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Narviko apylin-

VOKIEČIAI SKELBIA NAUJUS 
LAIMĖJIMUS

Sąjungininkai pasitraukė atgal Lille 
hammer fronte

BERLYNAS, Vokietija, ba’. 
25. — Karo veiksmai šiuo lai
ku Norvegijoj eina trijuose 
frontuose 
kėje šiaurėje, Trondheimo apy
linkėje vakaruose ir Lilleham
mer fronte rytų Norvegijoje.

Ketvirtadienio pranešimai, 
gauti Berlyne, skelbia ypat n- 
gai žymius vokiečių laimėji- 
rrjus rytų fronte.

Vokiečiai, sako pranešimai, 
sulaužė sąjungininkų 1 niją ry
tų Norvegijoje. Jie paėmė mie
stelį Roeros 70 mylių atstumo- 
je nuo Trondheimo. Iš čia ei
na geležinkeliais į TrondKeimą, 
kur vokiečių spėkoms re kalin
ga pagalba.

Vokiečiai veržiasi pirmyn 
skubiai, ir į vieną parą jų prie
šakinės dalys pasistūmė p’rmyn 
125 mylias.

Kita vokiečių 
cių pranešimai,

dalis, sako na- 
pasiekė Ringe-

bu, 40 mylių į šiaurę nuo Lille- 
hartinier. Š tame punkte taip
gi eina vieškeliai ir geležinke
lis į vakarus — Trondheimo 
link.

Sąjungininkų pranešimas iš
leistas Londone kalba, kad jų 
kariuomenė pasitraukė atgal 
Lillehammerio fronte. .Nacių gi 
pranešimai sako daugiau. Jie 
informuoja, kad sąjungininkų 
jėgos šitame fronte tapo izo
liuotos ir jų susisiekimas su 
Norvegijos vakarų pakraščiu, 
iš kur sąjungininkai gauna 
reikmenų, tapęs nukirstas.

Šituos pranešimus paduoda 
Vokietija. Jie nušviečia dalykų 
eigą palankioj naciams šviesoj. 
Bet ir pranešimai iš neutra
lios Švedijos, svetimšalių ko
respondentų praneš ma i ketvir
tadienį liudija vokiečių laimė
jimus. Kaip svarbus, kaip pa
stovus tie laimėjimai bus, pa
rodys ateitis.

VOKIEČIAI“ NORVEGIJOJE
\ PIRMYN

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
25. — Vokietijos kariuomene, 
besiverždama pirmyn šiaurėje 
nuo Oslo, pasiekė Tynset ir 
Ringebu, sako DNB, Vokieti
jos oficialios žinių agentūros 
pranešimas.

Trečiadieno pranešimai kal
bėjo apie sąjungininkų ir vo
kiečių mūšį Lillehammcr apy
linkėje. Tynset ir Ringebu yra 
20-25 mylias toliau į šiaurę, 
aegu Lillehammer. Atrodo, kad 
sąjungininkams, britams ir nor
vegams, Oslo fronte nekaip se
kasi.

Kiti pranešimai, gauti Stock- 
holme, kalba, kad stiprios me- 
kanizuotos vokiečiu karinome- v

IŠGELBĖJO NUO NACIŲ ŠVEDIJOS 
AUKSĄ

NEW YORK, N. Y., bal. 25. 
— čia atplaukė iš Norvegijos 
uosto Trondheim Amerikos 
laivas Mormacsea.

Jis buvo Trondheimo tuo lai
ku, kai naciai okupavo uostą. 
Amerikos laive gi buvo $4.- 
500,000 Švedijos valdžios pini-

gų. Vokiečiai, suprantama, ne
žinojo apie auksą, kitaip vei
kiausia butų jį konfiskavę.

Amerikos laivas gavo leidi
mą išplaukti ir po pavojingos 
kelionės pagaliau pasiekė New 
Yorką, atgabendamas 
auksą.

JUNGT. VALSTIJOS PASKELBĖ 
VEGIJĄ KAIP KARIAUJANČIĄ

VVASHINGTON, D. C., bal. 
25. — Prez. Rooseveltas ket
virtadienį paskelbė, kad Vokie
tija ir Norvegija kariauja. Ir 
Norvegiją, ka po kariaujančią 
šalį, liečia Jungt. Valstijų neu
tralumo įstatymas.

Tai reiškia, kad Norvegija,

NAB.HENU-ACMF T<-lonhnto
—Rhythm klubas, kuris liko gaisro sunaikintas. Toje bai

sioje nelaimėje žuvo per 200 žmonių.

Norvegai pavogė 
nacių lėktuvą

LONDONAS, Anglija, bal. 
25. — Į Britan’jos uostą atlė
kė nacių lėktuvas ir nusileido. 
Du norvegai lakūnai išlipo iš 
jo.

Jie papasakojo, kad Norve
gijoje du nacių aviatoria5, be
gerdami alų, išplepėjo nurody
mus, kur jų hidroplanas yra 
laikomas.

Norvegai lakūnai išėjo iš ba
ro, surado Vokietijos hidropla- 
ną, maleva užtepė nacių ženk

lią, o jo vietoj išmalevojo Nor- 
avangardo už- ^jos žymę ir išskrido j An- 
gresia- spąstai, 
iš pietų ir iš

ŽYGIUOJA
t • '* ■

tankai ir šarvuoti

PARINKTOJI VOKIETIJOS KARIUO 
MENĖ NORVEGIJOJE

NOR- 
ŠALI

norėdama gauti karo reikme
nų, turės mokėti joms cash.

Kita prezidento proklamaci
ja uždraudžia kar aujančių ša
lių submarinams plaukti i 
Jungt. Valstijų uostus ir teri
torinius vandenis.

TELEGRAMOS 
Iš LIETUVOS

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

TheCHICAGO, bal. 25.
Chicago Daily News specialus 
korespondentas Norvegijoje, 
Leland Stcwe, to dienraščio ket
virtadienio laidoje sako, kad 
sunaikinimas grūmoja 1,500-ms 
Britanijos kareivių išlaipintų 
Namsos uoste, šiaurėje nuo 
TfdihSheimo. ThTtanijos karei
viai esą prastai aprėdyti, dar 
prasčiau apginkluoti ir nepaty
rę. Jie skaudžiai nukentėio-, 
jiems gresia visiškas sunaiki
nimas, jeigu jie nesusilauks 
greitos pagalbos.

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
25. — Naciai skelbia žymius 
laimėjimus centralinėje Norve
gijoje ir Trondheini apylinkė
je.

LONDONAS, Anglija, bal. 
25. — Britanija pripažįsta, kad 
jos kariuomenė pasitraukė at
gal Lillehammer sektore, rytų 
Norvegijoje.

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
25. — Švedijos valdžia neleido 
Suomijos savanoriams keliauti 
per jos žemę į Norvegiją ka
rui su vokiečiais.

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
25. — Vokietijos karo vadovy
bė duoda suprasti, kad nacių 
lėktuvai gal pradės bombarduo
ti neginkluotus sąjungininkų 
miestus.

AMSTERDAM, Holandija, ba
landžio 25. — Iš Holandijos 
□asienio ištraukta Vokietijos 
kariuomenė. Holandijoj padėtis 
aprimo. Kariuo'menei vėl duo
damos atostogos.

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
25. — Suomija, kurioj šįmet 
turėjo Įvykti Olimpiados rung
tynės, paskelbė, kad jos ne
įvyks. Bet Vokietija siūlo ruo
šti tas rungtynes jos pietų 
daly.

Daugiau Vokietijos 
kariuomenės gabena 

iš Baltijos uostų
PARYŽIUS,/JFrancuzija, bal. 

25. — Čia gaunami pranešimai 
sako, kad nemažai Vokietijos 
kariuomenėš išgabenama lai
vais iš Baltijos uostų. Paryžiu
je manoma, kad kariuomenė 
gabenama i Norvegiją.

Bomba eksplodavo 
Dublino pily

KAUNAS, balandžio 23 d. — 
Brig. gen. Stasys Raštikis pa
sitraukė iš kariuomenės vado 
pareigų. Nauju kariuomenės 
vadu paskirtas, iki šiol tas pa
reigas laikinai ėjęs, div. gert; 
Vincas Vitkauskas.*

DUBLIN, Airija, bal. 25. — 
valandą ketvirtadienio rytą 

eksplodavo galinga bomba Du
blino pilies kieme. Manoma, 
bombą padėję Airijos teroris
tai. Kai kurie pilies langai iš- 
birėjo, . detektyvų ofisai pily 
apdraskyti, nukentėjo koplyčia, 
be to, penki policininkai leng
vai sužeisti.

— Balandžio 24 d. i Lietu
vą atvyksta nuolatinis popie
žiaus nuncijus Lietuvai arki
vyskupas Centoza.

— Dėl Europos Įvykių buvo 
sustabdyta numatytos trumpų 
bangų radijo stoties, išeivijai 
informuoti, statyba. Dabar nu
sistatyta šį projektą vykdyti.

— Esamas pašto tinklas bus 
keleriopai padidintas, kaimuose 
steigiant 2,000 naujų pašto 
punktų.
1940.IV.24
New York

nės dalys — 
trokai — pasiekė net Roeros, 
75 mylias į rytų pietus nuo 
Trondheimo ir apie 30 mylių 
šiaurėje nuo Tynset.

Jeigu tie pranešimai yra tei
singi, tai sąjungininkų jėgos, 
kariaujančios Oslo fronte, pa
siliko . vokiečių 
nugary. Joms 
vokiečių atakos — __ e
šiaurės. Antras dalykas: kaip Vokietija gru moja 
ketvirtadienį atrodo, vokiečiai bombarduoti 
užėmė svarbiuosius kelius, ei- UVlHMiMUUVU IlVglll 
nančius iš Norvegijos į šved kluotus miestus 
djp . . ■ • • i „• BERLYNAS, Vokietija, bal.

Bendrai sąjungininkai iki I xr J ’
šiol matomai neturi laimėjimu ~ Vokie įjos karo vadbvy- 
XT be pareiškė, kad Britanijos lek-
________  |tuvai pradėję bombarduoti ne

ginkluotus Vokietijos punktus.
Tai yra svarbus pareiškimas. 

Hitleris ir kiti nacių vadai 
kart kartėmis yra pareiškę, 
kad Vokietija į kiekvieną są- 
j ungininkų smūgį atsakys ke
leriopai skąudesniais žygiais.

Ir jeigu dabar naciai kalba, 
kad sąjungininkai pradėję ata
kuoti nekarinius punktus Vo
kietijoje, tai tenka laukti to
kių pat atakų prieš neginkluo
tus Britanijos ir Francuzijos 
miestus ir miestelius.

SĄJUNGININKŲ KARIUOMENĖ ŠIAURĖJE NUO TROND- 
HEIMO PRASTAI APGINKLUOTA

KORNJOE, Norvegija, bal. 
25. — Vokietija ištraukė kai 
kurias savo kariuomenės dalis 
iš vakarų fronto ir pasiuntė 
jas į Norvegiją. Pasiuntė tas 
dalis, kurios jau turėjo paty
rimu kare su lenkais. Tai yra 
patyrus5,, užgrūdinta Vokietijos 
kariuomenė.

CHICAGO, bal. 
cagos dienraščio 
News” specialus 
tas Leland Stowe 
čio ketvirtadienio 
sakoja nemalonią 
britų kariuomenę 
Trondheimo.

Išlaipinta Namsos uoste 
tų ekspedicija pradėjo žygiuo
ti Trondheimo link. Viso apie 
1,500 vyrų. Ji neturėjo kamb
lių. ji neturėjo priešlėktuvinių 
patrankų, net nebuvo pakanka
mai gerai aprėdyta rūsčiam 
Norvegijos orui, štai šitą ka
riuomenę pasitiko . Vokietijos 
artilerija, pėstininkai ir lėktu
vai.

Chi-25.
“The Daily 

koresponden- 
(to dienraš- 
laidoje) 
pasaką 
šiaurėje

pa- 
apic 
nuo

bri-

Planuoja vajų prieš 
pražūtingą veiklą 

Britanijoj’

Dalis Dublino pilies buvo pa
statyta 12' šimtmety, kita da
lis 16 šimtmety. Ilgus laikus 
pilis tarnavo Britanijos vald
žios Airijoje patalpomis.

bal.
Bri-

LONDONAS, Anglija, 
25. — Sir John Anderson, 
manijos vidaus reikalų minisle- 
ris, parlamente ketvirtadieni 
pareiškė, kad jis planuoja įve
sti aštrias priemones kovai su 
pražūtinga šaliai veikla pačioje 
Anglijoje. Numatomos priemo
nės prieš šnipus, nacius ir ko
munistus, 
tai jis 
mento 
vienas

Švedija neduoda ke
lio Suomijos sava

noriams

Ir jeigu reikėsią, 
internuosiąs net parla- 

narius. (Parlamente yra 
komunistas.)

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
25. — Čia gautas pranešimas, 
kad Švedijos valdžia neleidžia 
keliauti per savo žemę Suomi
jos savanoriams, prisiruošu- 
siems vykti norvegams pagal
bon.

Jungt. Valstijų bo- 
nai siunčiami 

naciams
bal.

Aišku, patyrusi, užgrūdinta 
ir gerai apginkluota nacių ka- 
riu.omenė stumia britų ekspe
diciją atgal, šiaurus link, į 
Namsos. Britai jau brangiai 
užmokėjo užmuštais ir sužeis
tais. Ekspedicijai gresia 
trofa, jeigu ji negaus 
rinimų.

Leland Stowe savo
matė britų ekspedicijos padė
tį ties Steinkjer, į šiaurę nuo 
Trondheimo ir į pietus nuo 
Namsos.

Įvedė cenzūrą Ho 
landijos laikraš

čiams

Vokiečiai pražudę 
17,000 kareivių

katas- 
sustip-

akimis

bal. 
pra-

HAAGA, Holandija, bal.
t>

— Holandijos karo jėgų 
riausias komanduoto jas,

Smarkus mušis Nar 
viko fronte

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
25. — Vokietijos pranešimas 
ketvirtadienį sako, kad smar
kus mušis eina ,20 mylių at- 
stumoje į šiaurės rytus nuo 
Narviko. Tuo pačiu pranešimu 
sąjungininkai vėl bombardavę 
Narviką.

Organizuoja civilius 
gyventojus krašto 

apsaugai
STOCKHOLM? Švedija, 

25. — čia paskelbta, kad
dedant ateinančiu pirmadieniu 
bus organizuojami civiliai Šve
dijos gyventojai, ypatingai jau
nuomenė, krašto apsaugai. Tarp, 
ko kita šitų civilių gyventojų 
užduotis bus kovoti priešų pa
rašiutininkus.

Konservatoriai, liberalai ir 
darbiečiai paskelbė, kad gegu
žės 1 diena, kaipo šalies vie
nybės ženklas, bus apvaikščio
jama bendrai. Paraduose mar
šuos visų politinių partijų 
lamento nariai.

25. 
vy- 

gen. 
Henri Gerard Winkelman, pa
siremdamas karo padėties įsta
tymu, išleido patvarkymą, ku
ris draudžia spausdinti bet ko
kį laikraštį be karo vyriausy
bės sutikimo. Patvarkymas 
draudžia spausdinti žinias ir 
straipsnius, kurie Įžeidžia ka
riaujančias šalis.

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
25. — Laikraštis Pctit Pari- 
sien apskaičiuoja, kad ryšium 
su užpuolimu Norvegijos na
ciai pražudę 17,000 kareivių. 
Iš to skaičiaus, 14,000 kareivių 
paskendo, kai sąjungininkai 
paskandino 61,000 tonų Vokie
tijos transporto laivų ir 36,000 
tonų laivų sužalojo.

LONDONAS, Anglija,
25. — Britanijos kontrabandos 
kontrolė patikrino Jungt. Val
stijų lėktuvo gabentą paštą 
Bermudoje kovo 5 dieną. Su
rado, kad lėktuvas gabeno Vo
kietijon $265,000 vertės Jungt. 
Valstijų bonų. Be to, jis gabe
no vokiečiams $2,900 cash, 
$882 tarptautiniais kuponais, 
525 Čekijos kronas ir 7,473 Vo
kietijos markes. Britai šituos 
pinigus konfiskavo. 

f

žymėtina tai, kad pinigai 
siunčiami į Vokietiją iš Jungt. 
Valstijų praslysta sąjunginin
kų blokadą.

par-

£)
Chicagai ir apfelinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai . pra
našauja:

Tarpais lietus; vėsu; saulė 
teka 4:54 v. r., leidžiasi 6:42 
vai. vak.

Portugalijos ir Ja 
ponijos santykiai 

Įtempti
HONG KONG, Kin’ja, 

25. — Dalį Lappa salos, 
muose rytuose, kontroliuoja 
Portugalija, kitą — Japonija. 
Trečiadienį vakare pasieny įvy
ko portugalų ir japonų polici
jos susikirtimas* Japonijos ir 
Portugalijos santykiai įtempti. 
Prisibijoma, kad gali įvykti 
daugiau susikirtimų.

bal. 
toli-

NEW YORK, N. Y., bal. 25. 
— Trečiadienio vakare sustrei
kavo dviejų didelių taksikebų 
kompan jų šoferiai 
ke. Streikas 
taksikebų.

Viso New 
priskaitoma

palietė

Yorke 
10,000.

New Yor- 
apie 2,000

taksikebų

bal. 25. 
ežerų 
vilkė- 
Višo

CLEVELAND, O
— Penkiolikoje didžiųjų 
uostų sustreikavo laivų 
jų (tugs) darbininkai, 
streikuoja 800 asmenų,
Federacijos narių. Streikieriai 
reikalauja didesnių algų.

“Naujieną” Pinigą 
Siuntinio Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po
piet.
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SLIUPTARNIAI
Istorinis romanas iš Amerikos, lietuvių gyvenime, tais laikais, 
kada labai aštri kov,a ėjo tarp ląjsvamanrų (“sliuptarnių*) 
ir katalikų (“kryžiokų”). ‘

šitą tieses hr kovo* romaną skiriu d*. Jonui šliupui 
---------------------- AL. MARGERIS ------------------------

(Tęsinys)
Tik, žinomu, nesityčiojo, ąesi- 
šaipė iš joi ta didžioji viltis, ku
rią jis į Ameriką išsivežė įr te-, 
nai giliuose miglia k a sykių ur
vuose palaidojo... Kai kurie, — 
vis dar tebeturėdami galvoje 
kunigiškąjį supratimą apie 
šliuptamius, bedievius, aitvarus 
ir galimumą parsiduoti šėtonui,, 
— manė, jog Rokas krepšius 
pinigų po pasoste parsiveža, ir 
jie lxyšiai jam pavydėjo. O tie, 
kurie" buvo nuo prietarų jau. 
prasiblaivę, velnius ir aitvarus 
iš savo galvos išvaikę, spėliojo, 
kad, gal būt, ir parsiveža žmo
gus šimtelį kitą, ko j>avydėti ne
tenka. Bet labiausiai visi stebė
josi, pečius traukė, vienas kitam 
kukždėjo, kodėl Rokas Auglins- 
kas, išvažiavo į tą laimės kraš
tą jaunas, sveikas ir drūtas,, 
kaip arklys, o parvažiavo visas 
sukritęs, susitraukęs, tarsi viso 
pasaulio bėdų ir nųjesčių nu-

prišokę padėjo jam iš vežimo 
išlipti, ramentus pądavė, trobon 
ąųYeąlę..,

Sąąnku buvo HoJkui ąlsjsyei- 
kinĮi sų savo iųylipiąisiąis jš\a- 
^ucAjaut, Ipęt daug Įtarių sin
kiau pasiavęiKąiti pąrvąžioYUs... 
Tada jis buvo vyras jaunas, 
sveikas,t jėgingąs^ žądąs krūvas 
pinigų ir lajinės savo šeimai, o 
dąbar — ant ramentų, vos no
vos bepavelkąs kojas paliegėlis 

!— elgeta. Tada galėjo jis savo 
širdies skausmus savoje drąsio
je krutinėję sudeginti, o dabar 

’— tik skaudžiose ašarose pa
skandinti...

Ir prisipildė maža, skurdi pir
kelė begalinio liūdnumo ii* skau
smo ašarų...

NAUJIENOS, Chicago, III
iįr temyli, to niekas daugiau ne- 
‘mato ir nemyli”.

Taip Rokas dažnai ^akydavo, 
save ramindamas. Vis dėlto kai 
reikėdavo jam skirtis su savo 

įmylima knyga, io lupos minu- 
saky-

!į mylimą knyga, jįo lupos 
lėlę krutėdavo. Jis, mat,

sudie.‘‘Sudie, brąųgi drauge, 
Kitos rankos dabar tave laikys, 
kitos akys tavo skaisčiu veidu 
džijąiigsis, kitus lupos skaitys, 
ktitįa širdis mylės, kita siela tavo 
švįesa spindės, ir ląisvės. Sudie.”

Išplatinęs ųžjūrines knygas,

Šiaulių ir Kauno. Stebėjosi, 
džiugąvo, kad jau ir Lietuvoje

Penktad., balandžio 26, 1940

giliau smigo 
veidą, žilus 
stuomenį. O

prie jo vežimo ir 
savo akimis į jo 
plaukus, sudribusį 
kai jis pradėjo lipti iš vežimo,
visi kuo ncapshdbo, pamatę ma
žai bcvaldomąs, suglebusias jo

IX.
“Aš —- Rokas — laisvų jų-švie

čiamųjų knygų kąramus!”
Labai palengvėle Rokas svei-

£>a ulė tomis dienomis sėdėda
vo jis aut suolelio, ir kalinda
vo sustingusius savo sąnarius.

tą kartkartėmis pagaudavo jo 
akys. Pagaudavo prieš jo valia 
Ir- uorą — ųe tyčiomis. Tadą nu-

ulinkiitį stuomenį, dre- ‘besdavo jį visą skaudus šiurpu- 
išsekusius’liai- JV gąlvojc, ęuąt, ątsi.^amin- 

*davo seniai gąxlėti po tuoi bokš
tu kunigo, žodžiui apie Ąmcri-

kančias lupas ir 
skruostus, kuriais riedėjo gėdos 
ir skausmo ašaros... Kai kurie

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
akirps; są pilną garantija už 
$2.45 ir aukščiau. Atitaisb'■’irtfč'-1 
gui regėjimą ir- prašalina daug 
visokių nesmagumų.

Sulaužyti akiniai sutaisomi už 
nužeminta kainą, kaip, nauji 
tempeliai 56c, sulaužyti stiklą! 
$1.0Q ir aukščiau- Egzaminavi
mas akių veltui.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkąitis, 
randasi didžiulėje. Jos. F. Bu dri
ko krautuvėje kožna diena ir 
nedėlioję iki 4 vaį. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3109-11 S. HALSTED ST.

sakydavo, “bedievius, šliuptar- 
nius, velniui dūšią pardavusius 
pagedėlius”. Atsistodavo gyvi 
vaizdai jo akyse. Matydavo jis 
sąvo brangų draugą Antaną, 
sunkų jo. darbą angliakasyklose, 
labai dorovingą gyvenimą ir 
baisią mirtį.^Mat^dąvp jis ir 
tus angliakasius jbe • rankų,, 
be kojų; girdėdavo skaudžius, 
širdį kiaurai perveriančius jų 
dejavimus. Užvirdavo jo krau
jas, ir jis sušukdavo: 

Ii “Melų bokštas!”
!' Kai a įšildydavo saulutė 
slrngusius jo sąnarius ir

su- 
kaį

Tel. Yards 2151

1.. i jj'. j i' 1 ' 11 1 i.ui".

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Ltmg Avenue 

Telefonas FORTSMOUTH 9,022
POCAHONTAS Miae Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ............................■
PETROLEUM CARBON COKE. $7.75
Perkant 5 topus ar daugiau Tonąs I "

Sales Tą>c ekstrą.

tiesdavo ant suolelio ir užsnus-r 
davo. Bet atklysdavo būrys 
smulkių debesėlių ir atkirsdavo 
m\o jo aukštųjų padangių šiltus 
spindulius. Atvėsdavo jo sąna-

CO»R. 19*0, N«W.ęCRAFT SSRVKįE, INC.

WALL HANGING PATTĘRN 2454
No. 2454 — Paveikslas.

• '"V '

Adresas.

Miestas ir valstija.

kite nors vieną knygą, štai, per
skaitykite nors vieną puslapį, o 
pajusite, kaip baisiai peralkęs 
ter jūsų protas, kaip jis trokšta 
geros knygos, kaip be jos jis 
badauja, džiūsta, nyksta, klai
džiodamas tamsioje nykybėje.

(Bus daugiau)

Tel. YARDS 8146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

ir Akinius Pritaiko
1343 S. HALSTED ST

•Sąujienu-Acme TelępD.oto
Moe Ę. Ąunęnbęi'g, po kairei, kuris prisipažino ChL 

cągos federąliąme teisme nesumokėjęs pajamų taksų.
\ L '

sakydavo jis. “Turėti šituos 
nuostabiausius civilizacijos lo- 
ibius ir jais nesįdaHpti su kitais,, 
[iš tikrųjų,, yrą labai sunki nuo- 
idėmė. Jm> laidau,, kada taip ryš
kiai girdisi dvasįflės laisvės, re
liginių prietaru prislėgtos, vai
tojimai žmoniij lupose, namuo
se, laukuose, gatvėse ir visur, 
kur tik tepasiekia ausis... Taip... 
Iv tokia nuodėmė skaudžiausiai 
plaka šykš tuolius-pavyduolius, 
kurie tik save temato, temyli ir 
tik savimi tesįrupiua. Koks 
skurdus, nykus • bei klaikus tm i

ir erzindavo dirgsnius, siuntinė
dami jų siūlais aeatalonias im
pulsus į galvos smegenis, kur 
tuoj alsągaminidavo senosios 
asociacijos ir pasireikšdavo jo, 
dvasioje baisaus turinio sapnu. 
Jis sapimodavo ir per tą sapną 
grumdavosi s,u visoipis tomis 
nelaimėmis, kuriąs teko, jam 
pergyvepti Amęrikoje — pože
me. Sprogdavo šovinys, — nuo 
kurio jis bėgo ir neišbėgo, —■ 
trenkdavo jo ausis, ir jis, smar
kiai krūptelėjęs, ątsi,bųsdavo. i

Taip ėjo dienos. O Rokas gal
vojo:

ros knygos. Skaitė jas, mokino
si ir spaudė prie savo krutinės, 
gausindamas savo sielos turtus 
šventą ląisvos-šyįečiamos kny
gos meile.

Vaikščiodamas po kaimus ir 
siutinėdamas žiųonėms knygas, 
dažnai susidurdavo su piktais, 
knygos priešais, ypač labai siau
rais religiniais fanatikais, kurie 
uepašykalėdavo užpilti jam ant 
galvos kibirą religinio piktumo 
ir įžūlumo. Bet jis tik nusišyp- 
so.davp; ir dąr nuoširdžiau, vaiz
dingiau rodydavo, knygos verty
bę, kalbėdamas labai įkalbamai, 
įtikinamai.

“Žinokite”, sakydavo jis, 
“mieli broliai ir sesės, ką d kaip 
kūnas vysta, menkėja be mais-

SALUTARAS BITTERS
Jeigu nori būti sveikas nepa
miršk, kad Salutaras Bitteris 
duoda gerą apetitą ir prašalina 
užkietėjimą vidurių, užlaiko juos 
švariai: prašalina visus nereika
lingus daiktus, kurie nuodija 
kūną, suteikia gerą virškinimą ir 
sutvirtina visą sistemą. Vartok 
Salutaras Stomach Bitters, busi 
sveikas. Galima gauti aptiekose 
arba nuo išdirbėjų.

SALUTARAS STOMACH 
BITTERS

639 West 18th St., Chicago, III. 
Tel. CANAL 1133

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

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

AKIU SPECIALISTAI

vieną turtą teturi — sveikatą. 
Bet dabar aš ir to jau nebetu
riu.”

Tarsj ankštai supiltas antka
pis, sunkus atsiminimai slėgda
vo jį.

O vis dėlto jis daugiau nebe-

mmo ir nevilties prarają, į ku
rią tiek daug Ij^valiųj^monių 
nugrimsta- patjsduSią pasie
kia. Jis, susi vokė, galimą sakyti, 
aiškiai numatė, kad tokį dugną 
pasiekus, žmogaus gyvenimo.

m;is savo keleivį amžinos ne
veikios mauruose merdėti. Tai 
baisu. Juo labiau, kad jis buvo 
matęs žmonių, kuriuose gyvojo,

lavonas, arba buvusio žmogaus 
šešėlis. Tai liūdna. Ir todėl jis 
laikėsi -— visomis savo tvirtos 
valios jėgomis spyrėsi, kad lik

vonu nepavirlųs. Kaip įmany
damas ryžosi palengvinti sun

,mas! Juk kas lik sąve temato

kaip kunuį kad reikia gero mai
sto, kad jis sotus ir sveikas bu
tų, taip protui reikia geros kny
gos, kad jis be atlydos augtų ir 
išminties šviesa spindėtų. Paini-

LAIDOTUVIV DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIALSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

1MNA IR NAKTŲ, “b- ,■"i.

Visi TŽifonai YARDS 1741-1742
.r* v?,i? *. • « * 4

■ 4605-07 So. Hermitage Avė, 
4117 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727.

koplyčios visose

Klausykite, tautų radis programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
mečtata, 10:00 vai. ryto iŠ VV. H. L P. stotie* (1489 K.) 

SU POVILU MALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

l)r. V. E. SIEDLINSK,
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadieni
fi31 So. Ashland V

Tel. YARDS 0994
vitrad. Ketvirtad Penktadiei

♦ i 43 So. Archer A *»
Tel. LAFAYETTE 36$0

DR. STRIKOL’IS 
'lydytojas ir Chirurgu 
Ofisas 4615 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 1 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. VAITUSH, 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 toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

•
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• 2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuu 
7—9 vai. Vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. V1RG1N1A 242J

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.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

Vaizduote, manydamas, tikėda
mas, jog plačioje : žemėje turi 
būti dar lakelis, kuriuo galima 
pirmyn eiti, aušra ir mokslu 
džiaugtis. Dar daugiau. Mokyti,, 
šviesti tuos, kurje labai maža 
temoka ir dar mažiau teišma
no. Įdegti jų širdyse knygos 
meilę iv kurtu amžiną jos pamė
gimą. Itin jam rūpėjo išlaisvin-. 
t i juos iš religinių prietarų ne
valios. Dėl to jis dažnai sakyda
vo sau:

“Ąk, kąd aš, galėčiau visų gąj-

tiginių prietarų lizdus taip, kaip 
aš išspvogdžiau ir išnaikinau 
s.ayo gąl\ojex tai dar verta bu
tu gyventi, oi kąip, vertą!”

įr jis ėjo. Ne tuščiomis ėjo., 
Nedėsi su savim Įąisvų-šfviečią- 
mų knygų ir jomis sprogdino 
religinių prietarų lizdus kunigų 
užuitos,ę žmonių galvose.

Pirmiausia jis skleidė Iii ii

NARIAI
Chicagos,’ J
Cicero ■
Lietuvių ? ■ 
Direktorių 1 
Asociacijos

Ambulance 
Pątąrnavi- 

. mas Dieną 
ir naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiHiniiidaiiiiiir

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijosi Nartai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Supcrior 9454 ar Central 7464

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. VVestern Avė. Phone Gjovehill 0142
1410 South 49th Court, Cięeęų Phone Cicerų 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

I. JL ZOLP Phone Yards 0781
164(1 West 46th Street

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

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

No. 2154I NAUJIENOS NEEDLEURAUr UBPT.
| 1739, 8a Halsted St, Chicago, Ip.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti Pąyyztįį No.

I Vardas ir pavardė

skleidė daugiausia tarp savh 
kaimynų. Bet k.ąį tik jo kojos< 
daugiau pastiprėjo, leidosi to
liau į žmones.

Gailą jam buvo sy jomis sl<iv-. 
lis. Labai gaila. Juk |ai pirmie
ji jo. luukytojai, dvasios laisvin- 
tojaix švietėjai — žodžiu, ge
riausi jo sielos kėlėjai į mokslp 
įr dvasinės laisvės skaidriąsias 
aulsštunias.

vPjet mokslas* ypač dvasinė 
svė, ir Uitiems reikalinga*’,,

S. P, MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanika Avenue ■ Yarda 1138

\ LĄCHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Pilone Cąnąl 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th S|reęt TeL Pullman 1270

ALBERT V, PETKUS
4704 So. We0tern Avenue Phone Lafayette 8024 

------A a ivr a ŽT**- nTTTT r “
ANTANAI M. PHILLIPS

33Q7 Įjįtuąnica Avenue Phone 49Q8

Ofiso Tel. Virgin ia 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.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Tclephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdiep 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Čor, Damen. Hemlock 6699

K. P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818

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

2406 VVEST MADISON STREET 
Vai 1 iki 3 po pietų, 6 Iki 8 vąk.

Telefonas SlEELEY 7330 
Namų telefonas Brnnswick tS97

ADVOKATAS
7 So. Deąrborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.-r-Hydu Pąrk 3390
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Detroit, Mich.
Operete gerai pavyko

Balandžio 14 d. finų svetai
nėje Dailės choras pastatė sce
noje operetę “Sylvia”. Galima 
sakyti, jog nusisekė visai gerai. 
Tiesa, buvo šiokių tokių truku
mų, vienok iš mėgėjų daugiau 
ir reikalauti negalima.

Publikai labai patiko vadina
masis “Bunny dance”. Tai bu
vo mažų vaikučių šokėjų gru
pė, kuri išpildė “zuikių šokį”. 
Iš tiesų Detroito lietuviai, tur 
būt, pirmą kartą savo scenoje 
matė taip gražiai šokant vaiku
čius. Tai buvo tikrai puikus 
paįvairinimas. Už tokį gražų

vaiČių, Ten duos X-spindulių 
trilmentus. Po šių tritmentų 
daktaras mano, kad bus svei
ka.

Draugai A. ir V. Galvidžiai 
yra pažangus žmones, turi gra
žų ūkį ir veiklus vietinėse drau
gijose. Paprastai ūkininkai pi
nigų daug negali padaryti, o 
tokios ligos tai žmogų gana nu
kamuoja.

L. P. Klubas rengia balių 
gegužės 11 d. Tai paskutinis 
šio sezono balius. Apie vidurį 
gegužės prasidės piknikai. Ba
landžio 13 d. Dr. K. Paukštis 
turėjo prelekciją, kurią surengė 
klubas. Kalbėjo apie vėžio ligą 
ir iliustravo paveikslais.. Nors

čia augusiam sunku kalbėti lie
tuviškai, bet jis gana gerai lie
tuvių kalbą vartoja ir klausy
tojai daug ko pasimokino iš jo 
kalbos, žmonių buvo pilna L. 
U. Z. D. svetaine. Kitiems tru
ko ir sėdynių.

Dr. Paukštis dar jaunas žmo
gus, apie 27 metų, bet gerai 
patyręs savo profesijoj ir ne i- 
gėdi savo tėvų kalbos. Sutikęs 
lietuvį visada užkalbina lietu
viškai.

Gero pasisekimo musų Dr. 
Paukščiui. —Ūkininkas.

So. Boston, Mass.
Gražus pasižmonėjimas.

siais parengimais. Paskutinis 
tokis parengimas įvyko balan
džio 17 d. lai buvo gražus 
bankielas nario čižausko įstai
goje, prie Rraintrce kelio. Suva
žiavo skaitlingas būrys žymes
nių vietinių biznierių ir profe
sionalų iš Bostono ir apylinkės. 
Vieta yra moderniška ir svečiai 
buvo tinkamai pavaišinti.

Organizacijos pirnąininkas A. 
J. Kupstis buvo vakaro tostmas- 
teris. Paaiškinęs organ’zacijos 
tikslą, jis perstatė svečius pa
vieniai ir iššaukė kai kuriuos 
išreikšti savo nuomones. Kalbė
jo W. Amsie, “Keleivio” redak
torius S. Michėlsonas, adv. J. 
Ciunis, adv. P. Šimonis, agrono
mas Stevensonas iš Randolph,

zidentas, gerk. adv. F. J. B.i-jgio reikšmę ir įvertinant musų 
gočius, paaiškindamas, kad darbą išeivijoje. Deja, susidėjus 
Šiandien svarbiausiu musų visų'dabartinėmis karo aplinkybė-
darbu yra stiprinimas lietuvy
bės šioje šalyje ir kad šį darbą 
su dideliu pasiryžimu mes dir
bame. Pavyzdžiui, A. J. Kups
čio ir keleto kitų vietinių veikė
jų pastangomis tapo pagamin
tas brangus meniškas kūrinys— 
Dariaus ir Girėno spalvuoti pa
veikslai, kalendoriai, kurie lei
dėjams kainavo didelę sumą pi
nigų. Pinigiško pasipelnymo iš

mis Europoje, pervežimas siun
tinių į Lietuvą tapo suparaly- 
žuotas ir šiuomi laiku yra sun
ku ką nors ten pasiųsti. Vienok 
padėčiai pasikeitus, mes tą ga
lėsime padaryti vėliau.

Abelnai, šiame pokylyje har
monizavosi, kaip sakant, “busi- 
ness with pleasure.” IšplatintaI
daug tikietų į ždžiuno 25 metų

to čia niekam nėra, bet kultu- rašybos darbo jubiliejaus kon- 
riniu atžvilgiu nauda visuome- certą, kuris įvyks gegužės 5 d. 
nei yra didelė. Kalbėtojas pri- Municipal Svetainėje, ir parduo- 
Siminė, kad šį darbą tinkamai ta keletas naujos Dariaus-Girė-

Naujausiai susikovusi Busto- A. M. židžiunas, Albinas^.Nevie
no lietuvių verslininkų organi- ra, J. Stonis ir kiti, kurie pa- 
zacija gerai gyvuoja ir jau ko- sakė įspūdingas prakalbėles. žy- 
lintą sykį pasirodo savo vyku-'minusią kalbą pasakė SLA pre

įvertino ir Lietuvos švietimo no dainos “Lituanikos Didvy- 
ministerija, kuri mielu noru ap- riai” kopijų, ši daina p rmą 
sičme šiuos paveikslus paskleis- ^)US dainuojama šiame 
.. t . . . . ... 'koncerte. Pageidaujama dantį Lietuvoje tarpe pradinių mo- . , . ,v ...i,, , v. .v .v. . , giau tokių pasizmoneiimu.kyklų vaikučių, išaiškinant K i 1 J
jiems musų žuvusių lakūnų žy- Reporteris J. F. Borisas

zuikučių sumokinimą kreditas 
ir garbė priklauso jaunai pane
lei Rūtai Zigmanth.

šia proga bus pravartu pasa
kyti, jog Rūta yra pati “los” 
šokėja. Vadinasi, puikiai Šoka 
ant pirštų galų. Be to, ji yra vi
sai gera pianistė ir dainininkė. 
Ji savo talentu daug yra prisi
dėjusi prie Detroito lietuvių pa
rengimų paįvairinimo.

Gaila, kad neturiu “zuikučių” 
vardų po ranka, todėl negaliu 
jų nė suminėti. Manau, kad 
apie juos parašys daugiau tie. 
kurie su jais arčiau yra susi
pažinę.

Beje, negaliu nutylėti ir kai 
kuriuos netikslumus. Vaidinant 
operetę orkestras buvo per 
daug garsus. Bet kai zuikučiai 
scenoje pasirodė, tai po kai ku
rio laiko orkestras visiškai nu
tilo. Dėlei to kilo lyg ir maža 
suirutė. Tačiau Rūta greit susi
griebė ir ėmė vaikučiams diri
guoti iš už scenos. Tatai išgel
bėjo visą situaciją ir vaikučiai 
visai gerai baigė šokį.

Kodėl taip atsitiko, apie tai 
čia nekalbėsiu. Bet jeigu kieno' 
buvo bandoma vaikučiams pa
kenkti, tai vis dėlto nelabai 
gražu. Reikia pasakyti, jog Rū
ta Zigmanth labai gražų darbą 
dirba, tad jai reikėtų visais ga
limais budais padėti, o ne kenk
ti.

Ką darysi, -— ilgainiui gal 
mes ir susiprasime.

Detroitietė.

Fountain, Mich.
Ūkininkų būklė*

Pas mus jau pavasaris. Ūki
ninkai dirba laukuose, sėja avi
žas ir rengia žemę dėl kitų pa
vasarinių javų. Dienos saulėtos 
ir greitai džiovina žemę, pri
mirkusią iš po sniego. Nors 
žiemą sniego buvo gana storas 
klodas, bet dingo sniegas ir 
vanduo. Musų apylinkėje po
tvynių nėra. Ūkininkai džiau
giasi sulaukę pavasario. 

• • •
L. U. Z. Draugija turi kelis 

ligonis. Drūčiai serga J. Juo
daitis ir P. Meškinis. Paulina 
Musteikienė biskį pagerėjo, 
bet gal prisieis eiti ant antros 
operacijos. Tur būt, nelaimin
giausia lietuvių ūkininkų šei
ma, — tai Angelija ir V. Galvi
džiai. Pastarieji negali apsigin
ti nuo ligų. Keturi metai atgal 
susirgo Angelija Galvidienė ga
na rimta liga. Pasirgus pagijo. 

, Už poros metų arklys sukda
masis prispaudė prie sienos V. 
Galvidį ir sulaužė peties kaulą. 
Ėmė apie keturis mėnesius, kol 
sugijo. Baigiant gyti, pasijuto, 
kad goiteris smaugia ir gresia 
mirties pavojus. Teko eiti ant 
operacijos. Po operacijos pa
sveiko, bet dar vis nėra gana 
stiprus. Dabar kelios savaitėj 
kaip serga Angelija Galvidienė. 
Pora savaičių atgal buvo sustip
rėjus ir eidama užsistojo ant 
surūdijusios vinies; prisiėjo pa
gulėti apie parą ligonbutyje. 
Balandžio 19 d. vėl priversta 
ligos išvažiavo į Muskegon, 
Mich., ligoninę, kur ją pasiun
tė Dr. Paukštis ant poros sa-
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Tik pamanyk! Šie nauji pavasari
niai siutai ir tapkaučiai buvo po 
$15 ir $18—Mr. Marks sako: “Iš-
parduokite juos po ,2 drabužiu
už $19.90!”

ISBISM
H90

CASH or 
CREDIT

SIUTAI: Tvirtas worsteds ir vierI
eilė ir dvieilė guzikų modeliai, 34 iki 46. TA . •
Svvagger Balmacaans in raglan ar set-in rankovių sti-

I hai. 34 iki 42. Siutas ir tapkautis ABU uz $19.90.
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VAJE! IŠEIGOS IR SPORTO
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i; Kiti $6.99
Sutaupyk iki $15! šia sezono gra
žiausi žemiau gamintojo kainos' 
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. . . Swing kautai!

ir $9.99
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(Apribuota po 
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Rockford, III.
Sėkmingas iparengimas
SLA 77 kuopa balandžio 2! 

d. turėjo sėkmingą vakarą. Bū
vi/ visai vykusiai suvaidinta 
melodrama “Baudžiauninkė”.

Seniau kuopa pasižymėdavo 
savo vakarais, — kiekvieną se
zoną suvaidindavo vieną ar du 
veikalus. Tačiau pastaruoju lai
ku vaidinimai ėmė retėti. Pa
vyzdžiui, pereitais metais nebu
vo nė vieno veikalo suvaidinta.

Negalima pasakyti, kad vai
dinimai neturėjo pasisekimo. 
Taip nebuvo: žmonės vis pasi
gesdavo scenos veikalų. Tačiau 
vaidintojai teisinosi, kad nėra 
tinkamų veikalų.

Pagaliau šį kartą surado ke
turių veiksmų melodramą 
“Baudžiauninkė”, kuri musų 
kolonijai gana tiko.

Vaidilos Lhvo parinkti likai 
rūpestingai, — kiekvienas tik o 
>avo rolei, O kadangi daugeliui 
scenoje vaidinti teko kartkartė
mis, tai ir šį kartą jokių keblu 
mų neturėjo. Faktiškai jie vai
dino lyg kęk’e profesien Ti. 
Vaidilos buvo šie: Basev.'či s, 
Šimaitiene, Rumčikas, šir in - 
kiulū, Gurtaitis, Ruzienė, Savi - 
kienė, Raskevičius, Rum'ik’enė, 
Daugirdienė ir Sanoliauskas.

Pirmoji scena vaizdavo pon) 
odą ir “pakajuš”. Pusigirst i 
laino>. Netrukus prisia tin > \- 
as būrys baudžiauninkų kur 

atneša ponui iŠ rugių varpų n - 
pintą vainiką ir praneša, kad 
rugiap.’utė baigta. Ponas paten
kintas ir visus apdovanoja p ni- 
'gais.

Prasideda vaišės. Visi geri i, 
valgo, šoka, dainuoja ir links
minasi. Pagaliau pamažu visi 
pradeda skirstytis. Pasilieka po
no sūnūs Pranas ir baudžiau
ninko duktė Ona. Ponaitis mei
linasi prie gražios Onutės. Nors 
pastaroji ir myli Praną, tačiau 
nepasiduoda pagundai. Tuo tar
pu1 kito dvarponio duktė Malvi
na' visokiais budais bando Pra
ną laimėti. Ji sekioja meilužius.

žodžiu, veikalas gan intriguo
jantis. O kada vaidinimas buvo 
sklandus, tai publikai buvo tik
ras malonumas sekti veikalą.

Publikos buvo vidutiniškai. 
Ji laikėsi labai gražiai ir aplo
dismentų vaidintojams nesigai
lėjo.

Po vaidinimo buvo šokiai. Ne
žinia kodėl šį kartą jaunimo 
nelabai daug teatsilankč. Kai 
buvo griežiami amerikoniški šo
kiai, kuriuos musų jaunimas 
mėgsta, tai šokančių tik kelios 
poros teatsirado. Šiaip pirmiau 
lietuvių vakaruose jaunimas su
darydavo apie pusę visos publi
kos. -—Lietuvis

Aufh«»iic f « » A I o n favorite* 
frpm ' •- Amorico’* .* wi> < W -

how 
ia Oi! 
Gabardlntfri ii to į
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60c
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Sutaupyk iki $50

Puikus stiliai .. Bran
gus kailiai... mažiau 
pusės gamintojo kai
nos! Viso amžiaus pir
kinys!

Kiti $24 i? $35

FUR CIIUBBIES 
Vertės iki $24. Puikus kai
liai, Žavios mados. Nepa
mirškite šio.

b ■ * | •

; Avc-
3356 Wesf 26th Street
6306 W. Cermak Road . • ••

Žinoma Marks drabužiu 
krautuvė, negalėdama susitarti 
su namų savininku, priversta 
uždaryti vieną iš septynių 
krautuvių — prie 4736 S. Ash
land avė. Ta proga skelbia di
džiulį prekių išpardavimą, nes 
prekių turi gausybę, net dau
giau kaip .$75,000 vertės. Tad, 
jei reikalas, arba jei manei 
pirkti vėliau, pakeisk nuomonę 
ir pasinaudok šia proga.

Kad Marks drabužių krautu
vė nejuokais stengiasi pasitar
nauti savo pirkėjams, galite 
įsitikinti šiandien persižiūrėję 
Naujienose jos didžiulį skelbi
mą. Jus patirsite, kad puikiau
sias vyriškas siutas ir tapkau
tis galima nupirkti už $19.90. 
Paskui, pavasarinis išeiginis ar 
sportinis moteriškas kautas — 
už $3.99. Arba puikus kailiniai 
už vos $16.00. Visa tai bend
rai imant, galima pasakyti, kad 
tai tikrai nepaprastas bargenas.

Išpardavimas eina ta pačia 
proga ir kitose Marks drabužių 
krautuvėse. Nepamirškite.

(Skelb.)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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KARAS IR SĄŽINĖ

Hindenburgas ir Hitleris
Vienas Vokietijos ekonomistas, kuris dabar skaito 

lekcijas Chicagos universitete, Dr. Melchior Palyi (jisai 
yra vengru kilmės), išreiškė nuomonę viešoje paskaitoje, 
kad netikusi Vokietijos žemės ūkio politika iššaukė da
bartinį karą.

Ta pati priežastis, anot jo, privedė prie demokrati
jos žlugimo Vokietijoje ir Hitlerio įsigalėjimo.

Gen. Hindenburgas, paskutinis Vokietijos respubli
kos prezidentas, atstatė keturis kanclerius (premjerus), 
kurie nesutiko duoti tokių aukštų subsidijų (pašalpų) 
žemės ukiui, kokių reikalavo Vokietijos dvarininkai, ar
ba kaip juos vadina, “junkeriai”. Pašalinęs vieną po ki
to tuos kanclerius — paskutiniai trys buvo Brueningas, 
gen. Schleicheris ir von Papenas — Hindenburgas pasta
tė vyriausybės priešakyje Hitlerį, kuris apsiėmė išpildyti 
junkerių norus.

Prie Hitlerio, maisto kainos Vokietijoje yra keturis 
kartus aukštesnės, negu pasaulio rinkose! Hitleris galėjo 
to pasiekti, visiškai uždarydamas Vokietijos sienas že
mės ūkio produktų importui iš užsienių, kitaip sakant, 
įvesdamas Vokietijoje “ūkišką autarchiją” (tokią siste
mą, kurioje kraštas patenkina visus savo gyventojų pa
reikalavimus, neimdamas nieko iš svetimų šalių).

Bet kuomet nacių diktatūra uždarė duris agrikultū
ros šalių (tokių, kaip Lenkija ir k.) produktams, tai tos 
šalys nebegalėjo pirkti Vokietijos pramonės gaminių. O 
Vokietijos pramonė yra milžiniška. Ji yra priversta eks
portuoti savo gaminius į svetimas šalis, nes ji turi pirkti 
Užsieniuose daug įvairių žaliavų, skystojo kuro ir t.t.

j. Tokiu budu ta “autarchijos” (importo uždarymo) 
- politika žemės ukyjė'pastatė Vokietiją.į despęrątišką pa

dėtį. Ji turėjo kaip nors savo pramonės jėgas suvartoti 
— ir ji metėsi į ginklavimąsi. Ji turėjo plėsti “gyveni
mo erdvę” savo ekonominėms jėgoms, suveržtoms aukš
tų muitų lanku, — ir ji pradėjo grobti kaimynų žemes.

Dr. Palyi mano, kad ne Versalio taikos ydos, bet ši
ta vidujinė politika ir jos pasėkos, pastūmėjo Vokietiją į 
kraštutinio nacionalizmo, militarizacijos ir karo kelią.

Reikia manyti, kad tas mokslininkas žino, ką jisai 
kalba, nes Dr. Melchior Palyi buvo Vokietijos valstybės 
banko ekonominis patarėjas ir jos ekonominę bei finan
sinę politiką gerai pažįsta.

uždirba aukštą atlygini 
civiliniame darbe.”

POLITRUKAS
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

dama, kad Hitleris yra agreso
rius (užpuolikas), nuo kurio 
reikia visomis jėgomis gintis. 
Kad neužimtume čionai per
daug vietos, paduosime tik dve
jetą ištraukų išTcomunistų or
gano editorialų. Viename jų sa-l Lietuva lyg nuotaka šliubui 
koma: pasiruošusi visa baltučiu snie-

“Tikrumoje buvo taip: če- «u pasidabinusi. Pro traukinio 
koslovakija ginklavosi ne ki- langą, ka* žiūrai, lai neatskirsi 
tus kraštus užpulti, o savo kur trobesių esama, kur miškai 
nepriklausomybei išlaikyti. | stūkso, kur kalvos, 1. _išlaikvti I stūkso, kur kalvos, lygumos. 
Hitlerinė Vokietija gi gink-1 viskas baltu sniegu nuklota ir 
luojasi ne gynimuisi, bet pul- atrodo viena didžiule lygumu.

Nijegard,

kuriuose Anglijos mies- 
ir miestų tarybos pareiš-

ei jos, bet ir franeuziškai kal
bantieji valunai turi priklau
syti Vokietijai. Valunai yra 
Moselle klonio frankai, kurie 
prieš šimtmečius buvo dirbti 
nai sufrailcuzinti’.” F >
Hitlerio generolai, sakoma, 

jau padalinę Belgiją į naciškus 
distriktūs (“gaue”), ir kiekvie
nam jų esąs, paskirtas viršinin
kas (“galileitęr”).

“Yra, pav„, ‘Gau Brabant’, 
kurio viršininku numatytas 
‘Gauleiter Van Brusselen’. 
Vienas žymiausiųjų nucių lai
kraščių Belgijoje tai — fla
mų kalba- einąs ‘Dietscbe Be- 
weging’ (Vokiečių Sąjūdis), 
kurį redaguoja Dr. J. D. Do- 
mela-Nie^ęnhaus 
protestonų* kunigas.
Kitas šulas Belgijos nacių ju

dėjime yra'Leon Degrelle, ku
rio partija vadinasi “rexistais”. 
Pastaruoju laiku, tačiau, šios 
partijos įtaka žymiai sumažė
jo-

Belgijos valdžia bu$ priversta 
imtis energingų priemonių, jei
gu ji norės apsisaugoti nuo tų 
vidaus priešų ir nuo Hitlerio. 
Ministerių kabinetas yra koali
cinis. Penkias vietas jame tur 
socialistai.

Belgijos senate socialistai yra 
stipriausia partija (turi 62 se
natorių iš 167 visų senato na
rių), o atstovų bute užima an
trą vietą (64 iš 202jvisų atsto
vų) . Kita tokia 7pat stipri par
tija yra katalikai, kurie stovi 
pirmoje vietoje atstovų bute, 
antroje vietoje — senate.

ti ir naikinti kitus kraštus, EksPresas traukinys rieda, taip 
pavergti pasaulį.”
Kitame “Laisvės” editoriale 

<albama apie Vokietijos panai-1 
dnimą nepuolimo sutarties su 
Lenkija, ir sakoma:

“Koks gi pasiteisinimas? 
Pasiteisina tuo, kad Lenkija 
įstojo į bendro apsigynimo 
sutartį su Anglija ir Francu- 
zija. Hitleris tą vadina ‘ne
draugiška politika linkui Vo
kietijos’ ir jos ‘apsupimu’. 
Reiškia, jis norėtų, kad Len
kija nieko nedarytų, 
mato, kad Vokietijos 
ruošiasi ant jos pulti.

“Tas Hitlerio žygis

pat baltų durnų kaspiną erdvė

O

kada 
naciai

Tarp ko kita, Dr. Palyi aiškiau nušvietė ir gen. Hin- 
denburgo vaidmenį paskutiniame respublikos dramos ak
te.

Kaip žinoma, Hindenburgas buvo išrinktas preziden
tu antram terminui, kaipo respublikinių (demokratinių) 
partijų kandidatas. Per pirmuosius šešis savo preziden
tavimo metus jisai buvo ištikimas respublikai, *— nors 
jisai tuomet buvo išrinktas monarchistų (nacionalistų) 
balsais. Monarchistai buvo juo taip nusivylę, kad jie, an
truose rinkimuose, kovojo prieš Hindenburgą ir rėmė 
Hitlerį.

Kodėl gi Hindenburgas antrame termine respubliką 
pardavė ir persimetė į monarchistų bei fašistų pusę?

Dėlto, kad jisai pats pasidarė junkeris. Pramoninin
kų sąjunga padovanojo jam didelį dvarą, kuris seniaus 
priklausė Hindenburgo šeimai. Nuo to laiko jisai pradėjo 
susitikti su kitais dvarininkais ir pateko po jų įtaka. Be 
to, jo dvaras jį nubankrotavo; Dr. Palyi sako:

“Buvo patirta 1933 m., kad jisai nemokėjo že
mės mokesčių nuo to laiko, kai buvo tą žemę gavęs, 
kad jisai kasmet turėdavo nuostolį ir kad jisai nebu
vo atmokėjęs valdžiai skolos, kuri jau buvo užvilk
ta. Žemė vargšą senį nugyvendiiio”.
Nenuostabu, jogei Hindenburgas visa širdim ėmė 

remti dvarininkų reikalavimus, kad žemės ukiui butų 
duodamos visokios pašalpos. Svarbiausia jų* žinoma, bu
vo kainų kėlimas ūkio produktams, uždarant maisto įve
žimą iš užsienių. Hindenburgas tikėjosi tokiu budu pats 
išsigelbėti nuo bankroto. Netekti.savo dvaro, kurį jam 
“draugai” padovanojo, butų jam buvęs nepakeliamas 
smūgis.

Šitos aplinkybės pavertė Hindenburgą junkeriu įran
kiu. O kadangi jų apetitus galėjo patenkinti tiktai dikta
torius, tai respublikos prezidentas, galų gale, atidavė val
džią Hitleriui! ' -

Taip buvo parduota Voktėtijos respublika,

Demokratinėse šalyse val
džioms sudaro keblią problemą, 
kas daryti su žmonėmis, kurie, 
kilus karui, atsisako imti gink
lą į rankas dėlto, kad jiems tai 
draudžia “sąžinė”. Despotiškos 
ir diktatoriškos valstybės tokių 
klausimų neturi, nes jose visi 
žmonės yra priversti daryti tai, 
ką jiems įsako valdžia.

Pereitame pasaulio kare buvo 
daug kalbama apie “sąžiningus 
karo priešus” Anglijoje, o pas
kui ir Jungtinėse Valstijose. Da
bar Anglija su juo vėl susidū
rė. Jos valdžia, kaip matyt, yra 
linkusi spręsti jį gana liberališ
kai. Ji pripažįsta, kad, jeigu 
žmogaus sąžinė neleidžia jam 
kariauti, tai jisai neprivalo bū
ti verčiamas eiti į karą* nes iš 
jo vistiek butų blogas kareivis. 
O atskirti, kuris asmuo tikrai 
vadovaujasi savo “sąžinės bal
su”, priešindamasis dalyvavi
mui kare, o kuris tiktai nori iš
sisukti nuo savo pareigos gin
ti kraštą, pavedama teismams.

Pastaruoju laiku, tačiau, atsi
rado komplikacijų. Vienoje 
dirbtuvėje, Somerset’e, darbi
ninkai išėjo į streiką, atsisaky
dami dirbti su “sąžiningu karo 
priešu”, ir, kaip praneša spau
da, —

“Jie argumentavo, kad jų 
sūnus yra apkasuose, tuo tar
pu kai sąžiningas karo prie
šas
mą
Kai 

tuose
kė tokį pat nusistatymą, kaip 
tie Somcrsct’o darbininkai. Jos 
ėmė reikalauti, kad “sąžiningi 
karo priešai” butų pašalinti iš 
viešos tarnybos vietų, nes jeigu 
jie nenorį pasiaukoti savo kraš
to , gynimui, tai -jiems nepriva
lanti būti duota proga naudo
tis visais gyvenimo patogumais, 
kuomet kareiviai vargsta ir 
miršta fronte.
' Neteisingumas čia* iš tiesų, 

yra aiškus. Tie, kurie dėl sąži
nės priešinasi ėjimui į ’kaęą, 
pasidaro lyg kokia; privilegijuo
ta žmonių klasė. Ji susideda 
dažniausia iš įvairių~ smulkių 
religinių sektų, šitam neteisin
gumui pašalinti, Anglijos spau
da iškėlė sumanymą, kad tie 
asmens, kurie dėl sąžinės skru
pulų yra atleidžiami nuo karo 
pareigos, turėtų gauti tiktai to
kį atlyginimą už darbą arba tar
nybą, kokį gauna paprastas ka
reivis, o kas viršaus to, turėtų 
eiti į valstybės iždą.

Bet tai butų painu sutvarky
ti praktikoje. Valdžiai tektų lai
kyti nemažą aparatą tuos pini
gus iš atskirų žmonių iškolck- 
tuoti. Antra vertus, žmogaus 
reikalai civiliniame gyvenime 
yra daug įvairesni, negu karei
vio apkasuose. Jeigu žmogus tu
ri darbą arba tarnybą, jisai tu
ri važinėti, tūri pirkti rublis, 
mokėti už butą, maitinti savo 
šeimą ir t»t.

BIMBĄ PRIEŠ BIMBĄ
A. B(imba) Laisvėje puo

la mus už tai, kad mes išreiš
kėme nuomonę, jogei Amerika 
turėtų kilt) galėdama (tik, 
žinoma, nė1 karo priemonėmis) 
remti Eiii'opbš demokratijas, 
kurios šiandien kovoja prieš 
hitlerišką Vokietiją. Jisai neno
ri pripažinti jokio skirtumo tar
pe kariaujančiųjų pusių, nežiū
rint to, kad Hitleris pirmas 
pradėjo karą, užpuldamas Len
kiją, ir nežiūrint to, kad jisai 
jau sutrempė kelias nepriklau
somas tautas ir dabar įsiveržė 
Į-Daniją ir Norvegiją. Bimba 
sako, kad dabartinis karas esąs 
toks pat “plėšikų karas”, koks 
buvęs ir praeitas pasaulio ka
ras. i

Mums nėra reikalo net kriti
kuoti šitas Bimbos nesąmones, 
kadangi jos seniai yra sukriti
kuotos, ir jas sukritikavo ne 
kas kitas, o pats Bimba ir jo 
vienminčiai ir bendradarbiai!

Smerkia taikos šalininkus.
Štai ką rašė toje pačioje “Lai

svėje” Ai B. mažiau kaip prieš 
metus laiko (1939 m. geg. 6

turėtų 
Lenkijos žmones ir valdžią 
dar daugiau pastūmėti į pusę 
tų, kurie stoja prieš karo ag
resorius.”
Vadinasi, “Laisvė” Lenkiją 

gyrė už tai, kad ji ryžosi nenu- 
šilenkti Hitleriui ir padarė ap
sigynimo sutartį su Anglija ir 
Francuzija prieš “karo agreso
rių”, t. y. prieš hitlerišką Vo
kietiją. Komunistams nė į gal
vą *tuomet neatėjo mihtis saky
ti Lenkijos žmonėms ir val
džiai: “Kam jus dedatės su ang
lais ir franeuzais, kurie yra to
kie pat plėšikai, kaip ir Hitle
ris? Nesipriešinkite Hitlerio rei
kalavimams ! Padėkite ginklus!”

“Reikės persiimti spėka”.
Kitame Brooklyno komu-na- 

cių organo numeryje (1939 m. 
geg. 11 ,d.)( ycLfilosofuoja apie 
taiką ir karą Antanas Bimba ir 
redakcija. Bimba atsiliepia 
skeptiškai apie popiežiaus Pi
jaus XII pastangas palaikyti 
taiką, prikalbinant fašistines 
valdžias nekelti karo. O redak
ciniame straipsnyje dėl tų po- 
piečiaus laikos pastangų sako
ma:

Antros. klasės kupė sėdi vie- I 
nas kariškis, o kitas civilis žmo- i 
gus. Kariškis svetimoje, ne šio ] 
krašto uniformoje apsirėdęs. 
Pilka jo miline, veik žemes 
spalvos. Galva jo papuošta rusu 
Jono žiauriojo laikų kepure. 
Viršus smailus, mažutis mau
kas, medžiaga tokios pat žemėb 
spalvos. Kariškio Veidas liesa*, 
išdžiuvęs, rusvas, juodi plaukai, 
akys šviesiai rudos su žalsvu 
antspalviu, gyvas, gal nuobra- 

Į diškos.
Sėdi jisai tyliai ir ruko. Ci

vilis judrus žmogus. Jo veidas 
skaisčiai raudonas, gyvos, mei?- 
vos akys, šelmiškai primerktos 
Jisai ruko angliško tipo pypku
tę. Melsvi durnai plonute srove 
iš jo lupų eina.

Atrodo, kad juodu abudu no
rėtų vienas kitam tarti žodį, bet 
nesuranda progos. Pagaliau ka
riškis žvilgtelėjęs į langą klau
sia civilio žmogaus:

—Atsiprašau, sakykite, karia 
pavasario lauko darbai pas jus 
prasideda ?

Sunku pasakyti, matote pa* 
mus individualiai kiekvienas 
sau darbus pradeda. Jisai prisi
taiko laikui ir orui, bendro į- 
sakvmo nėra. •F

Taip civilis žmogus atsakęs 
lyg sau nusijuokia ir vėl leidžia 
pypkes melsvus durnus.

—Bet kaip žiema, ar ilgai pas 
jus tęsiasi, — vėl klausia karisJ 
kis.

“Taikos visi trokšta, apie 
taiką visi šneka ir net mel
džiasi. Bet tas neveikia Hitle
rį ir Mussolinį. Jie taikos ne
pripažįsta. Kad parodžius, 
jog jie nieko nepaiso ir eis 
pasibrėžtu keliu, nors čia ir 
sprandą nusisuktų, jie suda
rė fortnalę inilitarinę sutartį. 
Dabar stengiasi dar gauti ir 
Japoniją.

“Kaip atrodo fašistinių ag
resorių nesuvaldys jokie troš
kimai ir prašymai. Neužilgo 
veikiausia prisieis su jais per
siimti spėka.”

BELGIJOS NACIAI
Suorganizuodami Norvegijoje 

“penktą kolumną”, Vokietijos 
naciai galėjo staigiai įsiveržti į 
Norvegiją, nesutikdami beveik 
jokio pasipriešinimo. Tokią pat 
taktiką Hitleris, matyt, planuo
ja pavartoti ir prieš kitas ne
utralias valstybes.

Belgijoje, pav. veikia ne tik6 
tai slapti nacių agentai, bet ir 
atviri hitlerizmo rėmėjai, kurie 
viešai skelbia, |<ad Belgija turi 
būt prijungta prie Vokietijos* 
Didžiausias jų skaičius yra tat* 
pe flamų (flamandų). Jie yra 
susiorganizavę į “National-So- 
ciaiistischc Vlaamsche Arbei- 
dcrpai-tij”. »

“šitie žmonės”, rašo vienas 
Amerikos laikraštis’, “sako, 
kad ‘ne tiktai flamų proviii*

“Bėda1 su tais amžinais pa
cifistais (taikos šalininkais.— 
“N>” Red.) yra ta, kad jie 
perdaug tiki į galią gerų no
rų karo klausimo išrišime. 
Nežiūrint to, kad fašistinės 
šalys ugnim spjaudosi ir gin
klu visiems grūmoja, musų 
pacifistai prisimygę ‘pryčina’ 
demokratinėms šalims nusi
ginkluoti ir atsiduoti likimo 
valiai.

“Niekas iš to neišėjo ir ne
išeis.”
Vokietijos fašizmas tuomet 

dar tiktai “spjaudėsi” ir “grū
mojo”. O šiandien jisai jau šau
do ir bombas mėto. Tad jeigu 
tuomet demokratines šalys tu
rėjo ne “atsiduoti likimo va
liai”, bet stoti į kovą prieš ag-* 
resorips, tai juo labiau jos turi 
tai daryti dabar.
Vokieti j a—karo agresores. -I

Apie tą patį laiką (1939 m. 
geg. 5 d.) “Laisvė” parašė visą

pradėjo karą, 
šalims dabar- 
spėka” su ag-

bimbininkai

šio 1 d. Hitleris 
Užpullomsioms 
tenka “persiimti 
fesorium.

Bet Biiųba ir
kurie pirmiaus taip karštai įro
dinėjo, kad demokratijoms ki
tokios išeities nėra, kaip su gin
klu rankoje stoti prieš Hitlerį, 
šiandien jau kalba visai prie
šingai. Demokratijas* kurios gi
nasi nuo užpuoliko (ir kurias 
jie pirmiaus smerkdavo už ne
sipriešinimą nacių agresijoms!), 
jisai dabar vadina tokiais pat

Juk tai yru žmonių mulkini
mas.

KAUNAS — žiniomis iš pali
kimų šaltinių* eilė lietuvių Su
valkų ‘trikampyje” kurie ank
sčiau vokiečių buvo išvežti į 
priverčiamojo darbo stovyk
las, esą paleidžiami ir sugrįž
ta į savo gyvenamąsias vietas, 
išskyrus tuos, kurie esą patys 
pareiškę norą pasilikti Vokiė-

tilę žinių ir straipsnių, aiškiu-1 tijoje. , 4

Bet sakykite, ką reiškia jūsų 
ženklai ant rankovės, raudonas 
skliautelis ir šit tasai kūgis su 
piautuvu?

—Tai politruko ženklas, kiek
vienas kariuomenės padalinys 
turi savo polilruką.

- -O kas yra tasai politrukas?
- -Tai politinės minties auklė

tojas, vedėjas...
—Šitaip, kitų kariuomenes 

turi savo dvasios vadovus, ku
nigus, jūsiškai popus, bet 
pas mus ne madoje.

—Politrukas ir kunigas, 
ne visviena ir tas pats, mes 
litinėje kryptyje darbuojamės...

—Tiesa, maža panašumo, mu
sų kunigai sielas saugo, o jus 
politinę ištikimybę, ar ne tiesa?

—Panašu, bet mes nesaugo- 
me, o tik auklime!

—Iš esmės skirtumas, bet for
ma ta pati. Vadinasi*, ir jūsų 
armija neapsieina be dvasios tė 
vų. Bet musų gyvenimo sąlygo
se jie nereikšmingi, o tik berei
kalingas papuošaląs, dekoraci
ja, tai tradicijos liekana, vadi
nasi, ir jus senais takais žen
giate.

tai
po-

pas mus visa nauja! 
kariuomenėje pas jus 
tie patys, dvasios tėvų 
esama...

—Bet 
laipsniai 
taip pat

— Bet musų uždaviniai kiti!

—Mes tai darome išeidami iš 
musu valstybės interesu.

—O mes ką darome, tai da
rome iš musų krašto žmonių

Politrukas nutyla. Ieško papi
roso ir suradęs jį užsirūko ir

(Bus daugiau)

KORESPONDENCIJOS

v

—Visaip būva, tokios šaltos 
žiemos, kaip šiemet, seniai bu
tą. Musų žmonės mena, kad to
dėl šiais metais tokia šalta ir 
ilga žiema, kad svečių iš šiaurės 
sulaukėme.

Kariškis šiokį atsakymą su
laukęs nusišypsojo. Jo rusvo* 
akys gyvai sukruta. Ir vėl abu
du tyli.

—O kaip jus žemę dirbate, 
ar mechanizuotą jėgą vartojate, 
— kiek patylėjęs klausia kariš
kis.

—Kaip kas nori ir kaip kam 
patinka, pas mus laisva, jokie 
įsakymai čia neveikia, - - a įsa 
ko civilis žmogus.

—Taip, — lyg svajodamas 
sako kariškis, — duonos turite.

—Man įdomu, ką reiškia jū
sų tie ženklai, štai atlapose jū
sų milinės, — klausia civilis.

—Matote, aš pulkininkas lei
tenantas..,

—Pulkųiihkas leitenantas, tai 
Vadinasi, ir jūsų kariuomenėje

vienoje buožių armijoje...
—Gal ne visai taip, bet juk 

reikia armijos pareiginius kaip 
nors iš eilinių išskirti...

—Suprantu, bet seniau pas 
jus taip nebuvo?

—Seniau mes daug visokių 
kvailysčių darėme.

—O dabar ?
—Dabar jų nekartoj ame.
—Vadinasi, stagnacija, vieto

je stovite, o štai mes ir dabar 
kaip ką veikdami suklystame, 
juk žmogus iš savo klaidų mo
kinasi.

—Gal būt, bet mes dabar ne
klystame! — Atkerta kariškis.

—Mes netvirtiname* kad ne
klystame, kas šiandien mums 
atrodo neklaidinga* žiūrėk, me
lai kili apsisuko ir atrodo, kas 
seniau buvo daryta, daryta klai
dingai.

—Tokius nukrypėlius mes 
baudžiame, — - trumpai atkerta 
kariškis,

—O mes iš jų tik mokinamės darbą šios kolonijos 
ir juos ramybėje paliekame, tikrai verti pagyrimo.

Indiana Harbor, Ind
Sunkiai serga Ona 

Valavičienė
Prieš kiek laiko sunkiai su

sirgo p-ia Ona Valavičicnc. .Jai 
buvo padaryta vidurių opera-

goninėje, ji dabar grįžo namo 
ir yra gero daktaro priežiūro
je. Kas dieną eina geryn. Rei
kia manyti, kad po mėnesio ji

P-ia Valavičicnc yra labai 
darbšti ir sumani moteris. SLA 
185 kuopoje jau trylikti metai 
kaip eina finansų raštininkės 
pareigas. Butų sunku surasti 
kitą asmenį, kuris galėtų ją to
se pareigose pavaduoti. Jei ji 
pasiima ką padaryti, tai visada 
ir padaro.

Valavičicnc, be Susi\ienijimo, 
priklauso ir kelioms kitoms or
ganizacijoms.

Linkiu jai kaip galima grei
čiau pasveikti ir vėl energingai 
dirbti visuomeninį darbą.

Mrs. Anna Rindokas.

Vandergrift, Pa
Musų kolonija pasižymėjo

Vandergrift lietuvių kolonija 
nėra labai gausinga, bet savo 
veikimu pasižymi. Lietuvių iš 
viso priskaitoma 165 šeimynos. 
Visi labai vieningai veikia. Gy
vuoja D. L. K. Vytauto Draugi
ja, kuri turi gražų namą su sve
taine; Taip pat yra ir lietuvių 
parapija.

• Prieš kiek laiko Vytauto 
draugija surengė šokius Vil
niaus krašto nukentėjusių lietu
vių naudai. Pelno liko <$96.52. 
Tam pačiam tikslui parapijoje 
buvo sukelta <$62. Tokiu budu

sukėlėgrifl lietuviai sukėlė <$158.52. 
Tai visai neblogai. Už tą gražų 

lietuviai 
—A. M.
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Lietuvos Padangėje
VILNIUS. — Lietuvos Rau

donojo Kryžiaus atstovas Jur
kūnas šeinius painformavo 
spaudą apie karo atbegėlių iš
kėlimą iš Vilniaus į kitas Lie
tuvos vietas. Paprastai niekur 
atbėgėliai nėra laikomi dide
liuose miestuose. Pavyzdžiui, 
Ispanijos pilietinio karo metu 
atbėgėliai ispanai Prancūzijo
je, Šveicarijoje, Italijoje, Portu
galijoje ir kt. kraštuose buvo 
telkiami provincijoje, specialiai 
tam tikslui parinktose vietose.

Karo atbegėlių iškėlimas iš 
Vilniaus buvo numatytas jau 
seniau, tačiau iškėlimą sutruk
dė dideli šalčiai. Užsienyje su
rinkti ar nupirkti drabužiai dėl 
karo veiksmų vakaruose nega
lėjo laiku pasiekti Vilniaus; kas 
buvo laukta Kalėdoms, sulauk
ta tik Velykoms. Tad orui atši
lus, iškėlimas pradėtas sparčiai 
vykdyti. Gyvenę bendrabutyje 
geležinkeliečiai atbėgėliai jau 
perkelti į Kybartus. Studentai 
ir kiti moksleiviai keliami į Ža
garę. Tuojau po Velykų į Ro
kiškį keliami visi buvę kariai. 
Žydai atbėgėliai taip pat kelia
mi į įvairius miestelius; jau 800 
jaunųjų žydų “chalucininkų”, 
besirengiančių į Palestiną, eva- 
kioti.

Nenoriai keliasi į provinciją 
buv. lenkų Stepono Batoro uni
versiteto studentai, kurie būti
nai nori likti Vilniuje įr kitus 
kursto. Bet Vilniuje jiems nė-

TVOROS
Budavokite ir taisykite savo 
tvoros už šias žemas kainas.

Nauji Ceder stulpai, 7 «4 Aę
pėdų ilgio kiekvienas .... I V
Tvoros dratai ............ 8* pėda
2x4 8 iki 16 pėdų .... 2^ pėda 
Pentas reguliariškai $2.00 vertės, 
dabar specialiai už .... $1.25

Pirkite ant kredito per 3 me
tus išmokėti. Tik ant jūsų parašo

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY*CO.

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

Atidarą sekmadieniais iki pietų.

ra kas veikti, o kas nori mo
kytis, studijas gali tęsti ir pro
vincijoje. Tiesa, provincijoje 
nėra liuksusinių viešbučių su 
didmiesčių patogumais ir resto
ranais, bet yra sveikos, ramios, 
nors ir kuklios, atbėgėliams gy
venti sąlygos. k

Šeinius pareiškė, kad visi at
bėgėliai, kurie priešinsis Raud. 
Kryžiaus nurodymams bei pat
varkymams, nustos jo globos 
ne tik materialiniu, bet ir vi
sais kitais atžvilgiais.

VILNIUS. — Kriminalinės 
Policijos Vilniaus Apygardos 
viršininko žiniomis, nusikalti
mai Vilniuje pastebėtinai mažė
ja. Pranešimų apie nusikalti
mus gauta pereito lapkričio 
mėn. 782, gruodžio mėn. 725, 
šiemet sausio mėn. 524, vasa
rio. — 588. Policija sulaikė 
pereitų gruodžio ir lapkričio 
mėn. 575 nusikaltėlius, o šių 
metų sausio ir vasario mėn. 
440. Taigi, ntio lapkričio 1 d. 
iki kovo 1 d. buvo sulaikyta 
1,015 asmenų, kurie beveik vi
si perduoti teismo organams 
nubausti. Didelė suimtųjų dalis 
pasirodė esą recidivistai, pada
rę po keletą ar net po keliolika 
nusikaltimų. Nors nusikaltimų, 
ypač stambesniųjų skaičius yra 
sumažėjęs, tačiau nusikalsta
mumas Vilniuje tebėra didelis. 
Manyti, kad Vilniuje nusikalti
mai sumažės greit iki minimu
mo, netenka, nes čia esama 
dar daug tamsaus gaivalo.

Pačioj pradžioj svarbiausias 
‘kriminalinės policijos uždavi
nys buvo išaiškinti ir likviduo
ti organizuotas gaujas įsilauži- 
kų ir plėšikų. Kaip jau žino
ma, buvo suimtos ir perduotos 
karo teismui dvi stambios plė
šikų gaujos ir dvi organizuo
tos įsilaužikų, pasivadinusios 
“Aukso Vėliava” ir “Broliu Są
jungą”, kurių dalyviai buvo tik 
žydai. Šių sąjungų nariai plė
šikai labai sumaniai plėšdavo 
krautuves ir greit suslėpdavo

«cmE-NAUJIENŲ Telephotd

TERRE, HAUTE, IND. — Bay Brown, kuris pasižy
mėjo kaipo ‘‘bolininkas?’

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

Turtas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4,500,000.00
M tsargos fondas virš
Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt. 
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$325,000.00

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSVRED

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141

■ • - i i. ■ ■ ‘ ■ • - ■ - “ -

1iSTATOME NAUJUS
I A MUS

MURINTUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokėsit už savo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI

B. SHUKIS & CO.
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ.

Telefonu LAFAYETTE M24

pagrobtas prekes. Jei kuris šių 
“organizacijų” dalyvis patenka 
į teisingumo rankas, tai liku
sieji laisvėje turi šelpti jį ir jo 
šeimą. Dalis šių vagių įsilauži
kų jau sulaikyta ir perduota 
teismui, dalis pabėgo į užsie
nius, o dalis tebesislapsto. Dar 
tipinga yra Vilniaus vagių bei 
įsilaužikų operacija, savotiškas 
“raketas”, vadinama “na obščij 
geld”, kas plėšikų žargonu 
(slaugu) reiškia, kad vagių įsi
laužikų tarpininkai pasiūlo ap
vogto buto ar krautuvės savi
ninkui savo daiktus ai* pfrekes 
iš vagių atsipirkti. Dabar, kri
minalinei policijai budriai vei
kiant ir sekant, tokios machi
nacijos ir labiausiai patyru
sioms Vilniaus vagims pasidarė 
rizikingos, tad šios rūšies “ra
ketas” retai bepasitaiko. Pažy
mėtina, kad Vilniaus vagys bei 
įsilaužikai kai kada vyksta į 
Kauną “gastroliuoti” ir yra čia 
padarę keletą stambių įsilauži
mų. Kauniškiai vagišiai savo 
vilniškiams “kolegoms” atsire
vanšuoti vengia, viena kadangi 
vilnieškiai daugiausiai yra žy
dai, o kauniškiai “krikščionys’, 
kita, kad kauniškiai jau iš se
niai pažįsta Lietuvos kriminali
nę policiją ir labai bijosi pri
verčiamojo darbo stovyklos. 
Vilniuje be to dar labai buvo 
paplitusi k i šen vagys te. kišenva
gių specialistų knibždėte knibž
dėdavo bankuose, pašto, gele
žinkelio stotyse ir k t. viešose 
įstaigose. Krim. policija jų ne
maža suėmė, jų tarpe net 
“tarptautinių garsenybių”. Da
bar šie “menininkai” išsiunti
nėti į priverčiamo darbo sto
vyklas ir Vilnius tiek ntirt jų 
apsivalė, jog net per šv. Kazi
miero mugę beįvyko vos dvi 
kisenvagystės ir lai tik su men
kais nuostoliais.

Vis lik kriminalinės put. vir
šininkas mano, kad Vilniuje 
nusikaltimai iki minimumo ne 
taip greit tesumažės, nes čia la
bai daug dar esama tamsaus 
gaivalo.

tik trejetą metų praslinkus^ po 
trečiojo padalinimo, Lietuvą 
prijungus prie Rusijos, rūmai 
perėjo caro nuosavybėn, čia gy
veno rusų general-gubernato- 
riai ir pats Muravjovas Kori
kas, kuriam vėliau prieš rū
mus buvo ir paminklas pasta
tytas, kurį rusai 1915 m. pasb 
traukdami “nukorę” išsivežė. 
Tuose rūmuose apsistodavo vi
si rusų carai, pradedant Povi
lu I, čia viešėjo Prūsų kara
lius Vilhelmas, paskutinysis 
lenkų karalius Stanislovas Au
gustas ir Prancūzijos karalius 
Liudvikas XVIII; iš šių rūmų 
trumpą laiką 1912 metais Na
poleonas valdė visą Europą. 
Lenkams po 1920 m. spalių 9 
d. okupavus Vilnių, čia vieš
pataudavo lenkų vaivados, iš 
šių rūmų vaivada Boc:anskis 
likvidavo visas lietuvių draugu 
jas, biblioteka^, mokyklas ir 
buvo apmarinęs lietuvių kultū
rinį gyven’mąs čia atvykęs il
sėdavosi Pilsudskis, iš tų rū
mų balkono 1938 m. kovo 19 
d. ultimatumo dienomis lenkų 
f analizuotai miniai šaukiant 
“marš na, Kovno” lenkų mar
šalas Smigly, Rydz pritarian
čiai šypsojosi, šiandie čia gy
vena Lietuvos vyriausybės auk
štasis Įgaliotinis.

Rūmai tebėra apstatyti šm- 
tus metų išlaikiusiais brangiais 
Liudviko XVI stiliaus ir “em- 
pire” stdiaus baldais, sienose 
kabo garsių dailininkų paveik
slai ir Vilniaus vaizdai, kam 
barių lubos išpuoštos brangia’s 
frėskais ir geometrinėmis figū
romis padirbtas grindų parke
tas. Esama kambarių ir sd 
charakteringais baldais, ap
muštais lietuvių namų darbo 
audiniais, kuriuos lenkai ban
dė pasisavinti, kad tai esą jų 
kultūros padarin’ai. Vestibiuly
je, didžiųjų - laiptų nišoje su 
kryžiuotos trys ietys, ant ku 
rių užmautas senoviškas gele
žinis aprūdijęs skydas su iš- 
iškaltomis Algirdo ir Birutės 
figūromis.

*4

SALTIMIERO Rytmetinių
RADIO 

PROGRAMŲ 
It:00 VALANDĄ RYTO

RAŠTlNft:
8912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

1480 KYLOCICLES

VILNIUS. — Vilniuje yra 
datig senų ir puikių pastatų, 
turinčių d.delę istorinę vertę, 
tačiau maža tokių, kurie gale- 
tų susilyginti savo praeitimi su 
Reprezentaciniais Valdžios Rti- 
mais, kitaip tėbėvadihatnais 
Vyskupų rūmais. Pastatyti jie 
šešioliktojo amžiaus gale vy
skupams it čia buvo jų nuola
tinė buveinė. Phsktitinysis tuo
se runguose gyvenęs vyskupas 
pavedė juos garsiajam Kated
ros statytojui architektui pfof. 
V. Gucevičiui atremontuoti, 
kurs ritmus perdirbo neo-kla- 
siškuoju styliumi su puikiu k-o- 
lomi portiku. Prieš pat Lenki
jos ( r Lietuvos) padalinimą 
rūmai buvo perėję į lenkų 
“rzeezpospolitos” rankas, bet

se atsirandąs mezzosopranas.
P. Karvelieilė Atėnų operoje 

išdainavo trejus metus ir prieš 
pat karą parvažiavo į tėviškę, 
o dabar gyvena Vilniuje. Apie 
Vilnių dainininke išsireiškia, 
kad jis yra lietuviams tas pat, 
kas Roma italams ir Atėhai 
graikams. VilhiaUS pilis — tai 
Atėhų akropolis. Tėti, Atėnuo
se, senovės šventyklos griuvė
siai yra naktimis apšviešiami 
prožektoriais, čia, Vilniuje, pa
našiai apšviečiamos Katedros 
kolonos, Gedimino pilies bokš
tas. Vilniuje, kaip it Romoje, 
labai daug baroko; atrodo^ jog 
vaikštai po senąją Romą. Jei 
karas greit baigtųsi* dainininkė 
vėl grįšianti Į AtSntiS. Ruošia 
l'etuvišką repertuarą, kad ga
lėtų Graikijoje popui lėtinti Lie
tuvą ir gražiąją lietuvišką dai
ną.

kad gyvūnija butų griežtai ap*- 
saugota nuo tolimesnio naikini* 
mo. i J

BARRICKS
PAINI STORE

PIRKIT NAUJA 
Chrysler dirbt* p|vm»Hiih

Tai yra Geriausi it Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALŽEKAS MOTOR SALES
«U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

i ....

KAUNAS. — Patir ama, kad 
Suoinojoje, ypač Viipuri (Vi- 
borgo) apylinkėse gyvenę lie
tuviai, kurie prieš suomių ru
sų karui prasidedant jau buvo 
iš los srities evakuoti į kitas 
Suomijos dalis, rengiasi grįžti 
Lietuvon, iš kur — prieš daug 
metų buvę iškeliavę. Iš ViipU- 
rio evakuojąs! ir dar likusieji 
lietuviai, apsisprendę nepasi
likti po Sovietais.

VILNIUS. — Karui baigian
tis, daug gyventojų turėjo įsigi
ję ginklus ir pradėjo be atodai
ros medžioti miškų žvėrelius. 
Per trumpą laiką spėta apnai
kinti daug stambesnių paukš
čių, žvėrių ir žvėrelių. Įsistei
gęs Vilniuje Taisyklingos me
džioklės dr-jos skyrius padarė 
žygių į atatinkamus organus,

6050 S» Halsted St.
Pirma 5905 So. Kedžie Avb.

Turime 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 pilną 
pasiijinkimą reikalaujamų 
dalykų. Ateikit pas muš 
geriausios rūšies popierių ir 
malevų — nebrangia kaina!

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 S. Halsted St 
Tel. Boulėvard 0014

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

TIK PAŠAUK '

Englewood
ATDARA VAKARAIS: ANTR.

KETV., ŠEŠT.
Sekmadienį iki pietų 

(Greito pristatymo patarna
vimas).

........ . " " ■■■■ > 
Turime visą eilę

LANGAMS UŽLAIDAS 
Nominale kaina

Ą.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG Df STANGI* 

MOVING
Perkraustom fomičius, pianus jr 
visokius rakandus bei storus 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga- 
rahtuotas. Taipgi pristatėm an
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

Iii 1 n.i.i
A

• fotografas

IŠPARDAVIMAS
MOTINOS DIENOS PROGA

PAGERBKITE SAVO BRANGIĄJĄ MOČIUTĘ, NUPIRK
DAMI JAI NAUDINGĄ DOVANĄ. GALIMA PIRKTI 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS. PREKĖS BUS 
PRISTATYTOS TĄ DIENĄ.

Maža RCA Victoi; ar P.hilco Radia už .................. $9.95
Minkšta Rocking Ghair už ..........  — $9-0.5
Sieninis Laikrodis Mušantis Valandas .................. $9-(J5
26 Šmotai Sidabrinio Stalui Seto .....  ;........ $9-95
Geras Spriuksinis Matracas .................   $9.95
Gražus Ghenille Užtiesalas Lovai .......................... $4-95
Gražus Aksominiai Paveikslai po .... .....................  $1.45
Geri Vilnoniai Blankclai po ......  $4-95

Geras Gazinis Pečius, Skalbiama Mašina, Gera Lempai 
Bedroom Sėtas, Karpetai, Studio Couch Sofos, Valgomo 
Kambario Setai, Elektrinės Ledaunės, Radijus — Ant Vi

sų Didelis Pinigų Sutaupymas.

only KROEHLER can 
give you this comfort!

CONRAD
FOTOGfcAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo- 
ierniškomiš užlai- 
iomis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

t, i —»

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus priva
žiavimas, graži vieta piknikams. 
8600 W. lllth St., Worth, III.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $4 0 E n
Išima Už ............... *IU.UU
[“S!"“ *50.00
RAUDONGYSLIŲ $,OE 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIŽMAS $9 H H 
Greita Pagelba ....... L«UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 HA
ir vaistai .................... * I -UU 
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. kedzie«Ave. Chicago

VILNIUS. -r- Vilniuje šiuo 
metu gyvena Atėnų (Graikijo
je) operos solistė lietuvaite 
mykštienc P. Karvei’, cne. Ji 
prieš keletą melų mokėsi Itali
joje, šv. Cecilijos konservato
rijoje, pas garsią prof. Gni- 
baudo, pas kurią yra mokiusio- 
si ir Kardelienė, Kalvaitytė, Jd- 
nuškaite-Zaunienė ir’ eilė kitli 
Lietuvos operos solistų. Ji dai
navo su operos trupėmis Itali
jos miestuose ir pirmoji lietu
vaitė buvo pakviesta dainuoti 
Italijos karaliaus rūmuose. Ka
ralienė ją tada apdovanoji) 
brangiomis dovanomis. Bedai
nuodama Italijoje^ ji susipaži
no su Alūnų operos direkto
rium ir buvo pakviesta ten dai
nuoti, kaip retas pietų kraštuo

The Icfebl Family chair. 
YbU ledh back and re
idinė to arty position. 
You tęst irt ščlid comlort.

Gražios Didelės Minkštoms Kėdės Po 
$19.50 ir Aukščiau

Jos. F. Budrik
Furniture House,

3409-21 So. Halstėd St. Tel. Yard 3088

WCFL 970 k. Radio Programas nedėlios vakare 9 valand. Makalų 
drama ii* gėra brkbštrd.
WAAF 920 k. International Pot-Pouri 5:30 vakaru—Liaudies

, dainos.

Kj.. H.n nn ; —i

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN, Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WĖST 43-Rb StRĖET 

Chicago, III.

Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA

iš stoties

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

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranbšimus.

Garsinkitės “N-nose”



NAUJIENOS, Chicago, III. Fsnktad., balandžio 26, 1940

Organizuoja K-tą
Vilniaus Našlaičiams
Šelpti

Rengia pramogą šį šeštadienį
Teko sužinoti, kad yra orga

nizuojamas komitetas Vilniaus

nas ir remtinas darbas. Tam 
tikslui yra rengiama pramoga 
šeštadienį, balandžio 27 dieną,

811 \V. 33 St. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Bus kortų ir kauliukų 
lošimas, o po lošimui šokiai ir 
kiti įvairumai. Laimėtojams 
bus duodama puikios dovanos. 
Bilietai 25c.

Šios pramogos visas pelnas 
bus siunčiamas per Lietuvos 
konsulatą Chicagoj, P. Dauž- 
vardį, tiesiai į Vilnių.

Kiekvienas prie šio parengi
mo kuom nors prisidėjęs as
muo bus skaitomas šio komi
teto nariu, ir kviečiamas j se
kantį susirinkimą, kuriame bus 
aptaria tolimesnis veikimas ir 
bus sudaryta valdyba.

Sumanytojos
šio komiteto sumanytojos ir 

šios pramogos rengėjos yra 
J. Gulbinienė, P. Balickienė, P. 
Grybienė, M. Zolpicnė, J. Va- 
rašienė, S. šuolienė, A. Žilvitie- 
nė, M. Micevičienė, O. Feran- 
tienė, A. Micevičienė, R. Plal- 
kauskienė ir neseniai grįžusi iš 
Anglijos p. S. čerienė.

Gerbiama visuomenė

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St.

Te!. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina
Al. Gudaitis, Sav.

VVestinghouse
ŠALDYTUVO

OPERAVIMAS KAINUOJA PI
GIAI,—J MĖNESI ELEKTROS 

ISVARTOJA.
TIK UŽ
38c

Pirkdami VVestinghouse šaldy
tuvą, palyginkit su kitais šaldy
tuvais. Persitikrinkite., patys. 
VVestinghouse šaldytuvas sutau
pys jums daug maisto.

Ilso

b new "Ari$*«crat &"

lanfel
Furniture 
Company 
2602 W. 69th St.
Phone HEMLOCK 4747 
DANIELIUS T. KEZES 

Savininkas

yra 
prašoma prisidėti prie šio kil
naus darbo kad ir su maža da
lele. Mes dėl to nenukentėsime, 
o musų brangios sostines var
guomenei bei našlaičiams šiek 
tiek skurdą sumažinsime.

žinių Rinkėja.

N A U JIE N U- A C M E Telepho t o
DĖS MOINES, IA. — Mar

le Lindsten, . kuri laimėjo 
gražiuolių karalaitės titulą.

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus 

edyboms 
(Chicagoj)
Anthony Pasko,

Darl'nger, 21
Ben Chelmer, 50, su Roselyn

Valentą, 44
Joseph Butkus, 23, su Salome

/asaitis, 20
Bernard Bihrens, 25, su Rose

Kaspar, 24
Bruno Norvi le, 24, su Jose-

phine Rakčiukas, 24
WaLer Kiausakis, 25, su He*

en Nazninskas, 22
George Koszyk, 26, su H:kn

Paszkeit, 20
Raymond Wickhąm, 25, su 

Adele Sirnko, 21

20, su Rose

JŪSŲ KAIMYNINĖ KRAUTUVĖ
Atskiras krautuvininkas k’ek- 

vienas savo apylinkėje atlieka 
labai svarbias pareigas. Juo pa
sitikima, kad jis atsakančiai 
aprūpina apylinkę — savo pir
kėjus valgomais bei kitas

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Užsirašykit į 
Savo Kalendorių! Kmo-TeatraS

teikalauja

William Janke nuo
Janke

R ith

Mid\vesl Stores savininkas ir 
čia savo 'pareigas atlieka tin
kamai, nes organizacija turi 
nuosavus sandėlius, iš kurių 
savo narius gali aprūpinti pre
kėmis kokiu tik reikia laiku,

jiems reikalingais daiktais. Kas Paskui. Organizacija turėdami 
reiškia, kad toks krautuvin’n- stambias pirkimo pajėgas, per
kas turi būti savo šakoje gerai ka urmu tiesiai iš gamintojų 
patyręs ir ž poti savo pirkėjų ir dirbtuvių, vienkart, sutaupy

dama labai daug. Tą ji perlei- 
kad džia savo nariams žemesnių

čia ant krautuvninko pečių de- kainų formoje. Tą patį pada- 
dama labai didelė atsakomyb“. ro nariai ir savo pirkėjams.
Ištiesų, taip ir yra. Tačiau Mid-j Tad, kiekviena šeimininke 
west Stores krautuvninkas to- norėdama apsipirkti prekė nb 
kioms pareigoms atlikti 
pilnai pasirengęs, 
gauti šviežiausias,

reikalus.

yra žemesnėm kainom ir geresnės 
Čia galima kokybes pirmiausia turėtų pa- 

grynas, svei- sižiurėti Midxvest Stores krau- 
kas ir puikiausios kokybės pro- tuvčse. Kaipo pavyzdį, kokias
kės galimai žemiausia ka na.

Kitas labai
prekes ir kokiomis kainomis 

svarbus dalykas tos krautuvės pardavinėja, pa- 
prekybininko gyvenime tai sku- sižiurėkite šiandien Naujienose 
bus ir našus patarnavimas. Ijų skelbime. (Skelb.)

MODERNIŠKAS LIGONINĖS 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams ......... $15
UŽAUGUSIEMS ................. $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
oininkų štabą. Prieš viską yra 
igon’o patogumas.
BLAINE RAMSAY IIOSPITAL 

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.
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Gegužės 5-tą! —
Gegužės 5 d. įvyksta p-Iės 

Onos Skeveriutės pirmas kon
certas. Visi kultūringi Chica
gos lietuviai, parodykim, kad 
mes esame drauge su tais mu
sų jaunais men ninkais. kurie 
savo balsu ir talentu įneša į 
musų gyvenimą kibirkštėlę ma
lonaus jausmo.

Musų kuoskaitingiausis at
silankymas ne tik padrąsins 
musų jauną, gabią dainin nkę 
toliau veikli fhusų tarpe, 
taippat duos progos 
aukštesnį išsilavinimą 
ir damos srityj.

Koncertas įvyks 
Kimball Hali sa’ėjc,
Wabash A’ve., kaip 8:15 v. \

Dainininkų Draugas.

bet 
pasiekti 
muzikos

gražioje

Gary Lietuviai
Laukia “Birutės”
Atvažiavimo

Kultūros Draugijos Vakaras
GAR Y*. — Paskaitę Naujie

nose apie Birutes choro pasek
mingą koncertą Chicagoje, Ga
ly lietuviai nekantriai laukia 
Birutės atvažiavimo į šį mies
telį balandžio 28 d. išpildyti 
koncertą Lietuvių Kultūros 
Draugijos vakare Saxon Hali 
salėje, 1625 West 15 Avė.

Choras išpildys puikų kon
certą senų ir naujų lietuvių 
dainų. Solistai bus visų mėgia
mas baritonas, Stasys Rimkus,] 

(Elena Vespcnderaitė, kuri ža-

Dr. Kildare ir vėl gydo mū
viu entuziastų nuobuodulį. Šį 
kartą jis įklampoja į naują 
misteriją ir vėl su d-ro Giles- 
pio pagelba išriša painų klau
simą ir tuo patikrina vyresnio 
gydyto j o pas* t i k c j imą.

šiame veikale Lew Ayrcs pa
rodo daug tobulesnį ir bent 
kiek sūri m tėjusį studentą-dak- 
tarą Kildare rolėje. Matyti, jis 
atsieks d-ro Gilespio idealą — 
kad ir imtų dar penketą šeše
tą ar ir daugiau epizodų tą jo 
tobuli n imąsi parodyti.

Tad “Dr. Kildare’s Strange 
Case” yra rodomas Apollo te
atre šią savaitę; Lionei Barry- 
mone tebelošia rolę rimtai ser
gančio, bet vikriai individualiu 
daktaro; Larainc Day yra ža- 
vėjanti slaugė, kuri giliai mvli 
jauną Dr. Kildare; o pastarasis 
galop parodo taip na t tikrus 
jausmus dėlei p-lės Day.

Ypatingai žingeidi! bus pa
matyti. kaip jaunasis daktaras 
ir slaugė duoda proto liga ser
gančiam ligoniui insulino gydy
mą. Jausmingas charakter’za- 
vimas. Gerai įsitėmykite.

Be daktarų dramos, išgirsite 
Dcnnis Morgan maloniai dai
nuojant trumpoj pasakaitei 
apie vakarų .“kauboisus” ir 
džiaugsitės puikiai technospal- 

kalnais, 
tipiškais

Gavo
Pprskiras 1

Agnės Tarrant nuo Ralph 
Tarrant.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

'‘Liberty Groye” 
Atidarymo Iškilmės 
Gegužės 5 d.

ką Birutės koncerte Chicagoje, 
Ieva širvai te ir nauja daininin
kė, Albina Kasparaitė.

Koncertas prasidės lygiai 6 
vai. vakaro. Po programų) bus 
šokiai. —Korespondentas.

Laikas Malevoti!
Daleiskite mums pagelbėti jums pagražinti 
jūsų namą. Mes turime pilną pasirinkimą 
namų malevos, varnišių, šelakų ir sienoms 
popierų.

DYKAI Patarimas Dėl Dekoracijų.
DYKAI Dastatymas Visoj Chicagoj.

SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE

1411 S. Halsted Street Tel. Canal 5063

vio nufotografuotais 
gražiais arkliais ir 
rodeo žingeidumais.

Antra vertus, jeigu 
j nusitarsite mūvės aplankyti ir 
norite pamatyti gerą “stage 
sho\v”, bus ne pro šalį užeiti į 
Chicago teatrą, nes ten vande
nilis įvairus ir jo žvaigždė yra 
vikrioji Ethel Shutta. O veika
las yra apie Židikus — tėvą ir 
sūnų — kuris vadina save 
“Johnny Apollo”. Tyrone Po- 
wer yra sūnūs; Edward Arnold, 
tėvas; o Dorothy Larnour, ne
paprasta panelė, kurios širdis 
yra tyras auksas, kad ji ir iš 
lauko nėra švelniausia.

šiandien

Per eilę metų “Liberty 
Grove” Chicagos ir apylinkių 
'■‘etuviams buvo žinoma kaip 
“Dambrausko fąį-iųą”.

Ape prieš metus laiko šią 
farmą į savo rankas paėmė ga
bus restorantinij^kąs p. Jonas 
Pilkis, ir iš farmos padarė tik 
ra dvarą. Dabar;--ŠE vieta yra 
vadinama “Liberty Grove”. Tai 
viena iš gražia ūs ų ir patogiau
sių vietų pikniliams Chicagos 
apylinkėj.

čia šiais metais rengia savo 
niknkus: — dienraštis “Nau
jienos”, gegužės 26 u.; Chica-. 
■»;os Vyrų ir “Pirmyn” chorai, 
birželio 30 d.; Naujos Gadynės 
?horas, Jaunimo Kultūros Ra
telio choras, Chicagos Lietuvių 
Draugija, kuri turi kelis tūk
stančius narių (kurios nariais 
taip pat yra ir p.p. Pilkiai, šio 
gražaus daržo savininka ), ir 
eiles kitų didesnių ir mažesnių 
organizacijų.

Taigi “Liberty Grove” savi
ninkas p. J. Pikis, atidarydat 
mas šiam vasaros sezonui dar
žą, gegužės 5 d. rengia didžiau
sias iškilmes.

Bus visko gerti ir valgyti', 
kiek tik kas ir ko narės, ir 
gera muzika šokiams.

Taigi, gegužės 5 
trauksime į “Liberty 
kuris randasi Willow 
III.

NAUJIENŲ”
Radio Programai

DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 
įDOMŲS PASIKALBĖJIMAI.

YRA GERIAU
I. PIRKTI “MIDWEST STORES”
: NES GAUNI GERESNĖS KOKYBĖS VALGIUS TOKIOM 
i KAINOM, KOKIOS TIK GALI BŪTI ŽEMIAUSIOS!

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠT.. BALAND. 25 ir 27

“DOMINO” Smulkusis Lendrių

CUKRUS p= 5 sv. 26c
“MIDWEST” Puikiausia Golden Santos
KAVA 1 sv. maiš. 13c 3 sv- 390
Grvna Tomatu Catsup
SNIDER’S
“RISQUICK”

did. būt. t
40 unc. pak.

__ 2 už 27?
270

(x’nirnindi"io ar Paprasto Skomo
OVALTINE didelis 59c mažas 330
“SPRY” 1 sv. ken. 18c 3 s v .ken. 470
JUODOJI ARBATA
‘LIPTON’S” 8 arba. maiš. pak. 9c Ųi sv. pak. 23£
“T.TRRV’S”
VIENNA DEŠRA
“SUNSHIN.E” Krispy Crackers 
Extra Puikios Kalifornijos White Rose

BULVĖS

4 u ne. ken.

Nepamirškit Užeiti Pas
JOSEPH LEPPA

Visados turi skaniu sendvičių 
ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon
Alus

Daržas Mažiems Piknikams 
Visos Subatos neužimtos ir vi- 

<os dienos Aug. ir Sept. atdaros)
82 ir KEAN AVĖ.

Tel. Willow Springs 45.

3uz25c

nudažyti 
kvrtfmts sr

YKA VAISTŲ IR NOTTiUNS 
KRAUTUVĖSE

oGypsy
&CRU CURTAIN DYE,\

KAINUOJA

Garsinkitės “N-nose”

MADOS

Veiksmo pilnas veikalas; ten
ka ir .jausmams pasitampyti.

Bet jeigu ieškote lengvesnio 
pasilinksminimo — palaukite. 
Chicago teatre bus nąujas šu- 
rum-burum, nes “Buck Benny 
Ridės Again” — su visa Jack 
Benny radio genge — ir tai 
reiškia juoduką Rochester, bal
tąją mešką Carmichael ir barš
kantį bei gerokai pasenusį Max- 
wėll automobilį. Galite tikėtis 
daug nuoširdaus juoko ir neti
kėtų malonumų.

Suzanna Viliutė.

d. visi
Grove”,
Springs,

Mrs. M. Ascilla.

lbWE

PUIKUS KALIFORNIJOS KOPŪSTAI 3 sv. 130
PUIKUS HOT-HOUSE AGURKAI 2 už 150
“ELMDALE” Piaustyti ar Pusės
PYČIAI__ aukš. No. 1 ken. 2 už 1JF
“PEACOCK” Gryna Užkandos Mėsa sv. 240
“D A VIEŠ” Rologna Dešra s v. 170

INrCO” Baltina kvt. už plūs būt.
_ Dezinfektuoja būt. ____ Deposit

<<PUR0X,? Minkština 2 10c pak. 10c g 25.c pak.-^gg^ 

“RINSO”__ 2 maž. 17c 2 did- Pak- 39*
AMERICAN FAMILY
TRUPINIAI 2 maž. 17c 2 did. pak. 3Q<ž
AMERICAN FAMILY Muilas did. šmotas 50
LIFEBŪOY Muilas 3 už 170
“SEMINOLE” Bathoom Tissue 
“STRONGHEART” šunims M 
“MAGIC WASHER” Dykai In<

- - -,-rr ------ -  JV .. .1.. ■ ... . ..—r—    . ■ . —

$100 DYKAI Kas Savaitę. Ti

4 rolės 250
aistas ken. 50
Jas did. pak. 210

lupykite Musų Kuponus

PIRK NUO

BIRTHDAY
PARTY 500

NES PIGIAU

M|DWESWTŪRES
I

5 sv. 15c

2 už 190
$v. pak. 150

K

No. 4424—Sportui kostiumas. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.

Sužeidė Du 
°olicistus

šeštad enį ir Sekmadienį, ba
landžio 27 d., Įvyksta gimta
dienio minėjimas Anna Rud- 
inan, jos “District Įnn” bizny
je, 3440 So. Morgan Street.

Anna Rudman nupirko bizn 
Willow Springs parke, ir gim- 
tad enio parės proga ji sukvie
tė draugus ir artimuosius, pra
nešti jiems apie persikėlimą 
naują vietą.

Dabartinį biznį ji turi grei
tai parduoti, kaip yra garsi
nama kitoje vietoje.

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

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

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

Ashland avenue gatvekaris 
prie Marąuette Road įvažiavo 
j policijoj skvadkarį ir sužei
dė du jame važiavusius poli- 
cistus. Jie yra Rowland Schnoes, 
nuo 4413 Shields avenue ir Ųu- 
ther Shely, 6414 Greenwood.

• U. S. cenzo vįršįninkas 
Chicagoj, Georgę W. Schreech 
skelbia, kad gyventojų ir turto 
surašinėjimas Chicagoj bus už
baigtas gegužės 1 d. Apie 75% 
darbo cenzo rinkėjai 
ko.

NAUJIENOS
NAUJIENOSE rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu:

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

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

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį Nn
Mieroa_ .......—.... per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)
jau atli- (Mfestas ir valstija)

kiekvieną sekmadienį.
nuo 11:00 iki 11:30 vai. ryto, iš stoties 

W.G.E.S., 1360 kilocycles.



penktai, balandžio 26, 1940 NAUJIENOS/Chicago, III

“TREČDALIS BUVO BE MARŠKINIŲ, AU
T AW M A TTB A W TZ A T 40 A

gyvas, į waų rengiamą vąk^' 
ra! Visi draugai ir svečiai pra- ■ 
šome jus. pagelbon. Sęknąad’e- 
nį, 2’8 balandžio, T vai. va^a- ■ 
re. i“1-12
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CLA5S1FIED AD VERTISEMENTS

Tai Ne Suaugę Žmones, Bet Maži 
Vaikučiai

18 KOLIONIJA.— Pagelbėki
me sava vargšams lietuviams 
Vilniuje! Sueikime visi 18-kie- 
čiai į tam tikslui rengiamą va
karą* sekmadienį, balandžio 28 
dieną, 7 vai. vak., Apv. Dievo 
parapu svetainėje, 18 ir Union 
gatves (įėjimas š 18 gat.) Dai
li programa iš dainų* prakalbų 
ir lošimo. Kalbės musų konsu
las p. Petras Daužvardis, Juo
zas Kuzmickas ir kun. Igna- 
tius Albavičius.

Dainuos:

padėtį mažų 
Kas dar iš 
vargas nu- 
žmogų? Ji

sekstetas, 
kurį mes tąnkiai girdime per 
rądi°- Dalyvaus dar Mergaičių 
grupė, ir “Lietuva”—lošimas. 
Vakarą rengia vietos “Rožių 
įr Lelijų Rliubas”. Įžanga tik 
25ę. Kolektos-rinkliavos nebus. 
Viso vakaro pelnąs yra skiria
mas MUSŲ NUALINTAI SO
STINEI VILNIUI, nes vėliausi 
pranešimai štai ką sako apie 
Vilniaus padėtį: “Naujienos” 
4/23/40. Specialus korespon
dentas rašo).

•“Mokyklos vaikai beveik VI
SI—100% neturtingi ir negali 
nusipirkti lietuviškos knygos. 
Beveik visi mokiniai turėjo 
UTELIŲ, daugelis turėjo gal
voje ŠAŠŲ IR NIEŽIU, O 
TREČDALIS MOKINIŲ BUVO 
BE MARŠKINIŲ. ATEINA Į 
MOKYKLĄ TIK AUTAIS BEI 
ŠIAUDAIS' KOJAS APRIŠU, 
APSIVILKĘ SUPLYŠUSIĄ DI
DELĘ MILINĘ, IŠTISAI VIE
TOMIS MATYTI NUOGAS 
KŪNAS. RAŠYMO PRIEMO
NIŲ IR JOKIŲ SĄSIUVINIŲ 
NETURI.”

Tai taip aprašo 
vaikučių Vilniuje, 
musų nežino kiek 
kamuoja suaugusį
išstumia iš gyvenimo vėžių, jo 
energiją suparaližuoja. Jam at
eitis jąu nerupi, jis atsilieka 
nuo civil zacijos. šiuos dalykus, 
manau, dauguma patyrė per 
šią depresiją, bet dar mes ne
turėjome TOKIO, BAISAUS 
DALYKO.—Įsivaizduokit: MA
ŽAS VAIKUTIS, jo, milinė jam 
per didelė. Siekia žemę. Ran
kovės kelis colius ilgesnės, ne
gu reikia. PO TA DIDELE MI
LINE NĖRA MARŠKINUKŲ. 
— Plikas kūdikio kūnelis. Žie-. 
nia, šalta, o kūdikis autais bei 
šiaudais mažas kojytes apsiri
šęs. Jis eina mokyklon ir dar 
be knygos. Tai žiauraus karo 
pasėkos, tai karo vaisius. Ko
kiu piliečiu taps tokis kūdikis, 
kokia sve.kata jo laukia, bei 
ateitis senesniame amžiuje?

“W.P.A. šventė”•
Pradini gegužės 20 dieną 

ir bąįgiant 25 dieną, per vįs.ą 
Ameriką bus švenčiama W,P.A. 
Progveso ir Į)arb,o šventė, šią 
savaitę bus atidaryti visi prp,- 
jektai-darbavietės visuomenės- 
publikos inspekcijai.

Kiekvienas “bąltkalnierius” 
darbininkas, daugiau ’ “nesi
slėps”, kad jis yra. W.P.A., dar
bininkas. Jis eis, pasakos, įro
dinės žmonėms ka nu veikė t‘e 
W.P.Ą. darbininkai, oi žmonės 
jau turės pamatytį, sąvo aki
mis pereit krinti, kad tas ¥bau- 
bas”, pasak Tribūno ir kapita
listinių sluoksniu ąpie “tingi
nius”, nėra taip baisus dalykas. 
Jiems (kapitalui) didžiausias 
džiaugsmas, kuomet murkėte 
darbavietėse jįe gali gauti kuo- 
daugiausiai sveikų darldninko 
raumenų už pigiausią užmokės-

SITUATION IVANTED 
Ieško Darba

PAIEŠKĄU DARBO. Penteris ir 
poperninkač. Kalsisųainu lubas už 
$1.50. Miegamas kambarys su savo 
popieriais--$3.00. Apkainayimas dy
kai. 10 metų patyręs. Darbas už- 
tikrintas. Jos,. Ąugaitis, 1608 South 
5Qth Avė., Cicero, III. tel. Cicero 
■2633.

ŽENGTA PUSAMŽIAUS pora 
paieškom© ęįarbų ant ūkės. Abudu 
esame ūkininkai, gerai patyrę ūkės 
darbuose. Kam reikalingi tokie 
darbininkai, atsišaukite. M. A. Ata
kas, BOON, MICH. '

HELP WAMED—MALĖ 
DarbininUų Reikią

REIKALINGAS KDISTRIBUTE- 
RIS didelės ir gerai žinomos brew- 
rės. Geros sąlygos dėl gero lietu
vio. RašykRę lajšką 1739 So. Hals
ted St./ Box 23.41.
~ REIK ALINGAS PUSAMŽIS vy- 
ras dėl fąrmos darbo. Atsišaukite 
ĄNTON BUTCRĄS. German

I Church Rd. ir WiHo.w Springs 
Road.

5 AKRŲ VIŠTŲ ŪKIS Denotte, 
Ind., 4 kambarių namas, elektriką, 
vištos ir budinkaš, $290 įmokėti, 
lengvus išmokėjimai. F. A., 3111 
West_15th St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PRESS OPERATORIŲ A^T 
marškinių- Taipgi patyrusių fįni- 
šerkų. Manhalan Laundry, 5530 
Cermak Road, Tel. Lavvndale 4145.

i REIKALINGAS DARBININKAS 
ąnt ijavmos, kuris mylėtų farmų 
•gyvenimą. Adam Baiukevįęze, Cus- 

Mięhigan.

Į PATYRUSI MOTERIS SKUDU
RAMS skirstyti; ^teiptįs 3515 W. 
42th Place į garažą, 1 aukštas arba 
■užpakaly garažu).

50 OPERATORIŲ FRONT make- 
rių, taipgi guzikų ir skylučių siu
vėjų ant skalbiamų dresių. Geriau
sios darbo sąlygos, geros kainos, 
nuolatinis darbas. KORACH BROS., 
913 W, Van Buren St, 5 . aukštas.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

IEŠKAU PUSININKO atsidaryti 
taverno biznį. Moteris patyrusi biz
nyje, bet vienai persunkų. 3218 S. 
Wallace St. pirmas aukštas užpa
kalyje.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žeme Pardavimui
PRIE EŽERO KATEDŽĖ

PASIŪLO PUIKIĄ 
izoliuota sų cęlo- 

paks, prie gražaus, šaltiningo, smė
lio dugnu ežero, 
priešakis 
Mažas įmokėjimas, likusią termi
nais. Box B f—1739 S. Halsted St.

$1500.00 
KATEDŽE

Lotas 78 pėdų, 
prieina prie vandens.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ me
dinis prie 63 gat. su groserne — 
įsteigta 18 metų to paties savinin
ko, karšto vandens šildomas, 2 ka
rų garažas. Parduoda blogos svei
katos verčiamas, didelis bargenas. 
Kreiptis 1851 West 63rd St.

DARBO ŽMOGAUS PROGA
2 flatų plytinis namas, 6 po 6 

kambarius/ karšto vandens šildy
mas, garažai, geram stovy, tiktai 
$4450.00, arti 37 ir Emerald avė. 
Veįk dabar. Manor Realty 2532 W. 
63rd St., Tel. Hemlock 8300.

PARDAVIMUI 80 ir 60 AKRŲ 
PARMOS Wisconsine, gera žemė; 
prie upės kranto, arti miestelio. 

634 West 35th St.

PARDAVIMUI 105 KARŲ far- 
ma Wisoonsino valstijoj, pigiai su 
trobomis ir mašinoms, arba mainy
siu į bile ką. Atsišaukite 4553 So. 
Wallące St. Tel. Boulevard, 3869.

TURIU 5 AKRUS SU NAMU, 2 
kambarių šiaurėje nuo De Motte, 
Ind„ netoli nuo State Road 63. Par
duosiu pigiai už pinigus, ne sko
lon, geras vanduo. Dėl smulkmenų 
rašyti. Jasper Cooper, De Motte, 
Indiana.

Mes tokiu baisiu vaizdų ne
matome, neturėjome. Nors ir 
blogiausiais laikais, vis dar to 
nėra buvę. »

Būdami laisvos žemės pilie
čiai, mes turime pagelbėti. Mes 
būdami “ąmerikontais”, su
prasdami gerbūvį ir žmonišku
mą, negalime sėdėti rankas su
dėję. Pasistenkime kuoveikiau- 
siai, visose kolionijose, visur 
kur nepamiršti tų Lietuvos 
ATEITIES PILIEČIŲ, nes ki
taip ateities gentkartės mums 
garbės nedarys. Pagalvokite 
kokį vaisių duos nuskurdęs, 
šešuotas, plikas medis?!

Visi aštuonioli. kiečiai, kas

šioje viršininėtoje savaitėje 
radio aparatai pranešinės viso
kias žinias iš darbo (WPA) 
lauko. Tai bus toksai šurum- 
burum, kokio dar Amerika kaip 
gyva nėra mačiusi. Vėliau b,us 
daugiau tame reikale, nes tiems 
dalykams yra išrinktos specia- 
lės komisijos. Į vieną jų įeina 
ir lietuvis Juozas Kuzmickis, 
kaipo puhlicity chairmąn. ’

Kas. nenorėtų motyti artistų^ 
skulptoi’ių, muzikantų,, muzie
jaus kuratorių, “rely vinių” 
žmonių rekordų archyvą ir 
daugybę kitų užsimojimų bei 
darbų. Kad taį atlikti, lietuviai 
lai ruošas! iš anksto, o vėliau 
bus pranešta kur, kaip ir kadn. 
Amerikos piliečiai turi žinoti, 
kas yra daroma su jų pinigais, 
o ne spėlioti bei klausyti mela
gingų žinių. —Bynsas.

VIRĖJA, NAMŲ RUOŠOS dar
bas, ištikima,, skalbimo nėra, savas 
kambarys, gera alga, $7.50. Hųt- 
chinson, tel. Buckingham 2424.

REIKIA PATYRUSIŲ operatorių 
prie kelnių siuvimo. 310, So. Green 
St.

SUSIRINKIMAI
ŽAGARIEČIŲ KLUBO mėnesinis 

narių susirinkimas įvyks sekmadie
nį, balandžio. 28 d., Hollywood 
svet., 241? West 43rd St. 1 vai. 
popiet. Malonėkite atsilankyti,, nes 
išgirsite raportą iš praeito paren
gimo ir nepamirškite ątsivęsti 
naujų narių. -r-J^ Keturakis, rast.

LIETUVIŠKŲ TAUTIŠKŲ KA
PINIŲ LOTŲ SAVININKŲ it Dr- 
jų Atstovų visuotinas susirinkimas, 
įvyks sepmadienį, balandžio > (fAp.- 
ril) 28 d. Lietuvių Auditorijoš sve
tainėje, 3133 So. Halsted St. ąnt 
pirmų lubų, 1 vai. popiet. Jūsų at
silankymas į susirinkimą būtinai 
reikalingas. Kviečia Kapinių Trus- 

' tisai. • i’1

PĄIEŠKAU PARTNERIO į taver- 
no biznį. Moteries ar vyro arba par
duosiu visą. South Sidėj. 4 kamb. 
gyvenimui. Vienam bizpyj paršun
ku verstis. 959 West 71st St.

MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE

TURI PARDUOTI SENĄ SMUI
KĄ. L. MANNING, 1244 North 
Avers Avenue.

6225 S. ROCKWELL
6409 SO. TALMAN

Naujo modelio, 5 kambarių plyti
nis namas, tuojau nuosavybė, mai
nys. Pasimatyti su statytojais, Sha- 
lon, tel. Hemlock 8300.

FURNISI1ED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

ŠVARUS KAMBARYS rendon— 
pageidaujama vaikinui. Suaugusi 
šeimyna. Gera transportacija. Pi
giai. Telefonas namuose. 2436 W. 
45th Street.

RENDON FORNIŠIUOTI KAM
BARIAI, $1.50 ir $2.00 į savaitę. 
Karštu vandeniu šildomi. Visi pa- 
rankumai. 2100 West 59th St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MORTGAGE HOUSE parduos 
janitoriams arba mažiems inves
tuotojams nuo 6 iki 24 apartmentų 
namus, 15% įmokėti. Room 1145— 
111 W. Washington St.

RENDON KAMBARYS, pigiai, 
dėl 2 senų žmonių 3438 So. Eme
rald Avenue.

PARDUODU DUONOS KEPYK
LĄ su namu arba ir vieną biznį, 
biznis įgyventas per ilgus metus; 
pardavimo priežastis — senatvė. 
Noriu poilsio. Biznio vieta ir savi
ninko antrąšas 2803 Emerald Avė. 
Chicago, 111. Tel. Caiumet 4959.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 16 
kambarių ruiminghouse, arba mai
nysiu, kas ką turite. 2113 South, 
Halsted St.

PARDAVIMUI GERAI APSIMO
KĄS modernas tavernas, priežastis 
—kitas biznis. 434 West 31st St.

PARDAVIMUI 7 KAMBARIŲ 
Cottage Chicago Lawn. Turi būti 
parduota į trumpą laiką visai pi
giai. Savininkas 2638 W. 69th St.

FUKINISMED KOOM8-VVAMED
Reikia Gyvenimui Kam ___

IEŠKO PRIVALGIO KAMBARIO 
ir vanos, privačio įėjimo, garu šil
doma, 668 West 18th St.

~ PARSIDUODA 2-FLATIS, mūri
nis po 5 kambarius. Pirmas 
karštu vandeniu šildomas, 2 
garažas. Lotas ir pusė. Labai 
vieta, 1 blokas iki Western 
Kaina -$6000. Mažai reikia 
arba mainysiu. CHAS. URNICH, 
(Urnikas), 2500 W. 63rd St. Tel. 
Prospect 6025.

flatas 
karų 

šviesi 
Avė. 

įnešti

BUILDUSG SERVICE & SUFFL1ES 
l\amų Patarnavimas ir Reikmenys

TAISAU KAMINUS, STOGUS ir 
plytas ir vidurinį darbą. 4035 West 
69th St. Portsmouth 6663.

PETRAS SZUKIS 
De Kalb, III.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 24 d., 4:26 v. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Panevėžio 
apskr., Šeduvos mieste.

Paliko dideliame nuliųdime 
seną motiną Lietuvoj, Ameri
koj brolį Joną, brolienę ir 
brolio šeimyną ir draugus.

Kūnas pašarvotas namuose, 
1143 Market st., De Kalb, III. 
Laidotuvės įvyks subątoj, 
balandžio 27 d., 2:30 vai. po- 
pietų iš namų į kapines.

Visi ą. a. Petro Szukio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliųdę liekame:
Motiną, Brolis, šeimą ir 

Pažįstami.

AUGUSTAS KATOLNIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 24 d., 4:00 vai. va
karo, 1940 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Lietuvoj, Panevė
žio apskr., Naujamiesčio par.

Amerikoj išgyveno 27 . m.
Paliko dideliame nubudime 

krikšto dukterį Phyllis Bart
kus ir jos šeimyną ir kitas gi
mines Amerikoj. Lietuvoj -— 
brolį Joną ir brolienę, seserį 
ir švogerį Laurinaičius ir ki
tas gimines.

Priklausė prie Jaunų Liet. 
Amerikoj Tautiško Klubo.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioj, 3307 
Lituanica Avenue. Laidotuvės 
įvyks šeštad., balandžio 27 d. 
8:00 vai. ryto, iš kopi. į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioj 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi ą. a. Augusto Katolnį- 
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti ląidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Krikšto. 
Duktė ir Giminės.

Laid. Dir. Antanąs M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

Klovainiečiai - 
Nenori Nuo Kitų 
Atsilikti

gražiai. Trumpu laiku bus 
skelbtas 'spHufej 1 S latymo 
bas jau prad^aš.

pa- 
dar-

PARSIDUODA TAVERNAS — 
kampinis namas. 3267 So. Halsted 
Street.

PARDUOSIU 2 BIZNIAVUS lo
tus Northsidėje, arba mainysiu ant 
namo, biznio ar privatiško. Taipgi 
1 lotą Southsidėj mainysiu antgro- 
serio. Kreipkitės 6103 So. Racine 
Avenue. į kriaučių šapą.

FUKJN1TURE-F1XTURE FOR-SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
GREITAM PARDAVIMUI elek- 

trikmis šaldytuvas, tinkamas ta
vernų/ taipgi elektrikinis cash re- 
gistens. Atsišaukite: 3600 South 
Emerald.

----- ’ 1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 NEATSIIMTŲ
KAINOS Simxaiirxto^ 00% 

NuinuStoa iki
DIDELIŲ KAURŲ

BARGENAI
Neatimta 0x0, 8x10. 9x12, 9x15,11x19 
Vertė nuo 86 iki *60. Dat>ar *3 Iki *29 
Nauji 6x9. 8x10. 0x12. 12x18. 10*^xl5 
Vertė *20 IKI *80, Dabar *10. Iki *12 

ir aukM.
10 9x12 tikrų orieutalių, 00 kitokių 

Mirroe 2x1 Iki 11x18. 40% nuolaidos 
LOOO Jardų karpetų po 50c ja r d Ir aukič.

CHECKER CLEANERS 
8ANDKLIA1

6208-16 8. RACINE—DlenomU, 3 vakaras

RŪGS

I I n n 1 Gėlės Mylintiems
I I LJ Lf fl Vestuvėms, Ban-
II ji [J/Akietams, Laidotu-

B vėms, Papuoši-
GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

LU V LlllIO Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS
Gelčs Vestuvėms. Bankletams 

ir Pagrabams 
33Į 6 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 7308

JONAS BARSKETIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bąląndžio 24 d-, 1-00 valandą 
po pietų, Į940 m,,, sulaukęs 
pusės amž.,

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Suzaną, du sūnūs: 
George ir Pierre.

Priklausė prie Chicagos L. 
Draugijos ir American Legion 

Kūnas pašarvotas 'kopfl., 
2654 W. 21st St. Laidotuvės 
įvyks šeštad., balandžio 27 d. 
9:30 vai. ryto iš kopi. į St. 
Anne’s parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. ą. Jono Bąrakečio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

MOTERIS, SUNAI.
Laid. Direkt. Steve J. Sen- 

dziak, Tel. Lavvndata 3670.

Stato Paminklą Savo Mieste
lyj; šeštadienį Jų Vakaras
Šia šęšladienio vakare, Holly- 

wood svetainėj iš visų apylin
kių klovainiečiai renkasi daik- 
jąn. Su jais ateina daug paša
linių ir visi bendrai linksmi
nasi. Taip ir turėtų būti. Juk 
mąžas skirtumas tarpe išeivi-

I

jos. Vieni su kitąis privalo ben
drauti.

Joniškiečiai, žagąriečiai labai 
sparčiai Veikia, gausiai prisi
dėjo prie savo senos gimtinės. 
Kiti ima jų pavyzdį ir tas la
bai gražu.

Štai, ir mes, Klovainiečiai, 
turini gražų, kilnų tikslų pri
sidėti prie statymo paminklo 
Klovainių miestelyje. Jau yra 
gautas projektas. Atrodo gana

Kainūos‘i2;200 Litų.
Pabaigoj gegužės ar prad

žių j birželiu pąmmklas bus ati
dengtas. Skubiai reikia aukų. 
Atseis 2,200 litų.

Mes jau pasiuntėm $75.00, 
bet tai mažmožis. Jie iš mųsų 
tikisi daugiaus, tad geri klo
vainiečiai, kąs ą t jaučiate ij pri
tariate, prisidekite tuoj aus. Ra
šykite sekretoriui, P. Staišų- 
nuix 1430 So. 48th Avė., Cice
ro, III. šis parengimas turėtų 
būti sėkmingas. Visas pelnas 
skirtas paminklo fondui.

PARSIDUODA TAVERNAS, lie
tuvių apgyvento j apylinkėj. Biznis 
atdaras per 8 metus. Kampinis na
mas, salė dėl parengimų ii' 4 kam
bariai pagyvenimui. Mes pirkome 
nuosavą namą, todėl parduosime 
vietą pigiai, kreipkitės antrašu:

3259 SO. UNION AVĖ.

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis kampinis, išdirbtas per daug 
metų. 3200 So. Lituanica Avė.

RENDAI TAVERNAS, biznis iš
dirbtas, 4 gyvenimui kambariai, 
garu šildymas, rendos $35. 8814 
Houston Avė., So. Chicago, UI. Tel. 
So. Chicago 0789, M. Pearson.

Geri

paminklo fondui.
Klovainiečiai Bpigliton

Parke
prisidekite visi, ypatin-

Ra
ku- 

prie 
Bri-

PĄRDAVIMUI PIGIAI TAVER
NAS, arti dirbtuvių ir trafiko. Sa
vininkė nupirko biznį Willow 
Springs. 3440 So. Morgan St., Tel. 
YARDS 0699.

SIUVĖJO IR VALYTOJO išdirb
ta vieta, garu šildymas, puikus gy
venimu; butas, išvyks į Los Ange
les, $125.00. 6509 So. Kędzic Avė.

PARDAVIMUI, NAMAS,“ * STO
RAS ii’ 4 kambarių pagyvenimai 
viršuj, 2 flatis po 5 kambarius, 2 
karų mūrinis garažas, beismonte 
po visu namu pečium apšildymas. 
Kaina $5500. 2239 West 21st 

BĘN J. KAZANAUSKAS, 
2202 West Cermak Road 

Tel. CANAL 8887

VViiULESALE FURNITUKE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Str.

xvloKeda;nas casn uz raLanduu, su
taupiusi nuo 4U iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dei daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. W estetu Avė., Chicago, 
111. Fhone Republic GOSįI.

PARDAVIMUI NAMAS, 4 pagy
venimų mūrinis namas, 2 flatai po 
5 kambarius ir 2 flatai po 4 kamb. 
Beismontas po visu namu ir pasto
gė prie to. Ekstra lotas ir 2 karų 
medinis garažas. Parsiduoda labai 
pigiai tik $8300.00; sykiu su ekstra 
lotu. 2247-49 W. Cermak Road.

PARDAVIMUI NAMAS
2 flatų mūrinis namas 6 ir 6 

kambarių, 1 flatas karštu vande
niu apšildomas, o antras flatas pe
čiais. Lotas 37 Vax 125. Namas ran
dasi po nr. 2213 So. Austin Blvd., 
Cicero, III. Labai geroj kolonijoj. 
Kaina $7000.00.

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
2202 West Cermak Road, 

Tel. CANAL 8887.

MOV1NG ’ AND EXPRESSING 
Perkraustymas ir Važma

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausįąę lietuvis baldų 
kraustytojas Chicągoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALlbAUSKAS SONS, 
7100 So. Talman Avė. Prospect8742

SILVESTRAS KUBILJUNĄS
Pęrsiskyrė su šiuo pasauliu 

baląųdžio 25 d., 6 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 60 m. amž., 
gimęs Denikonių kaime, Va- 
doklės parap., Ukmergės aps.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliąme, nuliūdime 

moterį Uršulę, 2 dukteris Oną 
ir Sofiją, 2 sūnūs Silvestrą ir 
Joną, 3 anukus, brolį Kazi
mierą ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 8608 So. 
Summit Av. Ląidotuvės įvyks 
šeštądienį, balandžio 27 d., 
9:30 vai. ryto iš kopi. į St. 
Killian parap. bažnyčią, 87th 
ir May st., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už " ve
lionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kap.

Visi a. a. Silyestro Kubiliū
no giniinės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuiiųdę liekame: -
Mozeris, Dukterys, Sunai, Bro

lis, ir kitos Giminės.
Laid. Direkt., Hart, Tęl. 

STEWART 6115. ...............  .

Tad
gai Brighton Parko kolionija. 
Ten yra Jauųimo Kultūros 
telio Chorąs ir daug kilų, 
ric mėgsta parengimus, o 
to yra gerų klovainiečių
ghįon Parke, k. t. S. Prihod- 
skis, vaistininkas, P. P. Davi- 
dausl<ai, Šerei’vos ir daug kitų. 
Jię turi galybes draugų, tad 
nėra abejonės,;kad jie visi at- 
sftankyą ir kitus atsives, o ren
gimo komisija visus maloniai 
priims.

Svetainių parengimai baigia
si, tad tinkamai atsisveikinki
me, o ųž savai tės-kit'os prasi
dės išvažiavimai, gegužinės po 
atviru / dangum, tyraiųę ore, 
tarpe žaliuojančių medelių ir 
gražių žolynų. Nėra abejonės, 
kad ir Klovainiečių kliųba$ tu
rės savo iš’važiąvimą-gegužinc 
tinkamoj vietoj.

— K. P. Deveikis.

PARSIDUODA ROAD HOUSE. 
Pigi renda. Ilgas lease. Daugiau 
informacijų gausite ateidami.

GREEN LANTERN 
Route 49, Bradley, III.

PARDAVIMUI TAVERNAS SU 
visais puikiais įrengimais ir pilnu 
staku. Kampinis namas, 4 kamba
riai užpakaly, pigiai. Lietuvių ko
lonijoj. Visokių tautų apgyventa.

2301 So. Leavitt St.

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
pat Stock Yardų. Biznis išdirbtas 
Kreipkitės 1615 West 43rd St.

Inkorporuoja Naują 
Priemiesti

TIKRI BARGENAI
Pardavimui muminis namas su 

valgykla ir tavern bizniu, namas 
ant 2 lotų, 5.0x125, 5 kambariai 
viršuj. Biznis senas. Randasi prie 
kryž^ėlio.

Pardavimui 2 murinės cottage, 
po 6 kambarius. Viskas lųoderniš- 
kaū įrengta, nebrangiai.

Pardavimui virš 100 lotų, su 
visąis įrengimais.

Išpajduodų pąnųnklus, nes žemė 
reikalinga. Parduodu pigiau negu 
kainavo. Kainos nuo $15 ir aukš
čiau.

MR& A. BITTIN
3958 Ulth ŠL Tel. Bevęrly 0005

PARDAVIMUI BUNGALOW
Modernas penkių kambarių plyti

nis Bungalow, karšto vandens šilu
ma, tile vana, 2 karų garažas, lo
tas 31x125, iela ir gatvė išmokėta, 
tik $6.000, $1,000 įmokėti, 4714
West 20th Street, Chicago, III.

Penkių kambarių plytinis 
galow, karšto vandens šiluma, 
gtas 3 kambarių apartmęntas 
mente. Gyvenk patogiai ir
beismentiniui apartmentųi išmokė
ti išlaidus. Kaina $6,000, įmokėti 
$1,000 ir terminais pasirinkti.

Savininkas:
A. MILAUCKAS, 

1837 SOUTH 49th COURT 
Cicero, Illinois.

SOIL—FOR SALE 
J uodzemis—Pardavimui

Tel. OAK LAWN 193—J-L 
STANLEY GĄVCUS 

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 1 
bušelis 25c—5 bušeliai $1.00—15 
bušelių $2.50. Kreipkitės dėl kainų, 
dėl didesnių kiekių. Iškraustome 
nebrangia kaina. Anglys tiesiai iš 
Kasyklų. 110 SOUTH KIDGELAND 
A V K, WORTH, ILL.

b.un- 
įren- 
beis- 
leisk

JUODŽEMIS MAIŠYTAS su hu- 
mus ir Peat Moss — įtręštas—par
duodamas bušeliais ir važmomis— 
5 bušeliai už $1.00—10 bušelių už 
$1.50. Pristatom visur.

CHARLES GAVCUS, 
6100 S. State. Tel. Wentworth 7942

MARQUETTE, PARK, NETOLI 
bažnyčios, 6 kambarių mūrinis 
bungalow, karštu vandeniu šildo
mas, 2 karų garažas. Kaina $5500.

2 flatų po 6 kambarius $6500.00.
5 ir 3 kambarių namas. Kaina 

$3500.00.
10 flatų, 12 metų senumo. Kaina 

$19800.00.
C. P.

6921 So.
Tel.

SUROMSKIS, 
Western Avenue, 
Republic 3713.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PIRMIEJI MORGICIAI Parsi
duoda ant tikrai saugios nuosavy
bės. $1.00 iki $5,000, 5% iki 6% 
palūkanų. Tel. CENTRAL 5225.

PASKOLOS DĖL NAMŲ
SIMANO DAUKANTO 
FĘDERĄL SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, RašL

450 gyventojų, kurie* tun 
nuosavybes prie 71-mos iv įtar
iem ’avęnue, ruošiasi inkorpo
ruoti ir įstei’gti naują pnięijfiics- 
tį •'Uhicagai,' vardu Nottin^fiam 
Park. Gyventojai dabar sVars^ 
to priemiesčio sienas ir riša 
ginčą su Clearingu, kilusį sienų 
reikalu.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
gera vieta—moderniškai įręngta. 
Pigi renda, gyvenimui kambariai. 
Tūriu kitą biznį- 6706* So. Ashland.

PARDAVIMUI TIKRAS BARGE
NAS, 7 kambarių rezidenciją, visur 
kietasis, medis, karštu vandeniu 
šildoma, ir plytinė krautuvė ren- 
duoti. Bernspcrįns, 615? So, Halsted 
Street.

PASKOLOS 
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai 

PETĘRS BROS. & CO. 
1647 W. 47th Stręet 

2-ras ąukštas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gat.)

! PARSIDUODA BEAUTY SHOP 
LĄBĄI PIGIAI. MODERNIŠKI. 
ĮTAISYMAI. GERĄ VIĘTA, GE
ROJ' ' "APYLINKĖJ- 

MRS. KACHINSKAS, 
VINCENNEŠ 0260.

3 FLATŲ PLYTINIS BUDINKAŠ 
prie 2039 Walton St., 6 kambariai, 
2 flatis plytinis bungalow prie 
2035, 7 kambariai. Dėl smulkesnių 
žinių pasimatyti su B. G. Ander- 
son/?127 Iowa St. ĘumbokR 090?.

Skelbimai Naujienose 
juoda naudą dėlto, 
a d pačios Naujienos 
-n naudingos.
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8 NAUJIENOS, Uhicago, 111. Penktad., balandžio 26, 1940

TREČIADIENĮ RENGIA IŠKILMINGA PIR
MOS GEGUŽES APVAIKŠČIOJIMAV

Kalbės Dr. P. Grigaitis Ir Kiti; Programą 
Išpildys Naujos Gadynės Choras

Draugai! Darbininkų šventė, PIRMA DIENA GE
GUŽĖS jau čia. Mes visi privalom budėti, prisirengti ir 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti tos darbininkų vienybės ir 
solidariškumo šventės PIRMOS DIENOS GEGUŽĖS mi
nėjime. x

Kad vaizdingiau atšventus tų Darbininkų Dienų L SS 
Centralinė kuopa ir LDD. 4-ta kuopa sujungtomis spė
komis. renčia iškilmingą tos dienos a p vaikščiojimą. Ap- 
vaikščiojimas ivyks trečiadienio vakare, kaip 7:30 gegu
žės 1 d.. MILDOS SVETAINĖJE. 3140 S. Halsted St.

Vakaro programas susidės iš kalbu, kurias pasakys 
DR. P. GRIGAITIS, K. AUGUST, ir keli iaunos kartos 
kalbėtojai. Dainų programų išpildys NAUJOS GADY-

NATCHEZ, MISS. — Rhythm klubo vidus po gaisro, dėl kurio žuvo per 200 
žmonių.

VAKAR CHICAGOJE
......... į       ■■■   Į .11.— ... ■*..» *■ Į- ■ Į --------------------------------------

Palmer, Atėmė® Bedirbdamas
Ilouse viešbulyj širdies ataką 
gavo ir mirė 40 metų janito- 
rius, John Murray. Gyveno ad
resu 7118 South Abcrdeen st.

• Už tariamą nepadorų elge
sį su jaunomis mergaitėmis bu
vo suimtas William Hellman, 
WPA darbininkas nuo 1618 S. 
Loomis street.

• Birželio 3 d. Chicagoj 
įvyks apskričio teisėjų rinki
mai. Bus tik vienas koalicinis 
sąrašas, nes vakar pasibaigė 
kandidatų registracijos laikas, 
ir užsiregistravę yra tiktai de
mokratų ir republikonų kandi
datai, kurie įeina koalicijon.

$278. Teatras randasi 
adresu 159 West Randolph st., 
vidurmiestyj.

• Pastebėjęs vogtą automo
bilį netoli 35-tos ir State, poli
cijos skvadkaris pradėjo jį vy
tis, o vagilis bėgti. Prie 3600 S. 
La Salio street jis prarado kon
trolę, užšoko ant šaligatvio, nu
plėšė kampą vieno namo, nu
laužo medį ir sugriovė verandą 
antro namo. Policija suvarė į 
mašiną keturias kulkas, bet 
vairuotojas, matyt, nebuvo su
žeistas, nes paspėjo pabėgti. 
Automobilis priklauso Mrs. 
Bose Dervinskienei, nuo 8038 
Prairie avenue.

NĖS CHORAS, po vadovybe Jurgio Steponavičiaus
Manau, kad nėra reikalo rašyti n]atus aiškinimai 

anie nrasmę Pirmos Dienos Gegužės. Lietuviai darbin’n- 
kai. švęsdami šia tarptautinę daribirfnku švente per dau- 
(roi] metų, nilnai žino jos prasme ir urvinius.

Man lieka varde rengimo komiteto tik priminti an;e' 
tai kad visi knin vienas PIRMOS DIENOS GEGUŽĖS 
voVoro atvvktnmėte i nurodvta vieta ir dalyvautumėte 

. PIRMOS DIENOS GEGUŽĖS MINĖJIME. K. L.

Reikia Sumokėti 
i ma Mokesčių 
.Ii Birž. 1-mą

Apskritis tebesiun'inėja 
sąskaitas

Didžiuma Cook apskričio na
mų savininkų dar negavo 1939 
metų taksų bilų, bet jau laikas 
pradėti rūpintis apie jų mokė
jimų.

Paskutinė diena pirmai mo
kesčių pusei sumokėti pasibai-

Sunkiai Sužeistas 
Vtomobilio 
Nelaimėje

Mirė Augustas Katolnikas
Užvakar vakare mirė senas

gia birželio 1 d. Po to reikės 
mokėti po 1 % pabaudos už I 
kiekvieną suvėlintą menesį.

Apskričio iždo raštine są
skaitas dabar siuntinėja ir visi 
namų savininkai jas bus gavę 
apie gegužės 1 dieną.

Nori Sutarties I 
Armour Car Šapos 
Darbininkams

Tarsis Gegužės 2
Gegužės 2 d., Miesto Rotu

šėje įvyks pasitarimas tarp 
Armour bendroves, Packing- 
house Workers Organizing 
Gommittee unijos ir federalės 
darbo tarybos atstovų.

Klausimas liečia 328 darbi
ninkus, kurie dirba Armour 
and Company bendrovės karų 
šapose, prie 47th ir Halsted 
gatvių. Unija reikalauja, kad 
jiems butų pritaikintas Wag- 
nerio darbo aktas, ir kad ben
drovė pripažintų uniją jų at
stovu kolektyvėms deryboms 
ir pasirašytų sutartį.

Armour bendrovė tam prie 
šinga.

Įkrito Į Puodą 
Karšto Vandens

19 mėnesių kūdikis, Spencer 
Friewald, 2109 S. Ashland avė., 
skaudžiai apsiplikino, kai užsi
lipo ant virtuvės stalo ir įkri
to j puodą, pilną karšto van
dens.

bridgeportietis, Augustas Ka
tolnikas, kuris pereitą sekma
dienį buvo sunkiai sužeistas 
automobilio nelaimėje. Jis bu
vo apie 55 metų amžiaus ir gy
veno adresu 481 West 28th 
Place.

Nelaimė įvyko sekmadierio 
naktį, 2’2-Cermak gatvėj, tarp 
Western ir Bockwell avenue. 
Automobilis, kuriame' Katolni
kas važiavo, atsimušė į gelž- 
kelio tilto stulpą. Jis buvo pa
vojingai sužeistas, o va'ruoto- 
ias, John Vizbaras, nuo 2706 
South Union avenue, kiek len
gviau.

Velionis laidojamas šeštadie
nį, šv. Kazimiero kapinėse, iš 
Antano M. Phillips koplyčios, 
adresu 3307 Lituanica avenue. 
Laidotuvėmis rūpinasi krikšto 
duktė p. Phyllis Bartkus ir gi
minės, o tvarko direktorius A. 
M. Phillips.

Vel’onis priklausė prie Jau
nų Lietuvių Amerikoj Tautiš- 

|ko Kliubo.
Kitos Nelaimės

®Šv. Kryžiaus ligoninėj už
vakar vakare pasimirė 26 me
tų Eva Kuyawa, valgyklos tar
nautoja iš Kenosha, Wisconsi- 
no. Pereitą pirmadienį ji buvo 
sunkiai sužeista, kai keleivinis 
automobilis ir trokas, vežantis 
galvijus į skerdyklas, susidūrė 
m* i e 55-tos ir Archer avenue.

• Iš Kingman, Arizona pra
neša, kad ten nuo vieškelio nu
sirito automobilis, kuriame va
žiavo du chicagiečiai, inžinie
rius Robert J. Peele, 566 Strat- 
ford Place, ir cemento parda
vėjas, Kenneth Raymond 
O’Neil. Abu žuvo vietoj. Peele 
buvo prie vairo. Policija spėja, 
kad jis prisnūdo.

Nužudyta Roselan- 
dietė Paliko $16,000

Palikimų teisme vakar pasi
rodė, kad roselandietė Petrone- 
11a Krawczyk paliko apie $16,- 
000 turto. Ji buvo nužudyta 
Velykų sekmadienį, kelyj į baž
nyčią pamaldoms. Buvo 61 me
tų amžiaus ir gyveno adresu 
11224 S. State street.

Paliko administratorium pa
skirtas velionės sūnūs, Vincen
tas.

//.. j 1.1* n’ a l/Ji I*. n U* ACM E fl'<* tepliotu
CINCINNATI, O. — Išsiliejęs Ohio-upčs vanduo apsėmė dalį miesto.

• Hyde Parko distrikte neži
noma smulki moteriške pradė
jo “karą” prieš alines. Eidama 
pro šalį alinės adresu 5556 
Lake avenue, ji išsitraukė plyt
galį iš ridikiulio ir paleido jį 
per langą. Kai policija pradėjo 
ją vytis, moteriškė numetė ri- 
dikiulį ant šaligatvio ir pasilei
do bėgti. Ridikiulyj policija ra
do dar penkis plytgalius.

• PoPcija ieško drązaus pik
tadario, kuris užvakar vakare, 
keliolikos žmon ų akyva’zdoj?, 
apiplėšė Pala.ce teatro kasierę.

• šiandien Chicagoj praside
da suvažiavimas federalės val
džios valdininkų. Jie yra susi
organizavę į federaciją, vadina
mą American Federation of 
Government Employees. Kon
vencija vyks La Šalie viešbutyj 
ir užtruks tris dienas.

e Policija ieško dviejų jau
nuolių, kurie turi pluoštą mo- 
ney orderių, pavogtų Los An
geles, Californijoje, ir juos kei
čia Chicagoj. Jaunuoliai yra 22 
metų Irving Ward ir 20 metų 
Stanley Singley.

Sustreikavo Indianos Dar Vienas
Uostų “Tuglaivių” Darbininkas Žuvo 
Įgulos Subway Tunelyj

C

WPA Atleis Dar 
28,000 Bedarbių 
Iš Darbo
14,800 Paleido Pereitą Mėnesi

W.P.A. Administratorius Illi
nois valstijoj, Charles E. Miner, 
vakar paskelbė, jog gavo in
strukcijas iš Washingtono at- 
e sti dar 28,000 bedarbių iš 
W.P.A. darbų.' '

Washingtonov . patvarkymu 
W.P.A. darbininku 'Skaičius 
valstijoj gegužės mėnesiui tu- 
i būti sumažintas iki 140,000.

Pereitą mėnesi admin straci- 
ja atleido 14,800 darbininkus, 
eokiu budu nauji atleidinėjimai 
padidins atleistų bedarbių e les 
ki 42,800/

Generalis W.P.A. adminis
tratorius Washingtone, Col. 
Harrington, aiškina, kad turi 
darbininkų skaičių mažinti, nes 
kongresas apkarpė šiems me
tams W.P.A. biudžetą. Kitaip 
W.P.A. negalės išsiversti.

Ne Pamišėlis 
Jaunuolis Turės 
Mirti

Nužudė žmogų alinėj

Uždraudė^ Rekordu
Mašinas Alinėse ■:

Pirmiau ĘngįęjVjVpodo, o da
bar ir Woodlawn policijos nuo
vada uždraudė savo distrikto 
ahidininkams užlaikyti' ir ope
ruoti nikelines muzikos maši-% 
nas, kurios groja rekordus, 
Įmetus penkis centus.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

6,034 Nauji Daktarai 
Amerikoj

485 III. valstijoj
Pasikalbėk su daktarais. Be

veik kiekvienas nusiskųs, kad 
ligonių permažai, daugelis dak
tarų vos suveda galą su galu.

Bet daktarų eilės nuolat di
dėja. Amerikos Medikų Sąjun
ga (Medical Association) skel
bia, kad pereitais metais moks
lus užbaigė ir praktikuoti pra
dėjo, visoj Amerikoj, 6,031 
nauji daktarai, 485 iš jų Illi
nois ‘ ‘ valstijoje. Pernai mirė 
4,000 daktarai, tokiu budu vi
so jų skaičius padidėjo 2,031.

$25 Ir Kaštai 
Už 18 Centą

Tiek 28 metų Juozui Scg- 
rantz kainavo 18 centų, kuriuos 
jis pasivogė nuo laikraščių 
stabdo prie 47-tos ir Halstec 
gatvės. Jis aiškino teisėjui Mc 
Cormick Stockyards teisme, 
kad pinigai jam buvo reikalin
gi karfėriui. Bet pas’rode, kad 
jis gyveno tik už trijų blokų 
nuo stando.

“$25 ir kaštai”, nusprendė 
į teisėjas, ilgiau nebeklausyda^ 
mas teisiamojo pasiaiškinimų.

Kriminalio teisėjo J. Bolton 
džiurė vakar rytą baigė svars
tyti bylą, kurioj figūravo 24 
metų jaunuolis, Viktoras Wnu- 
kovvski. Jis neseniai buvo nu
teistas miriop, bet advokatai 
pareiškė, kad jis yra nepilno 
proto, ir pareikalavo bylą per
svarstyti. Džiurė tačiau surado, 
kad Wnukowski yra pilno pro
to, tik nuduoda esąs pamišėlis, 
todėl pasigailėjimo “nevertas”.

Jis yra baudžiamas už nužu
dymą žmogaus vienoj North- 
sjdės alinei, kurią bandė api
plėšti su dviejų sėbrų pagalba. 
Jie taipgi pasmerkti mirti, 2&? 
metų Henry Drewek ir 25 me
tų Frank Miėhalowski. Baus
mė busianti įvykinta gegužes 
17 d.

■į

NAUJIENŲ
PAVASARINIS

PIKNIKAS
’ V' . » ’ * ' • •

—ĮVYKSTA—

Gegužio 26 d.
LIBERTY GROVE

DARŽE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS
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Reikalauja $9 Į Dieną
South Ch cago ir East Chi

cagoj, Ind., vakar bevelk ap
sistojo prekinių laivų judėji
mas, nes sustreikavo įgulos 
“tugų”, lai yra laivukų, kurie 
velka didelius laivus iš uostų 
ir į uostus.

J e reikalauja garantijos, kad 
turės 10 menesių darbo kas 
mel ir kad gaus po $9 kas
dieną.

Streikas turi palietęs ir dau
gybę kitų uostų Michigan ir 
kituose dideliuose ežeruose.

Apiplėšė Butą, 
Pasiėmė Du 
Šautuvus

Bet Greitai Pakliuvo
Du jauni plėšikai įsibrovė į 

chicagiečio Michael Kisseliaus 
butą, adresu 4172 West Flet- 
cher avenue, ir pasivogė du 
šautuvus ir apie $220 vertės 
daiktų. Prie Tripp ir Bclmont 
avenue policijai piktadarius pa
sisekė suimti. Vienas buvo 19 
metų Stephen Palmero, o an
tras 17 metų John Piazza.

Bandė Pagrobti 
Turtuolio Sunu

Policija praneša, kad praei
to pirmadienio naktį trys gink
luoti vyrai Grand Opera House 
teatre bandė nepasekmingai pa
grobti John Phillips’ą, turtuo
lio ir Phillips aliejaus firmos 
viršininko sūnų.

Drąsindami šauti, piktada
riai bandė išsivesti Phillips’ą iš 
teatro, bet pasimaišė kiti žmo
nės ir grobiamąjam pasisekė 
įbėgti atgal teatro salėn.

Rezignavo Mont- 
gomery Ward 
Prezidentas

Iš Montgomery, Ward and 
Company prez dentų — rezig
navo Raymond H. Fogler. Jo 
vieton firmos direktoriai žada 
išrinkti Harold L. Pearson’ą, 
kuris dabar eina iždininko pa
reigas. Bendrovės prezidento 
v’etoj jau trečia permaina ke
lių mėnesių bėgyje.

Nukrito 1,766 svarų balkis
Clrcago sub\vay tunelyj,, ku

ris dabar yra kasamas po State 
gatve, prie Vau Burcn, vakar 
rytą žuvo 21 melų darbinin
kas, Joscph B. Gardner, nuo 
5006 Drexel avenue. Ant jo už
virto ir vieloj užmušė geleži
nis balkis, sveriantis apie 1,766 
svarus.

Gardnerio pagclbininkas, 3G 
metų Barney Davitto, nuo 11 18 
Milwaukee avenue, buvo sun
kiai sužeistas.

žuvo lietuvis
Tai jau kelinta nelaimė sub- 

vvay tuneliuose. Rugp. 20 d. pe
reitais melais po Mihvaukee 
avenue kasamam tunelyj pra
sitrynę elektros dratai ir nu
trenkė lietuvį fonnoną, George 
Nausėdą, 4000 Brighton Place 
ir darbininką Daniel Lipascik, 
nuo 1838 S. Racine avenue.

Prieš tai įgriuvo dalis tune
lio ir užmušė dar vieną darbi
ninką.

Nauji Lietuvos 
Žemėlapiai

“Naujienose” galite gauti 
naują su sužymėtais vėliau
siais Lietuvos rubežiais žemė
lapį.

Šiuos žemėlapius galite nu
sipirkti ‘Naujienų” raštinėj už 
40 centų; per paštą—50c.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted Street, 

Chicago, III.

Pavasario Darbai — 
Nauji Rūpesčiai

Pavasar s jau čia, su juo ir 
pavasario darbai. Laikas na
mus švarinti, malevoli iš vi
daus ir lauko. Barrick’s Paint 
Store, 6050 So. Halsted — ma
lė vų krautuve palaria veikli 
tuojau, pirkti visus namų ma- 
levojimo reikmenis iš jos.

Barricks Paint krautuvė yra 
ir prieinama. Prekės geriausios 
rųšies, nebrangia kaina. Turi 
viską, kas tik reikia: malevų 
visokiausių rųšių, sienoms po
pierių įvairiausių, renduoja po
pieriams nuimti, ir grind im 
šveisti mašinas. Instrukcijos 
dykai. Norint gauti greitai, pa
šaukite Englewood 7369—8687. 
Greitas prištatymas užtikrin
tas. (Skelb.)




