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SOVIETU RUSIJA LAIKYS DAUGIAU KAREIVIU LIETUVOJ
LIETUVA SUDARIUSI SLAPTA PAKTį SU 

SOVIETŲ RUSIJA
Švedija,

— švedų korespon-
STOCKHOLMAS, 

birž. 
dentas iš Kauno praneša, jog 
Lietuvos premjeras Merkys su
grįžęs iš Maskvos. Esą, vyrau
ja įsitikinimas, jog jis suda
ręs slaptą paktą • su Sovietų 
Rusija. Pagal tą paktą Sovie
tų Rusija žymiai sustiprinsian
ti savo kariuomenės įgulas Lie-

tuvoje. Iš to atrodo, jog Mas
kva nori įsitvirtinti Lietuvoje 
ir kitose Pabaltijo valstybėse 
ir sudaryti savo rųšies atsparą 
prieš besiplečiančią Vokietiją.

Iki šiol rusų kariuomenės 
Lietuvoje buvo maždaug tiek 
pat, kiek jos turi pati Lietu
va.

Francija Nepasiduos, Anglijos Kino Pra 
Jei Teks Net Į Kolo 

nijas Išsikelti
monė Gal Persikel 

sianti Į Kanadą NauĮienų-Acme Teiepnnto
Žemėlapis parodo Paryžiaus priemiesčiuos, kur da

bar smarki kova eina. Taškuota linija parodo kaip toli 
vokiečiai buvo nužengę pirmame kare.

TELEGRAMOS 
E LIETUVOS

MEKSIKA PALIEPĖ IŠSIKRAUSTYTI 
NACIU AGENTUI

PARYŽIUS, birželio 13. — 
Premjeras Reynaud pranešė 
prezidentui Rooseveltui, jog 
Franci jos armija, jei reikalas 
bus, išsikels į Afrikos arba 
Amerikoje esančias 
kolonijas ir tęs karą 
tija.

Savo pranešime
priminė prezidentui jo padary
tą pareiškimą 1937 m., kad 10 
nuošimčių stato pavojun 90 
nuošimčių žmonių laisvę, gero
vę ir taiką. Be to, jis pareiškė 
savo padėką pregįįgntui uį tei
kiamą pąramą. ą

francuzų 
su Vokie-

premjeras

Paskelbė Paryžių 
Atidaru Miestu

PARYŽIUS, birž. 13. — Kad 
butų gal'ma išgelbėti Paryžių 
nuo tokio likimo, kokio susi
laukė Varšuva, francuzai pa
darė tam tikrą žingsnį: jie pa
skelbė, jog Paryžius yra '“at
viras miestas”. Tai reiškia, jog 
pačiame mieste nėra kariuo
menės ir jis nebus ginamas. 
Todėl mūšiai eina prie miesto 
ir priemiesčiuose, bet iš paties 
miesto kariuomenė liko ištrauk
ta.

Francuzai Nustūmė 
Vokiečius Penkias

Mylias

LONDONAS, birželio 13. — 
Dėl karo Anglijos kino pra
monė pusėtinai pakriko. Sąly
gos tiesiog pasidarė tokios, jog 
nebegalima naujų veikalų ga
minti. Daugelis tad rimtai gal
voja apie tai, jog kino pramo
nei teks išsikelti į Kanadą.

Iš Londono Išgaben 
ta 20,000 Vaikų

LONDONAS, birželio 13.. — 
Dvidešimt tukstančių vaikų, 
kurie lankė mokyklas, liko iš
gabenti iš Londono į saugęs- 
nes vėtąs. Netrukus juos pa
seks kiti tūkstančiai. Iš viso 
numatoma išgabenti iš Londono 
120,000 vaikų.

Reikalauja Areštu© 
ti Kai Kuriuos 

Lordus

Italai Bombardavo Kariuomene Ištrauk 
ta Iš ParyžiausTouloną

RYMAS, birž. 13. — Italu 
bombonešiai bombardavo Tou
loną ir Bizertą, francuzų lai
vyno bazes Viduržemių jurose. 
Girias', kad daug nuostolių pa? 
darę.

Pranešimas taip pat sako, 
jog italų submarinas paskan
dinęs sąjungininkų kreiserį ir 
dar kitą laivą. \ L. .. , ,

BERLYNAS, birž. 13. — Iš 
palikimų, nors ir neoficialių, 
šalt nių patirta, kad francuzai 
per Jungtinių Valstijų amba
sadorių William C. Bullitt in
formavo vokiečius, jog iš Pa
ryžiaus liko( ištraukta kariuo
menė.

KAUNAS, birželio 11 d. — 
Ministro pirmininko A. Merkio 
pakviestas birželio 10 d. į Mas
kvą atvyko- užsienių reikalų mi
nistras J. Urbšys dalyvauti pa
sitarimuose su Molotovu.

— Div. gen. Raštikis paskir
tas aukštosios karo mokyklos 
viršininku.

— Birželio 9 d. Vilniuje įvy
ko pavasarininkų suvažiavimas. 
Suvažiavo 7,000 jaunuolių ir 
dalyvavo keli vyskupai.

— Rytų Lietuvoje lig šiol 
suregistruotiems .23,000 karo 
pabėgėliams sušelpti išleista 2 
milijonai litų. Pašalpai iš už
sienių dėl išsiplėtusio karo su
mažėjus, atbegėaams bus stei
giamos darbo stovyklos.

— Kaune kasdien lankosi Vil
niaus inoksleivių ekskursijos. 
Vilniečių ūkininkų ekskursija 
aplankė Suvalkiją.

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
13. — Iš patikimų šaltinių pa
tirta, jog Meksikos vyriausybė 
“paprašė”, kad Arthur Dietrich 
apleistų šalį.

Dietrich vokiečių atstovybė
je ėjo spaudos biuro direkto
riaus pareigas. Niekam taip 
pat nebuvo paslaptis, kad jis 
yra vyriausias nacių propagan
dos skleidėjas Meksikoje. Spė
jama, kad per jį Berlynas duo
davo instrukcijas vokiečių lai
vams.

Dietrich buvo sudaręs lyg ir

centrą nacių propagandai Spa
rne kontinente. Jo agentai dir
bo visose Aihcrikos kontinen
to respublikose.

Sakoma, kad vokiečių atsto
vybė dėjusi visas pastangas su
laikyti Dietricho “deportavi
mą. Tačiau tos pastangos ne
davusios rezultatų, kadangi ir 
Jungtinės Valstijos yra užin- 
teresuotos Dietricho pašalini
mu.

Beje, Dietricho brolis yra vy
riausias Hitlerio spaudos biu
ro vedėjas.

Suėmė 6,000 Anglų

Išplaukė Francuzų 
Laisvanoriai

Nuginčija Žinią Apie 
Atskirą Taiką

Užsidarė Vatikano
Laikraštis -

TURKIJA PILDYS 
PADARYTI 

PAKTA

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
13. — Septyniasdeš uit du fran- 
euzai, kurie gimė Meksikoje, 
išplaukė Duc D’Aumato laivu 
į Franci ją, kur jie laisvano- 
riais stos i armiją.

Anglų Kariuomenė 
Holandų Indijoje

ATMETĖ ITALŲ PASIŽADĖ
JIMĄ KAIPO .i BEBERTĮ

PARYŽIUS, birželio 13. — 
Prancūzai su didžiausiu atkak
lumu gina Paryžių. Vienoje 
vietoje vokiečių armija liko nu
stumta penkias mylias atgal. 
Apskaičiuojama, jog vokiečių! 
armijos, kurios dabar puola 
franeuzus, susideda iš 1,800,000 
kareivių.

Prancūzai yra pasiryžę ginti 
Paryžių iš šiaurinės pusės. Bet 
jeigu jiems tektų trauktis, tai 
trauksis į pietus nuo Pary
žiaus ir ten sudarys naują li
niją. Tai reiškia, jog jie besi
kaus pačiame mieste ir tuo bū
du stengsis išgelbėti jį nuo su
naikinimo.

LONDONAS, birželio 13. — 
Lordas Morley lordų bute pa
reiškė, jog vienas ar du lordai 
turėtų būti areštuoti už palai
kymą ryšių su naciais.

“Man smagu”, pasakė jis, 
“kad vyriausybė įkalino gerai 
žinomą asmenį, kuris, kiek man 
žinoma, buvo nominuotas gau- 
leiter’iu (vokiečių provincicjos 
gubernatorium) Anglijai, ir 
parlamento narį, kuris buvo 
nominuotas gauleiteriu Škoti
jai”.

RYMAS, birž. 13. — Užsi
darė “Osservatore Romano”, 
Vatikano laikraštis. Tasai laik
raštis buvo laikomas lyg ir po
piežiaus organu. Kadangi jis 
dėjo karo pranešimus, gauna
mus iš Francijos ir Anglijos, 
tai- Italijoje jis negalėjo būti 
platinamas. Dėlei tos priežas
ties leidėjai nutarė laikraštį 
uždaryti visam karo laikui.

LONDONAS, birželio 13. — 
Londono militariniai rateliai 
patvirtino, jo.g prie St. Valery- 
en-Caux apie >6,000 Anglijos 
kareivių < pasidavė vokiečiams. 
Tie kareiviai buvę apsupti iš 
visų pusių ir turėję pasiduoti, 
nes pritrukę amunicijos ir mai
sto. '■<

Neįsileis Žurnalo

ISTANBUL, birž. 13, — Tur
kijos vyriausybė pareiškė, jog 
ji pildysianti su Anglija ir 
Franci j a sudarytą tarpusavio 
apsigynimo paktą. Tuo pačiu 
metu ji padarė pareiškimą, jog 
Italijos pasižadėjimas respek
tuoti Turkijos neutralumą yra 
beprasmis. Vadinasi, buvo duo
ta suprasti, jog Turkija nėra 
tiek naivi, kad galėtų tikėti 
Mussolinio pažadais.

TOKIO, birž. 13. — Nichi 
Nichi laikraštis paskelbė, jog 
2,000 Anglijos kareivių liko iš
sodinti* Hdhndų Indijoje. Esą, 
tai buvo padaryta 
salų admin'stracija 
protekcijos.

Tačiau tą žinią
tiek britų ambasada, tiek ho- 
iandų pasiuntinybė.

WASHINGTON, D. C., birž. 
13. — Stephcn . T. Early, pre
zidento Roosevelto sekretorius, 
nuginčijo paskelbtą žinią, kad 
busią Amerikos ambasadorius 
Francijai, William Bullitt, pra
nešęs prezidentui, jog Franci- 
ja linkstanti daryti atskirą tai
ką su Vokietija.

Tokio pranešimo, sako Early, 
prezidentas niekuomet negavo.

po to, kaf 
paprašiusi

nuginčija

Japonai Smerkia 
Francuziją

14 Žmonių Žtivo 
Turine

0TTAWA, Kanada,, birž. 13. 
— Kanados paštas yra nusi
taręs tiek pakelti siuntimo ra
tą Saturday Evening Post žur
nalui, kad jisai nebegalėtų cir
kuliuoti tame krašte.

Vyriausybės pareigūnai sako, 
jog tasai žurnalas Varąs pro
pagandą prieš sąjungininkus.

/

Atidėjo Kanados Fa
šistų Vado Bylą

Pataria Apsigink 
luoti “Iki Dantų”

Deportuos Harry 
Bridges

WASHINGTON, D. C., birž. 
13. — Atstovų butas priėmė 
bilių, kuriuo remiantis bus de
portuotas Harry Bridges.

Nuskandino Ame 
rikos Laivą

RYMAS, birž. 13. — Oficia
liai Jiko paskelbta, kad sąjun
gininkų bombonešiai bombarda
vo Turiną. Padarinyje 14 žmo
nių liko užmušta ir 39 sužei-

Po to jis pasakė,/jog ir lor-Įsti.
dų bute yra vienas ar du na- Turinas yra italų pramonės 
riai, su kuriais irgi reikėtų pa- miestas.
našiai pasielgti. I ----------------

~ .r;—~ . v. Turkija Pasirašė 
Sunaikino Vokiečių prekybos Sutartį

Tiltus Su Naciais

Sąmokslas Paskan
dinti Anglų Laivus

WASHINGTON, D. C., birž. 
13. — Pulkininkas Charles 
L’ndbergh turėjo pasikalbėji
mą su kongresmanais. Tame 
pasikalbėjime jis pareiškė nuo
monę, kad akivaizdoje Euro
pos įvykių Amerika turinti ap
siginkluoti “iki dantų”.

Netrukus “skraidąs pulkinin
kas” fr vėl rengiasi pasakyti 
kalbą per radio.

13 __ I
% I ANKARA, birž. 13. — Tur- 

.. . kijos vyriausybe pasirase su 
arml?ai (vokiečiais prekybos sutartį.

Prekybos apyvarta sieks $14,- 
280,000.

Toji žin:a sukėlė nemažą sen
saciją. Daugelis stato sau klau- 

_, . T _ t .. išimą: ka visa tai reiškia? Ar 
Egiptas įsake ltali-| kartais tai nereiškia Turkijos 
ios Ambasadoriui klv!,veidę J,u° labjau’ 

J _v .. . Į kad vos tik prieš keletą valan-
Issikraustyti Įdų ji pareiškė, jdg pildysianti 

su sąjungininkais pasirašytą 
tarpusavio apsigynimo paktą.

LONDONAS, birželio 
Anglijos bombonešiai 
daug žalos vokiečių 
prie Paryžiaus. Visi tiltai, ku
riuos naciai permetė per Seine 
upę, liko sunaikinti. Tik vie
nas išliko sveikas.

BUENOS AIRES, birž. 13. 
— Specialia sargyba liko pa
statyta prie visų- laivų, kurie 
prililauso kariaujančioms val
stybėms. Tatai buvo padaryta 
po to, kai anglų pašto laive 
Gascony ekspliodavo dvi bom
bos. Matyti, bombos buvo už
taisytos taip, kad turėjo eks- 
plioduoti jau laivui į jurą iš
plaukus. Tačiau dėl sukrėtimo 
jos ekspliodavo anksčiau, ža
los padaryta nemažai.

Visi anglų laivai, kurie iš
plaukė iš Buenos Aires, buvo 
įspėti apsižiūrėti, kad kartais 
ten nebūtų bombų.

MONTREAL, birželio 13. — 
Per kai kurį laiką Adricn Ar- 
cand buvo laikomas Kanados 
“fiureriu”. Jisai drąsiai kalbė
davo ir pranašaudavo, kad anks- 
č‘au ar vėliau Kanada turė
sianti “sumodernizėti”. Vadi
nasi, įsteigti tokią valdžią, ku
ri yra pagrįsta vado pradu.

Bet štai dabar, kai prasidėjo 
kova su “penktąja kolumna”, 
Arcand atsidūrė nelaisvėje. Ji
sai yra traukiamas atsakomy
bėn už laužymą apsigynimo pa
tvarkymų. Po trumpo nagrinė
jimo teismas bylą atidėjo bir
želio 19 dienai. .

HONGKONG, birž. 13. — 
Japonų armijos vadovybė griež
tai pasmerkė francuzų Indo- 
Kinijos administraciją, kuri vis 
dar nepaliaujanti teikusi para
mą Kinijai.

Japonų žinių agentūra tai 
laiko įspėjimu franeuzams, kad 
jie pagaliau nekištų savo na
gų į japonų-kinų konfliktą;

WASHINGTON, D. C., birž. 
13. — čia liko gauta žinia, kad 
Viduržemiu juroje submarinas 
nuskandino Amerikos laivą.

Kongresas Neiš 
siskirstys

Uždarys Nepalan
kias Organizacijas

Japonija Norėtų Pa
gerinti Santykius Su 

Amerika

MONTEVIDEO, birž. 13. — 
Uragvajaus vyriausybė gavo 
pilną parlamento pritarimą im
ti į nagą “penktosios kolum- 
nos” organizacijas.

Vos tik paaiškėjo, jog pa
siūlytas bilius bus priimtas, 
tuoj Vokietijos atstovybė įsa
kė visoms hacių organizacijoms 
užsidaryti.

WASHINGTON, D. C., birž. 
13. — Pirmininkas Bankhead 
pripažino tą faktą, jog nėra vil
ties, kad kongresas išsiskirsty
tų birželio 22 d., kaip to pa
geidauja administracija. Iš vi
so nemanoma, kad kongresas 
galės greit išsiskirstyti.

Susipešė Du Parla 
mento Atstovai

Japoni-

CAIRO, birž. 13. — Egipto 
vyriausybė pranešė grafui Se
rafino Mazzolini, Italijos amba- 
saddYiui, kad jis savo šalies 
reikalus pavestų kitos valsty
bės ambasadai, o pats apleistų 
kraštą. Tai padaryta ryšium su 
Egipto nutarimu nutraukti su
Italija visus diplomatinius ry-Išmonės.v Trys iš jų buvo vie 
sius. \ . 'nos šeimos nariai.

Žuvo Penki Lėktuvo 
Avarijoje

^orfiš.
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našaują:

TOKIO, birž. 13.
ja mielu noru sut ksianti su
daryti naują sutartį su Jung
tinėmis Valstijomis ir, bendrai, 
pagerinti santykius. Tokio nu
sistatymo esąs premjeras Mit- 
sumasa Yonai.

Tuo pačiu metu Japonijoje 
pradeda vyrauti įsitikinimas, 
jog Amerika pasidariusi palan
kesnė Japonijai dėl to, kad ją 
gąsdina Europos įvykiai. JEsą,

Italai Vokiečių Ar 
mijos Eilėse

BUDAPEŠTAS, birž. 13. — 
Koloman Hubay, vengrų 
lyderis, iššaukė į dvikovą 
rolą Magashazy.

Parlamente generolas
dino nacių vadą šalies išdavi
ku, kuris turėtų būti iš parla
mento pašalintas.

nacių 
gene-

pava-

AREDALE, la., birž. 13. m* 
Lėktuvo avarijoje ‘ žuvo penki

šiandien debesuotumas; ma- Jungtines Valstijos nujaučia, 
ža permaina temperąturoje.

Saulė teka 5; 14
žiasi 8:26 v„ v.

kad sąjungininku pralaimėji- 
leid-'mas gali pastatyti ir Amerikos 

saugumą L didelį pavojų.

j *. i

LONDONAS, birželio 13. — 
Italijos kariuomenė buvusi at
gabenta į vokiečių karo fron
tą dar prieš dvi savaites.

Tokią žinią paskelbė “Daily 
Telegraph” la kraštis.

Ispanija “Nekariau 
janti Šalis”

Vokiečiai Užėmę 
Paryžių?

MADRIDAS, birž. 13. — Is
panijos nacionalė vyriausybe 
oficialiai pareiškė, jog dėl Ita
lijos įsimaišymo' į karą Ispa
nija pasiliksianti “nekariaujan 
ti valstybė”.

Vadinasi, Ispanija eina to-Vakar per rado buvo pra
nešta nepatvirtinta žinia, kad kiais pat keliais, kaip ir Itali- 
Paryžių jau vokiečiai okupa-’ja, kuri pirmoji pasiskelbė “ne- 
vę. 1 kariaujančia valstybe”.

. fJi J- /
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Dzūko laimės — nelaimes

r

(Tęsinys)

Per Dzūko galvą tūkstantis 
minčių perbėgo. Ką jis jai turi 
dabar atsakyti, kaip pasitei
sinti. Pagaliau viena mintis 
patiko jam geriausia.

—Žinai, panele, autoniobi- 4
liūs lauke buvo sustojęs čia 
prie pacies namo, ir ciek dul 
mų iš jo garavo!... Nu, tai gal 
kur per lango skylukį cie du
rnai inciveržė šitam kamba
ryj... Ale mat, juos dzievai 
tuos duomus... Mes, panele, 
šnekėkime apie meilę. Ar su- 
cinki už manį tekėci?

—Na... na... nežinau... Jeigu 
jus taip mane mylite, tai...

—Tai sucinki, panele?
Taip, panelė sutiko ir Dzū

kas puolėsi ją pabučiuotu, ta
čiau ji jam atsakė:

—-Ne, ne, dar peranksti.
—Kur gi čia peranksci!...

Jau po pietų!...
—Kaip apsivesiirie...
Kuomet Dzūkas apleido jos 

kambarį, tai viskas buvo su
sitaria ir laikas paskirtas —už 
dviejų mėnesių įvyks vestu
ves.

Dabar mes palikime juodu 
ramybėje. Lai juodu roman- 
suoja. O kaip juodu roman
suos—tai jų dalykas. Mes ne
privalome kišti savo nosies į 
jųjų privatinį gyvenimą.

Be abejones, juodu eis tuo 
pačiu pramintu taku, kuriuo 
daugelis susižiedavusių pore
lių ėjo. Jiems priseis susipyk
ti ir vėl susitaikyti, ir vėl susi
pykti, nes tai yra labai pri
prasta tarpe įsimylėjusios po
relės.

Jis gal dabar aplankys ją 
keletą sykių į savaitę. O gal

pirks už penktuką!
Be to, dar mes turime kitą 

labai svarbią priežastį nuo jų 
prasišalinti. Už ponis mėnesių 
bUs jų vestuvės, kuriose gal 
prisieitų ir mums persiskirti 
su penkine—kita. O šiais blo
gais laikais įtora tup lengva 
tos penkinės pasigauti.

Todėl mes sugrįšime prie jų 
po kokių trijų mėnesių, kada 
jau jų vedusio gyvenimo lai
velis bps pilnai įsisiūbavęs. 
Tada jų gyvenimas bus daug 
įdomesnis.

V.
Jau pilnas menuo prabėgo 

nuo Dzūko susituokime.
šį vakarą Dzukienė sėdėjo 

prie stalo ir jau baigė ‘šleiko” 
vakarienę. Ji buvo pasirengus 
kur tai eiti.

Nekantriai pažvelgusi į laik
rodėlį, ji pratarė:

—Jau šešios ir jo dar nėra. 
Kur tie seni kaulai butų taip 
ilgai uždilę? Jis visuomet pa
reiną prieš šešias.

Jai taip berugojant ir Dzū
kas parėjo iš darbo.

Dzukienė pašoko nuo kėdės 
ir pagriebus žiurstą užkabino 
jam ant kaklo, sušukdama:

—Kodėl tu taip ilgai nepa
rėjai?! Kur p ėdė ?!

Nabagas Dzūkas iškrapštė 
voką su pinigais iš kišenės ir 
padavė jai.

Dzukienė atplėšė vokų, išė
mė pinigus ir atradus 15 centų 
smulkiais padavė jam, duoda
ma visokių instrukcijų:

—Štai karferis... paplauk tas 
torielkas ir nušveisk padlagę. 
O jeigu nori vakarienės, štai 
ant stalo kenukaą byndzų.
v Dzūkas tyli ir stebisi. Paga
liau lėtai pratarė: . ,

—Tai kur gi tu mm? ; ,
—Tai mano dalykas! — ir

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

M. ZUKAITIS
333 DEAN STREET, 

Spencerport, N. Y. |
> ..... ........ »

.eina lauk.
—Kada gi tu sugrįši ?
—Aš sugrįšiu labai anksti! 

Tu dar miegosi,--- taip pasa
kius, išėjo.

Dzūkas pasilikęs vienas
mėto žvilgsnius po šlubą. Sta
las apkrautas lėkštėmis nuo 
jos vakarienės. Srutinū- sin
ku—taip pat pilna lėkščių už- 

’silikusių nuo pusryčių ir pie
tų. Virtuvės grindys irgi pusė
tinai užterštos.

O jis taip pavargęs, nes pri
siėjo sunkiai dirbtuvėj dirbti!

Priėjęs prie stalo ir paėmęs 
kenuką byndzų, pratarė sau:

—Kągi, ji išsikepė sau štei- 
ko, o man paliko cik mažiu
ką kenuką byndzų!...

Dzūkas^ labai susijaudino. 
Ašaros iš akių- pradėjo riedėtį 
per rukšlotus veidus. Išsiėmęs 
nosinę iš kišenės nusišluostė. 
• Pareidamas namo, jis buvo 
pusėtinai įšalkę^ nes jo “pa
či** buvo jam įdėjusi labai mą- 
žą “senvičiuką.”

Bet jam įėjįls slubon ir pa
mačius tokią Jietvarkę, jd ape
titas vįsai pranyko. Be to dar. 
ji išėjo kur gerų laikų turėti, 
palikdama jam, jau ir taip 
pavargusiam nuo darbo, apva- 
yti visą stubą!

uždėjo jam ant kaklo. Hm, (ai 
abai atatinkantis ženklas, kad 

jis turi suplauti visas toriel
kas!... visą šlubą išvalyti ..

Nežino ką pirmiau pradėti.
-—Reikia pirmiausia iščys- 

cyci padlagę, o paskui toriel
kas,-—nusprendė jis.

Prisileido kibirą vandens, 
įdėjo muilo, pasiėmė šepetį ir 
atsiklaupęs pradėjo šiūruoti.

—O-o, tas dzieglius mano 
pečiuose!... A-a, aš niekada 
lesicikėjau parėjęs iš darbo 
ladlagę mazgociL. Ale kų tu 

žmogus darysi... tai ženoto 
žmogaus gyvenimas!... Yra pa-

tai tam ir sunkią naštą užde
da... {

Jam taip bekalbant pasigir-

v —Prašau incici.
—Prašau ineici.
Dzūkas nusidžiaugė ir tuo

vydęs savo gerinusį draugą, 
Joną Rcikauską.

—Na, kągi tu čia dabar dir-
31?—paklausė Jonas labai nu-

------

Naujos Mados Aparatas Pritaikymui Akinių.

AKINIAI VISOKIOS MADOS 
už $2.45

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

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

JOSEPH F. BUDRIK, 
FURNITURE HOUSE

3409-H S. HALSTED STREET. Yfcrds 2151
'■■■« ii.hiiii ■■■■■ m i II —■
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NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
Kapitonas Amerikos lai

vo, Washingtoh, Kairy Man- 
ning. .Laiyąg f yVashington 
buvo išplaukęs iš Lisbonos, 
kada jį sulaikė vokiečių 
slibmariil«s. Submarinas 
gVupiojo paskandinti laivą, 
biet, keliais atvejais davus 
slibmariiiui ženklą, kad tai 
Jungtinių Valstijų laivas, 
subpiarinas leido laivui tęs
ti kelionę.

Dzūkas apvalęs padlagę, at
sisėdo ant kfcdės kokiai mi
nutei pailsėti ,O tada apsidirbs 
su torietkomis.

Pasirėmęs ant stalo nė ne- 
pajautė, kaip užmigo...

XXX
Pradėjo kas/tai belstis du

ryse. Beldžiasi ir beldžiasi.
Nabagas Dzūkas, jis taip 

saldžiai miega ir negali girdėti 
to bildesio. Pagaliau pakelia 
galvą ir negali suprasti, iš kur 
tas bildesys paeina.

Pažvelgia į laikrodį. Jau 
pirma valanda nakties!... Da
bar jau jjs aiškiau 
griausmingą bildesį, 
prie durų ir klausia:

—Kas čia?
UŽ durų pasigirsta 

simas:
—Ar Szimas S^oliunas čia 

gyvena?
Pzųkųi atidarius duris, du 

vyrai įnešė lyg negyvą moterį!
Jis pamatęs tokį reginj, ko 

neapalpo.
Vyrai paguldė moterį ant 

sofos. Dzūkas priėjęs ir paži
nęs savo moterį suriko:

—Onute, Onute, kas tau at
sieik© ?1 Prašnekėk į mane!.. 
Pasakyk, kas tau alsiciko!...

Bet Ona nei žodžio, n 
kvapo.

Dzūkas pradėjo ją bučiuoti 
ir. paskendo ašarose!... Jis pa
stebėjo ant jps kaktos didelį 
juodą gumbą.

Vyrai aiškino, kad jiems ei
nant šaligatviu smarkiai pra
važiavo automobilis, iš kurio 
ji iškrito, o automobilis grei
tai iš jų akių dingo.

Pdcina

Jie priėję prie jos ir atradę 
ją be žado, pažiurėjo f jos 
“paketbuką”, kuriame atrado 
šmotelį popieriaus su jos Var
du ir adresu.

Tačiau tai nebuvo laikas 
daug aiškinti. Jie puolėsi ją 
atgaivinti,. Vienas atnešęs stik
lą šalto vandens, įpylė jai į 
burną ir ant veido.

jo kvėpuoti ir pravėrė akis. 
O neužilgo ji sušuko:

—Szimuli, Szimuli, mielasis, 
gelbėk mane!... gelbėk!...

Dzūkas apkabinęs ir 
eiliodamas ją atsakė:

—Aš čionai, Anute, aš
nai!...• Onute, kas atsiciko?... 
Pasakyk man?...

(Bus daugiau)

3146
Nuo 11

4 if 7 iki
Phtntadiemais: 2 iki 

šventame nitus: u iki 12

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akiniu* Prifaifcn
Ji HAI-STFD si

<ki 12, 2 iki 
0.

i a 7 iki I

valgyci cik vienus byndzus, lai 
tu ne cik iš kantrybės išailum, 
bet ir iš pomėcies!

Išlydėdamas savo draugą, 
Dzukaš apgailestavo, kad jo 
šluba buvo tokioj betvarkėj.

kitą kartą, kai pjis ateis, 
Jai bus tvarkingiau.

—Ar tu neregi, kų aš dzir- 
3u? Padlagę niazgoju.

*s.-^-Matyt^ esi gerjupvyęas, kad 
jia^elbsti savo TnoteriaP namų 
apvalyti-

—Neciesa — aš visadu vie- 
ųas visų .namų iščyseinu. Ji 
nei piršto neprideda!... Cik pa
žiūrėk į tas torielkas ant sta
lo!... Tai visos dzienos!... Ir aš 
turėsiu jas visas suplauci!...

—Na, o kur gi tavo pačiutė?
—Išajo kur; ale kur, tai aš 

nežinau. Kas vakaras aina ir 
aina, ne vieno vakaro nebūna 
namie, o aš parėjęs iš darbo 
turiu viskų apčyscyci... Žinai, 
bracia, ką aš tau pasakysiu? 
Tų mokslinčių teorija, kų sa
ko, kad žmogus išsivyseė iš 
monkės, tai kap cik atbula — 
žmogus kap apsiženija, tai jis 
vystosi į monkę... Žiūrėk, ant 
visų keturių turiu vaikšcioci!..

—Na, tai jau tik nenusi
mink taip labai. Jai įkyrės 
kiekvieną Vakarą lakstyti; o 
kaip jau jai įkyrės, tai tuomet' 
bus visuomet namie. Žinai, 
kad ji dar jauna moteris.

—Tap. Ale kada jai misi*, 
bos lakscyci, tai aš tada jau, 
busiu kapuose!... .,

—Tik jau tu nebūk tokis pe
simistas. Atmink, kad tik dar 
pradžia jūsų vedybinio gyve
ninio. Tik, rodos,, vienas mė* 
nesis, kaip esat apsivedę. Tai 
yra tik medaus mėnulio lai
kas.

—Medaus menulio?! Man ši
tas mėnuo pasidarė kartesnis 
ir už pipirą!...

—Žinoma, mes turim at
minti, kad vedybos yra rizika,

—Aš nepaisyčiau, kad ta ri
zika butų nors, per pusę, 
amerikonai sako 50—50. 
kap jau reikia cik man 
nam visą naštą nečei, tai
tada spravedlyvascies nėra.

—Be abejonės, kad tai yrą 
blogai, tačiau su laiku gal vist 
kas išeis ant gero. Na, o šiuo 
kartu reikia turėti kantrybės.

—Tad, bracia, niekas šnekč- 
ci apie kantrybę, ba tavo pači 
apčyseina namų ir iškepu stoi
ko vakarienei. Atoų kap tau 
priseitų kasdzienų parėjusiam' 
iš dai-bo išmazgoti padlagę ir

kap 
Ale 
vie* 
jau

Dr. V. E. SlEDLINSKi
DENTISTAS 

Pirm., Trečiadienį, Aeštadieni 
1631 So. Ashland Avė

Ttl YARDS #9B4 
A-Urad., KHvirted Penktadieni 
1143 80. Archer

Tel. LAFAYFTTF <650
bu-

čio-

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

IR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

645 So. Ashland A vc.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

/ DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 VVest 63rd St.
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—C

vakaro, trečiadieniais ir sekmadi*- 
niais pagal susitarimą 

Telefonas HEMLOCK 6111

Ofiso 
7—9 
OL.o
Namų Tel.

DR. STRIKOLTS 
rydytojas ir Chirurgas 
tisas 4615 SO. ASHLAND AVĖ. 
tiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj oagal susitarimą 

Ofiso Tel.: YARDS 4787
Namų TeL: PROSPECT 1930

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest «3rd Street 
valandos, nuo 1—4 ir nuo 

vai. vakaro ir pagal sutartį 
Tel. PROSPECT 6731 

VIRGINIA 2421

AKIU

Mrs. A. K. JaRUSZ
PHYSICAL 
TIIERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:0( 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 0 vak. 
Treč. ir Penkt. nu< 
12 iki 5 ir 6 iki < 
v. vak. šeštad. ii 
Sek m. pagal sutart

Kiti Lietuviai Daktarai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA 1R DIDŽIAUSIA LAIDOJlMQ (STAIGA

lt AMBULANCE '
• ' J < DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
; ‘4605-07 So. Hermitage Avė.

■4447 South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

T-'y J. -i ■_? • koplyčios visose

Į—............................. U Į .. ..................  !l I l! ! I.........  ................. . .......................... , ll

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

SU POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero . 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
niu'iiiiu'iiiiiiiiiiikiiiHiiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS ' 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

’ J. LiULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. rialsted Street YaRDS 1419

L ZOLP Phone Yards 0781 
1646 West 46th Street

S P. MAŽEIKA
3319 Lituanika Avenue

Yards 1130
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tęl. Pųllman 127b
...r . - - ■ - - - - I -- — ----- ..... . . . . , , .. -------- .1----

ALBERT V. PETKUS
1704 So. VVestern Avenue Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanika Avenue Phone Yards 4908

/ ANTHONYJkPETKUS
.6834 So. yVestern Avė. % Phone Grovehill 0142 
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

____ ... \......................................... '_________________ __________________________ - -

n R. VA1TUSH, opt.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Opiometricklly Akių Specialistas 
Palengvink akių įtempimą, kuri 

esti priežastimi galvos skaudėj im 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitais 
trumparegystę ir toliregystę. Pri 
rengia teisingai akinius. Visuose ai 
įtikimuose egzaminavimas daroma 

su elektra, parodančia mažiausia 
klaidas Specialė atyda atkreipiam 
j mokyklos vaikus Kreivos ak^i 
atitaišumos.
VALANDOS nuo 10 ryto iki 8 i 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. A. JENKINS

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIV GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Prita^° Akinius

Kreivas Akis

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

DraugijosNariai._______
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107.

Phonė CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso yalandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—-8:30 vai. vakaro
Nedėlioj Daga’ sutartį

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir vak.

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

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

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

Telefonas SEEtEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597 I

fel. Office Wentwortli 6339 
Rez. Hyde farfc 3395;

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

Valandos—1—4 po pietų. 7-4 Vak.. 
išskyrus seredomis ir iubatomis.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IS RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
rungas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. 18th St., netoli Morgan SL 

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

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Ave»
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAŽA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamtk 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:3b

Telefonas YARDS 0618
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

A. A. ŠLAKE 
ADVOKATAS 

7 80. Dearborn St.
1824

Namų Tel.—Ryde Park
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KAtlCii Detroito Lietuvių Žinios
■NAUJIENOS, Chioago, III.

STOVYKLOS MOą
SLEIVIAMS

IŠKILMINGOS IR ĮDO
MIOS VESTUVĖS

1

Perskaitykite kiekvieną žodį 
šio pranešimo! Jūsų senasis 
furkautis—nežiūrint kaip se
nas ir kokiam stovy butų yra 
vertas PINIGŲ mums!

JUS GAUSITE 
$25.00 iki 550.00 
Pinigais Nuolaidos

Perkant bet kokį 1941 metų 
kautą musų krautuvėje—įkai
nuotą taip žemai kaip $59! 
Jūsų naujam kautui pasidėti 
duosime vietos DYKAI—sena
sis kautas eis į musų taisymo 
deptarmentą.
Mums Reikia PeL 
tų Taisymo Dar

bui Tuojau 
Naujieji neitai nepritaikomi 
prie senųjų—tad taisymo dar
bams reikia SENŲ KAILIŲ. 
Dabar suprantama, kodėl to
kia nuostabi pasiūla. Apribota 
iki 100 kautų.

NAUJI j 941
FUR KAUTAI

Stanley Adams ir Angelą Bu- 
beliute susituokė šeimynini a m 
gyvenimui birželio 1 d., 9 vai. 
ryte. Ceremonijos įvyko Šv. 
Antano bažnyčioje, ir buvo at
liktos klebono Bareišio. Bažny
čia buvo papuošta palmėmis,

susirinko bažnyčioje iškilmes 
pamatyti. •

Svotas buvo ponios Bublie
nės brolis iš Montreal, Kana
dos. Pabroliai ir pamergės bu
vo Ed Adams, Julia Bekerti, 
George Rashka, NclEe Seder, 
“Dailės” choro nariai 1 Ed Ma- 
son, Mildred Broz, Beker ir 
Auna Valentine.

Po ceremonijų Angolos drau
gė, Ona Maslielskiutė, įsisodi
no jaunuosius į automobilį ir 
nulydėjo paradų paveikslus nu
siimti.

*
’l Net už

Tik -
s o Įdomumas buvo toks: jauno

sios mamytė, Ona Bubelienė, 
laike ceremonijų buvo bažny
čioje su Feliksu Žilinsku. Išė

rv
&
F.

Atneškite savo 
tį į MARK’S 
taupysjums $25 iki $50.

seną Fur Kau- 
dabar—tas su-

/AIRIO
jo skirstytis. Vieni nuėjo 
mon, kiti nuėjo į svetainę, 
ri buvo prirengta vestuvių 
kiliui. O Ona Bubelienė su

na- 
ku- 
po- 
Fe-

Atdara antr., ketv., šeštad. 
vakarais, iki 10.

W. VVASHINGTON ST. 
VV. CHICAGO AVĖ. 
SO. ASHLAND AVĖ. 
VVEST 26th STREET 
LINCOLN AVĖ.
W. CERMAK ROAD 
SO. IIALSTED ST.

32
1654
4736
3356
3119 
6306 
6409

žiavo paimti civilį šliubų, ir 
atvažiavo į svetainę pirm duk
relė grįžo iš paveikslininko.

Ji pasisakė, kad jau ir ji iš
tekėjusi. Visi labai nustebo, 
kad Ona ir Feliksas taip užlai
kė slaptybę, niekam nieko ne-

sykiu. Feliksas Žilinskas ir Ona 
Bubelienė jau seniai draugavo.

KAIP SAVO NAMA MODERNIZUOTI IR 
PATAISYTI

Tiems ska;ty ojams, kurie gal
voja ap;e namo pataisymą, apie 
jo pritaikymą prie mod'rnoja 
g’, venimo reika'avinių ir tuo pa
čiu no'i pakelti jo vertybę Czer- 
wMc I uu’ber ro. šiuo pateikia 
visą sąrašą savo patarimų. O 
kada jau nusitarsi e savo namą 
pertais) ti, prrūž’urkite šios 
b^^drovės si,*,lb’ma, kur*s šian
dien telpa Naujienose. Tai da
roma taupumo tikslu.

STOGAI
Czervviec Lumber (io. prekiau

ja tiesieginiai su dirbtuvėmis ir 
perka vagonais, nio pačiu su
taupydama tarpininkavimo išlai
das.k žemiau raliuotieji patari
mai turi padėti jums jrsų pro
blemas išspręsti. Apdenkite sto
gus, įmaišykite sienas, lubas, 
dekoruokite iš vidaus, izoliuo
kite, nes visa tatai atneš jums 
naudą.

Išlaukinės SIENOS
Jei sienos kiauros, pataisykit. 

Persitikrinkite medžio darbus, 
muro, durte, langus, ir izoliuo
ki e sienas' lubas. Apmuškite se-’ 
nąsias sienas ir lubas sienų len
tomis. Pataisykite klozetų, toi- 
letu sienas, pataisvkite moder
niškai visus medžiu pagražini
mus, susidėkite partišinus viš- 
kuje. tuo padauginsite keliais 
kambariais namus. Gera butų 
tais klausimais pasitarti su Czer
vviec Lumber (’o.

GRINDYS
Jus galite grindis taip patai

syti kaip tik norite. Czervviec 
Lumber Co. gali jums pilnai pa
dėti.

BEISMENTAI
Iš beismento galite pasidary

ti smagumu vie'ą. Sienas lento
mis iškalkite ir papuoškite, tą 
Datį padarykite ir fu lubomis, 
įsitaisykite žaislus, kabinetus ir 
kortoms stalus. |sidirbkite nau
jus partišinus vaisių ir skalbi
nių kambariams, naujas lenty
nas. ir padėjimams kambarius, 
įsidėkite medines ar cimentincs 
grindis. Pasidarykite iš lentų ir 
darbo benčius bei įrankiams ka
binėtus.

KLAZETAI
Moterims reikia ganėtinai vie

tos įvairiems padėjimams turė
ti. Kodėl nepadaryti tokios vie
tos, kur galėtu pasidėt’s šluotas 
ir kitokius valymosi prietaisus? 
Šioj bendrovėj gausite kaip tik 
tiems reikalams skiiramos med
žiagos.

LANGAI—DURYS
Apsisaugokite nuo nereikabn- 

tfo vasaros karščio bei žiemos 
šalčių. įsidėkite stripus tarpdu- 
ryse, įsidėkite sveikus stiklus į 
langus, pasitaisykite skrynas,

Jozef Czenviec

■

SVEČIAI Iš TOLI
Vakare prisirinko daug sve

čių. Buvo daug jaunimo iš 
Dailės choro, nes jaunieji abiu 
du ten priguli. Buvo ir daug 
svečių iš kitų miestų: Stanį y 
Adamso ‘sesutė, A. Vortin iš 
Chicagos; p nios Adams gimi
nės, Adam Bėlovičiai iš Ilart, 
Mieli.; pp. Ambrozai iš Muske- 
gon, Mieli.; Vytautas Dirmatis 
iš Buffalo, N. Y., kuris buvo 
atvažiavęs pas savo mamytę į 
svečius. Vestuvėse pasiniatė su 
savo senais draugais. Vytautas 
Dirmaitis pirmiaus mokino

VILNIUS. —- Mokyklinio am
žiaus Vilniaus miesto vaikams 
šių vasarų prie Kauno, Kebb- 
niškėse, rengiama stovykla, ku
rioje dalyvausiu apie 30.0 vaikų. 
Iškeltas sumanymas, kad lietui 
vių šeimos vasaros atostogų 
metu priinątų po vienų vaikų iš 
Vilniaus krašto ir miesto. Šiuo 
metu jau pasižadėjo tokius vai
kus iš Vilniaus prieglaudų pri
imti apie 1,500 ūkininku.

■'Šiais metais VILNIUS. — Vilniaus Kraš- 
ypatingai didėja radijo a^lič- tui Remti Draugija 
nentų skaičius. Balandžio me- b^ų lėšų ir paskyrė 
nėšio 1 d. visoje Lietuvoje bų- 
vo įregistruota jau 82,277 radi-

KAUNAS
paėmė iŠ

V.ln’ąus
nėšio 1 O. visoje uiviuvujc me . i . . , ...
vo įregistruota jau 82,277 radi- srit,es ukiinnkams galv.jams »• 
jo abonentų. Tad per vieną arkliams įsigyti 20,003 lt.

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

Turtas virš - - > - $4,900,000.00
Atsargos fondas virš - - $350,000.00
Dabar Mokėme 
lėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt;

Iš kitų miestų svečiai atro
dė malonus ir inteligentiški 
žmonės. Visi apsiėjo gražiai. Iš 
tikrųjų, buvo pavyzdingos ve 
tuvės. žmonių buvo pusėtina, 
būrelis. Visi gražiai linksmino
si ir dainavo ir, prieš pabaigą, 
pusėtinai dovanų jauniesiems 
sudovanojo. Dailės choras juo-

važiavo į New Yorką medaus 
mėnesiui praleisti.

Reporteris.

Naciai Prisipažino 
Sustabdė Ameri

kos Laivą
BERLYNAS, birž. 12. — Ofi

cialu nacių žin'ų agentūra pra
nešė, kad Amerikos laivą Wa- 
shington sustabdęs vokiečių 
submarinas. Tatai buvę pada
ryta per klaidų, kadangi ’ laivas 
pakeitęs savo kursą, o vokie
čiai apie tAi nežinoję. Girdi, 
po ■ z formalaus pajsi.sųėikinimo 
laivui buvę įsakyta plaukti to
liau.

Rumunija Įsakė Vi 
siems Laivams Griž y 

ti Į Uostus
BUCHARESTAS, birž. 12. 

— Vyriausybė įsakė visiems 
savo laivams, kurie randasi 
Juodosios ir Viduržemių juro
se, neatidėliojant grįžti į Ru
munijos uostus. Esantiems uo
stuose laivams įsakyta* pasilik
ti vietoje.

Patvarkymas aiškinamas tuo, 
kad dėl karo prasiplėtimo lai
vams pasidarė pavojinga plau
kioti.

VILNIUS. Vilniaus miesto i 1savivaldybe Didžiojoje g-vėje 
nr. 4G, atidarė^ priešved b'n 
sveikatos patikrinimo punktą 
vyrams ir merginoms. Ateityje 
prieš vedybas ..sveikatos patikri
nimas numatomas įvesti priva
lomas.

duris. Ir šiais reikalais patari- I 
iną gausite iš Czcrwiec Lumber I 
bendrovės.

PORČIAI
Porčiai gera poilsio vieta va- I 

sąrą. Pasidarykite juos uždarais, I 
susidėkite langus ir skrynas. I 
Viską gausite pas (’zervviecą.

GARAŽAS
Taisykite garažo duris, sūdė- I 

kito reikalingus naujus geležis. I 
Pertaisykite aptręšusias dalis I 
naujai, pritaikinkite modernam I 
reikalavimui. Padarykite įran- I 
kianis pasidėti vieta-kabinetą.

MALEVOJIMAS
Patikrinkite malevojamąsias I 

dalis. Czervviec turi visokiausios I 
ma Ievos. W. Sherwin - William I 
ma’evų markės.

ŽEME s
Pasidarykite žalumynus apie I 

namus, kad dar labai pagrąžin- I 
ti namus. Nusimaievokitc tvoras, I 
išmalevokite garažus iš vidaus ir I 
iš lauko, sėdynes, gėlių dėžes. I 
Perstatyki'e naujai tvoras, pas- I 
kui, gera butų ir vaikams žais- I 
mavietė pasistatyti. Czervviec ga- I 
Ii jums padėti pagrąžinti namų I 
aplinkuma.

FINANSAI
Jei reikia finansinės pagalbos, I 

Czerwiec pilnai padės ir Šiuo I 
a vėju. Tik reikia pasakyti Cze»*- I 
vvicc’ui kokie reikalai spaudžia, I 
pasirašysi paskolos pasižadėjimą I 
ir gausi reikalaujamą sumą pi- į 
nigų. Išmokėjimai bus sudaryti I 
taip, kaip patogiau bus išmokė- I 
ti. Tarkitės su jais savi, finan- I 
ainiais klausimais.

Taigi, jei t’k yra kokie rei- I 
kalai, neatidėliuokite, o tuojau I 
kreipki'ės į Czervviec Lumber I 
Co, 3700 S. VVestern Avenus 
psmeniai. arba telefonu VIRGI- 
NIA 0456.

Glmito Pajėgumas
WASHINGTON, D. C., birž. 

12. — Lester P. Barlovv išra
do naują sprogstamą medžia
gą, kurią jis pavadino Glmite. 
Ta medžiaga susideda iš sky
sto deguonies.

Glmito 
bandytas 
riams ir 
Pasirodė, 
yra 30%

pajėgumas buvo iš- 
dalyvaujant senato- 
armijos ekspertams, 

kad naujoji medžiaga 
pajėgesne, negu TNT.

Kaip Draugas “At
mokėjo” Draugui 
Už Pagalbą

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

Mes galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant bet 
Kokį vartotą karą. Visi karai 
garantuoti ir turi praeiti saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty- 
nite musų nuostabius pirkinius. 
Nereikia jmokėjimo, jei turi nuo
latinį darbą, o jūsų vartojama
sis karas gali atstoti rankpini
gius. (Jaiirna imti net iki 24) mė
nesių išsimokėjimui. Turime štai 
iokią pirkinių:
1937 Tellaplane 4 durų $OQE 
Sedan, elektr. šildyt......
1936 Packard 4 durų $OQC
1937 Nash, mažasis 4 durų
Sedan, radijo, šildytuvas $071^ 
defrosteris, tik ............. w f w
1937 Tempiant 4 durų $OQ C 
Sedan, trunkas .............  fcvv

IR DAUG KITOKIŲ.
Atdara Vakarais iki lu v. r. 

ir sekmadienį.
7333 SO, KALSTEI) 
Tel. Aberdeen 3780

..SAVLNGS
_____ ana

LOAN ASSOClATlONofChicago
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak.

FED
CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE 

Tel. VIRginia 1141 Garsinkitės “N-nose

Pirkit Czerwco iš Pigiausiu PYFDUfPA
Mieste Kainu Pas vl.L.11 H vft

=

MEDŽIAGA VISIŠKO GARAŽO ĮRENGIMUI 
Dabar—Kaip Tik Pirmas Garažas 2 Karams 

Tiktai Už
Per keletą mėn. planavome pasiūlyti tokią 
nepaprastą vertybę... Pirkite dabar ir s 
taupykite nnisų žemom kainam. Tai y 
nepaprastai geros rnSies garažas yž n 
žesnius pinigus kaip dar niekad nebui 

-Mokant, po $0.88 i m«n. FHA tvarka 
metam," be jokio jtnokėjimo.

| Skrynų ir Durų Išpard. Pas Czervvca

pėdu

hbbebis

GEM KOPĖČIOS

1

1

36 col. 
tvoros,

Pėda

pėdų ...... .......
14 ir 16 pėdų 

pėdų ...............

aukščio 
vielinės

7*
aukšč.
8*

Sutaupysit . 1/3 
•Nuo Išlaukinių 

. ? Durų

Shenvin 
VVilliams

Vis. apsi- 
knoka pirkt. 

__ Gal. tik

. BenBn,c , ,
- . , Padaryti i*

" -i>on<lero8‘’’1 °\ankvi« vle‘
'080, „n. “'Ifi
Aralonu • "Vos-

DatiiiR-ai
tos ivir<hirys
Tr°8 vjel ^>ynHi el°B

□u tu

Tiktai

P «. 
i ek
kucl

PIRKITE PAS CZERWCA PIGIAU

Kombinuotos

- DURYS i ' D •
Padaryto^, iš grynų pušinių len
tų—Czerwca durys atrodo ge
riau, ilgiau laiko ir kainuoja 
mažiaų.Į?||. Langai 
žiemai, ' k skrynos ja r Zįfflž
vasarai, u Mierosip v

Tiktai “TT-

NAUJOS LENTOS
1x4 lentos grindims, beismentams 
ar kambariui viške. 100. pėdų ......... .-"V“
1x6 lentos grindims beismentams J 41 ,50 
ar kambariui viške. 100 pėdų .... ■
1x4 verandų ^grindims CO Art
100 pėdu ................................ ....... TCnUU
1x6 porčių sidings CO 1 rt
100 pėdų ...... ........ . ........ 1 M
1x12 White Pine Shiplap 
už 100 pėdų ilerio .................  . ’r
2x4—7, 8, JT pėdų .............  Už pėdą
2x4—10, 12, 14 ir 16 pėdų 
už pėdą ...... u......... ...../.... ,........
2x6—10, 12, 44 ir 16 pėdų 
nž pėda ....... .............................
2x5—10. 12, 14 ir 16 pėdų 
už 100 ketv. pėdu ............ ......
2x10—10, 12, 14 ir 16 pėdų 
už 100 ketv. 
2x12—10, 12, 
už 100 ketv. . 
JAx6 White Pine Siding 
100 pd. geriausios kokybės lentos 
Puik. Kok. (Red Oak Flooring) 
ąžuolo erindvs lentos 100 pėdų 
Puik. kokv (Mąple Flooring) 
klevinio medžio 100 pėdų ,.........

4C 
$4.2G 
$4-40 
$4-50 
$2-45 
$8-90 
$8.50

GALIMA PIRKTI ANT CZERWCO MĖN. t*LANO 
Mokėkitės po kiek kas mėnesį. Pelnykite iš Czerwco 
pasiūlomųjų pigumų. Galite pirkti įvairiausios rūšies 
Częrwco gaminių, kas užtikrina, kad padarysi geresnį 
darbą ir galų gale, tatai apseis labai taupiai—ypač, 

, kur galite pirkti sulig Czerwca FHA budžetinio planu.
Už pirkinį įmokėkite $60.00 ar daugiau, o kitą galima 
išdalinti metams mėnesiniais įnašais.

Visos Cz^rwco du
rys dirbamos iš ge
rų vėjuje išsibuvu
sių ir džiovykloj iš

džiovintų lentų. 
2’10”x6’8” tiktai

visos durys yra tvi
rto idarb., o pavir
šius atsakančiai nu
lygintas, .paruoštas 
■malėvojimui, gravi- 
t ravimai arba var- 
nišiuoti. Mieros 2’ 
8”x6’8” l34$7.60 
col. storio ■

Vielines 
Tvoros

42 col.
Pėda

DURYS GARAŽAMS

Iš gfyno Doūglas eglinio medžio, su V 
šešiais iškilais peneliais, išdžiovin- M 
tos, be žymių ir šakų dailiai nuly- g 
gintos .tinka • <4 A J) E
maleyojimūi |

VISKAS DURIMS
(Kaip vaizde)

Viskas durims iš grandininio baro 
durims su šešių colių kyšiu, 6 co
lių peilinių kyščių, klemka ir 
priedais, plieninė rankena ir visais 
reikalingais šriubais. , <JįO Crt 
Visas setas durims fi'ivU

Pavogė Visus Jo Rubus
Chicagietis Frank Alm, 714 

N. State Street, susitiko gat
vėj savo seną draugą 38 metų 
Frank Christensoną. Tas pasi
skundė, kad neturi nei cento, 
ir jau senas laikas kaip ne
dirba.

Pagailo Alm’ui draugs ir jis 
pasikvietė jį į namus vakarie
nei ir nakvynei. Kai rytmetį 
pabudo, Chrlstensono nebebu
vo. Su juo dingo yisi Alm’o 
drabužiai ir $2,000 vertės dei
mantinis žiedas.

i •'' -• ti-. <

ASBESTOS SHINGLES 
(Asbestos sienom dengt) 
Padengimui 100 ktv. pė
dų. Pirma kaina yra ne
daloma kaina. Sutaupysi
te nuo malevojimų. Iš 
seno namo padarysite 
naują.. $/į.5O

Overhead Rūšies Durys
Tos durys padary
tos taip lygiai, kad 
gali net ir 3 metų 
vaikas atidaryti ir 
uždaryti. Daug sti
lių pasirinkti, vis
kas su aptaisomais 
ir įdėjimu kainuo- 
JL 554.00

Geriausia
MALEVA

. Apvalus
Stulpai 

Kedro stul
pai 7 pd. 
ilgio, tik.

LENGVUS 
? FHA
Mėnesiniai 
IŠmokesčiai

Dykai Ap
skaičiavimas

WHITE LEAD
Reikalinga visuomet ir 
visur. Pirkite 100 s v. 
maišelį, sv.
tiktai ' I U

Stogams Popierius 
75 sv. volelis raudono popieriaus 
stogams. Ne antraeilės, bet pir
maeilės kokybės. Ver -C 1 >lrt 
tės $2.05. Volas ...... 1

90 svarų volas, ža
lio popieriaus.^ ger
iausios kokybės, ne 
antraeilės. Vertės 
$2.20 $4 RQ

. . , ^r7, Volas ....... 1
Perkant po 5 volius ar daugiau

“BRICK SIDING”
Galite padengti na
mo sienas, ar gon- 
kas. Tik padėngi- 
mui 100 ktv. pėdų

pareikala
vimu musų 
ekspertas 
ateis į vie
tą ir aps
kaičiuos me 
džiagą na
mo pertai
symu}, arba 
naujam pa
statymui, 
visiškai dy
kai.

ri COVER 
’ THE

EARTH

'r»o. v’

$2‘19PAJAIS

Labai stiprios 
—ilgumo 4 iki 
4 pėdų—5 pėdų

^1.05
EXTENTION 

LADDER 
Nepap rastai 
tvirtos kopė

čios, pėda 
31c

DIDŽIAUSIAS lentų pasirinkimas

Pristatome 
Dykai 

Chicagoj ir 
Apylinkėje

PUS® BLOKO J ŠIAURŲ NUO ARCHER AVENUEWESTERN AVĖ. ■ > -i Tel. VIRGINIA 0456J 3700 S
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Slapta Lietuvos sutartis su rusais?
Lietuvos ministeris pirmininkas A. Merkys jau su

grįžo iš Maskvos į Kauną. Kaip jo derybos su sovietų 
valdžia pasibaigė, nežinia, bet yra manoma, kad bolše
vikai privertė Lietuvą pasirašyti naują sutartį.

Švedijos laikraščių korespondentai Kaune gavo įspū
dį, k&d Lietuva pasirašė su sovietais slaptą sutartį, kuri 
suteikia teisę rusams labai žymiai padidinti savo gink
luotas jėgas Lietuvoje.

Maskva jau laiko keliose “bazėse” Lietuvoje stiprias 
kariuomenės įgulas, kurios yra daug-maž tiek pat vyrų, 
kaip reguliarioje Lietuvos kariuomenėje. Jeigu tos įgu
los bus dabar žymiai padidintos, tai sovietų Rusija turės 
Lietuvos teritorijoje daug didesnę ginkluotą jėgą, negu 
Lietuvos respublika. Tokiu budu Lietuva yra laipsniškai 
okupuojama bolševikų.

Lietuva paliks nepriklausoma tiktai iš vardo.
Sakoma, kad Stalinas šituo keliu nori, apsisaugoti 

nuo hitleriškos Vokietijos. Bet tai yra labai abejotinos 
vertės planas. Jeigu Hitleris laimės karą su Francuzija 
ir Anglija, tai rusai bus prieš jį bejėgiai. J;e vos-nevos 
stengė nugalėti mažiukę Suomiją. Nacių armijos pereitų 
per sovietų žemę, kaip peilis per bulvių košę.

Rusiją gali apginti nuo Hitlerio tiktai vakarų demo
kratijos, gaudamos pagalbą lėktuvais ir ginklais iš Ame
rikos Jungtinių Valstijų. Bet dabar vakarų demokratijų 
padėtis yra kritinga. Jeigu Rusija joms šioje valandoje 
stotų į talką, tai jos galėtų lengviau prieš nacius atsilai
kyti. O sovietų “bazės” Lietuvoje ir kitose Pabaltijo vals
tybėse niekam naudos neatneš, tik įtrauks tas valstybes 
į bėdą. Kuomet Hitleris sumanys suvesti sąskaitas su sa
vo “draugu” Stalinu, tai jisai užpuls Lietuvą, kurioje so
vietai laiko savo garnizonus.

Vėl“pasižymčjo”
Atstovas Vito Marcantonio, iš New Yorko, balsavo 

kongrese prieš paskyrimą $5,021,619,622 krašto apsaugos 
reikalams. Visi kiti kongresmanai, dalyvavusieji posėdy
je, balsavo už. Apropriacijos bilius buvo priimtas 401 
bal. prieš 1.

Tai jau ne pirmas kartas, kad atstovas Marcantonio 
“pasižymi”, kaipo priešas valdžios sumanymų, kurių tik
slas yra apsaugoti šį kraštą arba padėti Europos demo
kratijoms. Jisai yra komunistų “bendrakeleivis”, praė
jęs j kongresą, kaipo Darbo Partijos kandidatas. Darbo 
Partijos nusistatymas yra visai kitoks. Ji savo pareiški
muose remia Roosevelto politiką apsigynimo reikaluose 
ir užsienių klausimuose. Bet Vito Marcantonio daro taip, 
kaip jam įsako “raudonoji” penktosios kolonos grupė.

Prie Darbo Partijos jisai prisiplakė, apsimesdamas 
demokratijos šalininku. Tačiau jo “demokratija” pasiro
dė esanti tos rųšies, kurią praktikuoja Maskva.

Jisai nenori, kad Amerika butų pasiruošusi apsigin
ti nuo diktatoriškų grobuonių dėlto, kad vienoje kompa
nijoje. su tąis grobuoniais šiandien yra Stalinas. Bet jei
gu Hitleris atsisuktų prieš sovietų Rusiją ir pastaroji 
imtų šauktis Amerikos pagalbos, tai pamatytumėte, kaip 
karštai tuomet Marcantonio imtų raginti Jungtines Vals
tijas kovoti prieš nacius!

Iki rugpiučio mėnesio pereitų metų, kol Maskva ne
susibičiuliavo su Berlynu, Amerikos komunistai buvo 
uoliausi agitatoriai už Amerikos stojimą į demokratijų 
frontą. Kiekvieną aštresni prezidento Roosevelto žodį 
prieš fašistiškus diktatorius jie entuziastiškai kartoda
vo. Tuomet ir Vito Marcantonio sakydavo, kad Hitlerio 
agresijos turi būti sustabdytos.

Tai kieno reikalus jisai atstovauja kongrese?

Kova tarp republikonų
Besiartinant republikonų partijos konvencijai, su

stiprėjo opozicija priež Dewey, kuris yra populiariškiau- 
sias republikonų kandidatas j J. V. prezidentus. Jam te
ko susikirsti net su nacionalinio komiteto nariu savo val
stijoje, New Yorke. Tas narys, Kenneth F. Simpson, yra 
priešingas jo kandidatūrai, ir Dewey rėmėjai j j pašalino.

Stambieji republikonų šulai, matyt, yra nusistatę 
prieš DeWey. Jų kandidatas ar tik nebus Wendell Wilkie, 
didelės gasb ir elektfikos korporacijos prezidentas. Jisai 
staiga pradėjo būti plačiai reklamuojamas spaudoje.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—.pažtn
Metams$8.0C
Pusei metų .....____ - . , 4.0C
Trims mėnesiams_________ 2.0C
Dviem mėnesiams 1.5
Vienam mėnesiui _____ .75

Chicągoj per Išsiuntinėtojus:
Viena kopija 3
Savaitei ____________  18
Mėnesiui ______________    75

Jungtinėse Valstijose, ne Chicągoj, 
paštu; (Atpiginta):

Metams __ ....... $5,00
Pusei metų ............   2.75
Trims mėnesiams  ____ 1.50
Dviem mėnesiams ..( 1.00
Vienam mėnesiui___________.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ......--- ...------ ....-------- $8.00
Pusei metų .—_____ 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

SEPARATINES TAIKOS 
PROPAGANDA FRAN- 

CUZIJOJE

Vakar Amerikos spaudoje pa
sirodė įvairių gandų apie tai, 
kad Francuzijos valdžioje esą 
žmonių, norinčių padaryti se- 
paratinę (atskirą) taiką su na
ciais. Sako, jei ne premjero 
Reynaud pasiryžimas tęsti ka
rą, tai jo kabinetas jau butų 
kapituliavęs.' >■

New Yorko savaitraštis “New 
Leader” rašė apie separatinės 
taikos gandus jau pereitą savai
tę. Jisai nurodė, kad sąjungi
ninkams gręsia pavojus ne tiek 
iš Hitlerio armijų, kiek iš ka
pituliacijos šalininkų pačioje
Francuzijoje. Tiems gaivalams 
vadovauja Flandin, Lavai (bu
vę premjerai) ir Bonnet (bu
vęs užsienių reikalų ministeris). 
Ir jiems pritariąs net respubli
kos prezidentas Lebrun. “New 
Leader” bendradarbis Wilii 
Schlamm sakė:

“Defytistų (pralaimėjimo 
šalininkų) grupė, susispietu
si aplink Flandin’ą, Laval’į ir 
Bonnet, kaip pranešama, pa
didino spaudimą į Reynaud- 
Mandęl kabinetą. Dar blo
giau yra tai, kad diplomati
niuose sluoksniuose pašnabž- 
doms kalbama, jogei ir Fran- 
euzijos respublikos preziden
tas, p. Lebrun, esąs linkęs tą j 
grupę remti.”
Pavojus, kad Francuzija ga

li pasiduoti, sakoma, buvo taip 
didelis, jogei Anglijos premje
ras Gliurchill birželio 4 d. sa
vo kalboje pareiškė: ;

“Mes tęsime kovą ... net 
jeigu paliksime vieni.”
Spėjama, kąjl Italijos valdžia 

dėjo dąug pastangų prikalbinti 
Francuziją daryti separatinę 
taiką. Mussolini grasino stoti į 
karą Hitlerio pusėje, jeigu 
Francuzija nesitaikys. Bet Rey
naud ir kiti Francuzijos vadai 
tiems grasinimams nenusilenkė. 
Tuomet Italija paskelbė karą 
sąjungininkams.

Tačiau fašistų ir nacių pa
stangos atskirti Francuziją nuo 
Anglijos nepasiliaus, kol Fran
cuzijoje nebus nutildinti tie ele
mentai, kurie stoja už taiką su 
Hitleriu. Jie gali savo tikslą pa
siekti, jeigu vokiečiams pavyk
tų sunaikinti franeuzų kariuo
menę prie Paryžiaus.

ATSAKO LENKAMS

“Lietuvos žinios” aštriai at
kerta lenkams, kurie dar vis 
nenurimsta dėl Vilniaus. Jos pa
stebi, kad lenkai turėtų jau at
sižadėti savo grobuoniškų, im- 
perialistiškų užgaidų, ir nuro-« 
do, kad Vilnius lenkams nie
kuomet teisėtai nepriklausė. 
Štai, girdi, ką sako faktai:

♦

“Dar pradedant didžiojo 
karo pabaiga, 1919 metų 
gruodžio 8 dieną Vyriausias 

- Ali jautų komitetas konstata
vo, kad Vilnius ir jo kraštas 
turi priklausyti Lietuvai. To
liau, 1920 m. liepos 10 d. Vy
riausia Alijantų komitetas ir 
prie jų prisidėjusi konferen
cija Spa Lenkijai pastatė 
prjncipinę sąlygą, kad Vil
nius ir jo kraštas turį būti
nai priklausyti Lietuvai, ir 
šitą sąlygą Lenkija priėmė 
visiškai pilnai. 1920 m, lie
pos 12 dieną Lietuva Mas
kvoje pasirašė taikos sutartį 
su SSSR, kuri, kaip paveldė
toja Rusijos teritorijų^ kuri 
Vilniaus kraštą valdė - apie 
100 metų, pripažindama Lie
tuvai savarankiškumą ir lais
vę, Vilnią ir jo kraštą pripa” 
žino Lietuvai. Patį Lenkija 
tų pat metų rugsėjo 20 die
ną Tautų Sąjungos taryboje 
pątvįrtino savu JslpareigojF

mus, padarytus 1919 metų 
gruodžio 8 dieną Spa konfe
rencijoje ir pakartotinai Lie
tuvos sostinę Vilnių ir jo 
kraštą pripažino Lietuvai. 
1920 metų spalio 7 dieną Su
valkuose Lenkija su Lietuva 
sudarė susitarimą, kuriuo 
taipgi Vilnių ir jo kraštą dar 
kartą pripažino Lietuvai. 
Tat, iš viso to matome, kaip 
pati Lenkija darė pripažini
mus ir kaip ji tuos pripaži
nimus pakartotiną! patvirti
no. Taip neliko jokių abejo
nių, nei pačiai Lenkijai, kad 
Vilnius ir jo kraštas yra Lie
tuvos dalis, Lietuvos teritori
ja. v,

“Bet maža to. Ne viena
Lenkija tai/darė. Didžiosios 
valstybės ir jų darbų bei 
veiksmų derinimo organai, 
kaip matome iš nutarimų, 
taip pat pakartotinai konsta
tavo, kad Vilnius yra Lietu
vos sostinė, ir kad Vilniaus 
kraštas yra Lietuvos teritori
ja. Tas juk ir suprantama, 
nes lai yra natūralu, teisinga 
ir teisėta. Todėl visiškai na
tūralu, kad tuo metu, kai 
Lenkija sulaužė savo pasiža
dėjimus ir Želigovskis karo 
jėga užėmė Vilnių, Tautų 
Sąjungos tarybos pirminin
kas p. Buržua (Bourgeois), 
protestuodamas prieš tą 
smurtą, reagavo Lenkijai: 
‘Vilniaus okupavimas yra 
prievartos aktas, nukreiptas 
prieš Lenkijos įsipareigoji
mus, duotus Tautų Sąjungai’. 
Todėl jis Tautų Sąjungos 
vardu griežtai reikalavo^tuo
jau Vilnių evakuoti ir grą
žinti Lietuvai. Kadangi Len
kija to rcikalavimi neišpildė, 
lai Tautų Sąjunga ekstra po
sėdy 1920 m. spalių 20 d.; 
apsvarsčiusi tą klausimą, 
Lenkijos žygį pasmerkė. Kai 
Lietuva pasiūlė Lenkijai eiti 
į Tarptaųtįnį teismą, Lenki
ja, neturėdama apsigynimo 
argumentų, atsisakė eiti į tei
smą.

“Lenkija, ieškodama būdų 
Vilnių legalizuoti Lenkijai, 
sumanė šalutinių priemonių 
pagalba tatai padaryti ir per 
Tautų Sąjungą nuėjo į Tarp
tautinį teismą Hagoje su by
la dėl tranzito geležinkeliais 
ir plukdymo Nemuno upe, 
bet Tarptautinis tribunolas 
Lietuvos teisę patvirtino ir 
Lenkija bylą pralaimėjo, tuo 
gavusi dar kartą patvirtini
mą, kad Vilniaus užgrobimas 
neteisėtas, kad Vilnius ir jo 
kraštas priklauso Lietuvai.”
Tokiu budu teisės atžvilgiu, 

tiesa yra Lietuvos pusėje. Jei
gu lenkai to ncnoTi dar ir šian
dien pripažinti, tai iš to matyt, 
kad jie dar neišmoko protauti. 
Jie gyvėna sapnais ir svajonė
mis.

Lietuvos Padangėje 
OFERA^BIRUTĖ”

KAUNE,
♦

KAUNAS. — Gegužės 19 d. 
įvyko Darbo Rūmų teatro ati
darymas, dalyvaujant Vidaus 
Reikalų ir Žemės Ūkio Minist
rams ir daug aukštų svečių. 
Buvo pastatyta Miko Petraus
ko opera “Birulė”. Viso spek
taklyje dalyvavo apie 1,000 
žmonių.

VILNIUS. — Vilniaus mies
tas turi 1,260,319 kv. metrus 
grįstų gatvių. Iš jų meksfaltuo- 
tų tėra 3,705 kv. mtr., o visai 
ųegrjstų apie 1.5 mil. kv. .mtr. 
joms išgrįsti reikės nepaprastai 
didelių sumų ir daug laiko, Ne
grįstos gatvės bus grindžiamos 
viešąją darbą fopdę lėšomis.

PenktacL, birželio 14, 1940

Šv. Sosto nuncijus Lietuvai arkiv. Luigi Gen'o. a įteikia Respublikos Prezidentui A. 
Smetonai savo skiriamuosius raštus; į dešinę nuo Prezidento stovi švietimo ministras Dr. 
K. Jokantas, užsienių reik, ministras J. Urbšys ir politikos depart. direktorius įgaliotas 
min. Ę. Turauskas. Elta,

Plačiuoju vieškeliu
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

—čia jau reikia kietos ran
kos. Miestuose bedarbių esama, 
o kaimas darbininkų, neturi. 
Juk ir uždarbiai kaime dabar 
geri. Bernas gauna net iki sep
tynių šimtų litų į metus, darbo 
drabužiai, maistas nemokamai, 
bet dirbti nenori! O štai tau 
dar ties naujus plentus, statys 
geležinkelį, tai jau visai bus 
sunku. Visi darbininkai eis te
nai dirbti, nebus kas laukus ap
dirba ?

Neiškenčiau ir aš prie tų kal
bų prisidėjau.

—Reikia, daugiau ūkis moto
rizuoti, reiika daugiau mašino
mis dirbti, — pasiūliau aš sa
vo receptą.

—O manai, kad mašinų ne
turime? Bet ir jas ne pats vel
nias varo, bet žmogus! Juk ir 
toms mašinoms darbininkų jau 
nebėr!

—Ot, los mašinos — tai la
biausiai ir atbaido darbininkus. 
Mataij prie mašinos nežiopsosi, 
mašina nelaukia, štai ir trauki
nys nelaukia, bet į traukinį vie
ną pavėluosi, kitas bus, su dar
bais pavėluosi, duonos nebusi 
Čia tai jau nelaukia!

Taip mums besikalbant šei
mininke jau ir su vaišėmis at
ėjo. Užkandom, kalbėjomės.

Viena išeitis, tų miestelėnų ir 
tų vilniečių daugiau šelpti ne
reikia. Nedirbi, tai ir nevalgyk! 
Žinai, žmogus išeina iš savo pa
dėties. ‘ Ąna, turbūt, pažįsti 
Kaiptainį? Kai vokiečiai mėgi
no Lietuvoje smarkauti, dar 
Klaipėdos kraštą neokupavus, 
tai tasai vyras labai Aukštai no
sį rietė, o dabar aptilo, nuri
mo!

—Bet jam apsimokėjo prie 
vokiečių pasiduoti!

-—Taip, sako, kas mėnesis po 
penkiasdešimts vokiškų markių 
gavo, tai bus per du šimtu litų! 
Nu geras trobas įsitaisė, ūkį pa
taisė!

—Tai ką jisai vokietis, — už
klausiau aš.

—Koks čia vokiet.s! Evange
likas, gefai vokiškai nemoka. 
Bet čia kalta musų bažnyčia. 
Įkala žmonėms, kad kas ne ka
talikas, lai ne lietuvis, tai kaip 
kas iš evangelikų pradėjo skai
tyti save vokiečiu, na o Vokie
tijai tai to tik ir reikėjo. Jų 
agentai pradėjo tokius neva vo
kiečius verbuoti. Kur galėjo pa
pirko, kur galėjo taip įkalbėjo 
ir pradėjo jie pūstis, štai kad ir 
musų Kaiptainis, visai buvo pa
dūkęs, o dabar jau susirūpinęs, 
kad tik netektų į Vokietiją iš
vykti. Pabūgo I

—O daug jus čia tokių vo
kiečių turite?

—Keletas jų yra, bet dabar 
visi stengiasi įrodyti, kad lietu
viais esą. O pirma buvo tikras 
vargas su jais, visokiais budais 
žmones provokavo. Mat, paju
to ragaišiu pakvipus! Dabar ra
mu ir tylu.

—Tai matai, ką svetimi da-

ro! Tai nėra kas kursto, tai ir 
viskas gerai.

—Neramus laikai!
—Dabar ir kaime pasitaiko 

visokių šnipų!
Nustojo liję, temo. Laikas 

buvo į stotį važiuoti. Tarę ačiū 
už vaišes, išėjo va arklius tvar
kytis.

Malonus šeimininkas mus 
gražiai palydėjo.

Platus vieškelis buvo stipriai 
lietaus suplaktas.

—Nežinau ar dar kitą melą 
šituo vieškeliu važiuosim?

—Dėl ko? — klausiu ūkinin
ko.

—Čia numatyta plentas ties
ti.

—Ar tai būtinai reikalinga?
—O kaip sau manai? Broliuk 

tu mano, musų juodmargė ke
lius taiso, plentus tiesia, ir ge- 
IcžiųkętiĮis Stato. Juk dabar u- 
kininkai kak rytas turi vežti 
pieną į nugriebimo punktus, o 
iš lenais jau sviestą veža į sto
tį. Tai kaip pavasaris ateina, 
arba sumirkęs ruduo prasideda, 
negi tokiu keliu išvažiuosi, o 
pienas dabar ūkininkui svar
biausias ramstis. Tai nori neno
ri, o plentą tiesk, geležinkeli 
statyk. Patys ūkininkai reika
lauto reikalauja. Vargas spiria. 
Tik pamanyk, kas rytą ir vaka
rą, štai į stotį koks trisdešimts 
vežimų su sviestu suvažiuoja. 
Visi ūkininkai dabar rytais pie
ną veža. O juk tasai pienas ne 
lik grynas pinigas, bet visam 
ukiui tikra atrama. Nugriebtu 
pienu paršus maitina, veršius 
girdo. Kas dabar javai, tai tik 
sau, o visa kita gali parduoti. 
Bėda, kad darbininkų trūksta, 
nėra kas gyvulius apliuobia, nė
ra kas juos prižiūri. Geriau 
tiems, kurie turi didesnes savo 
šeimas, tai su savais vaikais 
šiaip taip apsidirba, bet bevai
kiams tikra bėda, o ypatingai 
tiems sunku kas daugiau žemės 
turi. Kas čia bus toliau tai ne
išmanysi, i jei ir toliau darbo 
rankų pritruks, tai mesk ūkį 
palikęs!

- Bet sakykite, juk seniau 
buvo darbininkų, tai kur jie da
bar dingo?

—Žinai, kaip sako, žuvis ieš
ko kur giliau, o žmogus kur ge
riau. Vietos darbininkai išsineš
dino į miestus, juk pramonė ky
la, o kitų jau nebėra. Buvo vi
sa viltis Vilniaus kraštą atga
vus. Manėme, kad iš lenais dau
giau žmonių darbui gausime, 
bet pasirodo, jie nuo musų dar
bų yra atsilikę. Maža iš jų nau
dos. Bet ne tik miestams dabar 
daugiau darbo rankų reikia, že
mės ūkis sparčiai kyla, tai ir 
čia darbininkų žymiai didesnis 
pareikalavimas.

Taip besišnekučiuojant, (spū
džiais besidalinant mudu ir sto
tį pasiekėme. Moviau į traukinį. 
Žmonių pilnas, nėra kur atsi
sėsti. Nors ir vėlai vakare va
žiavau, bet nuo Vilkaviškio iki 
Kauno stoties visur kur tik su

stojo traukinys ūkininkai sku
biai į traukiiiį krovė sviestą, 
pieną ir kitus maisto produk
tus. Visos stotys buvo pilnos 
pilkų kaimo žmonių. Jie visi 
siuntė savo gaminius į savo ko
operatyvų centrus, o šie jau vi
sokiais keliais į svetimus kraš
tus.

Tai įdomus darbas. Ūkininkai 
tiesioginiai, veik be tarpininkų 
parduoda vartotojams savo že
mės produktus.

Suktas miestelėnas tarpinin
kas jau kaimo nelanko. Pieno 
gamyba, mėsos produktai, ja
vai, arkliai ir dalinai linai jau 
pačių ūkininkų per kooperaty
vus parduodami. Provincijoje, 
kai kuriuose miesteliuose, jau 
žydeliai tarpminkai nyksta, 
skursta, dingsta, štai Griškabū
dis, Sintautai, Barzdai, Pilviš
kiai ir visa eilė kitų miestų, 
miestelių įgyja kitą išvaizdą, 
šeštadieniais, šabo metu kran
tinės atidaros, veik dauguma 
jų lietuvių rankose, o likę žy
deliai ir šeštadieniais mėgina 
prekiauti. Žmones gyvena Sai 
jais gražiuoju, bet ūkiškai jau 
jie pusėtinai spaudžiami. Tenka 
jiems dairytis, kitų pragyveni
mo šaltinių ieškoti, lik dides
niuose miestuose jie dar įsiga
lėję.

Ūkininkas žymiai atkunta, 
bet gyvenimas žemės ukiui vi
sai aštriai stato naujus uždavi
nius, tai darbo rankų proble
ma.

Neginčytinas faktas, kad ūki
ninkai neturi žemės darbininkų. 
Jų nėra Dėl atlyginimo jau ne
sivaržoma, bet ir geromis algo
mis jų nesuvilioja. Visai nenuo
stabu, kad ūkininkai visai pa
grįstai skundžiasi, kad Lietuvo
je darbo problema nėra tinka
mai rišama.

Faktas, kad miestuose ir šiuo 
metu dar esama kai kur Išdar
bių, o kaimas iš kailio neriasi, 
kad kerną nusisamdžius. Mies
tai knibždėte knibžda dykaduo
niais, o kaimas skundžiasi, kad 
nėra kas jų žemę dirba. —V.

V—15—40.
(GALAS)

Įvairios žinios 
iš Lietuvos

ADVOKATAI

VILNIUS. — Prie Vilniaus 
teismų šiuo laiku dirba 28 ad
vokatai, kurių dalis yra priim
ti anksčiau Vilniuje dirbusių. 
Be advokatų yra ir privatinių 
gynėjų.

KAUNAS — Teko patirti, 
kad Susisiekimo Ministerijos 
netrukus ketina pirkti du ke
leiviniu lėktuvus, kurie bus 
naudojami keleivių susisieki
mui. Lėktuvai busią trijų mo
torų.

mėnesį naujų radijo abonentų 
prisidėjo apie 800. šaulių bū
riams savo namuose leista ra
dijo imtuvais naudotis nemo
kamai.
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LIBERTY BROVĖ, Willow Springs, Illinoisišleisti

Dalis pelno skiriama Vilniaus varguomenei šelpti. Bus šokiai ir kitokie pamarginimai

NAUJOS 1941AUTOBUSAI

Zenith RadiosVILNIUJ

Gražiuose Walnut cabinctuosc. Dabar Kainos Žemos. Po

LN

3uz25c

arcus
AUKT1?f v AM

iš stoties

iš, viso 312,700 lt

GARSINKITE} “NAUJIENOSE”

NUDAŽYTI 
KURTĖMIS SI

ATSINEŠKITE 9J 
KUPONĄ IR 

GAUKITE

ĮBįįjĮįįį

KAINUOJA
MAŽIAU

PORAį Specialus diskontas 
į ant bet kokio pirki

nio šiom kainom
I Vardas ..................... .
i Adresas ............ ........

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

Nuolaida už jūsų senų radio
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

RYTINE RADIO 
VALANDA

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA

Atdara vakarais Jkl 7:00 vai. vak. Hekinadlenj Iki 1:00 vai. popiet

surašinėjimas.
pecialiai buvo 

lietuviai, gudai ir
^gyventojų bu- 

jų laikomi 
miškai

KLINIKAS

513.50 
$50.00 
525.00 

52.00

patalkininkauti pas 
ūkiuose ir fiziniai

Išgirsit vėliausias žinias, 
mušiką ir kitus įdomius 

pranešimus.

KAUNAS. — šiuo metu Kau
no valstybinėse ir privatinėse 
gimnazijose baigiamuosius eg
zaminus laiko 505 abiturientai.

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

Vilniaus miesto ribose ieško
ma tinkamos vietos, kur turės 
būti įrengtas / reprezentacinis 
sporto aikštyną#.

RADIORGAN — WAVEMAGNET

VILNIUS 
dirbu matininkai savo 
pradžioje tiria dvarų 
plotus ir aiškina teisinę jų val
dytojų padėtį. Pirmaisiais dar
bo daviniais patirta, kad dau
gelis dvarų valdo žymiai dides
nius plotus, negu jie yra pažy- 
mėti turimuose dokumentuose. 
Tas patyrimas rodo, kad paręe- 
liuojamos žemės bus žymiai 
didesni plotai, negu buvo nu
matyta. Parceliuojamieji že
mės plotai, prieš juos išskirs- 
tant į sklypus, bus nustatyti 
žemės rusimi taip, kad paruo
šiami didesni ir mažesni skly
pai turėtų atitinkamų vertę.

VILNIUS. Lenkų Taikais 
pasirodo, buvo įvykdytas įdo 
mus gyventojų 
Rylų Lietuvoje 
surašinėjami 
kt. mažumos 
vo surašinėjami ir 
gyvuliai, žčniė, miškai ir net 
privatus smulkus kilnojamasis 
turtas, žūstant Lenkijai, visi 
tie surašymo daviniai norėta 
sunaikinti, tačiau tuos doku
mentus bedeginant, atsirado 
žmonių, kurie dalį tų dokumen
tų išgelbėjo. Visi tie surašinė
jimo dokumentai dabar atitin
kamų įstaigų perimti, kaip su
darų istorinę praeities medžią-Angį. Vandenis Šildytuvas

Leiskite mums apskaičiuoti dykai, dabar! 
Tikrai naujas. Sunkaus spyžo 30 galionų 
įtalpos. No. 18A 55.45

VILNIUS — Vilniaus srity
je yra likę ūkių be ūkininkų. 
Tu ūkių savininkai yra Len
kijos Vokietijos karo metu iš
bėgę į kitus1 kraštus ir iki šiol 
negrįžę. Tenka patirti, kad da
bar tokie ūkiai yra išnuomo
jami tiems asmenims, kurie 
pasižada juos apdirbti. Be sa
vininkų likusieji ūkiai yra 
stambesni,

•'kv.lhima.j Nnn'i<’'»st 
luodn naudą dAito,

•m na ' dingot

KAUNAS. — Sveikatos De- 
parlamentas sveikatos punktų, 
kuriuose neturtingieji gauna 
veltui medicinos pagalbų ir pa
šalpas, akušerėms subsidijuoti 
per praėjusius metus išleido 
252,700 lt, ir primokėjimams

Prašome pasiklausyti Makalų ir Budriko Didžiulės Orkestros iš 
WCFL—920 k. radio stoties nedėlios vakare, 9 valandą.

Toiletams Įrengimai!
Tikrai nauji iš vitrous porceliano. Spe- 
cialas be sėdynės 59.50

LAVATORIJOS!
Puikiam stovy, mažai vartotos, specialiai 
įkainuotos. Be Trimų 53.50

BALZEKAS MOTOR SALES 
“U WILL ŪKE US" 

4030 So, Archer Avenue 
Phone Virginia 1515

Nauja ir Geriausia Zenith Portablc Radi 
kad groja, visur 
tros prijungimo, o namuose galima prijungti prie elektros

Pamatykit Visas Radios 1911 Metų Iškrautas 
šalę prie šalės

KAUNAS. — Jurų susisieki
mui tarp Lietuvos. ir Europos 
uostų palaikyti prieš keletu me
tų įsteigta bendrovė “Lietuvos 
Baltijos Lloydas” buvo įsigiju
si šešis prekinius laivus (“Kau
nas”, “Panevėžys”, “Šiauliai”, 
“Marijampolė”, “Kretinga” ir 
Utena”), bet kilus karui dides
ni b-vės laivai ^Kaunas” ir 
“Panevėžys” nuskendo. Bend
rovė, norėdama papildyti savo 
laivų tonažų, neseniai nupirko 
vienų laivų Amerikoje ir jau 
veda derybas kitam laivui pirk-

SVEIKATOS
TONSILUS
Išima Už ...........
PRABUVIMAS
Ligoninėje ...........
RAUDONG1SLIŲ
Išėmimas ir Ligon 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija $ 1 HA
ir vaistai .................. I,UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

KAUNAS. — Kauno miesto 
ligonių kasa narių ir samdyto
jų mokesčių šiemet numato 
gauti 3,542,590 lt. Iš viso kasa 
šiemet medicinos pagalbai iš
leis 1,178,096 lt., iš kurių am
bulatoriniam gydymui skiria
ma 354,400 lt., vaistams — 
264,000 lt., dantų gydymui — 
212,550 lt., specialiam gydymui
— 54,000 lt., kasos vaistinei —=■ 
143,422 lt. ir Dainavos plaučių 
ligų sanatorijai 149,724 lt. 
Pernai iš viso medicinos pagal
bai kasa išleido 2,479,618 lt. 
Pašalpoms kasa pernai išleido 
1,113,755 lt. Iš šios sumos na
riams pašalpoms mokėti išleis
ta 658,765 lt., šeimos nariams
— 67,051 lt. gimduvėms 
343,039 lt. ir narių bei šeimos 
narių laidotuvių pašalpoms — 
41,899 lt, Pernai metų kasos 
sąmatinis kapitalas pasiekė 
4,178,865 lt.

VILNIUS. — Vilniuje neitu- 
<us bus pradėta užmiesčio au
tobusų stoties statyba. Stotis 
numatoma stalyti Mindaugo 
gatvėje. Statybai paskirta 700,- 
000 lt. Taip pat yra numatyta 
liėsti plepių tarp Kenos ir Šuirp 
sko, tarp Pabradės ir Giedrai
čių, 4 kilometrai plento nuo 
?agirių link Rūdninkų, taip pat 
1 km. nuo Nemenčinės į Buivy
džius. Naujiems keliams liesti 
Vilniaus kelių rajonui yra ski
riama apie 800,000 lt. Plentų 
remontui numatoma išleisti a- 
pic 700,000 lt. Šiuo metu prie 
plentų tvarkymo jau dirba apie 
700 darbininkų, o pradėjus, nau
jų plentų tiesimų Rytų Lietu
voje dirbs apie 1,500 darbinin-

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — VVholesale 

4707 S. Halsted St
Tel Boulevard 0014

KAUNAS. —- švietimo Minis
terijos Vidurinio Mokslo De
partamentas šių vasarų yra nu
matęs surengti gimnazijų ber
niukų ir mergaičių stovyklas, į 
kurių programas bus įtrauktas 
ir fizinis darbas, skirtingas 
kiekvienoje stovykloje. Moks
leiviai darbuosis prie viešųjų 
darbų. Berniukų stovykla bus 
rengiama ties Trakais, kur 
moksleiviai po 4 vai. kasdien 
dirbs prie geležinkelio pylimo 
darbų. Be kita ko stovyklauto
jai turės progos paekskursuoti 
po Rytų Lietuvos žymesnes vie
tas. Mergaičių darbo stovykla 
rengiama Žemaitijoje, netoli 
Plungės, šios stovyklos tikslas 
— darbo reikšmės propagavi
mas ir sudarymas progos mer
gaitėms 
ūkininkus
padirbėti. Be fizinio darbo dar 
bus išeiti kūno kultūros daly
kai ir sudarytos sąlygos sto
vyklautojams aplankyti gražės- 

[nes Rytų Lietuvos vietas.

VILNIUS. — Po Vilniaus su
grąžinimo apie Vilnių išleista 
keletasmaujų veikalų: 1. Dr. J. 
Griniaus “Vilniaus meno pa
minklai”, 2. Dr. M. Vorobjovo 
“Vilniaus menas”, 3. Milžino 
“O šventasis Vilniau”, 4. Kun. 
Kiškio “Vilniaus Kalvarijos”,
5. V. šauklio “Aušros Vartai”,
6. Lietuvos turizmo draugijos 
prospektas “Vilnius”, 7. Braz
džionio “Kunigaikščių miestas”, 
8. K. Binkio “Kęstutis pas Ge
diminų”. Ruošiamasi dar išleis
ti: Vilųiaus miesto savivaldy
bės leidinys apie sostinę, 2. Mil
žino “Vilniaus vartai” ir kt. Iš 
čia paminėtų knygų didžiau
sioji yra Dr. M. Vorobjovo 
“Vilniaus menas”, kuris daug 
kuo primena Dr. J. ‘ Griniaus 
knygų. Vorobjovo knyga yra 
daugiau albuminio pobūdžio su 
80 didelių Vilniaus vaizdų, 
Spaudos Fondo gražiai išleista. 
Šių dviejų autorių veikalai skai
tomi pačiais rimčiausiais. Milži
no “O šventasis Vilniau” yra 
trečioji didesnė knyga apie Vil
nių, nes turi net 274 puslapius, 
tačiau yra parašyta budingu 
Milžino vartojamu stilium ir 
iliustracijų, informacijų bei 
meninio vertinimo atžvilgiu 
laikoma kiek silpnesnė.

Vasarinis Plumbingų Išpardavimas
Pirkite LENGVAIS IŠMOKfiJIMAIS

90 Dienų ... Be Palūkanų

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
uos ausies su niu- 
lerniškomis užlai- 
tomis ir Hollywood 
viešomis. Darbas 
'arantuotas.

420 W. 63rd St.
i’el. ENG. 5888-5840

500 VARTOTŲ BOILERIŲ 
Žemos Vasarinės Kainos

Leiskite Mums ApskaičiuotiDykai, Dabar YRA VAISTŲ IR NOTTTUNS 
KRAUTUVĖSE

Jos. F. Budrik
Furniture House,

3409-11 — 3417-21 So. Halsted St.
Del Teisingo Radio Pataisymo Pašaukite 

YARDŠ 3088

išleidi- 
nauda. 

kada p rksl be nuostolio. Atseit, 
galima pagražinti namus, page
riu Ii juose gyvenimų galimai 
mažiausia išlaidų suma. Kaip 
tik čia jums stengiasi padėti 
Chicago Salvage Corp., 2130-32 
So. State st. Ji šiandien skel
biasi Naujienose, kad su kiek
vienu pirkiniu duos nuolaidos 
— dešimts nuošimčių. Skelbi
me telpa jų kuponas. Tad eida
mas pirkti, išsikirpk tų kuponą 
ir parodykite, nes tai reiškia 
jums santaupas. (Skelb.)

Gera Proga 
Pigiai Pirkti

Dabar eina namų pertaisymo, 
pataisymo ir pagražinimo mo
tas, tikriau pasakius, padidini- 
mas įdėto kapitalo. Bet, padi
dinti kapitalo be Įnašo irgi ne
galima. Taigi, reikalinga 
pinigo.

Bet išleidimas nelygu 
inui. T»k tada išleisi su

Skalbyklom Vanos
Tikrai naujos 1 šmoto, dviguba vana. 
staperis ir du nubėgimai. Be pastovo ir
krano 56,95

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
D1STMBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai

V&Ey* į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

Guarantuota 
miškuose automobiliuje. Be jokio clck-

CHICAGOS LIETUVIŲ
DRAUGIJOS

Victor Bagdonas 
MM'Al * LONG DIRTANCf.

MOVn G
Perklaustom forničim ...n,,..' 
. įsuKiub rakandus storus 
Vežam į termas ii knu> miestus 
Žema kaina Musų Darba; ga 
-antuotab Taipgi pristatėm an- 
•Uis 4 visa." miesto dalis.
3212 So. Halsted St.

Saukit Tel. VICTORY 0066

DIDESNI NEGU 
TURĖTŲBITI

Rytų Lietuvoje 
darbo 
žemės

VANOS!
Mažai vartotos, bet geram stovy. Su 
kojomis $7,50

Be Trimų

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

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Lavmdale Deniai Laboratories 
HEJNA BROS.

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

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

TIKRAI NAUJOS

Virtuvėms Sinkos
Puikaus plieno, 42 colių Roll Rim Sin-
ka. Be trimų ............ -....... jk. . S05O
Taipgi visų rūšių virtuvėms 
kabinetai, nauji ir vartoti.

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

Gas. Vandens Šildytuvas
30 gal. mieros. Dvigubas vario koi- 
las. Nauji ir vartoti Kai- O C
nos nuo ............ .......... ..........

GALVANIZUOTI PEČIAMS BOILERIAI 
Visų rūšių ir mierų. Nauji ir vartoti 
nuo . ■ 52.50

Pilnas Skalbyklos Įrengimas
1." į,Į .Į.. Į ........ .U, / taEĮM

OUPON

Gypsy
ZCRU CURTAIN DYE

c m c a g o nuar " 
SALVAGE CORP.

2130-32 SO. STATE ST.
* PHONE: VlfeTORY 3»3»



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktad., birželio 14, 1940

Sveiki Ir Skoningi 
Valgiai^

Kiekviena Jeimininkė pirkda
ma valgius visuomet turi gal
voje du labai svarbiu dalyku, 
būtent: kad valgiai butų visuo
met sveiki ir, antra, kad juo
se pasilaikytų atsakantis sko
nis. O kad tatai, valgiuose gau
ti, būtinai jie turi būti grynos, 
kvapios ir gardžios sudėties.

Jei pavyzdžiui, valg ai yra 
gendantys, tai jie turi būti at
sakančiai prižiūrimi, visuomet 
turi būti laikomi šaldytuvuose.

CHICAGOS LIETU 
VIŲ DRAUGIJOS 
PIKNIKO DAR
BININKAI

Visi žemiau išvardyti asme
nys yra prašomi atvykti į Li
berty daržų, Willow Springs, 
III., birželio 16 d 
Ten 
bus.

10 vai.
komisija paskirstys

ryto, 
dar-

Diena Iš Dienos

laiko Midwest Stores krautuvės. 
Todėl perkant tose krautuvėse 
visuomet gauname geriausios 
kokybės valgius. Mat, tos krau
tuvės priklauso prie stambios 
organizacijos, kuri perka pre
kes iš patikimų, geros reputa
cijos gamintojų ir dirbtuvių, 
kurie prisilaiko visų Federalčs

mų. Beto, ta organizacija veža 
prekes šaldytuvuose ir todėl 
gali pristatyti visai sveikas ir 
šviežias.

Žinant kokių apsaugų ir prie
žiūrų teikia Midwest Stores sa
vo prekybinėj praktikoj, nuo
stabu, kaip dar gali taip žemom 
kainom prekes pardavinėti. Ma-

J. Čepaitis 
A. Ambrose 
J. Gumauskas 
J. Martinaitis 
.1. Katilius 
F. Brajus 
J. Tuniosa 
Matekonis J r. 
Al. Mickeviče 
X. šeikus 
P. Brazis 
J. Tumėnas 
A. Tumosa 
Harold Bočiunas 
P. Kičas 
Mrs. Kiciene 
Mrs. Rypkevičienė 
Mrs. Čepaitis

Bušai Į Melrose- 
parkiečių Pikniką

VESTUVĖS NORTHSIDĖJE
šeštadienio vakarų, birželio 

15 d., įvyks vestuvių puota pa
gerbimui gražios poros: Anta
nas Falza ir gražios p lės Mary 
Lucas. Vienas kitam duoda pri
žadų amžinai mylėtis ir vienas 
kito neapleisti. Puota įvy.6 
Grigaičio salėje, 3804' W.’ Ar 
mitage avė. Žala sus rinka di
delis būrys giminių ir artimų 
draugų.

‘Tonis” nuo pat mažumėlės 
vis prigu ėjo prie organizacijų, 
chorų; pirmiausia prie Bijūnė
lio, paskui prie “Pirmyn” ii 
Lietuvių Universiteto Kliubo 
(LUC). Jis yra daug pasidarba
vęs parengimuose. Taipgi yra 
prasilavinęs muzikoje, prie pia
no, koncertinos ir klarneto. 
Pirmiau dalyvavo ir mokyklos 
orkestre. Antanas dienom dir
ba, d vakarais mokyklų lanko

Nuo savęs linkiu daug laimės 
jaunai porelei. —O. M.

Chicagos Lietuvių 
D-jos, Roselando 
Skyr. Narių Žiniai

Amalgameitai 
Davė $500 < 
Raudonam Kryžiui

Kryžiui, kuris renka $20,000,- 
000 Europos karo pabėgėliams 
šelpti.

R. K. Chicagoj ikišiol sukė
lė $777,558. Kvota yra $1,- 
000,000.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

!P16 S. Halsted St. VICtory 4965 
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Kaip Nuvažiuoti į D-jos Pikniką 
ROS’ELAND.

sieins yra žinoma,

Draugijos metinis piknikas.
Kadangi nuvažiuoti į piknka 

tiems, kurie neturi automobilių, 
susidaro keblumas, todėl, sky
riaus paskutiniame susirinkime 
išrinkta komisija, kuri parūpins 
trokus.

Iš Kur Trokai Išeis.

Garsinkitės “N-nose

ii finansinė organizacijos pajė
ga, didelis narių skaičius, kuris 
jau toli prašoko penkis šimtus 
ir prekybinis patyrimas. Pas
kui, organizacija perka prekes 
pi r savo modernai įrengtus 
sandėlius be tarpininkų, kas su
taupo bereikalingas išlaidas.

šiandien telpa Naujienose di
delis Midwesl Stores skelbimas. 
Perskaitykite ir įsitikinkite ko
kias prekes gal ina gauti išp°r* 
drvimo kaina. (Skelb.)

MELROSE PARK. — Pikni
kas įvyksta Paul’s Grovc, Lake 
ir Medinah Road. Rengia SLA 
kuopa, Merginų Klubas 
viso Liet. Atl. Klubas.

J pikniką sekmadieni 
autobusai. Jie išeis nuo
Broadway, taipgi nuo Lake ir 
35-tos gatvės.

Autobusai išeis pirmų ir an
trų valandų po pietų. Kom.

l’O-

važiuos 
La k d ir

Dabar mes, komisija, prane
šame, kad trokai yra nusamdy
ti ir kviečiame roselandiečius 
rengtis į piknikų ir prašome no
rinčius važiuoti trekais užsire
gistruoti pas komisijos narius, 
Mike Sinko, 115 Ę. 104 PI., ir 
A. Narbutas, 1033* W. 103 St.

Komisija turi žinoti kiek bus 
važiuotojų, kad visus šutai ji.i- 
li.

Trokai išeis nuo Darbininkų 
svetainės, 10413 Michigan avė., 
12:30 po pietų.

M. Sinko, A. Narbutas
Pe>

Ann
Pasikorė Stafeville

Pirkite krautuvėse, kil
ios </nrsinn-'» “\T \ 11.11 EN’t)Sf-'

—— ■ !■ III l—mi IIUdMM I ... ...................... ................

SUTAUPYK DAUGIAU
PATIKRINK ŠIAS KAINAS ATSARGIAI, TADA PIRK

fšsiėmė Leidinius ,
Vedvboms

(Chicagoj)
Raymcni Suska, 24, su

. one la Lamsargis, 24
Nathan Rirhtcr, 27, su

Grybas, 29
Frank Mig iavacęa, 26, su

Sophie Lamanauskas, 24
Philip Vanaria, 26, su Helen

Gricius, 18
Stsphen Jucius, 34, su Anne 

Skabartis, 28.
A’ex Jane ai kas, 21, su Jcan

' strauskas, 21
John I'enn s, 36, su

McCarthy, 36
Louis Rajnys, 46, su

Lavis, 34
Stan’ey Novicky, 26,

Ta Skroback, 24

Kalėjimo Sargas

Mary

Lillian

su S te

IŠPARDAVIMAS! PENKT. ir SĖST., BIRŽELIO 11 ir 15

Puikiausios, Rinktinos Kalifornijos

BULVĖS .=
Ella S iraka nuo

Straka
Wi 1 am

10 sv. 25c '’n.vn
' ikiras

ATLANTIC. — Savo namuo
se, adresu 4912 Princeton avė., 
su virve, naudojama skalbi
mams, pasikorė John Brenner, 
Stateville kalėjimo sargas. Jis 
buvo 34 metų amžiaus,

Stockyards,. policija sako su
radusi raštelį,, giriame ve’ionis 
sako, kad nusižudęs dėl blogo > 
sveikatos. .i

Kaip jau vi- 
ateinantį

Amalgamated Clothing Wor- 
kers unijos Chicagos skyrius 
vakar įteikė $500 Raudonam

mieros- 3 
ribota. V’ 
v^’ą^>ecia\as

tJ*et

$3.95 VERTYBES

K'-*',.'

GAIŠ
g ar KREDITAN

Veik neįtikėtini barbenai! 
Suknelės, kurios padary
tos, kad ‘pardavinėti ma
žiau dvigubai tos kainos! 
Aukuojama! Visos spalvos 
ir stiliai merginoms ir mo
terims! Rayons ... Alpa- 
cas,.. Gabardines ... 12 iki 
20—38 iki 44—46 iki 52.

*

He«-

MARK5 32 W. Washington St. , 
1654W. Chicaqc Avė. 

^■■ 4736 S. Ashland Avė.
3119 Lincoln Avė. 6409 S. Halsted St. 3356 West 26th Street 

OPEH TUES., thurs., SAT. EVENINGS UNTIL 10 6306 W. Cermak Road

Mokslo Baigimui... ir Vasarai■i

3 jv._250
3 sv. 170
4 sv. 25£

Calif. Vai. Grandžiai 344 mieros tuz. 150 
WILSON’S “Laurel-Leaf” Ar ARMOUR’S “Star”
TAUKAI________ _l_sv. pak.__ ____ _61/^
SO RIČH IT WHIPŠ

MILNUT _ aukš. ken. 4 nž 23^ 
“Niblet-Ears” Komai ant Varpos did. ken. 29^
‘‘JUSTICE” Tomato Sunka 24 unc. ken. 3 uį 230 
“LIBBY’S’ ’ 
Pork and Beans

Floridos Prinokę Tomatai
Puikus Agurkai
Rinktini Bananai

...Irerie Kane nuo 
Kane.

R lymond

Nepamiršk Pirkti 
Dovaną Savo Tėvui 
Tėvu Dienoje

did. 28 unc. ken. 2 už 19£

Viskas, kas tik jūsų tėvui 
rcikalnga iš vyr’.škų drabužių 
— nuo kaklaraikščio iki skry
bėlės, jus galite gauti pas Paul 
Leases Men’s Wear Bridgepor- 
le. Jo krautuvės .antrašas yra 
3427 So. Halsted St. Ten rasite

“LIBBY’S’

CORNED BEEF 12 unc. ken 23* 
“RED CROSS” Spaghetti ar Macaroni 1 sv. pak. 2 už 17c 
“COMET” Ryžiai 1 sv. pak. 2 už 19^
“SPĖČIAU7"Liesi 
Piaustyti Lašiniai y, sv. cello. pak.
“LINCOLNSHIRE”-Puikiausios Kokybės

VIRTAS KUMPIS

12 unc. ken

90

3 už 17£

Vj sv. 23^
DAISY” Cream Checse 3 unc. pak. 2 už 17£ 
WAXTEX” Waxed Popier. 40 pd. rol. 2 už 17£ 
CAMAY” Muilas

i

“PALMOLIVE” Muilas 3_už_170 
pak. 190‘OCTAGON” Muilo Trupiniai did.

“SOFWASH” Vandens Minkštytojas 32 unc. pak. 190
“OXYDOL” 2 maži 17c 2 did. pak. 39£
“IVORY” Muilo Trupiniai maž. 9c did. pak. 220
“PUSS-N-BOOTS” Kačių Maistas ken. 50
AMER. FAM. TRUPINIAI lc “j Mis7si°nPottery Indą

did. 21 £ 
pak.

“ŠEMINOLE” rTXue i4už 23*
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK NUO |Mh>WĖgĮf| NES PIGlAu.

MIDWESTfflSTORB

dėj vyrų. Kainos labai nupigin
tos. (Skelb.)

— ---------—_ i

Pas Bartkumis
Grand Openingas

Dykai! Dykai! Dykai!
puikus Veidrodis

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

DARBAS IR 
MEDŽIAGA

Ant Lenervaus Kredito — Vien 
Parašo. Nereikia Jmokėiimų, P<»

$5.00 į Mėnesj
n,astor Board už pėdą ....... 2c
Stogams popierius, rolis .... SI.0(1 
Tvoroms stulpai. 7 pd. po .... 10c 
2k4 pd.......................................  1<
1x6 lentos pd......................... l’/jc
Maleva speciali, gal.......... $1.25

Dykai Apskaičiavimas 
Dykai Pristatymas

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO.

3800 SO. IVESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

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

Musų naujas an rasas yra toks:

BUILDING COMPANY 
2716 West 42nd Street 

Tel. Lafayette 0331 
ir Carnenter 
Senus—Statom 
Apskaitiiuojam 

vrltui. Mes

Muro, Concrete
Darbas—Taisom
Naujus 
ugnies 
taipgi

Namus.
nuostolius 
sufinansuojam lengvais 

išmokėjimais.

tkubus patarnavimas
PatenMni»n*s

Stanley Mitchell Co.
Exnertn» Beer Cn’I Valytojai. 
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hcmlock 7407 
CHICAGO.

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

Česnakai Padeda žarnų 
Nuodus Pašalinti

Apsvaigau? Dažnai Kalva skauda? Priežasti
mi Kali būti Žarnų apsinodinimas nuo kenks
mingų bakterijų storojoj žarnoj. Ateikite 
šiandien ir gaukite dilesnių bandomųjų pa
keli bekvapių DEARDORN Česnakų tablečių A T r>YKAl. Pamatykite kaip pa- Lz A aKzAI pjausite j poras dienų! 
Gaukite DYKAI sampelj i« Wa)gre<n Vais
tinių. Parsicuoda t;itju-ne didžiuosuųse vais
tinėse.

v

Didžiausias įvai
rumas Chicagojc. 
Prie pat jūsų du
rų. Pasirink sa

vo s tylių

SPECTATORS — PUMPS—RUDI IR BALTI 
MĖLYNI IR BALTI —JUODI IR BALTI

Visos mieros. Visi ekspertiskai 
pritaikomi.

MES KAINŲ NEPAKELĖME.
WEGGIES—MULTICOLORS—SPORTS — ALLWHITES

98
ir aukšč.

Vyrams ir Jaunuoliams

di-Mt. Greenwood ir vėl bus 
džiausiąs grand openingas. Šį 
sykį jis įvyks šeštadienį ir sek
madienį, birželio 15 ir 16 d.d. 
pas Charles ir Bernice Bartkų- 
nūs, 3260 W. 111 St., kurieVai- 
ko puikių Beer Garden.

Vieta labai puiki, šalia dide
lis lotas, apaugęs greipsais ir 
žaliais medžiais, apstatytas sta- 
ais ir mažais nameliais. Taip, 
kad įlindus į krūmokšlius, jau
tiesi nematomu kaip miške.

Charles Bartkunas yra labai 
drąugiškas žmogus, turi daug 
pažįstamų. Per daug metų dir
bo Swift Co. mašinšapėje. Kvie
čia jis visus savo senus pažįsta
mus ir draugus atsilankyti ir 
smagiai laikų praleisti. Bus ska
nių užkandų, gera muzika, ne
storuos ir gėrimų.

Su pagarba jūsų Draugas.
(Skelb.)

GARSUS

Red Cross
BATELIAI MOTERIMS

Visi Nauji!!!

Didelis naujų paternų pasi
rinkimas.

Nauji Baltieji.... Naujos kom
binacijos. Viso am- C | 
žiaus prisitaikymas

Nauji Baili
Rudi ir Balti
Juodi ir
Baili

OXFORDS!I

Odiniai padai, 
Crepe pądai

98GERIAUSIAS 
PIRKINYS 
CHICAGOJ

Prisitaikinkite 
DABAR!!

ir aukšč.

<

III PRICE

tCt >'

Wi»k«r

BOSTONS LEAD THE PARADE!!!
PUIKUS NAUJI PATERNAI. VISI NAUJI!!

2001-3-11 West 51st St.

s99 Electric Refrigerators& 
s49 Gas Range 
BOTHįfOR

•i* i H 
CM*e OlMtlC 

*49
FartH Ui 

t lt S Fc.
CMnt

S t!

:s;M >49

NĄUJI BALTI

MERGAITĖMS IR

Vaikams
Poli Parrott ir Star Brand 

Bateliai.

$2.45 2.98 $3.45
Garantuoti vien tvirtos odos 
bateliai $5.00 pinigais ir nauja 
pora, jei rasite bent kiek po
pieriaus
ILGIAU

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

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

Turime agentūras, lai
vų, traukinių, busų ir or
laivių.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, UI.
bet kur bateliuose.
DfiVESIS, ILGIAU 
LAIKYS

savo vaikui dabar.Pasirink
Mieros iki 3 ir visų pločių 

AA iki D.BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

Garsinkitės “N-nose”Atdara Sekmadieniais iki 2:00 vai. popiet.Atdara Sekmadieniais iki 2:00 vai. popiet.
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l.lliTUVHi MENO PARODA ATŠAUKTA 

Susidarė Daug Keblumų
Del trumpo laiko ir dėl per- su kuria buvo susitarta ir išsi- 

mažo skaičiaus į pakvietimus 
atsiliepusių, norinčių dalyvauti 
parodoje menininkų, paroda 
atšaukiama. Vadinasi, lietuvių 
dailes-meno parodos, SLA Sei
mo metu, nebus. Tačiau meni
ninkams dėl šito neteks nusi
vilti, nes ateinantį rudenį arba 
žiemą, planuojama surengti vi
suotinė lietuvių dairės paroda.

Be daugelio k tų sunkumų ir 
kliūčių, dėl kurių parodos ren
gimas nebuvo sėkmingas, yra 
dar ir štai kas:

1) Jeigu paroda ir butų bu
vusi surengta, Morrison Mote
ly, tai ji butų buvus tik trum
pam laikui, trim dienom. To
kiam trumpam laikui neapsi
mokėjo daryti dideles išlaidas 
siunčiant eksponatus iš kitų 
miestų Chicagon ir spausdinti 
katalogą. (Gal tik dėl šitos prie
žasties iš kitų miestų į pakvie
timą teatsiliepė tik du 
kai. Truputį daugiau 
iš chicagiškių). Kiti 
apdraudos, kuriniams, 
vo galįtna padaryti.

2) Parnassus meno galerija,

nientnin- 
atsi liepė 

reikalavo 
ko nebu-

o

Metinės Mirties Sukaktuvės

ONA KARBAUSKIENĖ-Kirby 
(po tėvais Bartušaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 14 d., 1939 m., sulau
kus pusės amž.. gimus Lietu
voje, Tauragės apskr., Gaurės 
parap. Zaltriškių km.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, sūnų Antaną, mar
čią Sofiją, seserį Marijoną 
Bartush, sūnų Juozapą ir io 
žmoną, Dr. Lydia Bartush, 
pusseseres, pusbrolius ir kitas 
gimines.

Palaidota Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse.

Mes Tave musų brangioji 
moteris ir motinėlė niekuomet 
neužmiršime. Tu pas 
nebesugrįš i, bet mes 
ar vėliaus pas Tave 
Lauk mus ateinant!

Nubudę liekame:

derėta labai geros sąlygos (bent 
du mėnesiu laiko nemokamai 
vartoti galeriją), išėjo.iš biznio 
ir komisijai pranešė per vėlai.

3) Paroda, ant greitųjų su
ruošta, tik nepasisekimų ir ne
malonumų galėtų duoti vietoje 
gražaus pasirodymo ir pasidi
džiavimo meno kultūra.

Lietuvių Meno Parodos Ren
gimo Komisija, numatydama 
šitas kliūtis ir, pasitarus su Sei
mo Reng. Ko-to pirm. Dr. A. 
Monfvidu, priėjo išvados paro
dą atšaukti*
Dėl Arėjo Vitkausko Užmetimų*

Arėjas Vitkauskas birž. 7 d* 
•‘Vienybės numeryje priplepėjo 
apie porą sprindžių “pliatkų” 
apie rengiamą parodą ir net 
reikalavo, kad Liet. Meno Paro
dos Komisija išaiškintų šitą:

“... kas paėmė iš SLA rankų 
(per apskritį) 30 dolerių šios 
parodos reikalams, (bent yra 
žinoma, kad tiek yra skirta) ir 
meno komisija, jeigu jau tokia 
yra, turi tuojau išblaškyti ne
aiškumą !”

Ta pačia proga pareiškiame, 
kad Liet. Meno Parodos Rengi
mo Komisijai neteko “pačiupi
nėti” tų pinigų, apie kuriuos p. 
Vitkąuskas kalba. Vadinasi, su 
pinigais mes nieko bendra ne
turime.

Šitaip pliatkauti ir kelti abe
jones žmonėse nežinant tikros 
padėties, negražu.

L. M. P. K-sija:
Mikas Šileikis, pirm.
Nora Gugis
Bernice Balickaitė

Išlupsim Kailį Rau
donai Rožei, Sako 

T

Mažeikos Komanda
mus jau 
anksičau 
ateisime*

Vyras, Sunai, Marčios ir 
Giminės.

ANTANAS GLOBIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 11 d., 6:00 vai. vak. 
1940 m., sulaukęs 76 metų 
amž., gimęs Tauragės apskr., 
Gaurės parap., Balandžių km.

Amerikoj išgyveno 42 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Petronėlę žentą Ste- 
gjną Mališauskus, dvi anūkes 

ronislavą ir jos šeimą ir 
Geraldinę ir jos šeimą, 3 po
sūnius, Juozapą Raubą ir šei
mą ir Kazimierą ir jo šeimą, 
Antaną ir jo moterį Eleną 
Raubą, gimine'š Aušrų Šeimy
ną daug kitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas dukters 
namuose, 5348 S. Sawyer Av.

Laidotuvės įvyks šeštad., 
birželio 15 d., 8:00 vai. ryto 
iš namų į Nekalto Pras. Pan. 
šy. patap. 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 kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka
me: Duktė, žentai, Anūkės, 
Posūniai ir Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

Susikibs “Jaunimo” Joninėse už- 
Chicagos Lieluviij Titulą.

Stasys Mažeika, laidotuvių di
rektorius iš Bridgeporto, vakar 
pranešė, kad jis suorganizavo 
stiprią beisbolininkų komandą, 
kuri atstovaus Chicagos lietu
vius kovoje prieš Cicero Rau
donos Rožės beisbolininkus. Lo
šimas įvyks sekmadienį, birže
lio 23 d. Sunset Parke, “Jauni
mo'’ rengiamose Joninėse. 
Grumsis už Chicagos lietuvių 
čempionatą.

Du Garsus Lošikai.
Ciceriečių komanda jau per 

eilę metų žinoma savo stipru
mu. Mažeika tai omeny turėda
mas, suburė pačius geriausius 
chicagiečius* Jo tyme loš net du 
visoj Amerikoj žinomi sporti
ninkai iš Notre Daine universi
teto, būtent, Ed Riska ir Lou 
Rimkus.

“Jaunimo” laikraščio išvažia
vimai paprastai pasižymi dide
liu jaunosios kartos sutrauki
mu. Ir senesni gauna didelio 
malonumo su jaunimu krūvoj 
besilinksminant. Reikia pažy
mėti, kad šiose “Joninėse”' pa
sižadėjo daug Chicagos vyres
niųjų lietuvių organizacijų da
lyvauti. JJ.S.

Laimėjo $17,000 
Už Sužeidimų

«
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
ketams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Naujleny-Aeme TelephotA
Didesnis judėjimas prasidėjo Viduržemio jurose ir 

šiaurinėje Afrikoje, Italijai įstojus į karą. Anglai ir ita
lai bombarduoja vieni kitų bazes.

Žinios iš Mt 
Greenwood
Iš SLA 178 kuopos susirinkimo

SLA 178 kuopos susirinki
mas įvyko birželio 2 d. p. Bort- 
kuno svetainėje, 3260 W. 111 
S t. Oras buvo gražus, bet visa 
valdyba ir daug narių atsilan
kė.

Susirinkime kuopos delegatai 
apkalbėjo įvairius įnešimus ir 
kuopos svarbiausius reikalus* 
Buvo perskaitytas) atsišaukimo 
laiškas nuo Andriaus Dročiaus

v

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo z

BUSINESS CHANCES—JVANTED 
Ieško Biznių

HELP VVANTED—FEMALE 
DarbininkiiĮ Reikda

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

PAIĘŠKAU 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. Augąitis, 1608 South 
50th Avė., Cicero, Iii. tel. Cicero 
2633.

REIKIA PATYRUSIŲ MARŠKI- 
NIŲ flnišerių ir preso operatorių, 
nuolat Victory Laundry, 3105 W. 
Harrispn.

NORI PIRKTI BUČERNĖ, arba 
visus bučernės fikčerius. 3302 So. 
Union Avenue.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

IEŠKAU DARBO už bartenderį. 
Esu patyręs, kalbu gerai angliškai.

A. Miller, Seeley 7449.
MERGINA BENDRAM RUOŠOS 

darbui, nėra sunkaus skalbimo nė 
virimo, Tel. Briargate 9493.

RENDAI TAVERNAS furnišiuo- 
tas Brighton Parke,, geras kampi
nis biznis, įsteigtas 20 metų. Rašy
kite 1739 So. Halsted St„ Box 2372.

Radviliškiečiai 
Visu Smarkumu 
Rengiasi Joninėms

Sako, kad suvirs 100 asmenų 
dalyvaus “Jaunimo” piknike

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 konvencijoj. Valdyba.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE
ČIŲ POLIT. ir Pašalpos Klubo 12 
Wardo pusmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, birželio 16 d., 1 
vai. Hollywood svet., 2417 43rd 
St. Nariai privalo skaitlingai susi
rinkti, nes yra daug svarbių tarimų

—Paul 3. Petraitis, rast.

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

ANT RENDOS 
fikčeriais ir visais 
didelės dirbtuvės. 
West 38th St

TAVERNAS su 
įrengimais. Prie 
Kreipkitės 3005

RESORTS—TO RENT 
Kurortai Rendai

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

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui, prižiūrėti 2 vaikų, 
savas kambarys, $7 iki $8. 543 Mel- 
rose.

NUOMOJU 4 KAMBARIŲ ka- 
tedžių prie St. Joseph upės ir gol
fo aikštės, tik 3 mylias iki Mich. 
ežero maudyklės. Dėl platesnių in
formacijų prašau kreiptis laišku 
M. Stankus R. 2, Box 68th St. St. 
Joe, Michigan.

Sekmadienį
Mt. Greenwoodiečių 
Piknikas

diskusijų buvo nutarta pasiųs
ti $5.

Taipgi pikniko reikalai daug 
laiko užėmė. Piknikas įvyks 

‘ateinantį sekmadienį, tai yra 
birželio 16 d., Ryan’s miškuo
se, prie 87-tos ir South Wes- 
tern avė. Bus gera muzika, už
kandžių ir dovanų išlaimėji- 
mas. •

Visos Čikagos kuopos yra 
kviečiamos dalyvauti, nes yra 
gera proga delegatams susipa
žinti vienas su kitu ir apkalbo- 

seimo reikalus.
Naujas biznierius rengia 

atidarymą
Charles Bortkunas,

Suvirš šimtas radviliškiečių 
dalyvaus “Jaunimo” laikraščio 
Joninėse, pareiškė Petras Mau
kus, radviliškiečių grupės lyde
ris, atsakydamas į andai pada
rytus lygumiečių - grąsinimus, 
kad tie nesiduos pralenkiami.

“Lygumiečiai turės tikrai pa
prakaituoti j kol jie mus pra
lenks”, pasakė Maukus, praneš
damas. kad i šiomis dienomis 
prie radviliškiečių generalinio 
štabo prisidėjo dar keli veikė
jai, kurie dabar mobilizuoja 
stiprią radviliškiečių armiją* 
Tarpe tų naujų darbuotojų 
randame, Mrs. Ipombrauskas iš 
Brightod ?PaT$b, Mr. & Mrs*

’ ■' «' ’ j

Gintautas iš. JVėst Sidės ir p-lė 
Elina Mikalauskaitė, slaugė,

Sekmadienį, birž. 16 d., Ryan 
miške, prie 87th ir Western 
avenue, įvyksta S.L.A. 178 kuo
pos (Mount Greemvood) pikni
kas. Bus brangių dovanų laimė
jimui, ir gera orkestrą šokiams. 
P-as A. Žukauskas nutrauks pu
blikos judamus paveikslus, ir 
juos vėliau rodys. Paveikslai 
bus traukiami 4 valandą po pie
tų.

Kuopos nariai ir visi M t. 
greenvvoodięčiai yra kviečiami 
atsilankyti ir smagiai laiką pra
leisti. Visi bus priimti kaimy
niškai ir visi turės smagius lai
kus. B. W.

HELP WANTED-MALE-FEMALri 
parbimpk^^
REIKALINGA: 2 veiterkos, taip

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

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbiu 

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

ti

geras 
naujienietis, rengia savo biznio 
ir alučio daržo atidarymą šeš- 
tddienį ir sekmadienį, birželio 
15 ir 16, po num* 3260 W. 111 
$1. Bus linksma muzika, šo- 
kiai ir užkandžių nemokamai. 
Taipgi jis yra naujas SLA 178 
kuopos nurys ir piknikui jau 
dovanojo pusbačių alaus.

19-to Wardo Demokratų 
Kliubo žinios

tinos.
Tuo pačiu “Jaunimo” Joni

nių rengėjai pranešė, kad stip
rus Kupiškėnų Klubas savo pa
skutiniam susirinkime nutarė 
“incorpopc” dalyvauti Joninė
se, kurios įvyks sekmadienį, 
birželio 23 d., Sunset Parke.

“Nuoširdus Chicagos lietuvių 
organizacijų pasižadėjimas pra
leisti Jonines su “Jaunimu” 
prisideda prie užtikrinimo, kad 
šios Joninės bus viena iš tų 
didžiausiųjų dienų šios vasaros 
lietuvių išvažiavimuose”, pa
reiškė “Jaunimo” redaktoriai.

J. I. S.

Šįvakar Lith.Nat 
Democratic Cl.
Posėdis

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

6 KAMBARIŲ NAMAS, tiktai 
$150 pinigais tereikia, likusią po 
mažiau kaip rendą. Tas namas 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.

REIKALINGAS VYRAS dirbtu
vės namo saugoti, kurs kartu galė
tų ir pataisymų darbus atlikti, gy
venti vietoje, liudymas. Webster 
2021.

Demo-Lithuanian National 
eratie klubo pusmetinis posėdis

REIKIA PATYRUSIŲ VYRŲ ar
dymo yardui —mokančių vartoti 
torčių ir padėti karus ardyti. War- 
shawsky and Co., 1900 So. State 
Street.

BRIGHTON PARK SPECIALAS
Kampas 45 ir Talman Avė. Krau

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

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

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

Dėl informacijų pasimatyti su 
Frank Jurjevich.

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

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyyenimui Kanibariai

RENDON FORNIRŠIUOTI kam
bariai $8 ir $10 į mėnesį, su ar be 
valgių. 2322 W. 59th St.

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

Buvo Gelžkelio-Buso Nelaimėj.
Prie Paris, III., neseniai susi“ 

kūlė automobilis ir prekipis 
traukinys. Autobuso keleivis 
Beiijamin F. Uolscher, iŠ 
Springfieldo, buvo sunkiai su
žeistas, ir užvedė bylą, reikalau
damas iš autobusų bendrovės 
atlyginimo už sužeidimą.

Apskričio teisėjas Keinberg 
vakar priteisė Pennsyivania 
Baihvay Co., ir Illinois Transit 
Lines Iloscher’iiii sumokėti 
$17,000.

Kliubo susirinkimai yra lai
komi kas paskutinį sekmadienį 
kiekvieno mėnesio 0’Mall.ey’s 
svetainėje, 3016 W. 14 ih St. 
kaip 1:30 vai. p. p.

Valdyba susideda iš Dr. T. 
Dundulio, pirm.; N. Radis ir 
B* S. Jurėnas, vice-pirm.; G. 
Monkienė, fin. sekr.; J. Paige, 
užrašų sekr*; K. Jurėnas, ižd.; 
M. Galinskas ir M. Janutienė, 
iždo glob., o G. Menkus ir B. S. 
Jurėnas, koresp.

Per paskutinius keletą susi
rinkimų buvo išrašyta nariam^ 
narystės kortelės arba “indenti- 
ficatįon cąrds”. Kortelės paro
do nario vardą, antrašą ir kad 
j įs priklauso prie 19-to Wardo 
Kliubo. Tie nariai, kurie nėra 
gavę narystes kortelių, malonė
kite ateiti į’ateinantį susirinki
mą birželio 30 dieną. '

' Jurėnas.

18-tos Apylinkės 
“Brolių ir Seserų” 
Išvažiavimas

. 4

PI. Pradžia lygiai 8 v. v.
Visi klubo nariai kviečiami 

būti laiku, kadangi šis posėdis 
yra svarbus dėlto, kad valdy
ba išduos raportą pirmo pus
mečio veikimo.

Kaip jau visiems žinoma, 
klubo piknikas turėjo įvykti 
gvgužės 26 d., bet pasitaikius 
lietingam orui neįvyko.

Taigi šį vakarą turėsime pro
gą aptarti ar rengti pikniką šią 
vasarą ar ne. Taigi, klubiečiai, 
matote, kad yra svarbių reika
lų* Už tai būtinai visi ateikite 
į šį posėdį. —Korespondentas.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
PARDUODAME PIGIAI žemiau 

kaip už pusę kainos, keletas Parlor 
Suite ir kėdžių. Rakandai padirbti 
musų pačių dirbtuvėj dėl kostu- 
merių. Dalis pinigų yra įmokėta, 
tamsta mokėsi tik likusią dalį ir 
gausi puikų seklyčios setą, mažiaus 
kaip už pusę kainos.

K. LIUTKUS,
6810 So. Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Sekmadienį Leppos darže

Suvalkiečių Žinutes
Kviečia į chorą

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 taverno 
bizniu ir fikčeriais; 4—5 kambarių 
flatus antram aukšte, furnaso šil
dymas ir 5 kambarių katedžę už
pakaly, furnasą; rėndos $137 į mė
nesį, be skolų, $4,000 įmokėti. Mr. 
Mickevice, Rosain, 5933 So. Hals
ted St. Normai 3678 (didelis pasi
rinkimas kitokių bargenų).

6602 S. RICHMOND ST. 6 kam
barių bungalow, 2 karų garažas, 
Furnace Heat, arti parko. Kaina 
$5450.00.

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

SOUTH WEST SIDĖJ.
Moderną DeLuxe 8 kambarių 

kampinė rezidencija 5759 So. Map- 
lewood Avė., 3 karų šildomas, ply
tinis garažas, lotas 60x125; rankom 
malevotos canvas sienos; aliejum 
šildomas vanduo; U/z tile maudyk
lės, stiklinės lubos, tile showers; 
french tile stogas; automatinis 
sprinkleris; gydytojui ar bet kam, 
kas nori aukštos klasės namo — 
galima refinansuoti. Reikia $5,000 
pinigais, šiandien atdara.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI AR MAINUI į . 
Chicagos nuosavybę, 60 akrų far- 
ma, Wisconsin prie vandens. 634 
West 35th St.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” jįę- 
tuviai įgyja naudin
gą žinią ir gerą pa
mokinimų.

18 KOLONIJA. — Draugystė 
Susivienijimo Brolių ir Seserų 
Lietuvių yra seniausia ir di
džiausia draugija šioj kolonijoj 
ir gerai darbuojasi visų gero
vei.

Priešpusinetinis susirinkimas 
įvyko birželio 9 d. Dievo Ap- 
veizdos parapijos mokyklos 
kambariuose. Narių atsilankė 
skaitlingai. Išvažiavimo komisi
ja pateikė raportą, kad viskas 
eina kuogeriausiai ir padėkojo 
nariams už dovanas, aukotas 
išvažiavimui.

Komisija pranešė, kad šis iš
važiavimas su dovanomis įvyks 
šį sekmadienį, birželio 16 d., 
Joseph Leppa darže, prie 82 ir 
Kean avė., Justice Park; Ilk Iki 
įjarimatymo birželio 16, 1'940.

W. P.
■* t • — - -___b ir Min a u • ■■■■■
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Skelbimai Naujienose 4 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos

Visi, kurie atsilanko į Louis 
Beiskio piknikų šeštadienio va
kare, birželio 8 d*, turėjo labai 
gerus laikus.

Programe pirma dainavo su
valkiečių choras. Dainavo to
kias dainas, kurios dar nebuvo 
daug girdėtos. Suvalkiečių mo
terų kvartetas irgi sudainavo 
kelias gražias, labai tinkamas, 
dainas. Vyrų trio maloniai pa
baigė programą. Dėkojam pp.i 
Belskianis už pakvietimą mu- 
sų choro padainuoti.

Prašome tų, kurie dar nebu
vo atsilankę į musų pamokas 
atsilankyti. Pamokos laikomos 
kas trečiadienio vakare 8 vai., 
Ityąrųuette Halį salėje, 6908 S. 
VVestern avė. —Alice Winsky.

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

PARSIDUODA GROSERNĖ ne
brangiai, cigaretų laisnis, elektriki- 
niai refrigeratoriai, 4 kamb. gyve
nimui. Tinkamas žmonėms, geras 
biznis. Priežastį pardavimo patir
site vietoje. '5307 So. Halsted St.

VVHOLESALE FURNlTURE 
Rakandai ir^ Įtaisai Pardavimtii
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

DIDELIS BARGENAS — namas 
su taverno bizniu. Kreiptis 
NATHĄN KANTOR, Lietuviškas 
Žydukas, 4707 So. Halsted St. 

Boulevard 0014 nuo 4 iki 6 v. vak. «

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ ir 2 
flatų namas užpakaly geram stovy, 
stikliniai porčiai iš priešakio ir 
užpakalio. 1221—51st Avė., Cicero, 
Telefonas Englevvood 0744. Reika
lauja įmokėti $2500 pinigais.

K. MILIAUSKIENE, 
6920 So. Peoria St.

BU1LDING MATERIAL 
Statybai Materiolas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BUTL 

ass

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
ra vieta, pigiai. 201 S. 25th Avė., 
Bellwood, III.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
Grosernė. Geras biznis. Getą vieta 
nėra kompeticijos. Randasi Brigh- 
ton Parke, kaina nebrangi. Atsi
šaukite 4177 Archer Avė., Paul M. 
Smith.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-nj

M0RGICIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

PETERS BROS. & >0.
1647 W. 47th Street

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshtleld ir Paulina gat)
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HITLERIO LAIMĖJIMAS SUNAIKINS VI
SAS PILIETINES LAISVES AMERIKOJ”
Sako, kraštas viską turės pašvęsti 

apsigynimui

įvyks, jeigu Hit-

mintimis kalbėjo

tas ir išeis pigiau, ir saugiau ir 
nereikės visą šalį paversti gink
lų ir inilitarizmo mašina, kas 
neabejojamai 
leris laimės.

Tokiomis
senatorius, ir
lika jam parodė didelį pritari
mą.

Programe dalyvavo smu’ki- 
ninkas David Rubinoff ir ke
lios centralinės III. valstijos le
gionierių ir veteranų kuopos.

Atidavė Pieno Ginčą 
Arbitraci jai

NAUJIENOS, Chicago, III.

$1

NAUJJF^”-ACME I
FRANCU A. —šis paveikslas buvo atgabentas Amerikon Clipper lėktuvu. 

Francuzų cenzorius sako, kad jis parodo kaip nemilitaris Franci jos miestas at
rodė po bombardavimo iš nacių lėktuvų.

gir-

pra-

Užvakar vakare Grant Parke 
įvyko Vėliavos Dienos šventė* 
iškilmės, kuriose kalbėjo sena
torius iš Floridos, Glaudė Pep- 
per, ir dalyvavo apie 20,003 
publikos, nežiūrint lietingo ir 
audra grąsinančio oro.

Pepper yra šalininkas nusi
statymo, kad Jungtinės Valsti
jos privalo duoti kuodaugiau- 
siai medžiaginės pagalbos są
jungininkams kovoj su Hitle
riu, nes tai esąs vienintelis bū
das apsaugoti šį kraštą nuo ka
ro baisenybių.

Senatorius pareiškė, kad tik 
teikdami dabar visakeriopą pa
galbą ginklais ir maistu sąjun
gininkams, amerikiečiai išgel
bės laisves, kurias jie turi šio
je šalyje. Mes čia dar galime 
kalbėti ką norime, galime ra
šyti ką norime, galime keikti 
prezidentą, jeigu su juo nesu
tinkame, ir galime Hitlerį 
ti, jeigu jam pritariame.

Viskas eis ginklams”
Bet Hitleriui laimėjus,

nyks Amerikos prekyba su už
sieniu, nes Hitleris tam užkirs 
kelią, šis kraštas pašvęs visas 
laisves ir visą savo gerovę 
ginklų aukurui. Jungtinės Vals
tijos paliks vienintelis laisvas 
kraštas pasaulyj — jis bus be 
didesnių draugų, be pagelbinin- 
kų, kurie jam ga’ėtų pagelbėti 
pavojaus valandoj.

Hitleriui laimėjus Jungtinės 
Valstijos turės bene keleriopai 
padidinti savo laivyną, kad ap
saugoti &io krašto krantus nuo 
puolimo. Turės visas, pramones 
įkinkyti ginklų gamybai, bus 
priverstos užkrauti gyvbiltO- 
jams didžiausias mokesčių naš
tas, panašiai kaip atsitiko su 
Anglijos ir Franci jos žmonė
mis, kai ten karas kilo.

Hitleris nelaimėjo, o jau—
Hitleriui dar nelaimėjus, o 

jau šis kraštas nusigandęs, kad 
Franci ja su Anglija neilgai be- 
atsilaikys prieš jį ir Italiją. Mū
šiams Europoj dar nepasibai
gus, jau čia kalbama apie pri
verstiną karo tarnybą, jau kon
gresas beveik vienbalsiai pa
skyrė virš 5 bilionus dolerių 
ginklams ir uždeda ant visų 
krašto gyventojų virš bilioną 
naujų mokesčių.

Jeigu Hitleriui dar nesu mu
sus sąjungininkų 
Valstijos 
žingsnių, 
sienas ir

Šią savaitę arbitraci j ai buvo 
pavestas algų ginčas, kilęs tarp 
Chicagos pienin'ų ir pieno iš
vežioto] ų. Derybos nedavė re
zultatų.

Panašus ginčas eina tarp pie
ninių ir vidaus darbininkų, bet 
pastarieji arbitraci jos nenori, 
ir bandys ginčą spręsti toli
mesnėmis derybomis.

Gub. Horner
Pasirašė Didesnių
Pensijų Įstatymą

•į:

■' Pėnktad., birželio 14, 1940

JAUNI LIETUVIAI BAIGĘ HIGH SCHOOLS 
IR KOLEGIJAS CHICAGOJ

Gauna Diplomus Šią ir Ateinančią Savaitę
(Tęsinys)

Loyola Universitetas 
Mary Ancilla (Arts)

University of Illinois
Frances V. Armalas 
Dorothy Mac Surkis 
John Janis

Lucy J. Tauchas
Veronica M. PraroK

Mercy High School
Anne B. Donauskas
Anna Kili
Helen F. Mitchell
Eleanor Walus

St. George High School
Donald M. VVinikaitis 
Mielinei S. Yaskin
Waukegan Tovvnship High

School 
Bakshis 
Balin 
Bitumski

John
John
Olga
Albert Cepon
Helen Cepon
Albert Dagis
Marcelio Dcmkinsky
Anne Dunski
France^ Ezevich x
Anne Galinis
John Jerusis
Leonard J. Leonąitis 
Alken W. Ludas
Raymond M. Petkus

Bernice G. Račas

De La Šalie H?gh School
Clement Domecki
John Janulis
John Kaslauskas
John Kincinas
Leonard ‘Marozas
Frank Misevičius

A Quinas High School
Evelyn Matusekicz

Calumet City High
Helen Jakobus
Henry Jozwik
Edward Žyla

Alvernia High School
Beatriče Naumes
Helen Pavis
Holy Family High School
Stella Dranginis
Elizabeth Dūda
Eleanor Sandvik

(Bus daugiau)

VAKAR CHICAGOJE

$40 Kas Mėnesį
Gubernatorius Horner užva

kar vakare, savo vasarnamy j, 
Winnetkoj, pasirašė naują val
stijos pensijų įstatymą, kuris 
pakelia jas nuo $30 iki $40 me
nesiui.

įstatymas taipgi parūpina 
medikalę pagalbą seneliams, 
<urie to reikalingi, ir užtikri
na senelių pensijas akliems 
žmonėms, jeigu jie dar negau
na aklų žmonių pensijų.

Šį naują pensijų įstatymą 
priėmė nepaprasta legislaturos 
sesija, neseniai įvykusi Spring- 
fielde.

Įstatymas tuojau įeina 
ion.

Republikonas už 
Trečią Terminą 
Prez. Rooseveltui

ga-

Ragina Partiją Paskelbti 
“Paliaubas Politikoj”

žymus Chicagos republikonų 
veikėjas, ir buvęs prokuroras 
Robert E. Crovve vakar paskel
bė atsišaukimą į savo vienmin
čius, ragindamas juos remti 
Rooseveltą trečiam terminui 
prezidentūroj.

Jis taipgi ragina republikonų 
partiją paskelbti “politikos pa
liaubas” ir nedarkyti šalies 
vienybės tol, kol pasaulyj vėl 
neužviešpataus taiką.

Atsišaukime jis prašo Illi
nois valstijos delegatų republi
konų konvencijoj nebalsuoti už 
republikonų kandidatus, bet už 
Rooseveltą.

MALTA. — Italų bombonešiai bombardavo šį Valei (a uostą. Italai mėgina 
atimti Viduržemio jurų kontrolę iš anglų. ,

O Nežinomas jaunuolis, ku-i > Než nomi piktadariai api- 
ris bandė važiuoti gatvekariu'plėšė valstijos pašalpos admi

nistracijos nario, William Sul- 
tan namus, ad. 428 Demong 
Place. Išsinešė daiktų už $450.

Daug Sužeidimų 
Dirbtuvėse

Chicagos Saugumo Komite
tas praneša, kad per keturis 
š’ų metų mėnesius Chicagos 
dirbtuvėse įvyko 856 sunkios 
nelaimės, kuriose darbininkai 
du'vo užmušti arba sunkiai su
žeisti. Skaitlinė apima tiktai 
tas nelaimes, kurios 
portuotos valdžiai.

Tik 61-na dirbtuvė 
per tą laiką nelaimių 
Viso dirbtuvių
(rikte yra apie 200.

buvo ra-

Chicago j 
neturėjo. 

Chicagos

Dvi Lietuvaitės 
Laimėjo “Times” 
Konkurse

Išrinktos Gražuolėmis

dis-

.................................*.................................. — ............. ...

Vieni Padidėjo,
Kiti Suma^jo, Tarp
Ją ir Cicęr|
Kiek Chicagos priemiesčiuose

Gyventojų
vakar--—“Naujienose’

Parke,

Ed Beinoris Los
Su Brooklyno 
Footbąll Komanda

Ed Beinoris, Harvey, III., lie
tuvis, šiomis dienomis pasira
šė kontraktą su Brooklyno 
“Dodgers” football komanda.

išgarsėjo savo loši- 
Dame universitete, 

ėjo atletikos direk
toriaus pareigas Thoinlon aka
demijoj, Harvey mieste.

Beinoris 
m u Notre 
Pernai jis

be “fėro” skaudžiai sužeidė 
konduktorių Emil L. Beck, prie 
63-čics ir Stony. Kai, konduk
torius pareikalavo 7 centų, jau
nuolis jį stūmė per gatvekario 
langą. Beck yra 50 metų am
žiaus ir gyvena ad. 5 Doty avė., 
Hammond.

Ar Turi Išminties 
Žodi Nuvargusiai 
Žmonijai?

Jungtinės 
turi griebtis tokių 

kad apsaugoti savo 
savo demokratinę 

tvarką, tai kasgi bus, aiškino
senatorius, jeigu jis laimės? 
Ameriką nuo Hitlerio dar sau
go Anglijos ir Francijos armi
jos, ir milžiniškas Anglijos lai
vynas. Jei jis laimės, tos ap
saugos nebebus, o Anglijos bei 
Francijos laivynai, daug stip
resni už šio krašto laivyną^ per
eis į Vokietijos rankas.

O nėra abejonės, kad anks
čiau ar vėliau Hitleris Jungti
nes Valstijas užpuls, arba ban
dys šalies valdžią pasigrobti iš 
vidaus su pagalba savo pritarė
jų, gyvenančių šioj šalyj ir su 
pagalba nacių Pietinėj Ameri
koj — Meksikoj, Brazilijoj, Pa
namoj ir kitur. Nacių tose ša
lyse, ypač Brazilijoj, yra tiek 
daug, kad šios ša’ies valdžių 
buvo priversta nusiųsti .ten du 
karo laivus juos sudrausti, 
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“Sa’a” jėgos pasaulyj
Jeigu sąjungininkai laimės, 

kalbėjo šen. Pepper, tai tas 
Hitlerio pavojus šitam kraštui 
negręs. Jungtinės Valstijos ne- kų konsulatus siulydamies sa- 
paliks “demokratijos sala” pa- vanoriais į jų armijas.
šauly j, kuriame jėga ir diktatu- Amerikos neitralumo įstaty- 
ra bus įsigalėję. Kaip nežiuro- mas 4 svetimoms šalims 
si, Amerikai apsimoka pagelbė-jžia čia imti savanorius, 
ti sąjungininkams ginklais vien šie kandidatai kariųelfienėn bu- 

i gerovės sumetimais. Amerikai vo atsakyti. 
: .

Šimtai Chicagiečių 
Nori Stoti I Talki
ninkų Armiją

Jų Nepriima
Vakar pasirodė, kad 

chicagiečjų ir apylinkės 
tojų kasd en eina per 
jos, Franci jos ir kitų talkinin-

šimtai 
gyven- 
Angli-

• Iškilus kaltinimams, kad 
“gengsteriai” kontroliuoja Chi
cagos bartenderių uniją, Hotcl 
and Restaurant Employes In
ternational Union generaliai 
viršininkai pradėjo Chicagors 
unijos skyrius “valyti”. Iš pa
reigų buvo prašalinti įvairus 
penkių lokalų viršininkai.

O Adresu 2046 North Rar’nc 
avenue U. S. iždo agentai už
tiko pinigų padirbinėjimo lizdą 
ir suėmė tris žmones. Paskelbė 
tik jų pavardes, Langford, Bre- 
nnan ir Abbott. Jie gamino ne
tikras dolerines ir išplatino jų 
už $2,000.

• Jefferson Park nuovados 
policija ieško 15 metų mergio
tės Evelyn Gernalie, 3810 
Odeli avenue. Ji dingo pereitą 
antradienį, išėjus į Wasbume 
mokyklą pamokoms.

štai Proga Jį Išreikšti.
Jei tamsta esi tas ilgai lauk

tas pranašas, išminties “oraku
las”, apšvietos apaštalas, bro
lau, .štai tamstos proga pasida
binti savo išminties žodžiais su 
Chicagos parkų lankytojais, 
piknikieriais, žvirbliais, ir net 
voverimis.rūkstantis Ateivių 

Vakar Gavo 
Diplomus

Tūkstantis suaugusių ateivių 
vakar gavo diplomus iš miesto 
mokslo departamento. Ceremo
nijos įvyko Field Museum sa’ė- 
je. Jų tarpe 350 gavo liudiji
mus, kad jie yra prisirengę sto
ti į aukštesnes mokyklas, o ki
ti gavo liudijimus, kad jie pa
baigė Amerikos istorijos ir val
džios kursus.

Ateiviams yra parūpintos va
karinės mokyklos įvairiose mie
sto dalyse. Viso jų yra 260. čia 
jie mokinasi anglų kalbos, A- 
merikos istorijos, valdžios, geo
grafijos ir įvairių rankdarbių.

Lincoln, Washington ir Gar- 
field parkuose, ir net ant North- 
erly salos (prie 12-tos ir ežero) 
gali kalbėti kiek nori. Leidimų 
prakalboms sakyti nereikia.

Reikia tiktai noro ir gero, 
griausmingo balso. Nereikia nei 
vargintis baksų nešiojimu, nes 
parkų distriktas minėtose vie
tose pastatė tam tikras paltfor- 
mas.

Vienas persergėjimas: tomis 
dienomis kada/ kalbėsite, nemė
ginkite rinkti įžangą prie parkų 
vartų.

• Iš lopšelio iškrito ir užsi
mušė 11 mėnesių kūdikis Ro
bert Dragon, 3741 Armitage 
avenue.

• Prie Franklin ir Vau Bu- 
ren gatvių nuo bėgių nušoko 
Douglas linijos cleveiterio trau
kinys. Sužeistų keleivių nebu
vo. Įvykis sutrukdė susisieki
mą pusvalandžiui.

• Vakar anksti rytą piktada
riai apiplėšė ir mirtinai sumu
šė 59 metų roselandietį, Char
les Setty,.. 12015 Parnell avė. 
Piktadarybė Kcnsingtono poli
cija apkaltino ir., suėmė., tris 
jaunus vyrus: 24 metų Jossph 
Nawalaniec, 11943 Prairie avė., 
Valentine 
12025 
metų 
120th 
$4.50.
prie 116-tos ir Front Street,, ir 
mirė nuvežtas į Roseland Com- 
munity ligoninę.

• Penki ginkluoti vagiliai 
apiplėšė dvi Chicagos alines; 
$141 pasigrbbg ties 5629 Lake 
Street, ir $190 antroj alinėj, 
ad. 4158 Chicago avenue.

• Du seni žmonės skaudžiai 
apdegė, kai nuo perkaitusio pe
čiaus užsdegė jų namas, adre
su 3217 S. LaSalle Street. Jie 
yra: Christ Whitehead, 65 me
tų amžiaus ir jo žmona, Mattie,

Kaip 
pranešėm, per paskutinį dešimt
metį sumažėjo keliais tūkstan
čiais Cicero gyventojų skal
ei lįs. Stambiausia vietos įmo
nė, Western Electric, depresi
jos metais mažai ted rbo, tad 
daugelis vielos gyventojų per
sikėlė kitur gyventi ir ieškoti 
uždarbio.

Sumažėjo gyventojų skaičius 
ir kai kuriuose kituose prie
miesčiuose, kaip pavyzdžiui, 
LaGrange, bet didžiumoj vie
loj, jis padidėjo, pavyzdžiui 
Maywoode, Melrose 
Summite, ir kitur.

Lentelė paduota žemiau pa
rodo, kad priemiesčiuose buvo 
gyventojų 1930 metais, ir kiek 
dabar. (Visos naujos skaitlinės 
paimtos iš 1940 metų cenzo, 
kuris neseniai buvo baigtas 
Chicagos distriktę:
\ Kiek Kur Gyventojų

Town— 1940
Cicero .............. 64,438
Berwyn ............ 48,474
Stickney ..........  > . 2,443
Oak Park ..... .. '64,521
Brookfield ......   10,786
Forest Park .... 14,803 
La Grange .... 9,769
La Grange Park 3,338 
Lyons  .............  4,792
Riverside .....   7,741

I Maywood ....... 26,583
I Melrose Park 10,914

/iRiver Forest .... 9,441 
208 

6,988 
adresu 7817’W? *47th Western SP*Ws’ 4»847 

5,^11' 
724 

1,451 
1,036 
1,080 

331 
497 

686 
621

for Cin-

paskelbė 
Pasirodo,

Dienraštis “Times” šiomis 
dienomis surengė gražuolių kon
kursą, vardu “Search 
derella”.

Vakar laikraštis 
konkurso rezultatus,
kad tarp laimėtojų yra dvi Cli’.- 
cagos lietuvaitės, p-lė Jeanette 
Shimkus, 18, nuo 5648 Racine 
avenue, ir 23 metų Ann Žade, 
6753 S. Wcstern avenue.

Nubaudė Kalėjimu 
Už Alimonijos 
Nemokėjimą

neleid- 
tad ir

Slapstėsi tunelyj
TOWN OF LAKE. — Ap

skričio teisėjas Desort nuteisė 
šešiems mėnesiams kalėjimo 
31 metų townoflakietį 'Stanley. 
Bradel už nesumokėjimą žino-;^res^. —-
nai $2,000 alimonijos. Bradel Summit ....
gyvena, _ ... ,
Street. Jis buk turėjęs tuos pi- ®eBwood .......... *
nigus sumokėti žmonos ir g ®erRelėy ....
metų sunaus užlaikymui. .Broadview .......

; • / A ,North RiVerside
Perjlgą laiką Bradel slapstė- Hillside ?........

si nuo teisino ir nuo policijos, HocLgkins ....
kuri ieškojo jo sų varantu, bet Jųaftce ........ .
pagaliau, sako, surado jį bed7* Stone Park ... 
bantį Chicagos “sub\vay” tune- Westchester
lyj. Ten bu^iMx|įhi gera vlefe' Willowi Springs 
vengti ieškotojų akių. I Village .......... 121

i.^.6 L n

1930 
66,602 
47,027 

2',005 
63,982 
10,035 
14,555 
10,108 
2,929 
4,787 
6,770 

25,829 
10,741

8,829
125 

6,548 
3,894 
4,991 
>•779 
2,334

969 
1,004

802 
377

358

113

Thanksgiving Šįmet 
Lapkričio 21 

z * ■ ---- -------------

Kaip ir pernai, taip ir šįmet 
Thanksg.'ving šventė Amerikoj 
bus švenčiama savaitę ankš
čiau, negu reguliariai. Einant 
kalendorium, ji išpuola lapkri
čio 28 d., bet bus švenčiama 
lapkričio 21. O kam .patogu, 
tas gali švęsti ir abu kartu.

25,000 Vaikų Turi 
Širdies Ligą

Chicagos sveikatos departa
mentas ^skelbia, kad apie 25,- 
000 Chicagos vaikų, tarp 12 ir 
16 metų amžiaus, serga įvai
riomis širdies ligomis.

Apskaičiavimas paremtas ty
rinėjimais įvairiose Chicagos 
mokyklose.

I M is'&’L&ipvZ

Parodys Chicagie- 
čiams Kas Yra 
“Blitzkrieg”

Pelnas — Sportui
Ch’cagiečiai daug skaito laik

raščiuose, bet turbūt negali įsi
vaizduoti kas yra tas “blitz- 
kriegas” — Vokietijos išrastas 
“žaibo karas”.

Toks karas 
gos Soldiers’ 
29 ir 30 dd.

“įvyks’ 
stadione

Chica- 
birželio

Ten Illinois 
ja (milicija) ruošia 
go” demonstraciją, naudodama 
tankus, patrankas, motorizuo
tą artileriją, karo lėktuvus, 
priešlėktuvines patrankas ir vi
sus kitus naujausius karo pa
būklus.

įžangos pelnas bus paskir
tas lengvos atlet kos ir kitų 
sportų reikalams.

va’s ti jos 
<<

gvard'- 
blitzkrie-

Seviontek, 27, nuo 
Indiana avenue, ir 20 

Theodore Obrzal, 227 E. 
Street. Jų grobis., siekęs 
Setty buvo rastas gatvėj




