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FRAKCIJA NORINTI TAIKYTIS SU VOKIETIJA
TIK PREMJERAS REYNAUD PRIEŠINGAS

: TAIKAI
WASHINGTON, D. 

želio 12. — Jungtinių 
vyriausybė gavusi pranešimą iš 
William C. Bullitt, Amerikps 
ambasadoriaus ’ Franci j a i, kad
Francija galvojanti apie pada- jąs už karo tęsimą, 
rymą atskiros taikos su Him
leriu. Esą, pas daugelį vyraų- ku pasakyti.

C., bjr- 
Valstijų

jąs įsitikinimas, jog toliau priė- 
š ntis vokiečiams busianti tik 
sąužudystė. Tačiau 
statymui griežtai 
premjeras Reynaud,

tam nusi- 
priešinasi 

kuris .sto

Kiek ta žinia yra tiksli, sun-

Sąjungininkų Karo 
Taryba Laikė 

Posėdi

Karo Zona Visu 
Pajūriu

BRlTlSH 80MB ITALIAN 
TROOP CONCENTRATIONS 

AND SUPPLY DEPOTS

YEMEH /A0E^

SCALE OF MILĖS

0 100ARABIA.

lODlS ABABA

Red Seo

NAUJIENŲ-ACME Telenhn*

jimą šiaurinėje Afrikoje po Italijos įžengimo į karą

ITALIAN TROOPS MARCH 
0N DJIBUTI. BOMB ADEN 
TO CLOSERED SEA. CUT 
ALLIED AID FR0M INOIA

ITALIAN EAST AFRICA 
(ETHIOPIA)

HARRAR

ASMARA

200.000 ETHIOPIAtt • 
TROOPS RUMOR 
READY TO REVO

BERBERĄ ■'

british som aliland

209,000 ETIOPU 
KARIAUJA

LONDONAS, birželio 12. — 
Darbiečių “Daify Herald” pa
skelbė, jog Etiopijoje jau pra
sidėjo sukilimas. Esą, 200,000 
elioiečių jau kariauja su oku
pantais italais. Etiopijos kara
lius, kuris da*jar yra Anglijo
je, esąs pasirengęs vykti į Etio
piją ir vadovauti sukilėliams.

TURKIJA NUTRAUKĖ PREKYBINIUS 
RYŠIUS SU ITALIJA

Paskelbė naują mobilizaciją

LONDONAS, birželio 12. -X 
Francijoje buvo susirinkusi vy
riausioji sąjungininkų karo ta
ryba. Tame susirinkime daly
vavo Anglijos premjeras Chur- 
chill, karo ministras Eden, gen. 
John Dili, anglų armijos vadas, 
Franci jos premjeras Reynąud, 
vice-premjeras Petain ir vy
riausias karo’vadas Weygand.

LONDONAS, birželio 12. — 
"Dvidešimt mylių platumo juo
sta pietinės Anglijos pajūriu 
liko paskelbta karo zona. Atei
viams yra draudžiama į 
ną įžengti.

Indijoje Pagavo 
Italijos Laivą

tą zo- Stebuklas Neišgel- Meksikos' Preziden 
bės Paryžiaus itas Pasmerkė Italiją

CALCUTTA, birž. 12. — In
dijos vyriausybė pagavo 9,515 
tonų italų laivą Calabria. Visa 
laivo įgula liko suimta.

ISTANBUL, birž. 12. — Tur
kija nutraukė prekybinius ry
šius su Ital ja ir įsakė visiems 
savo laivams plaukti į arti
miausius turkų uostus. Tuo pa
čiu metu karo laivai 
siųsti į^ Dardanelus.

Vokietijos, Italijos ir Ven
grijos ambasadoriai atlaikė An
karoje skubų pas tarimą, ka
dangi numatoma, jog Turkija

liko pa-

Ontajio Premjeras 
Bijosi Atakos

Išvežė Vaikus 
Moteris

Ir

12.

Dingo Lenkų Sub 
marinas

LONDONAS, birž. 12. — Ne- 
žinia kur dingo lenkų subma- 
rinas Orzel. To stfbmarintf is
torija ganą Jdppąic jpejeitiį. mę- 
tų rugsėjo mėneSj jis buvo in
ternuotas Taline, Estijoje, bet 
paspruko su dviem estų sargy- 
binia s ir prisidėjo prie anglų 
laivyno. Balandžio mėnesį Or
zel pasiuntė į juros dugną vo
kiečių transportinį laivą, kuris 
gabeno kareivius. Apie 300 
kiečių žuvo.

LONDONAS, birželio
Prieš kelias dienas buvo atga
benta laivu 1,000 vaikų ir mo
terų iš Maltos ir Gibraltaro. 
Tai reiškia, jog anglai numatė, 
kad Italija rengiasi karą pa
skelbti.

BERLYNAS, birželio 12. — 
Vokiečių karo vadovybė giria
si nacių armijų pasisekimais 
vakarų fronte ir tvirtina, jog 
šį kartą jokis stebuklas nebe- 
išgelbėsiąs Paryžiaus. Jei 1914 
m. 
žiu 
las 
di;

franeuzams pasisekė Pary- 
išgelbėf, tai tas stebuk- 
nebepasikartos dabar. Gir- 
vokiečių armijos esančios

daug pajėgesnės ir sutriuškins 
franeuzų pasipriešinimą.

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
12. — Prezidentaš Lazaro Car- 
denas pasiuntė Franci jos pre
zidentui Lebrun telegramą, ku
rioje jis sako, jog Italijos įsi
vėlimas į karą paliko labai 
skaudų įspūdį Meks kos vy
riausybei. ToJigu jis linki Fran
ci jos žmonėms kuo geriausio 
pasisekimo. t-

45,000 Tonų Karo 
Laivai

vo-

Numušė Nacių 
Bomboneši

LONDONAS, birželio 12. — 
Aviacijos ministerija paskelbė, 
kad pietrytinėje Anglijos daly
je liko nušautas nacių Hein- 
kel tipo bombonešis.

Anglijos Reikalus
Prižiūrės Amerika
LONDONAS, birželio 12. — 

Jungtinės Valstijos sutiko pri
žiūrėti Anglijos interesus Ita
lijoje. Visi anglų reikalai liko 
pavesti Amerikos ambasadai 
Italijoje.

Montgomery Išliko 
Gyvas

Kanadoje Sulaikė 
Tris Amerikiečius
MONTREAL, birž. 12. —‘ 

Trys Amerikos piliečiai, kurių 
vardai neskelbiami, liko polici
jos sulaikyti. Jie yra kaltinami 
tuo, kad su fotografijos apa
ratais įsigavo į uždraustą zo
ną. Eina tyrinėjimas' ir ban
doma nustatyti, kokiais tiks
lais jie tą zoną aplankė.

Ginti Paryžių Butų 
Kriminališka

Japoniją ir Siamas 
Pasirašė ^praugiš- 

: kūmo Paktą

WASHINGTON, D. C., birž. 
12. — Jungtinių Valstijų la- 
vynas jau užsakė du po 45,000 
tonų karo laivus. Be to, liko 
užsakyta 20 mažesnių karo lai
vų, kurie bus daromi New Yor- 
ke' ir Philadelphijoje.

Laivai liko užsakyti tuoj po 
to, kai prezidentas Rooseveltas 
patvirtiną . pgjskyr mą $į,400,- 
JOOjdOO laivyno reikalams'. ,

BERLYNAS, birželio 12. — 
Vokiečiu) aukštieji pareigūnai 
sako, jog butų “kriminališkas” 
dalykas, jei franeuzai gintų 
Paryžių taip, kaip padarė len
kai, kurie beveik visą menesį 
gynė Varšuvą.

Girdi, visi daviniai rodo, jog 
.franeuzai rengiasi pakartoti

Australija Pagavo Varšuvos tragediją, kad pas- 
_ r • r<u* palotų vokiečiams prikiš-Italų Laivą ti “kulturschande” (kultūros 

-- 1— " niekinimą).
CANBERRA, Australija, bir- Atrodo, kad vokiečiai dabar 

želio 12. — Prekybos minis- samprotauja taip, jog iš viso 
tras G. McLeay paskelbė, kad yra kriminališka gintis prieš 
Australijos vyriausybė pagavo Hitlerio gaujas.
9,780 tonų italų motorlaivį Re- —------------
mo Laivas liko pagautas Fre- KaizCHS Seka Žemė- 
mantle uoste. | , .

tapius .
Stebės Grenlandiją DOORN, Holandija, birž. 12.

TZ 1 I - * 1O I— Buvęs Vokietijos kaizeris 0TTAWA, Kanada, birz. 12. . - j-j*-. vi, t ™ i Wilhelmas su didžiausiu atsi- — Premjeras W. L. Macken- . v .
• tz- i n - i j i-» dėjimu sekąs žemėlapius,' kur Zie Kmg paskelbė, kad liko pa- , x. ....... . . , ' parodoma mūšių eiga Franci-skirti konsulas ir vice-konsu-1. Tz • • v-, , ... . T . joje. Kaizerj saugojanti garbesas Grenlandija!. Jų pareiga kuri susidedanti

bus mformuoli Kanadą apie L kareiy
danų salos reikalus.

iš

PARYŽIUS, birželio 12.. — 
Robert Montgomery, žinomas, 
Amerikos kino aktorius, vos 
išliko gyvas, kai vok ečių bom
bos ėmė kristi prie ambulanri 
so.

Egiptas Rengiasi Internavo Italus
Paskelbti Karą Š^ntojoje

Italijai žeme3e

Montgomery yra su Ameri 
kos ambulansu

TOURS, Franci ja, birž. 12. 
— Neoficialiomis žiniomis, Egi
ptas, nežiūrint Mussolinio įspė
jimų, rengiasi Italijai karą pa
skelbti. Tos pat žinios sako, 
jog ir Turkija pradėsianti ka
rą su italais.

JERUZALE, biržeUo 12. — 
šimtai italų liko pasiųsti į kon
centracijos stovyklas. Likusie
ji yra griežtoje policijos prie
žiūroje. Italų veikimas liko vi
siškai užgniaužtas.

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

šiandien pragiedrėjimas; 
vis dar vėsus.

Saulė teka 5:14 v. r.,

pri

oras

Kul

Italijos Ultimatu
mas Egiptui

Sako, Kad Abisinijo 
je Prasidėjęs Suki

limas

TOKIO, birž. .12. -—1 Japoni
ja ir Siamas upasirašė draugiš
kumo paktą.i Kai paktas buvo 
pasirašytas, tai Yakichiro Su
ma, japonų delegacijos vadas, 
pareiškė, jog tas dokumentas 
liudija Japonijos nusistatymą 
palaikyti taiką pietiniame Pa- 
cifike.

Brazilijos Preziden 
to Kalba Sukėlė

Nerimą

Turės Pasirinkti
TOURS, Francija, birž. 12. 

— Franci joj e priskaitoma 1,- 
500,000 italų, kurie vyriausy
bės patvarkymu turės padaryti 
pasirinkimą: ištik’mai tarnau
ti Franci j ai arba eiti į koncen
tracijos stovyklas. Militarinio 
amžiaus italai turės stoti į ar
miją. '•

Daugelyje Francijos miestų 
prasidėjo demonstracijos prieš 
italus. Vyriausybė pasirūpino 
jų nuosavybes konfiskuoti. •

Bendrai manoma, kad dide- 
nuošimtis italų pareikš sa- 
lojalumą Frąncijai.

BUENOS AIRES, Argentina, 
birž. 12. — Brazilijos prezi
dento Vargas pasakyta kalba 
čia susilaukė labai nepalankių 
komentarų. Vienas laikraštis 
rašo; jog savo fašistine kalba 
Vargas pateisina barbarišką 
agresiją.

Kaip žinia, Vargas smurto 
pagalba įsigavo į Brazilijos 
prezidentus.

Brazilijos kaimynai susirū
pino dėl tos Vargo kalbos. Bi
josi, kad kartais Vargas ne
pradėtų nacių keliais eiti.

Pašalino Nacius

lis
vo

Argentina Bus.
Neutrali

BUENOS AIRES, Argentina, 
birž. 12. — Vyriausybė paskel
bė, jog ryšium su Italijos pa
skelbimu karo sąjungininkams 
Argentina* laikysis neutraliai. 
Tuo pačiu metu vyriausybė li
ko įgaliota griebtis reikiamų 
priemonių, kad neutralitetas 
butų išlaikytas.

šešiolika Amerikos 
Laivų Karo Zonoje

NEW YORK, birž. 12. — 
Anglų radio paskelbė, kad 

jsinijoje prasidėjęs smarkus ju-

CAIRO, Egiptas, birž. 12.
— Čia pasklidu žiąia, kad Itą-
fiją pasiuntusi ultimatumą
Egiptui. Tačiau toji žinia kol-Jdčjimas, kuris yra atkreiptas
kas nepasitvirtino. prieš okupantus italus. ,kas nepasitvirtino.

ALEXANDRIA, Egiptas, bir
želio 12. — šešiolika Amerikos 
laivų, kurine buvo Viduržemių 
juroje, rengiasi plaukti atgal. 
Jie plauks per Suez kanalą.

BOGOTA, Colombia, birž. 12. 
—. Visi., vokiečiai, kurie pasi
žymėjo savo pronaciskomis sim
patijomis, liko pašalinti iš avia
cijos tarnybos. Amerikos spe
cialistai ir lakūnai užims vo
kiečių vietas.

Italai Išsprogdino 
TiltąI

TOURS, Franci ja, birž. 12. 
— Italų kariuomenė išsprog
dinti prie Vinti Mille tiltą, ku
ris yra Frantjijos pasienyje. 
Manoma, kad Italija yra su
traukusi apie vieną milijoną 
kareivių j Francijos pasienį.

Meksika Nustatys 
Peso Vertę

gali bile dieną į karą įsivelti.
Iš Budapešto pranešama, jog 

Turkija paskelbė naują mobi
lizaciją: likę pašaukta 2’00,000 
atsarginių karių. Tokiu budu 
Turkijos armija susidesianti iš 
800,000 kareivių. Be to, eina 
didelis prisirengimas karui: 
taisomos militarinčs skraidyk- 
los, keliai, tam tikruose punk
tuose koncentruojama kariuo
menė.

ST. THOMAS, Ontario, birž. 
12. — Ontario provincijos prem
jeras Mitchell Hepburn pareiš
kė, jog policija turinti infor
macijų, kad Amerikos naciai 
ir fašistai esą .susiorganizavę 
pulti Ontario provnciją. Jie 
tik laukią įsakymo iš užjūrio.

Nors daktarai įsakė premje
rui ramiai užsilaikyti, vienok 
jis ir sirgdamas padarė pareiš
kimą. Girdi, jis priverstas bu
vęs prabilti, kadangi reikalas 
esąs labai svarbus. Jis dar pri
dūrė, jog Amerikoje yra daug 
nacių 
kurie 
valią

ir fašistų simpatizatorių, 
pasirengę esą diktatorių 
pildyti.

Uždraudė Dėvėti 
ženkliukus

HARRISBURG, Pa., birž. 12. 
— Pennsylvania nedarbo kom
pensacijos departamento dar
bininkams liko uždrausta dė
vėti sagučius su užrašu “The 
Yanks Are Not Corning”.

Lewis G. Hincs, darbo ir 
pramonės sekretorius, pareiš
kė, jog tas šūkis buvo komu
nistų sugalvotas ir komunistų 
organizacijos stengiasi 
ženkliukus išplatinti.

tuos

Grąžino Titulą Ir 
Dekoracijas

YORK, birž. 12. - 
Guggenheim, Amerikos 
draugijos garbės pir-

NEW 
Will'am 
gynimo 
mininkas, grąžino Italijos ka
raliui titulą ir dekoracijas. Tuo 
budu jis pareiškė savo protes
tą prieš Italijos paskelbimą 
karo.

Demonstracija Prieš
Italus

v MONTEVIDEO, birž. 12. — 
Prie italų klubo įvyko didelė 
demonstracija. Minia pradėjo 
daužyti langus. Po kurio laiko 
policijai pasisekė tvarką at- 
steigti. Senato komitetai pra
dėjo ruošti planus šalies gy- 
n’mui. ‘ '

Kanadoje Italai Bus 
Registruojami

0TTAWA, birž. 12. — Viso
je Kanadoje policija pradėjo 
sulaikyti italus, kurių priskai- 
toma iki 12,000. Jie bus regis
truojami ir laikomi aštrioje po
licijos priežiūroje. Pavojinges- 
nieji bus pasiųsti į koncentra
cijos stovyklas. Tas pat pada
ryta ir su vokiečiais, kurių čia 
yra apie 16,000. Nužiūrimi vo
kiečiai (162) yra laikomi kon
centracijos stovyklose. . , .

Policija Saugoja Ita
lų Paviljoną

NEW YORK, birž. 12. — 
Sustiprinta policijos sargyba 
liko pastatyta prie Italijos pa
viljono pasaulinėje parodoje. 
Pasak parodos komiteto pirmi
ninko Gibsono, iš visos Ame
rikos pasipylė protesto tele
gramos ir laiškai, kad italų pa
viljonas butų uždarytas.

Bilius, Kuris Siekia- 
si Pelną Apriboti
WASHINGTON, D. C., birž. 

12. — Senatorius LaFollette 
pareiškė, jog jis bandys pra
vesti bilių, kuris slekiasi karo 
pelnus apriboti. Tas bilius vy
riausiai palies ginklų, amuni
cijos ir šiaip karo reikmenų 
įmones.

Windsor Pašalino 
V okiečius, Austrus 
Ir Italus Iš Darbų
WINDSOR, Kanada, birž.'12. 

— Šio miestd taryba nutarė 
pašalinti iš miesto darbų visus 
vokiečius, austrus ir italus. 
Tas patvarkymas palies ir tuos, 
kurie turi Kanados pilietybę 
įsigiję.

GENEVA, birž. 12. — Ke- 
turi žmonės buvo užmušti Ge- 
pevos srityje. Sužeistųjų skai
čius esąs labai didelis. Nak
ties metu bombonešiai tą mie
stą iš trijų atvejų bombardavo. 
Kol kas dar nepatirta, kam 
tie bombonešiai ar bombonešis 
priklausė.

Paskendo Graikų 
Laivas

ATĖNAI, Graikija, birž. 12. 
— Graikų laivas Zinavia neto
li Sicilijos užėjo ant minos ir 

doleriu: už vieną amerikoniš- paskendo. Iš 30 jurininkų Žu
ką dolerį bus mokama penki vo du. Laivas plaukė iš An- 
Meksjkos pesai. ' Iglijos su anglių kroviniu.

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
12. — čia skelbiama, jog ne
trukus Meksikos Bankas nusta- 
'tys’^ėsti vertę santykyje su

Ai

PARIS, III., birž. 12. — čia 
liko areštuotas chicagietis Fre- 
derick Krast, kur s pradėjo į 
padanges kelti Hitlerį. Policija 
apie 
liam 
tuoj 
tirti.

tą įvykį pranešė federa- 
agentui, kuris iš DanviHe 
atvyko visą reikalą iš-



J. NAUJALIS

Ozuko laimes -- nelaimes
»■*»«<

(Tęsinys)
Publikai nusiraminus, Dzū

kas vis plojo, kad solistė tu
rėjo laukti, kol žiiibhės Šalia 
jo jahi nepahepė sustoti.

PabAijgus solistei pirmą dai
nelę, pdblika pradėjo ploti, o 
Užukas atsisegęs bubėtą nuo 
švarko atlapo riėšinosi į est
radą. Tačiau solistė pradėjo 
aūtrą dainelę ir jahi pVisi^jd 
grįžti į savo vietą.

Pabaigus solistei daihuoti, 
Dzūkas pasikėlė ir jau buVo 
bebėgąs į sceną, kuomet so
listė vėl pradėjo dainuoti. Jis, 
nebagas, turėjo grįžti į savo

vil... Nu, ir kap tU Žifrogus ga
li joms incikci?... A—a, o kap 
aš jiį myliii!... Ji tbklū graži“, 
tap gražiai gieda, t'ūkį gražų 
balselj tūri..; 1

Jo dHu^hš, pUhiatęs Džuką 
tokioj kablioj padėtyj užejd- 
dhl ėštrūdbs j din' pagelbėti.'

—Na, ką tu čfd padarė!? — 
jis užklausė Dzūko—Kokį tu 
čia buketą nupirkai?

—Nū lu lūaū liepė! UUpirkci 
buketų ir duoci jai.

—Aš tau sakiau, kad tu nū-

kokį dešimtį-penkioliką dole-

FRANCE i
T *

LYOM

Mt'Cenh

pabaigus trečią 
tė šalinosi nuo 

scenos, kuomet Dzūkas užbė
go ant estrados, suklupo, stai
giai pasikėlė ir, matydamas, 
kad jau ji beVcik nueis hiio 
scenos, sušuko:

—Panele, • panele, štai' aš

gėlių. Juk tai gėda dudti jai 
tokį bėV'ertį bukėtą. TU jai 
padalei labai didelę gėdą!

—Kų7 Ūž d’ėšiūicį-pėnki'oli- 
ką dolerių?! Už ciek pinigų aš

ihergų!...
—O tu “ėhėdp skate”! Da

bar tū viską šugadiįVai, biidd-
jums dovanoju šitų buketų!—įmas tokis skupus. Juk mergi

nos nemyli tokių skupų vyrų.Solistė atsisukus • ir pamd-
čius jį su tokiu keistu buketu'Tu padarei jai labai didelę 
rankoje, sušuko: .

—Ką? Buketą? Tai kokis čia menkos vertės - buketą 
buketas?! Mdn, tamsta, tik gč- ‘ 
dą darai!

—Nugi, aš... aš tavi labai 
myliu, tai ir šitų buketų tau 
dovanoju!

—Tu mane myli?! — ironiš
kai pratarė ji ir nusispiovus 
nuėjo nuo estrados.

Dzūkas pasilikęs 
scenoje, nežinojo nei 
ti, nei ką sakyti, o 
vartelioja iš juoko ir ploja.

Pagaliau jis 
sau kalbėti:

—Ot, tau ir 
mylėk jų, tai 
mylėk jas, tai Spiauna- ant ta-

gėdą, patiekdamas jai tokios 
prieš 

tiek žmonių! Ir tu nori, kad 
ji tave panlylėtų?

—-Nu, tai ji turi mani mylė- 
ci, d ne bu'ketų.

—Žinoma, kad ji turi tave 
mylėti, tačiau tu turi pasielgti

vienas

publika

kokis šykštuolis.
—-Tai gal jau ji ant inoni 

užširdo ir jau nenorės nei re- 
gėci mani.

—--Palauk, mes eisime Už, , — - . —- -------------------------- 7 -------- -, #

pradėjo vienėSj scenos ir gal mums pasiseks

mergos!... Ne- 
joms negerai,;.

Sveikata ligoniams 
Knygute aprašo visokias vaistiš- 
kas žoles šaknis, žiedus1, lapus ir 
tt. šū apskaitymu nuo kokių ele
mentų jds yra tinkamos su spal
votų naujausių Europos kariškų 
šalių žennapiu, parodančiu svar
biausias laivų ir orlaivių vietas 
ir linijąs kelio tolumas nuo. vie
nų ligi kitų vietų 35c arba 3 se
tai už |1, taipgi pas mane gali
ma gauti visokias žoles bei šak
nis ant svarų, už pigesnį whoie- 
sale prekę negu kitlir.

M. ZUKAITIS 
333 DEAN STftEEt, 

Spencerport, N. Y.

Ūžėję už scenosį, draugas pa
prašė eboFOv yedeją, sUpažių-

Susipažinęs su sdhstpr jis 
perstatė savo draugą Dzūką 
jai, sakydamas:

—Panele, štai mano drau
gas Dzūkas Szimas Šzoiiunas.

rai į jį pažvelgė ir hieko neat
sakė.

Draugas, pamatęs tokį ne
malonumą, susigriebė sakyda
mas:

—Panele, atleiskite jam, nes 
tai buvo nesusipratimas. Ji's

Tuo pat kartu Dzūkas puolė

GRANE VUAL COMFAN V
Tėtehiiab iDftfSMOUTH 

'PoCABt/NT/s " Mint KuVi iš .gėrfauąta' 
daug dulkių išimta Perkant $7-33 
5 tonus ar daugiau ...... .................... •
Šmulkėsriės čtėl didelių namų. Per- £7^00 
.ant 50 tonų ar daugiau tiktai ........ . I
PETROLEUM CARĘON ’COKE $Q.O0 

Sales A** ekstra Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ®

COPR. N66DLSCRAFT SERVICE, INC. t. ,

HOUSEHOLD LINENŠ -. PATTERN 2568
No. 2568 — Išsiūvinėjimai baltiniams.

I NAUJIENOS NEEDLEDRAFT DEPt 

| 1739 So. Halsted 8t, ChtearO, Hl.

| ’Čife įdedu 10 rcerttU ii* UrAšati htsiųsil man PhVyYdį ^0

I Vardas Ir pairaMė.....-..^..  ......... ~.a—     ............................

No. 2568

AdreMks..

NAUJIENOS, Ohicūgo, Hk

Pawc$ T hrouįjh 
Mo(mtdin$

i BELFČRt
Biffort Gap

GENEVAH

ASE

... NXujIENŲ:ĄCr^n >; Teteptatd ,
Žemėlapis parodo iš keikiu pusitį iiąlai; gali ata

kuoti Franciją. ,j >.?•<*
' • ■■ , ■ ■' 

—:----------------- į-į---- ..................................... ..... ...... .......
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ImKvalba

nihldauti':
—Persiprašau panelės!... 

bū’čykit man...
—Aš atleidžiu 1 

čiau čia nū Viela aiškintis. 
Ateik sekamą nedėldienį į 
mano namus,—-ir parašius ant 
šniočiuko popicrio savo antra
šą padūve jam.

—Labai, labai džėkavoju 
panelei—aš ateisiu. Iš džiau
gsmo Dzūkas įlėžin’ojo nei ką 
daugiau sakyti, nei ką daryti.

vdrtto, ilOi dtlrfšo. Tai bttvo 
Vi- apič šūši Inenėsiai atgal.

tamstai, ta-pUiU^lŪ Nugalėjai ,manęs pa-

Pantie SYčIlTutė TūVd pūseti- 
Uai užimta šį sekmUdicnį. Ap
valius ’kaiiibafį, na, gi ir pačiai 
teikėjo tinkamai pasipuošti 
laukiant jaunikio, o gal būt 
teisingiau —sėnberhio.

Tačiau tūi ytd jos dalykas 
ir mes čia jai neišmctinėsim'e, 
kėd gal ^ai prišeįs aj^ŠiVėsti..su.

te f
solfetė

—Gal jis yra ir nieko sau 
vaikihas, nors aš aįiię jį nieko 

... Tačiėli ūš viską sU- 
‘kdd'U jis ateis. Aš pa- 
jd, ar jis turtingas, at 
ir ar negeria, nes aš 
ir girtuoklių iiėpdkeh-

nežinati 
žinosiu, 
klausiu 
nerūko 
riikorių 
čiu!...

Jai tai Į) besikalbant, pasigir
do pabeldimUs į dūris.

•Ji greitai pribėgo prie dtirų 
pi’alal’č:

nežinaū... notfu gauti tokį 
vyrą, kuris nfei ruko, nei geria, 
Aa, ir yra tūrtingiak ,

—Aš kap 'cik tokis ir asiu: 
ftėi rūkau, nfef geriu, asiu ba
getas, nū ir tU¥iu gerų darbų.

—O kur tanfsta dirbi?
—-Nugi stakj arduose... žinai, 

kanele, tau nereikės pirkei 
pąrfumo... aš parnešiu!...

“kokis jis buš gtrds,” solis
tė painanė; \
, —0 gdl jąs turit ir sUVo na
mą?—ji pūkldusė jb. : , 

—Tai kapgi ntetUrėši— cik 
žmogus lauke negyvensi! ..

—Bet ar tas namas jūsų?
—N u, kUd aš jame gyvenu, 

tai ir rrtaiid...
— Tdi 'ką aš ir noriu žinoti... 

Mėldžiii mdn atleisti minutei.
—Tap, jtap. '
MAE, solistei prisireikė išeiti

miršti? »r L'

—Aš rte tik<-'negalėjau, ale 
ir nenorėjau; panelės pamirš
ti! Aš nutariau tolei jicškoci 
panelės, kęĮėi surasiu. Nu, ir 
ant ihano giliuko, jus turėjot 
kitu koncertų, kur aš jumis 
sucikau. Taigi dar prašau pa
nelės už manį tekėci, prašau 
neatsakyci!
~—Bet aš apįę tamstą nieko

po'chvaliD- 
prisimine

ir atidarydama jas
—Meldžiu tamstą
—Niech bendzie 

ni...— bet čia jam 
dtaugo patarimas Ir susigrie-.
bęs:—O-o, labą VakAVą... iie, 
ne... labą dzieną, ,pAnele. Gal 
jūūiš prūsylgo manį lankei?

—Taip. O kUr gi tamstos 
buvote taip ližlrtikę? 'Gal taxi’ 
ilgai n ea t važiavo?

—Aš pėsčias atėjau. Užėmė 
man cik Uzvį adzybį ate'iči.

Mat, kokis jis yra'paččdus. 
Tur b ui, jis turi daug pinigą, 
soliste pamanė.

—Tai meldžiu sėstis, n'es*
esat pavargę.

Jis atsisėdęs:
—O, aš nepailsau, ale cik 

man šicic 
pūsles ant kojų, ba dar nauji. 
Cik vėkar pirkau ir brangiai 
užmokėjai-.

—Tai man labai tamstos 
gaila, kad jųms^prisiejo taip 
toli eiti. • J

“Tur buc ji labai hiani myli,! 
kad tap labai manį škadaVo- 
ja/’ pamanė jis. <

—Mano kojų sopėjimas, tai 
niekas palyginus su mano šif- 
dziej sopėjimu!...

Solistė nusigando, manyda- 
ina, kad gal jis tūri ŠiFdies li- 
gk- .

—Tai tamsta turi širdies li
gą?—ji užklausė.

kamašai- užgraužė

buvau pirmų rozų panelės 
koncerte, kur jus giedojot salo 
ir kur aš į jumis incimyĮėjau, 

a^ano., širdzis nedavė man
pąkąjausJ.4,.į jumis įneimy- 
ISJaū, o nežinojau nei jūsų

,.į

gėriku užgesysiu Šitų cigaretų.
Užgesinęs cigaretą ir išsi

traukęs nosinę, išsklaidė du
rnus.

Ntjrukus , panelė Meiliutė 
sugrįžo.

-^Gaį tamstai.; prailgo vie
nam pasilikusiam?

—Žinai, .panele, man viena 
minutė be tavį pa virsta į me
tusi...

Tačiau savo miUtyj jis tu
rėjo, kad ji butų neatėjus per 
kokią valandą, tai jis butų ga
lėjęs daugiau išsigerti ii* parli-

tūi tik to ir reikėjo, nes jis 
paliko ištroškęs.

—Gerai, kad ji išėjo, lai aš 
gdlėsiti sau išsigerti, bū labai 
ištfpškęs 
padatyci kUgc’rluvės, alė ji 
ko, kė'd girtų vyrų heniyli, 
aš jai ii’ žysiu... Dar 
rt'au: Uidh bUS daugiau!-..

Pageria keletą sykių ir 
pradeda kalbėti vienas sau:

—Dar busiu drąsesnis atsa- 
kyci jai į visokius klausimus, 
ba ji visko klausinėja... A-tl, 
tap norisi užsirukyci...

Išsiėmęs ei gurėtą užsirūko, 
ir traukia toliau:

—Ale ji sako, kad ji nemyli 
ir rūkorių. Tur buc ji mistiną, 
kad aš asiu kokis aniolas! Ale 
ji gali tuojau sugrįžei, tai aš

■. Acinešau viskės
se
tai

r>

—Bet iš kur Čia durnu atsi
rado šitam kambaryje?—ji pa
klausė.

(Bus daugiau) • J

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
i •...

John F. Eudeikis
/SEMAU^iA IR DIDŽIAUSIA LAįDO^MiO ĮSTĄlGA

biENA IR NAKTi
Visi 'Telefonai YARDS 1741-1742

46bŠ-i)7 So. Herihitago Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tėlelonaš LAFAVETTE 0727

u • koplyčios visose

Klausykite hiusų radio programų Antradienio fr šeštadienio ryt- 
, mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties <1480 K.) 

su Povilu saltimieru.

Laidotuvių Direktoriai
illiiiiiiiiiliiiitiilhiiiiliiii  mum

NARIAI J 
Uhlcagos, A 
Cicero , K
Lietuvių . ® 
Direktorių 
AisociMįj'dš ’

tiiiiiiiUiiuiiMiiiiiiitiiiiiaiiiiail

Ambulance 
. PatiirnaVi- 
k inas Pieną 
I ir naktį

tuRiAte 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
Dalyse

iiAiiiiGiiiiui(<iiGiiif,iiriiii6iin

jv MULEVIČIUS
434& Š. C&Tifdrhia AVehne Thone LAfayettfe 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
W«št 4<>th Strėėt

. š. p. Mažeika
Žši9 Lfttiahita.AVėMie

Yards 1139
Yards 113S

. LACUaVviCž ir sunuš
12'314 Wesl 23rį PTa'ce Phdne ’Canal 2515
fefctfclUSl’te-44 fea’šl io'Sih Street ■ f et tttllhaii liftu

ALBERT V. PETKUS
4794 Sd. WėSterii AWu'e Phone Lafayette 8024

* ■ ■ * ■- ‘ ‘ ■ . *} ’ -

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY i B. PETKUS
6834 So.’Westėrtt Avė. Phone Grovehill 0142
141'0 $6uth ‘49th CdūYU ČicerO Phone Cifeero 2109

. ............................y.L.X...
t

Miestas ir valstija.,-

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

’irmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki • 
Šventadieniais: ii iki 12.

Dr, V. A. Šimkus 
ČYDYTOJAS I» CHIRURGĄ^ 

ir Akinius Pritaiko 
m* m ftAtsm

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVV1FE 
6630 S. VVesternat.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:0( 
v. r. Iki 5 V. ųopiėt 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Riek »n. pagal sutairt

4KIŲ SPECIALISTAI

l)r. V. E. SIEDL1NSKI
DfeNTisflrAB

Plfrh.t 'TrėčiadiertĮ, Šėfttadiėrtį
4431 Soi AshliiNd A Ve.

tvi. YAhnS 094
Aitrad., Ketvirtai. Petoktažtlėni
4143 Su-. Artihev AVt.

Tel. LAFAVETTE 3650

DR. STkIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nbdėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787 , 

Namį Tel.: fcilOSPECt

DR. C. Ž. VEŽELIS 
DANTISTAS f 

t«4ŽV Srt. Ašhiartd 4 ve.
arti 47 Street 

Teflonas YARDS 2248
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Spredoj pagal sutartį.
— - ------ >----- -------

DR. VAirUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaūdėj iiho 
svaigimo, akių aptemimo, nėrvuOtu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri- 
rehgia teisingai akinius. Visuose At
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas Sp^alė atyda atkreipiama 
į m. > k y? ios vaikus Kreivos aky? 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugėiyj * iktšitikimų akys atitaisė 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

fel Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 16 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį, 
■jį—T-  iim

8

LIETUVIAI
Gydytojai ir deNtistai 
Amerikos Lietuvių Oakiarų 

________ Draugijos Nariai. ,
Ofiso Tei. YAflDS 5921

DR. BERTASH
756 VVest 35th St.

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

Nedėliomis pagal Sutartį.
Rez. 4910 SO. M1CHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Štrefct

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedel. pagal sutartį 
Rez. 6631 ’Šo. California AVehtie

Telefonas Republic 7868

Ofisė Tel. Virginia 0036.
Residenęijop Telefonas 

BEVERLV 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso \alandos: 

nlo 1—gFtt riiJto k—8:30 vai. vakaro
Nedėlioj pagal sutartį

Dr. E. Pulsnvki I# Van
Gydytojas ir chirurgas

Valandoj kasdien 2-4 ir 6-° vkk.

1957 ,Wj Garfiėld Blvti.
Cor. Damteh. Hemlock 6699

A. Mimtvid, M. D.
. West Town Statę Bank Bldg. 
2400 WEST MADISON StREĖT

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Telefonas SfcELEY 7330 

Namų telefonas Brunswick 0567

btt. BRUNO J.
ZU BRIČKA s 

gydytoja* rtt CHIRURGAS 
2808 VVt'št 63rd .SL 

VALAKUOS: 2—4 ĮiopUV tt j^-ll 
vakaro, tfeoiadiėniais ir šfekmadi*- 

įiiąis pagal susitarimą 
Telefonas HF.MLOCK «111

Kiti Lietuviai. bakUrtl

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) . . ■

GYDYTOJAS IR ClilRtfcUAS 
2569 West «3rd Strfcėt

Ofiso valandos: nuo 1- -4 ir nuo 
7—g vai. vakaro ir pagal sutartį 
Of. o Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGIN1A 242J

Dr. Margeris
3325 So, Halsted St.

Valandos: nūb 10 V. iki ž j5opie/ 
ir n«o 6 iki 8 vakaro. 

Šventadieniais tik susitarus.
Phonfe YARDS 7299. .

‘ Tel. Ofrficfc Wentworth 0330 ‘ ’ 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų. 7—8 vak 
išskyrus seredorUis ir ‘šūbatOhlis

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir LaboYatorlja 
1034 W. 18th ’SL, hetMi MTotgah S t 

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

Tel. CAfckL 3110
Rezidencijos telefonai: 

S&peHot 9454 kr VehtTal 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

ČHIČAGO, LLL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; pUp - iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.
Phone 2380

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maliriče Kahn 
sotJfft AšftLANb AVk

Ofiso valandos. .
Nuo 40 iki 12. diena, 2 i)d 3 po
plėtiį, 7 iki 8 vai. Nėd. rttfo 10 Hd 12

Rez. Tctephbhe PLAZA 9200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
■Ketvirtadieniais fr Sekmadieniais 

— pagal tfirtartį.

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

7 So. Deatborft St
fcbom 1'230

Ofiso tel.. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395

%25c5%25a0iV%25c4%2597sti..su
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Clevelando ir Ohio Žinios
I l.l. I .11 ■ I lll-^,..   „ HMę.11 .jnui.ll   I .1. —

Komunistai Pakrikę. — “Sąjunga” Su Tautininkais Ne
davė Rezultatų.—Keisti Komunistų Pasiūlymai Kon
gresą likviduojant. — Parapijos Piknikas. — Mokyk
los Išeina Atostogoms. — Veikimas Apsnūdęs. — 
SLA Seimui Artėjant.

Vokie- 
demo-

kom i-

Iš visko matyti, kad musų 
vadinami komunistai jau visai 
pakriko, ir savotiško nusistaty
mo veikime nebeturi. Tai gali
ma spręsti iš jų darbų ir pasi
elgimų įvairiose organizacijose. 
Viena, jų nacionalė komunistų 
partija sugriuvo, ir su fašistais 
susidėjo. Tai buvo jų pirmuti
nis pakrikimas. Be to 
susidėjo su diktatoriška 
tija ir viešai išėjo prieš 
k ra (iškas šalis.

Vėliau tai ir tautinės
nlstų partijos vadai subyrėjo. 
Na, ir dabar jau patys nebeži
no kur pulti, ir prie ko glaus
tis. Taigi, štai ir pasirinko sau 
už prietelius vadinamus tauti
ninkus, ir pradėjo su jais bi
čiuliauti. O geriausi proga 
jiems matėsi SLA organizaci
joj. Jie manė sau, kad Pild. Ta- 
iybos rinkimuose pasidabys gė
jų kelią ateičiai. Na, o vadina
mi tautininkai tikėjosi to pa
ties. Jie manė, kad dabar bus 
gera proga, su komunistų pa
galba laimės linkimus, ir pasi
darys dideliais vyrais.

Bet štai kas iš tų sutarčių ir 
to visko išėjo. Ogi niekas! Da-

ti “Tėvynės” redaktoriaus su
kelta betvarke, bet ar jis tai pa
darė? Visai ne. Darė viskų kaip 
tik atbulai. “Sandara” buvo ir 
dar tebėra pilna visokių nesą
monių apie Susivienijimo rei
kalus. Tai štai kų gero atnešė 
ta sąjunga tarp tautininkų ir 
komunistų. Tikrenybėj pasiro
do, kad socialistai, eidami tei
singu keliu, dalig toliau nueina.

Dabar dar galima paimti ki
tų pavyzdį iš komunistų veiki
mo. Kada Clevelando buvo su
šauktas susirinkimas likviduoa 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Ohio vhlstijds skyrių, tai komu
nistai ir vėl bandė savo gera
širdystę parodyti. Jie tuoj pa
kišo pasiūlymus, kad buk rei
kėtų Kongresų perorganizuoti 
kitu vardu, ir likusius kelis do
lerius pervesti tai kitai organi
zacijai. O juk jie patys gerai 
žino, kad Am. Liet. Kongresas 
buvo sutvertas ir aukos buvo 
renkamos tik šelpimui Lietuvos 
politinių kalinių.

Kiti net pasiūlė, kad reikia 
šelpti Amerikos kalinius, bet 
nenurodė kokius. Tai mat ko
kie keisti žmonės. Buvo dar ir 
tokių tame susirinkime, kurie

NAUJIENOS, Chicago, m,

Dar Vienas Chevrolet Pagerinimas

Chevrolet automobilių skaičius vis labiau kyla. Tą skatina, 
matyti, naujieji išradimai, bei pagerinimai, štai ir dabar skubama 
pranešti dar vieną naujieną. Išrastas prietaisas, kuri pavartojus 
prie veidrodžio, galima pašalinti tą nepatogumą, kuri sudaro iš 
užpakalio važiuojančio automobilio šviesos. Mat, tos šviesos persilau
žusius veidrodėly atsispindi Į šoferio akis, kliudydamos matymą 
kas dedasi iš užpakalio, šis prietaisas tą nepatogumą pašąliną taip, 
kaip parodyta vaizde.

Kalbant apie Chevrolet karų pareikalavimus rinkoje, tenka pa
žymėti, kad per pirmąsias dešimts gegužės mėnesio dienas Chev
rolet dyleriai išpardavė net 30,299 naujų keleivinių ir komercinių 
karų. Tą patvirtina ir generalis vedėjas William E. Holler. Jis 

. sako, kad tas skaičius esąs net 30.3% ankstybesnis už praeitų metų 
to paties laikotarpio.

Kyla naujų pirkimas, nesilieka,—sako tas pats vedėjas,—ir 
vartotų Chevrolet pareikalavimas. Jų parduota per kalbamą laiką 
net 54,379, arba 16.5%. daugiau negu tokiu pat laiku praeitaisiais 
metais. Tada parduota 46,663.

Lietuvos

JAUNA LIETUVA
TAUPO !

- Vykdomos taiKAUNAS
pymo auklėjimo darbų Taupo
mosios Valstybės Kasos jau iš
dalino mokyklinio amžiaus 
taupytoja uis už 1939 m. tau
pymų paskirtos premijos, ku
rių skaičius siekia 328 (pernai 
— 318). Jaunieji taupytojai 
taupo visuose Taupomųjų vals. 
kasų skyriuose, kurie veikia 
prie didesnių pašto įstaigų ir 
pfrie Lietuvos Banko skyrių 
taupyti galima specialiais tau
pymo ženklais, kurių yra po 
5, 10, 20 Ir 50 centų ir pini
gais. Jaunųjų taupytojų šeima 
iki praėjusių, ypatingai nera
mių ihetų gana smarkiai didė
jo. Antai, 1935 m. sausio 1 d. 
Taupomosios v. kasos tureio 
2j8|8 mokyklinio amžiaus tau
pytoją, sudėjusių 407,000 litų, 
1937 m. šttusib 1 d. — 4,292 šu 
470,ObO sutaupė, o 1939 m. sau
sio 1 d. — jau 5,460 su 720,000

litų. Tiktai paskutinieji metai 
buvo jaunųjų taupymui nepa
lankus, riės nemažas jaunimo 
būrys, daugiausia suaugusiųjų 
paveiktas, savo sąskaitas už
darė ir taupymų nutraukė. To
dėl ir nenuostabu, kad 1940 m. 
sausio 1 d. jaunųjų taupytojų 
Taupomosiose v. kasose suma
žėjo iki 4,736, o jų sudėtos su
taupo^ tesiekė tik 532 000 lt. 
Tačiau nuo šių metų pradžios 
mokyklinio jaunimo taupymo 
veikloj vėl ėmė reikštis žymus 
pagyvėjimas.

VILNIUS.—Į Prekybos, Pra
monės ir Amatų runius kreipė
si vienas Vilniaus krašte esąs 
linų apdirbimo fabrikas, kad 
jam butų duotas leidimas ati
daryti vatos ir katonino įmonę. 
Vata ir katoninas butų gamina
ma iš linų pluošto. Katoninas 
galėtų pakeisti medvilnę, kurios 
importas dabar yra žymiai pa-.

Garsinkites “N-nose”

BRIDGEPOftT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Taisome bei ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Dykai! Dykai! Dykai! 
PUIKUS VEIDRODIS 

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

DARBAS IR 
MEDŽIAGA

Lengvaus Kredito — VienAnt
Parašo. Nereikia {mokėjimų, Po 

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

Dykai Apskaičiavimas 
Dykai Pristatymas 

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO. 

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

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

$S.OO | Mėnesi

Vlusų naujas antrašas yra toks:

va.j nuleidę ir nieko nelaimėjo, 
kaip vieni, taip ir kiti, o pažan
gus ir galvojų SLA nariai išrin
ko Piki. Tarybų tokių, kokia 
jie manė yra tinkama vesti or
ganizacijos reikalus.

kodėl

kusių kelių dolerių. Jie pareiš
kė; kad buk tai tokis kūnas 
kaip komunistų organizacija 
esanti atsakominga.

Na, tai kaip reikia su tokiais 
žmonėmis veikli, ir prie kokios 
Išvados galima prieiti? Kiek da
bar matosi, tai komunistai ir 
fašistai iš kailio neriasi paimli 
vadovybę. Bet tas gali nueiti 
niekais. Demokratijos šalys 
Ii dar viską laimėti, ir jie 
siliks nereikšmingi, kaip ir 
niau buvo.

SLA geros valios nariai turė
tų susitarti, ir apsivalyti tų ne-

pa-
se-

Musų mieste Dirvos* Čalis per 
laikus rėkdavo pilna burna, kad 
socialistai viskų laimi, ir vien 
tik su komunistų pagalba. Bet. 
p. Čali, kam komunistai davė 
pagalbą šį sykį? Ar ne tamstai 
ir kitiems tokiems? ir
rinkimų laiku nevarei agitaci
jos prieš komunistus kaip pa
prastai darai?

Taipgi ir kitas tautinis laik- 
raštiš “Sandara”, kiek nesąmo
nių prirašė laike rinkimų. “San
daros” redaktorius p. Vaidyba 
dar yra net ir apšvietos komi
sijos narys, ir turėjo susirupin-

kad jie mažai reikšmingi, bet 
sudaro šiek tiek nesmagumų.

Toliau, dar buvo ir šitokis 
pasiūlymas tame kongreso lik
vidavimo susirinkime, kuris į-

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą jr kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių* moterų reikalams “Moterų
Pasaulį”

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITRUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

saltimiero Rytmetinių
14M KYLOCICLES

RADIO
PROGRAMŲ 

, 19:M VALANDĄ RYTO
RAŠTINt:

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050
-.11.1 I I ...................................... ............................................—

M

vyko birželio 2 dienų. Vienas 
komunistų vadas išsitraukė iš 
kišenės savo gerbiamų laikrašeį 
ir paskaitė: Buk Brooklyn, N. 
Y., esąs tokis žmogus, kurio ir 
vardų paminėjo, kuriam butų 
reikalinga tas aukas priduoti. O 
jisai tai rūpinsis gelbėjimu 
Liet, politinių kalinių. Tai to
kių politikų koniuništai* veda, jai paskirtas Jungtinių Valstį 
Jie pirmiau šoko gelbėti politi
nius kalinius, kurie buvo Sme
tonai prasikaltę, o dabar jau 
nori gelbėti tuos, kurie ir Sta
linui yra prasikaltę gyvendami 
pačioje Lietuvoje. Juk lai jie 
vadina ir tuos parsikaltėliais, 
kurie eina prieš Stalino dikta-

Naujas Pasiuntinys 
Kanadai

WASIHNGTON, D. C., birž
11. — J. Pierrpoitl Moffat, naų-

jų pasiuntinys Kanadai, turė
jo pasitarimą su prezidentu 
Rooseveltu. Netrukus po to jis 
.švyko į Ottawa, -^Kanados; so- 
stinę- .0

Trr1
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BUILDING COMPANY 
2716 West 42nd Street 

Tel. Lafayėtte 0331 
Muro, Cohcrėte ir Cšrpenter 
Darbas—Taisom Senus—Statom
Naujus Namus, Apskaittiuojam 
ugnies nuostolius veltui. Mes 
taipgi sufinansuojam lengvais 

išmokėjimais.
................ ..■■■■■■■i. ,,

Skubus patarnavimas
Patėnklnimas užtikrintas

Stanley Mitcliell Co.
Expertai Reer Co’l Valytojai. 
6059 SO. WASHTENAW AVĖ. 

Tel. Hetnlock 7407
' CHICAGO.

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

Česnakai Padeda ŽarnŲ 
Nuodus Pašalinti

Apsvaigęs? Dažnai g-ąlva skauda? Priežasti
mi Kali būti žarnų apsinodipimas nuo kenks- 
mingrų bakterijų storojoj ' Žarnoj. Ateikite 
šiandien ir gaukite duo»nią bandomąja pa
keli bekvapių DEARDORN Česnakų tablečių 
TA'V'TZ’ A T DYKAI. Pamatykite kaip pa- 
U A pjausite | poras dienų 1
Gaukite DYKAI samnolt l> Walgreen Vais
tinių. Parsiėuoda vlsnoatj didžiuosuose vais
tinėse.

Birželio 9 dienų naujosios pa
rapijos piknikas įvyko Machu- 
tos darže. Diena buvo graži, tai 
ir publikos atsilankė nemažai. 
Pirmutiniai piknikai nebuvo 
pasekmingi dėl lietingo oro.

Clevelando Lietuvių žinios 
padarė teisingų pastabų. Jos pa
žymėjo, kad, nežiūrint kų tau
tininkai su komunistais darė, 
bet SLA vis tebevaldo didžiuma 
pažangiųjų narių. Toliau sako, 
kad vistiek socialistai turi ge
resnį vardų visuomenėje.

Šį mėnesį Clevelando mokyk
los paleidžia tūkstančius moki
nių trims mėnesiams atostogų. 
Daugelis iš jų jau nebemano 
grįžti mokyklon ateinantį rude
nį. Bet reikia pagalvoti, ar tie 
šimtai tūkstančių jaunuolių ga
lės susirasti darbus privačioj 
industrijoj, kad pasidarius sau 
pragyvenimų. Tų galės tik atei
tis parodyti. Yra apgailėtina, 
kad jaunimas, išėjęs į pasaulį 
sau laimės ieškoti, vargiai gali 
susirasti kokį darbelį ir dolerį 
— kitų užsidirbti.

Vasarai atėjus ir orui sušilus, 
visi , aptingo ir veikimas daug 
sumažėjo lietuvių tarpe. Svetai
nės beveik užsidarė, visi va
žiuoja į laukus pakvėpuoti švie
žiu oru. Well, kai ateis ruduo, 
ir vėl visi susirinks į didesnius 
burius ir veikimas atsinaujins.

Jonas Jarus

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

Fordas Gamins Nau
jus Motorus Lėk- j 

tuvams ? ■
DETROIT, Mieli., birž.; 11. 

— Pranešama, kad Fordo; in
žinieriai baigia konstruktuOli 
naujos rųšies motorą lėktu
vams. Tasai motoras busiąs pa
prastesnis nei dabar naudoja
mi ir todėl lengviau padaro
mas.

Prieš 
reiškė, 
tik bus

-

I

■ /

kiek laiko Fordas pa- 
kad jo dirbtuvės, jei 
reikalas, po šešių me

nesių galės pagaminti 1,000 
lėktuvų per dieną. "

Andy Paplis 
Softball Komandoj
Šįvakar Loš Su Mayivoodii

Parichy stadijone, prie Har- 
lem ir Harrison gatvių, šįva
kar susitiks dvi “softball” ko
mandos, Mateli Corporation pf 
Americą ir Maywood A. C.

Pirmojoj komandoj lošia 
garsus buvęs Notre Damė 
“footballininkas”, lietuvis p. 
Andy Puplis.

Vakar jo komandą susitiko 
Waukcgane su Reingold ‘soft- 
ballininkaiš”.

Ciceroj 64,438 
Gyventojų

< l. 7 < • .. ■ ■

U.S. 1940 cenzas parodė, kad 
Cicero miestelis dabar turi 64;- 
438 gyventojus. 1930 cenze tu
rėjo 66,602. Reiškia, gyvento
jų skaičius Ciceroj šiek tiėfc 
sumažėjo. • 1

ii
■ »«■ ’ * i
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PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
1939 Mažas BŲIGK 4 durų aedan, radio, heater $695
1933 Mažas BUICK 4 durų sedah, rądior heater
1937 Mažas BVICK 4 durų sedąn šų viskuo ....
iąšff MęKARD sęndan su viskuo .....
1Q37 PONTlAC SEDAN su'radio su heater ...
1936 OLDSMOBILE sfedan su viskuo ...............
1938 Mažas BUICK opera coupe su viskuo .......
Į937 Mažas CHRYSLER SEDAN ........... .
1936 PONTIAG COACH, geram stovyje ..........
1037 FORJJAS SENDAN su radio heater, geram st. 365
1936 Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ............. 345
|934 CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165 
Visi automobiliui pertaisyti, yrą geram stovyje ir pilnai garantuoti.

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

, VARTOTŲ AtJTOMOBILlŲ LOTAS
815 W. 31st St. skersai 31 gatvės north snow ROOM

DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 
Atstovai:

KASIAS SABONIS,’JOHN RODIN, TONY KAPIšKEI “Shorty”

565 
445 
345 
385 
345 
555 
365 
285

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

Ar nori keliauti juromis? 
Ar važiuojate atostogoms 
į Californiją ar kitur? 
Ar važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės į 
NAUJIENAS, č io n a i s 
gausite patarimą kaip pa- 
togiaus ir pigfaus tokias 
keliones atlikti.

Turime agentūras, lai
vų, traukinių, busų ir or
laivių. >. , ; - ■

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

2

INSURANCE
(APDRAUDA)

<

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namą savi

ninkų, kurioje randui ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien- 
. / , ; raštis Amerikoj.
NAUJIENOS * turi savo korespondentus visuose 

Amerikos miestuose ir kituose pašau* 
lio kraštuose.

NAUJIENOS paduoda vėliausias pasaulines žinias. 

NAUJIENOSE rohe Reoemraruotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj Q>e Chicagos) 

kainuoja $5,00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu:

“NAUJIENOS”

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

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

i
p* ‘ !->' • ik ••
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by

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday
The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone ČANal 8500

Subscription. Rates:, 
$5.00 per year in Canada 
$5.Q0 per year outside of Chicago 
$8.QQ per year in Chicago 
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914. at the Post Office 
of Chicago, I1L, under the act of 
March 3rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

3 
18 
75

NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtąjį, birželio. 13, 1940

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St.» 
Chicago, BĮ. Telefonas Canal 8300.

....................................................................................... r

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu

Metams_______ ____ ___
Pusei metų_____________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams ___ ____
Vienam mėhesiui _______

ęhieagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ____________
Savaitei __ _______________

• Mėnesiui __ __ _
Jungtinėse Valstijose, ne Chicagdj,. 

paštu: (Atpiginta):
Metams ___   $5.00
Pusei metų ......    2.75
Ttims. mėnesiams. -----  1.50
Dviem mėnesiams ..... .......  1.00,
Vienam mėnesiui____ — .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ______________ '__ $8.00
Pusei metų------- -------------- 4.00į
Trims ųiėnesjams -------- - 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Amerikos talka sąjungininkams

neskelbti. Mussolini buvo išgelbėtas. Jo lėktuvai impera
toriaus Haile Selassies pulkus išsklaidė. 1 ... ...

Dabar vėl eina karas Abyssinijoje. Telegrama iš Pre- 
torijos (Pietų Afrikoje) praneša, kad Pietų Afrikoj (W 
jėgos bombardavo įvairius militarinius, punktus Etiopi
joje ir padarė daug žalos — žinoma, italams. Pietų Afri
ka yra britų dominija ir kariauja prieš Italiją demokrar 
tijų pusėje. Iš Europos karas persimetė į Afriką,

Šito karo visai nebūtų, jeigu francu^ai, anglai ir ru
sai nebūtų leidę Mussoliniųi užkariauti Etiopiją. Ne pat& 
Etiopijos užkariavimas buvo blogiausias dalykas, bet tas 
faktas, kad didžiosios Europos yalstybės leidę vienai 
banditų valdžiai užpulti ir pavergti nepriklausomą tau
tą, paniekinant Tautų Sąjungos auto-ritetą.

Tautų Sąjunga, kaipo kolęktyvio *saugumo įrankis, 
nuo to laiko paliko be reikšmės.

Etiopijos karo metu fašistiška Italija susidraugavo 
su hitleriška Vokietija, nes pastaroji buvo, vienintelę 
stambi šalis, kuri viešai atsisakę vykdyti Tautų Sąjungas
sankcijas prieš Italiją. Tuomet buvo padėti pagrindai 
“Romos Berlyno ašiai”. -

Du diktatoriai pamatė, kad juodu, kits, kitą rengda
mi, gali smurto keliu eiti prie savo tikslo ir nepaisyti, ką 
sakys, kitos tautos.arba ir visa, Tautų Sąjunga.

Po Etiopijos atėjo eilė Austrijai,/ paskui Ispanijai, 
Čekoslovakijai ir taip toliau. .

Haile Selassie šiandien, tur būt, seka žemėlapyje,, 
kaip Hitlerio armijos artinasi prie Paryžiaus, o Musso-

----------------------------------------------- ....................................................................................................................................................................... ........................ i,iri ' -

Plačiuoju vieškeliu
(Mųsą specialaus korespondento Lietuvoje)

" ....R "P

Plačiuoju vieškeliu tingai be
lgą baltakarčiai sarčiau Yežimas 
tąršlea, ratai suka§,. bėgą laikąs, 

m ' , t i y •. u- x

J. V. senątas užvakar nutarė 67 balsais, prieš 18 pa
remti prezidento Roosevelto planą perleisti sąjunginin
kams kariuomenės ir laivyno “atliekamus” lėktuvus, ka- 
nuoles ir kitokios rųšies karo pabūklus. Milžiniška balsų 
dauguma senate liudija, kad tam planui pritars ir atsto
vų butas.

Tai pirmas toks stambus žingsnis pagalbos sąjungi
ninkams nuo to laiko, kai Jungtinės Valstijos atšaukė 
ginklų embargo įstatymą. Prieš mėnesį laiko niekas ne
būtų tikėjęs, kad Amerika ims taip atvirai remti Angli
ją ir Francuziją kare prieš nacius. Amerikos žmonių sen
timentą smarkiai paveikė Italijos stojimas į karą Vokie-z 
tijos pusėje.

Amerikos žmonių pritarimas nuo pačios karo pra
džios buvo stipriai palinkęs demokratijų pusėn. Bet per 
ilgą laiką beveik niekas nemanė, kad toms demokratu 
joms gręsia tikras pavojus. Taip buvo išreklamuotas An
glijos karo laivyno galingumas, Maginot tvirtovių linija 
ir franeuzų kariuomenės gerumas, kad sunku buvo įsi
vaizduoti ne tiktai publikai Amerikoje, bet ir karo eks
pertams, jogei nacių karo mašina gali sąjungininkus su
triuškinti. Šiandien tą galimumą visi mato.

Amerika dabar žino, kad be jos pagalbos Anglija ir 
Francuzija pražūtų, — ypač, kuomet. Hitleriui stojo į tal
ką Mussolini. O jeigu Hitleris jas. užkariautų, tai kokia 
butų Amerikos padėtis?

Yra trumparegįų, kurie dar ir šiandien nenori apie 
tai. galvoti. Yra “penktęsios kolonps” gaivalų, kurią viso
kiomis priemonėmis stengiasi padėti Hitleriui ir trukdo 
pagalbos teikimą sąjungininkams. Bet yra dar ir kita 
kliūtis. Daugelis žmonių mano, kad gelbėti Europos de
mokratijas jau “per vėlu”.

Pirmiaus tie žmonės sakydavo, kad nereikia skubin
tis, nes pats laikas veikiąs demokratijų naudai, (šitą klai
dingą mintį, deja, skleidė ir Chamberlainas su Daladier). 
Jie norėjo būti labai atsargus, kad Amerika kaip nors 
nesulaužytų savo neutralumo ir neįsiveltų į “Europos ki
virčus”. 0 dabar jie abejoja, ar Amerikos pagalba' dar 
gali laiku pasiekti sąjungininkus, pirma negu jie bus pa- 
klupdyti.

Šitos prieštaraujančios viena kitai nuotaikos sulaiko 
Ameriką nuo griežto veikimo. Bet reikia manytų kąd nuo 
šio laiko Amerikos nusistatymas bus aiškus. Ji darys, ką 
galėdama, kad demokratija Senajame Pasaulyje nežlug- 
tų. Taip darydama, ji gins ir savo demokratiją.

yęnimąą eina.
—Je, girdi, be ųgra gy-

[yenųno> tyęl kąs męiJlė, kul
tą meilė.?' nutraukęs mano

'mintis, klausia manę vežąs uki- 
'niukas, 
; Tyliu.

—Štai,, žiūrėk, pakelyje, kę- 
kia šauni— ęojįjp jisai 

J man batkočin, — T\ari<ingai 
čia gyv,Q»a savotiškas
ijtaunąyed^. , Suviliojo vieną 
žmoną ir M save’ 
jGyvena gražiai,, q Wk Wvo vi- 
i šokių kalbų!1 Matai, sklypinin
ko duktė, buvo ištekėjui už to
kio pat skhT>ii»iuk9, savo kai
lyje nenmimPK Ankšta tenais 
jai buvo gyventk Žinai, viskas 
priklauso nuo žmogaus budo. 
Gyva, nors sklypimuKo> duktė, 
bet ne iš elgėtos. trupinių au
ginta! Vieloje nenustygo, šitas

linio juodmarškiniai traukia, link pietinės Francuzijos lr suviliojo. Parsivežė. Kiek čia 
_ „ i____ }„ buta kalbų, nesusipratimų, osienos, ir galvoja: “Kokie glušai buvo tie Francuzijos it* 

Anglijos, ‘valstybės vyrai’!”

APŽVALGA
NACIŲ DEMONS

TRACIJA
Gegužės 12 d. vokiečių-amč- 

rikonų Bundas (nacių organi
zacija) N,ew Yorke laikė neva 
sporto iškilmes milžiniškame 
Randall Island Stadium, bet 
tikrumoje tai buvo hitlerininkų 
demonstracija. Dalyvavo dvyli
ka tūkstančių žmonių.

Sportįniųkų būriai maršavo, 
’ pešdamv yčlį^s^-su svastikos 
ženklu. Jąe sveikino publiką, iš- 
tieądaiųi dešinę ir šaukdami 
'>il Hitler”, ir dainavo nacių 
dainas. Tarpe kalbėtojų buvo 
Vokietijos konsulas Draeger ir 
Italijos konsulas Dainelių

lipęs šalis, kurios kariauja prieš 
Hitlerį. Atsišaukime sakoma:

' “Atsakomybe ir kaltė už šį 
baisų kraujo praliejimą, ma
sines žudynes ir nežmonišką 
naikinimą krinta ant abiejų 
liogerių / kapitalistinių Karų 
siaubūnų.* o
• “Vokietijos- komunistai 
prieš imperialistinius tikslus 
‘savų’ kapitalistų ir išnaudo-

SUMIŠUSIUS GALVOS

Įžeidimas, bet ne baudžiamas
Vienas žmogus New Yorke pavadino kitą “komunis

tu”. Antrasis, pasijuto įžeistu ir patraukė pirmąjį 'tieson 
už apšmeižimą, reikalaudamas $65,000 atlyginimo.

Teisėjas padarė sprendimą, kad vadinti žmogų ko
munistu nėra nusidėjimas, nors tas žodis gali turėti įžei
džiančią prasmę, nes komunistų partijos “šaknys” yra 
svetimose šalyse. Kol ta partija Amerikoje nėra uždrau
sta, tol pasakymas, kad žmogus jai, priklauso, nėra šmeiž
tas įstatymo akyse.

Vadinasi, ir penktoji; kolona Amerikoje turi protek
ciją, — kaip ka(į turėjo Norvegijoje, Jlolandijoje ir Bel
gijoje. 1

Vėl Etiopija
Iį935-Q m. Etiopijoje, aj-ba kaip Europos spauda ją 

dažniau vadina Abysinijpje, ėjo karas. Mussolini užsima- 
nė tą nepriklausomą Afrikos valstybę prijungti prie Itąr 
Kjos, kad Italija/pasidąrytų “imperija”.

Mussoliniui pasisekė. Nors Tautų Sąjųngą, paskelbe, 
Italijai “sankcijas” ir 52 valstybės sutiko Italiją boiko
tuoti, bet Francuzijos valdžia, aut keršto angląrps, Tau
tų Sąjungos akciją sabotažaVo. Sovietų Rusija pardavi
nėjo gasoliną ir alyvą įtalpai. Kanados atstovas Tautų,. 
Sąjungoje buvo pasiūlęs, kad Italijai butų pąskelbtoa 
“aliejaus sankcijos”. Tai butų reiškę galą Mussolinio 
kampanijai Etiopijoje. Bet Belgijos karalius. Leopoldas 
(tąs pats, kuris neseniai pasidavė naciams) nuvyko j. 
Londoną ir perkalbėjo premjerą Baldwiną tų, sankcijų

Stalincų spaudoje pasirodė 
ištraukos iš atsišaukimo, kurį 
slaptai (? —“N.” Ęed.) išleido 
Vokietijos komunistų “partiją”. 
Jokios komunistų partijos Vo
kietijoje seniai nebėra, nes a- 
vantiuristai, kurie buvo prisi
plakę prie partijos, nuėjo pas 
nacius; o tie komunistai, kurie 
nuoširdžiai tikėjo, kad bolše
vizmas yra nepermaldaujamus 
fašizmo ‘priešas, skaudžiai nu
sivylė ir numojo ranka' ant ko
munistų partijos, kuomet Stali
nas pasirašė draugingumo su
lai t į su Hitleriu.

Tai, kas vadinama Vokietį jos 
komunistų “partija“, yra tik 
akli Stalino pakalikai arba jo 
apmokamieji agentai, žmonių f 
masėse jie jokios įtakos netu-

Iš atsišaukimo matyt, kad, jo 
autųpialysąvo. smegenų nevarto
ja. Pirmiausia jie neva pasmer
kia Hitlerio grobuonišką polįtį- 

;ką> ir saka:
“Vąkietij.os imperializmas 

nekalbą varde milionų Vo
kietijos darbo žmonių, kuo
met prisidengdamas pretęks- 
ti>, kad'Vokietijai reikia dau
giau erdvės (Lebensramp), 
jisai nęri užviešpatauti ant 
Europos tautų ir jų koloni-

Čia pasakyta aiškiai, kad Vo
kietija kariaują su tikslu, /už
viešpatauti ant Ęųroipos tautų”. 
Reiškią, ji yra, agresorius. O 
typeŠ agresorių reikia kovoti. 
Šitą tic^ per eilę metų skelbė 
patys komunistai. Bet Vokieti
jos vajinaipoji komunistų “par
tija” ne tiktai nešaukia į kęvą 
prieš agresorių a dar ir smer
kia tuos, kurie prieš agresorių 
kovoja! Jie smerkia demąkra-

Ifrancųzijo^ komunistai ko- 
. voja prieš ‘savus’ kapitalis

tus ir išnaudotojus.”
Išeina taip, kad tie, kurie 

Hitlerio grobikiškiems tikslams 
priešinasi/^ra tokie pat “impe
rialistai”,1 kaip ir Hitleris!

Tai ko gi tie Vokietijos ko
munistai nori, jeigu jie nepri
taria Hitlerio siekimams i ir ne
pritaria kurie prieš Hit
lerį kovoja? Jie sako, kad jie 
nori “taikos”. Girdi,—

“Išvien su Francuzijos ir 
Britanijos komunistais Vo
kietijos komunistai, nuo pat 

i pradžios, kovojo prieš da
bartinį karą ir už taiką.”
Bet komunistai.žino, kad Hit

leris jau užkariavo, arba pagro
bė Čekoslovakiją, Lenkiją, Nor
vegiją, Daniją, Holandiją, Bel
giją ir Luksemburgą. Jeigu d|a- 
bar butų padaryta taiką, fai tos 
šalys pasiliktų po hitlerizmo 
jungu: vienos jų butų visai, su
draskytos ir prijungtos prie 
Trečiojo Reicho, kitos, kad ir 
gautų formalią “nepriklausomy
bę,“ bet butų paverstos Vokie
tijos “protektoratais”.

Apie tas pavergtas, šalis ko- 
inuniatų atsišaukiinę skaitome:

t »

“Vokietijos komunistai pą^ 
reiškią savo giliausią simpa
tiją (! -r- “N.M Red.) aukoms 
imperialistinio smurto Dani
joj , Norvegijoj, Holandijęj, 
Belgijoj ir Luksemburge, 
taip pat ir pavergtoms čekų, 
lenkų ir austrų tautoms. Su 
tų šąhų darbininkų, klesa Vo
kietijos komunistai jungiasi 
ryšiais solidarumo jr kovos.,’- 

. ■ / ‘I

Bet tai yra veidmainių šne
ka. Ir mažas vaikas gali supra
sti, kad tos pavergtos tautos 
galės nųsikratytį Hitlerio jungo 
tįktąj, taihe atsitikime^ jeigu 
Angliją ir Frąųęuziją. laimės 
karą prieš Hitlerį, Bet Vokieti- 
jps komunistai sako/ kad ka
riauti prieš Hitlerį nereikia! 
Tokiu būdų jie tikrumoje sto
ja už tai, kad Hitlerio paverg
tos tąutęs nepasiliuosuotų. Bet

dabar viskas aprimo. Pinigas 
daug ką daro. Patepė vienur, 
užkišo kitur ir net musų kle
bonas ir tas nutilo. Dabar gra
žiai gyvena. Moteris susuko 
jaukų lizdą. Na ir merga, kaip 
sako ir už stalo, tikusi ir ražau- 
čiui vykusi. Jos rankose darbas 
nesnaudžia. Reikia į miestą, pa
bruks, sau bėrį ir joja. Reikia į 
darbą, eina dainuodama. Ir, ro
dos, dabar tasai ūkis švisesnis 
paliko. Žiūrėk, kaip tvoros su
tvarkytos. Kiemas švarutis, so
das žydi, o juk šiemet daug kur 
medžiai iššalo, o jos rankos vis
ką atšildė! Ir suprask, kur čia 
meilė, kur, čia pinigas? Visi 
zaunijo, kad pabėgo nuo savo 
tikro vyro pinigo suviliota, gal 
būt, o /gyvena 'betgi gražiai ir 
meiliai? . . ;

; ‘ f ' ’ f < 1 -f ’

—Sakyk, ar daug kaime to
kių persiskyrėlių yra? — Klau
siu a^ jo.

—Kur čia nebus! Yra, tik ne 
visiems taip sekasi. Kiti sukvai
lioja ir nieko neišeina. Kili 
kremtasi, barasi ir taip miršta 
gyvenime nieko gero nematę. 
Kaip kam klojasi, kaip kieno 
būdas, o šiuodu matyti sutapo. 
Sutapo, susiklijavo ir gyveni
mas šypsosi, O žmonės, kaip 
anas, šuo, palos fr nustos. Lai
kas net dideles žaizdas gydo.

Klausau to ūkininko kalbos, 
o pats kalbėti nenoriu. Saulutė 
ne tik kaitina, bet tiesiog šu
tina. Plačiu vieškeliu velniai 
vestuvninkai dūksta. Sūkuriais 
dulkės kelis metrus aukštyn ky
la.

—Bus lietaus! — taria mano 
ūkininkas velnius vestuvninkus 
kelyje pastebėjęs. — Tai ne 
prieš gerą tie velniukai taip ves
tuves kelia. Bus audra! Jau ir 
metas. Suprask, dar šiemet net 
lijo, o jau sčja atlikta, rugiai

žaliuoja, o štai žolė vos tik pa- 1 
;sjrodė. Gyvulių niekas dar ne- 
gaho. Sekminės ir' be žalumų, 1 
medžiai vos sprogsta, o kaip lie
tuj reikalingas!

Taręs tuos žodžius ūkininkas 
nutilo. Arkliai prunkštė prunk
štė. Tingiai bėgo. Prakaitavo. 
Pūstelėjo šaltokas vėjas,, rytuo
se susimetė debesys, Išpradžių 
baftų.Čįąi, paskui užklojo juos 
tamsesnių sluogsnis.. Pasislėpė 
sąulg. Supliekė žaibai. Kartą, 
kitą ir aidėto nuaidėjo perkū
nas, Dar stipriau pūstelėjo vė
jas,. dar didesnius dulkių stul
pus sukėlė. Kryžiniai pliekė žai
bai ir staiga griaustinis visoje 
erdvėje galingai nusibelde. Pa-, 
sipyle gausus, gausus lietus. Iš 
pradžių dar dulkės švaistėsi, 

i paskuį dingo. Maude perkūnas, 
('tvaksėjo žaibai ir lietus pilte 
• pyl-ė.

—Juk Jai auksas, o ne lietus 
pila! — džiaugsmingai tarė ūki
ninkas, — bet, brolau, tokiu 
oru nevažiuosi, štai sukame į 
šitą sodybą. Juk žmonės, o ne 
šunes!

Drąsiai įvažiavova į svetimą 
kiemą, bet mano palydovas ta
me kieme elgėsi kaip savame. 
Tuoj išlipo iš ratų atidarė dar
žinę ir tonais įvažiavo. Sutvar
kė arklius, susitaisė ir žvilgte
lėjo pro duris,. Prasivėrė sekly
čios langas ir išgirdova balsą:

tuvę^ net nespėjus musų atsisa- 
kwjwxų išklausyt^ Iš virtuvės 
tuoj pasigirdo garsai ir pro du- ' 
ris veržėsi gaminamų valgių 
kvapas.

—O iš tikro ko čia judviem 
skubėti? — įkalbinėjo šeimi
ninkas. — Užkąsim, pasikalbė
sim. Gyvename kiekvienas sa
vo sodyboje, retai susieinam, 
atpranti nuo žmonių. O įprati
mas daug ką reiškia, štai bu
vau pasisamdęs berną ir mer
gą iš Vilniaus krašto. Pabuvo 
kiek ir pabėgo! Girdi, koks čia 
gyvenimas! Mes gyvename so
džiuose, tai sekmadieniais, ta i Į) 
ir kieminėjamės vienas pas ki
tą. Armonika, šokiai, damos, o 
čia? Nuobodu sodybose gyven
ti. Valgom čia lašinius, bet ge
riau pas. save bulves krimsti, 
negu čia dirbti! Na ir tinginiai 
tie lenkai. Darbui visai netikę. 
Žiuri tik kaip dieną praleisti. 
Nei jie su arkliais moka apsei- 
ti, nei jie prie mašinų tikę. Li
kau be darbininkų. Šiaip taip 
sėją atlikau, bet jau kaip rei
kės javus valyti, tai pats 
nau kas bus..

—Tiesa kaimynai sakai, 
turėjau porą bernų, žinai 
atbėgėbų, abudu pabėgo. Sako, 
maitiname gerai, bet dirbti per 
sunku. Žinai, atsiganė, atsišerė 
ir išdūmė.

neži-

ir aš 
iš tų

ATVIRAS LAIŠKAS

nėtąs, Hitleris arba 
vienų žodžių, nėra 
kad naciai tai — 
fašizmo rųšjs; nėra

Nuėjo va. Mudu pasiliko tvir
tas, augalotas šeimininkas. Ma
loniai pasisveikino.

< —Ta į ką sulijo? Pykti neten
ka, toksai, gražus lietus! Už pi
nigą nepirksi! Tai ką, matyti, : 
stotį kaimynas miestelėną veži; 
— pažiūrėjęs į mane sakė šei 
m įninkąs.

-—Nėra ko čia judviem sku 
būti. Į vieną traukinį pavcluo 
sįtc, busfkitas! Ko čia skubėti! 
Spėsita, nuvažiuosita. Atšilkita, 
išsidžiovinkita. Sėskita!

Susėdom.
—Tai į miestą skubi, — pa

žiūrėjęs į mane tarė jisai. — 
Nemėgstu aš. miesto gyvenimo. 
Tonais viskas ne atvira, štai 
kaime, kaip ant delno. Kaimo 
žmogaus širdis nesukta. Patik
si — priglaus, pamylės, nepa
tiksi — geruoju išprašys. Mies
te, tau į akis daug gražių žo
džių prikalbės, o už akių šunis 
karstys!. Ir aš. aštuonetas melų 
mieste gyvenau. Koks tenai gy
venimas buvo: dieną po žeme, 
naktyje namuose, žinai anglis 
Shanon, Pa. kasiau. Vis.okių 
žmonių1 patyriau ir kaip tik 
proga gera pasitaikė, taip ir iš 
tos Amerikos su žmona išdu- 
mėm į Lietuvą. čia įsigijau tris
dešimties hą ūkį ir štai gražiai 
gyvenu. Netenka skųstis. Kaip 
dirbi, tai ir duoną turi, ne tik 
sau bet ir vaikams uždirbi. Juk 
septynetą turiu! Keturi vyrai 
kaip ąžuolai ir trys mergiūkš
tės, kaip aguonos. O kaip sau 
manai. Štai pereitais melais 
vienas, iš vyrų jau gimnaziją 
baigė, dabar jau kariūnas, bus 
karininkas; Kitas dar gimnazi
ją lanko. Du namie, abudu‘pra
džios inoky kloję. Vienam bus 
ūkis, o kitas gal kur prasimuš. 
Viena duktė mokytojų semina
rijoje, o dvi štai dar tik pipi
rai, dar iš jų viskas gali būti!

Taip bekalbant jam įėjo į se
klyčią šeimininko žvali žmona.

—O t štai ir mana šeiminin
kė. Matote .kokia drūta mote*

t tuo pačiu laiku jįc nesisarmati- 
ja reikšti joms “giliausią sint-

Reikšminga yra ir tai, lęad 
atsišaukime niekur nėra pąmi- 

naciai; nė 
pažymėta, 

žiauriausia 
nurodyta,

kaičiomis žvėriškomis priemo
nėmis Hitleris tęrori^uoja žmo
nes. '

Tai yra kalba ne kovotojų už 
laisvę, bęt peniukšlių, kuriaiK^ip Amerikoje buvo, taį 
klauso savo duondavio balso, o *..............*
ne savo sąžinės.

REZIGNAVO S. VITĄITIS
Iš rytų gautą tokią žinia:

“Vakar rezignavo iš ‘Vie
nybes’ administratoriaus ir iš 
‘Vienybės’ S. Vitaitis.”
Priežasčių, kurios yra toje ži

nioje paduotos, čia nėra reika’ 
lo minėti.

jąi čįą ‘skaudą, tai čia gelia, o 
dabar, sveika ir tokius pat sveU 
kus vaikus netingi gimdyti!
U' Išgirdusi tokiįvs godžius iš sa
vo vyra žųimia lyg susigėdo, 
bet greitai susivaldė ir pradėjo 
kartu kalbėti.

—Gal ąvatcliai užkąsite, gal 
Į tąli, vą^ųpjąįe?

—Kų čia jie toli, tik į stotį, 
matai tą miestelėną veža, o pa- 
vąlgy^\ ąinmmh ne Pro 3a-

Lietuvos Atstovo Laiškas 
“Times-Herald”, Washing- 
ton, D. C. Redaktoriui.

Laiškas tilpo “Times-Herald“ 
š.m. birželio 3 dienoje ir jis

“On May 23, 1910, the Times- 
Herald caried an artiele entitl- 
ed ‘League Gets Protest on 
Lithuanian Grab.’ The artiele 
was bascd on Information froni 
Gęneva by. Havas in eonneetion 
with Lithuania’s advising the 
League regardmg the reunion 
of Vilnius with Lithuania and

the 
city

You undoubtedly know weil 
tliat Vilnius (Wihio or Vilna) 
is Lilhuania’s historic capital 

tliat Lithuania took over 
sovereignty rights to tliat 
and territorv from the So- v
Union by the Moscow

Treaty of July 12,1920.
You probably remember also 

that on October 9, 1920, Poland, 
then a membcr of the Leaguc 
of NationSj disregarding cxist- 
ing Ireaties and even her own 
promises — the Suvalki Agree- 
ment of October 7, 1920 - 
used armed forcc to gain pos- 
session of Vilnius for herself, 
thus for the first time seriously 
iujuring the spirit of the conve- 
nant of the Leaguc.

Lithuania protcsted against 
this o-utrage, severed relatiųns 
with Poland, and never recog- 
nized Polish occupation of Vil
nius as legal. Even after the 
Polish ultimatum of Mareli 19, 
1938, Lithuania kept the fol- 
lowing articlc in her constitu- 
liou:. ‘Ąrtjcle 6. The capital o f 
Lithuania is Vilnius.’

Lithuania took no part i n the 
foųrth pai’lilion of Poland. By 
the October 10, 1939, agreement 
with the Soviet Union, Lithu
ania regained whąt rightfully 
belonged to her — Vilnius and 
part of the Vilnius territory — 
and did net take an inch of 
Polish. tevritory.

The repossession or reunion 
of Vilniuą with Litfiuąnią did 
uat afl’ect her neutrality, nor 
did it infringe on anybody’s 
rights. The reunion of Vilnius 
witli MUuiąųią sųlved the trau- 
blesome Vilna ųuestion and

tire Baltic region. Thercfore 
the word ‘grab*, \vhich appear- 
ed in your articlc, was used 
inost inappropriately.

P. ža d eikis,
Minister of Lithuania.”
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ŠIANDIEN SVEIKINAM VISUS ANTANUS 
IR ANTANINAS

M

Šiandien Jų Vardo Diena!

matosi iš šio sąrašo 
savo tarpe lietuvių biz- 
profesijonalų, meniniu-

(Nežinojom, Kad! Tų Antanų 
Tiek Yra!)

Birželio 13-tą išpuola Anta
nų vardadienis. Ta proga svei
kinam viąus Antanus-Tonius ir 
Antaninas-Antonetes, linkėda
mi jiems palaimos ir ilgiausių 
metų!

Kaip 
turime 
nierių,
kų, amatninkų ir šiaip sau ge
ros valios darbininkų, Antanų 
ir Antaninų, kuriems dar kar
tą linkime laimės ir ilgiausių 
metų!

Profesionalai
Dr. Anthony Bertash, 756 W. 

35th St.; Dr. Anthony Rutkau
skas, 4442 So. VVestern Avė.; 
advokatas Anthony Slakis, 7 
So. Dearborn St.; adv. Anthony 
Dobbs, 139 N. Clark St.; lakū
nas Antanas Kiela, 3613 Sų. 
Halsted St.; auksorius Anthony 
Liukas, 2049 W. 35th St.; Dr. 
A. J. Manikas, 4070 Archer 
Avė.; Dr. A. Montvidas, 2400 
W. Madison St.; vaistininkas 
Antanas Kartanas, 2555 West 
69th St.; vaistininkas Anton 
Belskis, 2422 W. Marųuette 
Rd.

“Naujienų” redakcijos narys 
Antanas Vaivada, 1739 South

Halsted S.U prot. Aptąpąs Po
cius, 32*52 So. Hajsted, SL.k Aur 
tanina Nausėdienė, 917 W. 33rd 
St; Antanas. Olševskis, 3252 
So. Halsted St.; Dr. Antanai 
Zimontas, 3252 So. Halsted Sp 
ir Antanas Valonis, 2201 W- 
Cermak Rd.

< Daktarai dentfstaj: A. Ę. 
Stulga, 3259 So. Halsted St..; 
A. J. Gussen, 4847 W. 14įth 
St.; A. Juozaitis, 3261 South 
Halsted St.

Kiti Antanai

[S. & M, AUTO SALES
7333 So. Halsted St.

Mes galime jums sutaupyti 
nuo $50.u0 iki ^laO.UO ant bet 
kokj vartotą karą. Visi karai 
garantuoti ir turi praeiti saugos, 
inspekciją. zlteiKite ir pamaty- 
Kite musų nuostabius pirkinius. 
Nereikia jmokėjimo, jei turi nuo- 
laūnj darbą, o jųsų vartojama
sis naras gali atstoti rankpini
gius. Galima imti nąt iki 2a) me
nesių issinidkėjimu/. 'durtinė štai 
koKa^ puFKimų:
1937 Tellaplane 4 durų SOCIfJ 
Sedan, elektr. šildyt.......
1936 Pąckard 4 durų
Sedan ................................
1937 Nash, mažasis 4 d,urų
Sedan, radijo, šildytuvas 
deftosteris, tik ........  ....
1937 Terraplane 4 durų $OQK 
Sedan, trunkas ................

IR DAUG KITOKIŲ. 
Atdara Vakarais iki lt) v 

ir sękmatlienj.
7333 SO. HALSTED 
Tel. Ąbcrdeen 3780

Anthony Dikpelis,. 4603 Sq. 
Halsted St.; A. Lauraitis, 2423 
\V. Marqu.et.te Rd,; A. Kązląu-> 
skis, 4712 So. Halsted St., iir 
A. W. Jaęobs, 10758 So. Mi
chigan Avė.; dekoratorius An
ton Pushis, 3631 So. Wallace 
St.; dekoratorius Tony Jančiau- 
skis, 4456 So. Talman Avė.; 
pieno pristatytojas Tony Alu
tis, 3232 So. Lowe Avė.; gra- 
borius Anthony Phillips, 3307 
So. Lituanica Avė.; graboriuą 
Anthony Petkus, 1410 So. 49th 
Avė., Cicero, III.

Kojų gydytojas A. K. Butko, 
7214 So. Ashland Avė.; rūbų 
krautuvininkas Anthony Pet
kus, 4232 Archer Avė.; elek
tros kontraktorius Anton Kan- 
dratas, 1824 So, 50th Court, Ci
cero, III.; namų statytojas An
tanas Kairiu 3137 So. Hąlsted 
St.; Uniyer.sal restorano savi
ninkas, Antanas A. Norkus, 
750 W. 31st St.

“Naujienų” dienraščio knyg- 
vedis Anthony Rypkevics, 1739 
So., Halsted St.;, paminklų par* 
davėjas
2856 W. 39th Place; siųvėja$; 
Antanas Kalikas, 4554 South 
Paulina. St; namų, statytojas 
Anton Ramon, 5517 So. Bishop 
St.; automobilių salesmenas 
Anthony Backys; inžinierius, 
Antanas žvirblis; siuvėjas Tony 
Lukošius, 2555 W. 43rd St.; 
grocerio reikmenų, pardavėjas 
Antanas Zelnis, 842’
Place; adv. Anthony Olis, 134 
N. La-Šalie St.; Dr. Anthony 
Sukis, 3537 W. 111-th St>;. rea}- 
es.featinink.as A, N.. Masulis, 

16641 So. Western Avė.;? plum-

Anton Tamkevičia,

W. 33rd

r.

‘beris Anton Varpucen, W. 
Igjth Ęlacę,. Cicero, Jįį».

IjJizniewi
Cigarų pristatytojas, A. R. 

Patrick, 2806- Siv;- tur
kiškos pijptes. sa.viųmk^ An- 
.tanas. Czasna,. 1657. W-. 4įt.h. 
SU i alaus dealęris. An^oų Dau
noras, 6354 So. Rockwell St.; 
kirpėjas Anton Bartkus, 1838 
!So. Halsted* St; kirpėjas Tony 
Kantrimas, 708 W. 18th St.; 
kirpėjas Antanas Lungevičius, 
1814 W. Wabansia avė.; batu
ku taisytojas Anton Laucius, 
714 W. 31st St.; batukų taisy
tojas Anton Luk^uskas, 4830 
W. 14th St, Cicero, Ilk; batu
kų taisytojas Anton Stanevich, 
3451 So. Wallace St.; siuvėjau. 
Antanas ir Antanina Masinau- 
skas, 2412 W. 71st St.; real- 
iestatninkas A. Z. Michulis, 
2437 W. 69th St.; virėjas An
tanas. Mureika; vaistininkas 
Antanas Tūly s, 4143'- Archer. 
;Ave.; Willo-We,st daržo savi
ninkas, Antanas Butchas, Wil- 
,l.ow Springs; moveris Anton 
jKųklierius, 3414 So. Lituanica 
Avė.; ledo, pristatytojas Tony 
iTiczkus, 2743 W. 37th Place; 
karpenteris Tony Skrebtilis, 
.4023 So. Montgomęry Avė.; 
,namų statytojas Anton Lipski, 
.7019 So. M.aplewood Avė.; Mar- 
quette Park restorano savinin
kė Antanina Kubiliunienė, 2517 
■W. 691h St.; baldų krautuvės, 
sav. A. G. Luckus, 6319-21 So. 
Ashland Avė.; janitorius An
ton Do,wnis, 1526 So. Kedvale 
Avė.; siuvėjas. Anton Yocius, 
4457 So. Talman Avė.; siuvė
jas Antanas Blaskis, 2858 So. 
Emerald Avė.; saldainių krau
tuvės sav. Anlon Malkus, 3151 
So. Halsted St.; moteriškų reik
menų krautuvės sav. Antoinette 
Pukštis, 3108 So. Halsted St.; 
stakorius A. Aviženis, 745 So. 
Pulaski Rd. 
Yokubaitis,

* Ir “BučeriaU*"
Krąjltuvininkai: Anthony

jBąrtkus, 3825 So. Kędzie Avė.: 
'Aųton Buchunas, 4Q53 South 
Mąple.^yęod Avę.Anton Jur- 
)kus,. 3225 So. Ltuanjca Avė.; 
A. Kvedaras, 254,3 W. 71 St.; 
'Anton Kanapė, 14.39. W. Mar- 
ųuette Rd,; Aųton Rimsza, 
4959. So. Laflin Avė.; Anton 
Radauskas, 2655 W. 69th St.; 
Anthony Ližaitis, 2428 W. 47 
St.; Anton Rupšlauskis, 3643 

;W. 55th Place; Anton Stanis, 
857 East 75th St.; Anton Stan
kus, 2611'W. 44th St.; Anton 
Svetikas, 2009 So. Halsted St.; 
Anton Urnežis, 3428 So. Litua
nica Avė.; Anton Veseackas, 
2’843 W. 71 st St.; A. Zigmont, 
930 W. 35th Place; Anton Mi
kalajūnas, 2701 W. 43rd St.; 
Anton Mice'vicz, 4064 So. Arte- 
sian Avė.; Anton Papas, 
Sov Western Avė. ir A. 
raitis, 5547 Archer Avė., 
mit, Iii.; kirpėjas Anton 
pas, 2547 W. 69lh St.

Tavernų-ajinių Savininkai: 
r

Anton Balchunas, 10314 So. 
Michigan Avė.; Anton Churas, 
3252' So. Halsted St.; Tony Ja- 
nclones, 2548 W. 71st St.; An- 
toinelte Ežerskis, 4600 South 
Paulina St.; Anlon Mikshys, 
3234 W. 111 th St.; Anton Ne- 
grecky, 401 W. 69th St.; An
ton Lubis, 5906 So. Wentwortn 
Avė.; Anlon Mažutis, 4625 So. 
Marshfield Avė.; Anton Lut-

1255 W. Madison St.; An- 
Matikanis, 20 East 112th 
Antoinette Tubis, 2643 W.
St.; Anlon Lnkus, 2552 

63rd St.; Anton Lanąrto- 
2259 So. Western Avė.;

7359
Pet-

Sum-
Cha-

Dirbame puikias dantines plejta? jau 18 metų. Ateikite paipą.tyti 
naujuosius Hue dantis, kurie labiausia paneša | tikruosius ir na
tūraliau atrodo. DYKAI APSKAIČIAVIMAS.
Pamatykite musų permatomas, dantines plęitas. Mes darume dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo. užsakymą gavę.

Lawndale tentai Laboratories
HEJNA BROS.

3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė.
T«L Išvadai® 2908-9 Tel. Monroe 9251

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

; salesmenas Anton 
1 No. Western Av.
Mjizikontai

Tony Warnecke,Kirpėjas
1609 W. 64th St.; muzikontas 
A. Budris, 2339 So. Hoyne avė.; 
muzikontas A, Janis, 4236 So. 
Talman Avė.; muzikontas An
tanas Venckus, 858 W. 33rd 
St.; anglių sandelio savininkas 
Antanas Tumonis, 343 W. 107 
Place; realestatininkas Anton 
Teiszerskis, , 6D42 So. Maple- 
wood Avė.; anglių pristatytojas 
Anton Jonikas, 4258 So. Arte- 
sian Avė.; auksorius A. R. Ju- 
nieviez, 3317 So. Halsted St,; 
vaisių ir daržovių pristatyto
jas Tony Namowicz, 2454 W. 
47th St.

Padėtį Pinigai kas Mėnesį Prįpl U. d.» uąš Nuošimtį. Nuo 1 Dienos

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

las. Aut N.ajnų 1 iki 20 ųjL

HįlIEPAĮ^SAVINC.S
LOAN ASSOCIATLONof Chicago

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

SuJ). 9 iki, 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

■ i ■" 1 ■ ..... . .............. * T-H'MT'n

CHĄRljEREP. BY U. S.( 
GOVERNMENT 

SAVINOS FEDERALLY 
INSŲRED

4192 ARCHER AVENUE

PIĮBJPT NAUJĄ, 
Chryelpr arija PtymoųtJh

Tai yra Gejiaųsl ir Grasaus! 
Automobilių! AmęrifcoR moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOfl SALES 
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia. 1515

V—

NAUJOS 1941
‘Tel. CICERO 5306

i . ——■ i i

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOB 

CO. — Wholesale 
4707 S. Hąlsted St 

Tel Boulevard 0014

f i .»■ -ji t r,"

Prašome 1 pasiklausyti Makalų ir Budniko, Didžiulės Orkestros iš 
V/CFL—920 k. radio stoties nedėlios vakare, 9 valandą.

Zenith Radios©

RADIORGAN — WAVEMAGNET

C. & M. PAUGA
DISTKIBUTORS

Parduodam gerinusį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
įĮ- Vynai-Likięriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

Tokio gražaus tono radio dar niekad nebuvo išrasta— 
nereikia nei dralų — užstatoma automatiškai

CONRAD
FOTOCyjĄUAS

Studija įrengta pir
mos < rųšięs su m> 
icrniškoims užlai
domis ir Hollywood 
\ viešomis. parba» 
'aranžuotas,

420 W. 63rd St.
fęl. KN.G. 5883-5840

y-1-1.... ■ ■ - ■ —... . ........

Victor Bagdonas 
LOUAI V I.ONG DISTANCE 

UOVING.
Perkiausrotii rorniciu: įganu.-- <t 
visokius rakandus šterus 
Vęžam i tajm.u n kilus miestus 
Zęma Haui,, Musų Darbas ga
rantuotas Taipgi prustaton an- 

iglis j visa.^ miesto dalis 

'3212 So. Halsted St.
šaukit Tel. VICTOKY 0066

k lis, 
ton 
St.; 
71st 
W.
wicz, 
Anton Lesehin, 2709 W. 71.st 
St.; A. Gudaitis, 1726 South 
Halsted St.; Anlon Brizgis, 135 
W. 103rd St!’; Tony BanikaL 
jtis, 2133 So.: Halsted St.; An
tanas Streinys, 2501 W. 46th 
St.; Anthony!'Belinis, 12'2 East 
105th St.; Anton Brazauskas, 
2158 W. 23fd St.; Antanas Rū
kantis, 1526 East 69th St. 
Anthony Čhe'sna, 908 W. 21st 
St.; Anton Zellon (Zalagenas), 
7132, So, Racine Avė.; Anton 
Cukur, 732n W. Cermak Rd.; 
Antoinette Jankauskas, 3308 
W. 63rd St.; Anton Pūkas, 
3767 So. Morgan St.; Anton 
Ru.pš.is, 4358 So. Western ,Av.; 
Anton Miškinis, 504 W. 69th 
St.;, Anton Nekrosh, 311 W. 
Kensirigton Avė.; Tony Samos- 
ka, 265. W. 69th St.; Tony 
Shimkus, 1518 W. Madison St.; 
Anton Ulsky, 4311 So. Halsted 
St,; Anthony Vilkas, 3932 So.

Tony White.
Ash- 
Tupi- 
Avc.; 
South

Gražiuose Wahiut cabinetuosc. Dabar Kainos Žemos. Po

$4g,95 — $gg.95 ir Tgg.95 Mažulės po $ j 4.95

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už .............. ■ V-UU
PRABŲ V15US n n
Ligoninėje .............. TVlLUU
RAUDONGYSUV flfi
Išėmimas ir Ligoų. ~
REUMATIZMAI $9 Hfl 
Greita Pagejba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminaciją <4 HA
ir vaistai ..............  ■ «vU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

XV DAŽYTI 
KI’RTENJIS SI'j

10c :
3uz25c

KAINUOJA

MAŽIAU

PORA

Nuolaida už jūsų senų radio.
LENGVUS IŠMOKĖJIMAIęąjifornia Avė.;

(Waicikonis), 6410 So. 
ląn.d Avė.; yaist. Anlon 
k.aitjs,. 7251 So. Ashland 
Anton Tebelskis, 4018

Si.; Anthony Zalato- 
W. 33rd St.; Anton 
3052 W. 63rd St.;

Janukčnas, 3538 So.

f“Geros Valios Antanai”
Šiaip sau geros valios An

tanai ir Antaninos: Antanas 
Walskis, 4552 So. Rockvvell St,; 
Anto.nette Jenkins (Dr. žmo
na), 4450 So. Washtenaw Avė.; 
Anton Rudmin, 7118 So. Wąsh- 
tcnaw Avė.; Anton Chaput (iš 
amato bučeris), 6932 So. Rock- 
well St.; Antanas Galdikas, 4723 
So. Rockwell Si.; Anton Smųl- 
skis, 6932’ So. Rockwell St; 
Antanas Berzynskis, 6159 So. 
\Artesian .Avė,; Antanas Gu
daitis, 4422 So. Lowe Avę.: 
Anton Belsky, 2822 So, Emę- 
ra)d Avė.; Antanas Kardelis, 
6538 So, Western Avė.; Anta
nas Rakašius, 4437 So. Wopd 
S t,; Antanina Schultz, 4430 S;o. 
Hermitage Avė.; Antanina Bel
skis, 5249 So. Paulina St.; A- 
K. Valakas, 4310 So. Lake 

’.Park Avė.; Anton Petrokąs, 
‘4417 So. Artesian Avė.; Anton 
Petkus, 6747 So, Campbell Av.; 
Anton Agintas, 4447 So. Cali- 
forpia Av#.; Antanas Zapol- 
sk;s, 2419. W. 45th Place; dai
nininkas Antanas čiapas, 4179 
Archer Avė.; Antanas Davis 
(mašinistas), 5648 So. Bishdp 
St.; Antanas Katauskis,* 10742 
So. Lafayette Avė.; A. Ziemont

- 6019 So. Campbell Avė.; , Am 
f tanas Miliauskas Jr., 1837 So, 
n48th Ct.» Cicero, III. ir Anta- 
, nas Kliukas, 4624 So. Wood
Street.

in U.wj»v|/gRockwell
827 

Yanchus, 
Antanas,
Halsted S t.; Anthony Kasper, 
5059- So. Wells St.; Anton Gai
vas, 1521 W. 69th St.; Anta
nas Gramontas, 3201 So. Li- 
tuanica Avė,; Antoinette Jo
kantas, 3934 So, Rockwell St.: 
Antanina Razutis, 2,631 West 
39th Place; A. Dulskis, 1858 
W. 14th St.; Anton Kaspar, 
4433 So. Honore St,; Anton 
Kasulis, 3800 So.’Emerald Av.; 
Tony Plonas, 1858 W. Pershing 
Rd. ir Anton Žilius, 310 West 
Kensington Avė,

Tai tiek, Juos Žinąs.

..

Jos. F. Biidrik

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

h

Porlable Radio. Guarantuota, 
automobiliujė. Be jokio clck-

ga- 
bu-

įsigykite sau dirb
tinus dant|s dabar 

PINJGUS 
TAUPYMO 

KAINA

YRA VAISTŲ ”< NOTTIONS 
KRAUTUVĖSEpritaikyti akims su pilna garantija. Egza

minavimus akių veltui. Sulaužytą lensą. pa
darome už $1.00. Nauji tempeliąi 60c. ’Ad- 
justinimąs akinių VELTUI.

Karolis Nurkat-Nurkaitis randasi di
džiulėje Joęepfr F. Budniko krautuvėje, kož- 
ną dieną ir nedėlioję iki 4 vai. popiet.

iiui'iJHl UilUHh
Naujos Mados Aparatas Pr i taikymui Akinių^

AKINIAI VISOKIOS MADOS Gypsy
BJCRU CURTAIN DYE

Kasdien nuy 8:3,9 v. ęylę 
iki 9:15 vai. ryto

JOSEPH F. BUDRIK, 
FlJRNITURE 110(JSE

34091-11 S. HĄLSTED STREET. Yąrds 2151
L

►

11

Į 
i

[Nauja ir Geriausia Zenith
kad groja visur—miškuose
Iros prijungimo, o namuose galima prijungti prie elektros

Pamatykit Visas Radios 1911 Melų Iškrautas
Šalę prie šalęs

Darcus
RYTINE RAUK) 

VĄLANOĄ

Nuteisė 16-ką 
Už Balsavimus

Apskričio teisėjas Jarecki 
vakar paskyrė įvairias kalėji
mo ir pinigines bausmes 16- 
kąi pereitų metų balandžio me
nesio, rinkimų valdininkų. Jie 
baudžiami už balįotų klastavi- 
mus. ir kitus, netikslumus. Kai 
kurie buvo nubausti iki metų 
^aįėjimp ir turi užsimokėti po 
$500< Dauguma nuteistųjų 
Vo mąžęsųes bausmęs. Jie 
Vo iš 24 ir 32 wąrdų,

Furniture House,
3409-11 — 3417-21 So. Halsted St• • * *

L)<il Teisuujo Radio. P ai aitrino Pa^aukita 
YARDS 308S

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką i,r 

nranesimus.

luoda nauda nnitn



NAUJIENOS, Chieago, III. Ketvirtad., birželio 13, 1940

'MOTERŲ ^KYRIUŠ
WOMEN’<^:/^E.C'TION . '

FUBLįSHED EVĘFty THURSI>?y EINA KĄS' KETVIRTADIENĮ
ĮSTEIGTAS • MARIJOS* JURGELIONIENĖS

■. A

TEVELI ATSIMINUS
Aš pamenu tą gražųjį gam

tos vaizdą, kai mano senojoj 
tėvynėj, birželio aušrai brėkš
tant iš pakluonės jaunų pievų, 
kyla pilkšvas rūkas, aš tebe
girdžiu, kaip toli, toli jaunam 
beržely suokia lakštingalėlis!

Koks gražus būva laikas, ka
da įvairiomis gėlėmis išmar
gintus laukus pabučiuoja pir
mas saulės spindulėlis, kada 
lengvam vėjeliui pūstelėjus, si
dabrinė rasa krinta nuo žydin
čių rugių varpų, kurios lyg\se
sutės susiglaudę savo tyliu šla
mesiu seka praeiviui gražaus 
birželio rytmečio pasaką!

Aš pamenu ir niekuomet ne
pamiršiu, kai Antano naktį ma
nęs tėvelis laukė pareinant iš 
jaunimo. Aš tuomet buvau dar 
jauna, man nerūpėjo ateitis, 
man svetimi buvo vargai, aš 
nežinojau ateities gyvenimo 
rūstybių. Man buvo žinoma tik 
ugninga .jaunystė, kuriai viso
kie rūpesčiai svetimi.

ne. Musų supratimu, kelio į 
laimę mums nieks neturėjo 
teisės pastoti. Tai buvo mano 
pirmutinė meilė. Mano svajų 
svajužc buvo tai laiminga at
eitis su mano busimu vyru. Jo 

9 *

MADOS

4451

vardas buvo Antanas. Tą dieną 
įvyko ir mudviejų sužieduotu
vės, kurios rišo mudu greito
mis jungtuvėmis. Mums nie
ko daugiau neliko, .kaip tik pa
reikšti apie tai mano tėveliams. 
Antano tėveliai jau. buvo mirę; 
jis gyveno vienas, gražiai aprū
pintas ateitim, jam bereikėjo 
tik rasti sau gyvenimo priedelį, 
kuriuo aš jaučiau laimę būti.

Bet... deja, musų svajužes at
simušė lyg į tą baisią uolą, 
kuri sudraskė į šipulius visas 
musų laimingas ateities viltis. 
Kada ^ėvelis mane pasitiko, aš 
maniau išgirsiu rustų išmetinė
jimą už vėlų grįžimą namo. Ta
čiau išgirdau visai nuoširdų 
balsą, kurs buvo pilnas mata
vimo.

—Jonute, jau atėjo laika*, 
kad aš turiu tau pasakyti kas 
liečia tavo ateitį, tavo visą gy
venimą,— buvo tėvelio p’rmi 
žodžiai.

—Kame dalykas, aš nustebu
siai paklausiau.

—Einam į vidų, aš tau pa
sakysiu. — Jo viedas buvo liūd
nas, akyse žibėjo ašaros. — 
Dukrele, aš žinau, tu myli An
taną, tavo jauna sieja apakin
ta meile, nemato klaidų, kurios 
palies tavo taip jauną likimą. 
Tu netekėsi už jo, aš maldau
ju tavęs. Aš tavo tėvas, tu man 
kaip kūdikis, už viską bran
giausia pasauly, dar mano ran
kose tavo likimas. Prižadėk 
man , kad neskaudinti manę; 
savo pasižadėjimu Antanui. <

—Bet iš kur, tėveli,, žinąs 
kad aš jau pasižadėjau, — aš 
užklausiau. Man buvo nuosta
bu, kad jau namiškiai sužino
jo, jog aš be jų žinios susižie
davau. Kaip paskiau paa’škėjo, 
apie tai skubiai pranešė mano 
draugė, anksčiau grįžusi iš An
tano varduvių, kuriose aš ir 
žiedu buvau apdovanota.

Pareiškiau tėveliui, kad jau 
pervėlu, nes mes nutarėm už 
dviejų mėnesių švęsti vestuves. 
Iš karto tėvelis man nurodinė
jo, jog jis esąs nepalyginamai 
turtingesnis už mane, jog jis 
manęs nemylėsiąs, man išmeti- 
nėsiąs, kaip biednesnei už jį, 
bet išgirdęs, kad mano pasiry
žimas rimtas ir nepermaldau
jamas, tėvas pasiryžo man 

^čiau nurodyti priežastį.
. —Jonute, — tarė tėvelis 
rodamas, — aš pažinojau 
tano tėvelį, aš žinojau jo
Šeimą, jie veik visi išmirė džio
va... Ar tu tiki, kad jis nepa
liks tave nelaimingą, gal net 
su tokios pat ligosi žymėmis?

Staiga per mano krutinę per
bėgo išgąsčio banga ir aš pra
virkau kaip kūdikis. Tėvelis 
daugiau nieko nebekalbėjo ir 
iepė man eiti gulti, patarda

mas nusiraminti ir gerai pagal
voti.

Nemigo naktys kankino ma
ne, liūdni vaizdai temdė mano 
dienas.

Kiek galėjau, stengiausi ne
parodyti Antanui savo sielos 
kančių. Tėvelį palaikė ir ma
ma, vienok taip griežtai suar 
dyti mano svajojamos laimės 
nemėgino. Nors aš ir prisibijau, 
kad ir Antanas gali būti šios li
gos auka, tačiau mano meile 
jam nemažėjo.

Kadangi pažadėjau tėveliui 
atidėti ilgesniam laikui vestu
ves, todėl turėjau rasti tam 
priežasčių, kad Antanas nenu
matytų ir nesuprastų įtariamo
sios priežąsties.

Praėjo greit žavioji vasarėlė,

atėjo niūrūs ruduo, nutilo gie
doję linksmos lankštingalos, 
nutruko ir žvalaus jauni.no 
linksmumas ir gyvumas. Vieną 
kartą su Antanu buvome si
čiuose pas mano draugę, ten 
laikas praėjo nepaprastai links
mai, ypatingai linksmas ir gra
žutis buvo Antanas...

Pamenu, kaip grįžtant na
mo lijo smulkutis Lėtus ir putė 
šaltas vėjas. Neva nuo šios ke
lionės Antanas pagavo šaltį, 
kuris už kelių dienų pasirodė 
gana rimtas. Antanas atsigulu 
ir pasidavė daktaro priež.lirai, 
nes tai, jo nuomone, busią ge
riau ir jis greičiau galėsiąs at
sikelti. Praėjo pora savaičių, 
bet Antanas vis dar nesikėlė; 
aš pastebėjau, kad jį pradėjo 
kosulys varginti. Jis kartą pa
siskundė, kad jam skauda šoną, 
bet ligos rimtumu abu nenore-, 
jom tikėti ir vis laukėm page
rėjimo.

Kartą man tėvelis pasakė, 
jog kalbėjęs su daktaru. Jis pa
reiškęs, kad Antano “šaltis” 
esąs daug rimtesnis, negu pats 
Antanas manąs. Man kilo min
tis, kad tėvelis rimtai seka An
tano ligos stovį. Kada praėjo 
du mėnesiai, tuomet ir aš įžiū
rėjau staigią permainą. Anta
nas žymiai ėjo silpnyn; jo kvė
pavimas sunkėjo, jo veido spal
va vis labiau blyško. Iš mano

600 yVestchester County, N. 
Y., narių moterų klubų nese
niai nutarė raginti radio tink
lus transliuoti mažiau mei.ės 
.ramų ir daugiau programų

Toronto moterų 
auka

Į
|

pla-

asa-
An- 
visą

mas.

P-lė Helen A. McKeon buvo 
paskirta Direktorius Taupymo 
New Yorko Apšvietoš Tarybos 
1926 metais, kad pagelbėti jau
niems studentams taupyti savo 
centelius. Dabar 600,000 mo
kyklų vaikų didžiojo New Yor
ko distrikte turi $25,009,000 
depozitus 40 mokyklų taupymo 
bankų. Panašus bankai randa
si beveik kiekvienoj valstijoj.

Motina Polycarpa, 
tų Valstijų pirmoji

Suvienv- ** 
vienuo ė, 

pašto užvezda, sulaukus 70 
metų amžiaus pasiliuosavo iš 
savo pareigų, šioji pašto rašti
nė randasi St. Joseph, N. Y., 
ir buvo jos priežiūroj nuo 1898 
metų, kuomet ji buvo atidaryta 
prezidento McKinley adminis
tracijos metu.

Musų torontietės ^negalėjo 
praleisti progos nėpasiuntę ke- 
letos centų nupirkimui puokš
tės gėlių papuošti myl mas a. a. 
M. Jurgelionienės kapo pa
minklo atidarymo dienoje.

Gaila be galo, jog mes visoi 
taip toli esame ir negalėsime 
šiose taip svarbiose apeigose 
dalyvauti.

Aukavusių moterų sąrašas 
sekamas:

Zosė Stankienė ..........  $1.09
Ona Kuniutienė ....... $1.09
Maria Jokubynienė .....H 1.00
Zosė Užemeckienė ....... 1.00
Ona Dagilienė ........   1.00
Stasė Bieliauskienė .....  .25
Verutė Samulevičienė .... 1.00
Lyza Frenzelienė ........  1.09
Alma Stankienė ........... 1.09
Ona Indrelienė ........... 1.00
Brone Kavoliunienė .... 1.00
Steiki Batkienė t.......... 1.09

Viso $11.25 
Komiteto pirm.

B. Kavoliuniene.
Sekr. S. Batkknė.

V alkas ir Mokykla
Rašo L. NARMONTAITĖ

Priešpradinės mokyklos.

Nuo pirmos dienos įvedimo 
šių priešpradin ų mokyklų, ku
rios buvo įsteigtos pašalpos ir 
ypatingo reikalingumo sumeti
mais, visi buvo raginami nežiū
rėti į šias mokyklas kaip įstai
gas konkuruojančias su kito
mis, bet kaip įstaigas, kurios

rūpinasi šei-

MADOS
Veda Nelda Gražinte

KAIP BŪTI GERAI 
APSIRĖDŽIUSIAI

I I

mos gerove. Jų tikslas nėra pa
šalinti šias kitas organizacijas 
ir vartoti jų vietoj priešpraJ

galvoti ateitim ir sutikau ati
duoti širdį tam, kurio aš nie
kuomet nemylėjau.

Giliai užs'likęi mario vaizduo-

(Aukas priėmėm ir Jūsų 
gražų atminimą musų visų my
limos Mariutės Jurg dion’enė» 

įvertiname ir dėkojame

No. 4451—Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 14, 16, 18, ir 20; 
taipgi 32. 34, 36, 38, 40 in 42 colių 
per krutinę.

Norint gauti vienų ar dai
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir ąoresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paž- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chieago, III.

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

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No.... ..

Mferos..... .................. per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestai ir valstija)

Antano bei’, ko liūdnas paveiks- tėję tėvelio paveikslas, kada jis Jums, gerosios torontietės mo
las, mano širdgėlai ir gailesiui! įbėgo į mano 
jo netekti ribų nebuvo. Nuta
riau maldauti daktarą, kad gel
bėtų Antaną. Pataikiau kuomet 
nebuvo, pacientų 'ir aš netruk
dydama jo laiko laisvai galėjau 
klausinėli apie Antano
Daktaras, įžiūrėjęs mano gilų dabar tavo tamsi ir nežinoma 
susijaudinimą, mandagiai mi- ateitis lai buną'jjaim nga.
ne ramino, - kad nesą ko taip tau kaip jo ašarėls suvilgė ma- 
sielotis, reikią tik daugiau kan-'no kaktą...
trybės ir ramumo, o aš Antaną* Dabar aš nebeturiu tėvelio, 
matysianti sveiku, tik imsią bet jei jis ateitų, jis suprastų, 
šiek tiek laiko kol pasveiks. Aš kiek daug kančių aš pergyve- 
mcilės ąpak ntaK kaip kūdikis, nau. Jis įvertintų kaip gili, kaip 
patikėjau ir ramesne nuotaika! tikra ir skaisti buvo k pirmoji 
grįžau pas Antaną.

Jį radau ramiai miegantį, 
prie jo budėjo senutė Juzė, bu
vusi jo auklė. Man įėjus, ji pa
kilo ir nurodė eiti į kitą kam
barį, paskui mane atėjo ir ji. 
Dusliu, bet rimtu balsu ji man 
pareiškė, kad pereitą naktį An
tanui prasimušęs iš burnos 
kraujas, jis buvęs net nusilpęs. 
Kaip žaibas trenkė į mano šir
dį šie žodžiai. Aš dabar supra
tau, kad daktaras buvo tikras 
neilgu Antano gyvenimu ir ma
ne tik ramino, nenorėdamas 
matyti mano ašarų. Senutė Ju
zė patvirtino, jog tokiu pat bū
du jai tekę palaidoti Antano 
tėvą, du brolius ir sesutę, juos 
visus ši liga greit nukankinusi. 
Jos žodžiai buvo teisingi, nes į 
antrą dieną . Antanas amžinai 
užmigo...

Kurį laiką radau ramybę tik 
pas Antano kapą, jį dabinau 
gėlėmis, jas laisčiau ir daug 
kartų troškau, kad greičiau at
eitų valanda ir man eiti pas jį.

Niekas pasauly man nebuvo 
miela, niekas manęs daugiau 
nebeįdomavo. Laikas slinko 
nejučiomis, kartais (nano nuo
bodžias gyvenimo valandas pa
keisdavo šioks toks įvairumas, 
bet tai būdavo tik momentui.

Kada man likimas lėmė kitą 
vaikiną, tai tėvelis man pareiš
kė: Aš žinau, Jonute, kad tu 
jo nemyli; suprantu, kad tik
rąją meilę amžinai palaidojai,

rado
mane pasirengusią šliubui ir

i

įgą-

Jis priėjęs greit palaimino 
mane ir, tarė: 'vieną kaktą aš 
tau sutrukdžiau laimę, gelbė
damas tave nuo baisios ligos,

terys. Laikui atėjus, Jūsų pra
kilnus troškimai bus išp’ldyli. 
Dar kartą ačiū Jums.

Nora Gugiene)

Kino-TeatraS
J ti-

Daug praėjo birželių, taipgi 
ir Antano dienų, bet jos visos 
lydimos ne džiaugsmu, o aša
romis. Jų nei vienas nebepuo- 
šia toks pasakiškas gamtos 
vaizdas, kaip anuomet.

Nykus ir nuobodus gyveni
mas toli nuo tėvynės, toli nuo 
brangiųjų kapų. —Jonė.

Verd?’. Fosco Giachetti 
Verdi ro’ę; Beniamino 
dainuoja tenoro roles

Galima išgirsti puikios muzi
kos ir sekti žingeidžią kompo
zitoriaus gyvenimo istoriją 
“World Playhouse” teatre, kur 
yra rodomas “The Life of Giu- 
seppi 
lošia 
Gigli
Verdi parašytose operose.

Veiksnias vyksta italų kal
boj, bet užrašai yra angliški ir 
lengvi sekti. Kad ir kai kurie 
dabar piktinatės Italijos pasta
rųjų dienų elgesiu, vienok rei
kia atminti, kad “gyvenimas 
trumpas, o dailė ilga” ir ne
vengti vertingų kurinių todėl, 
kad jie iš to pačio (krašto kitę.

rugieni

Paprastas .> 
“Sponge Cake”

4 kiaušiniai
1 puodukas cukraus
V4 šaukštuko druskos
1 šaukštas citrinų sunkos
1 puodukas, pyraginių miltų

išreįškiamos; stebėsitės, kad 
“muvies” galima tai padaryti. 
Būtinai pamatykite ‘The Life 
of Giuscppe Verdi”.

Dažniausiai moterys peiki 
viską pergreitai, be apsvarsty 
mo. Jos pamato kokią sukne'ę. 
Patinka ir nusiperka. Pamato 
batus, patinka, irgi nusiperka. 
Pardavėja parodo garžią skry
bėlaitę. Taipgi nusiperka. Bet 
nei vienas pirkinys nepritaiky
tas prie kito pirkinio. Ir, žino
ma, moteris, kuri nusiperka 
tiek daug atskirų dalykų be ge
ro apmąstymo negali būti j erai

Vedėjai ir valdanti nariai šių 
mokyklų visados buvo ragina
mi kooperuoti rūpestingai su 
šklausinėtojais (sočiai work- 

ers) iš labdaringų draugijų, sa 
viešų mokyklų mokytojomis i? 
su visomis vietinėmis grupė
mis, kurios mėgina parūpinti 
jauniems vaikams geresnį gy
venimą.

Vietinės grupes ir organizi- 
cijos kooperuoja su šitokiomis 
staigomis. Jų delegatai pri
klauso prie vietinės patarimo 
komisijos, kuri painformuoja 
publiką apie naudą, kurią duo
da prieŠpradinė mokykla ir ka
me mokyklai yra reikalinga 
pagalba; kuri duoda mokyklų 
vedėjams ir narėms žinias apie

munity) gyvenimo ir jo reika
lus; ir kuri remia ir organizuo
ja vietinius gyventojus koope
ruoti jų jauniausių piliečių ge
rovei.

MADOS

1 puodukas, pyraginių miltų arba 
7/8 puoduko duoninių miltų. 
Persi jokit miltus ir druską tris 

kartus. Atsargiai atskirkit kiauši
nius. Plakite trynius. Kai pasidarys 
lengvi, kaip “pūkas”, įmaišykite 
cukrų su mediniu šaukštu ir pri
dėkite citrinų sunką. Sudėkite ge
rai suplaktus baltymus ir miltus. 
Sudėkite tešlą į miltuotą blėkinę ir 
kepkite vidutiniai karštam pečiuje 
per 3/4 valandos.

Greitas Baltas 
Liukras (Frosting)

1 puodukas cukraus 
1-no kiaušinių baltymas.
3 šaukštai šalto Vandens 
% šaukštuko vanilijos.
Sudėkite cukrų, neplaktą kiauši-, 

riio baltymą ir šaltą vandenį į 
_____ a viršutinę dalį dvigubo “boilerio”. 

tniV____________________ vienok Uždėkite indą virš karšto vandenstau jos nieks nepakeis, vienok jr plakite su kiaušinių pIak. 
gyventi turi, todėl mesk sielos tuvu per aštuonias minutes ar tol, 
kančias ir žvelk rimtai į ateiti. mišinys nepasidarys užtektinai 
Vienas ir tvirtas tėvelio troški- ugnies ir pridėkite vaniliją.
mas buvo tai matyti mane lai-' šį liukrą galima paįvairinti nri- 
mingą. Neturėjau noro rimtai cukrų (caramel) ar t. p.

Antra vertus, jeigu žingeidus 
jums gilių jausmų įtempimas, 
užeikite į “Cbicago” teatrą, kur 
yra rodomas “My Son, My 
Son”. Brian Aherne yra tėvas, 
jaunystėj nuskriaustas rašyto
jas, kuris nutarė, kad jo sū
nūs turėsiąs visas progas, , ku
rios buvo jam neigiamos. Louis 
Hayward yra tas sūnūs, kuris 
vietoj sveiko; išsitobulinimo 
lieka žiaurus saumylys ir be
veik sudrasko tėvo širdį. Tik
rai ir karštai nekęsit to sunaus 
— taip puikiai jis yra charak
terizuojamas jauno Hayward. 
Veiksmas baigiasi pirmojo pa
saulinio karo laikais, kai ir te- 
vui ir sunui tenka parodyti sa
vo tikrą vertę įvykių priespau
doj. e Suzanna Viliutė.

Visų pirma, gerai apsirėdžiu
si moteris padaro planą ir iš
laiko jį. Ji žino, ką ji nori ir 
dirba sunkiai, kad įgyti tą daly
ką. Dažniausia, moterys mano 
kad mandriauęiai apsirėd iusi 
moteris yra toji, kuri išleidžia 
daugiausia pinigų. Bet, deja, 
kaip klaidinga yra toji nuomo
nė. Išplanuotas pirkimas yra 
labai reikalingas.

Kita klaidinga nuomonė yra 
toji,’ kad reikia turėti daug pi
gių drabužių vieton kelių ge
rų kostiumų. Du gerai pritai
kinti kostiumai, geros medžia
gos ir mados, yra geriau už 
pustuzinį, kurie yra paprasti ir 
nešiotojai suvis nepritinka.

Būtinai reikia atsiminti ir 
savo amžių renkantis sau suk
neles, skrybėlaites, etc. etc. Pa
gyvenusi'moteris neturi pirkti 
madas, kurios tinka vien jau
noms mergaitėms. Svarbiausia, 
reikia vengti “nepersirėdyti” 
(overdress). Graži suknelė ga
li būti visiškai sugadinta, kuo
met nešiotoja apsikabinėja be
reikalingais ir suvis netinkan
čiais blizgučiais, karoliais, aus
karais, gėlėmis, etc.

žodžiu, gerai apsirėdžiusi 
moteris yra toji, kuri rėdos pa
gal savo metus, figūrą, progą 
ir sezoną. Ji yra individualė. 
Ji matomai išstudijuoja save 
gerai ir teisingai, kad žinoti 
kokios linijos ir spalvos pritin
ka jai geriausiai.

GERAI ŠEIMININKĖMS 
ŽINOTI, KAD:

Kandys neapsigyvena divo- 
nuose, kurie atsargiai ir regu
liariai valomi su “vacuum”, va
lytuvu.

Anglijos archyvuose randasi 
fonografo rekordai balsų ka
ralienės Viktorijos, Florėnce 
Nightingale ir Elizabeth Brow- 
ning.

No. 4453—Vasarinė suknelė. Su
kirptos mieros 11, 12, 13, 14, 15, 
16, ir 17.

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

žuvis, kuomet skauradoj ke
pama, niekuomet neturi mirkti 
taukuose arba kituose rieba
luose. Taukai turi būti karšti, Į 
kuomet žuvis įdedama skaura- 
don ir laikomi toj pačioj tem-1 
peraturoj jai bekepant.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St, Chieago, ITL

Čia įdedu 15 eentq h* prašau

atsiųsti man pavyzd) No
Mieroa ..... per kratine

(Vardai ir pavardė)

Užpilkite truputį šalto “gin- 
gerale” prieš dedant “fruit 
eoektail” stalan. —Kaimynka, ) *

(Adresai)

(MiaatM ir valatiU)

jauni.no


Ketvirtai!., birželio iŠ, 1940 NAUJIENOS, Cliicagb, UI.
J1*** ** *■ “ -.

Diena Iš Dienos
h

Pavykęs Sudriko 
Piknikas, '

Birželio 9 d- įvykęs Budriko 
kostumerių piknikas gerai pa
sisekė. Buvo geras oras, geras 
daržas ir minia didelė. N’eku- 
rie iš dalyvių buvo ir laimin
gų nes laimėjo dovanų. Kas 
laimėjo pranešime ketvirtadie
nį, Budriko radijo valandų iš 
stoties WHFC 1420 k., 7 vai. 
vhltarb Chicė&os laiku. Taipgi, 
bus gera rtVuzika ir dainos.

KVrė^iahife pasiklausyti.
Padriko Žvalgas.

P. A. B. Sriubas 
Atostogauja

Bessie Sriubas žmona vi-• •
sieins gerai žinomo bizmeriauš 
Mike Sriubas, 543 W. 63 st., 
jau antra savaitė atostogauja 
Phoenix, Arizonoj.

Bessie jau tūlas laikas nesi
jautė gerai, todėl pagal gydy
tojo patarimų išvyko į Arizo- 
nų atgauti sveikatų. Kaip ilgai 
MYs. iritibas prabus Arizonoj, 
sunku yra pasakyti, bet reika
las yra rimtas ir Mike' Sriubas 
yta gana susirūpinęs.

AŠ nuo savęs linkiu p-iai 
Sriubas kuogreičiausiai pa
sveikti ir vėl sugrįsti pas mus, 
net visi jos draugai ir draugės 
jos jau išsiilgo. Steponas.

Oi

Naujlenų-Acme Teleptmtft
BERLYNAS. — Naciiį užsienio reikalų ministeris) 

Joachiiri Von Ribhentrop, kairėje, ir Italijos ministeris 
Vokietijai, Dino Alfieri, praneša italams gyvenantiems 
Berlyne, kad jų šalis įstojo į karų. ,

Tarp
Naujieniečių

nas Rup-sis, Antanas Aleliunas,. 
Antanas Neckrosh, Antanai 
Zalagėnas, Antanina Grigonic- 
nė, Antanina Jokantienė, An
tanina Razulienė ir kili.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Chicagos Dtaug-iįų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., 6504 So.

Rockwell St., tel. Rep, 7029; A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 Des- 
plaines Št.:; A. Tumavičiiis—Nut. 
tašt., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395; F. ‘Mikliunas — Fin. rašt.

4917 Komensky Avė., Laf. 5211 
F. MargeVičia, — Kontr. rašt., 
44'0'9 S. Fairfield Avė.; F. šėrpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field A Ve.; T. Janulis—Ižd. 3430 
Šo. Morgan St., Yards 4863; A. 
Šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; E. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34ithl 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Lig'ohių prižiųr., 650 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—Tžimkevi- 
čia, Augustinas, Subaitiš; K.Stul
ga—teisėjas; L. Jucius—■ Teis. 

y asli't'iin'kas

Stella ir John Giruliai, 1058 
W. 57th st., atsinaujindami 
“Naujienas” prašė, kad jų 
vardu pasveikinčiau jų gerų ir 
mylimų draugų Antanų Rim
kų, 4232 Šo. Fairfield 
vardadieniu proga. Ta'dgi, 
pasvešj|^Us,j JLitanai1

Antanarns.

* Kur Pasiekti S. Narių.

Daugelis naujieniečių nusi-

aVe. 
buk telefono ne-

,kad su ma-

Rengia 
Varduves

Antanas Neckrosh, 311 Kcn- 
sington avė., rengia šaunią 
varduvių ir gimtadienio parę 
šešftadrenj ,birželio 15 d. žada 
visus draugus ir pažįstamus 
maloniai priimti ir pavaišinti.

šiandien, birželio 13 d. pri
puola Antanų vardadienis. Šia 
proga lai būna pasveikinti vi
si naūjieniečiai Antanai, Anta
nas Stukas, Antanas Zalato- 
rids, Antanas čiuras, Antanas 
Klimas, Antanas PaUtson, An
tanas Valakas, Antanas Vil
kas, Antanas Tupikaitis, Anta-

norėjo mane ypališkais reika
lais pamatyti, bet neturėdami 
mano antrašo bei 
galėjo pasiekti.

Todėl, meldžiu 
į savo kalendorių
nim galima susitiėkti sekan
čiu antrašu bei telefonu: Ste
ponas Narkis, 4353 So. Tal
man avė., Tel. Lafayctte 3849- 
1310 arba šaukite Virgiilia 
9780. —Steponas'.

Išsi&rtiė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)

Išpuošė Vietą
Mike ir Darata Biago, 4358 

S. California avė., savo įstaigą 
‘‘California Inn” gražiai išde- 
koravo ir išdabino. Dabar 
rodo kaip “Down Town”.
nėra ko stebėtis, kad į pp. 
Biagų įstaigą lankosi ne vien 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
nes čia gauna aukštos rūšies 
ir mandagų patarnavimą.

at

A. f A.
ANTANAS GLOBIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 11 d., 6:00 VAI. vak. 
1940 m., sulaukęs 76 metų 
amž.. gimęs Tauragės apskr., 
Gaurės parap., BalaHdžhį km.

•Amerikoj išgyveno 42 m.
Paliko 'didėliame nūliudime 

dukterį Petronėlę žentą Ste
poną Mališauskus, dvi anūkes 
Bronislavą ir jos šeimą ir 
G'ėraldinę ir jos šeimą, 3 po
sūnius, Juozapą Baubą ir šei
mą ir Kazimierą ir jo šeimą, 
Antaną ir jo moterį Eleną 
Raubą, gimines Aušrų šeimy
ną daug kitų giminių, drau
gu it pažįstamų.

Kūnas pašarvotas dukters 
riamūoše, 5348 Š. ŠaWyer Av.

Lhidotuvės įvyks šeštad., 
birželio 15 d„ 8:00 vai. ryto 
iš namų į Nekalto Pras. Pan. 
šv, parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, ’o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Antano Globio 
giminės, draugai ir pažįstami 

| esat nuoširdžiai kvlečFaYni da- 
I lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
I jam paskutinį patarnavimą ir 

atsisveikinimą. Nubudę lięka- 
mė: Duktė, ždntai, Ahėkės, 
Pdtfuniai ir Giminės.

J Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
1 i’el. yARDŠ 1'741.

------------------ — >-----------------------U---------- r. r-- ■ ‘ i

Frank Zelnis, 22, su LaVer- 
nfe, McBain, 19

Charles Timmel, 29, su He- 
ien Metelmas, 19

John Gritis, 24, su Rosemary 
ToOney, 21

Michaėl Jonikas, 25, su Al
bina Rudis, 20

John Jasmont, 21, su Fk> 
r*ence Jaunis, 20

Thottias Dambrauskas, 21, Šu 
Bernice Baubin, 19

AlbeVt Surma, 37, su Lillian 
DfrOž<h>Xvski, 30

Philip L. Salus, 27, 
ra J. Portnoy, 26

Fred Miką J r., 23, 
ryne S. Stoškus, 23 

j John Nelbor, 22, su 
Redis, 22

Theodcre H. Bekkyni, 26/šu 
Frances Verba, 20

Samuel A. Gullo, 28, su Jean 
Galva, 28

Gottfreed de Graf Jr., 21, 
su Lydia Justis, P9

'eikatauja
Derskirų

Josėphifie Bu'dnick nuo 
R. Budnick

Pardavė Bizni
Anna Bružgūliėnė, 2645 W. 

43rd st., pardavė savo taverno

12-to wardo 35-to precinkto 
kapitonui, Herman Haycs. Ka
dangi Hcrman per daugelį 
metų čia Veikia tarp lietuvių 
politikoj, jis su visais turi ge-

su

su

Lau-

Sėv-

Ruth <C.

--------- :-------------------i----------- ...,

■■■■■MnnMnvi
i t gt m a Siunčiam Gėles f) VFIKK i
LUI LiMu Visas Pasaulio 

Dalis 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bank ie tams 
h* Pagtabams

331*6 8o. Halsted Street
YARDS 7308

’KIVO f

Mildted R. Schemski 
Mftt'tltevv F. Schemski

Felix

Jis pasižadėjo užsirašyti 
“Naujienas”, kad jo kostum'e- 
riai turėtų ką pasiskaityk 
Apart to, pasižadėjo duoti gar- 
siDimus “Gfand Opehillgui,” 
kuris įvyks birželio 22 it 23 d.

H Policija vėl areštavo ke-. 
turis motorciktistihs už važinė
jimą su motorcikliais, kurie 
perdaug klegesio kėlė. Jie bu
vo be ,,muflerių.,t
> Prie Diekens ir Kedvale 
avenue pieno trokas mirtinai 
sužeidė 83 metų ęhięagietį .Au- 
gušt Olšen, 2153 Keystohe avė*

Turi Gražų 
Vasarnami

Anele Žabiikienė, 2005 Wcst 
43rd st.» žymi veikėja tarp 
pr ogi’esy V i ų m O t ef* ų o r g aiii ž a- 
cijų jr Brightoil Park Jau
nuolių Draugijėlės mokytoja, 
dauginus laiko praleidžia savo 
vasarnamyje, Beverly Shores, 
Indiana ,negu Chicagoj.

Sekmadienį, . birželio lU-tų 
d. ji tlirės vaymnamio Grahd 
Openlilgą. Ji tikfši susilaukti 
daug svečių iš Chicagos. Beje, 
Brighton i^ark Jaunuolių 
Draugijėlė organizatyyiai vyks 
tenais ir laikys savo pikniką. 
Well, be abejonės, su vaiku
čiais, važiuos ir jų tėvai. Bu
siu ir aš. Steponas. i

jaunų lietuvių Amerikoje 
iAUTIšKO ktlUBO VALDYBA, 
1940 METAMS: Juozapas RUta —’ 

Pirmininkas, 3141 S. Halsted S*t.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435. So. Wallace St.; Štanislovas: 
Kimevičiūs—Nut. rašt., 3220 Šo.( 
Union Avė.; Felikšaš Kasperas— 
Fm. rašt., 3534 So. Loiye Avė.; 
Wa!lter Dūle vi ch — Kontr. rašt. 
8728 Ha’rper Avė.; Juozapas Bal- 
čiiimias-—Kasierius, 3200 South 
LoXve Avė.: Martinas Punia —, 
Apiekūnas kasos, 3202 S. Eme
rald Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apieklinas ligonių, 7104 S. Emė- 
rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespohdėntaš, 752 W. 33rd St. 
'Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Ųhicagoš Lietuvių Auditorijoje, 
3133 Šo. Halsted St

ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE
RŲ KLIUBO VALDYBA 194'0 ME- 
TAMS: Matilda Slančauskienė — 

pirmininkė, 10560 Edbrooke Av.; 
M. NaVerauskienė — Nut.
10320 So. WaHace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rašt., 10520 Sp. State 
St.; Paulina Stasiulis — Kasos 
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb
rinė—Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antonette Swart—korė-, 
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Mięhigan 
Avenue.-------------- U—-- ------------- --- ,--------- 

LIETUVIŠKOS TEATRALI Š K O S 
DRAUGYSTĖJ RŪTA No. 1 VAL
DYBA 19^., METAMS: Pirm. —

Frank Aupra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2(109 So. Michigan Avė.; 
Thonias Aušra—Nut. rašt., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt’. — 
Anna Aildū1, 3429 S.: Union Ave/j 
Josephinėz Yushkenas, 2547 West 
45th ^t.; Justinas Yuskėnas — 
Kasiefius, 2'647 W. 45th St.; Ta
das Silicktis-J-Kas. glob.: Marga- 
ret Karis,„Kąs. glob. Steųlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al- 
len; F. ZUkaŪskas—Ligonių apie- 
kunas. J^rpųgystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rast.—Stanley Wer- 
ms; Dan J. Smith—koręspond., 
2449 Fullėrton Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą i seredą 
kiekvieno mėnesio Hollyivood 
svet., 2417 W. 43 St.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm.,1 45,48 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.: Edward 
Grušhas—*Nut. rast., 3549 S. Hal
sted st.; .Constantąs Janushaus-. 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 

•St.; Petras "Marokas—Fin. rast., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob.1 
(2) Harry Reksnis ir John Dou-i 
nis; ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru- 
shas —Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradiėnid vakarą 
8 vai. Šhemett Svet., 3336 Litua
nica avė. Chicago, III.

HUMBOLDT V PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas —M. 

'Grakauškas, 3939 N. Chrištiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkaS — Mike ČepUlevičius,- 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr. — Antph Lungevicz, 1814 
Wabahsia Avė., tėl. Humboldt 
-2285; Finansų_šekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
rtUS—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

BRIDGEPORTO LIETUVIųTnAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Begeh — 

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockįs — Pagelb., 
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
acę St.; Jonas Motiejūnas—Kontr.' 
rašt., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 Š. Throop 
St.; Leonas Laūdanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chį- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

rast.

- Kasos

Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4635 S. California Avė., ir 
M. MiraviČienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną mėnes, 1:30 
vai. popiet, Hollywood salėj, 2417 
W. 43rd Ši.

SIMANO DAUKANTO DRAŪGI- 
JOš VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., ,tel. Begeni 8835; J.

x Raėėvičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Kiltis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
lakis—Fin. rašt., 3842 So. Union 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. rašt,, 
4539 So. Whipple St.; J. Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 Sčuth 
California Avė.; A. J. Žaiatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas. 
'831 W. 33rd St.; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald Ave.jDr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687-; K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kės naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

MORNING STAR KLUBO VALDY- 
BA 1940 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų lašt. 
—Mike Chepili, 3327 Le Moyne 
St., tėl. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rašt.—Stasys Bėneckis, 3247 W. 
Eeach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. <Hum- 
boldt 22'85; Ižd.;—LoUis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALP. 
KLUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J. 
Stul—Vice-pirm., 2453 W. 45th 
Place; Helen Chapas—Prot. rašt., 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Fih. rašt., 4301 Archer Avė.; 
J. Skeberdy’tė—Kontr. rast., 3215 
W. 64th Pi.; N. Viršiliene — Iž
do glob., 3435 So. Wallace St.; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

CLASSIFIED ADS

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

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

SITUATION WANTED 
Ieško Darbd

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

IEŠKO DARBO FARMOJ, gali 
milžti karves ir visą kitą darbą at
likti 17 metų patyrimu. 3126 South 
Union Avė., Joe Jucius.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

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

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

RENDUOS LUNCHRUIMJ ir na
mų darbo aiskrymo šapą patyru
siai porai. Einąs biznis. Kreiptis 
2449 We^t 47th St.

Garsinkites “N-noser

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

PARSIDUODA GROSERNĖ ne
brangiai, cigaretų laisnis, elektriki- 
niai refrigeratoriai, 4 kamb. gyve
nimui. Tinkamas žmonėms, geras 
biznis. Priežastį pardavimo patir
site vietoje. 53Q7 So. Halsted St.

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

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

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

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo-, 

naš Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vi'ce-pirfn.— Viktoras Kažihierai- 
tis, 4030 So. Campbell Ave.; Nut.! 
rast.—B. Vaitekūnas, 521L South' 
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
Kasierįus —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glbb. ■**>'
N. Mickėvičifeilė, 6925 S. Artesian

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4553 S. 
Talman Avė,; Vice-pirm.—J. D. 
bimans, 252U W. 70tn St.; Sekre- 
tonas—Vytautas Lznyš, 3232 So. 
Ėmei aid Avė.; Iždininkas—Paul 
Petraitis, 812 W. 33rd St.; Fin. 
rašt.—Antanas Rudokas, 4547 So.

ashtęnąjy. Avę.;, Iždo Globėj a^ 
Julią Petraitienė, 812 W. 33rd St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 
3-čią trečiadienį kiekvieno mėne
sio 7:30 vai. vakaro HollyvVood 
Inn svetainėje, 2417 W. 43rd St.

BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
DRAUGYSTĖS S U Si VIENIJIMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagenas, 7132 So. Racine Avė.; 
i\ut. rašt. —W.alter Pankauskas, 
549 West 18th St.; Kasierius — 
Mikas Bankevičiųs, 628 W. 18th 
St.; Fin. rašt.—Pe’ter Viršila, 3435 
So. Wallace St.; Kontr. rašt. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. 
Kikas, 644 W. 18tn St., 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Ėmerald Avė.

W.alter Pankauskas,

-Juozas 
ir Ona

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLIU- 
BO 15 WARDO VALDYBA 1940 
METAMS: F. J. Dowiat—pirminin

kas; J. Vajšvila—vice pirm.; J. 
Tarvidas—rėk. sekr.; J. Noreika 
—fin. sekret.; kasos globėjai—D. 
Petrol ir J. Noreika; maršalka— 
J. Czesna; John Gura—'kasierius.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1940 METAMS: T. Ja

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Kiltis—Nut. rašt/, 3347 South 
Lituanica Avė., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rast., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III.; A. Buzins- 
•kas—Kontr. rašt., 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au- 
/guštinas—Ligonių apiekūnas, 656 
W. 35th St.; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į Ch. Liet. Community
Center. Susirinkimai įvyksta kas 
mėnesio trečią aritrądienį, Lietu* 
Vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street., 7:30 vai. vakaro.

Martinkaus Vyriškų 
Rūbų Krautuvė Turi 
Dovanų Tėvų Dienai

Bridgeporte randasi Martin-' 
kaus vyriškų rūbų.krautuvė, ku
rioj jus rasite visokių vyriškų, 
rūbų dėl dovanų savo tėveliuįr 
Marškiniai, skrybėlės. kelnės, 
kaklaraikščiai ir kitoki papuo
šalai tinką vyrams. Jeigu pirk
aite savo tėveliui dovaną, tai už
eikite pas Martinkaus antrašu 
3358 S. HALSTED ST. Jis jums 
patarnaus teisingai už prieinamą 
kainą. .

(Skelb.)

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
Hos garsinasi "NAUJIENOSE

• MERGINA BENDRAM RUOŠOS’ 
darbui, turi miegti vaikus, būti. 
2045 N. Sayre Avė. Merrimac 4153.

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

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

MĘRGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, nėra sunkaus skalbimo nė 
virimo, Tel. Briargate 9493.

REIKIA GABIOS, PATIKIMOS, 
jaunos moters; virimas paprastas; 
būti; geri namai; nėra skalbimo; 
$10 pradžiai; 3 šeimoj. Tel. Briar- 
gate 4051.

MERGINA 22 IKI 32 bendram 
ruošos darbui, paprastam virimui, 
vaikų nėra, nė skalbimų, savas 
kambarys ir vana, $10 iki $12. 
Shcldrake 3844.

MERGINA PADĖTI PRIE ben
dro ruošos darbo, apartmentas ho- 
tely, prižiūrėti vaiką, būti. 
DREXEL 2333.

MERGINA 21—25 NAMŲ ruošos 
darbui, paprastam virimai, 4 suau
gę, dirbti nuo 9 iki 7, eiti, 82 ir 
Sangamon apylinkė. Tel. Wabash 
8285 tarpe 1'0 it 5. ■»
, ....... . ■
HELP WANTED-MALE-FEMALte 

Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKALINGA: 2 veiterkos, taip

gi moteris dirbti kuknioj ir moteris 
prie namų darbo. Vyras dirbti apie 
namus ir kitas vyras kuris supran
ta karpenterys'tę. Taipgi vyras dir
bti prie baro. MALINAŪSKI, Blue 
Goose Tavern, Willow Springs, 111. 
Vienas blokas į vakarus nuo Kean 
Avė. ant Archer Avė.

HELP WANtED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA PATYRUSIŲ VYRŲ ar
dymo yardui — mokančių vartoti 
torčių ir padėti karus ardyti. Wat- 
shawsky and Co., 1900 So. Sta*te 
Street.

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

SUSIRINKIMAI
KRIAUČIŲ LOKALO 269 A. C. 

W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, birželio 14 d. Amalgamated 
Centro Name 7:30 v. vak. Delega
tai pateiks raportą iš konvencijos, 
tad bus žingeidu nariams kas bu
vo nutarta konvencįjoj. Valdyba.

BRIGHTON PARK SPECIALAS
Kampas 45 ir Talman Avė. Krau

tuvė iA8-^-4* kambarių Batas, karš
tu vandghiu Šildomi, 2 karų gara
žas. Savininkas išvažiuoja, atiduos 
aukos kaina.

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

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

Dėl informacijų pasimatyti su 
Frank Jurjevich.

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

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

M. G. CIRKLE
726 \V. 79th St. Rądcliffe 6660

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
i didesnį 3 flatus: 2 po 3 kamb., 
4 kambariai ir storas. Karštu van
deniu šildomi, naujas stokeris ir 
naujas namas. 5124 So. Kedzie 
Avenue. Tel. Prospect 6502.

tVHOLESALE FLRNITURE 
Rakandai itĮtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 00%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite 'dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. „ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, '6343 S. Westefn Avė., Chi- 
cago, III. Phone Republic ■6051.

RUlLfolNG MATeRIAL

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

nNANCE And loans 
•_, , .Finansai ir Paskolog______

PASKOLOS
Ant 1-mtį ir 2-rų 

MORGICIŲ
Greita Veikla—Geri Tfertnittai

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

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

Remkite tuos, kurie



I

Ketvirtad., birželio -13,-1940

JAUNI LIETUVIAI BĄIGg HIGH SCHOOLS 
IR KOLEGIJAS CHICAGOJ

Gauna Diplomus Šią ir Ateinančią Savaitę
(Tęsinys)

žemiau seka vardai jaunų 
lietuvių, kurie šį mėnesį baigia 
universitetų, Junior kolegijų ir 
High School mokslus Chicagoj 
ir priemiesčiuose.*

Visiems 1 nkime, laimės ir pa
sisekimo, stiprios valios ir vil
ties, išėjus į pasaulį pragyve
nimą pelnyti ar tolimesnius 
mokslus einant.

LOYOLA UNIVERSITETAS
Stanley Jaškunas (medicina) 
Joseph Mittrick (medicina) 
Algerd Prusis (dentisterįją) 
Frances Kumshis (slaugė) 
Mildred Bomba (?) (filoso-

Lillian Duris ''(slaugė) 
Harriet Daminskas (slauge) 
Frank Brundza (medicina) 
Jullianne Stulginskas (slau

gė)
(Sąrašas dar nepilnas)

ST. MARY’S HIGH SCHOO|<
Ann Grigas
Dolores Kaspar

Marie Petraitis 
Annie Radon . 
Emaųuella Sarno 
Adeląide Šitas
BJanche Simon

ST, ĮŲNATIUS HIGH SCHOOL
Norbert L. Demski

ST. PĘĮLIP’S HIGH SCHOOL
Marion A. Berent .
Roy S. Bočunas 
John R. Vilim 
Stephen J. Rupsch

ST. PATRICK’S 
HIGH SCHOOL

Bernąrd E. Gorski
ST. MEL HJGH SCHOOL 
f. J. Matulaitis
Pąųiel Ūselis
Jofm Victor

SIENA HIGH SCHOOL
Eye|yn Bangelis
Jręųe Dyba 
Elizabeth Majus 
Dolores Rudnik

NAUJIENOS, Chlcago, UI.

Elta.
Finansų ministras E. Galvanauskas informuoja spaudos atstovus apie Lietuvos prekyt 

binius susitarimus su Vokietija.

ffltffįiss.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖS

—n-------
— Sužeidžia Daug Vaikų —

Orui atŠiluk ir mokslo me
tams einant prie pabaigos, į 
gatves pasipila vaikai, ir neat
sargesni jų atsiduria ligoninė
se. Automobiliai, kurių vairuo
tojai kartais kalti, o kartais ne, 
labai daug vaikų suvažinėja.

Štai vakar dienos nelaimės: 
! I

• 11 metų mergaitė, Marie Pu- 
vogel, 2216 Winnemac avenue, 
nešė porą batukų kurpiui pa
taisyti. Išjusi gatvėn, ties 2312 
Foster avenue, ji pakliuvo tarp 
dviejų automobilių ir buvo su
važinėta. Guli Swed sh Cove- 
nant ligoninėje. Automobilio 
vairuotojas, Reginald Rex, 4035 
N. Mozart, buvo pajiuosuotas 
nuo atsakomybės.
• Bežaisdamas gatvėj po au
tomobiliu pakliuvo 5 metų bei- 
niukas James Roche, 6958 So. 
May street. Nelaimė įvyko prie 
70th ir Racine. Automobilio 
vairuotojas, JJohn Zollner, 1233 
W. lOlth, taipgi buvo paliuo- 
suotas.

VAKAR CHICAGOJE

ir kitų brangių

sugedus, kelei- 
municipaliame

neteks 
darbi
ni e nas

mętųs kalėjimo gavo 59 
chicagietis, David Rider, 
Ęm,erąld avenue. Ji nu
teisėjus Brande šeimy-

(Bus daugau)
■ ■ , , t.............. /

Lietuviai Baigę Mokslus Rytinių V 
Universitetuose Ir Kolegijose

• Nuo važiuojančio troko nu
krito ir sunkiai sužeidė 17 me
tų dviratininkas, Bruno Swa- 
rak, 1030 Newberry avenue.

UNIVERSITY OF CONNEC- Ipst. of Technology, N. J.) 
Leonard Karp (Stevens Inst.

pf Technology, N. J.) 
Frank B. Bender (Prlnceton

University, eum Įaudė)
(Bus daugiau)

TICUT

Philip 
ence)

Helen 
Science)

(Storrs, Conn.)
Barškė (Bach. of Sgi-

L. Gubin (Bach. of ;$$$

Jankelunas (Bach. of
Science)

Katherine Rakesky (Bach. 
of Science)

John J. Radys (Bach. of 
Science)

Algird A. Ceskav'ich (Inži
nerija)

Margaret F. Vinconis (Bach. 
of Arts)

CONNECTICUT COLLEGE 
(New London, Conn.)

Priscilla F. Yozell (Bach. of 
Arts)

SIMMONS COLLEGE 
(Boston, Mass.)

Priscilla S. Grush (Science) 
Rachel L. Andrius (Business)

MOUNT HERMAN & NORTH- 
FIELD SEMINARY 

(East Northfield, Mass.) 
Helen M. Sanoske (General) 
Barbara E.- Lakey (Prep.)
RUTGERS UNIVERSITY 
(New Brunswick, N. J.) 

Alfred Grigis (Arts) . 
Casey Grygaitis (Engineer- 

ing, su pasižymėjimu)
Walter Abramaitis (Agricul

ture)
August
Arthur
Joseph

Arts)
Michael

ELMIRA COLLEGE I
Elmira, N. Y.) j 

Helen Bladygas (Arts) 
Marie C. Gantert (Arts)

SKIDMORE COLLEGE 
(Saratoga Springs,. N. Y.) 
Joyce M. Bottėnas (Arts) 
Mildred E. MeJunas (Scir 

ence)
LONG ISLAND UNIVERSITY

Buzas (Agriculture)
Ambrose (Business)
Antan (Master of

Kundrat, Jr. (Arts)

! Ši Sekmadienį 
Melroseparkiečių 
Piknikas

Vietos

Svarbus Pranešimas 
SLAProgramo 
Rinkėjams

Butinai priduokit į “Naujie
nų“ ofisą visus suHnkttfš sve - 
kinimus ]ir garsinimus, kartu 
knygeles ir pinigus, jeigu ga
lima, nevėliaus pirmadienio, 
birželio’, 17 d.

Programas turi eiti į spau
dą antradienio rytą.

Kam nepatogu atnešti asme
niškai, tai galit per paštą pa
siųsti. Taipgi galit telefonu pa
šaukti Komisijos sekretorių, 
V. B. Ambrose, Ganai 8500, ir 
jisai pats pribus paimti jūsų 
surinktus skelbimus.

V. B. Ambrose, Sekr.

Tragedija Šeimynoj 
Dėl Karo Europoj

Veteranas Nužudė Žmoną,
Pats Nusišovė,

iii

Lietuvos Darbo Rūmų namai Kaune, 
iriuose yra daug salių, kambarių susieini 
valgyklai, sportui, knygynams ir skaityklai, 
t u ros ir profesijos reikalams. . . ’

... 19 d. buvo iškilmingai atidaryti. Na- 
tęatrui, progimnazijai, įvairiems kursams, 

mų biurui ir kitokiems darbininkų kul-
į ĘUa.

chicagiečių
2046 North

metų amž.>

$160,000 Užkliuvo
Chicagoj Dėl
Europos Karo

ChicągiečiaiGali
Tragedija įvyko 

Uhrin’ų namuose, 
Keeler avenue.

Fred Uhring, 66 
buvo Pirmojo pasaulinio karo
veteranas iš Francijoš armi
jos. Dėl savo krašto nepasise
kimų mūšiuose su Hitleriu, 
Uhring labai rūpinosi, nerva- 
vosi, ir užvakar įsivėlė dėl to 

i j piktą ginčą su savo žmona 
Bertha, 64 metų amžiaus.

Po karčių žodžių, jis ją nu
šovė, bandė nušauti dukterį 
Ruth, bet nepataikė ,ir po 
pats nusišovė. z

Giminės Negali Pinigų . * Gauti.
■

mirė

Frank Yakštis (Science) 
Helen Yuder (Science)
Leon Woloshin (Arts) I
BUCKNELL UNIVERSITY

(Lewisburg, Pą.) 
Frank L. Pocius (Arts) 
Mary J. Wilkelis (Finance)

BAIGS KITAS MOKYKLAS ,
John L. Laurent (Willistąn 

Academy, Mass.)
William Petrich (Concordia 

Institute, N. Y.j *J;. ;
Frank V. Melevich , (Union 

College, N. Y.)
S. J. Dombroski (Stevens

1938 metais Chicagoj 
Frank Koncikowski, turtingas 
Southsidės real-estate agen
tas. Jis paliko apie $160>000 
turto.

Palikimas buvo pavestas 
Chicagos Title and Trust ben
drovei sutvarkyti ir išdalinti 
giminėms Lenkijoj. Atėjo ka
ras, ir Lenkija žlugo.

Dabar Circuit teisme bend
rovė užvedė bylą, klausdama 
legalės opinijos kas su pini 
gaiš daryti?.

Firmai duodamas pasiuly 
mas juos čia palikti kol ne
praeis karas. Tada, nežiūrint 
ar Lenkija bus atsteigtą ar 

Staphylococcus —turtą išmokėti ' giminėms 
sępticemia“. Atsirado ( norinčių anoj pusėj vandenyno. Bet, 
kraujo duoti, bet tas moteriškes tuo tarpu laimingieji buvu- 
neišgelbėjo. Vakar ji pasim’re. šioj Lenkijoj pinigų turės pa- 

Ji buvo 24 metų amžiaus ir laukti.
gyveno adr. 652 N. Albany ave
nue. Jar davė kraujo aštuonis 
kartus.

Mirė Kraujo Liga 
Susirgusi Motina

to

Porą dienų atgal “N-ose” t 1- 
po žinutė, kad gydytojas prašo 
kraujo pavojingai susirgusai 
moteriškei, Anne Hamstrom. 
Po cezarinės operacijoąjji gavo 
kraujo ligą, -----

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

■ ■ ■ •—V" “

Čia 1.1% Pigiiįii Gyventi
AVashingtono ■ įjąrbo departa

mentas vakar p^kęlbė skaitli
nes, kurios parodo, kiek ir kur 
Amerikoj kainuoja pragyventi.

Raportas sakoj., kad beveik vi
sur rytuose ir tolimuose vaka
ruose pragyveriifaas paskuti
niais keliais mėnesiais pabran
go — 3%.

Bet Chicagoj tuo pačiu laiku 
pragyvenimas atpigo 1.1%. Pa
lyginus su pereitų metų pabai
ga. '■ ' į ;

Beveik visur, sako raportas, 
pabrango maistą^, nuoiųos, dra
bužis ir kuras. ' v

• . ■ v; < ' • i •'
—— .

Chicagos Knygynas 
Nuomuos Muzikos 
Plokštelės

, Šią savaitę Cjhicągos viešoj o 
knygyno cen tralinis skyrius 
pradės nuomuptj čhięagiečiams 
įvairius simfonines muzikos re
kordus, panašiai kaip dabar 
nuomuoja knygas.

Knygynu gali naudotis 
Chicagos gyventojai.

Gelbės Norvegijos 
Žmonėms Sugriautus 
Namus Atstatyti

Chicagoj užvakar buvo su
organizuota norvegų organi
zacija, Norwfegian Relief, Ine., 
kurios tikslas bus pagelbėti 
kare nukentėjusioms norve
gams atstatyti bombų sugriau
tus namus.

Laike mūšių Norvegijoj vo
kiečiai sugriovė ištisus mies
tus, sako Norvegijos karaliaus 
Haakono atsišaukimas į Ame
rikos norvegus, ir jis prašo 
amerikiečių savo tautiečiams 
gimtinėj pagelbėti atsistoti vėl 
ant kojų.

Organizacija sudaro išimti
nai norvegai, bet aukas rinks 
per visus žmones Amerikoj. 
Adresas 135 Šo. La Šalie st.'

visi

Bendrai Bengia Trys 
Draugi jos.

MELROSE P ARK. —Sekantį 
sekmadienį, birželio 16 d. visi 
ir visos Melrose Park, Bell- 
wood ir Maywood lietuvių ir 
lietuvaitės trauksime į didelį 
ir iškilmingą .pikniką. <

Rehgia bendrai- trys lietuvių 
žymios organizacijos, SLA 125 
kp., Morry Maids (Merginų 
Kliubas) ir Proviso Lietuvių 
Athletic Kliubas. Piknikas į- 
vyks Paul’s Grove, prie Lake 
st. ir .Medinah Road. Pradžia 
bus 1:00 vai. popiet. $25.00 bus 
atiduota tiems, kurie turės lai
mingus bilieto numerius. Bus 
visokių žaidimų šposų ir tie, 
kurie pasižymės, gaus dova
nas kurių komisija sako turi 
daugybę.

Atvažiuos Birute iš Palan
kaus valgiais ir gėrimais. Grieš 
gos ir vaišins svečius tautiš- 
Frank Smigelskis, Jr. su savo 
orkestru. Kaip girdėti komi
sija sako, tai šis piknikas bus 
įvairiausias kokį vietos lietu
viai yra surengę. Žada ir kitų 
kolonijų lietuviai dalyvauti.

—Kvieslys.

Illinois Commerce Commis- 
sion įsakė Illinois Central gelž 
keliui prap’atinti iki 20 pėdų 
tiltą virš Harrison gatvės, Rock- 
forde. Dabar tiltas yra 16 pėdų 
pločio.

Dalį išlaidų gelžkeliui atmo
kės Winnipego apskričio valdy
ba.

Parūpins Kambarius 
SLA Seimo 
Delegatams

m Real-Estate raštinėj adr. 
3901 Lincoln avenue, piktada
riai nakties laiku atplėšė du 
seifu.% ir pasivogė $409, auk- 
siųį laikrodėlį 
daiktų.

0 Brėkįams 
vinis lėktuvas
airpęrte negalėjo sustoti įva
žiavo į tvorą ir sudaužė ketu
ris automobilius. Visi kelei
viai, 21, ir 3 įgulos nariai iš
liko sveiki.

Eilei restoranų grandinė 
Chicagoj įsakė t visiems darbi
ninkams ,kurie dar nėra pilie
čiais, tuojau išsiimti pirmus 
popierius. Kitaip jie 
darbų. Tarp ne piliečių 
ninku toj firmoje yra 
lietuvis ir 10 lenkų-

• Už užpuolimą ir nepado
rų elgesį su penkių metų mer
gaite 
metų 
4513 
teisę
ninių reikalų teisme.

• Staįeville kalėjime šir
dies liga mirė 53 metų pade
gėjas Harry Siegel. Jis buvo 
nuteistas 14 metų kalėjime už 
padegimą namo adr. 1200 Tay- 
lor street, kuriame žuvo V)-ka 
metų raišas jaunuolis.

• Chįcagos gėlininkai ap
skaičiuoja ir džiaugiasi, kad 
per birželio mėnesį apsives 
5,000 chicagietės ir vestuvių 
procesijose dalyvaus apie 170,- 
000 pajaunių ir pamergių. Gė
lių vestuvėms jie išpirks už 
šimtus tuksančių dolerių.

• Išvertusi ant savęs bulelį 
sieros rūgšties skaudžiai ap-

Patricia McCullough, 1413 E. 
55th street. Guli Billings ligo-

• Po gasolininio pečiaus 
sprogimo užsidegė medinis na
mas adresu 6654 Michigan av. 
Jame vos nesudegė 3 mėne
sių kūdikis Donald Duxton.

išgelbėti nuo ugnies, bet turėjo 
jį ir atgaivinti ,ne$ 'durnai bu
vo jį pritroškinę.

Nubaudė $50 Už 
Triukšmą Balsa
vimo Stotyj

TOAVN OF LAKE. — Town- 
oflakietis James Broda, 4424 
South Jlermitage avenue va
kar buvo priteistas užsimokė
ti 50 dolerių pabaudos už su
kėlimą triukšmo balandžio 9 
d., prie U-to vvardo balsavi
mų stoties, adresu 451 West 
26th street.

Du republikonai kandidatai, 
Kazimieras Jankowski, John 
J. Cagney, ir Broda triukšmu 
bandė įlieti • nepasitenkini
mą. kad pralaimėjo rinkimus.

Bausmę jam paskyrė apsk
ričio teisėjas .Jarecki.SLA 41 SEIMO DELEGATŲ 

ATYDAI
....Seimo rengimo komitetas 
yra išrinkęs delegatams kam
barių parupinimo komis’ją iš 
sekamų ypatų:

G. KUCINSKIENfiS, 45 E. 
98th SL, PuUmaiv 8099.

P. GRYBIENĖS, 5918 Ked- 
vale Avė., Portsmouth 7529.

E. MOCKIENĖS, 3537 Fifth 
Avė., Van Ėuren 9652.
....šita komisija suieškos dele
gatams x’ kambarius pas priva- 
tiškus žmones arba viešbutį.

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

CHICAVIEČIŲ ATYDAI
Gerbiami chlcagiečiai,

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

Tai, Tikrai 
Apsileidimas

Praeitą sekmadienį popiet, 
besilankydamas po lietuvių 
piknikus, užsukau ir į Liberty 
Grove daržą, kur buvo Keistu
čio tylubo išvažiavimas.

t
Žiūriu, prie vieno triobesio 

susirinkęs būrys žmonių ir 
stebisi žiūrėdami į raudono
mis raidėmis išrašytą iškabą.

fr^fhligi, esą, tokia didele 
Chicągos Lietuviu Draugija, 
neturi žmopių, kurie taisyklin
gai pagarsintu savo parengi
mus ir dąr tokioje viešoje vie- 
toje|

Toje iškaboje, vietoje “Išva
žiavimas”, parašyta “JŠvaže- 
vimas”. Ištikrųjų, keistai skam
ba. —J. Tarutis.




