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ITALAI PRAŽUDĖ 24 LAIVUS
LONDONAS, birželio 11. — pačių italų sunaikinti.

lu.s. SENATAS UŽ PAGALBA TALKININ
KAMS; PASKYRĖ $5,621,619,622 GINKLAM

Clement R. Atlee, kuris pava
davo premjerą Churchill, pra
nešė parlamentui, jog iki šiol 
italai jau pražudė 24 laivus. 
Vieni tų laivų buvo anglų ir 
prancūzų pagauti, o kiti liko

NACIAI PASIEKĖ MARN£
BERLYNAS, birž. 11. — Vo

kiečių armija jau pasiekė Mar- 
no upės sritį, kur. 1914 m. įvy
ko istoriškas mušis ir smar
kiai besiveržiančios vokiečių 
armijos liko sulaikytos bei nu
stumtos atgal. Tokiu budu ta
da liko išgelbėtas Paryžius.

šiandien vokiečių armijos ir 
vėl pasiekė tą vietą. Be to, kai 
kuriose vietose vokiečiai per
ėjo Seine upę. Jie giriasi, kad 
franeuzų atsparumas einąs silp
nyn ir netrukus Paryžius tu
rėsiąs pasiduoti.

Teiks Paskolas Ame
rikiečiams

LONDONAS, birželio 11. — 
Apie 400 amerikiečių, kurie no
ri apleisti. Angliją^ neturi -lėšų 
kelionei. Jiems į pagalbą ren
giasi ateiti Jungtinių Valstijų 
vyriausybė. Būtent, ji rengiasi 
sutvarkyti reikalus taip, kad 
galėtų Washington laivu plauk
ti namo ir tie amer kiečiai, ku
rie neturi pinigų.

Italu Bombonešiai 
Užpuolė Maltą

LONDONAS, birželio 11. — 
Gautomis čia žiniomis, italų 
bombonešiai ir lėktuvai užpuo
lė Maltą, anglų karo laivų ba
zę Viduržemių juroje. Nuosto
lių, esą, mažai tepadaryta; vie
nas italų lėktuvas likęs sunai
kintas.

Anglai Išsodino Dau
giau Kareivių Fran- 

cijoje
LONDONAS, birželio 11. — 

Čia oficialiai pranešama, jog 
Anglija vis veža kariuomenę į 
Franci ją ir tuo pač u metu an
glų karo laivai bombarduoja 
vokiečius, kurie žygiuoja juros 
pakrančių link Paryžiaus.

Francijai Reikalin
ga Skubi Pagalba
LONDONAS, birželio 11. — 

Iš Paryžiaus atvykęs franeuzų 
karininkas pareiškė, jog dabar
tiniu momentu Francijai labiau 
negu kada nors yra reikalinga 
skubi pagalba. Esą, jei Fran- 
cija atsilaikys iki 'rugsėjo mė
nesio, tai karas bus laimėtas.

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

š andien giedra; kiek šilčiau.
Saulė teka 5:14 v. r., leid

žiasi 8:24 v. v.

Prezidento Roose velto kalba, 
pareiškė Atlee, buvo savo rų- 
šies tanikas sąjungininkams. 
Prezidento pasižadėjimas teik
ti visokeriopą paramą duoda 
vilties kovą laimėti.

Kanada Paskelbė 
Karą Italijai

Premjeras prilygino Mussolini 
prie paukščio, kuris minta ne

gyvais kūnais

0TTAWA, Kanada, birž. 11. 
— Kai tik per radio buvo pra
nešta, jog Italija paskelbė są
jungininkams karą, tuoj Kana
dos parlamentas vienbalsiai pa
sisakė už paskelbimą karo Ita
lijai. Premjeras W. L. MacKen- 
zie pareiškė, jog Mussolinio el
gesys yra lyginai toks, kaip 
ano paukščio, kuris tykoja ne
gyvo kūno.

Drauge ^u karo paskelbimu 
saugumo organai pradėjo gau
dyti italus, kurie praeityje ne
slėpė savo fašistinių simpati
jų. Kai kurie jų bapdė paspruk
ti, bet liko pagauti ir inter
nuoti.

Anglai Uždarė 
Suez Kanalą

LONDONAS, birželio 11. — 
Anglai uždarė Suez kanalą, ku
ris yra vienas svarbiausių su
sisiekimo punktų su kolonijo
mis. Kaip žinia, prie to kana
lo Mussolini turi didelių pre
tenzijų.

Korsikiečiai Reiškia 
Savo Lojalumą 

Francijai
LONDONAS, birželio 11. — 

Reuters žinių agentūra prane
ša, kad Korsikos gyventojai su
rengė didžiausias patriotines 
demonstracijas, kai patyrė, jog 
Italija paskelbė karą. Dainuo
dami franeuzų patriotines dai
nas, jie reiškė savo lojalumą 
Franc jai.

Korsika yra sala Viduržemių 
juroje. Ten gimė garsusis Na
poleonas. Fašistai tvirtina, jog 
italai sudaro didesnę dalį Kor
sikos gyventojų, o todėl ir pa
ti sala turinti Italijai priklau
syti.

Minia Daužo Italų 
Langus

BOGOTA, Colombia, birž. 11. 
— Kai tik Italija paskelbė ka
rą, tuoj didele minia pradėjo 
demonstraciją prieš italus. Ita
lų biznio įstaigos skaudžiai nu
kentėjo. Policija turėjo nema
žai darbo, kol nuramino įtū
žusią minią.

Maskva Tyli
MASKVA~birž~  11. — Per 

radio buvo pranešta apie tai, 
kad Italija paskelbė sąjungi
ninkams karą. Ir tik tiek, — 
jokių komentarų prie tos ži
nios nebuvo pridėta.'

N A r JJENŲ-AUM IC

RYMAS, ITALIJA. — Benito Mussolini praneša italams, kad paskelbė karą 
Anglijai ir Francijai. Pereitame pasaulio kare Italija kovojo su talkininkais prieš 
Vokietiją. /

Egiptas Rengiasi 
Karui

ALEXANDRIA, Egiptas, bir
želio 11. — Nors Mussolini sa
vo kalboje ir pabrėžė, kad Ita- 
ija nekariausianti su Egiptu, 
Turkija ir Balkanų valstybė
mis, tačiau, matyti, čia jo pa
žadais nelabai norma tikėti. 
Vyriausybė tuoj pasirūpino, 
kad gyventojams butų išdalin
tos kaukės nuo nuodingų dujų 
apsisaugoti. Tuo pačiu metu 
buvo išleisti ir kiti patvarky
mai, kurie yra susiję su karo 
reikalais. Be to, vyriausybė pa
brėžė tą faktą, jog Egiptas tu
ri su Anglija padaręs tam tik
ras sutartis ir yrą pasiryžęs 
tas sutartis pildyti.

Italai Sunaikino 
Du Laivus

LA LINEA, Ispanija, birž. 
11. — Italų 10,000 tonų Cho
liną ir 2,000 tonų Numbolia 
laivai liko padegti ir sunaikin
ti Gibraltaro vandenyse, kad 
nepatektų anglams į rankas.

Kanadoje' italai bandė sunai
kinti Capo Noli, 3,921 tono lai
vą. Tačiau jiems tatai nepasi
sekė: policija laivo įgulą areš
tavo, o gaisrą užgesino.

Redaktorius Grą
žino Medali

DALLAS, Tex., birž. 11. — 
L. E. Adin, .italų La Tribūna 
laikraščio redaktorius, pasiun
tė Italijos karaliui medalį. Tą 
medalį jis buvo gavęs iš kara
liaus už pasidarbavimą vietos 
italų kolonijoje.

Tuo pačiu metu Adin rezig
navo iš italų vice-konsulo vie-« 
tos ir pareiškė, jog nuo dabar 
savo laikraštyje nieko nebe- 
spausdinsią.s italų kalba.

Naujoji Zelandija 
Irgi Paskelbė Ka

rą Italijai
WELLINGTON, N. Z., birž. 

11. — Premjeras Fraser ofi
cialiai paskelbė, jog tarp Nau
josios Zelandijos ir Italijos eg
zistuoja karas.

Francuzai Įspėja 
Afrikoje Gyve
nančius Italus

ALGIERS, birž. 11. — Fran
euzų armijos vyriausias vadas 
šiaurinėje Afrikoje įspėjo ita
lus, kad jie bus be jokio pasi
gailėjimo baudžiami, jeigu ban
dys vienokiu ar kitokiu budu 
kenkti franeuzų karo žygiams.

Šiaurinės Afrikos franeuzų 
kolonijoje prlskaitoma pusėti
nai daug italų.

Karalius Paskyrė 
Mussolini Vyriau

siu Karo Vadu
ROMA, birž. 11. — Italijos 

karalius Vittorio Emanuele pa
skyrė diktatorių Mussolini vy
riausiu karo vadu.

Pašalino Radio Siun
timo Aparatą Iš

Italų Laivo
SAN JOSE, Costa Rica, birž. 

11. — Saugumo organai paša
lino radio aparatą iš italų lai
vo Fella, kuris Čia pasislėpė, 
bijodamas patekti anglams į 
rankas. Be to, buvo stveriasi 
griežtų priemonių prieš “penk
tąją kolumną”. Padarinyje vie
šųjų darbų direktorius, kilimo 
vokietis, liko pašalintas iš sa
vo pareigų.

Suvaržys Ateivius
• WASIHNGTON, D. C., birž. 
11. — Juridinis komitetas ra
gina senatą kaip galima grei
čiau priimti įstatymą, kuris nu
mato didelių suvaržymų atei
viams. Pirmiausia bus reika
laujama, kad kiekvienas atei
vis užsiregistruotų. Be to, jei 
įstatymas bus priimtas, tai bus 
imami ateivių pirštų antspau
dai.

Siūlomas įstatymas taip pat 
re kalauja, kad ateiviams butų 
uždrausta laikyti ginklus.

Kalbamo įstatymo autorius 
yra senatorius Tom Connally iš 
Texas valstijos.
Daktarai Pasižada 

Tarnauti
NEW YORKAS, birž. 11. — 

čia prasidėjo Amerikos dakta
rų draugijos 91-ma konvenci
ja. Draugijai priklauso 117,000 
.daktarų.

Sus rinko daktarai į konven
ciją, žinoma, tam, kad savo rei
kalus aptarti bei pasidalinti 
vėliausiais išradimais medici
nos srityje. Tačiau pasaulio 
įvykiai rado atgarsį ir jų tar
pe. Pirmoje sesijoje buvo daug 
kalbama apie karą ir teikimą 
pagalbos sužeistiems. Daktarai 
pasisakė, jog jie yra pasiren
gę atlikti savo pareigas, jeigu 
Amerika priversta butų ka
riauti.

Naujoji Francijos 
Sostinė

TOURS, birž. 11. — Tours, 
kuris yra prie Loirc upės, da
bar liko Francijos laik nąja so
stine. Kadangi vokiečiai vis la
biau ir labiau artinasi prie Pa
ryžiaus, tai vyriausybei teko 
išsikelti į saugesnę vietą. Ir 
štai senoviškas Tours miestas 
pasidarė Francijos centru, kur 
centralinės vyriausybės depar
tamentai vėl pradėjo savo dar
bą.

Submarinas Grūmo
jo Paskandinti Ame

rikos Laivą
WASHINGTON, D. C., birž. 

11. — Valstybės departamentas 
paskelbė, kad Amerikos laivas 
Washington, kuris išplaukė iš 
Lisbono su 1,020 pasažierais, 
buvo nežinomo submarino su
laikytas. Submarino vadovybė 
davusi signalą, jog laivas bu
siąs paskandintas ir kad todėl 
pa.sažięrai prisirengtų gelbėtis. 
Amerikos laivo kapitonas ke
liais atvejais davė submarinui 
ženklą, kad tai Jungtinių Val
stijų laivas. Pagaliau submari
nas paliepė laivui plaukti. Gir
di, manėme, jog tai kitas lai
vas.

Dąugiau Mechani
zuotų Divizijų

WASIHNGTON, D. C., birž. 
11. — Daugelis karininkų vis 
dar tebesilaiko atgyvenusios 
teorijos, jog juo armija yra di
desnė, juo krašto militarinis 
pajėgumas yra stipresnis. Toks 
samprotavimas yra visiškai 
klaidingas, ypačiai pastarųjų 
įvykių šviesoje.

Tą pareiškimą padarė kon- 
gresmanas Ross A. Collins. Pa
sak jo, ne skaičiai dabar nu
lemia mušius, bet mašinos. To
dėl ir Amerika turi kaip gali
ma greičiau sudaryti bent dvi
dešimt penkias mechanizuotas 
divizijas, kurių kiekviena susi
dėtų iš 9,000 karių.

Be to, kongresmanas dar pri
dūrė, kad armijos vadai, kurie 
nepajėgia nieko išmokti iš da
bar vykstančio Europoje karo, 
turėtų būti pakeisti sumanes
niais žmonėmis.

Rezignavo Italijos 
Konsulas

MIAMI, Fla., birž. 11. — Dr. 
J. M. De Graetani, kuris šia
me mieste ėjo Itahjos konsulo 
pareigas, įteikė savo rezigna
ciją tuoj po to, kai Mussolni 
pasakė kalbą, paskelbdamas ka
rą sąjungininkams.

Konsulas pareiškė, kad jis 
drauge su 4,000 šios apylinkės 
'italais neužgiria karo, kurį pra
dėjo Mussolini.

Pietų Afrika Nutrau
kė Diplomatinius 
Ryšius Su Italija

PRETORIA, birž. 11. — Pie
tų Afrikos vyriausybė paskel
bė, jog ji nutraukianti visus 
diplomatinius ryšius su Itali
ja.

Areštavo Visus 
Italus

LARNACA~Cyprus, birž. 11. 
— Anglai areštavo visus ita
lus, kurie gyvena Cyprus salo
je, Viduržemių juroje.

WASH1NGTON, D. C., birž. 
11. — Šįvakar, 67 balsais prieš 
18, U.S. senatas pasisakė už 
davimą visokios medžiaginės 
pagalbos sąjungininkams, ir 
priėmė pasiūlymą tuojau par
duoti talkininkams 320 kariuo
menės ir laivyno lėktuvų, taip
gi nenaudojamas patrankas, 
šautuvus ir įvairius kilus gin
klus.

Kongresas iki vakar vakaro 
jau paskyrė virš penkis bilio- 
nus dolerių, $5,021,619,622, šį 
kraštą ginkluoti: 62 naujus 
laivus statyti, padidinti oro lai
vyną tuojau 10,000 lėktuvų ir 
pakelti pastovios kariuomenės 
skaičių iki 400,000, neskaitant 
rezervų ir milicijos.

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS

PARYŽIUS, birž. 11. — Fran- 
euzijos admiralitetas paskelbė, 
kad šįvakar laivyno lėktuvai 
pasekmingai bombardavo ir pa
degė Heinkel.tipo lėktuvų dirb
tuvę prie Baltijos juros kran
to, Vokietijoj. 

-- X---X—X--
LONDONAS, birž. 11. — An

glijos generalis štabas šįvakar 
taipgi paskelbė, kad britų karo 
lėktuvai pasekmingai bombar
davo ir galbūt paskandino du 
vokiečių kreicerius ir vieną ka
reivių transportą prie Trond- 
hjem, Norvegijos.

Anglų karo aviacija, sako 
pranešimas, taipgi sunaikino 
kelioliką Italijos lėktuvų, ir pa
degė hangarus ir aliejaus re
zervus Italijos aviacijos sto
vyklose Libijoj, Afrikoj. Rau
donojoj juroj Anglijos karo lai
vas suėmė 5,000 tonų Italijos 
laivą “Umbria”, vežantį kelis 
tūkstančius tonų • bombų į mu
šiu frontą Italijos Somaliloj, 
rytiniam Afrikos krašte. An
glijos kolonijoj Kenijoj, taipgi 
rytinėj Afrikoj .yra organizuo
jama abisiniečių armija, kuri 
kariausianti talkininkų pusėj.

-- X-- X—X---
WASHINGTONAS, D. C., 

birž. 11. — Prezidentas Rop- 
seveltas vakar išleido prokl^ 
maciją uždrausdamas visiems 
Amerikos prekiniams ir kelei
viams laivams plaukti Vidtir- 
žemio jura. Proklamacija nepa
liečia Portugalijos ir Ispanijos 
uostų, esančių Atlantiko van
denyno pusėj.

-- X-- X-- X--
TOURS, Naujoji Prancūzijos 

sostinė, birž. 11. — šiąnakt 
vokiečių lėktuvai pasirodė Šia
me mieste ir pakraščius apme
tė bombomis. Francuzijos val
džios įstaigos, persikėlę čia iš 
Paryžiaus, dar nespėjo pilnai 
susitvarkyti. 

-- X---X—X--
CAIRO, Egiptas, birž. 11. — 

Egipto valdžia šiąnakt nutrau
kė diplomatinius ir prekybinius 
santykius su Italija.

Paryžius Liepsnose
NEW YORKAS, birž. 11. — 

čia gautomis žiniomis, vokie
čių bombonešiai padegė Pary
žiaus priemiestį. Gaisras išsi
plėtęs keliose vietose.
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(Tęsinys}

—Aš turiu mintyj, kad tu 
buk protingas vyras. Juk tu 
žinai, kad jau esi pasenęs, jau 
galinta sakyti, esi senbernis. 
Na, ir įsimylėjai^ tokią jatmą 
merginą.

—Kų tu cirf vadzini mdni 
senberniu? AŠ rięasu senas. 
Cjk pažiūrėk, ar negali mergi
na į mani incimylėci?—atsakė, 
pasitempdamas ir tisus pasuk
damas.

—Žinoma, kad mergina gali 
į tave jsimylėli. Tačiau tau 
tiktų geriau pasirinkti mergi
ną maždaug tavo metų, o ne 
tokią jauną, kaip solistę.

—A—a, tu nori, kad aš pa- 
sirinktau kokių senmergį arba 
bobų!... Ne, bracia, aš noriu 
jaunoš merginos. Ir juo jau
nesnė, tuo geresnė... A—a, kad1

aš cik atrašiau1 t:ty Solistį!... 
Aš žinau, kad ji ir į Ynani in- 
cimylėtų! Nu, bracia, buk te
kis geras ir pamačyk man jos 
surašei, — jis paprašė savo 
draugo labai rimtu balsu.

—Na, jeigu tū jau ta'ip spy- 
rieši, tai bandysi u tau pagel
bėti. Bet kaip ir kur mes ją 
galime surasti?

—Tai argi tu nežinai, kur 
ji gyvena?

i —Žinoma, kad ne... Bet pa
lauk.

Draugui čia staiga prisiminė,- 
kad jis yra matęs to choro, 
prie kurio ta solistė priklaušo, 
apgarsinimą laikraštyje. Jis 
suradęs laikraštyj tą garsini
mą, pradėjo garsiai skaityti.

“Dailės Choras rengia puikų 
koncertą Sargužio svetainėje 
sekamą nedėldienį. Panele 
Meiliutė, musų garsiausia so
listė padainuos solo.”

N AILTUDN V- A (M?' tėlonhofc
,TULSA, OKLA. — Dizzy Dean, kuris apleido Chica- 

gOs ‘Cub” komandą pereitą savaitę, dėvi uniformą nhu- 
jris komandos.

tą, nepajėgdainas pažinti tąl 
solistę, į kurią jis įsimylėjo 
šeši mėnesiai atgal1.

Jo širdis krūtinėj pradėjo 
šokinėti, kaip' krafiKas darže. 
Jis paliko rieYarrius, nervuo- 
tas... Pasirėmė fai ant vienos 
alkūnes, (ai ant kitos...

Na,’ o gal ji susirgo ir ne
begalės dalyvauti šitame kon
certe! Žaibo greitumu šitokia 
mintis įsismeigė jam galvoj.

Choras užtraukė dainą. Har- 
moriiškas balsų' aiuas pripildė, 
svetainę, tačiau Dzūkas to vi
sko negirdi.

Jam nerupi ši daina. Kas iš 
jos, jeigu jo numylėtos solistės 
tokis dailus, tokis švelnus balj 
sėlis nedalyvauja!

Kad tik jis ją pamatytų, tai 
tuomet jis galėtų ramiai sė
dėti ir gėrėtis šituo koncertu.

Štai ta choristė pačiam vi
duryj, pirmoj eilėj, panaši į tą 
solistę, bet jos kostiumas vi
sai kitokis, negu tas, kurį ji 
pirmam koncerte dėvėjo. Gal

yra pažvfriėta, kas dairiuos sri- TeV YAItDS 814l
lo (VALANDOS: Nuo H M IX 2

Tačiau jam bevartant tą 
programą, netyčia jo akys su
siduri su vardu—Ona Meiliu
tė.

vardą

gieda 
šaukė,

ylos, jis nebūtų greičiau pa
šokęs, kaip kad jis pašoko, 
atradęs Onos Meili ulės 
programe. ,

—Ji čionai, ji čionai 
šitam koncerte! —jis
kolei du vyrai jo nepasodino.

Pagaliau choras iš eilės pri
ėjo solo numerio. Visi choris
tai prasišalino nuo scenos, o 
choro vedėjas perstatė Oną 
Meiliutę padainuoti solo. 
Griausmingas aplodisnientaš.

(Bus daugiau)

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

Šventadieniais: 11 iki 12.
Dr. V. A Šimkus 

GYDTfėjAS IR CHIRURGAS 
it Akinius Pnfaikd 

3^ 8. H'AI^T^O‘

Dr. V. E. SIEDUNSKl
DENTISTAI

Pirm., TreČiacIie’nL AeŠfačfcenr
4631 So. AsfiJarid

Tel. YARDS O00L
Antrad., Kėtvirtad. Penktadieni
4143 Soi Afchef Avė.

Tel. LAPAYĖTTE 3650

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

vak. Nedėličj' pagal šušftarimą 
Ofisė Tel.: YARDS 4787 

Narnų Tel.: PROSPECT 1930

SPERMA-
NENTS!
SKAMBINKITE:

REPUBLIC 9202
MARTY SUCILLA, Savininkė

Užtikrintas darbas visų 
pagražinimo darbų!

Nuolaida iki galo šio mėnesio 
ant visų Permanents.

Patyrusios Lietuvaitės!

MARTY’S
BEAUTY SttOP

6321 S< Weštern Avė.-
Tel. Republic 9202 .

——i.". —■ 1 o1 1 *

Sveikata
Knygutė aprašo visokias vaistiš- 
kas žoles Šaknis, žiedus, lapus ir 
tt. su apskaitymu nuo kokių ele
mentų jos yra tinkamos su spal
votų naujausių Europos kariškų 
šalių žemlapiu, parodančiu Svar
biausias laivų ir orlaivių vietas 
ir linijas kelio tolumas nuo vie
nų Ligi kitų vietų 35c arba 3 se
tai mz $1, kaipgi pas mane gali- 

; ina gauti visokias žoles bei šak
nis ant svarų, už pigesnį whoie- 
sale prekę negu kitur.

M. ZUKAITIŠ
3:53 DEAN STREET, '

Spencerport, N. Y.
V o-r- -■ --ri.rr-; ---------- r.

Draugas, padėjęs laikraštį’ 
jant stalo, prafrirč:

—Štai tau bus labai gera pro
ga ją pamatyti. J;os vardas — 
Meiliutė.

Dzūkas iš džiaugsmo neži
nojo nei ką daryti, nei ką sa
kyti. Pagaliau sušuko:

—Ot, ragi, bracia, jos ir 
vardas Meiliutė! Tai reiškia, 
kad ji yra meili ir į mani in- 
cimylės!....

—Tu čia, drauge, 'klysti taip 
manydamas, nes jos vardas’ 
nieko bendro neturi su jos 
meile. Jos vardas paeina nuo1 
jos tėvų, o jos meilė—iš jos 
Širdies, iš jos jausmų!...

—Tu man, bracia, ncklu- 
močyk, iš kur jos meilė pa ai
tra, ha man nėra skirtumo, iš 
kur jos meilė ateis, bile cik 
ateis!... Ale kap' aš galėsiu jų 
(ynai sucikci tarpe ciek .dąug 
svieto? — paklausė jis Savo 
draugo.

Ot čia jiedu susidūrė su 
problema. Dzūkui prisiminė 
tas pirmas koncertas, kur jis 
j tą solistę įsimylėjo ir nega
vo progos su ja sueiti ir susi
pažinti. Gali atsitikti taip ir 
šiame koncerte.

Draugas ir gi paleido savo 
protą į darbą. Jam norėjosi 
pagelbėti Dzūkui susitikti su 
ta! soliste, o po tam tai jau jų 
bėdos. Tačiau jam ilgai nerei
kėjo galvą sukti. Labai gera

mintis atėjo jam į galvą, tai

—Žinai, ką tu turėsi pada
ryti, kad galėtum ją sutikti?

—Nu, o kų?
—Eidamas į 

mą nedėldienį, 
lių bukietą ir 
kaip ji baigs dainuoti, tai tu 
užeik ant 
telmonas

koncertą seka-

scenos ir kaip džen- 
paduok jai tą bu-

—Tą'i, ragi, laukėtas duos 
jai suprašei, kad aš jų myliu?

—Visai ne. Tavo įteikimas 
jai buketo duos jai suprasti, 
kad tau labai patiko jos dai
navimas. Na, o apie meilę, tai 
tu turi su ja pasikalbėti, turi 
išreikšti žodžiu jai saVo meilę.

Dzuktii laba’i patiKo tokis 
jo draugo pritaFiin'as. ’

—Tai, braciaj **iaba¥’ išmiri- 
cingų patarimų tu man čia da
vei. Nu, o tu 
koncerte?

—Bandysiu 
vėlai, nes aš
ateinantį sekmadienį.

—Aš nore tau, kad 
ttinr, ha gal man reikės ir 
giau patarimų.'

—Nors ir vėlai, tačiau

ar busi tame

pribūti 
busiu

nors ir 
užimtas

—Nu,

. .........................    . <' ' i j.

Žmonių buvo dar labai ma
žai, tačiau į valandą laiko 
svetaine prisipildė ir koncer
tais prasidėjo.

Kadangi buvo nepatogu lai
kyti tą bukietą rankoje, jis 
prišisagė jį prie švarko atlapo 
ir sėdėjo taip štyvai, kaip kad 
tas modelis krabtuvėj.

(Jis nekantriai laukia, kada 
solo bus dainuojama.

Choras jau išpildė pirmą 
numerį ir antrą, o solo kaip 
nėra, taip nėra.

Dzūkas pradėjo nerimauda
mas vartyti programą, kurį 
jis laikė rankoj nuo pat prad
žios, manydamas, kad tai bu
vo tik apgarsinimo cirkulia
ras.

Koks neišmanėlis! Viskas, ką

Pakilus uždangai, choras'gti į programą ir butų sužino- 
pasirodė scenoje. Dzūkas mėtė jęš ar jo numylėtinė dalyvauja 
akis nuo vienos choristės į ki- tame koncerte, ar ne. Juk ten

iKsaai Bssmman

tu
d nu

bari-

bracia, gudbai.

Sales aua ekstra

Atsisveikinęs su savo drau
gu, Dzūkas ėjo namų link, ku
pinas džiaugsmo. Jis buvo 
taip sužavėtas ta mintimi, kad 
j iš turės progos susitikti su sa
vo mylima mergina, kad net 
eidamas skersai gatvę nieko 
nėtėmijo. Ir laimė jo, kad au
tomobilio vairuotojas pašte-

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL
THERAPY .. , . _ . v

mSds.TZFnEav. DR. €. Z. VEZELIS
Telefonas" I DENT1STAS

hemlock 9252 t645 So. Ashland Avė.
Valandos nuo 10:00 ar^ Street
v. r. iki 5 v. popiet Telefonas YARDS 2246
Nuo 6 iki 9 vak., Valandbs1 rfuč’ 9 iki 8 vakaro. 
Treč. ir Penkt. nuo SėVėd6j pagaT sutartį.
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sek m. pagal sutartį D R. BRUKO J.

_____________________ y į j p yf į CK A S
AKIU SPECIALISTAI!

VALANDOS: i—4 popiet ir 
vakafo, trečiadieniais ir šekmadt* 

niais pagal susitarimą >' 
Telefonas HEMLOCK 6T1I

Kitf Lietuviai Daktarai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTĖ 0727

koplyčios visose

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

su POVILU ŠALTIMIĘRU.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
ū —' .‘ '•1 i pirma;
4712 South Ashland Av

Phone YARDS 1373.

DR A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 Wėst 63fd Street

Ofiso valandos: nUo 1--4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
OL.o Tel PROSPĖCT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso
mos be’ akinių. Kainos pigiau kaip

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 72Š9.

Tėl. Office VVenhvorth 8330’ 
Rez. Hyde Park 3395

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.

Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

8

LIETUVIAI

KITATAUČIAI

GRANE COAL COMPANy 
obJZ iSo. JLoiig Ąventie 

Telefoną* PORTSMOUTH 9022 
roCAHUNTAS Mine Kun is geriausių mainų,
daug dulkių išimta Perkant $7.35
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7.00 
(ant 50 tonų ar daugiau tiktai .......... ■
PETROLEUM CARĖON COKE $O.00t 

Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ®

GROCHETED BEDSPREAD PATTERN 2569
No. 2569-—Mėgsta lovos kapa 

44 -Ai Am AL. -U- AM MM

NAUJIENOS NEEDLEČftArf D'EPT., No. 2569 Į
1739 So. Halsted St, Chicago, HL .|l

čia' įdedu fo cėfftų fr įfr&sSi atsiųsto mari Pavyzdį No;_________ _

I %
1 Vardas ir pavardė......_........... ........ ................................................. ....:..........— i
I * i

• Adresas... .........................................................~|

Miestas ir valstija.____________ _—---- - -------------------- .....------------- I
j — —. JU ALA AUJ UU LA: .AL — — —t AĖU AM MiA AL. AM

ti ant vietos, kitaip ga'l Dzu- 
kiii butų parsiėję pašima'tyti 
Šri Abl’ahomu, vietoj' su solis
te!...

III.
šį sekmadienį Dzūko ben- 

dranamiai p a lėni i jo jame di
delę permainą. Jis jau seniai 
buvo tokis linksmas1, pilhaš 
gyvumo, kaip šiandie.

Tačiau jo Tcambariclis vis 
išmetinėjo jam, kad jis jam' 
riėduodąs naktimis ramia? 
miegoti. Ir jeigu Dzūkas nc- 
pasiliausi'ą’š naktimis akroba
tinio mafri'kštym’mosi, tai jis 
iirisiąS nuO jo “d'ivorsą.”

D'ar kartą Dzūkas priėjo1 
prie veidrodžio patikrinti, kad 
viskas butų tvarkoj. Anot joj 
jis buvo’ tai]) “pasiredžis”, kaip 
ta'da, kada jis įTusipirko pir
mus amerikoriiškus (Dabu
žius:—stačias su atverstais 
kampais- kalnierius, raudonas 
kaklaraištis, šviesios spalvos 
švarkais, juodos kelinės ir rudi 
“kama'šai”. Jis visuomet čeve- 
rykus vadina kamašais.

Jis atvyko svetainėj? pusėti
nai anksti, nes norėjo gauti 
sėdynę pirmoj eilėj, kad galė
tų geriau gėrėtis savo mylima 
soliste...

Laidotuvių Direttoriai GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
il'iiaiiiiiiiiiiHiliiiiiHiiitnliiiiiii

NARIAI 
Cliicagoš, 
Cicero 
Lietuviu 
Direktorių 
Asociacijos
iiatiaiiiiiiiiiiiiaiiiiittiiiiiiiiiiiii

■iiiiiiuiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiaiii

Ambulance 
Patairnavi- 

įirias Dieną 
ir rtaktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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 žfrtėfnas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas cbi. 
rurgas ir akušeris?

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

Ofisas ir Laboratorija'
1034 W. 18th St., hetOl i Morgan S L 

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

TeL GANAI* 31M
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 a* Central 7464

5 J. LIULĖVIČIUŠ
4348 S. Califorriia AVeniie Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. rlalsted Street

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Streėt
Valahaos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas RepUblic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-roš lubos 

CHICAGO, ILL.
. OFISO VALANDOS

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

YARDS 1419

f. Jj ZOLP Ph’onė Yard# 0781
1646 West 46th Street

s. p. Mažeika
3319 Lftuaflica A vanilė

Yatrds 1139
Yards 1138

LACHAtVICZ IR SŪNUS
2314 We»t £3rd Place Phonč Canal 2515
SKYRIUS: 42-<4 Eašt 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4794 So. Western Avenue Phone Lafayette 892^

-■ ■■■ ------------------- - -*■— . 1 . 1. ........................................ ......................................... ............

ANTANAS M. PHILLIPS
: 38f07 Litnarijcri Avėfttfė Ffione Yardš 4908

į ’ ' ' ANTHONY B. PETKUS
6834 So. tVeįtėfri Avė. Phone Grovehill 0142

I 1410 ŠėYitte 49tK Goilrt; Cicero Phone Cicero 2109
J • • Z ■

Ofiso Tei. Virginia 0036.
Residencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOtJLEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

4 Ofiso valandos:
nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 

Nedėliof pagal sutarti.

Telefonas YAĖDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandoj, .
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po
pietų,- 7 iki 8 vai. Nęd. p'ūo lO'jkf 12

Rez. Tclephone PLAZA 3200

Dr. F. Pulsucki Le Vari
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6~° vak.

1957 W, Garfield BJvd;
Cor. Damen. Hėmiock 6699

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 Montvid, M. D.
West Totfrn State Bank Bldg. 

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 123tf

Ofiso teL CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395



NAUJIENOS, Chicago, BĮ.
Trečiadien., birželio 12, 1940

. Klausimas ar užgrudyti žmo 
nes lygiai greit ^userga gripu,

GRIPO EPIDEMIJA LIETUVOJE
Didžioji epidemija 1919—1920 m. per kurią mirė 20 mil. 

žmonių. — Ar ilgai dar truks gripas? — Kaip grlP 1 
užsikrečiama? — Kaip nuo jo apsisaugoti?

Gydytojo praktikoje dažnai pasirėmęs, nesu taip optiniis 
tiškai nusiteikęs, kaip kiti, ku
rie tvirtina, jog gripo po sa
vaitės, po dviejų jau nebebus. 
Tiesa, sergančiųjų gr’Pu s^ai" 
čiaus maximumas Kaune lyg 
jau praėjo bet 

visi duomenys kalba už tai, 
kad gripo epidemija Lietu
voje dar bus visą vasario ir 
kovo mėn.

Už tai kalba: 1) statistikos 
duomenys, kurie, kaip paminė
jau. rodo, kad epidemija tęsia
si “trimestrais”; 2) daugelyje 
vietų — įstagose, įmonėse ne
tik provincijoje, bet ir Kaune kiniai) mažiau serga gripu, nes toje arba ore skraidyti ir būti gripo ir kaip? 
gripu dar neserga; 3) dėl stai
gių ir netikėtų meteorologinių 
elementų svyravimo ir kitų ne
palankių musų klimato jau- 
diklių, susidaro sąlygos, palan
kios gripui plisti.

Turimomis iš pacijentų ži
niomis, gripo epidemija musu 
krašte vietomis lyg visai mažai

tais metais 
apskaičia- 

pat 
mirusiu jų

tenka susidurti su gripo epi
demijomis. Daug kas prisimė- 
na influencą arba gripą, ku
ris siautė Lietuvoje 1919-1920 
m. ir kurį tuomet vadindavo 
“ispanų liga” arba ‘‘ispanka”. 
Minėta epidemija padarė tuo
met gydytojams neišdildomo 
įspūdžio. Savo akimis stebė
jau, kaip visos šeimos nariai 
žūdavo nuo gripozinio plaučių 
uždegimo arba visi namelio 
gyventojai išmirdavo per porą 
savaičių, o per naktį karo li
goninėje išnešdavo į lavonines 
kartais net po 4 lavonus. Ir 
kas buvo paradoksališko ir 
nuostabaus šioje epidemijoje: 
mirdavo stipraus sudėjimo, už- 
erudyti jauni žmones, o silpni, 
fiziniu atžvilgiu netikėliai ar
ba nykštukai, nualinti—pasi
likdavo gyvi.

“Ispanka” skaudžiai palietė 
tuomet ir musų jauną, dar be
sikuriančią kariuomenę. Ir ko
kių tik priemonių nebuvo tai
kinta, kad tiktai ištrauktų iš 
mirties nasrų mirštančius nuo 
“ispankos” kareivius! Mėgino
me leisti iš venų kraują. įleis
davome ant paklodžių mirš
tančius į vonias, smarkiai trin
dami visą ligonių kūną, — de
ja, viskas būdavo veltui. Tų 
metų patyrimu, geriausia pa
dėdavo nuo gripozinio plaučių 
uždegimo: gyvo sidabro mos- 
ties (ung. cinerei) įtrinimai ir 
energingi įtrėškimai chinino po 
oda arba į raumenis.

Bendrai imant, 
vieno mokslininko 
viinu (Laumonier, 
Mollers), bendras
“ispanka” skaičius žemės rutu
lyje siekė apie 20 mil. žmonių, 
t. y. triskart daugiau už žmo
nijos nuostolius per 51 pasau
linio karo mėnesius.

Laikraščiai dažnai neteisin
gai yra painformuoti apie is
panų ligą. Gripas arba anų 
metų influencą esąs vadina
mas “ispan ųliga” dėl to, kad 
pirmą kartą pasirodęs tuomet 
Ispanijoje. Tai neatitinka tik
renybės. Į Europą gripas tuo
met atėjo iš Amerikos, o į A- 
meriką, spėjama, iš Kinijos. 
Ispanų liga pavadintas anų 
metų gripas iš dalies todėl, kad 
Ispanija, kaipo nedalyvavusi 
pasauliniame kare šalis, turėjo 
laisvą nuo cenzūros spaudą ir 
galėjo plačiai rašyti apie savo 
ir kitų kraštų gripo epidemiją.

Ta didelė epidemija, tiksliau 
sakant, pandemia yra labai 
mažai panaši į tas gripo epi
demijas, kurios reguliariai pa
sikartoja Lietuvoje (ypač žie
mos metu 1926-1827—žiemos 
metu 1928-1929 ir tt., pagaliau 
priešpaskutinė epidemija žie
mos metu 1936-1937). Tarp jų 
yra tas bendro, kad jos ypa
tingai dažnai iššaukia katara- 
liškus reiškinius kvėpavimo 
takų gleivinėse ir yra platina
mos greičiausia vienodu budu.

Šių metų gripo epidemija 
turi visus gripo epidemijos 
ypatumus, t. y. ji charakte
rizuojama savo nepaprastu 
lengvu plėtimosi, užkrečia- 
mumu, palietimu vienu lai
ku daugelio žmonių.

Ją sunku atskirti nuo taip vad. 
endeminės (vietinės) gripo epi
demijos, kuri Lietuvoje yra 
dažnas sezoninis svečias. Vidu
rinėje Europoje gripas atsiran
da paprastai sausio mėn. ir 
tęsiasi ‘trimestrais”, pasiek
damas savo kulminacinį punk
tą sausio, vasario, kovo, o 
kartais net balandžio mėn.

Maždaug taip pat yra ir Lie
tuvoje. Gydytojų patyrimu ir 
senais statistikos duomenimis

A i.’JTRNTT- ĄCME Telenhnto
BELMONT. — Arklys, “Bimelech”, kuris laimėjo Belmont lenktynes. “Your 

Chance” buvo antras, “Andy K”, trečias.

.. ■> ' iš dviejų frontų: iš Lenkijos■ niškas bakterijas. Šių lašelių kurie tyrinėtojai net 
ir Vokietijos. nematoma migla stipresnėje kad plaučių

šiemet žmonės serga gripo koncentracijoje laikosi maž- siaiš metais padaugėjimas yra 
liga palyginti lengvai. Į daug apie vienų metrą priešą- nė be įtakos nuolatinių gripo-

Tvirtinimas
žmonės, kaimiečių vaikai (mo- gali ilgesnį laiką laikyti vie-'

mano, 
vėžio pastarai-

IŠPARDAVIMAS!
Dar Niekur Nebuvo 

Panašios Pasiūlos
Tikrai Nauji 

GOODRICH COMMANDER 
Užtikrinimas Visam Gyvenimui
Katal. kaina

600-16
5.25-50-17
4.75-500-19
625-50-16
600-17
525-50-18

gydytojų nuomone, yra kiek 
ginčytinas. Nekyla bet abejoji
mo, kad užgrudy tieji serga 
lengviau ir trumpiau, nekaip 
neužgrudy tieji. Užgrudijimas 
tačiau turi būti racionalus ir 
paliesti ne tik krutinę, kaklą, 
kimo, paviršį, bet ir pav., bur
ną, gerklę, kurios gleivinės 
per didelis jautrumas kata
rams sumažinamas plovimais 
(gargaliavimais).

Profiliaktiškas kai 
substancijų į vidų vartojimas 
kaip antai, jodo, chinino, deg
tinės apsisaugoti nuo gripo su
kelia abejojimo. Kas kita juos 
pavartoti ligos pradžioje. Be 
ne geriausia priemonė susir
gus gripu, ypač katarališka jo 
forma, — smarkiai suprakai
tuoti. Tam tikslui greitu tem
pu išgerti 2-3-4 stiklines pra
kaitą varančios arbatos ir pri
imti į vidų kokį nors medici
nišką preparatą, kuriuos mo
derniška medicina siūlo gyvą 
amarą. Galima sustiprinti ar
batos ir vaistų veikimą alko
holiu, kuris dar daugiau pa
greitina skystimo įsisiurbimą 
skrandyje ir tuo budu paleng
vina prakaitavimą. Mainant 
marškinius, reikia būtinai pa
šildyti marškinius, o suprakai
tuotą kūną nutrinti šildytu 
rankšluosčiu. Karščiui nukri
tus, paguldyti ir neišeiti iš na
mų apie 4 dienas, jei nėra jo
kių komplikacijų.

Patirta, kad 1/5—1/3 sirgu
sių grįpu atkrinta ir kartais po 
to net sunkiau suserga, štai 
kodėl po ligos reikalingas at
sargumas—nereikia rizikuoti 
savo sveikata, savo gyvybe— 
ta stebuklinga Dievo dovaną, 
kurios reikšmės ir laimės ir li\ 
gonis ne visuomet supranta!

—Dr. Vladas Kairiūkštis.

$10.65
9.65
7.95

12.90
11.30
9.20

Išpard. kaina 
$6.66 

5.95 
4.95 
9.37 
8.27 
6.75

Pričardžiuoja Baterijas
* Vulkanizuoja Tairus

STEVE’S TIRE &
BATTĖRY SHOP

5759 SO. HALSTED ST.
Englewood 4710-11

Atdara 7 v. r. iki 8 v. v. 
Sekmadienį 8 v. r. iki 3 v. p. p.

Stefan Krysinski, savininkas

kad kaimo kyje kosinčiojo. Tie lašeliai žinių infekcijų.
Ar galima apsisaugoti nuo 

Vienas mano 
jie esą pripratę prie šalčio ir i§ vienos vietos į kitą perne^- pacijeptas kasdien rydavo po 
drėgmės, lyg užgrudyti (kaip šami oro srovių. Taigi jie su- 8 panflavino pastiles, kitas 
buvo rašyta kai kuriuose.' laik- daro betarpį pavojų visiems suvalgydavo kasdien po 4—6 
raščiuose) — yra neteisingas. J tiems, kurie gyvena su ligo- apelsinus, trečias darydavo 
Statistika rodo, kad gripas ne- niu. Kaip ten bebutų, gripu už- kasdieninius kimo apsitryni- 
sigaili ir kaimiečių; priešin-Įsikrėtimas įvyksta greičiausia mus su šaltu vandeniu, ketvir- 
gai kai kuriomis epidemijomis ‘ alsavimo keliu, 
jie sirgdavo lyg ir sunkiau. Vie
nas mokytojas nuo Alytaus pa
sakojo man, kad Vi visų mo
kinių atėjo su karščiu, o 
nas kunigas pranešė man, kad 
žmonės kai kuriuose kaimuose 
“guli lyg išmušti”.

Kokia gripo etijologija, 
kios bakterijos jį sukelia, 
klausimas nėra galutinai

je, Vilkaviškyje, Raseiniuose 
šauliuose. Utenoje ir tt. labai 
mažai girdėti apie gripą, o jau 
kelinta savaitė smarkiai ser«a 
ma Ukmergėje, Alytaus anv 
linkėse, Kazlų Rudoje, pa'ie. 
nyje ir kitur.

Kaunu gripo epidemija D8 
bele šiemet anksčiau ir ’‘r’ 
k.au, neką,p kitais metais/š 
dabes mano nuomone. todėl 
kad Kaunas turi nuolat!,/ į 

’.ni susisieki- 
^aršuva, 

anksčiau. Atrodo, kad .a*siradd 
kuris turi savo . lln9,po židinius, griX 2IniUS

mą su Berlynu ir 
kur gripo epidemii

kuris turi savo enden

vie-

ko-

“Paprastas gripas” nėra 
tokia nekalta liga. Dažnai 
sitaiko komplikacijų.

Daug sergančių gripu gauna 
ausų uždegimą, įvairius nervų 
ir smegenų sistemos susirgi
mus, gauna bronchitus ir jų 
pasunkėjimą, o ypač plaučių

tas tuberkuliuozės pablogėjimą ar 
iš- senų židinių sužadinimą ir iš

spręstas ir jį paliksime nuo- barstymą po plaučius. * 
šalyje. Kiek daugiau turi pra
ktiškos reikšmės

tas gerdavo kasdien alkoholio 
jau j klebonišką, kad tik nesusir- 
pa- gus, ir visi jie susirgo. Butųgus, ir visi jie susirgo. Butų 

neteisinga daryti iš to kokias 
nors išvadas, manyti, kad ap
sisaugoti nuo gripo neįmano
ma, kad gripo profilaktikoje 
mes nesam bejėgiai.

Pirmiausia, kiek tik galima, 
reikia vengti sergančiųjų gri
pu, o. atsiradus gripui namuo

se, izoliuotis; jokiu bildu ne
miegoti tam pačiam kambary
je greta gripozininko. Ypač 

senus žmones, 
gripu, gauna 
nepataisomus

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Dykai! Dykai! Dykai! 
PUIKUS VEIDRODIS 

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

DARBAS IR 
MEDŽIAGA

Lengvaus Kredito — Vien

Gripas paruošia dirvą plau- 
------------ klausimas, čių uždegimams, kurie pasi- 

kaip žmogus užsikrečia gripu? taiko kartais nepaprastai au- svarbu izoliuoti 
Prof. Fluegge ir jo mokiniai dringoje formoje. Vadinama-i kurie persirgę 

po ilgų ir intensyvių tyrinėji-'sis, plaučių kruizinis uždegi- liūdnus, dažnai ....................
niU Priėjo išvadą, kad žmogus mas beveik visuomet eina kiek į širdies raumens silpnumo pa

psėdamas, čiaudėdamas ar vėliau gripo epidemijos. Pašte-(žymius. Kai kurie autoriai pa- 
net &arsiai kalbėdamas, apię beta, kad nuo kitų ligų mir- brėžia, svarbumą mazgoti daž- 

Prasiverže taVe smulkiąsias se- tingumas tuojau didėja lygia-*nai rankas, nevartoti, užlaiky-
—_------- !eo lašeliais įvairias patoge- grečiai gripo atsiradimui. Kaipti vitaminų dįjetą.

NIEKAD DAR NESAME PASIŪLĘ 
TOKIŲ PUIKIU

Vartotu
Karu

Ant 
Parašo. Nereikia {mokėjimų, Po 

$5.00 j Mėnesi
niastpr Board nž pėdą ....... 2c
Stogams popierius, rolis .... $1.00 
Tvoroms stulpai. 7 pd. po .... 10c 
2x4 pd........................................  1c
1x6 lentos pd......................... 114c
Maleva speciali, gal..........  $1.25

Dykai Apskaičiavimas 
Dykai Pristatymas

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO. 

3800 80. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101 

T Atdara'7 v. r. iki 6 v. v. 
sekmadieniais 8 v. r. iki pietų

S & M AUTO SALES 
7333 So. Halsted St.

Mes . galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant bet 
kokį vartotą karą. Visi karai 
garantuoti ir turi praeiti saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty
kite musų nuostabius pirkinius. 
Nereikia jmokėjimo, jei turi nuo
latini darbą, o jūsų vartojama
sis karas gali atstoti rankpini
gius. Galima imti net iki 20 mė
nesių išsimokėjimui. Turime štai 
kokių pirkinių:
1937 Terreplane 4 dr. Sedan 
elektr. šildyt. ;............. $295.00
1986 Packard 4 dr. Sedan 295.00 
1937 Nash, mažasis 4 dr. 
Sedan, radijo, šildytuvas, de- 
frosteris, tik .................. 375.00
1936 Hudson 4 dr. Sedan, 
trunkas ............................. 195.00

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

ir sekmadienj.
7333 SO. HALSTED 
Tel. Aberdeen 3780

TOKIOM

ŽEMOM
Musų naujas antrašas yra toks: 

ZELVIS 
BUILDING COMPANY 
2716 West 42nd Street 

TeL Lafayette 0331
Muro, Concreie ir Carpenter 
Darbas—Taisom Senus—Statom 
Naujus Namus. ApskaitHuojam 
ugnies nuostolius veltui. Mes 
taipgi sufinansuojam lengvais 

išmokėjimais.KAINOM

-i j ir r n

PASTABA!
tokias pat ŽEMĄSIAS kainas 

duodame ir urmininkams

BARGENĄ IŠ SAVO

ŠIANDIEN

Skubus patarnavimas 
Patenkinimas užtikrintas

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

TeL Hemloek 7407 
CHICAGO.

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

Česnakai Padeda Žarnų 
Nuodus Pašalinti

Aparatręs? Dažnai ralva akaudat Priežaati- 
tni rali buU žarnų apalnodinltnaa nuo knnka- 
mtnrų bakterijų atorbjoj žarnoj. Ateikite 
Šiandien Ir gaukite duoanių bandomųjų pa
keli bekvapių DE ARDO R N česnakų tablečių 
OVIT A T DYKAI. Pamatykite kaip pa- Az X A Mjauaite i poraa dienų I 
Gaukite DYKAI aampell ii Wal»reen Vata, 
tintų. Paraičnioda visuose didžiuoauoee vale- 
UnžM.

GERB. Naujieną skaityto-

pirkinių reikalais M į

skelbiasi Nanjtenoae.
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“Proletariška Italija prieš plutokratiškas 
demokratijas”

Paskelbdamas, kad Italija stojo į kąrą prieš Angli
ją ir Francuziją, Benito Mussolini savo kalboje padarė, 
šiuos budingus pareiškimus:

“Mes einame į kovą prieš plutokratiškas ir reak
cines demokratijas.”

“Proletariška, fašistinė Italija pakilo trečią kar
tą, stipri, išdidi, vieninga kaip niekuomet pirmiaus.” 
Tokiu budu Italijos juodmarškinių “diučė” sako, kad 

šis karas yra “proletariško fašizmo” kova prieš “pluto
kratiškas demokratijas”! Plutokratiškas reiškia turtuo
lių valdomas.
>Sb i

Aišku, kad tais žodžiais jisai bando sužadinti entu
ziazmą karui suvargusiose Italijos žmonių masėse, ku
rias fašizmas per 17 metų negailestingai spaudė ir iš
naudojo. Toms masėms Francuzija ir Anglija nėra pada
riusios nieko blogo.

Norėdamas sukurstyti Italijos žmones prie karo, ku
rio jie visai nenori, Mussolini vartoja tokius pat dema
gogiškus išsireiškimus, kaip Rusijos bolševikai.

Tai dar vienas įrodymas, kad tarp diktatūrų, nežiū
rint kaip skiriasi jų spalvos, yra artimiausia dvasinė gi
minystė.

CHARLOTTESVILLE, VA. —Kalbėdamas mokslo 
užbaigimo ceremonijose Virginia universitete, Prezi
dentas Rooscvcltas pareiškė, kad Italija, paskelbdama 
karą Francijai, ‘įvarė peilį” į savo seno 
(Francijos) nugarą.

draugo

šitos priemones nepadarys jo nei geresniu, nei blogesniu. 
Ką bendro turi tai su krašto apsauga? O atimti nepilie- 
čiui nedarbo pašalpą yra tiesiog žiauru. Kaipo darbinin
kas, jisai yra toks pat žmogus, kaip ir kiti darbininkai. 
Jeigu jisai netenka darbo, tai dažniausia ne per 
kaltę, bet dėlto, kad pramonė neturi kur parduoti 
prekes. Darbininką už tai bausti yra neteisinga.

Ateiviai neras šios šalies priešai. Jeigu tarp jų

savo
savo

atsi
randa šašai, kurie, Amerikos duoną valgydami, tarnau
ja svetimų šalių diktatoriams, tai tokių yra ir tarpe čia 
gimusių ir augusių “amerikonų”.

Bankroto gembliariaVimas

Kova prieš penktąją koloną
. rUfftol ifi

Šiandien yra aksioma (neužginčijama tiesa), kad 
krašto saugumui nepakanka turėti stiprią ir gerai ap
ginkluotą kariuomenę ir galingus laivynus vandenyse ir 
ore. Tomis jėgomis kraštas gali atsiginti nuo išorinio 
priešo, bet ne nuo vidujinio. Kaip parodė atsitikimai 
Norvegijoje ir Holandijoje, vidaus priešas kartais būna 
pavojingesnis, negu svetimos valstybės kariuomenė.

Amerikos saugumui taip pat gręsia pavojus iš vi
daus priešų arba, kaip dabar sakoma, “penktosios kolo
nos”. Tam tyčia susidaręs “Komitetas Amerikai Ginti, 
Padedant Sąjungininkams” savo atsišaukime, kuris buvo 
paskelbtas daugelyje laikraščių, nurodo, kad “penktajai 
kolonai” Amerikoje vadovaja naciai ir komunistai ir jų 
bendrakeleiviai. Jie stengiasi savo nuodinga propaganda 
supainioti Amerikos žmonių galvojimą svarbiais pasau
lio klausimais, kad Amerikos demokratija butų bejėgė 
kovoje su totalitarinėmis diktatūromis. Šiuo laiku tos 
“penktosios kolonos” agentai deda didžiausias pastangas 
sulaikyti Ameriką nuo paramos teikimo Europos demo
kratijoms.

Bet prie nacių ir komunistų reikia pridėti ir fašis
tus. Kol Mussolini “sėdėjo ant tvoros”, naivus asmens 
dar galėjo tikėti, kad Italijos juodmarškiniai nėra demo
kratijoms pavojingi, šiandien visi mato, kur jie stovi.

Naciai, komunistai ir fašistai yra trys demokratijos 
priešų grupės. Valdžios, kurioms jie tarnauja, plėšia ir 
žudo ramias tautas Europoje; o tuo tarpu šioje šalyje 
jie šnipinėja tų diktatoriškų valdžių naudai, organizuo
ja sabotažą ir kitokiais budais silpnina jos apsigynimo 
jėgas. Jie, be to, veikia Meksikoje ir kitose lotynų Ame
rikos respublikose.

Jeigu Amerikos demokratija nori būti stipri, ji turi 
nuo tų “penktosios kolonos” elementų apsivalyti, kaip 
nuo kenksmingiausios rųšies parazitų.

Bereikalingi suvaržymai ateiviams
Kongrese dabar yra svarstomi įstatymų sumanymai, 

kuriais siūloma suvaržyti ateivius nepiliečius. Tarpe tų 
sumanymų yra tokių: pašalinti nepiliečius iš pramonės 
įmonių, kurios dirba krašto apsiginklavimui; atimti ne- 
pihečiams nedarbo pašalpas; priversti visus nepiliečius 
užsiregistruoti ir nuimti jų pirštų antspaudas.

Kokia šitų sumanymų prasmė, yra sunku suprastų 
Jeigu nepilietis nešiosis registracijos kortelę kišeniuje 
arba jo piršto antspauda bus nuimta pašto kontoroje, tai

Italijos fašizmas stojo į karą dėltb, kad jisai yra 
prasiskolinę^ir visiškai nugyvendinęs kraštą. Jisai tikisi 
su Vokietijbs "nacių pagalba laimėti turtingą grobį. Bet 
naciai turi greitai sumušti sąjungininkus, kad jisai tą 
grobį gautų.

Italija yra labai neturtinga gamtos turtais. Ji yra 
priversta importuoti anglis, gasoliną, geležį medvilnę ir 
daugybę kitokių medžiagų. Ji importuoja net ir maistą 
iš užsienių. Nors pusė Italijos gyventojų užsiima žemdir
byste, bet. ji perka užsieniuose apie 44 nuošimčius ūkio 
produktų, kuriuos ji suvartoja.

Didelė dauguma to importo ateidavo į Italiją juro
mis, labai žymi dalis — per Atlantiko vandenyną. Pradė
jusi karą su anglais ir franeuzais, ji to importo neteks. 
Sakysime, iš Amerikos Jungtinių Valstijų ji gaudavo* 
daug gasolino ir alyvos, medvilnės, vario ir geležies; iš 
Anglijos ji gaudavo medvilnę, vilnas, . alyvą, anglis ir 
įvairias žaliavas. Kaip ji galės be šitų prekių apsieiti?

Kiek-ilgesnį laiką be jų apsieiti ji negali. Taigi aiš
ku, kad Italijos valdžia gembleriauja, pasitikėdama, kad 
karas netrukus pasibaigs Hitlerio pergale. Galimas daik
tas, kad Hitleris pastatė Mussolipiui ultimatumą: Arba 
stok į karą dabar ir padėk man urnai pribaigti Prancū
ziją — arba žinok, kad negausi nieko, jeigu aš vienas 
laimėsiu karą!

Francuzijos padėtis šioje valandoje yra labai sunki. 
Ji gali nepajėgti apginti Paryžių nuo vokiečių. Bet tai 
dar nebus karo galas. Nežiūrint, kas atsitiks su Prancū
zija, anglai nepasiduos ir, gaudami ekonominę pagalbą 
iš Amerikos, jie galės laikytis ilgai. Britų laivynas dar 
tebėra galingą^. Tai kaip Italija pasieks tuos kraštus, iš 
kurių ji iki šiol gaudavo daugumą savo prekių?

Amerikos prekybos departamento duomenimis, Ita
lija 1938 m. importavo iš Jungtinių Valstijų ir britų im
perijos prekių už 150 milionų dolerių, ir už tokią pat 
sumą importavo iš Vokietijos. Ar Vokietija dabar galės 
pristatyti Italijai dvigubai daugiau prekių? Jeigu ji ir 
galėtų, tai ir tuomet dar butų didelis trukumas, nes Ita
lija importuodavo tais pačiais metais dar už kokius 130 
milionų dolerių prekių iš Pietinės Amerikos ir iš kitur.

Šito importo netekimas Italiją pasmaugs ekonomiš
kai. O juk ir eksportas yra svarbus dalykas. Šalis, kuri 
tiek daug visokių medžiagų perkasi užsieniuose, turi 
daug ir išgabenti. Bet sąjungininkų blokada visus kelius 
jai uždaro.

\ z

Begembleriaudamas, Mušsolini pastatė viską ant vie
nos kortos. Jeigu jisai laimės, tai jisai bus Hitlerio va
salas./ O jeigu jisai pralaimės, tai jisai prakiš savo “im
periją” ir savo diktatūrą. u .

Lietuvos visuomenes atkutimas
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Kaune jau dvidešimts viene- i 
ri metai kaip veikia vartotojų ’ 
bendrovė Parama. Šito kopera- 
tyvo veiklą Kauno mieste labai : 
stipriai jaučiama. Bendrovė tu
ri įvairiose miesto dalyse tris
dešimts krautuvių. Visos krau
tuvės gražiai įrengtos. Jose pa
tarnavimas malonus ir manda
gus. Prekių kainos visiems pri
einamos ir vartotojus neišnau
doja. Miesto centre krautuvės, 
kurias išlaiko Parama, visų 
gražiausios. Be to, Parama tu
ri visais požiūriais moderniš
ką kepyklą — duonos fabriką, 
su kuriuo butų drąsiai galima 
pasirodyti net civilizacijos išle
pintoje šiaurės Amerikoje. Re
tai kuri Europos valstybė turi 
tokią modernišką kepyklą. 
Kauno miesto gyventojai gal 
koks 60% vartoja tik Paramos 
kepyklos gaminius.

Šitas kooperatyvas per metus 
padaro daugiau kaip už septy
nis milijonus litų apyvartos. 
Kitos tokios prekybos įstaigos 
Kaune nėra, kuri darytų tokią 
stambią apyvartą. Žinoma, čia 
turima galvoje ne urmo, bet 
detalę prekybą, skirtą tik Kau
no miesto gyventojams. Para
moje dalyvauja daugiau kaip 
tūkstantis narių. Tai vienas iš 
stanbiausių Lietuvoje prdkybos 
kooperatyvų, žinoma, koopera
tyvų pirmo laipsnio, o ne są
jungų.

Iš seno šio kooperatyvo va
dovybė ir jos priežiūros orga- 

; na i buvo socialdemokratų įta
koje. Trys metai atgal į šį ko
operatyvą varu įsibriovė tauti
ninkai ir jie reikalaule parei
kalavo, kad iš jų tarpo butų 
išrinkti valdybos nariai. Kadan
gi kooperatyvas turi parangų 
iš vyriausybės ir kadangi jisai 
turi pasiskolinęs pinigų iš vals
tybės taupomų 
kiam 
anų 
duoti. Kadangi dabar vyriausy
bė susideda ne vien lik iš tau
tininkų, lai kooperatyvo nariai 
susimetė tokiam tautininkų 
spaudimui nepasiduoti ir štai 
šiemet metiniame to koopera
tyvo narių susirinkime jau ne
išrinktas ne vienas tautininkas 
nei į valdybą, nei į revizijos ko
misiją.

Į Paramos valdybą vėl iš
rinktas Kipras Bielinis, kuris 
to kooperatyvo vadovybėje bu
vo seniau visuomet renkamas.

Į revizijos komisiją be kitų, 
išrinktas Jonas Vilkaitis, kuris 
taip pat jau daugel metų revi
zijos nariu buvo.

Taigi pažangieji kooperatyvo 
nariai ir vėl atkuto ir tautinin
kus jau nebeišrinko. Kad ir 
tautininkai dėjo labai daug pa
stangų rinkimus laimėti, bet 
šiuom kart jiems tai nepavyko.

Kauno visuomenei šie rinki
mai padarė įspūdį, nes nebuvo 
tikėtasi, kad pažangieji nariai 
rinkimus laimėsią!

Kiek tenka patirti šiais me
tais ir provincijoje, kur tik bu
vo kooperatyvų susirinkimai, 
tautininkai visur rinkirhus pra
kišo. Tai yra labai reikšminga!

Iš seno visuose kooperaty
vuose daugumoje dalyvauja pa
žangios visuomenės atstovai, 
bet keletas metų atgal tautinin
kai visur buvo pasiryžę koope
ratyvų vadovybes pasiimti į sa
vo rankas. Anuomet jiems tai 
kaip kur ir pasisekdavo savo 
atsiekti. O tik pasisekdavo to
dėl, kad buvo daromas didelis 
spaudimas iš vyriausybės pu
sės.

Mat, žymi kooperatyvų dali$ 
turi iš valdžios kontroliuojamų 
bankų paskolas, tai nenorėda
mi su bankais pyktis koopera
tyvų pažangieji nariai aktingai 
rinkimuose nedalyvaudavo . ir 
tuo budu tautininkai tuos rin
kimus laimėdavo.

Dabar kuomet tokio spaudi- veidą.

mo iš viršaus nėra, kooperaty
vų nariai laisviau atsikvėpė ir 
vėl tų kooperatyvų vadovybes 
ima į savo rankas.

Provincijoje kooperatyvuose 
daugiausiai dalyvauja pažangie
ji ūkininkai, tai yra liaudinin
kai, o miestuose daug kur na
rių žyini dalis yra socialdemo
kratų įtakoje. Tai tenka daryti 
išvadų, kad Lietuvos pažangio
ji visuomenė pradėjo atkusti ir 
kartu atgauti kooperatyvuose 
seniau savo prarastas pozicijas.

Kadangi pirmojo laipsnio ko
operatyvai veik visi yra nariais 
kooperatyvų sąjungų, kaip LIE
TŪKIO, PIENOCENTRO ir ki
tų, tai kooperatyvų centrų va
dovybės taip pat pamažu pra
deda pereiti j pažangios visuo
menės rankas.

Tiesa pasakius, kooperatyvų 
centruose niekuomet tautinin
kai išimtinai nebuvo įsigalėję. 
Tų centrų vadovybėse visuomet 
daugumą narių sudarė pažan
gesni nariai. Bet kadangi koo
peratyvai stropiai vyriausybės 
priežiūros organų kontroliuoja
mi ir prižiūrimi, tai jų vadovy
bės nors ir buvo kaip kur pa
žangiųjų rankose, bet maža ką 
galėjo veikli, arba tikriau pa-

kasų, tai to
lau tininkų spaudimui 

metų nariai turėjo pasi

sakius, vesti kooperatyvų sava
rankišką kooperatišką politiką. 
Dabar tenka laukti, kad koope
ratyvai galės savo veikloje sa
varankiau pasireikšti.

Birželio mėnesyje Vilniuje 
šaukiamas visos Lietuvos koo 
peratyvų kongresas. Tame kon
grese kooperatiniais reika'ai> 
bus padaryta visa eilė praneši
mų. Svarbiausieji iš tų praneši
mų, tai pasiryžimas kooperaty
vų užimti naujas ūkiškojo gy
venimo sritis.

Iki šiol kooperatyvai yra vi
siškai įsigalėję pieno ūkyje, da
linai užsienio prekyboje — ja
vų ir kitų žemės ūkio produktų 
eksporte.

Bent kiek silpnesni koopera
tyvai gamyboje. Dabar jau ko
operatyvai deda pastangų imti 
į savo rankas plytų gamybą, 
durpynų eksploatavimą, daržo
vių ir sodų ūkį ir iš jų gautų 
vaisių perdirbimą.

Žodžiu, kooperatyvai mėgina 
dėti pastangas, kad be prekybos

gamybos srityje.
Tasai kongresas šitiems klau

simams daugiausia ir bus pa
švęstas. Tikimasi, kad tame 
kongrese dalyvaus koks tūks
tantis kooperatyvų atstovų. 
Tenka laukti, kad tasai kongre
sas bus visais požiūriais labai 
įdomus ir gyvas. Iš eilės bene 
tai bus šeštas Lietuvos koope
ratyvų kongresas. —Betkas

Lietuvos gyvenimo kronika
KAIP VILNIUS 
TVARKOSI PI

NIGINIAI
VILNIUS. — Vilniaus mies

to biudžeto vykdymas per pir
muosius šių metų keturis me
nesius rodė tokią būklę: pa
prastųjų pajamų, prie kurių 
priskaitomi mokesčiai ir rink
liavos, piudžete numatyta per 
metus 6,000,000. Per 1 mėne
sius šių pajamų įplaukė Lt. 
526,000. Be to, savivaldybės li
goninių pajamų numatyta Lt. 
1,285,000, gauta Lt. 77,000, 
įvairių įmonių biudžete priim
ta Lt. 10,838, gauta Lt. 2,560,- 
000.

Nepaprastų pajamų, kurios 
daugiausia susideda iš paskolų 
ir pašalpų, numatyta Lt. 9,403,- 
000, gauta paskolų įmonių rei
kalams Lt. 1,000,000 ir pašalpų 
viešųjų darbų reikalams Lt. 
1,059,000. Tuo budu per šių 
metų keturis mėnesius papras
tų ir nepaprastų biudžetinių 
pajamų surinkta Lt. 5,123,477. 
Kaip matome, mokesčių grupe 
yra atsilikusi. Taip yra todėl, 
kad stambesni mokesčiai, kaip 
nekilnojamojo turto, verslo, 
pelno ir kiti dar negaunami. 
Įmonių pajamos plaukia nor
maliai ir, reikia tikėtis, kad 
numatytos pajamos bus surink
tos. Išlaidų administracijos rei
kalams numatyta Lt. 926,000, 
išleista Lt. 217,000. Socialės 
globos reikalams skirta Lt. 1,- 
987,000, išleista Lt. 392,000. 
švietimo reikalams skirta Lt. 
1,622,000, išleista Lt. 310,000. 
Sveikatos reikalams skirta Lt. 
3,116,000, išleista Lt. 437,000. 
Susisiekimui tvarkyti skirta Lt. 
4,372,000, išleista Lt. 435,000. 
Miestams tvarkyti biudžete 
skirta Lt. 3,622,000, išleista Lt. 
1,327,000. Turtui įsigyti ir val
dyti skirta Lt. 2,029,000, išleis
ta Lt. 224,000. Įmonėms ir at
skiroms įstaigoms (ligoninėms) 
laikyti skirta Lt. 8,885,000, iš
leista Lt. 850,000.

SEDA— Netoli Sedos, Plink
šių dvare, yra Žemesnioji Že
mės Ūkio mokykla. Nors ji tik 
prieš kelis metus atkelta iš 
Plungės, tačiau jau suspėjo vi
soje apylinkėje plačiai paskleis
ti žemės ūkio mokslo žinias. 
Kasmet j ją įstoja daug ūki
ninkų vaikų, kurie, grįžę namo, 
keičia senojo žemaičių kaimo

KAUNAS -PALAN 
GA LĖKTUVAIS
KAUNAS. — Nuo birželio 15 

d. pradedamas oro susisiekimas 
tarp Kauno ir Palangos. Ir šiais 
metais tame ruože skraidys du 
keleiviniai lėktuvai, po 7 vietas 
kiekvienas. Buvo norima įvesti 
oro susisiekimo liniją tarp Pa
langos, Kauno ir Vilniaus, bet 
pasirodė, kad Vilniuje tuo tar
pu nėra jokio aerodromo.

Žynius Lietuvos pašto ženklų 
tyrinėtojas ir žinovas mcd. Dr. 
Jonas Mikulskis iki šiol savo 
rinkinyje turi apie 20,000 Eu
ropos ženklų. Dr. J. Mikulskis 
jau iš pat jaunystės yra pamė
gęs filateliją, jo rūpesčiu suor
ganizuota pirmoji Lietuvos Fi
latelijos Telšiuose paroda. Dr. 
Mikulskiui — žymiausiam Lie
tuvos filatelistui, šiemet suka
ko 55 metai amžiaus.

VILNIUS. — Lenkams Vil
nių valdant, tik apie 25% mies
to namų tebuvo prijungta prie 
vandentiekio tinklo. Dabar Vil
niaus miesto savivaldybė sten
giasi kiek galima greičiau iš
plėsti vandentiekio ir kanaliza
cijos tinklų. Vandentiekio ir 
kanalizacijos ‘darbams šiems 
metams paskirta 500,000 lt. 
Darbai vykdomi 50 gatvių ir 
prie šių darbų dviem pakaito
mis dirba 900 darbininkų.

KAUNAS. — šių metų pra
džioje amatų įmonių visoje 
Lietuvoje buvo arti 15,000. Į 
šį skaičių neįeina kaimo ama
tininkai, kurie, dirbdami be 
samdomųjų darbininkų, nepri
valo išpirkti verslo 
Prekybos, Pramonės 
rūmų anketos keliu

liudijimų.

surinktos 
rodo, kad 

tokių amatininkų Lietuvoje yra 
32,654. Iš jų 14,307 verčiasi 
tik laisvu nuo kitų darbų lai
ku, o 14,429 — pastoviai ver
čiasi amato darbais. Amato 
įmonėse dirba, įskaitant meis
terius, darbininkus ir mokinius 
apie 40,000 asmenų (su Vil
niaus kraštu). Prie šio skai
čiaus pridėjus kaimo amatinin
kus, apytiksliai amatuose dir
ba apie 70,000 žmonių. Di
džiausią amatininkų skaičių su
daro siuvėjai, batsiuviai, kir
pėjai, kepėjai, staliai, šaltkal
viai, mezgėjos, kepurių gamin
tojai, mūrininkai, laikrodinin
kai.
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Lietuvos gyvenimo įvykiai
PANEVĖŽYS.—Anksčiau bu

vusiame niekam nežinomame 
Plukių kaime prie Panevėžio 
staiga pradėjo augti naujas 
miestas. Vieną gražią dieną 
Plukių kaimiečiai sužinojo, kati 
jų vienas nederlingas žemės 
hektaras kainuoja 3,000 litų. 
Tokios žemės iš plukiečių nu
pirkta 40 ha. šįame plote pra
dėtas stalyti trečiasis Lietuvos 
cukraus fabrikas. Darbai nuo 
ankstyvo pavasario virte užvi
rė. 500 darbininkų čia dirba 
dviem pamainom net ir šven
tadieniais. žvyriaus, miško me
džiagos, plytų ir kitų statybos 
priemonių specialiai atvesta ge
ležinkelio šaka, gabenta šimtais 
vagonų. Fabriko reikalams bus 
pastatyta apie 20 naujų mūri
nių pastatų, kurie kaštuos apie 
tris milijonus litų ir turi būti 
užbaigti per penketą mėnesių. 
Norima būtinai suskubti fabri
ką pastatyti ateinančiam cuk
raus gamybos sezonui.

F"EE. ACHING
ft M C Money Back 
DAVF13 IF1TFA1LS

And Other FunctionaI Symptoms of 
KIDNEY WEAKNESSES

Take KIDANS now and r.H.V. auffering 
and diacomforts of Bachacha and L«g Painia 
—Fr.ąu.nt, Scanty and Burning Paaaaga— 
Unnatural Odor—Loaa of En.rgy—H.ad- 
achoa. Dininaaa, Narvouan.aa—cauaad by 
functional Kldn.y and Bladd.r Disord.ra.

^Vhen functiopal diaordera al]ow waate 
matter, acida and poiaona to accumulate, 
and auch illneaaea as above trouble you, 
tekę KIDANS. They act naturally. They 
atimulate the kfdneys to perform efficiently 
when beaet by functional disorders. They 
relieve you quickly and pleaaantly of dis- 
oomfort and diatreaa; and they Umit the 
poaaibility of dangeroua ailmenta which 
may enaue. Trial is free if KIDANS faUs. 
MONEY BACK GUARANTEEI

Depo.it SI.00 with your druRRiat for two 
boxea of KIDANS. Uae one box. If not 
entirely satiafled with RESULTS, return 
other box to the šamo dniRRist and your 
money will be refunded. Start KIDANS 
Kldney Rellef today. KIDANS ia aold by 
Rakštis Drug Store, 1900 So. 
Halsted Street.

KAUNAS. — Berlyne? laiky
tis “Deutsche Allgemeine Zeit- 
ung” neseniai paskelbė straips
nį apie Sovietų Sąjungos pla
nus atnaujinti kanalų sistemą, 
sujungiančią Juodąją su Balti
jos jurą. Tuo budu Nemunui 
bus suteikta labai svarbi vieta 
vidaus vandens susisiekimo ke
lių sistemoje. Pranešama, kad 
į vakarus nuo Pinsko ir į pietus 
prie Dniepro-Bugo kanalų dar
bų Šį pavasarį jau dirba apie 
30,000 darbininkų. Be to, So
vietų valdžia norinti netrukus 
ištobulinti ir antrąjį svarbų ka
nalą, pavadintą Oginskio vardu. 
Tuo praplatintu ir pratęstu ka
nalu Dniepras sujungiamas su 
Nemunu ir taip susidarysiąs an
tras tiesioginis vandens kelias 
tarp Juodosios ir Baltijos jurų. 
Ištobulinus Augustavo kanalą, 
kuris jungia Nemuną su Bobru 
ir Narevą su Bugu ir Vysla, su
sisiekimas Nemunu įgysiąs 
daug didesnes reikšmės. Ogins
kio kanalas turi 54 kilometrus 
ilgumo ir devynis šliuzus (tven
kinius laivams aukštyn pakel
ti). Šis kanalas buvo statytas 
Lietuvos kunigaikščio Oginskio 
sumanymu 1705 — 1780 me
tais. Jau po keturių metų tą 
kanalą pastačius pirmasis lai
vas iš Juodosios juros atplau
kė į Klaipėdos uostą. Dabar, 
naujai ištobulinus Oginskio ka
nalą, tikimasi iš pagyvėjusiu 
laivų susisiekimo daug naudos 
ir Klaipėdos uostui. Antrasis — 
Augustavo kanalas turi 102 ki
lometrus ilgumo ir 18 šliuzų.

M
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NĄUJIENŲ-ACME Telephoto
CLEVELAND. — Leland 

Wilcox bučiuoja bol, kuria 
pataikė golfo duobutei! vie
nu kirčiu. Wilcox ir geriau
si Amerikos golfininkai da
lyvavo Glevclando turna- 
mente.

Gimn. — 518, VI Valst. (buv. 
A, Čartoriskio) Merg. Ginui. — 
370 moksleivių. Iš viso šį pa
vasarį Vilniaus valstybinėse 
gimnazijose mokosi 1,562 ber
niukai ir 1,195 mergaitės. Bai
giamuosius egzaminus iš viso 
laiko 211 abiturientų, iš jų 151 
berniukas ir 60 mergaičių.

me-

MADOS

tinklas busiąs atnaujintas ir 
laivų judėjimas tarp Juodosios 
ir Baltijos jurų galės laisvai 
vykti.

ĮVAIRIOS ŽINIOŠ
vėlesni fra 

nešimai
— Raudonasis Kryžius 

$1,000,000 nupirko maisto, me- 
dikalių riekmenų, ambulansų ir 
juos netrukuš siunčia karo pa
bėgėliams Franci joj.

— Tūkstančiai žmonių pie
tinės Anglijos mieste buvo su
sirinkę gatvėse žiūrėti mūšio 
tarp vokiečių observacinio lėk
tuvo ir priešlėktuvinės įgulos 
m esto pakraštyj. Lėktuvas pa
bėgo.

— Egipto valdžia gabena 
vaikus iš Alexandrijos miesto, 
dalina maisto korteles ir ren
giasi suvaržyti gasolino varto
jimą. Valdžia taipgi uždarinėja 
koncentracijos stovyklose įta
riamus “5-tos kolonos” narius. 
Prie Egipto yra stiprios talki
ninkų laivynų dalys. Egiptas 
laukia Italijos puolimo.

— Londone vieši buvęs Etio
pijos imperatorius 
ssie. Eina gandai, 
ri suorganizavęs 
Etiopijos kovai su

— Anglija nutraukė lėktuvų 
susisiek:mą su Italija.

— Šveicarai nušovė du vo
kiečių karo lėktuvus virš savo 
teritorijos. Sako, vokiečiai kon
centruoja kariuomenę jos pa
sienyj.

U A

Haile Sela- 
kad jis tu- 
armiją prie 
italais.

Raišo Lavinamas ir Prirengiiuąs. Mokinimas Kalbų: Itališkai, 
Francuziškai, Vokiškai ir Rusišką!. American Opera Company.

MADĄMĘ DEL FREDA 
LEONARDAS BRUNVALDS

3171 N. Clark Street
Šaukite <161 kainų BUCKINGHAM 6707

Birželio 16, 3:00 v. p. p.—Scenos iš Fausto ir Carmen (angliškai);
Carmen baletas—John Petri, pirmiau dirbusio su Chicago Civic 

Operą, paruostas.
Birželio 16, 8:15—Cąvalleria Rusticana ir I Pagliacci.

WOMEN’S CLUB TEATRE—72 E. llth St.
Bilietai 50c, $1.00—$1.50.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Padėti Pinigai kas Mėnesj Prieš 1] (L neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

1——............   |IH|> ...mi ĮIfil i. ........ H...........   !■ ■■

■ f 1'1' f

Turtas virš - - - - $4,900,000.00
Atsargos fondas virš $350,000.00
Dabar Mokame 31/0% Už Pa- 
lėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAV1NGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER A VENDE

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — VVholesale 

4707 S. Halsted SL
Tel Boulevard 0014

LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

O

O

o

o

4456—Sportiškas kostiumas. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.

4456

Norint gauti vieną ar dau* 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted StM Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattera Dept. 
1789 S. Halsted St, Chicago, HL

atriesti man pavyzdi No.
Minroa ------------------ per

............ ii..

(Vardas ir pavardė)

(Adreiu)

KAUNAS.—Paskutiniais 
tais Lietuvoje kreipiamas 
didesnis dėmesys į turizmą. Tu
rizmu ypač buvo susirūpinta,

me-
vis

gausiai pradėjo plaukti turistai 
iš viso krašto. Atvykstančių tu
ristų skaičius į Vilniaus kraštą 
vis didėja, ypač jų daug laukia
ma Vilniuje vasaros metu. Lie
ti vos Turizmo draugija suren

gė plataus masto vadovų — gi
dų kursus Vilniuje. Kursantų 
juvo per 100. Kursai tęsėsi nuo 
balandžio 8 d. ligi gegužės 15 d. 
Kursų lankytojai buvo smulkiai 
supažindinami su Vilniumi ir

to, pagrindiniai susipažino su 
Trakų įžymybėmis. Išlaikiusieji 
egzaminus kursantai gauna ati
tinkamus turizmo vadovų — gi
dų pažymėjimus. Tai pirmasis 
vadovų — gidų kadras Lietu
voje.

KAUNAS. — Praėjusiais 
tais Lietuvoje veikė 185 preky
biniai kooperatyvai, kurie pa
darė apie 97 milijonus litų apy
vartos. Visi šitie kooperatyvai 
turėjo 322 krautuves su 1,350 
tarnautojų. Tuo budu vienai 
krautuvei teko per 300,000 litų, 
o vienam tarnautojui per 71,- 
000 litų apyvartos. Iš viso Lie
tuvoje prekybinių įmonių siau
ra prasme rr-, krautuvių krau
tuvėlių — be kioskų, restora
nų, kinų ir pan. yra apie 30,- 
000, kuriose dirbu ir verčiasi 
apie 60,000—70,000 asmenų. 
Turint galvoje kooperatyvų 
krautuvių daromą apyvartą 
prieinama išvados, kad Lietuvą 
puikiai galėtų aptarnauti 5,000- 
5,000 krautuvių su apie 20,000- 
25,000 tarnautojų.

VILNIUS. — Atgavus Vilnių, 
medelynų savininkai, džiaugda
miesi ir norėdami susibičiuliau
ti su broliais vilniečiais, pradė
jo aukoti medelius. Tik gaila, 
kad negailestinga šių metų žie
ma jų gerus norus sutrukdė ir 
pažadėtos aukos atidėtas vėles
niam laikui. Mažeikių apskri
ties dviejų medelynų savininkai 
— Tarnauskai iš Ruzgių ūkio 
ir L. Gaduševičius iš Sedos pa
aukotus medelius pristatė iŠ ru
dens. Medeliai buvo prikasti, 
todėl neiššalo ir šiomis dieno
mis buvo pasodinti pas kai ku
riuos Vilniaus krašto ukiuirp 
k us.

VILNIUS.—Geležinkelių tar- 
nautojų taupomoji skolinamoji 
<asa, kuri turi apie 4,000 narių 
ir šiomis dienomis čia turėjo 
tąsos atstovų pirmąjį suvažia
vimų. Kasa per pereituosius me
tus padarė 8 mil. Lt apyvartos 
ir baigė juos su pelnu, kurio

čių kultūrinių reikalų. Kasa sa
vo narius draudžia mirties at
veju, išlaiko eilę bibliotekų, lei
džia dvisavaitinį laikraštį “Ge
ležinkelininkas”, teikia nariams 
pašalpas. Savo kapitalų kasa

VILNIUS. — Vilniaus valsty
binėse gimnazijose šį pavasąr 
mokosi 2,575 moksleiviai. Val
stybinėje Vytauto Didžiojo Ber
niukų Gimnazijoje apie 400 
moksleivių, Valstybinėje Kuni
gaikštienės Birutės Mergaičių 
Gimnazijoje apie 200 (vyresnės 
klasės gimnazija turi bendrai 
su Valst. Vytauto Didžiojo Ber. 
Gimnazija). III Valst. (buv. A. 
Mickevičiaus) berniukų gimn. 
644, IV Valst. (buv. Ožeškie
nės) Merg. Gimn. 625, Valst. 
(buv. Zigmanto Augusto) Ber.

Sąjungininkų Šansai 
Karą Laimėti

NEW YORK, birž. 1( 
Anglijos ir Franci jos padėtis 
atrodo desperatiška. Vokiečiai 
laimi. vieną mūšį po kito. Da
bar eina vakarų fronte vienas 
didžiausių mūšių, kokio pasau
lyje gal nėra buvę. Milžiniška 
vokiečių armija, kuri susideda 
gal iš 2,000,000 kareivių, sten
giasi sutriuškinti franeuzus ir 
užimti Paryžių. Nors franeuzai 
ir atkakliai likosi, bet vis dėl
to yra priversti trauktis.

Kas bus, jei naciams paga
liau pasiseks Paryžių užimti? 
Ar tai reikš karo laimėjimą?

Jungtinių Valstijų admirolas 
Yates Stirling' Jr. 
mušiu 
reiškia 
kiečiai 
didesnę 
dėlto karą pralaimėti. Jei tik 
sąjunginmkai pajėgs gauti 
daugiau lėktuvų, daugiau rei
kalingų ginklų, tai jie paga
liau paklupdysią Vokietiją, ku
ri juo tolyn, juo eis silpnyn.

Naujos Mados Aparatas Pritaikymui Akinių.

AKINIAI VISOKIOS MADOS
už 52.45

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

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

JOSEPH F. BUDRIK,
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. HALSTED STREET. Yards 2151

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam goriausi ir 
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

T

■MM

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraųstom tęrnjčius, pianus n 
visokius rakandus bei štorus 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.

Saukit Tel. VICTORY 0066

KAM LAUKTI?
Įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINAIKI ’34-so 4

dantines pleitas jau 18 metų. Ateikite pamatyti

• FOTOGRAFAS

mano, jog 
pralaimėjimas dar ne

karo pralaimėjimą. Vo- 
gali užimti Paryžių ir 
Franci jos dalį ir vis

JUAREZ, Meksika, birž. 10. 
— Gen. Juan Andreu Almazan, 
kuris kandidatuoja į Meksikos 
prezidentus, griežtai pasmerkė, 
Hitlerio režimą. rĮ^uo pačiu me- . 
tu jis pareiškė, jog vokiečių j 
žmonės pagaliau nuvers na-'
cius,. kai jiems pagaliau pri-; RAŠTINE: ___ •
truks kantrybes kęsti priespau- 6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050 
dą. ' ■ ................................................... .............................. ...........

Dirbame puikias 
naujuosius Hue dantis, kurie labiausia paneša į tikruosius ir na
tūraliau atrodo.
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 Avc.
Tel. Lavvndąle 2908-9 Tel. Monroe 9251

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

DYKAI APSKAIČIAVIMAS.

M

saltimiero Rytmetinių
148Q KYLOCICLE8

LIETUVIŠKŲ
RADIO

PROGRAMŲ
10:0. VALANDA RYTO

Geriausias Anglių ir Aliejaus 
KainasjGausit BirželiofMenesy
Aukso patarimas, pirk dabar, sutaupysi pinigų nuo kuro! Tai padarykit šiandien!
Užsisakykite is savo ang- rfelefoiiuokit dar šiandien
lininko, bet prašykite, kad 
jums duotų musų anglis! ROCKWELL 8200

Mes pristatome nuo pu
ses tono iki didžiausio 
skaičiaus. Aliejaus nuo 
50 galionų iki viso karo.

PULASKI COAL 80y

3025 WEST 26th STREET KAZIMIR JPAZDAN 
Prezidentas ir patarėjas*

Pristatome visur Chicagoje, 
ir priemiesčiuose.

MUSU KURO KOKYBE YRA AUKŠČIAUSIA, 0 KAINA ŽMONIŠKIAUSIA!
«»urwmiww u> II UI miiwhaMWiwa»>tiwk^s»a^^ ■' «■ a —m ninmiun«

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo- 
Uerniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
rel. ENG. 5888-5840

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $12Rn

PRABUVIMAS CEfi flH
Ligoninėje .............. *UU.UU
RAUDONGYSLIŲ fifl
Išėmimas ir Ligon. £v«UU
REUMATIZMAS Art
Greita Pagelba ....... b<«UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija <*f A A
ir vaistai .................. ■ «vU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

nudažyti
KURTENUS SU

10c
3uz25c

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA

GypsijįĮ 
e.:ru curtain dye.

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

opme
arens

RYTINE RADIO 
VALANDA

Kasdien nuo 8:30 v. ryto 
Iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.

kibimai Naujienose 
lunda naudą doltn. 
'nd našios Naujienos
»d naudingoj

Depo.it


6 NAUJIENOS^ Chicago, 111. Trečiadien., birželio 12, 1940

1 J&BG KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
A

C. C. F. (SOCIALISTU) KONVENCIJA 
TORONTE, CANADOJ

(Tęsinys)

Rezoliucija Karo Klausimu.
C.C.F. 7-las metinis suvažia

vimas ilgai, objektingai ir rim
tai svarstė ir diskusavo karo 
klausimą. Delegatai, vienas po 
kito, ėmė balsą ir reiškė nuo
monę tuo visiems taip rupimu 
karo klausimu. Principe, kiek
vienas delegatas pasisakė prieš 
karą. Dar daugiau, prieš impe
rialistinį karą. Bet, šis karas, 
Hitlerio fašistinis karas, be im
perialistinių tendencijų, yra de
mokratijos sunaikinimo Euro
poje karas, barbarizmo grįžimo 
karas. Nepalaikyti Aliantų šia
me kare, reikštų darbininkų 
klasės norą grįžti į senos ga
dynės baudžiavos laikus į daug 
tūkstančių metų vergiją.

Todėl vienbalsiai šis C.C.F. 
delegatų suvažiavimas nutarė 
remti karą. Bet remti jį tiek ir 
taip, kiek šis karas neišeis iš 
darbo klasės interesų. Tuo pa
čiu, C.C.F. suvažiavimas pasi-- 
sakė, kad karo našta turi būti 
uždėta ant turtingųjų, bet ne 
ant biednuomenės, kuriai gyve
nimas ir taip yra sunkus. To
dėl C.C.F. kartotinai pasisakė 
už griežtą reikalavimą suvals
tybinti, nusavinti visą karo pra
monę ir įmones dirbančias 
amuniciją karui, taipgi turi bū
ti t nujaus sustabdytas 5% mo
kėjimas karo fabrikantams už 
ginklų gamybą.

Suvažiavimas pasisakė kovo
ti fašizmą ne tik tenai Europo
je, bet ir čia — namie. Kelių 
hitlerininkų areštai ir kratos 
parodė, kad penktos kolonos 
šalininkų netrūksta ir Kanado
je. Kai kur tiq penktos kolonos 
nariai viešai grąso kerštu de-

%
AR ŽINOTE KĄ I 

RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

na, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai pasislėpę j) 
itudijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj į rankas 
paimt.

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

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

be to, jame rasi visokią pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iŠ viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metama.
Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

inokratiniam elementui, Hitle
riui laimėjus ten ir čia. Suva
žiavimas reikalavo penktos ko
lonos gaivalą neglostyti, bet im
tis griežtų priemonių jį išnai
kinti.

Dėl Pilietinių Teisių Karo 
Metu,

šį klausimą delegatai suva
žiavę diskusavo su dideliu aty- 
dumu ir rimtumu. Už laisvę, 
pilietines teises pavergtųjų ko
vota daugelį metų, visur, ir šio
je šalyje, šiandieninis karas Eu
ropoje yra už laisvę, pilietines 
teises žmogui būti žmogumi, 
už mažų tautų nepriklausomy
bės egzistenciją. Viso pasaulio 
darbo žmonių ir valstiečių troš
kimas sutriuškinti fašizmą, dik
tatūrų viešpatavimą. Kanados 
žmones remia karą už demo
kratiją, už laisvę ir žmonių tei
sę.

Suvažiavimas taipgi pasisakė 
už tokio karo rėmimą. Bet, su
važiavimas pasisakė, kad re
miant karą už demokratiją, lai
svę ir žmonių teises, demokra
tija ir laisvė turi būti namie 
laisvės ir demokratijos gynė
jams ir karo metu. Suvažiavi
mas griežtai pasisakė kovosiąs 
su tais, kas mėgins karo prisi- 
dengimu tokias teises atimti ar 
susiaurinti demokratijos ir lais- 

. ės gynėjams.
Svarstant pilietinių teisių rei

kalą, iškilo klausimas:-ar Kana
dos komunistai yra demokrati
jos gynėjai ar fašizmo talkiu n- 
Kai, Suvaž.avimas, išdiskusavęs 
šį klausimą, faktais prirode, 
kad komunistų Rusija ir kitų 
šalių komunistai remia veiks
mais aršiausį darbininkų prie
šą Hitlerį ir jo imperialistinį ki
tų tautij ir darbo žmonių pa
vergimo karą, todėl suvažiavi
mas vienbalsiai priėjo išvados, 
kad komunistai nėra demojkra- 
tijos ir laisvės šalininkai, o yra 
tik Hitlerio talkininkai ir jo im- 
periaLzmo rėmėjai.

Kadangi Kanados komunistų 
interesai yra ginti Sovietų Ru
sijos — Stalino interesus, bet 
ne šios šalies darbininkų reika
lus, tad ir Kanados komunistai 
yra tie patys Hitlerio bernai — 
talkininkai. Kol komunistai ves 
antidemokratinę ir Hitlerio fa
šistinę politiką, tol C.C.F., kai
po darbininkų partija, atsirube- 
žiuoja nuo komunistų. C.C.F.— 
Socialistai neturi ir neturės jo
kio bendro su fašizmu nei su 
jo talkininkais. C.C.F., kovoda
ma už demokratines ir pilieti
nes teises, jei bus atitinkamos 
ar siaurinamos kieno nors, ko
vos visu griežtumu. Bet komu
nistų ir fašistų ir kitų grupių 
ar asmenų C.C.F. suvažiavimas 

Į atsisakė ginti. Darbininkas
(Bus daugiau)

Ka Canadiečiai 
Mano, Ką Galvoja 
Apie Karą?
Nerimauja dėl Hitlerio Laimėji

mų. — Laukia J. V. Pagalbos. 
—Yra Nusistačiusių Prieš At
eivius.
ONTARIO PRO V.—Karo me

tas. Canada kariauja, dėlto 
kiekvienas ir kiekviena dabar
tiniu laiku turi laikyti, kaip 
patys anglai sako: “liežuvį už 
dantų”, nes būnant labai drą
siam kartais, gali atsidurt “džė- 
loj”.

Karas, nieko nepadarysi, rei
kia tylėt. Dabartiniu laiku ca- 
nadieč ai jaučiasi nekaip. Hitle
rio pasisekimai keliose vietose 
nemažai baimės įvarė ir Cana
dos gyventojams. Iš tiesų, nors 
ir nekaip atrodo paskutinių die
nų nuotykiai, tačiau reikėtų 
manyti, kad tai nėra karo pa
baiga, už dienos kitos gal bus 
visai teigiami rezultatai.

Canados įtakingesni pilečiai 
sako: Hitleris nenori Britani
jos, Hitleris nori Canados! Ca
nada turtinga šalis, todėl Vokie
tija ir norėtų Canadą pasi
glemžti. Toliau, sako, Suvieny
tos Valstijos turi stoti karau 
kaip galint greičiau, nes jeigu 
santarvininkai pralaimėtų, A- 
merika taipgi neištrūks nuo 
Hitlerio malonės... Sako, jeigu 
jau neduoda žmonių, tai turi 
duot ginklus, amuniciją, orlai
vius ir visą kitą medžiagą ir 
pabūklus reikalingus kare, ab
soliučiai veltui.

Tiesa, Anglija su Francija 
neša didelę karo naštą ir net 
morališką atsdkomybę po karo, 
bet ką darys ameHkiečiai tai 
dar pamatysime. Sako, per per
eitą karą Amerika sutraukė 
auksą iš viso pasaulio belupda
ma kelis kartus daugiau už 
parduodamas kariaujančioms 
šaliihs karo reikmenas. Jie nori 
padaryti tą patį ir dabar.

“Forneriai” j Frotną!
Kiti žmonės norėtų, kad

.lingas dykumas, išliktųjų Ca- Cntiftviębii Ntahčrjl 
nada turi palyginamai nepapra- Uvltv V lOHIl 1 ivUtl Ct, 
štai mažai gyventojų. Pažiurė
jus į Olandiją ji žemės turi 13,- 
481 kv. mylią, o gyventojų virš 
8,000,000. Arba Belgija — 11,- 
754 k v. mylias, o gyven'.ojų 
skaičius 8,159,185. Kai kam gal 
atrodys, kad tenai labai derlin
gos žemės ir turtingos metalais 
ir kt. Nieko panašaus. Kanada 
nėra nei kiek atsilikusi savo 
gamtos turtų gausumu bei Že
mės derlingumu.

Kanados valdžia visa tai ge
rai supranta ir iš tokių savo 
piliečių reikalaviniij tik nusi
juoktų arba nusistebėtų. Kana
dos valdžia elgiasi gana manda
giai su ateiviais ir priima kaip 
savo senus piliečius. Net ir pi
lietybės popieras išduodami su
ruošia miesto salėje (City 
Hali) gana gražią programą, 
žinoma tiems, kurie prieš ėmi
mą jau turi savo prapertes. Po 
visko sveikina į eilę sustoję vi
si didesni miesto valdininkai ir 
pabaigoj įteikia pilietybės po
pieras extra gražiai pagamin
tas iš storo popierio, lyg kokį kų išganytojai, kad jie rojų že- 
diplomą pakabinimui rėmuose, mėj sukursią. Atsiranda net ir gabumą ir pajėgumą, 
ant sienos.. Aš kalbu ne apie tokių kvailelių, kuriems regis, mažiau domisi vaikų gerais pa- 

pinigų yra daugiau negu proto, (žymėjimais ir pagirimais, 
ir duoda almužnas tiems mo- riuos vaikai 
derniškiems elgetoms.

Štai, Toronte, mes turime lie- 
gazietą pavadintą 
Balsas”. Pirmiau ji 
“Darbininkų žodis”.

IŠ TORONTO PADANGES
Bet Už Tai Yra 
Moderniški

Apie elgetai
MAN1TOBA, Canada. — Ke- 
iliką metų atgal apleidau 

paramstytą Lietuvą, 
gerai prisimenu ten 
elgetas, su lazdomis

Ligonys žymiai taisosi
SLA 235 kuopos narys Ignas 

Bieliauskas iš po sunk os plau
čių uždegimo ligos sparčiai tai-

kryžiais 
bet dar 
matytus 
pasirėmusius, tarbomis aps ka
binėjusius, botagu apsiginkla
vusius nuo šunų gintis. Būda
vo jie nuskurę, barzdomis ap
žėlę, ir susėdę miesteliuose per 
atlaidus Vadokliuose, Ramyga
loj, kur juos pats mačiau, ir 
kitur, išmaldų prašė.
Naujais automobiliais važinėja.

Čia Kanadoj tokių ubagų ne
simato. Valdžia jiems turi įstei
gusi prieglaudas ir ubagauti 
draudžia. Bet už tai čia turime 
moderniškų elgetų. Jie auto
mobiliais važinėja, ir skelbia 
darbininkams, kad jie darbinin-

Tevų diena
Neperseniai pradėta Motinų 

diena švęsti, bet dar ne eniau 
Tėvų diena, kuri vis labiau
imama domėn. Tai taip pat sosi, nors dar ims laiko atpil- 
gražu ir reikšminga, nes tuoj elyti sve.katą. Bet visgi smagu, 
įrodoma, kad ir tėvas vaikams 
lygiai brangus ir gerbt nas, 
kaip ir motina.

Juk ne vien motina myli vai
kus, juos myli ir tėvas. Kartais 
gyvenime pas .taiko atslt kimų, 
kad motina apleidžia šeimą, 
palikdama kūdikius be motiniš-

kad jis vienas iš sirgusių ši i 
liga ligoninėje išliko neatlanky
tas mirties, nors ir buvo jau 
‘numarintas” žmonių gandais, 
dėl kurių net nakties laiku pri
siėjo Lėgti į namus ir įs.tikin
ti, ar nereikal nga šeimai taip 
skaudžioje valandoje kuopos 
pagalba. Betgi įsitikinus, kad

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

NATO ĮMMOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pašau* 
lio kražtuose.
paduoda vCMatKias pasaulines žinias.

NATO NOSE «n»hĮ Žinių iš Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NATO MOMS—pinigus siųskite lino antrašu:

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STB M ST

CHICAGO, ILUNOIS

vas juos išaugina dorai ir pa
vyzdingai, jie tapę rimtais 
žmonėmis lieka dėk’ngi tėvui.

Dažnai pasilaiko, jog moti
na, iš “neribotos” meilės vai
kams, žiuri, kad tik jos vaikai 
butų gražus, gražiai aprengti 
ir t. p. Tėvas gi panašiais maž
možiais mažiau domisi, jam 
daugiau rupi ne grožis, o vaikų 
ateitis, jam svarbu ir ir nema
žiau kaip motinai džiugu, kuo
met vaikai rodo gerą įspūdį, 

. Jis nc-

šių dienų veiksmus, nes gal kai 
karas prasidėjo, tas išlaidas su
stabdė?

Cenzura
Aš negaunu laikraščių perio

diniai jau kelintu kartu. Kai 
kada ateina “Naujienos” su-'vadinosi

“Liaudies

visi

ti į karą. Na, čia tai jau butų 
neblogas šposas. Atrodytų, lyg 
kad “foreneriai” (kaip jie sa-

gale, nė širdies ir laikomi šioje 
šalyje kaip vergai. Per savo 
skurdą bei vargus susiradę kur 
nors darbą ar kitą kokį nors 
pastovesnį užsiėmimą, prasi- 
krapštę šiek tiek akis į gyveni
mą, vėl turėtų mesti viską ir 
pirmose eilėse stoti į frontą.

Aš tokius žmones vadinčiau 
“bčonkulais”. Taigi, tiems bron- 
kulams gal ir labai patiktų.

Sako, tik įsivaizduokite, “for- 
neriai” uždirba vietiniuose fa
brikuose, o musų vaikai, čia gi
mę ir augę, turi kitur darbo 
ieškoti, negali gauti vietiniuose 
fabrikuose užsidirbti nei duo
nai! Sako, valdžia turėtų pasi
rūpinti ir išvaryti. Miesto žmo
nės to negali, man rodos, taip 
gerai nujausti, nes miestų dar
bininkai daugiau apsišvietę, 
moka geriau saugotis ir savo 
jausmus taip greit neparodo.

Na, jeigu visus “fornerius” iš 
Canados išvarytų, kas tuomet 
butų?

Canada turi 3,695,000 kv. my
lių žemės plotą. Na, o kiek gy
ventojų? 10,377,000! Gal šita 
skaitlinė sena ir neatitinka, bet 
palyginus su tokiu \ milžinišku 
šalies didumu, tai kaip niekis. 
Na, o jeigu ir tuos pačius 
nes išvarytų, tai pasiliktų
ti tie milžiniški žemės plotai 
niekeno nenaudojami. Yra, ap
skaičiuota, kad Canadoje su
tilptų 400,000,000 gyventojų! 
Pažiurėjus ir palyginus šituos 
milžiniškus žemės plotus ir iki 
šiai dienai nenaudojamas der-

10- 
lė-

ku-
parsineša iš nio-

Jeigu tėvas kartais ir aštriau
■ subara vaikuę negu motina už 
įimtus reikalus, tas reiškia, kad 
jis širdingai trokšta jiems tik

antspauduotos nuo galo iki ga-1 Bet dėl asmeniškų šmeižtų tas geriausio pasisekimo.
lo ir gana ilgai užtrukusios. Da- laikraštis įsivėlė į legales be- 1   •  J •! •• « i •« v i • • • 1 • I

lie’įkais tėvai trokšdavo matyti sa- 
_ *5įVO sūnus tik kunigais, šiandien 

šios svajonės jau dąug įvaires
nės, daug triūso ir vargo pade
da tėvai, kad regėtų savo sūnų 

inž'nic-
i rium ir panašiai, šiandien jau 
Į ir dukterbi yra didingų profe- 
|Sijų pasirinkimas, kad tik bu-

bar jau ne tik “Naujienas”, bet das, 
ir “Keleivį” sulaikė. Mat, dau- Balsu” ir suorganizavo 
giau laikraščių ateina, prie to 
vienas-kitas laiškas, tad gal čia 
ir įtarimas? Cenzūra karo me
tu smarkiau pradėjo veikti. 
Taigi, bukime ramus, nekalbė
kime kas nereikia, /kad kartais 
nepasidarytume bėdos.

Pranulis.

Winriipegiečiai 
Rengia Bankietą 
Birž. 15 diena c

nes vasarai atėjus 
svetai- 

ir paren- 
labai pa-

Žinome, kaip sena'slais

ko nusistebėti, kad žmonės ne
sidrovi net gyvą žmogų numa
rinti. Dabar musų stiprusis Ig
nas pats juokiasi iš tokių gan
dų.

Jau antra savaitė, kaip mu
sų kuopos narį ir S. Dukt. 1 
kuopos ižd. Antaną Kavoliuną 
ištiko nelaimė darbe. Medžių 
pjovimo mašina gerokai suža
lojo kairės rankos nykštį. Teks 
dar keletą savaičių pasėdėti na
mie, kol visai sugis.

A. Kavoliunas yra vienas iš 
rimtų “šuninės” veikėjų, daug 
dedančių pastangų įsigyti nuo
savą svetainę, ir vienas iš tų, 
kurs nori, kad svetainė patar
nautų visiems/ Toronto lietu
viams be jokių skirtumų. Rei
kia palinkėti, kad A. Kavoliu
ną liga paliuosuotų kuogrei- 
čiausiai ir jis vėl galėtų grįžti 
prie darbo namo įsigijimo ko
misijoje, kurioje jis rimtai dir
bo visų gerui.

Stropus varžymas įtartinų 
organizacijų

Karo liepsnai plečiantis • la
biau pradedama kreipti domės 
į laisvą veikimą ne visai val
džiai palankių organizacijų.

Šiomis dienomis pas mus To
ronte jau “numarinta” 16 įvai
rių tautų organizacijų. Jos vi
sos vienokiu ar kitokiu atveju 
buvo tarpusavy “draugiškos”, 
ir iki šiol veikė pilniausioje ga
lioje šios šalies nenaudai.

Uždarytų organizacijų tiks
las buvo paremtas vienų naciz
mu, kitų komunizmu, todėl jos

persikrikštijo “Liaudie- 
nauj~ 

leidėjų bendrovę, kad išsisukti 
iš atsakomybės.

Nežinia kokį vardą savo ga- 
zietelei komunistai dabar duos, daktaru, profesorium, 
nes, kiek man teko girdėti iš 

, patikimų šaltinių, tai greitu lai-Į 
ku “Liaudies Balsas” gali vėl 
bylos susilaukti už rimtą vieno 
žmogaus apšmeižimą. Tas žmo
gus jau buvo pas valdžios at
stovus, teismuose, susirankiojo 
visus įrodymus, ir juos gali pa
naudoti, o gal palaikyti rezer
ve ir laukti įvykių.

Ne taip išėjo
Tą gazietą torontiečiams į- 

steigė “Vilnies” ir “Laisvės” re- 
nutarė dakcijos, ir prisidėjo Amerikos 

literaturninkai. Mat, pajuto, 
kad Kanadoj randasi apie 11,- 
000 lietuvių, ir manė, kad gerai 
dolerių pašienaus. Bet nelaimė, 
kad Kanados lietuviai daugiau
sia po karo suvažiavę ir šiek- 
tiek apsišvietę, todėl komunis
tams tų doleriui prišienauti ne
pasisekė.

Išėjo kaip tik atvirkščiai. Ne 
“Vilnis” ir “Laisvė” susilaukė 
dolerių iš Kanados, bet “Liau
dies balso” atstovai kasmet zu
ja į Jungtines Valstijas almuž- 
nų pasikalėdoti.

Gavau apie tai laišką nuo 
draugo iš Chicagos, ir jis sako, 
kad ten lankėsi “Liaudies Bal
so” elgeta ir papasakojęs chi- 
cagiečiams visokių stebuklų, 
butų ir nebūtų daiktų. Jis pa
sakojo, kad buk Kanadoj dar
bininkai negali pašalpos gauti, 
o prašančius pašalpos veža į 
Suomijos frontą su rusais ka
riauti, etc. Pripasakojo ir daug 
kitko.

Tai biaurųs melai. Kiek man 
žinoma, pavyzdžiui, Winnipege 
ir kitur, bedarbiai gauna pašal
pą, gauna kiekvienas, kuris tei
singai jos prašo. Nįekas jų į 
Suomijos frontą nesiuntė ir ne
siunčia į kitus frontus, net vi
sai neima kariuomenėn. Yra 
perdaug savanorių, norinčių į- 
stoti kariuomenėn.

Tas pats elgeta Janauskas, 
būdamas Chicagoj, keikė religi
ją ir bažnyčią, o * būdamas 
“Liaudies Balso” štabe kiekvie
ną savaitę eina į bažnyčią ir 

I landžioja po kunigo skvernu, 
kad tik juos užtartų. Komunis-

užbaigti 
nutarė su- 
parengimą-

U’žbaigia svetainės sezoną
WINNIPEG, Man. — Wįnni- 

pego Lietuvių Kliubas 
uždaryti svetainę ir neberengti
svetainėj parengimų per vasa
ros sezoną, 
prasideda išvažiavimai, 
ne mažai naudojama 
girnai svetainėj nėra 
sėkmingi.

Svetainės , sezonui 
Kliubo komitetas 
ruošti paskutinį
bankietą, arba vaišes visiems 
lietuviams, kurie per visus me
tus daugiausia prisidėjo prie 
kliubo parengimų ir jiems dau
giausia darbavosi, kaip tai lo
šimuose ir kitokiose pramogo
se, bei šiaip rėinė ir palaikė 
kliubo reikalus, taipgi kėlė fi
nansų paskolos grąžinimui.

Svetainė nuosava
Galima sakyti, kad tikslas 

jau atsiektas. Svetainė jau nuo
sava. Todėl tą įvykį atžymėti 
kliubas jr rengia minimą ban
kietą. Jis įvyks birželio 15 d., 
šeštadienį, 7 valandą vakare 
toj Winnipego Lietuvių Sve
tainėj, adr. 240 Martitoba avė.

Taigi, gerbiami draugai ir 
draugės, visi Winnipego ir apy
linkės • lietuviai prašomi atsi
lankyti kuoskaitliilgiausiai į šį 
parengimą, kuriame bus skanių 
užkandžių ir alučio, taipgi visi 
draugiškai laiką praleisime ir 
prie savos muzikos 
pasišoksime.

Įžanga nemokama, 
gerai įsitėmyti dieną,

linksmai

Prašome 
birželio

15 d., kad nepamirštumėte Aėi 
vienas atsilankyti. Kviečia Win- 
nipego Lietuvių Kliubo

Komitetas.

Pasisekus, per daugelį metų 
auklėjimo ir globojimo, išleis
ti vaikus į pasaulį rimtai pa
ruoštus, tėvas su džiaugsmu 
atsikvepia ir yra patenkintas, 
kad jo sunki užduotis atlikta.

Tėvas taipgi daug domisi vai
ko geru elgesiu ir mandagumu. 
Jam taip pat laimė ir džiaugs
mas paliečia širdį, kai jį vaikai 
pasitinka pareinant iš darbo, 
džiugiai rodydami tėvo pasil- 
gimą.

■ Tėvas vaikams taip pat auko
jasi, kaip ir motina, todėl jį pa
gerbti yra skiriama diena bir
želio mėn. šiemet Tėvų diena 
pripuola 16 d. birželio. Nors 
mes vyresnieji jau retas kuris 
beturime tėvelį, tai nors savo 
vaikus paruoškime paskirtą 
dieną jį gražiai pagerbti.

tai ir čia vienaip kalba, o daro 
visai kitaip. Bet, jie dalinai gy
vena pagal ukazus. Koks uka- 
zas ateinh iš Maskvos, tai taip 
jie ir šokinėja.

Bet šiuo momentu svarbiau
sias reikalas tai pinigai. Man 
būnant Toronte vieno redakto
riaus žmona raudojo apie sun
kią padėtį. Reikia pinigų, sako, 
o politinė linija tai jau antra
eilis dalykas. V... ž...

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

a 99

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

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

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no. todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 

w negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū
rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y. 
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Parūpins Kambarius 
SLA Seimo

SLA 41 SEIMO DELEGATŲ 
ATYDAi

Rengiasi Draugiš 
kam Išvažiavimui
Birželio 16-tą

“Lyderio” Piknikas 
Sunset Parke 
Šį Sekmadienį

....Seimo reriglmo koriiitetas 
yra išrinkęs delegatams kam
barių panfpiitiihd komisiją iš 
sekamų ypatų*:

G. RUČINSKIENĖS, ( 45 E. 
98th St., Pulhnan 8099,A

P. GRYBIENĖS, 59181 Ked- 
vale Avė., PortsmolitR 7529.

E. MOCfclENSS, 3537 Eifth 
Avė., Van Bittert 9652.
....šita komisiją suieškos deld- 
gartarttfs kambarius pas priva- 
tiškus žmones arba viešbutį.

Todėl, delegatai, kurie nori
te apsffu^fnti kambariais, iš 
anksto praneškite bet kuriai 
komisijos įtarei.

CHICAGIEČlįj ATYDAI
Gerbiami chicagiečiai,

Kurie galėtumėt priimti vie
ną ar daugiau delegatų laikė 
seimo, maldinėkite pranešti vie
nai kuriai komisijos narei.

2 dieną, Ch'ic’a- 
Auditorijos sve- 
atvirūtėmis bu!- 

todėl skaitlingai

atidarius susi-

Simaifo Daukanto Draugijoj 
Darbuote Vasaros Sezonui

Prasidėjus
Priešpusmetinis susirinkimas 

įvyko birželio 
gos Lietuvių 
tainėj. Nariai 
vo sukviesti, 
atsilankė.

Pirmininkui
(rinkimą, dienotvarkė ėjo sklan
džiai ir tvarkingai.

Bitvo gautas laiškas nu6 
Dafriau^GdrČno komiteto, ku
riame kviečia dalyvauti HėpOš 
14, pammėjifUe, prie Dariaus- 
Glreho 
laiškas 
reikale 
šelpti.

Abu 
skiaus
bėganti reikalai, kaip tai po
mirtinių išmokėjimai už 
sius narius.

Draugiško išvažiavimo 
tetas pateikė raportą,
darbuojasi kiek galima geriau
siai, kad turėti pasisekimą. 
Draugiškas išvažiavimas-pikni - 
kas įvyks birželio 16 dieną, šių 
metų, J. Mikniaus darže, prie 
Archer 
Willow 
kas į 
Park.

Buvo išrinkti darbininkai pa
tarnauti piknike. Iki pasima
tymo 16 birželio. P; K.

Šį sekmadiėiiį, birželio 16 d., 
Sunset Parke, prie 135 ir Ar- 
chėri įvyksta pirmai laikraščio 
“Lifhūanlan Lea'der” piknikas.

Rengėjai praneša, kad bus 
įvairių žaismių, ristynės, už
kandžiai ir 1.1. Bus rengiamas 
ir “horseshoe pitching” kontes
tas, su dovanomis. Atsilankę 
gaus gardaus alučio dykai iki 
2 vai. po pietų.

Į Sunset Parką važiuokite 
tiesiai Archer avė. už Chicagos 
miesto, iki 135-tos gatvės.

Nepraleiskite Šios 
Progos Birželio- 
.June 23-čia!

Šįvakar Steponavičių 
Muzikos Mokinių 
Rečitalis

Įvyks Curtiss Hali Salėje
šįvakar, kaip 7:45 vai. vak., 

Curiisš Hali šalėj,- Fine' Arta 
name1,- kūris' randasi ad. 410’ S. 
Michigai1! AVe.,- įvyksta rečita
li š, kurį išpildys p. Kažio' Ste
ponavičiaus smuiku mokiniai 
if p'. AriėTČs Steponavičienės 
balso mokiniai.

Šiam rečitaly j mokiniai paL 
,rodys savo gabumus, ir ką iš- 

Hote^.moto per pereitus metus. Atei^-

f^e'įjioriietidi Važiuoja į
itįKUodtikffė

American Legion Darius-Gi- 
;rėnas Post 271, rengia antrą 
metinę Laivo Ekskursiją į 
Milwaukee, sekmadienį, birže
lio-June 23. Bilietai tiktai $2 

■į abi pusesy vaikams pusė kai
nos (iki dvylikos metų). Laive 
bus šokiai, “floor show” ir kiti 
‘pūmaTgihiįfhąi. NūVa'žiūVę į 
rNtifw'aukec apšistoširii '

(Šp.) ' Ariffėriš', Iritr visi brite Vaišinami kitę ir išgirskite busimas muL 
: Užkandžiais ir gėrimais riėmo-'^ų žvaigždes, ne tik tarpe lie-

paminklo. Taipjau buvo 
nuo Lietuvos Konsulo 
aukų- Vilniaus kraštui

Šįvakar “Vėliavos 
Dienos” Iškilmės 
Grant Parke

karnai. '
■ Kur Bilietus Parduoda
! Biiiėfa? tūri būti užsakyti

laišku 
likosi

buvo priimti. Pa- 
apsvarstyti kiti

mirų-

komi- 
jogei

CLASSIFIED ADS
1 1 i. r. ■ .2 ... - ■ , rl ■ :.................. ,

PERSONAL 
Asmenų Ieško BUSINESS CIIANCES 

■? Biznio Pfogos
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 
Šo‘. Halsted St., Chicago, III. Box 
2371.

! PAIEšKAŪ BROLIO STANISLO
VO KINDERIO ir sesers Onos Ku- 
činSkienės, pirmfaus gyveno Bliš- 
ville Long Island. Girdėjau, kad 
persikėlė į Brooklyną. Turime la
bai Svarbų reikalą', jie patys, ar kas 
žinote, meldžiu atsišaukti. Mike 
iKinderįs, 2565 Montrosė St., Chi
cago, III.

' > - » - ' ■ 1 ■ - » I. i U.. ■■■UI i.Hi,

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo ... ,

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

kambarių

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

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

Paliko didėliame nuliudime 
vyrą Vincentą, dukterį Mar
celę Pavlik, žentą 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., biržėllo 13 1 vai. popiet. 
Iš kopi, bus nulydėta į Lietu
vių Tautiškas kapines.

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

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

Laid. 
ir Simai,

Kttlbėš Setiatoriiiš Pėppbr
Šįvakar Grant Parke įvyks 

metinės apeigos Jungtinių 
Valstijų vėliavai pagerbti (šią 
savaitę “Vėliavų Savaitė”), 
kurios susidės iš koncerto, 
kalbų ir Amerikos legioilč ce
remonijų.

Vedamąja! kalbai 
rengimo komitetas

Direkt. Lachawicz, 
Tel. Cyial 2515.

I i t*) f! M Gėlės Mylinttetas
II K n A Vesttfvėms, Ban- II ji 11/Skietams, Laidotu

vėms, Papūoši-
1 GfiLINlNKAS

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYEtTE 5800

Skelbimai NaūjiefioSe 
duoda naudą dėlto*,, 
kad pačios Natijiferios 
VT'a rtatidirtpros.

Avė. ir 9’0-tos gatves, 
Springs, Ilk, vienas blo- 
vakarus nūo OTlenry

Užmušė
Brakemaną

Prie 72-tros ir Kimba'fk avė. 
Illinois Central traukinys už
mušė gelžkeliui tarnautį brake
maną, Ignatius Fugenschuh, 
nuo 6456 Dante Street. Jis bu
vo 60 metų amžiaus. ...

MARY GURAUSKIENĖ, 
po pirmu vyru Jakavičtehė, 

po tėvais Balčaitč.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

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

Priklausė prie Keistučio 
i Pašalpos KJiubo.
r Kūnas pašarvotas, P. J. Ri

dike! koplyčioj, 3354 So. Hals- 
! ted St. Laidotuvės įvyks ket- 
i virtad., birželio 13 d., 8:30 v. 
t 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

pine?.
Visi a. a. Mary Gurauskie

nės giminės, draugai ir pažįs- 
; tami esat nuoširdžiai kviečia

mi dalyvauti laidotuvėse ir 
r suteikti jai paskutinį patar- 
■ navimą ir atsisveikinimą.

x Nuliūdę liekame: Vyras, 
Duktė, Pusseserė ir Giminės.

Laid. Direkt. P. J. Ridikas,

VlĖNŲ METŲ SUKAKTUVES
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- - Mirė Birželio 12, 1939
Ilsisi, amžinai užmigęs, Lietuvių Tautiškose Kajplriėse

Daug užmigo mirties miegu, 
Bet jie visi atsikels;

*’ • Pasitiksime juos ant amžių,
' Kuomet Dievas juoš prikels, 

Iš giliausių jurų gelmių 
Iš tyrumų—lygumų. 
Iš pakalnių Ir iš kalnų 
Dideli pulkai išeis.

Taip jie m'iegt’ bet nepražuvo, 
Ilsis šaltoj Žemelėje;
Brangius pažadus jie gavo, 
Jėzus už juos numirė. 
Aušroje to Švento ryto 
Kuomet naktis pasibaigs, 
Kurie kaptroše miegojo, 
Džiaugdamiesi atsikels.

Ilsėkis ramiai musų Mielasis Gyvenimo* Drauge ir Tėveli...
Nuliūdę 

žtMtia Brttafelavd, Sūnui Zėnonak, difkteYyš BroftišlaVa ir Ade
lė, brolis Petras ir visi kiti artimi giminės

pasakyti 
yra pa- 
Floridos',

Claude Pcpper.
Muzikos programo dalį pil

dys1 simfonijos orkestras, 
smuikininkas David Rubinoff 
ir dainininkė Mary McCor- 
mick. Įžanga nemokama.

Parodys Kaip 
Vasaros Karščių 
Galima Išvengti

“Air Conditioning” Paroda
Jei jums įdomu mašinerijos, 

kurios gali jūsų namus pada
ryti šiltais (ąr vęsiais,,pagal, orą 
ir jūsų norą, tai jus norėsite 
pamatyti 1940 metų “air con
ditioning” parodą, kuri atsida- 
ry.s penktadienį, birželio 14 d., 
ir tęsis iki birželio 22’ d. Pa
roda bus laikoma Cdmmoh- 
wealth Edison kompanijos krau
tuvės saloje, 72 Wešt Adams 
Stfeet.

Batoda bus atdara kasdiėū, 
išskyrus sekmadienį, nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. po pietų. Įžanga 
veltui, čia matysite daugelį 
įvairių ir įdomių eksponatų.

. ' (SpJ

is 
anksto. Juos galima gaišti se- 

lkanciOlse vietose: Dariaus-Gi
rėno svetainėje'; Wm!. Sėbas- 
'tian, 4104 Archer Avė.,- B. R. 
Piėt;kie\ViČz, 2608 W. 47th St., 

!Ak. Ka’špe'r, 5059' Sd. Wėlls, <1. 
J.* ĖžeYski, 4600 So. Pėiilina 
Sk, S’. Mažeika, 3318 Lituaniea 
Ake., I. J. Z61p, 1646 W. 46th 
St, T. Ma'žėniš, 3857 S; Ked- 
žlė Avė., Adva'ncė Furniturė, 
Kalėdinskas, Mgr., 2536 W. 63 
St.; Peoples Fumitūre, 4183 
Af’chėr Avė., Progrėss Furnitu
re, 322Ž So. Halsted St.; M1. 
Narvid, 2424 W. 69tfi St., John 
Pakel, 6816 S. Western Avė., 
P. šaitimiėras, 6912 So. West- 
ern Avė., Nfargutis’, 6812’ South 
AVeštėni Avė., Sėphie Barčus, 
4756 S. Ashland Avė., ir viso
se laikraščių rėdakcijo’Sėį taip
gi pas vištis Posto narius. Dėl 
pl’atesnių informacijų šaukite 
Wm. J. Kareiva, Yards 5350.

J. Kareiva, 
4644 S. 'Paulina Sa., 

/( Chicago; III.

.tuvių, bet ir plačioj Amerikos 
visuomenėj.

Dalyvaus musų jau tankia! 
girdėtas per “Naujienų” radio 
programą vyrų kvartetas, 
Christine' Kriščiūnas, Merginų 
(choras, Christi'n’e Millėr, Mer- 
'ginų trio; Evelyn Ka/y, Irėnė 
Chensky, Lil Baronas, BieYniče 
Tumas ir daug kitų. Įžanga tik 
25c. Bukite.- _ x C.

PAIEŠKAU DARBO. Penteris ir 
p'opėrnihkas. 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 
50rii Avė., Cicero, III. tel. Cicero 
2633.

IEŠKO DARBO FARMOJ, gali 
milžti kafvės if višą kitą aarbą at
likti 17 metų patyrimu. 3126 South 
Union Avė., Joe Jucius.

Bulvės Galima
Naudoti Ir Prieš
Vagilius

Bulves visi mėgstam valgy
ti, bet jos tinka ir kitokiems 
tikslams.

Kai keturi banditai įsibrovė 
į valgyklą, adresu 7840 South 
WešleYh avenue, ten būvu'sios 
dvi klijehtės, sukišo sūvo žie
dus į bulves lėkštėse', ir kai 
piktadariai pareikalavo jieiris 
atiduoti brangenybes, moterys 
patraukė pečiais, parodė jiems 
Tankas, ir pasakė, kad1 jty ne
turi.

Kai 'vagilia'f išėj'o pasiėmę 
$176 nuo savininko, moterys 
žiedus išsiėniė iš bulvių, ir ta
da jas suvalgė. Jos buvo Mr'S. 
Lawrence Tomhnson^ 
Emerald avenue, ir Mrs. 
rice Morrison, gyv. tuo 
adresu.

Dabar "Anglių Kai- 
iios Žeąiiausios

Dabar’ anglių kaihoš tiek nu
krito, kad jau' tikėtis žemes
nių ir n'ėbėj^iha'. * Tą/f, (uojaū, 
nelaukiant,, pasišaukite Alesaū- 
skas a'n'd Spriš arigftriirikus iP 
baldų pe'rkfauštytoj’ūš telefonu 
Prošpėct 8742. Jie jums įuieiks 
goriausią patarnavimą ir gė- 
riūūsioš rųšiėš prekėmis aprū
pins. Jie* turi moderno patar
navimo' Visas gat’mybėš, tad 
pavestas pareigas gali atlikti.

Alesauska.s and Sons antra
šas* yrė 710'0 So. 1'alYnari avė., 
apylinkes gyventojams gerai 
žinorhas sūVO ^ūtarhavimū pre
kybininkas. Prekiauja geriau
sios kokybėš a'riglfrhrs; Visuo
met stengiasi visiems geriau
sia ir sąžiningiausia paternau- 
ti. Reikale nepamirškite lietu
vio1 prekybininko. (Skelb.j1

Dabar Laikas
Lentoms Pirkti

PARDAVIMUI FRANK arjd Ed- 
dies Tavetn 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.

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

HELP VVANTED—FEMALK 
Darbininkių Reikia

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

Menininka B. Vaite
kūno Gimtadienio 
Proga

Kiekvienas žmogus gimsta 
šioj žemėj, — Užauga, ir eiria 
senyn. Begyvendamas netik rū
pinasi vien saVo reikalais, bėt 
taip pat turi noro siekti ką' to
kio’ aukštesnio-tobulesnio. žod- 

’žiū, prisidėti prie visuomenės 
a'pšviėtoš kėlimo.

, Iš lokių, reikia pasakyti, yra 
plačiai žinomas lietuviams, va
dinamas “dramos tėvas” Vaite-

. ' » • i *.» j r i U ». i

kūnas. Jis mylėjo teatrą-vaidi- 
riimą, taigi veik savo gyveni
mą šioj .srityje daugiausiai ir 
dirbo, ir Europoje, ir čia Ame
rikoje. Ir kažin ar jam prail
go,’ ir kažin ar jau jaučiasi 
Vaitekūnas kiek pasenusiu? Su 
savo mylima žmona Vyloldū 
užauklėjo šeimą, sūnų Marijo
ną ir dukterį Ireną ir gražioj 
santaikoj gyvena, 5211 So. Kil- 
dare Avė. Ar šiaip sakysime 
ar kitaip, o visgi B. Vaitekū
nas ateinantį sekmadienį, bir
želio 16 dieną, turės savo gim
tadienį, ir sukanka 
Šešiasdešimts penki 
žiaūs.

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

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

jam lygiai 
metai am-

Taigi, šiuo* Įvykiu 
sveikinti Joniškietį 
Vaitekūną ir palinkėti dar il
go amžiaus ir geriausios svei
katos, ir kad sukaupęs savo' 
energiją ir žinojimą, butų to- 
kis pat veikltis aktorius lietu
vių’ scenoje ir toliau, kokis bu
vo ikišioler.* R. š;

reikia pū- 
Benediktą

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

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

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, turi miegti vaikus, būti. 
2045 N. Šayre Avė. Merrimac 41'53.

REIKIA PATYRUSIŲ MARŠKI
NIŲ finišerių ir preso operatorių, 
nuolat. Victory Laundry, 3105 W. 
Harrison.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, nėra sunkaus skalbirho ,nė 
virimo, Tel. Briargate 9493.

REIKIA GABIOS, PATIKIMOS, 
jaunos moters; virimas paprastas; 
būti; geri namai; nėra ..skalbimo; 
$16 pradžiai; 3 šeimoj. Tel. BriaY- 
gate 405i.

Iri i:____________
HELP WANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia

l«i i iGti <ni 11'1(7 ii r,~į,

BRIGHTON PARK SPECIALAS
Kampas 45 ir Talman Avė. Krau

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

Artesian Avė. arti 71 gat. tik 
$6500 už aukštos klasės 6 kambarių 
mūrinį bungalow, karštu vandeniu 
šildomas, 2 karų garažas, lotas 
45x125, terminais, $1500 pinigais. 
Ūkusią 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 GEfSSLER, 
2749 W. 63rd St. Hemlock 3400

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

REIKIA PATYRUSIŲ VYRŲ ar
dymo' ya^dui — mokančių vartoti 
torčių ir padėti karus ardyti. War- 
shav>sky and Co., 1900 So. State 
Street.

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE

RŲ KLIUBO narių pusmetinis su
sirinkimas įvyks treČ., birželio 12 
d. 7:30 vai. vakaro Dhrbininkų 
svetainėje, 10413 So. Michigan avė. 
Visos prašomos susirinkti. —Sekr.

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

8110 So. Ashland.

5 KAMBARIŲ MEDINIS Cottage 
arti 81 ir Halsted gatvių.- Karštu 
vandeniu apšildomas, 3 fhiegami 
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

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
į didesnį 3 fintus: 2 po 3 kafrib., 
4 kambariai ir štoras. Karštu van
deniu šildomi, naujas stokeris ir 
naujas namas. 5124 So. Kedzie 
Avenue. Tel. Prošpect 6502.

Veidrodis dovanoms
Jei jau galvoji kūi’p1 ir* kada 

nafnąr pašifafeytk fūi nieko ne- 
laukdamas skubėk pūs1- Alftert 
Lumbėr and Sūppfy Cė.y 3301) 
So. Wė‘stėrii ŪVėritie. Per' šį mė
nesį gaūsi: lengva ūš išsimokė j i- 
m6 sąlygomis — vien savo* pa
rašu, nereikia įmokėjimo, ū 
mėkėtis būš* galima riet po’ 
$5.90’ į mėnesį. Jūk tai gana1 
jfaiku ir, be tb, dat* garisi iri 
dovarių -— puikų, didėlį' pali
kių* dblėrių vėričs Veidrodį.

Albėrt Lūihber and Sū^ply 
Čo1. laikd įvairiališios statyki-* 
riės irietižiagos, tvoririiis stulpų, 
irialevos iri stbgariiš popieriais. 

Pe’kiri niieštė priėmė patvar- ApškateiaVitnūs atlieka dykai,- 
dykrii iri medžiagą į ūamuš' pri
stato. Taigi, patarnavimas at
sakantis. Įmonė atdara kasdien’ 
nuo 7 v. r. iki 6 v. v., o sek
madieniais nuo 8 v. r. iki pie
tų. Reikale gailina pasišaukti 
ir telefonu — Lafayeffe 2101.

6715 
Mau- 
pačiū

. * 7 ■ *

Neduos Pašalpos 
Komunistams

Tazewell apskričio tarybai

Rymą', kuriuo užd’raūd'žia apsJ 
fcriČfo pašalpos admiriištfaciJ 

duoti pašalpą bedarbiams,/ 
kurie priklauso prie komunis-* 
tų partijos.

Patvarkymas paliečia anot! 
apskričio, ir kitus taip vadi-* 
liamus “Sr-oš kolonos” natriui

Lafayetfe 2101.
(ŠkelB.)

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Cfiicagdj)'
i Mack Konz, 24, sū Pauline' 
Micknlis, 22

Anthoiry Juris, 25, su Marle'
Soukal, 20

Chester Janulis, 25, su Alvi- 
sna Borui kis, 25’

Stanley Jureitis, 30,• sil Ainy
ĖngHsh, 24

Casimir Dūda, 26,- stf Helen 
įSobiergijj 23

Edward GecieleWski, 25,- sū
Stella Ponicki, 26

Charles Santo*, 24, stf Beat
riče Cotfibe, 21 *

Perskirų
Warida! Gtfy nuo John Guy
Sttlte Wilinšlii, ntitf

Wiliriski

Gavo
^eyskitaš

Gladys Reck nuo Chester A. 
Ėeck.

VVHOLESAtE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Fardh'vTmųt 
MOKĖDAMAS CASH Už 4ran

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mės 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiai! informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sunūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, Iii. Phone Republic 6051.

■M

neškite batus taisyt!
PAS SAVO TAUTIETI

Senas “Naujienų” skaityto
jas, F. Sabaliauskas, 2957 W. 
39 St., atnaujino diėnrašfį pu
sei metų ifr žada skaityti “Nau
jienas” kol tik bus gyvas.

P-as Sabaliauskas turi batų 
taisymo Biznį ir labai gčrai at
lieka darbą. Jo dirbtuvė kupi
nai užkrauta batukais visokios 
rūšies, kaip tai mpteriškais, vy
riškais ir vaikų. Tas parodo, 
kad p. Shbąiiauska^ atlieka la
bai gerą darbą. Lietuviai tėmy- 
kite viršmiDėtą antrašą ir neš
kite taisyti batukus pas savo 
tautietį. —Kašte. (Sp.)

BtUDlNG MATERIAL

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

. 3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS 
Ant 1-miį ir 2-rų 

.■ MORGICfV

1647 W. 47th Street
2-ras aukštas.

(Tarpe Marshfield ir Paulina gflt)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

Rėmkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOS^”
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PAŠTAS LIETUVON LAIKINAI EIS PER
PORTUGALIJA IR ISPANIJĄ

Susisiekimas Laiškais Tarp Amerikos 
ir Lietuvos Sunkėja

Italijos įsivėlimas karan beveik suparaližuoja pašto 
susisiekimą tarp AYnerikos ir Lietuvos.

Karui kilųs^pereitais metais, visi normaliai keliai 
laiškams ir kitiems pašto siuntiniams, einantiems į Lie
tuvą ir iš Lietuvos Amerikon, buvo uždaryti. Paliko vie
nas patoeus aplinkinis kelias — per Italija. Kaip Jung
tiniu Valstijų, taip ir Lietuvos paštas ji iki šiol naudo
jo. Bet dabar, Italijai pradėjus kariauti, ir šis kelias lie
ka nutrauktas.

Jungtiniu Valstijų Paštas Washingtone sako, kad 
dar tikrai nežino kaip sutvarkys našto susisiekimą su 
Lietuva ateityj, vienok praneša, kad siuntiniai Europon, 
bent laikinai, e-aiės eiti ne^ Portu^oliią ir Ispanija.

Iš ten laiškai ir siuntiniai Lietuvon eis turbūt i 
Eranciia. iš čia i Šveicariją, Vokietiją ir iš Vokietijos ga
linu nasieks Lietuvą.

Washinstonas sako, iog negarantuoja, kad ir šis ke
lias bus atdaras ilgesni laiką.

Laivai Nereguliarus.
Kol kas laiškus Lietuvon galima siusti reguliariu 

naštų — tai vra laivais.»ir trans-atlantinio oro paštu, 
kuri Europon veža keleiviniai “Clipper” lėktuvai.

Laiškai oro paštu kainuoja po 30 centų kiekviena 
pusė uncijos. * ■ ’ *

Lėktuvai išeina du kartu savaitėj, bet susisiekimas 
laivais yra labai nereguliarus.

Sekantis Pašto Lėktuvas.
Sekantis “Clinner” lėktuvas, vežantis paštą, išskris 

Europon iš New Yorko birželio 15 d., tai yra šeštadienį.

731 Baigė Mokslus 
Chicagos 
Universitete

Turi Studentų Iš Viso 
Pasaulio

Chicagos universiteto prezi
dentas R. M. Hutchins mokslo 
metų užbaigtuvėse vakar po 
pietų išdalino diplomus 731-am 
studentui, baigusiam įvairius 
aukštuosius mokslus. Tarp ga
vusių d’plomus yra keletas lie
tuvių. (Jų vardai bus paduoti 
vėliau, baigusiu sąraše, kuris 
dabar telpa “Naujienose”.)

Studentų universitetas turi 
ne vien iš visų Amerikos da
lių, bet ir beveik iš viso pa
saulio, pav„ iš Canados, Korė
jos, Australijos, Kinijos, Vo
kietijos, Anglijos, etc.

Loyola universitetas šiandien 
išdalins diplomus 761 studen
tui. šį universitetą lanko irgi 
nemažas skaičius lietuvių.

“Karo Pabėgėlis”

Karui įsisiūbavus Europoje, Amerikon atvyko 
daugelis karo “pabėgėlių”, ne tik žmonių, bet ir gyvu
lių. Tokiu “pabėgėliu” yra arklys “Olympus”, kuris 
dalyvaus lenktynėse Arlington Parke pirmadienį, bir
želio 24. “Olympus”, nors gimęs Amerikoje, lenktynia
vo Anglijoje kai karas prasidėjo. Tada jo savininkas 
sumanė jį gabenti atgal į savo gimtinę. (Sp.)

Naujienų Acme Teleohoto

Elginas Kviečia 
Ateivius Registruo
tis Savanoriai
Ragina Parodyti “Ištikimybę

Jungtinėms Valstijoms”
’ 1 1 4 * • ‘

Elgino, III., mero Myron M. 
Lehmans sumanymu, visi mie
stelyj gyveną ateiviai yra 
kviečiami užsiregistruoti su 
miestelio valdybos klerku.
. Meras Lehman sako, kad jo 
administracija nori paruošti 
pilną sąrašą ateivių, gyvenan
čių miestelio ribose, taipgi no
ri parodyti, kad ateiviai did
žiumoj yra ištikimi Jungti
nėms Valstijoms ,ir nereikią 
prievartos jų registravimui. 
“Jie patys savu noru tai pa
daro”, parodydami, kad “yra 
prisirišę prie šios šalies”.

Mero kvietimą užsiregistruo
ti jau priėmė 50 Elgino atei
vių.

Šiandieną Atleis 
3,000-čius W.P.A.
Darbininkų

3,000 Kitą Savaitę
Valstijos šelpimo adminis

tracijai atsisakius mokėti dalį 
algų, W. P. A. administracija 
Chicagoj atleis 8,500 pašalpos 
darbininkus.

Jie grįš pašalpon arba ne
trukus bus priskirti prie ka
riškų projektų, kuriuos W. P. 
A. pradės vykinti artimoj atei
tyj, k. t. didins airportus, ka
ro stovyklas Chicagos apylin
kėj, etc.

3,000 darbininkus W. P. A. 
atleis šiandien, kitus 3.000-ius 
ateinantį pirmadienį ar antra
dienį, o likusius prieš birže
lio 31-mą.

šis patvarkymas nepaliečia 
darbininkų, dirbančių prie 
projektų, kuriuos W. P. A. 
finansuoja išimtinai savo pi
nigais.

Ruošia Chicagos 
Pramonę Amunicijai 
Gaminti
Gaus Kelis Šimtus* Milionų 

Bot. Užsakymų.
Chicagos Association of 

Commerce (Prekybos Butas) 
šiomis dienomis suorganizavo 
pramonininkų komisiją, ku
rios tikslas yra sumobilizuoti 
Chicagos pramonę amunicijos 
ir karo pabūklų gamybai.

Valdžia žada paskirti kelis 
šimtus milionų-dolerių Chica
gos firmoms, nes Chicagoj, 
kaip sako, yra daugelis dirb
tuvių, kurios turi karo pra
monei reikalingus įrengimus, 
ir daug patyrusių darbininkų 
ir amatininkų.

Komiteto pirmininku yra 
gen. Robert E. Wood, Sears, 
Roebuck bendrovės preziden
tas. | l j r j;

Ruošiasi Tanku® Sąlyti.
Teko girdėti, kad General 

Motors dieselinių motorų ir lo
komotyvų dirbtuvė La Grange, 
III., ruošiasi karo tankų ga
mybai, ir tam darbui pertaisys 
beveik visą dirbtuvę.

Tarp dar>S<nkų taipgi eina 
kalbos, kad darbo savaitė šitoj 
dirbtuvėj bus prailginta iki 48 
valandų. Ikišiol jis dirbdavo 
40 valandų už normalį atlygi
nimą ir 4 valandas už pusan
tros algos, šitoj dirbtuvėj dir
ba nemažas skaičius lietuvių, 
ir keli iš jų turi atsakomingus 
darbus.

Ruošiasi Kariškus Vagonus 
Statyti.

Ir Pullmano vagonų dirbtu
vė West Pullmane yra pasi
ruošusi karo gamybai. Kaip 
pasakojo keli ten dirbą lietu
viai, ši firma ruošiasi statyti 
militarėms užduotims pritai
kintus vagonus.

Re to, galimas daiktas, kad 
bent dalis Fordo dirbtuves 
Chicagoj bus naudojamos ka
ro lėktuvams statyti. Fordas 
yra pareiškęs Jungtinių Vals
tijų valdžiai, kad jis apsiima 
į šešis mėnesius taip pritai
kinti savo automobilių dirbtu
ves lėktuvų gamybai, kad ga
lės pastatyti po 1,000 lėktuvų 
kiekvieną dieną. Rs.

Kaltina Šerų Firma 
$60,009 Trukumu'
. Prokuratūrai vakar pasida
vė Samuel E. Steinberg, prezi
dentas Chicago Discount Cor
poration Šerų firmos, 231 So. 
La Šalie Street.

Prokuroro asistentas John 
Phillips sako, kad bendrovės 
knygose buvo susektas $60,000 
trukumas.

VAKAR CKICAGOJE
•

• Jaunas, revolveriu gink
luotas, užpuolikas atėjo | alinę 
adresu 1123 Irving Park, atsi
prašė, kad turi ją apip’ėšti, ir 
atėmė nuo savin’nkės Mrs. Eli- 
nor Koss $12 pinigais ir $50 
vertes žiedą.

O Michael Tokųlja, 57, 
Thorntono gyventojas, buvo 
mirtinai sužeistas po ratais 
mechaniško kastuvo Thornton 
Quarries Corporation yarduo- 
se. Jis dirbo prie kastuvo.

• Dante mokykloj, 814 Sauth 
Desplaines Street, Amerikos 
Legionas įteiks “Amerikonizmo 
pažymėjimus” 564 ateiviams, 
tarp jų keliems lietuviams, ku
rie lankė tos mokyklos kursus, 
išmoko., p’lietybės,.. anglų kal
bos, ir paliko šio krašto pilie
čiais.

• Pereitų Kalėdų dieną chi- 
cagiečiai Charles Schulz, 40, ir 
jo žmona Christine R., 2215 N. 
Laramie avenue, sudarė “sutar
tį”. Jis neteko darbo. Ji sutiko 
dirbti už knygvedę vienoj fir
moj, jeigu jis atliks namų dar
bą ir gamins maistą. Per kelias 
savaites sutartis veikė, bet pa
sirodė, kad Schulz ne koks vi
rėjas, ir nelabai patyręs ^namų 
ruošoj. Žmona ėmė jį krit kilo
ti ir mokinti, vyras supyko, 
žmoną sumušė ir vakar abu 
persiskyrė teisėjo Oscar F. Nel- 
son teisme.

• 40 patyrusių civilių lakū
nų įstojo savanoriais į J. V. ka
riuomenės oro laivyną, Jie tar
naus Chicagos distrikte, nes čia 
pasidavė tarnybai.

• "Raudonasis Kryžius Chi
cagoj jau sukėlė $700,000 Eu
ropos karo pabėgėliams šelpti. 
Liąuid Carbonic Company dar
bininkai sudėjo $1'050, o Uni- 
versal O ii Products — $1,090.

• Pinigate viešbuty j, 557 
Surf street, tarp svečio Robert 
Williams 26, ir Viešbučio tar
nautojų įvyko nfdištynės. Jų

t > A i k

metu viešbučio vedėjas Dan 
Gordon kirto svečiui per galvą 
su baseball lazda ir jį užmušė. 
Koronerio džjurė vakar Gordo- 
ną išteisino.

• Raštinėj tibs 9091 Ba’ti- 
more avenue, buvo rastas ne
gyvas ' Edward Lask, Calumet 
Poultry and Egg Company s.a-i 
vininkas. Jis buvo 46 metų am
žiaus. Pol?cija spėja, kad jis 
nusišovė dėl finansinių keblu
mų.

“Daug Darbininkų 
Neivertina Jiems A . -
Priklausančių 
Teisių”
WPA Nori Jiems Pagelbėti, 

sako Chicagos W. P. A.
Administracija.

Kasdien darosi vis aiškiau, 
kad yra daugelis darbininkų, 
kurie arba neįvertina arba ne
supranta jiems priklausančių 
teisių šioje šalyje. >

‘‘Tokie, daugumoje, yra atei
viai. Jie nežino kokias teises 
jie turi, nežino net kokios pas
tangos yra dedamos pagerinti 
jų būvį. Jiems daug kenkia ir 
įvairus klaidinanti agitato
riai.”

Dėl tos priežasties Illinois 
valstijos WPA administracija 
atidarysianti naują projektą 
birželio 17 d. Tas projektas 
vadinsis “Darbininkų Patarna
vimo Divizija” (Workers Ser
vice Division), ir jo užduotis 
bus darbininkus apšviesti to
kiais klausimais, kurie paro
dys visiems kokias teises šios 
šalies įstatymai duoda darbi
ninkams.

Projekto Tikslai.
, Ejnant šios valstijos WPA 
administratoriaus, Charles E. 
Miner, pareiškimu, šis projek
tas padės visiems darbinin
kams, industrijdje ir ūkiuose, 

Nepatinka Ateivių 
Organizacijų 
Pavadinimai

: -y ----------
Sako, “Rodo Neištikimybę 

Jungtinėms Valstijoms”
Atžagareiviško dienraščio 

“Tribūne” Skaitytojų Balsų” 
(Voice of the People) skiltyj 
vakar tilpo sekamo turinio laiš
kas. Jame autorius rodo nepa
sitenkinimą ateivių, tarp jų ir 
lietuvių, organizacijų vardais 
kaltina ateivius neištikimybe 
š tam kraštui. Tokia nuomonė 
yra paplitusi gana plačiai tarp 
taip vadinamų “tikrųjų” ame
rikiečių.

Štai laiško turinys:
“LISTS SOME HYPHENATES.

“The so-called fifth column 
activilies in our country make 
me vvonder why our govern- 
inent permits certain clubs and 
soc’eties to operate under hy- 
phenated narnės which in them- 
selves show a split in the alle- 
giance of the members.

“A glance thru the Chicago 
telephone directory reveals the 
following, just a few of the 
type I have in mind.

Ali Belgians Are E>qual Club. 
Alliance Francaise.
American Jugo-Slav society.
American Lithuanian club.
Armenian-American Citizen 

Club, Ine.
Danish-American Athletic 

Club, Ine.
Danish Glee club.
Danish Home club.
Finnish Workers club. 
German-American club.
The German Club of Chica

go.
•Germania club.
Hungarian Workers club. 
Italian Athletic club.
Norwegian-American Athletic 

asspciation.
Pol’sh Turners.
Swedish Club of Chicago.
Swiss clubhouse.
“I do not believe it possible 

for any one to be a 100 per 
cent American and retain a 
membership in an organization 
that shows in ils name that 
it štili relains even a small alle- 
giance to another country.

“The time is r pe to enact 
laws to put an end to anything 
būt 100 *įier cent American or- 
ganizations within the border.s 
of the United States.

L. J. W.” 
J

Elektra Nutrenkė
Darbininką

Padanga Sužeidė Kitą
Adam Fuel Company anglių 

sandelyj “gyva” elektros viela 
nutrenkė 24 metų darb’ninką, 
Guy Blackmoore, nuo 191 Wel- 
lington avenue. Jis operavo elek
tra varoma anglių diržą.

Betaisant sprogusią padan
gą, rato geležinis rėmas iššo
ko iš vietos ir sunkiai sužeidė 
mechaniką George Gordon, 
Keeshin Motor Express garaže, 
1453 Washburn avenue. Per
skėlė jam galvą. Ligonis guli 
Cabrni ligoninėj. Gyvena ad. 
4849 Iowa Street.

suprasti problemas, kurias jie 
sutinka kaipo darbininkai ir 
piliečiai; padės jiems geriau 
ir naudingiau sunaudoti liuosą 
laiką, kurį atnešė trumpesnės 
darbo dienos ir apmokėtos 
atostogos.

Naujas projektas koo.peruos 
su įvairiomis sveikatos, “s6- 
cial security”, darbo, namų ir 
gerbūvio agentūroms, nušvies
damas jų patarnavimą darbi
ninkams.
(Nėra abejonės, toks projek
tas buvo seniai reikalingas, ir 
jis gali atnešti daug naudos.

—R. M.

JAUNI LIETUVIAI BAIGg HIGH SCHOOLS 
IR KOLEGIJAS

f •

Gauna Diplomus Šią ir Ateinančią Savaitę
(Tęsinys)

Žemiau seka vardai jaunų 
lietuvių, kurie šį menesį 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.

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

MORGAN PARK JR. 
COLLEGE

Louis F. Malleris
Stanley R. Tikusis

BLOOM T0WNSHIP 
HIGH SCHOOL

Bernice Aleksandras
Stanley J. Damanskis
Casimir A. Daukšas
Eva M. Jankauskas
Chester Kasper
Francis Martin Krišč okaitis
Stanley Laya
John R. Palasky
Ruth A. Rekau
Ro.se M. Wallace
Norma M. Greig
Elizabeth T. Kremen
HINSDALE T0WNSHIP

HIGH SCHOOL
Helen Klauk
James Zulas
William R. Wallin
John J. Kuzma

LEO HIGH SCHOOL
Peter M. Paliulis
Edmund J. Valonis
Stanley A. Pątrick

ACADEMY OF OUR LADY
Margaret Brindza
Catherine Kunis
Louise Malukas

LORETTO ACADEMY
Ann Balzweitt (Su pasižy

mėjimu)
Josephine E nickey
ST. RITA HIGH SCHOOL
John J. Jamontas
Felix F. Kibartas
Edward B. Lukas
Alex J. Margis

NAUJIENU-ACME Photo
STATEVILLF., ILL. — Leo V. Brothers, dešinėj, 

39 metų amžiaus, kai jis buvo paliuosuotas iš State- 
ville kalėjimo. Prieš suvirš aštuonis metus jis buvo 
nuteistas už nužudymą Chicagos laikraštininko, Al- 
fred (Jake) Lingle- Bet Brothers laisve ilgai nesi
džiaugė. Lauke kalėjimo jo laukė St. Louis miesto po
licija, kuri jį vėl suareštavo. Jis yra kaltinamas “taxi- 
cab draiverio” nužudymu.

Robert J. Milos
Stanley J. Misiūnas
Gregory Purtokas
Edward Ribikauskas
Louis W. Rimkus 
Joseph A. Simon 
Edward J. Sfthga 
Walter W. Šimonis 
Theophil Staniulis 
Edward C. Jšlasiukaitls . 
Anthony Stonilik 
Peter P. Wiza
Joseph C. Bomba (?)
LOURDES HIGH SCHOOL
Esther Sereda
Anne Janus
Alice Liepa (Su pasižymėji

mu)
ST. LOUIS ACADEMY

Jennie Alekna
Catherine Gaspar

VISITATION HIGH SCHOOL
Mary Jane Antrim 
Rosemary Salins 
Catherine Uždavinis 
Lorraine Redden

PROVIDENCE HIGH SCHOOL
Dorothy Budnick
Helen Gadwell
Ann Shukes
Dorothy žemaitis
Dorothy Jecmen

(Bus dangau)

Mirė Nuo Nuodų 
Už Savaites

Birželio 4 d., susirūpinęs dėl 
nepasisekimo bizny j, 52 metų 
chicagietis John H. Nosko iš
gėrė didelę dožą jodo ir arse
niko.

Per kelias dienas vaistai jo 
nepaveikė, bet užvakar Nosto 
sunkiai susirgo ir vakar nuo 
nuodų pasimirė.

Jis gyveno ad. 4544 N. Knox 
avenue.

Ir Už Kavą 
Neužmokėjo —

Į “hamburgerių standą”, ad
resu 4815 W. Chicago avenue, 
atėjo jaunas vyras, ir užsisakė 
puoduką kavos. Tą išgėręs, pa
prašė antro, ir trečio. Po to, 
kai neko valgykloj nebuvo, 
nuo patarnautojo' Howard Kel- 
ley atėmė $140 ir pasivogė $70 
vertes cigaretų.

Už kavą nemokėjo.




