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HITLERIS IR MUSSOLINI NEGAUS 
FRANCUOS LAIVYNO

Prancūzų karo lėktuvai skrenda j Afriką
BOBDEAUX, Francija, birž* 

19.—“Ašies” partneriams ne
teks Franci jos laivynu pasinau
doti, nežiūrint, kokius reikala
vimus jie statys. Dalykas tokis, 
kad francuzų karo laivynas yra 
anglų kontrolėje. Tikrai nėra 
žinoma, ar tas laivynas jau yra 
susidėjęs su anglų laivynu, ar 
veikia atskirai, tačiau tvirtina

ma, jog naciams jis jokiu bud u 
neteks.

Paskutinėmis dienomis pra
dėjo francuzų armijos lėktuvai 
skristi j Afriką, atseit, Francį 
jos kolonijas. Apie tai patirta 
po to, kai keli francuzų lakūnai 
buvo priversti nusileisti Ispani- 
• • • Ajoje.

KANADOS PREMJERAS REIKALAUJA
KAREIVIU IR TURTO KONSKRIPCIJOS
0TTAWA, birž. 19. — Ka- 

/ nados premjeras King pareiš
kė, jog padėtis nuolat darosi 
rimtesnė. Kanada todėl turin
ti tinkamai prisirengti, kad ne
būtų netikėtai priešo užklupta. 
Mes než’nome, pasakė jis, kas 
atsitiks su francuzų laivynu. 
Jei jis teks naciams, tai tuo

atveju tik anglų laivynas sto
vės Hitleriui/ant kelio užpulti 
Kanadą.

King stoja už tai, kad Ka
nadoje butų įvesta konskripci- 
ja ne tik armijos sukūrimui, 
bet taip pat ir turtui, kuris rei
kalingas apsiginklavimu ’’.

rYĄU.TT'P'NTT-ACME T^^nboto

VIŠINSKIS PADĖSIĄS LATVIAMS SUDA
RYTI NAUJA VYRIAUSYBĘ

RYGA, birž. 19. — Atvyko 
Aleksandras Višinskis, buvęs 
bolševikų vyrausiąs prokuro
ras, kups dabar eina liaudies 
komisarų tarybos vice-pirmi- 
ninko pareigas. Savo laiku Vi
šinskis išgarsėjo vedimu labai 
sensacingų bylų, kurios propa
gandos sumetimais buvo net 
“mu’vėse” rodomos.

Višinskis “padėsiąs” lat

viams sudaryti naują vyriau
sybę. Stotyje jį pasitikęs už
sienių reikalų Munters ir so
vietų garnizono vadas.

Višinskis jau turėjęs pasi
matymą su prezidentu Kari . Ul
manis. Manoma ir tikimasi, 
kad Latvijos prezidentas Ul
manis ir Estijos prezidentas 
Paets pasiliksią ir toliau savo 
vietose.

RAUDONARMIEČIAMS OKUPUOJANT 
RYGĄ ŽUVO 30 ŽMONIŲ

TALINAS, Estija, birž. 19. 
— Čia gautom s žiniomis, Ry
goje buvo nušauta 30 žmonių 
su viršum, šauti į nepalankiai 
rusų okupacijai nusistačiusią 
minią latvių policijai Įsakę rau

donosios armijos karininkai.
(ši žinia skiriasi nuo Donald 

Day pranešimo iš Rygos. Day 
sako, jog riaušes sukėlė komu
nistai ir kad komunistus mal
šinti padėję raudonarmiečiai).

Kokią kainą Francija turės užmokėti už taiką—tai dar Hitlerio ir Mussolinio 
paslaptis. Manoma, kad diktatoriai pareikalaus, kad Nicea ir Savoy butų prijung
tos prie Italijos, Baskų distriktas prie Ispanijos, o kanalo uostai prie Belgijos pa-

PALECKIO VYRIAUSYBE PALEIDO 60!) 
POLITINIU KALINIŲ

KETURI BILIJONAI DOLERIŲ AMERIKOS 
LAIVYNUI

STOCKHOLMAS, birž. 19.— šalino “Lietuvos Aaido” redąk-

WASHINGTOaN,, D.C., birž. 
19. -— Lai<yn<> komitetas vien
balsiai užgyrė sumanymą pa- 
sk’rti 4 bilijonus dolerių nau
jiems laivams statyti. Už tą 
pinigų sumą numarma pasta
tyti 200 karo laivų. Tąsyk Jung
tinių Valstijų laivynas bus daug 
didesnis ir galingesnis, negu 
visų totalinių valstybių laivy

ARGENTINA NUSAVINS KITATAUČIU 
KONTROLIUOJAMAS VISUOMENES

NAUDOJIMO ĮMONES
BUENOS AIRES, birž. 19. 

— Į Argentinos senatą liko 
įneštas bilius, kuris siekiasi su
teikti vyriausybei galią nusa
vinti visuomenės naudojimo 
įmones, kurios dabartiniu lai
ku yra kitataučių kontroliuo

PARYŽIUJE NUSIŽUDĖ 800
Naciai areštavo 7,000 žmonių

LONDONAS, birželio 19. — 
čia skelbiama, kad dėl nacių 
okupacijos Paryžiuje jau nusi
žudė 800 žmonių. Taip pat skel
biama, jog iki šiol naciai jau 
spėjo areštuoti 7,000 nepagei
daujamų asmenų.

Francuzų Generolas 
Ragina Šato Tautie

čius Kovoti
LONDONAS, birželio 19. — 

6en. de Gaulle, kuris premje
ro Reynaud kabinete ėjo mi
nistro pareigas, dabar yra Lon
done. Per radiją jis čia pasa
kė kalbą į franeuzus, kad jie 
padėtų Anglijai vesti kovą su 
naciais. Ypač jis ragino kari
ninkus stoti į Anglijos armi
ją. Girdi, Francija nėra žuvu
si; reikia dėti visas pastangas, 
kad francuzų pasipriešinimas 
nebūtų užgniaužtas.

nai sudėti į daiktą. _
Jungtinės Valstijos nusitarė 

sukurti didžiausį laivyną pasau
lyje dėl susidariusio pavojaus, 
kad naciams gali tekti fran
cuzų laivynas. Be to, iškeltas 
j aikštę nacių sąmokslas Uru
gvajuje aiškiai rodo, jog Vo
kietija yra pasiryžusi įsitvir
tinti Amerikos kontinente.

jamos. Tačiau įmonių savinin
kams bus atlyginta. Numato
ma išleisti paskoloj lakštus už 
$450,000,000. Tie pinigai bus 
naudojami kalbamų įmonių iš
pirkimui.

Lenkijos Vyriausy-; 
be Persikėlė Į 

Angliją
BORDEAUX, Francija, birž. 

19. — Vadinamoji Lenkijos vy-
riausybė ištrėmime, kuri po 
nacių užėmimo Lenkijos veikė 
Franęijoje, dabar išsikėlė į An
gliją. Franci ją ji apleido pe
reitą ketvirtadienį."

Anglijos Gazolino Ir 
Aliejaus Ištekliai
LONDONAS, birželio 19. — 

Gazolino ir aliejaus išteklių 
atžvilgiu Anglijos padėtis esan
ti visai patenkinanti. Tokį pa
reiškimą padarė Geoffrey Lloyč 
parlamente. , Jokių suvaržymų 
nebusią privatiškiems naudoto
jams.

siliks nacių valdoma šalis.
....................  —L

Francijos Atstovai 
Išvyko Tartis Su

• Naciaisr *
LONDONAS, birželio 19. — 

Francijos atstovai išvyko tar
tis su naciais dėl karo paliau
bų. ' Spėjama, kad pasitarimas 
įvyks Paryžiuje arba Versa
lyje.

Dėl sąlygų, kurios bus įteik
tos francuzų atstovams, daro
mi įvairus spėliojimai, bet nie
ko tikro nėra žinoma.

Nacių Kariuomenes 
Judėjimas Rytų

Prūsijoje
LONDONAS, birželio 19. — 

Kritų žinių agentūra skelba iš 
Kauno gavusi pranešimą, kad 
rytų Prūsijoje per visą naktį 
ėjęs smarkus kariuomenes ju
dėjimas. Tuo pačiu metu di
desnis skaičius raudonarmiečių 
atvyko j Pabaltijo 'valstybes — 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Ap
skaičiuojama, kad kalbamose 
valstybėse raudonarmiečių jau 
yra apie 500,000.

Anglai Ir Vėl Ata
kavo Vokietijos

Miestus
LONDONAS, birželio 19. — 

Anglų bombonešiai keliuose
Vokietijos miestuose bombar
davo militarlnius punktus. Dąu: 
giausia buvo' bombarduojami 
gazolino tankai. Vienur kitur 
jie buvo padegti ir sunaikinti.

> — ,

Maskva Jau 
Diktuoja

LONDONAS, birželio 19. • — 
The Daily Telegraph laikraš
tis skelbia gavęs pranešimą ii 
Helsinkio, jog Maskva parei
kalavusi, kad naujoji Lietuvos 
vyriausybė imtųsi žygių dėl iš
gavimo “išvykusio” prezidento 
Spietonos iš Vokietijos.’

Reikalaujama, Kad 
Lloyd Gebrge Bu

tų- Pakviestas Į 
Kabinėtą

LONDONAS, birželio 19. — 
Parlamento bateliuose vis la
biau ir labiair • kalbama apie 
Lloyd George pakvietimą į ka
binetą. Reiškiama mintis, kad 
buvęs pasaulinio karo metu 
premjeras ^savo patyrimais ga
lėtų daug pagelbėti. Premjeras 
Churchill esąs linkęs jam pa
vesti lengvas pareigas, kurios 
nenuvargntų seno veterano: 
Šiaip iš buvusio premjero ne 
tiek darbo butų reikalaujama, 
kiek naudingų patarimų.

Vokietija Protes
tuojanti

LONDONAS, birželio 19. — 
Iš Stockholmo gautomis žinio
mis, Berlynas įteikęs protestą 
Maskvai dėl pasiuntimo į Pa
baltijo valstybes didelės armi
jos. Esą, nacių .ambasadorius 
aplankęs Molotovą ir reikala
vęs užtikrinimo, kad daugiau 
panašių žygių nebebus daroma 
Pabaltijo valstybėse.

Naujoji Zelandija 
Įvedė Verstiną 
Kareiviavimą

t r*"1 " . t

WELLINGTON, birž. 19. — 
Naujoji Zelandija įvedė versti
ną kareiviavimą. Visi vyrai nuo 
16 metų amžiaus bus šaukia
mi militarinei prievolei atlikti.

• *■ \ ■

< Čhicagai ir apylinkei fede- 
ralio oro bįyrąs šiai dienai pra
našauja:

Šiandien giedra; vėsu.
Saulė teka 5:14 v. r., leid

žiasi 8:28 v. y. ;

Naciams Teko Di
džiausias Amuni

cijas'Fabrikas
LONDONAS, birželio 19. — 

Schneiderio amunicijos fabri
kas, kuris yra prie Loire upės, 
faktiškai jau pateko į vokie
čių rankas. Tas fabrikas fran
cuzų armijai pagamindavo apie 
75 nuošimčius visos amunicL 
jos. /Be to, jis gamindavo ir 
ginklus.

Su Čekoslovakijos pasidavi
mu vokiečiams teko Skodos 
amunicijos fabrikas.

i ' _ ___________________________

Naciai Bombardavo 
Angliją

LONDONAS, birželio 19. — 
Apie 100 nacių bombonešių ke
liais atvejais puolė rytinę An
glijos dalį. To bombardavimo 
pasėkoje 12 žmonių žuvo, o 30 
lilp sužeisti. Šiaip nuostolių 
militariniu atžvilgiu bevelk ne
padaryta.

Skelbiama, kad naciai pra
žudė 7 bombonešius.

I . • ■ _______ _________

Francijos Vyriausy
bė Rengiasi Keltis

Į Afriką
WASHINGfON7AD.. C., birž. 

19. — Jungtinių Valstijų ar
mija gavusi nepatvirtintą ra
portą, kad Francijos vyriausy
be pradėjusi kraustytis į Tu- 
nisiją (Afriką). Persikėlusi į 
Afriką, ji tęsianti karą ir to
liau.

Mūšiai Sustos, Kada 
Bus Pasirašytos

Paliaubos
BERLYNAS? birželio 19. — 

Nacių militariški ekspertai pa
reiškė, jog vokiečių armijos ne
paliaus karinių operacijų Fran- 
cijoje tol, kol nebus galutinai 
pasirašytos mūšių paliaubas. 
Vadinasi, kol Francija nesutiks 
priimti nacių sąlygas.

Kauno korespondentų praneši
mais, naujoji .Justino Paleckio 
sudaryta vyriausybė paleido 6QQ 
politinių kalinių. Ji taip pat pa

RAUDONARMIEČIAI UŽĖMĖ VISUS 
LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTIJOS 

DIDESNIUS MIESTUS
STOCKHOLM, Švedija, birž.' 

19.—Švedų laikraščių korespon
dentai iš Kauno ir Rygos pra
neša, jog visi Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos didesni miestai li
ko raudonarmiečių užimti. 
Raudonarmiečiai atsigabeno

Anglų Kariuomenė I 
Apleido Franciją

LONDONAS, birželio 19. — 
Paskutinieji anglų . kareiviai 
apleido Francijos teritoriją. To 
buvo galima tikėtis po to, kai 
Francijos armija susmuko. 
Premjeras Churchill dar Rey
naud vyriausybei pastatė sąly
gą: anglų armija kovos Fran- 
c joje, jei francuzų armijos 
laikysis prieš nacius. Kai pa
aiškėjo, jog Francijos pasida
vimas neišvengiamas, tai an
glams nieko kito nebeliko da
ryti, kaip tik kraustytis fran
cuzų teritor joj.

f ■■III. .11. I II I ............. III■

Šiaurinė Airija At
meta Airijos Pa

siūlymą
BELFAST, šiaurine Airija, 

birž. 19. — Kaip žinia, šiaurinė 
Airija priklauso Anglijai ir vi
sai nenori prie vadinamosios 
airių respublikos dėtis. Dabar, 
kai pradėjo grūmoti pavojus, 
akių respublika pasiūlė šiauri
nei Airijai išvien rūpintis ap
sigynimu. Tačiau tas pasiūly
mas liko atmestas: šiaurių ai
riai sako, jog jie kartu su an
glais jau kariauja prieš vokie^ 
čius, o tuo tarpu airių respub
lika vis dar kalba apie neutra
lumo išlaikymą ir teikia prie
glaudą nacių agentams.

turiu bei kitus stambius val
džios pareigūnus. Be to, liko 
paleistas .seimas ir paskelbti 
nauji rinkiniai.

daug tankų, bombonešių ir rai
telių vienetų. Geležinkelių sto
tys ir tiltai v ra raudonarmiečiu 
saugojami. Tuo pačiu metu to
se valstybėse eina sudarymas 
naujų vyriausybių, kurios butų 
pa lankios Maskvai.

Raudonarmiečiai 
Padėjo Malšinti 
Latvijos Komu

nistus
BYGA, birž. 19. — Netikė

tas raudonarmiečių maršavimas 
į Pabaltijo valstybes buvo di
delė staigmena vietos gyvento
jams. To tikrai niekas nesiti
kėjo. Kol kas raudonarmiečiai 
elgiasi visai korektiškai. Dau
gai! to: kai Latvijos miestuo
se komunistai pradėjo riaušes, 
tai raudonarmiečiai kartu su 
Latvijos kariuomene tas riau
šes numalšino. Skelbiama, kad 
daug komunistų liko suimta.

Vokiečiams Nepasi
sekė Susijungti

Su Italais
BASEL, Šveicarija, birž. 19. 

— Jura kalnuose nacių moto
rizuotos armijos dalys bandė 
pasiekti italų pozicijas. Tačiau 
sutiko didelį pasipriešinimą ir 
turėjo pasitraukti. Dalykas to
kia, kad Jura kalnuose yra su
simetusi francuzų armija, ku
ri pasitraukė iš Maginot tvir
tovių. Iki šiol toji armija mū
šiuose beveik nedalyvavo. Ji 
yra gana pajėgi ir todėl gana 
gerai prieš vokiečius laikosi.

)
i



Ketvitad., birželio 20, 19402

St. MMikas-Žienujs

Linkolno ir Jo užmušėjo paslaptis
(Tęsinys)

Geriau mirti, negu aukoti 
laisvės principus, gi mirti kar
tą reiks”.

Šiais ir panašiais žodžiais 
Linkolnas pripratino aplinku
mą prie minties apie savo gali
mą tragišką mirtį ir todėl nie
kas nenustebo, nepriėmė pet 
daug tragiškai to, kas vėliau ir 
įvyko.

lai tik dar aukščiau jį sta
to paprastų piliečių akyse, tuo 
jis ir garbingesnis. Jis nereika
lavo sau jokio užmokesnio, nes 
jis tik atliko tai, ką kiekvienas 
kitas butų atlikęs kitose parei
gose, gi tie, kurie jau iš anksto 
kalba apie savo aukavimąsi, 
tuo pat sako, kad jie kitose pa
reigose neatliktų šios aukos, 
bet... čia, valdžioje apsiima tai 
daiyti. Kodėl? Todėl, kad skai
to tai jau savotišku užmokės- 
niu, vertu aukos ta vieta, ku
rioje sėdi. Reiškia, jie aukoja
si ne dėl visuomenes, dargi ne 
dėl savęs, bet dėl tos vietos, 
tos garbės, kurią jiems suteikė 
ar kurią jie patys įsigijo.

Tai tas pats, kaip baudžia
vos laikais dvarininkų vežikai 
kovodavo tarp savęs susiginči
ję, kurio ponas didesnis, gar
bingesnis.

X Linkolnas, istorijoje neskaito
mas didvyriu, nes nebuvo ar
tistu, buvo žmogumi, pareigos 
žmogumi ir todėl jam neploja 
delnais, jį lydi ir mini budėda
mi, kaip liūdi kiekvieno, kuris 
savo pareigas atliko.

Jis ją atliko, kiek leido jo jė
gos ir aplinkuma.

Jis ne teatralus didvyris, bet 
Visuomeninis, o plojama tik te
atre, bet ne gyvenime, gyveni
me dūsaujama arba juokiamd- 
si.

Tuo jis gyvenimiškesnisj tuo 
jis mums artimesnis, bet tuo 
pat šių dienų visuomenei nesu
prantamesnis, nes šiandien vi
suomenė negalvoja laisvai, ji 
visam kam turi tam tikrus re
ceptus, tam tikras formas ir į 
viską žiuri ne žmoniškomis, bet 
viešpataujančios klases akimis, 
teisingiau pasakius, tos viešpa
taujančios visuomenės uždėtais 
akiniais, kuriuos mes įgyjamfe 
mokykloje, bažnyčioje, teisine, 
visur.

III.

tragedijų buvo jo 
su pavyduliaujančia

PERKA—PARDUODA—MAINO

Elektrinius Motorus
Ekspertinis Pataisymams Patarnavimas.

Fan Motorai —Kumpų Motorai — šaldytuvų 
Motorai—Elektriniai Motorai, Vartojami Rc»- 
taurąntuose—Bučernėse—Bntsiu vykiose.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

PARŪPINA PASKOLAS — PYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATYS PASIIMAM IR 

PKISTA'fO.M
Skubus Patarnavimas— -Dieni)—Naktį

SUPERIOR ELECTRIC 
COMPANY

2111 SOUTH WABASH AVĖ.
Tel. CALL’MET MOS

Viena 
gyvenimo 
vedybos 
ponia Mary Todd.

Vieną kartą Linkolnas, pri
ėmęs vieną svečią, kuriam prieš 
pusvalandį p-ia Mary buvo už
dariusi duris panosėje ir gero
kai iškoliojusi, pasakė: “Labai 
gailiuosi dėl įvykio, bet tams
ai bent šiokį tokį supratimą 
įgijai apie tą pragarą, kurį gy
venu jau penkioliką metų.”

Linkolnas nei kiek nesuklydo 
pasakydamas savo tarnui vedy
bų dieną, kuomet anas užklau- 

galvojąs eiti išsipuo-

*

Sveikata ligoniams 
Knygutė aprašo visokias vaikiš
kas žoles šaknis, žiedus, lapus ir 
tt. su apskaitymu nuo kokių ele
mentų jos yra tinkamos su spal
votų naujausių Europos kariškų 
šalių žemlapiu, paroaančiu svar
biausias laivų ir orlaivių vietas 
ir linijas kelio tdlumas nuo vie
nų ligi kitų vietų‘35c arba 3 se
tai už $1, taipgi pas mane gali- 
,na gauti visokias žoles bei šak
nis ant svarų, už pigesnį whoie- 
saie prekę negu kitur.

M. ZUKAITIS 
333 DEAN STREET, 

Spencerport, N. Y.

Sale*5 lt ...»i«h

šęs, jog
pragarą...

Istorijoje žinoma dar viena 
moteris, nuodijus žmogaus gy
venimą, tai graikų filosofo So
krato žmona—Xantipė, bet teb 
buvo vieni motyvai, čia kiti. | 
Sokrato žmona plūdo it perse
kiojo Sokratą dėl moterialių iš
skaičiavimų, nes filosofo profe
sija maža ką tegalėjo duoti ma
terialių gėrybių, gi Linkolno 
žmona nuodijo savo vyro gy
venimą pavyduliavimo sceno
mis, rodydama savo nepaprastą 
meilę prie vyro ir bijodama jo 
netekti.

Dažnai man kildavo klausi- 
maa: kodėl Linkolnas, toks

CRANE COAL COMPANY 
<>332 So. Long Aveniu' 

leletouii POtlTSMOVTU »l«2 
POLAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-35 
5 tonus ar daugiau ..............................■ 
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $"7.00 

ant 50 tonų ar daugiau tiktai ...  ■
PETROLEUM CARBON COKE • $Q.OO 

Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ®

NAUJIENOS, Chiėago, UI.
SSSR??.?-;

\ m A I JIENU-ACME Tnloph>»«<
PARYŽIUS. — Vokiečių kariiiihkas inspektuoja savo kareivius paraduojan

čius Paryžiaus gatvėmis.
-b, r. ,t —r,--- ....

realus galvoto jas bai paprastai* apvesdino jį su 
savipii.

• Vedybų iniciatyva turėjo iš
eiti iŠ Marės nr jos artimųjų.

Pati p. Mary. buVo giln val
ga riška moteris, be jokio kiek 
žymesnio dargi vidutinio išsila
vinimo, pletkininkė, garbėtroš
ka, išdidi, bendHi moteris, ko
kių mes daug sutinkame ma
žuose provincijos miesteliuose. 
Tokios, moters daug įsivaizduo
ja apie save, paniekinančiai 
žiuri į kitas ir svajoja apie kar
jerą vyro dėka.

Bet jos didelės intrigantės, 
moka apeiti kiekvieną, mokti

praktiškas, 
visgi papildė šią klaidą, di
džiausią savo gyvenime?

Netikiu skleidžiama Linkol- 
no priešų pasaka* jog Šios ve
dybos buvo savotiškas biznis, 
kurio didžiausiu akstinu buvę 
žmonos pinigai;

Niekur ir niekur1 nesutinka
me nei vieno Linkolno veiks
mą, kur jis pasižymėtų turtų 
mėgėjų arba bent jų geidėjų. 
Maža to, jo asmeniškas gyve
nimas, dargi Baltuose rūmuo
se, buvo labai paprastas, ne
aristokratiškas ir kas iškilmes- 
nio bebuvo it Įvyko, priežasti
mi buvo ne Linkolnas, bet jo 
žmonelė, kuri virtus prezideri- 
to žmona norėjo visur vaidini i 
pirmą rolę ir rodyti savo nepa
prastą laimę, pirmenybę, aukš- 
tybę.

Daug kartų Linkolnas turėjo 
pergyventi nemažą, vidaus ko
vą nusileisdamas tuštiems žmuJ 
nos reikalavimams, kuriais 'ana 
norėjo demanstruoti savo pa
dėtį prieš likusius žmones. Juk 
dargi tą tragišką vakarą, kuo
met Linkolnas buvo nužudytas, 
jis nuvyko teatrai! pfrieš savo 
norą, žmonai reikalaujant.

Ir kaip keista'bebūtų, aš esu 
įsitikinęs, jog Linkolno Vedy
bos įvyko su*p. Mary prieš jo 
norą.

Nevesti Linkolnas negalėjo. 
Jis buvo perdaug realus ir per 
daug doras, kad galėtų ilgai 
gyventi viengungio gyvenimu, 

I Kiltis surištas, nors ir iš dalies, 
j su kai kuriais nenormalumais, 
kurie teistini dar šiandien, o 
tuo labiau tais laikais* pusiau 
puritaniškoje Amerikoje.

Antra,- jau žinoma, ir tos tai- 
| >yklės prisitaikoma dar šian- 

ko 
ki
ša-, 
su-

ną, kuris buvo grynas, kuris 
niekuomet neturėjo užkulisinių 
minčių, kuris * kiekvieną mata
vo savo “aršinu”, buvo nesun
ku suvilioti į bučių.

nors aukštesnio, turi vesti, 
tais žodžiais sakant, įrodyti 
vo subrendimą ir rimtumą 
kurdamas šeimyninį! žydinį.

To negalėjo išvengti ir Lin-

Linkolnas, be abejo, labai 
Šaltai galvodamas priėjo išva
dos, jog reikia arba reikės ves- 
yi, nė vien dėl to, kad visi Ve
da, bet ir todėl, kad jo būdas ir 
.sitikinimai neleis jam gyventi 
tikru viengungio gyvenimu,, nes 
jį skaito ne tik nenormaliu, 
jot ir antimoraliu.

Bet Linkolnas, kaip ir dau
gelyje savo asmeniško gyveni
mo veiksmų, nesistengė tai pa
skubinti arba bent tam reika
lui pašvęsti daugiau laiko. Čia 
jis buvo savotiškas fatalistas: 
/iškas savo laiku įvyks ir nėra 
ko galvos laužyti, nėra ko dai-

IV
Bet didžiausia paslaptis Lin- 

kolno biografijoje ne jis pats,. Pirml>dlenlllla: 2 lki , k 7 jkl , 
bet jo užmušėjas, artistas John šventadieniais: n iki 12. 
w>lkes Booth. | Į)n y gimkus

GYDYTOJAS IR CDIRURGAS 
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Pati Linkolno asmenybė, 
kaip ,ir jo visas gyvenimas ne* 
ra kažkas nepaprasto, pasaky
čiau, dargi 1 perdaug paprėsta,.

pj Or. V. E. SlEDLINSKi lictiska. Tokių žmonių gyveni- dentinas
me pasitaiko ir jie nesudaro I p'.nu., 
psichologams jokios problemos, Su. kshl 
jie rųšiuojant žmones* priskai- Tel YAKDS 0*94
tomi prie taip vadinamos “pa- Ketvirtad .
reiuos žmonių” rūšies. Bet iol H 4^ Ai'ęHPt * *

Tel LA»’AYWtFužmušėjas — tai jau ne tik

įvyktų, bet ir dėl pačio nužu
dymo fakto.

(Bus daugiau)
nėję glūdėjo mintis, kad rei
kės vesti ir ypatingo geismo 
neturėjo nei vienai moteriai, 
buvo nesunku apipainioti ir 
apvesdinti.

Linkolnas savo asmeniškame 
gyvenime buvo labai nuolaidus 
ir svarbiausia, mėgo ramybę, 
bijojo bent kokio skandalo, gi 
tokia p. Mary galėjo labai pui
kiai pąrodyti< LinkolilUi, jog 
nevedimas jos gali suteikti ne
malonumų ne tik jai, bet ir 
jath pačiam. Dėl savęs jis gal 
butų mažai tesirūpinęs, bet vi
są savo gyvenimą vengė kuo 
nors pakenkti, savo artimajam, 
geriau pačiam nukentėti, negu 
kad dėl jo kitas kentėtų.

Taip aš įsivaizduoju Linkol
no vedybas ir tikiu, jog neklys
tu, nors šiai savo teorijai ne

įtariu pakankamai tikros me-
O kadangi .Linkolno pasąmo- džiagos paremti.

Virs. A. K. J ARUS?
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:0C 
v. r. iki 5 v. popiel 
XTno 6 iki 9 vak. 
Treč. ir Penki, nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v vak. šeštad. ir 
Sek m. pagal sutartį

4KIŲ SPECIALISTO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

.AMBULANCE
DIENA IR NAKTL.. J* , 

VisTfelefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
1447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir ClriHircraa 
Ofisas 4615 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj oagal susitarimą 
Ofiso Tel.; VAROS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

t<‘»45 So. Atmiancl Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Fredoj pagal RUtertį.

hlt BRUNO J.
ZUBRK K AS

CHIRUR<»ASGYDYTOJAS IR
2808 Ues( 63rd St

VALANDOS: 2—4 
akaro, trečiadieniais ir sekmadi

niais pagal susitarimą
Telefonas HEMLOCK 6111

popiet ir 7—!

OR VĄ1HJSH, opt.
VIETITVJS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrirallv *kių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuru- 

?sti prietestimi galvos skaudėjime 7—9 
v- 'Cirtf >Kių aptemimo, nervuotu | Of- ° 
•u k uriai ą akių karšt;, atitaiso Į ™ 

paiegys ę ir ioliregystę. Pri-| ------
c >{. «•> ' ,uai akinius. Visuose at- 
n'k 'inuoiif razaininavimas daromas 

■ elektra parodančia mažiausias 
.icrialė atyda atkreipiama 

mokyklos teikus, 
atitaisomus.
VALANDOS nuo 10 

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kiti Lietuviai D» k ta ra:

DR. A. JENK1NS
(LH*tnvif» -

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2566 West 63rd Street 
valandos • -t .r mu

vai vakaro ir pagal sutartį 
Tel PROSPECT 6731

karštį, atitaiso I 'lamų Tel VIRGIN1A 24?1

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Kreivos akye Į Valandos: nuo 10 r. iki 2 popini 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

ryto iki 8 v šventadieniais tik susitarus.
sutartį. Phone YARDS 7299.

akys atitaiso-______________ •

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas kr Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

+

LIETUVIAI

klausykite tniisų radio programų Antradienio Ir šeštadienio ryt
mečiais, 16:06 vai. fryto iš W. H. I. P» stoties (1480 K.) 

su POVILU SALTIMIĖRU.

Laidotuvių Direktoriai

r.

ItMMMtUlUUMlklV.

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių
Direktorių 1 
Asociacijos

uiiiiiijiiHiuiiiimiiiiiiiniiiiii 
<

u Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
► VISOSE MIESTO 

DALYSE

■ ,x.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugios Narjai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
• 756 Wcst 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.

ANTHONY B. PETKUS
6834 Sb. VVelstfertt Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Couri, Cicero Phone Cicero 2109

-n ...H „i. -į- . į- . , , , į- .  ............................................ i ' , ■ .

J J. LIULEVIČIUS
4348 Š. California Avenue Phune Lafayette 3572

o.-■.t

c;

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

YARDS 1419

Phone Yards 0*78)
1646 West 46th Street

Adresav—.........—

Miestai if Vilttite

No. 2548

Dr. F* Pulsncki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cot. Damen. Hemlock 6699

J. RIDIKAS
3354 So, rialsted Street

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

S. P. MAŽEIKA
3319 Litiianica AvetiueCOPR. I9*o, NCIDUC . INC

SCARFS PATTERN 2543
No. 25-18—Mezginiai stalui arba komoilei padengti.

MMB *■■■ HMM MV W <■*»

I naujienos nekdlecraet Dept
I 1739 So. Halsted St. Chicago, HL

| jdedu 10 centų it prašau fcteiųsti hito PdVytdĮ

i Vardas ir pavardė

Antra, jis nebuvo romanti
kas, be to, jei neklystu, buvo 
labai nepraktiškas moterų 
klausime ir visas moteris skai
tė vienodomis.

Butų neteisinga sakyti, jog 
Linkolnas vedė iš ineileSi Jaus
mo žmogus savo asmeniškuose 
reikaluose jis niekad nebuvo ir 
tikiu, jog į vedybinį gyvenimą 
jis žiurėjo kaip į vieną iš dau
gelio žmogaus pareigų šiaiho 
gyVėhime, kurį reikia atlikti, 
nori ar nenori.

Ir kuoniet jo gyvenime pasi
taikė p. Mary, kuri visgi buvo 
matyti šiek tiek pamilus dėl ko

JI nors busimą savo vyrą, ji U-

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residenęijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso \alandos:

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

Yards 1139 
Yards 1138 z

_____ #— ——--------

LACHAWICZ IR SUNOS
2314 VVest 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1276
.u- oi ii— ................................- ..........................—..... —wr .....  «'“■ ■■ m . ........ ............... i »

ALBERT V. PETKUS
4704 S(h Westetn Atėflue Phone Lafayette 8021

Mjįw <     ■1 * ■ w u ■■ > m ■ ■!»■■■»«♦ į.^į h j ii4įi
• * ’ A _ _Į . , . .. k

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituaniea Avenue Phone Varde 4908

Tel. Office Wentworth 6330 
; ’ Rez. Hyde Park 3395 <;

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS’
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi. 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tet CANAL 3110
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Tclephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3823 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St 
Roųm 1230

Ofiso tol CENTRAL 1824
Namų Tėl.—Hyde Park'3395
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CIevelando ir Ohio Žinios
Organizuoja “chainštorių” darbininkus. — Varžo pikni

kus. — žmonės susirūpinę dėl karo. — Viėną kartą 
vienaip, kitą kitaip. — Mažėja šelpiamųjų skaičius. 
— Dirbtuvės jau gamina karo pabūklus. — Ohio 
italai smerkia Mussolinj. — Nori suvaržyti ateivius. 
— Pasisekė Kudirkos D-jos piknikas. — Pigiai nuo- 
muoja Lietuvių salę. — Lietuviai tautiškų šokių pa
rengimuose.

Musų mieste unijos agentai 
darbuojasi, kad suorganizavus 
visų “chainštorių” darbininkus. 
Kelių kompanijų darbininkus 
jau pasisekė suorganizuoti, bet 
dar yra daug ir neorganizuotų. 
Daug iš darbininkų unijai pri
taria, bet bijosi prie unijos ra
šytis, kad kompanija sužinoju
si nepašalintų iš darbų. Mat, 
darbininkai vienas kito bijosi.

Ohio valstijoj, kaip ir daugės 
lyje kitų valstijų, viskas yra 
daugiau varžoma, kas trukdo 
ir veikimų, šių vasarų po pik
nikus pradėjo valdžios agpntai 
landyti ir prižiūrėti, kad rengė
jai neparduotų degtinės, dėl 
kurios Ohio valstija laisnių vi
sai neišduoda. Praeityje visi 
pardavinėjo, ir niekas nos’es 
nekišo. Ir dar kalbama, kad 
buk tai nori padaryti, kad ir 
alaus piknikuose nebūtų gali
ma parduoti. Tai jau tikrap 
politiškas “skymas”. Agentai 
taipgi vis pasiteirauja ir kas 
per žmonės turi piknikų suren
gę, ir kokiam tikslui. Mat, da
bar ieškoma tų visokių s’aptų 
organizacijų.

Dabartiniu laiku pas visus 
yra didelis susirūpinimas karo 
klausimu. Visame pasaulyje 
matosi liepsnojančios padan
gės, tad vargiai ir Amerika ga
lės išsilaikyti .neprisidėjusi. Yra 
labąf ;d|uigdr lietuvių,, jjfurię iiir 
ri sūnūs kaip tik tokiame am
žiuje, kurie gali būti pašaukti 
į kariuomenę, jeigu tik, Ameri
ka prisidėtų prie talkininkų. 
Na, o tas ir atneša nemažai rū
pesčio toms šeimynoms, kurios 
galėtų būti paliestos. Tarpe 
daugelio ir veikimo ūpas yra 
dikčiai nupuolęs. Mat, daugelis 
atsimena praeitų karų, tad da
bar net nei pagalvoti apie tai 
nenori.

— 0 —.

“Tėvynėj” SLA redaktorius 
rašo, kad ateinančiame seime 
nebus “musų” ar “jūsų”. Sako, 
mes visi busime vienodi ir visi 
kaip broliai. Jis sako, kad tas 
žodis “mes” ar “jus” jau yra 
pasenęs. Dabar visi turi būti 
kaip vienas. Tai matote kų da
bar kalba! Ir kų kalbėjo tik ke
lios saavitės atgal? Tada jam 
buvo ir “mes” ir “jus”. Tai su
prask jį, žmogau!

Ir žinok kų jisai kalba! Nuo 
pradžios priešrinkiminės pro
pagandos jis viskų suko j rutu
lį ir dabar tebesuka. Nėra nei 
pradžios, nei pabaigos tokiems 
raštams.

Ohio valstijoj daug pasitrau
kė nuo pašalpos, ir kasdien vis 
mažiau lieka. Reiškia, daugiau 
bedarbių gauna darbus priva
čioj industrijoj. Amerikos apsi
ginklavimo programas sujudino 
visų industrijų. Kai kurie mies
tai praneša, kad net apie dvi
dešimts „penktas nuošimtis be
darbių pasitraukė nuo pašal
pos. Kai kurios kriaučių išc’ir- 
bystės pradėjo kareivių uni
formas siūti, kur pirmiau bu
vo siuvami moteriški ir vyriš
ki rūbai, žodžiu sakant, šalis 
sujudo ir darosi nepaprastas 
perversmas.

— • —
Federalė valdžia jau paskyrė 

vienai CĮevelando dirbtuvei, 
kuri yra surišta su General Mo
tors Corporation, virš penkis 
milijonus dolerių statyti sub- 
marinams reikalingų dalių. 
Taipgi ir daugelis kitų kompa
nijų jau gauna užsakymus.

Viena iš didžiųjų italų drau
gijų Ohio valstijoj, Sons of 
Italy, pareiškė didelį pasipikti
nimą, kad Mussolini stojo į ka
rą Hitlerio pusėj ir nori sunai
kinti pasaulio demokratijų. Kai 
kurie draugijos nariai pasiun
tė Mussoliniui garbės medalius, 
kuriuos jis buvo jiems suteikęs 
už tam tikrų pasidarbavimų 
savo tautai. Italai per spauda 
pareiškė, * kad mes itnylim savo 
gimtų j į kraštų, ir nenorim ma
tyti, kad per Italijos žemę 
kraujo upės tekėlų. Mes norim 
matyti, kad musų gimtinė gy
vuotų pilnai demokratiškai. Vi
si šaukė, šalin Mussolini, ir pa
lik musų tautų ramybėj.

— • —
Toledo, Ohio, miesto inana- 

džeris ruošia rezoliucijų, ir no
ri, kad miesto taryba jų užgir
ių. Toj rezoliucijoj reikalauja, 
kad visi nepiliečiai butų sure
gistruoti ir jų pirštų antspau- 
dos nutrauktos. Taipgi reika
lauja, kad nepiliečiai turėtų tam 
tikras korteles, ir policijos pa
reikalavus turėtų parodyti. Ge
rai būti patrijotui, bet tas jau 
nežmoniška. Atrodo, kad įvai
rios valstijos jau pradėjo de
mokratiškas teises laužyti.

Birželio 16 dienų Dr. V. Ku
dirkos draugija turėjo savo me
tinį piknikų. Diena pasitaikė ga
na graži, oras buvo malonus, 
ir kaip tik tiko piknikavimui. 
Todėl ir publikos privažiavo 
gana gražus skaičius. Kiek te
ko nuo rengimo komiteto pa
tirti, tai viskas išėjo labai pa
sekmingai.

“NAUJIENOS” TURI 
(STEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

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

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

NAUJIENOS

Kudirkos draugija yra viena 
iš seniausių pašalpinių draugi
jų šiame mieste, ir dar turi ge
rų skaičių narių.

Lietuvių salės direkcija pra
neša, kad vasaros laiku galima 
salę gauti tik už penkioliką do
lerių — viršų ir apačių kas sek
madienį. Taigi, jei kuri draugi
ja norėtų surengti kokią pra
mogų per ateinančius du mėne
sius, gali tąja proga pasinaudo
ti.

Lietuviai dalyvavo tarptauti
niame šokių parengime birželio 
16 dieną, miesto parke, vakari
nėje dalyje; Tolcie programai 
bus duodami per visą vasarą 
paskirtose miestų parkų dalyse.

Jonas Jarus

1139 SO. HALSTED ST. 
Chicago, III.

Garsinkitės “N-nose”

x i micmp *CME Telephnto
PHILADELPHIA. — Hcr- 

bert K. Hyde, advokatas iš 
Oklahoma City, Okla., yra 
pirmininkas republikonų 
partijos rezoliucijų komite
to.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Pagerbė Teisėją 
Frankfurter

AMHERST, Mass., birž. 18.
— Amherst kolegija pagerbė 
Aukščiausiojo teismo narį, Fe- 
lix Frankfurter. Jam buvo 
įteiktas teisių daktaro garbės 
laipsnis.

Indija Sparčiai 
Ginkluojasi

T.------------------------1 '

BOMBAY, Indija, birž. 18.
— Indijos vyriausybė paskel
bė planus dėl apsiginklavimo. 
Ne tik tuoj bus rekrutuojami 
ir lavinami kareiviai, bet sku- 
b ai perkami ginklai ir amu
nicija. Ginklai ir amunicija bus 
perkami Amerikoje.

Reikalingi Hitleriš- 
t ki Metodai

’ » I • • . , ■ . . .

WASHINGTON, D. C., birž. 
18. — Senatorius Claude Pep- 
per pasižymi savo karingumu. 
Jis stoja už tai, kad Amerika 
turi teikti sųjungin’nkams pil
niausia paramų tol, kol naciai 
nebus sutriuškinti. Be to, jis 
yra didžiausias prezidento ša
lininkas. šiuo pavojingu mo
mentu, sako jis, visokia poli
tika turi būti užmiršta. Būti
nai reikalinga, kad vyrautų pil
nas susiklausymas. Todėl šen. 
Pepper pasiryžęs yra remti su
manymų, kad prezidentui Roo- 
scveltui butų suteiktos tiesiog 
diktatoriškos teisės. Esą, prieš 
Hitlerį reikia kovoti hitleriš
kais metodais. Vadinasi, prisi
rengti karui hitleriškai.

Morgano Sesuo Vos 
Nepateko Naciams

BERLYNAS, birželio 18. — 
Anne Morgan, J. P. Morgano 
sesuo, ir Amerikos ambasado 
riaus Italijai duktė vos nepa
teko į nacių rankas Laon sri
tyje, kai vokiečių armijos įsi
veržė j Franci jų.

Žemės Drebėjimas
HONOLULU, Hawajų salos, 

birž. 18. — Čia buvo jaučia
mas mažas žemės drebėjimas, 
kuris tęsėsi penkiolika sekun
dų. Jokių nuostolių nepadary
ta.

Gaisras 18-toj 
Apylinkėj

«• ■■■■»■■■ i in i i ■ i

Užvakar po piėtų 18-toj apy
linkėj gaisras padarė didelius 
nuostolius dirbtuvių namui, 
prie Halsted ir 22-tros. Išdegė 
beveik keturi triobesio aukštai. 
Dalį užėmė Chicago Upholstery 
Supply Company ir dalį Just- 
rite Press. Gaisras prasidėjo 
nuo naftos, laikomos name.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Įvairios žinios iš Lietuvos
VILNIUS. —- Birželio 15, 16, Misterijos turinys Vilniaus

29, 30 d. Vilniuje bus vaidina
ma misterija. “Gedimino sap- 
uis”. Misterijų ruošia Lietuvos 
Valstybės Teatras, stato Daugu
vietis, muzikų parašė Jonas 
Dambrausku, dekoracijas daro 
dailininkas Makoinikas. Miste
rijoje dalyvaus 1 Valstybinės 
Dramos sųstalas ir teatras “Vai
dila”, Valstybinės Operos solis
tai, choras ir baletas, Vilniečių 
suvestinis choras, sustatė apie 
250 žmonių,' p. Mikulskio va
dovaujamas ir vilniečių simfo
ninis orkestras. Be to, žinoma, 
dalyvaus taip vadinamoji tea
trališkoji minia: Gedimino pa
lydovai, vaidilos, vaid lutės, 
kaimiečiai, baudžiauninkai su
kilėliai, knygnešiai, savanoriai, 
šauliai, kariuomenes daliniai.

PALAIKYK SAVO GYVUMĄ-

Leiskite, tad, priminti jums, kad užsisakytu
mėte MALVAZ kartoną ir gerkite laisvai per 

'kuri laiką. Pamatyk ar jis jums tai padaro, 
ką jau kiti sako, kad jis yra atlikęs jiems.

MALVAZ yra nuostabus akstinantis salykli
nis Maistąs-Gėrimas, tain turtingas ir švel
nus, taip maistingas, džiuginantis ir gaivi
nantis taip, kad vargu ar jis gali neįrodyti 
savo naudą tiems, kuriems reikia “statytojo”.
f > > • ... .,., p, ... ...... . ■

Pasišauk savo dylerį dabar, kad tuojau pri
statytų, arba telefonuok CANAL 6500.

HjSENAIVĖJE RAMYBĘ TURĖSI

MALT

Ar esi nusilpęs—per menko svorio—nervingas— 
jauti nervų pakrikimą—negali atsilsėti?

Ar pavargsti per greitai—sunku jau ir per trobą 
pereiti—netekai noro valgyti—sunku ramiai už
migti?

|įP MAŲVAZ daro monarch BEER aludariai

O
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Naujienų Spulkoje Moka 31/2%
Ir Indėliai Yra Apdrausti Kiekvienai Ypatai Iki $5,000.00

1739 SOUTH HALSTED STREET

įkūrimo legenda ir musų tautos 
kelias nuo to momento iki da
bartinių dienų. Bus pavartota 
daug sceniškų elektų, ir ypatin
gai daug dėmesio atkreipta į 
muzikališkųją pusę. Misterija 
bus vaidinama vakarais ir už
truks ne ilgiau dviejų valandų.

VILNIUS. — Šiuo metu vi o- 
je Rytų Lietuvoje yra 1,105 kai
mai, dar neišskirstyti į vienkie
mius. t’agal numatytų projektų 
Visi tie kaimai, jei neatsiras ne
tikėtų kliūčių, bus 3 metų bė
gyje išskirstyti į vienkiemius.

Į Prekybos, Pramonės ir A- 
matų Bumus kreipėsi vienas 
Vilniaus krašte esųs linų apdir
bimo fabrikas, kad jam butų 
duotas leidimas atidaryti vatos 

ir<katonino įmonę. Vata ir ka-’ 
toninas butų gaminama iš linų 
pluošto. Pažymėtina, kad kato
ninas galėtų pakeisti medvilnę, 
kurios importas dabar žymiai 
pasunkėjęs.

KAUNAS. — Pramonės ir 
Prekybos Departamentas davė 
leidimų kooperatyvui “Stalius” 
steigti baldų ir kitokių medžio 
Išdirbinių fabrikų.

Ligšiol daugelis kraštų gyvu
lius pirkdavo iš Danijos ir O- 
landijos. Dabar dėl susidėjusių 
aplinkybių šios valstybės savo 
gyvulių į užsienius .negalės iš
vežti. Ryšium su tuo, visi šių 
valstybių* gyvulių pirkėjai pra
deda kreiptis į Pabaltijo valsty
bes, jų tarpe ir į Lietuvų. Dėl 
to numatomas didelis gyvulių 
pareikalavimas. Atitinkamos į- 
staigos rūpinasi gyvulių veislės 
pagerinimu.

Kaip tik uzsi 
dirbsiu, pradėsiu 

taupyti 
NAUJIENŲ 

SPULKOJ

S. & M. AUTO SALEi
7333 So; Halsted St

Mes galime jums sutaupyti 
nuo $.50.00 iki $150.00 ant bet 
kokį vartotą karą. Visi karai 
garantuoti ir turi praeiki saugos 
inspekciją. Ateikite ir pamaty
kite musų nuostabius pirkinius. 
Nereikia įmokėjimo, jei turi nuo- 
la.inį darbą, o jūsų vartojama
sis karas gali atstoti rankpini
gius. Galima imti net iki 20 me
nesių issimokėjimui. Turime štai 
kokių pirkinių:
1937 Tellaplane 4 durų $OQE 
Sedan, elektr. šildyt.......
1936 Packard 4 durų $OQK
Sedan ..............  fcvv
1937 Nash, mažasis 4 durų
Sedan, radijo, Šildytuvas 
defrosteris, tik .............. v I w
1937~ Terraplane 4 durų $OQK 
Sedan, trunkas .............. Cvv

IR DAUG KITOKIŲ. 
Atdara Vakarais iki au v. 

ir sekmadienį.
7333 SO. HALSTED 
Tel. Aberdeen 378Q

r.

1c Varnišiaus
IŠPARDAVIMAS

Glidden Rockspar Varnišius
Reguliarė Kaina, $4.35 
Galionas......................
Kitas Galionas . - - - .01
2 Galionai už - - - >4.36 

Kvorta po
$1.30, 2 už $1.31

6^” aukštos rųšies semi-Dutch 
Casein Brušis vertas, $C.75 
$7.50. Specialas - - - ** 
Visa eilė aukštos rųšies brušių

WK Chemical, Casein 
MALEVA

White ir Ten Reguliarios Tints 
ir Grayed Spalvos kaip šios:

• Oyster VVhite • Mauve
• Grayed Ivory • Dusty Coral
• Blue-Green
• Ind an Summer
Galionas.....................
Gražiau apdengia vienu kautu. 
Sienų Popieriai, Malevos, Malio- 
rių Įrankiai. Sponžiai, Brušiai, 
Klyneriai ir t. t.

WALLBRUNN
KLING & CO.

., 327 S. CLARK ST.
. Telefonas. WABASH 0320

i t Tėj * Y>Vči b j Vietoj n ub 1911.

SI 79

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušimus.
Paisome bet ka. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

V..-.....  u Į.....  M . ■■ —.........„■ /

Česnakai Padeda Žarnų 
Nuodus Pašalinti

Apsvaigęs? Dažnai ffalva skauda? Priežasti
mi Kali būti žarnų apsinodinimas nuo kenks
mingų bakterijų storojoj žarnoj. Ateikite 
šiandien ir gaukite duosnią bandomąją pa- 
kelj bekvapių DEARDORN Česnakų tablečių 
TAVTTZ’ Ą T DYKAI. Pamatykite kaip pa- 
■L/ A I1A1 Mjausite j poras dienų I 
Saukite DYKAI sampelj 16 Walgreen Vais
tinių. Parsiduoda visuose didžiuosuose vais
tinėse.

Skubus patarnavimas 
Patenkinimas užtikrintas

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

Tel. Hemlock 7407 
CHICAGO.

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

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninku, kurioje randas! ta
vernai nuo Publie Llabl- 
Hties.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVI6IŲ

1739 S. Halsted St

Raštini atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo • ryto iki 1 vaL popiet
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Bus seimo rinkimai Lietuvoje?
Švedijoje gauta žinia, kad naujasis Lietuvos minis

terių kabinetas, kurio priešakyje stovi Justinas Paleckis, 
priėmė keletą griežtų patvarkymų: paleido 600 politinių 
kalinių, paleido seimą ir nutarė paskelbti naujus seimo 
rinkimus, atstatė valdžios laikraščio (“Lietuvos Aido”?) 
vyriausiąjį redaktorių ir kitus administracijos valdinin
kus.

To buvo galimi laukti. Dabartinis premjeras Palec
kis pats buvo uždarytas į koncentracijos stovyklą, todėl 
visai natūralu, kad jisai grąžina laisvę politiniems kali
niams. Tų kalinių buvo visokių: dalis buvo socialistai, ki
ti komunistai, treti voldemarininkai, ketvirti nepartiniai 
žmonės, vienokiu arba kitokiu budu nusidėję tautinin
kams.

Kad dabartinė vyriausybė paleido seimą, kuris buvo 
išrinktas Smetonos viešpatavimo laikais, tai irgi nenuo
stabu. Toks seimas nebūtų galėjęs kooperuoti su vyriau
sybe, nes jisai susidėjo beveik iš vienų tautininkų, kurių 
naujame kabinete visai nėra. Bet yra klausimas, ar nau
juose seimo rinkimuose Lietuvos žmonės galės laisvai pa
reikšti savo valią, kitaip sakant, ar tai bus tikri rinkimai, 
ar tiktai “plebiscitas”?

Jeigu rinkimų laisvė nebus varžoma, tai bus galima 
bent tikėtis, kad Lietuvos visuomenės veikėjai nebus per
sekiojami ir terorizuojami. Lietuva yra maža ir intelek
tualinėmis jėgomis ne perdaug turtinga šalis. Jeigu jos 
inteligentija butų sugrusta į koncentracijos stovyklas, 
tai krašto progresas butų sustabdytas ilgiems metams.

Tačiau, kalbant apie naująją Lietuvos vyriausybę ir 
jos veikimą, reikia neužmiršti, kad Lietuva šiandien jau 
nebėra nepriklausoma valstybė. Geriausiame atsitikime 
galima pasakyti, kad ji turi šiokią-tokią autonomiją. Ne 
tiktai santykiuose su kitomis tautomis, bet ir vidaus po
litikoje ji yra priversta daryti ne tai, ką ji nori, bet tai, 
ką jai įsako “protektoriai” iš Maskvos. Kokiam nors vė
jui pūstelėjus, Lietuva gali netekti ir savo autonomijos.

%
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DEMONSTRUOJA SAVO 
VERGIŠKUMĄ IR NE

KULTŪRINGUMĄ

JOHN L. LEWIS Už 
HOOVERJ

SOVIETŲ KAREIVIAI 
PADEDA GAUDYTI 

KOMUNISTUS 
LATVIJOJE

“Naujienos” seniai yra pasa
kiusios, kad komun štai veid
mainiaują, kuomet jie giriasi 
esą Lietuvos nepriklausomybes 
šalininkai ir žada ją ginti nuo 
priešų. Faktai šitą “Naujienų” 
nuomonę pilnai patvirtino, štai i 
Stalino armija Lietuvą okupa
vo, ir komunistai ne tiktai ne
mato tame nieko blogo, bet su
siriesdami keikia tuos, kurie 
kelia savo balsą prieš tą Mas
kvos smurtą!

Komunistai elgiasi, kaip tik
ri vergai. Jie stengiasi parody
ti ištikimybę savo ponui. Bet 
kadangi jie nepasiekia savo lie
žuviais Stalino čebato, kurį jie 
trokšta nulaižyti, tai, jie draps- 
to purvais savo pono priešus.

kari“

Ketvitad., birželio 20, 1040

[vairios žinios
iš Lietuvos

f

Vyriausybė ne koalicinė
Kai kas bando naująją Lietuvos vyriausybę apibu

dinti, kaipo “koalicinę”. Bet tai neatitinka tiesos.
Koalicinė vyriausybė yra tokia, kurią sudaro įvairių 

partijų atstovai. Tikrų koalicijų Lietuva turėjo kelias 
pirmaisiais nepriklausomybės metais. Steigiamojo seimo 
laikais buvo. susidėję į koaliciją krikščionys demokratai 
su vai. liaudininkais. 1926 metais Lietuvą trumpai' valdė 
vai. liaudininkų ir socialdemokratų koalicija. Reikia pa
sakyti, kad tai buvo vaisingiausieji valstybės kūrybos ir 
kultūrinio bei ekonominio progreso laikai.

Paskui, po gruodžio 17 d. 1926 m. perversmo, tauti
ninkai buvo kurį laiką susidėję su kr. demokratais, bet 
Augustinas Voldemaras pastaruosius iš valdžios išgujo. 
Po to per kokius dvyliką metų Lietuvą valdė vieni tautL 
ninkai. Tik Lietuvai netekus Klaipėdos, vėl susidarė vy
riausybė iš įvairių srovių žmonių. Tai buvo gen. Černiaus 
kabinetas. Jį pakeitė panašaus sąstato Merkio kabinetas.

Šios dvi vyriausybės buvo, taip sakant, pusiau-koąli- 
cinės. Jose dalyvavo tautininkų, kr. demokratų ir vai. 
liaudininkų žmonės, bet ne kaipo partijų atstovai, o tik 
kaipo “asmens”. Partijos, išimant tautininkų, buvo už
draustos.

Paleckio kabineto negalima vadinti nė pusiau-koali- 
ciniu, kadangi jame nėra nė vieno atsakomingo bet ku
rios politinės partijos arba srovės žmogaus: nėra nei so
cialdemokratų, nei liaudininkų, nei krikščionių, nei tau
tininkų. Reikia pasakyti, kad, be E. Galvanausko, nei vie
nas dabartinių ministerių nėra iš viso kuo nors pasižy
mėjęs politikoje.

Pats savaime šitas faktas dar nieko baisaus nereiš
kia. Prie Smetonos nebuvo geriau, nes jisai per metų me
tus slopino politinį krašto, gyvenimą ir statė į valdines 
vietas savo pakalikus. Tiktai kuomet Lietuvai atėjo bėda, 
tai jisai pradėjo skaitytis su kitų srovių žmonėmis; o kai 
Lietuvai pasidarė visai bloga, tai Smetona išdūmė! Jam 
savo kailis rūpėjo labiau, negu kas kita. ».

Dabartinė Lietuvos vyriausybė, veikiausia, yra lai
kinė. Kai bus išrinktas naujasis seimas, tuomet paaiškės, 
ar Lietuva dar turi savo valdžią, ar ji pavirto jau tik ru
sų imperijos provincija.

Vąkar minėjome, kad 
ninkai raudonosios armijos, ku
ri atvyko į Rygą, padėjo lat
viams ginklu numalšinti komu
nistų demonstrantus. Kita ži
nia iš Rygos sako, kad sovietų 
kareiviai dalyvavo, kartu su 
Latvijos kariuomene, komunis
tų gaudyme ir suiminėjime į- 
vairiuose Latvijos miestuose! 
Toje žinioje skaitome:

“Sovietij kariuomenes da
lys padėjo Latvijos karei
viams šį vakarą užpulti ko
munistų buveines. Rygoje, 
Vindavoje ir kituose Latvijos 
miestuose. Tų. užpuolimų pa
sėkoje buvo suimti komunis
tų vadai.”
Koks tai nusivylimas Latvi

jos komunistams!'Jie visą lai
tą laukė, kaip gervė giedros, 
tad ateitų į Latviją raudonoji 
armija' ir išvaduotų juos “iš 
buržujų nelaisvės”. O čia, vie
toje išvadavimo, jie gavo kumš
čių į antakį!

Stalino armija, atvykusi į 
Latviją, susidėjo su “buržu
jum’’ Ulmaniu (Latvijos prezi
dentu) ir, kartu su jo policija 
ir kariuomene, išlupo kailį ko
munistams, kurie kėlė demons- 

* f

tracijas gatvėse, o paskui suė
mė jų vadus.

. Ne kitokį atlyginimą už savo 
išdavikišką veikimą gaus iš 
Maskvos ir Lietuvos komunis
tai, jeigu jie įsivaizduos, kad 
dabar atėjo jų “viešpatavimo” 
gadyne. v

ŠAUKIA PROTESTUOTI

Į angliakasių unijos preziden
tą ir C. L O. vadą visi1 iki šiol 
žiurėjo, kaip į didelį radikalą. 
Daugelis net manė, kad jisai 
yra “revoliucionierius”, kuris 
nori eiti daug toliau, negu Roo- L 
sevelto Naujoji Dalyba. Bet pa
sirodo, jogei tas industrinių 
unijų lyderis išviso trdkšta tik
tai hoovęrizmo grįžimo.

Laikydamas kalbą negrų or
ganizacijos (Association for the 
Advanceinent oi Colored Peo- 
ple), Lewis pasakė, kad Herberl 
Hoover buvo neteisingai apkal
tintas dėl depresijos. Depresija, 
sako jisai ( įvyko dėl finansinio 
Europos susmukimo; o Iloove- 
ris jau buvo beveik grąžinęs 
gerovę, bet 1932 m. buvo išrink
tas prezidentu Rooseveltas, ku
ris padarė depresiją “chronišku 
faktu Amerikos gyvenime”.

“Tik savanaudžiai politi
kieriai kaltina Hooverį”, tęsė
John L. Lewis. “Politika, ku- TRAKŲ PILIS IR MIESTAS. Viršuje Trakų pilis ir bokš-| 
rią jisai vykino, kooperuoda- tas, kurio apačioje matomas įėjimas į buv. Did. Lietuvos Kū
mas su kitomis tautomis, nigaikščių rezidencijos rūmas; apačioje kita Trakų pilies da- 
milžiniškai prisidėjo prie to; lis, Trakų ežero ir miesto vaizdas iš pilies bokšto.
kad 1932 m. buvo prasidėjęs Į, . -------- ---- .. , , ■ .... - ....
geroves grįžimas. Naujoji * * *

dė ir savo pradėtų darbų ne- Trumpai, drūtai apie viską
pabaigė. Jos (Naujosios Da
lybos) politika ir jos silpnu
mas prailgino depresiją šioje] 
šalyje septyneriems metams.”
Kažin ar žmonės turi tokią 

trumpą atmintį? Koks galėjo 
būti gerovės grįžimas 1932 me
tais, jeigu Rooseveltui vos atė
jus į Baltąjį Namą turėjo būti 
paskelbtas „-.A bankų moratoriu
mas? Kredito sistema Ameri
koje buvo taip suirusi, kad ban
kai ėmė sprogti vienas po kito, 
kaip muilo burbulai, ir, jeigu 
ne moratoriumas, tai gal butų 
žuvę visLbąnkai su žmonių su- 
taupomis. 1 ¥-

Visi ekonomistai šiandien 
pripažįsta, kad 1932 m. buvo ne 
gerovės grįžimo, bet giliausios 
depresijos metai.

Įdomu, kodėl Levvisas dabar 
staiga ėmė girti Hooverį, kurio 
vardas baugina net republiko- 
nų partiją.

j

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Lietuvos Padangėje

centrine >

/

Šiemet Lietuvos soduose la- žesnė ir jau nebeis tokiu gyvu 
bai liūdną vaizdą regi. Didžiu-j lempu, kaip iki šiol ėja Sąryšy
je medžių dauguma nežaliuoja!

Buvusi kieta, šalta žiema 
daug vaismedžių pagrindiniai 
iššaldo. Agronomai tvirtina, 
kad busią tarp 70—80% visų 
obelų bus iššalę. Dalis senesnių 
vyšnių taip pat dingo. Tie šal
čių padaryti nuostoliai pinigais 
įvertinti sunku, bet apytikriai 
apskaičiuojama, kad tie nuosto
liai sieksią per keletas nulijo 
nų litų, tai tik už medžius!

Kasmet Lietuva į užsienius

jo su Vilniaus atgavimu daug 
kas čia susilaiko namus statęs, 
o be to, karas taip pat savotiš
kai veikia. Taip kad Kaune kaip 
ir iš seno jaučiama butų stoka, 
nors jau daug kas į Vilnių iš
sikraustė.

MAŽEIKIAI. — Gegužes 5 d. 
Mažeikiuose įvyko pirmosiom 
linų apdirbimo bendrovės stei
giamasis susirinkimas. Linų ap
dirbimo ijcndroves jau anks
čiau bandė steigti “Lietūkis ’, 
Gamintojas”, Žemės Ūkio Rū
mai, tačiau darbo išplėsti r.e 
pavyko, nes nebuvo 
organizacijos, kuri
moderniškų mašinų įtaisymu, 
inų apdirbimo įmonių statyba 
.r pagamintų prekių eksportu. 
Įsisteigus “Lino” kooperatyvų 
sąjungai, visos tos kliūtys pa- 

į šalintos ir intensyviai Imtasi li
nų apdirbimo bendrovių steigi
mo. Tų bendrovių tikslus—pa
dėti linų augintojams naujoviš
komis priemonėmis linus pa
ruošti rinkai ir galimai aukš
tesnėmis kainomis juos parduo
ti. Tain tikslui prie ' bendrovių 
bus steigiamos linų apdirbimo 
įmones, kurios turės naujoviš
kai įrengtas šilto vandens m i r- 
kyklas, džiovyklas, minamas, 
brukamas ir kitas reikalingas 
mašinas. Kiekviena linų apdir
bimo bendrovė pradžioje apims 
kelis valsčius, o linų pasėlių 
plotams augant, steigsis naujos 
bendrovės su naujomis įmonė
mis ir buvusieji jų rajonai pra
dės siaurėti. Viena linų apdir
bimo įmonė galės apimti maž
daug 1,500 ha linų ploto der
lių, taigi kelių vidutinio linin- 
gumo valsčių linus. Įmonės su 
pirkinės iš ūkininkų nemirky- 
tus ar net nenukultus linų šiau
delius. Linų apdirbimo bendro
vės pavyzdiniai įstatai jau pa
ruošti ir siuntinėjami suintere
suotiems asmenims bei. įstai
goms. Mažeikiškiai buvo pir
mieji, kurie susidomėjo tokios 
bendrovės steigimu. “Linas” jų 
pastangas parėmė ir numato 
netrukus pradėti įmonės staty

kainos Kaune veik nėra krite. 
Kas juos neužsta tylus turi kol 
kas slisilaiiko pardavęs. Mat, dėl

reikalinga 10—15 ha jžemės, 
'esančios prie vandens, j netoli

Sovietų įsiveržimą Lietuvon 
ir diktavimą Lietuvos užsienių 
ir vidaus politikos “Vienybė” 
vadina Lietuvos užkariavimu ir 
ragina visus! Amerikos lietuvius 
griežtai protestuoti:

“Todėl”, sako Brooklynb 
laikraštis, “visose Amerikos 
lietuvių kolonijose neatidėlio
jant šaukite masinius protes
to susirinkimus, protestuoki
te prieš šitokį Rusijos žygį.

“Protestus siųskite Rusijos 
pasiuntinybei Washingtone, 
nuorašus Valstybes Departa
mentui ir Lietuvos Pasiunti
niui p. Žadeikių! į Washing- 
toną. Tegul Rusijos, Ameri
kos ir Lietuvos valdžios ži
no, kad Amerikos. lietuviai 
Rusijos žygį į Lietuvą laiko 
smurtu, nusižengimu susita
rimui, nepamatuotu kišimusi 
į Lietuvos vidaus reikalus ir 
grobuonišku žygiu!”
Tokį nusistatymą pareiškė vi

si lietuvių laikraščiai, kurie tu
rėjo progos šituo klausimu pa
sisakyti, — išimant, žinoma, 
parsidavėlių komunistų orga*- 
nūs.

VILNIUS; — Vilniaus sveika
tos centruose kasdien maitina
mi apie 650 vaikų, susirandami 
tinkamesni butai, papildomas 
inventorius, kurio pradžioje be
veik visai neturėta. Sveikatos 
centrams Vilniuje tenka kiek 
kitaip veikti, negu kurioje ki
toje Lietuvos dalyje, kur gyve
nimas yra normalus. Čia cen
truose vaikai globojami ne iki 
6 metų, kaip kitur, bet iki 7 
metų, t. y. iki mokyklinio am
žiaus. Viso sveikatos centruose 
Vilniuje buvo užregistruota nuo 
veikimo pradžios iki šiol 2,253 
motikų ir vaikų, jų tarpe 1»387 
vaikai, 495 kūdikiai, Centruose 
apsilankė 3,841 motina ir vai
kas, gydytojo apžiūrėta 3,253 
motinos ir vaikai, gailestingo
sios seserys aplankė 128 moti
nas ir vaikus. Visoje Lietuvoje 
šiuo metu veikia 26 sveikatos 
centrai, išlaikomi Lietuvos Mo
tinoms ir' Vaikams Globoti Or 
ganizacijų Sąjungos.

tuoju, tasai eksportas sudaro 
taip pat keletas milijonų litų. 
Šiais metais vargu kas nors iš 
sodų vaisių teks eksportuoti. O 
kartu Lietuvos vaisių perdirbi
mo fabrikas taip pat žymiai 
mažiau turėsiąs darbo, nes ne
bus kas perdirbti.

Ūkininkai dabar soduose iš
šalusius medžius iškerta ir no
rėtų juos naujais apsodinti, bet 
nėra kur čiopų gauti, juk ir 
juos šaltis paliete.

\ — o —
Šiemet Kaune turėjo prasidė

ti prezidentūros rūmų statyba. 
Tai turėjo būti visai šauni rū
mai gražioje vietoje pastatyti. 
Tiems rūmams jau ir planai 
buvo sudaryti, bet dabar Vil
nių atgavus tie darbai sustab
dyti, nes tie rūmai busią Vil
niuje statomi. Mat, Vilnius 
nors ir gražus savo architektū
ra miestas, neturi moderniškai 
įrengtų erdvių namų. Nors ir 
Vilniaus namai savo išvaizda 
gana gražus, bet vidujų jie į- 
rengti senoviškai, primityviai ir 
šių dienų namų apyvokos pa
reikalavimams ne visi tinka. 
Štai kaip kurios ministerijos 
buvo pasinešdinę tenai persikel
ti, bet dėl stokos erdvesnių pa
talpų, kaip kurioms iš jų teks 
susilaikyti, gal teks visai nau
jus namus statyti.

kęs pinigus geriau turėti įdėjus 
į sklypų, negu juos banke lai
kius.

— o —
Į Lietuvą vis dar atvyksta ka

ro pabėgėlių. Jų dabar esama 
visokių tautybių. Žymėtina, kad 
į Kauną visai tylomis atvyko iš
garsėję danai kino komikai Pa
tas su Patašomi. Ką jiedu čia 
Kaune veiks, dar nėra žinoma. 
Jei tiedu komikai butų atvykę 
šiaip jau ramiu metu, aišku, 
.kad tai butų buvusi didžiulė 
Lietuvoje sensacija, o dabar jie
du atvyko veik mekeno nepa- 
stebiami. Žymėtina, kad Lietu
voje pastebiamus svetimos va
liutos augimas įvairių indėlių 
pavidale. Užsienio kapitalas 
bent laikinai čia plaukia, kaip 
į ramesnę vietą. Net iš šveicari-

liautai ir jie dedami į Lietuvos 
banko seifus. Žinoma tokių per
laidų kol kas esama labai ma
ža, bet ir tai reikšminga, kad 
Lietuvos ramiu gyvenimu da
bar labiau pasitikima, negu ki
tų kraštų.

Pastatai ir mašinos kainuoja 
pusę milijono litų. Visų pirmų
jų įmonių statybas kredituoja 
kooperatyvų sąjunga “Linas”.

- Kūdikių Geibo-KAUNAS.
jimo Draugijos išlaikomoje 
“Lopšelio” prieglaudoje dabar 
globojami 263 vaikai, kurių 121 
iki 1 metų amžiaus ir 113 iki 
3 metų. Vaikų mirtingumas 
pernai dėl siautusios gripo epi
demijos buvo kiek padidėjęs, 
šiemet jis siekia 3%. Vilniaus 
“Lopšelio” prieglaudoje yra 72 
vaikai, beveik visi pamestinu
kai. Draugija turi du skyrius— 
Žiežmarių ir Kaišiadorių, kur 
yra vaikų darželiai. Tuose dar
želiuose vaikai yra maitinami, 
aprodomi, jiems teikiama medi
cinos pagalba ir kt.

KAUNAS. — Iki šiol užsienio 
prekybos priežiūra buvo vyk
doma Užsienių Prekybos De
partamento, o vidaus prekyba 
— Kainų Tvarkytojo. Dabar

KAUNAS. — Vilniaus Vievio 
autostrada ne iš karto bus pa
daryta. IŠ pradžių ta vieta eis 
plentas, kuriam pylihiai dirba
mi taip, kad tiktų ir autostra
dai. Pylimų darbai netrukus 
pradedami, prie kurių dirbs 1,- 
000 darbininkų. Autostrada eis 
iš Kauno pro Palemoną, žiež- 

. marius, Karkliniškius, Vievį, 
, Paneriškius iki Vilniaus. Auto- 

strados ilgis bus lygiai 100 ki
lometrų,

Lenkijos okupacijos metu 
vos tik keletas didesnių namų 
buvo pastatyta, bet ir jie nėra 
pakankamai erdvus, taigi mi
nisterijoms ne visai tinka. Tai 
laukiama, kad ir Vilniuje -grei
tu laiku prasidės spartesnė sta
tyba. Nors šiaip Vilniuje tuščių 
butų esama, bet jie nėra eko
nomiškai įrengti, todėl, , kad ir 
butai dideli, bet tiksliai jie ne
gali būti išnaudoti.

Jaučiama, kad Kaune šiais 
metais statyba bus žymiai ma-

— o —
Belgijoje, Olandijoje Lietuva 

turėjo bent už keletas milijonų 
litų užpirkusi įvairių prekių. 
Dėl karo tenais ištikusių veik
smų tos prekes savotiškai įša
lo ir jų likimas nėra žinomas. 
Kadangi tų prekių žymi dalis 
buvo pakrauta į laivus, tai ten
ka manyti, kad jos hus žuvę, 
arba sukonfiskuotos, tai Lietu
va turės keletą milijonų litų 
nuostolių,

—— o —-
Paskutiniu metu Lietuvos 

prekyba su Anglija veik visiš
kai nutruko, nes nėra kaip iš 
tenais prekes parsigabenti, ar
ba iš Lietuvos tenais jas siųsti. 
Seninus jau ir taip iŠ tenais į 
Angliją daugumas prekių ėjo 
aplinkiniais keliais pro Italijos 
krantus, pro Odesą, o jau da
bar ir tie keliai tapo labai pa-

naikinta ir visa prekyba mano
ma sukoncentruoti vienoje vie
toje. Tam reikalui manoma į- 
steigti vienų Prekybos Departa
mentų, kuriame butų sukoncen
truotos įvairių Departamentų 
vykdomos prekybos funkcijos. 
Bus sukultas ir savarankiškas 
pramones departamentas pra
monės reikalams.

KAUNAS. — Pramonės de
partamentas parengė pramones 
organizavimo trijų metų planą. 
Šiam planui .gyvendinti reika
linga 210 milijonų litų.

vojingi. Dabar prekybos ryšiai 
mezgami su Švedija, Suomija 
ir tikimasi, kad jie ilgainiui pa
sidarysiu gana gyvus.

Suomija, Švedija taip pat pa
nūdo sueiti į glaudesnius su 
Lietuva ūkiškus santykius.

(Bus daugiau)
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NAUJIENOS, Chicago, III

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba PlymouthPirkite Anglis Dabar—Kainos Nukrito 

ALESAUSKAS & SONS 
7100 So. Talman Avė.

Tel.- PROSPECT 8742 
Mes iškraustome modernu budu 

Pardavinėjame tiktai geriausios ko
kybės anglis.

Tai yra Geriausi Ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder- 
r.iškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES 
“U WILL LIKĘ US" 

4030 $0. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Laivas, kuriuomi ekskursan
tai plauks į Milwaukee, atei
nantį sekmadienį, birželio-June 
23, 9:30 vai. ryto. Laivas iš
plauks iŠ Navy Pier .su didžiau
siomis linksmybėmis, nes yra 
atsakančiai prirengę gerą or
kestrą Dariaus-Girėno Drum ir 
Bugle Corps, kuris susideda iš 
50 jaunuolių, puikų ir įvairų 
“floor show”, sus dedantį iš 
15 gabiausių artisčių, bet ir 
tai dar neviskas.

Visų linksmybių centras bus 
Milwaukee mieste. Iš laivo iš
lipus su jaunuolių kapelija, 
maršuosim į Antlers viešbutį 
ir v si musų ekskursantai 
maloniai vaišinami ne tik 
kandžiais, bet ir gėrimais 
tui (“free for all”).

Papietavę vėl grįšim į 
ir atgal į Chicagą.

Taigi, kam apl nkybės
žia turėti bent vienos dienos 
linksmas atostogas, užsisakykit

bus
UŽ- 

vėl-

laivą

leid-

Na mite 
Viskas

Jeigu 
kis | 

. gausi 
metų.

neturi pinigų, krcip- 
Naujienų spulką.
paskolų * ant i I g ų

1739 So. Halsted St,
CHICAGO. ILK

tikietus iš anksto, nes tikietai 
prie laivo nebus parduodami.

Kur Bilietai Parsiduoda
Tikietų kainos tiktai $2.00 

asmeniui į abi puses, ir juos 
galima gauti sekančiose vieto
se:

Pas Komisijos pirmininką: 
Wm. J. Kareiva, 4644 South 
Paulina, Yards 5350; Dariaus- 
Girėno svetainėje, 4416 South 
Western Avė., Lafayette 8484; 
B. R. Pietkiewicz, 2608 West 
47th St; Wm. Sebastian, 4104 
Archer Avė.; A. Kasper, 5059 
S. Wells St.; J. J. Ežerski, 4600 
So. Paulina St.; S. Mažeika, 
3319 Lituanica Avė.; I. J. Zolp, 
1646 W. 46th St.; T. Maženis, 
3857 S. Kedzie A've.; Advance 
Furn., J. Kaledinskas, Mgr., 
2536 W. 63rd St; Peoples Furn. 
4183 Archer Avė.; Progress 
Furn., 3222 So. Halsted St.; 
M. Narvid, 2424 W. 69th St.; 
John Pakol, 6816 So. We,steni 
Avė.; P. Šallimieras, 6912 So. 
Western Avė.; Margutis, 6755 
So. Western Avė.; Sophie Bar
čus, 4756 So. Ashland Avenue, 
ir visose laikraščių stotyse, 
taipgi pas visus Posto narius.

PASTABA: Daugelis klausia 
kaip reikia apsitaisyti, kokius 
drabužius dėvėti į viešbutį ei
nant. Trumpai pasakius, tokius 
kaip kad dėvėtum piknikui.

Visus kviečia Komisija,
Wm. J. Kareiva, 
4644 So. Paulina St.

TREČIĄ METINI

PIKNIKĄ
t

RENGIA

NEW CITY FURNITURE MART

YPATINGA VILIONĖ

BEN STAR CLOTHING
4630 S o. Ashland Avenue

BIRUTĖS DARŽE, 79th ir Archer Avenue

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 23, 1940

$1,500 DOVANOMIS $1,500

PHILADELPHIA. — Šie nariai republikonų partijos 
rezoliucijų komiteto jau susirinko Philadelphijoj, pa
ruošti rinkimų kampanijos platformą. Iš kaires, Henry 
P. Fleteher, John Hamilton ir Alf M. Landon, kuris buvo 
republikonų kandidatas 1936 m. Republikonų konven
cija prasidės ateinančią savaitę.

atgal 
buvo

ir kun. A. Ežerskis rėmėjas 
visokių gerų ir gražių užma
nymų, buvo pirmutinis visur 
su savo auka ir parama, todėl 
jam prisėjo ir skaudžiai nu
kentėti.

Moksleivių Rėmėjas ir

Čia negalima praleisti ne-

1936 
1937 
1936 
1938 
1937
1936

i AVASAMNIS IŠPARDAVIMAS
Mažas BU1CK -I durų sodan, radio, hcatcr 
Mažus BUJGK 1 Jurų sedau> radiu, beabu- __
Mažas BUICK 1 durų sodan sti viskiu* 
PACKAhl) SENDAN su viskuo .....
PONTIAC SPj)AN su r«<li<» su heat/r 
OLDSMOB1LE sodan su viskuo ........
Mažas BI’ICK opera coupe su viskuo 
Mažas CHRYSLER SEDAN ...............
PONTIAC COACH. geram stovyje .....
FORDAS SENDAN su radio heater. geram st. 365 
Mažas BUICK SEDAN, radio. healer .............. 345
CHEVROLET sodan, labai geram stovyje .... 165

$695 
565

345 
385 
345 
55$ 
365 
285

1936
1934
Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti

■ MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street 

VARTOTŲ AUTOMOIMLIŲ LOTAS 
8’5 W. 31 st St. skersai 31 gatvės nnrtli 

s S!TOW KUOM
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

Atstovą i:
KASTAS SABONIS, JOHN ROBIN, TONY KAPIŠKE1 “Shorty”

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

• Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — VVholesalr 

4707 S. Halsted St 
Tel Roulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAOfiA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriaj-Gcrimai 

į visas miesto dalis.
Naujos Mados Aparatas Pritaikymui Akinių.

i AKINIAI VISOKIOS MADOS 
už $2.45

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

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

JOSEPH F. BUDRIK,
FURNITURE HOUSE

3409-11 S. HALSTED STREET. Yards 2151

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas
LOCAI 1- LONG niSTĄNJCfc 

MOVI N G
Perki austom forničius. pianus, u 
visokius rakandus bei storus 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema Kam* Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j įsa.' mirsln dolv

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. V1CTORY 0066

ko- išeiti mokslą į kunigus a. a. 
(jau mirusiam kunigui P. Vai
tukaičiui; V. M. Stulpinui gel
bėjo išeiti St. Bode Collegc, 
Peru, III., penkių metų kursą 
ir daugeliui kilų klierikų ir 
studentų yra daug sušelpęs ir 
priglaudęs.

Per savo 32-'metų kunigavi- 
kun. A. Ežerskis yra daug

Wilkes kam pagelbėjęs, sušelpęs, pri-

su
pe
iki

Kun. A. Ežerskiui 
60 Metų Sukaktu
vių Bankietas

(Tęsinys)
Apie dešimts metų 

kun. Ežerskis vyskupo
paskirtas į dabartinę šv. Pran
ciškaus parapiją, Wilkes Bar- prisiminus, kad gerb. kun. A- 
re, Penn. Šioje vietoje radd Ežerskis buvo ir tebėra didelis 
didelę betvarkę, praskolintą ir moksleivių rėmėjas. t Jis yra 
apleistą parapiją. Kadangi keliems moksleivių žymiai pa- 
kun. A. Ežerskis yra labai ma- gelbėjęs siekti mokslo, ne vie- 
lonaus budo, neišdidus prieš ną sušelpęs, ne vieną priglau- 
savo parapijomis, todėl jam dęs savo pastogėje. Čia reikia 
puikiai pasisekė ir šią vietą pažymėti, kad jis daug gelbėjo 
sutvarkyti, ir pastatyti ant 
jų parapijos reikalus.

Radus šioje parapijoje 
virš $40,000.0 skolos, jam 
sisekė tą skolą sumažinti
$20,000.00. Tai yra, valdžia 
sutiko priimti $20,000.00 cash, 
vieloj $40,000.00. Dabartinia
me laike iš tų $20,000.00 skolos'. 
jau nebedaug beliko atmokėti mo, 
ir su pagelba gerų
Barrc lietuvių parapijom], ku-'glaudęs fr suraminęs savo šir- 
nigas A. Ežerskis pasiliki tą dingais draugiškais patari- 
skolą į keletą mįctų visai pa- mais. Todėl ijam netikėtai at- 
naikinti. Į vykus vėl į savo seną Chicago,

Dabar jau turi surinkęs apie jo, pusbrolis Vaclovas Mali- 
porą tūkstančių dolerių baž-’nauskis surengė jo 60 metų 
nyčios įšmaliavojimui. Kun. A. sukaktuvių ptoga šaunius pie- 
Ežerskis nors jau sulaukė 60 tus. Pietai įvyko V. Maliausko 
metų, tačiau pas jį energijos namuose, 3219 £>o. Halsted St., 
ir pasišventimo turbūt dau-j Chicago, III. kur dalyvavo 
giau negu pas kitus jaunesnio daug giminių, draugų ir pažįs- 
amžiaus.

Negalima 
minus, kad 
yra ne vien

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

Turtas virš - - -
Atsargos fondas virš
Dabar Mokume 31/2% Už Pa
dėtus i Pinigus. Duodam Pasko

las Ant,NfUnų 4, iki 20 mt.

$4,900,000.00
$350,000.00

EDERAL,SA\mCS
. 1 ~and__;----

LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

UTt K. lt

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su tno- 
ierniškomis užlai- 
iomis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Vėl. ENG. 5883-5840

KAM LAUKTI?

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $13.50
PRABUVIMAS $50.00
Ligoninėje ................
RAUDONGYSLIŲ $ OE flfi 
Išėmimas ir Ligon. fcw«VV 
REUMATIZMAS f|ft
Greita Pagelba   t,UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija $ j OH
ir vaistai .................. I . W
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

— ĮŽANGA 35c —

NEW CITY RADIO ORKESTRO MUZIKA — ŠOKIAI — RADIO 
ŽVAIGŽDĖS — KOMEDIJANTAI — SMUGUMAI VISIEMS

saltimiero Rytmetiniu
14M KYLOCICLES

RADIO
PROGRAMŲ

lt:Ot VALANDĄ RYTO
RAŠTINE:

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

tanių. Pažymėtini sekanti: jo 
praleisti neprisi- pusbrolis Stanislovas Mali- 

kun. A. Ežerskis nauskis, ir jo žmona Ona Ma- 
katalikų kunigas, linaus'kis, Jadviga Viršilienė, 

bet sykiu ir didelis Lietuvosduktė Vaclovo Malinausko, Al-
mylėtojas ir lietuvybės palai- fonsas Malinauskiš,-krikšto šu
kyte jas. Visur, kur tiktai jisai, nūs kun. A. Ežerskis, V. M. 
buvo, visur įsteigdavo parapi-(Stulpinas, Antanas Vilimas, ir 
jines mokyklėles, kur be tikę- daug kitų svečių.

Kadangi gerb. kun. A. Ežer
skis jau -sulaukė 60 metų, to
dėl ant/jo “Birthday Gake” 
buvo uždegtos 6 žvakutės. Va
dinasi, viena žvakutė kiekvie
nai dešimčiai metų. Jadviga 
Viršilienė juokaudama primi
nė kun. Ežerskiui, jei sako, 
kunigas užpusite tas visas žva
kutes ant sykio, tai dar turite 
puikią progą sulaukti 70 melų 
sukaktuvių. Ir reikia pasakyti, 
kad kun. Ežerskis užputę vi
sas, Tokiu budu, Jadvigos Vir- 
šilienes ’ “wish” tikrai išsipil
dys, kun. A. Ežerskis apvaikš
čios dar savo 70 metų sukak
tu vos.

Visi giminės išreiškė savo 
linkėjimus gerb. kun. Antanui 
Ežerskiui, vieni linkėdami su
laukti šimto metų, kiti šimtą 
dvidešimtį ir 11.

Galop ėmęs žodį, gerb. ftun. 
Antanas Ežerskis padėkojo 
savo pusbroliui Vaclovui Ma
linauskui, . užx surengimą taip 
gražių šaunių pietų, padėkojo 

' visiems už linkėjimus ir išrei
škė viltį dari daug sykių įsusi- 

kio parama dienraščiui viršijo tikti Chicagos padangėje. 
visus. - \ | Ir taip baigėsi tas

Tai tokie yra praeities nuo- širdingas kun, A. Ežerskio 60 
tikiai. Suprantama, visur viso- m'ettį sukaktuvių pagerbimas, 
kiuose pradžios ^idėjiniuose Vėliau vakare apie 11:20 vai. 
darbuose, pirmutiniai idealįs- kun. A. Ežerskis apleido Chi-» 
tai žmonės visados nukenčia cago ir išvyko į savo^parapiją 
daugiau negu tie, kurte iš idė- Wilkes Barre, Pa. —Buvęs. 
jų nori tik pasinaudoti. Už tat (Galas)

jimo dalykų yra mokinama 
lietuvių kalba, gramatika, ir 
Lietuvos istorija.

Didelis Spaudos* Rėmėjas,
Kun. A. Ežerskiui likus už 

organizatorių ir kleboną Ci- 
efero Šv. Antano parapijos, jis 
labai daug prisidėjo prie pa
laikymo ir platinimo lietuvių' 
spausdinto žodžio. Ypač jis 
labai daug pridėjo savo triuiV 
ir pinigų prie palaikymo 
“Draugo”. Kaip visi pamena
me, prasidėjus praeitam Pa
sauliniam karui, daug lietuvių 
savaitraščių buvo pakeisti j; 
dienraščius. Tame laike ir 
“Draugas” buvo pakeistas iš 

I savaitraščio į dienraštį. Ka
dangi pinigų nebuvo dienraš
čio leidimui, todėl Chicagos 
lietuviai kunigai aukavo ir 
skolino jį palaikyti.

Dienraščio ‘‘Draugo” palai
kymui kun. A. fežerskis buvo 
paskolinęs daugiau kaip $13,- 
060.00. Tiesa, buvo paskolinę 
ir kiti kunigai po keletą šimtų 
dolerių, tačiau kum A. Ežers-

iki *34-50
Dirbame puikias dantines pleitas Jau 18 metų. Ateikite pamatyti 
naujuosius IIuc dantis, kurie labiausia paneša į tikruosius ir na
tūraliau atrodo. DYKAI APSKAIČIAVIMAS.
Pamatykite rpusų, permatomas dantines pleitas. Mes darome dantis 

tiktai laishiuoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Lawndale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

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

Atdara kasdien 9 iki 6:30. šeštadienį 9 iki 5.
am

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS

šaunus,

VIENYBE
Svarbus, pasaulio įvykiai dabar kasdien, įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

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

mokslą ir kullutą, kovoja su
Sykį savaitėje leidžiu jaunimui

ir Amerikos lietuvių ^noterų 
i Pasaulį”

Kaina melams $5»00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavirtių biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

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

V

NUDAŽYTI
KI1RTENUS S V

kainuoja

MAŽIAI1

PORA

10c• 
3uz25c

Gypsy
EČRU CURTAtN DYE

Įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

arcus >

♦

RYTINE RADIO 
VALANDA

iš stoties

iietuvių nutautimu.
anglų kalba puslapi 
reikalams “Molėtų.

Kasdien\nuo «:30 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto

Išgersit > vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Huodn naudą 
•'pd nafMrvfi

nn ’<dinjre>
N
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VARGO MOTERIS
“Maži žmonės turi tyleli”. 

Aišku, aš buvau mažytis žmo
gus, todėl nedrįsau statyti klau
simus, kuomet pavakariais gir
dėjau “suaugusius” pasakojant 
keistas pasakas apie žmogų, 
kurį jie visuomet vadindavo 
“Vargo Moteris”.

Buvau auginta mieste. Bet 
likimas nunešė mane iš mies
to tiesiai į rąstų bakūžę, kur aš 
nustebau suradusi verpimo ra
telį ir stakles užimančias vie
tą, kur mieste paprastai stovė
davo pianas ir kiti kambario

keistas, naujas gyvenimas bu
vo kupinas klausimų — “ko
dėl?”

Kodėl aš bijojau gyvatės dar 
net nesužinojus, kad ji galį į- 
kąsti mane? Kodėlgi lasai tiku
tis taip labai šaukia naktį? h 
kodėl-gi tos žavingos purpuri
nės ryto gėlės atidengia ir pa
rodo savo veidelius vien tiktai 
ryto grožiui? Rodos, kad šie 
buvo visai neperdideli “kodėl?” 
lačiau, nors aš jau buvau net 
dešimts metų amžiaus, bet vis- 
Lek “turėjau tylėt.”. Todėl ne- 
t.lįsdama paklausti ką nors 
apie ją, aš jau pradėjau bijoti 
los ‘Vargo Moters”. Akutes į- 
sme gdavau į besireng ančįą 
nakties tamsą ir žiūrėdavau, ar 
.j,a senoji pilka kumelaite neat
veža ją pas mus, visai pamirš-

smeigtos į jo ranką, kuri gulė
jo labai keistoj pozicijoj.

Gydytojas atvyko ir tuojaus 
pradėjo kirpti švarko rankovę. 
Man tas atrodė labai bereika
linga. Jis labai skubiai dirbo, 
kadangi pradėjo temti, ir kar
tu sakė “taip, labai sunku jums, 
ponia G. ir dar pačioj darbyme- 
tėj, turėti prižiūrėti sūnų sulau
žyta ranka.” Ir lygiai tada, ti
kutis pradėjo šaukti ir toli vieš
keliu girdėjosi Ta-ra-ra-tai, ta- 
ra-ra-tai šlubuojančios kume
laitės. Gydytojas pažiurėjo į te
tą sakydamas, “štai ji atvyks
ta”.

Teta atsakė, “tai turbūt ji bu
vo miestelyje ir išgirdo, kad 
taip greitai atvyko.” Ir išėjau 
iš namų į daržą, nes žinojau 
kad “Vargo Moteris” atvyksta.

Keistas buvo reginys, kuris 
neužilgo pasirodė. Batai to ve
žimo buvo taip išdžiuvę, kad 
špykiai baisiausia braškėjo ste
bulėje. Tačiau nesvyravo, neiš- 
džiuvusi, nesukrypusi buvo ta 
sena figūra savo juodoj nublu
kusio! suknelėje, laikanti vade
les tos pilkos kumelaitės, kuri 
atšlubavo ilgu dulkėtu keliu.

(Bus daugiau)

Rankdarbiu paroda 
SLA seimo proga

vo vargai ar nelaimės.
Buvo kaip ir neprotinga bi

joti to, kas nešė vien tik gerą, 
bet ir tada, kuomet ji teikė pa
galbą sergantiems ar lenga mi
rus} laidotuvėms, ji nesakė r.e

Įvyks Morrison viešbutyje
Tarp kitų parengimų laike 

41-mo SLA seimo, kuris atsi
darys Chicagoje birželio 24 d., 
bus įdomi rankdarbių paroda. 
Ši paroda bus laikoma Morri
son viešbutyje ir prasidės ant-

vo, jei bent būdavo priverst., 
tai daryti. Ir tai per metų me
tus ji turėdavo tik vieną saki-

besikankinančiam žmogui 
“Hm. tu vadini tai vargu? 
tai jau ne.”

Toks jos trumpas posakis 
bai erzino mane, ir aš prade

la

va rgu.

o trupučio, visos 
mano naujojo gy

venimo kaip ir privertė mane 
ją pamiršti. Tuom tarpa ti? 
“kodėl? * danginos ir dauginos.

keistenybės

taip labai išsivertusių akių ir 
jų pačių plikumo ... Aš, kuri 
taip labai retai šypsodavaus, 
buvau prajuokmta pirmą kartą 
pamačiusi arklius, karves ir a- 
vis belaižant druskos akmenį. 
Praleidau ištisas valandas žiū
rėdama į veidus keturių labai 
raukšlėtų, riebių, juodų šuniu
kų, laukdama kol jie atidarys 
savo akis. Mano privatinė opi
nija buvo, kad jie visam gyve
nimui akli.

Ir vieną dieną, kuomet buvo
me viduryje šienavimo, mano 
giminaitis krito nuo/šieno ku- 

. gio. Buvo didelis sumišimas. 
Vienas iš vyrų tuoj aus nuėjo 
miestan gydytoją gauti.

Mano giminaitis gulėjo lovoj, 
labai išbalęs. Aš atsimenu, kaip 
labai nustebau, kad jis galėjo 
būti taip ramus. Laikas ftuo lai
ko jis sukąsdavo lupas ir dide
li lašai prakaito pasirodydavo 
jam ant kaktos ir viršutinės lu
pos. Kambaryje kvepėjo kam- 
faras, ir mano akys buvo į-

per tris dienas.
Šios parodos rengimo komi

sija, su Adele Misčikaitiene 
priekyje, užtikrina,, kad paroda 
bus tikrai turtinga kaip seno
viškais, taip ir šių dienų, iš Lie
tuvos atvežtais rankdarbiais, 
lygiai kaip ir įvairiausiais iš- 
dirbinėjimais Amerikoj gyve
nančių lietuvaičių.

Parodos kambario papuoši
mui, musų gerbiamas konsulas, 
p. Petras Daužvardis, pasiūlė 
paskolinti iš Pasaul nės Paro
dos Lietuvos pavilijono gautus 
didelius Lietuvos vaizdus. Šie 
kuriniai, be abejo, bus, nemaža 
atrakcija irgi, nes jie buvo spe
cialiai prirengti Lietuvoje isto
riškam įvykiui ir turi būti ypa
tingai reikšmingi ir vertingu 
priedu šiai rankdarbių parodai.

Įėjimas parodon liuosas ir vi
si lietuviai, ypatingai moterys, 
kurioms labiausia apeina viso
kį musų lietuvaičių rankdar
biai, kviečiami lankyti' parodą.

N. G.

GERAI ŠEIMTNIN 
REMS PINOTI, KAD

Kuomet reikalinga tiktai ke
li lašiukai citrinos sulčių,, ne
pjaukite citriną į pusę, bet pra- 
durkite su šakute ir spauskite. 
Tokiu bUdu sutaupysite citri
ną.

APIE ŽVAIGŽDĘ
‘ -I

Gal tu žinai, kur dingo ta žavigždė, šviesioji musų draugė,
Skaisti ir spindulinga užtekėjusi tą nepamirštanią Ka’etlų naktį,
Kai pasijutom, lyg kartu pas vieną motiną užaligę,
Ar atmeni? ~~ kai ją išvydom tokią skaisčią — šįrdis taip ėmė. 

plakti.
Praėjo ir Kalėdos, ir Velykos, ir pavasariai, ir vasaros, 
Kiekvieni metai lyg daina šviesi, tvirtai ir aiškiai niiskambėjusi 
O juk gražu gyventi buvo, kai matydavau ją užtekant kas 

vakaras,
Kai kiekvienos dienos, per daug laimingai bėgančios, gailėjausi.
Ir taip tvirtai tada tikėjome į tą žvaigždę!..
Kodėl, mieloji, tu dabar manęs jau nebedziugini?
O šviesk! Gal pamatysiu, gal atrasiu šitą kelią,
Kuriuo tikėjome keliaut gal apie vasarą, gal apie rudenį...
Deja., dabar, kiek nežvalgaus — tiktai naktis tamsi, tamsiausia, 
Tiktai dangus toks juodas, lyg juodžiausias rašalas.
Ar neteka žvaigždė? Ar vėl, ugnele žiburine, vėl apgausi?
O gal... o gal žvaigždė? — neįžiuriu per ašaras.

i 
i 
3 V alkas ir Mokykla |

Rašo L. NARMONTAITĖ " |
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Bertainio pabaiga
Jau baigiasi paskutinė savai

tė viešose mokyklose. Visi pa
vargę: vaikai, tėvai ir moky
tojos, ir jie džiaugiasi, kad mo
kyklos užsidaro porai mėnesių. 
Visi turi planus kaip praleisti 
atostogų laiką.

Bet už poros savaičių vai
kams nusibos liuosas laikas ir 
jie nebus patenkinti, 
riau tėvams planuoti 
kokį nors užsiėmimą, 
įvairumas leis jiems
vasarą smagiai ir pelningai.

Tad tegul vaikai važiuoja į 
stovyklas arba lanko vasarines 
mokyklas, arba dailės ir muzi
kos mokyklas. Sąlygoms lei
džiant, butų gerai miesto vai
kus nusiųsti į ukiusf o vaikus 
iš ūkių pas gimines ar draugus 
į miestą.

O jeigu vaikui reikia gydy
tojo arba dentisto priežiūra, tai 
apsimokėtų atlikti tai tuojau

ti ir sustiprėti rudeniniam ber- 
tainiui; geriau dabar vesti vai
ką pas gydytoją, nes nebus rei
kalo praleisti mokyklos dienų 
ir vaikui bus gana laiko pa
sveikti po saulės spinduliais.

Kad vaikai įgytų sveikatos

Tad ge-| 
vaikams' 
nes tas 
praleisti

MOTERIS KALBA
Yra planuojama turėti Mote

rų šimtmetinį kongresą Ne v 
Yorke, Commander viešbutyje, 
lapkričio 25—27, 1941, kad ap
vaikščioti šimtmetį moterų 
progreso, kuris prasidėjo su 
pirmąją moterų konvencija Su
vienytose Valstijose 1810 me
tuose. žymios moterys visų ša
kų ir darbo sričių kooperuoja 
ir delegatės iš visų Suv. Valst. 
dalyvaus kongrese, kad aptarti 
planus tolesnei pažangai.

atgaivinti sukritu-ias 
gėles, nuplaukite da- 
ištrižai ir įstatykite

Norint 
nuskintas 
lį kotelių 
gėles į verdantį vandenį ko
kioms trims minutėms'. Žino
ma, bukite atsargios laikyti 
žiedus saugiai nuo garo. . -

Chewing gum” galima iŠim-

SLA Women’s 
Luncheon aistąs

MORTA RUGIENI
Tuesday, June 25, 12 Noon

One °f Ihe in/erestmg feat-|Prinokugi Bra§kiy 
ures of the forty-first conven- ;
tion of the Lithuanian Alliance | <VOnlltUr<ll .

Su Riešutais
4 puodukai uogų
6 ¥2 puodukų cukraus
1
1

of America to be held at the 
Morrison Hotel next week will 
be the womens luncheon on 
Tuesday, June 25, at the Bos-' 
ton Oyster House at 12 o’clock 
noon. This luncheon for wo-* 
men delegates, to which all 
ivomen are invited, wil| serve 
as a good occiasion to further 
previous acųuaintances and to 
meet new friends. The ticketš 
are selling for 85 čents.

The Lithuanian Professional 
Women’s Club, a newly form- 
ed group, has already made its 
reservations and hopes to meet 
the visiting professional wo- 
men whether they are deleg
ates or not. \ /

This luncheon is beeing held d»iį šaukštuko sviesto), 
prior to the opening of the 
hand work exhibit ^yhich is 
planned for two o’clock that 
šame day.

I am assuming that the Com- Sis ^ecentas. dešimčiai stiklų, šešių 
... . . ° ... .. uncijų dydžio.mittee in charge ot the exhibit . .— —

haš, also, the sale of tickets- Prinokusių Gervuogių 
for the luncheon. They are as 
follows: ' 
Rypkevicz, Faiža, Miller (from 
Evanston), • Kenutis, and Miss 
Eugenia Miščikaitis. Tickets 
may also be obtained from Miss 
Euphrosine Mikužis, trustee.

Louise P. Narmonta.

puodukas siiniąustytų riešutų 
dėžutė vaisių “pecan” mil

teliu.
ar 2 šaukštai citrinų sunkos 

tiei pageidaujam?’).
Sutrinkite anie dvi kvortas ge- 

r?i nrinnkusiu braškių. Taip su- 
trinkit kad nebūtų nei vienos čie- 
Ins uogos. Smulkiai suniaustvkite 
r,o^ut’is ii’ nridėk’te tipie braškiu 
rPrnzil-riešu+ai tinkamiausi, bet 
galima naudoti yalnut ar necan 
riešutus arba migdolui). Atsaiknn- 
kii° euk-rų seup.?m • inde < ir nadėkit 
i 3<Ui iki reikės. Atsajkuokit uo"ų 
mišinį ir sudekit'i penktų ar»šešių 
kynrtii nuodą, 
danildami vandens, 
nendres, 
nies. Pridėkit “

1

naskutinį puoduką 
jeigu jis bus 

Uždekit' ant karštos ug
nies. Pridėkit “oeetin” miltelius ’r 

pprirpukos maišykite kol neuž
virs. 7adą Preitaf supilkite cukru 

/ir vįc mai.švkite. (Kad sumažinti 
salima pridėti

‘. M»iišvkit 
tnUan. ir kai gerai užvirs, leiskite 
mišiniui virti per y’»ną minute. 
C Jo r nemaldu, nr’dėkit citrinos 
sunkos 1. Tada nuimkit nuo ugnies, 
ny^riebkit ir skubiai supilkit j 

/stiklus, ir tuoiau uždekit narafina.- 

uncijų dydžio.

(Blackberry) Želė
The Mrs. Miščikaitis, gu Prieskoniais

3 puodukai uogų sunkos 
puodukai cukraus 

Vz šaukštuko gvaizdikų 
1 šaukštukas cinamono 
1 dėžutė vaisiu “pectin” milteliu. 
Sunkai priruošti gerai sutrinkit 

anie dvi kvortas gerai prinokusių 
gervuogių. Sudėję sutrintas uogas 

:į maišiuką išsnauskit sunka. (Jeigu~. • f . v f Į sunkos trūksta, tai prie išspaustuTai bent užmokestis T:^ėkix laputi vandens, ir« ijsspauskit). Pridėkit prieskonius ir 
sumaišvkit. Atsailęuolęjt cukrų ir

George ’ atidėkit į šalį kol reikės, jį lai
kykit sausam inde.

Sunilkit sunka į trijų ar keturių 
kvortų, randeli ir uždekit virš kar
štos ugnies, ęridėkibę “neetina.” 
gerai siimai§ykit, ir jpąįšykit tol, 
kol sunka neužvirs. Po to tuojau 
sunilkit cukru, majŠykit ir kai ge
rai užvirs, lai verda per pusę mi
nutės. Nuimkit nuo aignies, nu
griebkite ir supilkit gre’tąi i stik
lus ir uždekit parafiną. Turėtų už
tekti septyniems vidutinio dydžio 
stiklams.

Obuolinis Pyragaitis 
(Cobbler) į

Suniaustykite keturis didelius 
obuolius, užpilkite dalinai vande
niu, pridėkite puoduką cukraus, 
vieną šaukštą riebumo ir truputį 
cinamono. Virkite mišini kol da
linai suminkštės. P/irųpškite tešlą 
kaip ir “pajui” gamiptam su mė
są. (žiūrėk žemiau), ir su šaukštu 
dėkite aht obuoliiį. Kepkite per 20 
minučių. Paduokit stalan karštą, su 
sosu, naudojamu pudingui.

Tešla Obuoliniam 
Pyragaičiui

114 puoduko miltų
3 šaukštukai baking pouderio 
14 šaukštuko druskos 
3 šaukštai riebumo 
3/4 puoduko pieną.
Persijokit miltus, baking pouderį 

ir druską. įtrinkite- riebumą ir 
pridėkite pieną.

Kiti nurodymai paduoti’ aukščiau.

Prancūzų rašytoja
Sand gavo $3 į mėnesį kaipo 
aikraštininkė.

Per visą savo literatihę kar
jerą Jane Austen gavo tiktai 
$3,500.

užsimokėti už mokslą 
Kolegijoj, Lucy Stone, 
šimtmečio sufragistė, 

gaudama 
užinokes-

Kad
Oberlin 
19-tojo 
dirbo namų darbą,
tris centus į .valandą 
čio.

MitchellAstronome Maria 
gavo $1.20 į savaitę už jos dar
bą Nantucket Viešamjam kny
gyne. Už dviejų metų ji gavo 
jau $2. Ir tokia tai buvo jos al
gą per visus 18 metų jos dar
bo tenais.

(Surinkta iš “Moteris”)

tį iš plaunamos medžiagos, už
pylus pirmiausia kiaušinio bal
tymo, pakol tas “gum” su
minkštės, vėliaus išsiskalbs.

Kaimynka.

vaikui butų gana laiko pasveik-

lai dabartinė mada dėvėti 
“sun suits” yra labai pageidau
jama. Vaikai, kurie žaidžia ha- 

' si, nedėvi perdaug rūbų vasa
ros laike ir turi progos links
mai praleisti vasarą, nebijo 
šalčių žiemos laiku.

Bet reikia saugoti vaikus, 
kad nepraleistų perdaug laiko 
po saulės spinduliais, nes gali 
mirtinai nudegti. Tik keletą 
minučių laiko turėtų užtekti 
vaikams, nes jų oda yra labai 
delikatna. Reikia įpratinti vai
kus ieškoti pavėsios vietos ap
sisaugoti nuo per didelio. sau
lės karščio.

Tad tėvams, vaikams 
draugams skaitytojams šių 
nių linkiu sveikų, linksmų 
pasekmingų atostogų dienų!

ė ’ s

Kino-TeatraSl
HMiiniiniiiiiiiiiiiiinMiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif  nu inimii*

Jeigu prabėgo nesunaudota 
proga pamatyti. “Pinocchio”, 
kai jis buvo rodomas keli mė
nesiai atgal, ir tikrai norėjote 
paveikslą pamatyti, ar tai su
pažindinti kokį berniuką ar 
mergaitę su juo, svarbu bus 
jums žinoti, kad pradedant 
Šiandien jis 'bus rodomas La 
Šalie teatre J— bet tiktai tris 
dienas; tad nevė1 nokite. Antra
sis veikalas) yra “Crooked 
Road”, su Edmund Lowe ir 
Irene Hervey.

Bet jeigu vaikučius 
paliekat, tai jums gali 
“Torrid Zone” Chicago 
su James Cagney, Ann
dan, Pat O’Brien, Andy Devine. 
Veiksmas visas randasi Meksi
kos pietuose, kur Ann Sheridan 
atvyksta kaipo kabareto šokė
ja; James Cagnei kaipo nesu
valdomas tvirtuolis; o Pat 
O’Brien kaip Cagnio “bosas” 
bananių farmoj. Yra gana daug

namie 
patikti 
teatre, 
Sheri-

Vodevilyje išgirsite juodvei- 
dę Ethel Waters gan žingei
džiai dainuojant jausmingas sa
vo rasės dainas.

Pradedant nuo rytojaus Bob 
Hope grįžta Chicago teatran — 
naujame veikale “The Ghost 
Breakers”. Mat, Paulette God- 
dard (kurią matėt su Bob 
Hope “The Cat and the Cana- 
ry” veikale) paveldėjo miste
rišką palocių, ir Hope ir Paule
tte nori persitikrinti, kad 
šmėklos ir baidyklės, kurios 
buk tai tame palociuje apsigy
venusios, iš tikro yra išmislas 
ir burtai, žinant Bob Hope, ga
lite tikėtis juokų -— pilnos aty- 
dą patraukiančios komedijos.

Naujam vodevilio programe 
pasirodys Buddy Ebsen, miklus 
šokėjas,/ir jo sesuo Wilma.

O dar kita komedija 4 verta 
jūsų laiko yra “My Favorite 
Wife” Oriental teatre, su Irene 
Dunn ir Cary Grant. Irene iš
gyvenus septynis metus ant sa
los, veik viena išsigelbėjus kai 
laivas, kuriame ji važiavo, nu
skendo, sugrįžta namo ir ran
dą Cary vos tik apsivedusį su

ir

ir

Veda Nina

Keli patarimai pradėjus lankyti 
papludymius

Jeigu manote, kad jūsų kū
no oda yra jautri, nebūkite 
saulėje (langiaus kaip valandą 
neapsidengus arba kitaip neap
sisaugojus.

Po kiekvieno buvimo vande
nyje nusidžiovinkite bent kiek, 
nes šlapi oda dega greičiau ne
gu sausa.

Saugokitės netikėto įdegimo; 
būtent apsidenkite kuomet 
skaitote, lošiate kortomis arba 
virš keturiasdešimts metų am- 
dens.

Dėvėkite tamsius akinius, 
kad apsaugoti akis nuo saulės 
spindulių.

Šviesios odos reikalauja dau
giau apsaugos, negu tamsesnės.

Senesnės moterys turi atsi
minti, ' kad saulės nudegimas 
pritinka jauniems. Moteris su- 
viršs keturiasdešimts metų am
žiaus neturi pasivelyti, kad jos 
veido oda perdaug nudegtų, su- 
tamsčtų, išdžiūtų ir susiraukš
lėtų. Tvirta saulės šviesa pa- 
akcentuoja ir pagreitina tas 
raukšliukes, kurios mėgsta 
rinktis apie akis.

Wilsono Duktė Pasi
traukusi Iš Pasaulio

Sakoma, kad Francuz’jos 
moterys neįgyja balsavimo tei
sių dėlto, kad tenai yra du mi
lijonai daugiau moterų negu 
vyrų.

MADOMS
Veda Nelda Gražlutė

Dėvėkite plaunamas suknias 
karštose dienose

Niekas nėra taip šviežia ir 
smagu dėvėti karštose (Lėnose, 
kaip plaunama suknelė. Šią va
sarą galima dėvėti tokią suk
nelę kiekvienai okazijai. Jau 
praėjo tie laikai, kad plauna
ma suknelė buvo skaitoma na
minė suknelė, Šią vasarą skal
biamos suknelės yra lygiai taip 
svarbios, kaip bile kurios kilos 
jūsų garderobyje.

SEATTLE, Wash., birž. 18. 
— Grįžęs iš Indijos architektas 
George Nakashima, pranešė, 
kad Margaret Wilson, mirusio 
Amerikos prezidento duktė, 
įstojo į indų vienuolyną, kur 
rengiasi ramiaį nuo visų gyve-j 
nimo “marnasčių” leisti savo 
gyvenimo dienas.

Gail Patrick. Juokingoms sitū-1 
acijoms, rodos, nėra galo.

Suząnna Viliutė.

No. 4469—Išeiginė suknelė. Sukirp
tos mieros 11, 12, 13, 14, 15, 16 ir 17 
No. 4470—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36. 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48.

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

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted SL, Chicago, III.

Čia {deda 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzd} No
Mieros ..................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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kaip 4-rias savaites laiko. 
Aš.

gams
kanos

nuo savęs linkiu drau- 
Antanui ir Agnės Stu- 
laimingos kelionės.

Steponas Narkis.

nau- 
ir jo

Antanas Stukas 
Atostogauja

Visiems gerai žinomas 
jienietis* Antanas Stukas,
žmona Agnės šiomis dienomis 
apleido Chicago ir išvažiavo 
atostogoms vienam mėnesiui.

Visupinniausiąi jie mano ap
lankyti Washington, D. C., ir 
žingeidauja pąmatyti visas val
diškas įstaigas. Vėliaus važiuos 
į Atlantic City, dar vėliaus į 
Ne\v Yorko World’s Fair,

Rengia 
Party”

Visiems 
jienieč.ai, 
kas, 4201 
rengia šaunią “Graduation 
Party” savo sunui sekantį šeš
tadienį birželio 22-rą d. žada 
visus svečius rųaloniai priimti 
ir pavaišinti.

— Steponas,

“Graduation

t gerai žinomi naa- 
Paul ir Bernice Wil- 
Sor Maplevvood Avė., 

šaunią

Dar vėliaus sustos Bostone* 
Mass.* ir apžiūrės laivų staty
mo įstaigas (ship yards). Iš 
čia važiuos -į Binghamton ir 
Buffalo, N. Y.

Pagalios, 
didžiausius 
nes vietas 
o vėliaus į

šita kelionė, pagal Antano 
nuomonę, užims nemažinus

aplankys Canados 
miestus ir žymes- 
ir grįš į Detroitą, 
Chicago.

Jašiūnai Atostogauja 
Kanadoj!

žagarletė ir buvusi “Naujie
nų” gražuolė Sofija Ambrozai- 
te-Jasiuniene, su savo mylimu 
Vyru, Povilu, leidžia atostogas 
Canadoj.

Rašo, kad ląbai smagiai lei
džia laiką ir turi daug malonu
mo. Jašiūnai gyvena Cicero], 
roselandieč.ų p. Ambrozų, sa
vo tėvelių namuose.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)

š

1

R.

ADOMAS NALIVAIKA 
gyveno po ąd. 4614 S. Pauliną

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 17 d., 1:16 v. popiet, 
1940 -m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Švenčionių 
parap., Popiškių km. Ameri
koj išgyveno 27 metuš.

Paliko dideliame nuliudime 
pusbrolį Joną Nalivaiką ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoj—2 seseris 
Michaliną ir Juzefą, švogerius 
ir jų šeimynas.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio kopi., 4605 S. Hermi- 
tage Avė* Laidotuvės įvyks 
penktad., birželio 21 d., 9:30 
vai. ryto iš kopi. į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Adomo Nalivaikos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam, paskutinį pątarnayimą ir 
ątsisVeikinimą. Nuliūdę lieka: 
Pusbrolis ir kitos giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tek YARDS 1742.

su

Walter Eitutis, 25, su Julia 
Kisielius, 23

Joseph M. Biemek, 22, su Ju
lia Radikevitch, 20

Clayton E. Tuliis, 24
Laurette E. Dye, 22
' Albert Evers, 29, su Eliza- 
beth Rudnick, 28

John Zayauskas, 22, su Mary
Butkus, 19

Steve Kupres, 22, su Rose
Šio va k, 21

Nathan Rumack, 19,
Slutsky, 19

Anthony Žukauskas,
Rose Giba, 22

Peter Piotrowski, 26,
line Kishonas, 19

Theodore F. Wargus, 2-3, su
Bernice C. W.erner, 19

Waiter Mandra, 2Š, su

su Ann

28, su

su Ade-

Waiter Mandra, 2Š, 
Pojza, 20 ' '

Edgar Greenbaum, 
Ruth Gumbin, 22

Arthur Rylko, 22, 
Musit, 20

Anna

su

su Janet

Šitam Kanadiečiui
NAUJIENOS, Chicago, m.

Laiškas “Nau jenom
PAIEŠKAU DARBO. Pentęris ir 

poperninkas. Kalsimainu lubas už 
$1.50. Miegamas kambarys su savo 
popieriais—$3.00. Apkainavimas dy
kai. 10 metų patyręs. Darbas už
tikrintas. Jos. Augaitis, 1608 South 
50th Avė., Cicero, 111. tel. Cicero 
2633.

IEŠKAU DARBO PRIE NAMŲ, 
kur vakarais galėčiau būti namie. 
Esu patyrus, teisinga ir ne gir
tuoklė. H. Prosevich, Tel. Rockwell 
1761. šaukite rytais apie 8 vai., va
karais — 6 vai.

VIDUTINIO AMŽIAUS MOTE
RIS ieškau namų ruošos darbo, ar
ba vaikus prižiūrėti. Norėčiau pas 
lietuvius. Prašau rašyti Mrs. Anną 
Yuknis 1122 Victoria St., .North 
Chicago, III.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

Dalyvauja SLA. Seimo Iškilmių 
Koncerto Programe CLASSIFIED ADS

pIrtners WAfctteD 
Reikia Partnerių

PARTNERIO IEŠKAU, patyrusio 
grosernės bizny. 5307 So. Halsted 
Street.

Vytauto Beliajaus Šokėjų Trupė papuoš SLA Seimo iš
kilmių programą gražiais klasiškais šokiais birželio 24 
d., Lietuvių Auditorijoj, kaip 7:30 vakare. —K. L.

, įifc.n aur niįiiiįii . .............................. ... ..........................r.* .......... ... .... ..... i

Vestuves, Vestuvės,
Vestuvės

—------------------ ---------- /

Visur Vien Vestuves Tematai

General Motors Gali
Padaryti 200,000 
Trokų Į Metus

Praeitą šeštadienį, birželio 
15-tą d., nieko dauginus ir ne
simatė kaip vestuvių pokiliai.

štai, Stella Sabutytė, apsivedė 
su Bill Fitzpatrick. Vestuvių 
pokilis įvyko Urbiko svetainė
je, prie 41st PI. ir Kedzie Avė. 
Vestuvės buvo smagios ir vai
šingos. Stella yra duktė Nisk 
Sabutis, 4353 So. Talman A've.

o o o
Krincius—Dzimidas

Anna Krincius apsivedė su 
Joseph Dzimidas. Vestuvių po- 
kil s įvyko Hollywood Inn, 2417 
W. 43rd St. Vestuvės buvo di
delės ir vaišingos. Svečių 
si rinko pilna Hollywood 
svetainė.

« » O
Tanke-Koraitis

pri
imi

Aš dabar neperseniai apsive
džiau su amerikiete mergina, 
taigi gal neužilgo teks išva
žiuoti į USA ant vizito. O gal 
ir pastoviai teks tenai apsigy
venti. šiuo momentu dar tikrai 
negaliu pasakyti kas bus.

Gal teks visą Naujienų šta
bą asmeniškai matyli. Jau aš 
esu buvęs bent tris sykius Chi- 
cągoje tuo. laiku, kada buvo 
“Naujienų” jubiliejinis koncer
tas, taip pat ir “Naujienų*’ ju
biliejiniam piknike .pereitą pa
vasarį, gegužės 21 d.

Nors visi visuomet vadina 
Chicagą “dūmine”, man taip 
neatrodo. Man Chicaga geriau 
patinka negu kiti miestai ir ki
tos valstijos. Aš esu išsitrau
kęs ir išvažinėjęs per daug A- 
merlkos miestų, nuo North Da
botos iki Boston, Mass. Daug 
kur teko pas gimines svečiuotis 
ir susipažinti su kitais miestais, 
didmiesčiais ir mažesniais. Bet 
nei vienas miestas manęs taip 
nesuįdomino kaip Chicaga —■ 
ypatingai kada būna “Naujie
nų” piknikas prie Tautiškų Ka
pinių, Ikru lės darže.

J. J. Kanadietis.

Chicagos Draugijų 
Khubų V aldybos 

1940 Metams

MISCELLANEOU8 
įvairus

SOCIAL SECURITY
Auksu pakabinimas—vardas ir nu
merio pleita raudona, balta ir mė

šlyną su makštimi dykai. Rašyti
VOLTAMP, 3034 N. Linder Avė., 

Chięago, III.

BUSINESS CHANCES 
Bianio Progos

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA 2 VAIKAM prižiūrėti, 
maža šeima, nėra skalbimo, būti, 
$6 iki $8. Longbeach 1400. Apart- 
ment 411.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
DARBUI, nereiks skalbti, 3 suau
gę, savaS kambarys, vana, liudy- 
mas, kreiptis Klein’s Restaurant, 
304 So. Wells.

REIKIA PATYRUSIŲ SINGLE 
needle operatorių prie plaunamų 
suknelių, ypatingai aukštas darbo 
atlyginimo dydis, mergina gali už- 
sidiroti toli 
gera extra 
operatorėms, 
visa metą.

SMOLĘR BROS.
2300 Wabansia.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
nuosavybė, biznis išdirbtas, 2 auk
štų mūrinis namas, tavernas su vi
sais fikčeriais, 6 kambarių flatas 
ant pirmojo aukšto, ir 4 kambarių 
flatas ant antrojo, šalimais 20’x34’ 
svetainė. Kreiptis į savininką. 5000 
So. Western (Taverne).

GREITAM PARDAVIMUI TA
VERNAS, gera vieta, pigiai. Prie
žastis—liga. 6500 State St.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
lunchruimis su namu ar be namo. 
Biznis geras dirbtuvių distrikte, 
bet negalima laikyti dėl senatvės.

908 West 21st Street.

RENDON AR PARDAVIMUI mū
rinis bizniavas namas su fletu.

201 Grant St., Belwood, III.

daugiau minimumo, 
kompensacija geroms krymas įr
Darbas nuolatinis —‘-n-------

SPORTO PREKĖS, žuvavimo 
prietaisai, eigai ai ir tabakas, ais- 

saldainiai, mokyklos 
reikmens, žaislai ir įvairios prekės. 
Įsteigta 10 metų. Pardavimo prie
žastis—senatvė. Tik pinigais, agen
tai nesikreipkite. 2519 W. 63rd St. 
Tel. Prospect 6430.

Visų didžiausios ir iškilmim 
ginusios vestuvės ' kokias kada 
ąš esu matęs, "'tai' buvo Mi- 
chael J. Tanke, kuris apsive
dė su Helen Koraitis.

Vestuvių pokilis įvyko Da
riaus-Girėno
So. Western

Į vestuvių pokilį prisirinko 
keli šimtai žmonių ir visi bu
vo gražiai priimti ir pavaišin
ti.

■ Kitaip sakant, valgė 
kiek kas norėjo.

Aš nuo savęs linkiu 
vedžiams kuogeriausios
jų ženybiniame gyvenime.

-— Steponas Narkis, .

svetainėj, 
Avė.

4416

ALEKSANDRAS JASIONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 18 d., 5:05 valandą 
ryto, 1940 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Alytaus apskr., 
Nemunaičio parap., Vanges
nių kaime. Amerikoj išgyveno 
35 metus. Ilgus metus Harris- 
burg ir Zeigler, III.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Rozaliją, po tėvais Pil- 
veliutę, 2 sūnūs, Aleką, mar
čią Lorettą, anūkę Joyce ir 
sūnų Antaną, marčią Jeanet- 
te, anūkę Doreen, dukterį 
Anelką, žentą Adolfą Pady, 
anūką Kazimierą, brolį Igna
cą, West Frąnkfurt, Illinois, 
pusbrolį Igną Jasonį, Omaha, 
Nebr. ir jo šeimyną, 2 švoge- 
rius Motiejų Žitkų, švogerką 
Josephine ir Stanislovą Joku- 
byną, švogerką Oną ir jų šei
mynas. Lietuvoje paliko sese
rį Eleną ir daug kitų giminių.

Priklausė prie L. D. S. 129 
kuopos ir A. L. D. L. D. 154 
kuopos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
2700 W. Čermak Road. Laido 
tuvės įvyks šeštadienį, birže
lio 22 d., 1:00 vai. popiet iš 
namų 1 Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Aleksandro Ja- 
sionio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Moteris, Sunai, Duktė, Brolis, 

Sesuo ir kitos Giminės.
Laid. Direkt. S. M. Skudas, 

Tel. Monroe 3377.

' 'i1 alau ja
Perskirti

Sue Janus nuo Joseph Ja
nus

Edith V, Parker nuo Gus L. 
Parker

Anna Zupką nuo Leo Zupka

ir gere

jauna- 
kloties

xavo 
vTsktras
Carrie Kanolis nuo James 

Kanolis
Anna Novak nuo Arthur No-

vak

5 Metų Mirties Atmintis.

MERGINA AR MOTERIS bend
ram mošos darbui, prižiūrėti kūdi
kio, virti nereikia, nė skalbti, geri 
namai. Michals, 416 So. Hamlin.

R E AL 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 
A. 4, 1739 So. Halsted St.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
1 darbui, savas .kambarys, virti ne- 

. j reikia, $8 iki $9, 2 vaikai. KreiptisLIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALP. 
KLUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, 285Z So. Emerald Avė.; J. 
Ltul—Vice-pirm., 24o3 W. 45 th 
Place; Helen Chapas—Prot. rašt., 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Fin. rast., 4301 >Archer Avė.; 
J. Skeberdyte—Kontr. rašt., 3215 
W. 64th Pi.; N. Viršilienė — Iž
do glob., 3435 So. Wallace St.; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So.

: (Jalifornia Ąv.et; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

U-L'‘-.1 • • • ■■ ;

Irving 9618.

HELP WAi\1ED-1ViaLE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
REIKIA VIRĖJO AR VIRĖJOS 

nevedusios, alga, kambarys ir už
laikymas. Kreiptis po 2 valandos 
po pietų. 5702 W. 65th St.

Charles Wilson
• Jungt. V^t’jų prezidentui 
paskyrus General Motors pre
zidentą Wįiliam S. Knudson 
krašto gynimo programai įvy
kdyti komiteto' nariu, bendro- 
veje .prezidetiito pareigas pra
dėjo eiti Charles S. Wil'son.

Vięnam iųferv,iew jis parei
škė, kad General Motors dar
bininkai i^įjj’rbtuvės yra pri
rengti daug ■ didesniam darbui 
atlikti, todėl krašto gynimo 
programą vykdant nesusidary
tų ypatingų kliūčių, jei tektų 
bendrovei koks nors didesnis 
darbas atlikti. Jis pasakė: 
“Mes galime padaryti 200,000 
trokų per metus be ypatingų 
pastangų. Aš nežinau kiek jie 
galėtų duoti mums padaryti 
trokų militariems reikalams, 
bet kitas 10,000 iki 50,000 kie
kis, palyginamai, butų labai 
mažas darbo padidėjimas.”

NAMAS IR LOTAS — Frontinis 
3 aukštų namas ir maudyklė, užpa
kaly katedžius ant kankryto pama
tu it mūrinių postų, be maudyklės.

Box 2375, 1739 So. Halsted St.

hELP VVANTED—MALĖ
Darbininkų Reikia

dženitoJ 
amžiaus, 
negeriąs.

REIKIA n PATYRUSIO 
riaus tavernai, vidutinio 
kad butų sąžiningas ir 
Šaukti po 5 vai. vakare. 1250 W. 
Ma^dison St.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYĖA 1940 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4553 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—J. D. 
Siman’s, 2520 W. 70th St.; Sekre
torius—Vytautas Uznys, 3232 So. 
Emerald Avė.; Iždininkas—Paul 
Petraitis, 812 W. 33rd St.; Fin. 
rašt.—Antanas Rudokas, 4547 So. 
Washtenaw Avė.; Iždo Globėja— 
Julia Petraitienė, 812 W. 33rd St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 
3-čią trečiadienį kiekvieno mėne
sio 7:30 vai. vakaro Hollywood 
Inn svetainėje, 2417 W. 43rd St.

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

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt. —Walter. Pankauskas, 
549 West 18th St.; Kasierius — 
Mikas Bankevičius, 628 W. 18th 
St.; Fin. rašt.—Peter Viršila, 3435 
So. Wallace St.; Kontr. rašt. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Kikas, 644 W. 18tn St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

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

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

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

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

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

REIKALINGAS PORTERIS prie 
svetainės ir taverno, gera mokestis, 
gyvenimas ant vietos. 3800 Armi- 
tage Avė.

REIKALINGAS PUSAMŽIS VY
RAS pagelbėti prie bučernės. Mo
kestis ir gyvenimas ant vietos.

6108 So. State St.

SUSIRINKIMAI

MEDINIS BUNGALOW 5 kam
barių parduos pigiai—greitai. 
Hemlock 8266. 3849 West 66th St.

KARAI NEŠA INFLIACIJĄ
Vertybės pakils, skirk . pinigus 

darbui pirm negu bus per vėlu. 
Žiūrėk—modernas, 6 kambarių De 
Luxe mūrinis bungalow, siūlomas 
už tik $5,500 (vertas $6,500), karš
tu vandeniu šildomas, ąžuoliniai 
trimai ir grindys, tile maudyklė, 
plieno konstrukcija, 2 karų gara
žas, 33 pėdų lotas (HOLC 4%% pa
skola), Kedzie 67th, arti Marąuet- 
te Parkų.

ROSAIN’S OFISAS 
(Mr. Mickevice), 

5933 S. Halsted St. Normai 3656.
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 

POLITIŠKO KLIUBO susirinkimas 
įvyks šįvakar, 8 vai. svetainėj 3000 
W. North Avė. — Valdyba.

prezidento
Motors gali
darbininkų

PARDAVIMUI 2% aukšto medi
nis, 2—4 ir 3 kambariai viršuj, 2 
karų garažas, lyjamų $50 į mėne
sį. Turi būt parduotas, kad sutvar
kyti turtą. Kaina $2350.00, kiek 
įmokėti. 2034 Churchill. Kreiptis 
antram aukšte. Tel. Buckingham 
4757.

Iškilmingai Palaido 
jo Josephine Kase- 
Dargužiutę

Tą darbą, anot 
žodžių, General 
atlikti paprastu 
skaičium. Ji norėtų tiems pa
tiems darbininkams padidinti 
darbo valandų kiekį ir algas. 
Vienkart, jis numato, kad tuo 
keliu einant, negalėtų kilti ne
susipratimų ir su darbininkų 
organizacijomis. Bendrovė da
ro viską, kad ir šioj srityje 
darbas eitų sklandžiai. Sten
giamasi išlaikyti ir kainas, kad 
netektų prieiti prie kainų iš
kilimų, kaip tai atsitiko praei
to karo metu.

Mirė Jauna, Vos 34 Metų BUILDING MATERIĄL 
Statybai Materiolas

— Pereitą 
d. buvo iš- 

Josephine
Dargužiu te,

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

STANISLAVA 
JANCAUSKIENfi

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
20 dieną birželio, 1935 m., su
laukus pusės amž., Gimus 
Kvėdarnos parap., Gvaldų 
km., Tauragės apskr.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą vyrą Juozapą, 3 duk
teris, 2 sūnūs ir gimines.

Liūdnai atminčiai mylimos 
moters ir brangios 'motinėlės, 
bus laikomos šv. Mišios šv. 
Augustino bažnyčioje, 5045 
So. Laftin St., 22 birželio, 
1940 m., 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į pamaldas.

Brangią moterį ir motinė
lę, išplėšė žiauri mirtis nelai- 
ku iš musų tarpo. Paliko žai
zdą musų širdyse amžinai. 
Ilsėkis musų brangioji moti
nėlė šaltoje žemelėje.

Mes tavęs musų brangioji 
motinėlė niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebesu- 
grįši, bet mes anksčiau ar vė
liau pas tave ateisime., Lauk 
mus ateinant! )

Nubudę liekame: Vyra*, 
Dukterys, Sunai ir Giminės 

Jančauskai.

nieks nerengė 
Dainuos trys 
choras, Vyrų

Jaunimo Kultūros 
Ratelio Piknikas 
Šį Sekmadieni

Degins Joninių Laužą
Lietuvių Jaunimo Kultūros 

Ratelio choro piknikas įvyks 
birželio 23 d., Liberty Grove 
darže. Bus įvairus programas, 
pildomas su lietuviškais šokiais 
ir dainomis.

Iki šiol dar 
tokio pikniko* 
chorai, Kanklių
choras ir Ratelio choras. Ra
telio nariai pašoks ir lietuviš
kus šokius.

Tai primins mums musų tė
vynę Lietuvą, ir kaip mes šok
davome ir dainuodavome Lie
tuvoje ir daug įvairių žaidimų 
žaidėme, šis piknikas bus ma
lonus kiekvienam lietuviui.

Taipgi, bus Jonų dienos pa
sveikinimas, laužo deginimas ir 
tam tikros dainos, kurios yra 
dainuojamos ir Lietuvoj. Lie
tuviška daina skambės per vi
są dieną ir vakarą.

Bus ir v.’.sokių 
keli prizai pinigais, 
mams reikalingais 
Visokių gėrimų ir 
gių.

Ratelio valdyba
sus Chicagoje lietuvius atsilan
kyti į pikniką'23 d. birželio.

P. J. Šamoška

(Skclb.)

Atostoginės Kelio 
nes Laivu 
“Kungsholm”

South

duktė 
liudin-

VVUOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir^ Įtaisai Pardavimui 
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

18 APYLINKĖ, 
pirmadienį, birž. 17 
kilmingai palaidota 
Kasė, po tėvais
Lietuvių Tautiškose kapinėse.

Velionė buvo gimusi ir au*- 
gusi 18-toj apylinkėj, mirė su
laukusi 34 metų amžiaus. Jos 
vyras užlaikė taverną plačiai 
visiems pažįstamo biznieriaus 
ir veikėjo p. Juozo Dargužio 
viešbutyj, prie 16-tos ir 
Halsted St.

Jinai buvo 'vienintelė 
Dargužiu šeimos. Paliko
čius tėvus ir savo vyrą ir duk
terį Daratą.

Laidotuvėms pavyzdingai pa
tarnavo direktorius J. Radžiu,s. 
Koplyčioje ir kapinėse trum
pas pritaikytas kalbas pasakė 
V. B. Ambrose. Palydovų bu
vo virš 50 mašinų. Laidotuvių 
nuotaika buvo labai graudin
ga, , nes Visiems širdis skaudė
jo, kad velionė jauna mirė.

Kaimynas.

Važiuoja Bermudon
švedijos-Amerikos linija pra

neša, kad laivas, “Kungsholm”, 
vasaros metu padarys aštuo- 
nias atostogines keliones į Hai
ti, Porto Rico, Havana įr Ber- 
muda.

FINANCE AND LOANS 
______ FinapsąlirPaskolos______

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina «at)

laimėjimų, 
kiti na- 

baldais. Bus 
visokių val-

diėnio rytą, liepos 8 d.
Liepos 9 d. “Kungshohn” iš

plauks iš Nęw Yorko 10 dienų 
kelionei į Cap Haitien ir Hava
na. Keliones yra sumaningai 
išplanuotos, taip kad visų eks
kursijų dalyviai galės naudin
gai praleisti

kviečia vi-

atostogas.

i n si. AShmeiąm Gėles

LOVHKISv£.-=.i.
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•‘‘NAUJIENOSE

Pirmoji bus penkių dienų 
kelionė iš New Yorko į Ber
mudų ir atgal, 
iš New Yorko 
pos 8 d. rytė,

Laivas išplauks 
trečiadienį, lie- 
ir grįš pirma-

Pirkite tose krautuvėse^ ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE” Garsinkitės “N-nose”

jll.‘1^į|ž^Miiįjiįiih^t I;' *



8 NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvitad., birželio 20, 1940

ATSIDARO PIRMADIENĮ

RYTOJ Vakare Didžiulis
Masinis Mitingas

UŽ LIETUVOS LAISVĘ, UŽ JOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE, 
3133 South Halstėd Street

Kalbės Dr. T. Dundulis, Mr. Paul Miller, “Naujienų” 
Redaktorius, Dr. P. Grigaitis. Pradedant pirmadienį, arklių lenktynes Chidagos apylinkėje bus laikomos

LIETUVA PO BOLŠEVIKU KONTROLE. KĄ 
SAKO ĮVAIRAUS PLAUKO CHICAGIECIAI 

f

“Big Fish Eat Small Fish”
Praeitą šeštadienį, Dirželio 

15 d., atskridusios žinios žaibo 
greitumu supurtė visų lietuvių 
jausmus ir širdis.

Sekmadeinį, birželio 16 d., 
visokiuose išvažiavimuosę 
daugelis tik apie šį įvykį ir 
kalbėjo, čia paduosiu žmonių 
išsireiškimus-

Vienas žmogus lietuvis ir 
demokratijos šalininkas pa
reiškė taip: šios šalies komu
nistai, kaip ir Rusijos bolše
vikai, vienaip kalbėjo, o ki
taip daro; tvirtino kad Lietu
vos nepriklausomybę jie ap
saugosią. O kas dabar atsiti
ko? Lietuva jau okupuota ir 
pilnoj jų kontrolėj!

Kitas lietuvis sako, buk Sta
linas priveiks Hitlerį, tai bol-

dėjom daug aukų vilniečiams. 
O dabar bolševikų armijos už
plūdo patį Vilnių. Musų triū
sas, vargas, nuėjo niekais, 
kaip ir visų Amerikos lietuvių 
duotos aukos. Viskas eina vel
niop! /
Nejaugi? Rusijoj Ton Laisvės 

Neduoda!
Dar kiti reiškia nuomones, 

kad bolševikai Lietuvoj pada
rys daug . permainų: buk iš
rinks naują valdžią, buk pa- 
liuosuos politiškus kalinius “iš 
Lietuvos “bastilijų”, įves civi- 
lę metrikaciją, atskirs bažny
čią nuo valstybės, suteiks ‘‘lai
svę” šalies gyventojams, kurie 
galės organizuotis, laikyti vie
šus susirinkimus, leisti viso
kius laikraščius, ir taip pat

Muzikali programą pildys Vyrų Kvartetas ir Choras
Pradžia 7:30 v. v. šaukia, K-tas Vilniaus Kraštui šelpti

x-----x----- x
Chicagos Lietuviai!
Mes negalime tylėti!
Rytoj vakare kuoskaitlingiausiai susirinkim Chica

gos Lietuvių Auditorijoj masiniam protesto mitingui.
Parodykim, kad mes netylim, kad esam pasiruošę 

pagelbėti Lietuvai savo nepriklausomybę atstatyti!
Parodykim, kad piktinamės šlykščiais grobikais, ku

rie kaip šakalai griebia savo mažus kaimynus, kuomet 
pasaulio akys yra nukreiptos į krauju mirkstančią Fran- 
cijos žemę!

Parodykim savo pasipiktinimą tais “galindais”, ^drą
siais” tautų “vadais”, kurie matydami sau* tolimą pavo
jų. jau dabar slepiasi už skvernų tokios mažytės tautos, 
kaip Lietuva!

Kur to “tautos vado” galvbė? Kas gali nesidrovėda
mas jį gintiį už jį užstoti, kada tas “vadas”, kontroliuo
jantis neva milionų kareivių armiją, melagingais preteks
tais nrisidengdamas, prasimanydamas nesąmones savo 
šlykščiam žygiui pateisinti, lyg banditas per užpakalines 
duris įsiveržia į savo silpno kaimyno namus ir jį iš tų 
namų išvaręs, pats ten apsigyvena!

Parodykim, lietuviai, kad mes tokiu žvgiu. tokia val
džia, tokiais žmonėmis, kurie gali šitokį šlykštų dalyką 
daryti, piktinamės, biauromės. ir kad tol kol jėgų turė
sim. bandysim, dirbsim' ta skriaudą atitaisyti. Tol liesim 
prakaitą ir dėsim pinigą, kol musų gimtas kraštas Lietu
va vėl nebus laisvu nepriklausomų šalių tarpe!

Ši PENKTADIENĮ kuoskaitlingiausiai susirinkę pa
reiškime savo nusistatymą ir savo pasiryžimą nepasiduo
ti jėgai!

Susirinkę Auditorijoj, ši penktadienį, / sudarykime 
bendrą, nepalaužiama Amerikos lietuvių nusistatymą 
šiandienių baisių įvykių valandoj!

Susirinkę ten masiniai mitinge pasakykim savo min
tis. parodykim ką jaučiame, užsigrudinkim ateities dar
bui.

Atidėkime į šąli savo kasdieninius reikalus, atidėkim 
į šalį kas nebūtina ir susirinkime Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj! Laukti negalima! Europa skėsta karę ugnyje 
ir jėga jau prarijo musų gimtą šalį Lietuvą!

Arlington Parke, šis parkas yra vienas iš gražiausių ir brangiausių Amerikoje. 
Lenktynės čia tęsis per 30 dienų.

M

MUNICH.— Adolph Hitleris ir Benito Mussolini pasisveikina šiame reikš
mingame mieste, kur juodu dabar tariasi apie sąlygas, kuriomis Francijai siūlyti 
taiką. ,, . . u• ■ • ‘ • j

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS

VAKAR CHICAGOJE
® Burlington gelžkelio yar- 

Devon ^uose’ prie Eolą, III., buvo už- 
mirtiuai mu^as nežinomas, jaunas vy- 

iras. Velionio marškiniuose bųi 
vo atrastas vardas, “Attilio 
Papa”, bet nežinia ar tai jo. 
Nežinomąjį užmušė traukinys.

• 14. Southsidėš bučerių už- 
s’mokėjo $495 pabaudomis ir 
kaštais miesto teismui už ne
teisingus svoriufe prekių, par
duodamų kostuihėriams.

• Park Ridge priemiestyj,

Sergantis Lietuvis
Prašo Pagalbos

Chicagoj Žada 
įvesti Maisto 
Ženklus Bedarbiams
— Apie Rugpiučio Pradžią —

Chicagos bedarbių šelpimo 
administracija, susitarusi su 
federale valdžia, žada Chicagoj 
įvesti taip vadinamą 
ženklų” planą. Jis jau 
sėkmingai vykinamas 
Amerikos miestuose.

Jis veikia sekamai:

tų, kitokių javų, sezone-vaisių, 
ir tam panašiai.

“Maisto ženklų” plano tiks
las yra užtikrinti šelpiamiems 
žmonėms didesni kiekį maisto 
ir tuo' pačiu sykiu sumažinti 
tam tikrų rųšių maisto per
viršį. Jei tas maistas, pavyz
džiui, vaisiai, nesunaudojamas, 
tai jį tenka sunaikinti.

“ma;sto
yra pa
keliuose

Nužudė Žmona,L7

Kūdikį, Padegė
Narna ir Nusižudė

reika-Vietoj pinigų maisto 
lams, bedarbiai gauna tam tik* 
rą skaičių tų “maisto ženklų”: 
vieni bus oranžiniai, kiti mė
lyni. Už oranžinius ženklus be
darbiai galės krautuvėse pirk
ti tokį maistą, kokį nori, ir už 
jį mokės tais ženklais, vietoj 
pinigais. Bankai tuos ženklus 
priims nuo biznierių ir jiems 
išmokės lygią sumą pin'gų.

Su mėlynais ženklais bedar
biai galės krautuvėse gauti to
kio maisto, Jcurio yra pervii- 
Šis šioj šalyj, pavyzdžiui, mil-

Baisi Tragedija Chicagos

• 'Prie Newark ‘ji r 
avenue, automobilis 
sužeidė 74 metų chicagiclę, 
Auna Yahncke, nuo 4710 Conj 
gress slrect.

• Po automobiliu taipgi žu
vo 18 metų mergina, Lucillc 
Baclnmira, nuo 1341 N. Pauli
na st. Ji pakliuvo po automo
biliu prie Ashland ir Bau- 
wans gatvių. Vairuotojas, Ed-> 
win Bartunek, nuo 1655 Olivej 
avenue, buvo suimtas kaman- gaisras padarė apie $75,000 Ed- 
tinėjimui.

Trys Prigėrė Chica- 
goj Ir Apylinkėj

Westmonte, mažam mieste
lyje prie Downers Grove, III., 
įvyko baisi tragedija,—rezul
tatas rūpesčio dėl nedarbo ir 
piniginių nesmagumų.

Karpenteris Valino Kuusela, 
vakar anksti rytą nužudė savo 
žmoną Greeta it metų amžiaus

Atsišaukimas

ward J. Hines lentų sandelyj, 
adresu 107 North Cumberland 
avenue. Beveik viskas sjudege. 
Gaisrą gęsino komandos iš Dės 
Plaines, Park Ridge ir Chica
gos.

• Bežaizdamas su šautuvu 
.22 kalibro kulka pasišovė 3 
metų berniukas jRięhard Qwak,

Michigan ežere, prie North 
avenue, prigėrė 12 metų ber
niukas Edwin Blicharz, nuo 
1850 N. Damen avenue. 14 me- nuo 4435 Wolcott Street, 
tų Florian Borawski nepasek-1 
mingai bandė jį išgelbėti. Bo-f 
rawski gyvena adr. 1610 North 
Wood Street.

• Kriminalio teismo atsako- 
- mybėn buvo patrauktas 27 me

tų, roselandietis, Valentine 
Swiantek, nuo 12025’ Indiana 

Fox upėj, netoli Aurora, pri- avenue. Jis yra kaltinamas api- 
gėrė 45 metų aurorietis, No ei piešimu ir nužudymu mašinis- 
Convery.

Prie 99-los gatvės Michigan 
ežere, prigėrė 16 metų Curtis 
Harlow, nuo 9954 Avenue H.

Nubaudė Už 
Neatsargumą

suUž neatsargų važiavimą 
automobiliu 10 dienų kalėji
mo terminą miesto teismas 
paskyrė Juozui Endzikaičiui, 
nuo 5041 Justine Street. .Pana
giai buvo nubaustas George 

sūnų Lloyd. po to padegė savo Kemp, nuo 4181 Claredon av„
butą ir pats nusižudė.

Kuusela šeimyna gyveno 3644 N. Oakley avenueg 
adresu 238 South Park st. [metus.

o Walter H. Bradshaw,

to Charles Setty. Setty buvo 
59 metų amžiaus ir gyveno ad
resu 12015 Parnell avenue.

• Chicagos gatvėms taisyti 
ir kitiems reikalams, valstija 
paskyrė Chicagos miestui $584,- 
597 gasolino taksai,š surinktų 
pin’gų.

• Už svetimų senatvės pęn?
sijų čekių savinįmąsi Du Page 
apskričio grand džiurė patrau
kė atsakomybėn Arthur Parks 
ir jo žmoną, Bėnsenville, HL, 
gyventojus. Jie pasisavinę če
kių ąž $674. \

r.nuo « -
avoi. Pirkite tose krautuvėse, ku- 

rięs garsinasi "NAUJIENOSE"

ševikai išsikraustys iš Lietu
vos ir tuomet Lietuva bus 
daug didesnė—nes Rusija buk 
atiduos visus Vilniaus apskri- 
čius ir kitas vietas, kurios tę
siasi iki pat Karaliaučiaus ir 
Tilžės.

Tą pačią dieną, melrosepar- 
kiečiu susirinkime, vienas jų 
veikėjų pasakojo kaip, atvy
kus į pikniką, viena katalikė 
moteriškė skundės ir net ver
kė kai išgirdo, kad Rusijos 
bolševikai užėmė Lietuvą. Ka
da tai moterėlei pasakė, kad 

; jeigu bolševikai nepasitrauks 
I iš Lietuvos—tai matai tamsta 
aną skarotą ąžuolą?—visus iš
karsime. tai moterėlės veidas* 
lyg nušvito ir tuomi nusira
mino.

Viskas Velniop 1.

bus įleidžiami visokios pakrai
pos laikraščiai iš Amerikos.

Kai kurie toliau mano, kad 
dvasiškijai bus aplaužyti ra
gai, nes perdaug kišosi į poli
tiką. Jaunieji kunigai yra pa
žangesni, yra veiklus kaip or
ganizacijose kaip ir apšvietos 
darbe. Bet senieji kunigai per
daug savotiški ir vis dar nori 
žmonelius tamsybėj laikyti, 
nenori susitaikinti su naujo
sios gadynės dvasia ir pro
gresu.

Sako, ir pats Antanas Sme
tona, kuris dabar išpūtė pas 
Hitleri, juk per visą laika ku
nigų buvo už nosies vedžioja
mas ir švęstu vandeniu nuola
tos krapinamas. Kiek tiesos 
yra šio momento žmonių išsi
reiškimuose, tai palieku spręs
ti kitiems.

pat veikėjas man pri- Tik viena tikrovė būtina ir 
jog ir mes melrosepar- visiems žinoma. Būtent, kad 

kiečiai dėjome pastangas; par- didžiosios žuvys rija mažąsias 
si traukėme iš Chicagos Lietu- žuvytes—“big fish eat small 
vos konsulą ir kalbėtojus. Su- fish”. R. Š’.

Tas 
minė,

LIKVIDUOJAMU AMERIKOS LIETUVIU 
DRAUGIJŲ REIKALU

Aš; Matas Savickas, krei
piuosi prie “Naujienų” skaity
tojų prašydamas nors mažos 
pagalbos.

Jau trys metai kaip guliu lo
voje. Išleidau visus pinigus gy
dymuisi ir dar nežinau kada 
pasveiksiu.

Skaitau “Naujienas” jau x 15 
metų ir nenorėčiau su jomis 
skirtis. Todėl prašau geros va
lios draugų, jeigu ne daugiaus, 
tai nors užprenumeruoti man 
“Naujienas”, nes nenorėčiau 
sų jomis skirtis.

Su augšta pagarba
Matt Saveikis,’ 
P. O. Box 126, 
Broughton, Pa.

Iš Lietuvos
KAUNĄS. — (KSB) Birželio 

29 ir 3Q d.. Vilniuje šaukiamas 
jubiliejinis ateitininkų federaci
jos kongresas, ši organizacija 
yra įsisteigusi 1910 metais ir 
dirbo patriotinį darbą rusų bei 
vokiečių okupacijos metu. Kon
greso metu paskaitas skaitys 
istorikas doc. Z. Ivinskis ir 
prof. S. Šalkauskis. Aušros Var
tuose/pamokslą sakys vysk. Dr. 
Brizgys.

Lietuvos vyskupai išleido 
laišką apie moterystės tvarky-

VILNIŪS. — Vilniaus apskri
tyje. steigiama 10 kontroliuoja
mų ūkių, kuriuose jau artirpu 
laiku bus pradėta pavyzdingų 
paukštynų statyba. Tokių pauk
štynų bus kiekviename valsčiu
je po vieną, o didesniuese vals
čiuose po du.

Konsulo P. Daužvardžio Atsišaukimas
Daugelis lietuvių pašalpinių Lietuvai, taip ir lietuvių tau- 

draugijų ir įvairių klubų bei tai — jų darbai yra užtarna- 
ratelių jau susilikvidavo ir dar(vę jiems ir jų šeimoms atitin- 
daugelis jų sufeilikviduos. Tai 
jau tokia joms paskirtis.

Draugijoms likviduojantis 
arba jungiantis su kitomis or
ganizacijoms, reik:a dėti pa
stangų, kad nesusilikviduolų 
tų draugijų praeitis ir gražus 
darbai; jų buvę vadai arba na
riai turėtų pasirūpinti, kad mi
rusios ar mirštančos draugi
jos protokolai, vėliavos, ženk
lai nebūtų sunaikinti, bet pa
tektų į saugią vietą, kuri bu
tų prieinama studijozams ir is
torikams, kurie galėtų ateity 
senąja medžiaga naudotis ir 
.naujus Veikalus kurti.

Jeigu kurie asmens ir drau
gijos turį senų 
archyvus, norėtų' 
tuvos įstaigoms 
Konsulato globai,
susižinoti su Lietuvos Konsu
latu Chicagoje, 100 E. Bellevue 
Place.

organizacijų 
pavesti Lie- 
ar Lietuvos 
tai prašoma

Vadai Ir Organizacijos, Sure- 
gistruokit Savo Darbus

Amerikos lietuvių organiza
cijų kūrimosi ir darbo medžia
ga turi būti neatidėliojamai 
renkama ir koncentruojama, 
nes jeigu ji nebus greitai su
rinkta, tai už metų-kitų (mak
simam už dešmities-kitos) nu
eis kartu su draugijoms ir vei
kėjais į dulkes arba kapus.

šimtai kolonijų veikėjų ir 
organizacijų yra nepaprastai 
daug dirbę ir nusipelnę kaip

kamus kreditus. Tuos kreditus 
reikalinga užfiksuoti. Tačiau 
to negalima padaryti be kon
krečių faktų iš kolonijų, šiuo 
reikalu kolonijos kalbinamos 
jau kelintas mėnesis. Kai ku
rios kolonijos žinias teikia la
bai gausiai, o kai kurios blo
giau negu skoliškai — nepa
prastai šykščiai.

Butų labai patriotinga ir 
svarbu, jei senieji veikėjai ir 
gyvosios organizac'jos pasirū
pintų visą galimą .statistinę bei 
istorinę medžiagą apie lietuvių 
draugijas, įstaigas ir asmenis 
surinkti ir į Konsulatą susių- 
sti. Konsulatas tą medžiagą 
aptvarkys ir perduos spaudai 
bei atitinkamoms Lietuvos 
įstaigoms, kuriose ja galėtų 
naudotis ir žurnalistai, ir stu
dentai ir visi kiti studijų žmo
nės. Tai bus pasitarnauta ir 
Amerikos lietuvijai ir lietuvių 
tautai.

Konsulatas kviečia ir prašo 
visus lietuvių darbuotojus į lie
tuvišką darbą — į 
lietuvių nuopelnų ir 
aprašymo talką.

Amerikos senųjų
dirbta ir padaryta labai daug. 
Tuos darbus ir darbų vaisius 
reikalinga sukataloguot. Tad 
sukataloguokime.

LIETUVOS KONSULATAS, 
100 East Bellevue Place, 
Chicago, Illinois.

Amerikos 
gyvenimo

lietuvių

GARSINKITE “NAUJIENOSED




