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ITALIJA PASKELBĖ KAM ANGLIJAI i PRANCŪZIJAI
ITALIJA PASKELBĖ KARĄ ANGLIJAI IR 

FRANCIJAI
Italų kariuomenė jau pradėjo veržtis 

Į Francijos teritoriją
ROMA, birž. 10. — Dikts- 

torius Mussolini iš Palazzo Ve- 
nezia balkono pasakė bombatiš- 
ką kalbą, pranešdamas gyven
tojams ir pasauliui, kad Itali
ja stoja į karą Vokietijos pu
sėje. Karo paskelbimą jis sten
gėsi pateisinti tuo, kad, girdi, 
latlija nebegali toleruoti tų 
varžtų, kuriais ji buvusi sura
kinta Viduržemių juroje.

Savo kalboje diktatorius pa
reiškė, jog vokiečiai ir italai 
kovosią su “plutokratiškomis

Vokiečiai 25 Mylios 
Nuo Paryžiaus

BERLYNAS, birželio 11. — 
Vokiečių karo vadovybė skel
bia, jog nacių armija kai ku
riose vietose pralaužė vadina
mą Weygando frontą ir atsi
dūrė 25 mylių atstume nuo 
Paryžiaus.

Tiek Paryžius,^Jiek Londonas 
pripažįsta, jog vokiečiams pa
sisekė kiek pasistūmėti ~ pir
myn.

Anglija Rengiasi 
Užpuolimui.

Iškraustys 120,000 vaikų į 
saugesnes vietas

LONDONAS, birželio 10. — 
Anglija skubiai rengiasi viso
kiems netikėtiems įvykiams. 
Milžiniškas mušis, kuris dabar 
siaučia Francijoje, kelia neri
mą Londone. Jei vokiečiams 
pasisektų sutriuškinti francuzų 
armijos atsparumą, tai nėra 
mažiausios abejonės, kad tada 
smarkiausi smūgiai butų nu
kreipti prieš Angliją. Pirmiau
sia vokiečiai pradėtų oro ata
kas prieš Londoną ir kitus 
miestus. Vyriausybe tad ėmė
si priemonių apsaugoti vaikus 
nuo galimų atakų iš oro. Trum
pu laiku iš Londono bus išga
benta 120,000 vaikų į sauges
nes vietas.

Francijos Prem
jero Kalba

PARYŽIUS, birželio 10. — 
Premjeras Reynaud pasakė per 
radio kalbą, kurioje, tarp kit
ko, jis pareiškė “musų karei
viai traukiasi iš lėto, ir tik po 
to, kai sunaikina viską, kas 
palieka priešui”.

“Ir štai tokį momentą Mus
solini pasirenka paskelbimui 
mums karo. Franci ja nieko ne
turi pasakyti.

“Ateities gentkartes galės 
padaryti sprendimą”.

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

šiandien giedra ir vėsiau.
Saulė teka 5:14 v. r., leid

žiasi 8:24 v. V.

ir reakcioniškomis demokrati
jomis’*. Jis pažymėjo ir tą fak
tą, jog dabar j’s pildąs tą pa
sižadėjimą, kurį savo laiku da
vęs Hitleriui.

Susirinko milžiniška minia 
fašistų išklausyti Mussolinio 
kalbos. Toji rpin'a karo paskel
bimą suliko su didžiausiu entu
ziazmu.

Dar diktatorius nebuvo savo 
kalbos baigęs, kaip italų armi
ja pradėjo veržtis į Francijos 
! teritoriją.

Žuvo Garsus 
Lakūnas

LONDONAS, birželio 10. — 
Vienas iš labiausiai išgarsėju
sių lakūnų šiame kare buvo 
E. J. Kain, kuris tarnavo An
glijos karo aviacijoje. Jis ke
liais atvejais, kaip sakoma, nuo 
mirties 'vos tik per plauką iš
sigelbėjo. Susirėmimuose su vo
kiečių karo aviatoriais jis vis 
išeidavo nugalėtoju. Jo kredi
tui priskaitoma keliolika vokie
čių lėktuvų.

Už pasižymėjimą jis buvo 
apdovanotas garbės ordenu.

Kain buvo tik 22 metų am
žiaus. Kilęs jis buvo iš Naujo
sios Zelandijos.

Anglija Siunčia Pa
galbą Prancūzams
LONDONAS, birželio 10. — 

Anglijos kariuomenė liko išso
dinta Francijoje ir pasiųsta į 
frontą. Ji kartu su kariaujan
čiais anglų ir francuzų karei
viais stengsis sulaikyti vokie
čius prie Paryžiaus.

Tokį pareiškimą parlamen
tui padarė Anglijos premjeras 
Churchill. Be to, jis pranešė 
Francijos premjerui Reynaud, 
kad Anglija visais budais steng
sis padėti Francijai dabartiniu 
kritišku momentu. O ta pagal
ba susidėsianti iš siuntimo ka
riuomenės, amunicijos, ginklų 
ir karo lėktuvų.

Pranašauja Svar
bius Įvykius

LONDONAS, birželio 10. — 
Evening Standard pranašauja, 
kad šioji savaitė busianti viena 
svarbiausių pasaulio istorijoje. 
Esą, galima tikėtis, jog savai
tės pabaigoje karo liepsnos pra
dės siausti ir kituose konti
nentuose.

Naciai Bėga Iš
Colombia

QUITO, Ekuadoras, birž. 10. 
— EI Comercio laikraštis ra
šo, jog paskutinėm:s dienomis 
smarkiai pradėjo bėgti iš Co
lombia respublikos naciai, ku
rie yra nužiūrimi kaipo “penk
tosios kolumnos” nariai.

Prieš kiek laiko vyriausybė 
ėmė imti į nagą nacius, kurie 
čia varė propagandą bei užsi
ėmė šnipinėjimu.

duoti Anglijai bei Francijai.

TELEGRAMOS 
K LIETUVOS

VILNIUS. — Birželio 23 d. 
Vilniuje laukiama atvykstant 
ir ruc'šiamasi iškilmingai sutik
ti Valstybės Prezidentą. Po va
saros atostogų Prezidentas lan
kys ir kitas Rytų Lietuvos vie
tas.

KAUNAS, birželio 5 d. — 
Valstybės aikštyne (stadione) 
įvyko moksleivių pavasario 
šventė, į kurią atsilankė Val
stybės Prezidentas ir minis
trai. 2200 moksleivių dainavo 
liaudies dainas ir 1000 šoko 
tautinius šokius.

— Birželio 7 d. — šiandien 
atvykęs į Maskvą ministras pir
mininkas A. Merkys su paly
dovais buvo sutiktas su pride
rama pagarba.

— šiemet pravedąs Rytų Lie
tuvoje žemės reformą, ji viso
je Lietuvoje bus baigta. Liks 
tik kaimų skirstymas į vien
sėdžius. Iki šiol išdalinta 458,- 
987 hektarai (1,239,265 akrai) 
žemės tarp 38,747 naujakurių 
bei mažažemių.

Francijos Vyriausy
bė Rengiasi Apleisti

Paryžių
PARYŽIUS, birž. 10. — Ka

dangi vokiečių armija vis la
biau ir labiau artinasi prie Pa
ryžiaus, tai francuzų vyriausy
bė rengiasi išsikelti į kitą mie
stą, greičiausiai Bordeaux.

Nauja Belgijos Ar
mija “Atvaduos Šalį”

PARYŽIUS, FRANCIJA, bir
želio 10. — Relgijos karo mi
nistras Henri Denis išleido at
sišaukimą į naujai organizuo
jamą armiją Franci jo j, kad jos 
pareiga yra, “atvaduoti Belgi
ją ir atsteigti jos nepriklau
somybę”. Po karaliaus Leopol
do pasidavimo Vokietijai, , da
lys Belgijos armijos atsisakė 
padėti -ginklus ir dabar persi
formuoja į naują armiją Fran
ci joj, kartu su kitais belgais, 
gyvenančiais Francijoj.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

LONDONAS, birželio 11. — 
Propagandos ministras per ra
dio įjareiške, kad netrukus ita
lai patirs ant. savo kailio karo 
baisenybes. Tuo pačiu metu jis 
pašiepiančiai • atsiliepė apie Ita
lijos kareivių karingumą.
, LONDONAS, birželio 11. — 
Čia kilo didelės riaušės. xMini a 
puolė italus ir pradėjo juos 
mušti. Turėjo įsimaišyti poli
cija.

C KAUNAS, birž. 11. — Į Ma
skvą išvyko užsienių reikalų 
ministras J. Urbšys. Išvyko jis 
premjero Antano Merkio kvie
čiamas. Merkys jau kelias die
nas veda kažkokias derybas 
su Maskva. Matyti, tos dery
bos neina sklandžiai, jei buvo 
reikalinga kviesti Urbsi.

PARYŽIUS, birželio 11. — 
Francijos vyriausybė apleido 
Paryžių.

Norvegija Kapi
tuliavo

Karalius ir jo vyriausybė 
išvyko į Angliją

STOCKHOLMAS, birž. 10. 
— Po dviejų mėnesių ir vie
nos dienos nelygios kovos su 
vokiečiais Norvegija pagaliau 
nusitarė kapituliuoti (pasiduo
ti)* Berlynui. Sortingas, atseit, 
norvegų parlamentas tokį nu
tarimą padarė vyriausiojo ka
ro vado, gen. Otto Ruge, pata
riamas. Tolimesnė kova su vo
kiečiais butų beprasmė, pareiš
kė gen. Ruge. Vieniems nor
vegams atsilaikyti prieš prie
šus, nėra mažiausios vilties, juo 
labiau, kad tas priešas be nie
kur nieko , naikina ir ramius 
kaimus.

Kapituliavimo deklaraciją per
skaitė užsienių reikalų minis
tras, Dr. Halvdan Koht. Tačiau 
Norvegijos karalius Haakon ir 
jo vyriausybė yra pasiryžę ir 
toliau vesti kovą prieš nacius 
ir teikti sąjungininkams tokįą 
pagalbą, kokią tik bus galima 
suteikti. Tjek karalius su savo 
šeima, tiek jo vyriausybė nu
sitarė apsigyventi Anglijoje.

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

WASHINGTONAS, birž. 10. 
— Administracija ruošiasi tal
kininkams parduoti apie 100 
gerai ginkluotų lėktuvų, pritai- 
kantų pėstininkų pozicijų ata- 
kavimui. U.S. kariuomenė lėk
tuvų nebenaudoja.

--X-- X-- X--
MADRIDAS, birž. 10. — Pa 

reigas užėmė Sir Samuel Hoare, 
naujas Anglijos ambasadorius 
Ispanijai. Jo tikslas palaikyti 
Ispaniją neutralia. Ispanija buk 
svyruojanti ir yra italų įtakoj.

--X-- X-- X--
PARYŽIUS, birželio 10. — 

Karo teismas nuteisė miriop 
penkis italus, keturius vyrus ir 
dvi moteris, už espionažą.

--X-- X-- X--
PARYŽIUS, birželio 10. — 

Francijos valdžia atsišaukė į 
motorcikiistus ir dviratininkus 
stoti savanoriais į specialį kor
pusą kovai su parašiutininkais.

--X-- X-- X--
PARYŽIUS, birželio 10. — 

Francijos generalis štabas tvir
tina, kad vokiečių nuostoliai da
bartiniuose mušiuese yra “mil
žiniški”. 

--X-- X-- X--
BUCHAREST, Rumunija, 

birž. 10. — Karo ministerija 
pašaukę tarnybon 110,000 re
zervų, apimančių penkias klia- 
sas. Rumunija jau turi armi
joje apie 2,000,000 kareivių.

--X-- X—X--
MASKVA, birž. 10. — So

vietų Rusija ir Japonija susi
taikė dėl sienos tarp Mančųko 
ir Išorinės Mongolijos, šią ži
nią padavė oficialis pranešimas. 

—x—x—x—
BORDEAUX, birželio 10. — 

Laivas “Washington” apleido 
šį uostą su 1,000 amerikiečių 
grįžtančių Amerikon. Dar su
stos Airijoj paimti kelis šim
tus keleivių.

Sąjungininkai Esą 
Pasirengę

LONDONAS, birž. 10. — Są- 
jungininkų pasirengimas pasi- 
tikti italų puolimą esąs pilnai 
baigtas. Tokį pareiškimą pada
rė informacijos ministerija. 
Prancūzai ir anglai “žinosią, 
kaip kardą atremti kardu”.

j PREZIDENTAS ROOSEVELTAS PASMERKĖ 
ITALIJĄ

Italija pasimojo smeigti peili savo kaimy
nui. — Sąjungininkams bus teikiama sku
bi materiale pagalba ir jokis trukdymas 

nebus toleruojamas
CHARLOTTESVILLE, Va.— 

Vakar Virginijos universitetą 
baigiantiems studentams prezi
dentas Rooseveltas pasakė la
bai reikšmingą ir budingą kal
bą, kurioje jis palietė ir Ita
lijos įsivėlimą į karą. Prezi
dentas pareiškė, jog ji.s pats 
dėjo pastangas sulaikyti dikta
torių Mussolini nuo karo pa- 
s’siulydamas tarpininkauti de
rybose su sąjungininkais. Jis 
kreipęsis į Mussolini, kad tasai 
paruoštų savo reikalavimus są
jungininkams, kuriuos jis pa
sižadėjo įteikti Francijai ir An
glijai. Tačiau Mussolini pasi-
rinko karą, visai nebandydamas ■ būti prisirengusi 
taikiu budu išspręsti nesusi-1 staigmenoms.

visokioms

ANGLIJA SKELBIA KIEK PRARADO 
KARO LAIVŲ: 38-IS

LONDONAS, birž. 10. — An
glijos admiralitetas paskelbė, 
kad šiame kare prarado štai 
kiek karo laivų: 1 pirmaeilį ka
ro laivą (dar turi 14); vieną 
“plaukiojantį” aerodromą (tu
ri 6) ; prarado 2 kreicerius iš 
62, 20 naikintojų iš 185, 8 sub- 
marinus iš 58, 6 minų naikin
tojus iš 108.

Admiralitetas pridūrė, kad 
dabar Anglijos laivynas “yra

Vokiečiai Pražudę | Vakar Italai Pradė-
900,000 Kareivių

PARYŽIUS, birž. 10. — Čia 
apskaičiuojama, jog nuo gegu
žės 10 d. vokiečių armijos Flan- 
ders ir dabartiniuose mūšiuose 
neteko 900,000 kareivių. Vieni 
tų kareivių liko užmušti, kiti 
sužeisti, o treti paimti i ne
laisvę.

Japonai Užmušę Ki
nų Generolą, Užėmę 

Uostų Tvirtoves
HONGKONG, birž. 10. — Ja

ponijos karo vadovybės prane- 
š-mai sako, kad Hupeb provin
cijos (Kinijoj) mūšiuose žuvo 
kinų armijos generolas Sun 
Cheng. Japonai taipgi sako už
ėmę Ichang’o ir Shasi uostų 
tvirtoves, prie Yangtze upės.

Turkija Pildysianti 
Savo Pasižadėjimą

ISTANBUL, birž. 10. — Tur
kijos vyriausybės atstovai pa
reiškė, jog Turkija esanti pasi
rengusi pildyti sutarti, kurį ji 
pasirašė su sąjungininkais. O 
toji sutartis numato teikimą 
pagalbos karo atveju.

Tas pareiškimas buvo pada
rytas po to, kai buvo gautos 
žinios apie Italijos paskelbimą 
karo. Iš to galima spręsti, jog 
netrukus ir Turkija bus į ka
rą įtraukta.

pratimus: neįteikęs jokių rei
kalavimų sąjungininkams, jis 
be niekur nieko paskelbė karą. 
O tai reiškia, kad savo kaimy
nui jis pasiryžo smeigti peilį į 
nugarą.

Taip dalykams susidėjus, pa
reiškė prezidentas, Amerika 
dės visas pastangas, kad jėgos 
oponentams (vadinasi, Franci
jai ir Anglijai) butų teikiama 
kiek galima didesnė materiale 
pagalba. Jokis trukdymas šiuo 
atveju nebus toleruojamas. Tuo 
pačiu metu Amerika didžiau
sia sparta varys pirmyn apsi
ginklavimo darbą, kad galėtų 

stipresnis negu buvo karo pra
džioj, nes jau pasistatydino 
daug naujų laivų, karo tarny
bon įtraukė ir apginklavo 1,- 
550 prekybinių laivų, taipgi 
stato dar m lioną tonų kitų ka
ro laivų.”

Panašiai yra ir .su francuzų 
laivynu, sako anglai. Statomi 
ir baigiami statyti laivai dau
giau negu atsvers nuostolius.”

jo Karo Žygius
BERLYNAS, birž. 10. — Už- 

sienų reikalų ministerija pa
skelbė, kad vakar 6:30 vai. va
karo italų kariuomenė pradėjo 
karo žygius prieš Franciją Ri
vieros srityje. Esą, italai ten 
perėję sieną ir pradėję mar- 
šuoti francuzų teritoriją.

Vokiečiams Teko 
Visa Norvegija

STOCKHOLMAS, birž. 10. 
— Čia gautomis žiniomis, an
glai ir franeuzai apleidžia Nar- 
viką, šiaurinės Norvegijos uo
stą, kurį jie prieš keletą dienų 
iš vokiečių buvo atėmę. Tokiu 
budu vokiečių rankose dabar 
atsidurs visa Norvegija.

Sakoma, kad sąjungininkai 
nusitarę iš Norvegijos pasi
traukti dėl to, kad jiems da
bartiniu laiku ypačiai reikalin
ga. kariuomenė vakarų fronto. 
Vadinasi, gynimui Paryžiaus.

U.S. Bombnešiai Pa- 
troliuoja Filipinus,
MANILA, FILIPINŲ SALOS, 

bįįrž. 10. —Čia vakar iš Guam 
salos atskrido ska tlingas U.S. 
karo laivyno bombnešių patro- 
lis. Guam saloj, netoli Japoni
jos, ir Filipinuose yra U.S. lai
vyno ir karo aviacijos bazės. 
Ten šiuo metu yra stiprios U.S. 
laivyno dalys.



J. NAUJALIS

Dzūko laimes -- nelaimes
tą

Nors Dzūkas yra atvykęs 
Amerikon jau seniai, tačiau 
jis savo karakterio nepakeitė. 
Su labai mažu išėmimu, jis 
tebėra tokis pat, koks buvo

muo, visuomet atlieka katali
kiškas pareigas ir, be malda
knygių ir katalikiškų laikraš
čių, jis kitokios literatūros ne
paėmė nė į rankas.

Jo tikras vardas — Szimas 
Szoliunas, tačiau jo niekas 
tuo vardu nebevadino, o tik 
Dzuku.

Jis yra labai įsitikinęs, kad 
dzūkiška kalba yra gryna lie
tuvių kalba, net nuo Dievo 
paeinanti. Ir todėl kalbėti ki
taip, negu dzūkiškai, jo ma
nymu, yra nusikaltimas prieš 
Dievą. Užtat jis ir nebando ki
taip kalbėti, kaip tik 
kai.

Dzūkas yra darbštus 
pus žmogus. Atvykęs į
lį, jis dėvėjo tuos pačius dra
bužius, su kuriais jis atvyko 
iš Lietuvos, iki jau lopai bu
vo reikalingi ant kelinių sėdy
nės.

Vieną vakarą eidamas gatve 
pro

dzukiš-

ir tau- 
šią ša-

krautuvę, jis pa

švarku apvilktą, 
šito modelio bu-Taip pat ant 

vo užsegtas stačias su atvers
tais 'kampais kalnierius ir 
rausvas kaklaraištis. Tokis šio 
modelio papuošimas Dzūkui 
labai patiko. Toliau jis pa
stebėjo kitą modelį, ant kurio

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

M. ZUKAITIS 
333 DEAN STREET, 

Spencerport, N. Y.

Sales ekstra

CHANE CUAL CUMBANY
5332 iSo. luong Avenut 

leielo«ia& POKibiuoLi1t»
HOLAHUh 1 Mine Kuu is genuubių >nu>nų. 
daug dulkių išimta Perkant $7.35
5 tonus ar daugiau .............................. * ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7.00 
.ant 50 tonų ar daugiau tiktai ......... * ■
PETROLEUM CARBON COKE $Q.OO 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ®

NAUJIENOS, Chicago, UI.
čiais susieidavo, tačiau apie' —Tu nębedavbk su mano skyseimėlį tai cik civilizuotas 
visas savo bėdas bei vargus pilvu! Kų aš sakysiu, tai pa- žmogus gali padaryci... Tai ci- 
pasisakydavo.

Kitas jo draugas buvo laisvų
pažiūrų asmuo ir pusėtinai 
apsišvietęs.
Reikauskas.

Jo vardas—Jonas

Antradien., birželio 11, 1940

buvo juodos kelinės užsegtos. 
Tos kelinės jam irgi labai pa
tiko.

Na, ir jis įėjo krautuvėm 
Kuomet jis išėjo iš krautuvės, 
štai kokia kombinacija jis bu
vo pasipuošęs: kieta, puse 
“saizo” per maža skrybėle, 
aukštoku, su kampais atvers
tais kalnierium, šviesiai rau
donu kaklaraiščiu, šviesios 
spalvos švarku, juodom keli
nėm ir raudonais čeverykais.

Prie to dar jo ūsai buvo pu
sėtinai ilgi, nes jis jų niekuo
met neskutė.

Sugrįžus jam namo, jo na
miškiai, juokais pagyrė 
jo tokį “gerą” skonį.

Gi ir jam pačiam 
‘skonis” patiko, kad jis 
bar taip tebesirengia.

Dzūkas jau baigia ketvirtą 
dešimtį metų,
apsivedimo laime 
iki to laiko, kada

jį už

tokis 
ir da-

tačiau jis su 
nesusitiko 

jis su savo 
vieną kon- 
įsimylėjo įcertą, kuriame jis 

solistę. Tačiau, jo nelaimei, 
jis negavo progos susipažinti 
su šita soliste, nė sužinoti jos 
vardą bei antrašą.

Nežiūrint, ką mes manytum 
apie jo apsirengimo skonį, 
mes esam priversti duoti jam 
kreditą už jo gerą skonį pa
mylėjimu šitos solistės, nes ji 
galėjo užžavėti ir protingo vy
ro jausmus!...

Ir taip slinko 
savaitės, slinko 
Dzūkui nebuvo
giau ją pamatyti bei susitikti!

dienos, slinko 
mėnesiai, o 
laimės dau-

jo, kad jis pastaruoju laiku pa
liko labai neramus, nervuotas,

^ert, ųegu jis gėrė ikL šiolęį,, 
iYpač jo kambarietis pastebė
jo, kad jis naktimis verčiasi 
tai ant vieno šono, tai ant ki- 
to, o kartais net pašoka iš lo
vos!...

Tačiau jo namiškiai nieko 
nežinojo apie jo bėdas, nes jis 
jiems nei žodžio...

Bet jis turėjo vieną draugą, 
kuriam jis atidarė savo širdį!

Nors jis su juo tik retkar-

t COPft. N6EDI4CRAFT SERVICE. INC.

KNITTED BLOUSE PATTERN 257^

I NAUJIENOS NEEDLECRA1T DEMT.
| 1739 80. Halsted St, Chieago^IU.

čia įdedu 10 centu ir prašau auiųsti man Pavyzdį No.

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

No. 2574

Adresas..

II.
Jonas ReikauskasŠį vakarą 

sėdi savo knygynelyj ir skai
to knygą, kurios turiniu jis 
buvo labai užinteresuotas. Jis 
manė ją baigti, bet štai pasi
girsta pabeldiinas į duriš-

—Meldžiu— paprašė Jonas 
pažvelgdamas į duris.

—Niech bendzie pochwa- 
liony Jėzus Christus, —pratarė 
Dzūkas, įėjęs svyruodamas į 
knygynėlį.

—Kiek sykių aš esu tau sa
kęs, kad tu atėjęs pas mane, 
arba ir pas bile ką, sakytum 
labą vakarą arba labą dieną, 
jeigu diena.

—Tai, ragi, jau tu, bracia 
išviriai bedzieviu, kap atva
žiavai šiton kontrėn. Ragi, jau 
ir nenori, girdėci Dzievo pašlo
vinimo,—atsakė Dzūkas lyg 
žagsėdamas.

—Ar aš esu bedievis ar ne, 
tai mano dalykas, tačiau šioj 
šalyj, kad ir geriausi katali
kai viens kitą susitikę Dievo 
negarbina, o tik viens kitam 
vėlina gerą dieną bei gerą va
karą. Be to, tu dar garbini 
Dievą lenkų kalba, nors tu esi 
lietuvis.

—Nugi kų tu čia šneki, kad 
aš garbinu Dzievų lenkiškoj 
šnektoj. Mes Lietuvoj visadu 
acidarėm pachvaliainę vienas 
kitam pašlovindami Dzievų. 
Būdavo važiuodami bažny
čion, tai paragėji žmogų už 
kelių verstų šaukdavom: 
Niech bendzie pochwalioni!...

—Aš tuo tikiu, kad tais lai
kais Lietuvoje, ypač Dzūkijoj, 
jus tokiu Dievo garbinimu 
viens kitą sveikinotės. Tačiau 
mes dabar gyvename Ameri- 
koįę, o ne Lietuvoje, ir todėl 
turime vartoti tokį pasveikini
mą, kokis čia yra priimtas.

—Nu, tu, bracia, visadu ma
ni mokini, visadu tu turi ma
ni už durnių!-.. Ale dar tu cy- 
lėk ir klausyk moni, o aš šne
kėsiu ir tau viskų išklumočy- 
siu!-.-

—Su mielu noru, nes man

eis iš čianai,—atsakė Dzūkas, 
parodydamas į sa^d galvą.

—Gerdi, gerai, lai paeina ir 
iš tenai, ^tačiau sėskis.

—Tu sėdzėk, o aš stovėsiu, 
ba aš galiu stovėdamas geriau 
šnckėci<—Dzūkas atšovė svy
ruodamas į šalis,

■—Aš laukiu kada tu pradė
si kalbėti, •— patėmiję jam 
draugas atsisėdęs?

—Nugi, aš šnekėjau visų čė- 
sų... < ■ -

—Taip, tu kalbėjai niekus 
visą laiką, bet aš noriu išgirs
ti tavo filosofiją...

—Nu, tai klausyk.
—Klausau, klausau.
—Tu mhn aflų vakarų

kei, kad mes ^evoliucijos pro
cesu išsivystėm iš monkės.

—Aš sakiau evoliucijos, o 
ne revoliucijos.

—Kap? Kap? 
jos?

—Taip, e-vo-įiu-ci-jos.
—Tu sakei, kad mes evo

liucijos procisu išsivystėm iš 
monkės!—sušuko Dzūkas.

—Sustok, sustok, nes aš tau 
nesakiau, kad 
iŠ monkės. Aš 
mokslo vyrai 
analizuodami
monkės kunus, atranda labai 
didelį vienodumą. Be to, dar 
turiu tau pastebėti, kad kai 
tu prisitrauki šito skystimėlio, 
tai iš tavo pasielgimo ir mon- 
kė paraustų iš gėdos!...

—Nu, tai kap gi monkė ga
li tokį skysčimčlį traukei, kad
ji nemoka jo padaryci. Šitokį paleido?

sa-

evo-liu-ci-

mes išsivystėm 
tat! sakiau, kad 

tyrinėdami ir 
. ‘ Žmogaus ir

-D

produkvilizuoto žmogaus 
tas L..

—Na, tik jau tu 
apie šitą civilizuoto 
produktą, o kalbėki, ką tu no
rėjai man pasakyti.

—Nu, ot, tu man čia dar 
viskų sumaišei ir aš pamiršau, 
kų aš tau norėjau pasakyc... 
O-o, jau aciininiau. Tu man 
sakei, kad žemė sukasi apie 
savo ašį ir dėlto mes turime 
dzienų ir nakcį. Ale aš tau ne- 
vierinu, ba kap žemė apsisuk
tų ant kilo šono, lai mes bū
tum kojoms aukšcyn ir, Džio
vas žino, kur mes stačiu gai
vu nusigramozdotuml...

Taip išdėstęs savo “teoriją”, 
Dzūkas atsisėdo, alkūnėms 
pasirėmė ant kelių ir susiėmė 
galvą.

—Tik tu apie tai nesirūpink) 
nes gapita turi taip sutvar
kius, kad mes to žemės suki
mosi aplink savo ašį 
j auČiam,—suramino 
gas.

Dzūkas sėdi galvą
ir tyli. Retkarčiais jis sunkiai 
atsikvepia, lyg būdamas labai

pamiršk 
žmogaus

—No, ne—dzirbu, kap mu- FAJSJS. 
laši... Ale kas iš to mano dar
bo!... Incimylėjau į tų socialis- 
tį ir-—

—Tu vis dar “nuts” apie tą 
solistę?—pertraukė draugas.

—Taigi, taigi, solistį... Ale 
aš neasu ‘‘nuts”, o cik 
bai pamylėjau, kad net 
negaliu miegoci!... O-o, 
kia graži, tap gražiai 
tokį grožių balsų turi!...

—Na, tik tu buk vyras—-
—O kas, tu mistini, aš asu, 

kad nė vyras?! Kad aš 
tum vyras, tai aš į jų 
neincimylėjęs, —atšovė, 
kęs nuo kėdes.

jų la- 
nakcu 
ji te
gieda,

neby
liu tau 
pašo-

Garsinkitės “N-nose”

visai ne- 
jį drau-

susiėmęs

—Na, tai ko gi tu čia taip 
sunkiai dūsauji?—paklausė jo 
draugas.—Ar galvą jau skau
da?

—Tu vis mani bari, kad aš 
daug geriu. Ale, kad tu turė
tum tokių bėdų, kap aš, tai ir 
tu gertum,—atsakė Dzūkas.

—Na, tai kokion gi tu bėdon 
pakliuvai? Ar iš darbo tave

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

tu turi tokio svarbaus man 
pasakyti.
—Ale dėl dzidesnės drąsos iš- 

sigerkime po vienos burne- 
Dzukas išsiimda- 
degtinės iš kiše-

Klausykite musų radi o programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 18:M vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

lės,—atsakė

nes.
tu čia veiki? Juk 
esi girtas,—atsakėtu ir taip

jam draugas, bandydamas iš 
jo butelį atimti.

—Tu cik nebėdavok, ba aš 
negirtas,—atšovė jam Dzūkas 
neduodamas butelio.—Tu bra- 
cia, semi savo mokslų iš tų 
knygų, o aš iš šito buteliuko... 
O kap aš asiu pilnas šito mo
kslo, tai aš galiu sumušei vi
sus mokslinčius!

—Na, ką tu čia tokius nie
kus kalbi... Duok man tą deg-

sėskis 
noriu
mani

ir klausyk, 
pasakyci.

dar, ba aš 
tavi I...

kų
Tu 
vi-

—Tu 
aš tau 
klausyk 
sadu klausiau

—Aš tavęs klausysiu, jeigu
tu man duosi tą degtinę.

—Aš tau duosiu šitų viskį 
jaigu tu cik gersi ir vėl man 
aciduosi.

—Drauge, tu žinai, kad aš 
negarju, bet aš tau ją atiduo
siu, kuomet tu eisi namo. 5

—A, a, godael, jaigu tu ne
geri!... Bus man daugiau!... 
Tu, ragi, bijai, kad sičie du 
mokslai tavo galvoj nesusi- 
šiumavotų!-.. iš šito buteliuko 
ir iš šitų knygų!...

—Na, tik tu sėskis ir sakyk, 
nes aš labai mylėčiau 
tavo filosofiją.

—Nu, tai tu nori 
mano pilvozopiją?

—Tu, čia, drauge,
pasakei, nes ką tu sakysi, tai 
paeis iš tavo pilvo!...

išgirsti

išgirdei

teisybę

VALANDOS: Nuo 11 dri 12, 2 Iki 
4 ir 7 iki 9.

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šventadieniais: ii iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
<343 S. HALSTED ST

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern av. I 

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sek m. pagal sutartį

AKIU SPECIALISTAI

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0094 
Antrad„ Ketvirtad. Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

DR. STRIKOLTS
Gydytoj’as ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

D R. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

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

niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR- 0PT- DR. a. JENKINS
Mano 20 metų praktikavimas (Lietuvis)

jūsų garantavimas. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Optometrically Akių Specialistas 2500 West 63r<i Street
Palengvina akių įtempimą, kuris Ofiso valandos: nuo l--4 ir nuo 

esti priežastimi galvos skaudėjimo J—9 vai vakaro ir pagali sutarti
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
tno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ii toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas Speęialė atyda atkreipiama 
į mokykioF vaiku!" Kreivo? akys 
atitaisumos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Ofl.o Tel 
Namų Tel.

PROSPECT 6731
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 VVenttforth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI

LIETUVIAILaidotuvių Direktoriai

O

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

. r

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
innninilninnnniinnini.nni

nonai.

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tei. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal

YARDS 1419

i

■f®

Yards 1139
Yards 1138

t
v

• ’.l
■<

u

•7 i

1. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 Weat 46th Street

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

HinaiiiiiiiiaiiiiHiiMiiiiiiiiiiiiit

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

P. J. RIDIKAS
3354 So. rialsted Street

ALBERT V. PETKUS 
/4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8021

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue 

! • ■ ■ _______________________ ______________________________

LACHĄWICZ IR SŪNUS
2314 West J23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valanaos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
. Residencijos Telefonas

BEVERLY 8244
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. E. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 8599

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
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.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395Miestas ir valstija

____
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BERNELIAI KOVOJE DEL VALNASTIES...
Lietuvos kariuomene 1812 metais

Pribačis Kaune išleido Ray- 
niond’o Schmittlein’o (“1812 
metais žuvusiems Lietuvos kari
ninkams ir kareiviams” skirtą) 
šią labai įdomią monografijėlę, 
kuri istoriškai “papildo” musų 
liaudies dainų šiuos, posmelius 
(monografijėlėje pacituotus):

Berneliai, berneliai, kur jūsų 
valnastis?

Eikit pas prancūzą, tenai aną 
rasti I

Dievas davė gerą dūmą Pran
cūzų karaliui,

Kad atėjo į mus’ žemę, mu
mis išvadavo.

Lietuviai daug padėjo prie 
Berezinos, kai vadinama Didžio
ji Armija traukėsi iš Maskvos 
sumušta. Ir —

“Lietuvos pulkai dalyvavo 
Vokietijos kampanijoje 1813 
melais. Pėstininkų pulkai suda
lė Modlino miesto įgulą. 17-tas 
ir 19-tas ulonų pulkai priklau
sė prie Hamburgo įgulos ir ko
vojo drauge su danais. Kada 
politikos reikalavimai privertė 
Daniją prisidėti prie Napoleono 
priešų, lietuviai pareikalavo, 
kad juos grąžintų į Prancūziją, 
i.e; “Lietuvos ulonai”, rašė jų. 
vadas, “nesigiria vylęsi atkariau
ti savo tėvynės nepriklausomy
bę, su Prancūzijos ir Napoleono 
pagalba”. Jų reikalavimas ne
buvo patenkintas, bet jų niekas 
nelaikė karo belaisviais, — tuo 
buvo pareikšta pagarba jų nar
sumui. Švedai norėjo lietuvius 
patraukti į savo pusę ir padarė 
oficialų pasiūlymą. Tas pasiūly

MADOS

No. 4452—Vasarinė suknelė. Su
kirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48 ir 50 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę 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 pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepU 1739 
So. Halsted St„ Chicago, Iii.

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

Čfa |dedv 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd} No ., ,. 

Mferoe ■ .... per kratinę

(Vardai Ir pavarde)

(Adresas)

(MlMta* ir valstija) 

mas buvo atmestas su pasipik
tinimu: lietuviai atsisakė tar
nauti prieš Prancūziją. Po Na
poleono abdikacijos 1814 me
tais lietuviškųjų pulkų liekanos 
grįžo į Lietuvą”.

Lietuviai saugojo bėgantį Na
poleoną:

“Napoleonas išlipo iš kalešės 
ir ėmė teirautis apie viską;- ka
da sužinojo, kad gali turėti es
kortu savo gvardijos švoležerus 
lietuvius, jis ryžosi. Jis ėmėsi 
tik vienos atsargos priemonės: 
pasišaukęs dalinio vadą, pulki
ninką Stakauską, jis jam pasa
kė šiuos žodžius: “Pasikliaunu 
jumis visais. Stebėkite atidžiai 
dešinę ir kairę kelio pusę... Tik
ro pavojaus atveju užmušk 
tamsta mane greičiau, kaip leisk 
mane paimli”. Pulkininkas su
šuko: “Greičiau duosime susi- 
kapoti, kaip pakęsime, kad kas 
prisiartintų!” Švoležerai, kurie 
buvo išgirdę tuos sakinius, visi 
vienu ba.’su sušuko: “Tegyvuo
ja Imperatorius!” ir konvojus 
leidosi į kelią.

Kada jie atvyko j Raunapolės 
stotį, jų buvo tik trisdešimt še
ši. Ta naktis buvo pati baisiau
sioji iš viso pasitraukimo meto, 
nes termometras buvo nukritęs 
35 laipsnius žemiau nulio.

Tačiau dalis dinguonių tu
rėjo atsirasti vėliau, nes gruo
džio 20 d. švoležerai susikovė 
dar su kezokais ir per tą mūšį 
leitenantas Zelionka buvo su
žeistas.

Vėliau trečiasis švoležerų 
gvardijos pulkus buvo išfor
muotas, ir jo likučiai inkorpo
ruoti į pirmąjį pulką, kaip ir 
totorių likučiai. 1813 ir 1811 
metais dar buvo kalbama apie 
“lietuvių žvalgus” prancūzų ka
riuomenėje”.

Kiek gi tos lietuvių kariuo
menės tada buvo? —

“Vilniaus gubernatorius ge
nerolas Godardas, mums įsak
miai kalba apie septynis po Lie
tuvą išsklaidytus lietuviškos ka
valerijos pulkus. Galimas daly
kas, kad tas gana probleinati- 
nis septintas pulkas buvo toto
rių eskadronas. Kariuomenės 
inspektorių pranešimai Hogen- 
dorpui rodo, kad spaliij mėn. 
pradžioje kariuomenėje jau bu
vo 19,000 kareivių, be gvardi
jos pulkų, žandarmerijos ir 
tautinės gvardijos. Remiantis 
Hogendorpu, kurį negalima į- 
tarti buvus per dideliu optimis
tu, galima tarti, kad Lietuvos 
kariuomenė sausio 1 d. butu 
galėjusi susidėti iš devynių pės
tininkų pulkų, arba 25,000 vy
rų, dešimties kavalerijos pulkų, 
arba 14,000 vyrų, ir vieno ar
tilerijos pulko. Iš viso, galėjo 
susidaryti 40,000 vyrų (įskai
tant žandarmeriją ir tautinę 
gvardiją). Tokiam skaičiui at
gabenta ir ginklų”.

Napoleonas —
“Liepos 4 d. jis liepė atga

benti 30,000 šautuvų į Vilnių. 
Liepos 12 d. jis padidino jų 
skaičių iki 36,900 ir dar pridėjo 
5,000 karabinų ir 8,000 kardų. 
Vėliau tie skaičiai buvo dar pa
didinti, ir rusai Vytauto bažny
čioje Kaune rado apie 50,000 
Lietuvai skirtų ginklų”.

“Vilniaus universitete vienų 
vienas studentas, Sulistrovskis, 
paklausęs dėdės, kuris buvo at
kaklus Aleksandro šalininkas, 
priėmė karininko vietą rusų ka
riuomenėje iš 200 pasiūlytų lei
tenantų vietų. Vėliau, per pir
mas penkiolika prancūzų oku
pacijos dienų, 300 studentų sto
jo tarnauti paprastais karei
viais”.

Po visos Didžiosios Armijos 
sumušimo —

“Tad Lietuvos kariuomenė iš
gelbėjo nuo katastrofos daugiau 
kaip 6,000 vyrų iš viso, — tai 
nuostabus skaičius, pagalvojus, 
kad didesnioji kareivių dalis 
buvo dar mokoma ir nebuvo 

prisidėjusi prie armijos. Pary
žiuje Napoleonas tai pastebėjo 
ir pats save sveikino.”

Štai — kaip 1812 metų Lie
tuvos kariuomene dainavo:

Gedimino žemėse, sutviskę 
smarkusis gališkas^ žaibas

Dvidešimt* ilgų metų žirgas 
ir karys kalėjo.

Prie ginklų! Piliečiai, sukil
kite!

Dievas teikia džiaugsmingų 
permainų.

Juodieji ereliai bėga prieš 
mus, naujuosius “vyčius”.

“X-tas korpusas, užmirštas 
prieš Rygą, perkeliavo per že
maičius, kad grįžtų į Tilžę. Ke
lias jam jau buvo atkirstas, nes 
rusai buvo stipriai įsitaisę prieš 
Nemuną. Avangardas susidėjo 
iš lietuviškų dragūnų. Su jais 
buvo vienas prūsų karininkas, 
kapitonas von Maus teinąs, ku
ris garsėjo savo narsumu” . .. 
“Gruodžio 26 d. lietuvių dragū
nai suėjo į kontaktą su kazo 
kais. Von Mansteinas išsitempė, 
jo kardas žaibu sušvytravo ore. 
“Pulti!” Lietuvių dragūnai puo
lė kaip padūkę, išblaškydam 
rusus. Korpusas, kuris ture o 
užstoti kelią į Tilžę, buvo su
triuškintas ir išsklaidytas: du 
ba bilijonai pėstininkų, šešiasde
šimt/raitelių ir keli artilerijos 
pabūklai buvo paimti. Lietuviai 
praskynė kelią Macdonaldui, bet 
kapitonas Mansteinas buvo mir
tinai sužeistas. Jis dabar ilsisi 
mažose Piktupėnų kapinėlėse” 
(įdomu rasti žinią visai šiomis 
dienomis):—

Prisimena senus mušius.
Klaipėdos vokiečių laikraščiai 

priminė, kai 1812 metais Kalė
dų antrą dieną ties Piktupėnais 
prūsų kariai kovojo kartu su 
prancūzais prieš rusus ir kaip 
žuvo prūsų batai i jono vadas 
majoras von Manšteinas, kuris 
palaidotas Piktupėnų kapinėse 
ir dabar tebesąs paminklas ant 
jo kapo. Laikraščiai pabrėžia 
kaip sutartinai prusai if pran
cūzai tuomet kariavę.

“Aišku, reikia šį tą pasakyti 
ir apie aukščiau minėtus toto
rius. Rugpiučio 5 d. Lietuvos 
karinė komisija kreipėsi į juos. 
Jie ryžos., ir jų garsiausiasis, 
Achmatavičius, “Lietuvos Kur
jeryje” paskelbė atsišaukimą į 
totorių tautą. Vienintelė sąlyga, 
kurią jie pastatė, buvo ta, kad 
jie sudarys atskirą pajėgą, į 
kurią įeis tik totoriai. Impera
torius mielai pasirašė po šiuo 
reikalavimu, kurį jam perdavė 
generolas liogendorpas, ir eska
dronai buvo sudaryti. Mažiau 
kaip trims mėnesiams praėjus 
nuo jų sudarymo, jie gavo savo 
ugnies ir kraujo krikštą, nes 
dalyvavo Vilniaus gynime. Toje 
šlovingoje kovoje totoriai nete
ko, užmuštais ir sužeistais, de
šimties savo karininkų, iš ku
rių kapitonas Murza-Ulanas bu
vo užmuštas gruodžio 10 d., 
didvyris Achmatavičius, eska
drono vadas, — 11 d.”

O šiandien Lietuvos laikraš
čio žinia labai pravarti čia pri
dėti yra ši:
“Lietuvos totoriai skiriasi nuo 

Krymo ir kitų totorių.
Kauno totorių imamas Cha- 

leckis apie Lietuvos totorius su
teikė tokių faktų: Totorius Lie
tuvoje įkurdinęs Vytautas Didy
sis Vilniaus, Kauno, Suvalkų, 
Gardino ir Minsko žemėse. To
toriai su lietuviais pirmiausia 
susidūrę kovos lauke, kur vieni 
kitiems nenusileido narsumu. 
Vieni kitiems buvo priešai, bet 
garbingi ir narsus priešai. Iš 
kovos lauko jie išėjo draugais 
ir vėliau į kovos lauką grįžo 
prieš bendrą lietuvių priešą. O 
didesnio draugiškumo negali 
būti už tą, kurs gimsta kovos 
lauke.

Lietuvos totoriai skiriąsis 
nuo Krymo ir kitų kraštų toto
rių ir savo budu ir papročiais 
ir iš senovės dokumentuose jie 
vadinami ^‘Lietuvos totoriais”. 
Šio titulo jiems net rusų carai 
neatėmę.

Philco-York 
Vaizduojamasis

Dirbk miegok vešiai maloniai
- visa vasara... su 

L L

ELEKTRA VĖDINAMAM KAMBARY

—liekana, plūs palūkanos 
išmokėti patogiai, mėne

siniais įnašais.

NAMAMS AR OFISUI
Traukia į vidų šviežų orą iš lauko... košia, 
sausina, vėdina ir varinėja. Smarvę, tabako 
durnus, vidaus orą varo lauk iš kambarių. 
Lengyąi įstatomas ... be vandens junginių . .. 
išlaikyipas kainuoja lik kelis centus į dieną.'

6 Išdirbjtetės 
Pasirinkti

• Carrier
• Frigidaire
• Gale
• Kelvinator
• Philco-York
• Westinghouse

v COMMONNEALTH EDISON COMPANY
72 West Adams Street

Lietuvoje iki šiol buvo apjei 
tūkstantį totorių, iš kurių Kautf 
ne yra 100. Kiek totorių yra at
gautame Vilniaus krašte, dar 
nežinia. Vilniuj e,/.yra 250 toto
rių ir čia gyvena visos Lietuvos 
totorių, mahometų tikybos gab 
va — muftis. Didesnioji totorių 
dalis atiteko Sovietų Rusijai. 
Lietuvoje totoriai turi 6 mače
tes: tris Vilniaus krašte ir 1 
Kaune, 1 Butrimonyse ir 1 
Vinkšnupiuose, Suvalkų krašte. 
Savo kalbos, nei rašto totoriai 
nebemoka, kalbasi, susirašinėja 
lietuviškai ir laikraščius skaito 
tik lietuviškus. Carų Rusijos 
laikais totorių oficialioji kalba 
tebebuvusi gudiškoji, kurios jie 
buvę įpratę Lietuvos Didž. Ku
nigaikščio dvare.”

“Dar turi būti paminėti kiti 
mažai žinomi lietuviai: rekru
tai kaimiečiai, kurie buvo į- 
traukti į prancūziškus pulkus, 
nes 129-tasis linijos^ pulkas ir 
Ilirijos pulkas, kurie laikė įgu
lą Kaune ir Vilniuje, buvo įga
lioti nuo rugpiučio 24 d. inkor
poruoti po 500 rekrutų iš kraš
to.”

Ši įdomi knyga rašyta naudo
jantis, tarpe kitų ir Napoleono 
korespondencija, Oginskio atsi
minimais (kaip ir Godardo ir 
kitų), rusų šaltiniais, “Kurjer 
Litevvski’u” ir prancūzų karo 
uniformų leidiniu, nes paduota, 
atskirų paveikslų tarpe, ir:

Lietuvių gvardija: švoležeris 
ir totoris.

Lietuvių dragūnai kovoje.
Lietuvių ulonų šalmas. (Su 

dideliu vyčiu saulės fone, kaip 
Žmuidzinavičiaus paveiksle 
“Lietuvos prisikėlimas”). <

Lietuvių totorių kepurė. 
(“Kad tie totoriai buvo musul
monai, įrodo ne tik pusmėnu
lis, kuriuo buvo •jiapuoštos jų 

kepurės, bet ir imamas, kuris 
buvo priskirtas prie jų dalių”).

Lietuvių ulonai (paradinė 
uniforma). -— (Kažin kodėl 
primena Gogolio “Revizoriaus” 
kostiumą eskizus... Kaip tik 
anų laikų bendras, uniformų 
vaizdas toks ir buvo šalyse...).

Lietuvių ulonų karininkas. 
(“Neįtikėtina: 1812 metų Lietu
vos karys! — per visą kepurę 
Vytis, diržo saga ir ženklas per- 
pečio dirže — Vytis...).

Rinktinio eskadrono raitelis.
Lietuvių raitieji šauliai. 

(Grupė — su vienu prisėdusiu
— vėl, visai primena sceną 
“Revizoriaus” arba Lermonto
vo poemų didvyrius...).

Lietuvių totorių patrulis.
Knygos pradžioje padėtas at

skiras paveikslas: 19-to lietu
vių ulono pulko jaunesnis lei
tenantas Medekša. (Senų kariš
kų portretų tipo, vienu antpe
čiu, su “peisuku” virš ausies, 
karduotas jaunuolis...).

Yra dar portretai:
M. Tiškevičius, 17-to lietuvių 

ulonų pulko vadas, garbės le
giono kavalierius. (Ar tik ne 
už tai, kad bus savo pulką sa
vo lėšomis ir “ištaisęs”, nes 
Napoleonas, nors gausiai rėmė 
Lietuvos kariuomenę medžia
giškai — pirmiausia, nežymiai 
leido norintiems — didikams
— savo lėšomis pulkus “ištai- 
sinėti”...),

T. Kosakovskis, lietuvių pės
tininkų šaulių pulko vadas.

Pridėta vieno pulko antspau- 
da: aplink vainikuotą arą, su 
Vyčiu ant krutinės, — “Le Con- 
seil d’Administration du 17me 
Regt če Lanrs Lithns”.

“Daug svarbios medžiagos 
turi Paryžiaus Karo Archyvas, 
ypač — Didžiosios Armijos ko
respondencija. c

'145-Įstatymas extra
$15 ĮMOKĖT

A

Telefonas RANdolph 1200

Kai kurias smulkmenas gali
ma rasti ir Lietuvos Valst. Ar
chyve bei Kauno miesto Ar
chyve”.

šių žodžių rašytojas smalsiai 
yra žiūrinėjęs Kauno miesto 
muziejuje iškabintųjų doku
mentų tarpe ir prancūzų oku
pacijos meto (dabar tokį “ek- 
zotišką” — kaip ir visa ši “pa
saka”!) raštelį su musų ūkinin
ko pavarde, dėl arklių, (pana
šių raštelių iš vokiečių okupa
cijos meto yra didžiausia dau
gybė).

Lietuvių viltys išsivaduoti iš 
po Rusijos jungo 1812 metais 
nepavyko dėl visos Didžiosios 
Armijos žlugimo... Tada, nese
nai dar praradę nepriklausomy
bę, lietuviai tebeturėjo “istoriš
kąjį” jos pajautimą, kuris bu
vo (dėl unijos su lenkais, — 
su kuriais drauge ir žūta...), 
žinoma, skirtingas nuo lietuvių 
liaudies nepriklausomybės obal- 
siu persiėmimo 1918 metais ir 
metais, kurie po šių sekė. Dar 
1831 metais, (taigi, — kada vis 
dar nebuvo išvėsęs anas, “se
nasis” jausmas...), Lietuva vėl 
(šalia lenkų...) susipurtė prieš 
rusus, paskiau (jau, žinoma, 
ėmusiu kitą “atspalvį” įgauti 
sielos siekimu...) 1863 metais 
rusai, pasistatę patrankas ir 
pliekdami į trobesius, malšino 
musų brolius “dalgininkus”... 
1905 metais lietuviškos “res
publikos” steigėsi išdaužytų 
“monopolių” ir išvarytų ruskių 
raštininkų, mokytojų ir pasi
slėpusių žandarų vietoje... Gi 
dabartinio atsikėlimo metu Lie
tuvos liaudies “berneliai be 
valnasties”, perskaitę (Sleževi
čiaus ir kitų) atsišaukimą sto
ti savanoriais ir pasiimti savo 
dalį dvarų žemės, ėjo basi ir al
kani — ir drauge su išartais

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted St VICtory 4965
Stogus, Tinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas........ . ......... —'

Dykai! Dykai! Dykai! 
PUIKUS VEIDRODIS 

gyvenamam kambariui su 
kiekvienu orderiu.............  **

DARBAS IR 
MEDŽIAGA

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

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

Dykai Apskaičiavimas 
Dykai Pristatymas

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Te). 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 galima jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant be» 
koki vnrtota k°ro. V’si k'vai 
farantuti ir t'»ri praei'i saugos 
infekciją, Ateikite ir pamaty
kite musu nu stabius nirkin’us. 
Nereikia įmokėjimo, jei turi nuo- 
la inį darbą, o jūsų vrrtoiama- 
sis karas gali atstoti rankpini
gius. Galima imti net iki 20 mė
nesių išsimokėjimui. Turime štai 
kokių pirkinių:
1937 Terreplane 4 dr. Sedan 
elektr. šildyk................... $295.00
1936 Packard 4 dr. Sedan 295.00
1937 Nash, mažasis 4 dr. 
Sedan, radijo, Šildytuvas, de-
fTosteris, tik .................. 375.00
1936 Hudson 4 dr. Sedan, 
trunkas ......  ........................ 195.00

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

ir sekmadienį.
7333 SO. HALSTED 
Tel. Aberdeen 3780

Musų naujas antrašas yra toks: 
ZELVIS 

BUILDING COMPANY 
2716 West 42nd Street 

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

išmokėjimais.

Skubus patarnavimas 
Patenkinimas užtikrintas

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

Tel. Hemlock 7407 
CHICAGO.

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

Česnakai Padeda Žarnų 
Nuodus Pašalinti

Apsvaigęs? Dažnai galva skauda? Priežasti
mi gali būti žarnų apsinodinimas nuo kenks
mingų bakterijų storojoj žarnoj. Ateikite 
šiandien ir gaukite dilesnių bandomųjų pa
keli bekvapių DEARDORN Česnakų tablečių 
T)'Y”K" Ą T DYKAI. Pamatykite kaip pa- 

Tk/ll tijausite j poras dienų I
Saukite DYKAI sampeli iš Vtalgreen Vais
tinių. Parsiduoda visuose dldžiuosuose vais
tinėse.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

" metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”
sklypais, kuriuos gavo iš dvarų 
vėliau, užarė Lietuvos buvusią 
bajorišką uniją su Lenkija, ir 
dabar aria usnis, kurios iš savų 
ir svetimų sėklų taip godžiai 
imasi apgulti naujos Lietuvos 
dirvą, dėl kurios “valnasties 
berneliai” taip senai rūpinosi, 
klodami dėl to paties vieno rei
kalo galvas po įvairiomis pulkų 
vėliavomis ir įvairiais ereliais... 
“Dievas davė gerą dūmą” jau 
nebe Prancūzų karaliui, bet že
mės bernui, ir jis, ta durna jau 
gerai persiėmęs (—supratęs ne
priklausomybę —) ją saugos 
“kaip savo akį”!

Arėjas Vitkauskas.
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JOVALAS

St. Miščikas-žiemys

Maskva šį kartą tyli...

Kitas gengsteris

Vienybėje

kaip Hill- 
ir daugelis

Vienas žmogus 
rašo:

“Unijų vadai, 
man, Dubinsky
kitų, kurie savo laiku praša
lino amerikonizmo dvasios 
darbo-^idealus iš unijų ir jų 
vieton įvedė marksizmo ka
tekizmą (?—“N.” Red.), da
bar viešai ir garsiai ‘pasmer
kia’ komunizmą, bet iš unijų 
konstitucijos to marksizmo 
katekizmo neprašalina.”
Reikia “gabumo”, kad vie

nam sakiny žmogus galėtų pri
pasakoti tiek nesąmonių.

Sidney Hillman vadovauja 
Amalgameitų unijai, o David 
Dubinsky — International La- 
dies Gannent Workers unijai. 
Visi rimti žmones pripažįsta, 
kad tos dvi unijos yra pavyz
dingiausios darbininkų organi
zacijos Amerikoje, o tas plepe- 
ris pasakoja, kad jose buvę 
prašalinti “amerikonizmo dva
sios darbo idealai” I

Ir jisai plepa apie “marksiz
mo katekizmą”, pats neišmany
damas, ką tai reiškia. Markso 
mokslą lyginti su katekizmu ga
li tiktai ignorantas. Darbininkų 

I unijoms Marksas davė ne “ka
bei socialinės įsta- 

tymdavybės (sočiai security) 
teoriją, kurios pagrindais yra 
paremti visų kultūringųjų šalių 

» valandų

“Pradėti civilinio nepaklu
snumo kampanijų tuo metu, 
kai Šri tani j a grumiasi gyvas
ties ir mirties kojoje, butų 
pažeminantis Indijos garbei 
aktas.” •<
Indijos vadai turi aukštesnį 

garbės supratimą, negu Musso
lini, kuris per devynis mėnesius 
laukė progos įsmeigti peilį į nu
garą Francuzijai, kuomet Fran- 
euzija atsidūrė kritingiausioje 
padėtyje. 5

(Tęsinys)
Visi atmena, jog karui kilus 

vokiečių orlaiviai mėtė Paryžiu
je atsišaukimus, kuriuose buvo 
atspausdinta Molotovo kalba.

Bet šis vokiečių hitleristų bei 
rusų komunistų bendradarbia
vimas siekia daug toliau, negu 
kas galvoja.

II.

Mussolini paskelbė karą Anglijai ir Prancūzijai, pa
skelbė kaip tik toje valandoje, kuomet sąjungininkai des
peratiškai stengiasi sulaikyti vokiečių armijas, kurios 
veržiasi linkui Paryžiaus.

Tai ne Italijos žmonių karas, bet fašistų diktatūros 
karas. Mussolini padarė tai, ką jam įsakė Hitleris.

Vokietijos fiureris tikisi, kad, italams užpuolus 
Francuziją iš pietų pusės, ši bus greitai sutriuškinta. Ar 
taip bus, pamatysime.

Anglai ir franeuzai, deja, ilgą laiką save apgaudinė
jo, manydami, kad Mussolinį galima bus atskirti nuo Hit
lerio. Buvo skleidžiama mintis, kad, jei Mussolini ir no
rėtų eiti į karą, tai jį sulaikytų Italijos karalius. Kiti ma
nė, kad su karalium susidės popiežius ir fašistus “numal
šins”.

Bet tai buvo fantazijos. Diktatoriškoje šalyje visi 
klauso diktatoriaus. Italijos karalius Viktoras Emanue
lis buvo ir tebėra tiktai Mussolinio pastumdėlis. 0 kai dėl | ?
popiežiaus, tai, nežiūrint kokie butų jo paties jausmai, ji
sai jokios galios neturi ir yra priverstas tarnauti fašis
tams. Kuomet Mussolini sumanė užkariauti Etiopiją, po-1 įstatymai apie darbo 
piežius jam nesipriešino, bet jį rėmė. Ispanijos pilietinia- sutrumpinimą pramonėje, apie 
me kare popiežius ėjo ranka už rankos su Mussoliniu. ’ bedarbių šelpimą, senatvės pen-

Taigi ta svajonė apie fašistų atitraukimą nuo Vo-• 'slJas ir Lt-
kietijos buvo klaidinga ir kenksminga. Per devynis su Hillmanas ir Dubinsky “ko- 
viršum mėnesius Italija teikė pagalbą Vokietijai, prista- munizmą” pasmerkė ne dabar, 
tydama jai įvairias prekes, gaunamas iš užsienių, ir pa- bet Pradėjo prieš jį kovoti tuo- 
ti ruošėsi karui. Sąjungininkai butų pasielgę išmintin- !įai ta, rusi^^a’. mflucnza 
giau^jeigu jie, .uzuotiMušsohmui germęsi, butų traktavę |atsirado f 1 
jį, kaip priešą.

Su gengsteriu tėra tik viena kalba: ginklas. OKUPUOTA HOLANDIJA

Urbšys išvyko į Maskvą Užkariavę Holandiją, vokie
čiai paskyrė jai “reich^Htomi- 
sarą” — Dr. Seys^lMąuart’ą.

Telegrama iš Kauno praneša, kad vakar išvyko į I Kaip rašo “The Manchester 
Maskvą, pagal ministerio pirmininko Merkio reikalavi- Guardian”, vokiečių karo vado- 
mą, užsienių reikalų ministeris Juozas Urbšys. vybė paskelbė per Amsterdamo

Lietuvos ministeris pirmininkas Antanas Merkys bu- radl° vlsieiJls Holandijos 
. .. . , . gyventojams, kad aštriomisvo įskehayęs } sovietų sostinę jau pirmiau. Jj tenai at- bausm6mis bus baudžiama sa. 

vykti kvietė ’ Molotovas, sąryšyje su Maskvos prasima- botažas, pagalbos teikimas pa- 
nymais, kad Lietuvos teritorijoje kas ten “vagiąs” so- bėgėliams ir dalyvavimas vie- 
vietų bazių kareivius. Merkį lydėjo gen. Rėklaitis ir už-1 šuosc mitinguose arba streiku©- 
sienių reikalų ministerijos atstovas, Dr. P. Mačiulis.

Bet pasirodo, kad tos delegacijos nepakako nesusi
pratimams dėl tariamų sovietų kareivių “vogimų” išaiš
kinti. Turėjo būt pakviestas dar ir užsienių reikalų mi
nisteris Urbšys. Iš to galima numanyti, kad Maskva sta
to labai rimtų reikalavimų Lietuvai.

se.

Atsisakė nuo izoliacijos

Kuomet šį mano laišką i 
skaitys skaitytojai, be abejo, I 
bus pusiau pamiršę apie kilusį 
kovo mėn. diplomatinį kon
fliktą tarp Rusijos ir Prancū
zijos, kurio pradžia buvo mėne- 

I šio pradžioje, kuomet prancū
zai padarė kratą rusų preky
bos atstovybėje ir baigėsi Ru- 

Kongreso užsienių, reikalų sįjos pasiuntinio iš Paryžiaus 
komiteto pirmininkas, Patman, atšaukimu, Prancūzijos val- 
neseniai iškėlė aikštėn faktą, džiai reikalaujant.
kad vyriausieji Hitlerio propa- Bct keisčiausia štai kas: šį 
gandos agentai Amerikoje yra karįQ rusų spauda labai mažai 
George Silvester Viereck ir Carl įr jakaį atsargiai rašo apie vi- 

sa tai; tenkinasi vien oficialiais 
Viereck leido 1914 m. žurna- pranešimias' nekomentuodama 

lą “The Fatherland” kaizeriš- pačio fakto. Tik “Krasnaja 
kos Vokietijos gynimui. 1917 Zvezda”, raudonos armijos or- 
m. jisai pakeitė žurnalo vardą ganas, parašė kovo pabaigoje 
į “American”. Pernai jisai ėmė šiek tiek griežtesnį straipsnį 
leisti New Yorke savaitraštį šiuo klausiniu.
“Facts in Review”. Tuo labiau klaidinga galvoti,

J. f . r, . K , . jog Prancūzijos valdžia parei- 
kalavo rusų pasiuntinį atšauk
ti vien dėl telegramos, kurią 
siuntė anas savo ponui Stali
nui dėl taikos su Suomija ir 
kurioje šiek tiek įžeidžia Pran
cūziją primesdama jai norus 
išplėsti karą šiaurėje.

Tai tik formalė, viešoji pusė, 
gi antroji medalio pusė visai 
kame kitur.

Jau prasidėjus karui, komu
nistų partija iš karto pasirodė 
nesiorientuojanti kuriuo keliu 
turės eiti, nes nežinojo kokį 
diplomatinį šokį pradės šokti 
jų globėja Rusjja. Pati Rusija, 
iš pirmų dienų padarius sutartį 
su vokiečiais, pati nežinojo ką 
darys rytojaus dieną ir 
stengėsi palikti visą laiką 
ras duris pasitraukimui 
vokiečių, jei pamatytų, 
šioje

NACIŲ “SMEGENŲ 
TRUSTAS” AME

RIKOJE

Viereck ir Byoir buvo paskir
ti Hitlerio agentais 1933 m. 
Anot Patmaho, “kaipo pirmą 
mokestį Byoir gavo $4,000,000 
Amerikos pinigais nuo vokiečių 
konsulo New Yorke. Poi to jam 
buvo mokama $2,000 ir $3,000 
kas mėnesis.” Nuo spalių 1 d. 
1933 m. jam pradėta mokėti 
$6,000 kas mėnesis.

Byoir atstovauja įvairias vo
kiečių kompanijas Amerikoje, 
kurios turi $13,500,000 kapita
lo.

[vairios žinios 
iš Lietuvos

KAUNAS. — šiandien įvyko 
iškilmingas Darbo Rūmų nau
jų namų atidarymas. Namai bu
vo pradėti statyti 1938 metų 
birželio 23 d. ir galutinai baig
ti š. m. balandžio mėnesį. Dar
bo Rūmų namai turi 25,000 ku
binių metrų( talpos. Bendras 
grindų plotas yra apie 4,000 kv. 
metrų. Viena teatro salė turi 
daugiau' kaip 2,900 kubinių me-

todėl 
atvi- 
nuo 
kac

pusėje nieko negalima

“Uždrausta pirkti arba par
duoti daugiau maisto, negu 
reikia tUojaus”, sako pami
nėtas laikraštis. “Maisto kai 
nos ir algos neprivalo būti 
keliamos. Vokietijos pinigai 
negali būti atmetami. Vokie
čių kariuomenė mokės gry
nais pinigais už kiekvieną 
pirkinį iki 500 markių, o 
aukštesnėms sumoms bus 
duodamos kvitus, kurios turi 
būt priimamos.

“Vokietijos baudžiamieji į- 
s ta tyma i bus įvesti visose 
okupuotose teritorijose.* Sa
botažas, ginklų laikymas ir 
‘pasipriešinimas jėga Vokie
tijos kariuomenei’ bus bau
džiama mirtim.”

Vienas stambiausiųjų republikonų partijos vadų ir 
kandidatų į J. V. prezidentus, senatorius Arthur H. Van- 
denberg, iš Mich, pakeitė savo nusistatymą Amerikos už
sienių politikoje.

Iki šiol jisai stipriai stojo už izoliaciją, patardamas 
Amerikai “Nesikišti” į Europos reikalus ir nepaisyti, ku
ri pusė laimės dabartinį karą. Bet pereitą sekmadienį 
šen. Vandenberg pasakė kalbą per radio, kurioje jisai 
pareiškė, kar tokio dalyko, kaip izoliacijh, visai nebėra.
Amerika, sako jisai, pagal milžiniškos gyventojų daugu- ■ Toki^ pat «tvarką„ Hitleris, 
mos sentimentą, faktinai nebėra ir neutrali. Ji nori, kad Linomaj įved£ Ndrvegijoje, Da
karą laimėtų demokratiniai sąjungininkai. Senatorius ra- nijoje, Belgijoje įr Luksembuv- 
gino teikti talkininkams kaip galint daugiaus pagalbos, | ge. 
tik nesiųsti jiems kariuomenės.

Po šitų šen. Vandenbergo pareiškimų opozicija kon
grese prezidento Roosevelto užsienių politikai labai su- 
silpnės.

INDIJOS GARBĖ

Ir todėl komunistų spauda 
vieną rašė šiandien, o visai ką 
kitą rytojaus dieną. <

Šiandien, bent laikinai, rusai 
galutinai susitaikė su vokie
čiais ir sugretino abeji savo 
tikslus, bet tai dar nereiškia, 
kad rusai nenorės ateityje vėl 
pakeisti frontą ir mestis prie 
Santarvės valstybių, nes kiek 
žinia, rusų diplomatai to dagi 
neslepia, tik, deja, jų pasikeiti
mo ateityje gali Santarvės vals
tybės nepriimti ir to labiausia 
bijo1 rusai.

Ir dėl to šiandien užsienyje 
daugelyje vielų komunistai ir 
hitleristai labai susibičiuliavo 
ir nors nesudarė viešai bendro 
fronto, tas frontas egzistuoja, 
nes abeji dirba siekdami vieno 
tikslo: pakenkti kiek galint 
anglams ir prancūzams laimėti 
šį karą ir stengiasi abeji kišti 
jiems į ratus kuolus.

Abeji kalba apie imperializ
mą, apie imperialistinius San
tarvės valstybių: tikslus, nors 
abeji tuo pat dvokia, abeji 
stengiasi paklupdyti užfrontę, 
tik žinoma skirtingais meto
dais, bet vieno ir to pat siek
dami.

Ir štai, dar vasario pabaigo
je, prancūzų valdžia pastebėjo, 
jog esantieji Prancūzijoje vo-

Wisconsino socialistai prieš Thomaso 
nusistatymą

Vienas įtakingiausiųjų Indi
jos Kongreso partijos vadų, 
Jawaharlal Nehru, griežtai pa
sipriešino tam, kad butų pa-

rengta 700 sėdimų nuolatinių 
vietų, o reikalui esant, galima 
dar pristatyti iki 100 kėdžių, o 
pora šimtų žmonių gali sutilpti 
stovėdami. Sporto salė užima 
apie 700 kubinių metrų, čia vie
nu metu gali sportuoti apie 50 
žmonių. Toliau eina kultūros 
klubo sale, kurioje telpa 250 
žmonių. Erdviose Darbo Rūmų 
mokyklų patalpose dviem pa
mainom gali mokytis iki 600 
asmenų. Be to, čia yra įrengti 
kambariai ekskursijoms apsi
stoti, kuriuose žiemos metu ga
li nakvoti iki 100, o vasaros 
metu net iki 250. Darbo Rūmų 
namuose dar yra įrengta di
džiulė valgykla, kur gali kas
dien valgyti iki 1,200 žmonių. 
Skaityklos ir bibliotekos patal
pa pakankamai erdvi ir joje tel
pa apie 200 žmonių. Visose Dar
bo Rūmų namų patalpose vie
nu metu gali sutlptl per 2,200 
interesantų. Namams pastatyti 
buvo suanudota 13 milijonų kl 
logramų įvairios statybinės me
džiagos, kuriai pervežti reikėtų I kiečių agentai, slapti; kurių vie- 
900' vagonų arba 25 traukinių, ras kitas pakliūva, siekia to 
Darbo Rūmų namai su visu j* pat ką komunistai, taip pat 

i rengimu kaštavo apie 1,250,000 dirbdami slaptai. Maža to, bu- 
litų, kas, palyginus su kitų pa- vo dargi pastebėta, kad šį kar-

Wisconsino Socialistų partijos konvencija nutarė 
kreiptis j Socialistų partijos nacionalj vykdomąjį komi
tetą, siūlydama jam pasisakyti už ekonominės pagalbos 
teikimą sąjungininkams.

Normanui Thomasui toks Wisconsino socialistų nu-

skelbta “civilinio nepaklusnu- našių rūmų statyba, skaitoma tą ne tik jų tikslai sutampa, 
mo” kampanija prieš Angliją, nebrangu’. Atidaryme dalyvavo bet vieni kitiems padeda ir ka- 
Kalbėdamas Kongreso komite 
to posėdyje, Nehru pareiškė:

Respublikos Prezidentas ir Vy- dangi komunistams geriau 
i’iausybė. Veikti esant jų diplomatinei at-
______________ Į stovybei Paryžiuje, pagelba vo- 

• / ■ > 'r ”______________ kiečių agentams plaukia iš čia.
tarimas nepatiks. Jisai, mat, skelbia, kad dabartinis ka- Buvo padaryta keli šimtai 
ras esąs “imperialistinis” ir kad todėl darbo žmonėms kratų ir iš rastų dokumentu 
nesą “jokio skirtumo”, kuri pusė laimės^ | paaiškėjo, kad nuo šio darbo

ne nuošaliai stovi ir rusų pre
kybinė atstovybė. Buvo padary
ta krata ir rasti dokumentai 
tai patvirtino. Kovo menesio 
pradžioje Daladje, dar tuomet 
ministeris pirmininkas, patiekė 
ministerių posėdžiui apie pen
kiasdešimts dokumentų rastų 
kratos metu, kurie įrodo, jog 
rusų G. P. U. ir vokiečių Ges
tapo agentai dirba kartu ir 
ruošiasi ne tik visokeropai 
kenkti užfrontėje, bet dargi 
ruošiasi daryli sukilimą ir pa
statyti Prancuzijon tokią val
džią, kuri susitaikytų su Vokie
tija, nors ir nemažai paaukoda
ma.

Tuomet buvo nutarta grieb
tis griežtesnių metodų ir tuo
met buvo nutarta paskubinti 
komunistų atstovų bylą.

Kuomet rusų pasiuntinys Pa
ryžiuje protestavo dėl preky
bos atstovybėje padarytos kra
tos, nors ta atstovybe neturi 
diplomatinių teisių, prancūzai 
patiekė rusų atstovui kelis do
kumentus, rastus toje atstovy
bėje, kurie įrodo, kad prancū
zai turėjo tiesą tvirtindami, 
kad komunistai ir jų atstovai 
dirba ne tik pragaištingą dar
bą Prancūzijai, kaip partijos 
globėja, bet ir yra tiesioginiai 
susirišus su priešu, kas jau vi
sai kitoniškai skamba ir ko ne
pakęstų nei viena kariaujanti 
valstybė.

Ir todėl Prancūzijoje pakilo 
tokia didelė audra prieš Rusi
ją ir dargi viešai reikalauta, 
kad butų nutraukti diplomati
niai ryšiai.

Tai ne dėl Suomijos, ne dėl 
noro išprovokuoti karą prieš 
rusus vien taip sau, bet todėl, 
kad rusai, kartu su jais ir pa
saulio komunistų partija, galu
tinai susiblokavo su vokiečiais 
ir ruošia visokius neramumus 
užfrontėje.

Maža to, paaiškėjo iš rastų 
dokumentų, jog sąmokslininkų 
buvo nutarta pirmiausia paša
linti patį Daladje, jį nužudžius 
gatvėje ar kur kitur.

Todėl neteks nusistebėti, jei 
komunistai, dabar teisiami 
Prancūzijoje, gali gauti labai 
dideles bausmes.

Visa tai viešai nekalbama, 
viskas suskubo pasklisti pasau
lyje ir šiandien komentuojama 
tai ne tik Europoje, bet ir vi
same pasaulyje.

Maža to, komunistai dargi 
jau stengiasi tai pateisinti ir 
išaiškinti, kad iš to butų bu
vus vien nauda.

Girdi, sukilimui įvykus Pran
cūzijoje ir komunistams paė
mus valdžią, butų buvę galima 
susitaikyti, kad ir nusileidus. 
Juk rusai ir nusileido Lietuvos 
Brastoje vokiečiams, gi vėliau, 
kuomet prancūzai butų sustip
rėję, būtų vokiečius puolę iš 
abiejų pusių, t. y. kartu su 
sais.

Kvailesnio samprotavimo 
gali būti. Lietuvos Brastos 
kos sutartį pasirašius dar pasi
liko Santarvės valstybės karo 
stovyje su Vokietija ir paga
liau privertė vokiečius pasiduo
ti. Tuo pat neteko ir ta sutartis 
galios, bet ne dėka ko kito, 
kaip Santarvės laimėjimu, gi 
Santarvės valstybėms 1918 m. 
nelaimėjus, bet pralaimėjus, 
šiandien ne tik butų galioje 
Lietuvos Brastos sutartis, bet 
Hitleris žiemotų ne Bertesga- 
dene ar Bavarų kalnuose, o 
Maskvoje. Tiesa, tuomet nei 
Hitleris nebūtų buvęs, nes vo
kiečiams karą laimėjus, nebūtų 
kilus revoliucija Vokietijoje ir 
Vilhelmas šiandien valdytų ra
miau, negu dabar gyvena Ho- 
landijoje.

Jei Hitleris šiandien lengvai 
laimėtų karą prieš Santarvės 
valstybes, rusai gali būti tikri, 
kad lą pačią dieną paskelbtų 
karą savo draugei ir aklai pa- 
gelbinlnkei Rusijai. O kas tuo
met jį atlaikytų po ■ tokio

triumfo Vakaruose? Niekas. 
Tuomet butų galas ir Rusijai.

To turėtų Stalinas ir jų drau
gai nepamiršti, nes tai jau nie
kam ne paslaptis.

Stalinas gal tai numato ir 
šiandien suka galvą, kaip ati
taisyti padarytą klaidą, bet jo 
draugai komunistai, ne tik po
litiniai, bet tuo labiau diplo
matiniai analfabetai, galvoja, 
jog viskas eina kaip sviestu pa 
tepta ir viskas baigsis gerai, 
būtent Santarvės ir Vokietijos 
pralaimėjimu, o tik vieno Sta
lino laimėjimu.

Taip nebus. Visi gali laimė
ti, tik Stalinas gali pralaimėti 
ir pralaimės, nes kuriai pusei 
nelaimėjus, Rusija bus tuo kau
lu gerklėje dėl savo pavergtos 
teritorijos, kas neleis laimėto
jui ramiai valgyti laimėtą ra
gaišį ir todėl šiandien nėra iš
eities Rusijai. Bet Stalinas 
šiandien tyli dargi dėl prancū
zų reikalavimo atšaukti atsto- 

nes nenori duoti progos 
paskelbti 

kurie įro- 
dirba ko-

vą, 
prancūzams viešai 
rastus dokumentus,

munistai šiandien.

vokiečiams, nes ir jų kortus 
atsidengtų ir vienas triukas bu
tų užsibaigęs.

O dabar dar vis stengsis nu
duoti nekaltus avinėlius ir tuo 
prisivilioti nekaltas aukas.

Galima kovoti prieš karą, ga
lima būti antimilitaristu, bet 
reikia būti nuosekliam: jei kei
ki vienus militaristus, turi pa
smerkti ir kitus, jei pats sakai
si prieš karą, nekelk to karo 
pats.

Gi Rusija ir komunistų par-

švinkusį archyvą.
Bet aišku, tai jiems nei kiek 

nekenkia tebetęsti demagoginę 
politiką pasaulyje.

(GALAS)

Lietuvos Padangėje

ru-

ne- 
tai-

KAUNAS, — Gegužės 14 d. 
suėjo 70 metų amžiaus kun. 
mgr. V. Dargiui buvusiam uo
liam knygnešiui, kuris spaudos 
draudimo laikais susidėjęs su 
kun. Sidar'aviČium garsiu lietu
viškų maldaknygių leidėju lan
kydavo savo ir kitų parapijų 
žmones, nešdamas jiems lietu
viškos šviesos ir atgimimo vil
ties spindulius. Ne kartą už tai 
jis sumokėjo pabaudas, susilau
kė rusų žandarų kratų ir per
gyveno kitokių pavojų. 1901 m. 
kun. V. Dargis, baigęs Romoje 
bažnytinių teisių fakultetą, bu
vo išvažiavęs į Ameriką, kur 
vienerius metus pavikaravęs 
Shenandoah, Pa., buvo paskir
tas naujai kuriamos lietuvių pa
rapijos Minersville, Pa. klebo
nu. Vėliau klebonavo Philudei- 
phijoje, Mt. Carmelyjc ir kitur. 
Gaivindamas lietuviuose patrio
tinę dvasią, palaikydamas lietu
vių kalbą ir padėdamas steigtis 
lietuviškai šv. Kazimiero sese
rų kongregacijai, bei jų mokyk
loms. 1920 m. kun. V. Dargis. 
grįžęs Lietuvon, buvo paskirtas 
naujai įsikūrusios Lietuvoje šv. 
Kazimiero seserų kongregacijos 
kapelionu ir Pažaislio bažnyčios 
rektorium.

KAUNAS. — Gegužes 16 d. 
Sovietų Sąjungos užsienių rei
kalų liaudies komisariate Lie
tuvos pasiuntinys Maskvoje 
Natkevičius ir užsienių reikalų 
komisaro pavaduotojas Deka
nozovas pasikeitė notomis ga
lintiems įvykti sienos inciden
tams greitai likviduoti. Abiša
lis svarstymas ir galutinas 
sprendimas pavedamas pasienio 
pareigūnams. Jiems nesusita
rus, ginčijamas klausimus 
sprendžiamas diplomatiniu ke
liu. Iš Lietuvos pusės atstovau
ja pasienio baro viršininkai, jų 
įgaliotiniai — rajonų viršinin
kai. Iš Sovietų pusės atstovau
ja pasienio dalinių viršininkai 
ir jų įgaliotiniai — pasienio 
rajonų komendantai.
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PAKARTO VYSKUPO IR NAPOLEONO
ADJUTANTO PALAIKAI

Joniva šiandien ir jos įkūrimas. — Vyskupo 
Kosakausko likimas.

Jonava nuo senų laikų yra 
garsi baldų dirbiniais. Čia yra 
visa eilė baldų dirbtuvių, ga
minančių įvairiausius baldus. 
Jonaviškiai baldų dirbėjai bu
tų apyvokomis aprūpina dide
lę Lietuvos gyventojų dalį.
Prieškariniais laikais Jonavos 
meistrai baldus gamindavę ne 
tik daugiui dvarininkų, bet net 
ir Rusijos ministrams. Be to, 
Jonava yra nemažas medžio 
apdirbimo centras. Keletas 
medžio apdirbimo įmonių dir
ba be pertraukos ištisus me
tus, ruošdamos statybinę me
džiagą.

Apie Jonavą telkiasi nema
ža žmonių, kurie verčiasi me
dinių namų statyba- Pas juos 
atvyksta ir kauniečių, norin
čių pasistatyti namelį, ir užsa
ko tokio ir tokio didumo pa
statyti. Statytojai užsakymą at
lieka, padaro talką, vienu kar
tų užsakytojui atveža namą ir 
jis belieka sukrauti. Kiti na
mus stato be atskirų užsaky
mų. Atvykę kauniečiai 'ar iš 
kurios kitos vietos žmonės pa
sirenka tinkamą namelį ir jį 
nuperka su pristatymu.

Apie iš jonaviškių namų 
pirkėjus yra vienas linksmo 
nuotykis. Kartą viena Žaliakal
nio gyventoja, susitaupiusi pi-

nigų iš nuomininkų, nusprendė 
esamame laisvame Sklype pa
sistatydinti dar antrą namą. 
Ta moteris galvoju: — ką Čia 
vaikščiosi ir detėsiesi su ran
govais. Paskelbsiu laikrašty
je, tegu jie pas mane ateina. 
Ir ii tiesų po laikraštyje pasi-

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

rodžiusio skelbimo tą moterį 
aplankė keli rangovai, bet ji 
su jais dėl kainos nesutiko. Pa
galiau vienį dieną užėjo Vie
nas jaunas su didžiuliu port
feliu akiniuotas ponaitis* pasi
sakė esąs rangovas ir pasiūlė 
pastatyti nam$, Su šiuo greit 
buvo susitarta ir dėl kainos.

—Po savaites namą atve
šiu,— išeidamas pasakė jau
nasis rangovas ir net iŠ užsa
kytojos rankpinigių nepafei- 
kalavo.

Iš tiesų po savaites laiko į 
minėtosios moters kiemą su
važiavo eilė vežimų su gata
vais sienojais. Čia pat pasiro
dė ir rangovas su dideliu port
feliu. Atvežusieji iškrovė sie
nojus, o rangovas užėjo pas 
užsakytoją ir paprašė atsiskai
tyti.

—Tai kad namas dar nepa
statytas, pone, — kalbėjo ta 
moteris. — Kai pastatysit, tada 
sumokėsiu. Kartais gali kokio 
sienojo trukti.

—Tai šiandien nors pusę 
sumokėk. Man reikia apmokė-* 
ti už atvežimą tiem žmonėm.

Moteris pusę mokėti sutiko. 
Atskaitė 1,500 litų ir paprašė 
kad kuo greičiau namą su- 

' krautų.
Kai “rangovas” išėjo į kie-

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

Tel. PROSPECT 8742 
Mes iškrauštome modernu būdu 

Pardavinėjame tiktai geriausios ko
kybės anglis.

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., heŠ Nuošimti Nuo 1 Dienos

tirtas virš - - - - $4,900,000.00 
Atsargos fondas virš - - $350,000.00 
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt

STANŪARD
rEDERALMVINGSand

LOAN ASSOClATlONof Chicago

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. 
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 Iki 12 

Snb. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRgiMia 1141

CHARTEREt) BY U. S.
GOVERNMENT

ŠAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

Naujos Mados Aparatas Pritaikymui Akinių.

AKINIAI VISOKIOS MADOS 
už $2.45

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

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

JOSEPH F. BUDRIK, 
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. HALSTED STREET. Yards 2151
*

ŠALTINIEM
W.H. I.P.

1480 KYLOCICLES

Rytmetinių
LIETUVIŠKŲ

RADIO
PROGRAMŲ

l.:0» VALANDĄ RYTO
RAŠTINE:

6912 SO. WESTERN AVĖ.Oi PROSPECT 4050

mą, atvežusieji jau baigė iš
krauti sienojui Dabar prie jo 
priėjo barzdotas žmogus, pas 
kurį “rangovas” prieš Savaitę 
buvo atvažiavęs automobiliu ir 
davęs 100 litų užsakė šį namą, 
ir paprašė atsiskaityti.

^-Luktelkit valandėlę, aš da
bar skubu į savo kontorą pa
imti pinigų, — pareiškė jau
nas žmogus.

Žmonės laukė ir dvi valan
das — “rangovoM nėra. Pai
kiau pakaitomis po grupelę 
nuėjo į artimiausią restoraną 
ir gurkšnojo.

—Negi toks žmogus apgaus, 
—■pagaliau pradėjo svyruoti 
namo savininkas.

Jau ir vakaras atėjo, o pini
gų nėra. Tada namo pristaty
tojas kreipėsi į šeimininkę, ši 
pareiškė, kad tam ponui tiek 
ir tiek sumokėjusi. Dabar vi
siems paaiškėjo, kad jie yra 
apgauti. Atvežusieji namą jį 
atgal susikrovė į vežimus ir 
keikdamiesi nusivežė į Jonavą, 
turinčią 5,000 gyventojų.

Jonava Išaugusi Dvaro 
Laukuose

Gana įdomiomis aplinkybė
mis yra Jonava įkurta. Senais 
laikais Čia buvo vysk. Juoza
po Kosakausko dvaras. Tada 
pora kilometrų už Jonavos kle
stėjo Skarulių miestelis, ku
riama tik žydų pirklių gyveno 
apie 300. Vysk. J. Kosakauskas 
mokėsi Kauno Jėzuitų gimna
zijoje. Teturėdamas 20 metų 
amžiaus pateko į lenkų šeimą. 
Anais laikais įtakingesnių blU 
vo laikomas tas, •■kas turėjo 
daugiau turto. Tad vysk. Kosa
kauskas ryžosi praturtėti — įsi
gyti kokį nors miestą. Pirmiau
sia nusprendė nusipirkti neto
li savo dvaro esantį Skarulių 
dvarą, kuriame jau buvo iš-* 
augęs to paties vardo mieste
lis. Bet tai vyskupui, nepavyko. 
Po šio nepavykusio sumany
mo vysk. Kosakauskas pasiry
žo sulikviduoti Skarulius be 
žadėtų pinigų, kuriuos už juos 
siūlė. Jis savo dvaro laukose 
pėr Nerį įrengė keltuvą ir pra
dėjo žemomis kainomis nuo
moti ir pardavinėti dvaro že
mę. Be to, pastatė medinę baž
nyčią, įkūrė vienuolyną. Vė
liau, 1792 m., vietoje medinės 
bažnyčios, pastatė murinę, 
kuri ir šiandien kiek patvar
kyta, tebėra, žodžiu, vysk. Ko
sakauskas sudarė sąlygas mies
teliui augti, kuris iš liesų greit 
ėmė plisti ir nukonkuravo Ska
rulius. Šiandien Skaruliai tėra 
tik paprastas kaimelis, turįs 
bažnyčią.

Jonavos dvaro laukams la
pus miesteliu vysk. J. Kosakau- 
s'kas lenkų seime pasidarė į- 
takingesnis. Jo žodis buvo sva
resnis. Tuo laiku Vilniaus 
vysk. Ignas Masalskis energin
gą ir ryžtingą Kosakaūską pa
kvietė koadjutoriumi. Ir čia 
jis parode daug sumanumo. 
Be to, vysk. Kosakauskas ge
rai valdė plunksną. Jis paraše 
visą eilę veikalų, ypač drami
nių.

Tačiau energingasis vysk. J. 
Kosakauskas susilaukė liūdno 
likimo. Jį 1794 m. gegužės 9 d. 
pakorė Varšuvos aikštėje. Sa
koma, kad pakorimo buvusi ši 
priežastis. Vysk, J. Kosakaus
kas, matydamas, kad lenkų 
bajorų seimas pražudys Lenki* 
ją, ryžosi išgelbėti nors‘lietu- 
vą ir buvo priešingas Lietuvos- 
Lenkijos sujungimui. Gelbėda
mas Lietuvą, slapta,’ Susitaręs 
su Lietuvos didikais, jis ruošė 
lietuvių konfederaciją. Lenkai, 
jame pajutę savo priešą, su ki
tais Lietuvos magnatais pako
rė Varšuvos aikštėje. Pasako
jama, kad įtūžusi minia prieš 
pakariant su vysk. Kosakaus- 
ku nepaprastai žiauriai elgu
sis, nuo jo nuplėšusi vyskupo 
drabužius, stumdžiusi ir net 
neleidusi užeiti į bažnyčią.

Pakartą vysk. J. Kosakauską 
artimieji iš Varšuvos atvežė į 
Jonavą ir palaidojo jo staty
tos bažnyčios rūsyje, čią ir 
šiandien, tarp kitų Kosakaus-

kų giminės karstų, yra vys
kupo Kosakausko karstas. Vy
skupo griaučiai neblogai išli
kę. Veidas^ matyti nuo korimo 
skausmų,- smarkiai perkreip
tas. Ant kaukolės stovi mitra. 
Matyti ir kitų drabužių frag
mentai, k

Jis Paskatinis Atsisveikino 
Su Napoleonu

Jonavos bažnyčios rūsyje, ša
lia vysk. J. Kosakausko kars
to, Stovi jo brolio generolo K. 
Kosakausko karstas, ant kurio 
viršaus yra užvožta plačiabry
le juoda skrybėle, aplink tur
tingai papuošta plunksnomis. 
Tai Napoleono kario iškilmių 
kepurė.

Gencr. K. Kosakausko gyve
nimo kelias taip pat buvo ga
na įvairus^ Jis buvo lenkų ar
mijos karininkas ir generolo 
Kosciuškos ruošto sukilimo da
lyvis. Sukilimui nepavykus, 
daug to meto lenkų karininkų 
pabėgo į Ptancuziją ir stojo į 
Napoleono armiją. Gen Kosa
kauskas, kaip ir jo brolis, bu
vęs sumanus, ryžtingas ir gra
žios išvaizdos. Už šiuos priva
lumus jį Napoleonas greit pa
sikvietęs savo adjutantu.

Kai Napoleonas 1812 m. su
ruošė žygį į Rusiją, jame daly
vavo nemaža ir lenkų karinin
kų, pabėgusių iš savo tėvynes. 
Taip pat šio žygio metu su 
Napoleono armija žygiavo ir 
gen. Kosakauskas. Tačiau kai 
prancūzų armija pralaimėjo, 
daugis iš jos pasitraukė lenkų 
karininkų, Ti|< gen. Kosakaus
kas ir toliau paliko prie Napo
leono. Jis su mažuoju karve
džiu ir armijos likučiais grįžo 
į Prancūziją. Net ir tada gen. 
Kosakauskas nepasitraukė nuo 
Napoleono, kai šiam sunkėjo 
dienos ir prieš jį pradėjo bruz
dėti Paryžius. O kai Napoleoną 
trėmė į šv. Elenos salą, sako 
jį Palydėjęs tik buvęs adju
tantas gen. Kosakauskas ir pas
kutinis pada,\^> ranką..

Po Napoleono ištremties gen. 
Kosakauskas grįžo į Vilnių ir 
iki mirties (1842) gyveno savo 
namuose, kuriuose buvo įkūręs 
savotišką Napoleono žygių ir 
jo laimėjimų muziejų. Buv. 
Napoleono adjutantui genero
lui Kosakauskui mirus, jo į- 
kurtasis muziejus buvo perkel
tas į Krokuvos muziejų, o veš
lioms prancūzų kario unifor
moje palaidotas Jonavos baž
nyčios rūsyje. “L. A.”

96% Chicagoj parduodamų pečių yra
MODERN GAS PEČIAI

Modern Gas Pečius yra PIRMAS 
PARDAVIME dėlto, kad yra 

PIRMAS SAVYBĖJE!
• 96 iš 1.00 šeimų perka gesinį pečiu dėlto, kad Modern Gas 

Pečius yra:
1. Pirmas ekonomija! Kainuoja mažiau nupirkti—mažiau vartoti.
2. Pirmas greitumu! Juo galima dar negirdėtu greitumu išvirti!
3. Pirmas lankstumu! Teikia kokį tik nori karščio laipsnį tuoj!
4. Pirmas grožiu! NationalėS reputacijos dezaineriai sukurė

Modern Gas Pečių. /
5. Neviršijamas Švarumu, patogumu ir laiko taupumu.

TIKTAI MOftĖRN GAS PEČIUS TURI VISAS
ŠIAS SAVYBES.

Self-Lightinig Top Burners ... Nereikia degtukų—nė laukti.
Giant Burner . .. Greičiausia užverda.
Automatinė karščio kontrolė ... Užtikrina gerą temperatūrą.
True Temperature Oven ... Palaiko reikalaujamą temperatūrą.
Sunkesnė izoliacija ... Palaiko pečiaus karštį pečiuje.
Nerūkstąs Broileris... šalina durnus, kepa dvigubai greičiau.
Minute Mhider... Pašauks jūs, kada viralas išviręs.
Automatine virimo kontrolė .. . Pasirinktina. Prižiūri virimą ...
Užsuka ir atsuka pečiaus karštį, pasišalinus.., 

PAMATYKITE MODERN GAS PEČIŲ ARTIMIAUSIOJE
PĖOPtĖS GAS OFISE,

įj|THE PEOPLES GAS L1GHT AND COKE COMPANY ffe
;■? PHONEWABASH6000

ą-,... . ---------- <

Lietuvos gyvenimo įvykiai
KAUNAS. — Akc. “šilko” 

b-včs balansas sausio 1 d. pa
skelbtas Lt. 269,420, akcinis 
kapitalas '100,000 litų, amorti
zacijos kapitalas per 10,000. li
tų, 1939 grynas pelnas per 30,- 
000 litų. Lietuvių akc. “Au
deklo” b-vės balansas š. m. 
sausio 1 d. Lt. 327,460,54, ak
cinis kapitalas 200,000 lt,, 1939 
m. grynas pelnas Lt. 59,003,2'8 
lt. Lietuvos Komercijos banko 
balansas sausio 1 d. 23.98 mil. 
litų, akcinis kapitalas 2 mil. 
litų, atsargos kapitalai 700,000 
litų, amortizacijos kapitalas 
145,800 lt., 1939 m. grynas

pelnas 331,296,89 H. Akc. “Mu
ro” b-včs balansus sausio 1 d. 
Lt. 314,647,82, akcinis kapita
las .220,000 litų, 1939 m. nuo
stolis per 5,000 litų. Akc. “Tam 
goro” b-vės balansas sausio 1 
d. per 316^000 litų, akcinis ka
pitalas per 160,000 litų, amor
tizacijos kapitalas per 112,000 
litų, 1939 m. grynas pelnas per 
25,000 litų (anksč au turėta 
nuostolių per 45,000 litų).

Remkite tuos, kurio 
garsinas.1
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SPULKOJ L

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

Naujienų Spulkoje Moka 3Vz9b
Ir Indėliai Yra Apdrausti Kiekvienai Ypatai Iki $5,000.00

1739 SOUTH HALSTED STREET

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

Tai yra GeriauM ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužeminto! 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Pitone Virginia 1515

..Mh į M d. ..iii m . ......................................* i i

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

GO, VVholesale 
4707 S. Halsted St 
Tel Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
D1STRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
štipriausį 

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gė rimai 

į visas miesto dalis.

50Ž1 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

a L A L . ..... . 4

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG BfSTANCE 

MOVtNC
Perkraustom forniėius. pumub .r 
visokius rakandus bvi storus 
Vežam į tarimas ir kitus miestus 
Žema karna. Musų Darba* ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j vittas miesto dalis

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tėl. VICTORY 0066

lit Mi I ■■!.! ai.l.m, , ; I, , ,1. .........« fOtografas_
CONRAD 
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir- 
mpe rųšieš su mo- 
lerniškomis užlai- 
iomis ir Hollywood 
a viešomis. Darba»>
garantuotas.

4Ž0 W. 63fd Št. 
tėl. ENG. 5883-5840

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $*IQ E A
Išima Už ............. * ■ O.UU
fK"S!“s....*50.00
RAUDONGYSLIŲ fiA
Išėmimas ir Ligon. fcw«VU 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelfta .......
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzatninaci ja C 4 A A
k Vaistai ................. ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedziė Avė. Chicago

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

Sopinę 
Barčus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

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

iki 0;15 vai, ryto

Išgmit fėttaHsftts tinias, 
mvšHtą h* kMiln |dwmius 

pranešimus.

Nauiif«rnae 
luoda naudą d^ltn.

ruu<dinjr»>
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€H|Wo’Š ŪE'T&VIU draugija
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117
VALDYBA

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

DRAUGIJOS VEIKLA
Nors ir karščiams užėjus, bet 

darbštus draugijos nariai, kaip 
tai daugiausia narių gavęs 
Draugijos Jubiliejiniame Kon- 
teste Adomas Markūnas ir dė
dė B. Vaitekūnas, įrašė pereitą 
savaitę po penkis naujus narius, 
taipgi V. B. Ambrose ir Felix 
Gėdmin įrašė po du narius ir 
Joe Žukas ir K. Yokubka po 
vieną narį. Viso pereitą savaitę 
įsirašė 16 naujų narių. Tas ro
do, kad Chicagos Lietuvių 
Draugija nors turi daug narių, 
bet dar galima dar daug gauti 
tik reikia turėti noro dirbti dėl 
draugijos labo. Kadangi drau
gija turi daug darbščių narių, 
tai ir ateityje šie darbštus na
riai pasistengs pasidarbuoti dėl 
draugijos, ir todėl Chicagos 
Lietuvių Draugija augs ir bu
jos su kiekvienu mėnesiu. Juk 
nuo kiekvieno draugijos nario 
priklauso draugijos augimas, 
todėl kiekvieno draugijos nario 
yra pareiga pasidarbuoti.

Draugijos Piknikas.
Chicagos Lietuvių Draugijos 

metinis piknikas įvyks birželio 
16 dieną, Liberty Grove darže, 
Willow Springs, III. Visų narių 
pareiga atsilankyti į šį metinį 
draugijos parengimą ir ragint 
savo draugus, kad ir jie atsi
lankytų, nes turės progą susipa
žinti su daugeliu draugijos na
rių ir tuo pačiu laiku kiekvie
nas turės progą smagiai laiką 
praleisti. Taigi visi naciai ruoš
kitės į pikniką ateinantį ned£b 
dienj, birželio 16 dieną.

Draugijos Serijos.
Kurie draugijos nariai turit 

paėmę serijas pardavimui, pasi
stenkit išparduoti, o neparduo
tus tikietus malonėkit sugrąžin
ti į ofisą arba priduoti pikniko 
darže. Kurie negalėsit serijas 
sugrąžinti į ofisą, tai tie būtinai 
turit sugražinti serijas pikniko 
darže, taipgi už parduotas seri
jas ir pinigus galėsit sumokėti 
pikniko darže iki 6 valandos 
vakare, nes po 6 valandos bus 
išdalintos dovanos laimingie
siems. Nepamirškit!

Jaunuolių Ekskursija.

kietus iš kalno. Tikietus bus 
galima įsigyti nedėlioję draugi
jos piknike. Jaunimo komitetas 
turės tikietus ir pardavinės pik
niko darže, todėl kurie norėsit 
dalyvauti ekskursijoje su jau
nuoliais pasistenkit įsigyti.

SUSIRINKIMAS
pa-šiandien Masonic Temple 

talpose (1547 N. Leavitt St.) 
įvyks Chicagos Lietuvių Drau
gijos susirinkimas. Pradžia 8 
Vai. vakaro.

Nauji nariai
Pereitą savaitę darbštus drau

gijos nariai įrašė į draugiją 
kančios naujus narius: 
Adomas Markūnas įrašė:

Petronėlę Skučienę
Liudviką Nemuną
Paul Vitkus 
Joseph Overling 
Miss P. Martiniais

Vaitekūnas įrašė: 
Peter Katauskas 
Mery Kukanza 
Ilelen A. Briedis 
Steve Piškinas 
Antanina Bukauskas

K. Yokubka įrašė:
John Branis

V. B. Ambrose įrašė:
Sophie Masalskis
Anton Masalskis

Felix Gedmin įrašė:
Helen VVaznonis
Loretta Waznonis
Žukas įrašė:
John Žukas

se-

Elvin Šūkis Gaus Diplo
mą Iš Chicagos 
Universiteto

Šiandien Elvin Šukiui, jo mo
tinai Emmai ir tėvui George, 
didelė ir nepaprasta šventė.

Elviu šūkis šiandien, kaip 3 
valandą po pietų, gaus diplo
mą — Bachelor’s Degree. Su
prantama, tėvams yra didelis 
džiaugsmas, kad jų sūnūs sėk
mingai baigė kolegijos kursą 
tokiame svarbiame universite
te. čia priima tik gabius ir rink
tinus jaunuolius ir jaunuoles. 
Pakliūti į šį universitetą yra 
didelė garbė.

Kalbėjau su George Šukiu, 
tėvu Elvin Šukio. Jis sako, kad 
yra labai susijaudinęs ir užga
nėdintas sunaus pasisekimu 
moksle. Vėliau Elvin šūkis Re
tina stoti į teisių skyrių.

George Šūkis yra vienas da
lininkų firmos Šūkis — Doody 
— Antonisen, 3252 S. Halsted 
Street.

Linkiu Elvin Šukiui sėkmin
gai studijoti advokatūrą.

Peter Geniotis 
įsigijo Vasarnamį

Bridgeportietis P. Geniots, 
931 W. 33rd Place, nusipirko 
gražų vasarnamį, Round Lake, 
Illinojuje.

Round Lake esanti labai ge
ra vieta žuvauti ir pasimaudy
ti, prie to Peter Geniotis turįs 
10 laivelių, todėl lietuviams ap
simokės susižinoti su juo ir 
nuvykti į jo vasarnamį pralei
sti atostogas.

B*

VISI ŠIE PATOGUMAI
• Nuolatinė Tyla • Be Jokių Judomų Dalių Nu
sidėvėti • Visuomet Mažos Palaikymo Išlaidos • 
Ganėtinai Ledo Kubų • Daugiau Tarnybos Metų • 

Santaupos, Kurios Jį Apmoka.

5

SERVEl DABAR
ĮDUODAMASV

POPULIARIA KAINA
Saldo Tykiai be JOKIU JUOOMŲ DALIŲ!

ĮJABAR — šaldytuvas, kurs 
jungia pagarsėjusią (ylą ir 

santaupas Scrvel’io skirtingą 
šaldymo sistemą su modernu 
patogumu ir tinkamumu! 1940 
Servcl Electrolux tinka pasi- 
dėjimui ką tik nori—kur tik 
nori. Laikykite valgius taip, 
kaip jums patinka!

DRĖGNAS ŠALTIS, SAUSAS 
ŠALTIS ... GAUNATE ABU!

Rasos-Veiklos At- s D f
naujintuvas palai- _usa a Ure&na 
ko daržoves ir Mėsai Vieta, kaip 
vaisius visuomet patinka, reikia tik 
drėgnais ir kva- pasitaisyti dangti, 
piais.

SERVEL
Gesinis Šaldytuvas

Harvey, III.
Harvey ietuvių Kultūros 

Dčųugijos ėnesinis susirinki- 
mas^įvytfs birželio 14 d., 1940 

 

m., J. Sematavičiaus sv., 15609 
So. Halsted St., 7:30 vai. vaka
re. Nariai kviečiami skaitlingai 
atsilankyti į susirinkimą, nes 
dalyvaudami turėsit progą susi
pažinti su draugijos veikla. 
Taipgi primenu tiems nariams, 
kurie turit paėmę Chicagos Lie
tuvių Draugijos platint serijas 
sugražinkit šiame susirinkime, 
nes birželio 16 dieną įvyks pik
nikas todėl visi tikielai -turi būt 
priduoti iki tai dienai.

A. L. Skirmontas, sekr.

Stasys Satkus
Sunkiai Sirgo, ,

Pastovus “Naujienų” skaity
tojas, St. Satkus buvo stipriai 
apsirgęs ir apie savaitę lajko 
buvo gydytojo priežiūroje.

Jis yra dėkingas daktarui 
Margerįui už gerą ir rūpestin
gą pagalbą.

Dabar St. Satkus yra visai 
sveikas ir grįžo prie pastovaus 
darbo... — J. A. S.

Lilyan

LIBERALUS TERMINAI IR MAINO NUOLAIDA

PUBL C SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS
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Į l Jei Vasaros 
i! Karščiai
I Kamuoja —

Jaunuoliai rengia ekskursiją 
laivu Į Milvvaukee liepos 14 die
ną. Kadangi lietuviškų piknikų 
kas nedėldienis būna po kelio
lika, tai musų draugijos jau
nuoliai sugalvojo naują pramo
gą, būtent ekskursiją laivu. Ku
rie dalyvaus šioje ekskursijoje 
laivu, tie turės progą praleisti 
ant vandens per visą dieną. Na, 
ar tai nebus puiki kelionė?

Kurie norit dalyvauti šioje 
ekskursijoje būtinai įsigykit ti-

Mirė Gavęs Širdies 
Ataką Vestuvėse

BRIGHTON PARK. — Lai- 
ke vestuvių Hollyvvood salėj, 
2417 West 43rd Street, širdies 
ataką gavo vienas svečias, 
Charles Novack, iš Earlwood, 
Indiana. Vakar jis pasimirė ap
skričio ligoninėj.

Velionis buvo 47 metų am
žiaus.

Išsiėmė Leidimus 
Vcdvboms 

(Chicagoj)
William Ritis, 31, su

Andenk, 25
Nathan Milani, 31, su Fran- 

ces Sereika, 23
Peter Naujokas, 26, su The- 

resa Konrath, 27
Sigmund Saunomis, 25, su

Sophie Polack, 21
Edvvard Allman, 25, su Ju-

lie Rachens, 26
Stanley Aldis, 27, su

Purol, 19
Walter Rylko, 30, su

Kasmer, 32
John Healy, 22, su

Walteraitis, 17
William Favia, 24, su Anne

Kamar, 20
Robert Kadow, 22, su MiL 

dred Jauch, 23
Robert Gurgei, 28, su Mary

Stiglich, 27
Thomas Lowe, 28, su Adele 

Damko, 26

Dainuos Grenadierių 
Trio, Smagi Muzika, R 
įdomybės, t.t.

Radio klausytojai ir vėl tu
rės malonumo praleisti smagią 
valandėlę beklausydami gražių 
dainų, smagios muzikos,- pata
rimų ir svarbių pranešimų oro 
bangomis šiandie, antradienį, 
7tą valandą, iš Stoties WGES.

jus ka- 
pradėki- 
Jos už-

Jei vasaros karščiai 
muoja ir vargina, tai 
te imti druskos pilių, 
pildo trukumą, jei dėl prakai
to kunui pradeda trukti drus
kos. Jas galite gauti vaistinė
se. Klauskite, “sodiniu chloride 
tablete”.

Jas naudoti pataria miesto 
Sveikatos Įstaigos.

Aline

Clara

Agnės

Programų leidimu rūpinas 
Peoples Furniture Company 
Krautuvė, 4183 Archer Avė., 
kuri šiomis dienomis tęsia di
dį Birželio arba “June Bride” 
išpardavimą.

Šios dienos programo išpil
dyme dalyvauja pagarsėjęs 
harmonija Grenadierių trio, ku
rie savo gerai išlavintais ir°har- 
moningais balsais padainuos 
rinktinų kompozicijų ir smagių 
liaudies dainelių. Šauni orkes- 
tros muzika, žinios, įdomybės, 
pilnai sužavės ir suįdomins 
kiekvieną. Taigi, nepamirškite 

| pasiklausyti. Rep. xxx

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

O Užsirakinęs automobilyj 
ir prileidęs vidun nuodingų ga- 
solino dujų mirė 35 metų chi- 
cagietis, Paul Bluethner, nuo 
10057 S. Aberdeen. Jo kūnas 
buvo- atrastas prie 57-tos ir 
Green.

Dalfe pelno skiriama Vilniaus varguomenei šelpti. Būs šokiai ir kitokie pamarginimai

į 
i 
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CHICAGOS LIETUVIŲ DI If III If A QI
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John Gricius
Nauj'oj' Vietoj'

Bridgeportiet's siuvėjas, ku
rio biznis buvo daugeliui žino
mas, ad. 821 W. 34th SL, pra
eitą savaitę persikėlė į dides
nę ir patogesnę bizniui vietą: 
3437 So. Morgan Street.

Dabartinis John Griciaus biz
nis užvardintas: ‘*X.-Service- 
man’s Cleaning and Dyeing”.

Visi jo senieji ir nauji kli- 
jentai lengvai surasite siuvėją 
John Gricių, naujoj vietoj, mi
nėtu antrašu...

LIBERTY GROVE, Willow Springs, Illinois 
BIRŽELIO-JUNE 16 d

Didelis Ačiū 
Visiems!

BRIDGEPORT. — Musų biz-
nio atidarymo proga pereitą 
šeštadienį ir sekmadienį mes 
susilaukėme daug musų drau
gų ir 
miršo

Šia 
siems 
už‘jų

Your Kidneys Need 
yri D toflushout 
8*1 E. EL !r 9,000,000 tubes 
and free the »yet«m of polsonous aclda 
and vaatea. They need help to funetion 
properly in caae of eny inorganic trouble. 
When bothered thia way take KIDANS and 

Help Your Kidneys
Let You Sieep

Help your Kidneys also so that Backache, 
Leg Pains, Loss of Energy, Headaches, 
Dizzlnesa, Getting Up Nights are cjuickly 
relieved. Take KIDANS now, if you think 

Your Kidneys Are 
Worth $1.00 ~ 
If you hav® functlonal kidney weakness, 
you don’t have to suffer, when in many 
cases a stimulant diuretic likę KIDANS 
vili relieve you of misery by flushlng out 
aclda, polsons, waste matter. Remember. 

etdek: tr|al for your ITKEiICi KIDNEYS
If you are troubled with Lesr Pains, Back- 
achcs, Gettinar Up Nigrhts, Lobs of Energy, 
Headaches, DizzineBB, due to functional 
kidney weakness. just buy two boxes 
KIDANS. Only $1.00. Ūse one box. If 
not relieved, return unopened box and 
Get Your Money Back. KIDANS is »old by 

Rakštis Drug Store, 1900 So. 
Halstęd Street.

> NENTS!
SKAMBINKITE:

PERMA

REPUBLIC 9202
MARTY SUCILLA, Savininkė

Užtikrintas darbas visų 
pagražinimo darbų!

Nuolaida iki galo šio mėnesio 
ant visų Permanents.

Patyrusios Lietuvaitės!

MARTY’S
BEAUTY SHOP

6321 S. Western Avc
Tel. Republic 9202

«sEn

LIETUVOS NEPR1 
KLAUSOMVBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
$695 
565 
445 
345 
385 
345 
555 
365

sodan su viskuo . 
su viskuo ...........

radio su heater .. 
su viskuo ...........

Mažas BUICK 4 durų 
PAGKARD SENDAN 
PONTIAC SEDAN su 
OLDSMOBILE sedan
Mažas BUICK opera coupe su viskuo 
Mažas CHRYSLER SEDAN .............
PONTIAC COACH, geram stovyje ...
FORDAS SENDAN su radio heater, geram si. 365 
Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ..............  345
CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165

1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater .. 
1937
1936
1937
1936
1938
1937
1936
1937
1936
1934
Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

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

SHOW ROOM 
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

Atstovai:
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPIŠKEI “Shorty”

KAM LAUKTI?
įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA

pažystamų, kurie nepa
mils atlankyti.
proga mes norime vi- 
atsilankusiems padėkoti 
geraširdingumą.

Jonas ir Alice Daučiunai, 
3300 So. Union Avė.

—VBA.

iki ’S*5®
Dirbame puikias dantines pleitas jau 18 metų. Ateikite pamatyti 
naujuosius Huė dantis, kurie labiausia paneša { tikruosius ir na
tūraliau atrodo. DYKAI APSKAIČIAVIMAS.
Pamatykite musų permatomas dantines pleitas. Mes darome dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Lawndale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė.
TeL Lawndale 2908-9 TeL Monroe 9251
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Kaip Darbuojasi Musų Kupiškėnai
Praeito šeštadienio vakare, 

pas P. ir M. Petrulius, 6839 S. 
Maplewood avė., Kupiškėnų 
Kultūros Dr-ja laikė mėnesinį 
susirinkimų. Narių atsilankė 
skaitlingai ir tvarka buvo pa
vyzdinga. Mat, musų gerbia
mas pirmininkas, F. Stanionis, 
sugeba tvarkingai susirinki
mus vesti ir visus draugijos 
klausimus tinkamai išaiškinti.

Du Nauji Nariai.
Po protokolo ir dr-jos val

dybos raportų prie draugijos 
prisirašė du nauji nariai, tai 
St. Charles jaunuoliai J. Dira 
ir W. Kučinskas. Buvo vien
balsiai priimti. Kupiškėnai 
pageidauja ir daugiau jaunuo
lių į musų Draugiją- Jauni, 
pilni energijos —pavaduosite 
mus senesnius.

Rems "Jaunimą.”
Kupiškėnams atėjo laiškas 

ir 20 bilietų nuo “Jaunimo” 
su pakvietimu dalyvauti jų 
busimam “Joninių” Piknike

MARY GURAUSKIENĖ, 
po pirmu vyru Jakavičienė, 

po tėvais Balčaitė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 9 d., 6:00 v. vakaro, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Kvėdarnos valse., Tau
ragės apskr. Amerikoj išgy
veno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Kazimierą, dukterį So- 
phie Susan, 2 pusseseres, Oną 
Zemgulienę ir Marijoną Mazi- 
liauskienę ir jų šeimynas ir 
gimines, o Lietuvoj— brolį 
Antaną Balčių ir jo šeimyną, 
2 seseris, Barborą Zimkienę 
ir Petronėlę Skurdelienę ir jų 
šeimyną ir kitas gimines.

Priklausė prie Keistučio 
Pašalpos Kįiubo.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
dike koplyčioj, 3354 So. Hals- 
ted St. Laidotuvės įvyks ket- 

/ virtad., birželio 13 d., 8:30 v. 
ryto iš kopi., į Gimimo Pan. 
šv. parap. bažnyčioje, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Mary Gurauskie
nės giminės, draugai ir pažįs- 

I tami esat nuoširdžiai kviečia- 
1 mi dalyvauti laidotuvėse ir 

suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Vyras, 
Duktė, Pusseserė ir Giminės.

Laid. Direkt. P. J. Ridikas, 
Tel. YARDS 1419.

DOMICĖLĖ KAZLAUSKIE
NĖ, po tėvais Smilgaitė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 9 d., 1,1:45 vai. vak., 
1940 m., sulaukus 53 m. amž., 
gimus Lietuvoj Telšių apskr., 
Žemaičių Kalvarijoj, gyveno 
2103 S. Westem Avė. Ameri
koj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Vincentą, dukterį Mar
celę Pavlik, fcentą Michael, 2 
anukus, ir daug kitų giminių.

O Lietuvoj sūnų Vincentą 
ir jų šeimyną, seserį Petronė
lę Pipirienę ir brolį Antaną.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicz’aus kopi., 2314 W. 23rd 
PI. Laidotuvės įvyks ketvir- 
tad., birželio 13 1 vai. popiet. 
Iš kopi, bus nulydėta į Lietu
vių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Domicėlės Kazlau
skienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyras, 
Duktė, Žentas, Anūkai ir Gi
minės.

Laid. Direkt. A. Lachawicz, 
ir Sunai, Tel. Czial 2515.

URBAGėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS rnama
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

birželio 23 dieną, Sųnset Par
ke. Buvo skaitytas ir bilietai 
išdalinti. Kupiškėnai nutarė 
dalyvauti piknike ir paremti 
jaunuolius.

Viešnia iš Kanados.
Antras laiškas buvo K. Ma- 

tekoniui ir visiems Kupiškė
nams nuo narės iš Kanados ir 
“Naujienų” bendradarbės p. 
O. Indrelienės. Laiške pažy
mėta ,kad atvykus į Chicagą 
SLA Seimo reikalais, norėtų 
sueiti į pažintį su daugiau ku
piškėnų. Mes esame tikri, kad 
tamsta sutiksi ne tik savo kai
miečių ir draugų, bet rasi ir 
artimų giminių. Visi laukiame 
tamstos atvykstant.

Kupiškėnai norėtume, kad 
tamsta sutiktumėt dalyvauti ir 
musų naktiniame piknike, ku
ris įvyks birželio 29 Liberty 
Grove darže. Tai bus nepap
rastas piknikas, ‘‘Kupiškėnų 
naktis”. Muzika, dainos ir kiti 
smagumai. Kadangi tai Petro 
ir Povilo vardo diena tai jie 
bus pagerbti ir pavaišinti, o iš 
jų pusės gali pasirodyti ir kas 
nors nepaprasto.

Jurgelionienes Fondui.
Dar primintina kad Kupiš

kėnai iš kasos paaukavo ,$5.00 
į M. Jurgelioninės paminklo 
fondą ,ir visi nariai tam prita
rė. Tai girtina. Mat, ir Kupiš
kėnams Mariutė buvo myli
ma ir artima.

Po susirinkimo p-ia Petru
lienė visus pavaišino sanvi- 
čiais kava ir kitais skaniais 
valgiais, už ką jai mes esame 
didžiai dėkingi. —P. B.

Pasekmingi Joniš
kiečių, Keistutiečių 
Piknikai
Daug ir Kitų buvo Sekmadienį.

Sekmadienį, birželio 9 d., Jo
niškiečių Labdarybės ir Kultū
ros klubo įvyko priešmetinis 
susirinkimas. Rengimo komisi
ja pikniko, įvykusio birželio 2 
d. Juozo Spaičio darže, būtent 
Jonas Jankus, Viktoras Kazi
mieraitis ir V. Rudis išdavė ra
portą, kuris parodė, kad pikni
kas klubui davė gryno pelno 
$55.80, kas liudija, kad piknike 
atsilankė daug svečių ir biznie
rių, kurie gausiai kliubą rėmė. 
Tarp jų buvo: pp. Kaniušiai, 
Hollywood svetainės savininkai 
Rudauskai, Pailgai iš Cicero, 
Impolienė su dukrele, Pilipavi
čiai iš Melrose Park, Gasparai- 
čiai, Simonavičiai, Miravičiai 
Rinidžiai, Bubelis, Mr. and Mrs.

ANTANAS ASTER
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 10 d. 8 vai. ryto 1940 
m., sulaukęs 36 m. amž., gi
męs birželio 13, 1903 m.,
Westville, III.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną. po tėvais Siau
bs, 2 dukteris Anitą ir Anta
niną, 2 sunuš Allen ir Aaron, 
tėvą Roką, motiną Uršulę, 2 
seseris Pauliną ir švogerį 
Vincentą Šidlauskus ir He
leną, brolį Vladislovą ir bro
lienę Verą Alaskoj, uošvienę 
Agotą Trost, švogerį Jurgį ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas A. Phil
lips kopi., 3307 Lituanica av. 
Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
birželio 13 d., 8 vai. ryto, iš 
kopi., į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Aster gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Moteris, Dukterys, Anyta, Su
nai, Teta, Motina ir Giminės.

Laid. Direkt. A. M. Phillips, 
Tel. YARDS 4901.

NAUJIENŲ-ACME Telenhotr
GLEVELAND. — Lawson Little, kairėje, laimėtojas 

Cleveląndo golfo turnamente, priima sveikinimus nuo 
oponento Gene Sarazen.

JAUNI LIETUVIAI BAIGĘ HIGH SCHOOLS 
IR KOLEGIJAS

Gauna Diplomus Šią ir Ateinančią Savaitę
(Tęsinys)

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

Šią savaitę diplomus gauna 
priemiesčių mokyklų ir kai ku
rių katalikiškų mokyklų moki
niai.

Ateinančią savaitę juos pa
dalins viešosios mokyklos Chi
cagoj. t

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

De Paul Universitetas 
(Diplomus dalins trečiadienį)

-.j v-* tyįĮ ’

Antonia Kalės v
Kun. Adomas Chas Markū

nas
Aldona R. Narmonta
Charles A. Jaris
Mary Blanche Burba
Walter Smuda
(Kiti vardai bus paduoti ry

toj)
Illinois universitetas

(Diplomų ceremonijos buvo 
vakar)

Virginia Narkis
Abe Ancllis
Waltcr A. Barz
George Sammett Jr.
Petcr C. Markūnas (filosofi

jos daktaras) iš Aurora
(Kiti vhrdai bus paduoti ry

toj)
Argo Community High 

(Diplomų ceremonijos trečia
dienį)

Lapenas iš Advance Funniture 
Co., žagariečiai Alex Niprikas 
su mamyte, Ramašauskai ir 
daug kitų, kurių pavardžių ne
pamenu. Visi smagiai linksmi
nos, šoko ir dainavo iki vėlaus 
vakaro. Dėdė B. Vaitekūnas

K ei s t u ei o Pi k n i kas-
Užvakar įvyko daugybė į- 

vairių piknikų. Nors oras ne
buvo labai prielankus ir pas
tovus, vienok visi nusisekė. 
Tarp didžiausių buvo Keistu
čio Kliubo piknikas įvykęs 
Liberty Grove darže.

Čia sugužėjo šimtai kliubo 
narių ir draugų ir visi kaip 
atrodė, turėjo neblogus laikus.

Kitas didelis piknikas įvyko 
Sudento darže. Tai buvo Ro- 
selando organizacijų bendras 
išvažiavimas. Sekmadienį įvy
ko ir Draugijos Palaimintos 
Lietuvos piknikas, Kubiliaus 
darže. Piknikas^

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

Alfred C. Bagdon 
Mary L. Balich 
Raymond Kaktis 
Fred Lepo 
S. R. Tomashunas Jr. 
Harriet T. Vaitkus 
Alice A. Whitko 
Hclcn L. Pluta

Thornton High School 
(Diplomus^ dalins Harvey mo

kykloj ketvirtadienį) 
Edniund J. Sakoviėh 
Joe Rimkus 
Cecilia E. Shilenskūs 
Rose M. Zilske 
Leo Wargin Jr.

Loękport High School 
(Diplomus išdalino 

ketvirtadienį
Lavernė jfasper 
Danicl Paunovičh 
'Ąiine ^jba^S^ovicli’ |
Sopliie Sąmųscvich 
Edward Simonich 
Stevc Ziięskis Jr.
Šv. Kazimiero Akademija 

(Diplomus išdalino pereitą tre
čiadienį. Pasižymėjusios moki

nės juodomis)
Aernice Adomaitis 
Ilelen Adomaitis 
Genevieve Ambrose 
Dorothy Astrauskas 
Virginia Balnis (stipendija) 
Mildrcd Bagentas 
Evelyn Bell 
Auna Bilskis 
Theodore Bode
Flaine Busch (stipendija)
Mary Casey 
Hclcn Chapas 
Bernice Churas 
Mary Doylc 
Irene Duggan 
Irene Gumaliauskas 
Jane Hawkins , 
Patricia llealy 
Patricia Henry • 
Ann Jankauskas’ 
Irene Jencius t.
Florence Juravičius 
Florence Jusčius ' V A
Eieanor Karalius* )
Louisę Kairis 
Helen Kilas 
Mary Kinsella
Gloria Kliauga (stipendija) 
Julia Kucala 
Hclcn Kulpinskas 
Marie Haas 
Eieanor Lietuvninkas 

p Joan Makauskas
Patricia Merkes 
Catherine McCorry 
Ann Mary McKeima 
Catherine McLaughlin 
Ann Nanista 
Norreen O’Donnell 

. Evelyn Papais
Josephine Paterabas. 
Loretta Paulai tiš 
Pauline Peculevičius 
Julia. Petrauskas 
Jearme Pikturna 
Estelle Phillips
Harriet Raubunas (su pasi

žymėjimu, abiturientų klasės 
pirmininkė) . ..

Stella Rubin
Sophia Sakales
Gene šaučhinas (su pasižy

mėjimu studfjuose, buvo mo
kyklos Karalaitė)

Adeline Slogeris
Marcella Stanevičius
Sophie Stanevičius
Gloria Stankūnas (stipendi- 

ja)
Helen Stellmach
Salome Stuglis
Rosemary Tąilon
Rita Theis
Tliereea Vaitkus (su pasižy

mėjimu studijose franeuzų kal
boj; gavo stipendiją)

Eugenia J. Varkalis (stipen- 
<lija)

Joanne Yurevich
(Bus daugiau) -

Neberimsta, 
Laukia Birželio 
Šešioliktos
Iš Roselando Lietuvių Kultūros 

Draugijos darbuotės
ROSELAND. — Roselando 

Lietuvių Kultūros Draugija lai
kė mėnesinį susirinkimą birže
lio 6 d. Šįmet birželis pradžio
je pasirodė truputį perkarštas. 
Taigi ir susirinkimas buvo ne- 
pcrskaitlinga’s. Vienok nariai 
draugijos reikalus svarstė aty- 
džiai.

Pikniko rengimo komisija 
pranešė, kad viskas jau tvar
koj, piknikas įvyksta 23 d. šio 
mėnesio. Taipgi komisija dar 
pridūrė, kad vietą parinko, ku
rią visiems labai bus lengva 
pasiekti, tai yra W. 123rd St. 
ir So. Union avė., West Pull- 
niane.

Draugijos skyriaus piknikas
Kadangi šis piknikas skaitosi 

metiniu, tai draugijos nariai 
gaus atvirutes, žinoma, jei šei
moj randasi kuli nariai, tai nė
ra reikalo ~ siųsti kiekvienam 
nariui po atvirutę, užteks ir 
vienos, nes mat reikia ir eko
nomiją neužmiršti.

Toliau prisiminta ir Chica- 
gos Liet. Draugijos piknikas, 
kuris įvyks 16 d. birželio Li
berty Grove. Tai trumpai pa
svarsčius nutarta visiems da
lyvauti, ir kas neturi automo
bilio, tai su troku galės nuva
žiuoti. Tam reikalui išrinkta 
komisija: A. NorbutaS ir M. 
Sinko, kurie sutvarkys važiavi
mą.

Kam nemalonu?
Na, o kam nebus malonu 

dideliam būryje per žalias lan
kas, girias linksmoj nuotaikoj 
važiuoti kur švelnus vėjalis 
gaivins širdis musų visų. Aš 
jau net neberimstu.

Stepukas.

Brighton Parko 
Vaiką Draugijėlė 
JSand Dunes

Važiuos Birž. 16; Nutraukė 
Pamokas Vasarai

BRIGHTON PARK. — Bri
ghton Park Jaunuolių Draugi
jėlės painokos jau pasibaigė, 
bet vėl prasidės rugsėjo mėne
sį, kada visų atostogos bus pa
sibaigę.

Sekmadienį, birželio 16tą 
dieną, vaikučiai važiuos į Sand 
Dunes, Beverly ShoreS, India
na. Ten jie laikys savo metinį 
pikniką ir sykiu aplankys savo 
mylimą vedėją ir mokytoją, 
Mrs. A. Zabukienę. šioj vietoj 
yra graži giria, Lake Michigan 
ir daug smilties arba saulėj 
pasikaitinti. I

Kai kurie vaikučiai su savo 
tėvais važiuos automobiliais, o 
kiti. važiuos busais.

1 ^Reikia Užsiregistruoti
Busai išvažiuos 7tą valandą 

ryto, nuo J. Zabukų namų, 
2605 W. 43rd St. Jš Sand Dunes

CLASSIFIED ADS.
PERSONAL 

Asmenų Ieško
PAIEŠKAU SAVO VYRO Povi

lo Jasinsko. Gyveno Chicagoje, vė
liaus dirbo Westville, III. pas lietu
vį siuvėją. Jis pats ar kas žinote 
apie jį praneškite į Naujienas 1739 
So. Halsted St., Chicago, III. Box 
2371.

PAIEŠKAU BROLIO STANISLO
VO KINDERIO ir sesers Onos Ru
činskienės, pirmiaus gyveno Blis- 
ville Long Island. Girdėjau, kad 
persikėlė į Brooklyną. Turime la
bai svarbų reikalą, jie patys, ar kas 
žinote, meldžiu atsišaukti. Mike 
Kinderis, 2565 Montrose St., Chi
cago, III.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui nereikia langų nė 
drabužių plauti suaugę, kambarys, 
$10, Armitage 6883.

REIKIA PATYRUSIŲ single nee- 
dle operatorių prie plaunamų suk
nelių, ypatingai aukštas darbo at
lyginimo dydis, mergina gali užsi
dirbti toli daugiau n/lnimumo, ge
ra extra kompensacija geroms ope
ratorėms. Smoler Bros., 2300 Wa- 
bansia

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, turi miegti vaikus, būti. 
2045 N. Sayer Avė. Merrimac 4153.

HELP VVANTED—MALĖ

REIKALINGAS SALESMONAS 
kuris interesuojasi ateičia pasidary
ti pinigų ir susirišti su viena pa
sauly didžiausių namų apšildymo 
ir Air Conditioning Co. Automobi
lius reikalingas, bet nebūtinai. Ge
ras komisas ir kasdieniai axpensai. 
Kreiptis Holland Furniture Co., 
7251 So. Halsted 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.

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

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

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

ANT RENDOS, 4 kambarių fla- 
tas, naujai įrengtas, antros lubos, 
apšildomas, $35.00 rendos. 7013 So. 
Talman Avenue.

SUSIRINKIMAI
AMERIKOS LIETUVIŲ LAIS

VAMANIŲ Etinės Kultūros Drau
gijos No. 1 kp. narių mėnesinis su
sirinkimas įvyks šįvakar Darbinin
kų svet., 10413 So. Michigan Avė., 
7:30 vai. vakaro. Visi nariai pra
šomi susirinkti, turime daug svar
bių reikalų. —P. Kuchinskas sekr.

ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE
RŲ KLIUBO narių pusmetinis su
sirinkimas įvyks treč., birželio 12 
d. 7:30 vai. vakaro Darbininkų 
svetainėje, 10413 So. Michigan avė. 
Visos prašomos susirinkti. —Sekr.

CICEROS LIETUVIŲ NAMŲ SA
VININKŲ Politikos Kliubo svarbus 
priešpusmetinis susirinkimas atsi
bus šiandien, birž. 11 d., 8 v. v. 
Liuosybės svet. Esat kviečiami visi 
kliubai dalyvauti, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarti. Po susirin
kimo bus minimas keturių metų 
Kliubo gyvavimo jubiliejus, žinoma, 
bus ir gardaus alučio troškuliui 
nuraminti. Bukit visi, o atsilankę 
nesigailėsite. Visi turėsit gerus 
laikus. —Valdyba.

išvažiuos 7tą valandą vakaro.
Tėvai ir vaikučiai, kurie no-> 

ri važiuoti su busais, bet dar 
neužsiregistravo, vakarais pa
šaukite telefonu Lafayctte 9623, 
Mrs. S. Puniškienę. Išvažiavi
mas labai pigiai kainuoja ir 
vietos dar yra. Vaikučiai, ku
rie vieni be t^vų važiuos, bus 
tinkamai prižiūrėti. Kviečiam 
visus tėvus ir vaikučius su mu
mis susipažinti ir sykiu pasi
linksminti.

Draugijėlės Rėmėja.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

PARDAVIMUI FRANK and Ed- 
dies Tavern prie Archer Avė. ir 
Kean, 1 blokas nuo lietuviškų ka
pų. Parduoda biznį, fikČerius ir 
staką. Biznis eina labai gerai. Svar
bu lietuviams.

Edward J. Kubaitis, Archer ir 
Kean, Justice Park, Willow Springs 
1067.

PARDAVIMUI TAVERNAS, gera 
vieta, pigiai. Priežastis—liga. 6500 
State St.

REIKIA MERGINOS dirbti ta- 
verne, geras mokestis, kambarys ir 
užlaikymas. 6021 Archer Avenue. 
Argo, Illinois.

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 line ir busai, turi 
didelį lotą, medžių ir daržą. Box 
2370, 1739 So. Halsted St.

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, t 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

4 FLATAI PO 5 KAMBARIUS, 
mūrinis, garo šildymas, šaldytuvai, 
lotas 60x125, arti 65 ir Fairfield, 7 
metų senumo, $15,000.
MR. MEDORA, Stevvart 3601. 

8110 So. Ashland.

PARDAVIMUI NAMAS, medinis, 
bizniavas, karštu vandeniu Šildo
mas, gera vieta dėl bile kokio biz
nio. Tai tikras bargenas. Savinin
kas 1411 So. 49th Ct.» Cicero.

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. CIRKLE
726 W. 79th St. Rądcliffe 6660

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandaiir^ Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

BUILDING MATER1AL 
Statybai Materiolas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
, CHICAGO, ILL.

FINANCE AND LOANS 
______Finansaiir^ Paskolos______ 

PASKOLOS 
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai 

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

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

-------------—---------- 
Remkite tuos, kurie 

garsinasi 
“NAUJIENOSE”
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BESIRENGIANT PRIE 41-M0 S.L.A 
SEIMO CHICAGOJE
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Šeiminės Pramogos Suorganizuotos
I

SMERKIA SUMANYMU VERSTI PAVIE
NIUS BEDARBIUS STOTI KARIUOMENĖN

Chicagos ir apylinkės lietu
vių visuomenei yra svarbu ži
noti kokios šeiminės pramogos 
rengiamos, kada ir kur. • •

Koncertas ir šokiai.
Tai pirmas parengimas, kuris 

įvyko birželio 24 d. pirmadie
nio vakarą, Lietuvių Auditori
joje.

Programą pildys trys žymus 
chorai: “Birutės”, “Pirmyn” ir 
“Naujos Gadynes”; priedo, bus 
keli dainin'nkai — solistai, jii 
tarpe p-lė Zacharavičiutė ir P. 
Stogis. Tai bus pirmas vakaras 
susipažinimui su SLA seimo de
legatais.

Bankietas ir šokiai.

Parūpins Kambarius 
SLA Seimo

— S.L.A. 41 SEIMO DELE
GATŲ ATYDAI —

Seimo rengimo komitetas 
yra išrinkęs delegatams kam
barių parupinimo , komisiją iš 
sekamų ypatų:

RUČINSKIENĖS, 45 E.
Str., Pullman 8099.
GRYBIENĖS, 5918 Ked- 

Ave., Portsmouth 7529.
MOCKIENĖS, 3537 Fifth

G. 
98th

ja
Planas Atkreiptas Prieš Pavienius

I* SS
*•

*1*

MK

>>

♦

sgSįa

Tai antras iš eilės parengi
mas, kuris įvyks -trečiadienio 
vakare, birželio 26 d., Morrison 
Hotely, 79 W. Madison st. Ti- 
kietai yra dvejopi. Bankietui 
$2.00, o tik šokiams, kurie ne
nori vakarieniauti — 75c.

Čia musų jaunuoliams bus 
malonu pasišokti gražioje salė
je, puikios orkestrus.
Išvažiavimas — Piknikas ir 

Pietus.
Įvyko ketvirtadienį, birž.lio 

27 d., Liberty Grovc, Willow 
Spings, III. Pradžia 2-rą vai. po- 
pietų. Šis daržas yra modemiš
kai ištaisytas ir puiki gamtos 
apylinkė.

Čia bus daug įvairumo ir žin-

vale
E.

Avė., Van Buren 9652.
šita komisija suieškos dele

gatams kambarius pas priva- 
tiškus žmones arba viešbutį.

Todėl, delegatai, kurie nori
te apsirūpinti kambariais, iš 
anksto praneškite bet kuriai 
komisijos narei.

CHICAGIEčIŲ ATYDAI
Gerbiami Chicagiečiai,

Kurie ga’ėtumėt įyriimti vie
ną ar daugiau delegatų laike 
Seimo, malonėkite pranešti vie
nai kuriai komisijos narei.

Jauni Lietuviai 
Turi Pasisekimą Su 
Lėktuvų Modeliais

. NArjlENŲ.ACME TA]PDhn»-
NEW YORK. — Amerikos laivas; “Rresident Roosevelt”, grįžta Amerikon 

su Amerikos piliečiais, kurie buvo išgcl ėli iš Europos karo laukų. Kada laivas 
buvo pasiustas į Galway, Airiją, vokiečiai persergėjo Ameriką, . kad Ąnglija 
mananti laivą paskandinti.

Auto Užmušė
D. Kazlauskienę

VAKAR CHICAGOJE
po- 
ad.
na-

® Dėl nepasisekimo meilėj 
nusišovė 27 metų chicagietis, 
John Manion. Gyveno adresu 
3834 Sheffield avenue ir dirbo 
už bartenderį.

e Nuo perdidelės dozos mie-

Suėmė Už Apiplėši
mus Town of Lake

bus pietus Seimo delegatams; 
kalbės adv. F. Bagočius ir Dr. 
Vinikas, prie to, išvažiavimo 
komisija turi ir kitokių sporto 
pramogų. įžanga į daržą — vel
tui.

Tai tokias informacijas patei
kiam visuomenės žiniai apie pa
rengimus, kad jau pradėtumet 
ruoštis ir skaitlingai lankyti bei 
svečiuotis su atvykusiais dele
gatais iš tolimų valstijų.

SLA Seimo Rengimo Komi
tetas deda visas pastangas, kad 
atsilankiusieji butų užganėdin
ti ir patenkinti tuose parengi
muose.

Keli Laimėjo Mažų Lėktuvų 
Konkursą.

Sekmadienį apie 4 vai. 
piet, Kazlauskai, gyvenanti 
2103 S. Western avė., grįžo 
mo iš svečių, rodos iš Rock- ’ 
fordo.

Arti Elgin, III. Kazlauskų go miltelių m rė 50 metų Mrs. 
automobilius sustojo prie ke- Florence O’Hayer, 7222 South 
lio. Domicėlė Kazlauskienė iš- Wolcott street. 
lipo iš automobiliaus. Ėjo 
skersai kelio pas farmerį pir
kti pieno. Tuo laiku prava-( 
žiuojąs automobilius ją užga-( 
vo bėgančią per kelią ir taip Jis ragino valdžią Ameriką gin- 
sužeidė, kad pirmadienį Elgin 
ligoninėj pasimirė.

Automobiliaus vairuotojas 
norėdamas išvengti nelaimės 
suko į šalį ir, pataikęs į medį, 
sunkiai 
guli toj 
žeistas.

Kūnas

O Vakar Chicagoj lankėsi 
generalis Amerikos Legione ko- 
'mandantas, Raymond' J. Kelly.

T0WN OF LAKE. — New 
City nuovadoj, prie Paulina ir 
47-tos yra įkalintas buvęs pro- 
hibicijos laikų butlegeris, VVillie 
Niemoth. Jis yra suimtas ir 
kaltinamas apiplėšimais New 
City nuovados distrikte ir Town 
of Lake apylinkėj.

Vienu laiku Niemoth buvo 
artimas bendradarbis “butle- 
ger.o” Joe Saltis’o.

susižeidė. Jis, dabar 
pačioj ligoninėj su-

Galima užtikrinti, kad taip 
bus, nes komisijos yra parink-

rie žino nuodugniai savo dar
buotę.

Skelbimų Rinkėjų Žiniai.
SLA 41-mas Seimas jau arti, 

beliko vos keliolika dienų. Čia 
dar yra proga parinkti skelbi
mų —- pasveikinimų į Seimo 
dienotvarkės programų knygą.

Biznieriai neatsilikit, kad ir 
šiandien pat šaukit telefonu: 
CANal 8500, pasakydami savo 
antrašą, — tuoj atvyks rinkė
jas paimti skelbimą. Laikas rin
kimui skelbimų pasveikinimų 
pasibaigs 15 d. birželio, o rinkė
jai būtinai turite grąžinti kny
gas Komisijai 15 d. birželio.

Kadangi po įvairias kolonijas 
veikėjai turite paėmę, knygelių, 
tai nelaukit ir laiku priduokit, 
nes eina į spaudą po viršminė- 
to laiko.

Taip, jauni lietuviai, 
čiagimę berniukai, yra dideli 
aviacijos entuziastai.

Negalėdami skraidyti, nes 
daugumas dar tik trumpas kel 
nias nešioja, tie jaunuoliai, 
išlieja norą užsiimti aviacija 
statydami modelinius lėktu
vus ir dalyvaudami' jų lenkty
nėse.

Tokių modelinių lėktuvukų 
lenktynių konkursą sekmadie
nį surengė Chicagos Parkų 
distriktas prie 79-os ir Cicero, 
kooperuodamas su dienraščiu 
“Daily Times”.

štai trys jauni lietuviai, ku
rie šiame konkurse laimėjo ne 
vieną bet net po kelias premi
jas:

Edvardas Petkus iš Cicero 
(jis yra pagaminęs kelis labai 
gražius “Lituanica I” ir “Litu- 
anica II” modelius);

VValter Savickas, 925 South 
Ashland avenue, ir

Joe Matulis, 2420 W. 46th 
Place.

Domicėlės Kazlaus-
ypač kienčs randasi Lachawicz’iaus

koplyčioj, 2314 W. 23 place. 
Laidotuvės įvyks Ufetvil’tadienį 
Tautiškose kapinėse. —lis.

Įsakė Netrukdyti 
Darbininkų 
Organizavimasi

Siuvimo mašinų pramonė, 
Singer Manufacturing kompa
nija, South B.end, Indianoj, 
gavo įsakymą, nuo darbo sąn- 
tykių tarybos netrukdyti dar
bininkų organizavimosi į uni
jas.

Kompanijai buvo paliepta 
ateityje tartis su United Elęc- 
trical, Radio and Maciūne 
Workers of America Local 
917, CIO unija, apie užmokes
tį, valandas ir kitas darbo są
lygas.

Prašo Kraujo Jau
nai Moteriškei

Algirdas Zevist 
Laimėjo Y. M. C. A. 
Kolegijos Stipendija

Pasižymėjo gabumu W'ilson 
kolegijoj

Anne

Čia paduodu antrašą, jeigu iš 
rinkėjų kas nori matyt skelbi
mų kom. manadžerių, brol. V. 
Ambrose: tel. YARds 2569, o re
zidencija 927 W. 34 pi., Chica- 
go.

K. J. Semaška, Apskr. sekr.
2438 W. 45th PI.

e Iš Robertson’s rūbų krau
tuvės, 276 Deerpath Road, Lake 
Forest, vagiliai pasivogė 75 vy
riškus vasarinius siutus.

• • K /

@ Iš licitacijos yra išparda- 
vinėjamas neseniai mirusio 
turtingo chicagiečio George F. 
Harding namų įrengimai ir is
torinės vertės daiktų rinkiniai. Į nys.

CHICAGO LAWN. — Chica- 
giečių pp. Zavistų, 3912 West 
62nd street, sūnūs Algirdas lai
mėjo stipendiją 1940—1941 
metams Chicagos Y. M. C. A. 
kolegijoj.

Jis tą premiją gavo už pasi
žymėjimą Wilson Junior, kole
gijoj, kur iki šiol studijavo ir 
parodė didelį gabumą. Stipen
dijai gauti, jis taipgi turėjo pa
sekmingai išlaikyti rašytus ir 
kvotimus žodžiu, kuriuos kan
didatams stipendijoms davė 
YMCA kolegijos profesoriai.

Viso kvotimus ėmė 174 mo
kiniai, o 39 laimėjo stipendijas.

Tarp laimėjusių buvo ir ant
ras jaunas lietuvis, E. Charles 
Masiulis, 
Englewood

24 metų chicagiete, 
Uarnstrom, 652 N. Albany ave
nue, serga pavojinga kraujo li
ga, “staphylococcus septice- 
mia”. Guli Lutheran Deaconess 
ligoninėj.

Moteriškės gydytojas, Dr. II. 
Coblens atsišaukia į chicagie- 
čius, sirgusius ta liga, duoti li
gonei savo kraujo. Jei kraujo 
nebus gauta, tai jai gręsia be
veik tikra mirtis.

Liga išsivystė nuo cezarinės 
operacijos moteriškei gimdant

Nusinuodijo
Marųuetteparkietė

6427 Harvard 
high school

avė., 
moki-

kluotis visais galimais budais, 
bet abejojo ar šis kraštas yra 
užtektinai stiprus stoti talkinin
kams j pagalbą, dabar.

e Ties 852 North Karlov 
avenue du ginkluoti piktada
riai atėmė $50 nuo pieno išve
žiotojo, Charles Schultz, gyve
nančio ad. 5444 Adams Street.

731 
Isu- 
me- 
me-

o Jų namų .fcigpie, ad. 
Nc'rth Weljs stjqęet, šuo 
kandžiojo dvi seseris, 16 
tų Marie Pappas ir 4-kių
tų Helen Pappas. Mergaitės gu
li Henrotin ligoninėj. Nežinia 
kam šuo priklauso (fox-terrier 
veislės) nes atklydo kieman iš 
gatvės.

® Įsigavę į Egyptian Lac- 
quer Company raštinę, ad. 3052 
Carroll avenue, piktadariai ne
rado pinigų nei kitų vogtinų 
daiktų. Supykę jie 'visus įren- 
g'mus suvartė, sulaistė chemi
kalais ir išpylė raštinėj buvu
sį lakerį ant grindų. Turbut tie 
patys piktadariai panašiai pa
sielgė ir dviejose kitose rašti
nėse, Globė Duplicating Supply 
Co., 2849 Lake street, ir Mc 
Guire Wreck’ng Co., 225 N. 
Francisco avenue.

• Susikrimtusi dėl motinos 
mirties nusižudė 32 metų chi- 
cagietė Mrs. Gladys Hali. Ji 
gyveno ad. 4114 N. Whipple 
street, ir turėjo 2 mėnesių kū
dikį.

• 13 metų mergaitė, Cathe- 
rine Dresell, turi kulką smege
nyse, ir tas ją dai nai supara- 
ližavo, bet vakar ji pasekmin
gai baigė Our Lady of Sorrows 
pradinę mokyklą, kur gabiai 
mokinosi. Mergaitė gyveno ad. 
4929 Congress street ir buvo 
per neapąižiurejimą pašauta 14 
mėnesių atgal.

• 12 DePaul universiteto 
profesorių pasiuntė bendrą pa* 
reiškimą visiems Illinois kon- 
gresmanams ragindami juos 
balsuoti už visus sumanymus 
teikti skubią pagalbą ginklais

MARQUETTE PABK _  šv talkininkams. Panašius pareiš-
Kryžiaus ligoninėj pasimirė 37 yra padarę didžiuma
metų marųuetteparkietė, Mrs. Profesorių Chicagos ir North- 
Vehna Bennett, nuo 6542 South western universitetose, bet yra 
Western avenue. Ji mirė nuo ir mažumoj, kurie stoja 
nuodų. už &riež<4 izoliaciją.už griežtą izoliaciją.

Velionės motina, Mrs. M. ^ Chicagos municipialis air- 
Sharp, pasakojo policijai,, kad -poetas praneša,, kad sekmadie- 
velionė buvo labai susirupinusi nį lėktuvais iš jo išskrido 1,- 
nepasisekimais biznyj. Ji užlai- 300 keleivių. Tai rekordinės 
kė grožio saliOną aukščiau pa- (skaitlinės keleiviu vienai die-

I duotu adresu. i nai.

Susižeidė, Gavo 
Kraujo Užnuo- 
dijimą

Iš SLA 55-tos Kuopos 
Darbuotės

WEST PULLMAN. — Perei
tą sekmadienį Bimbos svetai
nėje įvyko SLA. 55 kp. papra
stas, neskaitlingas susirinki
mas.

ligo- 
tebe-

rast.

Finansų raštininkas dėl .su- 
sižeidimo gavo kraujo užnuo- 
dijimą, ir yra Roselando 
ninėje. Sirgo Vasilienė, 
serga Girčius.

Tam sus’rinkimui fin.
išrinktas K. Pocius, o iždo glo
bėju Statkus.

Greitai reikalai svarstyta, 
kad gavus ' progą dalyvauti 
Roselando draugijų išvažiavi
me. J. Tamašauskas,

SLA. 55 kp. korespondentas.

Cermako Sesuo 
Žuvo Automobilio 
Nelaimėje
Nelaimės Chicagoj, Apylinkėj.

Buvusio Chicagos majoro, 
Cermako, sesuo, Mrs. Antoinet- 
te Stepanek, 56 metų amžiaus, 
žuvo automobiliaus nela’meje, 
sekmadienį.

Mrs. Stepąnck važiavo su sa
vo vyru, JOseph, 58 metų, Ri- 
ver gatve. Prie Lavvrence avė. 
kitas automobilis perbėgo su
stojimo ženklą ir įvažiavo į 
Stepanekų mašiną. Mrs. Stepa
nek mirė kelyj į ligoninę. Ant
roje mašinoje buvo šeši pasa- 
žieriai, ir visi buvo sužeisti. Jie 
yra:

Paul II. Harris, 56 metų, ir 
jo žmona, Rhea, 49 melų, 5417 
Kcnmore avė.;

Clinton Anderson, 5326 Mag- 
nolia avė., jo žmona, Dorothy, 
ir dvi dukterys, Dorothy, 7 me
tų, ir Priscilla, 5 metų.

Kitos Nelaimės.
Adolph Cook, 27 metų, buvo 

mirtinai sužeistas, kai jo auto
mobilis apsivertė po susikuli- 
mu su kitu, prie Belmont ir Ci
cero gatvių. Cook gyvena adr. 
1619 Hudson avė. Keturi, kurie 
važiavo su Cook, išliko nesužei
sti, bet vairuotojas antros ma
šinos, Wesley Solberg, 32 metų, 
ir jo žmona, Lillian, 32 metų, 
3804 North st., buvo sužeisti. 
Cook grįžo iš vestuvių pokilio 
kada nelaime įvyko.

Albert Anklin Jr., 22 metų, iš 
Zion, IĮL, buvo užmuštas ir ne
žinoma mergaitė buvo sunkiai 
sužeista, kai jų mototcyklas iš
važiavo į traukinį tris mylias 
nuo Zion.

Sužeidė Radzevičių 
Sūnų

Automobilis numetė nuo 
dviračio

New Jersey valstijos pašal
pos administratorius sumanė 
patvarkymą, kad visi pavieniai, 
kariuomenės amžiaus, bedar
biai privalo stoti kariuomenėn 
ar laivynan, nes, jeigu nestos, 
jiems neduos pašalpos.

Illinois valstijos ir Chicagos 
pašalpos administracijos pa
smerkė tą N. J. valstijos žygį 
kaip žiaurų ir labai neteisingą. 
z Sako Chicagos pašalpos virši
ninkas, Leo M. Lyons, “Bedar
biai nėra bedarbiais todėl, kad 
jie nenori dirbti. Priešingai, vi
si norėtų pelnytis pragyvenimą, 
o ne gyventi iš kitų malonės. 
Bet jie tų darbų negali gauti. 
Jie nelaimingi, verti pasigailė
jimo. Yra žiauru varu juos 
stumti kariuomenėn vien dėl to, 
kad likimas ir taip juos yra nu
skriaudęs.”

Jeigu Amerika butų kare, jis 
tęsė, tai kitas dalykas. Bet ka
ras negręsia ir niekas nesiruo
šia Jungtines Valstijas pulti. Be 
to, ne valstijos pašalpos admi- 
n.stratoriui vieta įsakinėti kam 
kariuomenėn stoti.

Tai federalės valdžios, prezi
dento ar gubernatorių užduotis. 
Jeigu bedarbis nori stoti ka
riuomenėn, lai jo asmeninis da
lykas. Ne Amerikoj vieta lo
kiam dalyke naudoti prievartą.

Panašiai apie šį dalyką atsi
liepė ir W.P.A. viršininkas Illi
nois valstijoj, Charles E. Miner. 
Jis pavadino sumanymą “kvai
lu”. Be to, jis pridūrė, jaunų, 
nevedusių vyrų W.P.A. tarny
boj ar imančių pašalpą yra tiek 
mažai, kad jie mažą tesudaro 
naštą pašalpų administraci
joms.

800 C.C.C. Jaunuolių Gavo 
Darbus.

Revolveris “Buvo 
Tuščias”; Vyras 
Negyvas

Beegzaminuodama neva “tuš
čią” revolverį, kuriame “nebu
vo kulkų”, 44 metų chicagiete 
vakar rytą nušovė savo vyrą. 
Atstačiusi revolverį į vyro kru
tinę juokais, ji patraukė gaidu
ką ir suvarė kulką jam į širdį.

Nušautasis buvo 45 metų Ro- 
bert' Sarley, nuo 2441 N. Kil- 
dare avenue. Policija yra sulai
kiusi jo žmoną, Stellą, inkves- 
tui.

šeštadienį Sarley šeima šven
tė 22 metų vestuvių sukaktu
ves.

Pašaukė Mylimąją 
Ir Nusišovė

Graži 25 metų Susan Frye 
tarnauja alinėj, adr. 3916 She- 
ridan Road. Sekmadienio naktį 
suskambėjo telefonas. Ji atsa
kė.

—Ar tai fu, Susan,.paklausė 
vyriškas balsas.

Kai ji atsiliepė, šaukiantis nu
tilo ir netrukus mergina išgir
do revolverio šūvį.

Tai buvo jos artimas drau
gas, 27 metų John Manion, 3834 
Sheffield. Jis nusišovė. Paliko 
raštelį, su žodžiais, 
ną labai mylėjo.

MARQUETTE PARK. — Pe
reitos savaitės pabaigoj auto
mobilis slinkiai sužeidė 10 me
tų berniuką, Kari Radzevičių, 
sūnų pp. J. Radzevičių, gyve
nančių adresu 2525 West 70lh 
street.

Ties 2514 W. 70th automobi
lis numetė berniuką nuo dvira
čio, kuriuo jis važiavo. Auto
mobilio vairuotojas buvo John 
J. Cerven, nuo 3137 W. 53rd 
Place. Jis nuvežė sužeistąjį į 
Šv. Kryžiaus ligoninę. Dakta
rai sako, kad jam buvo sukrės
ti smegenys.

Du Nauji Kasieriai 
Halsted Nat. Bankui

18 APYLINKĖ. — Eilioti W. 
.Frank, Halsted Exchange Na
tional Banko vice-prezidentas, 
praneša, kad dėl nuolat didė
jančios apyvartos turėjo padi
dinti banko štabą.

Priėmė du naujus kasierius— 
asistentus, Charles F. McKiel ir 
Joseph Is. Stral. Abu yra gerai 
žinomi Chicagos finansiniuose 
rateliuose.

Halsted Exchange bankas 
randasi prie 19th Place ir Hals
ted gatvių, ir vietos lietuviai jį 
plačiai anudoja savo finansi
niams reikalams. Rs.

kad mergi-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

'•a naudinguos.

Garsinkitės “N-nose’

C.C.C. Administracija skel
bia, kad 804 jaunuoliai iš Illi
nois valstijos, kurie buvo įsto
ję į C..C.C. stovyklas, gavo dar
bus privatinėj pramonėj. Skait
linė apima trijų mėnesių perio
dą, nuo sausio iki balandžio 1- 
mos.

C.C.C. jaunuoliai pristatomi 
prie įvairių miškų ir kitokių 
viešų darbų, gauna visą pragy
venimą, po $1.00 į dieną, rū
bus, ir, jeigu netingi, gali iš
mokti amato ar lankyti įvairius 
mokslo kursus.

Aplikacijos C.C.C. stovyk
loms yra priimamos beveik be 
pertraukos. Reikia kreiptis ad
resu 2547 Archer avenue, neto
li Halsted gatvės kampo.

Aukščiau minimi 804 jaunuo
liai daugiausia gavo darbus dėl 
to, kad išmoko amatus būda
mi stovyklose. 

1 " - ■ ■' ■».   -
VVestern Electric 
Darbininkai Išrinko 
“Atostogų” 
Karalaitę
Lietuvaitė Kontestantų Tarpe.

CICERO. — šiandien per pie
tus Western Electric darbinin
kai apvainikuos savo naujai iš
rinktą “atostogų karalaitę”, p- 
lę Evelyn Andrews.

Šioje dirbtuvėje dirba keletas 
šimtų lietuvių ir jie visi ypatin
gai įdomavosi šių metų rinki
mais, nes kandidatų tarpe buvo 
ir lietuvaitė p-lė Bronė Zabeliu- 
tė. Zabeliutė yra “Pirmyn” cho
ro narė.

Nors Zabeliutei neteko pirma 
vieta, bet ji buvo išrinkta vie
na iš keturių karalaitės “paly
dovių”. Kadangi konteste daly
vavo 127 mergaitės, tai ir “pa
lydovių” tarpe būti yra nemaža 
garbė.




