
I

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Th< Lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO„ INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANai 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
L ......... . .. __________ J
VOL XXVII Kaina 3c ~

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter March 7,1914'at the Post Office at Chicago, DL,

• , under the Act of March 3, 1879

Chicago, UL, Penktadienis, Birželio-June 21 d., 1940
------------------ . ..  ..... _ -------------- ... . . .t—t 

No. 147

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS PAKVIETĖ 
I KABINETU DU STAMBIUS 

REPUBL1K0NU VADUS
WĄSHINGTON, D. C., b’rž.

20. — Prezidentas Rooseveltas 
faktiškai sudarė koalicinį kabi
netą, nominuodamas Henry L. 
Stimsoną karo sekreor’um, o 
pulkininką Frank Knox — lai
vyno sekretorium.

Tas kabineto perorganizavi
mas buvo tikra bomba republi- 
konų partijai, kurios nacionalė 
konvencija prasideda Philadel- 
phijoje. Ji tikrai to nesitikėjo. 
Juo labiau dėl to, kad iki šiol 
koalicinė vyriausybė nebuvo 
praktikuojama. Vadinasi, ir čia 
prezidentas RooseVeltas sulaužo 
įsigyvenusias tradicijas.

Pulkininkas Frank Knox yra 
The Chicago Daily News leidė
jas. Jis yra tarnavęs armijoje 
ir iš viso militariniuose reika

luose turi didelį patyrimą. 1936 
m. republikonai jį statė kandi
datu į viceprezidentus. Taigi jis 
yra vienas iš stambesniųjų re- 
publikonų vadų.

Henry L. Stimson prezidento 
Hooverio kabinete ėjo valstijos 
sekretoriaus pareigas, o Tafto 
adinistracijoje jis buvo karo se
kretorius.

Apsiginklavimui jau yra pa
skirta $5,000,000,000. Ir štai lai
vyno ir karo departamentai, ku
rie dabartiniu laiku yra svar
biausi, pavedami republikonų 
vadams!

Tai tikrai nepaprastas daly
kas.

Kalbami asmenys įeis į ka
binetą, kaip tik juos patvirtins 
senatas.

N A H.riENTT. aCME T«lf»Tinnto

ANGLIJA. — Suvirs 100 nacių bombnešių bombardavo Anglijos miestus už
vakar. Kiek žalos buvo padaryta galima spręsti iš paveikslo. Žinoma, kad žuvo 
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12 civilių ir buvo daug sužeistų.

FRANCUOS VYRIAUSYBE IŠSIKRAUSTĖ 
IŠ BORDEAUX

B0RDEAUX, birželio 20. — 
Francijos vyriausybė priversta 
buvo apleisti Bordeaux, kadan
gi nacių bombonešiai pradėjo 
jį be jokio pasigailėjimo bom

barduoti. Manoma, kad vyriau
sybė išsikraustys i Biarritz. 
Tačiau eina gandai, jog vy
riausybė yra pasirengusi net Į 
Afrika vykti, jei Francijoje 
pasidarys karšta.

50,000 FRANCIJOS KAREIVIŲ PASIDAVĖ 
ŠVEICARAMS

GOUMOIS, Francija, birž. 
20. —- Francijos armija, kuri 
gynė rytinę Maginot linijos da
lį, perėjo Šveicarijos sieną ir

sudėjo ginklus. Francuzų ka
reiviai, kurių priskaitoma iki 
50,000, liko šveicarų internuo
ti.

ANGLIJA RENGIASI IŠVEŽTI 6,000,000 
VAIKU

NAUJI MOKESČIAI
LONDONAS, birželio 20. — 

Planaj Anglijos mokyklinio 
amžiriu.s vaikams išvežti jau 
baigiami. Numatoma į domini-

vaikai susigyvens su naujomis 
aplinkybėmis ir nebegrįš atgal 
į savo tėvynę. Tokiu budu An
glijos imperijos centras gali

WASHINGTON, D. C
20. — Jungtinės Valstijos ski
ria bilijonus dolerių apsigink
lavimui. Europos įvykiai rodo, 
jog Amerika nėra taip saugi, 
kaip iki šiol b n v o manoma. 
Noromis nenoromis tenka gink
luotis, kad kokis nors dikta
torius nesumanytų ir čia “tvar
ką padaryti”.

Kada krašto gynimui yra ski
riamos milžin'škos sumos pi
nigų, tai reikia turėti daugiai; 
ir pajamų. Senatas todėl pri
ėmė bilių, kuris nustatys mo-

birž. į kesčius. Dideli mokesčiai bus 
užkrauti korporae jų pelnams. 
Pajamų mokesčiams irgi pa
daryta permaina: nevedę, ku
rie uždirba $800 ar daugiau, 
jau turės mokėti pajamų mo
kesčius, o vedę pajamų mokes
čius turės mokėti, jei jie už
dirba $2,000 ar daugiau.

Pakeliami mokesčiai svaiga
lams iki $3.00 galionui (dabar 
mokama $2.25), o alaus bačkai 
$6.00 (buvo $5.00). Už gazo
lino galioną reikės mokėti pus
antro cento mokesčių, vietoje 
vieno cento.

Demonstracija 
Prieš Italiją

20.QUITO, Ecuądor, birž.
— Kai atvyko naujas Italijos 
ambasadorius Mendola, , tai ęk- 
uadoriečiai surengė milžiniškų 
demonstrasiją. Mendola buvo 
pasitiktas švilpimais ir įžeid
žiančiais žodžiais. Minia šau
kė: “Tegul gyvuoja Francija!”

Sargyba Belfasto 
Gatvėse

EKSPLIODAVO BOMBA NACIU 
KONSULATE

Nukentėjo ir komunistų buveinė

BELFAST, Šiaurinė Airija, 
birž. 20. — Du Anglijos ka
reiviai buvo nuginkluoti ir pa
grobti. Tuoj po'to 'visuose gat
vių kampuose buvo pastatyti 
ginkluoti kareiviai. Daugelyje 
namų padarytos kratos. Visi 
automobiliai yra sulaikomi.

Estijos Vyriau
sybe Sudarysiąs 

Ždanovas

Vokiečiai Sakosi Pa
ėmę 200,00!) Francu

zų Į Nelaisvę

jas ir .Jungtines Valstijas iš
vežti 6,000,000 vaikų. Galimas 
daiktas, jog vyresnio amžiaus

persikelti kitur, kur bus ma
žiau pavojaus ir gyven mas ga
lės būti ramesnis.

20TALINAS, /j Estija, birž.
L- Laukiama nAujos vyrlausy

- ■ •

irU'bes sąstato paskelbimo. Iš Le
ningrado atvyko A. H. Ždano- 
va,s, kuris prižiūrės, kad butų 
sudaryta palanki Maskvai vy
riausybė. Faktiškai Pabaltijo 
valstybės nebeteko savo nepri
klausomybės, kadangi Maskva 
jau nurodop kokie žmonės tu7 
ri tų valstybių reikalus tvar
kyti.

BERLYNAS, birželio 20. —. 
Brest, Lyon ir kiti Francijos 
miestai liko vokiečių užimti. 
Keliose vietose vokiečių moto
rizuota kariuomenė perėjo 
Loire upę. Per vieną tik dieną 
likę paimta į nelaisvę 200,000 
francuzų.

Žuvo įžymus Nacių 
Lyderis

“Stalino Linija” 20.

Anglija Gal Pirks 
Ginklus Iš Sovie' 

tų Rusijos

Ragina Čekoslova 
kus Susidėti Su

Anglais
LONDONAS, birželio 20. — 

Anglijos vyriausybė svarsto ga- 
’imumą sudaryti su Maskva 
prekybos sutartį, pagal kurią 
butų galima pirkti Rusijoje 
tankus, lėktuvus ir kitokius 
ginklus.

LONDONAS, birželio 20. — 
Eduard Beneš, buvęs Čekoslo
vakijos prezidentas, pasakė per 
radiją kalbą, ragindamas savo 
tautiečius, o ypač lakūnus, tuoj 
stoti į Angl’jos armiją.

NEW YORK, birž. 20. — 
Trobesyje, " vokiečių generalis 
konsulas, ekspliodavo bomba. 
Nukentėjo devyni asmenys. 
BombA buvo padėta prie vo
kiečių bankinės firmos, kuri 
yra vienu aukštu žemiau kon
sulato. Kiek žinoma, iš konsu

lo štabo niekas nenukentėjo.
Antra bomba ekspliodavo 

trobesyje, kur Earl Browder 
turi savo ofisą. Tame pat tro
besyje yra ir komunistų “Daily 
Worker” ofisas.

Abi ekspliozijos įvyko vienos 
valandos būvyje.

Susekė Sąmokslą

Reikalaus Nacių Ir 
Komunistų Organi

zacijas Uždaryti

Hillman Sudarys 
Jaunimui Lavin

ti Programą

MADRIDAS, birž. 20. — Vy
riausybė stvėrėsi griežtų prie
monių sutriuškinimui sąmok
slo. Įvairiuose miestuose areš
tuota daug sąmokslininkų. Kas 
per vieni tie sąmokslininkai, 
— tikrai neskelbiama. Pasako
ma tik tiek, kad tai esą rau
donieji.

HELSINKIS, Suomija, birž. 
20. — Iš suomių atimtoje Ka
relijoje einąs didelis judėjimas: 
ten likę pradėti darbai ryšium 
su pratęsimu “Stalino linijos”. 
Tai busiančios fortifikacijos 
tvirtovės, kurios imsiančios 
Mannerheimo lin’jos fortus.

Maršalas Petain
Apie Pasidavimo

Priežastis

ir
ir

BERLYNAS, birž.
žuvo ižymus 

Fritz Weitzel. 
bombos, kurią 
bombonešis.

Dusseldorfe 
cių lyderis 
vo jis nuo 
metė anglų

na

rni-

Visa Francija Bu
sianti Okupuota

ROMA, birž. 20. — Kol bus 
susitarta dėl pal aubų, tai fak
tiškai visa Francija busianti 
vokiečių ir italų okupuota, 
trukus turėsianti pasiduoti 
skutinė francuzų armija.

pa-

Kanada Rūpinsis 
Karo Nelaisviais

Vokietija Susilauk
sianti Bado

0TTAWA, birž. 20. — An
glija pasiųs į nelaisvę paim
tus vokiečius bei internuotus 
ateivius į Kanadą. Tai bus pa
daryta saugumo sumetimais. 
Dalykas tokis, kad parašiutinin
kai gali tuos belaisvius bei in
ternuotus vokiečius panaudoti 
prieš Angliją.

LONDONAS, birželio 20. — 
Čia reiškiama nuomonė, kad- už 
keturių mėnesių Vokietija su
silauksianti tokio pat bado, ko
kį jai teko pergyventi 1918 
metais. Tąsyk ji pradės ape
liuoti j žmoniškumą ir maldau
ti pagalbos. J

Belgijoje badas galįs prasi
dėti net už dviejų mėnesių.

WASHINGTON, D. C., birž. 
20. — Kongresmanas Martin 
Dies, kuris tyrinėja ne-ameri- 
konišką veikimą, pareiškė, jog 
netrukus bus įneštas sumany
mas uždaryti nacių ir komu
nistų organizacijas. Tiek vie
ni, tiek kiti, pareiškė jis, pri
klauso “penktajai kolumnai” ir 
todėl jų veikimas negali būti 
toleruojamas.

NVASHINGTON, D. C., birž. 
20. —■ Prezidentas Rooseveltas 
paskyrė Sidney Hillmaną, amal- 
gameitų prezidentą, sudarymui 
programos jaunimui lavinti ir 
paruošti visokiems krašto gy
nimo darbams./

Kaip žinia, yra numatyta 
mer- 
dar- 
kra-

Paskandino Graikų 
Laivą

ATĖNAI, b’rž. 20. — Grai
kų 6,000 tonų laivas Makis, 
kuris gabeno iš Anglijos anglį, 
užėjo ant minos ir nuskendo. 
Laivo įgula liko išgelbėta ir 
nugabenta į Italiją.

Kirk Grįšiąs Į 
Berlyną

NEW YORK, birž. 20. — 
Alexander Kirk, kuris eina 
Jungtinių Valstijų ambasado-

ap:e 2,000,000 berniukų ir 
gaičių paruošti tokiems 
bams, kurie yra susiję su 
što gynimo reikalais.

Vokiečių Sąlygos.
Dar Nežinomos

S. S. Washington laivo ka
pitonas Harry Mapning pareis' 
kė, jog per 10 minučių jis pa
senęs 10 metų. Tai atsitikę iš 
Portugalijos išplaukus, kai na
cių submarinas sustabdė laivą 
ir per 10 minučių grūmojo jį 
nuskandinti.

B0RDEAUX, birželio 20. — 
Maršalas Petain, naujasis 
premjeras, pasakė per radiją 
kalbą, aiškindamas priežastis, 
kodėl Francija turėjo pasiduo
ti, Girdi, francuzų armijos pa
jėgumas šį kartą buvęs daug 
menkesnis, negu pasaulinio, ka
ro metu. Kai vokiečiai įsiver
žė į Franci ją, tai franeuzai ne
turėję nė trijų nuli jonų karei
vių. Laikytis prieš vokiečius, 
kurių armija buvo daugiau nei 
tris kartus skaitlinge.snė, žino
ma, nebuvo galima.

Ragina Užmiršti 
Politiką

20.BQMRAY, Indija, birž.
— Lordas Linlithgow, Indijos 
vice-karalius, per radiją pasa
kė į gyventojus kalbą, Itad jie 
užmirštų politiką ir vieningai 
veiktų Indijos saugumui.

Naciai Ir Vėl Bom
bardavo Angliją

LONDONAS, birželio 20. — 
Nacių bombonešių armada, ku
ri susidėjo gal iš šimto su vir
šum “plieninių paukščių”, ir 
vėl aplankė Angliją. Įvairiose 
Anglijos dalyse buvo numesta 
tūkstančiai bombų, dėl 
žuvo šeši žmonės. Kiek 
ma, sužeistųjų skaičius 
60.

Prancūzai Sudarysią
Vyriausybę Afrikoje

kurių 
žino- 

siekia

Rusai Koncentruoja 
Kariuomenę Vokie

tijos Pasienyje

BORDEAUX, birž. 20. — 
j Francijos atstovai,, kurie baltu 

riaus pareigas Vokietijoje, “klL {lėktuvu išskrido tdrtis su ka
periu” grįžta atgal į Berlyną.! ciais, dėl sąlygų mūšių paliau
jąs išskris į Lisboną, iŠ kur bbms, kolkas dar negrįžo. Vy- 
vyks į Italiją, o vėliau į Ber- riausybė dar miesto neaplei- 
lyną. do.

WASHINGTON, D. C., birž. 
20. -—Nuo gegužės 15 iki da
bar Jungtinės Valstijos pasky
rė tris bilijonus dolerių karo 
reikalams. Numatoma, kad ne
trukus ta suma bus žymiai pa
didinta.

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

šiandien debesuotumas; temn 
peraturoje permainų 
tomą.

Saulė teka
žiasi 8:28 v. .v

nenuma-

■

5:14 v. r, leid-

BUCHARESTAS, Rumunija, 
birž. 20. —1 Vyriausybės rate
liai gavo žinią, kad iš Besara
bijos pasienio rusai pradėjo 
gabenti kariuomenę j kitas vie
tas. Didelė kariuomenės kon
centracija einanti Vokietijos 
pasieniu, 
bėse ir prie Slovakijos.

irgi koncentruoją 
Prūsijos 

Pabaltijo

Anglija Turi Dau
giau Lėktuvų

LONDONAS, birželio 20. — 
Anglija turi dabar daugiau mi- 
litarinių lėktuvų, negu ji tu
rėjo gegužės SlO d„ kai vaka
rų fronte prasidėjo mūšiai.

BORDEAUX, birž. 20. — 
čia eina gandai, kad Hitlerio 
ir Mussolinio padiktuos taikos 
sąlygos esančios franeuzams 
nepriimtinos. Girdi, preziden
tas Lebrun, Eduoard Herriot ir 
Julės Jeannenev pasiryžę vyk
ti į Alžyrą (šiaurinę Afriką) 
’r ten sudaryti naujosios fran
cuzų vyriausybės branduolį. 
Tuo atveju karas prieš Vokie-Z 
tiją bus vedamas iš Francijos 
kolonijų.

, Pabaltijo valsty-

Vokiečiai 
kariuomenę 
dalyje, ties

Anglai Susitarę .
Su Japonais

LONDONAS, birželio 20. — 
Tientsine liko pabalintos bari
kados iš britų 'koncesijos po 

rytinėje to, kai anglai ir japonai pasi- 
valstybė- rašė specialią sutartį nesusi

pratimams pašalinti.

PietųSlavija Sudary 
sianti Palankią Na 
ciams Vyriausybę
BELGRADAS, birž. 20. — 

Artimi aukštiems valdžios pa
reigūnams žmones kalba, kad 
netrukus busianti sudaryta nau
ja vyriausybė. Į naują vyriau
sybę busią pakviesti asmenys, 
kurie yra žinomi savo palan
kumu naciams.



Linkolno' ir jo užmušėjo paslaptis
mi
šios

(Tęsinys)
Linkolnas, kaip jau anksčiau 

sakiau, buvo apsipratęs su 
žudymo minčia, jis lauke 
mirties ar nebe pamato.

Pilietinis karas 'kilęs dėl val
stybines vienybės, pridengtus 
tariamu vergų paliuosavimu, 
turėjo sukelti neapykantą prieš 
Linkolną, kuris buvo šio karo 
dvasiškas tėvas. Maža to, Pie
tų štatų dvarininkai, analfabe
tai, toliau savo nosies nematą 
ir jokios Luchalterijos nepripa
žįstą, galvojo, jog vergų panai
kinimas jiems neša bankrotų, 
nors vergijos panaikinimu jie 
tik pelnė, nes nereikėjo laikyti 
vergų šeimas, nors ir neapmo
kamas, bet maitinamas ir na
mie laikomas ir, kas svarbiau
sia, neproduktyves, gaudami 
vieton to naujus vergus, algi- 
nlus vergus, kurie dirbs ne iš 
baimės prieš bizūną, bet iš bai
mės prieš badų.

Bet kiekvienas 
kiekviena reforma 
dingą bebūtų, bet
vusį gyvenimo būdų, skaitoma 
kažkuo pražūtingu, 
liau pagalvojus neštų 
šių naudų.

šie Pietų štatų 
tabako ir vatos
skaitė Linkolną savo mir- 
priešu ir remdamiesi savo 

laukiu iškaiš įstatymais,

kaip ji nau- 
laužanti bu-

nors gi
li idžiau-

fazendie-
riai,
riai, 
tinti
pusiau
savo teise būti viešpačiais kiek
vieno žmogaus gyvybės ir mir
ties, galėjo tik pageidauti Lin
kolno mirties.

Jie neįsivaizdavo kitoniškos 
bausmes prasikaltėliui kaip vir
ve ir medžio šaka, bet kadangi 
prezidentų nepaimsi taip leng-

minalistų, reikėjo ieškoti kito
niškų būdų suvesti su juo są
skaitas, bet kurių rezultatu vis- 
vicn turėjo būti — jo mirtis, 
tik šį kartų ne po medžio ša-

.—

Penktad., birželio'21, 1940
M*

S t. Miščikas-Žiemys

paliuosavo L’iv

jis visgi jį nužu-

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurg-as 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTA8 

Pirm., Trečiadieni Aeštadierų 
4631 So. Ashland Avė.

TeL YARDS 0994 \
Antzad., Ketvirtad. Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

Tek LAFAYETTE 3650

dešimt tūkstančių dolerių už TeL YARDS 81M 
bne ujLnio VALANDOS: Nuo 11 <ki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
t -X £<43 8. HALSTED ST

ka, bet nuo durklo ar kulip
kos.

Linkolnas nieko nedarė, kad 
šį pavojų ir keršto norų suma
žintų, priešingai, jis elgėsi la
bai išdidžiai, mėtė savo piršti
nę Pietų štatų plantatoriams 
atsilankydamas tuojau po jų 
sostines, Richmond, paėmimo, 
kur jį negrai sutiko trumfališ’ 
kai kaip išgelbėtojų ir dargi 
khipšti artinosi prie jo norė
dami pabučiuoti bent jo ru
blis.

Linkolnas savo atsilankymu 
norėjo parodyti dvarininkams, 
jog jis negalvojus jiems keršy
ti, atvyksta kaip svečias, ne 
kaip nugalėtojas, bet dvarinin
kai, kitoniško galvojimo budo,

PERKA—PARDUODA—MAINO
Elektrinius Motorus

JJkRpcrtiniH Pataisymams Patarnavimas.
Fan Motorai—Pampų Motorai — Saldy turą 
Motorai—Elektriniai Motorai, Vartojami Rea- 
taor.mtuose—liučernfcse—lint siuvyklose.

“Mes Taisome Visokius
Elektrinius Motorus”

PARITINA PASKOLAS — DYKAI APSKAI
ČIAVIMAS. PATYS PASIIMAM IR 

PRISTATOM
Skubos Patarnavimai—Dieną—Nokti

SUPERIOR ELECTRIC 
COMPANY

2111 SOUTH WABASH AVĖ.
Tel. CALLMET 5102

mu.
Ir kuomet Linkolnas artino

si prie Baltimorės, jam buvo 
pranešta, jog atsilankymas šin 
miestan gręsia jam mirties pa
vojumi.

Ir pilietinio karo trenksmui 
dar nenutilus, Linkolnas vyks
ta Washingtonan veik be ap
saugos, raitas norėdamas pa
skubinti savo parvykimų na
mon.

Ir ’leidžianfies nuo vienos 
mkštumos, pasigirsta šūvis, 
pasibaido jo arklys, jis pameta 
kepurę, bet laimingai parvyks- 
ta namon.

Bet rytojaus dienų randama 
pamestas jo apsiaustas pervėr
us kulipkos...

Kulipka buvo skirta jam.
Ir. gręsiantis mirties pavojus 

jam nuodina gyvenimų. Jis 
mirties nebijo, gal iš dalies jos 
r laukia kaip romietis įsitiki

nęs, jog jo gyvenimo tikslas 
jau pasiektas ir jis daugiau nie- 
so geresnio nenudirbs, gal mir
ti, dargi turi mirti, nes toli
mesnis jo gyvenimas bę kiek 
tilnesnio, būtino tikslo bus be
prasmis, bet jis kiekviename 
žingsnyje, kaip fatalistas, lau
kia išviršinių ar vidujinių 
lų, kurie jam pasakytų 
tai įvyks?

ženk- 
kada

Vienų popietį jis guli kana
poje priešais spintos veidrodį 
.r staiga spintos veidrodyje, 
saules spinduliams veikiant, pa
sirodo du jo veido atspindžiai: 
vienas aukščiau, antras žemiau. 
Vienas natūralūs, antras išblyš
kęs. Linko nas pirmiausia, kaip 
fatalistas, pagalvoja, jog čia

COPR. I«M>, NGCDLCCRAFT SERVICE. INC 

HOPE CHEST LINENS PATTERN 2573
No. 2573-—Išsiuvinėjimai baltiniams

URANE COAL COMPANY 
5332 Su. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTM 9UZ2
POCAHC‘N’I’a - Mine Kuti iš geriausiu 'namu 
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonus ar daugiau ..... ...................... •
Smulkesnės dėl didelių namų. Per- $7-00 
ąnt 50 tonų ar- daugiau tiktai ........ ■

PETROLEUM CARBON COKE $Q.OO 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ®

NAUJIENOS, Chicago, UI

sezonų, kas tais laikais buvo 
nepaprastas uždarbis.

Maža to, jis buvo jaunas, 
vos dvidešimt penkių metų ir 
visa ateitis buvo prieš jo akis.

Be to, jis turėjo du broliu^ 
kurie lygiai kaip jis buvo ar
tistai, tokiu budu taip pat nie
ko bendro neturį su dvarinin
kais ir pas juos esančiais ver
gais, kuriuos 
kolnas.

Tad kodėl 
dė?

Čia ir yra

.j i i i \ NAUJIENV-ACME TelephotoPrezidento Koosevelto pastangomis kongresui neužilgo gal bus pasiūlytas Di
lius įvedimui priverstinos jaunuolių tarnybos Amerikos valdžiai. Bilius įsteigtų 

- vaikinų ir merginų “kempes”.

kažkas antinaturalaus, kažkoks visi nurodo jo kilmę, mat, ar- 
ženklas turįs kažką bendro su tįstas Booth, Linkolno žudyto
jo ateitimi.

Jis nori įsitikinti, keliasi nuo 
kanapos, vėl gulasi; vaizdas pa
sikartoja. Ir taip keletu kartų, 
kol visai pranyksta.

Linkolnas tai skaito artimos 
mirties pranašyste, bet jo žmo
na tikrina, jog tai ženklas, kad 
jis bus antrų kartų išrinktas 
prezidentu: abudu sako tai ka 
abudu visų laiką galvoja: ji 
naujo vyro triumfo, jis — mir
ties, užmokesnio, išeities iš esa
mos padėties, kur jau jis ne
mato nieko kilnaus, jokio tiks
lo gyvenime.

Tą pačių dienų, kuomet tu
rėjo Vykti į vakarų, iš kurio iš
ėjo jau kulipkos pervertas Lin
kolnas apypietę miegodamas 
sapnavo, jog vyko, jjlaukė kaž; 
kokiu keistu laivu į ‘nežinomą, 
paslaptingą kraštų, bet prieš 
priplaukimą “prabusdavo, neda- 
plaukdavo.

Sakoma, jog Linkolnas, pa
sakodamas savo artimiesiems 
apie šį sapnų sakė, jog tai turį 
kažką gero pranašauti.

Netiesa, jis šį kdrtų melavo 
norėdamas raminti savus ir gal 
patį save.

Nors jis fatalistas, bet pats 
sapno pasakojimas ir tvirtini
mas, jog tikįs, kad šis sapnas 
pranašaująs gera tuo pat paro
do, kad Linkolnas ir tuo mo
mentu pagalvojo apie galimų

Į jas, buvo kilme iš Pietų štatų, gėdų 
kurie skąitė save nuskriaustais visie
vergijos panaikinimu.

Bet ar tai galėjo turėti spren
džiamos reikšmes artistui? Ką 
jis bendro turėjo su savo tėviš
kės dvarininkais virtęs

Tuo laiku artistas, 
akimis žiūrint, nieku 
re nuo paprasto cirko
tokiu budu, jo kilmės žmonės 
galėjo skaityti jį tik savotiška

artistu? 
žmonių 
nesisky- 
klauno,

dėme, žmogumu, ''kuris savo 
pasirinkta profesija užtraukė I 

t ne tik šeimai, giminei, bet 
visiems tų štatų gyventojams.

Tad nejaugi jo interesai galė
jo sutapti su savo gimtinės 
dvarininkų interesais?

Koks jam asmeniškai buvo 
nuostolis vergiją panaikinus? 
Joks! 

t ■

Jis iš vergų negyveno, jis 
gyveno iš savo amato ir nega
lėjo skųstis, nes kartais, kaip 
žinoma, imdavo dargi ikix dvi-

didžiausia paslap
tis, kurios atidengimui nėra jo
kių tikrų istorinių faktų, nes 
dargi taip vadinamo atgijusio 
arba tikrojo Booth išpažintyje, 
advokatui Bates, šis klausimas 
nesistengiaifia išaiškinti.

Panašių paslapčių pasaulyje 
nemaža ir jos v sos aiškinamos 
zien spėliojimais, remiantis vi- 
,ai kitais, pašaliniais faktais, 
kurie jau tuo veiksmu neturi 
nieko bendro, bet kurie aiški
na visgi jo būdų, gi supratus 
jo būdų, iš dalies galima su
prasti ir priežastį jų veiksmų.

Mėginsime įspėti šią mįslę 
■ arba bent parodyti, jei ne vie
nų, tai kelias šio jo beprotiško 
veiksmo priežastis.

(Bus daugiau)

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas ’ YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakato. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

4

ra

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 

‘ųWMBULANCB 
DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

t—-<■ ' ___ • koplyčios visose1__'\r l ’GcžJl l Chicagos dalyse
......................... i.   1111 II . l II.      I! II llii ,11111 II  ............... ■1 ■■ .

Klausykite fnusų radio programų Antradienio ir. šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties <1480 K.) 

su POVILU fiALTIMIERU,

KAUNAS. — Prie ž.. U. Mi
nisterijos bus įsteigtas pieno 
fondas. Numatoma nuo visų 
parduotų pieno produktų at
skaityti 2% vargingoms pieni
nėms šelpti*.

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestemav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252 

Kasdien nuo 10 v. 
ryto iki 7 v. vak. 
Šeštadienį ir sek
madienį— į Sand 
Dunes, Central av. 
Beverly S h o r e s, 
Ind. Tel. Michigan 
City 2799-R 8.

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIV GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

vakaro, trečiadieniais ir sekmadiv 
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofl..o TeL PROSPECT 6731 
Namų Tel. VIRGIN 1A 2421

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299...r r.-. ..._____________

' r<4. JOifice Wentwortlf 6390
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

bet savo artimiesiems pasako
jo ką kitų priešingai, norėda
mas vien juos nuraminti.

Psichologiškai galvojant, ga
lima sakyti, jog Linkolnas šį 
sapnų kaip karts paskaitė tik
riausiu ženklu savo artimos 
mii ties ir buvo įsitikinęs, jog 
žus, nes jis bendrai pasakoda
vo tik apie ženklus, sapnus, 
kurie pranašaudavo, jo įsitiki
nimu, blogų, gi apie kitus jis, 
isuomet nutylėdavo, gi šį kar-

H

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
 Draugijos Nariai.

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutart.į.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

apie sapnų, kuris buk gerą ža
dąs. Nieko panašaus, šiuo sap
nu jis taip tvirtai tikėjo, jog 
norėjo labai gražiu budu savo 
.rtimuosius paruošti minčiai 
apie savo mirtį, nes sakyda
mas apie gerą, tuo pat primins, 
jog galėjo būti blogas ženklas.

Ir jis nesuklydo. Tą 
jis žuvo nuo bepročio 
Booth kulipkos.

Sakau bepročio, 
kai nejs vaizduoju 
panagrinėjęs visas
ir šiek tiek arčiau susipažinęs 
su žmogžudžio biografija.

Kas buvo Booth?
Artistas, dargi gabus, minių 

mylimas, sveikintinas, pasižy 
mėjęs istorinėse rolėse, o ypač 
Šekspyro veikaluose.

Visa tai, rodos, nieko nesa
ko apie galimą kerštą preziden
tui, kuris paliuosavo vergus.

Ir kaip didžiausią motyvą,

vakarų 
artisto

kitoniš-nes 
jo veiksmo

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal (.) F ĮSAS
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

P. J. RIDIKAS
3354 So. dalsted Street YARDS 141.V

I. .1. ZOLP Phone Yards 07SJ 
1646 West 46th Street

¥ard» 11X9
Yards 1138

Ofiso TeL Virgin ia 0036.
Residencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

No. 2573

| Vardaą ir pavardė.

I Adresas...... —...... ........
I Miestas ir valstija

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

LACHAWTCZ IR SŪNUS-
2314 West,23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East l(I8th Street Tel. Pullman 1270| NAUJIENOS NKEDLECRAFT DEpT

| 1739 So. Halsted St, Chicago, Iii.

i Čia įdedu 10 centu ir prašau atsiųsti man Pavyzdį Na 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

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

. ! L.-.- ■ i; ' ' . . .

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 3-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock <699

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

.. . ---------------

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn 

Room 123U 
Ofiso tel. CENTRAL 

Namų Tel.—Hyde Park

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

st

1824
3390
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Įvairios pasaulio žinios
Prezidento Roose- | Užsakė 3,000 Moto 

velto Planas rl- Lėktuvamsru Lėktuvams

VVASHINGTON, D. C., birž. 
Netrukus prezidentas 

Rcoseveltas įteiks kongresui 
planą, kuris yra sus jęs su tin
kamu Amerikos jaunimo pa
ruošimu visokioms staigme
noms. Tas planas susivesias 
prie to, kad bus įvestas pri
verstinas lavinimas kiekvienam 
jaunuoliui ir jaunuolei. Vieni 
jaunuolių 
joje, kiti 
Merginos
stovyklose atlikti tam tikras 
pareigas, kurtos yra svarbios 
karo metu.

19.

bus lavinami armi- 
industrijoje ir t. t. 
irgi bus lavinamos

WASHINGTQN, D. C., birž. 
19. — Fordas gavo užsakymą 
per aštuonis mėnesius paga
minti 3,000 motorų lėktuvams. 
Tą užsakymą davė Jungtinių 
Valstijų vyriausybė.

Pranešama taip pat, kad An
glijos užsakymas motorų sie- 
k.ąs 6,000. Tokiu bud u Fordas 
galės išvystyti masinę motorų 
garriybą.

Dėl Liūties Rumuni
joje Žuvo 50 Žmonių

Stimson Ragina Ati
daryti Amerikos Uo
stus Sąjungininkams

NEW HAVEN, Conn., birž.
19. — Henry L. Stimson, ku
ris Hooverio administracijoje 
ėjo valstijos sekretoriaus pa- 
i eigas, pasakė čia kalbų. Jis 
pareiškė minįt, kad Jungtinės 
Valstijos turi atidaryti sąjun
gininkų karo ir prekybos lai
vams savo uostus, kur tie la 
vai galėtų kuru apsirūpinti bei 
padaryti reikiamą remontą.

BUCHAREST, Rumunija, bir
želio <19.
Įvyko baisi liūtis, kuri sugrio
vė apie 100 namų. Kiek žino
ma, žuvo 50 žmonių

Teismuose Bus Ati 
duodama Pagarba 
Amerikos Vėliavai
NEW YORK, birž. 19.

New Yorko municipaliai teis
mai, kurių priskaitoma 28, tu
rės atsidaryti su Amerikos vė
liavos saliutavimu. Tokį patvar
kymą išleido tų teismų pirmi
ninkas Bissell.

Naujos Mados Aparatas Pritaikymui Akinių.

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

*• T

Įvairios žinios iš Lietuvos

tais. Bendroves pagrindinis ka-

r.

Transylvanijoje

Garsinkitės “N-nose

0^8

birž. 
Car-

KAUNAS. — Medvilnės audi
nių ir tekstilės dirbinių gamy
bai, tų gaminių, jų pusfabrika- 
tų bei visų kitų medvilnės ga
minių prekybai įsisteigė stam-

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET META L CO.

'”6 S HatotcdSt. VTCtorv 4965
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Raišom" bet ka. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
audraus tos.

nėjimc dalyvavo keli šimtai 
žmonių.

Skubus patarnavimas 
Patenkinimas užtikrintas

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

Tel. Hemlock 7407 
CHICAGO.

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

Česnakai Padeda Žarny 
Nuodus Pašalinti

\pRvalves? Dažna! sralva PrhŽaMi-
nj srnli būti žarnų apatnodinimaa nno kenks- 
mingų bakterijų storojoj žarnoj. Ateikite 
Šiandien ir Kaukite duosnią bandomąja pa
kelį bekvapių DEARDORN Česnakų tablečių 
lAVIZ' A T dykai. Pamatykite kaip pa- 
U LiV/Al pjausite l poras dienų t 
Saukite DYKAI sampelį i* Walgreen Vais
tinių. Parsiduoda visuose didžiuosuose vais
tinėse. ,

NAUJIENOS, Chicago, UI.

y . _____
KAUNAS, —r šio mėnesio 15 

d. buvo suėję 20 mėtų nuo Stei
giamojo Seimo atidarymo. Tą 
dieną apie šį Seimą ir jo reikšr 
mę plačiai rašė spauda, o orga
nizacinis komitetas gegužėj 2n 
d. buvo suruošęs Steig’aniojo
Seuno 20 metų minėjimą. Mi- bi “Medvilnes Audinių” bendro- 
nėjime dalyvavo buvę Respa-jvė. Bendrovė galės sfeigti fa- 
blikos Prezidentai Dr. K. Gri-| brikus, verpyklas, sandėl us, 
nius ir Al. Stulginskis, žemės j krautuves ir atstovauti užsienio 
ūkio ministras Audėnas, susi-, firmas bei prekiauti jų fabrika- 
siekimo ministras Masiliūnas,'
vysk. Reinys, buvę Steigiamojo pitalas 600,000 Lt. 600 vardinių 
Seimo atstovai ir kt. Viso mi- akcijų po 1,000 lt.

S. & M. AUTO SALE)
'7333 So. Halsted St.

• ’ Mes galime jums sutaupyti 
nuo $50.00 iki $150.00 ant bet 
kokį vartotą kąrą. Visi karai 
garantuoti ir turi praeiti saugos 
inspekciją. Ąteikįte ir pamaty
kite musų nuostabius pirkinius. 
Nereikia įmokėjimo, jei turi nuo- 
la.inį iklarbą, o jūsų vartojama
sis karas gali atstoti rankpini
gius. Galima imti net iki 20 mė
nesių vssimokėjimui. Turime štai 
tokių pirkinių:
1937 TeUaplane 4 durų $4QE 
Sedan, elektr. šildyt iCOU
1936 Packard 4 durų $9C|C
Sedan .............................
1937 Nash, mažasis 4 duru
Sedan, radijo, šildytuvas 
defrosterfs, tik .... w f w
1937 Terraplane 4 durų $OQE 
Sedan, trunkas ..............

IR DAUG KITOKIŲ. 
Atdara Vakarais iki 1U v. 

ir sekmadienį.
7333 SO. HALSiEl) 
Tel. Abcrdeen 3780

$3.95 VERTYBĖS

KAM LAUKTI?
50

ik! *345<>

įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA

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

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Lawndale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

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

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

NAUJ1ENŲ-ACMU Photo
DETROIT. — Henry Ford ir jo dirbtuvių genera

linis manedžeris, Charles Sorenson, studijuoja karo 
lėktuvą. Fordas mano, kad jo dirbtuvės galės paga
minti tūkstantį lėktuvų į dieną— netrukdant auto- 
mobilitj gamybos.

Meksikos Preziden
tas Stoja Už Priver
stino Kareiviavimo 

Įvedimą

Jungtinės Valstijos 
Įspėja Diktatorius

ar KREDITAN

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausią lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA* trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. P^angos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas Iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams danginus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

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

' SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

s

saltimiero Rytmetinių
1480 KYLOCICLES

RADIO
PROGRAMŲ

VALANDĄ RYTO

4
RASTINI:

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050M

MEKSIKOS MIESTAS, 
19. — Prezidentas Lozaro 
denas pasisakė už priverstino 
kareiviavimo ivedima Meksiko- i *-

je. Pavojus Amerikos konti
nentui susidaręs tokis, kad bū
tinai reikalinga sust printi kra
što apsigynimą.

Netrukus busianti sušaukta 
specialia kongreso ^s^ija,, kurL 
turės prezidento sumanymą ap
tarti.

Anglija Ir Amerika 
Prieš “Didesnę Pa- 

, šaulio Dalį”

WASHINGTON, D. C., birž. 
19. — Jungtinių Valstijų vy
riausybė įspėjo Mussolini ir 
Hitlerį, kad bus griežtai pri
silaikoma Monroe doktrinos, tv ...
būtent, nebus leidžiama “ašies 
partneriams” pag'iobti Franci- 
jos ir Holandijos šiame konti
nente esančias kolonijas.

-------------------“—— ■

Nauja Konskripcija 
Anglijoje

*■ • •■ -{' •___ ,

LONDONAiŠ; birželio 19. — 
Darbo m'nisterija pareiškė, 
jog jau esą paruošti planai nau
jai konskripcijai. Netrukus 
šią pašaukti į armiją tam 
ro amžiaus vyrai.

Veik neįtikėtini bar genai! 
Suknelės, kurios padary
tos, kad pardavinėti ma
žiau dvigubai tos kainos! 
Aukuojama! Visos spalvos 
ir stiliai merginoms ir mo
terims! Rayons ... Alpa- 

’ cas,.. Gabardines... 12 iki 
20—38 iki 44—46 iki 52.

ROMA, birž. 19. — Pagaliau 
karas bus 'vedamas tarp An
glijos ir Jungtinių Valstijų iš 
vienos pusės ir “didesnės pa
saulio dalies” iš kitos. Tokį pa
reiškimą padarė Virginia Gay- 
da, kuris yra laikomas lyg ir 
Mussolinio gramafonu.

Tai reiškia, kad Hitleris 
Mussolini tikisi uždėti savo 
teną ant visos Europos ir
tų kontinentų, o paskui kovo
ti prieš Angliją ir Ameriką, 
kur žmonės dar nėra dikta
torių vergai.

ir

ki-

Siūlo Paimti Franci- 
jos Laivyną Už Karo 

Skolas
NEW YORK, birž. 19. — 

Gabriel Lorenz, skelbimų fir
mos prezidentas, siūlo, kad 
Jungtinės Valstijos paimtų 
francuzų laivyną už karo sko
las. Tuo/ atveju, sako jis, Hit
leriui neteks laivynas,. o Ame
rikai nereikės statyti , naujų 
laivų, kurie atsieis milijonus 
dolerių.

Autožyrai Meksikos 
Sienos Saugojimui
WASHINGTON, D, C., birž. 

19. — James Houghteling, imi
gracijos ir natūralizacijos de
partamento komisionierius, ren
giasi pasiūlyti, kad butų pa
skirti autožyrai Meksikos sie
nai saugoti. Manoma, kad per 
tą sieną įsigauna į Jungtines 
Valstijas nemažas skaičius 
eivių, kurių tarpe gali būti 
šokių šnipų. 1

MADOSr

32 W. Washington St. 
1654W. Chicago Avė. 
4736 S. Ashland Avė.bu- 

tik-

Garsinkitės “N -nose”

M/AIRIO
.3119 Lincoln Avė. 6409 S. Halsted St. 3356 West 26th Street
OPENTUES., THURS., SAT. EVENINGS UNTĮL 10 6306 W. Cermak Road

Vr05 SS?®5' 

59c

, vis05
AP- *
P* 3

SutaupytiKAM LAUKTI? S
No. 4418—Ši suknelė susideda iš 
dviejų šmotų. Sukirptos mieros 12, 
14, 16, 18 ir 20.

Pullman Gamina
Šovinius Anglijai

Pullman vagonų Bendrovė 
gavo užsakymą pagarbinti 200,- 
000, 6 colių dydžio šovinių An
glijos karo laivyno patrankoms. 
; Didžiuma darbo bus atlikta 
Pullman fabrike, Butleryj,

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vtp naudingos*

NUOLAIDA 
LIBERALI

at- 
vi-

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

Turtas virš - - -
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3^% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

$4,900,000.00
$350,000.00

LOAN ASSOClATlONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRginia 1141

PIRKDAMI 1940
DABAR!

Pradėkite taupyti dabar su Servel 
Electrolux gesiniu refrigeratoriu, 
kurs neturi judomų dalių šaldymo 
sistemoj, kas galėtų nusidėvėti ar 
trukšmą daryti.
Taupykite per metų metus nuo val
gių, žemų operavimo išlaidų „ ir 
trukšmo.
Mes esame vieninteli nepriklausomi 
E’ectrolux dyleriai Englewood apy
linkėje.

METU MODELĮ
O

rSERVEL

Naujausi Pagerinti 1940 Mode
liai Tik $129.50 .

SPECIALĖ APRIBUOTA PASIŪLA
Turime Naujai Dirbtuvėj Perdirbtų Modelių 
Nuo 4 iki 7 Kub. Pėdų Mieros už UvvūU

Galima Sutvarkyti TERMINAIS—Imkite 2 Metus Išmokėti

ENGLEWOOD STOVE and REPAIR COMPANY
* . ‘t - -■

6850 SO. GREEN STREET H Bloko Nuo Halsted Gt. Tel. ENGLEVVOOD 3630

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L

Čia įdeda 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį Nn —
Mieros -----------  per krutinę

(Vardu ir pavardė)

(Adręaaa)

(Mieitu Ir valstija)
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The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
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4.00 
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Chicagoje—paštu 
Metams_____

Pusei metų —— 
Trims mėnesiams . 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išsiuntinėtojus: , 
Viena kopija------------—
Savaitei ------ f------------------
Mėnesiui -----------

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta):

Metams ______
Pusei metų -------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .....-------------------- $8.00
Pusei metų ___  4.00
Trims mėnesiams’---------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

3 
18 
75

$5.00
2.75
1.50 
1.00 

.75

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St.» 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Francuziją su jos pagarsėjusiai Bet už dviejų metų, rugsėjo 
mėnesį 1939 m., Amerikos ko
munistų partija padarė šitokį 
pareiškimą:

“Karas, kuris iškilo Euro
poje, yra Antrasis Imperialis
tų Karas. Valdančiosios ka
pitalistų dvarininkų klasės 
visose kariaujančiose šalyse 
yra lygiai kaltos dėl šito ka
ro. Komunistai... eina pas 
kareivius frontuose ir į ma
ses namie, aiškindami, kad 
šis karas neatneš žmonėms 
nieko kito, kaip tiktai skur
dą, sunkumus, sunaikinimą 
ir mirtį?’
Pirmiaus komunistai sakė.

Koalicinė valdžia Amerikoje
Prezidentas Rooseveltas netikėtai paskyrė du repu- 

blikonu į svarbias vietas savo kabinete: laivyno sekreto
riaus ir karo sekretoriaus. Pirmai tų vietų yra nominuo
tas pulk./Knox, kuris buvo republikonų partijos kandida
tas į vice-prezidentus 1936 m. rinkimuose, antrai — Hen
ry L. Stimson, buvęs valstybės sekretorius prie Hooverio.

Šis Roosevelto žingsnis sulaužė daugiau kaip per 
šimtą metų įsigyvenusią Jungtinėse Valstijose tradiciją. 
Amerika yra papratusi turėti vienos partijos vyriausybę. 
Kuomet būna išrinktas prezidentu republikonas, tai ji
sai sudaro kabinetą vien tiktai iš republikonų ir taip pat 
tiktai republikonus skiria į visas aukštesnes vietas kraš
to administracijoje. O kuomet rinkimus laimi demokratų 
kandidatas į prezidentus, tai republikonai yra šluojami 
lauk ir jų vietas užima demokratai.

Tačiau reikia pasakyti, kad ta grynai partinės val
džios taisyklė ne visuomet būdavo griežtai vykinama. 
Pragresyviai republikonai neretai atsimesdavo nuo savo 
partijos ir remdavo demokratus. Daug kartų taip yra 
elgęsis velionis La Follette iš Wisconsino, senatorius Nor- 
ris iš Nebraskos, senatorius Johnson iš Californijos, ir k. 
Antra vertus, partijų skirtumai Amerikoje nėra labai 
aiškus. Kiekviena didžioji partija susideda iš įvairių sro
vių, tarp kurių kartais eina aštresnė kova,- negu tarp 
skirtingų partijų.

Republikonai Knox ir Stimson remia beveik ištisai 
Roosevelto užsienių politiką, tuo tarpu kai daugelis de
mokratų — pay. senatorius Wheeler iš Montanos ir se
natorius Walsh iš. Massachusetts j 
Frank Knox savo i 
visą laiką stoja už tai, kad Jungtinės Valstijos padėtų 
demokratijoms kovoje prieš Hitlerį. Henry L. Stimson 
neseniai padarė spaudoje pareiškimą, kad Jungtinės Val
stijos turėtų leisti sąjungininkų laivynui naudotis Ame
rikos uostais.

Paskyrimas tų dviejų republikonų į atsakomingas 
vietas Roosevelto kabinete labai sustiprins dabartinę J. 
V. administraciją. Republikonų partijai dabar bus sun
ku kovoti prieš Rooseveltą. Už keleto dienų prasidės jos 
konvencija Philadelphijoje. Įdomu, ką ji darys, kuomet 
stambus republikonų šulai sutiko kooperuoti su preziden
tu.

Europos kontinente 
armija. Paliko nesumušta tiktai Anglija.

Dabar Stalinas yra nusigandęs. Jisai jau rengiasi 
statyti milžinišką tvirtovių liniją nuo Arktiko juros iki 
Viborgo (Suomijoje) ir siunčįa pusės miliono armiją į 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos teritorijas. Iš baimės jisai 
skubinasi įsitvirtinti prie Baltijos juros. Nes jisai numa
no, kad Hitleris, pabaigęs karą vakaruose, gali pasukti 
į rytus. Net dar įr neužkariavęs Anglijos, Hitleris gali 
sumanyti pasiieškoti duonos Ukrainoje ir gasolino bei 
alyvos Kaukaze.

Maskvos paktas, kuris buvo pasirašyta^ perėitą rug
piučio mėnesi, nacių nuo tų žygių nesulaikys, kaip jų ne
sulaikė visos nepuolimo ir “draugingumo,, sutartys, ku
rias jie buvo pasirašę su Pilsudskiu*

Iš tiesų, sovietų Rusija šiandien yra Visai panašioje x 
padėtyje, kaip kad buvo Lenkija po Miuncheno konferen- kad karo kurstytojai yra Vo- 
cijos. Lenkai tuomet džiaugėsi, atsiplėšę Tescheną nuoĮkietijos ir Italijos fašistai ir Ja- 
čekoslovakijos ir gavę bendrą sieną su Vengrija — o 
kas paskui su Lenkija atsitiko?

Tas pats gali’ atsitikti ir su SSRS. Vienintelis skir
tumas yra tiktai tas, kad prieš Vokietiją dar kariauja 
Anglija. Jeigu Anglija suklups, tai Rusija neišvengs Len
kijos likimo.

Stalinas tai mato. Bet Rusijos siena per šimtus my
lių, skersai visą Lenkiją, susisiekia su Vokietijos siena. 10 paskui jie paskelbė, kad de- 
Nežiurint kiek tvirtovių bolševikai statys Suomijoje ii* ^kratinėse šalyse žmones ne- 
kiek kareivių jie laikys Pabaltijo kraštuose, ta siena Len- Normaliai veikiąs žmogaus 
kijoj paliks atdara. Ją apstatyti tvirtovėmis imtų dešim- protas negan tą patį daiktą 
tį metų. O Hitleris gali ateiti jau šiemet arba ateinan- vieną kartą laikyti juodu, kitą 
Čiais metais. kartą baltu. Tai kas įvyko tar-

Dabar Stalinas, tur būt, pradeda suprasti, kad jisai, Pe iy37 m. hepos mėnesio ir 
padėdamas naciams sudraskyti Lenkiją, kasė sau duobę.
T, . v. i. j i i • • i 7 i- i Amerikos komunistų nusista- Jisai šiandien duotų kažin ką, jeigu butų galima padary- Ls„ taip griežtai pasikeitč? 
ti taip, kad tarp Vokietijos ir Rusijos dar stovėtų nesu- Maskvos politika pasuko į prie- 
mušta Lenkija! Net mažiukė Lietuva jam atrodo šiokia šingą pusę!
tokia apsauga nuo Hitlerio smūgių. Vadinamoji komunistų parli-

Pardavęs vakarų demokratijas, Stalinas pardavė ja Amerikoje yra tiktai Mas- 
Rusijos ateitį fašizmui. Galimas įniktas, kad ji dar bus|kvos Polltlkos gramofonas, 
išgelbėta Anglijos ir Amerikos pastangomis. Pereitamė 
pasaulio kare Lenino Rusiją, kurią buvo pavergęs kaize
ris, išgelbėjo talkininkai, sumušdami kaizerio armijas. Šį 
kartą uždavinys bus sunkesnis, nes Francuzija jau nu
galėta, o Italija eina išvien su naciais. Bet paskutinė vil
tis dar neišnyko. Tačiau Stalinas turi be atidėliojimo 
stoti į talką Anglijai, — jeigu jisai dar: gali pasiliuosuo- 
ti nuo Hitlerio jungo.

iš IVLassachusetts prieš ją kovoja, 
laikraštyje, “The Chicago* 'Daily News”,

SVEIKINA LIETUVOS 
OKUPACIJĄ

Brooklyno komunistai, išgir
dę apie sovietų armijos okupa
ciją Lietuvos, susirinko “Lais
vės” pastogėje ir priėmė rezo
liuciją, kuri baigiasi tokiais žo
džiais:

Stalino klaida
“Mes sveikiname Sovietų 

Raudonosios armijos padary- 
♦ llo r/Tr r# i ii n T i*/Alntr/A i

Trumpai, drūtai apie viską
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)

ponijos milituristai; o paskui 
jie pareiškė, kad valdančios 
klasės visose kariaujančiose ša
lyse yra lygiai kaltos dėl karo.

Pirmiaus 'komunistai šaukė 
Ameriką sudaryti bendrą fron
tą su demokratinėmis valstybė
mis prieš fašistinius agresorius;

MARŠALAS PETAIN — 
FAŠISTŲ ŠALININKAS

Stalinas apgavo Europos demokratijas, susitardamas 
už jų nugaros su Hitleriu. Maskvos paktas, kurį Moloto
vas pasirašė su Ribbentropu pereitą rugpiučio mėnesį, 
atidarė kelią naujam pasaulio karui, ^ei ne tas paktas, 
naciai niekuomet nebūtų drįsę pulti Lėnkiją ir įsivelti į 
kovą su britų ir franeuzų imperijomis. Jau savo* knygoje 
“Mein Kampf” Hitleris yra pasakęs, kad vesti karą dvie
juose frontuose kartu Vokietija negalį.

Stalinas žinojo, kad naciai kariaus, kai tiktai jisai 
pasižadės neiti i pagalbą Lenkijai. Už savo prižadą na
ciams jisai išsiderėjo riebų atlyginimą: Vokietija turės 
atiduoti sovietams pusę Lenkijos teritorijos ir leisti jiems 
šeimininkauti Pabaltijo kraštuose.

Savo atlyginimą sovietų diktatorius jau atsiėmė. Tik 
Suomijoje jam ne labai pasisekė, nes suomiai, užuot pri
ėmę be kovos Stalino “protekciją”, kaip kad pasielgė Es
tija, Latvija ir Lietuva, nutarė gintis; ir tik po trijų su 
puse mėnesių kruvinų grumtynių Maskva šiaip-taip suo
mius nugalėjo.

Bet po Suomijos paklupdymo Stalinas jautėsi sau
gus ir tikėjosi, kad, karui besitęsiant, jisai gaus progos 
dar labiau praplėsti savo imperijos ribas ir savo įtaką 
pasaulyje. ■. <

Tačiau Stalino planai buvo paremti jo įsitikinimu, 
kad Vokietijos karas su vakarų demokratijomis tęsis il
gai. Juo ilgiau jisai tęsis, juo labiau išsisems Vokietijos, 
Anglijos ir Francuzijos jėgos, ir galų gale šios valstybės 
pasidarys taip silpnos, kad sovietų valdžia galės daryti 
ką norės Europoje ir Azijoje.

Čia Stalinas padarė baisią klaidą. Hitlerio “blitz- 
kriegas” (žaibo karas) pasirodė taip sėkmingas, kad per 
trejetą mėnesių naciai užkariavo Norvegiją, Daniją, Ho- 
landiją ir Belgiją ir parbloškė galingiausįjį savo , priešą

O tie žygiai tai — okupavi
mas Vilniaus, Kauno, šaulių, 
Panevėžio, Raseinių ir kitų Lie
tuvos miestų. Reiškia jie sveiki
na Lietuvos okupaciją!

Be to, Brooklyno komu-na- 
ciai pasiuntė sveikiriimą ir Pa
leckio kabinetui.

RUSIFIKACIJA SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE

Jau seniai pasaulis pastebėjo, 
kad Rusijoje tolyn vis labiau at
gyja nacionalizmo dvasia. Rusi
ja pradėjo garbinti senovės did
vyrius — kunigaikščius ir ca
rus, pradėjo spaudoje vesti pro
pagandą už tėvynės meilę ir 
agituoti už galingą rusų iinpe- 
riją, 

i

šitą tendenciją link naciona
lizmo ir imperializmo sovietų 
Rusijoje šiomis dienomis apra
šė “Naujienų” specialus kores
pondentas Lietuvoje.

“SSSR jaunimas”, sako- ji
sai, “dėka tos šėlusios agita
cijos, yra labai patriotiniai, 
net šovinistiniai nusiteikęs. 
Nacionalizmas augte auga. 
Jisai auga komunizmo są
skaitoje. Iš čia jau seka tasai 
naujas atgijęs rusų imperia
lizmas. Tiesa, kitos SSSR 
tautos turi plačią tautinę au
tonomiją, bet gretą viso šito 
eina ir rusifikacija. Visose 
mokyklose yra rusų kalba

privaloma; Jos mokėjimas ne 
tik gero tono pažymys, bet 
kartu ir kulturingumo pažy
mys! Tilt! prisiminkite, kad 
dabar raidynas visur rusų. O 
dar ne taip seniai kai kurios 
tautos turėjo savo originalų 
raidyną, o kitos vartojo loty
nų raidyną, dabar tai visa 
naikinama arba jau panai
kinta. Į lotynų raidyną žiūri
ma kaipo j reakcingą raidy
ną?’
Reiškia, tautoms, kurias val

do Maskva, yra brukama rusų 
kalba ir rusiškas alfabetas — 
taip, kaip kitąsyk darė caro val
džia. Caro valdžia buvo užsi
spyrusi įvesti lietuvių spaudoje 
“graždanką” (rusišką raidyną) 
ir su šituo tikslu uždraudė lie- /
tuvių raštus, spausdintus loty
nų raidėmis. To rezultate Lie
tuva per 40 metų peturėjo sa
vo spaudos, ♦;

Bolševikai dabar taip pat 
pradėjo vykinti rusifikacijos 
politiką. Todėl, jei Lietuva ne
išsivaduos iŠ Maskvos jungo, 
tai ji gali susilaukti tokio pat 
spaudos persekiojimo, kaip Mu
ravjovo laikais.

Iš KUR JIE GAVO TĄ 
“ĮKVĖPIMĄ”? 

‘ . . r.. .
r.

. Liepos mčpesį 1937 m. Ame
rikos komunistų partijos centro 
komitetas paskelbė rezoliuciją, 
kurioje sakoma:

“Visos pastangos turi būti 
atkreiptos į tai, kad Ameri
kos žmonių taikos judėjimas 
susivienytų su pasaulio judė
jimu prieš karo kurstytojus 
— Vokietijos ir Italijos fašis
tus ir Japonijos militaristus 
— ir kad susidarytų bendras 
demokratinių valstybių fron
tas prieš fašistinius agreso-

Priešakyje Francuzijos vy
riausybes, kurį pasiūlė separa- 
tinę taiką Vokietijai, stovi se
nas armijos veteranas, marša
las Petain. Vierias laikraštis 
apie jį rašo:

“Vienas iš Francuzijos va
dų, kurie visuomet buvo pa
lankus generolui Franco ir 
Ispanijos fašizmui, buvo se
nas maršalas Petain. šis Ver- 
dun’o herojus, dabar 84 me
tų amžiaus, yra, ar buvo, žy
mus kareivis; bet tai nereiš
kia, kad jisai buvo ir žymus 
valstybes) vyras. Po Ispanijos 
pilietinio karo jisai buvo pa
skirtas ambasadorium į Ispa
niją. Jo uždavinys buvo pa
daryti generolą Franco Fran
cuzijos draugu. Visa, ką jisai 
laimėjo, buvo prižadai žo
džiais. Franco buvo ir paliko 
pririštas prie Hitlerio ir Mus- 
solinio.

“Taigi nepripuolamai Pe
tain buvo pastatytas valdžios 
priešakyje, kuri išdavė (są
jungininkę Angliją) ir pasi
davė. Francuzija buvo pasi
rašiusi iškilmingą prižadą 
niekuomet nedaryti atskiros 
taikos. Petain’o valdžia šitą 
prižadą paniekino. To ne ga
na. Po priedanga prašymo 
paliaubų, ji viešai paskelbė, 
kad ji nebeturi jėgų toliaus 
kurianti, šituo budu sunaikin
dama kovos dvasią daugelyje 
savo divizijų.”
žodžiu, tas Verdun’o herojus 

vaidina išdaviko rolę. Už savo 
patarnavimą naciams jisai, vei
kiausia, negaus nieko. Bet 
Francuzijos demokratiją jisai 
gali pražudyti.

Panašią rolę suvaidino Vokie
tijos maršalas Hindenburgas, 
ktfris irgi buvo garsus genero
las, bet labai prastas politikas. 
Maršalas atidavė Vokietijos res
publiką Hitleriui, turėdamas 
daugiau kaip 80 metų amžiaus.

šią vasarą vidurinių mokyk- 1 
lų aukštesnių klasių mokiniams 
ruošiami priverstini fiziniai 
darbai. Mokiniams bus suruoš
tos darbo stovyklos. Šiose sto
vyklose mokiniai daugiausiai 
dirbsią žemės darbus busia- 
miems geležinkeliams ir plen
tams. Be to, darbo stovyklose 
bus mokoma kariškos mankš
tos. Išviso tokiose stovyklose 
stovyklaus koks keletas tūks
tančių jaunimo.

Be šių darbo stovyklų moki
niams dar ruošiamos ir sava
noriams, kas norės tai galės 
prie kelių taisymo padirbėti.

Kaip jau žinote, pereitais me
tais tokiu savanorišku, sutelk
tiniu darbu buvo tiesiamas ge
ležinkelis iš Kretingos į šven
tąją jau šiemet pradės veikti. 
Taigi šiemet vasaros proga pa
sinaudojant bus tokie savano
riški darbai žemės darbams su
ruošti ir kitose vietose.

Skubiai bus pradėti naujo ge
ležinkelio darbai, kuris eis per 
Suvalkiją iš Kazlų Rudos į Jur
barką, o iš lenais jisai pasuks 
į Lietuvos pajūrį.

žymėtina, kad šitas geležin
kelis Suvalkijoje praeis netolie
se Naujienų redaktoriaus P. 
Grigaičio tėviškės.

— o —
Vilniuje jau eina net šešioli

ka periodinių leidinių, iš kurių 
aštuojii žydų kalba. Lenkų kal
ba eina net trys dienraščiai. Iš
viso lenkai dabar Lietuvoje tu
ri net keturis dienraščius. Ro
dos, netektų jiems skųstis, kad 
jie Lietuvoje kultūriškai skriau
džiami. Lenkų dienraščių tira
žą žymiai padidina čia Lietuvo
je internuotos lenkų kariuome
nės dalis, o taip pat atbėgėliai.

Išskynus vieną, visi kiti len
kų kalba einą dienraščiai savo 
ypatingu palankumu Lietuvai 
nepasižymi.

— o —
Buvęs seniau aštrus kuro 

klausimas dabar susinormavo 
ir tenka manyti, kad net žiemos 
metu Lietuva bus visiškai ka
ru apsirūpinusi.

Kuro daugiausiai perkama 
Vokietijoje ir SSSR. Bent kiek 
sunkesnis to kuro iš tenais at
gabenimas, bet, rodos, jau ir 
čia visos kliūtys nugalėtos. At
rodo, kad toji buvusi skaudi 
bėda, jau dabar išgyventa.

— o —

A. dabar ateina veik normaliai, 
tiesa, bent su poros kitos są- 
vaitės suvėlavimu, bet jisai 
tvarkingai gaunamas.

Štai U.S.A. lietuvių laikraš
čiai taip pat gaunami, tai spėju, 
kad ir jus iš Lietuvos laikraš
čius ir laiškus jau normaliai 
gaunate.

— o —
Žiemkenčiai javai gerai želia, 

nors vasarojas šiemet suvėluo
tai buvo pasėtas, bet ir tas ge
rokai atrodo, mat paskutiniu 
metu butą gražaus lietučio, ku
rio taip buvo labai pasiilgę Lie
tuvos ūkininkai.

Bent kiek prasčiau su gania
va, nes ilgai žolė nežėlė, bet da
bar ir ji taisosi, pievos sodriai 
želia.

— o —
Nors ir buvo Lietuvoje užsi

mota dėl popierio taupumo su
mažinti dienraščių formatus, 
bet tai veik nevykdoma. Dien
raščiai kokio didžio ėjo, taip ir 
tebeina. Tiesa, jie gal galėtų 
būti žymiai didesni, nes dabar 
tikrai dienraščius Lietuvoje la
bai visi skaito ir jų tiražas vis 
auga.

— o —
Lietuvos kurortai vasarai ar

tėjant stipriai ruošiasi svečius 
sutikti. Tiesa, šiemet iš užsie
nio nebus turistų, bet už tai sa
vų svečių bus pakankamai, mat, 
jau nėra kur į užsienius išvyk
ti atostogauti.

— o —
Tenka patirti, kad vienas jū

sų korespondentas neužilgo iš
vyks į Baltijos valstybes. Jisai 
pasiryžęs nuvykti į Suomiją, 
Švediją,’o jei pavyks — £aj gal 
nėf ir į SSSR, tuo budU^š jo 
gausite tikrai įdomių aprašymų.

Sunku dabar išvykti svetur, 
mat, visokie suvaržymai veikia, 
bet jau žygiai padaryti ir atro
do sėkmingi. Tai už keleto sa
vaičių jo korespondencijas jau 
gausite iš svetur. Tenka lauk
ti, kad jo tos korespondencijos 
bus labai įdomios, nes tenais 
jam pavyks susieiti su žymes
niais vietos politikais.'

V—26—40. « —J. K.
(GALAS)

'V

— o —
Vilniaus lenkų kalba gimna

zijose mokslas baigiasi ramiai, 
šiemet pirmą kartą Vilniuje tų 
gimnazijų mokiniai laikysią iš 
lietuvių kalbos egzamenus. Mo
kytojai pastebi, kad lietuvių 
kalboje lenkai mokiniai padarę 
žymią pažangą. Esą skųstis vi
sai netenka, visi dirbo išsijuo
sę ir todėl pastebiama žymi pa
žanga. Lenkų jaunimo dalis su
sipažinę su Lietuvių literatūra 
patyrė, kad ji ne tik nemenkes
nė už lenkų literatūrą, bet kai 
kuriais atsitikimais net prana
šesnė, todėl ją ir pamėgo.

— o —
Lietuvoje autobusų, automo

bilių judėjimas dabar visai lai
svas, nes benzino turima kiek' 
tik reikia. Tenka pažymėti, kad 
automobilių judėjimas ne tik 
nemažėja, bet auga. Daug kas 
perka naujas mašinas. Tai įro
do, kad ūkiškas) gyvenimas lai
kosi tam tikrame lygyje, jis jei 
neauga, tai bent nemažėja.

MM O

Visos Lietuvos įmonės, fabri
kai, dirbtuvės dirba visai nor
maliai. Jei karo pradžioje kai 
kurios iš jų dėl žaliavos stokos 
pradėjo darbus mažinti, tai da
bar vėl intensingai darbai eina, 
nes vienas žaliavas pakeitė ki
tomis, o kurių seniau iš viso 
truko dabar šiaip taip kitų pra
simanė, surado kitas rinkas ir 
visi darbai eina normaliai. O 

___ _______________ . kai kuriuose fabrikuose darbui 
lininkai Pundzius, Palys, Puzi- net padidėjo, nes turi naujų už- 
nas, Tarabildienė ir Joriynas. sakymų.

Lietuvos Padangėje
KAUNAS.—Taupomųjų Vals

tybes kasų premijas už geriau
sius meno kurinius laimėjo dai-

įvairios žinios 
iš Lietuvos

Darbininkų Būklė 
Vilniuj

VILNIUS. — Prieš karą, Vil
niaus sritį valdant lenkams, Vil
niaus pramonės darbininkų bū
klė buvo labai sunki. Eiliniai, 
nekvalifikuoti darbininkai už
dirbdavo iki 2.50 zlotų dienai, 
o moterų dienos uždarbis te
siekdavo 80 grošų. Dabar, dė
ka Lietuvoje veikiančių įstaty
mų, kurie jau pritaikyti Vilniu
je ir jo srityje, darbininkų už
darbiai sureguliuoti, nustatant 
minimalias uždarbio normas. 
Šiandien pramonės darbinin
kams Vilniuje minimumas nu
statytas 5.50 litų darbo dienai, 
o moterims — 4.60 lt. Kvalifi
kuotieji darbininkai gauna, ži
noma, aukštesnes normas. Vil
niaus pramonės bei amatų dar
bininkų uždarbio normos suly
gintos su Kaune veikiančiomis 
normomis. Jei kurioje įmonėje 
darbininkams mokamos žemes
nės normos, ten daro interven
ciją darbo inspektorius, ar, rei
kalui esant, speciali Vidaus Rei
kalų M-jos komisija, kuri ir nu
stato atlyginimo minimumui 
nę tik eiliniams, bet ir kai ku
riems kvalifikuotiems darbinin
kams — šoferiams, įvairiems 
transporto darbininkams ir kt
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
MANO ĮSPŪDŽIAI 
DAILĖS CHORO 

PIKNIKE

I ublikos) neperdaugiausia, bet I gūsių. Ir visi iki šiol santaikoj DrJ J. Jonikaitis, Dr. dentis- nimas bus ekskursija laivu į finis susirinkimas.

įvy-

buvo apsiniaukę. Ot, ro- 
tuoj pradės lyti. Ginčija- 
savo šeimoje: vieni kalti- 
gaintą už debesų varinėj i- 
ant Birutės daržo, antri

Nedėlioj, birželio 9 d., 
ko Dailės choro piknikas. Iš 
ryto 
dės, 
mes 
nam 
mą
rengėjus, buk jie prasti oro ži
novai.

Štai, apie pietus ir saulute 
pradėjo šypsotis, o mes irgi 
pralinksmėjom. Na, suvažiavo 
keletas mašinų su draugais ir 
visi ragina 
čiau!”

Aš, kaipo 
čiams
do, o mano Jonas vyriško “le- 
monado”. Ir taip, apsimainę 
keliais žodžiais, sėdom į maši
nas ir traukėm į Birutės dar
žą.

važiuokim grei-

siūlau
šeimininkė, sve-

naminio lemona-

SENU FUR 
KAUCIII 
REIKIA! ■■■

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

JUS GAUSITE 
*25.00 iki *50.00 
Pinigais Nuolaidos

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

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

NAIJI1941 
FUR KAUTAI

vos mums apsidairius, kad pra
dėjo važiuoti, net eilės prie 
vartų stovėjo kol tvarkdariai 
sueiliavo mašinas. Aš sutikau 
ponią Dilienę — tai smarki 
Dailės choro veikėja. Bekalbant 
sužinojau, kad šiandien jos 
gimtadienio sukaktuvių diena. 
Tuojau susirinkom daugiau 
choristų ir užtraukėm linksmo 
gimtadienio dainelę. Ponia Di
lienė sako, “jei dainavot, tai da
bar pavaišinsiu.” Na, ir vaiši
no. Valgėm, gėrėm ir, dar dau
ginus dainavom.

Vėliau susitikau visą eilę 
Dailės choro rėmėjų ir biznie
rių, kaip tai pp. Ainbrozevičius, 
valgomųjų daiktų krautuvės 
savininkus; ponią Smailienę, 
vaistines savininkę; A. Kudžie- 
nę, alaus daržo savininkę; p. 
Blis, namų kontraktorių; advo
katą Janulionį (Jeffersons) ir 
daug kitų.

Po 24 metų
Man taipgi buvo labai malo

nu susitikti p. A. Valašimą, ku
rį per apie 24 metus nemačiau. 
Ot, taip norėjau pasikalbėti 
apie praeitį, bet vis to laiko 
trūksta. Vieni draugai tempia 
pas save, antri vėl pas save. 
Taip ir neturėjau progos pasL 
kalbėti. Bet prižadėjau nuva-

Valašimai labai simpatingi 
žmonės ir linksmo budo. Mylė
čiau juos matyti Dailės choro 
garbės narių tarpe, arba tarpe 
dainininkų.

Su drauge Dailidiene apėjom 
daržą. Gražus įspūdis. Publika 
taip linksmai nusiteikus. O ve į

Net uz w U| 
Tik - - - O V

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

seną Fur Kau- 
dabar—tas su-

MARIO
Atdara antr., ketv., šeštad. 

vakarais, iki 10.
VV. WASHINGTON ST. 
W. CHICAGO AVĖ. 
SO. ASHLAND AVĖ.
WEST 26th STREET 
LINCOLN AVĖ.
W. CERMAK ROAD 
SO. HALSTED ST.

32 
1654 
4736 
3356 
3119 
6306 
6409

Susirinku 
tas A. J. Andrews su žmona, Put-in-Bay liepos 4 d. Publika mas buvo sušauktas atvirute- 

j narių. 
Buvo svarstymas apie Chas.

— Reporteris. Martin, kuris kovo 10 d. dėl

sugyveno. Ot, rodos, Viena šei
ma. Nėra skirtumo, seni at
jauni, vieni antrus niekad ne- 
užgaul’oja ir nepažemina. Tąi 
puikus pasielgimas iš chor stų1 rektorius Chas. Stapanauckas, * ---------
pusės. Butų gerai, kad valdyba Gailunai, Krupinskai ir daug Įfomunaciai 
ir ant toliaus butų atsargi, ne- kitų, 
duotų 
niams

adv. J. G. Jefferson, inž. B. galės laivu pasivažinėti ir vėl mis. Dalyvavo daug 
Shiller, su žmona, D.. B. Bra- linksmai ląiką praleisti, 
zis su žmona, laidotuvių di-

Iš Lietuvos

kokiems nepraustabur- 
sudemoraliziioti Choro 

s, nes Dailės chorui 
pritaria visa lietuviška inteli
gentija. —Pasvalietė A. J. Z.

Vilniaus atgavimo paminėji
mo paskolino SLA organiza
cijoms L. A. P. klubo vėliavą 
be klubo žinios. Keli trukšnia- 
dariai užsipuolė ant pirmi
ninko ir norėjo nubausti už

Mat, tas piknikas buvo ren-' PraylaŠauia 
giamas dėl palaikymo radio Greitą Rojų 
valandos, kurią dabartiniu lai-' D L Kliube komunaciai 
ku Dailės choras pildo. Pub
likoj, matyti, yra užuojauta.'garbįnįmą jr džiaugiasi Hitlė- 
Detroito lietuvių publika nori, rįo lainlėjimais. Kaip tik su-, 
kad »r toliau tęstųsi radio va- sirenka keli komunaciai kitos aukas, kad sušelpti nukentė- 
landa. Įkalbos nesigirdi kaip tik apie'jusius Vilniaus krašte žmones.

Buvo duotas radio išlaimėji-'Staliną^ir Hitlerį. Komunaciai Ir dar LAP. klubas buvo išrin- 
mui prie įžangos. Radio lai- turi mintyj, kad Hitleris visus*kęs savo delegatus prisidėti 
mėjo Anna Kidulas, 626 Lei-'vjso pasaulio žydus išnaikins,1 prie to darbo.

^aro didelį Stalino ir Hitlerio pasielgimą. .

Delegatai Rengiasi 
Važiuoti i SLA 
Seimą Chicagoje

SLA 352 kuopos delegatai 
jau rengiasi išvažiuoti į SLA 
seimą Chicagoje. Jie yra Char
les Martin, generalis SLA or
ganizatorius antro vajaus Mi
chigan valstijoje; B. Keblai- 
tienė 352 kuopos organizatorė įTd'imo “kada jas’pradėj 
pirmo ir antro vajaus, kuri 
pasiekė 5 laipsnį, prirašius 
daugiausiai narių; 1_. ____
šiene, ; „
organizatorė; J. Ambros, 5444 smagiai linksminas, vieni 
Livernois avė., 'kuopos iždi-dainuoja, treti vaiši- 
ninkas; J. Besasparis, per ilgą na* ^et malonu iš šalies žiūrė- Birželio 16 d. įvyko

cester et. Kidulai yra geri Dai- o Stalinas tuoj aus kapitalistus 
lės choro rėmėjai ir visuomet nuvers. Tai bus dangiškas ro- 
dalyvauja choro, parengimuo
se. Frank Kidulas yra daug 
pasidarbavęs prie radio valau-1

o Stalinas tuoj aus kapitalistus

jus ant žemės greitu laiku. 
Bus matyti, ar įvyks.

Komunacių pranašavimais 
leisti Dailės choras. SaIi nukentėti nekalti žmonės.

M. Kerne-1 Choras visuomet -savo paren- L. A. P. Klubo
pirmo vajaus generale gimuose turi gražią publiką. TrilkŠrnillfifa's

Susirinkimas

Ar ne keistai išrodo? Visos 
sroves rengė pramogas, rinko

KAUNAS.—Darbo Rūmų su
rengtuose bendrojo lavinimo ir 
įvairių specialybių kursuose 
šiuo mėtų mokosi apie 8,000 
darbininkų. Pereitų metų pa
baigoje Darbo Bumai yra suor
ganizavę 34 įvairius kursus ir 
šiemet jau spėjo surengti 44 
kursus. Pastaruoju metu dau
giau organizuoja spec. kursų.

Tie patys trukšmadariai 
prieš du metus buvo trukšmą 
sukėlę LAP. klube, taip pat 
prieš C. Martin, dėl susirinki
mo permainymą vieną sykį. 
Ką mano atsiekti tokie gaiva
lai? Organizacijas ne stij 
na, bet griauna.

Klubielis.

KAUNAS. — Gegužės 28 d. 
į Estiją išvyksta trečias žemės 
ūkio darbininkų transportas, šį 
kartą vyks apie 500 asmenų. 
Paskutinis darbininkų transpor
tas išvyks birželio pirmoj pu
sėj.

t r tik š- 
laiką darbavęsis kuopos pa- Sekantis choro pasilinksmi- mingas L. A. P. Klubo pusme- 
rengimuose bei teatriniuose1--------------—----- ----------------------------------------------------------
lošimuose; A. Andriulis, iš 211
kuopos persikėlęs į 352 kuopą, gU 
daug kartų dalyvavęs seimu o- O 
se kaipo delegatas iš 21 kuo- O 
pos — o kad ne jis tai jo žino- O 
na; ir vienas delegatas iš 200 Ea 
kuopos. Delegatai išvažiuos pS 
karais anksti sekmadienio ry- S 
tą, birželio 23 d. iš Detroit, £? 
Michigan. . *»

SLA 352 kuopa dabartiniu irs 
laiku gražiai susitvarkius, už

musų brangus ir nenuilstanti. t:ufiablJs. "rgan‘za^rl"!;.. a^ 
veikėjai dirba sušilę, pa tarnam I 
ja publikai ir nei nesiskundžia 
nuovargiu. Tai, yrą abu. Kučin
skai, abu Diliai, abu Strazdai, 
J. Pilka, Šalaviejus, Jurgis 
Kiab, p. Repšienė, ir kiti. Mel
džiu atleisti, kad visų dirban
čių vardų nesuminėjau, nes ne 
visus pažinau.

Dailės chore yra ir jaunuo
lių, kurie yra pusėtinai apsipa- 
žinę su veikimu, bet šį 
apie juos praleisiu, nes ne visų

ma-Ponią Keblaitienę taipgi 
čiau, tik neturėjau progos su
sitikti. Ji buvo viena iš smar
kiausių SLA organizatorių. 
Daug naujų narių prirašėme. 
Aš labai nustebau, kad nebuvo 
musų pirmeiviškų organizacijų 
gabiausia veikėja, Marytė Ke- 
mešienė, piknike. Musų Maryte 
Kemešienė yra pusėtinai pažen
gus veikime lietuvių organiza
cijose. Jos ramus užsilaikymas 
vįsuose tarimuose yra geras pa
vyzdys jauniems veikėjams.

Dar apie patį Dailės chorą. 
Dailės choras susideda iš viso
kių pažvalgų jaunimo ir suau-

^1 . ■ ls>
Naujienų Spulka

Permainė Vardą
VIETOJ LITHUANIAN BUILD1NG, LOAN

AND SAVINGS ASSOGIATION, DABAR

VADINSIS

Universal Savings
and

Loan Association
šioje Associacijoje visi indėliai yra apdrausti per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
Washington, D. C.

MOKA 3l£% UŽ VISUS INDĖLIUS. Kreipkitės

1739 SOUTH HALSTED STREET

Remkite tuos, kurie 
g'arsh asi

‘VA ’, HKMt )SE”

ėrttMT NAUJA 
Chrysler arh» Plymouii

rai vn> įTrazitiuB
Ai’tomnbiliai Amerikoj noder 
•.iškai ištobulinti Nužeminto,
Kainos Lengvi išmokėjime- 
dingas patarnavimas. p«-

naujų narių prirašė. Birželio 
2 d., kuopos susirinkime orga-1 
nizatorius 'P. Kučinskas pra
nešė visiems .•!« nariams, kad 
jam pavyko firmas ir antras 
vajus užbaigti su geriausiomis 
pasekmėmis ,su pagalba kuo- 

i pos narių.
Reiškia, dabartiniu laiku 

kuopoj yra visi lygus na.’iai, 
kurie lygiai darbuojasi dėl 
kuopos gerovės. J SLA 352 
kuopą yra gera proga sueiti 
visiems Detroito lietuviams.

SLA 352 ir
Dailės Choras

Nuo “Dailės” choro susitvė- 
rimo prieš šešis metus kuo
pos nariai dirba Dailės choro 
parengimuose. Už tai choras 
niekad neatsisako kuopai su 
dainomis išpildyti programus 
parengimuose. Kuopa vėl gra
žiai chorui atsimoka, ir vis 
rašo padėkas vieni kiliems. 
Tos padėkos skaitomos susi
rinkimuose. f

Dailės choras vis gražiai ap
garsina savo parengimus SLA 
organe “Tėvynėje”. Taip drau
giškai begyvenant pasijutome, 
kad D. choro nariai-narės be
veik visi prisirašė prie 352 kp. 
Per tą visą laiką Dailės cho
ras uilde radio valanda iš 
stoties WMBC kas šeštadienį,' 
nuo 4:15 iki 4:30 popiet. Kuo
pos veikėjai ir nariai daug 
parėmė ir radio valandą.

Per Chas. Martino pastangas 
šią vasarą buvo sutvertas ba- 
seball tymas. Ant uniformų 
krūtinių užrašyta ‘Lithuanian 
Alliance of America (Class 
B)” ir, visi tie jaunuoliai pri
guli prie SLA. Ęurie neprigu
lėjo, tuoj prisirašė.

Išrinkta komisija darbuojasi 
įsteigti mokyklą dėl vaikučių, 
kur bus duodamos lietuvių 
kalbos pamakos.

—Kuopos Narys*

Radio Piknikas 
Pasekmingas

Birželio 9 d., Birutėsi darže 
įvyko Dailės choro piknikas. Į 
Publikos buvo apie šeši šimtai. 
Buvo ir daug profesionalų:

A

ir

| Vardas

JOS. F. SUDRIKES

f.

, Le.dziamas Žymus radio programas iš stoties WCFL 070 k. nedėlios vak. 9 vai. Makalai, dainos

(a)

1941 JVIetŲ Radio Išpardavimas
RCA Victor, Philco, Zenith ir kitų, 6 ir 8 
lubų, gražiuose kabinetuose po $34.95 

10, H, 15 tūbų po $49.50 
nuolaida uz seną radio

BUDRIKO MILŽINIŠKAS REFRIGERATORIŲ

IŠPARDAVIMAS
DeLuxe, 1910 Refrigcratoriai, verti $199.50, Po $119.95- 1940 Standard Rcfrigcra- 
toriai po $89.59 ir $99.50. 5 ir 10 Metų garantija. Išmokėjimai po 15c į dieną.
Westinghouse, Philco, Norge, General Electric, Kelvinator, Grosley, Hot Point 

v kitų visų geriausių išdirbysČių.

QUAUTY-BUILT

7 CU. FT
‘ FAMILY SIZE

The finest refrigerator ever 
offered at this price! A sensa- 
tional value in itself . . . and 
by buying now you get the 
electric clock FREE. Look at 
these “de luxe” ąuality fea- 
tures:

• Handsome One-Picce Steel CaM- 
net. t

9 Durable DuIuX Exterior, perma- 
nently white.

• Acid-Reeisting Porcelain Interior.
• Wide, Oversizc Freezing Unit with 

self-closing swing type door.
Ilermctically Sealed Power Unit 
. • • quiet, povverful, economical.

Many more fine features !

GET THIS

GIFT

Kuponas Del Dovanų Dykai
Atsineškite Šilą Kuponą, Gausite 

Dykai Gražų Uzboną

I Adresas

FURNITURE HOUSE
3409-11 ir 3417-21 S. Halsted Street

Į Tel. Yards 3088

BALZEKAS MOTOR SALES
• U VVILL LIKĘ US 

1030 So. Archer Av«*«...
Phone Virginia 1515

Koniktu Lietuviška
Žvdukfi

Nathan Kamei 
mutuaj LIOI’OK 

CO. — Wlm»esal» 
4707 S. tlaiširo Si 
fel Boti'pvaro 00’4

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTOKS

Parduodam genaus) ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-,Likieriai-Gėrimai 

j visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas
LUCA1 k LONG DISTANCE 

MOVING
PerKiHU'ioni forniėius pMtiu? n 
\C'<»k us rakanduF up- ąorus 
Vežan į farnias u kitus miestus 
Žemy koma Darbai ga
ra duota? laJpg: pilstabm an 
g j miestu aaiir

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 096«

e FOlUGiiAi* A»

CONRAD
FO OGRAFAS

nos rųsieš su mo- 
ierniškomis užlai- 
onns ir Hollytvood 
viešomis. Darbas 

?a rantuotas.
VV. 63rd St. 

hNG. 5883-5840

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $13 5(1
Išima Už .......... .
PRABŲVIMAS CEfi nfl
Ligoninėje ............... *UU.UU
RAUDONGYSLIŲ $.OC (1(1
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS (1(1
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija C 4 (1(1
ir vaistai ................... ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

nudažyti 
KITRTENUS SU j

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA

fXRU CURTAJN DYE

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

10c.,
Juz25c
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Išvažiavo į Atostogas
NORTII SIDE. _ Draugė 

Bronė Skurkiene, kuriai andai 
buvo padaryta sunki operacija, 
dabar jau gerokai yra pasvei
kusi. Bet kad pilnai atgavus 
sveikatą, ji apleido Chicago ir 
išvažiavo į atostogas. Draugė 
Skurkiene praleis atostogų lai
ką pas savo sesutę Vladislavą 
ir švogerį Albertą Kareckius, 
kurie užlaiko gražų ūkį prie 
Grand Bapids, Mich. Tenai ran
dasi ir kita sesutė Genovaitė ir 
švogeris Petras Oksas, kuris 
Grand Rapidse užlaiko mašinų 
taisymo ir dažymo dirbtuvę. 
Tad galima tikėtis, kad drau
gei Skurkienei pasiseks pilnai 
atgauti sveikatą tyrame ore ir 
tarpe savo artimų giminių. 
Draugė Skurkiene iš amato yra 
talentinga moteriškų aprėdų

Didesnės Santaupos
GERESNI VALGIAI

IŠPARDAVIMAS PENKT. IR ŠEŠT., BIRŽELIO 21 ir 22

Puikios U. S. 1 Kalifornijas Ilgosios, Baltosios

BULVĖS G:šu 10 sv. 25c
3 sv. maiš. 39*

NAUJIENŲ-ACM E Telenb-'.
PARYŽIUS. — Pirmas paveikslas vokiečių įžengimo į Paryžių. Paskutinis kartas kada vokiečiai užėmė 

Parvžiu buvo 1871 m.

ophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

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

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muzika ii kitus įdomiu^ 

nrn nešimus

siuvėja. Jinai yra gerbiama ne 
tik dirbtuvėj, bet ir tarpe sa
viškių. Ji daugeliui pasiuvo

Dolores Schultz Baigė 
Justice Park Mokyklą

VILLOW SPRINGS. — Tau- 
tiškų kapinių užveizdos yictoi 
r Stella Schultzų duktė Dolo

res baigė pradinę mokyklą ir 
jau galės pradėti eiti aukštesnį 
mokslą kitais metais.

Dolores yra labai gabi moks
lui, todėl ji nesibijo ir aukštes
nės mokyklos. —VBA.

an M. Laurikane, 27
Anthony Mickins, 28, su Lil- 

jlian Kozik, 20
John Wiids, 29, su Julia Jan- 

kovick, 25
Walter Deksnis, 28, su Adele

Gcuchauskas, 23
Raymond Biezes, 22, 

cille Milleson, 20
Peter Bachkes Jr.,

Eleanore Lileikis,
William Kazmer, 

ry Walas, 22
Joseph Pu'aski,

Surgcs, 24
Rudolph Bulat, 

lian Prusa, 21
Edward Gerkas, 

ry Horalek, 21
William Meskowski,

Mae Matuch, 22
Elmer Dollaske,. 23, 

rence Durbin, 23
Alfred Pau\ 26,

Barth, 29
‘H kalnu ja

su Lu-

21
26,

28,

24,

25,

i“Del Arėjo Vit
kausko Užmetimų”

(Skaitytojų balsai)

26, su

su

su,

su

su

Ma-

Eva

Lil-

Ma-

Vasaros Valgiai

Taip 
‘N-nų” birž. 
bes” citatos 
(“bent yra 
yra skirta”)

Tšsiėme Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Walter A. Otto, 33, su Lily-

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS KLIUBO

IŠVAŽIAVIMAS
Į JEFFERSON GIRIAS

— įvyks —
Nedėlioj, BIRŽELIO-JUNE 23 dieną, 1940

Vieta lietuviams žinoma. Užkviečiamc visus Lietuvius iš 
visos Chicagos, nes žinote, kad Morning Star Kliubas su
rengs ką tai nepaprasto. Kviečia Kliubas.

Irene K. Nagle
A. Nagle

■j v o
’skiras

Ernest Juoresko
tina Jcuresko

Opai Janis nuo
Janis <

su

su Flo-

Luella

pavadintose eilutėse 
14 d. n-ry “Vieny- 
žodžiai dėl C0 dol 
žinoma, kad tiek 
rodo, jog tie pini

gai iš SLA apskričio galėjo bū
ti dar ir nepaimti.

Gi “Vienybės” numeryje pri
plepėjo apie porą sprindžių 
“pliatkų” apie rengiamą paro
dą posakis vėl netikslus, nes 
negi “pliatkais” yra šie faktai:

Kad darbingoji Narmontaitė 
siuntė kai kam iš dailininku 
laiškus (po to komisijoje nebe- 
iguravo);

Kad parodoje ir komisijoje 
vėliau suminėta nebuvę žymio
se meno parodose piešėjai;

Kad gandams- reikia užkirsti

nuo

nuo

L'loyd

Cejes-

Lawrenc

Tai kur gi'T)‘ūsikaltimas, tą 
kalbant apie viešą dalyką?

Arėjas Vitkauskas

Atrodo, kad šeimininkės pa
reigos niekad mesibaigia ir pro
blemos neišsiriša. štai, priėjo 
vasaros karščių laikas, su jais 
ir kiti rūpesčiai. Jai tenka iu 
pintis tam laikui pritaikintų 
valgių, kad kiekvienas šeimos 
narys butų patenkintas.

Bet visos šeimininkės paleng
vina žymiai sau naštą, vien
kart, apsirūpina ir ekonomiško
mis kainomis, - kada jos per
ka Midwest Stores krautuvėse. 
Šių krautuvių savininkai iš 
anksto yra apsirūpinę laikui Į 
tinkamais valgiais. Joms terei
kia nueiti ir pasirinkti. Be to, 
kiekvienoje - krautuvėje rasite 
ir, taip \adinamu, gatavų vai 
gių. Tas reiškia, kad į stalą pa
dubti tereikia mažiausio triū
so. Paskui. Turi pilną pasirinki
mą rūkytų mėsų, dešrų ir pa
našiai. Visa tai tinka - užkan
doms ir šaltiems valgiams. Tu
ri ir šviežių vaisių bei daržo
vių, kas, taipgi, skaitoma mais-

“MIDWEST” Puikiausios Kokybės
MILTAI 5 sv. maiš. 19c 2472 sv. maiš. 77^ 
“MIDWEST” Puikiausia Goldcn Santos 
KAVA 1 sv. maiš. 13c 
“TASTEWELL” Puikus, Dideli Minkšti
SALDIEJI ŽIRNIAI No. 2 ken , 2 už 19tf
“TASTEWELL” šviežios Baltos Lima Beans No. 2 ken. 2 už 19c 
“MIDVVEST” Tams’ai Raudonos Kidney Beans No. 2 ken. 2 už 19c 
“SNIDER’S” Tomato Catsup did. būt. 2 už 29£ 
“KOSTO” Dczertai 5 skoniai 4 pak. 19£ 
“OVALTINE” Čokolad. ar papr. Did. 59c maž. 330 
‘‘CRISCO” Riebalai 3 sv. ken. 49c 1 sv. ken. 190
JTTČDA ARBATA ~
“SALADA” 8 arb. maiš. 2 pak. 17c sv. pak. 190 
“HORMEL’S” SPAM k 12 unc. ke?i7 250
“KING KOLE” Calas Kumpiai 4-6 sv. sv. 170

sv. p 1 e“BUYING RRAND” Mincc Ham

KŪDIKIŲ VALGIAI

“CLAPP’S” Strained 414 unc. #ken.
Chopped unc. ken.

PUIKUS P1ETŲ KRAŠTO AGURKAI
PUIKUS PIETŲ KRAŠTO TOMATAI 
“LIBBY’S” Ghili Con Carne No. 2 ken.

ken. 5^
2 pak. 29<

2 3_šnC170
did. pak. 17^5

3 už 17ė
did. šm. 5^

2 vjrij šm. 110

‘KITCHEN KLENZER” 
“AUTOMATIC” SOAP FLAKES 
PALMOLIVE Muilas 
“KLEK” Bcads of Soap 
“LAVA” Muilas 
“AMERICAN FAMILY” Muilas 
“IVORY” Muilas” 2 did. 19c 
10c pak. JUNO Valyklis už lc su 
T Kvort. Butelis
JL11NCV Plūs butelio depositas

Maž. 9c

23c
14c

2 sv. 15c

2 už
3 sv.

2 už 25<
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

Užtikrina, Kad 
Sekmadienį Oras 
Bus Gražus

Jus ir jūsų draugus kviečiame i 

IŠKILMINGA ATIDARYMĄ 
VINEW00D TA VERNO ,

82 ir ARCHER AVENUE, Willow Springs, UI.

Šeštadieni ir Sekm., birželio 22 ir 23 d.d.
Bus muzik, šokiai, valgiai, Schlitz alaus ir linksmus pobūvis vi
siems. Vieta yra 50 pėdų puo Phillips 66 gasolino stoties kairėje, 
ant kalnelio. ANNA RUDMAN, Savininkė.

Keistučio Choras 
Rengia Pikniką

Jaunų Lietuvių Kliubo piknikas 
Spaičio darže

Jaunų' Lietuvių Amerikoje 
Tautiškas Kliubas rengiasi prie 
savo išvažiavimo ateinantį sek-

Kei-

Visų šių prekių kiekvienoj 
Mfdvvest Stores galima rasti 
pakankamai, kiekvienas savi
ninkas deda didžiausias pastan
gas, kad jų turėti ypač vasaros 
karščiams užėjus. Be to, Mid- 
west Stores laiko didelius ištek
lius ir lengvųjų gėrimų, bei 
saldintos arbatos ir kavos. Visa 
tatai galima šiandien rasti ir jų 
skelbime, kuris telpa Naujieno
se. (Skelb.)

MIDWEST
z.-

PIRK NUO IMlDVVESTl HES PIGlAu

STORES

TRECIĄ METINI

Rytoj, birželio 22-rą d., 
stučio kliubo choras rengia 
naktinį pikniką Liepos Darže, 
prie 82-ros gatvės ir Kean Avė.

Geistina, kad keistutiečiai ir 
jų draugai skaitlingai dalyvau
tų. Yra gyvas reikalas remti 
dailę ir kultūrą.

Tadgi, visi sekantį šeštadie
nį važiuokite į Leipos Daržą.

— Steponas.

aras uropoje

PIKNIKĄ
L

Brighton Park 
Moterų Kliubas 
Turės Ekskursiją

RENGIA

NEW CITY FURNITURE MART
YPATINGA VILIONĖ

BEN STAR CLOTHING
463Q So. Ashland Avenue

BIRUTĖS DARŽE, 79th ir Archer Avenue

SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 23, 1940

$1,500 DOVANOMIS $1,500

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

Važiuoja Į Sand Dunes
Brighton Park Moterų kliu

bas turės ekskursiją nedėlioj, 
birželio 23-čią dieną. Rezervuo
tas basas apleis apie 7:30 vai. 
ryto nuo draugų Poniškų ir Za- 
bukų namų, ’ 2’805 W. 43rd St. 
Butų gerai, kad norintieji va
žiuoti, užsiregistruotumėte jau 
iš anksto pašaukdami Mrs. S. 
Poniškienę, Lafayette 9623 ar
ba, kreipkitės viršminėtu ant
rašu. •

Numatoma, kad ši ekskur
sija bus smagi ir drauginga, 
nes ekskursanta;-ės bus pažį
stami, kitaip sakant, visi drau
gai ės. Na, o ka,s-gi

Visi kliubiečiai susitiks savo 
išvažiavime, kuris įvyks J. 
Spaičio darže, Willow Springs, 
III.

Rengimo komisija praneša, 
kad atsilankiusieji turės gerą 
progą laimėti puikių dovanų, 
kurias suaukojo geri biznieriai. 
Pats kliubas aukojo piniginę 
dovaną. Vertingas dovanas au
kojo šie biznieriai: A. R. June- 
vičia, J. Rezginas, J. F. Budri- 
kas, J. Balčiūnas, R. P. Viršila. 
J. Rūta, J. Williams, J. Rachu- 
nas, J. Pocius, M. Tarutis.

Žinoma, reikia įsigyti serijų, 
kurias platina kliubiečiai.

Taigi, rengimo komisija už> 
tikrina gražų orą tai 'dienai ir 
nrižada pavaišinti gerai atsi
lankiusius su gardžiais gėri
mais ir užkandžiais.

Paul J. Petrait’s.

Siūlo Naujas 
Šviesas Archer 
Gatvei

— ĮŽANGA 35c —

- V-f rak •* *

Per Vasarą 
Nelaikys 
Susirinkimų

Lith. Nat. Democratic 
Club Veikimo

National Demo- 
Club pusmetinis posėd'S
pereitą penktadienį, 14tą 
šio mėnesio. Kai vasaros

Lithuanian
eratie
įvyko
dieną

’ paiku, tai posėdis nebuvo skait-

bet dėl lietingo oro
Bet vajus vistiek pa-

Aukso Laikrodėlį

Jei norite žinoti apie karą ir kilus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
\
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

NAUJIENOS

NAUJIENOS

Miesto tarybai buvo pąduotas 
pasiūlymas aprūpinti Archer 
avenue naujomis trafiko regu
liavimo šviesomis. Gatvę nese
niai paplatinus ji pasidarė labai 
pavojinga, nes judėjimas padi
dėjo — ir pagreitėjo.

Automobiliai vietomis lekia
■ !

gai es. Na/ o ka,s-gi nenorės 
praleisti dieną pas Anelę Za- 
bukienę, Beverly Shores, India-1 Archer avenue neleistinu grei- 
noj, ir * pamatyti jos gražiai tumu, nežiūrint areštų, kuriuos 
įrengtą resortą. Važiuosime vi- daro šoninėse gatvėse pasislė- 
si. Steponas, jpę motoręikluęti policistai.-

‘■¥

i Kaip jau kliubiečiams yra 
žinoma, nuo Naujų Metų turė
jome 'vajų naujų narių gavi
mui. Jis tęsėsi iki pikniko, ku
ris turėjo įvykti 26tą dieną 
gegužės, 
neįvyko, 
sibaigė.

Gavo
Advokatas Kai padovanojo 

rankinį laikrodęlį tam, kuris 
prirašė (įįaugiąusiai narių. (Kai 
adresas, 6322 S. Western). 
Pasirodo, kad ponia Staniulis, 
4602 S. Fairfield Avė., prira
šė daugiausiai narių, taigi pirm. 
Šlepetis ir įteikė jai laikrodė
lį už gražų pasidarbavimą.

Kliubas nutarė nelaikyti su
sirinkimų per du vasaros mė
nesius, ta gi sekantis kliubo po
sėdis įvyks rugsėjo 13tą dieną. 

( — Korespondentas.

Pirkite tose krautuvėse. ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda valiausias pasaulines žinias.NAUJIENOS

NAUJIENOSE rari,e Beoenzuruotų žinių iž Lietuve*.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje

NAUJIENOMS—pinigus siųskite žino antrain:

“NAUJIENOS”
CHICAGO, ILLINOIS

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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Iškilmingai Palaido
jo Agnės Gribinienę

Išgyveno Amerikoj 30 metų

BRIGHTON P ARK. — Perei
tą trečiadienį, birželio 19 d.» 
buvo iškilmingai palaidota ve
lionė Agnės Gribiniene, žmona 
Damijono Gribino, plačiai ži
nomo vietos biznierio.

Velionė buvo kilusi iš Telšių 
apskr., Pavandenio miestelio. 
Amerikoje išgyvenusi 30 metų. 
Paliko budinčius vyrą Damijo
ną, dvi dukteris ir žentus, ir 
kitus gamines.

Apeigos buvo labai įspūdin
gos. Namuose ir kapinėse apei
gas išpildė dainininkas Stasys 
Šimkus su ensambliu ir kalbas 
pasakė V. B. Ambrose.

Laidotuvėms patarnavo di
rektorius J. Liulevičius. Paly
dovų buvo apie 100 mašinų. 
Visa nuotaika buvo labai rim
ta jr įspūdinga. Dabar velionė 
ilsisi ramybėje Lietuvių Tau
tiškose kapinėse. —Kaimynas.

SLA Seimo Atstovai 
Ruošiasi Dalyvauti 
“Jaunimo” Joninėse

* ■ - - -

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj seimas prasidės pirma
dienį, bet daug delegatų iš to
limesnių kolonijų Chicagon su
važiuos šeštadienį. Teko patir
ti, kad vietiniai SLA veikėjai 
organizuoja ekskursijas į “Jau- 
nimo'*\laikraščio rengiamas Jo
nines sėkmadienį, birželio 23 d., 
Sunset parke. Dalyvavimas 
šiame išvažiavime įgalins lietu
vius iš kitų Amerikos kolonijų 
pamatyti kaip išeivijos sostinės 
tautiečiai moka praleisti seną
sias liaudies šventes.

Sunset parkas randasi prie 
Archer avė. ir 135-tos gatvės.

1 I

ALEKSANDRAS JASIONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 18 d., 5:05 valandą 
ryto, 1940 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Alytaus apskr., 
Nemunaičio parap., Vangelo- 
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 Frankfurt, Illinois, 
pusbrolį Igną Jasonį, Omahp, 
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. Cermak Road. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, birže
lio 22 d., 1:00 vaL popiet iš 
namų į 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, Simai, Duktė, Brolis, 

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

Tel. Monroe 3377.

I
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pači >s Naujienos 
yra naudingos.

Tai Bus Musų Senių 
Dainininkų (ir Jau
nų) Diena

Birželio 30-tą
Jau neužilgo sulauksime sek

madienio, birželio 30. Tai bua 
senųjų dainininkų pikniko die
na. Jį rengia Chicagos Lietu
vių Vyrų Choras ir “Pirmyn” 
Choras. Tai yra seniausi dai
lės būreliai, kurie jau per tris
dešimts metų varo kulturinj 
darbą tarpe Chicagos lietuvių.

Piknikas įvyks patogiausioj 
vietoj, būtent, L'berty Grove. 
Arba buvusiame Dambrausko 
darže.

Dainuos Trys Chorai
Kadangi piknikas yra rengia

mas dainų mylėtojų, tai bus 
sudainuota ir keletas dainų. 
Be pačių rengėjų, kaip tai, Vy
rų ir Pirmyn Chorų, dainuos 
ir Lietuvių Jaunimo Kultūros 
Ratelio Choras. Tad, Chicagos 
ir apylinkės lietuviai prašomi 
nepamiršti tą dieną, nes dainų 
mylėtojams visa užmokestis 
— tai skaitlingas publikos at
silankymas. Tikime, kad su 
daugeliu pasimatysime.

X. š.

Chicago Drebėk: 
Ciceriečiai į Dulkes 
Sumals!

Jiems Chicagiečiai Tik 
šiaudai!

“Joninės”-Jaunimo piknikas
{

Kas bus nugalėtas? Jau ku
ris laikas kaip eina platus ap
rašymai apie “Jaunimo” pikni
ką, 23 dieną šio mėn., sekma
dienį, Sunset darže.

Gerai kad yra (daug kalba
ma ir organizuojama " grupės 
ir rengiami boles lošimai. Rau
donos Rožės Kliubo jaunuoliai 
sako, “į dulkes .sumals Mažei
kos grupę”.

O Frank Išgonaitis štai ką 
pareiškė, “p. Mažeika yra un- 
derteiker's ir savo tymo laidoti 
nepatogu, tad mes jam duosim 
savo kliubo narį, A. Petkų. Ji
sai yra atsakantis savo profe
sijoj. Kurį išveža, tas jau ne
grįžta”.

Na, kaip ten nebūtų, pareiš
kimų gali būti visokių, minčių 
įvairių. Vienok R. R. kliubo 
jaunuoliai pirma laiko nieko 
nesako, o pareikalavimui sto
ja darban prieš bet kokią gru
pę ir nei kiek nesijaudina, lai
mės ar pralaimės. Taip ir rei
kia, geri sportininkai to ir lai
kosi.

SLA. Išvažiavimas
S.L.A. šeiminiam išvažiavi

me, 27 dieną vakare, Liberty 
Grove, Raudonos Rožės Kliu
bo jaunuoliai irgi apsiėmė loš
ti.' Kas bus jų oponentas? Kol- 
kas nežinia. P. Žukas sušilęs 
tame darbuojasi, sako “Cicero 
prieš Chicagą tai šiaudai”. P-s 
Žukas turi tiesą, pats Cicero 
prieš Chicagą tai beibė. Bet 
čia eina reikalas apie jaunuo- 
’ius lietu vius-bolės lesė jus. Ta
me tas didelis milžinas Chica
go, su mažiuke Cicero, kaip 
Rusija prieš Suom ją, turės di
delių vargų.

Liepos 4-ta
Gal čia taip bus, pamatysi

me, ir kas išeis laimėtojas 27 
dieną, tai turės persiimti. 1 
dieną Liepos tam pačiame dar
že, Liberty Grove. Ten bus iš
važiavimas Ciceros Kultūros 
draugijos (skyrius Chicagos 
Lietuvių draugijos).

D.

Adeline Zach-Zakaravičaitė SLA seimo 
koncerte r CLASSIFIED ADS.
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Ši jauna dainininkė, prlė Adeline Zakara- 
vičaitė, su talentingu, gerai išlavmtu mezzo 
soprano balsu, pasirodys tarp lietuvių pirmą

SUSIRINKIMAI
ŽAGARIEČIŲ KLIUBO PRIEŠ- 

PUSMETINIS susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio 23 d. Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St. 1 vai. 
jopiet. Malonėkite atsilankyti, nes 
šgirsite raportą iš praeito pikniko, 
aipgi malonėkite atsiteisti už užsi

likusius mokesčius.
—J. Keturakis, nut. rast.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DARBI
NINKŲ PAŠ. KLIUBO laikys savo 
pusmetinį susirinkimą, birželio 23 
L, 1940 m., V. Neffo svet., 2435 
So. Leavitt st., 12:30 vai. popiet 
Visi nariai kviečiami dalyvauti ir 
atsivėskite po naują narį įrašyti į 
kliubą. —Dom. Varnas, pirm.; Zig. 
Vyšniauskas, rast.

PARENGIMAI
MORNING "STAR KLIUBO šau

nus išvažiavimas įvyks Septintadie- 
nį, birželio 23 d., 10:30 v. ryto, Jef- 
ferson miškuose. Išvažiavimas bus 
smagus ir paįvairintas muzika, dai
nomis ir žaidimais. Bus skanaus 
maisto ir šalto alučio, širdingai 
kviečiame atsilankyti kliubo narius, 
draugus, pažįštamus ir visus Jonus 
ir Joanas. Jūsų Ona.

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖSkartą SLA seimo iškilmių koncerte birželio

24 d. Lietuvių Auditorijoj. L
Apie šią jauną dainininke vietos didžioji 

spauda yra davus puikiausias recenzijas ir 
gražiai įvertino jos gerą, gražų dainavimą.

Bus džiugu jos pasiklausyti ne vięn seimo 
delegatams, bet ir vietinei publikai, ypatingai 
muzikos ir dainos mylėtojams. —K. L.

Lietuvis Laimėjo 
$15,000 Nuo 
Geležinkelio

Buvo Sunkiai Sužeistas.
ATLANTIC. — Po ilgo byli

nėjimosi, šios apylinkes gyven
tojas, Antanas Valaitis, laimė
jo $15,000 nuo Rock Island ge
ležinkelio. ♦

Valaitis tarnavo Rock Island 
linijoms už vagonų inspektorių. 
Rugsėjo mėnesį, 1936 metais, 
jis buvo palindęs' po vagonais 
Golden State Limited ekspresi
nio traukiniu, rengiamo kelio
nei į vakarines valstyjas. Va
laičiui nebaigus inspekciją, 
traukinys sujudėjo ir jį sunkiai 
sužeidė.

Jis užvedė bylą prieš gelžke- 
lio valdybą reikalaudanfhs atly
ginimo už sužeidimą. Circuit 
teisme, kur bylą svarstė tesė
jas Walter R. O’Malley, Valai
tis pialaimėjo. Bet jis kreipėsi 
į apeliacinį teismą. Tas teismas 
vakar išnešė nuosprendį, pri- 
teisdamas gelžkelį sumokėti 
skundėjui $15,000.

Tikėkite Ar Ne, 
Šiandien Prasi
dėjo Vasara

Šiandien yra ilgiausia melų 
diena ir šiandien oficialiai, su 
saules ir visos gamtos “patepi
mu’’, prasideda vasaros sezo
nas.

Iš visko neatrodytų, kad va
sara jau čia. Vakar reikėjo dre
bėti, nes buvo šaltoka ir tem
peratūra vidurmiestyj tesiekė 
57 laipsnius.

NA TTJIENU-ACME Telephotn

PARYŽIUS. — Garsioji Are de Triomphe, Paryžiuje, kurį Napoleonas pastatė 
savo karo laimėjimams paminėti. Čia dabar nacių svastika plevėsuoja.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Visi Chicagiečiai su
Nekantrumu Laukia
SLA Seimo
O Ypač 63-čios Kuopos Nariai

BURNSIDE.t( Kur nepasi
suksi, su kuo nekalbėsi, tai 
visi tik ir kalba apie busian
tį SLA, Seimą.

Jo labiausiai laukia Burnsi- 
diečiai. Mat, SLA. 63-eia kp. 
rengia prieš-^eiminį pikniką 
sekmadienį, birželio 23 dieną, 
Rossi Grove, l&Oth ir Doty avė. 
Tai bus prięš-se mininis pikni
kas, kuriame gal turėsime pro
gos susitikti ir su kai kuriais 
Seimo delegatais, nes yra ži
noma, kad keletas delegatų iš 
tolimesnių kolonijų yra pasi
žadėję pributįj.įsChicago, anks
čiau, kad- turėti progos daly
vauti 63 čios kp. piknike.

Taigi, visi burnsaidiečiai, 
roselandiečiai ir westpullma- 
niečlai yra širdingai kviečiami 
dalyvauti šiame piknike.

Pasarga važiuojantiems, ku
rie neturite savo automobilių: 
galėsite nuvažiuoti traku, ku
rį kuopa parūpins.

Kur Reikia Važiuoti
Trokas išeis iš Burnside nuo 

Maciukevičienės svetainės, kaip 
11:30 vai. rytą, o iš Roselando, 
nuo A. Laurutėno namų, 10530 
So. Indiana Avė., 12:00 vai. 
Transportacija visiems veltui.

Su automobiliais iš visų mie
sto dalių reikia važiuoti iki 
130 St. ir į rytus iki Doty Avė. 
Tada reikia pasukti keliuku į 
pietus skersai South Shore bė
gių ir tenai rasite vietą.

, j Delegatė.

— Chicagoj, Apylinkėj —
Vakar ir užvakar automobi

liai Chicagoj ir apylinkėse už
mušė sekamus žmones:
O Joseph Calgaro, 29, 1850 
Klimui avenue, Homewood, 
(autobuso nelaimėj prie Dol- 
ton,D.);
• Robert Scone, 50, 1715
Dempster, 'Evanston, laiškų iš
nešiotojas, (suvažinėtas prie 
Sherman ir Greenwood gatvių);
® Marion Mick, 7 metų am
žiaus,./ 924 Wilcox st., Ilam- 
mond, (žuvo išbėgusi į gatvę 
prie Howard ir Michigan, Ham- 
monde); - f
® Edward Blumenthal, 57, 
6317 Eberhart avenue, (buvo 
suvažinėtas prie 34th ir Michi
gan).

Nuo šių metų pradžios auto
mobiliai Chicagos miesto ribo
se užmušė 299 žmones, sužeidė 
10,268.

Šiandien Laidoja 
Joną Toleikį

CICERO. — šiandien iš na
mų, ad. 2116 S. 48th Court, 
Cicero, į šv. Kazimiero kapi
nes bus išlydėtas Jonas Tolei- 
kis. Jis mirė pirmadienio rylą 
automobilio nelaimėj. Laidotu
vės įvyks 10 vai. ryto.

Velionis buvo 18-tos apylin
kes lietuviams gerai žinomas 
ledo ir anglių išvežiotojas.

VBA.

Pranašauja Suirutę, 
Revoliuciją Europai

Vakar iš Italijos Chicagon 
grįžo Lewis Gravis, United Air 
Lines lakūnas, tarnavęs olan
dų keleivinei linijai”, K.L.M. 
Royal Dutch Lines”.

Jis pranašauja, kad Europoj 
kils “pirmos rųšies” suįrutė ar 
revoliucija, nežiūrint kas karą 
laimės ir kaip ilgai jis užtruks.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU ANELĖS PALEC- 
KAITĖS, pd vyru Paulaitienė. Pra
šome atsišaukti laišku. ANTON 
3LASKY, 2510 N. California Avė., 
Chicago, III.

SITUATION WANTED 
ieško Darbo

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

IEŠKAU DARBO PRIE NAMŲ, 
kur vakarais galėčiau būti namie. 
Esu patyrus, teisinga ir ne gir
tuoklė. H. Prosevich, Tel. Rockwell 
2761. šaukite rytais apie 8 vai., va
karais — 6 vai.

IEŠKAU DARBO už bartenderį
—esu patyręs, negirtuoklis 25 me
tų senumo, prašau atsišaukti laiš
ku. 4637 So. Hermitage. Frank V.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA PATYRUSIŲ SIJįGLE 
needle operatorių prie plaunamų 
suknelių, ypatingai aukštas darbo 
atlyginimo dydis, mergina gali už
sidirbti toli daugiau minimumo, 
gera extra kompensacija geroms 
operatorėms. Darbas nuolatinis — 
visą metą.

SMOLER BROS.
2300 Wabansia.

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

REIKALINGA PATYRUSI recep- 
tionistė fotografijų studijoj tarpe 
25—40 metų amžiaus. Baigusi High 
School. 420 West 63rd St.

HELP WANTED—MALĖ 
Dirbininkų Reikia

REIKIA PATYRUSIO dženito- 
riaus tavernai, vidutinio amžiaus, 
kad butų sąžiningas ir negeriąs. 
'Šaukti po 5 vai. vakare. 1250 W. 
Mądison St.

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.

REIKALINGAS JANITORIUS 
prie viešbučio negirtuoklis ir ku
ris nori dirbti; mokestis ir gyve
nimas ant vietos. Atsišaukite 1606 
So. Halsted St.

REIKALINGAS PATYRĘS šiu- 
meikeris dirbti pastoviai. Matykit 
7 vai. vak. Universal Shoe Rebuild- 
er. 3451 So. Wallace.

REIKALINGAS PIRMOS KLE- 
SOS toolmakeris į Midwest eleetrie 
Mfg. Co. 1639 Walnut St. Tel. 
Haymarket 2258.

PAIEŠKAU PUSAMŽIAUS žmo
gaus kaipo janitoriaus ir prie namų 
darbo. Valgis, kambarys ir $5.00 į 
savaitę, šaukite Normai 6902.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

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

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyyenjmiii Kambariai

RENDON FORNIŠIUOTAS kam
barys, pavieniui taipgi lietukas su
sidedantis iš virtuvės miegkamba- 
rio ir maudynės Marųuette Parke.

2439 West 69th St.

MISCELLANEOUS 
Įvairus

SOCIAL SECURITY
Auksu padabinimas—vardas ir nu
merio pleita raudona, balta ir mė
lynu su makštimi dykai. Rašyti 
VOLTAMP, 3034 N. Linder Avė.,

Chicago, III.

Iš Lietuvos
VILNIUS. — Nuo Vilniaus 

atgavimo iki šios dienos Vil
niaus apskrityje įsteigta 16 jau
nųjų ukininkiį ratelių, kurie 
turi 540 narių. Visoje Rytų Lie
tuvoje šiuo laiku veikia 34 jau
nųjų ūkininkų rateliai su dau* 
giau kaip 1,000 narių.

Garsinkitės “N-nose”

BUSINESS CHANCES 
Bizni0 Progos

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 2O’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 
unchruimis su namu ar be namo. 

Biznis geras dirbtuvių distrikte, 
Dėt negalima laikyti dėl senatvės.

908 West 21st Street.

PARSIDUODA 2 AUKŠTŲ medi
nis namas su gerai išdirbta shoe 
repair shop ant pirmo aukšto—6 
kamb. fletas ant antro aukšto — 
kreiptis dieną ar vakare. YARDS 
3903. 3612 So. Halsted St.VIDUTINIO AMŽIAUS MOTE

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

KEAL ESTATE FOB 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.

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

Box 2375, 1739 So. Halsted 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.

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

PARDAVIMUI BIZNIAVAS NA
MAS, storas ir 4 kamb. užpakaly— 
6 kamb. viršuj. Savininkas, Antros 
Lubos. 3856 So. Washtenaw.

BARGENAS 2 AUKŠTŲ medinis, 
prie didelės gatvės. Turi parduoti 
pigiai. Visos informacijos krautu
vėje, 1703 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ mūri
nis, Wolcott arti Augusta, 3 apart- 
mentų, 7—4-4 kambariai, geram 
stovy, rendos $41, kaina $2850.
106 N. Pulaski Rd., tel. Van Buren 
4770.

FARMS FOR SALE 
U Pardavimui 

PARDAVIMUI AR MAINUI į 
Chicagos nuosavybę, 60 akrų far- 
ma, Wisconsin prie upės, arti mie
sto. «634 West 35th St.

126 AKRAI, 56 MYLIOS nuo 
Chicagos, visi budinkai, juodžemis, 
prieinami terminai. Joseph Sanoshy 
2012 Mokawk St., Chicago, III.

BUILDING MATERIAL 
: Statybai Materiolas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

VVHOLESALE FURNITLRE 
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 nacionaUai žiuomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs. 6343' S. Western Avė.. Chi* 
cago, III. Phone Republic 6051.

' FINANCE AND LOANS 
______Finansai Ir Paskolos______

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGICIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

2-ras aukštas.
(Tarpt Mtrthfltld ir Paulina gat)
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ŠĮVAKAR!! 
DIDŽIULIS

Konsulas Daužvar-
(lis Ten Nekalbės

Nedalyvaus Komunistų 
Prakalbose.

Masin is Miting as
UŽ LIETUVOS LAISVĘ, UŽ JOS 

NEPRIKLAUSOMYBĘ!
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE, 

3133 South Halsted Street

Kalbės Dr. T. Dundulis, Mr. Paul Miller, “Naujienų” 
Redaktorius, Dr. P. Grigaitis.

Muzikali programą pildys Vyrų Kvartetas ir Choras"
Pradžia 7:30 v. v. šaukia, K4as Vilniaus Kraštui šelpti

Komunistų dienraštis vakar 
sėjo su pranešimu, kad antra

dienį rengia masinį milingą 
Lietuvos reikalais, ir vienoj vie
toj mini, kad tame mitinge kal
bės p. Pe.ras Daužvardis, Lie
tuvos konsulas Chicagoj.

Paklaustas apie tai, p. Dauž
vardis atsakė, kad j.’s ten ne
kalbės. Nekalbės mitinguose, 
kurie rengiami šįvakar, taipgi 
nekalbės antradienio mitinge, 
šio mitingo rengėjai buvo p. 
Daužvardį pašaukę telefonu, 
bet jis atsisakė dalyvauti. Rs.

Chicagiečiai!
Pašvęskime šį vakarą musų užgrobtam gimtiniam 

kraštui — Lietuvai!
Jos žemėj mes pirmą kartą išvydom dienos šviesą. 

Ji mus penėjo, ji mus užaugino, davė mums lietuvišką 
kraują ir dvasią. Ji mus išleido i šį naują pasauli laimės 
ieškoti.

Šiandien ji yra nuskriausta, prismaugta. Šiandien, 
šimtai tūkstančių svetimos šalies kareivių mindžioja jos 
žemę! Šiandien ji nebeturi balso savo reikaluose — sve
timas valdovas jos žmonėms sako ką jie turi daryti ir 
kam turi tarnauti. Šiandien jos laisvė, už kurią ameri
kiečiai dar taip neseniai kovojo ir kuriai jie gausiai au
kojo savo sunkiai uždirbtų centų, yra užgniaužta, užgę- 
susi! i ! : 1

Neapleiskim savo gimtinės šalies jos skausmo valan

Trys Suaugę 
Lietuviai Gavo 
Diplomus

Baigė Dante Mokyklą
Tarp 51-no suaugusio moki

nio, kuris vakar baigė Dante 
suaugus ų mokyklą, buvo trys 
lietuviai.
kilę iš Lenkijos, Rusijos, Vo
kietijos, Jugoslavjios, Graiki
jos, Palestinos ir k tų šalių.

Ši mokykla yra specialiai pri-t 
taikinta suaugusiems ateiviams, 
ir mokina anglų' kalbos, pilie-1 
tybės, istorijos, geografijos, ir

Kiti mokiniai buvo

OEMOCRATIC

Naujienų-Acme Telephoto

CHICAGO. — Demokratų partijos konvencija pra
sidės Chicagoje liepos 15 dv bet čia jau susirinko parti
jos vadai viską priruošti. Iš kairės, Oliver A. Quaile Jr., 
iždininkas; David Filzgerald, James Farley, pirmininkas 
ir Charles Michelson, rekliainos direktorius.

CHICAGOS SIUVĖJAMS TEKS SIŪTI 
1,500,000 KUBU KARIUOMENEI

Šapos varžosi už kontraktus; žinios iš 
siuvėjų darbuotės

Birželio 14 dieną Amalgamei
tų unijos 269 lietuvių lokalas 
turėjo susirinkimą Amalgamei
tų centre, 333 S. Ashland blvd. 
ir Van Buren St.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas, bet galėjo būti ir daugiau. 
Mat, kriaučiai žingeidavo iš
girsti raportus iš Amalgamei
tų unijos konvencijos, taipgi ir 
iš viso kriaučių veikimo.

Darbai “ready made” šapose 
jau pradeda judėti ir numato
ma turėti gerą sezoną.

Special šapos šį sezoną pras
tą turėjo, bet dabar, kaip ir 
kasmet, pradedą visai mažai 
dirbti.

Organizuoja naujas šapas
Organizacijos darbas adatos 

industrijoj eina ipnnyn. Suor
ganizuota kai kurios marškinių 
šapos ir tam panašiai, kuriose 
dirba net po 70 valandų į sa
vaitę ir visai už mažą atlygini
mą. Darbas tose šapose bus 
tvarkomas! pagal Amalgameitų 
tvarką ir manoma, kad visą 
adatos industriją pasiseks su
organizuoti po viena Amalga
meitų unija.

Karo atgarsiai
Kiek yra žinoma, tai" Chica-jno. —X. š.

dai reikės padaryti pusantro 
milijono drabužių kariuomenei, 
ir dabar eina varžytinės tarp 
kontraktorių.

* /

Įėjus galion, nuo balandžio 
pirmos apdrauda ligoj ir pa- 
mirtinė jau rodo savo vaisius, 
nes per tą trumpą laiką jau bu
vo apie trys šimtai susirgimų 
ir keletą mirčių. Taigi dirban- 1 
tiems kriftučiams yra nemaža 
parama pasitaikius ligai arba 
mirčiai, nes pašalpos ligoj gau
na 10 dolerių į savaitę, o po
mirtinės 500 dolerių.

Raportai
Delegatai iš 

konvencijos, Žaliauskas, Bočiu- 
nas ir Kadzel pateikė platų ra
portą, kad konvencija buvo įs
pūdinga, tęsėsi per dvi savaites 
ir padarė daug gerų nutarimų. 
Taipgi priėmė daug rezoliuc’jų, 
tarp kurių buvo ir prieš dikta
torius, kaip tai komunistus, na
cius ir fašistus.

Užbaigus susirinkimą turė
jom draugišką sueigą pasitki- 
mui delegatų, nes kai kurie 
kriaučiai jau iš anksto buvo 
nutarę tai padaryti. Pasišneku-

iš konvencijos
Amalgameitų

Lietuvą nuo musų skiria tūkstančiai mylių. Musų 
broliai ir seserys šioj valandoj negali mums pasiskųsti, 
mes jų skundo negalim išgirsti. Bet žinokime, kad visos 
jų-akys šią valandą yra nukreiptos į mus! Iš musų Lie
tuvos žmonės laukia paguodos, iš musų jie laukia pagal
bos! - ( ’ C Į 1 ’

Mes jų negalime ąpjęjsti!
Jiems ne pinigų dabar reikia, ne aukų! Jiems reikia 

padrąsinančio balso iš šios šalies lietuvių. Jie nori išgirs
ti, kad “Mes Amerikiečiai Su Jumis! Mes nežiūrime ra
miai i skriaudą, kuri buvo Lietuvai padaryta! Mes nenu- 
rimsime, kol ta skriaudą neatitaisysime!”

Mes negalime Lietuvos apleisti, nes mes šioj valan
doj esam beveik vieninteliai jos užtarėjai. Kitos šalys, 
kurios pasaulio taikos valandoj butų Lietuvą užstoję, 
šiandien irgi kovoja už savo gyvybes!

Mes negalime Lietuvos apleisti!
Mes amerikiečiai negalime tylėti!
Mes negalime praleisti šios skriaudos Lietuvai nepa

smerkę! 1 :1' ’ ”' ’
Gal musų protestai, musų balsas jos tuojau^leatitai- 

sys, gal laikinai jie nieko negelbės, bet mes tuomi paro
dysim visiems žmonėms, parodysime pasauliui, kad mes 
laisvę branginame, kad mes tikime i žmoniškumą ir esa
me priešingi, piktinamės jėgai, kuri iš pasalų, į nugarą 
duria neili savo mažam, bejėgiam kaimynui!

ŠĮVAKAR išliekim jausmus, kurie spaudžia musu 
širdis, parodvkim, kad esam geri Lietuvos augintiniai, 
parodykim, kad mylime laisvę ir esam pasiryžę ją Lie
tuvoj atstatyti!

Atidėkime i šalį savo kasdieninius reikalus, atidėkim 
į šalį kas nebūtina ir kuoskaitlingiausiai susirinkim Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj!

Lietuva, jos žmonės, laukia musų pagalbos!
Mitingas Dariaus-Girėno Salėj.

Šįvakar Dariaus-Girėno Paminklo Fondas ir prie io 
susispietė veikėjai rengia panašu masinį mitinga Da- 
riausGirėno salėj, adresu 4414 Western avenue. Tame 
mitinge taipgi kalbės keli žymus Chicagos veikėjai ir 
pritaikintą muzikali programą nildys choras ir pavieniai 
dainininkai, šis mitingas prasidės apie 8 v. vakare.

Jei (m negalite dalyvauti Auditorijoj. dalyvaukit Da
riaus-Girėno salės masiniame mitinge. Dalvvaukit ar vie- 
najne ar kitame mitinge, bet dalyvaukit! Mes visi turi
me Lietuvai pagelbėti, didi pareiga laukia musų visų!

NAUJIEN V-ACME Telephoto

HALIFAX, N. S. — Grafas Athlone, Anglijos kara
liaus dėdė, su žmona, kelyj į Ottawą, kur grafas užims 
Kanados general-gubernatoriaus vietą.

Demokratų Partijos 
Vadai Chicagoj

Jau Ruošiasi Konvencijai.
Chicagoj dabartiniu laiku 

laiku vieši demokratų partijos 
generalis viršininkas, James A. 
Farley. Jis čia atvyko su kitais 
partijos lyderiais pradėti ruošą 
demokratų konvencijai, kuri

VAKAR CHICAGOJE
• Už degtinės 

apiplėšimą ’polici jei suėmė 22 
metų jaunuolį iš Fot-t Worth, 
Texas, Ocie Peterson. Jis buvo 
suimtas prie 6100 Broadway.

• Automobiliai vakar sužei
dė dvi mergaites, žaidžiančias 
gatvėj, 12 metų Sue ■ Bowars,

skolas

Frank
Yates

Siūlo “Diktatorių” 
J. V. Ginklavimui 
Tvarkyti

Buvęs vice-prezidentas Char
les E. Dawes vakar pareiškė* 
kad Amerikos ginklavimo dar
bas turi būti pavestas, ne ko
misijai, susidedančiai iš įvairių

nuomonių žmonių, bet vienam 
pilnai įgaliotam žmogų“gin
klavimo diktatoriui.” T k tokiu 
budu Amerika galės tinkamai 
apsiginkluoti ir atsisp’rti me- 
todoms, kurias naudoja HiĮk
ris ir jo sėbrai.

* Vienam žmogui tvarkant 
ginklavimo reikalus, darbas bus 
našesnis, greitesnis , ir geriau 
subendrintas.

nesio kandidatui į prezidentus 
nominuoti ir nustatyti partijos j 2057 N. Racine, ir 7 metų Pat- 
platformą.

Konvencijos visuotini , posė
džiai įvyks Chicagos Stadione, 
o komisijų posėdžiai — Stevens 
viešbuty j.

Iš visko atrodo, kad konven- r
cija nominuos prezidentą Rpo- 
sevellą trečiam terminui, beveik 
be opozicijos. Demokratų lyde
riai sako, kad jį nominuos, ne
žiūrint ar Rooseveltas trečio 
termino norės ar ne. Nominaci-
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MUNICH. Iš kairės, Mussolinis, Hitleris ir nacių 
generolas, Franz von Epp.

B1

Valstijos Konvencija.
Šį šeštadienį Springfielde pra

sidės Illinois valstijos demokra
tų partijos konvencija, kur bus 
nustatyta valstijos partijos po
zicija nominacinei konvencijai.

Partijos vadai sako, kad jie 
besąlyginiai indorsuos preziden
tą Rooseveltą, jo vedamą vidu
jinę ir užsienio politiką, in
struktuos valstijos delegatus 
vienbalsiai už jį balsuoti, taip
gi siūlys šios valstijos senatorių 
Lucas kandidatu į vice-prezi- 
dentus.

Valstijos konvencijoj daly
vausią keli tūkstančiai žmonių.

Suėmė 5 Berniukus 
Už Sandėlio 
Apiplėšimą

Penki nepatyrę vagiliai užsi
lipo ant stogo penkių aukštų 
sandėlio ties 6614 South Hal- 
sted st. Atidarę langų stoge pra
dėjo skambint sandėlį saugojan
ti aliarmą, bet to nežinojo, nes 
alarmas skambėjo apdraudos 
firmas raštinėj.

Berniukai sulindo vidun ir 
kai nulipo į pirmą aukštą, ten 
jų jau laukė policija. Visi bu
vo suimti: 14 metų Ralph Flo- 
ria, 3748 S. Union; 15 metų 
Frank Petrouski, 5348 South 
Union; - jo brol s Stanley; 13 
metų Robert Wantroba, 3824 
S. Union, ir 12 metų Robert 
Twombly, 8758 S. Lowe avė.

rica Bauers, 2031 Mohawk st. 
Abiejų automobilių vairuotojai 
buvo paliuosuoti nuo atsakomy
bės.

• Prie 73-čios ir Yates pei
liu apsiginklavęs piktadaris už
puolė 22 metų mokytoją, Maria 
Foges, ir atėmė nuo jos apie 
$200 daiktais ir pinigais. Ji gy
vena ad. 7139 Yates avenue, ir 
keletą mėnesių atgal atvyko 
Chicagcn iš Francuzijos čia pa
stoviai apsigyventi.

• Valstijos prokuratūra sa
ko suradusi, kad sales taksų 
raštinės skyriuj Chicagoj, kai 
kurie darbininkai klastavo kny
gas ir savinosi nemažas sumas 
pinigų, surinktų iš biznierių. 
Jie taipgi suokalbiavę su kai 
kuriais biznieriais sąskaitas 
mažinti ir nukniauktais pini
gais dalintis.

• Už plėšimus, betvarkį už
silaikymą ir užpuldinėjimus kri- 
minalis teismas patraukė atsa
komybės 7 jaunuolius: Ernest 
Kulakowhki, 8743 Commercial 
avenue, Clarence Pilarczyk, 
8231 Crandon avenue, Ray- 
mond Jankowski, 8639 Muske- 
gon avenue, Edward Ciupak. 
8555 Houston, Edwin Jasenie- 
cki, 8549 Muskegon, Roman 
Mazerek, 2647 N. Albany, ir 
Eugene Smigielski, 2114 North 
Wolcott. Jauniausias yra 19. 
vyriausias — 25 metų am
žiaus.

• F ed e ralis teismas paliuo 
savo nuo kaltinimų du chica- 
giečius, suimtus už tariamą pi
nigų padirbinėjimą, būtent, Ni- 
cholas Francisco, 2450 Supe- 
rior, ir Edward Orlowski, 1428 
Noble. Kiti trys suimtieji, Jo- 
seph Kasallis, 1627 Humboldt. 
ir Irv’ng Cohen, 2001 Fuller- 
ton. ir Frank Schaefer, 425 N. 
Kedzie, bus teisiami.

• Chicagietis H. E. Richard- 
son, Bendix Home Appliances, 
Ine., vedėjas, pasiuntė telegra-

krautuvės mą Rooseveltui, siūlydamas 
perimti galingą Francuzijos lai
vyną už tos šalies karo 
Jungtinėms Valstijoms.

• Iš chicagiečio 
Thornber buto, ad. 7130
avenue; vagiliai išsinešė drabu
žių už $251.

• Alinėj, ad. 2729 VVabash 
avenue, juodveidis užpuolikas 
pasigrobė $120 pinigais.

• Koronerio džlurė žmog
žudyste kaltina 45 metų chi- 
cagietį Helmuth Jagdman, 3221 
N. Leavitt street, kuris laike 
ginčo dėl moterų kės mirtinai 
•sužeidė 39 metų Edvvard Caske. 
3506 Southport avenue. Mote
riškė, figūravusi ginče, buvo 
Caske divorsuota žmona.

• Policija vėl suėmė 10 mo- 
torciklistų už važinėjimą mo- 
torcikliais, neaprupintais ‘‘muf- 
leriais”.

• Miesto valdyba neseniai 
nutarė nupirkti apie 50 moder
niškų ir higieniškų trokų iš
matoms rinkti. Jie kainuos 
$315,000.

• Pereitą penktadienį mirė 
vienas Chicagos pionierių ir 
turtingas biznierius, William 
A. Streeter. Jis paliko apie 
$360,000 turto. Jį padaliho se
kamai: $345,000 paskyrė lab
daringoms įstaigoms, Chicago 
Home for Incurables, Illinois 
Children’s Home ir Home for 
Destitute and Crippled Child- 
ren, o $15,000 paliko gimi
nėms.

39,301 Mokiniai 
Gavo Diplomus

Keli Lietuviai Pasižymėjo.
39,301 Chicagos viešųjų mo

kyklų mokinių antradienį, tre
čiadienį ir vakar gavo diplomus 
— iš pradinių mokyklų, high 
school ir junior-kolegijų.

Pradines mokyklas baigė 20,- 
872 mokiniai, high schools — 
17,404, o kolegijas — 1,025.

Tarp baigusių yra nemažas 
skaičius lietuvių. Kai kurie stu
dijose pasižymėjo ir už tai gavo 
stipendijas ir įvairias premijas. 
Jų vardai bus kelbiami “Nau
jienose” pradedant pirmadieniu.

mm




