pirmadienį, šv. Jurgio kapi
nėse buvo palaidotas senas Ke
nosha gyventojas, Jonas Mos- 
towskis, nuo 6414 21 st avenue. 
Jisai buvo 50 metų amžiaus, ir 
mirė užpereitų ketvirtadienį, 
nusiritęs laiptais.

Nelaimė įvyko Westown A- 
partment rūmuose. Paslydęs ari 
netekęs lygsvaros jis nukrito 
laiptais iki papėdės, einančios 
skiepam Ten jį, kraujo klane 
gulintį, rado policija, kurių, pa
šaukė du įvykį matę liudinin
kai.

Velionis persiskelė galvų, ir 
mirė nuvežtas pirmai pagalbai 
į Kenosha ligoninę.

Jonas Mostowskas gimė Lie
tuvoj, Amerikon atvyko apie 25 
metai afcgar ir visų laikų išgy
veno Kenoshoj. Per daug metų 
išdirbo American Brass Compa- 
ny dirbtuvėj, taipgi tarnavo Di
džiajam Kare.

Velionis paliko žmonų, Pet
ronėlę Mostowskis, vienų duk
terį, Annų, taipgi keturis sūnūs, 
James, Charles ir Frank. Keno- 
shoj velionis turėjo ir seserį, p. 
Anna Gabrian.

KENOSHA NEPATEN
KINTA CENZU; NORI 

50,000
1910 metų cenzas Kėrioshoj 

jau baigiamas, bet miestas ne
labai patenkintas jo rezultatais.

Nepatenkintas todėl, kad cen
zas parodė, jog miestas ne au
ga, bet eina mažyn.

1930 metų cenzas rodė, kad 
Kenoshoj gyventoj ų yra 50,262, 
o šiemet jų skaičius sumažėjo 
iki 48,464.

Bet Kenosha nenuleido ran
kų. Biznieriai ir miesto admi
nistracija sujudo įrodinėti, kad 
ne visi gyventojai yra j cenzų 
įtraukti, ir kad tuos dar nere
gistruotus žmones įtraukus, gy
ventojų skaitlinė pakiltų iki 
virš 50,000.

Taigi, miesto valdyba ir vie
tos spauda ir organizacijos pra
šo visus kenoshięčius duoti Ži
nių cenzo biurui, jeigu cenzo 
rinkėjai pas juos neatsilankė ir 
neužsiregistravo. Jeigu vįsi tai 
padarytų, tai Kenosha tikrai 

I pralenkiu 50,000 skaitlinę.
Cenzo biurui pranešti, kad 

nebuvote į cenzų įtraukti, reikia 
pasiųsti laiškų ar atvirutę su 
sekamu tekstu:
“Kenosha Census Oficials, 
Room 2, Kenosha Post Office, 
Kenosha, Wis.

To the best of my knowledge 
and belief, I have not been in- 
cluded in the 16th Decennial 
Census of Population which has 
just been taken in this commu- 
nity. In addition to myself 
there are also ........... members
of my family who have been 
omitted.

LIETUVOS GEN. KONSULATO NEW 
YORKE PAIEŠKOMI LIETUVIAI
Kai kuriems priklauso palikimai, turtai

• • • • z IADOMĖNAS, Feliksas, į A-, Rokiškio apskr. ir 1931 metais 
merikų išvykęs apie 1907-1908 gyvenęs 195 Queen, Toronto, 

Ontario, Canada. ■
KIRMONAS, Stanislovas, su

nūs Petro, gimęs Klangių kai
me, Velionos valse., 1929 me
tais gyvenęs Pittsburgh, Pa.

KLINGA, Rapolas, 1927 ine- 
tais išvykęs į Kanadų ir Į gyve
nęs 9 Beta Street, Ham.ltoh, 
Ontario, Canada.

KUPRIANIAI, Juozas ii- An- 
tanas, kilę iš Utenos apsfyr. Po 
motinos mirties Lietuvoje yra 
likęs turtas, kurį savinasi visai 
svetimi.

MACKEVIČIAI, Jonas ir Ta
mošius, 1923 metais gyvenę Sy- 
racuse, New York.

MANČIUNSKAS, Boleslovas, 
į J. A. V. išvykęs 1911 metais 
ir pradžioje gyvenęs Boston, 
Mass.

RUKYTĖ, Uršulė, kilusi iš 
Mastaičio vienk., Gruzdžių vai.,

metus ir pradžioje gyvenę; 
Brooklyn, New York.

AUGAITIENĖ, Veronika, apie 
1901 m. gyvenusi Brooklyn, 
Ncw York. Ji yra našlė Jono 
Augaičio, taipgi žinomo kaipo 
James Siehert ir John Siebert, 
gimusio Marijampolės apskr. 
1878 m. ir mirusio New Yorke 
1935 m. Velionis paliko šiek 
tiek turto.

BALČIŪNAI, Augustinas ir 
Povilas, kilę iš židžiunų kaimo, 
Krinčinos parap., Gulbinų vai., 
Biržų apskr., į Amerikų išvykę 
prieš 1914 m.

BILOTAS, Petras, į Amerikų 
išvykęs 1910 metų pavasarį iš 
Žemaitijos ir pradžioje gyvenęs 
Brooklyn, Ncw York.

BIRŠTONAS, Vincas, į Jungi. 
Amerikos Valst. išvykęs 1913 
metais ir iki 1928 metų gyve
nęs 1535 Wood Street, Phila- 
delphia, Pa.
Feder, Louis, į J. A. Valstybes 
išvykęs 1923 metais ir iki 1933 
metų gyvenęs 169 .S. Įširst .St., 
Perth Amboy, New Jersey.

JANČIAUSKAS, Vladas, kilęs 
iš Semeliškių Budos, Trakų ap
skr., į J. A. V. išvykęs 1912 m. 
ir iki 1915 m. gyvenęs Boston, 
Mass.

GENDVILIENŪ — MOCYTĖ, 
Barbora, kilusi iš Mastaičio 
vienk., Gruzdžių valse., Šiaulių 
apskr., į J. A. Valst. išvykusi 
prieš didyjį karų.

GURKLIS, Bronius, 1928 me
tais išvykęs į Kanadų iš Gino- 
čių kaimo, Panemunės valse.,

iii

DABAR JAU GALITE PIRKTI IŠ LIETUVIO ĮSTAIGOS

PACKARD - CHR YSLER- PL YM0U1H
BALZEKĄS MOTOR SALES

X “U WILL LIKĘ US” /

3451 ARCHER AVENUE 4030 ARCHER AVENUE
Tel. VIRGINIA 2332 Tel. VIRGINIA 1515 /

Geriausias Anglių ir Aliejaus 
Kainas Gausit Birželio Mėnesy
Aukso patarimas, pirk dabar, sutaupysi pinigų nuo kuro! Tai padarykit šiandien!
Užsisakykite iš savo ang- Telefonuokit dar šiandien Mes pristatome nuo pu-
lininko, bet prašykite, kad 
jums duotų musų anglis! ROCKWELL 8200

sės tono iki didžiausio 
skaičiaus. Aliejaus nuo
50 galionų iki viso karo.

7ULASKI COAL CO.
Pristatome visur Chicagoje, 

ir priemiesčiuose.

MUSU KURO KOKYBE YRA AUKŠČIAUSIA, 0 KAINA ŽMONIŠKIAUSIA!
KAZIMIR PAZDAN 

Prezidentas ir patarėjas.

NAUJIENOS, Chicago, III,
Signed ............  L..........
Street Address ....... J...............
City ........  State .... .J.
Note: If you have rito ved to 

the above address sirice April 
1, 1940, please give tl 
ing Information:

Former Address ....
Date of Change ....

t Gyventojų skaičium
kol kas stovi ketvirtoj vietoj 
Mihvaukee yra pirmo;
antroj su

e folloy-

užsakymus ir impresijų

Kenosha

Raciųę 
67,159 gyyen'ojais, 

Madison trečioj — si|i 66,802, 
Kenosha — ketvirtoj, 
Bay penktoj, su 46,12 
tojais. i C. '

o Green 
9 gyven- 
£. Braze

SIJDINTAS, Kazys, prieš de
šimtį metų išvykęs į Kanadų ir 
1936 m. gyvenęs St. Balikte de 
Kilkeny, P.* Q.^ Canada.

VENTILAI, Liudvikas ir Ze
nonas, Amerikoje pasivadinę 
Luis Wintil ir Zenon Wintil, iki 
1934 m. gyvenę Claridge, West- 
moreland Co., Pa.

Kai kuriems iš ieškomųjų 
priklauso turtai bei palikimai, 
kurie gali tekti svetimiems ne
atsiliepus teisėtiems įpėdiniams. 
Ieškomieji arba apie jus žinan
tieji maloniai prašomi rašyti:'

Liet. Generalinis Konsulatas,
16 West 75 Street, 7 .

New York, New York.

MAYTAG, THOR, PRIMA, EASY, 
WESTINGHOUSE ir kitos

ROOSEVELT 
FURNITURE COMPANY

NEREIKIA PINIGŲ 
DANTŲ PLEITAI

Tuojau pasidarykite pleitą ir dėvėkite, o 
mokėkite lengvais mėnesiniais įnašais. Vul- 
canite pleitos, smegenys . . . . >9.50 
Vien ružavoš, nelužtančios pleitos po $15.50 
Pleitas taisome už vos .......................   1.00
Kitokios pleitos iki ................ .....r...... 37.50

Dantis darome tik laisniuotų dentistų 
receptus gavę. ATDARA VAKARAIS.

EXCEL DENTAL LABORATORY
32 W. WASHINGTON ST. 4 aukštas Tel. DEĄrbom 1470

Musų. naujas antrašas V ra toks: 

z ELVIS 
BUILDING ČOMPANY

Muro, Concrete (r Carpenter 
Darbas—Tabmn Senus^-Statocn 
Naujus Namus. Ąpskaitliuojam 
ugnies nuostęlįul veltuj. Mes 
taipgi sųfinansuojam lengvais 

išmokėjimais.

Skulms patarnąvlm^ * 
Patenkinimas užtikrintas

Skalbimui Mašinos Visokiu 
Išdirbysčių po

Espertai Beer Coli Valytojai.
6059 SO. WASfcTENAW AVĖ.

Tel. Bemlopk 7497 
0HŽCAGO.

• Plųmbers Union Local No. 130.
A. F. of L.'nariai.

Plaster Boąrd už pėdų . 
Stogams popierius, tolis .. 
Tvoroms stulpai. 7 pd. po 
2x4 pd....... ........................
1x6 lentos pd. ....
Malęvą speCiąlį, ...... .

Dykai! Dykai! Dykai! 
PUIKUS VEIDRODIS 

gyvenamam kambariui su C C 
kiekvienu orderiu..........  . w

DARBAS IR 
MEDŽIAGA

» t • • y

Ant Lengvąus Kredito — Vien 
Parašo. Nereikia Imokėjimų, Po 

$5.09 | frMnesi
už pėdų ...... . 2c

.. $1.00
.... 10c

...... 1c 
... n/4c 
. $1.25

Dykai Apskaičiavimas 
Dykai pristatymas

ALBERT ŲŲMBER 
and ŠUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayeite 2101

Atdara 7 v.; r. iki 6 v. v. 
sekmadieniąįs 8 v. r. iki pietųL,-- ----------------------............. ....

Česnakai Padedą Žarnų 
Nuodus Pašalinti

Apavai^?' Dažnai Kalva <U«udaT Priežastį- 
fpl rali būti žarnų apslnodlnima* nuo kenka- 
mtngrų bakterijų storojoj Žarnoj. Ateikite 
Mandien ir ; jaujdto dno<hj» bapdomają pa
keli bekvapių DEAriDOftN Česnakų tablečių 
DVK A T DTKAI; Pamatykįle kaip pa- -I- Jausite j poras dienų!
Saukite DYKAI aantpcll ift tValjriocn Vais
tinių. Parslčuoda' ylaU 'rfe dldžiuoeuose vais
tinėse.

Visos mašinos turi naujų mašinų garantijų

2310 W. Roosevęlt Road. Tel. Seeley 8760

INSURANCE
(APDRAUDA)

• TUNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES, - ••

S.APDRAUDĄ RAKĄNDŲ.

• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.;

,• TAVERNŲ
ninkų. kiirloie rapdiat u- 

,* Vernai TuUla įZiaH- 
.„v. iltie*. -

« * • -'t * i 4 *' ’ • •*■■ '**** !

A;-

į--..'įA. RiOPKEyĮCjV.?,.-;.'?- 
1739-S. Halsted St:

SekmAdlėi
tultlni 
iki l 
nuo!

NAUJA
MADŲ 

K N Y G A

KAINA 15 CENTŲ 
Tik ką gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti .pas 
mus. Siųskite savd orderius:

NAUJIENOS 
1739 So .Hateted St, 
Chicago, IIL

Vardas ........... ................ ................. —
•A.. • ' . * . * . \ ’

Adresas ..........   *............ ;
'r-

Miestas

- ■.......... ■ - * >.
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NAUJIENOS
The IJthuanlan Daily Newo

Published Daily
The Lithuanian

1739 South
Telephone

Except Sunday by 
News Pub. Co. Ine.
Halsted Street
CANal 8500

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

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

3 
18 
75

fe

KNYGELĖ APIE 
LIETUVIUS

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

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu

Metams________________
Pusei metų-------------------
Trims mėnesiams . ...............
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui _______

Chicago) per išsiuntįnėtojus:
Viena kopija ^4.________
Savaitei ----------- -------------
Mėnesiui ------------------- ---

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, | .
paštu: (Atpiginta): Prof. J.oseph S. Roticek para-

Metams ....----------------------  $5.00 šė nedidelę knygelę (38 pus|.)
. Trtas L50 aPie Amerikos JieJuvius — Am-

Dviem mėnesiams_______ 1.00 erican Lithuanians”, Autorius
Vienam mėnesiui-----------_ .75 surjnko ir, kiek galėdamas, be-
Lietuvoje ir kitur užsieniuose: <§ališl<ai surašė nemažai faktų

;............... $4.00 ir Skaitlinių apie Lietuvos išei-
Trims mėnesiams----------- 2.50] viją, apsigyvenusią išiame ikraš-
Pinigus reikia siųsti pašto Moneyl te — jų užsiėmimus, organįza- 

Ordenu kartu su užsakymu. cįjas> įaikra^ius ir tx

Miunchenas DREBĖKITE, STALINO 
NEPRIETELIAI!

Daugelis mėgsta priminti Anglijai ir Francuzijai, Vį8* Amerikos lietuvių laik- 
kad 1938 m. rugsėjo mėnesi jos leido Hitleriui sudrasky- rasčlai> kurie fun bent kiek pa- 
ti Čekoslovakiją. Miuncheno konferencijoje jos sutiko Limus vyriausybei d51
atiduoti Vokietijai Sudetų kraštų, kuriame Čekoslovaki- tarįamų raudonarmiečių “gro
ja turėjo stipriausias savo tvirtoves ir daug pramonės jbimų” Lietuvos teritorijoije, 
įmonių. Kuomet Hitleris pasiėmė tų teritorijų, tai Čeko- kaipo nepagrįstus. Kai kurie Iš- 
slovakija paliko bejėgė gintis, ir už pusės metų naciai raškė nuomonę, kad tais 
be pasipriešinimo iš čekų pusės pagrobė visų jų kraštų.

Taip tai yra vienas juodžiausių puslapių Anglijos ir J 
Francuzijos diplomatinėje istorijoje. Už savo išdavikiškų 
pasielgimų jos dabar skaudžiai moka. Čekų pramonė da
bar dirba Hitlerio naudai, čekų “Škodos” dirbtuvės ga
mina tankus, kuriuos naciai vartoja savo puolimuose 
prieš franeuzus ir anglus.

Bet kodėl Anglija ir Francuzija į tų Miuncheno kon
ferencijų ėjo ir darė tokių pragaištingų nuolaidų Hitle
riui?

Todėl, kad jų valdžios tikėjo, jogei su Hitleriu gali
ma susitaikyti. Jos tikėjo jo žodžiais. O Hitleris sakė, 
kad jisai nori tiktai prijungti prie Vokietijos savo “krau
jo brolius”, daugiau nieko. Savo radio kalboje, kuri buvo 
transliuota ir Amerikon, jisai pareiškė, kad jisai nenori 
“nė vieno čeko”.

O tie “kraujo broliai”, kuriuos Hitleris siūlė įjungti 
į Treciąjį Reichų, taip pat šaukė, kad jie trokšta “grįž
ti” į vokiškųjų tėvynę.

Tai Chamberlainas ir Daladier, galų gale, ir pasakė: 
Jeigu jus vieni ir antri taip karštai norite jungtis, tai 
jungkitės! Tik Hitlėj-įš.Jujd daugiau, nebeskandalinti. Jei- ' 
gu jisai prižadės ateityj e ^buti ramus, tai šitos dalies Če
koslovakijos teritorijos paaukojimas Europos taikai bus 
padarytas ne veltui. Hitleris davė iškilmingų prižadų.

Deja, jisai savo prižadų sulaužė, ir tie, kurie jam tų 
nuolaidų padarė, pasijuto biauriai apgauti. Po šitos Hit
lerio judošystės jie nutarė daugiau jam nuolaidų nebe
daryti. Kai atėjo ginčas dėl Lenkijos, anglai ir francu- 
zai Hitlerio reikalavimus atmetė, ir tokiu budu prasidė-i 
jo karas.

Taigi kame yra šaknis to blogumo, kuris atsitiko 
Miunchene? Tame, kad žmonės, kurie stovėjo Anglijos ir 
Francuzijos valdžių priešakyje, TIKĖJO, jogei demokra
tinės valstybės gali gyventi taikoje su naciška Vokietija.

Taikoje galima gyventi tiktai su tomis valdžiomis/ 
kurios pripažįsta tam tikrus žmoniškumo ir teisėtumo 
dėsnius. O Vokietijos naciai seniai buvo parodę, kad tei
sė, dorovė ir žmoniškumas jiems yra visai svetimi daly
kai arba, kaip kitusyk sakydavo Leninas (kitas barba
rizmo apaštalas!), “buržuaziški prietarai”. Banditizmo 
keliu Hitleris pasigrobė diktatoriškų galių į savo rankas I 
ir banditiškomis priemonėmis jisai valdė Vokietijų. Todėl 
tiktai neišmanėlis galėjo manyti, kad Hitleris bus džen- 
telmonas santykiuose su kitomis tautomis.

Tačiau, jeigu Chamberlainas ir Daladier buvo neiš
manėliai, iki Hitleris jų neapgavo su Čekoslovakiją, tai 
kų galima pasakyti apie tuos žmones, kurie Hitlerio žo
džiu TIKI dar ir šiandien?

Hitleris žadėjo neužkabinti Lietuvos, be'' pagrobė 
Klaipėdą. Jisai žadėjo gyventi draugiškai su Lenkija, bet 
jų, kaip plėšikas, užpuojė nakties metu ir užkariavo. Ji
sai užtikrino Norvegijų, Danijų, Holandijų ir Belgijų jų 
neužpulsiąs — ir visas jas užpuolė ir sutrempė.

O betgi dar šiandien atsirandą žmonių, kurie po visų I 
šitų Hitlerio smurto aktų sako, kad demokratijos turi 
daryti taikų su Hitleriu! Garsiausia apie šitų “taikų su 
Hitleriu” šunauja kaip tik tie gaivalai, kurie labiausia 
mėgsta smerkti Miunchenu, būtent > komunistai.

Jie keikia susiriesdami Chamberlainų ir Daladier už 
Sudetų krašto paaukojimų Hitleriui, ir tuo pačiu laiku 
jie šildo taikytis su Hitleriu, paliekant jo rankos? visų 
Čekoslovakiją, Lenkiją, Klaipėdą, Daniją, didesnę dajį 
Norvegijos, visą Holandiją, Belgiją ir Luksemburgą!

Tai kų gi tie komunistų plepalai apie “Miuncheną” 
reiškia? Nieko kito, tik paprastų komunistiškų humbugų 
ir žmonių mulkinimų.

Anglijos konservatoriai ir Francuzijos liberalai su
siprato, kad ir vėlai, jogei su banditu elgtis, kaip su pa
doriu žmogum, nėra prasmės. Bet komunistai puolė Hit-

tinimais Maskva ieško prieka
bės su tikslu pastatyti Lietuvai 
naujų reikalavimų.

Visai kitaip elgiasi komunis
tai. Kaip tikri sovietų diktatū
ros bernai, jie ne tiktai “užgi- 
ria” grasinančią Maskvos poli
tiką prieš Lietuvą, bei gąsdina 
bolševizmo priešus, 
pas Lietuvą, nubausiąs! Paklau
sykite, kokiu tonu vienas tų' 
gaivalų kalba:

“Mes sakome: Gerai, vy
rai, pluskite Lietuvos didįjį 
kaimyną, kuris iš Lenkijos, 
atėmė 
tuvai 
niaus
Red.).
rodote, o Lietuvoje jūsų vien
minčiai

“Bet
kai šis
neteks
a ta tinkalpas sąskaitas su tais 
pro voką tortais J’
Bet kad lietuvių visuomenė 

kartais nepradėtų “suvesti są
skaitas’’ su komunistiškais pro
vokatoriais, kurie drįsta grasin
ti Lįetuvai svetimos valstybės 
kerštu !

kad jam teko duoti patarimų 
Internacionalo sekcijoms dėl 
nusistatymo karo klausimu. 
Vokietijos socialistams vadova
vo Augustas Bebelis ir Willhel- 
mas Liebknechtas. (vėliaus pa
garsėjusio Karolio tėvas). Ko
kios pozicijos Marksas patarė 
jiems laikytis?

Jisai patarė Jiems remti Prū
sijos valdžią kare prieš Francu- 
ziją. Kodėl? Todėl, kad Mark
sui atrodė, jogei šitame kare 
Francuzijos imperatorius Napo
leonas III buvo agresorius.

Bet Liebknechtas ir Bebelis' 
jo patarimo nepaklausė. Gyven-i 
darni Vokietijoje (ir būdami 
parlamento atstovai), juodu ži
nojo geriau, negu Marksas, ku
ris stebėjo Europos kontinento 
politiką jš tolimojo Londono, 
kad Prūsų valdžia, vadovauja
ma “geležinio kanclerio’’ Bis
marko, nebuvo tokia nekalta, 
kaip ji atrodė. Liebknechtas 
stojo už tai, kad Vokietijos par
lamento juodu, socialdemokra
tų partijos vardu, išeitų griež
tai prieš karą. Bet Bebelis bu
vo atsargesnis. Jisai perkalbėjo 
savo kolegą užimti vidurio po-

Už lai juodu buvo suareštuoti 
ir uždaryti kalėjime. (Besėdė
damas kalėjime, Bebelis tuomet 
parašė savo garsiąją knygą 
“Moteris ir Socializmas’*.) <

Kaip matome, Marksas ir jo 
pasekėjai nesilaikė net vieno 
karo eigoje to paties nusistaty
mo. Aplinkybėms pasikeitus, jie 
savo nusistatymą pakeitė. Bet

jisai butų pasidaręs agresoriaus 
ręmeju! O Markso principas] 
buvo kaip tik — remti tą, kuris 
nuo agresoriaus ginasi.

Taigi Marksas anaiptol nebu
vo karo priešas visuose atsiti
kimuose. Jisai pripažino, kad 
užpultoji šalis turi teisę ir pa-i 
reigą gintis. Jisai sakė, kad 
kiekviena tauta turi teisę kovo
ti už savo nepriklausomybę, ir I k() 
tas, kuris jos nepriklausomybę 
kėsinasi sunaikinti ginklo jėga, nero^as nesiliovė rūpinęsis visos 

tautos tapusia šventove, koks
’J| yra pasidaręs Karo muziejus, jo 

il
gos apeigos žuvusieins už lais
vę karžygiams pagerbti prie 

imperialis-1 Nežinomojo kareivio kapo. Gen.
ir kad nė su viena puseijęagįaus rūpesčiu tokios pat į- 

darbo žmonės neprivalo turėti SpU<iingos kasdieninės apeigos 
nieko bendro, — arba nieko] vyksta jr Vilniuje Gedimino

Įvairios žinios 
iš Lietuvos

KAUNAS. — Karo muziejaus 
viršininkas gen. Nagius, kuris 
prieš ketvertą mėnesių buvo su
silaužęs koją ir visą laiką gydė
si Karo Ligoninėje jau pasvei- 
„j ir pradėjo eiti savo parei
gas. Net. sunkiai sirgdamas, ge-taį, kurie taikosi prie aplinky-1 

bių. Jie buvo ištikimi tam tik
riems principams. Tie principai; 
vienose aplinkybėse reikalavo 
vienokio veikimo budo, kitose 
— kitokio. Jeigu, sakysime, 
Marksas, kuris Prusų-Francuzų* 
karo pradžioje manė, kad rei-1 
kia remti ‘Prusus, nes jam at-1 
rodė, kad karą išprovokavo' 
Napoleonas III, — butų stojęs1 
trž Prūsų rėmimą ir tuomet, neišmano apie Markso mokslą, I kįine įr ties Katedra, kur yra 
kai Bismarkas aiškiai pasisakė' arba sąmoningai darbininkus; Lietuvos did. kuni-
už Francuzijos apiplėšimą, tai mulkina.

yra užpuolikas.
Tie žmonės, kurie remiasi

Markso autoritetu, sakydami,į'so(1^is ir fcas(Jieninės jspudin 
kad dabartiniame kare tiek Vo
kietijos pusėje, tiek demokrati-į 
jų pusėje kovoja 
tai”

Karo padariniai Lietuvoje 
—“Opened By Censor”

gaikštis Vytautas. Gen. Nagius 
.(Nagevičius) visai pelnytai pla
čiuosiuose sluoksniuose yra va
dinamas Lietuvių tautos Krivių 

, Krivaičiu.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Hb

kad Stali- Pamerkti karą, bet ne- 
v V J • • V • • V V

Vilnių ir atidavė Lie- 
(pasilaikęs 5/6 Vil- 
krašto sau! — “N.” 
Jus čia tik liežuvius

bjauriai provokuoja, 
atminkite, neverkite, 
kaimynas pagaliau 
kantrybės ir suves

K, MARKSAS APIE 
KARĄ

Kraštutinės grupės radikališ- 
kose srovėse dažnai mėgsta pa
siremti Karolio Markso autori-: 
tetų savo nusistatyme karo 
klausimu. Tų grupių atstovai 
įrodinėja, kad mokslinio socia
lizmo steigėjas smerkęs viso
kius karus, nežiūrint kokios, 
priežastys karą iššaukė arba 
koks yra karo tikslas. O argu
mentas, kuriuo jie šitą savo 
nuomonę remia, yra tas, kad 
Marksas skelbė tarptautinio 
darbininkų solidarumo idėją ir 
sakė “Visų šalių darbininkai, 
vienykitės!’’ Kaip gali darbinin
kai vienytis, jeigu jie eis į ka
rą ir kits kitą šaudys?

Tačiau tai yra dogmąlįškas 
protavimas. Iš abslrakčio prin
cipo čia bandoma išvesti taL> 
syklė konkrečiam atsitikimui. 
Norint patirti, kaip Marksas 
galvojo apie karą, nepakanka 
žinoti kelias bendras frazes iŠ Į 
jo parašytų brošiūrų ir atsišau-' 
kimų, bet reikia žiūrėti, ką ji
sai sakė apie tą arba kitą ka
rą, įvykusį jo laikais arba pra
eityje. Q Markso laikais buvo 
ne vienus kąrąs: Rusų-Turkų 
karas, Rusijos karas su Lenki
ja, Prūsų karas su Austrija ir 
Prūsų karas su Francuzija.

Imkime paskutinį tų karų. 
Jisai prasidėjo 1870 metais. 
Tais laikais jau gyvavo Tąrp-

Lietuvos Santykiai su Prancūzija, su Anglija. — Vokie
tija Lietuvai Svetima. — Santykiai su SSSR. — Lie- RuoŠižHTiaS bllitlS 
tuva Veikia Rusijos Ūkį. — Politika ir Kultūra, — 
“Ledenoje Poboisče”. — Filmas, Kurio Lietuva Ne-' 
matė. — Civilizacija Kyla.
— Svečių iš U.S.A. Nebus!

balsuoti nei už, nei 
kreditus.

Praėjus keliems 
Marksas pripažino, 
lis pasielgė teisingai. Mat, išėjo 
į aikštę faktas, kad tą Prusų- 
Francuzų karą išprovokavo Bis
markas, suklastodamas Prūsų 
karaliaus telegramą Francuzi
jos imperatoriui.

Francuzija buvo greitai su
mušta ir jos armija kartu su 
Napoleonu III buvo suimta. Bet 
karasuiesustojo. Bismarkas, lai
mėjęs lengvą pergalę ant frau-; 
euzų, sumanė atplėšti nuo 
Francuzijos dvi jos provincijas, 
Elzasą ir Lotaringiją. Francuzi
ja šoko organizuoti naują ar-: 
miją ir gintis. i

Imperatorius Napoleonas, ku-! 
ris, kaip minėjome, pateko į vo-; 
kiečių rankas, buvo paskelbtas 
nuverstu nuo sosto, ir Versaly
je tapo paskelbta respublika —< 
tai Trečioji Respublika, kuri iri 
šiandien tebegyvuoja. i

Dabar, vadinasi, karas jau 
ėjo tarp monarchiškos Prūsijos 
ir respublikoniškos Francuzi-i 
jos, ir aiškų agresorium dabar 
pasidarė Prūsija. Kokią gi po
ziciją užėmė dabar Marksas 
Vokietijos socialdemokratai?

v
Remia Francuziją“

Kuomet Marksui atrodė, kad 
karą iššaukė agresinga Napoleo
no Trečiojo politika, jisai pata- 
rė Vokietijos socialistams rem-!, 
Ii savo valdžią kovoje prieš 
Francuziją. Bet kariaujančiųjų 
šalių pozicijoms pasikeitus, 
Marksas irgi griežtai pakeitė 
savo nusistatymą.

Jisai dabar atsišaukė į Vo
kietijos socialistus, ragindamas 
juos visomis jėgomis kovoti 
prieš savo valdžią. Savo nusi
statymą jisai skelbė ir spaudo
je. Taip, sausio 16 d. J87I m. 
Londono “Daily News” įdėjo 
Markso straipsnį, kuriame (tarp

• ko kito sakoma:
“Fraficyzija (ir jos reika

las, Laimei, anaiptol nėra be- 
viltis) šioje valandoje kovoja 
ne tiktai dėl savo tautines 
nepriklausomybės, bet ir dėl 
Vokielijos ir vįsps Europos 
laisvas.”
Šitą Markso nusistatymą pil

nai priėmė ir Vokietijos socia
listų vacĮai. Bebelis ir Lteb-

prieš karo;

metams, 
kad Bebc-

ir

■

mutinę Darbininku Asociacija knechtus Vokietijos parlamen
te pasmerkė agresingus Bis
marko įtiktus prieš Fmncuziją

(pirmas Internacionalas, jsįkų- 
fęs 1864 m.). Murksas buvo jos 
idėjinis vadas, todėl natūralu, ir balsavo prieš karo kreditus

*
leriui į glėbį, kaip tik tada) kada jo banditizmas pilnai
išėjo į aikštę. z

Toks tokį pažino. v . , ,/ ,

_

Kultūra Eina Menkyn.
• Opened By Cenzor!

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Štai vienas įdomus ir labai

ris ryškiai sako, kaip politika 
paveikia kultūrą. Rusai buvo; 
pagaminę tikrai menišką kino 
filmą, rodos, “Ledenoje paboiš- 
čc” vadinamą. Šioji filmą vaiz
davo, kaip rusai sudavė anais 
laikais ties Pskovo ežeru vokie
čių kryžiuočiams galutiną smu-j 
gį ir tuo pačiu išvengė Vokie
tijos nelaisvės ir jų kultūros 
įtakos. Vokiečių kryžiuočiai 
ties tuo ežeru sumušti turėjo’ 
.trauktis atgal, bet pakelyje už
kliuvo Baltijos jurų pakrantėse 
ir čia savo įtaką sustiprino es
tų, latvių ir dalinai lietuvių že
mėse.

Rusai dėka to suduoto smū
gio šios vokiečių įtakos išven
gė ii’ savo istoriją pasuko sa
vitais keliais.

Toji kino filmą buvo meniš
kai sumontuota ir žinoma turė
jo tikslo įrodyti tuos buvusius 
istorinius įvykius ir kartu pa
rodyti rusų kariuomenės anų' 
laikų pajėgumą.

Kaune toji kino filmą rckla-: 
mos tikslais išpradžių buvo pa
rodyta tik parinktai visuomenei) 
ir vėliau turėjo eiti viename iš, 
kino teatrų, kitaip tarus, turėjo Į 
pasilikti visiems prieinama, bet 
štai ištiko karas, SSSR su vo
kiečiais susibičiuliavo ir tos ki-; 
no filinos Kaunas nematė...

Vieton daugtaškių galėtumei 
pakartoti tą užrašą su kuriuo 
dabar mes gauname iš Anglijos 
laiškus, būtent, OPENED B Y 
CENSOR!

Taip tai reikšmingas užrašas, 
kuris dabar uždėtas ant visos 
Europos gyvenimo 1

šiuo metu, savaimį supranta
ma, Lietuvos gyvenimas tyri 
dar Jaugiau visokeriopų ryšių 
su SSSR, bet vis tie ryšiai ne
gali atsverti buvusią vakarų 
Europos kultūros įtaką visam 
Lietuvos gyvenimui.

Karas ne tik materialius nuo
stolius neša Lietuvos gyveni
mui, bet ^isai trukdo ir kultū
riniai Lietuvai bendradarbiauti 
su kitais kraštais, kitonjis tau
tomis, o tai jau didelį moraliai 
nuostoliai.

Kitaip ir būti negali, nes ka-i 
ras juk ne kas kitą, kaip kul
tūrinių lobynų naikintojas.

Tiesa ir karo metu civilizaci
ja turi savus didžiulius laimė
jimus.

štąi pereitojo karo metu ae- 
rotechnika, radijas atsiekė daug 
laimėjimų, tuo budu civilizacija 
pirmyn pasistumeje, bet kultū

riniai Europa tais pačiais me
tais turėjo didžiulius nuosto
lius.

Moraliai po to karo Europa 
žymiai sumenkėjo.

Juk į gryno mokslo pažangą 
taip pat pereitas karas žymiai 
neigiama^ paveikė. f

Šis kąrąs gal ir, civilizacijai 
turės tam tikrų nuopelnų, bet 
niekas neabejoja, kad moraliai 
iš jo žmonija sulauks didelių 
nuostolių ir žmonijos kultūra 
dėlto pirmynžangos neparodys.

(Štaj ii’ Lietuvoje Jau žymi 
dalis seniau svetur besimokiu
sių jaunuolių turėjo grįžti iš 
aukštųjų mokyklų mokslo ne
baigę, vadinasi svetur kultūros 
nepasisėmę. Mokslas yra būti
nas su svetimais bendradarbia
vimui, juk kitaip net pažanga 
nėra įmanoma ir, štai, tasai 
bendradarbiavimas su sveti
mais jau nutrūksta.

Na, imkime, kad ir musų lie
tuviškąją šeimą. Štai vasaros 
metu gražaus lietuviško jauni
mo atvykdavo iš U.S.A. į Lietu
vą vasaroti. Neabejotina, kad 
toksai jaunuolių bendravimas, 
kad ir lietuvių, bet kitose sąly
gose išaugusių, Ritas mokyklas 
lankiusių, turėjo daug gero.

Dabar jąu ir čia tie bendra
darbiavimo ryšiai nutruksią. 
Šiemet, štai, vasarą jau niekas 
iš U.S.A. į Lietuvą neatvyks, 
ųiesisvečiuos.

O juk vieni su kitais bendra- 
darbiau4ami daug ko gero vie-

(

numato padidin
ti taksus

WASHINGTON, I). C., birž. 
6. — Ruošiamas bilius taksams 
padidinti ryšium su didesnėmis 
išlaidomis krašto apsaugos rei
kalams.

Atstovų rūmų pakomitetas 
nori uždėti taksus pavieniams 
asmenims, kai jie uždirba dau
giau nei $800 per metus. <Iki 
šiol taksus pavieniai mokėjo, 
kai jų uždarbiai buvo didesni 
nei $1,000 per melus.)

Iki šiol taksų nemokėjo ve
dusios poros, kai jų uždarbiai 
neprašoko $2,500 per metus. 
.Ruošiamas bilius numato vedu
sioms poręjns taksus, kai jų 
uždarbiai sieks daugiad nei 
$2,000 per metus. Bendrai bi
lius, jeigu «jis taps įstatymu, 
uždės taksus 2’,050,000 tokių 
asmenų, kurie iki šiol pajamų 
taksų nemokėjo. (Sakytas čia 
bilius tik ruošiamas. Jis dar 
nepriimtas.)

Baigė Mechaninę 
Inžinerija

Inž. Ed. Th. Mileika

Taigi, Lietuva, karo dėka, 
tampa kaip ir nuo kilų valsty
bių kultūriniai izoliuota. Tiesio
giniai šaltiniai jau žymiai sun
kiau pasiekti, kartais net visai 
neįmanomi. Karas turi vis di
desnių tendencijų užimti dides
nius Europos plotus ir visai ga
limas daiktas, kad dar dauge-

dar labiau su

nuostoliai, ku- 
taip greit bus

įtrauktų, tai tuo pačiu toji kul
tūrinė izoliacija 
stiprės, padidės. 

Tai vis tokie 
riuos vėliau ne 
galima atgauti.

Štai, jau šiais metais Lietuvo
je verstinės literatūros išleistų 
knygų žymiai mažiau ir išviso 
jaučiama, kad grožinė literatū
ra neturi tokio pasisekimo, 
kaip seniau turėjo, nes žmonės 
labiau pamėgo skaityti dienraš
čius ir maitintis jų teikiamomis 
karo sensacijomis.

O tarp kariaujančių valsty
bių sėjama |ik vien neapykan
ta, taigi ir čia ramiam kultū
ros darini keliai pakirsti, o gro
žinei literatūrai, tokiais atsiti-

Tarp lietuvių, kurie pasek
mingai baigė Armour Techno
logijos Institutą ir trečiadienį 
gavo diplomus, yra ir jaunas 
bridgeportietis, inž. Edvardas 
Thomas Mileika, nuo 3803 So. 
Lowe avenue.

Jisai gerais laipsniais baigė 
mechaninę inžineriją ir toj sri- 
tyj parodė didelį gabumą. Ne
spėjęs mokslo suolo apleisti 
inž. Mileika gavo darbą pra
monėj ir jau pradėjo skinti 
sau karjerą inžinerijos profe
sijoj.

Jis yra 
leikienės.

Jaunam 
geriausio 
darbuose.

sūnūs p-os Ievos Mi-

profcsionalui linkini 
pasisekimo visuose 

Dėdė.

kiniais, išviso sunku pasirodyti.
Juk Lietuva taip pat gyvena 

karo įvykiais, tai visai netura- 
lu, kad ir ją visakeriopai vei
kia karas ir to karo padariniai 
visame gyvenime stipriai jan- 
čaimi. Spėju, kad ir pas jus 
U.S.A. ne kitaip, nors nuo karo 
laukų jus žymiai toliau gyvena
te. Manding, kad ir jus jaučiate 
tą reikšmingą laiškų užrašą: 
OPENED B Y CENSOR!

O šis, rodos, mažai ką sakąs 
užrašas gyvenime turi didelės 
įtakos. Jis lyg apinasris užmau
namas visam kultūriniam ir 
mokslo gyvenimui.

Bet juk dar tik karo gera 
pradžia! —H. L.
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KAUNAS. — Kaunietis Pet- tės, kas begalite. Musų “Oslo”! 

ras Valionis, kuris prieš kele-Į tuojau pakrypo ant šono. Li-1 
tą metų Klaipėdoje pirmą Kar
tą patekęs į laivą ir prasimu
šė į jurininkus, per tą laiką 
išklajojo laivais ko ne visą pa
saulį ir paskutiniu metu buvo 
pastojęs j vieną norvegų 4000 
tonty laivą “Oslo”, kurs dar 
prieš Norvegijos karą buvo vo
kiečių paskandintas, grįžęs į 
Lietuvą papasakojo savo per
gyvenimus, kaip jo laivas buvo 
prie Narviko torpeduotas.

“Išplaukėme į atvirą jurą”, 
pasakoja jurininkas Valionis, 
“buvo lygiai 4 
Jura tyli, oras 
jau prie vairo, 
pamačiau kažin 
vandens. Kapitonas stovėjo ko
mandos tiltelyje ir rūkė pyp
kę. “Mačiau periskopą”, sušu
kau kapitonui. Kapitonas •ne
įtikėjo. Sako, tau akyse pasi
rodė. Kur šioje vietoje rasi po
vandeninį laivą. Tik, po kelių 
minučių akyse pasipylė ugnis 
ir sugriaudė baisus trenksmas. 
Pirmutiniai laivo stiebai triuk
šmingai nuvirto į vandenį. Tor
peda pataikė į kairiąją laivo 
pusę, prie pirmojo liuko. Ten 
miegojo laisva nuo tarnybos 
įgula. Keturi jurininkai per 
sprogimą buvo užmušti. Miego
jo ir jau daugiau nebepabudo. 
— Kilo aliarmas, didelė pani
ka. Paskutinį kartą sustaugė 
laivo sirena. Vadinas, gelbeki-

kusioji įgula — 19 vyrų su ka-' 
pitonu, nuleidome gelbėjimosi1 
valtelę ir susėdome. Žmonės iš, 
sumišimo nebepataikė ir į val
telę, kiti sušoko į jurą. Vieni' 
kitus išžvejojome. Vanduo bu
vo labai šaltas, aplink matyti! 
ledai. Ėmėme k nesmarkiausiai- 
irtis nuo laivo, kad šis drau
ge neįtrauktų į dugną. Už ko-i 
kių 50 metrų pamatėme 
dens išnirsiant vokiečių 
deninį laivą. Jis musų 
bėjo ir nuplaukė savo
Po astuonių minučių musų lai-, 
vas nuėjo į dugną.* Kartu su 
laivu į dugną nuėjo ir visi mu-. 
sų daiktai ir rūbai. Likome, 
kaip stovime. Miegojusieji ne
spėjo ir apsirengti, išsigelbėjo 
vienmarškiniai. Aš dar spėjau 
iš kajutės pasigriebti dvi bon-; 
kas romo. Kągi kita gelbės j u-Į 
rininkas. Neapsakomai 
Stiprinamos romu, bet 
ką padeda — kalename 
mis it vilkai. Iš kažkur
dusi didelė banga taip smarkiai, 
davė į musų Valtelę, kad keli' 
išlėkėme į jurą. Pamaniau, kad; 
dabar jau baigta. Bet laimiu-' 
gai pagriebiau irklą ir y 31 įsi
rioglinau į valtį. Po trijų va-' 
landų klaidžiojimo juroje mus 
pastebėjo anglų kreiseris ir iš
gelbėjo. Pavalgidino, atšildū 
ir davė rubus, kuriais ir da
bar dėviu. Paskui mus iškėlė

iš van-į 
povan-i 
negei- 

keliais.

j krantą Norvegijoje, viename 
mažame žvejų Mostelyje. Ten 
radome dar 56 tokius pat ne
laimės draugus. Toje Norvegių 
jos vietoje šeimininkavo ange
lai. Lydimj anglų apsaugos, pa
traukėme Švedijos pasieni® 
link. Ėjome 65 kilometrus su-, 
ardytu geležinkeliu, traukiniai, 
ten nebe važinė j o. Niekada sa
vo gyvenime nebuvau patyręs 
tokio vargo, kaip toje kelionė
je iki Švedijos. Sniego iki ke<*. 
lių. Visą kelionę .nuolatiniais 
palydovais buvo šaltis ir alkis.; 
Visi 75 žmonės stiprinomės tuo 
mano romu, kurio likusią bu-: 
tolio pusę išgėrė vienas anglas 
Jonis. Pasiekę Švediją gavome 
sočiai pavalgyti ir pasilsėti.

valanda ryto, 
šviesus. Stovė- 
Kairėje pusėje 
•ką kyšant iŠ

šalta, i 
mažai; 
danti- 
atkly-

MASTER WIM)0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560.

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

1803 VVEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Naujos Mados Aparatas Pritaikymui Akinių.

AKINIAI VISOKIOS MADOS
UŽ *2.45

pritaikyti akims su pilna garantija. Ekza- 
minavimas akių veltui. Sulaužytą lensjį pa
darome už $1-00. Nauji tempeliai 60c. Ad- 
justinimas akinių VELTUI.

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

JOSEPH F. BUDRIK,
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. HALSTED STREET. Yards 2151

VILNIUS. — Dar niekuomet, 
Vilniaus senieji murai ir isto
rinės gatves, tur būt, nebuvo 
matę tiek lietuvių, atvykusių iš, 
Suvalkijos, Aukštaitijos, Žemai
tijos, Dzūkijos, kaip per šių 
metų Sekmines. Apskaičiuoja
ma, kad per Sekminių šventes 
Vilniuje viešėjo apie 20,000 sve
čių. Atvyko organizuoti ir ne
organizuoti. Atvyko lietuviai 
pirmą kartą aplankyti savo iš
svajotąją sostinę. Jie čia minio
mis ir būriais pasklido po gat
ves, aikštes, bažnyčias, mokyk
las, valgyklas ir visas kitas Vil
niaus miesto vietas. Suvažiavo 
traukiniais, autobusais, autoka- 
rais, motorciklais, dviračiais ir 
net arkliais, šiemet per Sekmi
nes Vilniuje visur tesigirdėjo 
lietuvių kalba. Stebėjosi vilnie
čiai, kur dingo lenkiškai kai 
bantieji, o atvykę lietuviai 
džiaugėsi, kad Vilnius tikrai 
jau lietuviškas. Iš tikrųjų, pa
prastomis dienomis Vilniaus 
veidas yra kiek kitoniškas. Tų 
švenčių proga Vilniuje įvyko 
visa eilė didelių suvažiavimų. 
Skaitlingiausia buvo pirmoji 
Lietuvių Katalikių Moterų 
draugijos konferencija, kurios 
per 10,000 dalyvių, išsirikiavu
sios po keturias eilėje su vėlia- 
viomis ir Šukiais žygiavo į Auš
ros Vartų Dievo Motiną, padė
koti jai už Vilniaus grąžinimą 
tėvynei. Pirmą Sekminių dieną 
jos vaikščiojo po bažnyčias ir į 
^Mildos” salėje atliko savo kon-

sutartį ir kt. Lietuvos prekyba 
su Belgija plėtėsi sėkmingai. 
Pav. paskutiniais metais priČš 
karą (1938 m.) Lietuva į Bel
giją išvežė prekių už 10,676,000 
lt., o iš Belgijos įsi vežė už 8,- 
630,000 lt. Su Olandija Lietuvą 
yra padariusi dvi sutartis: prer 
kybos reikalais ir nusikaltėlių 
išdavimo. 1938 metais Lietuva! 
į Olandiją išvežė prekių už. 8,- 
103,000 |t., o įsivežė iš Olandi’* 
jos .už 10,655,030 lt.; iš Olandi
jos kolonijų — Indijos, ir ,Cur- 
racao 1938 m. Lietuva pirko* 
net už 4,575^.000 lt. Su Olandiją 
tamprius ryšius palaiko Lietu-5 
vos katalikų organizacijos. Ne-’ 
mažas skaičius Lietuvos vie
nuolių (jėzuitų) yra mokslus ė- 
ję Olandijoje. Kadangi Belgija 
su Liuksemburgu yra padariu
si ekonominę sąjungą, tai Lie
tuvos sutartys su Belgija taip 
pat galiojo ir Liuksemburgui..
Su visomis šiomis valstybėmis 
Lietuva palaiko diplomatinius 
santykius.

KAUNAS. — Prieš porų mė
nesių įsteigta akcinė Lietuvos 
“Filmus” b-ve savo darbų pro-, 
gramoje yra numačiusi gaminti 
kino kroniką, kultūrines filmas 
ir net siužetines filmas. Šiuo, 
tarpu vykdomas tik filmavimo 
aparatūros užpirkimas. Bend
rove yra užmezgusi ryšius su 
Estijos ir Latvijos panašiomis 
filmų bendrovėmis, su kurio
mis numatomas glaudus ben
dradarbiavimas filmų gamybo
je ir pasikeitime.

✓ '

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
1939 Mažas BUICK 4 durų sodan, radio, heater W5
1938 Mažas BUICK 4 durų sodan, radio, lieater ....... Į565
1937 Mažas BUICK 4 durų sodan su viskuo ...........  445
1936 PACKARD SENDAN su viskuo ...................... 345
1937 PONTIAC SEDAN su radio su heater ..............385
1936 OLDSMOBILE sėdau su viskuo .......   345
1938 Mažas BUICK opera coupe su viskuo ..............  555

. 1937 Mažas CHRYSLER SEDAN ..... ........................  365
1936 PONTIAC COACH, geram stovyje ............  285
1937 įfORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 365
1936 Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ..............  345
1934 CHEVROLET sėdau, labai geram stovyje .... 165

i 
i

Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti 

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ LOTAS 
815 W. 31st St. skersai 31 gatvės north snow room 

DOMINIKAI KURAITIS, Savininkas 
Atstovai:

KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPIŠKEI “Shorty”

vo už Vilniaus į Kalvarijas, kur 
apvaikščiojo kryžmus kelius, 
apmąstydamos ne tik Kristaus, 
bet ir vilniečių golgotą, kurių 
jie ėjo per 20 sunkių priespau
dos metų, ir vakare išsiskirstė 
vįel į įvairius Lietuvos kampe
lius, kur visiems metams pa-* 
Laks kalbų apie Vilnių. Miesto 
(teatro salėje įvyko Lietuvių 
Krikščionių Darbininkų Suva
žiavimas, kuris sausakimšai 
prisirinko fabrikų, įmonių, dva
rų, laukų ir kitokio darbo šakų 
darbininkų ir darbininkių. Šven
čių išvakarėse įvyko Vilniaus 
Vadavimo sąjungos oficialus 
darbo užbaigi/nas ir persiorga
nizavimas į Vilniaus 
Fondą. Be to, buvo 
Vilniaus vadavimo 
Be to, prieš šventes, 
kariuomenės kūrėjai
Karininkų Ramovėje iškilmin
gai paminėjo musų kariuome
nės pirmąją priesaiką. Be to, 
suvažiavimas dar turėjo Lietu
vos Mokytojų S-ga, Vilniaus 
Geležinio Fondo seklyčių vedė
jai ir kt. Per Sekminių šventes

Gclcžinį 
atidarytas 
muziejus.
Lietuvos 

savanoriai

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei Etikas, netu
rėsite jokių nemalonumų. ' •
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrįtęrs”

O’MALLEY & McKA¥, Ine.
222 W. Adams St. kamb. 1517,1519,1521

Telefonas CENTRAL 5208 • Telefonas CENTRAL 5209
GENERALIAI AGENTAI šių Kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
COLUMBIA FIRE INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS BONDING & INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY.

įvyko pirma plataus masto iš
vyka baidarėmis Nerimi iš Vil
niaus į Kaurią. Išplaukė apie 
200 vandens sporto entuziastų, 
daugiausia akademinis jauni* 
mas.

i Jaunas. — Naujai į tarą į- 
trauktosios valstybes Belgija, 
Olandija ir Liuksemburgas yra 
ir Lietuvai artimai pažįstamos 
iš daugelio kultūrinių ir preky
binių santykių. Belgija dauge
liui lietuvių inteligentų yra ge
rai pažįstamas iš studijų laikų, 
nes nemaža lietuvių yra ten 
baigę mokslus. Lietuva su Bel
gija turi net kelias sutartis: nu- 
rikaliėlių išdavimo konvenciją,

COOK COUNTY’S
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS l 20 METŲ

350 IŠ PUIKIAUSIŲ CHICAGOJE ATIMTŲ AUTOMOBILIU 
PARDAVIMUI — PRAKTIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA

20 DODGES, 1939, 1938, 1937 ir U936 kaip nauji, kaikuris su radio, 
pigiai kaip $235; 35 BUICKS, 1W9, 1938, 1937 ir 1936 kiekvienas 
parsiduoda pigiai kaip $265; 10 PONTIĄCS viri kaip naujutėliai nž 
vos $'235-, TO CHRYSLER S 1938, 1937 ir 1936 garantuotas kaip nau
ji pigiai kaip $245; 24 OLDSMOBJLES 1939, 193$, 1937 ir 1936 taip 
žiba ir tobuli kaip naujas sidabrinis doleris, pigiai kaip $255; 8 
HUDSONS nuo W89 iki 1935 kiekvienas garantuotas, pigiai kaip 
$195; 30 FOJRDS, 1939, 1938, 1937 ir 1936 visi naujų kąru sąlygose, 
pigiai kaip $125; 12 PACKARDS nuo 1939 iki 1936. Visi garantuoti, 
kaip nauji, pigiai kaip $295$ 8 LA SALLES nuo 1938 iki 1936 ypa
tingai puikus karai, pigiai kaip $290; 12 PLYMOUTHS 1939, 1938, 
1937 ir 1936 vos vartoti, pilnai garantuot), pigiai kaip $225; 18 
CHEVROLETS nuo 1939 iki 1936. Visi modeliai kaip nauji, pigiai 
kaip $225; 15 STUDEBAKJERS ųųo 1939 iki 1936 modeliai viri 6 
cii. kaip nauji, pigiai kaip $195.
Taipgi turime virš 150 senesnių karų Iš visų gamybų Ir modelių 
nuo 1935 iki 1932—visi garantuoti uz pigiai kaip $45.
Atminkite, kad kiekvienas karas yra pilnai garantuotas ir duos 

jums metu patarnavimą ir patenkinimą.
Jums nerėkia .ir pinigų, mes imsime jūsų karus kaipo įmokėjimą, 
o likusią dali jus galite išmokėti kaip patogiau.likusią dalį jus galite išmokėti kaip patogiau.

Atdara kasdien iki 10 v. v. ir visą dieną sekmadienį

COOK COUNTY FINANCE CO
1340 W, (STREET (Prie Loomis)

Padėti Pinigai kas Mėnesj Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

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

las Ant Namų 1 iki 20 mt

LOAN ASSOClATIONofCfiicago

JUSTIN MACKIEW1CH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser, .9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED 

4192 ARCHER AVENUE

PIRKIT NAUJĄ
Chrysler arba Plymouth

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder- 
r.rškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
«U WILL LIKĘ US" 

4030 So. Archer Avenue
Phone Vlrglnla 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — VVholesale 

4707 S. Halsted Si. 
Te! Boulevard 9014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTOKS

Parduodam genaus; ir 
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ 
Vynai -Likleriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

Tel. VIRginia 1141

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas.' Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St

Saukit Tel. VICTORY 00«6

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS Cf)
Išima Už ...............
prabuvimas sen nn
Ligoninėje .............. *UU.UU
RAUDONGYSLIŲ $,OC flfl
Išėmimas ir Ligon. fcw«Vw
REUMATIZMAS $0 Art
Greita Pageiba ....... *L.UU
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C 4 A A
ir vaistai .................. ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

Sophie 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryto

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką Ir kitus įdomins 

pranešimus.

skelbimai Nauiimosc* 
hinda naudą dnlto.
'tfd nacine Nn!innnn<s

w nMGdinsrnFdidžiausio palankumo prekybos
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NAUJIENOS, Chicago. III. šeštadienis, birželio 8, 1940ATIDARYMAS
Betiy’s Restauranto

1802 SOUTH HALSTED STREET

7" IV U. Medalinskiene Diena Is Dienos Į Palaidojus

PIRMADIENĮ, BIRŽELIO 10, 1940
JAU PO NAUJA VADOVYBE.

TIKRAI GERIAUSI VALGIAI, VIRIMAS IR 
PATARNAVIMAS

, DIDELIS BENDRAS PIKNIKAS
10-TIES ROSELANDO DRAUGIJŲ

Sekmadienį, Birželio 9 d. 1940 m.
SUDENTO DARŽE, 6600 W. lllth St.

Programe dalyvauja Chorai, Baseball teamai, lenktynės, virvės trau
kimas ir kitos žaismės. St. Lesch orchestra. Įžanga veltui. Trokai eis 
nuo Mačiukevičiaus svet., L. Darbininkų svet., Visų Šventų parap. 
ir Nakrašio užeigos nuo 11 v. ryto iki 2 popiet.

DRAUGIJOS PALAIMINTOS LIETUVOS
METINIS IŠVAŽIAVIMAS

PIKNIKAS!
— įvyksta —

Nedėlioj, Birželio-June 9 d. 1940 m. 
KUBILIAUS DARŽE

NETOLI TAUTIŠKŲ KAPINIŲ.
Pradžia 10 vai. ryto. Visi šio pikniko dalyviai, turės pro
gos gražiai praleisti laiką, pasilinksminti ir gerų dovanų 
laimėti, šokiams turim gerą muziką. Visi dalyvaukime, 
pabaliavokime.

*<■»
IŠKILMINGAS

PIKNIKAS!
nes 
bus

— Rengia —

Lietuvių Keistučio Pašelpos Kliubas 
Nedėlioj, Birželio 9-tą dieną 

LIBERTY GROVE, 
WILL0W SPRINGS, ILLINOIS

Užprašome visus Chicagos ir apylinkės lietuvius atsilankyti, 
tat bus vienas iš didžiausių musų piknikų, čia ne tiktai kad
visokių gėrimų .ir valgių ir daugybė išlaimėjimų, bet dar galėsite 
susieiti su savo senais draugais su kuriais jau seniai matėtės. 
Dėlto atvažiuokite visi, o Keistutiečiai ir Keistutietės visiems malo
niai patarnaus. Liberty Grove yra buvusi Dambrausko Farma.

Kviečia VALDYBA IR KOMISIJA.

Jus ir Jūsų Draugus Širdingai Kviečiame į

Iškilmingą Atidarymą
Stanley’s Tavern
šeštadienį ir Sekmadieni

Birželio 8 ir 9 d
5746 West 65th Street, 

CLEARING
•i,

Bus kalakutienos užkandos 
ir kitokių pasistiprinimų— 
Gera muzika—Jūsų atsilan
kymas bus labai įvertintas.

***^lff

1 B£ER al
COMPANY / 9*1

Pasekmingai Mokslus 
Baigė

BRIDGEPORT. — 26 metų 
jaunuolis Jonas Charles Balse- 
wicz užvakar ne vien diplomą 
gavo. Jo motina, p-a Petronė
lė Balsewicz, su draugų ir ki
tų šeimynos narių-giminių pa
galba sunui surengė gražią va
karienę mokslo užbaigtuvėms 
paminėti. Mat, jaunas Jonas 
užvakar pasekmingai baigė 
Armour Technologijos Institu
tą ir gavo civ lio inžinieriaus 
diplomą.

Vaišėse dalyvavo jam arti
miausi giminės, di augai, ir 
rys kolegų * iš mokyklos, 
rioj jis sėkmingai mokinosi 
lis metus. Tarp svečių buvo
Bernard Rumbuč ai iš Ravima. 
Ilk, ir Mrs. Anna Dukshus, p-lč 
Louise Dukshus ir Mrs. Julia 
(gruzdąs iš Racine, Wisconsin.

Už pluoštus gėlių ir glėbius 
dovanų, kuriuos svečiai suve
žė, jaunuolis John ir motina p. 
Balsewicz visiems yra labai dė
kingi. Jie gyvena ad. 718 W. 
31 st St., Bridgeporte.

D-gė.

Visi Tautiškose Kapinėse

bu- 
ku- 
ke- 
PP-

Tenais, už miesto ribų yra 
ramus kampelis, kūpame mie
ga musų draugai ir giminėj, o 
jų tarpe ir musų mylima drau
gė U. Medalinskienė, kuri nese
niai buvo palaidota Tautiškose 
kapinėse su didelėmis iškilmė
mis, dalyvaujant daugybei 
įrangų ir giminių.

Laidotuvėse dalyvavo suvirs 
šimtas automobilių, iš ko buvo 
galima matyti, kad velionė tu
rėjo daug draugų.

Ji įnirdama paliko vyrą, po
sūnį, brolienę, pusbrolius ir jų 
šeimas. Ji buvo kilus iš Papi
lės ir dar rodos galėjo puikiai 
ir laimingai gyventi. Ji turėjo 
gerą ir nuoširdų vyrą, visiems 
bridgeportiečiams gerai žino- 

i mą p. Medalinskį, bet mirtis, 
ta negailestingoji, nieko nežiū
ri. Todėl, brangute, ilsėkis ra
iniai šaltoje žemelėje.

1 Velionės atminimui

VESTUVĖS BE BAŽNY- 
<57OS BOKŠTO IR 
BE VARPŲ

O, brangioji musų drauge, 
Mus čia visus palikai. 
Nežinomu klaidžių keliu 
Pati viena išvykai.
Gal mes tavęs nesupratom, 
Nemokėjom kaip mylėt, 
Tavo lupos jau atšalo, 
Negali mums kalbėt. 
Pasirinkai tamsų kapą, 
Šaltą žemę pamilai.
Kodėl tyli, kam nekalbi, 
Ko amžiams užmigai?
Tu, kaip grožio karalaitė, 
Guli karste tarp gėlių, 
Musų verksmą tu nebjauti,

Sereiko turi tris paau- 
sunus ir vieną dukterį:

vyresnysis sūnūs, yra 
o jo

Sereiko nusitarė apsivesti be 
bažnyčios ir be varpų. Birželio 
6 d. jie nuvyko pas teisėją, ku
ris juos sumezgė vestuvių maz
gu ir po to turėjo linksmą ves
tuvių puotą savo namuose, 
6107 S. State St. ši porelė yra 
gyva, smagi ir maloni.

P-ia 
gūsius 
Joną, 
Tonas,
muzikas, akordeonistas, 
žmona Silvija yra gera šeimi
ninke ir abu šeimyniškame gy
venime darniai gyvena. Sekan
tis sūnūs Julius ir jo žmonelė 
Frances taipgi pavyzdingai gy
vena. Jauniausis sūnūs Anta
nas su žmona Sofija abudu yra 
linksmo budo žmonės ir pasitu
rinčiai gyvena. Dūk tie Anna te
bėra dar nevedusi, bet atsitikus 
jaunam bernikui ji 
neatsisakys, tat ir 
gaut visa šeima bus

apsives t* 
laikui bė- 
vedusi.
du sūnūs:

Frank vyresnis ir Jonas. Frank 
ir jo žmona Dolores yra malo
nus žmonės ir iš prakaito sau 
duoną pelno. Jaunasis sūnūs 
Jonas yra vedęs su “Naujienų” 
kontestante Ona Dovgin. 
šeima jaunavedžiams 
daug laimės ir sėkmingo 
mino. —Jūsų Ona.

su

Visa 
linki 

gyve-

Ber-

23, su

Helena

Barba-

Tu linksmute, kaip paukštelis 
Mums daineles dainavai, 
Apie laimes tu pasaulį 
Tik svajojai, sapnavai. 
Bet gyvybę tau pakirto — 
Turi cit j kapus,

įnikti
laimes neatsiekus, 
gentis ir draugus.
Barbora Gurskienė.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Atidaro Alinę
BRIDGEPORT. — Šiandien 

ir rytoj, birž. 8-9 dd., įvyksta 
‘Grand Opening” alines adre
su 3300 South Union avenue, 
kurią užlaiko seni biznieriai, 
John ir Alice Dauchunai.

Bus muzika šokiams, bus 
užkandžių, žinoma, ir pirma
eilių gėrimų. Pp. Dauchunai 
kviečia visus savo gerus drau
gus atsilankyti, ir smagiai pa
silinksminti- jų gražioj vietoj.

VBA

ir

RALSO LAVINIMAS IR PRIRENGIMAS. MOKINIMAS 
KALBŲ: ITALIŠKAI, FRANCUZIŠKAI, VOKIŠKAI 

RUSIŠKAI. AMERICAN OPERA COMPANY.
MADAME DEL PREDA 

LEONARDAS BRUNVALDS
3171 N. Clark Street

Saukite dėl kainu BUCKINGHAM 6707
Birželio 9—La Traviata — 3:00 popiet.

Birželio 9 — Lucia di Lamermoor—8:00 v. vak. 
WOMEN’S CLUB TEATRE—72 E. llth St. 

Bilietai 50c, $1.00—$1.50.

IB
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
19’6 S. HaMedSt. VTCtory 4965
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

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

Tel. PROSPECT 8742 
Mes iškraustome modernu budu

I Pardavinėjame tiktai geriausios ko
kybės anglis.

COAL
■■i

KAM LAUKTI?

dantines pieitas jau 18

Įsigykite^au dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINAIKI $34-50

S & M AUTO SALES 
7333 So. Halsted St.

Mes galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant* bei 
kokį vartotą karą. Visi karai 
ąarantucti ir turi praeiti saugos 
jnspekcij'j. Ateikite ir pamaly- 
‘<ite musų nu įstabiai pirkin us. 
Nereikia įmokėjimo, jei turi nuo- 
’a inį darbą, o jūsų vertojama- 
»‘s karas galj atstoii rankpiri- 
tius. Galima imti net iki 20 mė
nesių issimokėjimui. Turime štai 
tokių pirkinių:
937 Terreplar.e 4 dr. Sedan 

?lektr. šikly.................... $295.00
1936 Packard 4 dr. Sedan 295.00
1937 Nash, mažasis 4 dr.
Sedan, radijo, šildytuvas, dc- 
frosteris, tik ................... 375.00
1936 Hudson 4 dr. Sedan, 
trankos .......  195.00

ir daug kitokių.
Atdara Vakarais iki 10 v. 

ir sekmadienį.
7333 SO. HALSTED

• Tel. Abt rdeen 3780

r.

metų. Ateikite pamatytiDirhame puikias 
naujuosius Hue dantis, kurie labiausia paneša į tikruosius ir na
tūraliau atrodo. DYKAI APSKAIČIAVIMAS.
Pamatykite musų permatomas dantines pieitas. Mes darome dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Lawndale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė.
Tel. Lawndale 2908-9 Tel. Monro** 9251

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

IŠPARDAVIMAS!
KAINOS UŽ TAIRUS TIKRAI 

NUMAŽINTOS
Teikiame Šią ypatingą pasiūlą, 
kad galėtumėte pasiruošti į miš
kus važinėti.

KIEK DAUGIAU PTRKSITE 
TIEK DAUGIAU SUTAUYSITE 
Taip, gerbia
mieji, šių dė
si m ts dienų 
laiku galite į- 
sigyti tikrus 
G o o d r d c h- 
C o m m ander 
tairus šiom 
specialėm kai 
n o m. Kiek
vienas tairas 
apsčios m i e- 
ros, padarytas 
iš “wear-rest- 
ing” gumos, il- 
»us laikus iš
tveriančios.

SPF.CIALES KAINOS 
IŠPARDAVIMO LAIKU 

6.00—16............................ S6 66
5.25—5.50—-17 ............. 85.95
4.75—5.00—19 ..........  $4.95
Į tas kainas įskaityti ir jūsų 

senieji tairai.

STEVĘ’S TIRE.& 
BATTERYn SHOP 
5759 S. HALSTED ST.
Atdara 7 v. r. iki 8 vai. vak. 

Sekmadienį 8 v. r. iki 3 v. popiet 
Stefan Krvsinski, savininkas 
Tel. ENGLEWOOI) 4710-11

M.

DE LUXE MODELIAI 
BISKĮ BRANGESNI

BALČIŪNAS ir 
KOVARSKI. Sav.

Make Your Truss Hea* Your

RUPTURE
Contult Only o Speciolist Doctor

Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

Laikas Įsigyti Gerą Šaldytuvą

Progress Krautuvė
SIŪLO ŠIŲ METŲ

DIDŽIAUSIĄ VERTYBĘ
6 Kubiškų -Pėdų 
Didelį 1940 Metų 

GENERAL
ELECTRIC 

iRefrigeratorį 
už

’IM’5
ir duoda didelę 

Nuolaidų už Senų 
Šaldytuvų

Lengvus Išmokėjimai

PROGRESS KRAUTUVĖ džiaugiasi pasiūlyti Tamstoms 
didžiausią vertybę refrigeratorių istorijoj. Tik pamąsty- 
kit—6 kubiškų pėdų, tikras G. E. Refrigeratorius

už $114.95 H!

AUDITORIUM
RESTAURANT

3131 So. Halsted St

PASIGYDYK ITK GALŲ
GALE 1OO % PRI

TAIKINTU PARAISČIŲ

Kuk Saugia!—Beobejonėn 
—lx-isk laianiuotani spe- 
-ialiHtui ekzanilnuoti dy
kai, Patirkite kaip 100% 
pritaikintas paraištis iš- 
srvdo tuos atsitikimus 
BE OPERACIJOS, 
užgirta. be peilio 
dymo sistema, stato 
jus audinius kaip 
teris perlus.

Ta 
try- 

nau- 
ola-

i

Tubių Alinės 
“Grand Opening”

Marųuette Parke, šiandien 
rytoj įvyksta atidarymas —
“Grand Opening” naujos ali
nės, kurią neseniai įsteigė Jo
nas ir Ąntoinette Tubiai, adre
su 2643 West 71st Street.

Giminės, draugai ir pažįsta
mi širdingai kviečiami atsilan
kyti ir smagiai praleisti valan
dėlę laiko.

Užsisakykite Tuojaus, Nes Ši Kaina Tik 
Trumpam Laikui.

SUGAI
ŠTIES Šimtai iAirydyti že- i. 
ma Kaina. Kodėl ne Jus? |\ 
Nauji paraiškai garantuoti 
100% pritaikimo už vos 
tik $5.00. SpecialS kredito 
pasiūla užmiestiftkiams. 
AtZ/ara: 11 v. ryto iki 8 
\-al. vak. Sept. iki 2 v. p. p.

BE DARBO LAIKO 
Mmtai iAirydyti 

Kaina. Kodėl ne

pritaikimo už

PROGRESS KRAUTUVĖ pilnai autorizuota parduoti 
General Electric produktus ir turi pilną pasirinkimą šių 
|io pasaulį pagarsėjusių Refrigeratorių, visokio dydžio 
modelių ir skirtingų kainų.

100%
RUPTURL & TRUSS SERVICE ■
OR PFTEfi SCH YMAN. OiretlOT ’ 4

1869 N. Damen AvU Chicago
2d Ffooi. Arm. 82C0 

fntroncc Throuqh Corner Store ’
20 TEARS’ l.’KPER. OFFICE SPECIALISTS^

Išsiėmė Leidimus
Vedvboms

(Chicagoj)
Adolph Dargis, 27,

nice Gronskis, 23
Lawrenc)e Warnicke,

Dorothy Shields, 23
Adrian Janes, 26, su

Bali, 26
Frank Dovgin, 63, su

ra Sereika, 52
John Savage, 20, su Dorothy

Murawski, 18
Charles Pakalniškis, 22, su

Florence Olsen, 19
Arnold Rimša, 23, su Gladys

Halub, 20
Walter Novvicki, 23, su He

len Tobių, 20
William Zagon, 27, su Lillian

Frank, 26
John Dasko, 21,

Makle, 26
George Krowas, 30,

ta Hacker, 22
Charles Medved, 21,

Livieri, 18
Alfred Loeser, 44, su

Ewald, 28

Vilija
Perskirų

Peter Sanville nuo 
SanviUe

Alice Wąlaskiewicz 
jamin Walaskiewicz

su

su

(Sp)

Eleanor

nuo Ben-

' Una

Rene-

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Uskas Atnigeateiti tore C5

r 3222-24 South Halsted Street
Telefonas VICTORY 4226 Chicago, Illinois.

avo
T>''rskiras

John Gregg nuo Mary Gregg
Anna Wenskus nuo Walter 

Wenskus
Luke Mathews nuo Matilda 

Mathews.

Helensu

Milda

J. Nakrošis, D. Šemaitis, Vedėjai,
Garsinkitės “N-nose

imi
GERIAUSIA VIETA PIRKTI ĮVAIRIUS NAMŲ 

REIKMENIS VISAME CHICAGOS MIESTE

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolų ant ilgų

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

STANLEY KARPIS, 
savininkas.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
1739 So. Halsted SL

CHICAGO, ILL.



šeštadienis, birželio 8, 1940 NAUJIENOS, Chicago, ni.

Muzikos Žinios
— ' “ • Vtda—NORA ' *

Anelės Steponavičienės 
Studijos Mokinių 
Rečitalis

Tur būt viena iš žymiausių 
ir populiariausių muzikos mo
kytojų Chicago  j e yra artistė- 
(lainininkė Anele Steponavičie
nė, kurios studija randasi Fine 
Arts Building, Vidųrmiestyje. 
Visuomet malonu ir įdomu 
praleisti kelias valandėles jos 
(įraugijoj besikalbant apie mu
sų bendrą muzikos veikĮą, nes 
ji labai nuoširdžiai atsidavus 
sąyo profesijai ir entuziastiškai 
atsiliepia apie savo mokinius. 
Jos rūpestingumas savo moki
niais yra tikrai stebėtinas. Ir 
jos clžiaugsmaš jų studijų pro
gresu, jų gražiais pasirodymais 
koncertuose, per radio, etc. sie
kia aukštumos.

Šioj valandoj Anelė Stepona
vičienė deda taip vadinamus 
“finishing toųches“, rengdama 
savo mokinius rečitaliui. “Būti
nai prašau atvykti mano moki
nių koncertai! birželio 12 d., 
nes mokinių tarpe randasi la
bai puikios medžiagos, ir ma
nau, kad nesigailėsi praleidus 
vakarą klausant visos progra
mos“, sakė man p. Steponavi
čiene.

Iš mudviejų pasikalbėjimo 
sužinojau, kad programa bus 
tikrai įdomi ir įvairi. Dainuos 
jaunieji, bet daug žadanti, mo
kiniai kaip Christine Miller, 
Irene Cliensky, Justine Church, 
Evėlyn Kazy, Jacųueline Urbik, 
Edna Kazlauskas ir Aųucline 
Misevicli. Dainuos ir šešiolikos

RIGS

metų Mariau Patti, kuri yrą 
giminė tos pasauliniai garsios 
dainininkės Adelina Patti. Ber- 
nice Tumas ir Lillian Baronas 
dainuos gražų Grodskio parašy
tą duetą “Marių Paukščiai“. 
Paskui bus vyrų kvartetas i£ 
mergaičių trio ir dar mergaičių 
choras iš 16 balsų.

Iš daugiaus pasilavinusių gir
dėsite "Eslelle Rimkus, kuri 
nuolatos rodo progresą savo 
dainavime. Apart jos, dainuos 
ir jos brolis Alfonsas Rimkus, 
kuris turi gerą baritono balsą. 
Žinoma, išgirsime ir Christinė 
Krikščiūnaitę, kuri labai atsi
davusiai mokinasi jau kelis 
metus.

Įsigilinus kalbėti apie daini
ninkus bučiau pamiršus pasa
kyti, kad šiame koncerte daly
vaus ir keli Steponavičiaus 
smuiko mokiniai.

Įėjimas koncertai! tiktai 25 
centai asmeniui. Vieta — Cur- 
tis Hali, Fine Arts Building, 
410 S. Michigan Avė., birželio 
12 d. kaip 8 vai. vakaro.

Butų gražu, kad susirinktų 
ne vien tik tėvai ir gimines šių 
jaunuolių, bet ir šiaip žmonės, 
kuriems rupi, kad musų jauni
mas žengtų kultūros keliu. Jau
nieji muzikos mokiniai labai 

J i .jautrus ir jiems reikalinga su
teikti kuodaugiausia padrąsini
mo jų darbuose. Reikalinga pa
rodyti, kad mums rupi kaip 
musų jaunimas lavinasi toles
niam palaikymui ir vedimui 
musų veiklos gražiosios pusės. 
Juk mes visi pripažįstam, kad 
muzika yra vienas puikiausių 
musų gyvenimo papuošimų. 
Naudokimės ja kuotankiaus’ai.

Aldona Grigoniutė J 
Keliuose Koncertuose 
Šį ftĮėnesi

Paskutiniu laiku musų sim
patinga ir talentinga daininin
kė, Aldona Grigoniutė, vis dai
niau pasirodo svetimtaučių pa
rengimuose. $is mėnesis yra jai 
ypatingai kupinas darbo. Bytoj, 
ji dalyvaus rečitalyje Cosinopo- 
litan Sęhpol of Music, dainuo
dama sunkią Margaritos ariją 
iš operos “Fausto“ (Gounod).

Segantį sekmadienį ji pąii 
viena pildys visą programą sa
vo Phi Beta seserijai, kur įvyks 
taip vadinama “Candle Light 
Services“. Birželio 20 d. Aldo
na dalyvaus konservatorijos 
“commencemęnt“ programoj, 
dainuodama su simfonijos or
kestrą.

Paskiausia, bet ne lengviau
sia, Aldona turės “audition“ • ' . . . hkad patekti į artistų sąstatą 
Chicagoš Operos. Atrodo, kad 
ji labai rimtai rengiasi prie sa
vo karjeros. Geriausios laimes 
ir pasisekimo visuose tavo dar
buose, Aldonai

Rytoj Bendras 
Roselando Draugijų 
Piknikas

Sudento darže

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

<00 Nf ATSIIMTŲ 
Rainos" Sumažintos
60%, daugiau kaip y-z 

DIDELIŲ KAURŲ

BARGENAI
Nratalfhrta 8x10, 9X1«-, 0*10,11x10
Verti
Mroji 
Verti

nno $7 iki $00. Dabar >3 iki $20 
'OxO, 8x10, 0il2. <10x18, 10Vfcxl8 
$21 iki $80. Dabar $10 iki $12 

ir auklMAn.' / ’
0x12 tikrų orientalltj, 00 kitokių 

Mleroe 2X1 Iki 11x18. 40% nuolaidos 
1OOO Jardų karpetų po 0Oe Jard ir aukšč.

200 Naujas Velvet 0x12 $18.00.
300 Naujas Wlltons 0x12 $34.00.

CHECKER CLEANERS 
r' ' ' SANDRL1AI. ‘ ‘ x ‘

8208*16 8. RACINE—Dienomis, 3 vakarus

10

•xrr .iuvri—mi.^  t —, »■ a.« ■ « < i I

i AnriiHASiunJiara Gėjes nUf K \ Telegramų Į 
LUl L i M U Visas Pasaulio

• - • • Dalis
/ KVIETKINJNKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So.‘ Halsted Street 

Tek YĄftDŠ 7308

I n f! A Gėles “Mylintiems 
11 U U JI Vestuvėms, Ban- 
II f| |J *4 kietams, Laidotu- 

<vėms. Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 
‘ Phone LAFAYETTE 5800

inaaBauMHDaMaHaaMMni

JUZĖ LIUTKIENĖ 
(Monchunsklenė)1

Persiskyrė su šiuo pasau
liu birželio 6 dieną, 9:J5 vai. 
Vakare, 1340 m;, sulaukus 51 
metų amžiaus, gimus Kelmės 
rhieste, Raseinių apškr. Ame
rikoj išgyveno 33 metus. Pa
liko dideliame nuliudjme sū
nų Juozą Liutkų ir jb duktė 
Evelyn, seserų vaikai: ^Irs. 
McDonough, Mrs. Elwobd, 
Mrs. Geiser, Juozapas, Boles
lovas ir Pranas Mockai.

Py i k I a usė 0 r gan i zaci j ose
Chicagoš Lietuvių Draugijos, 
Royal Neighbofs of America, 
Qucen Iledvvig Altar1 and 
Rosary Society.

Kūnas pašarvotas randasi 
5325 Fullėrton Avė.

Laidotuvės įvyks birž. ĮO 
dieną, 10 vai. ryto, iš narriij 
t šv. S’.anislovo parapijos bAž* 
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos Už veliones 
tfielą, o iš ten bus nulydėta 
į Sv. Adelbcrto kapines.

Visi A. A. Juzės Liutkie- 
nės-Monchunskienės giminės, 
draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami ’ daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Sūnus, Sesers Vaikai 
ir Giminės.

Moterų choras, vaikučių drau
gijėlė* kas savaitę mokinosi dai
nuoji ir lošti. Cįą prė)ękę|j()š, 
prakalbos, draųgiji| įr'{vairiu 
komisijų susirinkimai ir net 
daugybe vestuvių bei bąpkiėti|, 
kųrife ' prįyątįŠkuose namuos^ 
nebūtų iąip pasekmingi ir sve
čiams patogus, taipgi koncertai 
ir i. t. -K. p.

ROSRLAND. — Rosciandie- 
čiai laipsniškai eina prie vieny
bes. Štai pavyzdys: Rytoj Su- 
dento darže, 6600 W. llltli St., 
įvyks didelis piknikas, kurį 
rengia bendrai šios draugijos:
R. L. Moterų Kliųbas, L. D. $. 
72 kuopa, L. L. D. 79 kuopa, 
Kliųbų ir Draugijų Susivieniji
mas, L. D. Aido choras, L. D.
S. 201 kuopa, L. D. S. 139 kp., 
L. D. Namo Rendrovė, Auksi
nes žvaigždes Kjiubas ir Suvie
nytas R. L. Politikos Kliubas.

Tai Boselando progresyvūs 
draugijos, kurios supranta, kad 
vienybėje galybe. Mes galėsime 
ne ti|< piknikus ir parengimus 
geresnius surengti, bet apšvię- 
tos ir visuomeniniame darbe 
daug ką nuveikti.

Nori salę statytį
Vienybei ir draugiškumui di

dėjant pas roselandiečius, atgy
ja mintis pasistatyti savo sve
tainę. Ar tas bus galima įvy
kinti —r priklausys ne tik nuo 
draugijų, bet ir pavienių Rose- 
lendo gyventojų.

Kad svetaine yra reikalinga, 
tai parodo L. Darbininkų Sve
tainė, kuri yra tik parenduota 
ir nėra galima .visi parankumaį 
įtaisyti. Bet kiek čia lietuviško 
veikimo! L. D. Aido choras,

. ...... A.'<A.... . -
ANTANAS SHUNT

gyv. 3138 So. Normai Ąve.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 5 d., 9:18 vai. vakaro, 
1940 tn., sulaukęs pusės amžlj 
gimęs Lietuvoj, Panevėžio ap
skrity, Laipuskių km., Klovai
nių parapijčj? 1

Amerikoj išgyveno 34 m.
kaliko dideliame nubudime 

moterį Elzbietą po tėvais Čer- 
niutę,' sūnų Petrą, augintinį 
sūnų Kazimierą Černių,- brolį 
Petrą 'ir brolienę Petronėlę, 
pusbrolį Juštihą ir brolienę 
Rozaliją Vaišnius, 3 pusese- 
res: Rozaliją ir švogerį Ma- 
teušą Žilvičius, Anelę ir švo
gerį Juozapą Višniauskus, 
Kotriną ir švogerį McGregor, 
tetą Mortą Valšnienę, švogerį 
Izidorių Černių, pusbrolio Do-‘ 
mininko Černiaus šeimyną ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips koplyčioj, 3307 So. 
Lituanica Avė. Laidotuvės 
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 nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapinės.

Viši a. d. Antano Shunt gi
minės, draugai ' ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami'da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Simus, Brolis, Pus
brolis, Pusseserės ir Giminės. 
*' Laid. D'irekf. A. M. Phillips, 
Tel. VARŪS 4908.

HlilHlltltlIlIlIHMIlIlIlIKl/llllllilmHmNIlIimilHHIMUMM
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SUSIRINKIMAI
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DR-TĖS 

narių priftšpusmetinis susirinkimas 
,vyks sėkrhad., birželio 9, Chicagoš 
Liėt. 'Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St 12 Vai. diėhą< Visi kviečiami at
silankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų ir bus rinkimas metiniafn 
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 susirinkti, nes 
yra svarbių rėikalų. —P. B. sekr.

T

Pradedant šia savaite radio 
stotis V/ĄAF (070 k.) trans
liuos dviejų valandų operinį 
programą kas sekmadienį, nuo 
6:30 v. v. Šiuose programuosc 
bus grojami rekordai pagamin
ti geriausių pasaulio operų 
kompanijų.

Chicagoš opera kooperuoja 
programuose su stotimi, ir pa
rūpins žymius muzikos žino- .<• r i'-t ' .''i;- ■ •• < - • •, ivus paaiškinti operas klausyto
jams.

PARENGIMAI
GARFIELD PARKO LIETUVIŲ 

VYRŲ JR MOTERŲ PASALPINlŲ 
KLIUBO išvažiavimas įvyks rytoj, 
Spaičio Darže, Wil|bW Springs, III., 
Arčhėr Avė. skersai gatves Oh Hen
ry Park; Kadangi tą diėną yra šau
kiamas ir pusmetinis susirinkimas, 
tai prašome susirinkti 11 valandą 
lyto, Prašom vistis naritis atsilan
kyti laiku, Napolebn Hali, 3958 W. 
5th Avė.

'Birželio, Liepos, Rugpiučio ir 
Rugsėjo mėnesiais susirinkimai bus 

pir-
Ave.
DR- 

JŲ bendras piknikas įvyks rytoj,

Birželio, Liepos 
f ‘ ‘ ‘
laikomi JI valdiidą ryte, vietoj 
mą po ijiet.
M. Mėdallnškas, 233 S. Central

DIDĖJĄS 10 ROSELANDO
Siidentč Darže, 6609 W. lllth Sk 
Dalyvaus' chorai, baseball teania , 
lenktynės, virvės traukimas ir kito
kios žaismės. St. Lesch orchestra. 
Įžanga dykai. Trokai pradės eiti 
11 v. r.' fki 2 V. popiety. Sustos 
ties MaciukeviČio svet., Liet. Darb. 
svet. ir Visų šv. Par. ir Nakrošiaus 
užeigos. Komisija.

“Aida“
Šį sekmadienį klausytojai 

girdės operą “Aidą“ dainuojant 
garsiąjai La Scala, Milano, Ita
lijos kompanijai. Orchestra ve
dama {Carlo Sabajno. Giovani 
Cardelli, Cbicagos operos na
rys, dalyvaus programe kaipo 
natomis, nušviesdamas kom
pozitoriaus ir operos istoriją ir

Vasaros metu šios operos 
bus transliuojamos: Travatore, 
Fajstaff, Traviata, Cavalleria 
Rusticana, Į Pagliacci, Don 
Giovanni, Rigoletto, Otelio, ' .) ■ X j., . f tCarmen, Mansei ir Gretel, Der 
Rosenkavalier ir Martha.

RYT BUDRIJiO 
PROGRAMAS

iš
k.

Budriko radio programas 
galingos stoties WCFL, 970 
rytoj, sekmadienio vakare, 
valandą. Didžiulė Budriko or
kestrą gros liaudies melodijas. 
Dainuos Jadvyga Gricaite pri
tariant orkėštbai. Bus MakalaiI 
ir daug naujienų.

Nepamirškite Budriko 
nio išvažiavimo-pikniko 
rytoj The Pąks darže, 
Archer Avė. ir 119 S t. • • • l M

Kurie neturi automobilių, ga
lį nuvažiuoti gatvekąriais iki 
Archer limits ir po*to busais.

pranešėjas.

meti- 
taipgi 

prie

LINKSMĄ IR ĮDOMI RADJO 
V^LANPELĖ; pĄINUOS 
JANINA PĮKTURNAlTp

ir

Rytoj, sekmadienį, 11:30 vai. 
prieš piet girdėsis reguliaris 
sekmadienio programas iš sto
ties WGĮ£S, kurio Įcidimų rū
pinasi lietuvių baldų krautuvė, 
Ęrogrėss Fųrnįtųre Comp: 
32^2-^6 S. lįalsfęd Street, 
kurią veda Ąptanas Žilius.

Kaip ir visuomet, taip ir ryt 
dienos programas susidės iš 
gražių dainelių, dainuos Janina 
Pikturnai te, smagios muzikos, 
naudingų patarimų ir svarbių 
pranešimų.

Baldų išpardavimas
Ypač tie, kurie rengiatės prie 

pirkimo įvairių namams reik-
hienų, labiausiai jaunavedžiai, 
girdėsite gerų žinių iš Rrogresš 
krautuvės, nes čia eina didis 
“Jline Bride“ baldų išpardavi
mas, kame viskam yra specia
liai sumažintos kainos ir duo
dama brangios dovanos su 
kiekvienu pirkimu.

Taigi, nepamirškite pasiklau
syti. —Rep. J. Z*_ :__ —i___ *_______ į__  

Ęemkite tuos, kuri^ 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Bridgeporto Dem.
t ,

Dėkoja Draugijoms
t

Ir Rėmėjams
įsiems širdingas ačiū

CLASSIFIED ADS
PERSONAL 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU GYVENIMUI drau- 

?ės-merginos arba našlės tarpe 35 
ir 45 mėtų. Turi būt neglrtuoklė, 
dora, protinga. Aš esu našlys' be 
šeimynos. 45 metų. 1739 So. Hals
ted St., Chičago, III. Box 2368, '

NORIU SUSIPAŽINTI su lietuve 
gyvenančia Floridoj, pietinėse vals
tijose, Gulf bf 'Mexicb. Noriu apsi- 
gyvehti šiltam klimate. EsU pavie
nis, karpenteris, galiu člirbti visokį 
statybos darbą. Prašau atsiliepti 
laišku. A. Siratavich, 7207 S. Ffan- 
cisco Avė., Chicago, III.

REAL EŠTATE FOk SALE ' 
Namai-žemė Pardavimui

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

REIKALINGAS šeiminykas. Jau
na našlė. Atsakysiu tik į rimtiis 
laiškus. Rašykite: 1739 S. Halsted 
St., Box 2360.

PAIEŠKAU Elzbietos Karpa vi Čaį- 
tės, po vyru Yucevičienė, kurie 
Brįdgcporto apielinkėje turėjo val
gyklą, 'ir vyras girdėjau yra mi
ręs. Paieško Emilija Kunevičaite. 
Mrs. Mithell, 1307 S. Kedzie Avė., 
Lafayette 0309.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo '

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

PARSIDUODA NEDIDELIS na
mas su lunchruimiu ir tavernų, 6 
kambariai viršuj, karštu vandeniu 
šildomas, 2 karų garažas. Prie 'di
delės dirbtuvės. Mary Plonis, 1858 
?ershing Road; •

MARQUETTĘ PARKE bizniavas 
namas, 5 flatų ir krautuvė, mūri
nis. Lafayette 3525.

1801 WEST 33rd STREET. Atsi
nešk depozitą, nes tas dviejų auk
štų, kampinis, 5 ir 5 kambarių 
namas bus parduotas sekmadienį, 
tarpe 2 ir 5 valandos^ Yra Jęarštu 
vandeniu šildomas, 2 karų garažas, 
didelis miegamas porčius, konkri- 
6 pamatas. Geriaus>is .pirkinys 

Brighton Parke.

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

6 KAMBARIŲ NAMAS, tiktai 
$150 pinigais tereikia, likusią po 
mažiau kaip rendą. Tas naęhas yra 
tiktai ' kelių mimičių ėjimo atstu 
nuo miesto, bet turi gerą susisieki
mą, elektrinė line ir busai; ‘turi 
didelį lotą, medžių ir daržą. Box 
2370. 1739 So. Halsted St.

HELP VVANTED-MALE-FEMAJLE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
MERGINA BENDRAM RUOŠOS 

darbui, turi miegti vaikus,,’ būti. 
2045 N. Fyre Avė. Merrimac 4153.

5 KAMBARIŲ MEDINIS Cottage 
arti 81 ir Halsted gatvių. Karštu 
vandeniu apšildomas, 3 miegami 
kambariai, ąžuolinės grindys, gera
me stovyje. Kainą $3150.00. Atdara 
nuo 1 iki 5 vakaro sekmadienį.

M. G. CIRCLE,
726 W. 79th St. Radcliffe 6660 • •

Birželio 2 dieną įvyko 11-to 
Wardo Lietuvių Demokratų 
Organizacijos šeštas metinis 
piknikas Liberty darže. Pikni
kas buvo tiek pasekmingas vi
sais atžvilgiais, kad minėtos or
ganizacijos valdyba nutarė vi
siems išreikšti didelę padėką. 
Pirmiausiai dienraščiui “Nau
jienoms” už prielankumą ir 
pagarsinimą musų pikniko, nes 
be laikraščių paramos ir prie
lankaus pagarsinimo mes nebū
tumėm galėję sutraukti tūks
tantinę minią žmonių. Taipgi 
reiškiame didelę padėką ir ra
dio valandoms už prielankumu 
ir gražų garsinimą musų pikni
ko.

gražių žaidimų ir dovanų už 
įvairius pasižymėjimus, todėl 
čia norime pareikšti savo gilią 
padėką visiems biznieriams uz 
paramą savo garsinimais, vi
siems dalyviains, kurie tik sa
vo atsilankymu prisidėjo prie 
musų pikniko pasekmingumo.

• t' . .< • ..t'

Davė dovanas
Sekami asmenys ir biznieriai 

aukojo įvairias dovanas, ku
rias gavo tie, kurių buvo iš
traukti laimingi numeriai:

Becks’ Dept. Store, 3321 So.
IJaJsted

Milda 
Street,

St., 
Theatre, 32 &

Thealrc, 3224 S. Mor
gan SI.,

Millon Mcn’s Store, 3252 So. 
Halsted St.,

George Hat Cleaning Shon, 
753 W. 35th St.,

Charles Goldman, 3203 So. 
Halsted St.,

Mike Sink Shoe Repair Shop,
710 W. 33rd St.,

Elcgant Food Mart, 3445 So.
Halsted St.,
• Antoji Jankaitis, 3429 South 
Lituanica Avė.,

Thomas Kurisevičius, 3212 S.
Halsted $t.,

Jonas Kulis, 3259 S. Halsted 
Street,

Vincas M. Stulpinas, Chicago.
Visiems aukavusiems dova

nas, rėmėjams ir dalyviams ta
riami Širdingiausią ačiū.

11-to Wardo Lietuvių Demo
kratų Organizacijos Valdyba,

Skelbimai Naujienose 
(Juo^a nauda dėlto, 
kad paęios Naujienos 
yra naudingos.

HELP VVAN1ED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

REIKALINGAS SIUVĖJAS su 
mažu kapitalu, kuris gali pradėti 
biznį valymo ir prosinimo. Prie
žastis—mirtis. Proga lietuviui. At
sišaukite Commodore 0606. 12048 
So. Halsted Street.

KATEČIUS-COTTĄGE — 4 kam
barių medinis namas, tinkamoj vie
toj Bridgeporte už $750.00, įnešti 
reikia $350.00. Bizniavas namas', 
plytų, prie Marąuette Parko, netoli 
transfer kampo, su steam heat, Štb- 
ras ir 2 kambariai ir 5 kambarių 
flatas viršuj. Kaina $6500.00. Rei
kia cash $2500.00. 3649 So. Halsted 
St. Telefonas YARDS 5579.

M.

FURNISHED ROOM_Ta RENI 
Gyvenimui Kambariai

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

RENDON /— PARDAVIMUI ma
žas bizniavas namas
RąJĮcv. • Tinkamas visokiam bizniui. 
Lįgii renda, JjupgL 2 lietis Mar- 
(juetie Parke. Savininkė, 6U47; So. 
oaeramento. Hemlock 1655.

Brighton

10 KAMBARIŲ plytinis namas, 
karštu vandeniu šildoma, lotas ir 
getas susisiekimas. Pasiūlo norė
dami JikViduotr* turtą. 552/J South 
Whipple, Hcmlock 4433.

vai-PAS1RENDUOJA ruimas dėl 
kino ar ženotai porai. 6941 
Claremont Avė., Ph. Monroe 7813.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

PIGIAI renduojasi didelis Storas, 
antros durys nuo kampo, 3 kamb. 
pagyvenimui, Bridgepono apielin- 
kėj. Tinkamas bile kokiam bizniui, 
ypač bučernėj. YARds 2414.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 5 AKRAI žemes 
su 4 kambarių namu su eonerete 
beismentu. Elektra, karšto van
dens boileris. Juodžemis. Yra vai
singų medžių. Naujai apgyventa 
apylinkė. Kreikitės subatoj brba 
nedelioj. Kitoms po šešių Vakaro.

STANLEY GODAS,
116 PI. ir Hamlin Avė.

' BtJSINĖŠS CHANCES
_____ •■ •Biznio Progos _ .

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

BUILDING MATERIAJb-“^' 
.-.-.-..Sjfetybaiį lytoteriolas• 

Tel. VICTORY 1372
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO,

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

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

VVaOLĖSAtE furniTure '' ‘ 
Rakandai ir Įtaisai; Pflrdayimųj 
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

NEBRANGI 9 KAMBARIŲ rezi
dencijai, stucco ir gontai, garažas, 
50 pėdų lotas, geras susisiekimas ir 
krautuvė. 3741 N. Pula§ki. Irving 
3967. ‘

PARDAVIMUI RDOMING HOU- 
SE prlė Garfield Blvd., 13 metų 
senumo, 23 kambariai—-visas išrtn- 
duotas. Priežastis—apleidžia mies
tą. Kreiptis 1739 So. Halsted St., 
Box 2365.

BABGENAS. — Parsiduoda “Sun- 
set Daržas”. 55 akerių žemės, prie 
135-tos! ir Arėher Avė. Naujai iš- 
rementuotas. Norintieji pirkti šitą 
gražią vietą kreipkitės į WESi 
S1DE, 2242 W. 23rd PI.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gą žinių ir geru pa- 
mokjnimų.

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

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

FINANCČ Afib 
Finansai ir paskoĮM __

. PASKOLOS .
Ant 1-iriii ir 2-rų 

MORGICIŲ
Greita Veikla—peri Terminai

PETERS BROS. & 00.
1647 W. 4’7th Street

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gat’i 
. • O. * A • s » i.A * a *■ •* *^l t

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE“



r8

Remontuojamas 
“Naujienų” Namas

> F— * •

Vakar po pietų karpenteriai pradėjo didelį 
remonto darbą “Naujienų” name.

Pirmiausia, bus perbudavotas ir pagražintas 
visas namo frontas. Vėliaus bus perdirbtas ir 
praplėstas namo vidus.

Darbas yrą pavestas kontraktoriui p. J. Pa- 
keL .

10,000 WPA Wisconsin Steel
Darbininkų Balsuoja Streiko
Praras Darbus Reikalu

Gaus Pašalpą
VV.P.A. administracija Chi-| 

cagoj ir valstijos šelpimo Ad
ministracija (Illinois Emergeii-. 
cy Relief Commission) blivo 
padar usios sutartį, pagal ku
rią I.E.R.C. mokėjo VV.P.A. tam 
tikrą sumą pinigų* W.P.A. prie 
to pridėdavo savo dalį ir tais 
pinigais samdydavo bedarbius, 
imančius pašalpą pašalpos dar
bams. Vietoj pašalpos — tie 
bedarbiai gaudavo algą už pa
šalpos darbus.

Bet šiomis d.’enomis šelpimo 
administracija paskelbė, kad 
tos tvarkos nebesilaikys, nes ji 
esanti “neekonomiška” ir pi
nigų W.P.Administracijai nebe
mokės.

Dėl to žinksnio apie 10000 
bedarb’ų Chicagos VV.P.A. dar
bus praras ir grįš pašalpon. 
VV.P.A. administracija paskel
bė, kad dalį'jų paims įvairiems 
darbams prie karo stočių ir 
airportų, bet didžiumos taip ap
rūpinti negalės.

Atleidinėjimai prasidės birž. 
30 d.

Siūlo Chicago 
Padaryti Pasauliniu 
Medicinos Centru, l

■■ »■■■—— —

Vienna, Berlynas Įtakos 
Netenka

"Kalbėdamas medicinos stu-
* . • . .*• * - • ■- t

dentams, baigusiems Chicagos 
Universiteto Rush Medicinos 
kolegiją, Dr. Morris Fishbein 
pareiškė, kad Chicago galima 
padaryti pasauliniu ; medicinos 
centru.

Jis sako, kad dėl karo, to
kie garsus centrai kaip Vien
na, Berlynas, Paryžius, praras 
savo rolę medicinoj ir kad pa
togiausia vieta naujį centrą 
įsteigti yra Chicago. šiame mie
ste yra kelios garsios medici
nos mokyklas, daugybė visam 
pasaulyj pagarsėjusių ligoninių 
ir daug pirmaeilių specialistų.

Dr. Fishbein yra redakto
rius American Medical Ass’n 
žurnalo.

barj>ifiinkai Nori 10% Algų
S Pakėlimą Gauti
Vakar Wisconsin Steel Com- 

’frany dirbtuvėj, 106th ir Tor- 
rence avenue, įvyko darbinin
kų balsavimai stiteiko reika
lu.

Dirbtuvėj dirba 3,500. Dide
lė dalis priklauso prie nepri
klausomos Progressive unijos, 
ir dalis prie C.I.O. Plieno uni
jos.

Ginčas tarp unijų ir bendro
vės einą algų reikalu. Bendro
vė s ulo darbininkams dalį sa
vo pelno bonusais, * bet unijos 
tam priešinasi ir reikalauja 
10% algų pakėlimo.

Suriko: “Gaisras!” 
Bet jo Nebuvo

Nemažai išgąsčio pergyveno 
publika užvakar vakare, susi
rinkusi McVickers teatre.

Sugedus oro šaldymo apara
tams teatre prisirinko daug 
amoni jos dujų ir karčių alyvos 
durnų. Kas tai suriko “gaisras” 
ir žmones ėmė bėgti, bet vėliau 
Kūrimo, ir seansas tęsėsi to
liau. -

Įvykio metu teatre buvo keli 
lietuviai, Bruno Nlatijošaitis, 
Elena Vespenderaitė ir F. Ža
beliu,tė.

• , *• • ‘. ■ ■ * ■
- - • T ..t z - - ■*.

Nuteisė Roselandie- 
tį 199 Metus
Kalėjimo

20 metų jaunuolis Albert 
Morah, kuris Velykų, diena 
Rosėlande išgėdino ir nužudo 
61 metų moteriškę, z gavo 199 
melus kalėjime. Bausmę jam 
paskyrė kriminalis teisėjas John 
Sbarbaro. . .

Nubaustasis yra Albert Mo- 
ran, mechanikas, gyvenęs Rose- 
lando apylinkėj. Jo nužudyta 
moteriškė buvo Petronėlė KraW- 
czyk, gyvenusi ad. 11224 So. 
State Street.

Morah ją užklupo prie 115- 
tos ir Michigan, moteriškei ei
nant { bažnyčią Velykų pamal
doms.

NAUJTENŲ-ACME Telenhoto
CLEVELAND. — šiame mieste prasidėjo 44-tas metinis golfo turnamentas. 

Sammy Snead, vienas iš geriausių Amerikos golfininkų, turėjo gerą pasisekimą 
pirmą dieną. Jis apėjo kursą su tik 67 kirčiais.

Mokins 3,000-čius 
Skraidyti

Pradeda Kursus Birž. 15

Šiemet Jau Surinko 
Daugiau Už Taksus 
Negu Pernai

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

—Chicagoj ir Apylinkėj—

šeštadienis, birželio 8, 1940

VAKAR CHICAGOJE

NAUJIENŲ-ACM M TpIhdIioU

Amerikos Aviacijos Admi
nistracija ir savanorių komisi
jos pirmininkas pulk. Frank 
Knox skelbia, kad pradedant 
birželio 15 d., universitetai ir 
kolegijos Chicagoj ir vidurva- 
karinėse valstijose kas trys 
mėnesiai duos pradinius avia
cijos mokslus 3,000-Čiams jau
nuolių, kurie nori įstoti j U.S. 
karo aviacijos rezervą.

Minimas jaunuolių lavinimas 
yra dalis savanorių komiteto 
organizuojamo plano išlavinti 
45,000 naujų lakūnų kiekvie
nais metais. / 

•Norintieji įstoti platesnes in
formacijas apiė registraciją ga
li gauti U.S. kariuomeheš raš
tinėj ar munic’pialio airporto 
karo stoty j. •

Vincas Ascilla — 
Pirmininkas, 
Saikus?Sekr. ( 
Chicagos Lietuvių Vyrį Chori 
1 darbuotė

Pavasariui prasidėjus, kele
tas choro narių pradėjo tingi
niauti ir nesilanko į praktikas.

žinoma, . yra ir tokių, ku
riems laikas nepavelina. Taigi, 
po visų pertraukų ir darbų, su
sirinksim visi ateinantį sekma
dienį, rytoj, į pamokas, nes tu
rime gerai prisirengti prie sa
vo pikniko.

Praeitą sekmadienį Vyrų 
choras turėjo kaip ir metinį 
susirinkimą, kuriame buvo iš
duota visų metų atskaitos ir 
įvairus raportai.

Šiuo laiku Vyrų choras turi 
ižde pinigų $114.85.

Nauja valdyba
Buvo perrinkta choro valdy

ba ir išrinkti šie nariai: pirmi
ninkas — Vincas Ascilla, vice- 
pirm. — W. Krikščiūnas, Sekr. 
— K. Saikus, kasierius — P. 
Skurkis, korespondentas — Jo
nas Ascilla, gaidų prižiūrėtojas 
F. Mažala.

Kiek žinoma, valdybą sudaro 
visi seni dainininkai ir rimti

Apie $70,000,000
Apskrities iždininkas, John 

Toman, spėja, kad šįmet dau
giau surinko už taksus negu 
pernai. Nors iki paskutinės die
nos, birželio 1 d., buvo surink-

Chicagiečiai pp. Gustave 
Buehring, 1245 S. Kedzie va
kar pasiskundė Marųuette po
licijos nuovadai, kad dingo jų 
4-įų metų sunuS John.

Vėliau išsia’škino, kad prie
ta $801,000 mažiau negu per- Roosevell ir Albany sūnūs pa
nai, bet tai dar nėra galutina kliuvo po automobiliu ir buvo
suma. Pas iždininką randa i 
apie 20,000 paštu pasiųstų už
simokėjimų, kurie dar nėra su- 
skaitliuoti. Iš to sprendžiama,
kad galutina suma bus žymiai 
didesnė už pernykštę.

Pernai viso surinko $69.838,-
325.63.

■ IV ..r
Užvakar Toman pask’rstė

dailės darbuotojai.

FRANCIJA. — Hitleris, dešinėje, su Gen. Keitei stu
dijuoja žemėlapį, kur nors šiaurinės Francijęs fronte.

suvažinėtas. Vairuotojas Peter 
Livaditis (?) nuvežė berniuką 
į Mt. Sinai ligoninę ir ten jis 
gulėjo penktas valandas kol at-

pcrskėlėgavo sąmonę. Jam 
galvą.

Livaditis gyvena
Van Buren st.

• Prie Sullivan,
tkeleivinio automobilio ____

$26,300,000 sulinktų mokesčių gu Įro|<u žuvo dvi chicagielės, 
šioms agentūroms. Cook ap- jųrs Conrad A. Orlov, ir jos

ad. 4216

Missouri, 
kolizijoj

šioms agentūroms: < 
skričiui $1,970; Chicagos mies
tui $9,900,000; Chicagos vie
šoms mokykloms $8,865,000;- 
Forest Preserves $295.500; Sa- 
nitary <1 iš trik t ui $1,970,000.
Parkų (listriktui ' $2,955,000, ir
Cook apskrities komisijai
$344,500.

8 metų duktė, nuo 287 Wa- 
shington bulvaras.

• Prie Keating ir Peterson 
po automobiliu žuvo 71 metų 
senelis, Frank Seidel. Gyveno 
ad. 1316 Dodge Avenue, Evan- 
Ston.

AR ŽINOT?
. • . J • » -,#.• *■" ' ' . . . ■
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Ar žinot, kad Chicagos Lie
tuvių Draugijos metinis pikni
kas įvyks birželio 16 d., Li
berty Grove darže, Willow 
Springs, Ilk? ’

šiame piknike bus įvairių 
žaislų, taipgi, kurie bus pirkę 
draugijos serijų tikietų turės 
progų gauti geras dovanas. Do
vanos bus didelės ir jų yra net 
16. ’

Kaip didelės dovanos bus 
kiekvienas gali sužinoti iš se
rijų tikietų. Taigi, pasižymėki
te dieną ir atvykę į pikniką, 
kurie dar neturit pirkę tikie
tų, ten galėsite husipirkti kiek 
tik kuris norėsit ir laimingie
ji gausit dovanas.

Kviečiame visus narius ir 
Draugijos pritarėjus dalyvauk 
šiame metiniame Draugijos pik
nike. , '!Narys. '

Durnai Apsvaigino 
9 Ugniagesius

x ,—-a

Skaitytojai Remia 
“Jaunimo” Jonines

Įvyksta birželio 23

“Jaunimo” laikraštis, kuris 
jau penkti metai dirba sunkų 
darbą keldamas lietuviškąjį su
sipratimą jaunosios lietuvių 
kartos tarpe, sekmadienį, bir
želio 23 d., Sunset Parke ren
gia savo didįjį Joninių pikniką.

Vakar atėjo žinia iš tolimo 
Waterbury, Conn., kuri gražiai 
parodo kaip “Jaunimo” skaity
tojai tą laikraštį remia. Water- 
bury “Jaunimas” turi apie 150 
skaitytojų ir jie gyvendami 
perdaug toli nuo Chicagos, kad 
galėtų birželio 23 dienos pikni
ke dalyvauti, susibūrė grupen 
ir rengia “Jaunimui” piknikėlį 
Waterbury birželio 15 d.

“Jaunimo” skaitytoj ų-r ėmė jų 
grupei tame mieste vadovauja 
Mrs. M. J. Colney, daktaro Col- 
ney, Amerikos Lietuvių Vaiz
bos Buto nacionalio vice pir
mininko žmona. —J. L S.

• Prie Dixon, 111., besimau
dydamas tvenkinyj į negilų 
vandenį nėrė ir sprandą nusi-t 
laužė 25 metų James Pratt. Jo 
gyvybė dideliam pavojuj.

• 4 metų berniukui Richard 
Klcin’ui buvo sutriuškinti abie
jų rankų pirštai, kai jie pakliu
vo į sulankstomą kėdę, kuri 
buvo ištiesiama. Nelaimė įvyko 
namie, adn_5546 S. LaSalle St.

• “Pavojąus ir visuomenės 
neramumo isterijos valandomis 
reikia turėti valdžios įstaigų, 
kurios rūpintųsi pilietinių lais
vių apsaugoj'mu. Kai susirūpi
nusi visuomenė pradeda kovą 
su krašto vidujiniais priešais, 
tai daugelis nekaltų žmonių 
nukenčia. To., reikia vengti, 
ypač dabar pradedamoj kovoj 
prieš ‘5-tą koloną’ Amerikoj”. 
Tokias mintis pareiškė Dr. Ro- 
bert E. Cushman, va’džios 
mokslų profesorius, kalbėda
mas Chicagos Universiteto tei
sių fakultetui. Dr. Cushman 
yra iš Cornell universiteto.

• Prie Van Buren tilto Chi- 
čkgos upėj susikūlė du preki
niai Laivai. Vienas jų labai pa
krypo šonu ir į vandenį suby
rėjo 650 tonų žvyro', kurį lai
vas vežė. Sužeidimų įgulos tar
pe nebuvo.

• Iš National Lawyers Guild 
pasitraukė federalis teisėjas 
Michacl L. Igoe, ir miesto tei
sėjas Cecil Corbett Smith. Sa
ko. tą organizaciją komunistai 
dominuoja. Keli kiti teisėjai, 
kaip federalis teisėjas Ilolly ir 
miesto teisėjas McCormick, 
O’ConnclI ir Quilici kvočiami 
atsakė, kad apie komunistų do

minavimą nežiną ir nemano iš 
organizacijos pasitraukti.

• Prie 13-tos ir Clark Street 
buvo sulaikytas girtas automo
bilistas, 29 metų Abe Miller iš 
Detroito, Mich. Paežerių jį vi
josi apie 15 policijos skvadka- 
rių, bet Millerio negalėjo su
čiupti per beveik 10 mylių. 
Skvadkariai pradėjo vytis, kai 
keli policistai pastebėjo Mille
rio nelabai blaivų stovį ir su
sirūpino, kad jis ką nors už
muš. Policistai paleido kelis šū
vius ir lengvai sužeidė praeivį 
prie Raibo ir Michigan avenue.

• Trys maskuoti ir ginkluo
ti piktadariai pasigrobė $1,011 
Chicagos Coca Cola Company 
dirbtuvėje, adresu 7 East 73rd 
Street.

• Trys vagiliai atėmė $57 
nuo savininko ir klijentų alinė
je adresu 4415 Belmont avė.

• New Orlcans, La.', nuo til
to nušoko ir prigėrė buvęs Chi
cagos laikraštininkas, Francis 
Ilealy, 35 metų amžiaus.

• Praradęs $20,000 biznio 
tranzakcijoj nusižudė 55 metų 
Louis Levin, 55 metų chicagie- 
tis nuo 2637 N. Talman avė. 
Jis buvo savininkas Public te
atro, adr. 4708 Brairie avė.

• Francijos valdžia atšaukė 
savo konsulą Chicagoj, Rene 
NVeilIcr, kuris Čia ėjo konsulo 
pareigas per aštuonis metus. Jo 
vietą užims Imbault Uuart, da
bartinis Francijos specialis at
stovas Meksikoj ir buvęs kon
sulas Olandijoj ir Anglijoj. .

Garsinkitės “N-nose”

9 ugniagesiai įš 70-tos ko-
mandos apsvaigo nuo dūmų, 
begesindami gaisrą Eastlake 

i Beach apartamentiniąm name, 
Lietuvių Vyrų ir Chicagos Lie-‘ad> 7549 Eastlake Terrace. Gai- 
tuvių “Pirmyn” chorai rengia 'stas prasidėję skiepe, kur bu- 
pikniką visiems gerai ž.nomam Vq sukrautos dideles krūvos po- 
Liberty darže birželio 30 d. pierių. "

Komisija pranešė, kad pro- 2 ugniagesius pasisekė tuo- 
gramas bus labai įvairus ir ,jau atgaivinti, o kiti septyni 
įdomus. Tęsis net per visą die- turėjo būti įdėti į deguonio 

aparatus. ' 
Tiedu chorai kviečia vlsuo- ;

menę rengtis tą diehą, tai yra gaisrininkas Edvaitdas Katy- on -i ___ L.

Rengiasi prie pikniko
Kaip jau žinoma, Chicagos

ną.
Tiedu chorai kviečia visuo-

birželio 30 d., piknike dalįrvau-/Rus, 31, 
ti. -—A. V. J avenue.
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sTarp apsvaigtisių buvo rį

Keatingnuo 3416 N

Joniškiečių 
Susirinkimas
»• t ■ .' t I ■’ *

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubo susirinkimas 
įvyks sekmadienį, birželio 
(June) 9 d., Hollywood Inn 
svetainėj, 2417 W. 43rd St.

Pradž a 1:30 vai. dienos.
Prašome visų Kliubo narių 

atsilankyti ir atsivesti nors po 
.vieną narį įsirašyti Kliuban.
| Yra daug reikalų svarsty
mui.

B. Vaitekūnas, rašt.
' • ’ , . i

MArtJIKMU-ACMB T*let>hotn
FRANCIJA. — Nacių pėstininkai užima miestuką 

šiaurinėje Francijos dalyje. Miestas buvo sunaikintas 
Stuka bombnešių.




