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HITLERIS PADARAS KLAIDĄ NEPULDA
MAS SĄJUNGININKU KARO PRADŽIOJE
Sąjungininkai perdaug gerbė neutralių 

šalių teises

TELEGRAMOS 
E LIETUVOS

LONDONAS, Anglija, bal. 
4. — Premjeras Chamberlain, 
kalbėdamas konservatorių par
tijos tarybai, ketvirtadienį pa
reiškė, kad jis šiandien dešim
tį kartų yra tikresnis, jogei 
sąjungininkai laimės karą, tie 
kad buvo kai karas prasidėjo. 
Dalykas toks, aiškino Chamber
lain, kad Hitleris padarė klai
dą, nepuldamas sąjungininku 
karo pradžioje, kai nacių pa
būklai buvo stipresni nei są
jungininkų.

Britanija vis dar stiprina 
savo galybę, kuomet Vokieti
jos galybė jau beveik pasieku-1 
si ribas.

“Jus galite priimti mano žo
dį kaipo faktą, kad blokados lain.

Nedarys kompromi- Parlamentas deba- 
so su naciais — sako tuos Reynaudo val-

Reynaud džios politiką
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

4. — Kalbėdamasper radiją 
Francuzijos premjeras Rey- 
naud trečiadienį pareiškė: An
glija ir Francdžlja yra pakan
kamai galingos karą su Vokie
tija laimėti; su Adolfu Hitle
riu jos kompromiso nedarys.

Rumunija nepasi- 
duosianti grasi

nimams
BUCHAREST, Rumunija, ba

landžio 4. — Britanijos prem
jeras Chamberlain pareiškė 
prieš porą dienų: jeigu neu
tralios šalys nesiliaus ekspor
tavusios reikmenas Hitleriui, 
tai sąjungininkai bus priversti 
susiaurinti importus į tas ša
lis.

.Šitas įspėjimas, tarp ko ki
ta, taikytas buvo ir Rumuni
jai, kuri iš sąjungininkų gau
na karo reikmenų.

Atsakydamas į Chamberlai- 
no įspėjimą Rumunijos atsto
vas pareiškė, kad Rumunija 
pasilaikys teisę spręsti svar
biais 1 jai klausimais.

Iš vienos pusės Rumuniją 
spaudžia naciai, reikalaudami 
daugiau reikmenų. Kitoj pusė
je ją spaudžia sąjunginihkai, 
reikalaudami neduoti Hitleriui 
reikmenų.

Naciai sakosi pada
rę daug žalos britų 

laivams
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

4. — Išleistas ketvirtadienį Vo
kietijos komunikatas kalba, 
kad nacių lėktuvai trečladien 
atakavo 12 britų laivų — ka
rinių ir prekybinių. Keturi Bri
tanijos laivai sunaikinti, keli 
kiti sužaloti. Vokiečiai sunai
kinę 40,000 tonų laivų.

Du Vokietijos lėktuvai buvo 
priversti nusileisti. Vieno pa
sigendama. Bet ir vienas bri* 
tų lėktuvas tapo nušautas.

plyšiai yra užlopanti vienas po 
kito ir kad karui tęsiantis blo
kada vis labiau ir labiau sunks 
priešo kraują”—pasakė Cham
berlain.

Blokadą prieš Vokietiją tru
kdė tai, kad sąjungininkai iki 
šiol labai opiai skaitėsi su neu
tralių šalių teisėmis. Tačiau ne
galima tikėtis, kad jie leistų 
Vokietijai neribotą laiką nau
dotis neutralių šalių teisėmis; 
naudotis pagalba šalių, kurios 
savo širdy žino, ar jos sako 
tai^ar nesako, jogei nacių lai
mėjimas reiškia joms vergiją, 
o sąjungininkų laimėjimas rei
škia laisvę — įspėjo Chamber-

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
4. — Radikalų socialistų par- 
;ijos vadovybė pareikalavo par
lamento debatų 'Reynaudo ka
rinėto darbuotės klausimais, 
leynaud sutiko reikalavimą iš
pildyti. Debatai parodys, ar jo 
kabinetas įgijo didesnio pasi- 
iikėjimo, negu pradžioje, kai 
pasitikėjimas jam buvo išreik
štas tik vieno balso dauguma.

Nacių ataka vakarų 
fronte atmušta

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
4. —r- Stipri Vokietijos pėsti
ninkų ataka Nied upės sekto- 
re, vakarų fronte, tapo atmuš
ta, sako karo komunikatas ket
virtadienį. Septyni vokiečiai 
paimti nelaisvėn.

Kanados gubernato
rium paskirtas kara

liaus Jurgio dėdė 
f » ■ • s

OTTAVVA, Kanada, bal. 1. 
— Vietoj mirusio Kanados ge- 
neralaus gubernatoriaus, lordo 
Tweedsmuir, Anglijos karalius 
Jurgis' paskyrė gubernatorium 
Athlone hercogą.

Naujas Kanados generalus 
gubernatorius yra karaliaus 
Jurgio dėdė. Jis atvyks i Ka
nadą ateinančią vasarą, birželi d 
mėnesį.

Rusai užėmė daugiau 
Suomijos teritorijos, 
negu buvo susitarta

Ruošia griežtesnius 
patvarkymus prieš 

komunistus
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

4. — Francuzijos vidaus reika
lų ministeris Henri Roy, pra
nešama, paruošęs naujus pa
tvarkymus prieš komunistus 
ir įteikęs juos premjerui Rey- 
naud pasirašyti.

Nauji patvarkymai dedą ko
munistinę propagandą į šalies 
išdavimo veiklą. Už šitokią vei
klą galima net mirties bausmę 
skirti.

Pagal naujus patvarkymus 
koncentracijos stovyklos ko
munistams bus perkeltos iš 
Paryžiaus apylinkės J šiaurės 
Afriką.

Britanijos p a r 1 a- 
mentas turės slaptą 

posėdį
LONDONAS, Anglija, bal. 

4. — Premjeras Chamberlain 
šiandien paskelbė, kad ateinan
tį ketvirtadienį įvyks slaptas 
parlamento posėdis valdžios 
ekonominio karo laikysenai de
batuoti.

Naujienų-Aome Telephoto
KANSAS CITY, MO. — John B. Gagc (viduryje) 

naujai išrinktas miesto majoras.

Žemės drebėjimas ir
- potvynis užgavo

Turkiją
ANKARA, Turkija, bal. 4.

— Smarkus..žemes drebėjimas 
ketvirtadienį- vėl jaustas Ana
tolijoj — toj pačioj srity, kur 
pereitų metų gruodžio 27 die
ną 40,000 gyventojų žuvo dėl 
žemes drebėjimo.

Iš karto nepranešta, ar dėl 
šilo vėliausio drebėjimo žuvo 
žmonių.

Smarkaus lietaus pasėkoje 
Amasia apylinkėje kilo potvy
nis. Pats miestas Amasia ir 
apie 30 apylinkės kaimų ap
semti vandens.

KAUNAS, balandžio 2 d.- 
LietuvCs Telegramų Agentūros 
“Elta” sukakties minėjiman 
atsilankė ministras pirminin
kas A. Merkys, už. reik. min. 
Urbšys, diplomatinis korpusas, 
užsienių ir vidaus spaudos at
stovai, daug žymių “Eltos” 
draugų, bendradarbių ir kt. 
Daugumas Europos telegramų 
agentūrų prisiuntė sveikinimus 
telegramomis.

— Nemunas jau pradėjo ei
ti. Potvynio pavojus Kaunui 
praėjo.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas

New Yorke
16 West 75, N.Y.C

1940.IV.3, New York

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

LONDONAS, Anglija, bal. 
4. — Premjeras Chamberlain 
ketvirtadienį pareiškė, kad jis 
šiandien yra dešimt kartų tik
resnis, jogei sąjungininkai lai
mes karą, negu buvo kai ka
ras prasidėjo. 

. ... < > t - •-- X---X---X---
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

4. — Vokietijoje reiškiama 
nuomonė, kad karas gali išsi
pūsti į Skandinaviją. Anglijos 
ir Vokietijos imtinės dėl domi
navimo Švedijos geležies rudos 
įgijančios pavojingą pobūdį, 
kalba naciai.

-- X-- X-- X--
STOCKHOLM, Švedija, bal 

4. — Britanija reikalaujanti, 
kad Švedija arba visai sulai
kytų, arba žymiai sumažintų 
geležies rudos gabenimą Vokie
tijai. 

-- X-- X-- X--
BERLYNAS, Vokietija, bal, 

4. — Apie 40,000 tonų Brita
nijos laivų trečiadienį paskan
dinta arba sunkiai sužalota, 
sako Vokietijos karo komuni
katas. Britų laivus atakavo na
cių lėktuvai žiemjury. 

-- X---X—X--
OSLO, Norvegija, bal. 4. — 

Smarkus laivų ir lėktuvų susi
kirtimas įvykęs žiemjury, pra
neša Norvegijos pajūrio gyven
tojai. Vokietijos lėktuvas nu
sileido Norvegijoje; įgula su
degino' jį, pirm negu tapo in
ternuota. 

---X-- X-- X--  I
TOKIO, Japonija, bal. 4. — 

Japonijos admiralitetas įspėjo 
Britaniją, kad jos laivynas im
sis reikalingos akcijos, jeigu 
britai patruliuos sąsmaugą tarp 
Korėjos ir Japonijos, norėdami 
vykdyti blokadą Rusijos uostui 
Vladivostokui.

—X—X—X—
BELGRADE, Jugoslavija, ba

landžio 4. —- Jugoslavijos vy
riausybe gavo Britanijos įspė
jimą, kad bus sulaikomi Jugo
slavijos laivai, kurie gabens 
Vokietijai reikmenas į Trie
ste. 

---X-w-X—X--
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

4e — Jau išleisti patvarkymai, 
griežtai sumažiną kiekį anglių 
Vokietijos namams apšildyti 
ateinančią žiemą.

Kinai sulaužę japo
nų eiles

HONKONG, . Kinija, bal. 4. 
— Kinai praneša, kad jų ka
riuomenė sulaužė japonų lini
ją arti Samshui, Kwantung 
provincijoje, ir sėkmingai ata
kavo dvi japonų lėktuvų ba
zes.

Rusai siųs savo lai
vus konvojuose

COPENHAGEN, Danija, bal. 
4. — Berlingske Didende laik
raščio korespondentas iš Ber
lyno praneša, kad . sovietų ko
mercinius laivus Pacifike pa
lydėsiu karo laivai, jeigu są
jungininkai/ britai ir francu- 
zai, mėgins daryti kratas rusų 
prekybiniuose laivuose.

J

Britanijoj bedarbių 
skaičius sumažėjo
LONDONAS, Anglija, bal. 

4. — Darbo ministerija paskel
bė skaitlines, kurios rodty (kad 
skaičius bedarbių Britanijoj 
šiuo laiku siekia 1,121,2'13. Per 
paskutinius hietiis skaičius be
darbių sumažėjo apie 600,000,

HELSINKIS, Suomija, ba’. 
4. — Valdžios /atstovai, pripa
žino, kad rusai kai kuriose apy
linkėse užėmė daugiau Suomi - 
ios teritorijos, ne kad buvo 
numątyta rusų ir suomių tai
kos Nutartimi užimti. Suomiai 
betgi tikisi atgauti dalį terito
rijos, kaL sienoms nustatyti 
komisija pradės veikti.

Litvinovas sunkiai 
serga

LONDONAS, Anglija, bal. 
4. — Pranešime iš Amsterda
mo dienraštis “The London 
Chronicle” sako, kad buvęs Ru
sijos užsienių reikalų komisa
ras, Maksim, Litvinov, sunkiai 
serga širdies liga. Jis guli Krem- 
lio ligoninėje.

Japonai įspėjo 
Britaniją 

--- ““TTOKIO, Japonija, bal. 4. — 
Admiraliteto v atstovas įspėjo 
Britaniją, kad ji nemėgintų 
vykdyti blokadą ' rusų uostui 
Vladivostoku! perdaug artu 
Nelegali Britanijos laivų veik
la iššauks Japonijos laivyno 
akciją, pareiškė admiraliteto 
atstovas. j.

Naciai ruošiasi išlai
pinti kariuomenę 

Norvegijoje
BERLYNAS, Vokietija, baL 

4. — Londone eina gandai, kad 
Vokietija įspėjusi Norvegiją, 
jogei ji išlaipinsianti savo ka
riuomenę Norvegijoje, jeigu 
sąjungininkai mėgins sulaikyti 
geležies rudos gabenimą iš Šve
dijos į Vokietiją Norvegijos' 
pakraščiais.

Klausinėjami nacių -vyriau
sybės atstovai atsisakė patvir
tinti arba nuginčyti gandus.

Kinai sunaikino 30 
japonų lėktuvų

CHUNKING, Kinija, ba). 4.
— Kinijos lėktuvai atakavo 
svarbią, japonų lėktuvų bazę 
prie Yancheng, Shansi provin
cijos pietų daly. 30 japonų lėk
tuvų sunaikinta, sako kinų pra
nešimas.

Be to, kinų lėktuvai mete 
bombas ir padegė japonų alie
jaus tankus ir išsprogdino amu
nicijos sandelius Yochovv mie
ste, Hunan provincijoje.

Mauretania atplau
kė i Honolulu

HONOLULU, bal. 4. — čia 
atplaukė Britanijos didžiulis 
pasažierinis laivas Maureta
nia.

Kai Mauretania apleido New 
Yorką, tai manyta, kad jis 
plauks į Australiją. Tačiau 
Honolulu yra atokiai nuo ke
lio į Australiją, todėl keliamas 
klausimas, ar Mauretania ne
plaukia j tolimuosius rytus.

Ligos siaučia rusų 
užimtoj Lenkijoj

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
4. — Pranešama, po 250 žmo
nių miršta kasdien Lvove, Len
kijos mieste, kuris teko ru
sams. Ligos plečiasi dėl bado 
ir dėl gyduolių trukumo. Kū
dikių mirtingumas pasiekė 75 
nuošimčių.

Rusija nestatanti 
naujų reikalavimų
HELSINKIS, Suomija, bal. 

4. — Ankstyvesnis ketvirtadie
nio pranešimas sakė, kad Ru
sija reikalaujanti Suomijos ar
mijos demobilizacijos ir suma
žinimo kareivių skaičiaus.

Vėliau Suomijos užsienių 
reikalų ministeris Rolf Witting 
pareiškė, kad Suomija tokių 
reikalavimų negavo.

31,500 darbininkų 
balsuoja unijos 

klausimu
NEW YORK, N. Y., bal. 4.

— 31,500 Consolidated Edison 
Company darbininkų, Naciona
linės Darbo Tarybos priežiūro
je, ketvirtadieni balsavo klau
simus, ar jie nori C.I.O. atsto
vybės, ar Consolidated Edison 
Bmployes atstovybės, ar visai 
nenori organizacijos atstovy
bės.

Kaltina komunistą 
kongreso komitetą 

paniekinus
WASHINGTON, D. C., Lai.

4. — Atstovų rūmų ne-ameri- 
koniškai veiklai tyrinėti komi
tetas buvo ketvirtadienį pašau
kęs liudyti Philip Frankfeldą, 
Naujosios Anglijos komunistų 
partijos sekretorių.

Frankfeldas pareiškė, kad 
jis neatsakys nė vieną klausi
mą, jeigu komitetas neleis jam 
perskaityti atsineštą rezoliuci
ja-

Komiteto pirmininkas Dies 
neleido skaityti rezoliucijos. 
Frankfeld skubiai padalino 
spaudos atstovams rezoliucijos 
kopijas ir išėjo iš salės, poli
cininko palydimas.

Komitetas nutarė apkaltinti 
komunistą paniekinus kongre
so komitetą.

Tai jau kelintas komunistas 
apkaltintas kaip paniekinęs ko
mitetą. Nesunku suprasti kur 
taiko komunistai: kai bus teis
muose nagrinėjamos iškeltos 
jiems bylos, jie tikisi ir teis
mus pavartoti propagandai Sta
lino interesuose.

.Prašo WPA darbams 
J $985,000,000

WASHINGTON, D. C., bal. 
4. — Works Projects darbų 
administratorius, pulk. Har- 
rington, ketvirtadienį kreipėsi 
j atstovų rūmų asignacijų ko
mitetą prašymu užgirti pasky
rimą $985,000,000 WPA dar
bams ateinančiais melais, ku
rie prasideda liepos 1 d. š.m.

Dunojus patvyno; 
20,000 pabėgo 

iš namų
BELGRADE, Jugoslavija, ba

landžio 4. — Dunojus patvy
no. Dvidešimt tūkstančių Jugo
slavijos gyventojų pabėgo iš 
namų nuo potvynio.

LINCOLN, Nebr., bal. 4. — 
Ateinantį antradienį Nebraska 
valstijoje įvyks nominacijų 
balsavimai. Senatoriaus vietai 
kandidatūrą stato pasižymėjęs 
reakcionierius, senatorius Ed- 
ward R. Burke. Tikslu išgel
bėti Burke kandidatūrą repub- 
likonų teikia jam pagalbą.

SPRINGFIELD, III., bal. 4. 
— Anton J. Tomaseko, Illinois 
valstijos vyriausio girininko 
pranešimu, girių gaisrai siau
čia Illinois valstijos tose daly
se, kuriose mažai lietus palijo. 
Gaisrai apėmę 27,000 akrų plo
tą. Miškai dega valstijos pietų 
daly.

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

Debesuota; vėsu; vidutinio 
stiprumo ir apistipriai daugiau
sia šiaurės vakarų vėjai; saulė 
teka 5:28 v. r., leidžiasi 6:18 
vai. vak.
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SLIUPTARNIAI
Istorinis romanas Amerikoj Sėtuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (^šliuptarnią” 
ir katalikų (‘‘kryžiokų”). •

Šitą tiesos Ir kovos romaną skiriu dr. JonUi Šliupui 
.....____________ ■ AL MABGERIS —--------- —-----

(Tgsftiys)
— Buvote, manau, į r pas mus 

UU.ėję? - d.ąųgįau JdąHbė Rųfc 
kas.

—puvpmg. ^aip g(> 
nebusi. Visi buvome, atsisveiki
nome. Juk gal paskutinį kartą...

—Taigi... —nuleido galvą Ro
kas.

—Tamsios Kastete sveika, 
linksma ir labai džiaugiasi, ka<| 
tamsta jos nepamiršti, dažnai 
rašai ir pinigų prisiimti. Ge- 
riausius jos linkej.mus tamstai 
atvežiau.

—Labai dėkui, mitele, Ku
bai dėkui.

—Tik sakė, labai išsiilgusi, la
bai laukianti sugrįžtant.

—Antanukas sake, dėde, ka<|

NAUJIENOS,. Chicago, III.

s , Naujienų Acrne TeJenUoto
NEW YORK. — Joc Louis skaudžiai sumušė 

mokso rungtynėse Jolinny Paychecką.

dievotįškais bei religiškais prie
skoniais.

—Jo apve'zdos va|įą. Sukal
bėkime ųž nabašninko dūšią,—- 
tąrė Antaiųenė klaupdama. — 
‘Valdau (Įįeyo tėvo...” Paskui—
Tėve musų, kurįs esi dangu-

Ąjlsi^iojo, susėdo, o šeiminin
kė tuoj pripylė po antrą puode
lį karštos kavos.

—Už lai aš tokį baisų sapną 
p^eijlą naktį sapnavau, — lin- 
gayo galvą Antanienė. — Aš vis

Penktad., balandžio 5, 1940

pas jus atvažiuos, tikrai, — la
bai rimtai, iš visos širdies kah

kų.
—Galės čia man padėt anglį 

kasti, — labai plačiai Rokas nu
sišypsojo.

—— II clo nclNl/ vlilll |IuUv0lU^ 

- sunkaus darbo nesibaidė ber
niukas.

■’ Rokas iš džiaugsmo nušvito 
tikru pavasariu, įf jis norėjo 
Šokinėti, tarsi linksmasai pie
menėlis bekiųlp^ ftyhb

—Mudvi Jąbai (JraŲ^is 
puvonte, — gyr^i Julyte.

Roko veide džiaugsmo spar
nai plėtėsi, bet kartu ir drėko 
tėviškomis ašaromis.

-—Grįšiu, —‘ susimąstęs tarė 
jis. Fadįrbsiu dąr gėlėtą me
tų ir grįšiu. Kol sveikas ir gy
vas...

—Ir tamstos žmona labai ru- 
ąrinasi; kad tik sveikas ir gyvas,
sako, pargrįžtų, — tarė Anta
nienė. ' ’■

Šeimininkė pažiurėjo į Roką> 
o Rokas į šeimininkę. “Sveikas- 
ir gyvas” žodžiai sukrėtė juodu, 
pamanius apie Antaną.

—Andrius Gaučius, — toliau 
kalbėjo Antanienė, —r- negalėjo 
sudaryti pinigų kelionei įi Apie- 
r/ką, tąi į Angliją -išvažįavo. 
Ten, sako, anglis kasė ir kojos 
nebeteko. Parvažiavo medinę 
yųkdomąs... Net šiurpas visus 
nukrėtė, kai pamatėme. Toks 
jaunas ir stiprus išvažiavo. Da
bar sėdi prie šventoriaus, kaip

Iš Lietuvos

jūsų Katriutė man į ąusį pasa
kė, kad aš tamsią už ją pąbu
čiuočiau.

vo labai gražiui, vaikiškai, 
abiem lankutei)) ant jo-kaklb

“NAUJIENOS” TURI
' ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING *■ 
BUREAU” "

U*gi iš musų miestelio, — pažįs
ti |u jį, Rukai, — taip baisiai, 
sako, ąjiiiafojo, kad sąmones 
neatgavęs mirė.

—Dėcjynų Baltrukas! — labai 
nustebo Rokas. —- Nugi ųmdu 
sykiu bandą ganėme, žinote, pas 
Račių, Užbaliuose.

- Kur tie musų broliai, lie
tuvninkai nežus ta, — tarė šei
mininkė, ' liūdnai linguodama

—Tai kad, misele, b.ey.eik vi
sur tas pats. Sužeidžia, užmušą 
ant geležinkelio, prie miškų kU‘r

bai dideli plieno fabrikai, sak.o> 
nespėja nešti sužeistus jįr už
muštus.

—Gerai ęąkąį, Rokeli, — pri
tarė jam šeimininkė, — darbo 
žmonės visur žųsta. štai’ kad ir

leksynas, žinote, iš Pabiržių —

nc.« rytoj laicĮosime.
—Jr pataikėme į ^ermebis,— 

žvąlgydaiposi tarė AiitanteDė.
—Ne vįsąda tegąlįnte, mitele, 

į vestuves, — šypteteM 
Rokąsj

—Ne visąda, — liūdnai sūdė-

r 1 f .» i t

Ar nori keliauti juromis? 
Ar važiuojate atostogoms 
į Califorųiją ar kitur? 
Ar važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės į 
NAUJIENAS. C įo n a i s 
gausite patarimą kaip pa- 
togiaųs ir pįgiaus tokias 
keliones atlįktį.

Turime agentūras, lai
vų, traukinių, busų ir or-

—Turi būti labai pavojinga 
po žęipe dirbti, — tęsė savo kal
bą Aptamene, — kad taip daug 
sužeidžia ir užmuša. Tu, Rokai, 
jau geriau nebeJįsRim ten. Tiek

Neduok, dieve, jei kas atsitik
tų. Baisu ir pamislyti. Aš visą 
kelią galvojau, rūpinausi savp 
Antanm Sakau, jei tik dievas 
(|uos, sveika atvažiuosiu, tai 
tuoj sakysiu, drausiu, kad tik 
l>o žeme nelįstų.

Ir vėl šeimininkė pažiurėjo į 
Roką, o Rokas į šeimininkę. Bet 
tuoj susigriebė ir tarė — Rq-

vaikinas buvo; nei gėrė, nei 
nieko, o iš darbo skubėdamas 
pakliuvo po treinu ir žuvo.

—Taigi, —- tarė Rokas, žiūrė
damas į šeimininkę, kad tik ne
susimaišytų.

-—Amžinatilsį, duok dieve jam 
dangų, — gailestingai tarė An
tanienė. — O kada tokia baisi 
nelaimė ^atsitiko? — klausė ji.

—Tik vakar rytą, misele.
—Tik vakar rytą!
—Taip, tamsta, tik vakar j 

tą, - patvirtino „šeimininkė.
—Nelaimingas vaikinas, 

jūsų gimine? — klausė Anta
nienė.

—Taip jau dievo skirta, mi- 
sele, — pradėjo dievotų tonų 
Rokas. — Čią žmogus gyveni, 
rupįųiesi, vilties sparpų ųesų- 
vaį.dąi, čįa, tik žiūrėk, jau gyve
ninio vakarus, jau ant karstų 
lentos... Nė vienas ne^inonje,

attiktų sU mano Antanu.
—-Be reikalo, misele. Nebijok. 

Antanas yra perdaug atsargus, 
apdairus. Jis kiekvieną žingsnį 
Žengdamas apsižiūri, apsisvars 
to. Tokius apdairius žmones ne
laimės neištinką.

--Teisybę Rokas sako, tams 
ta, — kalbėjo šeimininkė, žiū
rėdama į Ąptanįenę. — Tams
tos vyras šimtą metų gyvens, ir Į 
jus, ir vaikus pragyvens.

- Duok dieve, duok dieve, 
kad taįp butų. Bet aš vis ne
liksiu. Aš vargu kada ar be- 
nųsirąminsiib kol jis dirbs gi- 
lįaį po žeme, kur lipk daug žmo- 
nįy {jųžeidžią, užmuša, kartais, 
sąkp, ir gyvus palaidoją... Turės 
Ąpianas gauti darbo viršuj, ant 
žemės, ne po žeme.

—Tąip, mamyte, — pritarė 
jai vaikai. — Mes ir ppašysim, 
Ka,(Į tėvelis daugiau po žeme ne-

VILNIUS. — Miesto savival
dybė gali pasigirti, kad per pa
lyginti trumpą laiką pajėgė su
sitvarkyti su profesionaliu el
getavimu, kurs Vilniuje buvo 
garsus nuo senų laikų. Dabar 
jau galima vaikščioti gatvėmis, 
niekas nebetampo už skvernų, 
kaip lai buvo madoje Lenkijos 
laikais ir pirmosiomis savaitė
mis po Vilniaus grįžimo Lie
tuvai. Neturį iš ko gyventi el
getos paimti į prieglaudas, ki
ti, norintieji ir galintieji dirb
ti, paėmus žodį paleisti namo. 
Sulaužiusiems žodį gresia pri
valomo darbo stovykla.

— Viršuje dirbti saugiau 
ir Antanas visados sako, ir jis 
ilgai mokinosi darbo viršuje

kada t|ievą§ pašauks pas 8ave, (lirbti.
— taikė Rokas Anlanįenei su

Garsinkitės “N-nose

Tel, YARDS S14C
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9.
Pirmadieniais; 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius PritaiKo
3343 8. HALSTED ST

Dr. V. E. S1EDLINSK)
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadieni 
1631 So. Ashland Avė 

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad Penktadiei.
1143 So. Archer .V*

Tel. LAFAYETTE 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgą? 
Dfisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki F 

vak. Nedėlioj oagal susitarimą 
Ofiso Tel.; YARDS 4787 

Namų Tel.; PROSPECT 1930

r

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE
6630 S. Westcrn av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. if Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sekjn. pagal sutartį

DR. C. Z. VEZEL1S
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Šeredoj pagal sutartį.

IMU SPECIALISTAI
Kiti Lietuviai Daktarai

DR. BRU'NO J.
Z U BRIČKA S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—b 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

(Bus daugiau)

j

LAIDOTUVIŲ direktorius

John F. Eudeikis

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

KNITTED BOLERO RATTERN 2534
2531—Mėgstąs “Bolero” mieros 12—14 ir 16—18.

CRANĘ COAL COMPANY 
5332 Šo. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUą’H 9022

POCABONTĄ8 Mtee Rųn iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau .......   * ■
PETROLEUM CARBOH COKE $7.75
Perkant 5 tonąč ar daujiąų Tonas * I "

Sales Tąx ekstrą.

SENIAUSIA |R DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

■ ■ -AMBULANGE ■
; DIENĄ IR NAKTĮ

visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. flerinitage Avė.
4447 South Faijrfield Ąyenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

visose 
dalyse

Klausykite iųusų radio programų Antradienio Ir šeštadienio ryt
mečiai*, 10:00 vai. ryto iš VV- H. L P. stotie* (1480 K.) 

•u POVILU SALTIMIERU.

iš- Direktoriai

V w
rlffJah ''■i

—Ne. Tik ant burdo pas mus 
buvo, kaip Lietuvoje sakote, į- 
namiavo. Čia kiekviena ateivių 
šeimyna laiko po keletą burdin- 
gierių, sakau, įnamių* Juk liek 
jaunų vyrų iš viso pasaulio pri
važiuoja.

--Taip, — atsiduso Anlanie- 
nę. — Jauni vyrai, palikę savo 
tėvus, brolius, seseris, atvažiuo
ja čia tą i mes ieškoti, o štai 
susiranda — mirtį.

—Taigi, misele, — sunkiai 
spaude porą žodžių Rokas.,
, —Bet kur pašarvojote, kad 

čia niekur nematyti, — klausė 
apsidairiusi Antanienė.

—Dar niekur, misele, — atsa
kė Rokas. — čia, matote, su nu
mirėliais visai kitaip daroma, 
negu Lietuvoje, -— pradėjo aiš
kinti jis. — Čia nabašninką pir
miausia nuvežama pas grabo- 
rlų, jus sakytuniėl, laidotojo, 
kuris lavoną išbalzamuoja^ va
dinasi, taip prirbošia, kad nc- 
pulų ir nėatsiduolų, žinote, kaip 
Lietuvoje kad tuoj ima atsiduo
ti. Paskui, kai jau būna taip 
priruoštas, tai graborius pabu
voja savO koplyčioje arba par
veža namo ir pašarvojai Parve
ža, žinpnia, gątavame, gražiame 
karste. Čia žmonės karstus ga- 
ląv|iis purką, nekala iš leptų,

ištempus
Uys jos

Antanienė ausis 
klausė. Klausė ir visi 
vaikai.

—Mes lai ėmės Frcnkiuką 
graboriaus koplyčioje pašarvoti, 
—) kąjbojo šeimininke, bet pas
kui ąpsisym*st.ėine, kad bus ge
riau numie. Toks gpras, doras 
žmogus buvo, tai, 8akome> tegu 
pabus dar dieną kitą su mumis. 
Vaikinėlis, mat, čia vienui vie
nas, — nei giminių, nei nieko. 
Tai pieš ir laidotuvėmis rūpina
mės.

—-Tąi čia 
šermenis? —

—Taip, vaikeli. Bet ne

DR. VAJTUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
1—9 vai. vakaro ir pagal su tarų. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. V1RGIN1A 242J

Kreivos akys

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-
Imos be akinių. Kainos pigiau kaip

pirma.
4712 South Ashland Av

Phone YARDS 1373.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DANTISTAI 
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 sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenvvood 5107.

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos—9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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

2400 VVEST MADISON STREET 
Vai. 1 Iki 3 po pietų, 6 iki 8 Vak

Telefonas SĖELEY 7330
Namų telefonas Brunswlck 8597

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žįnomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chb 
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 St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Karote 1431-1484-TH. Central 4411-2 
Naroų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefoną* YARDS
No. 2531

Adreias

Miestas ir valstija

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfįeld BJvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

tetule, turėsime 
klausė Antanukas.

ilgas,

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn St.

Room 1230 
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų Tel.—Hyde Park 3‘395

I NAUJIENOS NĘ^DL^CRAFT DjEPT

| 1739 So. Halsted St., Chica^ ĮU«

čia įdedu 10 centų ir prašau at*įų*ti pąąn Pavyzdį No..

I Vardus ir pavaidė.
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GERAI PAVYKO
Kovo 29 d. Lietuvių svetai

nėje Mariutės Jurgelionienės 
paminklo fondo komitetas bu
vo surengęs vienų metų nelai
mingos mirties sukakties pami
nėjimą. Nors melai sukako ko
vo 25 d., bet jos laidotuvės įvy
ko kovo 29 d., tad šia proga 
Detroito rinkt nės visuomenės 
dalis — profesionalai bei biz
nieriai — susirinko į liūdno ir 
tragingo įvykio paminėjimą.

M. J. Kemešienė paprašė su
sirinkusius atsistojimu atiduoti 
Mariutei pagarbą. Paskui Ani
ceta Zigmantienė padainavo 
liūdną dainą ir vėliau ji kartu 
su savo dukrele sudainavo ke
letą labai gražių momentui pri
taikytų dainų. Mariutės nuošir
dumą ir jos būdą apibudino p. 
Kemešienė ir Dr. J. Jonikaitis.

te musų širdingą padėkoj ž dį
Detroito Paminklo S Uty m,

Komitetas,
Marija J. Kemešienė,
Bessie Keblaitienč.

D.

su

lionienės ir jos gražių darbų 
bei kilnios sielos. Jos niekuo
met nepamirš tie, kurie ją pa
žino bei jos gražius darbus se
kė. Daktaras sako, aš vienas iš 
tų, kuris branginu tokios mo
ters darbus, kokius at iko Ma
riutė, bet skaudu prisiminti, 
kad mes tokių moterų mažai 
teturime. Negalėdami prikelti 
Mariutės iš kapo, mes čia sudė
ję po keletą centų siųskime 
juos CJilcagos moterims, ku
rios rūpinasi jos paminklo rei
kalais. Pasakykite poniai Gu- 
gienei, — tegul sodina nevys
tančią gėlę ant Mariutės kapo.

Dailės choro mokytojas p. A. 
P. Kvederas ryškiai apibudino 
darbus prie “Naujienų”. Ma
riutė darbe buvo pirmutinė ir 
paskutinė. Pas ją visuš tinka
mus patar’mus kiekvienas at
rado. P-as Kvederas pridūrė 
’iudną laidotuvių procesiją.

Tarpe susirinkusiųjų dalyva
vo šie profesionalai bei bizni j- 
riai: Dr. J. Jonikaitis, Dr. An- 
drews su žmona, Dailės choro 
mokytojas A. P. Kvederas s.i 
žmona, laidotuvių direktorius

B. Brazis, P. St. Bukšnienė, 
V. Vcrneckienė, F. Mosteiko 
žmona, J. Miknis su žmona, 
Knezus (alaus darželių savi

ninkai), A. Masaitis (anglių 
pardavėjas), J. Ambrozevičius 
su žmona (užlaiko bučernę ir 
nekartą yra aukojęs maisto pa
našiems parengimams), M. Na
ruševičius (užlaiko bučernę). 
Čia buvo ir SLA darbuotojai 
Martinai, Kučinskai, Zigmantų 
visa šeima, J. Pilka, J. Besaspa- 
ris, M. Strazdienė, Diliai ir dau
gelis kitų

Aukos šiame vakarėlyje nebu
vo renkamos, bet užsibaigus 
programai apstojo M. Kemešie- 
nę būrys ir sako, tu tik spėk 
musų vardus rašyti. Aukojo:

Dr. Jonikaitis ..............
D. B. Brazis..................
D r. Andrevvs ..............
Anacita Zigmantienė .... 
Albina Ambrozevičicne 
Margarita Ručinskienė 
Ch. Martin ........1.........

Graivienė ..............
Naruševičius ...........
Vcrneckienė ..........
Yuška ......................

MUSŲ PARENGIMAI
Įžengimas Lietuvos kariuome

nės į Viln:ų.
Broliai Motuzai iš Chicagas 

atvažiuoja su naujomis ji įna
mis. Vadinasi, rodys kru tanius 
paveikslus šeštadienį, balandžio 
(April) 6 d. pradžia 7:30 vai. 
vakaro Lietuvių svetainėje (25 
ir Vernon Hy.)

Lietuvos kariuomenės įžengi
mas Vilniun. Jaudinanti vaizdai 
iš kariuomenės žygio Vilniun; 
peržengimas buvusios demarka
cijos linijos, Vilniaus krašto gy
ventojų graudus ir nuoširdus 
pasitikimas, įžengimo Vilniun 
scenos ir 1.1.

Lietuvos ajehi tek turą ir sti- 
per 
py-'

tyba. Padalyta pažangi 
trumpą Nepriklausomybe» 
veninio laikotarpį: jos naujos 
mokyklos, ligoninės, namai, ke
liai, tiltai ir 1.1.

New Yorko Pasaulinė Paro-

$2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
l.OOjda su Lietuvių Diena. Lietui ai- 

Itė'Miss VVorld’s Fair, ir kiti į- 
domus vaizdai. —Mariute

M.

M.

1.00
50
50
50

OPERETĖ “SYLVIA”
Dailės choras stato scenoj 

operetę Sylviją ir dar patiek
Iš viso aukomis sudėta $11.50, daugybę dainų balandžio 14 d. 
Liko pelno nuo minėto 

vakaro .........

į-:fxįį:*:į:į

Idangau aukoja. Laimingi jus, 
draugai, kad gyvenate šioje ša
lyje. Kad jus patriukšmdutu- 

'mcvO taip Stalino karalystėje, 
tai nevienas jau būtumėte pas 
Abraomą pasiųsti.

Ūkininkas.

yra F. Forbcs.
Šiais rinkimais darbininkai 

tikrai gali pasidžiaugti: dar nie
kada jie neturėjo tokių s am
iau laimėjimų, kaip šį kartą.

Kenosha, Wis
Miesto rinkimuose J.. Martinas 

surinko daugiausia balsų. — 
SLA 212 kuopos rinkimų re
zultatai.

SLA 212 kuopa laikė savo su
sirinkimą, kuriame buvo pra
vesti balsavimai ant Pildomo
sios Tarybos. Tų balsavimų'p i- 
sėkos tokios:

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Hjalmar Procope, Suomijos pasiuntinys Amerikai, 

pasitinka savo sužadėtinę Margarct Shaw, kuri yra an-

KORESPONDENCIJOS
Scottville, Mich

prie lauku

su programą.balių 
šio baliaus paskir-

Balandžio 2 d. įvyko miesto 
rinkimai. Kaip žinia, kandidatu 
į konsilmanus buvo ir lietuvis 
J. Martinas, kurį įėmė darbi 
ninku unijos. Rinkimuose J. 
Martinas atsistojo p.rmojė vie
toje, nes gavo daugiau balsų 
negu bet kuris kitas kandidatas. 
Tokiu budu Martinas liko iš
rinktas jau ketvirtam terminui

Konsilmanu liko išrinktas i. 
kitas darbininkų unijų remia 
mas kandidatas, būtent, M. Fer-

į prezidentus: Bagoč’us 28, 
Laukaitis 16;

į vice-prez.denius: Mažukna 
28, Keršcvičius 16;

į sekretorius: Pilka 24, Vmi- 
kąs 14;

į iždininkus: Gugis 26, Bachu- 
nas 16;

į iždo globėjus: Mikužiui,

kas 12;
į daktarus kvotėjus: Stanislo

vai lis 25, Biežis 12.
—H. Laba n

dėjo apie 58 dolerius aukų. Sa
ko, tai geriausia kuopa, žino
ma, juo didesni fanatikai, juo didatas į švietimo tarybą. Juo

laimėjo dvi vielas.
Laimėjo taip pat unijų kan-

S

PAMOKYMAI PAVEIKSLAIS

MOVIE «'TH*M0RAL

gos baigėsi. Komitetui kiek rū
pėjo liudesis, tiek ir sukėlimas 
kelių centų paminklui.

Ponia Andrews paprašė visus 
pasilinksminti: palošti kauliu
kais ir kortomis. Goriausiems 
lošėjams buvo išdalyta daugy
bė gražių dovanų. Dovanas

gėjos, — B. Keblaitienė ir M. 
Kemešienė. Rodosi, prisidėjo 
taip pat P. Petrenienė ir P. Stu- 
ronienė. Taip per vakarą visi 
buvo užinteresuoti, kad nė vie
na minute nėjo veltui. Baigus 
dovanas dalinti, B. Keblaitienė 
savo pagelbininkems pateikė 
skanią vakarienę, čia ir muzi
kantai iš kažkur atsirado. Ir 
juste nepajutome, kaip antra 
valanda prisiartino.

Iš viso pasiusta nuo minėto 
parengimo $32.17 Paminklo 
Fondui. Kaip šiok'os dienos va
karas, tai parengimas pilnai pa
sisekė. • i

Surengimui šio vakaro dau
giausia dirbo B. KeHM’iene, 
nes paskutinę savaitę, M. Keme
šienė buvo skaudžiai susirgus ir 
Dr. Jonikaičio įsakymu turėjo 
gulėti lovoje. —Lakštutė

ŠIRDINGAS AČIŪ

'Finų svetainėje, 5969 14 St, 
$20.67 kampas McGraw. Įsigykite bi

lietus iš anksto, nes sėdynės re
zervuotos. Pradžia 6 valandą 

vakaro. — Rėmėja

DAILfS choro vaiku
čių VAKARAS

Dailės choro mažų vaikučių 
chorelio vakarėlis įvyksta gegu
žės 4 d. Lietuvių svetainėje.

JAUNUOLIŲ ŠOKIAI
SLA jaunuolių beisbolo ko

mandos pavasarinis šokis įvyks 
Ryšium su kovo 29 dienos pa- gegužės 12 di motinų gerbimo 

minėjimu, kuris buvo rengia
mas Marijos Jurgelion:enės vie
nų metų nelaimingo žuvimo su
kakčiai, paminklo statymo ko
mitetas nori išreikšti savo šir
dingą padėką visiems, kurie pri
sidėjote su aukomis, dainomis, 
kalbomis ir sįaip praleidote do
lerį kitą. Ačiū visiems atsilan
kiusiems į vakarėlį; ačiū už do
vanas, kurias mums suteikėte. 
Šia proga atsiprašome, jei kas 
buvo netikslu. »

Visi dalyviai ir prisidėję vie
nokiu ar kitokiu budu priimki-

Galvidis, M. Mar- 
V. Musteikis, P. 
Martinaitis pritarė 
Sudainuota kelios

po

^rain qoar #rls edr!q to 

clean house witb \Vonderful 
HRH PAINT CLEANER— 
I ts formuld contdins th® 
secret of E-A-S-Y Clednin^- 
Volcanic Ash" Savęs ha r d 
rcibbin^/bdckdchesztime 

, and tempe r. Makos their 
\ Ii ves easier and happier.

H RH hds serv^ed fa ithfcil lq 
I in millionsof homesfor.

__ j neariu half a centurcp 

ffijįlL HRH habitearfy^

Ii
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dieną. —Mariute

SVARBUS SUSIRIN
KIMAS

SLA 352 kuopos svarbųjį\i- 
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 7 d., 2 valandą po 
pietų, Lietuvių svetainėje. Susi
rinkimas svarbus tuo, kad ja
me bus renkama SLA Pildomo
ji Taryba. Vaipgi bus renkami 
delegatai į SLA seimą.

—M. Kemešienė

MAKES 
5P0TLES5: 
. PAINT 
\WODWORK 
VENETIAN 
BMNDS

< etc.

SPOONFUL 
T0ONS6AUON

< OFNATER ,

'.uja

NUOLAIDA NUO

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

Turtas.........................$4,500,000.00
Atsargos fondas virš $325,000.00
Dabar Mokame 3^/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

________________ and
LOAN ASSOClATIONoFChtcago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

AVI V, S
CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED 
4192 ARCHER AVENUE

Tel. VIRginia 1141

“NAUJIENŲ”

Radio Programai
DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 

ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

kiekvieną sekmadienį
nuo 11:00 iki 11:80 vai. ryto, iš stoties 

W.G.E.S., 1860 kilocycles.

SVEĮČIUOSE PAS
P. GREIVIENĘ

Praeitą šeštadienį užėjau pas 
p. Greivienę į svečius, nes ji
nai vis mane barė, kodėl nie
kuomet pas ją neužeinu.

P-ia Greiviene užlaiko 20 
kambarių “Rooming Hcuse* 
adresu 5857 Gass avė.

Dabar ji eina į nąują biznį: 
steigia bol n’mo salę. Paklau
siau, ar nėra keblumų moteriai 
vesti tos- rųšies biznis. Jinai tik 
nusijuokė ir sako: moterys šian
dien visur tinka ir moka taip 
gąrai savo reikalus tvarkyti, 
kaip ir vyrai.

P-ia Greiviene užaugino sū
nų ir dukrelę, kurie abudu pa
siekė aukštus mokslus: sūnūs 
mokytojauja, rodos, St. Paul, 
Minn., o duktė kartu su motina 
prižiūri biznius, nes jų tėvukas 
jau keli metai kaip mirė. Taip 
pora valandų maloniai prabčgo 
besikalbant su linksmute p-ia 
Grieviene. Prieš eisiant man na
mo, sako,' palauk, aš tau duosiu 
pinigų. Klausiu už ką. Štai pen
kinė, tai atnaujink dienraštį 
“Ndiijienas’*. O šitas vienas do
leris tai dėl Mariutės paminklo, 
juk tai musų moterų darbas 
rinkti aukas ir prižiūrėti, kad 
paminklas butų tinkamas. Ma
riutė Jurgelioniene jo pilnai už
sitarnavo. . —M. Kemešienė

ŪKININKŲ GYVENIMAS
Su balandžio pirma diena 

oras atšilo. Nors sniego patvo
riuose randasi gana daug, bet 
jo dienos suskaitytos. Ūkinin
kai jau rengiasi 
darbu.

Kovo 30 
gija turėjo 
Pelnas nuo
tas sušelpimui nuo ugnies nu- 
kentėjusiems J. Vilkams, ku
rių kelios savaitės atgal sude
gė nauja stuba ir kas radosi 
stuboj. Pe'no atliks keli desėt- 
kai dolerių. 6

Minėta draugija kaipo savo 
nariams aukojo iš iždo dešimts 
dolerių. Nors nedaug pinigo, 
bet J. Vilkams ^.us šiokia to
kia pagalba. 4

Programa išėjo gana gerai. 
Pirmas programoje pada:navo 
choras iš šešių ąsmenų: A. Gal- 
vidienė, V. 
tinaifienė, 
Butkus. V. 
su pianu,
liaudies daineles^ Antra — tai 
lošė monologą dr '-padeklemavo 
Jonas Svelnis. Trečia — Ona 
Lapenienė padeklemavo. Ketvir
tas numeris — V. Pilipų šei
mos dainuškos, akomponuojant 
jų dukrelei Mildai. Milda Pili- 
paitė apie astuonių metų am
žiaus, bet lietuviškai gerai kai- 
ba-dainūoja ' ir piano klevišius 
mikliai pirštais gaudo. Pagyri
mas tėvams, už pavyzdingą 
auklėjimą. Pasibaigus progra- 
mui, šokiai tęsėsi iki trijų va
landų ryto. Publikos atsilankė 
gana daug, nors keliai vieto
mis buvo gana prasti išvažiuo
ti*

L. U. Z. Draugija turi tris 
ligonius:
Stakenienę ir A. Kasparienę.

Angelija 
drūčiai susirgus, bet dabar su
stiprėjo. Nors dar turi lanky
tis pas gydytoją, bet jau cho
re galėjo dalyvauti ir, laikui 
bėgant,' visiškai sudrutės.

L. P. jKliubas rengia prelek- 
ciją su paveikslais apiet svei
katą balandžio 13 d. vakare. 
Kalbės Dr. Paukštis iš Luding- 
ton, Mich.
gabus savo profesijoj ir turi 
gerą vardą tarpe 
svetimtaučių.

L. P. Kliubas gerai gyvuo
ja? Narių šiemet biskį mažiau 
turi, negu pernai
apie 68. Visa bėda yra su mu
sų komunistais, kurie dažnai 
mėgina Kliubą tempti ant są- 
vo komunaciško kurpalio. KliU- 
be komunistų , iš viso tėra 18, 
ir iš jų (ik pora ką turi šios:- 
šalies pilietiškas popieras. Ko-. 
munaciai sd savo visokiomis 
intrigomis praeityje užteršė vi-' 
są šią apylinkę. Daugumas sve-Į 
timtaųčių žiuri į lietuvius kaip 
į kokius negeistinus šios ša
lies triukšmadarius.

“Vilnis” džiaugiasi, kad toks 
mažas būrelis pasekėjų, su-

P. Musteikienę, M.

Galvidiene . buvo

Dr. Paukštis yra

lietuvių ir

iš viso

$30 iki $65.00
Pirkdami dabar naują 1940 metų Elektrinę Ledaunę (Rc- 
frigeratorių) jus niekur nerasite tokio didelio pasirinki
mo visų geriausių išdirbysčių, kaip Budriko Krautuvėje, 

Budrike žemos kainoš nustebins jus—už 6 pėdų ledaunę 
$79.50 iki $169.00 Lengvais Išmokė ji mat s.

o

ūkiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija už 
2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo

gui regėjimą ir prašalina daug 
įsokių nesmagumų.
Sulaužyti akiniai sutaisomi už 

mžeminta kainą, kaip, nauji 
empeliai 50c, sulaužyti stiklai 
»1.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 
randasi didžiulėje Jos. F. Budri
ko krautuvėje kožna diena ir 
nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409-11 S. HALSTED ST.
Tel. Yards 2151

KAINUOJA

MAŽIAU

PORA
NUDAŽYTI 
KTtrtENUS sr

v-

GgpsiT*
E£RU CURTAIN DYE.

10c
3už25c I

YKA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

Vešk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina
Al. Gudaitis, Sav.

Nepamirškit Užeiti Pas
JOSEPH LEPPA

Visados turi skanių sendvičių 
ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon 
Alus

Daržas Mažiems Piknikams 
(Visos Subatos neužimtos ir vi
sos dienos Aug. ir Sept. atdaros)

82 ir KEAN AVĖ.
Tel. Willow Springs 45.

Jos. F. Budrik B?
3409-21 So. Halsted St Tel. Yard 3088

THE LARGEST SOUTH SIDE FURNITURE, RADIOS 
AND ELECTRICAL APPLIANCE DEALER

Leidžiamas žymus Oro Teatras—Radio Valanda iš WCFL 970 k. ra- 
dio stoties, 5:30 iki 6:30 nedėlios vakare.

Pradedant balandžio 14 dieną programo laikas permainoma: pra
sidės 9 vai. nedėlios vakare Chicagos laiku, šitas programo 

laikas pasiliks per visą vasarą.

ATSIDARĖ VAI
STŲ DIRBTUVĖ

Nuo Influenzijos, Pneumonijos, 
Plaučių Uždegimo. Nervi| Suiri
mo, Galvos Skaudėjimo ir nieku- 

rių moteriškų ligų.
Patentą gavau nuo United States 
Patent Office. Kaip reikalausite 
siųskite ir pinigus ar Money Or
derį.
Šitos gyduolės yra neįkainuoja
mos. Didelės vertės. Patentuota 
prekė 30c.

FRANK SARAPAS 
4637 S. Hermitage Av 

CHICAGO, ILL.

X

Garsinkitės “N-nose”
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NAUJIENOJ
The Lithuanian Daily News

PubUshed Daily Except Sunday by
The Llthuaniaų News Pub.- Co. Ine.

1739 South Halsted Street
Teįephęne CA£ląl 8500
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SųbsęripŪon Rates:
$5.00 per yęar fo Canada
$5.00 per yęar outside of Chicago
$8.00 per yeaę in Chicago
3c per copy.

Entejred Secopd Class Mattęr 
Marėh 7th 1914 at the Post Office 
of -Chicago, III., updfcr Ulę acf oi 
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia N duji
nu Bendrovė, 1739 So. Hąįsted 
ChiWfQ> UI. Telefoną? Cą^a} 8500.

Užsakymo kaina: J - ’
Chįcagoje—paštu

Metams ______     $8.00
Ptisei metų _________    4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiams ______  1.50
Vienam mėnesiui __    .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopMa ______________ 3c
Savaitei ________  18d
Mėnesiui ..................     75c

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

Metams _____  $5.00
Pusei metų ... .........  2.75
Trirps mėnesiams __    1.50
Dviem mėnesiams ......______ 1.00
Vienam mėnesiui'_____ _ ,75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams __ __________________$8.60
ęuąei pe}ų H------ ----------- 4.00

rims mėnesiams r.—.____ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mpney

Orderiu':kėHū su ’ užsakymu. '

* Lunės Janušytės skaudi kelionė

eąiąms

Anglija dąrpsi griežtesnė
, /* ■ .................... —

Premjeras Chamberiainąs pądarė pakeitimų savo 
kabinete. Šyarbiąusiąs pakeitimas tas, kad laivyno yir7 
šininkas Winston Čhurchill tapo paskirtas . karo komite
to pirmininku. Po jo vadovybe bus kiti du ministeriai — 
Sir ĘįpgsĮey ^pqd |r JpbP Simpn; viepo jų žinioje 
yra maisto parūpinamas Britanijos gyventojams, antro 

fįų^ąi ir $$ųqųiinė vyriausybė politika.
Pbųfęby) ąų dviem ministęriais ir ministe* 

riu pirmininku sudarys, tąip sakant, karo kabinetą. Jų 
rankose bus visas karo vadovavimas.

Chamberlainas padarę ir kai kurių kitų pakeitimų 
vyriausybėje, bet jįe mažos rei^fflės- Sy.ąrMąųęja yra tai, 
kad daugiaus galios yra suteikta ^liųręhiil’ųj, kuris sta: 
ją ųž ęųergingą karo vediipą prįęš ypkięįjją.

Tačiau Britanijos vįsupmęųp tuo c|ą£ nėra pateųkin- 
ta. Spauda reikalauja ka| kurįųoą negrius tyipUfčnHS 
yisai pabalinti ip paskirti į kabinetą v^iksipo žmR-: 
nes. Vis dažniau pasigirsta bajsąį, kad tprėtų pasitrauk
ti ir pats Chamberjaiųas. Kad Įr Jisąj, matyt, yrą kįetR 
nusistatęs prieš hitlerišką Vokmrij^> bet pq jyfiųųęhėlĮO 
kapituliacijos žmonės netiki, kąd jisai tipka vadovavimui 
kovoje, nuo kurios pasisekimo ąr nepasisekimo priklau
sys visos Europos ateitis. ' ,

Ofensyvas ir def ępsyyąs
Dabartinių Europos karo pradžioje Vofeįetfją pyĮplą, 

o jus prięgai gynėsL Puolimo (atakavimo) taktika vadi- 
ofenzyvų, taktika — defensy

§9P$ągĮpgiausias jos žygis buvo Lenkijos užkariavi- 
mąg. £|a ji |aip$jp s.^ibę ^arą”. Po to Vqkjętiją ępip' 
ąįąjiųpti lėktuvais ir minomis britų karo
ir prekybas 'tetm Pia ii irgi turėjo Žymių pasisekiipų.

' Naciąi, be to, vedė ofeųsyyų djplomatijoje jr užsje- 
nio prekybos srityje. Gąsdjpfi^nų ųopyegųs ir šyędųs, ji 
priyėrtg'tas ą^^inąyjjąs šalis lapoti pągąlbos Sųo- 
mijai. Jie tei’orizavo Balkapų valstybes, kad jos prista- 
tytų Jiems daugiau gazolipo, ąlyyos, ipąisto produktų ir 
prainęnės medžiagų. Jie dąfp spaųfĮįmą ir į ęavo “ašįq$” 
partnerį Italijpje, kad jisąi priešintųsi sąjųpgmįnKų blp: 
kadai.

Q stambiausias Hitleriu pasisekimas per pirmuosius 
mžngfiius Vis dšlta bųyp sovietų Rusijos ^payilioji- 

mas*’ nuo sąjungininkų ir (Jpugiškų su ją fy^ių sustip
rinimas. Angiai ir franeuząi dar iki šiol nęsųradp tikro 
budo šltąpi dviejų totalitąj’jpių diktatūrų susijtĮngipiųi 
išąpdyH- Stabdąs kooperuoja Helerių, blokadoje 
prieš Vokįęt|ją pasilieka ląbąi didelį spragą,

Ąpg|ai ir frąncųzai per tą visą įajką pęįurėjų bpvMfc 
Jokių lųątpnjų ląimėjipių. p smūgių j|ę gąyo daug. Kipk” 
vieųas smugjs mažipp neutraliose šalysę pasitikėjimą są- 
junginjpkų pąjėgpmįs ir jų sugeb<jjųiu Vokietiją 
ti. O namie kilo iš to nepą§įtenkipjipąs sąyo vald?ioipį§> 
kuris dabar reiškiasi kabįnętų krįzėse.

Tačiau paskutinių laikų Vokietjjps pfepsyyo jsygįąį 
dąrpsi vis retini ir retesni. Nieko ypatingo ji j^u nebe* 
parodo, kuo galėtų būti nųs^bintas pąsąulis. Ore ir van
denyse nacių atakos yra atnąušamoęi. Neutraliose šalyse 
Vųkietijos įtaka neiną stipryn. MusįpĮiųi iy ^taljnas ne
drįsta perdaug pykinti Vakąrų demokrątJijąą,, remdami 
Tfitlęrj.' TąįgĮ galopas daiktai kad dabay pereis |š defen- 
syvo j ofensyvą Hitlerio prįešai, o jisaį priverstas 
gintis. Tuomet nacių padėti^ pasidary^. pgychologiniu at- 
žyjjgių, tokią pat Į^eblį, kokią iki šiol buyo cĮempkratijų, 
i Šita atmaina kariaujančių šalių rolėse, tačiau, gali 
įyylęti pą}engvą? tajp kąd stebėtojai negpeitąj ją ir pa
matys. Prądėtj did^l1? karų vęikątnuą ^jųngipįnkM qa& 
veikiausia, nėra pasiruošę. }£ol kas jų dprųę^yą yrą at
kreiptas daugiaušia i Vokiętijos kaimynus. Čia jie sten
giasi užkimšti visas skyląs, per kųriaą nąpiaiųs plauki 
prekės Iš užsienių. Ęef kai blokados lankas bus veržia
mas vis labiau ir labiau, tai pačiai bus ppispirti imtis ko
kių nors priemonių, kad peftutų pasmaugti. Tuomet, gal 
bui, jvykš atviras ginkluotu jėgų susirėmimas tarp Voį! 
kieti jos ir sąjungininkų. Ąr tai atšitiks dąr šį pąvąsąrj,* 
ar už metų laiko, niekas negąlį pasakyta - ’; : ;

šiąj}dįen atrodo, lįĮącl nacių ofensyvas, bent tuo 
stabdytas. ' „

M

DAR APIE VELIONI R. 
' '‘’VENCpĄUSSI '

J I . - T. 'U 4 .

^lęrikąlų spaudoje, Lįetuyoją 
ir Amerikoje, I>uvo rašyta, kad 
žiųąąiąs Šiaulių advokatus, są- 
ci^Įfeniokrątą's Ęązjpiįę^S Vęp; 
clųfekis pifeš jpiriį ątsižądęj^ 
sayą. įsiti^nkąW fem- 
mųpią, W
T»i fev8 
vejjąąis bwyp 
strigę W
ją feąigąyą jr dgfe 
spaudoj kuri y^pppjet ^ško 
progos pašmeižti demokratinio 
nusistatymo žmones, gyvus ir 
mirusius. Vienas tos spaudos 
organu nesidrovėjo dėl Venę- 
iauskio tariamo “atsivertimo’’ 
ipęs(i «nju?tę spyo.
neĮ įr jįųfisįj adfęgu.

< Bet pasirodo, kad ta visa kle
rikalų išpusią Istorija buvo pa
remta netaktingais vieno teisi
ninko žodžiais, kurie buvo pa
sakyti velionio Venclauskio lai
dotuvėse. Dalyką išaiškina ady. 
L. Purėnienės ir adv. O. Kairie-

“Liet’ 
žiniose” kovo 6 d. Tepą j sah°_ . .. .v

Mes, kaipą L. Tęiąįpinkų 
dratigijfe ąąifei, šfeiįfefe sa" 
vo pąrąjga pareikšti Tąiąinin- 

•kų feaiĮgiją'i fes seka;
šių metų yfefejo ;ąep. 26 

• dįepą Šiauliuose feiyą ląįdoja- 
mą§ fefeųs ądyokątąs ir vi
suomenė ve;kėjas K- Yenc- 
lauskis;. prią yelįonięs kapo 
kalbėjo įvairių - politįmų pa-. 
Žiūrų be; profąsįjų ^ųonės, 
iškeldami yelionię^ nuopel
nus.

Pąskų|nfeoju kąlfejo Tei- 
ripįpkų draugijos yąrdu Šiau
lių ap. {ris- fe yailiękunas, 
M* Pleiške,
kad datig* nuopelną Kį, Venc- 
laUskio btžVbl5|)tiYhinėtli, pet 
vieno, svarbiausiojo, niekęs 
pepamifejęs, tai būtent: ve- 
lionies susitaikinimo su Die
vu. Dėka tam susitaikinimpi, 
esu, mes ęįą visi sųsįri}d;uJ?fe 
jį prfo vęliąpies kapą “švęų- 
čiame katalikybes triumfą”. ‘

Ponas Vaitiekūnas turėjo’ 
žinoti tai, ką žino visa iųte- 
lįgęntįškoji iy dar^įiųhkĮšfe* 
j i Lįętuyąs yįsuoįųfeą, fed 
Venclaųrife ilri pąt savą n]įr- 
tjes fevą soęįaįdpfeferąti| ir 
ląisyąs ųiįntįes žmogumi. <|i- 
sai, o ne kas kitas, buvo svar
biausiuoju iniciatorių stejgj- 
mo Šiauliuose laisvamaąių 
kafemu ir j° įfe 
Rangomis bei lešofes tie <ą- 
pai feyo įsteigti iy sutvar <y- 
ii.’Nebartų jis savo draugąrpš 
bej pązįstąmiems yra pųsą^ 
kęs, kad jo parapįja yra ten, 

fejsi jnž. V. Bielskis, fei“ 
|kią laisvąmanių kąpipėse.

Į{. yepąlausbi° įaid°lnvių 
dfenų ipeg, žemiau pąsirašių- 
sįąs fe: p. K. Bieliniu buvąrųe 
užėję-pas K. Vencjąųskio |ei- 
iną. Jo yyresųįąjį duktė 
mtims tvirtino, kųd vęliąųis 
prieš savo ifertį nepareišfes 
savo valioj, kur ir kaip jis 
turi būti pą|aidotas, todėl jos, 
motina ir duktė, kaipo tikin
siąs moterys, nutarusios )ąb 
doti jį su bažnytinėmis apei
gomis-katalikų kapinėse. įš 
to viso matyti, kad jokio ye- 
lionics “susilaikymo su DĮe^ 
vu” neįvyko, “švęsti katąfe: 
kybės triumfą” prie K. Vęfe-

.'■f - >-•('» f . < » • .•*t,- ---------- ———r
i įT - I -

menimis, bet įr Pagulę j o pa- 
sįųąųdoti teisininkų prgahi- 
^aeįfes pavestą jąfe feievoje 
?ąyų felfeesįnįų į^įlįkinimų 
ųriq4toingąi feąj^andai, 
gdįai pažeisdamsą "y^lionies 

ir fe
Męs mafome fe jįkimės,

!<a<l Teisininkų draugija į p ----------
paminų tinlr ji

.(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Šiaurės Amerikoje gyveną lie
tuviai, tur būt, mažai pažįsta 
gabią feljetonistę Ltoe Jopm 
šytę. Jos feljetonai daugiausįa 
tilpo “Lietuvos Aide”. Ji tęnaįs 
bendradarbiavo ir kurį laiką 
buvo kronikos žinučių rankio
tąja. Lįętųvhje i$ vįęp yrą ma
ža feljetonistų, o moterų tarpę, 

i yięnintęlę. Ji savo fel- 
hątopais lįetę labiausią; Pilkąjį
gyvęnipią SĮUągiąi jį pašiepda
ma.

Liūne Jonušytė savo feljeto
nų yra išleidusi kelis rinkimus.

__________ Knygos turėjo pasisekimą. Lie- 
UŽSIREGISTRAVO, KAI- |^s nimakame gyyeni- 

po “CVF'TTM fes fes knygos vyrtę ne vį^*
’ skaityfojų ferąkai nusišyp-

* fefe- FriĮriOPas daugiau oąozi- 
Anų dienų įaįPraHpo^ buvo Rytojų darbus ir _dau- 

pranešta, kdd vyriausias komu- yyrll paineg as. iiine Jo 
nistų organas Amerikoje, “Dai- if dąf jaunų
ly Worker”, užsjrpgistravo Vai- m.olerls’ ™se Ue‘«^ ^lc!°,zl- 
stybčs departamente, kaipo svp- sPau <pic j1 ?le uvo is..° 
.. . . . j • jusi i tautininkų organizaciją,tpnos valstybes agentas, pąduo- R . C ■> ; -r. Rs ' y- p . ... . r . . Rodos, butų lyg kažkas neju
damas vardus savo direktorių, ■ • ‘ i . , ; •... . . , . . . . . p derinamą, bet kartais patsai gy-redaktonu ir administratorių, oi • > . <>“’ • .« -h- \ 9^-venimas tokiems rąsytojams 

nurodo tikrąjį jų kelią.
Liūnų Jonušytė mirusiojo

i.?’.?v »

4- l HFPP,enč
Kaunas 1940 metų kovo mėp.

ną Paryžiaus gatvėse valkiotis, 
pąry^įuje . Liuneį Jonušytei 

pasjdarė visai neįmanomai gy
venti. Ji skuba išyąžiuoti. Atsi
duria Belgijos Briuselyje. čia 
vėl badas. Siunčia Lietuvai 
alarmuojaneius laiškus. Bom
barduoją “Lietuvos Aidą”. Pra
šo ne daug — atiduokite tai, 
ką ų^diybau, važiuoju Lie|u- 
yąn badą vejama. “Lietuvos 
Ąidąs” pąžądą, arba tikyįa’i 
tautįnįųkų Pažangos bendrove 
pažadą, bęt netesi.

Liūne Jonušytė svetimų lite
ratų maitinama — dienai juo
dos kavos puodukas. Prisime
na, kad “Lietuvos Aidas” I 
net kitataučių užsieniuose savo 
korespondentų, kurie lietuvių 
kalbos nemokėdami rašo “Lie
tuvos Aidui” įr honorarus gau
na, sįtąi dėl ko ji jįęluvaitė sa- 
yo uždarbio negauna. “Lietu-

ąudrų. Tenka laukti, kad bus 
visokie teismai ir plačioji Lie* 
tuvos visuomenė patirs, kokia 
papročiai viešpatauja tautinin
kų tvarkomoje Pažangos ben
drovėje, o Liūne Jonušytė gal 
ateityje parašys sultingus fel
jetonus iš pašauktųjų tautinin
kų gyvenimo.

Galėčiau to laiško kopija 
jums atsiųsti, bet iki viešai žo
dis netartas, nedera ištisai jo 
skelbti- —Vistasbats.Vistasfets.

ŽINIOS

I-

KAUNĄS. — Apie Lietuvą 
propagandinė literatūra sveti- 
mojpis kalbomis paskutiniu lai

tui; Į kų žymiai padidėjo pribacio 
knygynui Kaupe išleidus eilę 
vęikalų: vokiečių kalba prof. 
Engerto “Aus litauischer Dich- 
tųng” (Iš lietuvių kūrybos, 
trys leidimai), l)r. Vorobjovo 
“M. K. Čiurlionis, der litaui- 
sche Maler und Musiker”, doc. 
J. Puzino “Vorgeschichtsvor- 
schung und Nationalbe\vustseiu 
in Litauen” ir Zipkhauso “Fu- 
hrende Kopfe der Baltisrhen 
ĮStaaten”; prancūzų kalba: prof.
R. Schmittlcino “Avec Nąpo- 
leon en Lituanie” ir nesenai 
anglų kalba išėjo prof. Pater- 
šono paruošta lietuvių liaudies 
dainų antologija “Old Lithuan- 
ian Songs”. šiuo metu spaus
dinama knyga Geisto “Old 
Lithuąnian Folkmusic”. Be to, 
ruošiama didelė knyga apie 
Vilniaus meno paminklus. Nu
matyta ir daugiau veikalų — 
supažindinti užsienius su lietu
vių dvasine kultūra.

pppdęnįų valdąs čia užsieniuo
se ne koks, jie net lietuvaitę 
k * I * * *

mokins kas daryti, kad iš 
“Lietuvos Aido” I 
dirbti.

Liūne Jonušytė 
parašo “Lietuvos Aido” redak
toriui Rąsteniui labai platų laiš
ką. Išdėsto jame viską, ką tik 
tautininkų tarpe patyrusi, ma
čiusi, girdėjusi. Čia jau ne fel
jetonas, o moters laiškas. To 
laiško kopijas ji pasiunčia Lie
tuvos žurnalistų sąjungos pir
mininkui ir Lietuvos literatų 
draugijos valdybai. Tasai laiš
kas rašytojų tarpe lieka jau 
nępaslaptimi. Jisai dabar visų 
skaitomas, kamantuojamas ir 
galvojama kas čia daryti. Vie- 
pų garbę stipriai pažeista, kiti 
pažeminti, o svarbiausiai Lietu
vos rašytoja, gabi tautininkų 
oficiozinės spaudos feljetoniste 
Briuselyje badauja. Ji iš savų 
ųęgauna tai, kas priklauso. Rei
kia manyti, tenka spėlioti, kad 
Litinės Jonušytės toji skaudi 
kelionė ir jos kartus gyvenimu 
patyrimai gyvenime jai nuro
dys tikrąjį kelią.

Bet kol kas, kol kas, tai yra 
dar ikį Šiai vasario mėn. 11 
dienai Liūne Jonušytė Briuse
lyje sėdi, badątlja, sielojasi ir 
prisipięna savo buvusius ben
dradarbius.

Ta^ąi jo? laiškas Kaune ra-

damas vardus savo direktorių 
redaktorių ir administratorių, o|^ 
taip pat su kuo tas laikraštis už
sieniuose palaiko bizniškus ry
šius.

J. V. kongresas yra išleidęs į- lįžyiųąus Lietuvą? veikėją pak- 
statymą, kuris reikalauja, kad tąro duktė. Tąigi kįlusi iš inte- 
visi svetimų valstybių atstovai ligenty šeimos su visomis Lic' 
ir tų valstybių firmų agentui tuvos veikėjo tradicijomis if 
užsiregistruotų. kartu jo likimu. Jos tėvas dir-

Tokiu budu komupistų orga- to Lietuyąs naudai, gyveno 
nas prisipažino (nors ir prote?- PFpriucijbje ir teąąis žmoąių 
tųodama? į)rieš tai), kad jisąi tope d^bayosį/ Tokie veikėjai 
tarnauja svetimai valstybei, —■ turtų npsukraųną. Jei ir iš sa
kas publikai jau 'buvo žinoma Vą profesijos karįais gerai uz- 
šeniai. ' 1 dirba, bet pinigui tirpsta. Tie

■________ pinigai tirpstą "ne sąvo šeimos
NUSAVINAMI DVARAI nwdai- bet visuoiyenęsjabpi.” ‘ ' "■ '■ '''■ Ir kai tokie veikėjai miršta, jie
Vilniaus srityje yra vykinama fe sūvo gražaus vardo daugiau 

žemės reforma. Kauno lajkraš- n’ek° nepalieka. Mirė dakta- 
“nusavinta Fas» mirė Liunės tėvas, mirė 

žymus, kuklus veikėjas ir šei
mai tcl<° stipriui susirūpinti, 

Rięšės, Ru- toijau daryti. Gyventi nėra 
Valkininkų, i;o. Liko dvi jaunos dukros 
ir Rąberžės Ljar gimnaziją belankančios ir 
(nusavinta) motina, kuriai teko savo dukrų 

4,653 ha^pjoto. Jų tarpe nu- jihnnu pasirūpinti. Galvota, ąr 
sayįntas Lęntvarayo dvaras, ne geriau bus'leisti dukras siu- 
prikląųsęs M. R. Tiškevičie- vjmo amato pasimokyti, nes 
^ri-” greičiau cįuąųą už?jdirfeią, bet
Pavasaryje tą žemę jau pra- inteligento šeįmą? tradicija ne

dės diį’fei, tųr hut, nauji sayi- leiJ0 tuo keliu pasukti. Dukrąs 
įlinkai — inažą^emiąi ir beže- vargais negalais baigia gimna- 
miąi, kurĮeiųs bps, išdalinti pu- Liūną stoja į universitetą 
' • ■■ '-'f! " įr tuoj pradeda savo gabią

plunksną mėginti “Lietuvos 
Ąide”. Rankioja kronikai žinu- 
tęs ir rašo vykusius feljetonus. 
Turi pasisekimą. Redakcija jau 

Vokietijos ąukso atsarga, mofe jai P° 18 centų už eilutę, 
kaip praneša telegramą iš Bef- P išleistų feljetonų rinkinį 
lyno, nesudaro nė vieną nuo- tautįpįnLų bendrovė
šimčio popierinių pinigų, esąn- liet primesti vieną kitą
čįų apyvartoje. Todėl, aišku, tūkstantį litų. Tai jau pasiseki- 
Vokietjjąs markės turi vertę tik- Pnas- Tlesft, Liūnai Jonušytei 
tai krašto viduje. ' ' 11 |rellakcijQ^ atmosfera nepatin

ką. Vyrai nesivaržydami, net 
prie jaunos moters piktažo- 
džiąąja, keikiasi ir pagaliau vi* 
jją ąplinką toki, kad kiekvie
nas rupipasi lik savimi. Jauna 
rašytoja keąčia ąusjs suglaudu
si ir net kilų įkalbėta, pati ne- 
žįnodąmą kąip atsiduria tauti- 
nipkų eiįėsę. Pinigų- Šiek tiek 
sų|ąąpinsį, vįęną kjtą kartą net 
į užsjenį išvažiuoja. “Lietuvos 
Aidnį” fęljątąpų fąrmoje rašo 
savo kelionės įspūdžių pąlyri- 
mųg. Baskųtmę JQ§ kelionę už
klupo karą?. TtoRiet ji buvo 
^ąp^iųje. Liką bp' pinigų. Krąi- 
peęi šen, kreipėsi ten, maldavo 
Įpągalhąs. Ęąs dąyė vięną litą, 
į kitą, fe) “Lięįuyps Aidas” įr 
[maldaujamas pinigų, lų pinigų, 
kfeię jąi prĮfeląusė UŽ darbą, 
'ifesiuplą. SuąięĮare takia padė; 
tįs, fed Paryžiuje jaunai rašyt 
tojai, LieĮųvąs ąfiei(j»Q bendra* 
ferfeį, tęką badauti... Kitąip 
taps, teką patirti “kilnių”- lab- 
dąnų širdįs, kurią labdaros 
darbą J?mHa gražiai. ir kilnia; 
pąferytĮ, bei |ik iš syetimos kb 
šęnės. O jei toje kišenėje’ lėšų 
nėra, tąi ^akykite koks čia ga- 
1‘Į fetĮ dąi’bas? Tuomet 

Lįętnyos rašytoja gali alka*

čiai praneša, kad 
dąr 20 d varlį”:

“Ncmeiwucs, 
dįškęs, Varėnos, 
Trakų, Pabradės 
valsčiuose^. viso

VOKIETIJA NĘBETURI 
ĄUĘŠO

tai krašto viduje. 11
jĮ<arąs bpvcik nepadarę atmai

nos nacių finansuose, nes Vo- 
kielįja jąu penkeri metai, kai 
yra karo pudelyje. Nuo 1933 m. 
jį išleido apsiginklavimui- $36,- 
180,090,000. Vien tik pernai nie- 
t^is buvo išleista ne mažiau, 
kaip $8,000,000,000* (aštporii 
tukstanęiai milionų).

Kokiu budu Hitleris tiek daug 
išsunkia iš Vokietijos ūkio? Ji
sai kelią mokesčius, kapoja al
gas, varžo išlaidas hekarjnierns 
reikalams ir lenda į skolas.

* ■ 4 •* •'

Karas Hitlęriųį kaštuoją kįek- 
yįeim menesį tarp $į,66q,tj0p,; 
feįO ir $Į,80Q,p06?00q.

Kaip ilgai Mitoka turto eikvo
jimas galės tęstis?neĮjįiyp jokio ' l^rfodo, ir 

kfid p, VajlįęjępiJąįS sųvąjs ąji- 
metiniais sudarė ir viešumon 
pąleidą jo sudarytų “faktų” 

>. prieštaraujantį tikrenybei.
Prie Teisininku drąųgjjpę 

kiaulių skyriaus,7mes mano
me, priklauso įvairių koifee- 
sj|Hų įsitikinimų žiųon^s. Kąl< 
bedamas jų vardu, p. Vaitfe

'r kUPūs, takto turėdamas, fe
t tik neturėjo teisės operfetį J;n 7 ... w-,
Ofe?1W

Lietuvos Padangėje
i . . . ■ '"■»*■! < •

^ĄUNAS. — Savanorių Kū
rėjų ^jungos ceųtįfe vadybos 
pipm,' išrinktas ųfe pų)k. Gur
ias, nariai ąls. m j r. Bet^teyL 
čius, ats. m j r. Pyragius, ats,

Matuleyįčįųą, !®pįmitov

f • I daugiau už-
neištveria ir

PLUNGĖ. — Amerikos lie
tuvio Kučinskio jau eilė metų 
veikiąs ir išsivystęs į didelę 
įmonę su 300 darbininkų ver
pimo ir audimo fabrikas, pas
kutiniais metais vadinamas A M . > ' « « . H I J € **g
“Ručinskis-Pabedinskiai fir
ma”, pradėjo tirti galimybes 
gaminti savo kraštui reikalin
gas gaisrines žarnas. Tuo rei
kalu su Lietuvos Ugniagesių 
O. S. Valdybos pagalba pra
dėti tyrimai. Kučinskis yra iš
radęs ir savo pagerintą siuva
mąją mašiną, kuri taip pat ga
minama jo dirbtuvėse.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

SLA. Viršininkų Rinkimai
Chicagos ir apielinkių SLA. veikėjai, kurie stoja už 

tai, kad Susivienymas butų vedamas pažangia demokra
tine kryptim, rekomenduoja balsuoti, renkant Pildomąją 
darybą, taip, kaip parodyta žemiaus, ant pavyzdinio ba
loto.

BALOTAS
įrašyk kryželį (X) ties vardu to kandidato, už 

kurj atiduodi savo balsą.
Balsuoti galima tik už vieną kandidatą į kiekviena 

urędą, išskiriant Iždo Globėjų urėdą, į kurį reįkia bal- 
Jnjpti j$’ c|ų kandidatus. ' ‘ ’

1 
4“‘ 
zidento

fe J. Bagočius, So. Boston, Mass.

W. F. Laukaitis, Baltimore, Md. —# M
J. Miliauskas, McKees, Rocks, Pa.

.... X....

No. 2 
Ant Vice 

Prez.

J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.
V. A. Kerševičius, Scrantęn, Pa....

..... X....

No. 3
Ant Sek
retoriaus• * • • • - • f ’ .1*

M. J. Vinikąs, New Yirk, N. Y.....
D. Pilka, Boston, Mass....................

K. MichelsoĮi&s, Brooklyą, N. Y........ »«•••••••••**

No. 4 
Apt Jždi-i 
nlnko

K. P. Gugis, Chicago, III. ...........1
J. J. Bachunas, Sodus, Mich. . ......
J. Žebris, Cleveland, Ohio...............

• •••••••••■•• • 

•••••••••••••

No. 5-6 
Ant 

Gia^jų

Balsuok 
už du

S. tyfoękus, So. Boston, Mass. .....
E. Mikužiutė, Chicago, III. ...........
P. Dargia, Pittsburgh, Pa...............
J. Brazauskas, Cleveland, Ohio.......
J. Januškevičius Jr., Hartford, Conn. 
J. K. Urbonas, Shenandoah.’Pa..... ! 

| | 
j 

j 
:

Į 
H

 
\

l • 
• f 

• 
* 

•

No. 7
Ant Dr.- 
Kvot

Dr. J. Staneslow, Waterbury, Conn.
Dr. S. Biežis, Chicago, III................
Dr. A. L. Graičunas, Chicago, III....

•••• •••••••.



Penktad., balandžio 5, 1940
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- NAUJIENOS, Chicago, III.

Ką Žmonės Mano
PIRKIT NAUJĄ 

Chrysler arba Plyjnoutb
ąracEry Co- 

pirk ine

AR SERGA VILNIAUS ARK. 
JALBZYKOWSKIS?

Visiems yra jau žinoma, 
koks aršus įr baisus buvo lai
ke lenkų okupacijos Vilniaus 
krašto ark. Jalbykowskis. Vi
si pamename, kaip žvėriškai 
jis elgėsi su visais lietuviais, 
kurie bent kuo prisidėjo prie 
lietuvybės - pąlajikymoį, kurie 
kovoje už savo švenčiausias 
teisęs, už savo kalbą. Apie 200 
lietuviu kentėjo lenkų baisiuo
se kalėjimuose, nuožmiausiai 
kankinami tik už tai, kad jie 
kovojo už lietuvių kalbą už 
lietuvių teises. Dabar jie yra 
netekę sveikatos, paliegėliai 
ant amžių. Modos, jau turėjo 
užtekti tų visų skaudžių ir 
baisių kentėjimų už lietuvių 
kalbą, už lietuviu teisę melstis 
savo prigimtojo kalboje.

Todėl didžiuma patrijotiniąi 
nusiteikusių lietuvių kaip Lie
tuvoje, taip ir ęia Amerikoje, 
piane, kad Lietuvai užėmus 
Vilnių ir visą Vilniaus kraštą, 
bus padarytas galas tai bai-

šiai neteisybei, tai bąįsĮaį 
skriaudai, kurįą įįętųvįąį Vįį- 
niaus krąšįę tųrejų ^ęųtętį 
per 19 metų. Tačiau dabarti
nė Lietuvos valdžįą tiek yra 
vergiškai nuolaidi lenkų, ark. 
Jalbzykovvskiui, kad jau pa
bėgo 4 mėnesiai laiko, kaip 
Lietuva valdo Vilniaus kraštą, 
tačiau nieko nepadare, kad

j)rieš bokso rųųg|ynes, Į< 
raunde “nokautu.”

rias

Ne Tiek Svarbu Už 
Kiek Nupirksit

Westinghouse
Bet Kiek Kainuoja Jp 
Operavimas — į Mė
nesį Elektros Išvarto- 

ja Tik Už 380

Vilniaus krašte. Savo pragaiš
tingą darbą tebedaro, lietu
viams neleidžia lietuviškai 
melstis savo bažnyčiose ir tie
siog juokus daro iš Lietuvos 
valstybės.

Pastaruoju laiku lietuvių 
Marijonų leidžiamas dienraš
tis “Draugus” pradėjo skelbti, 
kad lietuvių lenkintojas, per
sekiotojas ir dabar dar lietu
vius tebelenkinąs ark. Jalbzy- 
kovvskis, esąs ligonis, reiškia 
sergąs, tik pamiršo parašyti, 
•kokia liga jis serga. Štai “Dr- 
gas” savo laidoje vasario 27, 
1940 m. rašo: “Vilniaus vys
kupas pagelbininkas JE. vysk- 
K. Michelkevičius rmre vasa
rio 16 d. Dabar Vilniaus kata
likus valdo ligonis arkiv. Jalb- 
zykowskis. Galjma tikėtis greit 
sulaukti naujo arkivyskupo į 
Vilniaus sostą. Kandidatu tar
pe žymiausią vietą užimąs JE. 
vysk. K. Paltarokas, Panevė-

■ '■ .  -------------------------- ‘ ‘ ' '-l,x' •- ■-  --..u... Ilify
dąrbiąuti su Įieįųviais. Kai ku- laiko nuo lapkričio 27 d. 1939 
rįose pradžios mokykloje ti- kaip Lietuva priėmė Vilniau^ 

įrodinėjo, kraštą nuo Sovietų Rusijos. 
kąc| Vilniuje kiekvieną iRoky- Jau, rodos, turėjo gąna laiko 

...I' )
terpiate arba Ąlkazaras.” Vilniaųš kraštą. Tačiau pątai- 

No. 279 kandamą Rojuos popiežiui Pi- 
tikybo^s ui XII, ir Lenkijos <’ 

I ‘ i' > : t • •

W Wwiw i,raneši- 
i>ažy,nis- 

IW $IW firocery Co.

K30 Bįr'^ac;tu'
H? RMr I476 ,rau' 

ta Jovita imisto.daik- 
tų, kad kasmetinis prekių pir
kimas didėja keliais šimtais 
traukinių krdvinių, kad vieą 
^yięstų prąėįiaią mętąis ntipirk" 
įą 56 teikiu ^rųYbdų/kavos šų- 
WU?t 7p, Taigi, įeį kąs 
gąli įsįvaizdųotį Įęųkį įl^pią 
sudarų traukiųjų, lengvą!

nemis kainom^ pąrdųpdamų 
ekonomiškesnfemįs. Paštui, lokę 
didelis išpardavimąą yęjškįa cĮąi: 
ir tai, kad prekės neužsigulj 
lentynose ir tad visuomet par* 
duodamos tik šviežios.

Tą pirkėjai žl!
kf$ StS>res k^utu;

vėse ir pirkti lengviau.
skeĮUįipas įcĄsdįeii įęlpą Nttu- 
jįęmĮsę, įcp W n9niuos* 
maryti

ir i
Yę gręiiai (Į.ų&ipirUii, T|ip įi: 
vpųgi^TIia b^reijiplįngps ląįį(O 
si|gąi:|Įips. (^kfcib.)

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

SJLZEHS MOTOR SALES 
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue 
Phonė Virginia 1515

Į Diena Tik 4 Vai.
Reikia Vartoti

Palyginkit Su Kitais 
Šaldytuvais

Kodėl iKastraled 
b n«w "Ariilotnrt-t"

žio ganytojas.”
Tai matote, kaip puikiai 

ir krikščioniškai “Draugas” 
išbaltina tą baisų Vilniaus lie
tuvių ėdiką, persekiotoją ir 
kankintoją. “Draugas’’ sąvo 
skaitytojus tięsiog mulkina. 
Kiekviepas paskaitęs tokių 
‘Draugo” pareiškimą, pąpia- 
pys, kad Vilniaus f vyskupiją 
iki šioj valdę ne tas bąriųsis 
leųkąs Jalbzykoyvskis, o vys
kupas K- Miehelkevjčiųs. Nes 
ten rašoma, kad, gifdi, dą^ąr 
Vilniaus kątąlikųs vąĮ$įų ligo
nis ąrkv. JąlbzykowsĮ<įs. Tai 
va, jums kaip pyikiąi “pfąų-

kų arky. Jąįb^ykoyyskj.

Iš kur “Draugas” ištraukė 
tą žinią, kad lenkų arky. Jai- 
bzykowskis serga, tai yra tik
rą misteriją. Mą|y|i, tą darą 
su išrokavinui, kad parodyti 
savo skaitytojams, jog Lietu
vos valdžia gerai daro, kąd jj 
iki šiol dar Vilniaus krašte te
belaiko, tą Vilniaus krąšto lie
tuvių ędiĮcą ir pe^ekiotoją.

Dantei
F urn |turę 
Cpmpany
2602 W. 69th St. 
W flEi^oęję fjp- 
DANIELIUS T. KEZES 

Savininkas

kybps dėstytoja^ 
r/3’’’’’ ’..................
kla turinti būti lenkybės Vęs-|syislabdyii lietuviu lepkįnįmąl 
terpiate arba Ąlkazaras.” Vilniau^ 'kraštą. Tačiau pątąi-

“Lictuvos žinių” No. 279 kandamą Romos popiežiui Pi- 
vėl skaitome: Kad tikyboj ui XII, ir Lenkijos dvarpo- 
destytojai kursto mokinius, ųiąms leĮdžįa da|’ ir šiandien 
pripažįsta visi mokytojai. Kai lietuvius Vilniaus krašte viso- 
kurie tikylios ‘‘mokytojai” drį- kiems Jalbzykovvskiams, Įen- 
šta mokiniams įrodinėti, kad kiųĮj įr niekinti. Juk tiesiog 
lenkų tautybė .ir katalikų tiky- ųeįtipietina padėtis Vilniau^ 
ba esanti viena ir ta pati są- krąšto lietuvių. Jie laukė kaip, 
voką, o lietuvybė esanti tiky- saulės patekant, kada Lietu- 
bai svetimas dalykas.” vos valdžia užims Vilnių ir ąp-

“Ląikąs” No. 290 rašo: Per- valys juos nuo tų išnaudoto- 
tvarkant Vilniuje pradžios jų ir persekiotojų, o dabar iy 
mokyklas buvo paliuosuoti iš Lįętųyos valdžiai užėrpus Vil- 
pąrėigų 4 'kapelionai. Buvo nįąps ’krąštą jų padėtis nei 
kreiptasi į kuriją, kad į va- kįęp nepasikeitė. Kurių paibe- 
įkuojančias vietas paskirtų lįų Lietuvos valdžia laukią? 
naujus kapelionus, tačiau k u- Kodėl jinai neprašalina tą bai- 
rija neskiria ir nori, kad į sųjį lietuvių išnaudotoją, Įen- 
savo vietas butų priimti atgal kintoją ir kankintoją arK Jal- 
senieji kapelionai (aršus len- bzykpwskį? Kam. jis ten yrą 
kintojai ir diversantai —L. M. 'ilgiau laikomas? Ar deį to, kad 
Red.).” Lenkijos visokie dvarponiai

“Net vienuolių marijonų galėtų iš lietuvių tyčiotis, lie- 
leidžiamas ultra katalikiška^ tuvius įžeidinėti ir niekinti net 
“Šaltinis” No. 47 praneša: jų bažnyčiose? Juk tai bąisęs- 
“Tįętųviai kunigai buvo- pas nes ironijos nereikia. Lietuva; 
ąykivysĮtupą Jalbzykoy/skį įr atsiėmė Vilniaus kraštą, ir day 
prašėsi paskiriaipi į pąrapijas leidžia, lehki^ kokiam ten ark. I 
yįįi|įaųą krą^tp,- tąėįąų ay|c Jaįbzykowskiui tyčiotis įš ĮĮc- 
Jaį^ykpwą’|cią parę^kė .’flegą- tuvių.. LeįdW jam net skirti 
jis, jų skiyįi j jęnkųa kiėbdinis į lįetųvįų pa-

Iš Lietu vos
JAUNĄS- — Nuo kovą 5 d, 

prasidėjo Įieluviškos knygųs 
propagandųs' mėnuo, kurį šm 
rųošę didžiosios knygų leidyk- 
|pą: Spaudos Fondas,' Sakalus, 
PirvąK ^mij'a, šv.' Kazimiero 
dr-ją ir kt Per mepesį yit 
si leidiniai iki 1939 metų iš-

yįųys.
Bet Midwesl Grocęry Go. yra 

kooperątyyi organizaciją, turi 
nuosavus sandėlius. Prekes per
ka tiesiai iš dirbtuvių ir gamin
tojų slanibmenomis-traukiniais. _ ; .
Iš tokio .pirkimo, suprantąma» Į^sti ntpigįąąm.i perpus. Alpi- 
yrą didglė ųau<Įa kąip bendro- ginta apie' 1,500 knygų ątskb 
yei tąip iy jos. pįrkėjains. Ąl- rąįą pavadinimais, daugiausįą 
seit, ųrękes nuĮjgrkąmą žęmęs- .gr.o^įnėą literatūros.

įĮdęrnųpįųjų stovyklose jĮuvu- vos valdžios {pusės nebegalima 
sjųą lęnkų arpiijęs kąrp kapp" laukti. >0”J j
lįonųs. (Nę^ąngi ligi to priei- Toliau gępbįąipi skaįlylojai

P-leįui niekur , ųeminį, kąd tas 
M, p leiįąu Įą^ pąts, ienkų ark' Jalbzykowskis bą-
“§^|Į'įpį^” rašo; ‘‘^ąi kuriose įų ligonis arbą sirgtų. Q kaip 
hųŽĮĮyeįpse jąų laikoma pP: viršuje niątpte, musų Ghicągps 
litinio pobud^ip pąmaWČs marijonų leidžiamas- dięnrąstis 
“mocarstvos” kūrėjus Įr BUn. “Drąųgas” bandų apšaukti ark. 
Arkivys’kupąs ' ^ą|k^ik°wskis Jąlbzyk°wskį 
yisus įšsijįpkpljųą dyįsininkįis ’ ' •
ne tik |oĮprupją, peį ir reiųją, 
o Ijplųyįųą vądįųą okupantais. 
Dųkštp Įeųkų k|pljųnąs? viepą

simc, ĮJęĮiiyoje kjąbonau- mątotc, kad Lietuvoj laikraš- 
K " 1" V3Jl_.n.T Iv.-.’ . . 1 ... , „ .

io

koy^kįs nesergą ir nėra jokis 
ligonis, tai paliudija ką tik iš 
LįęĮųvos ąjęję laik^ąsįęjaį. Štai 

w 2* 194(* 
iniR pfl&Mteron 

mFftHtyS is LiFtHv9? W 
rūsčių; štai ttLictuyos žinios” 
No. 277 rašo: Diversinėje ąk-r 
cijojc pirmuoju smuiku grie
žia kai kurie klebonai ir Kape
lionai. Sekmadienį penkiose 
bažnyčiose buvo pasakyti pa
mokslui, kurių tikslas kursty
ti vienų visuoniepės dalį prieš 
kitą. Kitoje bažnyčioje pęn§e-

------- pobu^įp pąjpąPps pž marijonų leidžiamas-dięnrąstis 
‘mocarstvos’’ kitėjus ir' pąn.|“Drąųgas” bandų apšaukti ark.

pinkų. Matote; kaįp ‘Draugas’’ 
pataikauja lenkų arkivysku
pams ir kunigams. Kad padą- 

..ribMM. ><m --j uh •••!•- < -Tyli ark. Jalbzykowskį visai
Sekniącįięnį atjąjkg pamalsiąs nepavojingu Vilniaus krašto 
įp. lįępč tikintiesiems melstįs, įįeĮųyiąms, tai ęipcągos Parj-Į 
ką$ grcięįąiu butų atstatyta jonui apšaukia jį lįgpniųv reią-' 
^enkįĮą įr jos valdžia grįžtų į Įfįa, nįeko blogp ųegalipėių
Vilnių ir Vilniaus kraštą.” yilnįąus ĮiynšĮo įietiivįams

“Koks skaudus pasityčioji- pą$ląfytį, Tačiau tąįp perą- 
jįmą§ įš l* LįHpyPs | r°l<s rašymas yrą
valstybėj l^apįlyję mųąų ku- pulkiniinąs Amerikos lietuvių, 
pįgiią yispmįs ijgąlępiįs ętęp- Al’k- Jalb/ykovyskįs visai pc- 
gesi tfp|]y(j, ka^imlpyjus sergą, jis yra ląbąį geroje sveį- 
Jįnkhm ne bažnyčia ir kųni- Isalmp tęsti t>avo vęinišką lįe-

JUSU DOLERIS
NUPIRKS DAUGIAU MAISTO

((MIDWEST STORES”
KADA PERKI ČIA GAUNI KOKYBĘ IR KIEKYBĘ.

ĄjĘIK ąlĄNDIĘN IR įUTAURYKi 
Išpąydąviiriąs Pcnątadįęą| ir §eštą0|en|, Bąl^nąžio 5 įy G d. d. 

‘‘MIDy^EST” Puikiausios Kokybės ”

PIENAS "usAukš.ke„.. 6c
“MIDWEST” Puiki Golden Santos
KĄVĄ 1 sv. maiš.’ 13c 3 gv- mąiš 39Č
“Min^^ST” Stopinga. " '
Ghicken’-Noųdic Sriuba cįid. 19 ųnę. ken. 2 už 190 
“SNIDER’S” Old Fasb’ioncd
ęHILI SĄUCE 12 ųnę. būt. 19^,
“ftHURFINE” Sauerkfaut , did. 2Ę2 ken._________2 uaį T?c

“pLMp^LĘ” TdmaĮai ffb- k^, 3 |lž
yi^Įj^y-EĄfiS , |^9piĄ| apt Vąrpgsj 12 kęnc 2?c

rLlBBY’S” Chili Gon Curnč' ‘ No. 1 kcn. 2 už 1O0 Ii '.'F*1 1 "»*" . M' '»?■»«■ 'į" >.| n'w   -l ■C..1I I I . .... »
“Softašilk” Pyragams Miltai ' ' 44 ųiiė. pak. 25^
“WHĘĄTIKS” Pusryčiams Mąistąs
“Heršhey’s” Gocoa sv." ken.“9c 1 šv. kėn 17£
“HERSHEJY’g” įąįdjię p|igcoląte P2 Įv. Šipotąi 2 pž ^5ę 

“HORMEĮJS” Spąin 12 line. ken. 25ę
, .... ■ »| ■■■■ ■■WI— > ■■■ .1 ■ I   ■■■> I j !!■■ ■ ■   

“Sųųsljįųė,i Kr^py c*ykpfĘ 7 HĮ1G l^k- 3 llž

U

t.

did. 2E> ken.

2 pak. 210

RICHTER‘S”' ' ■' • -; ’............. " ‘ 1
VIRTAS KUMPIS _ Vž sv. 22^ 
!‘j|lSČ6l.I<SHIRE" Virti Calas Kumpiai 4-6 sv. ~sv, 19c 
EXTRA' PUIKUS CALIF.''““ :’
ASPARAGUS Minkšti av. pund. 1Q0
Cąlif. Nąyeį Orąndįjąį dįd. 176 inieros tųz. 25$ 
*112 « * L  ; 1? !  L l- v ■  .< »   -j?.* 1. *. *• -L r  r—if “7

tųz. 150 
.t, .. . A. —«

2 pnn<l- 50
3 SV. l‘lę.. . . ... ■ • • ——

... .

’~7~—

Remkite Lietuvišką
Žyduką* *

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 S. HaLsted S t. 
Tęl. Boųlevard’ 0Q14

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

p. Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HRĄi) ALŲ 
Vynai-Likiėriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.
5031 Rd-

Victdr Bagdonas
LOCAL’ & LONG blSTANCE 

"MUitlNG
Perkraųslom fprniėius, pianus tr 
visokius rakandus boi Storus 
Vtežam j farmas ir kitus miestus 
žema kaina. Musų Darbas ga- 
»XsWo®Oni an- 

3<0(i S$l. Hąhted St.
3408 Į

La

Studija įrengta pir
kios rųšles su mo
demiškomis užlai
domis it Hollywood 
ŠVlėšbrriis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Xę|. ENG. 5883-5840

PETĘR SUI)ENT
Atidarė naują vietą ir
PIKNIKAMS PARŽĄ

Gražus tavernas, patogus priva
žiavimas, graži vietą piknikams. 
6600 W’ lllth St., Worth, 111.

< X I - r • ' • ______________

SVEIKATOS ’ KLINIKAS
TONSILUŠ
Išima Už ............... *IU.UU
hą^pvimas $cn nn
KAtiDONGYspiŲ $ pe nn 
Išėmimas ir Ligon. fcv«VM 
reumatizmas nn
Greita Pagelba ................C-VU
GYDO VISJ.S LIGAS 
Ekzaminacija $4 A n
ir vaistai  .................. Y l'VM
DOUGLAS RARK HOSEITAL 

|90Q S. Kedzie Avė. Chicago

STATOME NAUJUS

MURINTOS ARBA MEDU 
PĄRŲPINAME PA^KO

Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 
sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI. ' **• —

4131 SO. FRANCISCO, AVĖ. 
Telefonas LAPAUSITE 5824

S. TAIPGI TAISOME SENUS.
3 LENGVOMS IŠLYGOM^

net iškilmingai minėjo (vąšui Todėl vienąs kelias lieką 
nęsęidni) munls Amerikos lietuviams pą-
ino sukaktį ir garbino Jogailą gelbėti vilniečiams nusikratyti 
ir Jadvygą, kaip katalikybęs tą velnišką sėklą. Turime kas 
apaštalus Lietuvoje, šįąndien tik galime siųsti rcikalaviipųs 
jau musų kunigija pj|<tinaši Lietuvos valdžiai, kad ji 'tuč- 
(o gal'tik dęį ąkiĮl)t, kad <^ą- tuojau prašalintų tą lenkomą- 
bar lietuviai’ Vilniaus kraštų ną Jalb‘zykowskį su visais jo 
lar labiau lenkinami, o Lietų- įeųkąis ]<ųnįgąiĮ> ią yįĮnįauą 
^ą kunigai tiesiog niekina, ig- ;rąšlų. Tą gaįjįpą padąryĮį, įs- 
loruoja. Tad kyla labai ri|įi- nc^ąĮiį ^o|Į||cįjąs $Įrai|gįjų 
ąs ir opus klausimas: nejaugiUJ kįubų mįljpguose rcikaĮąų- 
r dabar yilpiąųs kpašto lietų-|jąp| LipĮųvos yąl$|žio;ji tuųjąu 
/iai bus lenkinimo < 
ik lenkų vyskupų ir 
Tankis musų tautos žalai.”

Tai va, jums gerbiami “Nau-

d Lietuvos lepšiškos valdžios 
itstovąi Vilųpaųą krašte, «pe 
Įcidžią dar ir šiapdien Vilniaus 
krašto lietuvius lenkinti, perse
kioti, niekinti ir niekur dą$ 
nematėme, kad tokiai padėČįeri 
Lietuvos valdžia padarytų ga
lą. Juk suėjo penki męnesįąi

Galifornią Lemonš
. Nauji Ridikai

puikus CALĮFORNIĄ KOPUSIAI 
‘PRANO? Valą užsikimšusias ^rainas 
?WJNDĘXa’; langu Valytojas - 
?qęTĄQQNn čl^ąšer
?LUX” Prausiamas Muilas
RINSO ' 2 maži 17c

3 kcn. |4c

4 už 25<^
2 did. pak. 39^

______ t-  u     _________ _____ __ —;— *

“P & G” Baltąs Nąphljią ^ųiįas dį<|. ęmpt. 3 |iž 110

OXYDOL 2 maži:į7c 2 uiti, pak. 39^
“Red Heart” Šunų Mąįstas šv. keri 3 už 25* '      ■ I. ■■■■>■ ■ -n i. J  |

W. TąąpvĮdtg M^su
J."’:..'JTJL'AJ T ry., n

HRK NUO tHjjftVEgjįj NE.S PIGlAu

JĮĘTgSTĮ^
HRK nuo

"'.! ■JI.','.1’!!'
|što liotp-Ujįia Lipiuyps yųkjžjos tudau hjįSe" f: ' J X’ ?jr T |<> iMįZ TEK’ f l X4T 1P 
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ętnvykjąs, jei jau tąįp Lietuvos 
vąkjžpą biįP jųps i^yęžųs pą- 
įęįsti j Rusijps ų&iptų Lenki
joj dajį, tąčiąų, yp |ai j|i- 
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Licjųyps švcnčįunsias teises ir 
prjpš liepa $ąi

PHUGĘAMVi10.00 VAL^Ą . Į

Phonę Virpnia 9780

Mykolas ir Elzbieta 
RUPAUŠRAI 

HOLLYWOOD INN, Prop.
Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi- 

' sokiėms parengimams.
2417-19 WEST 43-RD STREETf 

Chicago, III.
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Diena ’š Dienos 0 šį Kartą
Sveikiname

# f

Ir Vincus!
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago  j)
Stefan Juraška, 62, su Vero-

nica Svabek, 51
Bolcslaus Bomba, 24, su El-

eanore Rudzinski, 20
Thaddeus Chechauski, 22, su

Ann Kowalcwski,
Anthony Bulat,

Goode, 25
Charles Mikulskis
phia, Pa
konis, Chicago, 28.

21
25, su Auna

iš Philadcl- 
su Chesterene Wac-

Reikalauja
Perskyrų

Ruth Gidą nuo
Helen Conrad

Conrad
Gavo
Pcrskiras

Leoną Goodiell 
Goodiell

Joseph Gidą 
nuo Walter

nuo Alfred

Dovanas
Gausite prie kožno pirkinio per 
IŠKILMINGA ATIDARYMA 

VAUJOS LIETUVIŠKOS VYRŲ 
PASIPUOŠIMO KRAUTUVĖS, 

BRIDGEPORTE.
Penktadienį ir šeštadienį, 

BALANDŽIO 5 IR 6 D. D.

PETE KAZVVELL .f •» 
Lia rasite didelį pasirinkimą: 
rarškinių, skrybėlių, kaklaraiš
čių kelnių. Visko, kas reikalin
ga vyrams dėvėjimui ir pasi- 
3uoš’n~ui. Kviečiame visus atsi- 
ankyti.

PETE KAZWELL
VYRŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ

3515 So, Halsted St.
Tel. YARDS 5426

Vincų
šiandieną, 

dieną, visi 
vardadienį.

Kaip žinia 
eina ir visi tie, kurie vadinasi 
Wrlliamais, Billais, Vincen
tais ir moterys — Vincentos. 
Vardadienio proga jie visi, 
tiek biznieriai, tiek profesio
nalai. ir liek darbininkai yra 
verti širdingo pasveikinimo ir 
palinkėjimo jiems ilgiausių 
melu.

Štai, žemiau telpa trumpas 
sąrašas Vincų, kuriems sako
me, “Ilgiausių Metų!”

NAUJIENOS, Chicago, III. Penktad., balandžio 5, 1910

Vardadienis

balandžio 51-tą
Vincai mini savo dARHICK’Si

, į Vincų tarpą į

PAIKI S k RENAfJJTENŲ-ACM E Tc-lcpliout
ST. LOUIS, MO. — Milžiniškas pasažierinis * lėktuvas, kuris netrukus pradės skraidyti.

odl

BM • .v*.

:v£įi

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

!‘»’6 « HaFfedSt. ViCtory 4965 
Stogus, rinas, sloglangius ir 

sienų apmušinus.
... e bei ką Atnaujiname bet 

ką. Dalbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Halsted St., Dr. V. Slcclc, 4174 
Archer Avė., Dr. V. Milas, 2559 
W. 63 rd SI., Dr. V. Siedlinski, 
114.3 Archer Avė., Dr. Vinccnt 
Zopel, 6859 So. Weslern Avė., 
adv. V. Rutkauskas, 6158 So. 
Talman Avė., baldų krautuvės 
savininkas NVilliam Kasmaus- 
kis, 1652 W. 47th St., kiaušinių 
’r sviesto, dealeris Wm. J. Ka
reiva. 4644 So. Paulina St., ap- 
Iraudos atstovas Vinccnt Ruk- 
stalis, 1 N. La Šalie St., na
mų statytojas VVilliam Rauba,

•kojas V. Sabaliauskas, 2540 W. 
70 St., Roselandietis Wm. Ov- 
erlingas, buvęs taverninkas 
William Mažeika, s5759 So. 
Ashland Avė., mechanikas V. 
Tamašauskas, 912 W. 35th St., 
kirpėjas Bill Damulis, 2737 W. 
55 St., kirpėjas Vincent Wait- 
kiewicz, 4354 So. Mozart St., 
batukų taisytojas Wm. Saba
liauskas, 3934 So. California 
Avė., likerių krautuves savi
ninkė Vincenta Insoda, 1853 
W. 35th St.

Fotografas W. J. Stankūnas, 
3315 So. Halsted St., kirpėjas 
V. Vaicikauskas, 4438 So. Fair- 
field Avė., mechanikas Bill 
Scbultz, 3700 So. Halsted St., 
moveris W. Gotout, 4414 So. 
California Avė., muzikantas

. .......................................................................... ....

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Ičiama visoj Chicagoj. Tai ką ko mokėti: 
tokios šeimos turi daryti? Nie
ko kito, kaip tik įsigyti nuosa
va, narna.

Penki Metai
Biznyj

Walter G. Narak’ui, 809 W. 
19th St., sukako penki metai 
kaip sėkmingai veda drabu
žių valymo ir taisymo biznį. 
Ponas Narakas reiškia padėkų 
savo kostumeriams, kurie rė
mė jį per pereitus pėhkis me
tus. Taipgi turi pasitikėjimą, 
kad ir ateityje parems duoda
mi jam darbo. P. G.

Jeigu negalima naujo pasi
statyti, (ai Chicagoj randasi 
tūkstančiai namų, kuriuos ap
taisius, galima patogiai gyven
ti. Panašiai kai kurios šeimos 
ir daro.

Ir kuomet jau atėjo links
mas pavasaris, lai dabar kaip 
tik ir yra laikas pasirūpinti 
įsigyti sau namų.*

Sekmadieni
Stato Operetę,
V alkata-Karalius

—A. >

6 *50 S. Halsted St.
Pirma 5005 So. Kedrie Avė.

B. Slinkio teisingas patarna
vimas jau yra žinomas visiems; 
kurie' tik turcįjo ir vedė su juo 
reikalus. O jei bus reikalinga 
paskola, tai jis parūpins labai

Namų statybos reikalais pa-

“Naujienų” reprezentantas 
V. B. Ambrose, 1739 So. Ilal- 
sted St., degtines pardavėjas 
Wm. Gritėnas, 4707 So. Hal
sted St., namų statytojas Wm. 
Novak, 4217 So. Campbell A v., 
Vincas Stulpinas. 3443 So. J.J- 
‘uanica Avė., Wm. Butkus, 
7040 So. Talman Avė., Wm. 
nužas. 6836 So. Talman Avė., 
muzikos mokytojas Rili Ra
bine, 6418 So. Talman Avė., 
spaudos bendradarbis V. Stan- 
cik (Stancikas) 3326 So. Hal
sted St., knygų apdirbėjas V. 
Malakauskas, 6835 So. Rock- 
well St.

Mėsiniu savininkai: Wm, 
Danio 2433 W. 69tbt St., Vin- 
cent Grebliunas, 2519 W. 71 
St., V. Slepikaš, 4140 So. Ma- 
plewood Avė., Vincenta Dam- 
brauckas, 858 W. 33rd St., 
Wm. Mikaliunas, 8436 So. Vin- 
ccnncs Avė., William Ęero- 
wich, Jr., 2547 W. 71 S t., vei-

tenavv Avė., siuvėjas Wm. Po
cius, 190 N. Stale St., daržo 
savininkas V. Kukaitis.

Tavcrnininkai: William Ktis- 
per, 1714 W. 46 St., Bill Jučus, 
3243 So. Halsted St., Wm. 
Zieck, 2113 So. Halsted St., 
William Stanis, 901 W. 35th 
SI., Bill Dudor, 673 W. Madi- 
son St., Vincent Lutkus, 7240 
So. Racine Avė., Wm. Nainis, 
558 W. 37 St.. Wm. Palaskis, 
1701 W. 43rd St., Win. Popeli, 
4750 So. Western Avė., Bill 
Guzauskas, 645 W. 18 St., Vin
centa Petrusonis, 902 'W.s 38 
Puace, Bill Ritis, 1445 Su. Hal-

3. Burba,
1857 W. 47th St

Kaidaise buvęs bridgeporlic- 
lis, dabar jau keletas metų 
kaip Town of Lakė užlaiko 
drabužių valymo ir taisymo

tas pertaisyme visokios ruišes 
kailinių: jo koštunieriai 
užganėdinti" pilnai; tai] 
pats Burba
kostumeriais, kitrie jį remia.

P. G.

visi 
i ir 

yra užganėdintas

Racine Avė., William Balsis, 
1124 W. 69tb St., Wm. Dam
brauskas, 83rd and Archer 
Avė. ir Wm. Lileikis, 4609 So. 
Wentworth Avė.

< —Juos Žinąs

ROSELAND LIETUVIŲ MOTERŲ KLIUBAS STATO SCENOJ 
“LIETUVOS ČIGONAI” 

SU PAMARGINIMAIS
šeštad., Balandžio (April) 6 d., 7:30 Vak. 

DARBININKŲ SVETAINĖJE 
19413 So. Michigan Avenue

Bus Solo šokiai. Dainos ir Prakalbos
UŽPRAŠOME VISUS

Pavasariniai
Parengimai 
18-toj Apylinkėj

Įžanga 25c

APRIL SHOWERS —1940
Rengia S. L. A. 238 Kuopa

ŠOKIAI IR PROGRAMAS
H0LLYW00D INN 

2417 West 43rd Street 
šeštadienį, BALANDŽIO 6 d., 1910 

GEORGE STEPHENS ORKESTRAS.
Įžanga 25 centai. Pradžia 7:30 vai. vakaro.

18 APYLINKĖ. — Vietinė 
L. J). S. 129 kuopa rengia va
karų šeštadienio vakare, balan
džio 6 d., J. Petrausko svetai
nėje, 1750 S. Union Avė. Atsi
lankę turės progos linksmai lai
kų praleisti. Bus gera muzika ir 
šokiai.

rengia vakarų sekmadienį, ba- 
lendžio 7 d., Dievo Apve zdos 
parap. svetainėj, prie 18-tos ir 
Union gatvių. > Moterys sudaro 
rengimo komitetų. Ruošiasi ga
minti įvairių valgių. Bus im
portuotų grybų ir kugelio. At
silankę turės gerų puotų.

Žinąs.

Kaip pastebėjote, “Naujic- 
nose^pau nuo tūlo laiko eina 
kasdien žymus ir gražus skel
bimas. B. SHUKIS and CO., 
4131 S. J^ancisco Avė. Reikia 
pažymėli, kad p. B. Slinkis yra 
patyręs kontraktorius. 
metai kai lame 
šiol jis mažai
dabar garsinasi kasdien. Ir ti
kisi, kad šįmet bus geri metai 
namų statybai. /'

Jei kam reikia pirkti, mainy
ti arba taisyti namą, rekomen-

Jau 25 
biznyje. Iki 

garsinosi, bet

Jis jjims suteiks pilnas infor
macijas ir už tai nereikės nic-

5 Metų
Biznio Sukaktis

BRIGHTON PARK — .Jauni; 
lietuviai, Viktoras; ir Fraijces 
Preikšai savo biznio karjerą 
pradėjo vystyti 'dtionkepykloj, 
kuomet Bridgeporlc šu Bisho- 
nu (Biskupaičiu) partneriuos^ 
pradėjo kepti lietuvišką duo-i 
na. O vėliau vienu du Vikto
ras ir Frances Preikšai nusi- 
p i r |< o mo d ęr n i šk ą d uo nk epy k- 
(ą (huvūsią .Kayahausko), ad< 
resu 2437 W. 46 place.' Dabar ' 
biznieriams Preikšams jau su
kako 5 metai kai vieni duonkc-’

Žymėtina dar, kad jiedu yra 
sąmoningi lietuviai ir talen-' 
tingi menininkai. F re n tas

Minės Gimimo
Dieną

ENGLEWOOD — Biznierės 
Alice Lubis, 1906 So. Went- 
worth Avė., gimtadiehis (birth- 
day) išpuola balandžio 7-tų.1 
To įvykio minėjimas prasidės 
gimtadienio išvakarėse.

Visi Antano ir Alice Lubių1 
giminės, frentai ir pažįstami, 
žada atsilankyti jų nuoširdžiai 
pasveikinti ir palinkėti daugi 
laimės. Frehtas

Kviečiame Visus Draugus ir Pažįstamus 
Atsilankyti i

VARDUVIŲ DIENOS PARTY
—ĮVYKS—

Subatoj ir Nedėlioj, April 6 ir 7 d.
2113 SOUTH HALSTED STREET

Gera Muzika—Skanus Užkandžiai. Kviečia visus 
WILLIAM ZIECK, Savininkas.

Draudžia Browderiui
Kalbėti Universitete

Pavasaris — 
Visiems Bus 
Daugiau Biznio

Šį sekmadienį, bal. 7 d., Miš
rus Kanklių Choras stato sce
noj garsią operetę “Valkata- 
Karalius”, kuri angliškai yra., 
žinoma vardu, “Vagabond 
King”.

Vaidinimas
Sokolu
Kedzie 
gražus 
muziką 
turini.

’vyks Chicagos 
svetainėje, 2343 South 
Avenue. 
ir turi 
bet ir

Veikalas yra 
nevien gražią 

intriguojanti
(Skl.j

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Turinje Visokių

REIKMENŲ!
Šiemet namų dabinimo ir 
pataisymo klausimus spręsk 
greitai ir lengvai—pirk vi
sus reikmenis iš patikimos 
malevų ir sienų popieriaus 
krautuvės, kur turite nilną 
pasirinkimą reikalaujamų 
dalykų. Ateikit pas mus 
geriausios rūšies popierių ir 
malevų — nebrangia kaina!

RENDUOJAM
Sienų popieriams nuimti ir 
grindims šveisti mašinas ir 
Edžerius. Instrukcijos dy
kai.V

TIK PAŠAUK
Englevvood Į“, 
ATDARA VAKARAIS: ANTR.

KETV., ŠEŠT.
Sekmadienį ikj pietų 

(Greito pristatymo patarna
vimas).

Turime visą eilę 
LANGAMS UŽLAIDAS 

Nominale kaina

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
No. 4422—Išeiginė suknelė. Su

kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.

Royal Floor Claanar 
RaguUr prioa >44.98

Royal H and Claanar 
RtffuUrprlca S16.03

Štai jums Royal dulkių 
didelis kitas—rankinis už 
daryti kad parduoti už 
rankinę gausite dovanai. Royal valykliai 

yrą visiems žinomi, kad geriausi, 
tad ir aiškinti nereikia.

valykliai: vienas 
tik $39.50, o pa- 
$61.90. Dabar —

TOTAI VAUM

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

“Valkata Karalius
(VAGABOND KING)

Stato Scenoje Laisvės Kanklių Mišrus Choras 
po vadovyste J. Kenstavičienės.

Nedėlioj, Balandžio-April 7,1940
SOKOL SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

Pradžia 3:30 vai. popiet. " Įžanga iš anksto 85c
Prie durų — $1.00.

99

Chicagos universiteto valdy
ba uždraudė komunistų parti
jos sekretoriui Earl Browder- 
iui kalbėti universiteto studen
tams. Komunistų kliubas no
rėjo jam surengti prakalbas 
balandžio 12. Dekano asisten 
tas William Randall paaiškino, 
kad Browderis. yra nuteistas 
už pasportų klastavimą ir to
dėl nėra priimtinas universite
to ribose.

Ypač Namų Kontraktoriams

Oras, kaip koks barometras, 
atsiliepia į biznį. Kai otas gra
žus, saulė šviečia* malohuš vė
jas pučia, tai žiūrėk, daug žmo
nių gatvėse vaikščioja, į krau
tuvių langus žiuri ir riiano ką 
nors pirkti. Tai reiškia, kad 
biznieriams bus 
nio. Taip ir yra.

Tarpe įvairių
žinia, yra namų statybos biz
nis. šis biznis iki šiol labiau

daugiau biz-

biznių, kaip ♦

Jei norite žinoti apie karų ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
c i). $5J)(). Chicago į e ir Europoje $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

t

u

• Alex Gammell, 60 mettj
chicagietis, 1509 East 69th st.Jnuo depresijos kentėjo. Bet šį- 
turėjo $30.00 kišeniuj, bet įli- metK atrodo, kad nžimų staty- 
pęs gatvekarin atsisakė užsi-^bos biznis dikčiai pagerės. O 
mokėti “fėrą”. Teisėjas Borel-/pagerės todėl,^kad jau dauge
li vakar jį ištarė, bet nuo ’ 
mes paliuosavo.

baus- lis šeimų neranda sau tinka- 
• mų būtų ir tų J>utų štoką jau-

'NAUJIENOS'
1739 South Halsted Street

CHICAGO. ILLINOIS
Susi natini mui kopiją pasiųsime veltui.

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 adresų. 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.
1789 S. Halsted SU, Chicago, UI. 

čia jdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd) No-----------

Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

-



Penktad., balandžio 5, 1940
---------------:~ ' NAUJIMPS.' Chicago, III. .7
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Pasikalbėjimas 
Dzūko su Savo 
Draugu

šeštadieniui turi “deltų 
pasidaręs

DZŪKAS: Tai tu, bracia, ma
ni laukdamas nei durių neuž
darai? Ir nebijai, kad roberiai 
meilų?

DRAUGAS: Žųiomą, kad ma- 
durys yra visuomet uždary- 
ir dar užrakintos. Tačiau 
yra tik tokis įsitarimas, ku- 
reiškia, kad tų esi pageidau-

Šaltimiero Radio Vaka 
re, balandžio 7 d.

PZUKAS: Alo, draugai, bra
da, labai seniai su tavim regė- 
jausi.

DRAUGAS: Žinoma, kad se
niai. Kodėl gi lankiau neatsi
lankai? Juk žinai, kad mano 
durys visuomet tau atdaros.

KAROLIS CHALNA 
gyv; 12309 So. Union Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 2 d., 5:00 vai. vak., 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj—Aleksandra- 
vo apskr., Vidžios par., Smei- 
lių kaime. Amerikoj išgyveno 
27 metus.

Paliko dideliame nuiiudime 
moterį Antaniną, sūnų Alber
tą, marčią Alice, 2 anukus, 
dukterį Dorothy, brolį Ado
mą, 2 pusseseres Marijoną 
Papšienę, ir Eleną Pivaru- 
nienę ir įų šeimas, pusbrolį 
Alfonsą Cnalna ir kitas gim.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicz kopi., 44 E. 108 st. Lai
dotuvės įvyks šeštad., bal. 6 
d., 10:00 vai. ryto. Iš koply
čios bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Karolio Chalnos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka:

Moteris, Sūnūs, Duktė, Bro
lis ir kitos Giminės.

Laid. Dir. Lachawicz 
Sunai, Tel. Pullman 1270 
CANAL 2515.

no 
tos 
tai 
ris 
jamas atsilankyti.

DZŪKAS: Tai labai gerai, 
kad aš esmių laukiamas, taigi 
aš< noriu padaryci su tavim deį- 
tų ant subatos.

DRAUGAS: Su manim “del
tų’* šeštadienį?

DZŪKAS: Tap. Aš noriu tavi 
nusivesvi in karčiamų ir tąjį 
užpundzyti, ba mes tap ilgai 
nesuvej'om, nu, ir pasišnekėči 
apie viskų.

DRAUGAS: Labai ačiū už ta
vo tokį nuoširdumų ir draugiš
kumų, tačiau aš negalėsiu lai 
išpildyti, nes aš eisiu į labai 
puikų parengimų šį šeštadienį.

DZŪKAS: Nu, in kokį paren
gimų tu aisi?

DRAUGAS: Aš vyksiu į SLA 
238 kuopos

J

Ruby Ders, gabi dramos ar
tistė, su Dėde Bruku lošia 
svarbių rolę Šaltimierp šu- 
ruin-Buruin programą, bųl. 7 
d., Ashland Blvd. Auditorijoj.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
'L. ŽAGARIECIV KLIUB.O VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus-

kas—pirm., 2109 N. CleVetand 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 Š..Puiąski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
ąve., Cicero, III.; Anna Kondro- 
taą—Fin* Rašt., 113 W. CĮermanįa 
plące; E. Ramašąuskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blvd-J BĮ. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halstėd st.; Kasos Glo
bėjai: ’A. Mįeraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Poyilaitiš, ip061 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
14X4 & 49th Ct., Cicero, 111.; K. 
fcaĮėim?—Maršąlka, 3&21 West 
3$th pi. Susirinkimai laikomi Vie
ną įkarta i mėnesį, kas Įcętvirtą 
sekųjadienį pirmą valandą po* 
piet, Hollyvvood svet., 2417 West 
43rd si., .Chicago, 111.

ir 
ir

i

VINCENTAS ALIJOŠIUS 
(ELIAS)

ęyv. 929 Taft St., Gary, Ind.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 3 d., 7:10 vai. vak., 1940 
m., sulaukęs ‘pusės amž., gi
męs Aldksandrę kaime, Rasei
nių parėp. ir apskr.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Stanislavą, po tęvais 
Liekaitę, 3 sūnūs ir 2 dukte
ris, 2 brolius Juozapą, jo šei
myną ir Franciškų, švogerką 
Barborą Prakurotienę ir kitas 
gimines, draugus ir pažįsta
mus.
i Ęriklausė prie Chicagos L. 
Dr!-jos ir DLK Vytauto Dr-jos 
SLA. Gary, Ind., West Side 
Liet. Pąl. Kliubo ir Liet. 
Pol. ir Pas. Kl., Gary.

Kunės pašarvotas Kelner & 
Prųzin kopi., 620 W. 15th St. 
Gary, Ina. 
šeštad., 
ryto iš 
parap. 
kurioje 
maldos 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines Chicagoje.

Visi a. a. Vincento Alijo
šiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
čiąmi dalyvauti laidotuvėse įr 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Moteris, 
Sunai, Dukterys, Broliai ir 
kitos Giminės. *

Laid. Dir. Kelner &, Pru- 
zin, Tel. GARY 9000.

Laidotuvės įvyks 
bal. 6 d., 8:30 Vai. 

kopi. į $v. Kazimiero 
bažnyčią. Gary, Ind., 
atsibus gedulingos pa- 
už velionio sielą, o iš

Nu, ot tu visadų 
vakarus. Mes kar-

DZŪKAS: 
aini in tuos 
čiamon linksmiau čėsų pralais- 
tum.

DRAUGAS:
čia klysti. Į kar.čiamų mes ga
lime bile kada nueiti, o lokį 
parengimų tai tik tuomet, kada 
jis yra rengiamas. Prie to, mu
sų pareiga yra paremti SLA 
kuopas, nes jos rengia vakarus 
geriems tikslams.

DZŪKAS: Tu čia, bracia, cie- 
sų sakai, kad mes lietuviai tu
rim paremei savo susaides. Nu, 
taigi kokion alėn tas vakaras

Įvyks Hollyvvood salėj
DRAUGAS: Gerai. Įsitėmyk 

laikų ir vietų. SLA 238 kuopos 
taip vadinamas “April Showęr1’ 
įvyks šeštadienį, kovo 6 d., 7:30 
vai. vakare, Hollyvvood Inu,

puikus programas, kurfamfe bus 
sulošta juokinga komedijelė. 
Juokų bus tiek ir tiek. Po pro
gramų bus šokiai 
25 c.cirtus įžapgos.
' DZŪKAS: ?

nuveisiii su savo svythart pasi- 
šokci. Nu, tai gud bai. Pasima- 
cysim Hollywood alčn.

DRAUGAS: Tai labų naktį.

Zenith Corp. Pelnąs 
$598,000

Zenith Radio Corporation 
vakar paskelbė, kurt per pas
ieti tini u s devynis mępesius pa
dare ^598,852 gryno pelno.

šio mėnesįo pabaigoj ben-

jos rūšies radio priijntuvus.

RŪGS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS Sumažintos BO% 

Numuštos iki 
mpEMV KAuąu 

BARGENAI 
Seatsiipita 0x0, 8xJ0, 0x12, 0x10.11x10 
Vertš nuo fb Iki >OO. Duba r $3 iki fėO 
Nauji 0x0, 8x10, 0x12, 14x18, 10VfcŽ16 
Vertė $20 Iki $80. Dabar $10 iki $42 

Ir aukšč.
10 0x12 tikry orlentallų, 00 kitokiu 

M1 eros 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
1OOO Jardu karpetu po OOc jard Ir auk&d. 

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

0208-16 8. RACINE—Dienomis, 3 vakarus

PONATAS
Persiskyrė 

balandžio 3 
Pietų, 
ąmž.,

GENOVAITĖ BRAZAITIS^ 
gabi šokėja, lietuvaite, daly
vauja šaltimiero “Šunim Bur ..... f
rum” program.e ateinantį sek*-

I nVFiKI^Tc,egramu 1LU V L11110 Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankletams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

m
 Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS “““ 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYE1TE 5800

ZDANAVJČIA 
su šiuo pasauliu 
d., 4:45 vai. po 

sulaukęs pusės 
, gimęs Suvalkų apskr., 

Kalvarijas parap,, Krėopolio 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nulįudime 
dukterį Ameliją ir žentą Che- 
ster Siki, 2 sūnus: Juoapą, 
marčią Veroniką Donatą ir 
marią Oną, 7 anukus ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas 549 E. 91 
PI. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, bal. 6 d., 8 vai. ryto. Iš 
namų į Visų šv. parap. baž
nyčią, (Roselande,) kurioje 
įvyks gedųiįngos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kązimiero ka
pines.

Visi a. a. Donato Zdanavi
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Dukterys, 
Žentai, Supą), Marčios, Anū
kai ir Giminės.

Laid. Dir. A. M, Phillips, 
Tel. YĄRDS 4008.

940,

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIEpIOSE”

12 WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS; J. Svitonus'—Pirm.

4000 So. Talman aye.; F. Žįekus 
—Firmin. Pagelb., 2554 W. 40th 
st.; Paul- J. Petraitis—Nut. rašt., 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory 8770; 
LuciĮJe Dagįųtė— Finansų rast., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvir

Šova—Kasos 
plewood ay.; 
— Kasierius,

4535 So. RockweŲ st.; Dr. T,

. .<( SUOKIMAI
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKO

JE TAUTIŠKO KLUBO narių ber- 
taininis susirinkimas įvyks penk
tadienį, balandžio 5 d. 7:30 vai. 
vakaro Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted Št. Susirinki
mas labai svarbus, visi malonėkite 
atsilankyti. —S. Kunevičius, rašt.

DRAUGYSTĖS SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES VIEŠP. JĖŽAUS narių 
mėn. susirinkimas įvyks sekmadie-. 
nį, balandžio 7 d. 1-rhą valandą po 
pietų, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. Malonėkite 
visi nariai atsilankyti, nes randas 
daug svarbių daĮykų aptarti.

—Frank Bakutis, nut. rašt.
KRUOPIŠKIŲ PROGRES. KLU

BO narių susirinkimas įvyks šeš
tadienį, balandžio 6 d. 8-tą vai. 
vakaro, 5017 Cullom Avė. Kviečia
me atsilankyti keletą svarbių taria
mų aptarti. ' ........

—V. čepulcvičius, rast.
SIMANO DAUKANTO DR-JOS 

narių mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, balandžio 7 d., 12 vai. 
dieną, Chicagos Liet. Auditorijos 
svet., 3133 So". Halsted St. Susirin
kimas svarbus, kiekvienas privalę 
būtinai atsilankyti. —P. K. sekr.

MELROSE PARK, ILL. SLĄ 125 
kuopos narių susirinkimas įvyks 
sekmadieni, balandžio 7 d. Bus 
rinkimas SLA Centro viršininkų ir 
delegatų j Seimą ir šiaip svarbių 
reikalų. Visi kuopos nariai skait
lingai dalyvaukite. Susirinkimas 
Navicko svetainėj^ 100 Broadway 
IY- Maių St. 1 vai. popiet.

—Kviečia Valdyba.'
LIETUVIU KEISTUČIO PAŠAL

POS KLIUBO narių mėnesinis su
sirinkimas įvyks balandžio 7 d., 
Hollyvvood svet., 2417 W. 43rd St. 
12 vai. dieną. Duoklės bus priima
mos nuo 10 vai. ryto. Malonėkite 
atsilankyti.

—Helen Chapas, raštininkė.
SLA 129 KUOPOS nepaprastas 

mėnesinis susirinkimas įvyks šį va
karą, 7:30 vai. J. Petrausko salėje, 
1750 So. Union Avė. Jame bus ren
kama Pildomoji Taryba ir delegatai 
į 41-mą seimą, kuris įvyks Morris- 
on Hotel. ....— Valdyba.

Naujas Įstatymas 
Prieš Motoristus

Miesto taryba priėmė naują 
patvarkymą, atkreiptą prieš 
automobilių savininkus.

Patvarkymas duoda teisę po- 
lięistąms prie uždraustoj vie
toj pastatytų ‘ automobilių pri
segti arešto tikietus.

Ikįšiol policistai juos 
dąyp įteikti asmeniškai 
kaitusiam motoristui. ;

ture^ 
nusi-

Z

das—Kontrolės rašt., 4005 South 
Artesian aye.; K. F 
globėjas, 4001 S. Maplewooi 
Helen Gramantįenė
4535 So. RockweŲ st.; Dr. T, 
Dundulis—i5r.-kvotėjąs, 8930 So. 
Cląremont avė.; A. Miller—Teisė
jas, 425,8 S. Western avė.; J. Bal- 
citię—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, Į vai. popiet, Itoliywood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali puti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

GARFIEPP PARK LIETUVIU VY
RŲ IR MOTERŲ PAšEŲP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: ĮPįrm.

—Geo. Medalihskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Vųknįs, 210 > S. Kildare Avė.; 
Raštininką?—M. MedaĮinska?, 233 
So. Centrąl Avė.; Fin. Rašt. — 
Chąs. Katallo, 46?6 W. End Ąve.; 
Kontr. Rašt.—V, Manikas* 17 S. 
Sprįngfield Avė.; Kasierius—M- 
Kaziunas, 3508 Gųnderson Ąve., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davįdonis ir J. M. Brųchas; 
Mąršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekąitis, 1656 S.,; Troy 
St.; Daktaras—^Ąl. Margeris, Su- 
sirinkijnąi yrą kas antrą sekma
dienį, 1 vąl. popiet, Napolėon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

TEISYBĖS ..MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS VALDYBA 1Ų40. . ME
TAMS: Joe Balchunas,—Firm.Į 3200 

Šq. L,owe Ąve*;. P. P.- Killis—Pir
mininko pa^ėlb., 3347 S. Litua
nica Avė., įĄ, Kauląkis — Nut. 
rašt., 3842'S? Union Av,ę., F. Kas- 
per->—'Fin.' rast./' - 35'34 ' S?' 
Avė.; Z.. < Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juęząpaviča—Iždo glob.; J. 
Rachuna!?—IždihinKas, 3137 Sę. 
Halsted St.; <L. Jucius—Maršalka, 
Ųr. j. P. Poška —, kitėjas, 
3133 So. Halsted St., T,eĮ. Victory 
36.87; K. H Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. , Susirinkimai ątsjbuną 
kąš nąenesįo antrą sekpįądienj, 
12 vai. dieną, JLietuyių Ąudįt.ori- 
joj, 3133 S. . Halsted St, Į 'drau
gystę prįirpami vyrai įr iųoterys 
nuo 18 iki 45 metų' amž.

LIETUVIU JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
TAMS: pirm.—Antanas Povilonis, 

2403 W. 45th PI., Tel. LąĮayette 
2Į90; Vįce-pinn.—Benis Lėkšną, 
J.427 So. Lituanica Ay.e; Iždip.— 
A. Jakutis, 6958. So. MąpĮewood 
Avė. Prpspeėt 6249; Fin. Rast.— 
Petras Sapięška, 615 y/. 81st St.; 
Nųt. rąšHnįnkas—Kasparas DanL 
tą, 3314 So. Litųąpi.ca Aye.; Biz
ni,o Komisiją: , Jęnąš Pilįtaųskas- 
4415 Šq. Frapcįs.ęo Avė.; Bronė 
Laųcįutė, 837 W. 34th ir Vla
das RąiĮa, 6801 So. Artesian $.ve. 
teĮ. Hemlock 8370. Sųšitįpkipai 
įvyksta kas mėnesį,o pipųią tre
čiadienį, Koliywoo(Į svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 0780. 
Choro pamokos yra kąs penkta-? 
dįepįo vakarą 7:30 vąl. įęj pačioj 
svetainėje.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS VĄLDYĘA 1940 ME
TAMS:: J. Jackų?—Pirm,, $504 So.

Rockwėll 'Št.,' tel. Rep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirm., ’ 1947 Des- 
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rašt., 1227 Šo. 50th Avė., Cicero 
5395; F* Mikliunas — Fin. rast. 
4917 Camenskey Avė., Laf. 1152; 
F. Margevičia 
4409 S. Fairfield Avė.; F. Šerpy
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T.. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan Št., Yards 4863; A. 
šaškas.—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditotijos 
atstoyas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 670Į; Trustistai—Tamkevi- 
čįa, Augustinas, Subaitis; K-Stųl- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

Kontr. rast,

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO • KLIUBO VALDYBĄ 
1940 METAMS: Juozapas Rūta — 

Pirmininką?, 3141 S. Hąlstęd St.; 
Petras Viršila —* Pagelbininkas, 
3435 So. VZalldce St.; Stanislovas 
Kunevičius-rNut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kąsperąę— 
Fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Wąlter Dųlęvich — Kontr. rašt. 
8728 Harper Avė.; Juožapas Bal- 
chiunas-r-Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Mąrtįnąs Punįs •— 
Apiekunas kasos, 3202 S. Eme- 
rald Avė.; Kazinąiefas Valaitis— 
Apiekuną? ligonių, 7104 S. Bme- 
rald Avė.; Povilas Petraitis —

• Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio

3133-So. Hą/sted St.
'... '

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist- 

rąs—Pirm., 4648 So. Francisco 
avė.; Jonas Barauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grųshas—Nut. rašt., 3549 S. Hal- 
sted st.; Constąntąs Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S- Morgan 
st.; Pęįras Marozas—Fin. rašt., 
1649 So. Harding si.; Kasos Glop. 
(2) Harry Kėlesnis ir John Dou- 
nis; Ignėtz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru- 
shąs —Korespondentas, 3549 So. 
ttalsted st.; Jonas Rakauskas — 
Benp Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Šhemett svėt., 3336 Litua- 
nica ąve, Chicago, III.

humboldt bark lietuvių 
BOLITĮKPS KLIUBO VALDYBA 
Į940 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 14. Christiana 
Avę., tel. junįner 5936; Vice-pij?- 
mininkas — Mike čepulevičius, 
3327 L,e Moyne St.; Protokolų 
sekr. — Ąntott 
Wabansia Ąve., tel. Humboldt 
2285; Finansų sėkr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 B.each Avė.; Kasie
rius—John Kiiprevičius, 3446 "Vy. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE
RŲ KLIUBO VALDYBA 1940 ME- 
TAMS: Matilda Slančauskienė — 

pirmininkė, 10560 Edbrooke Av.; 
M. Naverauskienė — Nut. rašt., 
10320 So. Wallace St.; Anna Dar
gienė—Fin. tašt., 10520 So. State 
St.; Paulina Stasiulis 
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
rienė—Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michigan 
Av.enue.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ N/LMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Begen — 

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. j?ašt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr.

, rast, 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laųdanskis—Maršal
ka, 3130 Šo. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vąl. vakaro, Chi
cagos . Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirmi

ninkas—-Steponas Narkis, 4553 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—J. D. 
Siman’s, 2520 W. 70th St.; Sekre
torius—Vytautas Uznys, 3232 So 
Emerald Avė.; Iždininkas—Paul 
Petraitis, 812 W. 33rd St.; Fin. 
rašt,—Antanas Rudokas, 4547 So- 
WAšhtenaw Avė.; Iždo Globėja— 

t <• Julia. Peliraitienė, -81^ W. 33rd St.
LIETUVIŠKOS TEATRALI Š K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. — 

Frank Aušra, 3949 Šq. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547 West 
45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Steplis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie- 
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
nis; Dan J. Smith—korespond., 
2449 Fullerton Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio Hollyvvood 
svet., 2417 W. 43 St.

JONIŠKIEČIŲ LABpARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS:' Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.— 
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.;

s Kaniušas, 
------- Job. — 

.rtesian 
Avė.; Kasęs globėjais M. Dantie- 
nė, 4536 S. California Ave.„ ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną menes, 1:30 
vai. popiet, Hollyvvood salėj, 2417 
W. 43rd St.

ZIMANO DAUKANTO DRAUGI- 
JOS VALŲYBA 1940 METAMS: 

Wm. Kriščiūnas—-Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Ąve.; P. Killis—Nųt. rašt., 
3347 Šo. Lituanica Avė.; A. Kau- 
lakis—^-Fin. rašt., 3842 So. Union 
Av.e.; Iz. Masaitis—Kontr. rašt., 
4539 So. Whipple St.; J. Mali
nauskas— Iždoglob., 6551 South 
California Avė.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd Št.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas, 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis -- 
Maršąlka, 7104 Emerald Avė.; Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—^Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą ąekmądienį, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj > 3133 So. 
Halsted Sh Prįimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 mėtų.

his; IgnUtz Yorevich—Maršalka,
Korespondentas, 3549 So

Ąntoli Lungevicz, 1814 
tel.

(
l'ia.in—i i|ji.■iii|  .......................ii ..m.  U . A.

CLASSIFIED ADS.
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PAIEŠKAI! DARBO. Penteris ir 
poperninkas. Kalsimainu lubas už 
$1.50. Miegamas kambarys su savo 
popieriais—$3.00. Apkainąvimas dy
kai. 10 metų patyręs. Darbas užtik
rintas. Jos. Augaitis, 1608 S. 50th 
Avė. Cicero, III.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

f) g®

RE AL ESTATE FČR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

Kasos

Pagelb.

Kasierius —Steponą:
3510 W. 63rd St.; Kasos g]
N. Mickevičienė, 6925 S. A

HELP WANTED—FEMALE 
.Darbininkių Reikia

MOTERIŠKŲ SKRYBĖLIŲ dir
bėjų patyrusių, nuolatinis darbas 
jeigu patyrusi. BI-REL HAT CO., 
630 W. Jackson Boulevajrd.

REIKIA MOTERS VIRĖJOS res- 
taurantui—turi būti patyrusi.

BEE’S RESTAURANT 
747 W. Root St.

| PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ ply
tinis, po šešis kambarius, pirmafn 
aukšte, karšto vandens Šildymas— 
lotas 30x125 $6950—agentai nesi
kreipkite. 4212 So. Rockwell St.

REIKALINGA MERGINA abel- 
nam namų darbui. Vienai kamba
rys. Nėra virimo, nėra skalbimo. 
3įskį siuvimo, turinti norą draivy- 
;i automobilį, bet ne būtinai. $8. 
. savaitę. Midvvay 5383.

PATYRUSI MERGINA prie abel- 
no namų darbo, kuri myli vaikus. 
Gyvenimas ant vietos. Aberdeen 
3023. ;

’ HELP WANTED—MALĖ
_____ parbimnki£ JReikia________

’ REIKALINGAS patvręs BAR- 
TEtiDERIS. 1843 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ 
bungalovv, 3 dideli miegkambariai, 
viškus plasteriuotas, furnasu šildo
mi, didelis 2 karų garažai, visi pa
gerinimai atlikti ir apmokėti.

JOHN SULĖK
5714 So. Christian Avė.

SENOVĖS GADYNĖS BARGE- 
NAS, 2 flatų namas, karštų van
deniu apšildomas, su 2 karų muro 
garažu, Marųuette Parfc kolonijoj. 
Parsiduoda tiktai už $5250.00.

J. P. STANKOVIŲH and £O. 
4706 S.Western Avė. Lafayette 5407

NAŠLĖ PAAUKOS 5 KAMAROJ 
mūrinį bungalovv, lotas 30x1115, 2 
karų garažas, arti 55 ir Kfcdzie. 
Veikite greitai. J. J. Jilek, 5348 So. 
Kedzie Avė., Prospect 6818.

REIKALINGA DALĮ LAIKO dir
bti Inteligentiško vyro ųž investi- 
gatorių ir kolektorių, gfera mokės- i 
tiš. Room 727. 188 Wes{ Rąndolph 
Street.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

ĘXTRA! EXTRA!—Pigi Renda. 
RENDON pekarnė su visais įtai
symais. Taipgi gera vieta dėl ta- 
verno ar kitokio biznio. Lafayette 
0591.

PARDAVIMUI ARBA MAINY
MUI Mąrųuotte Parko apylinkėj 2 
flatų murini? nąmas po 6 kamb., 
kaina $6500.00. 5 kambarių medinis 
cottage. Kaina $2300.00. Ant 63-ios 
gatvės, netoli Western Avė. 2 fla
tai ir štoras su restąurantu ir ta- 
verno bizniu. Mūrinis. Kaina $9800. 
Daug visokių kitokių bargenų.
Č. P. SUROMSKĮS, 6921 So. fyest- 

ern Avė., Republic 3713.

FURNITURE-FIKTURE FOfc-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

KLEJONKES ĮDEDAME DYKAI! 
Congoleum ketv. pėd.............. 33c
Inlaid Linoleum ketv. pėd...... 69c
Armstrong Inlaid Linoleum k. p. 98c 
Linoleum Rūgs 9x12 ........   $2.88
BLETSTEIN LINOLEUM STORĖ

4957 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 5015.

PARDAVIMUI 8 ŠMOTŲ Walnut 
valgomojo kambario setas. Sim- 
mons twin lova, 15 pėdų salioninis 
kilimas. Tel. Aberdeen 3311, tik 
vakarais.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista 
tome bile kur. Pašaukite ar rašy 
kitę dėl daugiau informacijų. Vien 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran 
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Su 
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicagą 
III. J~hone Republic 6051

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PIGIAI PARSIDUODA TAILOR- 
ING, Cleaning, Fur Shop. Hoffman 
Press mašina. Fur mašina. Visokių 
tautų apielinkėj. Gera vieta. Darbo 
užtektinai dviems trims žmonėms. 
2205 So. California.

PIGIAI PARSIDUODA TAVER
NAS su lunchroom. Vėliausios ma
dos įrengimai ir refrigeratoriai. 
Gerai išdirbtas biznis. Prie dirbtu
vių. LEO’S TAVERN, 2301 South 
W,estern Avė.

PASIŪLO TAVERNO BIZNĮ ir 
du budinku, 6 metai įsteigtas, garu 
šildomas, 5 gyvenimui kambariai 
užpakaly, ir 14 fornišiuotų kamba
rių—2-am aukšte. Priverstas par
duoti dėl ligos. MARY APTS, 4642 
Wentworth Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA KRIAUČIĄUS 
biznis. Iš priežasties Įigos. Taipgi 
parsiduoda 2 bizniavi lotai North- 
sidėj - ir vienas Soulhsidėj ar mai
nysimi ant namo. 6103 So. Racine.

PILNAI ĮRENGTAS TAVERNAS 
parsiduoda ar išfenduosime. Gali
ma užimti gegužės L Savininkės 
antram aukšte. 815 W. 51st St.

PARDAVIMUI BIZNIS laukuose. 
Geras biznis, priežastį sužinosite 
ant vietos. Helen’s Tavern, 7850 
Archer Avenue.'

SHOE REPAIRING SHOP par* 
davimui. Teisingas kainos pastaty
mas bus priimtas. Dėl platesnių 
žinių kreipkitės į 1Q7O3 So. State 
St., Chicago, III.

PARDAVIMUI TAVERNAS, prie
žastis—liga. Black Hill Tavern, 
2642 West 63rd St.

$150 ĮMOKĖJUS, LIKUSIĄ da
lį mažais mėnesiniais įnašais nupir
ksi Cape Čod namą. Kaina $2495. 
Puikus priemiesčio namas. Box C 1, 
1739 So. Halsted St.

1.

2.

namas neša 12% ant 
pinigų. Nepraleiskite
6 kambarius, rendos

jūsų 
pro-
neša

DIDELIS BARGENAS 
BRIGHTON PARKE

4 flatai po 4 kambarius, rendos 
neša $80 į mėnesį. Kaina $6,500. 
Šitas 
įdėtų 
gos.
2 po
$46. į mėnesį. Kaina $3,700.
6 kamb. cottage, lotas prie šalies 
ir 4 kamb. garažas, arti prie 
Crąne kompanijos ir Arčher 
A', e. Kaina $3,700.

4. Mūrinis namas ant kampo. 2 po 
6 kambarius. Pirmos lubos karš
tu vandeniu šildęmos. Kaina $8,- 
000.

LABAI DIDELIS BARGENAS 
BRIDGEPORTE

Muro namas ant kampo. 3 flatai 
po 5 kambarius ir tavernas. Geras 
biznis. Kas pirks nesigailės. Parda
vimo 
duoda 
namo

Dar 
genų, 
ti. Tyrime visokių Į 
pardavimui ar mainymui „ 
rite mainyti ar parduoti nuosavy
bę be skirtumo ką jus turite ir 
kur turite—klauskite—

PAUL M. SMITH, 
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Telefonas YARDŠ lOOi arbą 
4177 ARCHER AVĖ.

Telefonas VIRGINIA 0665

3.

priežastis nesveikata. Parsi- 
ar .mainys ant privatiško 

nuo 2 f lėtų iki 6 lietų.
mes turime ir daųgiaus bąr- 
kurių čia negalima sutalpin- 

rųšių namų 
uų. Jeigu no-

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
modernas namas, 6 pėdų lotas, 
$4,000, mažas įmokėjimas; savinin
kas, 5705 Šo. Neva Avė.V ' • i J *

SOIL—FOR SALE

TeL OAK ŲAWN 193—J-Į. 
stąNleY gavgUs 

Pardųodą išpudintą žemę trąšai, 1 
bušelis 25c—5 bušeliai $1.00—15 
bušelių $2.50. Kreipkitės dėl Jtainų, 
,dėl didesnių kiekių. Iškraųstome 
nebrangia kąįna. Anglys tiesiai iš 
kasyklų. Į16 SOUTH RIpGEtAND 
AVĖ., W0RTtt> ILL.

MO F
BĄLpŲ — PIANŲ KRAUSTY

MAS anglių, juodžėmio prbt#ty
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustyto jas Ghicagoje. Viši baldai
užtikrinląs. ALIŠAUSKAS SONS, 
7100 So. Tafynan Avė. Prospect0742

PASKOLOS DĖL NAMŲ
8IMAN0 DAUKANTO

BEN. J. KAZANAUSKAS, RUt.

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

nas Shimkus, 28&1 LyndąĮe Ąve., 
Viee-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rast. 

.į*Mjkę .ChepuJ, 3327 Le Moyne 
Št., tel. Spaulding 7903; Fįn. rask 
7-Bruno - Rogers, 2345 N. Kedzie

Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rast.—Stasys Beneckis, 3247 W/. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 gabensią Ąve., tel. Hum- 
boldt 2Ž85; Ižd-—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesių pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Arinitage Avė.

paskolos 
Ant l-mu ir 2-rų 

MORGICIU

2-rą? aukštas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gat.)

Pirkite losę krautuvėse* ku» 
rįos garsinasi “NAUJIENOSE’
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F. J. BAGOČIUS ....... ..............
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Į VICE PREZIDENTUS.
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I SEKRteTOtelUs
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K. Michelsonas.............................. ,1-

I IŽDININKUS•r

K. P. GUGIS .
J. J. Bachunas
J. Žebris.........

202
81
35

Jaunas Lietuvis 
Pabėgo iš Namų, 
Žuvo po Troku

Į IŽDO GLOBĖJUS
E. MIKUŽIUTĖ .........................
P. DARGIS .............................................
S. Mockus ........................  .....
J. Brazauskas .........................................
J. Januškevičius Jr...................................
J. K. Urbonas .........................................

188
176
123
78
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NAUJIENV-ACME Telenhoto
Radiophoto dokumentai, kuriuos savo “baltoje knygoje” .paskelbė naciai.
“He was of the opinion, moroover, that Germany would fulfill her plaus re- 

garding the Ukraine, būt not until 1940. (‘He’ 
•AVilliam C. BuIIitt). b

“I did not diseušš Ibis actioh- with BuIIitt.
> j)dwers, in such -a čaše, would play aiV aelive 

Rėich ostensibly for the proteetion of Rtissia.
“BuIIitt ansvvered that the democraHc statės had given up, once and for all, 

all imaglnėry armed intervcnlion for the 
bėcome a vietim of German attack.

refėrred to mcans Ambassador

I only asked if there wcstern 
rojo—if they would attack the

— Automobilių Ne’a'mės 
Cagoj ir Aplinkėj —

e Prie Kankakee, Ilk, tro- 
ko nelaimėje buvo užmuštas 17 
melų jaunuolis iš Milwauį<ee, 
Andrius Wajčulis. Pereitą an
tradienį jisai pabėgo iš namų. 
Kartu su juo pabėgo ir du 
draugai. Pasiekę užmiestį jie 
“hičhaikino” ir juos sutiko pa
vėžėti 21.' metų Albert Stevens, 
transportinio troko šoferis. Prie 
Kankakee, III., trokas apsiver
tė, Wajčulis pakliuvo po juo 
ir buvo mirtinai sutrintas.

šoferis Stevens aiškina, kad 
smarkus vejas išmetė troką iš 
kontroles. Stevens ir kiti 
jaunuoliai išliko sveiki.

Kitos Nelaimės

du

Į automobilį įdėta dina
mito bomba užvakar naktį 
skaudžiai sužeidė River Fores- 
to priemiesčio policistą, \Val- 
ter E. Gray. Bomba sprogo, 
kai jis įsėdo automobilin ir už
mynė ant starterio, prie kurio 
bomba buvo prijungia. Gray 
gyvena adresu 722 Monroc st. 
Oak Park ligoninėj jam jau 
nuplovė vieną koją, taipgi gal 
reikės nupiauti antrą. Dešinioj 
akyj policistas prarado regėji
mą. Vietos ir Chicagos polici
ja ieško sprogimo kaltininko 
tarp nuteistų žmonių, prieš ku
riuos Gray liudijo arba kuriuos 
jis areštavo.

• Po “pavasariško” oro už
vakar, vakar Chicagoj staiga 
atšalc- ir temperatūra nukrito 
iki 36 laipsnių virš zero. Šian
dien, kaip sako oro pranašas, 
taipgi bus gana vėsu ir debe
suota.

Į DAKTARUS-KVOTĖJUS
DR. J. STANESLOW ................................
Dr. S. Biežis ................................. ................
Dr. A. L. Graičiunas ...........»....................

159
93
56

Pildomos Tarybos 
Rinkimai SL A 
36 Kuopoj

Dar 10 Bankų 
Moka Dividendus 
Depozitoriams

Laimėjo Gug’s, Mikužiutė
Į Prezidentus

Centralinės Kuopos 
Susirinkimas

Visi Už Chicagos

Valstijos auditoriaus raštinė 
vakar paskelbė, kad dar de
šimts užsidariusių bankų šią 
savaitę išmokės dividendus sa
vo depozitoriams. Visi bankai 
yra už Chicagos ribų.

Dividendus mokės:
State Bank of Beckmeyer— 

231/,%
Liberty State Bank, 

ington, III.—49
Griggsvillc

9.6%
Joliet Trust

Bank—4%
Moore State

lol 111.-10%
Farmers Stale Bank, Orion, 

111.-7.8%
Paxton State Bank, Paxton,
111.-5%

Rankin-Whitman State Ba^k 
Rankin, III.—514%

Farmers Trust and Savings 
Bank, Sandwich, III., 5%, ir

Sibley State Bank, Siblfcy, 
III., 133/į%.

Blootn-
'o

State Bank—

and

Bank,

Savings

Monticel-

LSS. Centralinės Kuopos 
Narių Atydai

Draugai: LSS. Centralinės 
Kuopos .susirinkimas įvyks 
penktadienio vakare, balandžio 
5 d., kaip 8-tą vai., “Naujie
nų” bute.

Susirinkimas bus tuom svar-
♦ . ...

bus, kad jame bus išduota ko
misijų raportai apie pasėkas 
suruoštų dviejų vakarų. Taip 
pat, bus kalbamasi apie nau
jus darbus, naujus sumany
mus ir prisirengimą prie 
MOS DIENOS GEGUŽĖS 
VAIKŠČIOJIMO.

Bukite visi užsimokėti 
duokles ir atsiveskite
draugų prirašyti prie LSS.

LSS. Centr. Kuopos 
Organizatorius.

Laukaitis ..........;...........
Miliauskas ........... ....

Į Vice Prezidentus
J. K. Mažukna ....... ....
Kersevicius ..................

Į Sekretorius
Vinikas ...................
D. Pilka .................
Michelsonas ............

Į Iždininkus

Bachunas 
žebris ....

PIR-
AP-

savo 
nau j ų

Į Iždo Globėjus
S. Mockus ...........
E. Mikužiutė ...
P. Darais
J. Brazauskas....
J. Japūškęvičius
J. K. Urbohaš ....

Į Daktarus Kvotėjus
Dr. J. S. Staileslow ........
Dr. S. Biežis •_............. ....
Dr. A. L. Graičunas .....

Narys• Trys ginkluoti piktadariai 
pasigrobė $3,000 Real Estate 
InVestment Company raštinėj, 
7505 Cottage Grove. Ją užpuo
lė vakar rytą, netrukus po to, 
kai raštinėn buvo atvežti pi
nigai iš banko.

i?

43
i

58

50
8

ptotection of any' stale that was to 
“Signed:

Jetzy Potocki, Ambassador R. P.

Aukos Marijos 
Jurgelionienės 
Paminklo Fondui

Detroit, 
Pamin-

.......... $20.67
Detroit,

2.00

■ < NaiHhjnu-Acrtie THenhotG
Raohel TL Tą^lor, 17 me

tų amžiaus Pėnrišylvania 
State kolegijos Studente, ku
ri liko nužudyta kažkokio 
lytinio maniakė*. ’• ' ‘

• Vakar Chicagos korone 
rio džiure laikė inkvestą tra- 
gingos troko nelaimės, kurioj 
buvo užmušta chicagietc Mar- 
garet Baine, laukusi gatveka- 
rio prie Van Burcn ir Halsted 
gatvių.

Troko šoferis po nelaimūs 
pabėgo, bet užvakar vakare pa
sidavė policijai. Jis yra Nor- 
man Haiges, 37 metų chica
gietis nuo 130 S. Leavitt st. 
Inkveste paaiškėjo, kad Haiges 
praeityj buvo nubaustas tris 
kartus už “girtą” važiavimą.

O Prie Wheatono, Ilk, Chi
eago ir Aurora traukinys 
daužė keleivinę mašiną ir 
mušė jos 
Speropolus, 
ta via, III.

namo ties 3556 
sprogo bomba, 
veranda ir iš
jungus. Name

O Užpakalyj 
Belden avenue 
kuri apgadino 
mušė aštuonis
gyvena Lewis Grossman, kuris 
•policijai žinomas kaipo gem- 
bleris.

e Policija ieško Borg-War- 
ner International korporacijos 
iždininko, Walter E. Erwin, 
kuris pražuvo pereitą ketvirta 
dienį, išėjęs iš raštines su $125 
čekiu kišeniuj. Jis yra 33 me
tų amžiaus ir gyvena adresu 
359 Eugenie st., Lombarde.

O Adresu 350 E. 26th Street 
laiptais nukrito ir mirtinai su
sižeidė
Joseph Bulcher, nuo 6154 Filis 
avenue.^ Jis buvo pasamdytas 
namą taisyti.

e Dėl nežinomų priežasčių 
nusišovė 67 metų Daniel Swan, 
savininkas Saldainių krautuvės, 
adresu 751 E. 67th Street. Pa
liko raštelį draugams su pra
šymu pasirūpinti jo laidotuvė
mis.

su-
už-

Michael

Pelnas nuo vakarėlio 
Kovo 29 d., 
Mich. Rengtas 
klo Komiteto 

' D. B. Brazis, 
Mich.............
Dr. J. Jonikaitis, De
troit, Mich. ...............
Dr. Andrews, Detroit, 
Mich............. ,...............
Ch. Martin, Detroit, 
Mich. ..........................
Ariaceta Zjgmontienė, 
Detroit, Mich..............
Margaret Ručinskie
ne, Detroit, Mich......
Albina Ambrozavičie- 
ne, Detroit, Mich......
P. Greivienė, Detroit, 
Mich. ........... /.................
V. Verneckienė, De
troit, Mich.................
M. Naruševičius, De
troit, Mich. ...............
M. Yuška, Detroit, Mich. 
EI. Bachunienč, Chi
eago, III. ..................

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

vairuotoją, 
vaisių pirklį

Cambridge Wis.,O Prie
žuvo 33 metų chicagietis Ben 
Tresidcr. Jo vairuojamas auto
mobilis įvažiavo į medį.

79 metų “penteris”,

Vogė Norėdamas
Motinai Pagelbėti1.00

43

45
41
10

1.00

.50

.50

.50

1.00
30
43

$33.17
Buvo paskelbia Balan
džio 3 ...........   $477.41

Miesto teisėjas Brande 
skyrė probacijos bausmę 
metų berniukui John Bednarz, 
kuris buvo suimtas už vogimą. 
Jisai prisipažino, kad pasivogė 
$53 iš maisto krautuves adresu 
4010 Armitage avenue, bet tai 
padare, 
gančiai 
sunkiai 
nuomą
evikcija. Bednarzai gyvena ad
resu 1823 N. Winchester avė.

18

norėdamas savo ser- 
motinai pagelbėti. Ji 
serga ir neturi iš ko 
užsimokėti, o gręsia

Karo ŽemčlaniaiA

Naujienose galite gauti spal
vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais visų didesnių mie
stų, pagal kuri galėsite sekti 
visus karo veiksmus.

Antroje žemėlapio pusėje 
yra pasaulio kraštų ir salų są
rašas, su pažymėjimais jų di
dumo ir gyventojų skaičius.

Kaina 15c.VISO ................ . $510.58
Julia August, 

Fondo Iždininkė.Bagočius, Mažukna, 
Pilka Laimėjo 
226 Kuopoj

47

6

19
47
33

3

NAUJTENŲ-AUME Telephoto
KINGSTON, PA. — Kai dėl potvynio vienas gazo 

lino tankas ėmė pluduriuoti ir atsimušė į kitą tanką, 
tai kilo didelis gaisras, kuris grūmojo visam miestui.

...., 41

...:. 12

.... 0

9
8

NAUJIENŲ-ACME Tel»bhotG
Kongresmanas B. Frarik 

Whelchel iŠ Georgia, kuris 
yra kaltinamas pašto darbų 
pardavinėjimu.

-•c, z-a.

(ACME-NAUJIENV Photo)
Krepšinio lošimas už Amerikos čempionatą. Laime- 

Phillips Oilers komanda.

Išrinko keturis delegatus
Į Prezidentus

F. J. Bagočius .................... 
Laukaitis ........ ..... .......... ...
Miliauskas ......................

Į Vice Pręzidcntus
J. K. Mažukna  ..... ...
T, v .V .<Kersevicius .............. ...

Į Sekretorius 
Vinilęas ......................
D. Pilka ....................
Michelsonas ...... .......

Į Iždininkus
K. P. Gugis 
Bachunas ................... 
Žebris ......L................

Į Iždo Globėjus 
S. Mockūs ....... ........
E. Mikužiutė ............
P. Dargis ...........
J. Brazauskas ..........
J. Januškevičius .......
J. K. Urbonas ....... .

Į Daktarus Kvotėjus
Dr. J. S. Staneslow .... 
Dr. S. Biežis ....... .
Dr. A. L. Graičunas ^
Kuopos susirinkimas, kuria

me balsuota už Pildomą Tary
bą, įvyko trečiadienio^ vakare

išrinko seiman keturis delega
tus.

Balandžio 14 d. toj pačioj sa
lėj įvyks kuopos kortų lošimo 
vakaras ir vaidinimas veikalo 
“Jonas, Meilės Kankinys”.

T. R.
—.—. ——

Streikas Skrybėlių 
Dirbtuvėj

Nepildo Darbo Tarybco 
Įsakynio

Dąrbininkes užvakar vakare 
paskelbė streiką American- 
Needle and Nove’.ty Co, skry
bėlių dirbtuvėj, ad. 2331N 
Washtenaw . avenue. Streikui 
vadovauja Fedetaėijoš United 
Hat terš, Caps and M illinery 
Workers ųnjją.

Ji sako, kad pereitą savaitę 
federąlS darbo taryba įsakė fir
mai pakelti darbininkams al
gas25%, bet ji to nepada
riusi.

Kiek Ir Kokių 
Automobilių 
Chicagiečiai Perka

Skaitlinės už Kovo Mėnesį
Chicagos automobilių agen

tūros vakar pranešė, kad per 
kovo mėnesį chicagiečiai išpir
ko 11,643 naujų automobilių. 
Daugiausiai parsidavė Chevro- 
letų. Antroj vietoj stovėjo Ply- 
mouth, o trečioj—Fordai.

Skaitlines pasidalino seka
mai :

Chevrolet .........
Plymouth .......
Ford ...... ..... t ...

■ Buick ....... .......
Pontiac ..........
Dodge .........
Oldsmobile ......
Packard ..........
Studebaker ......
Chrysler ...........
De Soto .......
Mercury ...........
Hudson ............
Nash ........... ....
La Šalie ...........
Lincoln Zephyr 
Cadillac ...........
Willys ...............
Graliam y..;.....,.
Hupmobile
Kitų ..... x.........
Viso f..............

2,366 
1,612 
1,250 
1,185 
1,106 

799 
745 
460 
351 
327 
309 
301 
289 
238
121
77 , 
55 
51

11.643




