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MOTORIZUOTOS DALYS PASIEKĖ SEINE 
UPg, ROUEN MIESTĄ

1,500,000 — 2,000,000 Vokiečių Mūšiuose; 
Bombarduoja Maginot Liniją

——NETHERLANDS—

PARYŽIUS, Birž. 9. — Vo- 
kiečių motorizuotos divizijos 
šiaurvakariuose pasiekė Seine 
upę (kuri bėga per Paryžių), 
ir bando persikelti į’pietų kran
tą. Vokiečių dalys yra Rcuen 
miesto pakraščiuose, nedau
giau kaip 35 mylios nuo Pary
žiaus. Argonne fronte f randi- 
zai laikosi.

k šiąnakt vokiečių parašiutinin
kai nusileido prie Vouziers, už
pakalyj francuzų linijos, bet 
buvę apsupti.

Vakar vokiečiai pradėjo bom
barduoti iš patrankų visą Ma
ginot liniją.

LONDONAS, birž. 9. — Ka
ro vadovybe skelbia, kad gavo 
žinių, jog Norvegijos vandeny
se įvyko ‘‘susirėmimas tarp An
glijos ir Vokietijos laivyno da-

tankų jiems pasisekė sunaikin
ti.

Armijos pasitraukimą fran
cuzų generalis štabas paaiškina 
tuo, kad nenorėjo duoti progos 
vokiečių motorizuotoms dalims 
ją apsupti iš šonų.

LONDONAS, birž. 9. — Ka
ro, šaltiniai apskaičiuoja, kad 
Franci jos mūšiuose vokiečiai 
naudoja iki 2,000,000 kareivių, 
nepriskaitant motorizuotų divi
zijų.

Vokiečiai “prasimušė visur”
BERLYNAS, birž. 9. — Vo

kiečių generalis štabas skelbia, 
kad pėstininkų ir tankų divizi
jos visur prasimušė pro fran
cuzų linijas Somme ir Aisne 
upės fronte. Be to, sako, kad 
suėmė kelis šimtus kareivius
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Havre uosto ir Paryžiaus. Vakar reportavo, kad vokiečiai tik 48 mylių nuo Pary
žiaus. Francijos kariuomenė iki šiol gerai laikosi Laon sekcijoj.

SIŪLO ĮVESTI PRIVERSTINĄ KARO TAR
NYBĄ JUNGTINĖSE VALSTIJOSE

Nori Registruoti Visus Vyrus Nuo 18 Iki 65
NEW YORK, birž. 9. — 

Jungtinės Valstijos gali susi
laukti priverstinos karo tarny
bos.

Einant planu, kuris bus įteik
tas kongresui šią savaitę, pa
siūlymo autoriai nori regis
truoti karo tarnybai visus vy
rus šioj šalyj nuo 18 iki 6.5 
metų amžiaus.

Projektas reikalaus, kad vi
si vyrai, tarp 21 ir 45 metų 
amžiaus butų skiriami tarny
bai karo fronte, o vyrai nuo 
18 iki 21, ir nuo 45 iki 65 — 
namų frontui, t.y., tik tame 
atvėjyj, jei kiltų karas.

Sumanymą iškėlė ir remia 
Military Training Camps Asso- 
ciation. Sumanymą taipgi re
mia stambus New Yorko dien

raštis, “New York Times”, dau
gelis kongresmanų, Hearsto 
dienraščiai Amerikoj, taipgi 
buvęs U.S. kariuomenės vadas 
Francijoj, generolas John J. 
Pershing.

Prašo Duoti Pagalbą 
Talkininkams

Kalbėdamas per radio perei
tos savaitės pabaigoj, gen. Per
shing ragino valdžią tuojau sių
sti talkininkams neapribotus 
kiekius artilerijos, amunicijos 
ir lėktuvų. “Dabartiniai mū
šiai mus labai artimai palie
čia“, pareiškė gen. Pershing. 
“Talkininkai kovoja ne vien 
už savo gyvybes, bet ir už mu
sų civilizaciją. Dabartinis fron
tas Francijoj yra Amerikos 
pirma apsigynimo linija.”

lių, bet “smulkmenų dar netu
ri”. (žiūrėk žinią apie “Glo- 
rious” paskandinimą.)

PARYŽIUS, birž. 9. — Jung
tinių Valstijos ambasadorius 
Francijoj, VVilliąm ./£, .{hillitt 
pareiškė “kad visas pasaulis, 
kiekvienai ctvilizitotaS žfnogus 
maldauja Francijos laimėji
mo”.

PARYŽIUS, birž. 9. — Fran
cuzų kariuomene . pasitraukė 
dešimts mylių Soissons fronto 
dalyj, iiį įsteigė naujas linijas 
į pietus nuo Aisne Upės, arti 
Vesle upės. Vokiečiai į Soissons 
ir artimus fronto dglis puolė 
tokiu nepaprastu smarkumu, 
kad gynėjai savo pozicijų ne
galėjo atlaikyti.

Francijos armijos atstovas 
pripažinę, kad 46-ios mylios 
teskiria priešakines vokiečių 
armijos dalis nuo Paryžiaus. 
Jis pridūrė, kad mušis visu 
frontu yra “sprendžiamoj va
landoj”, ir kad padėtis Fran
ci jai yra “labai pavojinga.”

Oficialis Francijos generalio 
štabo pranešimas sako, kad:

“Smįarkųs mūšiai vyksta vi
su frontu ir apima apie 165 
mylių liniją, nuo juros iki Ar
gonne miškų. Auštant priešas 
pradėjo nepaprastai smarkų 
puolimą tarp Chateau Porcieni 
ir Chęsne Populeux. (Tai vie
ta, į vakarus nuo miesto Re- 
thel).

Francijos armijos apskaičia
vimu, vokiečių pusėj mūšiuose 
dalyvauja tarp 90 ir 100 divizi
jų geriausių Vokietijos karei
vių (apie 1,500,000) neskaitant 
šarvuotų divizijų. Mūšiuose 
taipgi dalyvauja apie 4,000 vor 
kiečių tankų ir šimtai lėktuvų. 
Prancūzai sako, 'kad 1,600 tų
-rr—- r- -n.r. .g ,

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

»

Š andien šilčiau negu vakar, 
galimas daiktas, kad linos per 
visą dieną.

Vidutinė temperatūra bus 
apie ,75 laipsnių.

Saulė teka 5:13 v. r., leid-

buvo 22,277 tonų įtalpos. Spė
jama, kad laivas buvo paskan
dintas į šiaurvakarius nuo Ai
rijos. Adm;ralitetas torpedavi- 
mo vietos nenurodė.

“Carinthia” buvo didžiausias 
vokiečių paskandintas keleivi-

žiasi 8:25 v. v. nis laivas šiame kare.

nelaisvėn ir užgriebė didelius 
kiekius amunicijos ir maisto.

Pranešimas iš fronto taipgi 
sako, kad vokiečių aviacija 
bombardavo įvairius svarbius 
pramonės iri susisiekimo cent
rus nuo Narviko iki Francijos 
uosto Cherbourgd, taipgi bwn- 
bardavo Anglijos rytų kraplą.

Prancūzai Bombar
davo Berlyną

PARYŽIUS, birž. 9. — Fran
cijos admiralitetas paskelbė, 
kad skvadronas laivyno lėktu
vų bombardavo dirbtuvių dis- 
trik t us prie Berlyno, ir padarė 
nemažai nuostolių. (Vokiečiai 
tai užginčija.)

Vokiečiai Vėl Bom
bardavo Paryžių

PARYŽIUS Birž. 9. — Vo
kiečių lėktuvai šiandien du 
kartu bombardavo šį miestą. 
Jie numetė didelį skaičių 
bombų priemiesčiuose ir pie
tinėj miesto dalyj, taikydami 
jas į airportus ir gelžkelių 
centrus. Nuostoliai nežinomi.

Lėktuvų beveik nebuvo ga
lima matyti, nes juos slėpė u- 
kanotas dangus.

Vokiečiai Paskandi
no Laivą “Carinthia”

.LONDONAS, birž. 9. — An
glijos laivyno admiralitetas pa
skelbė, kad vokiečių submarinas 
torpedavo ir paskandino didžiu
lį ginkluotą keleivinį laivą, “Ca
rinthia”. (Laivas priklausė Cu- 
nard linijai ir buvo gerai ži
nomas Amerikos lietuviams, 
nes daugelis juo atvažiavo Ame
rikon ir važiavo Lietuvon.)

Admiralitetas sako, kad su 
laiku dugnan nuėjo du oficie- 
riai ir du jūreiviai. “Carinthia”

MASKVA “IŠKIL
MINGAI SUTIKO

MWI”
MASKVA, birž. 9< — Aukšti 

Raudonos ainvjos ir užsienio 
comisariato valdininkai iškil
mingai sutiko ir priėmė Lietu
vos premjerą Antaną Merkį.; 
tai jis atskrido Maskvos air- 
portan, lydimas kelių pagelbi- 
ninku.

Maskvoj šiuo laiku randasi ir 
panaši Latvijos misija.

200 Naujų Lėktuvų 
Anglijai

LONDON, birž. 9. — Karo 
vadovybė duoda suprasti, kad 
200- lėktuvų, kuriuos Švedija 
užsakė Jungtinėse Valstijose 
pereitą žiemą, bus perduoti tal
kininkams.

Išgelbėjo 110 Nuo 
Skęstančio Laivo
CBISTOBAL, - Kanalo Zona, 

birž. 9. — Čia išgelbėjo 110 
keleivių, kurie buvo skęstan
čiam laive “Copiapo”. šis lai
vas, priklausantis Čilei, įvažia
vo į molą uoste, pramušdamas 
dugną, ir tuojau pradėjo skę
sti. Keleivių tarpe buvo keli 
amerikiečiai.'

Cuba Priėmė Naują 
Konstituciją

HAVANA, CUBA, birž. 9. — 
Cubos seimas patvirtino naują 
šąlies konstituciją, kuria įstei
gia pusiau parlamentarinę val
džios forma, nustato 44 valan
dų darbo savaitę :r garantuo
ja darbininkams apmokamas 
viso mėnesio atostogas.

Konstitucija nustato eilę ki
tų visuomeninių reformų; ir pa
veda šalies valdžią ministerių 
kabinetui, kur s atstovaus di
džiumos partiją parlamente. 
Valdžia turės teisę nustatyti 
minimum algas ir taikyti dar- 
bininkų-pramonininkų ginčus.

Italija Kariaus “Kai PALIAUBOS 
NARVIKE?Hitleris Sumuš 

Francij ą”
RYMAS, Ifalija,“ birž. 9. — . - . . . . . ... - .' ... v v ateina zmios, kad Vokietijos irGiovanm Ansaldo, laikraščio ...... .. . .

“II Telegrafo” redaktorius, ku- a k"’ln,<ų arn,1lU vadai Narvi
nis dažnai kalba Italijos vai-1 ;o ,frontc Paslrase Paliaubas ir 
džios vardui, šiandien kalbėjo i kad n,us,ai ,ten s.ust°j°- B,ls 
Italijos armijai ir pareiškė,' nustl,tj,a Rnl.ia> i pietus nuo

■ Narviko, kurios nei viena pusė 
neturės teisės peržengti.

LONDONAS, birž. 9. — Ka
ro vadovybė sako nieko neži
nanti apie paliaubas Narvike.

kad Italija stos karau kai “pa
sibaigs prirengiamieji mūšiai.”

Ne Franci j a yra tradicinis 
Vokietijos priešas,' sakė Ansal
do, bet Ang 
Franci j a bus 
figūruos karę, Italija kartu su 
Vokietija pi 
kietijos priešą — Angliją. Ita
lija tada “su 
kurie ją ‘lai 
duržeinio j ui

Jis priduri*, 
Francijos “\Vcygando Linija

i j a. Taigi, kai 
sumušta ir nebe-

Ls “tikrąjį” Vo

ko surakinę Vi- 
oj.”

kad naujoji

vokiečių nesulaikys.
Politikai oia galvoja, kad 

Ansaldo gąsdinanti kalba 
buvo taikoma Francijos au
sims, kad atskirti ją nuo An- letta 
glijos ir prikalbinti pasirašyti 
su Hitleriu /ir Mussoliniu atski
rą taiką.

Sudarė Švedijos-Vo- 
kietijos Prekybos

Sutartį
STOCKHOĮ3MAS, ŠVEDIJA, 

birž. 9. — Oficialis valdžios 
pranešimas sako, kad pasek
mingai užbaigė prekybos de
rybas su Vokietija. Emant nau
ja sutartimi, Vokietija ekspor
tuos švedijon daugiau anglių, 
o iš Švedijos gaus celiuliuzo ir 
medžio produktų.

100 U.S. PILIEČIŲ NETURI 
KUO GRĮŽTI AMERIKON

DUBLIN, AIRIJA, birž. 9. 
—r Čia yra bent šimtas ameri
kiečių, norinčių grįžti į Jung
tines Valstijas, kurių nei vie
nas neturi pinigų kelionei. Į 
Airiją šią savaitę atvažiuoja 

! U.S. laivas “Washington” 'ame
rikiečius paimti, bet nežinia ką 
darys su neturinčiais kuo > ke
lionę apmokėti.

STOCKIIOLM, birž. 9. — čia

Maltiečiai Demon 
struoja Prieš

Italiją
VALLETTA, MALTA, birž.

9. — Vakar čia kilo smarkios 
demonstracijos protestui prieš 
Italijos valdžią, kuri Ryme 
“rengia ar kursto” tariamas 
“maltiečių” demonstracijas 
prieš Angliją. Didžiulė minia 
susirinkusi Maltos sostinėj Val- 

giedojo Anglijos himną 
ir sudaužė Maltos nacionalisto 
Fortūnato Mizzi stovylą. Malta 
priklauso Anglijai, kuri ten tu
ri įrengusi stiprią laivyno ba
zę. Anot Italijos, “maltiečiai 
nori nepriklausomybės ir Ita
lija pasiruošusi jiems pagelbė
ti tai atsiekti”. Maltiečiai sa
ko,, tos pagalbos nenorį.

Norvegijos Karalius 
“Sveikas”

WASHINGTONAS, D. C., 
b’rž. 9. — Norvegijos atstovy
bė Amerikai užginčijo gandus, 
kad Norvegijos karalius Haa- 
konas pavojingai serga ir yra 
arti mirties. Sako, karalius yra 
visai sveikas, randasi šiauri
nėj Norvegijoj ir vadovauja 
norvegų armijos mūšiams su 
naciais.

/ ......... . ..... ■

WASHINGTON, D. C., birž. 
9. _ Sulaukęs 81 metų am
žiaus pasimirė U.S. laivyno ad
mirolas Hugh Rodman. Jis da
lyvavo Amerikos-Ispanijos ka
re, taipgi Pasauliniam kare, ir 
kurį laiką buvo U.S. laivyno 
viršininku Pacifiko vandenyne.

VOKIEČIAI PASKANDINĘ DIDELĮ ANGLU 
KARO LAIVĄ, TRIS KITUS

BERLYNAS, b rž. 9. — Vo
kietijos generalis štabas pa
skelbė, kad prie Narviko buvo 
paskandintas 22,500 tonų An
glijos karo laivas — “plaukio
jantis aerodromas” — “Glo- 
rious”. Tai tos pačios rųšies 
laivas, kaip ir laivas “Coura- 
geous”, kurį vokiečiai paskan
dino karo pradžioj.

Gen. štabo komunikatas pri
duria, kad buvo paskandinti ir 
(rys kiti laivai: kareivių tran

BANDĖ UŽGROBTI KARIUOMENĖS 
ARSENALĄ ARGENTINOJ
SUVARŽO ATEIVIUS IR JŲ ĮSTAIGAS;

UŽDARĖ' KARIŲ MOKYKLĄ

BUENOS AIRES, Argentina, 
birž. 9. — Valdžia suėmė ke
turis žmones, kurie nepasek- 
mingai bandė užgrobti Argen
tinos kariuomenės arsenalą 
Buenos Aires priemiesty j. Tarp 
užpuolikų ir arsenalo sargybos 
įvyko susišaudymas.

Oficialis Argentinos karo de
partamento pranešimas toliau 
sako, kad likvidavo valdžios 
^steigtą lavinimo centrą kari
ninkams, nes pasirodė, kad jis 
buvo naudojamas pro-vokiškai 
progadandai platinti.

“5-toji kolona” Argentinoj, 
kaip ir Brazilijoj, esanti labai 
stipri.

Argentinos atstovų butas va-

Nori Pagerinti U.S.- 
Japonijos Santykius

WASHINGTONAS, D. C., 
birž. 9. — Valstybės sekreto
riaus asistentas Sumner Welles 
spaudos konferencijoj pareiš
kė, kad Jungtinių Valstijų val
džia “norėtų” pagerinti pa:ru- 
s us santykius su Japonija. Jis 
tai pasakė, paklaustas ką ma
no apie japonų spaudos pasiū
lymus Amerikai “išrišti taikiai 
įvairius klausimus”, dėl kurių 
yra kilę nesusipratimai tarp 
šios šalies ir Japonijos.

sportas, gasolino transportas ir 
naujai sUUytas submarinų nai
kintojas. Norvegijos vandeny
se dabar buk yra du Vokieti
jos karo laivai, “Gneisenau” ir 
“Scharnhost”. Abu yra didesnž 
ir geriau ginkluoti negu “Glo- 
rious”.

LONDONAS, birž. 9. — An
glijos laivyno rateliai, išgirdę 
vokiečių pranešimą apie laivo 
“Glorious” paskandinimą, pa
vadino tai “juokingu” prasi
manymu”.

kar priėmė “visuomenės apsau
gos” įstatymą, kuriuo .suvaržo 
ateivius ir visas jų organiza
cijas.

Surašinėja Svetim
šalius Meksikoj

MENICO CITY, MEKSIKA, 
birž. 9. — Prezidento Cardenas 
įsakymu Meksikos v daus rei
kalų ministerija pradėjo sura
šinėti visus svetimšalius, gyve
nančius svarbesnėse šalies vie
tose, taipgi visus turistus.

Šiuo žinksniu Meksika eina 
prie “penktos kolonos” užgniau
žimo savo šalyj.

Mahometonai Re
mia Talkininkus

BEIRUTAS, Sirija, birž. 9. 
— Mahometonų “Mufti” (jų 
tikybos viršininkas) viešai pa
reiškė, kad visi mahometonai 
remia talkin'nkus, Angliją ir 
Franciją, ir tiki, kad tos šalys 
laimės karą.

“Arabai, ir kitos tautos yra 
pažadėję talkininkams visake- 
riopą pagalbą, ir ją yra pasi
ryžę duoti.”
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Iš Pietų Amerikos
——. »    >.. ..... i . ■

Jurgis J. Lazdauskas

U. šioj ar kitoj srity studijuo
jantiems lietuviams patartina 
susirašinėti ir viens kit£ pąsvci- 
kinti su minėjimais moksle.
Penki lietuviai baga mokyklą 

Urugvajuj
Lietuviai moksleiviai Pietų Amerikoje. — Pavyzdingi 

tėvai praskina kelių vaikams. — Įvertindami šalies 
nepriklausomybę, įvertinkime musų tautos narių 
užsieniuose pastangas prasimušti į gyvenimo viršū
nes.

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

(Tęsinys)
Netikras tėvas, bet tikrai 

tėviškas
Kalbant apie Onytės Mocku

tės laimėjimus, verta prisimin
ti Onytės biografijų, kuri labai 
daug žmoniškumo pavyzdžių 
turi.

1929 m. poniai Mockienei 
(dabar Valiulienei) , atvažiavus 
į Urugvajų su 4 m. amžiaus 
dukrele Onyte, teko matyti 
daug vargo. Onytės mamytei 
dirbant virėja pas vietines šei
mas, kai kurį laiką jos mažajai 
dukrelei teko, būti valdiškoje 
vaikų prieglaudoje, kurioj kar
tus gyvenimas Onytei dar ir 
šiandien atmintinas. Našlaitiš
kas Onytės vargas ir niūrūs 
prieglaudos gyvenimas pasibai
gė, kada jos mamytė, likusi 
našle, ištekėjo už Viktoro Va
liulio, kuris nors ir netikras tė
vas, bet yra tikrai tėviškas ir 
gali būti puikiu žmoniškumu 
pavyzdžiu tiems tėvams, kurie 
prageria savo vaikų ir savo tau-

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 žemlapių, parodančiu svar
biausias laivų ir orlaivių vietas 
ir linijas kelio tolumas nuo vie
nų ligi kitų vietų 35c arba 3 se
tai už $1, taipgi pas mane gali
ma gauti visokias žoles bei šak
nis ant svarų, už pigesnį whole- 
sale prekę negu kitur.

M. ZŪKAITIS 
333 DEAN STREET, 

Spencerport, N. Y,

los gražią ateitį, apie kurią vi
si galvoja, tik ne visj stengiasi 
pasiekti. Menas reikalauja mok
slo. Ypač daug mokslo reika
lauja proletarinis menas. Ki
taip jis ne menas.

Gal buvo turtingas Valiulis? 
Visai ne. Toks pat darbininkas 

(kaip ir daugumas Urugvajaus 
lietuvių, kurie dirba pas kitus. 

[Pradėjo gyventi iš penkių pirš
tų, bet tvarkingas šeimos gy

venimas ir susiklausymas ap
vainikavo laimėjimais visą šei
mą. šiandien V. Valiulis, nors 

[dar dirba Boston kavinėj, bet 
■ jau administruoja du didžiuliu 
[namu ir pajamos, žinoma, 
Į daug didesnės. Didžiausias jų 
troškimas ne namus ir žemes 
pirkti, bet duoti Onytei kuo 
aukščiausią mokslą, kad ji, iš
tekėjusi už lietuvio (taip sako 
jos mainytė) butų tikrai lai
minga ir naudingai sau ir savo 
tautai.

Onytė Mockutė gražiai kalba 
lietuviškai, gyvena puikiuose 
kambariuose, didžiuojasi savo 
tėveliais ir savo tauta. Yra jau 
dalyvavusi ‘ lietuvių parengimų 
programose, bet jos žodžiai dar 
daugiau žada: “Aš šiandien dar 
negaliu būti taip naudinga sa
vo tėveliams ir savo tautai, bet 
rytoj tai tikrai busiu”, — sako 
Onytė.

Apie Onytės egzaminus gra
žiai paminėjo ir žurnalas 
“Mlindo Uruguayo”, patalpin
damas jos fotografiją su pa

juokiu ( lietuviams’ prierašu. < - 
z * Onyte Mockutė su savo tėve
liais gyvena: calle Juan M. 
Blanes 1079, Montevidco, R. O.

MONTEVIDEO. 1- Lietuvių 
Mokyklą baigė: Oną Koka nu
kaitė,-Pranas Tamošiūnas, An
tanas Zižiunas, Leokadija Um
brasaitė ip Vąnda Mažeikaitė. 
Visj mokėsi Lietuvių Mokyklo
je daugelį įlietų, daugumas nuo 
pat prądž'osr ęeptypprių metų. 
Visi pepki susipratę lietuviai 
patriotai.

Dabar 6 skyrius baigę kai 
kurie jų žada toliau mokytis.

Visi 5 ipokiniai gražiai mo
ka lietuviškai kalbėti ir rašyti 
ir yrą vilties, kad paūgėję žy
miai sustiprins kulturinį musų 
išeivių darbą Montevidejuje.

Argentina.

Sales id/ ekstra

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
lėle tonas PORTSMOUTH 9022

POt AHUNTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.35
5 tonus ar daugiau ............................ ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- S"7.00 
.ant 50 tonų ar daugiau tiktai ...... ,.. ■
PETROLEUM CARBON COKE $9.00 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ©

COPR. 1940, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

WILD DUCKS PATTERN 2480
No. 2480—Paveikslas

Argentinoje, kiek paviršuti
niškai žinau, aukštąsias moky
klas lanko: Juozas Bukevičius 
—Bs. Aires Universiteto stu
dentas, baigiantis agronomijos 
fakultetą, jau pasižymėjęs ag
ronomijos moksle savo raštais, 
o taip pat ir lietuvių spaudoj 
kaipo kultūros darbuotojas-

Prąnas Krąpovickas Jr., Bs. 
Aires universiteto inžinerijos 
fakulteto III kurso studentas, 
kuris taip pat aktingai prisi
deda prie kultūrinio Argenti
nos lietuvių darbo, dalyvauda
mas jų parengimų programo
se kaipo pianistas, lankantis 
vieną iš Bs. Aires muzikos 
konservatorijų. ,

Trečias studentas lietuvis 
yra Stankus, bet kaip lietuvių 
culturos darbuotojas Urugva
jaus lietuviams, toliau gyve
nantiems, dar nežinomas. Bet 
reikia tikėtis, kad stud. Stan
kus taip pat aktingai prisidės 
prie kultūrinio Argentinos lie
tuvių darbo, neatsitikdamas 
nuo savo tautiečių kolegų — 
stud. Bukcvičiaus ir stu^Kra- 
pavicko. b?

Brazilija. ,
Daug lietuvių baigė mokyk

las Brazilijoje.
“Argentinos Lietuvių Balso” 

korespondentas iš Brazilijos 
rašo:

—Kadangi Brązilijon daug 
lietuvių šeimynų suvažiavo su 
mažais vaikučiais, (nemoka
mos kelionės Sao Paulo esta- 
dan proga), tat dabar daugelis 
jau baigia mokyklas. Draugi
jos Užsienių Lietuviams Remti 
lėšomis išlaikomose lietuvių 
mokyklose: Dr. J. Basanavi
čiaus vardo, Dr- V. Kudirkos 
vardo, Valančiaus vardo ir 
Vytauto vardo mokyklose, 
pernai ir šiemet baigė pra
džios mokyklų mokslą apie 60 
mokinių. šiemet Brazilijoje 
švietimo departamento pažy
mėjimus gavo šie lietuvių mo
kiniai ir mokinės:

Birute Sajavičiutė, Irena 
Dovidavlčiutė, Anelė Dirsytė, 
Jane Urbonaitė, Antanina Bu
dryte, Albina Starkevičiūtė, 
Elena Natuzonytė, Stasė Ka- 
mantauskailė, Maryte Nesec- 
kaitė, Jonas Masys, Jonas Av- 

- senka, Humbertas Nadolskis, 
Augustas Ramanauskas, Pet
ras Zabulionis, Bronis Adu-' 
kas, Vincas Sitnikas. Vincas 
Kutka, Stasys Sabaliauskas, 
Andrius Ambrazevičius, Vale
rija Sukonytė, Antanas Sližys, 
Elena Pieslyte, Domi h įkas 
Rimkus, Leonardas Vaškelis, 
Lucia Sadzęvičiutė, Juozas Za- 
įąpdaųskas, Horacio Zachą- 
ransky, Vladas Zizas, Anelė 
Ąmbrozevičiutė, Karolis Va
lentas, Lydija Junokaitė, Mo
nika Rukšėnailė, Milordas 
Sauką, Albiną Kvaraęiejutė^

ARGONNE, FRANCI J A. 
—Paminklas pastatytas at
minimui Amerikos žuvusių 
kareivių paskutiniame kare 
yra jau beveik sunaikintas 
naujo karo lauke.

čius Vaitiekus, Poškinto Kris
tina, Butėnas Alfonsas, Jan
kauskaitė Birulė, Jonaitytė 
Elena ir Raudeli tinas Alber
tas.

Daugelis lietuvių mokyklas 
baigusių jaunuolių dabar sto
ja į braziliškas gimnazijas. Į- 
domū, kad keletas mokinių 
lietuviškose mokyklose mo- 
kindamiesi, gavo diplomus, 
nors jie yra linkučiai, veng
riškai ir kitokių tėvų vaikai. 
Jie mokėsi lik Brazilijos švie
timo Departamento nustatytą 
programą, bet lietuviškų pa-

. -_______ -.-.L.-;__________

mokų nelankė.
Pradžios mokyklų atžvil

giu Brazilija užima pirmą vie
tą tarp Argentinos ir Urug
vajaus lietuvių kolonijų. Tai 
yra labai malonų, bet sykiu la
bai gaila, kad vienos partijos 
proteguojami piliečiai mokyk
las naudoja savo propagandai 
ir kiša politiką ten, kur jai 
nevieta. Jeigu to nebūtų, talį 
lietuviškos mokyklos turėtų 
daug daugiau mokinių—sako 
savaitraščio korespondentas.

Turėdami prieš akis šią lie
tuvių moksleiviją Pietų Ame
rikoje, reikia pripažinti, kad 
jos vyriausiu kūrybiniu veiks
niu bus kūrybinis darbas sa
vo ir savo tautos labui. Ji, mo
ksleivija, baigusi mokslus, 
tarsi skruzdėlės, kurs lietuviš
ką kultūrą, palaikys visą čia 
gyvenančių lietuvių visuome
nišką judėjimą.

Toji lietuvių moksleivija tu
rės ne tik išgriauti senąsias, 
visaip suprofanizuotas visuo
meninio ir šeimyninio gyveni
mo formas, bet pirmiausia tu
rės kurti naujas visuomenės ir 
šeimos gyvenimo formas, per
sisunkusias gyvybės ir laisvės 
dvasia.

Tie jaunieji žmonės ne tik 
negarbius di'ktatųrąs ir karus, 
bet priešingai, jaus pasibjaurė
jimą užmušimais ir kraujo lie
jimu, nežiūrint kas jį bebotų: 
“savi” ar svetimi diktatoriai, 
“savi” ar svetimi imperialis
tai—žmogaus laisvės ir civili
zacijos neprieteliai.

(Pabaiga)) 
'Montevidco, Uruguay.

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. YVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
'■Juo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. Šešta d. ir 
Sek m. pagal sutartį

mUlPEClSŪSTU

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 46«5 SO. ASHLAND AVR. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki I 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.; PROSPECT 1939

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

OptometricaJly Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaig:mo, aklų aptemimo, nervuotu 
rno, skaudamą akių karštį, atitaįsi 
trumparegystę ir toliregysię. Pri 
rengia teisingai akinius. Visuose at 
įtikimuose egzaminavimas daromas 

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone TAROS 1373.

DR. C. Z. VEZE1.TS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
ąrti 47 Street 

Telefonas YARD8 324$ 
Valandos nuo 9 iki 8 va kuro, 

Seredoj pagal nutarti

DR. BRUNO 
ZUBRICKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2808 A esi Su

VALANDOS. 2—4 popiet ir 7—L 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Li e tuviai Daktarai

DR A. JENK1NS
(Lietuvis'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai vakaro ir pagal sutarti 
OLo Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel VIRGINIA 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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

DK. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedaliomis pagal sutartį.
KITATAUČIAI

(NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
| 1739 So. Halsted St, Cbicago, DL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No,

I Vardas ir pavardė...... ............................... ..................... . ........

’ Adresas...... —--------------------------- ~---- ......------------- ------ ---------

No. 2480

Miestas ir valstija.

Ona Katafaj, Ona Burbaitė, 
I Jane Jaroskytę, Katrina Popj\ 
’ Mario Navaro, Julius Mozūras, 

Ona Laucevičiūtę, Valentinas 
-1 Lašinskas, Albina Saldukaitė, 

1 Eugenija Paragytė, Matilda 
~ I Bųtąuslęaitė, Monika I^ysąjj- 

| te, Robertas Felnetjs, Henri- 
kąs Kliiųąs, Jonė < Januškevi- 

kiute, Aldona Kubiliutė, Po-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
i . .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE 
DIENA IR NAKTĮ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

1—\ ___• koplyčios visose

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

su POVILU SALTIMIERU.
c

P. J. RIDIKAS
3354 SoJ dąlsted Street YARDS 1419

LA CHA WICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

Laidotuvių Direktoriai

• ;■ | 4NTHONY B. PETKUS 
j>834 So; YVestern Avė. u Pttihie Grovehill 0142 
*1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

S. P. MAŽEIKA
8319 Lifuanica Avenue

NARIAI

liiiaaiiiaiaiiiiiiiiaiiiaiiiiiiitiiiiai

aaaaaaaauaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaia

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį•
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO

DALYSE

Chicagos, į
Cicero I

* 'B

Lietuvių 1 
Direktorių / 
Abociacijos

J. LIULEVIČIUS
4348 3. California Avenue Phone Lafąyette 3572

----—•—•—■—

I, J, ZOLP Phone Yards 0781 
1(>4(> Węst 46th Street

Yards 1139
Yards 1138

ALBERT V. PETKUS
4704 Sa. We$tern Avenue Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Ltttiaiuca Avenue , phone Yard» 4908

v • -A ■ A

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
75(? VVftst 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.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

/ Ofisas ir Laboratorija
1034 $t., netoli Morgan SI

Valandos nuo 10-A12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Ceotral 7464
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valanoos. nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Rcsidencijos Telefonas

BEVERLY 8244

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
XOFISO VALANDOS

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

Jeigu neatsiliepia, šaukite 
BOULEVARD 1040 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

Dr. F. Pulsucki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

2400 WEST MADIS0N STREET 
Vai; 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Cei. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 <ki 12, 2 ik 

4 ir 7 iki 0.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki l 

šventadieniais: IĮ iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
S343 S. HALSTED ST

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND A^E. 

Ofiso valandos.
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 13 

Rez. Telephone PLAZA 3200 

advokatai"
K.P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824
Nąmų Tel.—Hyde park 3395

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTĄS 

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

Tel. YARDS 0»94
Antrad., Ketvirtad. Penktadienį
4143 So. Archer A ve.

Tel. LAFAYETTE 8650

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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

SUITE 1701
11 SO. LASALLE STREET 

Randolph 0331 
Naujoj vietoj 

OFFICE
7019 S. ARTESIAN AVĖ.

Hemlock 1940
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PITTSBURGHIŠKOS PASTABOS
(SLA REIKALAIS)

Pavėluota “pagalba”
Skaitau “Tėvynėj” Jurgelio- 

nio pasigyrimus, kad jisai buk 
išgelbėjęs SLA, tik nepasako 
nuo ko, ir kad jo vardas turė
jęs būti įrašytas Susivienijimo 
istorijon kaipo “gelbėtojo”.

Bet Penn. valstijos insurance 
departamentas jau apie 2 me
tai davė pagyrimą Pildomąja! 
Tarybai už organizacijos gerą 
tvarką, o Jurgelionis tada dar 
nė nesapnavo apie SLA “gelbė
jimą” nuo “brolių razbainin- 
kų”.

Nereikėtų dienos girti 
be vakaro

“Tėvynės” redaktorius, gir
damas naujai išrinktą SLA 
daktarą kvotėją, sako: “kad 
SLA turės nuoširdų darbuoto
ją SLA labui ir gerovei”. Bet 
užmiršo pasakyti, kad bus toks 
geras kaip jo pirmtakunas Dr. 
Stanislovaitis, nes jo atlikti 
darbai palys už save kalba. O 
Biežio darbų dar mes palauk
sim toliau, nes žemaičiai sako, 
kad “negirk dienos be vakaro”.

A. V.

Karas nustelbia viską
Nežinau kaip kitur, bet pas 

mus Pittsburgbe Europos karas 
nustelbia ir musų taip vadina
mą lietuvišką veikimą. Dabar 
tenka pastebėti, kad visur visi 
daugiausia yra susirūpinę karo 
eiga ir visų atyda yra atkreip
ta į tas baisias žmonijos sker
dynes.

Kur nueisi, su kuo sueisi, vi
si daugiausia kalba, diskusuoja 
karą, visai užmiršdami kasdie
ninius savo gyvenimo reikalus 
ir kovą už geresnį rytojų. O 
taip vadinamas lietuviškas vei
kimas, kaip tai: draugijos, 
laikraščiai ir kiti reikalai yra 
palikti paskutinėj vietoj, išski
riant piknikus. Kol kas dar 
draugijos rūpinasi piknikų ren
gimu, kad pasidarius šiek tiek 
pelno.

Dauguma yra įsitikinę, kad 
šioji šalis netrukus stos talki
ninkų pusėje ir Hitleris bus pa- 
klupdytas. Kiti mano, kad Hit
leris besmarkaudamas pats sa
ve susinaikins ir talkininkai 
laimės.

Komunistai karo klau
simo šalinasi

Viešuose susirinkimuose da
bartiniu laiku musų lietuviški 
komunistai mažiausia kalbi 
apie karą ir į diskusijas bijo 
leistis. Ir tai, tur būt, dėl los 
priežasties, kad jiems dabarti
niu laiku labai nepatogu užsto
ti Hitlerį, StaFno partnerį, ka
da eina didžiausia agitacija 
prieš tą “penktąją koloną”. Bet 
musų komunistai kol kas netu
ri įsakymo iš aukščiau pa
smerkti Hitlerio žvėriškus žy
gius.

Nenoriu būti pranašu
Bet gal netolimoje ateityje 

ir vėl musų komunistams pri
sieis verstis ragožium per galvą 
ir keisti savo poterius.

Tas laikas guli ateiyje. Jei 
tik Stalinas iš baimės dėl Hit
lerio įsigalėjimo pradėtų remti 
talkininkus, tai jus pamatytu
mėt kaip musų stalincai tuo
jau užmirštų Anglijos “impe
rializmą” *ir pradėtų su pasi
didžiavimu agituoti, kad reikia 
razbaininką Hitlerį sumušti.

Pittsburghietis.

įvairios^ ~
NAUJIENOS
WPA moterys darbinin

kės “šturmavo” City
Hali

PITTSBURGII, Pa. — Birže- 
lio 7 d. didelis būrys moterų 
darbininkių atleistų iš WPA 
darbų susirinko prie miesto ro
tušės, vadovaujant C. I. O. uni
jos viršininkams sukėlė protes
to demonstraciją, ir net buvo 

susirėmimas su policija.
WPA darbininkes protestavo 

prieš paleidimą iš darbo, reika
laudamos darbo, o ne pašal
pos. Mat, kol jos dirbo, tai kas 
mėnesį uždirbdavo tarp $48 ir 
$50, o atleidus iš darbo jos tu
rės laukti 3 savaites iki jos ga
lės gauti bedarbių pašalpą.

Dauguma atleistų moterų yra 
našlės ir iš to savo menko už
darbio ne tik save maitino, bet 
ir šeimynas užlaikė.

Prigėrė 4 jaunuoliai jų 
padirbtam laiveliui 

sudužus
SIIARPSBURG, Pa. — Birže- 

lio 3 d. Allegheny upėje prie 
No. 2 tvenkinio prigėrė 4 jau
nuoliai, p’aukdami per tvenkinį' 
namų darbo laiveliu. Prisiarti
nus prie tvenkinio, per kurį 
vaųduo smarkiai krito žemyn, 
vandens srovė pagavo jų laivu- 
ką ir metė per tvenkinį su bai
siausiu smarkumu. Laivukas 
sudužo į smulkius šipulius ir 
visi laivelyje plaukusieji jau
nuoliai žuvo.

Jie buvo: Jack Mclscr, 15 
melų amžiaus, VVilIiam Yester, 
16 m., John Lamborl, 18 m., 
.r Charles Gasda.

Jaunuoliai per daugelį savai
čių liuoslaikiu iš mokyklos dir
bo kol pasistatė sau laivelį, ku
riuo galėtų upėje pasivažinėti 
ir , pradėjus važinėti, visi žu
vo nelaimėjo. Kol kas dar ir jų 
lavonų vis nesuranda.

Dargio radio piknikas 
gerai pavyko

Birželio 2 d. Lietuvių radio 
pusvalandžio vedėjas Povilas 
Dargis turėjo Adomo Sodne su
rengęs pikniką, kuris gana ge
rai pavyko, nepaisant nepalan
kaus oro.

Publikos buvo susirinkę virš 
tūkstančio iš visų Pittsburgho 
apylinkių ir visi turėjo geru4 
laikus.

Nors pirm pikniko per visą 
savaitę beveik kasdieną lijo ir 
oras buvo atšalęs, bet pikniko 
diena buvo gana graži.

Reporteris.

nai IIENU-ACMK Teienhon
CLEVELAND. — Sam Snead (dešinėj), sveikina 

Lawson Liltle, kuris išėjo lygiomis su Snead Cleveland/) 
golfo turnamente.

Įvairios žinios iš Lietuvos
Motinos dienos eina

va”, 
dova- liniukas”, gudų

312 gausių uis laikraštis “Krynica”

KAUNAS.
ir šeimos Savaites proga padė
kos lapais ir šimto litų 
nomis apdovanotos 
šeimų motinos, auginančios po 
10 ir daugiau sveikų vaikų. At
skirais apskritimis dovanas ga
vo: Vilniaus miesto ir apskri
ties 3 — molinos, Alytaus 16,, 
Biržų 8, Kauno m. ir apskr. 26, • 
Kėdainių 3, Kretingos 25, Mari-' 
jampo’ės 17, Mažeikių 17, Pa
nevėžio 12, Raseinių 16, Rokiš
kio 6, Seinų 4, Šakių 14, Šiaulių 
33, Trakų 2, Ukmergės 5, Ute
nos 1, Zarasų 4, Tauragės 32, 
Telšių 15, ir Vilkaviškio 23. Ga
vusios dovanas šeimos daugiau
siai augina po 10 vaikų, bet 
nemaža yra auginančių ir po 
11, 12 ir daugiau. Viena šeima 
auginanti net 17 vaikų.

VILNIUS. — šiuo metu Vil
niuje išeina ' 12 laikraščių. Jų 
tarpe 6 dienraščiai: “Vilniaus 
Balsas”, “Nowe Slowo” su sa
vaitiniu priedu ukin'nkams 
“Nowo Slowo Rolnicze”, “Ga- 
zeta Codzienna”, “Kurjer Wi-; Jiems vadovaus kooperatyvų ta- 
lenski”, “Vilner Kurjer” ir “Vii- ryba. Į šiuos kooperatyvus bus 
nėr Togblat”. Be to, Vilniuje, organizuojami staliai, baldų ap-

žurnalas “Naujoji Romu- 
“Tėvų žemė”, “Geležinke- 

dukartsavaiti- 
ir žy

dų medicinos žurnalas “Volks- 
gesund”. Dabar Vidaus reika
lų Ministras į Vilnių leido per
sikelti dienraščiui “Litovski te 
legraf”, žurnalui “Dienovi
džiai”, “Spinduliams” ir žydų 
savaitraščiui . hebrajų kalba. 
Tuo budu Vilniuje bus jau 16 
laikraščių kurių 7 dienraščiai.

KAUNAS. — “Pienocentro” 
transporto ir “Sodybos” darbi
ninkų pernai įsteigtasis koope
ratyvas iki šiol smarkiai išsi
plėtė. Kooperatyvas prekiauja 
manufaktūra, galanterija, mai
sto produktais, darbininkams 
duodamas nuolaidą ir prekes 
išsimokėtinai; turi įsisteigęs 
valgyklą ir numato įsteigti dar
bininkų klubą ir savišalpos fon
dą. Grupė kirpėjų organizuoja 
didesnį pirkėjų kooperatyvą. A- 
ma t.: ninku kooperatyvai numa
tomi organizuoti visame krašte.

mušėjai, tekintojai, dažytojai,! 
kepėjai, siuvėjai, šaltkalviai, 
skardininkai, batsiuviai, staty
bininkai, puodž.ai, stogdengiai, 
krosnininkai, kirpėjai ir 1.1. A- 
matų koopeartyvams galės pri
klausyti įvairus kvalifikuoti
darbininkai, kad draugėn susi
būrę galėtų įsteigti didesnes į- 
mones ir palengvinti sau darbą.

Daugelyje vietų Darbo Bumų 
suruoštieji bendro lavinimo 
kursai darbininkams šiemet jau 
baigė darbus ir lankytojai išlai
kė egzaminus. Tuose kursuose 
mokslas truko keturis metus. 
Kursų programa buvo lygi še
šių skyrių pradžios mokyklų 
programai, šiemet įvairius kur
sus baigė ir egzaminus išlaikė 
per 650 darbiu.nkų. Išlaikiusie
ji egzaminus gavo atatinkamus 
pažymėjimus ir gali dabar sto
ti į įvairias speciaLnes bei ama
tų mokyklas.

KAUNAS. — Jungtinių Ame 
rikos Valstybių nepaprastas pa
siuntinys ir įgaliotas mimsteris 
Lietuvai O\ven Noremąs gegu
žės .16 d. iš Amerikos atsiųstų 
gedanės daigų Karo Muziejaus 
sodelyje pasodinimo proga įra
šė į Karo Muziejaus svečių kny
gą tokį įrašą: “Jaučiu ypatingą 
garbę būti su jumis šią 1940 
m. gegužės 16 d. ir dar kartą 
išreikšti didelę Amerikos meilę 
Lietuvai ir geriausius linkėji
mus. Maždaug prieš 20 metų, 
Lietuvai dar bepradedant 
džiaugtis atgautąja laisve, ku
rią ji pirko savo darbu ir au
komis, Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus pulkininkas Ryanas 
pasodino rožę, turinčią simbo
lizuoti pastovią draugystę tarp 
cų dviejų kraštų, šiandien mes 
pridedame dar vieną gyvą sim
bolį prie tos draugystės, kuri 
metų bėgyje dar daugiau susti
prėjo. Šias gedanes nuo vienos 
labiausiai mylimos šventovės 
Vermono kalne, kur guli palai
dotas populiariausias musų ka
rys ir didis- patriotas. Jurgis 
Vašingtonas, mes sodiname prie 
Lietuvos mylimo kareivio ir pa
trioto šventovės. Tegul tos ge
danės ir rožės tvirtėja per at
eities metus, kaip kad Lietuvą 
ir Ameriką riša gilus susiprati
mas, gera valia ir meilė.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

8216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

————s
Dykai! Dykai! Dykai! 

PUIKUS VEIDRODIS 
gyvenamam kambariui su CE 
kiekvienu orderiu..............  **

DARBAS IR 
MEDŽIAGA

Ant Lengvaus Kredito — Vien 
Parašo. Nereikia Įmokėjimų, Po

$5.00 i Mėnesį
Plaster Board už pėdą ....... 2c
Stogams popierius, rolis .... $1.00 
Tvoroms stulpai. 7 pd. po .... 10c
2x4 pd.........:...............................  1c
1x6 lentos pd......................... IV2C
Maleva speciali, gal.......... $1.25

Dykai Apskaičiavimas 
Dykai Pristatymas

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO. 

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

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

S & M AUTO SALES 
7333 So. Halsted St.

Mes galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant bet 
kokj vartotą karą. Visi karai 
?arantucti ir turi praeia saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty
kite musų nu įstabius pirkin us. 
Nereikia jmokėjimo, jei turi nuo
latinį darbą, o jūsų vartojama
sis karas gali atstoti rankpini
gius. Galima imti net iki 20 mė
nesių išsimokėjimui. Turime štai 
kokių pirkinių:
1937 Terreplane 4 dr. Sedan 
etektr. šildyt..................... $295.00
1936 Packard 4 dr. Sodan 295.00
1937 Nash, mažasis 4 dr.
Sedan, radijo, šildytuvas, de— 
frosteris, tik ................... 375.00
1936 Hudson 4 dr. Sedan, 
trunkas ......  195.00

fr daug kitokių.
Atdara Vakarais iki 10 v. r. 

ir sekmadienj.
7333 SO. HALSTED 
Tel. Aberdeen 3780

Musų naujas antrašas yra toks:
Z E L VI S

BUILDING COMPANY 
2716 West 42nd Street. 
. Tel. Lafayette 0331*

Muro, Concrete ir Carpenter 
Darbas—Tgisom Senus—Statom
Ndujus Namus. Apskaitliuojam 
ugnies nuostolius veltui. Mes 
taipgi sufinansuojam lengvais 

išmokėjimais.

Skubus patarnavimas
Patenkinimas ištikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertai Beer Coil Valytojai.
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemlock 7407
CHICAGO.

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

Areštavo baliaus rengėjus
Piknikų ir balių rengimas 

yra gerokai varžomas, ypatin
gai tas varžymas yra skau
džiau jaučiamas Washington 
County. Duokim sau, Washing- 
ton, Pa., SLA 258 kuopa bir
želio 1 dieną buvo surengus ba
lių, bet parengimas buvo už
pultas policijos. Baliaus darbi
ninkai buvo suareštuoti neva 
už neprisilaikymą Likerių Kon
troles Tarybos patavrkymų.

žinoma, kas bus, kas nebus, 
bet SLA kuopai padarys lėšų ir 
daug nesmagumo. Washington 
County policija ne tik nosį kai
šioja į draugijų parengimus, 
bet labai budriai saugoja, kad 
sekmadieniais piknikai nebūtų 
rengiami. Ypatingai dabartiniu 
laiku jaučiama didele neapy
kanta ateiviams.

Pas mus Pittsburghe ir viso
je Allegheny County dar nejau
čiame tokių suvaržymų kaip 
Washington County, nes čionai 
daugiau ateivių, tad policija 
nedrįsta nosies kišti į jų nekal
tus parengimus.

Lietuviai tiki, kad 
Hitleris suklups

Kai tenka susitikti su eili
niais musų tautiečiais ir pa
klausti jų, ką jie mano apie 
Hitlerio žaibo karo daromus 
“stebuklus”, tai girdisi gana 
originalių nuomonių.

Amerikos

AR JŪS RŪKOT CIGARETĄ, KURIS PATENKINA
Copyright 1940, Lioorrr * Mms Tobacco Co.

GER1AUS PAGAMINTAS
GERESNIAM RŪKYMUI

Kiekvienas Chesterfield turi prisi
laikyti prie vieno tinkamo standardo
kaslink didumo Ir formos vešesniam.
geresnio-skonio, aiikiai-lengvesni-
am užslrukymul. Chesterfields visaip
yra tinkamai pagaminti suteikti jums
cigaretg kuris tikrai patenkina
(Kaip matoma naujoj filmai "TO
BACCOLAND, U.S.A. )

yra Chesterfield
su jo Lengvesniu,

Vėsesniu, Geresniu-Skoniu
THE FLAGSHIP CHESTERFIELD užvardintas už 

popularišką Chesterfield Cigaretę, vęda Ameri
can Airlines’ garsią lėktuvų armadą per U.S.A. 
... ir per kraštą milijonai rūkytojų gauna 
daugiau malonumo iš Chesterfield’s lengvesnes, 
geresnio-skonio,vesesnio-rūkymo kombinacijos 
pasaulio puikiausių cigarete tabakų.

Chesterfield kombinacija yra 
vienintele jos rūšies kombinaci
ja. To dėl gi Chesterfields tikrai 
PATENKINA.

Ąiiįįį-

Česnakai Padeda Žarnų 
Nuodus Pašalinti

Apsvaigęs? Dažnai galva skauda? Priežasti
mi gali būti Žarnų apsinodinimas nuo kenks
mingų bakterijų storojoj žarnoj. Ateikite 
Mandien ir gaukite duosnlų bandomųjų pa
keli bekvapių DEARDORN Česnakų tablečių 
T'k'VrTT' Ą T DYKAI. Pamatykite kaip pa-

A AK2A.A pjausite j poras dienų I
Gaukite DYKAI sampell 16 Walgreen Vais
tinių. Parsiduoda visuose didžiuosuose vais
tinėse.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namu savi

ninką, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Llabi- 
11 ties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.
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Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
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APIE SOVIETŲ KALTI 
NIMUS LIETUVAI

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžią Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 85Q0.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams
pusei metų___________
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ______

Ghicagoi per išsiuntinėtoj us:
Vįena kopija J._________
Savaitei __ L,______ _
Mėnesių! ------- -------------

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

Metams .........     $5.00
Pusei metų ......    2.75
Trims mėnesiams _______ 1.50
Dviem mėnesiams _1.00
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ------------------------ $8.00
Pusei metų ------------------- 4.00
Trims mėrięsiams __ _2.5Q
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

- Bailus banditai
Dabar jau visi žino, ko Mussolini laukia. Jisai lau

kia, kad Vokietija parblokštų Francuzijos armiją — 
tuomet jisai ateis ir įsmeigs jai peilį į nugarą.

Čia jisai pamėgdžioja kitą panašų “herojų” — Sta
liną. Stalinas užpuolė lenkus iš užpakalio, kuomet jų 
armijas jau baigė triuškinti naciai.

Tokius niekšingus bailius gali garbinti tiktai 
gai.

ver-

Anglai fašistų nemėgsta
apy-Lancashire distrikte, Middleton ir Prestwich 

gardoje, gegužės 22 d. įvyko papildomieji rinkimai į 
parlamentą. Kadangi tą apygardą pirmiaus atstovavo 
parlamente konservatoriai, tai darbiečiai ir liberalai, 
pagal sutartį, padarytą karo pradžioje, nutarė savų 
kandidatų nestatyti. Bet prieš konservatorių kandidatą 
išėjo fašistiška “Britų Sąjunga’’ (British Union).

Balsavimų rezultatai buvo tokie: už konservatorių 
E. E. Gatės paduota 32,036 balsai; o už fašistą F. Has- 
lam — 418 balsų.

Fašistas neteko savo rinkimų depozito.

90 bilionų markių
Karo mašinerija, kurią pastatė Hitleris Europoš 

užkariavimui, kaštuoja 90 bilionų markių!
Tai pripažįsta patys,;naciai. Jie jau neslepia to fak

to, kad per metų metus jie vertė Vokietijos žmones sun
kiai dirbti, atsižadant paprasčiausių gyvenimo patogu? 
mų, ir visas ekonomines krašto jėgas vartojo karo rei
kalams. Gen. Goeringo laikraštis “Der Vierjahresplan” 
(Keturių Metų Planas) š. m. balandžio 20 d. sako, kad 
per šešis metus Hitlerio viešpatavimo Vokietija išleidę' 
karo pasiruošimams 30 bilionų markių daugiau, negu 
Anglija ir Franpųzija išleido apsigynimui.

To nacių laikraščio apskaičiavimu, nuo 1933 m. iki1 
1939 m. Francuzija išleido apsiginklavimui 23 bilionus 
markių, Anglija 36.2 balionus markių, o Vokietija — 
“daugiau kaįp 9Q bilionų markių!”

Turint net galvoje, kąd franeuzų ir anglų apsigink- 
lavįmui buvo išleistą daugiau iki 1933 m., Goeringo or
ganas mano, kad nacių apsiginklavimas vistiek pralen-' 
kęs abiejų demokratinių šalių apsiginklavimą bent 13 
bilionų markių.

Tai ve ką tikrumoje reiškė Hitlerio diktatūros įstei
gimas Vokietijoje: tai buvo smurto valdžia, kuri suge
bėję per šešis metus išleisti militarizmo reikalaiųs iš nu 
sigyvenusio krašto 30 bilionų markių daugiau, negu dvi 
turtingiausios Europoje valstybės!

Pereitame pasaulio kare Vokietija išleido 91 bilio- 
pą markių (skaitant jų vertę pagal dabartinį kursą). 
Vadinasi, tik karo pasiruošimams Hitleris išleidę ftek? 
Kiek kaizeriškoji Vokietiją buvo išleidusi daigiau kaip 
per keturįs kąpo metus!

Bet stodama į karą, kąizeriškoji Vokietį ja buvo tur
tinga: turėjo įdėjusi daug kapitalų svetimose šalyse 
(pav. Amerikoje), turėjo milžinišką karo aukso fondą 
įr gerai sutvarkytą ekonoipinį krašto gyvenimą. Tačiau 
pasaulio karas Vokietiją pavertė bankrotu.

Hitleris paėmė valdžią į savo rankas giliąusios eko
nominės depresijos metu. Jisai sunkė iš Vokietijos prą? 
monės ir žerpės ūkio viską, ką tiktai galėjo. Žmonių ma
sės buvo priverstos veržti diržus vis labiau ir labiau, 
kad valdžia turėtų kanuolįų, lėktuvų ir tankų kąrųį,

Nenuostabu, kad tapo sudaryta baisi karo1 ip?MxĮe'' 
rija, prieš kurią sąjungininkų armijoms sunku atsilai
kyti. Bet ar ilgai gąlės tą mašinerįją vilkti Vokietijos 
žmonės?

Kalbėdamas apie Mplotoy.ę 
kąltinimą Lįetuyai, kąd yra 
“grobiami” raudonarmiečiai 
Lietuvos teritorijoje, “Kejeįvis?’l 
sako:

“Bet kažin, ar nebus tai 
tik paprastą priekabė, kad 
sudarius pateisinimą planuo
jamam ‘vejkimui’? Kai So
vietų yąldžįa norėjo užimti] 
Estijos uostus, tai kaitino 
Estijos valdžią proteguojant 
‘lepkų submarinųą’ tuose 
uostuose; o kai Maskva nu
tarė Suomiją užpulti, tai pa
skelbė, kad ‘suomių armija 
šaudo per sieną į rusų ka
riuomenę’. ”
Panašiai jvęrtina tai ir “Tė

vynė”. Sovietų priekabę ji va
dina “kvaila”, ir sako:

“Rusijos priekabė prie 
ĮJetuvos šį sykį išrodė gapa 
kvaila. Rusija apkaltino, kad 
atsiųstieji Lietuvon rusų ka
reiviai yra vagiami iš jų ka
reivinių ir kad Lietuvos val
džia slepia žmones, kurie tą 
daro. Lietuvos valdžiai taįp-| 
gi primestą, kad jį iš “pa
vogtų’ kareivių bando išgau
ti Rusijos karinius sekretus. 
Lietuvos valdžia, gavusi tokį 
netikėtą protestą iš Rusijos, 
betgi labai susirūpino ir sku
biai atsakė Rusijai, prižadė
dama daryti viską ko tik Ru
sija nori, kad išaiškinus ka
reivių vogimo misteriją. Su
ieškojimui kaltininkų tapo 
paskirta specialė komisija.

“Ar tam kartui Rusija pa- 
sitepkins Lietuvos atsakymu, 
nežinia. Bet jeigu Amerikos 
korespondentų spėjimai turi 
pamato, jeigu Rusijai reikia 
užiinti LiettPv'ą-^prišlrengimui 
prie karo su Hitleriu, tai 
Lietuva susilauks iš Rusijos 
ir daugiau priekabių.”

PARDAVĖ SAVO SĄŽINE 
MASKVAI
• • -5 • * • • f

“Naujienos” jau nurodė, kad 
visi Amerikos lietuvių laikraš
čiai, išimant komunistų “Lais
vę” ir “Vilnį”, išreiškė nuomo
nę, kad sovietų vą|džia įę4|$° 
priekabių, darydama neppp!a-« 
tuotus priekaištus Lietuvai Jęl 
tariamų raudonarmiečių “vogį? 
pių”- Šitą Jiudną faktą, kad lie- 
tuyių kpjnunįstų lųikrą^čiai ak
lui remia Maskvą prieš Lietu
vą, pažymi ir Bropklyno “Aiųe- 
rika”, kuri rašo:

“Abu komunistų dienraš
čiai šiųpus Jįenomis Lietu
vos ątŽYilgįp pąsįro.dė Jį- 
džiausiais nedraugais. Abu. 
laikraščiai priėmė Maskvos 
tvirtinimus ąpįe tąrįamps ru
su kareivių pagrobimus iri 
jų įyykjytpjų ąlėpįpips kaiPi

pasižymėjo šlykščiau
siais įtarimais Lietuvos ad
resų. Liętpyiškęs yį^P.ome- 
p.ės pąreiąą, tikįipę, lakai 
aiškį. Jei mūsiškiams komu
nistams brangu, miela ir tei- 
sįpgp yįąą-tąį, kas mųsų tau
tai syetįpi^, Įąi jie susilaukia 
tinkamo įvertinimų. Kiękyie- 
mo lietuvio sąžine turi pasa
kyti,. kaip pąsielgtina jų at
žvilgiu visuomeniniame gy- 
yeųimę.”

—. "m—fc'jrr ■

■ gryniausių tiesų, abu laikraš
čiai

Pietų Afrika ir Holandija
Premjeras £en. SnHjts pakvietė Holandijos karalie

nę Wilhelminą į Pietų Afriką, pastebėdamas, kad prieš 
40 metų Holandijos valdžia davė prieglaudą Ęprų pre
zidentui Kruegeriui. > .

Prieš 40 metų Pietų Afrikos Būrai kariavo su Ang

Massachusetts valstijos So? 
cialiętų Partijos sekretorius,

1 :

Ąlįred pąker Eewįs? atsisakė 
priimti tos partijos kąpdįdatu- 
rą į vąl^tijos gubernątorius, 
ųeą, pFiįmdąmas įmndįjaturą, 
jįsaį Imta turėjęs remtį parti
jos platformą įr joą kandidatą 
i J. V. prezidentus, Noimaną 
Jbomąią? Lewis sąko, Kąd tai 
butų priešinga jo sąžinei.

AlfreJ pąker Eewis neprita
ria Thom.ą?0 WltaPtari politi- 
Kąį. Jisai mano, kad Amerika 
priyąlę hąįp įmanydama remti 
Ąngjįįą ir Francuziją, Kadangi 
prįęšipgame atsitikime Europai 
gręsią pavojus pąteKtį po hit
leriško barbarizmų letena.

L,exyi^ę susikirtiipas su Tho- 
mąsn įvyko Masą, valstijas So- 
cįąįįsta Partijos kjęnyencijoje, 

į Worcestęryje, birželio 2 dieną. 
Konvencijoje dalyvavo ir Nor
mai! Thojnas. Jisai kritikavo 
Rooscvelto “ginklavimosi iste
riją” ir, kaip rašo “Keleivis”, 

| savo kalboje pasakė:
“Einant tokiu keliu, kokiu 

mes dabar einame, Ameriko
je gali įsivyrauti hitlęrizmas 
(! — “N.” Red.), nors pats 
Hitleris ir jo armijos pasilie
ka atskirtos nuo mus tūks
tančiais mylm. Ką iš tikrųjų 
reiškia anjį-alientizmas (ko
va prieš svetimšalius), jeigu 
ne paslėptą fašizmą?’

“Tiesa, Angliją dabar ko
voj ą prieš fašizmo pavojų. 
Bet ar ne tie patys Anglijos 
reakcininkai fašizmą išugdė, 
kurie įr dabar vyrauja jos 
valdžioje? — klausia Nor- 
mąn Thomas (jisai tauzija 
niekus; dabartinėje Anglijos 
valdžioje vyraują buvusios 
opozicijos i atstovai, kurių 
tarpe labai žymų vąįdmen 
vaidina Darbo partijoj vadai. 
— “N.” R<). Todėl, jo įsi
tikinimu, Amerika neturėtų 
į šitą karą kištis. Yiejoj to, 
jis nori, kąd ši šalis saugo
tų savo piliečių laisvę įr jau 
laimėtas jų reformas; kad j 
kooperuotų su savo pietįne- 
niis kaimynėmis ir apdėtų 
savo kąpitalistus didesniais 
mokesčiais, nes milionierįai 
turį iš ko mokėti.”
Šitaip kalbėdamas, Normali 

Thomas užmiršo, kad prieš 
dvejetą metų jisai reikalavo 
Amerikos pagalbos Ispanijos 
demokratijai ir pats organiza
vo savanorius kariaujį už Ispa
nijos r.espųbliką. Tai ąę demp- 
kratiųįj^ ųespųblikus ąpgynjmas 
Ispanijoje bųvp svaębęsnįą Ją- 
lyjkas pasauliui, pegp Jęųiękęą- 
tijos apgynimas Anglijoje, 
Francuzijoje, Belgijoje, Holan- 
dįjoje, Danijoje, Norvegijoje ir 
Čękosįovakijoje? '

Aišku, Nčrman. Thomas ne
turį lųgįkos. Jisai nori pasiro
dyti “radikališkas”. Q. jų sų_- 
pyątįmas apie radikališkumą 
yra toks, kad reikią dąrytį prię- 
šipgąį tąųi, Rooseyęljp
valdžią. Rooseyeįto adpiinįgtrą- 
ęiją, ant nelaimės, nedavė pa
ramos teisėtai Ispanijos yes- 
publikos- valdžiai — todėl Nor- 
man Thomas stengėąį Įspanįjps 
ręspųbh^aį padėtiBet kądap- 
gį dąbąr Rooseveltas elgiąsi 
protingai ir remia Europos de
mokratijas, tai “revoliucipnie- 
rius” Normai! Thomas sąko> 
kad demokratijų remti nerei
kia !

Nenuosįabu, kad Altyed Ba
ker ^ewįą tokia Thęmaso “lo
gika” pasipįktįno įr atsisakė 
paskuį jį eiti.

AMERIKA TURI REMTI 
DEMOKRATIJAS

ĘrįtįkųoJajnąs N. Thpi^aęę 
nusistatymą, Alfred Bąker Le- 
wis pareiškė:

“Prįešindąmiesi teįktį są-Į v DaugęĮis žmonių nori šį karą 
skaityti ne karu, bet kažkokiu 
diplomatiniu žaislų, kuris gah 
baigtis h>e didelių piušių. Girdi, 
kalįpz, kalbos, vienas kitas 
žvalgybos fronte susikįrthųas ir

St. MiŠčikas-žiemys

Maskva įsį kartą tyli...

jųnginipkąins ekonominę pa- 
rąiųą jų desperacijos valan
doje, rųes dąryąįipe lygiai tą» 
ką dąro nącįįkį bundįstąi, 
kojnuųįs|ąi įr kiti Hitlerio 
talkininkai, vistiek kad ir 
kitokiais sumetimais. I prieš ipųšius Belgijoj ir Fran- 

“Aš stoju už tai, kąd są- cijoj. — Red.)
jungininkų kova prieš hitle- Bet taip nėra, karas yra 
rizmą butų remiama viso- jjg kasdien reikalaują vis pau- 
mis ekonominėmis išgalėmis, jų au|kų, nęrs fronto praneši? 
Nes be ekonominės musų pa- mai sako, kad nieko ypatingo 
gąįbos sąjungininkams, dik- fronte neatsitiko.
ta toriai laimės karą, užval- Paprastas galvojimas, papra- 
dys visą Europą, išnaikins stas dargi ne gilus padėties į- 
politinę demokratiją, pa- vertinimas sako, kad nėra tai- 
smaugs pažąngųjį darbiniu- kai bazės ir vieną kartą turės 
kų judėjipią ir, tųrėdapri sa- prasidėti tas tikrasis karas su 
vo koptrolėje visos Europos dideliais mūšiais, šimtai tuks- 
resųrsus, pradės ginkluotis tančių užmuštų, pusmilijoniu 
ir ruoštis į k9r9 prieš Amerį- sužeistų ir t.t. Ir juo toliau, juo 
ką. ilgiau jam ruošiamasi, juo jis

“Kąįp Lincojno dienomis bus baisesnis.
pusė šios šalies negalėjo būti Kuomet šis karas prasidės 
laisva, kuomet kita pusė bu- tikrai fronte, nebus laiko dar- 
vq yergįjoj, taip ir šiandien gi rašyti apie visus žiaurumus, 
pusė pasaulio negalės gyven- visąs skerdynes, kurios ten 
ti Amerikos demokratijoj, vyks, nes smūgis seks smūgį, 
kuomet kita jo pusė bus kru- vįena katastrofa kitą.
vinų diktatorių naguose. Reikia atminti, kad visas pa- 

“Hitlerįzmas valdo Vokic- saulis ruošėsi “Totaliam” karui, 
tiją vadįzmo principu, pagal kurio svarbiausia du principai: 
kurį diktatorius, kaipo va- 1) pripažįstama kariaujančiu 
das, negali klysti, bet klysta valstybių visa priešo teritorija 
visį kiti, kurie su juo nesu- vienu dideliu karo lauku ir kur 
tinka. kas bebūtų, viskas galima nai-

“Tarp šitokio principo* ir kinti, viskas žudyti, nors tai 
įpusiškės politinės demokra- butų vaikai, moters ar seniai; 
tijos bei asmeninės laisvės 2) jis turi būti staigus, neilgas, 
principų turi būt amžinas žaibiškas,t.y.kirtusžaibui,tu- 
konf lik tas. Todėl, jei Hitleris ri tuojau trenkti perkūnas ir 
šilą karą laimės, mes Ameri- tokiu pajėgumu, kad pasibaig- 
koje busime prįversti gink- tų viskas į trumpą laiką.
luolis per ilgus metus, visi Ir tam pasiekti, pasiruošti, 
turės būt apkrauti tris ar reikalinga ne viena, ne dvi, ir 
keturis kartus didesniais mo- ne trys savaitės ar mėnesiai, 
kesčiais negu dabar, ir viso bet melai, dargi dveji, treji.
to pasakoje bus neišvengia-1 Taip vadinamas žaibo karas 

stato didelius reikalavimus ir 
remiasi, svarbiausia, ne tiek pa
čiu frontu, kiek užfronte. Kiek
viena kariaujanti valstybė gali 
sukaupti pakankamai pajėgų, 
kad pralaužti frontą, suteikti 
kelis gerus, dargi sprendžiamus 
smūgius fronte, bet to nepakan
ka. Frontas tiek pajėgus, kiek 
jis gauna visokeriopj dapildy- 
mų iš užfrontės. Galima suruo
šti skerdynę, kad priešas netek
tų pusantro milijono žmonių, 
bet juk užfrontėj yra dar pen
ki, galima sunaikinti artileriją, 
kulkosvaidžius, visą amuniciją, 
bet juk užfppntėje dieną ir nak-, 
tį gaminaipą daugiau. Visa tai 
rpikįą sųpąikjnti, reikia kirsti 
du smugiu kartu: į užfrontę ir 
fronte ir iš šių dviejų smūgių, 
puma turi prasidėti užfronti- 
ni§, kaip tiesioginiai sunkiau 
prieinamas.

Fronte gali būti tik viena kal
ba — ginklas, pajėga, gi už
frontėje reikia kombinuoti, nes 
tep tiesioginiai jėgos nepavar- 
Jpsi taįp ątyįi’aį, kaip fronte, 
ųes priešas įp jp agentai smar- 
kjąį sejcąipi. Be to, ten reikia 
vąrtatį pp tiek pajėgą, kiek gu- 
Jrurpą toms pajėgoms surasti. 
Reikia pąujpti ųe savus žmo
nes, bet pąčįo prį^o gyventojus 
į p taip tikslui reikia ieškoti ne- 
pasitenkipąp)čiu» reikia tą nepa- 
sitępkipįipą didinti, kelti pani
ką, nepasitikėjimą, sėti pesi- 
jpizpią if kųp galima pavartoti 
gipkją, bopibą, prpvokaciją ir

mas karas.”
• '• I • •

Tocjčl, Lewiso nuoipdpc, A- 
rperika turi remti dempkrati- 
nes valstybes dabar, kad vė
liau ji nepasiliktų viena. Jis 
nesako, kąd Amerika turėtų 
siųstį Ęųropąn savo armiją, 
bet ji turėtų duoti sąjųpgiipp- 
kams kuo Jaukiausią ginklų ir 
kitąja,os materialinės pagalbos.

Šitokio nusistatymo laikosi ir 
“Naujienos”.

Įdomu, kad “Naujienų” re
daktoriuj savo kąjboje Lietu
vių Tąutinjpse Kapjpėse, Kapų 
Puošiiųo Dienoję Chicagoje, 
pavartoję lygiai Ją patį palygi
nimą, kaip ir Ąlfred Bąl^er JLp- 
wi$, ppįp kpnflij<to. neišvengia- 
ipųmą tarpę Jemokratijų ir 
diktąjurų: Jtąįp prezidėftto Lin- 
colno laikais penėjo palikti 
viena dalis Ąmerikos valstijų 
vergijoje, kuoipet Juta dąlją gy? 
veno Įąįsvėje, taip ip ttabąr ne
gali yįčna dalis Rųrųpps pyti 
pavergtą id^tąkorįų, kjųpjpet 
kita dajbs yra demokraJJšką. O 
jeigu ifitlerĮg užkariautą Eprp- 
pą įr Sepąjj Pą^iųlį, tai 
tas pąta kQ.nflĮk^ fcpks <tabaF 
ejną ąpąpąs Ątjąpiį|kp, peįšvep- 
gjMNį Mfta tarpe fy- 
saulip ir Naujojo — tarpe Eta- 
ropos ir Amerikos.

lija dėl savo laisvės. Būrai yra holandų kilmės, Kąrą jįe 
pralaimėjo, bet už keturių metų po karo Angliją sutei
kė Pietų Afrikos Ųnijąi plačią savivaldybę, ir šiąndieri 
jį yra fąfctinąi peptį^ląpąopią valstybė. Ji rpųiią Ąpgji- 
ją kare prieš Vokietiją, bet ne iš prievartos, o laisvu 
savo nutarimu. ‘ > < t ,

Iš Lietuvos
KAUNAS. — šios žiemos di

dieji šalčiai išnaikino ne tiktai 
daug paukščių įr miškų žvėre
lių, bet taip pat iššaldė sekles
nių upių, ežerų ir kūdrų žuyfcį. 
Mažesnėse upėse ledo sluoksnis 
buvo pasiekęs dugną. Tik giles
nėse upių vietose žuvys išliko 
gyvus, o seklesnėse buvo sujoji? 
s lytos į storus ledo klodus ir 
pavasarį, ledui išeinant, kartu 
su ledais išmestos į krantus. 
Mažosios žuvytės, kurios besit 
sąiifiodamos didesnių žuvų plėš- 
yunĮo ląikėri ų^Įcle^pęse 
įeveik yijpų iįĮšglfy Šį pavasarį 
įietuvog upeliai yra lyg išmirę 
ir be jokios gyvybės.

Šiuo darbu užsiima taip vadi
nama žvalgybų, slaptį agentai, 
kprie ieško np tik karo paslap
čių, fabrikų sprogdinimų, bet 
kelia taip pat streikus, stengia
si įsibriauti į profsąjungas ir 
ti§a tąi Jaro slapta, kad niekas 
ir niekas nesuprastų, jog tai 
priešo darbas.

Kaip kas bebūtų nepatenkin
tas, bet pamatęs, jog jį kiršina 
priešas, tuojau suprąstų, jog 
priešus žiuri ne darbininko, pi- 
lįečię reikąjų, b^t sayo tikslų. 
Už tai karo metu atsipanda ne- 
utralėse valstybėse slaptų, ne-

norinčių savo pavardės pasaky
ti žmonių, kurie aukoja vienai 
ar kitai partijai sumas, nuduo
damas, jog simpatizuoja jai dėl 
jos skleidžiamų idėjų, gi ištic- 
ąų, šie visi pinigai eipa iš prie
šo generalinio štabo. Bet tie 
Žmonės, kurie tuos pinigus ima, 
kurie jais naudojasi, dažniau
sią npturį nei mažiausio supni- 
dmo iš kur jie kilo, kas tas, 
Kuris davė.

Jau prapjusiąme kare matė
me, kaip prancūzai su anglais 
per savo agentus švencarijoje, 
teikė pašalpą Vokietijos sparta- 
kistams, kurie dar šiuo vardu 
nesivadino ir kaip vokiečiai, 
toje pat Šveicarijoje, teikė pa
galbą rusų komunistų partijai 
ir dargi vėliau plombuotame 
vagone pervežė Rusijon, kad 
ten užbaigtų savo darbą užfron
tėje. Bet kaip vieni, taip kiti, 
išskiriant, jau kuomet vežė 
bliombuotame vagone, nenu
manė, kad gauti pinigai yra iš 
Prancūzijos ar Vokietijos gene
ralinio štabo.

Ši tema ne tik įdomi, bet ir 
ilga, jei norėtume atpasakoti 

■ kokių priemonių griebiasi ka
riaujančios valstybės savo tiks
lui pasiekti, užfrontes gyveni
mui paraližiuoti, gal prie pro
gos pakalbėsimo netolimoje at
eityje, o šį kartą baigiant, no
riu tik pažymėti, kad visos ka
riaujančios valstybės, be išim
ties, stengusi panaudoti priešo 
teritorijoje esančią opoziciją, 
nepasitenkinimu, bet tai daro 
taip slapta, taip gudriai, jog 
sunku žmonėms dargi susigau
dyti, kur rimtas organizacijos 
ar partijos darbas, jos pačios 
dirbamas ir kur darbas priešo 
naudai. Ir šiuo atveju teisinga 
valdžia tvirtindama, jog opozi
cija dirba priešo naudai ir pa
ti opozĮcĮja, kurusako, kad žiu
ri vien visuomenės reikalų, ir 
vieni ir kiti, tik retais atsitiki
mais teįstengia Įrodyti tai, ką 
sako.

Jeigu priešo agentai neveiktų 
slapta ir gudriai, valdžiai butų 
lengva Įrodyti, kad opozicija 
dirba priešo naudai, o opozici
jai apsisaugoti nuo tų agentų, 
kad ne tik neduoti valdžiai pro
gos kaltinti opoziciją išdavys
tėje, bet ir patiems nedirbti 
priešo naudai, kuris visgi prie
šas.

Bet priešas turi tuksiančius 
būdų apeiti abejų budrumą ir 
jo triukai, jo gudrybėssš dalies 
pasirodo tik po karo kuomet 
vienas ar kitas agentas parašo 
savo atsiminimus.

Ir todėl, jei fronte karas ne
bevyksta kaip reikia, tai už- 
frontinė kova vyksta nepapras
tu pasiutimu ir netik viešai, bet 
ir slaptai. Gerai visi atsimena, 
kad anglai su prancūzais mėto 
atsišaukimus užfrontėje,, vokie
čiai Įtaisė garsiakalbius fronte 
per kur kalba prancūzų kalba į 
kareivius, tą patį daro franeuzai 
ir visa lai daroma priešo atspa
rumui sumažinti, demoralizuo
ti, atgrąsįnti, paveikti ir tuo iš
šaukti nerąipunjus užfrontėje ir 
fronte.

Bet tai vieša ir netrui tos į- 
takos, kokią gali turėti 
darbai, kuomet liaudis 
supaisyti ar Jonas su 
kalba žiūrėdami žmonių 
lų, ar pasamdyti jpriešo.

Ir šie sproginėjimai laivuo
se, fabrikuose, gelžkelių katas
trofos, ne keno kito darbas, 
kaip priešo ągentų.

liet tai vieša ir neturi tos Į- 
viena kovą, turi dar ir ideolo
ginę pusę. Ir šiuo atžvilgiu vo
kiečiai geresnėje padėtyje, ne
gu Santarvės valstybės, nes vo
kiečiai šiandien turi už pagal
bininką ne tik pacifistus, bet ir 
komunistus, kuriuos paskuti
niame kare ųęftidojo abeji, gi Šį 
kartą juos naudoja tik vokie
čiai.

(Bus daugiau)

negali
Vincu 
rcika-
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KAUNAS. — Gegužės 16 d. 
Kaune įvyko nepaprastos iškil- 
mes, kurios liks istorinės Lie
tuvos ir Amerikos santykiuose: 
20 vai., Karo muziejaus bokšte 
vėliavos nuleidimo metu prie 
Nežinomojo Kareivio kapo bu
vo pasodintas Amerikos Rau
donojo Kryžiaus per nepapras
tų Amerikos pasiuntinį ir įga
liotų ministrų Lietuvai Oven 
Noremų atsiųstos nuo Wash- 
ingtono kapo iš Mount Vernon 
gedanės (ivy). Karo muziejaus 
bokšte šalia amerikiečių lietu
vių Lietuvai paaukoto laisvės 
varpo plevėsavo iškelta didžiu
lė Jungtinių Valstybių vėliava. 
Geda nes pasodino pats minist
ras Noremas ir Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus pirmininkas 
Dr. Alekna. Sodinimo iškilmė-

FERMA-
NENTS!

SKAMBINKITE:

REPUBLIC 9202
MARTY SVCILLA, Savininkė

Užtikrintas darbas visų 
pagražinimo darbų!

Nuolaida iki galo šio mėnesio 
ant visų Permanents.

Patyrusios Lietuvaitės!

MARTY’S
BEAUTY SHOP

6321 S. Westem Avė
Tel. Republič 9202

se dalyvavo skaitlingas būrys 
aukštųjų Lietuvos vyriausybes 
atstovų, Jungtinių Valstybių pa
siuntinybės personalas ir visi 
lietuvių amerikiečių draugijos 
nariai. Medeliu? pasodinus mi
nistras Noremas pasakė kalbų, 
perduodamas Amerikos tautos 
linkėjimus Lietuvai ir pareikš
damas, kad tie nuo Washingto
no kapo atsiųsti ir prie Lietu 
vos Nežinomojo Kareivio kapo 
pasodinti „medeliai bus ir atei
nančioms ^artoms pasiliks, 
kąip Amerikos ir Lietuvos tau
tų broliškumo simbolis. Baigus 
ministrui Noremui karo invali
dų orkestras sugriežė Amerikos 
ir ĮJ.etuvos himnu?. Atsakyda
mas ministrui Noremui, Karo 
muziejaus viršininkas gen. Na- 
gins pasakė tokių kalbų. Esu į- 
galiota? Pono Krašto Apsaugos 
Ministro pasveikinti, Jus, Pone 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
atstove, ir padėkoti už tų gar
bę, kurių jus parodėte musų 
tautai ir valstybei, pagerbda
mas šiandien musų žuvusius už 
nepriklausomybę karius ir Lie
tuvos Nežinomąjį kareivį. Po
nas Krašto Apsaugos Ministras 
įsakė padėkoti tamstai už pa
sodintus Tamstos rankomis au-

KAUNAS. — Jurbarko vieti
niai lietuviai imasi prekybos 
verslo su tikru pasisekimu ir 
turi jau per 10 puikiai egzis
tuojančių prekybos įmonių ir 
nemažų krautuvių. Viena iŠ 
stambiausių krautuvių čia yra 
Jurbarko verslininkų skyriaus 
vedėjo Jono Eičiaus. Be to, lie
tuviai čia turi gerai veikiančias 
dešrinę, arbatinę ir pieninę. Lie
tuviai verslininkai amatininkai: 
siuvėjai, batsiuviai svetimtau
čius jau visai nukonkuravo ir 
šiandien 80% visų Jurbarko į- 
mopiy yra lietuvių rankose, 
par paminėtini Jurbarko pe
lnės ūkio kooperatyvas “Suku- 
pys”, įsikūręs dar prieš Didįjį 
karų, lietuvio knygnešio Žibaus 
knygynas, Matulevičiaus malū
nas, Orento kailinių žvėrių u- 
kis ir St. Orento ir Jovaraus- 
ko lentpiuvė ir apdirbtos miško 
medžiagos sandėlis.

ŠVENTOJI. — Šventosios uo
stas kasmet plečiamas ir tobu
linamas. Uostų norima tiek pa
gilinti ir išplėsti, kad į jį galė
tų plaukti ne tik žvejų, bet ir 
mažesni prekybin'ai laivai, šių 
metų biudžete šventosios uos
tui plėsti yra skirta 2,450,000 
litų. Iš šios sumos molams sta
tyti yrą 7įumatylą 8Q0„Q0.0 lt., 
žemės nusavinimui — 750,000 
lt., ųpsto trobesiams — 3,60,000 
lt., krantinėms 300,000 lt., gili
nimo darbams — 100,000 lt.

VILNIUS. — Bytų Lietuvos 
srityse jaučiamas labai didelis 
gyvuliu trukumas. Mat, visus 
gerespiuosius arklius lenkai iš 
ukiiiipkų atėmė ir paliko tik 
pačius bloguosius. Dėl to Drau
gija Vilniaus kraštui remti iš 
savo turimų lėšų paskyrė 20,QQ0 
Lt., kurie bus išleisti arkliams

AMERIKIEČIU AUKOS VILNIAUS LIETU 
VIAMS ŠVENTOSIOS UOSTUI

\' 

Lietuvos Generalinio Konsulato New Yorke 
aukų pakvitavimas Nr. 36

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

Turtas virš r - - - $4)9Q01000.00 
Atsargos fondas virš $350,000.00 
Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

lą? Ąųt Namų Į iki 20 mt.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysjer arba Plymęuth

LOAN ASSOClATIONofChicago

JUSTIN MACKIEWICH, Eres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 Iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Aveliu?
Phone Virginia 1515

CHARTERED B¥ U. S. 
GOVERNMENT 

SAV1NGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Jei. VIRginia 1141

Naujos Mados Aparatas Pritaikymui Akinių.

AKINIAI VISOKIOS MADOS
*2.45

pritąįkyti akims su pilna garantija. Ekza- 
minavįmas akių veltui. Sulaužytą lensj. pa
darome už Nauji tempeliai 60c. Ad- 
jųstiųimas akinių VELTUI.

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

JOSEPH F. BUDRIK, 
FURNITURE HOUSE

3409-ljL S. HALSTED STREET. Yards 2151

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale 
4707 S. Halsted St 
Tel Boulevard 0014

MADOS

4394

No. 4394—Priejuostės. Sukirptos 
mieros “mažas” vidutinis” ir “di
delis”.

Jis prašo tamstų perduoti nuo
širdžiausių musų visų padėkų ir 
Amerikos Raudonajam Kryžiui, 
kuris teikėsi tuos augalus at
siųsti. Aš, kaip musų nepriklau
somybės kovų laikais pulk. Ry- 
ano bendradarbis, turiu iš savo 
pusės pareikšti ypatingo džiaug
smo. kad jus, pone ministre, tu
rėjote progos įsitikinti, kiek 
Lietuvoje Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus veikla yra aukštai ver
tinama. Džiaugiuosi taip pat, 
kųd anais sunkiais laikaįs ?u- 
kųrtęji čia pulk. Ryano prie 
Šiaurės Amerikos Valstybių 
simpatija ne tik neužgeso, bet 
šiandien yra respektuojama ir 
, ūsų tėvynėje, kų įrodo ir at
siųsti iš Washingtono ir paso
dinti prie žuvusiųjų paminklo

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti piųigys arba pair 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikią ac}re$U0B: 
Naujienos Pattetn Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L 
r—1 ......uiii j u.....ri

NAUJIENOS Patiem Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, IJL

atsiųsti man pavyzd) No.

KAUNAS. — Lietuvos darbi
ninkai pastaruoju metu pradė
jo gausiui steigti savo koopera
tyvus. Per pųlyginlj trumpų lai
kų, tų koopjeratyvų keletas jau 
įsisteigė Kaune ir Vilniuje. Ne
seniai Šančiuose įsisteigė me
džio pramonės darbininkų koo
peratyvas “Stalius”,. į ]kurį įsto
jo ųariųis apie 70 darbininkų, 
jau pradės darbus. Nariai su
dėjo po 10 lt. įstojamojo mo
kesčio ir po 50 litų pajų. Ko
operatyvas tuojau gavo nemažų 
kreditų grynais piųigais įš kitų 
kooperatinių bendrovių ir savo 
veiklų žada smarkiai išplėsti. 
Kooperatyvas turi šiuos gamy
bos skyrius: namų įrengimo, 
namų remonto, medžiagoms į- 
pakuoti dėžių gamybos, baldų 
ir kitko? Taip put įsteigtas vi
suomenei patarnavimo skyrius, 
kuriame dirba meisteriai, ku
riuos galima kiekvienu laiku 
pakviesti įvairių darbų atlikti. 
Kitas šiemet Kaune suorgani
zuotas statybos ir instaliacijoj 
darbininkų kooperatyvas “Tal
ka’’ jau gavo keletu stambių 
užsakymu. Pąy. varžytippse lai
mėjo Panevėžio kunigų semina^ 
rijos instaliacijos darbus sumai 
310,000 litų, Juodupėš pradžios 
mokyklos ir Kauno savivaldy
bės žiegždrių dvaro instaliaci
jos darbus. Kooperatyvas turi 
ųO narių, kurių kiekvienas turi 
teisę gauti darbo kooperatyvo 
vykdoippse statybose, dirbtuvė? 
se ir įmonėse, pagal savo spe? 
cialybę. Žiemos metu koope
ratyvas numato suruošti savo 
nųriaipų bendrojo lavinimo ir 
specialius kursus.

Vilnijos lietuviams
Providence, R. Į., suvienytų liet, d-jų surengto gegužės

20 d. Br. Motuzų filmų vakaro proga surinkta, pri
siuntė B. Simonavičius ...... ...................................... $287.65
(vakarų rengė: DLK Gedimino D-ja, šv. Jono Krikš
tytojo D-ja, SLA 347 kp., Am. Liet. Pilieč Pašalp.
Klubas; ąukojo: $50.00 — Am. Liet. Pilieč. Pašalpi- 
nis Klubas; po $25.00— DLK Gedimino Q-j» ir J- 
S. Karpavičius; po $10.00 — šv. Jono Krikšt. D-ja, 
Bridge Club Beverage Co. (B. Siįnpjiųvičius ip Ą. 
Deltuvą), V. Bielskis; po $5.00 — Br. Motuzai, J. 
Rusas, St. Rusas, J. Cickevičius su žmona,' A. Vąit- 
kunas su šeima, D. Bernatavičius, J. ir M. Baneyičiaj, 
A. ir P. Židcckai, Al’s Cafe, Dr. B. cįiapas; po $2.00 
— J. Brazauskas, V. Gudašaųskas, P. Merkis, Z- Cil- 
cius, F. ir J. Rusai, V. Benkauskas, V. Vasiliauskas; 
po $1.00 — A. Gumauskas, A. šerkšna, J. Gudųšaus- 
kas, Z. Lukšys, P. Vardera, E. čiočis, J. Stameliunas, 
Akųjavįčienė, A. Klimavičius, LarkQwįcz’aitė, K. šeš- 
tokevičius, S. Kuprienė, A.’ Ladišius, S. Baronas, S. 
Beišis, Z. Masilionis, M. Markevičius, K. Puodžiūnas, 
V. Paplauskas/F. Jokšų, A. Deltuva, P. ’Griška, M. 
Griškienė, J. Reižis, F. Karpavičius, J. Lėbedinskas, 
S. Sužiedėlis, M. Svikliutė, J. Adamonis, S. Rezukevi- 
čius, E. Lukšienė, K. Sviderskas, F. Dvareckas, J. 
Deltuviepė, L. Gąidąinaųskaitė, U. Gucauskaitė, R. 
Jąnušauskąs, K. Brazauskienė, A. Aliukonis, M. Jur
gelevičius, A. Martušis, V. Mcciunis, A. Belkus, A. 
Bartulevičius, K. Vaitekunienė, B. Valaitis, J. Žide- 
lis, B. Bartulevičienė, L. C. Gallagher, A. Baravykas, 
F. Stąsįpskas, Ą. O. Avižonis, K. Urbonais, V. Dzeke-

V. Markūnas, Detroit, Mich....... -.......................................  $10.00
J. ir O. Rudzinskų v.edyb. gyv. 25 pietų sukąktųvių pro

ga surinkta, prisiuntė J. Pilkauskas, Hartford, Conp. $15.25 
(aukojo po $1.00 — J. Rudzinskąs, O. Rudzinski.cnė, 
M. Tapkus, J- Urbonas, M. ir A. Kclėnai, Mįkelkųi, 
S. Mikelka, W. Sliimkus, D. Shimkus, J. Gįraitis, A. 
Ambrosas, A. Subačius; po 50c. — J. Pikelis, B. Shim- 
kųs, J. Pilkauskas; po 25c. — O. Visockicnė, A. Ber
notienė, J. NJargųilis, G. Dagilis, Jack Dali).

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje per jžd. K. P. .Gugį $300.00 
BUtsburgh, Pa., Br. Motuzų filmų vąkąro pelnas, prisiun

tė P. L. Pivaronas ........................................................ $14.42
Niągara Falls, N. Y., lietuviai (gen. konsulo J. Budrio at

silankymo proga, gegužės 29 d.) ..... .......... ,.....
(aukojo po $1.00 — J. Genis, J. Žiuklis, A. Urbonas, 
M. Kershis, Ą. Bąlčiauskas, P. Volųpgevičiųs, J. Ja- 
ruš,eyičius, B- Žiulis, Ą. ir M. Gutauskai; po 25c. — 
St. Šaplis, J. Jakimavičius, Gudelienė, K. Jarčikonis).

Anksčiau skelbki

$10.00

$637.32

.. $14,382.83.Bendrai Vilnijos lietuviams
Ši suma pervesta Vyriausiam Komitetui Vilniaus Kraštui Remti.

Šventosios Uosto statybai
V. Markūnas,'Dctroit, Mich.................. ................

Ši suma pervesta $usįsiekiniQ Ministerijai.
Lietuvos Generalinis Konsulatas visiems aukojusiems, rin

kėjams bei šiaip prisidėjusioms nuoširdžiai aukoja.
Consulate General of Lithuania,
16 West 75 th St., New York City

$5.03

1940.VI.5 New York.

(Vardas ir pavardė)
—......- ■■ ■.» jjj

(Adresai)

KAUNAS. — Gegužes 14 d. 
suėjo 70 metų amžiaus kun. 
ipgr. V. Dargini buvusiam uo
liam knygnešiui, kuris spaudo? 
draudimo ląikąi? susidėjęs su

+

įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA
IKI *34:50

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

tiktai laisniųoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Lawndale Dental Laboratories
HEJNA BROS.

3945 W. 26th St. 1724 So, Ashland Avė.
Tel. Lawndale 2f)0?-9 Jei. Monroe 9251

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

KAM LAUKTI?

Tel. CICERO 5306

C. & M. P AUGA
D1STRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ 
/ Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

Vietor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING 
Perkraųstom forničiiu, pianui .r 
visokius rakandus bei storus 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pastatom an
glis j ,visas miestų dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

SENIAUSIAS AMERIKOS RIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje sukeikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĘ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klų, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, jilatina 

mokslų ir kultūrų, kovoja su lietuvių mitąutimu.
Sykį savaitėje Iciijįiią jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų
Pasaulį“

Kaina metams $5.00. Lieluyoje ir BroųŲy110
Laivakorčių atįenlura ir patarnavimų biuras. Piniijų 

per siunti n\aa į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brpoklyn, N, Y.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS

.... . *13.50
[SMAS.... *50.00
RAUDONGYSL1Ų $,OC flH 
Išėmimas ir Lįgon. faiw«UM
REUMATIZMAS CO H
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C*f A f)
ir vaistai ................. * I .UU
DOUGLAS PARK IIOSPITAL

1900 S. )<edzie Avė. Chicago

NUDAŽYTI 
KURTENUSSU

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA

10c
3 už 25c

Gypsy %
EČRU CURTAtN DYE

YRA VAISTŲ IR NOTT1ONS 
KRAUTUVĖSE

šaltimiero Rytmetinių
uarcus

LIETUVIŠKŲ
RAMO 

PROGRAMŲ 
;e:09 VALANDĄ RYTO1480 KYLOCICLES

RAŠTINE:
6912 SO. WESTERN AVĖ. PgOSPECT 4050

GARS1NKITĖS “NAUJIENOSE”

g DABAR JAU GALITE PIRKTI Iš LIETUVIO ĮSTAIGOS

| PACKARD.. CHRYSLER - PL YMOUJH
| BALZĘKAS MOTOR SALES

«P WILL LIKĘ US”
3451 ARCHER AVENUE

Tel. VIRGINIA 2332
4030 ARCHER AVENUE

Tel. VIRGINIA ISIS '

RYTINE KABIO
valanda
iš stotie

f

Kasdien nuo v. ryto 
iki 045 vąl. ryto

ISginb vtliąmfcs iinįąs, 
muziką |f kitus I4»mlus 

prąoęŠimus.

>h?b»nnai Naniimose 
iwh naudą rfpltn 
rpd nyrins Naniionn®

• m n m ■< lintrn?
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A CHALLENGING NEW KIND 0F 
VACATION

By Joseph Bendler, 
Cleveland, Ohio.

newThere has been created a 
movement, something outside of 
the government, which has come 
about because of the many worth- 
while experiences with the C. C. C. 
Camps. To-day there is something 
likę a work camp movement.

Dorothy Thompson, the well- 
known journalist and radio comen- 
tator, in her artiele “A Job for 
Youth”, gives a brief history of 
how this movement started. Over 
a year ago the intercollegiate Com
mittee for Student Refugees took 
up the idea of work and study 
camps. This Committee. organized 
by American College students, had 
created scholarships and funds in 
American Colleges, by means of 
which exiled youths from totalita- 
rian countries could continue their 
education. The vacation problem 
led the committee to sėt up a Work 
Camp for Democracy, near Pough- 
keepsie, New York, in which Amer
ican born youth could meet and 
work with young refugees, and 
learn from them how democracy 
had been lošt in their countries. 
This one experiment was so suc- 
cessful that a new organization, 
“Work Camps for America” was 
established, with the idea of de- 
veloping responsible young citizens 
through communal work.

The movement recognizes a di- 
rection that democracy mušt take. 
With inereased priviliges come in- 
creased obligations. It 
Youth ever inereasing 
It fumishes youth with 
tion. free playgrounds
insures then against unemployment 
and in many cases pays part of 
their rent. Through subsidies on 
housing 
to feed 
sistence, 
Dorothy
Democracies decay 
zens inerease their 
the government without, at 
time, inereasing their own contri-
bution to the general welfare, and 
So if all the boys and girls in this 
country were compelled to spend, 
at least their summers of three 
months each, betvveen the ages of 
sixteen and twenty-one, on work 
of national importance, they would 
pay in some measure for their edu
cation and sočiai security which the 
community assumes throughout 
their lives. They would be giving 
out of their whole lives nine months 
of devoted organized Service to the 
nation with their own hands, to 
build the playgrounds, plant the 
trees, clean the lands and decorate 
the school houses of which they, 
as part of the community, are the 
owners, to which ther children will 
be heirs.

These work camps .organized on 
a large scale, could afford city 
children a chance to live and work 
for a definite period of their lives 
i n the country ;to become practic- 
ally aware of national problems; to 
become familiar with far distant 
parts of America. They would con-! 
tribute to the social-democratization 
and to the sense of being a part

of somęthing larger then the family 
or the immediate society in which 
they live.

According to Information put out 
by the Work Camps for America, 
whose address is 2 West 64th St.. 
New York, N. Y., there are already 
established five such camps through
out the country. The study pro
gramme and work-projects are so 
sėt up as to offer the most interest- 
ing combination of work and stu
dy.

For 
Camp 
nessee
Folk School, in Monteagle, Tenne- 
see. The work project 
to improve the facilities 
school and to work

instance, the Highland Work 
will be located in the Ten- 
mountains ,in the Highland

will be 
of the 

on a play- 
ground for the surrounding com-
munity. The study programme of- 
fers as opportunity to acquaint the 
campers with the Southern labor 
movement. The work camp 
learn 
their

may 
much from these people and 
way of life.

(T. B. C.)

“Y” College to Start 
Summer School 
June 17

guarantees 
privileges. 

free educa- 
and parks,

projects it undertakes 
them at the level of sub- 
if they are 
Thompson

without income. 
points out that 
when the citi- 
demands upon 

the
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SHE’S MISS EXPOSITION I knou)
Dutch by birth, an Amer

ican by adoption, Hendrik van 
Loon knows war. In 1914, 
vvhile a reporter for the As
sociated Press stationed in Bel- 
giom, he saw the tragic eva- 
cuation of Belgians and his 
fellow countrymen.

1940

IJIa Deane is this pretty young woman who has been choscn 
Miss Exposition for the Fair in ’40 on Treasure Island. She’s 
to reign over the 1940 Golden Gate International Exposition as 
onc of the streanilincd beautics of the Golden Days of ’40 show.

The Central Y. M. C. A. College 
will open its nine-week summer 
session June 17 with a totai of 73 
courses .including several never be
fore offered in the summer. The 
hlgh school and secretarial school 
will open their summer term on 
the šame date with a schedule of 
44 day and evening courses.

The courses includes one on the 
history of European civilization, to 
be given in the evening by Dr. 
Martin Weinbaum, formerly a 
member of the history department 
of the Berlin University, Germany, 
and Manchester University, Eng- 
land.

Dr. Weinbaum is a very fine and , T .. , . . .. , ,waukee on July 14, sponsored byextremely mteresting educator. I . ,
A Student tie committce of the organ-Į 

iza^ion, is naturally the talk of 
the town.

Members of the society are found 1 
, to be among the most active Lith-I 
uanians. They do not 
membership to one 
būt are also active in 
other cultural groups.

U. S. Gives Merit 
Tęst For Instrument 
Makers

Chicago Lithuanian Society

YOUTH

July 14 Excursion
Is Talk of Town

»' > - ■■ y‘» -A • ■) i 1 ■ 4

Because the Chidago Lithuanian 
Society, with a membership of 
about 6,000, is the largest Lithua-' 
nian organization in the city of

..LIH

By Hendrik Willem Van Loon

To the P eo p 1 e 
of America:

You, who slėpt in a comfortable 
bed in a comfortable home lašt 
night. You, who enjoyed a com
fortable breakfast with all the cof- 
fee and cream you wanted, eggs 
and bacon and a chat with your 
wife before going to town. You, 
whose children happily marched 
Off to school this morning, looking 
at the pretty airplane flying over- 
head without rushing shriekingly 
back towards the house to 
shelter in the cellar. You. 
štili may believe (even now 
after endless vvarnings) that
things cannot happen here, I am 
addressing myself to YOU.

find 
who 
and 

such
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Bric Brač
by BRUNO RAY MATHEVVS

ROMANCE: John Kubilius, one 
of the most promising young Lith
uanian artists in Chicago,- and 
charming Mildred Jokubka an- 
nounced their engagement on the 
most romantic date of all, June 1... 
Both are active members of the

f°ri Naujos Gadynės chorus... Kubilius 
The excitement js a]so a rnember of th 

off yet, if we may 
the fact that, when 
written, his Chicago 
not yet heard 
is no
He would be

doubt
from 

about 
with 
com-

recital
School

voice
Steph- 
to at- 
Curtis

This šame night literally millions 
of men and women and children 
have slėpt out in the open. They 
have had no breakfast. They have 
had no breakfast nor anything else 
to eat since they were told to run, 
to run for their lives, for the mer- 
ciless tanks were coming, throwing 
flames and streams of lead erush- 
ing and destroying everything 
met on their onward rush.

they

they 
their 
their

SINGERS: Brooklyn’s Alex Va
siliauskas-Wesley, well known to 
Chicago Lithuanians generally, es- 
tablished a unique record on May 
28 when he became the first Lith
uanian to sing in New York’sfcCar- 
negie hall... The engagement had 
Alex on pins and needles 
weeks in advance 
has not worn 
judge so by 
this is being 
friends have 
him... There 
Alex’ talent...
the' Lithuanian State Opera 
pany now, if the war hadn’t broken 
out... Aldona Grigonis is one of the 
entrants in the Chicago opera au- 
ditions whidh start tomorrow... 
Lašt night* she sang in a 
given by the Cosmopolitan 
of Music... The violin and 
pupils of Charles and Alice 
ens, respectively, invite you 
tend their recital at the
Hali, Fine Arts building, 410 So. 
Michigan avė., Wednesday evening. 
The recital may be likened to a 
post-season revicw of your favor
ite Lithuanian amateurs... Partici- 
pating, among others, will be 
Christine Miller, Jacqueline Urbik, 
Edna Kazlauskas, Aqueline Misevi- 
vich, Irene Chensky, Estelle Rim
kus, Christine Kriščiūnas, Justine 
Church, Evelyn Kazy, Bernice Tu
mas, Lillian 
Rimkus., 
brother and

■ tone voice.

Baronas and Alphonse 
The latter is Estelle’s 
has a promising bari-They have lošt everything 

had worked for, everything 
grandfathers had worked for, 
grandmothers and great-grandmo-
thers had worked for and seraped 
for. Their less fortunate neighbors 
lay dead by the roadside, their 
limbs broken by the weight of 
tanks and motorized guns, their 
brains spattered over the soil that 
had been theirs for 
rations.

birutė

Chicago 
Lithuanian Society... Those posters 
which advertise the Milwaukee 
boat excursion being sponsored on 
July 14 by the youth committee of 
the society are his work. He is also 
rtaff artists for the Jaunimas... 
Ilernice Gronskis exchanged vows 
with Adolph Dargis during the 
week end... Ditto for Charles Pa
kalniškis and Florence Olsen... The 
ist of June honeymooners is too 

long for complete publication, so 
we vzill give you only the narnės 
of some who might he more wįde- 
ly known: Joseph Maksvytis and 
Helen Rutkauskas, Mary Banaitis 
and John Sarpalius, Casimir (Char- 
ley) Yurkus and Eleanor Kanels- 
kis, Stella Malinauskas and Joseph 
Tvardauskas, Edward Daujotis and 
Susan Svinskunas (married in a 
morning ceremony Saturday), Jo
seph Dzimidas and Ann Krinčius, 
Ben Varacinskas and Helen Radau
skas, and Edward Pocius and Do
rothy Barsema..

EDUCATION: Edgar Firantwas 
an honor graduate in architectural 
engineering at Armour lašt week... 
Ambitious. sincere, hard-working 
Edgar deserves the congratulations 
which are being heapcd upon him... 
He was avvarded a scholarship for 
a master degree... Other Armour 
graduates are 
leika, John 
Lloyd VVilliam 
Shukes... The
“graduation party” to honor mem
bers who ■ are received : 
this month... Incidentally, you 
expect a bombshell in the metro- 
politan press if the efforts of a 
group of Lithuanian students are 
successful... They accuse a depart- 
ment of a Chicago tech college of 
being pro-German to a point of 
favoritism... Inferior work by stu
dents of German extraction does 
not bar them from winning better 
grades and awards... Some of the 
instructors, according to this group 
of students, cannot even speak cor- 
rect English... Norman V. Ambrose, 
the son of Chicago’s V. B. A. visi- 
ted Chicago with some friends-Jast 
week... A native of Boston, Norman 
graduated the Massachusetts Insti
tute of Technology lašt week... He 
was eccompanied by Jerry Kasey- 
Kazekevičius, VVilliam Anderson 
and Franklyn Brown...

Edward 
Charles 
Norkus 
LUC is

Thomas Mi- 
Balsewicz, 

and Charles 
planning a

Although at its1 organization, the
L.U.C. totaled onliy eight members, 
i n the past two yjears over a hund-

, red new people have come up for 
membership. The influx of new j know whereof

i members greatly enriched the re-.^y-8^ years ago I

countless gene-

I speak. Twen- 
_____ __ ____ _______  __  _ saw just such 

! Chicago, the boat excursion to Mil- sources oftothe cfub for these people'a flight. I was in it and even today 
most part talented,!1 do not know how 1 got out of it- 

Būt then v/erfere was civilized, 
store to draw' comPared to what it is today. And 

from. the club felt it could expand | list.en to me’ Y0U in your comfort 
its rather limited program and take, 
up work which was impossible with °t God that those things are not 
a smaller membership.

were for the i 
ambitious, energetic and persever- > then warfare 
ing. With such a L.__ JI___

<1

Birutė is ’preparing to appear 
in the SLA convention concert, 
which will be held June 24, a Mon- 
day night. That is 
vention opens.

Delegates from 
country will be
home town friends will want to 
know everything about Chicago 

. Since 
so well-known to 

in various col- 
live up to its

the day the con-

all parts of the 
attending. Their

sheepskftis 
, you &n

---------------------- — —- -------------------------... j— ------------------- ---- ------- --------------------- -—j..................o -----------------------

1 and security, it is būt by the gracejwhen the delegates return. 
the chorus is 
all the Lithuanians 
onies, Birutė mušt 
reputation.

confine their 
organization 

one or more 
You can 
Pirmyn 

. Naujos Gadynės choruses, in 
;LUC, the LYS, the SLA and 
merous other representative groups.

For this reason the Milwaukee 
excursion premisos to be a gala 
holiday for all Lithuanians of 

• a basket pienie on a 
• boat. If any of your friends are 
members of any of the above men- 

ftioned organizations, you can be 
sure you will not be lonesomo if 
you ’join the crowčf on the S. S. 
City of Grand Rapids on July 14.

Applications were being accepted them in the Birutė; 
today by the United States Civil 
Service Commission for competi-; 
tive examinations to fili positions 
of instrument maker in the federal; 
Service. Applications mušt be filed 
with the commission’s 
Office not later than 
examinations cover 
ranging from chief 
maker with a salary 
year, to instrument maker with a 
yearly salary of $1,800.

Washington’s 
July 5. The 
four grades, į v_

instrument 
of $2,600 ai1?

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

find 
and 
the 
nu-

happening to you today as they 
may happen to you tomorrow. And 
then, if you have any compassion 

your fellew-men in France 
your pocket 

a depression 
house and a 
children and 
Stop feeling

Out-of-Towncrs Tool
Out-of-towners, from Rockford, 

Aurora, St. Charles, Waukegan, 
and Gary will also participate in 
large numbers. There are scores of 
Chicago Lithuanian Society mem
bers in those towns and they will 
v/elcome the opportunity to spend 
a one day vacation with their 
cago friends.

Tickets 
now, and 
members 
or at the 
The cost of this 
is $2.00. There is 
of tickets for children 
years of age, at $1.00 each. In or- 
der that v it could make better ar- 
rangements for a more 
outing, the youth committee 
appreciate the purchase of 
in advance. Buy them now!

Time and again attention was 
brough’t to the fact that the L.U.C.1 up°n 

could and should do something to 
encourage and educate 
school students to go to 
The members recognizcd that such 
an activity was an excellent one 
for the group būt that it also in-' 
volved a great deal of responsibili-! 
•ty since it had to be well planned 
in order to funetion efficiently. 
Hence until recently the club did 
very little on this score. However, 
at the present time there is an 
L.U.C. Auxiliary through which the 
club is ablex to help high school i you can find and send it to your 
students learn of the many possibi- local Red Cross chapter. Every cent 
lities open to them by the colleges 
and universities.

and Belgium ,dig into
Stop talking about 

the high which štili left you a 
college J h°me and a wife and 

.. . - J safety and comfort.
; sorry for yourself, for nothing has 

. i ever happened to you of that which 
is now happening to millions of 
your fellow-men whose only crime 
consisted in the fact that they lived 
when Anti-Christ came back to 
earth.

For this rėason
are being held each wcek at the 
new Sandara hall, at the corner 
of 33 and Green sts., a few doors 
west of the former location.

two rehearsals

Stop thinking. Just 
get hold of whatever

feel. 
small

And 
cash

All members are urged to attend 
rehearsal tomorrow night, and the 
Friday night meeting, whcn elec- 
tions of officers will be held. Plans 
for the coming season will also be 
discussed. If you have any sugges- 
tions which might improve the cho
rus, be prepared to prescnt them.

AI “Adolph

will go to those unfortunate vie
tinis of Hitler’s demented fury. Būt 
give! Give as much as you can! 
The Red Cross alone now stands 
betvveen life and death for those 
hapless millions. The AMERICAN 

..... ................         . Mark that word 
offering an award to one graduate j AMERICAN and give. For the day

The Birutė chorus will sponsor a 
moonlight pienie at the Liberty 
Grove (Dambrauskas Farm) on 
Saturday night, August 3. Members 
and their friends are asked to keep 
that date open.

KNICKKNACKS:
Dobar, who came to Chicago from 
New Jersey Severai weeks ago, 
will make his permanent residence 
here... His wife arrives here this 
week to take over her duties as a 
nurse at the Holy Cross hospital... 
We have seen photographs _pf Mrs. 
Dobar and mušt enthusiastically 
statė that New Jersey’s loss is 
Chicago’s gain... Tavern-keeper and 
politician Bill Popeli is telling his 
friends and acquaintances how he 
routed three armed robbers from 
his 
būt 
the 
ers’
plans have not gone astray before 
this is published, is on her way 
to Washington, D. C. accompanied 
by her prospective father-in-law, 
to visit her fiance, Dr. VVilliam 
Charm...

Chi-

“WALTZ OF THE FLOWERS

CHICAGO PARK DISTRICT
DIVISION OF RECREATION

Lithu-

stay for a full

NOTE:

will
Red 
the 
būt

sale 
from

place of business 
only after they 
cash register and
pockets... Ann

of the 
offiee

Come 
day of

BRM.

pleasant 
would 
tickets

lašt week-— 
had emptied 
the custom- 
Skrickus, if

third part of Mr. C. V. 
We Take a Trip

Farm) this Sunday. 
and

— at —

MARQUETTE PARK ' 
67th STREET AND KEDZIE AVENUE

Friday, June 28, 1940, 7:30 P. M.
• v <

Under the direction o€
VYTAUTAS FIANADAR BELIAJUS with the Lithuanian 

Youth Society Folk Dancers.

To* further encourage the out- 
standing work being done by Lith
uanian High school seniors, the L. 
U.C. will recognize such work by RED CROSS.

_____________■

A Chicago Park District interpretlve ballet group dances to 
the accompaniment of “Waltz of the Flowers” from Tschaikows- 
ky’s “Nutcracker Suite”, one of the symphonic recordings being 
distributed by the Chicago Music Appreciation Committee.

The ballerinas are Gloria Collins, Rosemary Gleason, and 
Dorothy Miller

for the trip are on 
can be purchased

youth committee 
of the Naujienos, 
one day vacation 
a limited number 

under 12

may come when you yourself 
need such help. Give to the 
Cross and give now. Not in 
name of any country or race, 
in the name of common decency 
and because you are an American 
and because it makes you siek to 
hear of a cruelty and a bestiality

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

Pienie Sunday
Members of the Chicago 

anian Society and their friends are 
reminded that the annual pienie 
of the Society will be held at the 
Liberty Grove (formerly Dambrau
skas 
early 
fun.

The
Liūtas' artiele, 
to Vilnius” will appear in the next 
issue of the English Sėction,

per year. Any student graduating 
in June 1940 from an accredited 
high school, public or parochial, is 
eligible for the initial award. Ap
plications may be made by the 
student himself, his teachers, or his 
friends, and should list. scholarship 
rating as well as extra curricular.
activities since both will be taken ^his planet of ours has never seen 
into consideration. Application for.^^ore- Grivė to the Red Cross and 
this award may be made not) later (give NOW! Būt give!
than Wednesday June 19. Further 
information may be obtained from La(jy EstllCF Gcts 
the chairman of the L.U.C. Auxilia-
ry Mr. C. J. Rusackas 5600 S. Eli- Scolding* 
zabeth Street, Chicago, Illinois. I ________

The Federal Trade commission 
has issued a complaint against La-( 
dy Esther, Ltd., a Chicago cdsme- 
ties distributor, ordering the con-l 
cern to cease representing that its 
Lady Esther face cream will pene- 
trate below the skin, that it will 
eure a dry skin; that it will remove 
all wrinkles and1 lines and dissolve 
dust, dirt or dead skin cells and 
these results are guaranteed, unless 
the true nature of the guarantee 
is disclosed.

presents

A LITHUANIAN HARVEST 
AND ST. JOHN’S FESTIVAL
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Rytoj Svarbus Cicero 
Namų Savininkų 
Susirinkimas

CICERO. *— Svarbus Ciceros 
Lietuvių Namų Savininkų ir 
Politikos kliubo priešpusineti- 
nis susirinkimas įvyks rytoj 
birželio 11 8 v. v., Liuosy-
bės svetainėje.

Visi kliubiečiai esate ragina
mi dalyvauti nes yra daug svar
bių dalykų aptarti.

Po susirinkimo bus minimas 
kliubo keturių metų gyvavimo 
jubiliejus. Žinoma, bus ir gar
daus alučio troškulį nuraminti. 
Bukite visi, o atsilankęs nesi
gailėsite. Visi turėsite smagų 
laikų. Valdyba

Salvation Army 
Pardavinės 
“Kukulius”

Neturtingųjų Naudai.
Antradienį, birželio 11 d., 4,- 

000 liuosnorių moterų pardavė 
nes kukujius (doughnuts) prie 
kiekvieno miesto kampo.

Tame, rodos, nieko įdomaus.

A. + A.
JUZĖ LIUTKIENĖ ' 

(Monchunskienė)
Persiskyrė su šiuo pasau

liu birželio 6 dieną, 9:15 vai. 
vakare, 1940 m., sulaukus 51 
metų amžiaus, gimus Kalnujų 
miest., Raseinių apskr. Ame
rikoj išgyveno 33 metus. Pa
liko dideliame nubudime sū
nų Juozą Liutkų ir jo duktė 
Evelyn, seserų vaikai: Mrs. 
McDonough, Mrs. Elvvood, 
Mrs. Geiser, Juozapas, Boles
lovas ir Lawrence Mockai.

Priklausė Organizacijose 
Chicągos Lietuvių Draugijoj, 
Royal Neighbors of America, 
Qucen Hedwig z\ltar and 
Rosary Society.

Kūnas pašarvotas randasi 
5325 Fullerton Avė.

laidotuvės įvyks birž. 10 
dieną, 10 vai. ryto iš kopi, 
į Sv. Stanislovo parapijos baž
nyčią 2318 Lorel Avė...kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Adalberto ka
pines.

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

Nubudę liekame,
Sūnus, Sesers Vaikai 
ir Giminės,

JOKŪBAS RASZIMAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 8 d., 4 vai. popiet,
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Vilkaviškio apskr., Al
vito parap. Amerikoj išgyve
no 52 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Juzefą po tėvais Jab- 
lonskaitę, dukterį Marijoną 
Margienę, žentą Vincentą, 7 
anūkus, 2 proanūkius ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 810 East 
53rd St., Chicagoj. Laidotuvės 
įvyks antradienį, birželio 11 
d., 8 vai. ryto iŠ namų į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jokūbo Raszimo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuyėse ir suteikti 

Ijam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka:
Moteris, Duktė, žentas, Anū
kai, Proanukai ir Giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138.

Juk šiais laikais galima daug 
įvairių daiktų nusipirkti ant 
kampų, nuo kaklaraišių iki 
“gvarantuotų auksinių laikro
dėlių” — už kvoterį.

Vienok, čia įdomybė yra ta
me, kad kukuliai bus popieri
niai, ir bus parduodami Salva
tion Army naudai.

Surinkti pinigai bus sunaudo
ti pagerinti Chicągos biednųjų 
būklę. Didžiausioji dalis pinigų 
užmokės už užlaikymų organi
zacijos “šyiežaus oro stovyk
los”, Antioch mieste, kur kas 
metai apie 4,000 Chicągos ne
turtingųjų motinų ir vaikų yra 
aprūpinti nors trumpomis atos
togomis. (Sp.)

Gražiai Palaidojo 
Atlantikietį 
A. Guzauską

Mirė širdies Liga.

ATLANTIC. — Čia vietos lie
tuvis, Antanas Guzauskas, neti
kėtai mirė birželio 3 d. širdies 
liga, savo namuose, 4918 So. 
princeton avė, Paliko žmoną, 
Oną, ir tris duteris, Joscphine, 
Anne Roth ir Sopina Ward.

Birželio 6 d. buvo išlydėtas 
iš Ridiko koplyčios, 3354 South 
Ilalsled st., į laisvas Tautiškas 
Kapines. Laidotuvių ceremoni
jos buvo atliktos trumpai ir 
gražiai, prieš išlydint velionį iš 
koplyčios. Pats laidotuvių di
rektorius, p. P. J. Ridikas, pa
sakė gražią kalbą, suminėda
mas velionio Antano nuopelnus 
šiame pasaulyje.

Į kapines palydėjo gražus bū
rys draugų, kaip lietuvių taip 
ir svetimtaučių. Kaip 11:30 gra
bas buvo nuleistas į juodą že
melę. Antano žmona ir dukre
lės graudžiai verkė savo myli
mo vyro ir tėvelio. Čia dar p. 
Ridikas išreiškė padėkos žodį 
grabnešiams ir laidotuvėse da
lyvaujantiems, ir užuajautą ve
lionio žmonai ir dukterims jų 
liūdesio valandoj.

Buvo Laisvas, Pažangus.
Antanas Guzauskas, kiek aš 

žinau, buvo geras ir teisingas 
žmogus, vedė gražų šeimynišką 
gyvenimą, su kaimynais gražiai 
sugyveno ir niekam skriaudos 
nepadarė. Jis džiaugėsi gavęs 
du išmintingu žentu, kurie ji 
mylėjo kaip savo tikrą tėvą. 
Nors praeitais keliais metais 
buvo gyvenimo rūpesčių pri
spaustas, vienok to nepaisyda
vo. Visuomet buvo linksmas ir 
draugiškas. Jis buvo laisvas — 
nei prietrams nei burtams ne
tikėjo — tad dabar kai kurios 
davatkos zirzia kaip bitės avi- 
lyj. Girdi, kodėl jį palaidojo be 
bažnytinių apeigų. Bet laisvi 
žmonės nori laisvai gyventi, lai
svą ir poilsį rasti. špokas

Metinės Mirties Sukaktuvės

AGOTA AUGAITIENĖ 
po pirmu vyru Kasparienė, 

po tėvais Lukauskaitė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

11 d. birželio, 1939 m., sulau
kus putės amž., gimus Bertu
liu kaime, žemaičių Kalvari
jos parap., Telšių apskr. '

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, sūnų Albiną Ir 
kitas gimines.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios moteries ir motinė
lės bus laikomos šv. Mišios 
šv. Antano parap, bažnyčioje, 
11 d. birželio 1940 m., 7.00 v. 
ryto. Kviečiame visus gimi
nes. draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į pamaldas.

Mes Tave musų brangioji 
moteris ir motinėlė niekuo
met neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrįši, bet mes ank
sčiau ar vėliau pas Tave atei
sime. Lauk mus ateinant!

Nubudę liekame:
Vyras Juozapas, Sūnūs

Albinas.

Roy “Boots” Dickerson, vienas iš pripažintų ge
riausių “starterių” arklių lenktynėse. Jo darbas' yra pri
žiūrėti, kad visi arkliai pradėtų bėgti kaip vienas lenk
tynių pradžioje. Jeigu ne visi sykiu baigia, tai ne jo kal
tė. Dickersonas bus “starteris” Ąrlington Parke, kuris irt*" 
sidarys birželio 24 d., ir vėliau Washington» Parke.

“Vilniaus Diena”
Liepos 28-tą
Sunset Parke

Visas Pelnas Vilniui šelpti
Bendras Vilniui Šelpti Komi

tetas Chicagoj rengia iškilmin
gą “VILNIAUS DIENĄ” sek
madienį, liepos 28 d., Sunset 
Parke.

Tąį bus didžiule Chicągos 
Lietuvių demonstracija su ne
paprastu programų, pasilinks
minimais ir kalbomis. Į suren
gimą šios “VILNIAUS DIE
NOS” yra kviečiami prisidėti 
visi Chicągos lietuvių kliubai, 
draugijos ir kitos organizaci
jos, taipgi pavieriiai veikėjai.

Visas “VILNIAUS DIENOS” 
pelnas bus paskirtas sušelpi- 
mui Lietuvos atvaduoto kra
što.

Visos organizacijos yra pra
šomos išrinkti po du delegatus 
ir pasiųsti juos į bendrą atsto
vų susirinkimą, kuris įvyks šios 
Dienos reikalu antradienį, lie
pos 16 d., Sandaros svetainėje. 
Moterų susirinkimas taipgi šiuo 
reikalu įvyks liepos 18 d.

Visais “VILNIAUS DIE
NOS” reikalais prašom kreip
tis į Vilniui Šelpti Komitetą, 
ad. 2201 Cermak Iload, CANal 
6122. S. Čepienė,

Už Komitetą.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Abrąhąm Cohen, 23, su Lil-

Uan Kunis, 19
Thomas Kikas, 29, su Betty

O’Shea, 29
Harold Rioux, 29, su Marie

Markus, 24
Edward Totsz, 23, su Ber- 

nice Duoba, 21
Peter Sireikis, 31, su Anna 

Jankauskis, 24
Joseph Sharcot, (F4ttsburgh,

Pa.), 25, su Audrey Salins, 25
John Kįnder, 29, su Cathe- 

rine Chiabotti, 21
Clarence Buerth, 32, su Lu- 

cille Miežis, 20
Stanley SIawinski, 26, su He-

len Sobus, 25

leikąlauja
Perskirų

Charles Straka nuo V. Stiu
ką

Perskiras
Ąnton Karnelšky nuo Anna 

Kamelsky
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TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ
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Turi Pasisekimą 
Biznyje Balzekas 
Motor Sales

4030 ArcTier Avė. ir 
3451 Archer Avenue

Brighton Park kolonijoj, jau 
per daugelį metų randasi Bal
zekas Motor Sales. Per tą lai
ką, Balzekas Motor Salos yra 
pardavę lietuviams tūkstančius 
automobilių. Ir reikia pripažin
ti, kad ši žymi lietuvių įstaiga 
teikia gerą patarnavimą ir kos- 
tumeriąi yra Užganėdinti.

Iki šiol turėjo tik vieną au
tomobilių pardavinėjimo įstai
gą, bet šiomis di’enomis atida
rė ir antrą, ši antroji vieta ir
gi yra moderniškai įrengta ir 
čia pardavinėja PACKARD au
tomobilius.

P-nas Balzekas sako, kad lai
kai dabar jau pagerėjo ir lie
tuviai, jo koštumeriai, pagei
dauja geresnių automobilių, 
užtai jis dabar pardavinėja ne
tik PLYMOUTH, CHRYSLER, 
bet ir PACKARD.

— Na, o kaip sekasi parda
vinėti PACKARD automobilius, 
paklausiau.

— Labai gerai, sako.
Kiek man teko pastebėti ir 

tėmyti, kaip p. Balzekas veda 
biznį, jis daugeliu atžvilgių ski
riasi nuo kitų biznierių. Jis vi
suomet užganėdintas savo biz
niu ir visuomet tvirtina, kad 
jam biznis sekasi, žodžiu, vi
suomet optimistas. Savo biz
nio įstaigoj, jis visuomet su 
šypsena ant veido. Jam vesti 
biznį, tai tikras malonumas. Ir 
kas moka ir sugebą taip ma
loniai vesti biznį, nėra abejo
nės, kad jam sekasi. Sekasi ir 
p. Balzekui.

Balzekas Motor Sales garsi
nasi kasdien “Naujienose”. O 
kas garsinasi, tas, nėra abejo
nes, turi ir pasisekimą. Ben
drai, amerikiečiai tiki į skel
bimus ir remia tas įstaigas, 
kurių skelbimus mato laikraš
čiuose.

Linkiu Balzekas Motor Sales 
dar didesnio pasisekimo bizny
je. — A. Z.

KAUNAS. — Į Kauną buvo 
atvykusi Vilniaus lietuvių dele
gaciją, kuri lankėsi pas šv. Tė
vo atstovį Centozą, ir prašė jo, 
kad kaip.’ galima greičiau su
tvarkytų pamaldas Vilniaus 
bažnyčiose. Atstovas pasakė su
prantąs lietuvių katalikų reika
lus ir daty$iąs viską, kas nuo 
jo priklauso.

Daug Organizacijų 
Dalyvaus “Jaunimo” 
Joninių Piknike

Gavo Rengėjų Kvietimus.
“Jei lik musų organizacijos į- 

vcrlins musų pastangas ir pa
kvietimus į ‘Jaunimo’ Joninių 
pikniką priims, tai mes galime 
tikėtis gražaus skaičiaus orga-

CLASSIFIED ADS.
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
MERGINA BENDRAM RUOŠOS 

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

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

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.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, lengvas skalbimas, papras
tas virimas, savas kambarys. Bo
nus, liudymas. Hali, 333 Webster 
St., Tel. Elmhurst 4141.

iielP vvanted—malė

FURNISHED ROOM—TO RENT 
GyyaninuU Kambariai

FURNIŠIUOTAS KAMBARYS 
pigiai naujai išdekoruotas, garu ap
šildomas. Šiltas vanduo, geras dėl 
virimo ir elektra kambaryje. Savi
ninkas lietuvis, 537 N. Clark 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.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDUOS LUNCHRUIMĮ ir na
mų darbo aiskrymo šapą patyrusiai 
porai. Einąs biznis. Kreiptis 2449 
West 47 th Street.

nizuotos visuomenės atsilanky
mo”. Taip sako “Jaunimo” lai
kraščio redaktoriai, kurie da
bar, apart leidinio laikraščio, 
yra ąpsivertę darbu rengime sa
vo metinių Joninių, sekmadie
nį, birželio 23 d., Sunset Parke.

Tarpe organizacijų, kurioms 
kvietimai išsiųsti, yra: Siinano 
Daukanto Draugija, Joniškiečių 
Klubas, Bridgeporto Lietuvių
Namų S-ga, Morning Star Klu
bas, Žemaičių Kultūros klubas, 
Brolių ir Seserų Lietuvių Drau
gystės Susivienijimas, Lietuvių 
Keistučio Pašalpos klubas, Ro- 
selando Lietuvių Moterų klubas, 
Teatrališkoji Draugystė Rūta 
No. 1, Lietuvos Benas, Hum- 
boldt Park Lietuvių Politikos 
klubas.
Ir Jaunuolių Organizacijoms,

D.L.K. Vytauto Draugija, L. 
Žagariečių Klubas, Garfield 
Park Lietuvių ir Moterų Paš. 
klubas, Teisybės Mylėtojų Drau
gija, Palaimintos Lietuvos Dr- 
ja, Jaunų Lietuvių Amerikoje 
Tautiškas klubas, Raudonos 
Rožes klubas, Chicągos Lietu
vių Draugija, Klovainiečių klu
bas, Cicero Lietuvių Kultūros 
Draugija, Draugyste Lietuvių 
Kareivių, SLA ir Rymo Kai. Su
sivienijimo kuopos, bei daug 
kilų.

Prie šių dar reikia pridėti vi
sos Chicągos jaunimo draugi
jos bei organizacijos. J. I. S.

Auto Agentūros 
Klaidinančių Gar
sinimų Praktika
Garsino Nebūtus “Bargenus”.

Bctter Business biuras šią sa
vaitę iškėlė aikštėn vienos toli
mos Northsidos automobilių a- 
genturos klaidinančių apgarsi
nimų praktiką. Pasirodo, kad 
kai kurios įstaigos garsina viso
kių nebūtų bargenų, kad pri
traukti kostumerių.

Tūla Lynch Motors agentūra 
gegužės 12 d. ir 13 d. garsino 
1938 Dodge automobilį. Belter 
Business buiro pasamdyti “pir
kėjai” nuėjo automobilio pa
žiūrėti, bet pardavėjai pareiškė, 
kad jis jau parduotas. Vėliau 
kitas biuro agentas pareikalavo 
tą mašiną pamatyti, ir patyrė 
kad ji buvo ne 1938 melų, kaip 
buvo garsinta, bet 1937 metų.

Nuo gegužes 22 d. agentūra 
pradėjo garsinti 1938 DeSoto, 
su radio ir šildytuvu, už $345. 
Automobilis neturėjo radio, 
kaip buvo garsinta.

Nuo gegužės 25 d. agentūra 
garsino 1937 Plymouth su ra
dio ir šildytuvu už dvi kainas, 
$295 ir $325. Biuro agentai pa
tyrė, kad automobilis nebuvo 
įrengtas su radio, ir kad jam 
dar reikėjo daug pataisymų.

Nuo gegužės 27 d., agentūra 
garsino 1935 Dodge automobilį 
už $195. Ten nuvykus B. B. biu
ro “pirkėjams”, jiems buvo 
pranešta, kad tas automobilis 
parduotas, ir pasiūlyta tokia 
pat mašina už $225. Antroji 
mašina vėliau buvo parodyta 
biuro agentui kaipo ta kuri bu
vo garsinta. Toks pat atsitiki
mas buvo ir su 1937 Packard.

Biuras pranešė agentūrai, kad 
tokia praktika turi būti sustab
dyta, ir pareikalavo, kad atšau
kimas tilptų laikraščiuose, ku
riuose tilpo garsinimai.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rioj garsinasi “NAUJIENOSE”

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rast., 113 W. Germania 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rast., 1218 S. Independence 
blvd.? St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, 111.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, 111.

12 WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitonus—Pirm.

400 S. Talman Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2543 W. 45th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rast., 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory 8770; 
Lucille Dagiutė— Finansų rast., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvi- 
das—Kontrolės rast., 4005 South 
Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplevvood av.; 
Helen Gramantienė —Kasierius, 
4535 So. Rockvvell st.; Dr. T. 
Dundulis — Dr.-kvotėjas, 4157 

j Archer Avenue; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis;—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠĘLP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Bervvyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekąitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua- 
nica Avė., A. Kaulakis —Nut. 
rašt., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rašt., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St.? Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienj, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Į drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45. metų amž.

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

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 695$ So, Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin, Rašt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st Št.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 Sp.. Lituanicą Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pititauskaa, 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood t svet, - 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

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

RANDAI TAVERNAS su įrengi
mu, geras kampinis, įsteigtas 17 
metų. Rendavimo priežastis • liga. 
Tel. Wentworth 4749.

BUSINESS CHANCES

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

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-Žeme Pardavimui

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

6 KAMBARIŲ NAMAS, tiktai 
$150 pinigais tereikia, likusią po 
mažiau kaip rendą. Tas narnas yra 
tiktai kelių minučių ėjimo atstu 
nuo miesto, bet turi gerą susisieki
mą, elektrinė linė ir busai, turi 
didelį- lotą, medžių, ir daržą. Box 
23719/’1739 So. Halsted St.

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. Rądcliffe 6660

1238 WEST 59th STREET
PARDAVIMUI ARBA RENDAI 

įrengtas tavernas. Renda $37 į mė
nesi. visuomet geras biznis, šaukti 
Biiterstvect 9764.

BRIGHTON PARK SPECIALAS 
Kampas 45 ir Talman Avė. Krau

tuvė ir 3—4 kambarių flatas, karš
tu vandeniu šildomi, 2 karų gara
žas. Savininkas išvažiuoja, atiduos 
aukos kaina.

Artesian Avė. arti 71 gat. tik 
$6500 už aukštos klasės 6 kambarių 
mūrinį bungalow, karštu vandeniu 
šildomas, 2 karų garažas, lotas 
45x125, terminais, $1500 pinigais, 
likusią mėnesiniai iki išmokės.

Artesian, arti 70 gat. 6 kambarių 
bungalovv, 2 karų plytinis garažas, 
karšto vandens šildymas. Kaina la
bai nebrangi.

Dėl informacijų pasimatyti su 
Frank Jurjevich.

ERNEST GEISSLER, 
2749 W. 63rd St. Hemlock 3400

WIIOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

BUILDING MATERIAL 
.... Statybai Materiolas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

FINANCE AND LOĄNS 
Finansai Ir Paskolos

PASKOLOS .
Ant 1-mų ir 2-rų

MORGIČIŲ ’
Greita Veikla-^-Geri Terminai

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

2 r ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gatj
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PARAGINIMAS LIETUVIŲ DRAUGIJOMS, 
ĮSTAIGOMS IR VEIKĖJAMS

Konsulatas Prašo Žinių Apie Amerikos Lietuvius
Lietuvos Kontulatas Chicago

je jau baigia tvarkyti medžia
gą apie Chicagos ir apylinkes 
lietuvių organizacijas ir įvai
rias įstaigas. Sutvarkyta me
džiaga eis Lietuvon ir bus su
naudota Amerikos lietuvių ap
rašymui specialiam leidiny — 
“Pasaulio Lietu vi ja.”

Yra svarbu, kad planuojamas 
aprašymas butų realus ir vaiz
dus; kad kiekviena lietuvių ko
lonija ir reikšmingesnė organi
zacija tan aprašyman patektų 
ir tuo sudarytų Amerikos lietu
vių apytikrį vaizdą.

Šitam dideliam ir reikšmin
gam lietuviškam darbui yra 
reikalinga organizuotos lietuvių 
visuomenės laika — draugijų 
bei klubų ir įstaigų vadovybių 
atsiliepimas ir prašomų žinių 
suteikimas.

Visi trys Susivienijimai, Ka
talikų Federacija, Anicr. Liet. 
Literatūros Draugija, Tėvynės 
Mylėtojų Dr-ja ir daugelis kitų 
organizacijų bei asmenų yra 
prisiuntę daug žinių kaip Gene
raliniam Konsului New Yorke, 
taip ir Konsulatui Chicagoje, 
tačiau* daugelis organizacijų ir 
asmenų dar nėra prašytų žinių 
suteikę — yra pasilikę.

Tad šiuo dar kartą raginame 
draugijas, profesionalus, biznie
rius, nenuilstamus veikėjus ir 
visus Amerikos lietuvių nuopel
nus branginančius atsiliepti į šį 
paraginimą ir pranešti sekan
čias žinias: 1) Kiek (maždaug) 
kolonijoje yra lietuvių — a) iš 
Lietuvos atvykusių ir b) Ame
rikoje gimusių. 2) Kokias lietu
viai įstaigas turi (mokyklas, 
sales, etc.). 3) Ar lietuviai uži
ma kokias nors valdiškas vie
tas ir jei taip, tai kokias ir kas 
užima. 4) Kuo daugiausiai lie
tuviai užsiima. 5) Kas ir kokius 
biznius turi. 6) Kokios yra mie
ste lietuvių draugijos ir kas 
joms vadovauja. 7) Kas yra ko
lonijos veikėjai ir kurioms 
draugijoms jie vadovauja ar 
yra vadovavę. 8) Kas skaitosi 
ir ištikrųjų yra, bešališkai žiū
rint, daugiausiai nusipelnęs vi
suomeniniam darbe. 9) Ar ko
lonija stiprėja ar silpnėja, ir 
kokios yra priežastys jos stip
rėjimo arba silpnėjimo. 10) 
Kiek iš viso miestas turi gy
ventojų.

Draugijų reikalu prašomos 
papildomos žinios: kada įsteig
ta, koks draugijos tikslas, kiek 
turi narių, kokį turtą ir kas 
dabar yra valdyboje.

Suėmė Roselando 
Lietuvį už Plėšimą

■“ — % 

“Blitzkriegas” Be Revolverio 
Nepasisekė.

ROSELANDAS. — Jonui 
Karveliui “blitzknegas” nepa
sisekė. Į nugarą atstatytas pir
štas kitam gal atrodyti pavo
jingu revolverio vamzdžiu, ir 
kišenėj sugniaužtas kumštis 
gali bailų žmogų nugąsdinti, 
bet kai prieini prie paties da
lyko, tai revolverio vietą tega
li užimti revolveris.

šeštadienį naktį, Karvelis* 
gyvenantis adr. 10717 S. Michi- 
gan avenue, atėmė $28 nuo L. 
G. Robbins’o, savininko cigarų 
krautuvės adresu 201 S. Wa- 
bash avenue. Išbėgęs gatvėn 
Karvelis puolė į taksi, ir atki
šęs šoferiui pirštą į nugarą 
pagrąsino šauti.

Šoferis išsykio nusigando, 
bet paskui suprato, kad jo nu- 
garon įbestas pirštas, o ne re
volveris, ir sustojo prie Ran- 
dolph ir State, kur tuojau at
sirado ir policistas.

Karvelis buvo suimtas. Pasi
rodo, kad jis buvo įstojęs ka
riuomenėn, bet jį prašalino, 
kai buvo patirta, jog jis turi 
kriminalį rekordą.

Lietuvis Staigiai 
Mirė Širdies 
Liga .

Jokūbas Rasimas; Turėjo 
7 Anūkus, 2 Praanukus.

-------------- -—- t

HYDE PARK. — Čia širdies 
liga staigiai mirė 67 metų 
lietuvis, Jokūbas Rasimas — 
Raszimas.

Jis buvo senas Chicagos gy
ventojas ir per kelioliką metų 
tarnavo už janitorių šioj apy
linkėj. Gyveno adresu 810 E- 
53rd Street.

Velionis paliko žmoną , Ju
zefą, po tėvais Jablonskaitę, 
dukterį Mariją, žentą, 7-nis 
anūkus, 2 praantikus ir daug 
eitų giminių.

Kūnas yra pašarvotas na
mie, iš kur velionis bus palai
dotas antradienio rytą šv. Ka
zimiero kapinėse. Laidotuves 
tvarko direktorius S. P. Ma
žeika.

Įstaigų reikalu prašomos šios 
žinios: kada įsteigta, kokios rų- 
šies, kokiu adresu yra b znis, 
kiek dirba darbininkų, kas į- 
staigai vadovauja ir kiek (maž
daug) įstaiga įvertinama.

Visos prašomos ir renkamos 
žinios yra tik statistikai ir is
torijai. Tad prašoma teikti jas 
pilnai ir atvirai.

Už malonią ir lietuvišką ko
operaciją Konsulatas karštai dė
koja draugijoms ir asmenims, 
kurie jau atsiliepė ir kurie dar 
atsilieps.

Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue PI.

Chicago, Illinois

Užareštavo Už 
Sočiai Security 
Taksų Nemokėjimų

Federalės valdžios agentai
šeštadienį užareštavo du Chi- delis skaičius lietuvių, sudėjo 
cagos biznius, kurių savinin- $2,387; Wrigley bendrovės 
kai nemokėjo valdžiai per ii- darbininkai sudėjo $7,027,Vic- 
gą laiką sočiai security taksų king korporacija — $5,000, ir 
už savo darbininkus. Tos dvi $1,308—Halsey Stuart and Co. 
įstaigos yra Gay Paree kliu- tarnautojai.
bas, 7919 Cottage Grove avė.,----------------------------- ----------
ir Tuola J. Annes Corporation, Pirkite tose krautuvėse, ku- 
57 East Adams street. rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Chicagiečiai Gausiai 
Aukoja Raudonam 
Kryžiui

Sukels Virš $1,000,000

Automobilis Sužeidė 
17-ką Piknikininkų

—Nelaimės Chicagoj ir 
Apylinkėj —

e Prie Higgins ir Riyer Rd., 
netoli Desplaines, keleivinis 
automobilis sužeidė 17 pikųi- 
kihinkų .važiuojančių šienu 
prikrautam vežime. Tai bm/a 
vietos high school mokiniai.

.Sunkiausiai sužeisti buvo 26 
metų Roy Pfeifer, 2936 North 
Moody avenue, keleivinio au
tomobilio vairuotojas, ir 15 m. 
Evelyn Davis, 837 N. Wash- 
tenaw avenue.

Kitos Nelaimės.
e Prie Randolpli ir Carpen- 

ter street po automobiliu žuvo 
nežinomas, apadriskusiais rū
bais apsirėdęs apie 53 metų 
vyras. Prie automobilio vairo 
buvo chicagietis Ivan H. Hel- 
son, nuo 8032 42nd street, 
Lyons.

• Kitoj nelaimėj žuvo 77 
metų senelis Olaf Jansen, 864 
N. Wells street. Automobilis jį 
užmušė ties 861 N. La Šalie 
street. Vairavo John M. Shep- 
herd, 122 Locust street.

O Automobilių susikuli- 
muose užvakar žuvo arba bu
vo mirtinai suvažinėti sekami 
du žmonės: Kostanty Przyby- 
lewski, 3453 38th Street; Da- 
nicl Seneke, 10 metų berniu
kas, 4516 N. La Porte avenue.

• Keli vaikai ir dvi moteri
škės buvo sunkiai sužeisti, kai 
automobilistas prarado maši
nos kontrolę ir įvažiavo į juos 
prie Lawndale ir Diversey. 
Vaikai ir moterys ėjo skersai 
gatvė. Vairuotojas buvo Earl 
Parker iš Elmvvood Parko.

$75,000 Nuostolių 
Bravoro Gaisre

Ugniagesių ; departamentas 
ir prokuratūra (tyrinėja prie
žastis didžiulio gaisro, kuris 
padarė apie $7^,000 nuostolių 
United States Brevving Com
pany, adr.. 2518 jElston avenue. 
35-ios ugniagesių komandos 
ugnį gęsino. Vienas ugniage
sys buvo lengvai sužeistas.

Ugnyj dingo keliasdešimts 
tūkstančių bonkų ir statinių 
alaus.

Nubaudė Dentistą 
Dr. Dowgiallo

NORTH SIDE~ Miesto tei- 
sėjas Daly priteisė dentistą Dr. 
K. Dowgiallo užsimokėti $<309 
pabaudos už bandymą išgauti 
pinigų iš apdraudos bendrovės 
melagingu pretekstu. Jis turi 
raštinę adr. 833 North Ashland 
avenue.

Jis užvedė bylą prieš Zurich 
Accident bendrovę, reikalauda
mas $22,000 už tariamą sužei
dimą auto, nelaimėj.

Rooseveltas, Dewey 
Laimėjo “Tribūne” 
Šiaud. Balsavimus

Rezultatai Ill.> Indianoj.
Dešiniausių repūblikonų 

kontroliuojamas dienraštis 
Chica'goj, tTdibune”, vakar 
paskelbė rezultatus šiaudinių 
prezidentinių balsavimų, ku
riuos pravedė Indiana valsti
joj.

Demokratų pusėj milžiniš
ka didžiuma balsų “balsavi
mus” laimėjo prezidentas Rob- 
seveltas. Jis gavo 80% visų de
mokratų balsų. Repūblikonų 
pusėj laimėjo Tbomas E. De- 
wey. Jis gavo 61% visų repub- 
likoniškų balsų.

Artimiausias Rooscvelto opo
nentas, McNutt gavo 9% balsų, 
o artimiausias Dewey oponen
tas—13.9%..

Panašius “Tribūne” šiaudi
nius balsavimus Rooseveltas ir 
Devvey neseniai laimėjo Chi
cagoj ir Illinois valstijoj. Bal
sų proporcija buvo ta pati. 
Pažymėtina, kad Rooseveltas 
Indiana balsavimuose gavo 
beveik tiek balsų, kiek visi 
jo demokratai oponentai’ir 
visi 9 repūblikonų kandidatai 
sudėti daiktan.

Kanada Nerei
kalaus Pasportų 
Iš Turistų

Ragina ten atostogauti
Jungtinių Valstijų Valstybės 

Departamentas neseniai išlei
do patvarkymą, kuris reika
lauja, kad pradedant liepos 
pirmą visi svetimšaliai įva
žiuoją iš Canados, Meksikos, 
etc., vizitui Amerikoj, turi tu
rėti pasportus. Ikišiol jų ne
reikėjo.

Kanados vąldžją vakar pa
skelbė, kad amerikiečiai, va
žiuoją Kanadon atostogoms, 
bus įleidžiami be pasportų, 
kaip ikišibl. Tereikia turėti au
tomobilio laisnių kortelę ar ki
tą panašų dokumentą.

Kanada toliau sako, kad jos 
valiutai nukritus, amerikie
čiai dabar gali gana pigiai ato
stogas ten praleisti, nes už do
lerį gali daugiau kanadiškų 
pinigų gauti ir gali daugiau 
pirkti negu pirmiau.

Atidaro Naują 
Pašalpos Stoti

Chicagos Bedarbių šelpimo 
Administracija skelbia, kad 
šiandien atidarys naują pa
šalpos raštinę, adresu 2544 W. 
North avenue. Ten priims be
darbius pašalpos registracijai 
iš visos Northsidės apylinkės, 
į šiaurę nuo Chicagos upės ir 
Northvvestern gelžkelio bėgių.

Chorai Dainuos 
Miškų Prezervuose

Pradedant ateinančiu sek
madieniu Ryan miškuose, 87 
ir Wcstern, taipgi kituose miš
kų prezervuose, bus rengiami 
įvairių Chicagos chorų koncer
tai. Koncertai paprastai prasi
dės apie 4 valandą popiet.

Amerikos Raudonasis Kry
žius yra užsimojęs Amerikoj 
sukelti $20,000,000 ar daugiau 
kare nukentėjusiems civiliams 
gyventojams šelpti. Vien Fran- 
cijoj yra apie 5,000,000 karo 
pabėgėlių, kurių visas turtas 
žuvo dėl mūšių. Jie neturi pa
stogės, drabužio nei maisto. 
Jų būkle rūpinasi daugiausia 
Amerikos R. K.

Chicagoj ta’ organizacija da
rbo pradžiai nori sukelti $1,- 
000,000. $697,081 tos sumos ji 
jau turi, ir gauna gana didelių 
aukų nuo įvairių pramonių 
darbininkų.

Wilson and Company dar
bininkai, kurių tarpe yra di-

... t! kurie pereitą savaitę buvo grąžinti Curtiss kompa
nijai. Curtiss kompanija “atperka” lėktuvus, ir dabar juos nori parduoti talkininkams.

Keturios Lietuvaitės 
Grant Parko 
Koncerte Šįvakar

Gros Moterų Simfonijoj

švakar programą Grant Par
ke pildys Chicagos Moterų Sim
fonijos orkestras, kurio sąstate 
bus ir keturios lietuvaitės: Al
dona Grušas, Emily Poška, 
Anne Požemis ir Adele Pože
mis.

Jos gros, vardų tvarkoj, se
kamus instrumentus: trumpet, 
clarnet} oboe ir bassoon.

šiame orkestre, stygų sekci
joj, taipgi groja gersi Chicagos 
lietuvių smuikininkė, p. Lulu 
Raben-Micevičienė.

Koncertas prasidės 8 v. v.

Čekai Renka Pinigus 
Sužeistiems 
Kareiviams

Chicagos čekai, per organi
zaciją, Czech American Na
tional Alliance, vakąr pradėjo 
rinkti aukas pirkti medikales 
kareiviams, kurie tarnauja 
reikmenis sužeistiems čekams 
Francijos fronte. Jų ten yra 
viena ar dvi divizijos.

Vajui pradėti vakar Pilsen 
salėj įvyko didelis masinis mi
tingas.

Paskyrė Kunigą 
Pieno Arbitratoriuir

Arkivyskupas Stritch, pieno 
išvežiotųjų unijos ir pieninių 
kviečiamas į arbitratorius* atsi
sakė tas pareigas eiti ir savo 
vieton paskyrė kun. Dennis J. 
Du n ne iš I loly Cross bažnyčios.

Ginčas tarp pieninių ir išve
žioto] ų, neseniai iššaukęs net 
du streikus, kilo dėl algų.

30 metų chicagietė, Mabel 
Crandell, 1724 Jonąuil street, 
rūpestingai išrašė visas laido
tuvių instrukcijas, po to pri
leido vonią pilną vandens, pa
siėmė 3 mėnesių sūnų į glėbį, 
ir nusižudė ptisinėrusi vande
nin. Mirė ir jos^ kūdikis.

Abiejų kimus atrado velio
nės vyras, Charles.

Sužeidė Darbe
BRIGHTON PARK. — Dar- 

be šiomis dienomis sunkiai 
ranką susižeidė p. Frank Bis
tras, Lietuva Beno preziden
tas. Jis randasi ligoninėj. Ga
limas daiktas, kad ligonis ne
teks kelių pirštų.

Jis gyvena adr. 4538 South 
Francisco avenue.

Reiškiu užuojautą drg. Bis
trui dėl šios nelaimės ir lin
kiu jam kuogreičiausiai pilnai 
pasveikti. —J. G.

Brrr, Šalta!
Parkų distriklas perspėja 

chicagiečius neskubėti maudy
tis Michigan ežere. Saulė gal 
stipriai šildo ir galima jos spin
duliuose kaitintis ežero pakran
tėse, bet vanduo, brrr, šaltas! 
Jo temperatūra dar tesiekia 50 
laipsnių.

Išėjo Atostogoms
šeštadienį dviejų savaičių 

atostogoms išėjo “Naujienų” 
pirmojo puslapio vedėjas, drg. 
Vincas Poška.

Vakar iš atostogų- grįžo 
“Naujienų” antrasis redakto
rius, inž. Kastas Augustas, ir 
“Naujienų” knygvedė, p. Ju- 
lia Augustas.

Vakar ir Užvakar Chicagoje

0 Laike ginčo apie moteris 
W.P.A. darbininkas Pasųuale 
Dallessandro nužudė savo drau
gą, taipgi W.P.A. darbininką, 
Frank Dratto. Abu gyveno ad
resu 1321 Erie street.

• Prie Western ir Milwau- 
kee nuo eleveiterio stoties plat
formos nušoko ir užsimušė 55 
metų moteriškė, Margaret Mey- 
er, nuo 4945 No. Kilpatrick 
avenue.

e Garnys aplankė Chicagos 
Brookfield žvėryną Zebrai Jen- 
nie, iš Rytų Afrikos, paliko 
“mažą” zebriuką — sveriantį 
tik 60 svarų. Motina Jennie 
sveria 550 svarų. Kūdikis jau
čiasi puikiai, žvėryno viršinin
kai buvo nutarę naujagimį pa
vadinti vardu “Patrick”, bet vė
liau surado, kad turės vardą pa
keisti ir vadinti ne jį o ją “Pat- 
ricia”.

0 “New World”, Chicagos 
katalikų diecezijos oficialis 
laikraštis jau kelintoj laidoj ra
gina šią šalį laikytis griežto 
neitralumo ir neteikti jokios 
pagalbos kovojantiems talkinin
kams. Sako, jeigu “Hitleris ir 
Hitlerizmas bus sunaikinti, tai

Pete Schu Risis 
Su Sanooke Šįvakar

Argo miestuko ristikas, Pete 
Schu, šįvakar mėgins nugalėti 
indijoną Chief Sanooke, White 
City arenoje, prie 63rd ir South 
Park. Sanooke ten pat ritosi 
su Bronko Nagurskiu pereitą 
savaitę ir tik per nelaimę pra
laimėjo.

Kitos šio vakaro ristynes 
bus: George McKenzie su Bert 
Rubi, Fred Grubmier su Phil 
Malio, Cecil McGill su Bully 
Boy Kogut ir Waltcr Palmer su 
Angelo Leone.

Lietuvos Padangoje 
KLAIPĖDA. — Lietuvos dar

bininkai M. Paimbrikis ir Ju
lius Apulskis, kurie tarnavo Ka- 
rališkių dv. Klaipėdos krašte ir 
buvo nuteisti po 10 mėnesių ka
lėti už Kauno radijo klausymą, 
vienas balandžio 15 d., o kitas 
balandžio 18 d. mirė nuo plau
čių uždegimo Ragainės kalėji
me. Mykolas Paimbrikis, pasių
stas balandžio 9 d. į darbus, tu
rėjo aukštą temperatūrą ir par
gabentas balandžio 14 d. į ka
lėjimą gydytis, kitą dieną buvo 
rastas negyvas. Julius Apulskis 
balandžio 16 d. buvo pargaben
tas į kalėjimo ligoninę, kurioje 
balandžio 18 d. mirė.

KRAŽIAI. — Kražiuose vers
lininkai lietuviai yra užėmę va
dovaujamas pozicijas visuose 
vietos amatuose ir prekyboje. 
Pavyzdingai aptarnauja visuo
menės reikalus Metrikio, Poš
kaus, Vitkauskio, Diveinio, Bra- 
zlauskio, Naino, Kaminskio, 
Veidos, Steckio, Michelberto 
prekybos įmonės, Budreckio, 
Vyliaus, Žolto ir daugybės kitų 
amatininkų. Kražių verslininkų 
skyrius nesęniai minėjo savo 
dešimtmetį.

pasaulyj vistiek užviešpataus 
kitos blogybės... Taigi, Ameri
ka turi sėdėti sudėjusi rankas 
ir nieko nedaryti.

e 6 metų berniukas, Frede- 
rick Lawrence Pelo, 1581 Čly- 
bourn avenue, sunkiai susižei
dė nukritęs į 45 pėdų gilumo 
“subway” tunelį prie North ir 
Clybourn. Jis žaidė prie tune
lio su savo 5 metų broliuku. *

e Kariuomenes vadovybe 
perspėja visus laivelių kelei
vius šalintis Fort Sheridano, 
plaukiant Michigan ežeru. Ten 
dabar eina šautuvų ir patran
kų šaudymo pratimai, nuo vi
dudienio iki 4-tos po pietų. Pra
timai tęsis per visą savaitę.

• Susiginčijęs su pažįstamu 
Helmuth Jagdman dėl savo bu
vusius žmonos, žuvo 37 metų 
trokų šoferis, Edward Caske. 
Jis gyveno adresu 2506 South- 
port avenue. Jagdman, kuris 
gyvena adresu 3221 N. Leavitt 
street, buvo suimtas. Jis Caske 
nušovė.

• Prie 24-tos ir Canal street, 
bežaizdamas ant kranto, į Chi
cagos upę įkrito ir prigėrė 9 
melų berniukas, Salvatore Gon- 
zales, 260 W. 24th street.

• St. Michael bažnyčioj, 
1366 Cleveland avenue, vienam 
suole buvo atrastas 8 dienų se
numo pamestinukas. Atiduotas 
į šv. Vincento lopšelį.

O Šiandien ir rytoj per visą 
dieną bus uždarytas LaSalle 
gatvės tiltas virš Chicagos 
upės. Remontuojamas.

© Chicagos ugniagesių de
partamentas užpirko 10 naujų, 
moderniškų ekspresinių trokų 
gaisrams gesinti. Jie padarys 
po 75 mylias į valandą. Kai
nos $45,320. Tai busią moder- 
niškiausi ugniagesių trokai pa
saulyj. t’ublika juos galės pa
matyti liepos 14 d., Soldiers’ 
Lauke, laike metinės ugniage
sių šventės.

o First National Bank of 
Chicago už $30,000 pardavė 18 
fliatų apartamentinį namą prie 
Kedzie ir Fullerton gatvių. Pir
kėjas buvo Edward Hansen. 
Metropolitan Insurance bendro
vė už $250,000 pardavė 72 flia
tų apartamentinį namą ties 
2’322-30 Lincoln Park West. 
Pirko Pomeroy Tnvestment 
Corporation.

• Sterling Morton, preziden
tas Morton druskos bendrovės, 
padovanojo U. S. laivynui sa
vo brangų jachtą (laivą) Free- 
dom”. Jis bus naudojamas ka
ro jūreivių lavinimui.

• Andrew Karzas, neseniai 
miręs Trianon ir Aragon šokių 
salių prezidentas, paliko $30,- 
000 turto. Atvykęs Amerikon 
iš Graikijos apie 20 metų at
gal, jis neturėjo cento ir pra
dėjo gyvenimą Amerikoj par
davinėdamas laikraščius.

• Blackstone viešbuty j pasi
korė 33 metų Oakman A. EIlis, 
žurnalų firmos agentas. Gyve
no Milwaukee, Wis.

O 32 metų moteriške, Mary 
Keane, labai sunkiai apdegė, 
kai užsiliepsnojo prie gasinio 
pečiaus virtuvėj stovėjęs indas 
su šeliaku.

e 21 metų Max Richard 
Fuder, matyt, labai norėjo įsto
ti kariuomenėn. Pėkščias ir su 
“roller skates” pagalba atėjo 
ir “atvažiavo” Chicagon ir čia 
įstojo rekrutu į pėstininkus. ...

• Teisėjo pareigas šeštadie
nį pradėjo eiti Julius H. Miner, 
birželio 3 d., išrinktas į Cir- 
cu t teismą.

• Dr. Harris Franklin Rali, 
Evanstono teologas laimėjo 
Lake Forest kolegijos paskirtą 
$15,000 premiją už geriausį vei- 

•kalą nušviečiantį santykius tarp 
• krikščionių tikybos ir mokslo.




