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BET KAMPANIJA NORVEGIJOJ NEPASI 
BAIGUS - SAKO CBAMBERLAIN

Britanijos ir Francuzijos laivyno dalys pa 
siųstos i Viduržemio jurą

Vokietijos laiyvno spėkos dėl 
i į Norvegiją 

taip skaudžiai nukentėjo, kad 
sąjungininkai lengvai galį pa
siųsti savo laivyno dalį iš šiau
rės į Viduržemio jurą.

Pasak Chamberlaino, ryšium 
su užpuolimu Norvegijos, Vo
kietijos du šarvuočiai sunkiai 
sužaloti, trys iš keturių krei
serių paskandinti, penki sub- 
marinai, 11 skraidolių ir 30 
transporto ir provijanto laivų 
paskandinta. Tuo tarpu Brita
nijos nuostoliai buvo: paskan
dinti keturi skraidoliai, trys 
submarinai, penki žvejų laivai 
ir penki maži karo laivai.

Britams teko pasitraukti iš 
Andalsnes bazės dėl to, kad 
Vokietijos oro laivynas buvo 
galingesnis, ir dar dėl to, kad 
čia buvo neįmanoma iškelti į 
krantą sunkieji karo pabūk
lai.

Ateinantį antradienį, pasakė 
Cbamberlain, įvyks platus par
lamento debatai sąjungininkų 
karo veiksmų klausimais.

LONDONAS, Anglija, geg. i
2. — Premjeras Chamberlain įsiveržimo nacių 
ketvirtadienį . painformavo at- x~’“ -
stovų rumus, kad Britanijos 
ekspedicija, išlaipinta Andals
nes uoste, 100 mylių į pietus 
nuo Trondhcimo, Norvegijoj, 
tapo ištraukta. - Ekspedicija ap
leido tą uostą.

Suprantama, ir sąjungininkų 
užsimojimas paimti Trondhe- 
mą iš pietų pusės likviduotas.

Tačiau tai nereiškia, kad są- 
jungin’nkų kampanija Norve
gijoj pasibaigė, įspėjo klausy
tojus Chamberlain. Ir šitas 
įspėjimas davė pagrindą klau
simui, ar Britanija negabens 
ištrauktos iš Andalsnes kariuo
menės į Namsos frontą, šiau
rėje nuo Trondheimo.

I

Kalbėdamas tol au Chamber
lain paaiškino, kad veiksmai 
Norvegijoje nėra vienintelis są
jungininkų' dėmesis. Jie neuž
miršta kitų frontų. Ir šiuo lai
ku dalis sąjungininkų laivyno 
atplaukė į Vidurzeiffio jurą.

$
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CLACTON—ON— THE SEA, ANGLIJA. — Nacių lėktuvas nukrito miestuke 

ir apgriovė 50 namų. Keturi vokiečių lakūnai ir vienas anglas liko užmušti. Su
žeistų skaičius siekia 95./

VOKIEČIAI SKELBIA LAIMĖJIMUS
BERLYNAS, Vokietija, geg.

— Vokietijos pranešimai2.
ketvirtadienį sako, kad naciai 
kontroliuoja visą pietinę ir cen- 
tralinę Norvegiją. Kai kur Nor
vegijos kariuomenės būriai pa
silikę vokiečių kontroliuojamo j 
šalies daly, tač au 
visai nežymi.

Įveikti pietuse 
heimo britai bėgte

jų reikšme

nuo Trond- 
bėga į An-

dalsnes bazę, kur jie buvo iš- 
laip'nti. •

Tarp ko kita, naciai skelbia, 
kad trečiadienį jų lėktuvų bom
bos užgavusios du Britanijos 
laivus lėktuvų gabentojus ir 
skraidolį, ir išskirstę stiprią 
Britanijos karo laivų eskadrą 
Norvegijos pakrašty. Vienas 
Vokietijos lėktuvas žuvęs.

Ispanijos aviacijos 
komisija Berlyne

/ __________ _

BERLYNAS, Vokietija, geg.
2. — Trečiadienį čia atvyko 
Ispanijos aviacijos komisija iš 
šešių karininkų, kuriai vado
vauja generolas Barron. Komi
sija pasimatys 'su' Goerių.gu, 
Vokietijos oro m’nisteriu. Ko
kius klausimus ispanai disku- 
suos su vokiečiais, iš karto ne
paskelbta.

Graikija pašaukė re
zervu karininkus • 

tarnybon
Z ' 1 *1 • ., » . X '

ATĖNAI,
— Graikijos
<e tarnybon
ties rezervų
<yta užsiregistruoti iki gegu
žės 5 (Ienos.

Graikija, geg. 2’. 
vyr ausybė pašau 
karininkus dešini- 
klasių. Jiems įsa-

ITALIJAI GRESIA TALKININKŲ 
BLOKADA

ROMA, Italija, geg. 2. — 
Prieš porą d enų pasirodė pra
nešimas, kad Britanija nuta
rusi pakreipti savo prekybinius 
laivus iš Viduržemio juros į 
vandenis aplink Afriką.

Rodos, kas čia tokio. Bet tai 
reiškia, kad Italijos uostuose 
nebesustotų nė Britanijos, nė 
Francuzijos laivai. O Italijai la
bai daug visokiausių reikmenų 
tenka gabentis iš užjūrių.

Daugiau net: patirta, kad 
Jungt. Valstijų ambasadorius
įspėjęs Mussolinį, jogei padė- duržemio jurą.

čiai darantis vis lab'au įtemp
tai Viduržemio juros srity, 
Amerika gali uždrausti savo 
laivams plaukti į tuos vande
nes.

Tai jau reikštų tikrą blo
kadą Italijai.

Įdomu, kad Italijos spauda, 
triukšmavusi prieš sąjunginin
kus paskutines kelias dienas, 
staiga nutilo. Gal tai yra tyla 
prieš audrą. Vis gi ji yra ty
la. Audra atrodo galima, n 
Britanija su Francuzija pasiun
tė laivyno sustiprinimus į Vi-

Amerikos ambasa
dorius turėjo pasi
kalbėjimą su Ciano

VĖLESNI PRA
NEŠIMAI

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

Bažnyčios Įtaka mo
kyklose mažėjanti

Apdraudos mokestis 
Viduržemio juros 

srity pakilo

Verbuoja savanorius 
priešlėktuviniam 

darbui
LONDONAS, Anglija, geg. 

2. — Apdrauda prekėms, ga
benamoms Viduržemio ir Juo
dąją juromis, pakelta dvigubai 
augščiau po to, kai Britanijos 
valdžia įsakė Anglijos 
biniems laivams vengti 
žemio juros ir plaukti 
Afriką.

preky-
Vidur- 
aplink

Paliko varį skirtą 
Rusijai

LONDONAS, Anglija, 
2. — Sir John Anderson 
glijos vidaus reikalų sekreto
rius, išleido atsišaukimą, mobi- 
izuodamas savanorius. Tie sa

vanoriai reikalingi priešlėktu
vinei sargybai.

Anglijos numatomas dides
nis lėktuvų atakų pavojus. 
Viešbučiai vėl painformavo sa
vo svečius kur yra artimiau
si punktai nuo lėktuvų atakų 
pasislėpti.

geg.
An-

Kalbama, Graikija stengiasi 
prisiruošti, jeigu reikalas bus, 
"talijos užpuolimą atremti. Jau 
nuo to laiko, kai Mussolinis už
ėmė Albaniją,, Graikija bijo, 
<ad fašistai planuoja pagrobti 
Saloniką ir gauti uostą Ėgėjos 
juroje.

Du Vokietijos laivai 
žuvo Kattegate

HONOLULU, geg. 2.—Ame
rikos prekybos laivas, plaukiąs 
į Vladivostoką, tolimuose ry
tuose, sustojo Honolulu uoste 
ir paliko ča keletą šimtų to
nų vario, kurj buvo paėmęs 
New Yorke. Varis iškrautas 
pagal Jungt. Valstijų atstovų 
patarimą.

Ištraukia kariuome
nę iš Holandijos ir 

Belgijos pasienių

T

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

Apsiniaukę; povai kįlanti 
temperatūra; vidutinio stipru
mo vakarų ir šiaurės vakarų 
vėjai; saulė teka 5:44 v 
leidžiasi 7:49 v. v.

r

BRUSSELS, Belgija, geg. 2. 
— Belgijos ir Holandijos gy
ventojai paskutines dvi savai
tes jaučiasi smagiau. Dalykas 
toks, kad Vokietija ištraukė iš 
jų pasienių savo kariuomenę.

' Pirmiausia ištrauktos ka
riuomenės dalys, paskui karo 
pabūklai^ Ištraukimas prasidė
jo prieš Daniją ir Norvegiją 
okupuosiant. - /

Vokietijos pavojus Belgijai 
ir Holand’jai nepraėjęs visai. 
Bet, manoma, jis sumažėjęs 
kol kova eina Norvegijoje, 
dėl belgai ir holandai labai 
misi įvykiais Norvegijoje.

STOCKHOLM, Švedija, geg. 
2. — Gaunami Švedijoj prane
šimai sako, kad Britanijos ka
ro laivai ir lėktuvai Kattegate 
turėjo susirėmimą su Vokieti
jos laivais. Vienas vokiečių lai
vas paskandintas, kitas padeg
tas.

Kiti pranešimai kalba, joge i 
Norvegijos partizanai ir sveti
mos šalies savanoriai (mano
ma, švedai) puola Vokietijos 
susisiekimo lin’ją. Įvairiose vie
tose vokiečiams tenka trauk
tis atgal, arčiau jų bazių.

Nuskendo Superior 
ežere laivas, žuvo 

kapitonas

To 
do-

LONDONAS, Anglija, geg. 
2. — Britanija ir Francuzija 
sukoncentravo savo laivynus 
Viduržemio juros rytų daly. 
Jos prisiruc-šusios pasitikti na
cių ataką prieš Balkanus arba 
net prieš pačią Angliją. Brita- 
ni’os kariuomenė ištraukta iš 
Andalsnes, Norvegijoj, Cbam
berlain painformavo parlamen-

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
2. — Vokietija celebruoja lai
mėjimus Norvegijoje. Nacių 
pranešimais, sąjungininkai bė
ga Trondheim - Bombas sek- 
tore. Vokiečiai paėmė nelais
vėn 3,500 priešų, užgriebė ark
lių, kalnų patrankų ir kulkos
vydžių.

—X—X—X—
WASHINGTON, D. C., geg. 

2. — Kalbama, Belgijos kara
lius Leopoldas privačiai pain
formavęs VVashingtoną, kad 
Belgijai tenka laukti sekančiai 
iš eilės Vokietijos užpuolimo.

-- X-- X—X---
ROMA, Italija, geg. 2. — 

Amerikos ambasadorius Itali
jai painformavęs Mussolinį, 
kad Jungt. Valstijos bus pri
verstos sulaikyti savo laivus 
nuo plaukimo į Viduržemio 
rą, jeigu toj srity padėtis 
sidarys dar pavojingesnė.

-- X-- X-- X--
ATĖNAI, Graikija, geg. 2. 

— Graikijos vyriausybė pašau
kė tarnybon dešimties rezervų 
klasių karininkus. 

---X—x-*-x—
LONDONAS, Anglija, geg. 

2. — Chamberlaino valdžios pa
dėtis esanti neaiški. Jeigu įvyk
tų pakeitimų, tai gal ir darbo 
partijos atstovai įeitų valdžion.

ju- 
pa-

HONOLULU, geg. 2. — Ame
rikos laivas paliko čia varį, ku
rį buvo paėmęs gabenti į Vla
divostoką.

ATLANTIC CITY, N. J., geg. 
2. — Kalbėdamas metodistų 
bažnyčios atstovų suvažiavimui 
vyskupas Adna Wright Leo- 
nard (iš Pjttsburgho) parciš-

Krikščionybė kai kuriose mu
sų kolegijose darosi taip libe
rali, kad visai suplonėjo; taip 
mandagi, kad nebeturi esmės, 

neaiški, kad nebeturiir taip 
gyvybės.

Kitaip
ka visai

tariant, bažnyčios 
sumažėjusi.

i ta- L

Įspėjo apie nacių pa
vojų Amerikai

NEW YORK, N. Y., geg. 2. 
— Jdrncs W. Gerard, buvęs 
Jungt. Valstijų ambasadorius 
Vokietijoje, kalbėdamas Colum 
b’a College Alumni Association 
susirinkimui, trečiadienį 
re pareiškė, kad jeigu 
čiai laimėtų karą, tai 
nedelsdami įsitvirtintų
Amerikoj — pirmiausia Bra
zilijoj, paskui Argentinoje, o 
po to gal būt Meksikoj, kur 
naciai ir komunistai net šian
die savo buveines turi . įstei
gę.

vaka- 
vokie- 
nac’ai 
pietų

WASHINGTON, D. C., geg. 
2. — Su užgriebtais Norvegi
joj ir Danijoj pinigais Vokie
tijos aukso rezervai padaugėjoSAULT STE MARIE, Kana- tijos aukso rezervai padaugėjo 

da, geg. 2. — Kanados laivas iki $200,000,000,' apskaičiuoja 
Islington nuskendo trečiadienį, finansų ekspertai. Pati Vokie- 
Superior ežere, užėjus smar-tija iki šiol turėjusi tik tru
kiai audrai. Kartu su laivu žu- pūtį daugiau nei $29,000,000 
vo ir jo kapitonas Fred Burke.Jaukso.

' -p .. ..

:.2ft

Mato valdžios regu 
liavimą bizny

MILWAUKEE, Wis., geg. 2.
— Trečadienį čia kalbėjo Leo 
T. Crowley, Federal Insurance 
Corporation pirmininkas. Tarp 
ko kita jis pasakė:

Nežiūrint kas bus valdžioje
— demokratai ar republikonai
— valdžios regul avimas biznio 
ateity vis didės ir didės.

Jungt. Valstijų lai 
vas išgelbėjo 78 

britus
NEW YORK, N. Y., geg. 2.

Jungt. Valstijų laivas Pa
nama išgelbėjo 78 britus jū
reivius, kurių laivas Matakana 
įplaukė j seklumą prie Maya- 
guana salos, 150 mylių į šiau
rę nuo Haiti.

hhh m

ROMA, Italija, geg. 2. — 
Trečiad’enį Jungt. Valstijų, 
ambasadorius Italijai, William 
Phillips, turėjo pasikalbėjimą 
su Mussoliniu. Mussolin’s da
vęs suprasti, kad bent per at
einančius dešimtį dienų jisai 
neketina keisti Ital'jos laiky
senos, kitaip tarianti, neketina 
užpulti kaimynių valstybių ar
ba eiti į talką Hitleriui.

Koks l)us Italijos nusistaty
mas toliau, kol kas neaišku.

Ketvirtadienį Amerikos am
basadorius turėjo pasikalbėji
mą su Čiano, Italijos užsenių 
reikalų ministeriu. Taip tre
čiadienį, kaip \r ketvirtadieni 
pas kalbėjimai įvykę tikslu pa
sidalinti informacijomis.

— Vėlesni antradienio pra
nešimai sako, kad Norvegijos 
kariuomene ir jos talkininkai, 
svetimų šalių savanoriai, pasi
traukė iš Roros. Bendra nuo 
mono vyrauja, kad br'tams pa
sitraukus iš Andalsnes, norve
gų kova prieš Vokiečius cen- 
tralinėje ir pietų šalies dalyse 
neužilgo visai pasibaigs.

~ Pranešama, Norvegijos 
karalius ir valdžia apleidę cen- 
tralinę Norvegiją. Vienais pra
neš mais jie persikėlę į Švedi
ją, kitais — vykstą į šiaurės 
Norvegiją.

A.D.F. priešinga vai 
džios žygiams

Daugina šventųjų 
skaičių

2.geg.
į šventąsias 
m mykę Eu- 
ir buvusią 

Galgani. Pa-

PITyTSBURGH, Pa., geg. 2. 
— Generalaus prokuroras asis
tentas Thurman Arnold šiuo 
laku tyrinėja visoj Amerikoj 
statybos unijų praktiką — jų 
santykius su- kontraktoriais, 
įvairius nuostatus darbo sąly
gų atžvilgiu, kaltinimus graf- 
tu ir k t.

BOMA, Italija, 
Popiežius pakėlė 
buvusią franeuzę 
phrasia Pelletier 
italijonką Gemma
staroji, gyva būdama, turėjusi 
žaizdas panašias Jėzaus Kris
taus žaizdoms, kai jis lapo nu- 
kryžiavotas.

Pranešama, dar penki as
mens (jau mirę) esą nužiūrė
ti kaipo kandidatai į šventu? 
sius.

Ryšium su š tuo tyrinėjimu 
kai kurie Amerikos Darbo Fe- % 
deracijos vadai, lokalai ir sta
tybos unijų apskričiai kelia pro
testus ir kaltina Arnoldą užsi
mojus sudraskyti organizuotą 
Amerikos darbininkų judėji 
mą.

Sudarė komitetą ži 
nioms kontroliuoti
BOMA, Italija, geg. 2. — 

Italijos vyriausybė, besiruoš
dama svarbiems įvykiams, įstei
gė naują komitetą, šito komi
teto užduotis bus disciplinuo
ti, koordinuoti ir kontroliuoti 
telefono, telegrafo ir radijo su
sisiekimą, jeigu karas kiltų.

Francuzijos laivas 
apleido New 

Yorką
NEW YORK, N. Y., geg. 2. 

— Puošnusis Francuzijos pasa- 
žier’nis laivas Ile de France 
ketvirtadienį išplaukė į nežino
mų kelionę, prikrautas lėktu
vų ir jų dalių, taipgi kitokių: 
karo rekmenų.

■

Japonų ofensyvas 
sulaikytas

HONG KQNG, Kinija, geg. 
2. — Kinijos karo vadovybės 
pranešimai sako, kad kinai su
laikė Japonijos ofensyvą, pra
dėtą prieš mėnesį laiko Hunan 
provincijoje, pietų Hupeh ir 
Kiangsi provincijos šiaurės da
ly.

“Naujieną” Pinigų 
Siuntinio Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 80. HALSTED ST. 

Chieago, Illinois
Ofisas atidaręs kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po
piet.



NAUJIENOS, Ghicago, m.
St. MišČilcas-žiemys

Suomijos karą laikinai užbaigus
(Musų specialaus korespondento}

(Tęsinys) < sąjungininkams, bet, anot Lloyd
.... . . . Georgo, kaip visuomet, taip irliesa, anglai su prancūzais ^.- j ”,’

jokių pažadų suomiams nedavė 
ir faktinai neturėjo jai teikti 
jokios pagalbos, o jei teikė, tai 
vien iš noro, šiek tiek pakenk
ti vokiečiams, o ne patiems ru
sams. Anglai remdami suomius 
tikėjosi sumažinti rusų pajėgu
mų eksportuoti vokiečiams ža
liavų ir tuo padidinti blokadų.

Bet suomių nepaprastas lai
kymasis ir nemenkų smūgių su
teikimas rusams ir tuo parody
mas, jog rusai ne toki tvirti, 
atidarė ir anglams akis ir buvo 
bemėginu išnaudoti šių aplinky
bę, kad suteikti smūgį abiems

tuo visai neabejojo) jau buvo 
vėlu tai įvykdint, nes suomių 
pajėgos buvo tiek nusilpę, kad 
vargu bebūtų atsilaikę prieš ru
sus ir butų jau tekę Skandinavų 
pusiausalyje Išarianti prieš 
rusus ir vokiečius.

Tai nemenkiau suprato ir 
tys Skandinavai ir todėl 
greičiau pareiškė, kad gi

du

pa
čia r

SABERGMAN
1524 W.63'd ST.
TEl PROSPECT 3440

j

Cor. 63rd and Justino

Pavėlavo dėl to, kad netikėjo 
jog suomiai įstengs atsilaikyti 
prieš rusus taip ilgai, antrar, 
kuomet visgi suomiai atsilaikė, 
neįstengė priversti Skandinavų 
valstybes praleisti kariuomenę, 
£i gabenti visas pajėgas jura, 
[aplenkiant Skandinavus buvo 
■ne tik sunku, bet ir labai rizi
kinga, nts pusė pajėgų galėjo 
likti juroje nepasiekus Suomi
jos.

Tiesa, anglai ir prancūzai 
stengėsi apeiti Skandinavus ir 
juos įvilioti kitonišku budu, bū
tent, abeji davė pažadų, jog at
eis Skandinavams į pagalbų, jei 
dėl teikiamos pagalbos suo
miams bus įvelti karau prieš ru
sus ar vokiečius. Bet tas vokie
čių pavojus, kurie nemenkiau 
negu visas pasaulis įsitikino, jog 
rusų karinis pajėgumas men
kas, privertė Skandinavus būti 
labai atsargiems. Skandinavai 

i visa darė; kad išvengtų karo, 
kuriu butų įsivėlę, jei butų tei-

stybėms gabenti per jų kraštų 
kariuomenę.

šitos kaltės nieką* nuo Skan
dinavų nenurims ir tik ateitis 
parodys ar jų apskaičiavimai

BEKGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

nialrvų. Hienų popierlatiR ir fangij šehlij. 
Ateikite i didžiąją krautuvę prie Justine 
scitvės kampo ir Kaukite dykai sietui 
popieriaus pavyzdinę knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėki le vėliau pagal BERG
MANE naujuoju Lengvam* BUdŽeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite 
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutriniu'Ja dykai 
PRISTATYMAS BAKAI

Ess-A-Bee vidaus žibanti baltu 
naujausio* spalvos 
nėm maleva. 
Ess-A-Bee Fiat Maleva 
niosiotus balta ir 
valandų varrniftaB gerai 
tnėja baltai vandeny.

GALIONAS ..............
Popierių Valykite arba 
Atdara antradieniais, 

dieniais 
Tel. PROSPECT 3140

žibanti
virtuvinis ir

lubom* ir
12 spal.

dėvisi

pa-

• ViROH 
tuautly-

miega- 
Enn-A-Bee 4 

_____ __ nešiok*

$1.95
II. K. M. po (te 

ketvirtad. ir šeSta- 
iki 9 P. M.

jau nekalbant apie tai, jei bu
tų praleidę per savo kraštų San
tarvės kariuomenę.

Bet paskutiniu momentu, ma- 
įyliF jog Santarvės- valstybes- 
buvo nutarę neatsižiurėli į 
Skandinavų neutralumų ir jei 
butų buvę didelių sunkumų ga- 

1 benti kariuomenę aplinkui, bu
tų privertę Skandinavus jėga 
praleisti gabenamų Suomijon 
kariuomenę.

Bet kuomet prie panašių iš
vadų priėjo anglai (prancūzai

i

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Longr Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5* tonus ar daugiau ............................... •
PETROLEUM CARBOH COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daujiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

STATOME NAUJUS

OMUS
KURINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS) 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip randą—išmoktsft už savo namą.
• Pirm aegu dnosft darbą, kreipkitės pa* mu*, ąamdt gera* 

•ąlyra*. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

B. SHUKIS & CO
4131 SO. FRANCISCO, A VE.

T«Moww LAFAYETTE 5824

COPR. 1940. N6EDUSCRAFT 9CRWCC, INC.
CROCHETED CHAIR SĖT PATTERN 2519

Nu. 2519 Spalvuoti tiedei padengti mezginiai.

Bet Į) Ii ūsas tas, jog visgi pran
cūzai įstengė įtikinti anglus, 
kad reikės, jei ne\»iandien, tai 
ryt, kariauti su rusais ir antrai 
progai, panašiai, pasitaikius, ji 
bus išnaudota.

Tai dar geriau, negu kas ki
tas, suprato rusai ir jų spauda, 
visų laikų liejus nepaprastas pa
mazgas ant demokratinių vals
tybių, staiga nutilo. Bent savai
tę po taikos pasirašymo su šuo 
miais, rusų spaudoje nepastebė
jau nei vieno griežtesnio straip
snio nukreipto prieš Santarvę, 
jei nekalbėti paprastus, nusidė
vėjusius išsireiškimus tarp tūk
stančių žodžių. Bet buvusi kom
panija prieš Santarvės valstybes 
nutilo ir kaip praneša spauda 
užsienyje,, ko neneigia ir vokie
čiai, rusai pasižada dargi ga
rantuoti rumunams neliečiamy
bę ir dargi gali gimti naujas ne
puolimo pasižadėjimo iš rusų 
pusės link rumunų.

Visa tai parodo, kad rusai la
bai išsigando karo tarp- jos ir 
Santarvės valstybių ir visa da
rys, kad tik jų neužkabinli.

- Tokiu budu suomių karas su
teikė du naujus dalykus: San
tarvės valstybės savo priešų 
skaičiui! įskaitė galutinai rusus 
ir antra, parodė, kad rusai bi
jo su jomis pradėti ir ateityje 
visa darys, kad tik jų neužka
binti. V, '

Jei rusai kų nors dary», kį 
nors puls, tai daryš tai tokioje 
vietoje, kur Santarvės valstybes 
negalės pagalbos atsiųsti, žino- 
.ma, jei tuo metu visgi turkai 
atvirai nepasisakys prieš rusus,. 
:ko iki šiol dar nepadarė.

Turkija šiandien virtX pasau

 

linio karo rakiu, kajĮ) ir praė
jusiame kare, nes praėjusiame 
kare turkai suvaidino nemenkų 
rolę, tai teks jai padaryti ir šia
me.

Tiesa, kaip praėjusiame, taip 
šiame kare, turkai nepasižymėsi 
savo karinėmis pajėgomis, bet 
grynai savo strategine padėti
mi. Praėjusiame kare vokiečiai 
vargu būt drįsę pradėti 1914 m., 
karų, jei butų žinoję, kad tur
kai neprisidės, bet turkams pri
sidėjus, t. y. gavus garantijas, 
kad ji bus vokiečių draugė, vo
kiečiai su austrais ryžosi, šiame1 
kare tas pats. Turkai šiandieni 
gali išplėsti arba sumažinti ka- 

’ro gaisrų, nes netenka abejoti,, 
kad Santarvės valstybių karo 
planuose šiandien prisirpus mfn- 
tw, pradėti karų prieš rusus ii” 
geriausia iš turkų pusės, kadi 
luo iš karto butų galima nukir
sti jos gyvybės siutų suardžius, 
naftos pramonę Kaukaze.

Bet turkai nei?n.ri su rusaisi 
pradėti dėl tų pačių priežasčių, 
kaip Skandinavų valstybės, bū
tent, nenori paversti savo- kraš
to- karo lauku ir dar tuo labiau, 
jog tas vadinamas laimėjimas, 
kurio visi tikis, gali būti labai 
menkas. '

Ir todėl dabartinė padėtis)

Naujlęnų-Acme Telephotu
CHICAGO. — Albert Mo

rali, vidurinės mokyklos 
mokinys, kuris prisipažino 
nužudęs Petroiiela Kraw-

litikai, o svarbiausia, politikai 
be savigarbos, ir todėl visa da
rys, kad neįsiveltų į karų ir ne
pakliūtų ant vokiečių vašiuko. 
Rusai puikiai supranta, kad vo
kiečiai, koki jie bebūtų, jiems 
ne draugai ir pirmai progai pa
silaikius, pultų prieš juos, tad 
tam statyti save pavojun? Jei 
rusai sutiko pergyventi tokį 1110- 
ralį smūgį susitaikydami su 
suomiais, kuomet laimėjimas 
buvo taip arti, tad visa darys, 
nežiūrint jokios gėdos, kad ir 
toliau būti tolimi nuo karo su 
Santarvės valstybėmis.

Ii nebijoti, nes jis neryžtingas 
ir vargu pritars tokiam žygiui, 
nors jau f ak tinai nutaręs ka
riauti su rusais, o ar pasiseks 
prancūzams sudaryti “casus bel- 
licum” be anglų pagalbos ir pa
tarimo, labai reikia abejoti.

Patys vokiečiai nieko prieš 
neturėtų pradėti karų Artimuo
se Rytuose, bet tik tuomet, kuo
met to karo vedimas priklausy
tų nuo jų, gi rusai, kaip jie be
būtų draugingi su vokiečiais, 
nenorės su jais taip toli eiti ir 
leisti pas save šeimininkauti vo
kiečiams/ Rusai gan realus po- Ii priversti vokiečius paskubin-

,muose Rytuose, jei prancūzai 
Įšu anglais jo nepradės, negail
imas. 9

Šiek tiek kitoniškai išrodo 
ipadėtis Vidurinėje Europoje, 
kur pirmoje eilėje stovi rumu
nai ir vengrai.

; Ir reikia pasakyti, jog veng
rams gręsią didesnis pavojus iš 
tusu ir vokiečių pusės, negu pa
tiems rumunams. Rumunų vie
ni rusai nepuls, nes tai privestų 
[prie karo su Santarvės valsty
bėmis ir jai tektų vienai ka
riauti, nes vokiečiai neprieina
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ti vengrus apsispręsti: arba pri
sidėti prie jų, arba grasinti juos 
užimti.

Jei vengrai, sutiks gerumu 
praleisti vokiečių kariuomenę 
per savo teritorijų ir tuo perei
ti vokiečių pusėn, kas gali grei 
čiausia įvykti, neteks laikinai 
dalies savo teisių, kaip neprU 
klausoma valstybė, bet išvengs 
rusų pavojaus, nes vengrams 
pasipriešinus vokiečių planams, 
netenka abejoti, kad vokiečiai, 
nors su širdgėla, pasiūlys pasi
dalinti Vengri jų su rusais duo
dami rusams rutenus, kaip ru
siškos kilmes gyventojus.

Tokiu budu pirma tenka 
laukti vengrų apsisprendimo ir 
tik vėliau karo galimumų Bal
kanuose.

‘rumunai to! priešinasi kiek ga
lėdami vokiečių ekonominienis 
(reikalavimams, kol vokiečių ka
riuomenės nemato savo pasie-

Rumunijos' nafta ir javai vo
kiečiams daugiau, negu reika
lingi ir jie be jų negali jokio 
karo vesti, gi neprisiartinę prie 
rumunų, negali juos tinkamai 
priversti klausyti ir visa tai ga-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Johii F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

1 Ambulance -
n DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4665-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Tel, YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 Iki 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 8. HAIJ8TED ST

Dr. V. E. SIEDL1NSKI
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadieni
4631 So. Ashland Avė.

TeL YARDS 0994
A_Jtradn Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

Mrs. A..K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Tree. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sekin. pagal sutarti

4KIU SPECIALISTAI

Klausykite ittuių radi® programų Antradienio ir šeštadienio ryt-

ra POVILU 8ALTIMIERU

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZU BRIČKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—t 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadi* 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENK1NS
D R VATTUSH OPI- I' (Lietuvis;LAIV. v AlJLtioii, I GYDyT0JAS 1R CHIRURGAS

L įkyru VIS 2500 West 63rd Street
Mano 20 metų praktikavimas ’ x

insii garantavimas Oflso valandos; nuo 1—4 n nu<Optome&.r%<t SpeciansUs vaRaro ^^--4

Palengvina akių įtempimą, kuris iX|amų Tel. VIRGINIA 2421
esti priežastimi galvos skaudėjimo1 
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, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimu akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
^,< wRez. HydeJ'ark 339^ '

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

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

KITATAUČIAI

No. 2519-

I Vardas ir pavardė

Adresas........... .....—

Miestas ir valstija

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 Se. Halsted St., Chieago, HL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

kų nepuls, gi turkai vengs už
kabinti rusus, nes tai jiems dau
giau, kaip nuostolius nežada.

Bet ne nuo vienų turkų šioi 
klausimo sprendimas priklauso,, 
reikia atminti, kad turkų kai
mynai, kaip Persija, Afganista
nas ir kitos valstybės, daugiau 
.priklauso nuo anglų, negu pa
tys turkai ir'netenka abejoti, 
jog prancūzai stengsis išprovo
kuoti karų šalia turkų ir' tuo 
juos įvelti į karų.

Bet kol bus valdžioje Cha nu
beriamas rusai šio pavojaus ga-

Laidotuvių Direktoriai

lliiiliiiiiiiiiiililiiiiiiiiiniliiiiil

YARDS 1419

*

Yards 1139
Yards 1138

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wešt 2*3rd Ptace ' Phone Canal 2515
SKYRIUS? 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

J. LIULEVICIŲS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir vak.

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

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

linini ii

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

GYDYTOJAI IR DENT1STAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
I. J. ZOLP Phone Yards 0781

1646 West 46th Street

4704 So. Western Arenus
ALBERT V. PETKUS

Phone Lafayette 8024

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

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

Telefonas SEELEY 7336 
Namų telefonas Brun*wick M97

Miesto
Kamb.
Namų

81

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St 

Valandos vakarais nuo 8 iki 8:30 
Telefonas YARDS 8818 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 
pagal sutartį

A. A. SLAKISADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395

JinKSfel V.-
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Detroito Lietuviu Z
‘ f

Svečiuose pas motiną Mirė Jonas Gudynas

Buvęs Dailės choro mokyto
jas Vitoldas Dermaitis praleis 
porą savaičių pas savo mamy
tę Detroite. Dirmaitis apleido 
Detroitą prieš porą metų, — 
darbo sąlygų verčiamas išva
žiavo į Toledo, kur General 
Motors pasiūlė jam geresnį 
darbą. Vitoldui buvo sunku 
skirtis su Dailės choru, o dar 
sunkiau su motina bei namiš
kiais, tad gavęs progos iš tar
nystes pasiliuosuoti parvažiuo
ja pasiviešėti pas mamytę. Sa
ko, labai nesmagu toli nuo sa
vųjų, pasilgstu savo draugų, 
su kuriais dirbome Dailės cho
re, o motinos ir namų dar dau
giau.

P-as Dermaitis pasitraukė iš 
Dailūs choro, bet nenuleido 
rankų: muziką ir Toledo gy
vendamas studijuoja. Vitoldas 
gražiai išaugintas, inteligentiš
kas jaunuolis, Dailės chore bu
vo choristų mylimas ir gerbia
mas kaipo mokytojas.

M. J. Kemešienė.

Balandžio 19 d., mirė stam
bus vietos biznierius Jonas Gu
dynas. Palaidotas liko balan
džio 23 d. su bažnytinėmis 
apeigomis. Velionis Gudynas 
laike alaus darželį East Sidėje 
prie Cardoni ir Westminister. 
Būdamas mandagus ir širdin
gas biznierius bei gero budo 
žmogus, jis turėjo daug draugų 
ir buvo jų mylimas kaipo link
smo budo asmuo.

ALBERT LUMBER & SUPPLY^ 
COMPANY

Viskas pigu, ypač viškams 
ir beismentams. 

Plaster Boards ktv. pėda 2c 
Sienoms Lentos 4x6 iki 4x10 

ketvirtainė pėda ............. 2c
Izoliacijos lentos ktv. pd. 3Hc 
2x4’s 8 iki 16 pd...................... 2c
1x6 lentos ............................ l’/zc
Nereikia pinigų, imkite 3 me
tams išsimokėti. Dykai apskai

čiavimas, be prievolių.

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO. 

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

Atidarą sekmadieniais iki pietų. Į
—.................. / I

Gudyno šermenyse ir pagra-i 
be dalyvavo daug jo pažįstamų 
ir palydėjo į Mount Olivet ka
pines daugiau kaip šimtas au
tomobilių. s

Gudynas mirė po kelių mėne
sių sunkios ligos, palikdamas 
nuliūdime moterį Izabelą, 1 
dukteris (Geraldine, Beatriče, 
Mariutę ir Izabelą), sūnų Juo
zą, brolį ir jo žmoną (Antaną 
Gudynus), seserį Tofilę Kal- 
vinkienę ir daugybę artimų gi 
minių.

Gudynas buvo dar nesenas 
žmogus, vos tik 57 metų. Ro
dos dar turėjo gyventi. Bet 
gamtos tokis jau surėdymas,-- 
nežiūri nei į melus, nei į tur
tus, negirdi verkiančių našlai
čių. žodžiu sakant, nepaiso nie
ko. Tur būt, šiame pasaulyje 
tik vienintelė lygybė teviešpa
tauja, — tai mirtis.

Taip atsitiko ir Gudynų šei
moje: žiauri mirtis išskyrė Gu- 
dyną iš savųjų ir artimųjų tar
po. Verkia žmona taipgi ma
žoje sveikatoje būdama, dukre
lės, sūnūs, brolis, sesutės.

Tebūnie jam ramu užgrabi- 
niame gyvenime. —Mariutė.

Musu vaikučiai

v Ar visi jau žinome, kad šeš
tadienį, gegužės 4 d., Jaunuolių 
Chorelis linksmins senesnius.

Jaunuolių Choras stato sce
noje melodramą ‘Linksmo; 
Dienos”, vadovaujant mokyto
jui A. P. Kvedcrui. Tad gegužės 
4 d., 7 valandą vakaro, visi su
sirinksime Lietuvių svetainėje, 
25-tos ir W. Vernor Hy. Pama
tysime, pasigerėsime musų jau
naisiais menininkais. Įžanga tik 
35 centai. —M. J. Kemešienė

Chicagos Vyčių Choras 
Detroite

P A STATYKIT PAMINKLĄ
MIRUSIO ATMINČIAI

Greitas patarnavimas vsose Kapinėse 
Matykit arba pašauk’t Anton Tamkevičią, 

lietuvį atstovą c-:nos firmos

E. VVunderlich
GRANITE CO.

Ofisas priešais Tautiškas Kapines. Namų 
antrašas.

2856 W. 39th Place. Tel. Lafayette 4266

Balandžio 28 d. Carpathia 
Hali A. L. R. K. Federacija bu
vo surengus koncertą, kurį pil 
dė Chicagos L. Vyčių apskri
čio choras, vadovaujamas ger
biamo muziko J. Saurio.

Programo pirma dalis susi
dėjo iš keleto trumpų vaizdelių. 
Man rodos, kad buvo galima 
kas nors geresnio duoti detroi- 
tiečiams.

Antra dalis programo buvo 
rimta ir, galima sakyti, gera. 
Vyčių Apskričio choras gan di
delis, ypatingai mergaičių daug. 
Choras išlavintas gerai, tik la
bai trumputes dainas dainavo. 
Nors dainelės ’ buvo trumpos, 
bet mes jų klausėmės su dide
liu malonumu. Solistės ir due
tai buvo labai geri. Kalbas pa
sakė “Draugo” redaktorius P. 
Šimutis. Kalbėjo apie Vilnių. 
Kažin kodėl katalikiškos sro
vės kalbėtojai vartoja neman
dagius žodžius, kurių net spau
doje nesinori kartoti.

Labai gražią kalbą pasakė 
Lietuvos konsulas P. Daužvar- 
dis. Jo kalba buvo skirta jau
nimui. Nurodė buduš, kaip A- 
merikos ir Lietuvos jaunimas 
gali bendradarbiauti.

Karlu su vyčių Choru buvo 
atvažiavęs ir asistavo p-no Sau
rio vadovaujamam chorui Su 
smuiku kompozitorius Betras 
Sarpalius. Chicagiečiai P. Sar- 
palių vadina “tykiuoju Petru”, 
nes jisai mažai kalba, bet daug 
dirba muzikos srityje. Man tai 
tikrai buvo siurprizas sutikti 
P. Sarpalių Detroite.

Lakštutė.
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Iš LSS 116 kuopos veiklos

LSS 116 kuopos susirinkimas 
įvyks gegužės 11 d., 8 vai. va
karo, adresu 2389 — 24th St. 
Visi nariai malonėkite dalyvau
ti, nes turime svarbių reikalų 
aptarti. Kinksime taip pat dele
gatus į LSS konvenciją, kur , 
įvyks birželio mėnesio pabaigė > 
je Chicago j e. i

Kuopos piknikas yra rengia
mas gegužės 19 d.' Beecbnul 
darže, kuris priklauso Urbonie
nei. Ta vieta visiems detro’tie- 
čiams yra gerai žinoma.-

Pirmiau kuopos susirinkimai 
įvykdavo kiekvieno mėnesio 
pirmą šeštadienį, šį kartą susi
rinkimas įvyks viena savaite 
vėliau. Dalykas toks, kad gegu
žės 1 d. Lietuvių svetainėje 
įvyksta Dailės choro jaunuolių 
koncertas, kuris prasidės 7 vai. 
vakaro. Nenorėdama jaunuo
liams kenkti, kuopa ir nutarė 
savo susirinkimą atidėti.

Piknikų kalendorius
LSS 116 kuopos piknikas 

įvyksta gegužės 19 d.
Dailės choras turės du pik

nikus: vieną birželio 9 d., o ki
tą rugpiučio 25. Be to liepos 
11 ir rugpiučio 4 turės iškylas 
(ekskursijas) laivais.

L. A. P. Klubas rengia du 
piknikus: gegužės 19 ir rugsėjo 
15.

L. P. P. Klubo piknikai bite 
liepos 7 ir rugpiučio 18.

1). L. Klubo piknikas įvyks 
liepos 28 d. ’ ,

Demokratinė Sąjunga Lliky» 
savo pikniką rugpiučio 11.

SLA 352 kuopa pikniką ren
gia liepos 4 d. -—Reporteris.

Grand Rapįds, Mich.
JL---------

Kas veikiama musų kolonijoje.

SO MUCH 
for S0 LITTLE

Jsecuritv]^
SĮNVENIEN0

Ar neatsveria SAUGIŲ INDĖLIŲ protekcinė 
didžioji nauda mažąsias išlaidas? Tad, ar apsi
moka jums tiek rizikuoti, kad netekti svarbių 
ir nebepakeičiamų vertybių, kada galima gauti 
ABSOLIUTI APSAUGĄ už tiktai $4* į metus?

Ateikite ir paprašykite parodyti jums musų 
SAUGIŲ INDĖLIŲ VAULTUS. Pamatykite 
patys kaip visiška yra indėlių apsauga— ir 
kaip puikus musų patarnavimas. Nuo ugnies 
ir vagies jus jokiu kitokiu budu negalite nu
pirkti tiek DAUG APSAUGOS už taip mažas 
išlaidas. Tad, ateikite tuojau!

*Plus Valdžios Mokesčiai.

CHICAGO CITY BANK
AND TRUST COMPANY

Halsted ai 63rd Street

Dailės choras baigė sezonąAtstovas pribus pas jumis bile dieną ar vakarą.

IŠKILMINGASATIDARYMAS!
ŠEŠTADIENI, GEGUŽĖS 4 D.

VISAS BRIGHTON PARK:
Širdingai kviečiame aplankyti Brighton Parko naujausią ir pui 
klausią klijonkių krautuvę per Iškilmingo Atidarymo Savaitę. Pra

sidės šeštadieni, gegužės 4 d., ARCHER LINOLEUM STORE, 
4212 ARCHER AVENUE.

IŠKILMINGO ATIDARYMO SPECIALAS!

Dailės choras balandžio 14 
d. baigė savo sezoną, kuris, 
reikia pasakyti, buvo gana sėk
mingas. Per sezoną dirbo ga
na sunkiai: turėjo tris savo pa
rengimus (visi jie nusisekė pui
kiai), be to, keturioms organi
zacijoms pildė programas.

Choras šį mėnesį buvo kvies
tas važiuoti į Toronto, tačiau 
negalėjo pasiūlymo priimti, nes 
turėjo ruoštis operetei. Važia
vimą į Toronto atidėjo rude
niui.

Pastaruoju laiku pas mus 
prasidėjo smarkesnis judėjimai. 
Beskaitydami žinias Naujieno
se apie kitų kolonijų veikimą, 
subruzdo labiau“ Veikti ir grand- 
rapidiečiai.

Balandžio 27 d. iš Chicagos 
buvo atsilankęs Lietuvos konsu
las P. Daužvardis. Prakalbos 
jam buvo surengtos šv. Jurgio 
svetainėje. Publikos susirinko 
pilna svetainė.

Konsulas labai gražiai nukal
bėjo apie Lietu vos būklę ir Vil
niaus krašto varguolius. Ragino 
juos šelpti. Aukų liko surinkta 
$40. Tie pinigai bus pasiųsti 
Vilniaus krašto varguomenei 
šelpti.

Tenka pasakyti, jog tam tik
slui jau ir seniau buvo pinigų 
sukelta. Buvo atsilankę broliai 
Motuzai su judžiais. Liko gra
žaus pelno. Iš viso iki šiol musų 
kolonijos lietuviai Vilnijos žmo
nėms šelpti yra sukėlę ir pa
siuntę $270.

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

tive
:s an
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BE JOKIO (MOKĖJIMO
JEI TURI DARBĄ

7 DIENŲ VAŽIAVIMO BANDYMAS 
Jūsų Auto J Mainus 

DYKAI Valstijos ir Miesto Laisniai 
Vieta perpildyta tais pigumais.

—VISI SEDANAI—

mus dažnai yra rengia-
Felt Base Rūgs 9x12. Sp£X $3.79
Turime Armstrong’ Gold Seal ir Sloan’s, 9x12 dydžių.
Specialiai įkainuoti Iškilmingo Atidarymo Savaitei.

INLAID LINO FLOOR
Ketv. Jardas 4
Cementuotas I 
per f ei tą

ARMSTRONG’S INĖAID 
Dvigubai cementuotas per 
feltą. Vėliausias paternas.

Ketv. Jardo

»1.59 iki 51.98
SEAT PADS

Setas iš 4. Reg. $1.00 vertės
Specialas ...............................

LAIPTAMS KARPETAI jardas
wO ir aukšČ.

FELT BASE 
KLIJONKĖ .

ketv. jardas
vv ir aukščiau

Ateikite ir pamatykite musų visą pasirinkimą tų plačiai skel
biamų karpetų, lakerių, vaksų ir bakalite finišų. Viskas naujau
sio s ta k o vėliausiu naternu nrieinamiausiom kainom. .

Skubus Patarnavimas—Apskaičiavimas Dykai—Patenkinirąis 
Užtikrintas.

ARCHER LINOLEUM STORE
j 4212 Archer Avenue Tel.: Lafayette 6606

Jei ne jiems, tai ir negerai

Detroito Lietuvių Klubas ba
landžio 28 d. laikė savo susi
rinkimą, kuris paskyrė iš iždo 
10 dolerių lietuvių beisbolo ko
mandai.

Susirinkime dėlei to kilo ga
na karštų ginčų. Labiausiai ko
mandos parėmimui buvo prie
šingi komunaeiai. Girdi, klubas 
neturįs pašaliniams reikalams 
pinigus eikvoti.

Tačiau visai kitokią giesmę 
tie komunaeiai gieda, kai aukų 
prašo “Laisvė”, “Vilnis” ir 
“Liaudies Balsas”. Jie tada 
piestu stoja, kad reikia kultū
rinius darbus remti. O tie “kul
tūriniai darbai” susiveda prie 
Stalino ir inatuškos Rasejos 
garbinimo.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Pas
mos prakalbos. Daugiausia pra
kalbų rengimu pasižymi vadina
mieji “bolšai”. Štai ir dabar 
kažkoks jų redaktorius iš Ka
nados buvo atvykęs kalbėli.

Tos prakalbos paprastai yra 
gana skrumnios. Vadinasi, žmo
nės nelabai jomis tesidomi.

Grand Rapids lietuviai turi 
gražią svetainę — tai Sūnų ir 
Dukterų draugijos. Toji, drau
gija turi dąug įvairių pažvalgų 
narių. Nemažai ir pažangaus 
nusistatymo. Visa beda su pa
žangiaisiais tačiau yra ta, kad 
jie pro pirštus žiuri į draugios 
veikimą.

SLA 60 kuopos pirmutinis 
piknikas įvyks * gegužės 26 d. 
Pikniko pelnas skiriamas pa
dengimui delegatų išlaidų. Mat, 
muąų kuopa neturi tokių “me
cenatų”, kaip 42-ji, kuriai p. J. 
J. Bachunas priklauso.

Garsokas

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SIIEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965 
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Dalbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

n—m................    /

MODERNIŠKAS LIGONINES ’ 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
denoidų su gulėjimu, užlaiky- 
w, gazų antiseptikais ir chirur

go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
igoninėje. Vaikams    $15 
UŽAUGUSIEMS ................... $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
31aine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra 
'igonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas d?eną ir naktį 
SEELĘY 4700.k__ - /

APRŪPINK. SAVO MAŠINĄ 
DĖL VASAROS 

Išmainyk aliejų, išgrysuok nau
jai ir įpilk vasarinį aliejų. Mes 
patarnausim greitai ir teisingai. 
Taisom elektros ir batereikų rei- 
|<31US

KAYO’S SERVICE STATION 
3047 So. Halsted St. Victory 9807

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St 

Tel. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina 
Al. Gudaitis, Sav.

EEKE1IEKIIKIIKKIIBII 
6-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas:

PETE YOUNG
Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos 

Schlitz Alus ir Užkandžiai
83 ir Kean Avė , Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Varius
13aBSaM31B333XZJI3JiH2IJ

Garsinkitės “N-nose”

M A D 0 S

’39 
’38 
’38 
’37 
’37 
’36 
’36 
’35 
’35 
’34 
’31 
’30

Chevrolet .................
Buick ..........................
Chevrolet ....................
Oldsmobile ................
Chevrolet ...................
Oldsmobile ................
Chevrolet De Luxe .... 
Dodge ........................
Hudson ......................
Ford .............................
Chevrolet ....................
De Soto ....... ...............

$495 
495 
3Č5 
395 
365 
325 
245 
195 
145 
115 

.. 35 

.. 30

’39 
’38 
’37 
’37 
’37 
’36 
’36 
’35 
’34 
’34 
’31

Ford De Luxe ...........
Dodge ..........................
Packard ......................
Plymouth De Luxe .. 
Ford ...........................
Ford ............................
Ford ......................... .....
Chrysler ......................
Plymouth ....................
Dodge ...........................
Buick ..........................

$495 
3Š5 
445 
345 
265 
225 
195 
225 

95 
... 95 

35

4447

Diduma turi radijus ir šildytuvus.

WILLIAM FEYERBEND
7711 STONY ISLAND AVENUE

VISUOMET ATDARA

No. 4447—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

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

saltimiero Rytmetinių
1480 KYLOCICLES

RADIO
PROGRAMŲ

lt:M VALANDĄ RYTO

NAUJIENOS Pattero Dept.
1739 S. Halsted Stų Chicago, ITL

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No-----------

Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

RAŠTINE
6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

(Adresas)

(Miaataa ir valstija)
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Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams t~t—$8.00
Pusei metų _____________ 4.00
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Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
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''Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Bet Lenkijos aukso Hitleris nepagavo: $80,000,000 
buvo išgabenta j Rumuniją, pirma negu vokiečiai suspė
jo uždaryti tą sieną. Sako, kad ir Norvegija išsiuntė di
desnę dalį savo aukso atsargos — $33,000,000 — į užsie
ni. Tačiau Danijos auksas, tur būt, dar buvo Kopenhagą- 
je, kuomet atėjo vokiečiai.

Tokiu budu Hitleris pralobo — plėšdamas savo kai
mynus. Spėjama, kad jisai dabar turi daugiau kaip $200,- 
000,000 vertės geltonojo metalo.

Kodėl Lietuvai negrąžina
mos jos žemės ir žmonės?

Amerika ir Italija
MIRĖ “SAULĖS” “IŠDUO

TOJ AS”, VL. D. BOCZ- 
KAUSKAS

Jungtinių Valstijų ambasadorius Romoje, William 
Phillips, matėsi su Italijos ministeriu pirmininku ir už
sienių reikalų ministeriu. Manoma, kad jisai gavo įsaky
mą iš prezidento Roosevelto su tais fašizmo šulais pasi
kalbėti ir juos įspėti, jogei Amerika gali Italijai daug 
pakenkti, jeigu pastaroji stos į karą Hitlerio pusėje.

Paskutiniu laiku Italijos fašistai labai smarkauja. 
Jų spauda diena iš dienos “akėja” demokratijas ir giria 
Vokietijos nacius. Stambus fašistų valdininkai atvirai 
kalba, kad Italija tik laukia patogios progos eiti į talką 
Vokietijai. Sąjungininkus šitie fašistų smarkavimai taip 
supykino, kad jie nutarė pasiųsti daugiau karo laivų į 
Viduržemio jurą, ir tuo pačiu laiku Anglija paskelbė, kad 
jos prekybos laivai į tą jurą daugiau nebeis. Tai reiškia, 
kad Anglija ruošiasi paskelbti blokadą Italijai.

Šitokiose aplinkybėse Jungtinės Valstijos davė Mus- 
soliniui suprasti, kad ir Amerika sulaikys savo laivus nuo 
plaukiojimo Viduržemio juroje, jeigu fašistai pradės ka
riauti. Prezidentas Rooseveltas turi galią taip padaryti, 
nes J. V. neutralumo įstatymas įgalioja prezidentą pa
skelbti “karo zonas” jurose, kur gali įvyktį karo veiks
mai, ir uždrausti pasažieriniams arba prekybiniams lai
vams į tas zonas eiti.

Jeigu Viduržemio jura butų uždaryta prekybos lai
vams, tai Italijai butų riesta. Ji turi importuoti daug 
prekių iš kitų šalių. Anglių ji dar gali gauti iš Vokieti
jos sausžemio keliais, nors tokia transportacija yra la
bai brangi; bet jai reikia įvairių metalų, gasolino ir net 
duonos. Ji nepasigamina pakankamai maisto savo gyven
tojams. Jurų blokada Italiją paplautų greičiau, negu Vo
kietiją.

Mussolini tai žino. Todėl po to, kai Amerikos amba
sadorius su juo pasikalbėjo, fašistų spaudos tonas tuo- 
jaus pasidarė švelnesnis. Juodmarškiniai jau negrasina 
Vakarų demokratijoms karu. Bent laikinai jie, matyt, 
aprims.

Amerikos diplomatinė intervencija, gal būt, sulaikė 
Europos karą nuo plėtimosi į piet-rytinę Europą. Sąjun
gininkams tai didelė pagalba, kol jie turi keblumų šiau
rėje.

Mahanojaus “Saulė” praneša, 
kad pereitą sekmadienį mirė to 
laikraščio “iszduotojas”, Vladi
slovas D. Boczkauskas/ po sun
kios vidurių ligos, Ashland, Pa-, 
ligoninėje. Jisai buvęs dar ne
seno amžiaus (bet kiek metų, 
pranešime nepasakyta). Kitas 
jo brolis, Viktoras, yra taip pat 
“iszduotojas”, o trečias, Pranas, 
— redaktorius.

“Sualę”, einančią dabar du 
kartu savaitėje, įsteigė jų tėvas, 
Daminikas T. Boczkauskas. Po 
tėvo mirties, laikraščio “iszda- 
vystą” perėmė Vladas ir Vikto
ras. Velionio gyvenimas “Sau
lės” pranešime trumpai aprašy
tas taip:

Smūgis Chamberlaino prestyžui
Anglijos premjeras vakar pranešė parlamentui, kad 

sąjungininkai evakuoja savo ginkluotas jėgas iš Andals- 
nes srities, į pietus nuo Trondheimo uosto. Jisai pasakė,- 
kad tuo baigiasi pirmoji kovos stadija Norvegijoje.

Ji baigiasi liūdnai sąjungininkams. Jie bandė atkirs
ti vokiečius Trondheimo uoste, kurį naciai pagrobė pa
čioje pradžioje, kai tik įsiveržė į Norvegiją, nuo pietinių 
punktų Norvegijoje, kuriuos naciai yra užėmę. Bet tai 
jiems nepasisekė. Anglams ir franeuzams pasitraukus iš 
Andalsnes, visa pietinė ir centrinė Norvegija dabar pa
lieka vokiečių rankose.

Vokiečiams tenai dar priešinasi norvegų armijos bū
riai, bet jie bus priversti pasiduoti, nes jiems trūksta 
ginklų ir — noro su vokiečiais muštis.

Anglai stengsis įsistiprinti šiaurinėje Norvegijoje, 
kad iš tenai jie galėtų, reikalui esant, pasiekti Švediją ir 
sulaikyti švedų rudos gabenimą į Vokietiją. Ar jie čia tu
rės daugiau pasisekimo,, parodys ateitis.

Bet kolkas Hitleris vėl gali girtis'pergale. Anglijos 
valdžios preštyžas gavo skaudų ^smugį. Korespondentai 
praneša, kad Anglijos žmonės ir jų atstovai parlamente 
yra pasipiktinę. Sako, net senieji konservatoriai neteko 
pasitikėjimo Chamberlainu ir jo bendradarbiais.

Jeigu Chamberlainas butų priverstas rezignuoti, tai 
sąjungininkai laimėtų didesnę pergalę, negu Sumušdami 
nacius Norvegijoje. Chamberlainas neparodė gabumo nei 
taikoje, nei kare.

“A. a. Vladislovas Bocz
kauskas gimė Baltimore, Md. 
Būdamas da jaunu vaikinu 
lankėsi in mokyklas Ply- 
mouth, Pa., o atvažiavęs su 
tėvais in Mahanoju dirbo 
spaustuvėj isz jaunų dienų o 
po mireziai tėvo Daminiko1 T. 
Boczkausko, apėmė su broliu 
Viktoriu iszdavysta ‘Saules’ 
kuria vede drauge lyg mir
ties. Mete 1908 apsipačiavo 
su Suzana KDrabniute su ku
ria susilaukė keturis vaikus: 
Teofile, darąktorka pufcliki- 
neje mokykloje, Ridley Park, 
Pa., Romana, kuris turi už
siėmimą Harrisburge, Eleo
nora ir Franciszka, namie, 
kaipo ir viena anuka; du bro
lius: Frana, redaktorių ‘Sau
les’ ir Viktorą, lazduotoj u.

“Velionis buvo labdaringo 
budo žmogus, guodotas per 
visus kurie ji pažinojo. Dar
bavosi daug politikoje kad 
savo tantiecziams prigialbet 
ir likos iszrinktu ant miesto 
konsulmano 1913 -mete ir li
kos vėla iszrinktu ant to pa
ties dinsto 1917 mete. Mete 
1936 buvo nariu 
Health. Prigulėjo 
nes Szv. Juozapo 
drauguviu Eagles 
kitu labdaringu
Buvo linksmo ir svetingo bu
do žmogus ir su visiems žino- 
niems gyveno (draugiszkai.”
“Saule” dar vis vartoja seną 

rašybą ir nuo svetimų priemai
šų neapvalytą kalbą. Bet kietų
jų anglių srityje, PennsylvanL 
joje, daugelis žmonių taip kal- 

kaip ji rašo.

Auksas
Hitleris “prarijo” kelias valstybes ir pagrobė jų auk

so atsargas. Kai jisai prijungė prie Trečiojo Reicho Aus
triją, tai į jo nagus pateko visas Austrijos auksas — $46,- 
000,000. Čekoslovakijos aUkso atsargu — $67,000,000 — 
jisai taip pat pasiėmė.

Koki yra už Lietuvos sienų 
gyvenančių lietuvių padėtis*?

Pirm pradedant kalbėti apie 
lietuvių padėtį nuo Lietuvos 
atplėštuose kraštuose, reikia 
aiškiai pabrėžti, kad mažumos 
Lietuvoje, kiek jų yra, turi to
kių laisvių, kokių, turbut, ne
turi nei vienoje kitoje Euro-

darbą 2,000,000 darbininkų. I pos valstybių. Lietuvos vyriau- 
Am. Darbo Federacijos at- sybė ir tolerantinga lietuvių 
stovas nurodo, kad ‘dial’ sis- tauta ne tik leidžia jiems savi- 
tema telefone paveržė darbą tai tvarkytis ( išskyrus bolševi- 
150,000 operatorių, o geležiu- kams, kurie griauja visur vals- 
kelio klerkų unijos atstovas, tybinės tvarkos pamatus), bet 
George Harrison, apskaičiuo- dar teikia iš iždo lėšų jų 
ja, kad mašinos išmetė iš turiniams reikalams, šiaip 
darbo nuė' 1920 m. daugiau žumos naudojasi visomis 
kaip 626,000 geležinkelių dar- sėmis, kaip ir lietuviai, 
bininkų.” ’ 
šitas ginčas yra taip senas, 

kaip mašinų vartojimas pramo
nėje. Kad mašinos atima dar
bą žmonėms esančiose pramo
nėse, dėl to negali būti abejo
nės. Darbininkai šitą faktą pa-

_‘ik!ai iš rodo šis pavyz"
dys. Rusams užėmus Lietuvos 
buvusią Lenkijos dalį, lietu- 
vių gyvenamose srityse Suval- 

uz" kų krašte tuoj susiorganiza- 
^a" vo lietuviai, išlaisvinti iš bai- 

|<saus lenkų jungo. Tur būt, jau 
,ir amerikiečiams lietuviams 

naujas |bus žinoma, kad per kelis mė
nesius po rusų valdžia lietu
viai Suvalkų krašte įsteigė ei
lę organizacijų, ypač rūpinosi 
švietimu ir įsteigė apie 30 lie
tuviškų mokyklų savo jėgomis. 
Tas faktas rodo, kad toje sri
tyje gyvena daug lietuvių, kad 
jų tarpe yrą nemaža išmoks
lintų žmonių, kurie yra ir no
ri likti lietuviais. Tačiaus ru
sams vos perdavus tą kraštą į 
vokiečių rankas, tie pradėjo 
įvesti savo . tvarką. Nors 1939 
m. rudenį dar buvo pasklidę 
gandai, kad Vokietija grąži
nantį Lietuvai lietuvių apgy
ventas sritys, tuoj gauta tikrų 
žinių, kad jau visas lietuviška
sis judėjimas buvo baisiu 
smurtu sulikviduotas. Netru
kus visos mokyklos buvo už
darytos, lietuvių organizaci
jų veikėjai ir žymesni žmonės 
buvo įsumesti į kalėjimus ir 
įvestas baisusis nacionalsocia
listų režimas, kuris greta vo-

kul- 
ma- 
tei- 
Čia 

nedaroma jokio skirtumo. O 
kaip elgiamasi su lietuviais 
tose valstybėse? Čia reikia pa
brėžti, kad Sovietų Sąjunga, 
kur vokiečių Javiniais yra 100, 
000 lietuvių taip griežtai ne-, 
verčia išsižadėti tautiškumo, 
kaip pav. vokiečiai. Jų tvarka

AI

sirodė fabrikuose. Neapykanta 
prieš mašinas pradžioje buvo 
taip aštri, kad darbininkai 
sudaužydavo ir kartais net 
mušdavo inžinierius, kurie 
ro mašinų planus.

Bet tiesa taip pat, kad nap-L 
jos mašinos sukuria 
pramones ir duoda darb^ di
desniam skaičiui darbininku. 
Darbininkų skaičius, aplamai 
imant, visą; laiką auga, o ne 
mažėja^ Taigi klausimas eina 
ne apie tai,, ar reikia mašinas 
išmesti ir grįžti prie rankų dar
bo, ar nereikia.

Klausimas v eina apie likimą 
tų darbininkų, kurie netenka 
darbo, kuomet dirbtuve įsitaiso 
naujas mašinas arba pagerina 
senasiąs. Račiui, kuris dirbo ve
žimų ratus, .nėra jokio susira
minimo iš to, kad automobilių 
dirbtuvė samdo tuksiančius

kaip elgiasi ta Vokietija, kuri i 
nuolat skelbiasi nešanti laisvę ] 
ir teisybę, ypač matams tau
toms. Tikrybėje kitos tautos 
padaromos tikrais vokiečiu 
vergais, nes negali turėti savo 
ekonominių, kultūrinių ar ki
tų organizacijų, inteligentai, 
kurie nepasidaro savo tautos 
išdavikais, turi arba suputi ka-i 
Įėjimuose, arba užsidirbti sau 
duoną kaip paprasti juodadar
biai. Kas mėgintų savo tautie
čių tarpe veikti nors ir tik kul
tūros srityje, butų sunaikina
mas kaip valstybės kenkėjai. 
Tuo tarpu tie palyginimai ma
ži skaičiai lietuvių Vokietijai 
nesudarytų nė mažiausio pa
vojaus, nors jiems butų duo
dama ir tokia veikimo laisvė, 
kaip vokiečiams Lietuvoje. O 
tų lietuvių savo kultūros alkis 
yra nepaprastai didelis. Dėlto 
reikia pasitikėti, kad pasaulio 
sąžinė ilgainiui nesutiks pa
likti mažąsias tautas didžiųjų 
tautų vergijoje. Tačiaus mes 
visi turime tos laisvės siekti, 
už jos kovoti visomis išgalė
mis, tuomet galėsime laimėti,

—Dangietis

įvairios žinios 
iš Lietuvos

Board oi 
prie vieti- 
parapijos, 
ir Eikš ir 
drauguviu.

ba,

DARBININKAI IR 
MAŠINOS

Savaitraštis “New Leader” 
rašo:

“Laikinasis Nacionalinis 
Ekonominis Komitetas dabar 
tyrinėja, ar mašinos išstumia 
darbininkus, ir yra įdomu 
pastebėti, kad Edsel Ford ir 
keli kiti korporaęjjy viršinin- 
kai tvirtina, kad ne, tuo tar
pu kai A. D. Fetieracijos ir 
CIO atstovai sako, kad taip. 
Fordas pareiškė, kad auto
mobilių pramonė parūpino 
3,000,000 naujų darbų, bet 
nepasakė, kaip ji atsiliepė į 
vežimų, vagonų ir panašių 
daiktų gamybų, kuri nupuo
lė, kuomet pasirodė automo
biliai ir sunkvežimiai.

‘Thilip Murray iš CIO 
i ko, kad per paskutinius de-

liko be uždarbio. Netekęs savo 
užsiėmimd^isąi neturi iš ko 
gyventi. Naujoje pramonėje, 
kuri gamina automobilius, jo 
Įgytasai darbo patyrimas, gal 
būt, .nebeturi vertės. Tai -ką ji
sai turi daryti? Šitą klausimą 
kapitalizmo sistemoje kažin ar 
galima išspręsti.

tą 1940 metams viešųjų darbų 
planą, šiemet viešiems darbams 
bus išleista 8,269,640 litų, iš 
kurių apie 4 milijonai teks vie
šiesiems darbams Vilniaus sri
tyje. Vilniaus savivaldybei pa
skirta net 2,605,000 litų, iš ku
rių: a) Turniškių hidroelektri
nės stoties statybai 600,000 lt., 
b) gatvių, kelių ir aikščių tvar
kymui l,QP0,000 H., c) kelio 
tiesimui į Panerio kalnus 335,- 
000 lt., d) vandentiekio ir ka
nalizacijos darbams 500,000 lt., 
e) inteligentams bedarbiams 
100,000 lt„ f) moterims bedar
bėms 50,000 lt.

Vilniaus apskr. valdybai pa
skirta 160,640 lt., iš kurių bus 
statomos kelios geležinkelių sto
tys ir tvarkomos Naujosios Vil
nios gatves.

Trakų apskr. valdybai 467,-

VILNIUS. — čia nemažą su
sidomėjimą sukėlė Vilniaus len
kų tarpe vykstanti kova dėl 
buv. Lenkijos režimo. Ta kova 
eina tarp pilsudskininkų ir jų 
priešininkų, vieni kitus kalti
nant dėl Lenkijos žlugimo. Šio
mis dienomis pasirodė buvusio 
“Dziennik Wilenski” redakto
riaus Petro Kownackio brošiū
ra, pavadinta “Gdy ba dziadek 
žyl” (Jei diedukas, tai yra Pil
sudskis, tebegyventų). Brošiū
ros autorius stengiasi nustatyti 
maršalo Pilsudskio atsakingu
mą už Lenkijos valstybės pra
žudymą. Brošiūroje visa Len
kijos tragedija suverčiama 
prieškariniam Lenkijos režimui 
ir to režimo tėvui bei kūrėjui 
maršalui J. Pilsudskiui bei vi
siems, padėjusiems 1926 metais 
Lenkijoje suruošti perversmą. 
Kovnackis yra endekas, tai yra 
pilsudskininkų, arba jų sambū
rio, vadinamo “Ozono” prieši
ninkas. Pilsudskininkai aima
nuoja, kad, girdi, jei Lenkija 
tebeturėtų Pilsudskį, tai Lenki
ja nebūtų taip negarbingai žu
vusi, kaip žuvo. Kownackis gi 
įrodinėja, kad pulk. Beckas ir 
maršalas Rydz Smigly buvo 
kaip tik patys ištikimiausi Pil
sudskio draugai ir jo nustaty
tos politikos vykdytojai. Pil
sudskis pats, bijodamas kitų 
konkurencijos, apvalęs Lenki
jos kariuomenę nuo karo spe
cialistų, “geruosius” lenkus ka
linęs ir privertęs emigruoti, ka
riuomenės neapginklavęs, nors 
per 10 metų tai galėjęs pada
ryti. Esą, jei ir Pilsudskis bu
tų tebebuvęs, nesą jokių davi
nių, kad Lenkija nebūtų ir tuo
met dalyvavusi Čekoslovakijos 
padalinime ir, bendrai, ir Pil
sudskiui gyvam esant, Lenkija

jai. Ozonistų tarpe, kurie yra 
susispietę aplink “Kurjer \Vi- 
lenski”, brošiūra padarė milži
nišką įspūdį ir manoma, kad 
dabar pilsudskininkai griebsis 
ginti Pilsudskio vardą, kuris 
savo metu Lenkijoje buvo net 
įstatymais verčiamas gerbti.

MASKVA.— Lietuviškos kny
gos parodos atidarymo Mask
voje proga “Izyestijos” įdėjo 
ilgoką straipsnį, kuriame gana 
plačiai kalbama apie lietuvių 
tautosaką, literatūrą ir meną. 
“Paroda sudaryta iš vertingos 
kolekcijos 1,000 knygų, plaka
tų ir reprodukcijų”, rašoma

Iš Lietuvos
VILNIUS. — Vilniaus Kraš

tui Remti Dr-jos sąmata priim
ta 1,650,000 lt. sumai, šiais me
tais 7,500 pradžios mokyklų 
mokinių vaikų aprengimui ir 
maistui (daugiausiai provinci
joje) numatyta 350,000 litų, 
vaikų darželių steigimui ir jų 
auklėtinių vaikučių maistui ir 
drabužėliams 465,000 litų, sti
pendijoms (spccialinių, viduri
nių ir aukštųjų mokyklų) 250,- 
000 litų, įvairiai varguomenei 
165,000 1L, ^mažažemiams ūki
ninkams šelpti 220^000 litų.

KAUNAS — Iš užsienių į 
Kauną jau‘atgabenama tiek 
žaliavų, ypač tekstiles fabri
kams, kad žaliavų trukumas 
palaipsniui pradeda mažėti. 
Gavus didesnes/skystojo kuro; 
atsargas, leistas' laisvas auto* 
mobilių ir kt. motorinių veži* 
mų važinėjimas, tad Kaunas 
vėl smarkiai pagyvėjo ir judė
jimas yra beveik toks pat, 
kaip buvo prieš karą.

VILNIUS. Paskutiniu me
tu atbėgėliai pradėti iš Vilniaus 
siųsti į provinciją. Siunčiami į 
Kybartus ir Žagarę, kur jieins 
•įrengtos, spęejalėis stovyklos-pa- 
talpoš. Pirmoj^ eilėj išvežami be 
šeimų\ asmenys, Ateityje nųma- 
lyma iš Vilniaus atgąbenli vi
sus ąfcbėgėlįus ir apgyvendinti 
juos ten, kur geresnes hijgienos 
sąlygos jr nėra pavojaus epule- 

ligoms. . J -v*.• ■ X,. • ,u- .. .* -•' A ■ , . • .

tos tautos, nepripažįsta tautų 
lygybės, o naikina visą, kas 
nėra vokiška, verčia vergauti 
vokiečiams ir vokiškumui. — 
Vokiečiai Lietuvoje gali susi
rinkti garbinti savo Hitlerį, tu
ri .mokyklų, bažnyčių, chorų, 
knygynų. Lietuvos vyriausybė 
užlaiko net 2 vokiečių mokyk
las, .devynių komplektų. Pa
tys vokiečiai užlaiko >7 priva
tines mokyklas ir dvi gimna
zijas. Kur mokykloje susiren
ka 32 vokiečių j/aikai, ten dė
stoma vokiečių kalba. Ir vis

vokiečiai Lietuvoje skriaudžia
mi! Tuo tarpu nei Suvalkų 
krašte, nei Klaipėdos krašte, 
kur 70-80% gyventojų yra lie- 

H tuvių ar bent lietuvių kilmės, 
nepalikta nė vienos mokyklos, 
uždaryti visi knygynai, prakliš- 

’lkai neleidžiama įsivežti iš Lie- 
tuvos nė, lietuviškų knygų, nė

to Vilnius-Kaunas statybos dar
bams, Kaišiadorių, Vievio ir 
Trakų miestų tvarkymui ir t. t.

Valkininkų v-bai 66,500 lt. 
Eišiškių,/ Rudiškių, Valkininkų 
miesteliams tvarkyti ir vieške
liams Valkininkai-Onuškis, Val- 
kininkai-Naujadvąris ir Eišiš- 
kčs-šalčininkėliai statyti.

Švenčionėlių apskr. v-bai 76,- 
000 1<. plento Švenčionėliai— 
Kaltinėnai statybai, Švenčionė
lių ir Pabradės miesl. tvarky
mui ir mokyklų vidaus įrengi
mui.

Numatoma, kad šiais metais 
bus plačiau pritaikytas darbo 
prievolės įstatymas. Sumažėjus 
pramonės gamybai, Vilniuje pa
liko be darbo daug moterų, ku
rių daugumas išlaiko savo šei
mas. Tokioms moterims bus or
ganizuojami joms pritaikinti 
darbai. Numatoma organizuoti 
skalbyklas, miškų želdymo bei

čioji publika gauna susipažinti 
su Lietuvos respublikos, susie
tos su Sovietų Sąjunga drau
gyste ir tarpusavio pagalbos 
sutartimi, kultūra, menu ir Ii- 
tėra t ura. Lietuviai — didelės 
kultūriškai istorinės praeities 
tauta. XIV—XVII amžių liau
dies dainomis, lietuvių kalbos 
dialektams, Pabaltijo žvejų tar
mėms yra pašvęstos moksliniu-

rinkinių serijos. Folklorinė val
stybinio Lietuvos universiteto 
komisija yra išleidus nemaža 
liaudies kūrybos veikalų. Iš
leisti rinkiniai lietuvi^ liaudies

tuviai neturi teises susirinkti, 
jiems aukštomis bausmėmis 
draudžiama klausytis Lietuvos 
radio pranešimų, muzikos ir 
net lietuviškų pamaldų. Tokiu 
bųdu Vokietijoje likę lietuviai 
pateko visiškai vergysten, turi 
stoti į vokiečių kariuomenę 
ir kariauti už nacionalsocialis
tinės Vokietijos šlovę. Klaipė
dos krašto lietuviai iš laisvės 
pateko į vergiją; Suvalkų kra
što lietuviai su kelių mėnesių 
pertrauka (Sovietu Sąjungos 
kariuomenei užėmus) pateko 
iš lenkų vergijos į kitą vergi
ją, į vokiečių vergiją. — štai! ir 400 litų.

z

vesnius darbus prie 
krauly stiprinimo.

Neries

Kr.VILNIUS — Vilniaus 
Remti komitetas nutarė paskir
ti premijas Vilniaus krašto 
lietuviams rašytojams, kurie 
lenkų priespaudos metais pa
šventė visas savo jėgas kelti 
lietuviuose tautinį susiprati
mą ir kovoti su lietuvių nutau
tinimu. Tos premijos bus dau- 
biau moralinė parama bei pa
dėkojimas už nuveiktą didelį 
Vilniaus lietuvių gražinės li
teratūros kūrėjų darbą. Premi
jos skiriamos tijysi 1,000. 600

leidinių “Musų folklioro” al
manacho”. Toliau rašinyje api
budinti visi žymiausieji senes
niosios kartos lietuvių rašyto
jai, kaip “tautinio romantizmo” 
atstovai ir duota platoka cha
rakteristika jaunųjų rašytojų, 
kaip Cvirkos, Salomėjos Ne
ries, Marcinkevičiaus, Šeiniaus 
ir kl. kurinių. Straipsnis bai
giamas: “Parodoje taip pat yra 
gausu veikalų apie meną, iš 
istorijos ir literatūros mokslo, 
lingvistikos, švietimo, ekono
mikos ir teisės, žemės ūkio ii 
technikos. Plačioji sovietiškoji 
visuomenė domingai susipažins 
parodoje su lietuvių knyga”.

VILNIUS -— Birželio mėne
sį Lietuvos “Pavasario” sąjun
ga drauge su Vilniaus krašto 
katalikiškomis jaunimo orga
nizacijomis prdjektuoja su
rengti Vilniuje kongresą j ku
rį numato suvežti apie 40 tūk
stančių žmonių.



PIRKIT NAUJA 
Chrysler arba Plymoutb

Penkfadien., gegužes 3,1940

Įvairios žinios iš Lietuvos
VILNIUS. — Vilnius su sv. 

Kazimiero muge kovo 4 d. par
nešė Lietuvai dar vieną pilną 
margiausių papročių, spalvų ir 
gausingiausio kaimo liaudies 
kūrybos pasirodymo sezoną. 
Štai kaip vienas “Kaziuko” mu
gės lankytojas aprašo savo 
įspūdžius “XX Amžiuje”:

Eidamas į mugę sutinki grį
žtančius su laimingais veidais 
ir pilnomis rankomis pirkinių. 
Eina kramtydami riestainius, 
nešasi puikias verbas, nupintas 
iš margaspalvių vasaros žiede
lių, eina su atlape prisegta šir- 

• dele. Pasilenki arčiau, išgirsti 
smagią muziką ir prieini pir
mąjį paviljoną, pavadintą 
“Linksmasis atbėgėlis” ir štai 
esi mugėje. Tūkstančiai žmonių 
grūdasi prie paviljonų. Suva
žiavo iš visur
kauniečių. Pritruko jiems vieš
bučių, nakvynių — gal 10,000 
atbildėjo. Ir visi suplaukė į 
mugę. Iš žmonių juros išsiski
ria tik aukščiau galvų raudo-

daugiausia

kurio kaina 
— pusant- 
vazos, ap- 
stebina
pat pinti-

BALTIC STREAM LINE BAR 
įdomiai išpuošta Lietuviška 

Užeiga. Kingsbury Alus. 
Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų.
3107 SO. HALSTED ST. 
Thomas Aleksynas, Sav.

S. Zujus, Vedėjas.

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

nuojančios policininkų kepu
rės.

Prie atbėgėlių paviljono mer
gaitės renkasi žiedus, padary
tus iš mažų stiklo karoliukų 
ir ašutų. Užmoki pinigą ir ne
pagalvoja, kas tą žiedą pada
rė, nė-koks kruopštus švaru* 
telis darbas. Yra čia visko: 
medžio drožinių, inkrustacijų, 
šilkinių širdelių, medinių pa
trankų ir kt. Toliau žiūrėkim: 
medžio piaustiniai, žaisliukai, 
ilgakojų gandrų šeima, čia pat 
senukas po litą pardavinėja dū
deles: juodas, raudonas, baltas 
— vis tiek vienodai po litą. 
Netoliese simpatiškas dzūkas 
griežia smuiku,
drauge su smičiumi 
ro lito! — Puodai, 
skritai keramika 
amato menas! Taip
niai baldai nemenkesni.

Dabar nusipirksiu “Kaziuko” 
širdžių. Medinę? Audeklinę? 
Piernikinę? Padovanosiu širdį, 
išrašytą gražiomis gėlėmis ir 
žodžiais “visada su tavim” ar
ba “Myliu tave”, balti dantu
kai sugriauš širdelę ir nusi
šypsos iš taVo naivaus prisipa
žinimo. Ak, tos širdys: mažos, 
rausvos, gelsvos, baltos širdys 
dėžutėse po litą ir po du, viso
kios. Čia pat krūvos riestainių 
rogėse, panašiose į senovės ro
mėnų karo laivus, arba bala
ganuose kalnai jų sukrauti; už 
kurių skęsta pardavėjos, šauk
damos: “Prašom, tikri Smur- 
gainių riestainiai”.

Persikeliam į rinką, kur so
diečiai su savo turtais musų 
kaukia: ratlankiais, kubilais, 
audeklais. . . Baltų drobių esa
ma ir margų raštuotų audek
lų. Spalvos švelnios ir lengvos, 
kaip tie Marcinkonių smėly
nai.

štai patvoryje moteriškė su Želvos, Kurkliai, Ukmergė, Pu- 
vaistažolėmis. Nežinojau, kad 
yra kvepančių žolių, kurių vie
ną ar du laiškeliu įdėjus j deg
tinę, gausime kvapų gėrimą, 
yra čia ir trukžol ų, šv. Jono 
raktelių, baltosios lelijos tin
ka nuo voties dr jas moterys 
perka. Gražiausia, galbūt, at
rodė čia sudžiovintos gyvatė". 
Moteriškė, kuri pardav nėjo gy
vates, kuprota, įsistojusi į di
deles raudonas vyžas, keliom 
skarom apsirišusi. Veidas rauk
šlėtas nuo senatvės, tamsus, 
bet tos keistos burtininkės šyp
snys jaukus.

Taip čia šal a miesto atsi
stojo kaimas, šalia modernių 
miestetiškų darbų, viską gy-i 
dančios žolės ... karuselės ir| 
šaudyklos. Linksmas “Kaziu
kas”. Tačiau jis buvo žymiai- 
mažesnis, kaip kitais metais.; 
Smurgainių riestainiai netikr’,} 
nes patys Smurgainiai liko už; 
sienos ... Karo įtaka žymi. Bei 
to šalta žiema ir sunkus kel ai 
sutrukdė “Kaziukui” būti to
kiam margam ir dideliam, kaip 
kitais metais.

KAUNAS, — Bituko plytelių, 
statybai ii’ gatvėms grįsti, fab
rikas Petrašiūnuose pradeda 
darbą anksti pavasarį. Bituko 
pareikalavimas numatomas di-* 
delis, tad prie fabriko gaus dar
bo didesnis darbininkų ~ skai
čius.

Naujas lietuviškas radio apa
ratų fabrikas steigiamas, bet 
pagaminti jo priimtuvai pasi- 
rodys rinkoje tik ateinantį ru*

Lietuvai reikalinga dar visa 
eilė fabrikų ir įmonių vietos 
žaliavoms perdirbti į reikalingą
sias prekes, tačiau pačioje Lie
tuvoje stinga privačių asmenų, 
kurie turėtų didesnius kapita-

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

Turtas ------ $4,500,000.00
Atsargos fondas virš $325)000.00
Dabar Mokame 3l/2% ^a“
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

STANDARD „
FEDERU.SMINGS

—'And------------------
LOAN ASSOClATIONofCbicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

»•«*>

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tel, VIRginia 1141

je yra gana pelninga, galėtų ir 
užsieniuose gyveną lietuviai pa
rodyti daugiau iniciatyvos, 
steigdami Lietuvoje fabrikus, 
į kuriuos įdėtas kapitalas ga
rantuotų didesnį pelną ir butų 
saugesnis, kaip be naudos lai
komas.

Laikas Malevoti!
Derleiskite mums pagelbėti jums pagražinti 
jūsų namą. Mes turime pilną pasirinkimą 
namų malevo$, varnišių, šelakų ir sienoms 
popiėrų.

DYKAI Patarimas Dėl Dekoracijų. 
DYKAI Daatatymas Visoj Chicagoj, 

SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE

1411 S. Halsted Street Tel. Canal 5063 "

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater $695
Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater .,..... 565

sedan su viskuo ......... 445
su viskuo .................. 345
radio su heater ... 385
su viskuo .......  ............... 345

555 
365 
285

PACKARD SENDAN 
PONTIAC SEDAN su 
OLDSMOBILE sėdau 
Mažas BUICK opera coupe su viskuo
Mažas CHRYSLER SEDAN .............
PONTIAC COACH, geram stovyje .. 
FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 365 
Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ..... ......... 345
CHEVROLET sėdau, labai geram stovyje .... 165

1939
1938
1937
1936
1937
1936
1938
1937
1936
1937
P.KM)
1934
Visi automobiliai pertaisyti, yra geram atovyje ir pilnai garantuoti

MILDA AUTO SALES
806 West 31’st Street

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ LOTAS
815 W< 31st St. skersai 31 gatvės north

SHOW ROOM
DOMINIKA8 KURAITIS, Savininkas

Atstovai:
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TON¥ KAPIŠKEI “Shorty”. -•

■>

i

y

NAUJIENOS, Chicago, IJ1.

TURI ŠIAS DVI SAVYBES
4he clcaner*

lams

kūrėjas 
neskelb- 
Vilniaus

Vaiki-
Pabradė

•VILNIUS. — Vienas 
;avanoris, kuris prašo 
(i pavardės, pirmojo 
itsilankymo proga vilniečių rei
kalams paaukavo 100 litų. Au
ka perduota mokyklų reika-

BALZEKAS MOTOR SALES 
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue 
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką
Žyduką

Nathan Kaąter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — VVholesale 
4707 & Halsted SL 

Tel. Boulevard 0014

REGISTRUOTA PATENTŲ RAŠTINĖJ 
VVASHINGTONE.

»ios Margio Kalnas, Plungė, 
Kybartai, Virbalis, Vištytis, Vil
kaviškis, Kretinga, Darbėnai, 
Kuliai, SKIiodas, Mosėdis, Ve- 
viržehai, Šiluva, Raseiniai, Jur* 
barka& Zarasai, šakiai, Siutam 
tai, Kaišiadorys, Vievis, Trakai, 
Vyžuonos, Anykščiai, Utena, 
Molėtai, Rokiškis, Lazdijai, Lei
palingis, Rudamina, Šventeže
ris, Eišiškės Rūdiškės 
ninkai, Švenčionėliai, 
’r Naujoji Vilnia.

ABSORBS DIR1 .

WALU»APER 
CUEANER.

,<-LEANS
ALLPAPe^

fenų MFG CO.

REIKIA ŠIŲ ABJEJŲ TAIP SVARBIŲ 
KOKYBIŲ, KAD PADARYTI SIENŲ 
POPIERIAMS VALYTI “BURTININKĄ.”
ŠTAI, DELKO ABSORENE YRA VADI
NAMAS “MAGIŠKUOJU KAMUOLIU”.
TAI PASAKYMAS, KOKIU NEGALI
NAUDOTIS JOKIA DIRBTUVĖ, 
TAI YRA AUTORIAUS TEISĖ IR UŽ

Nevalykite gerų popierių pigiais ir 
netinkamais valykliai, nes tai at- 
seina brangiau.
Žiūrėkite, kad gauti tikrą Abso- 
rene raudonam varnišiuotam ke- 
ne sų magiko atvaizdu viršuj.

NEŠ

Siurprizas Pirkėjams
Perkantis iš Budriko Krautuvės Gerus Rakandus — 
Parlor Setą, Elektrinę Ledaunę, Skalbiamą ir Prosina- 
mą Mašiną, Hoover-Borca Dulkių Valytuvą, Pečių, Kar- 
petą, Radiją, Matracą, Žema Teisinga Kaina, Pirkėjas 

Gaus DYKAI 122 Šmotų Dinner-Ware Ensemble
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Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj, moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai Tei
singas patarnavimas pas

Tel. CICERO 5306

C. & M. P AUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD AGŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd,
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas 
LOCAL Hz LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom torniėiub, pieniib »r 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į formas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi prisietom an
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tol. VICTORY 0066

• fotografas
CONRAD 
FOTOGRAFAS 

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darba* 
garantuotas

420 VV. 63rd SI. 
Tel. ENG. 5883-5840

KAUNAS — šiomis dienomis 
Šventosios uosto statybai Ame
rikos lietuviai atsiuntė pinigi
nių aukų, šiam reikalui auko
jo: Chas W. ^Vosylius 20 dol,, 
B. Traškelis 5 dol., Mečys Švei
kauskas (13 metų amžiaus) 1 

Cirkelis iš Brook- 
Viso šie lietuviai 
Šventosios staty- 

36 dolerius.

lyno 5 dol. 
amerikiečiai 
bai atsiuntė

TILŽE. — Kovo 22 d. šventė 
savo gimimo sukaktuves trys 
žymus Mažosios Lietuvos ve i1 • 
kojai: Dr. Vydūnas, Morta Zaim;

dunui sukako 72 metai, o vie
nintelio šiuo metu Mažojoj Lie* 
tuvoj lietuviško laikraščio 
“Naujojo Tilžės Kejėivio” leidė
jui E. Jagomastui — 70 metų. 
Visi trys jubiliatai ilgus metus

gomastu ir šiandien tenai tebe
silaiko, tartum “ąžuol’s druts, 
prie Nemunėlio”. Vydūnas 40 
metų vedė Giedotojų Draugijos

per 40 metų jame dainavo. Dr. 
Vydūnas prieš porą metų, kai 
vokiečiuose buvo varoma arši 
propaganda ir kiršinimas prieš 
Lietuvą, buvo apkaltintas misi1 
žengęs devizų įstatymams ir 2. 
mėnesius kalinamas. Tik dabar 
prieš keletą savaičių jis gavo 
pranešimą, kad bylos prieš į| 
nebebus, nes aukščiausių Vo
kietijos
Dr. Vydūną iškeltas skundas 
visiškai panaikintas.

prieš

KAUNAS. — z Iš šių mėty 
viešųjų darbų fondo lėšų pa
skirta 697;000 litų gatvėms, aik
štėms ir turgavietėms grįsti, 
plėsti ir tvarkyti šiuose mieste*' 
ligose; Jonava, Pasvalys, Šiau
liai, Šeduva, Kupiškis, Biržai, 
Kėdainiai, Suvalkų Kalvarija, 
Marijampolė, Širvintai, Taujie- 
nai, Siesikai, Pagirys, Gelvonys,
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Everųtking for the Uable!

A ♦‘TIIIULLING” OFFER, UNEŲUALLED 
IN VALUE including a 44 Piece Sėt of 
FIRST QUALITY Dinnerwarc in the love
ly “Springtime” decoration, on thc new 
Rockct Shape • • • with Platinum Trim, and 
carryipg a Lifctime Guarantee against 
erazing ... 44 Piece* of Sparkling Glass- 
ware and 34 Pjecea of Silverware i n thc 
•mart “Dixie” Patiem . . . everything for 
a Stunning Tekle Setting • • • ALL AT A 
REGORD-BREAKING LOW PRICE.

WHAT YOU ACTUALLY RECEIVE
44 Piece Dinnervvare Sėt

8 Dįnuer Platės
8 Cercal-Soupb
8 Bread & Buttcr

Platės
*1 Vegelablc Diult

8 
8 
i 
i 
i

C ups 
Saucers 
Platter
Sugar Bowl 
Creani Pitchcr

44 Piccc Glas*warC Sėt

8 Fruit Juiče Glaudes
8 Water Tumblcrs
8 lee Ten or Rcfrcnhment Glasse* 
8 Glase Sippera

12 Coaster* or A»h Traya

34 Piec.c Silveruarc Sėt

8 Tea Spoon* 
8 Soup Spoon*
I Butler Kilife 
i Sugar Shell .

8 Rniveti
(Stainlets Steel

Bladei)
8 Forks

122 Šmotų Setas Kaip Paveiksle Nupigintas Iki $11.95 
Išmokėjimais Po 50 Centų į Savaitę

Perkantis Rakandus, Elektrinę Ledaunę, Pečių ar Radijų gaus ji 
VISIŠKAI DYKAI!

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-11 So. Halsted Street 3417-21 So. Halsted Street
• I-,;.- . - - Z, 1

Telcphone YARDS 3088 r

Yra leidžiamus žymus radio programas iš WCFL—-970 "k. -nedėlios vakare 9 vai.—Orkestrą, HaU 
dies dainos ir Makalai. WAAF 020 k. 5:30 vai. nedėlios vdkare dainuos Ona Juozaitiene. 

............ i
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PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus priva
žiavimas, graži vieta piknikams. 
6600 W. lllth St., Worth, III.

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $13.50
PRABUVIMAS sen nn
Ligoninėje ..............
RAUDONGYSLIŲ 0(1
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS CO OO 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS

rr“ciia....... ’i.oo
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė, Chicago

KAINUO.IA r
MAŽIAU

PORA
nudažyti 
rvrtenuksr

Gypsif^
EJCRU CURTAIN DYE.

10c
JUzZ5C

YRA VAISTŲ IR NOTT1ONS 
KRAUTUVĖSE

a re u s
RYTINE RA DIO 

VALANDA

— iš stoties

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

iki 9:16 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
mušiką Ir kitus įdomius 

pranešimus.

DR

mį



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadien., gegužės 3, 1^40

į s Politikos Lauko
AR REIKALAUTI DIDELIU DARBU LIETU

VIAMS, AR REIKALAUTI MAŽU?
Iš Lietuvių Demokratų Lygos Mėnesinio 

Susirinkimo
Balandžio 30, įvyko Lietuvių 

Demokratų Lygos mėnesinis 
susirinkimas, ad. 6825 S. Wes- 
tern Avė. Apie 9 vai. vakar) 
pirm. Al. G. Kumskis atidarė 
susirinkimą ir pakvietė rašti
ninką J. Kaminską perskaity
ti praeito susirinkimo protoko
lą. Protokolas buvo priimtas 
kaip skaitytas su mažais pa- 
tėmijimais.

Priėmus protokolą sekė ra
portai iš praeito Ekzekutyvio 
Komiteto susirinkimo. Raportą 
pateikė p’rm. Al. G. Kumskis. 
Iš jo pasirodė, kad Ekzekuty- 
vis Komitetas nutarė sudaryti 
komitetą iš po 2-jų arba dau
giau delegatų iš kiekvieno kliu- 
bo, kuris turės kreiptis prie 
Majoro Ed. Kelly ir P. Nash 
išreikalauti lietuviams daugiau 
darbų. Kaip dabar kad yra, tai
kai kurie wardai turi tik po 
vieną arba dui darbu. O kiti ne
turi nei po vieną darbą. O lie

warduose yra po keletą tūk
stančių.

Didelių!
Čia p. J. Jouzaitis, finansų 

sekretorius, pareiškė, girdi, jei 
eiti prie Majoro Ed. Kelly ir 
P. Nash, tai reikia eiti reika
laujant didelių darbų, o ne ma
žų darbų. Mažų darbų girdi, 
galima yra gauti nuo savo al- 
dermanų. <

Dėl šito pareiškimo kilo smar
kiu! ir karštų diskusijų. Čia p. 
B. J. Jakaitis nurodė, kad 
mums reikia daugiau mažų 
darbų, negu didelių. Jei da- 
leiskime, sakė p. Jakaitis, mums 
butų duotas $10,000.00 darbas, 
tai toks darbas patenkins tik 
vieną šeimyną. Tač au, jei to
kia suma pinigu} bus išdalinta 
į mažesnius darbus, tai buis 
galima aprūpinti neprastais 
darbas penkias-šešias šeimy
nas. Kitaip sakant, penki arba

aprūpinti darbais. Tai nuomo- senatoriams balsuoti už bilių, Ką Valgyti 
kuris dabai* yra Kongrese, rei- , •
.kalaujantis kiekvienam mokėti 1 ŽlV<lSaTl 
$60.00 pensijos mėnesį šulau- -----------
kųs 60 metuj amžiaus. Tą įne- Kaip metai dalinasi į metlai- 
šimą parėmė d džiuma, ir bu- kius, taip yra paskirtas ir žino
vo/veik vienbalsiai nubalsuota gaus valgis pagal tuos laikus, 
tas padaryti, Atrodo, kad gamta žmogui pa-

Vienas delegatas pareiškė, kas ka<^ valgytina, 
privatiški fabrikantai ir biznie • | sveildau jo sistemai, 
riai visur nebenori priimti i 
darbą žmogaus, kuris yra su
laukęs 40 metų arba daugiau. 
Tai

nei pritarė V. M. Stulpinas. J J kuris dabar yra Kongrese, rei- 
P. Stankowicz ir daug kitų de- .
legatų,
patirti.

kurių pavardžių neteko

Mažų!
priėjo prie balsavimo,Kaip

ar reikalauti v.’eno didelio dar
bo nuo demokratų vadų, ar ke
lių mažesnių darbų, tai beveik 
vienbalsiai liko nubalsuota, kad 
reikalauti daugiau mažesnių 
darbų.

Apkalbėjus- dariau klausimi* 
buvo iškeltas klausimas apie 
tai, ar Lietuvių Demokratų Ly
ga prisidės kiek pr e palaiky 
mo leidžiamo dvisavaitinio laik
raščio “The Lithuanian Lead
er”. G’rdi, tas jo laikraštis 
daug pagelbcjęs lietuviams de
mokratams per praeitus rinki
mus laimėti tas kandidatūras 
kurias buvo , norima laimėti. 
Taipgi, visi didieji Chicagos 
miesto demokratų vadai esą la
bai gėrėjosi tokio laikraščio 
pasirodymui ir jo leidimu.

“Leaderio” Reikalas

kas

tuvių balsuotojų kaip kuriose šeši precinktų kapitonai butų

Daržo Savininkas rengia PIKNIKĄ IR DARŽO ATIDARYMĄ 

Nedėlioj, Gegužės -May 5 d. 1 vai. popiet 
Kviečia visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti. Bus gera 
muzika ir skanus užkandžiai VELTUI. Kviečia JUOZAS SPAITIS

98th and ARCHER AVENUE 
Willow Springs, III. Skersai Oh Henry Park

•

į
Naujai Gauti

BATAI!
VĖLIAUSIŲ SPALVŲ PANČIAKOS PRISISKYRIMUI

Ką tik Pribuvo!!!
NAUJUTĖLIAI PETERNAI 

NAUJI PADARYMAI!! 
Boston’s Žemom Kainom

ir aukse.

Ateikite ir pamatyki
te!.’! Jie dar karšti!

-

VYRAI!!
Musų batai yra didžiausias pirkinys 

DABAR!!

aukšč.

Kainų nepakėlėm Krūva stilių

VAIKAMS IR MERGAITĖMS
Star Brand and Poli Parrot bateliai gįl 

ŽEMOM KAINOM '

NAUJI
RED CROSS 

PJB BATAI naujuose 
stiliuose

BOSTON SHOE STOHE
Atdara s e k- 
madien. iki 
2:00 v. p. p.

3435 SOUTH HALSTED 
STREET

• Apskričio taryba gavo pa
siūlymą autoiizuoti polic jos 
departamentą nusipirkti 67 
naujus skvadkarius.

0 Už rinkimą pinigų arklių 
lenktyn’ų lažyboms mušta teis
mas priteisė aštuonis “Kukius” 
užsimokėti po $5 pabaudos.

štai pavasaris, krautuvių 
gai jau perpildyJ naujais 
siais ir daržovėm.

. jei jie nebenori priimti, kuv0 apribota, 
tai lai moka pensijas. Tas su- įjjc reikįa, 
manymas yra labai geras, ir vaisiai, žinome 
butų labai nau<! nga, jei visi ki Laus sveikatai yra b.,tini 
Ii lietuvių demokratų kliuba: gj-ii ir apetito aksl'ntoja'. 
pasiųstų savo kongresmanui ir 
abiem Illinois valstijos senato Midwest Stores, noi ė Janu
r ams Scotl W. Lucas ir James savo pirkėjams tinkamai pasi- 
Slaltery, raginimus balsuoti už; taniau t i, .padėjo gana pastan- 
tokio įstatymo priėmimą. pŲ įr šiandien gali pasigirti 

naujų valgių gausa. Kasdien 
Daugiau reikalų nebesan^ (jar ateina daugybė tų produk- 

svarstymui, pirm,. Al. G. Kum - Ly į sandėlius ir iš čia, vėl, sku- 
skis uždarė susirink’mą apie 1)iai gI.įžta į krautuves — ar
ti vai. Vakare. |čiau pirkėjų. Tokia, tad, ti

Midvvest Stores organizacijos 
kooperatyve sistema. Ji rupi-

Lun-

Kas žiemą 
dabar — pirk 
O daržovės ir 

visi, kad žm i-

Politikas.

Žiūrėkite i Šias
KAINAS!
PUIKIOS KOKYBĖS

EXTRA ŽEMAS
ŠTAI JŪSŲ PROGA PIRKTI

VALGIUS DIDELIŲ SANTAUPŲ KAINA!

IŠPARDAVIMAS! PENKI'. ir ŠEŠT

CARNATION — PET — BORDEN’S — LIBBY’S — MIDWEST

PIENAS garuodintas aukš. ken.
“PILLSBURY’S

MILTAI 5 sv. maiš.
23c

24 ¥2 s v. 
maiš. 95c

šviežųs No. 1 Kokybės
KIAUŠINIAI tuz.
“MIDVVEST” Puikiausi Kartonuose Kiaušiniai Tuz. 23*Z»c
Speciali įvedamoji pasiūla!
:<QT4TT■R■|?T'IV■|?, Grynų Daržovių O sv.
omjlvrirNIL Riebalai 1 sv. ken. 17c ken.

Šiuo klausimu diskusijose 
dalyvavo keletas delegatų. Pp. 
John P. Stankowicz, B. J. Ja
kaitis, V. M. Stulpinas, K. Kai- 
ris ir keletas kitų. K. Ka ris 
pareiškė atvirai, girdi, aš ne
vyniosiu Į vatą pareiškimo. Je; 
g rdi, leidėjai “The Lithuanian 
Leader” nesiklausė, pradedami 
leisti tą laikraštuką, ar jis bus 
reikalingas ir naudingas lietu- 
Įviams demokratams, tai kam 
dabar turi šį klausimą statyti 
Lygai, ar jį leisti toliau, ar už-, 
daryti? Jei jis, girdi, leidėjams 
neapsimoka leisti, tai jie gali 
daryti ką jie nori, ar leisti ar 
sustabdyti.

V. M. Stulpinas pareiškė, je: 
gird’, mes Chicagos lietuviai 
demokratai apsiėjome be tokio 
’aikraščio iki šių rinkimų, mums 

puikiai aptarnavo dienraščiai 
“NAUJIENOS” ir DRAUGAS, 
tai jei tas laikraštukas užs - 
darys, patarnaus tie dienraš
čiai ir toliau. Juk “Naujienos” 
ir “Draugas” labai prielank ai 
atsineša į visus Prezidento 
Roosevelto socialiu žmonių bū
vio pagerinimo sumanymus, ir 
nėra abejonės, kad j e ir to
liau taip pat mums demokra
tams patarnaus. O jei didieji 
Chicagos miesto Demokratu 
Vadai labai džiaugiasi tuo la k- 
raštuku, tai kodėl jie neprisi
deda prie jo išleidimo. O je 
jie neprisideda, tai reiškia 
jiems jis yra nereikal ngas. 
Mums gi lietuviams demokra
tams užsidėti ant savo pečiui 
tokią bereikalingą naštą nešti, 
nėra prasmės. Jei jo leidėjai 
nebegali toliau leisti, tai lai jį 
ir nebeleidžia.

Todėl, Lietuvių Demokratų 
Lygos susirink’mas pilnai su
tiko su Ekzekutyvio Komitete 

i patarimui, kad lai p. Al. G. 
Kumskis pasiskiria penkis na
rius i kom’siją, ir lai daro su 
tuo laikraštukui kas jam pa
tinka.

Nauja Klijonkių 
Krautuvė

krautu- 
visokių 
parduo- 
iškilmės 
per vi 
Krautu-

ir tęsis 
savaitę.
B. T. Culler šir-

rūpinti prekių didžiausį pasi
rinkimą, įvairiausi sąstatą ir 
žemas kainas ir tatai jai seku
si.

Tad, kada jaui nusitarsite ką 
nors pirkti iš valgomų daiktų, 
nepamirškite nueiti į Midvvest 
Stores. Tenai rasite nevien pa 
sirinkinią, bet ir geros kokybės 
prekes žemom kainom. Kaipo

Šviežus Komai Ant Varpų
NIBLET-EARS
“LIBBY’S” 'Pamalęs
Kapoti ar Košti

CREAM of WIIEAT

Reikia Nuosaikumo

po 12 varpų kene ?9C
No. 1 ken. . 2 už 21<

3 kcn. 230BRIGHTON PARK. — Atsi- 
darė Archer L’noleum 
vė — klijonkių, ir 
jiems užlaikyti daiktų 
tu’vė, kurios įkurtuvių 
pras’dės rytoj 
są ateinančią 
vės savininkas
dingai kviečia visus atsilanky-1;lici; jų 'skelbimą Naujienose, 
ti. Antrašas 4212 Archer avė. Perskaitykite ir įsitikinki'e

Turi nepaprastai g'eros ver- ncs jame viskas gana smulkiai 
lybės ir gražios išvaizdos kk~ Lprašyta. (Skelb.) 
jonkių ir kitokių. jiems užtai- ”___________
ky.ti reikmenų. Per įkurtuv.ų N i i 
savaitę visi nuaugusieji gaut
X) dovaną. Tad, nepraleiskite P<H*tV
jrogos. ... (Skelb.) 

Rengia “Naujosios Gadynės
Choras

BARRIGK'S
... ............... ...u* ;...............

PAINI STORE
6.050 S. Hąlstėd St.

Pirr^-i So. £ve.

MILLER’S” Goru Flakes did. pak. 90
O-MI-O” Grandžių Sunka did. 16 unc. ken- 190
JUSTICE” Tomatų Sunka Did. 46 unc. ken. 150
MIDWEST Apval. 'ken. 2 už 230

“SPEČIAL”
PIAUSTYTI LAŠINIAI sv. pak. 9C 

sv. 240
“DAVIES” No-Jax Frankfurts sv. 220
calif.'navel
GRANDŽIAI 200-220 tuz. 27
“GOLD DUST” 2 maži 9c did. pak. Į & 
‘IVORY’’ Muilas Pirk dide'Į šm. už 9c ir antry šm. už 5c 
“ONYDOL” 2 maži 17c 2 did. pak. 39£
“T AUA” O u.

Galiau pirmininkas pakvietė 
teisėją John T. Zurį pasakyti 
savo nuomonę apie Lygos ta
rimus. Jis patarė Lygos na
riams būti nuosaikiais, ypač 
komisijai dėl darbų patarė bū
ti nuosaik’ai.

Prieš pat uždariant susirin
kimą Anton Lungevicz, dele
gatas iš North Side davė įne
šimą, kad butų pasiųstą^ rei
kalavimas kongresmanams ir

Turime visą eilę 
LANGAMS UŽLAIDAS 

Nominale kaina

TIK PAŠAUK
Englevvood ges? 
ATDARA VAKARAIS: ANTR. 

KETV., ŠEŠT.
Sekmadienį iki pietų 

(Greito pristatymo patarna
vimas).

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 
pasirinkimą reikalaujamų 
dalykų. Ateikit pas mus 
geriausios rūšies popierių ir 
malevų — nebrangia kaina!

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

Nors 1 d. gegužės sniegas 
snigo ir •nemaloni diena buvo, 
11 d. gegužės įvyks “Splash” 
Party, Midvvest Athletic Clube.

Taigi, bus galima pasiplau
kyti ir pasirodyti savo man-. 
Iriaus ais 1940 m. maudynių 
kostiumais.

Prie to, kortui mėgėjams bus 
parengti stalai, o šokėjai, prie 
geros xmuzikos, galas v’.šokių 
’ietuviškų ir amerikoniškų suk
tinių patrepsėti.

Tą visą smagumą gausite 
atvykę į rengiamą “Naujosios 
Gadynės” choro “Splash-Dance- 
Card Party”, 11 d. gegužės, 
M’dwest Athletic Clube, prie 
3758 W. Jackson Blvd. ir Ham-

Iki pasimatymo 11 d. gegu
žes ! Reporteris.

M
M
M

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Nauja Aprėdalų 
Krautuvė

MARQUETTE PARK — Jau 
kuris laikas kaip lietuviai Do
mi nikas ir Marijona Rusken 
atidarė aprėdalų krautuvę va
dinamą Marąuette Dry Goods 
Store ties 2604 W. 69th S t.

Vietos lietuviai, nuo dabai*, 
tiek vyrai, tiek moterys, lai 
no. kad netoliese randasi 
kia lietuviška krautuvė.

—Kaimynas

• u Pirkite tose krautuvėse, ku-
Garsmkltės N-nOSe rios garsinasi “NAUJIENOSE”

“CAMAY” Muilas 3 už 170
‘PALMOLIVE” Muilas 3 už 170
“OCTAGON” Prausimosi Muilas 4 už 190
“SUPERSUDS” 2 maži 17c did. pak.' 210
“Fleecy-White” baltinimui kvt. būt. 14*

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

NES PlGlAu

M|OWESTįDSTŪRES
PIRK NUO IDWE

xxxx
NEREIKIA < W _ I
RANKPINIGIŲ C DIENA

PIRKITE ANT MUSŲ METER—PLANO

Naują 1940
MODELĮ

H

H 5 METŲ

to-

H 
H 
M

Atdara

(Užantspauduota ekonominimoN 
vienetą—taupo elektriką. J

GARANTIJA

CROSLEY
SHELVADOR— 

REFRIGERATOR

TIK OA*95 ta o 3
2 METAMS IŠMOKĖTI 
Jokių laukimo išlaidų.

LIPSKY’S
MUSIC & RADI0 STORE

4936 West 14th Street
Phone CICERO 1329 — CICERO, ILLINOIS 

antrad., ketvirtad. ir šeštad. vakarais iki 9 vai. vakaro.

M

M

M

XXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LIBERTY GROVE ATIDARYMO PIKNIKAS!
NEDELIOJ, GEGUŽES-MAY 5 D., 83 ir WILLOW SPRINGS ROADt.

VISIEMS BUS PARŪPINTA GERI PIETUS VISAI VELTUI. GRIEŠ GERAS ORKESTRAS, PRIE KURIO JAUNIMAS GALĖS SMAGIAI PASIŠOKTI. UŽPRAŠO VISUS
DYKAI! SavininKai: JOHN PILKIS ir DILDE MILIAUS KĄS EEEEEEEEEE...... . D Y11A)'■■uaiiiiitiuiiiiiuiHiHtituiti'



Penktadien., gegužės 3,1940

TA GRAŽI, TA SAULĖTA GEGUŽĖS PIRMA 
CHICAGOJ

KAIP TURĖJO BŪTI IR KAIP BUVO

Kaip turėjo būti
Gegužės pirma. Auksiniai 

saules spinduliai papluko ma
no miegamajin. Aš negalėjau 
ilgiau'miegoti. Kaipgi gali mie
goti, kuomet gegužės gamtos 
grožybė žadina tave keltis, ža
dina išeiti laukan ir gėrėtis 
gamtos puošnumu.

Išėjau. Oras kupinas pavasa
rio aromato. Kvėpuoju jį, trau
kiu tyrų orų giliai savo krūti
nėn. Taip leikgva, taip sveika 
kvėpuoti tyru oru.

• Medelių lik kų užgimę žali 
lapeliai kečiasi, auga prieš ma
no akis. Matau juos žaidžiant 
saulės spinduliuose.

Žolelė irgi nepasiduoda me-

džių lapeliams. Ji tartum šok-
• fte šoka iš žemės, džiaugiasi, 

kad pavasaris paliuosavo jos 
motinų žemę iš geležinių žie
mos pančių. Ji žaliuoja pasi
puošusi sidabrine gegužės pir
mo ryto rasa.

Taip puošnu, taip ramu. Tik 
retkarčiais pavasario švelnus 
vėjelis bučiuoja tik kų užgimus 
sius medžių lapelius, rodos, no* 
rėdamas priduoti gamtai dau
giau gyvybės, aktingumo...

Labai gyvas ir puošnus 
gūžės pirmos rytmetis.

Kaip buvo

ge-

EDW ARDAS BLUMAS, 
gyv. 3233 S. Green St.

Tei. Vieiory
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

| bai. 3ti a., y:3u vai. ryto ii>-*i> 
m. smaukęs puses amz. gimęs 

| Kauno apsxr.„ tvamygaios par. 
U tunsKių M.aime. AmeriKoj iš

gyveno 38 metus.
raiiKO dideliame nuliudime 

| moterį Oną, po tėvais Butkai- 
| tę, dukterį neieną ir žemą 

Viadisiovą Maziorn-ą, z sūnūs: 
Raymond ir marčią Stanisla- 

Į vą ir /uoina, seserį VeroniKą 
Mason, svogerį ausuną ir 
svogericą neieną Blukus; gi- 

I minaicius moiną ir reerą iv±a- 
| tiejunus ir kitus gimines ir 
g draugus.

rriKiausė prie Jaunų Liet. 
I Tam. i^iuoo, jl>. D. u3 Kp», 

Liet Teatr. Dr-stes kutą Nr. 1
ivunas pašarvotas a. ivi. 

Phillips kopi. 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyKs s-esta- 

| dienį, gegužes 4 u., i vai. po
piet. Is kopi, bus nulydėtas į 

l lietuvių '.tautiškas kapines.
Visi a. a. Edvardo Blumo 

giminės, draugai ir pažįstami 
I esat nuoširdžiai kviečiami aa- 
M lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
I jam paskutinį patarnavimą ir 
| atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 

Moteris, Duktė, Sunai, žentai 
ir švogeriai.

Eaid. Direkt. Ant. M. Phil- 
I lips, -Tek' VARDS 4908.

RL’GS J 1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip % 

DIDELIŲ KAURŲ 

BARGENAI
NeMnOnUH 0x9, 8x1©. 9x *2. 9x15,11*19 
Vert? nuo $7 Iki $95. Dabar $3 iki $29 

(5x9. 8x10. 9x12, 12x18. 10Vfex»5 
$21 iki $89. Dabar $10 Iki $12 

ir a tikriau,
9x12 tikrų orirutallų, 50 kitokių 

2x1 iki 11x18, ■lO'/, nnoiahbn*

Nauji 
Vertė

15 
Mitrom
lOOO Jardų karpeti) po 5Oc Jard Ir atikAč.

200 NHtijaM Velvet 9x12 fFH.50.
300 Naujau Wilton« 9x12 $31.50.

CHECKER CLEANERS 
SANDRLIAI.

, 0208-10 S. RACINE—McihiihIm, 3 vakaru*

Siunčiam Gėles

8 8 ITI R Gėlės Mylintiems 
I i įj f i Vestuvėms* Ban-| DHkietams, Laidotu- 
w a a i vėms, Papuoši- 

GELININKAS maras
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

■ i A51unciam ueies
I lil/klKl\ TeIegramu 1LU f LIMO Visas Fasa u Iro

Dalis 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankletams 
Ir Pagrabams 

331G So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

“Budninkas” 
budino mane iš 
Pravėriau akis, 
su. Manau sau,
taisiau budninkų laikrodį" va-

ir iš-sučirškė 
saldaus miego. 
Kambary tam-

ALEKSANDRAS ŠVARANA- 
VICIUS (SCHWAREN)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 2 d. 6:30 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 38 m. amž., 
gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Robert, motiną Antaniną 
po tėvais Vertelkaitę, 2 bro
lius Joną ir Feliksą ir švoge- 
rką Clarą, dėdę Kazimierą 
Š varanaviėių, tetulę Juzefą 
Zalatorienę, pusseserę Anelę 
Lukoševičienę ir jų šeimynas, 
pusbrolį Juozapą Lutkauską 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 So. 
Lituanica Avė. Laidotuvės 
įvyks pirmad., gegužės 6 d., 
9:u0 vai. ryto iš kopi. į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioj 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimierę 
kapines.

Visi a. a. Aleksandro šva- 
ranavičiaus giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą 

Nuliūdę liekame, Sūnūs, 
motina, broliai,'dėde ir kitos 
giminės.

Laid. Direkt. Antanas M. 
Phillips, tel. YARDS 4908.

landų anksčiau. Pažvelgiu. į 
laikrodį — septinta valanda. 
Laikas kelti. Bet kodėl taip 
tamsu? Juk šį rytų gegužės 
pirma. Turėtų būti jau šviesu.

Užsikėliau ir pažvelgiau per 
langų -t- ogi sniegai Sniegas 
krinta didžiausiais pluoštais 
Ot, ir gegužės pirma, pamaniau 
sau. . < ■

Mano žmona gamina pusry
čius ir paprašo atnešti pienų iŠ 
lauko.

Išeinu — pieno nebėra. Tur 
būt piennešis pasivėlavo tokioj 
sniego pūgoj. Gal atveš vėliau.

Tuo tarpu atsisukau radijo 
pasiklausyti vėliausių žinių. Ir 
kų pirmiausia išgirdau? Pieno 

’iŠvežiotojai sustreikavo ir Chi
cagos gyventojai 
pieno prie durų.

Na, kaip gi aš 
avižinę košę be 
sprendžiau eiti į krautuvę. Įė
jau vienon — neturi, kiton —• 
nėra, trečion — ir neturi. O 
sniegas kad drebia, tai drebia.

Pagaliau grįžtu namo visas 
apsnigtas. Sugrįžęs atradau 
prie namų tiek sniego, kad ne
buvo galima įeiti vidun. Todėl 
turėjau eiti į skiepų pasiimti 
“šofelį”, kuriuo nukasiau snie
gų ta tik tuomet galėjau pa
siekti pastogę.

Tai, ot, kokia Chicagoj buvo 
gegužės pirma 1

šįryt neras

pieno? Nu-

J. Naujalis.

Nekirskime Tos 
Šakos, Ant Kurios 
Patys Sėdime
Keletas Pastabėlių Iš Žaga- 

riečių Susirinkimo

VINCENTAS ALIJOŠIUS
(ELIAS)

gyv. 929 Taft St., Gary, Ind.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
bal. 3 d., 7:10 vai. vak., 1940 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Aleksandro kaime, Rasei
nių parap. ir apskr.

Amerikoj išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Stanislavą, po tėvais 
Liekaitę, 3 sūnūs ir 2 dukte
ris, 2 brolius Juozapą, jo šei
myną ir Franciškų, švogerką 
Barborą Prakurotienę ir kitas 
gimines, draugus ir pažįsta
mus.

Po gedulingų mišių už ve
lionio sielą Šv. Kazimiero 
parap. bažnyčioje, Gary, Ind., 
gegužės 4 d., 9 vai. ryto, bus 
kūno palaidojimas iš koply
čios šv. Kazimiero kapinėse, 
Chicagoje.

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

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

— Skaitytojų Balsai —

praneštų apie įvykstantį, ža
gariečių klubo pikmkų, Ale- 
liunas užkirto,, kad kiti rengi
mo išvažiavimo nariai neturi 
jokios teisės apie tai kalbėti- 
P. Arlauskas,, kuris visados pa
vyzdingai veda tvarkų, puikiai 
atsakė jam. B. Paulauskienė 
yra nuoširdi darbuotoja ir ge
ra žagariete. Ji daug yra dir
busi šiam klubui, p. Ateliunas 
tik pirmų sykį ir turi drųsos 
taip netaktiškai 'kalbėti. Visa 
tai apkalbant, drg, M. Kar- 
čauskas teisingai pasakė, “Ne- 
kirskime tos šakos ant kurios 
mes patys sčdme.” R.

Apie patį Žagariečių. Klubo 
susirinkiiiių ne man privalu
mas rašyti, nes tam yra išrink
tas korespondentas, kurio par
eiga ir bus šj-ta pabrėžti. Jis 
gauna šiokį-tokį atlyginimų už 
patarnavimų Žagariečių orga
nizacijai. Aš noricE viena ne
tikslumų pastebėti, ypač kaiku- 
riem busiančio pikniko komi
sijos nariams.

Laikrašeio Rolė

Dar Vienas Pavasa 
ri© “Ženklas”

betGali snigti ta gali šalti, 
pavasaris neabejojamai čia.

Šilai iš sandėlio adresu 
North LaSaHe Street,, vakar ank
sti rytų kas tai pavogė 65 mešr 
keres.
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Diena iš Dienos

PERSONAL 
Asmenų Ieško

REAJL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA LAUNDREI skal
bėjų, presų operatorkų aut nešioja
mų drabužių. Nuolatinis darbas. 
3139 Clyboum Avė.

PAIEŠKAU VAIKINO ar našlio 
gyvenimui ant kambario, kuris tu
ri gerą darbą. Aš esu našlė ir pa
siturinti. Jei sutiksime, galėsime 
ir apsivesti. Rašykite Box 2344, 
1739 So. Halsted St.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

i JAUNAS VAIKINAS ieško darbo 
4 bučernę. Patyręs, šaukti Com- 
^modore 2481.

Turėjo Smagias 
Atostogas

Biznierius Bill Dudor, 673 
W. Madison St., neseniai grįžo 
;iš atostogų, kurias leido sau
lėtoj Kalifornijos valstijoj.

Ten beatostogaudamas turė
jo progos gerai pažinti ir iš
studijuoti garsųjį Hoįlywood>ų 
ta Los Angeles miestą.

Dabar užklaustas nešykšti 
papasakoti ten įgytus įspūd
žius.

■ Jam būnant Kalifornijoj, biz
nį vedė ir prižiūrėjo jo žmona, 

j Violeta. ' —Urentas

SUSIRINKIMAI

PATYRUSIOS MERGINOS prie 
namų darbo, ant vietos gyventi, 
nėra skalbimo, 3 suaugę šeimynoje 
$7.00 savaitei. Tel. CANAL 3286.

REIKALINGA MOTERIS PRIE 
paprasto siuvimo,, imtis darbą į 
namus. 10542 So. Michigan. Pull- 
man 2612.

' JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLUBO narių mėn. 

:susirinkimas įvyks penktad., gegu
žės 3 d., 7:39 vai. vak. Chicagos 
'Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted st. Susirinkimas labai svar
bus, prašome atsilankyti.

Kunevičius, rast.
SIMANO DAUKANTO DRAUGI

JOS narių mėu. susirinkimas įvyks 
sekmad., gegužės 5> d., 12 vai. dieną 
Chic. Lietuvių Auditorijos • svet., 
3133 So. Halsted st. Susirinkimas 
svarbus, būtinai atvykite.

—P. K., sekr.
DR-STĖS SALDŽ. ŠIRDIES V. 

JĖZAUS narių mėn. susirinkimas 
įvyks sekmad., gegužės 5 d., 1-mą 
vaL_ popiet, Chic. Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted st. Visi at
silankykite, yra daug svarbių daly
kų aptarti. —Frank Bakutis, n. rašt.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠ. 
KLIUBO narių mėn. susirinkimas 
<įvyks gegužės 5 d., Hollywood
svet., 2417 W. 43rd st.. 12 vai. d. 
Mėnesinės duoklės bus priimamos 
nuo 11 vai ryto.

—Helen Chapas, rašt.

—s.

ENGLISH 
COLUMN

L.U.C. Auxiliary 
Meeting Today

■' MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
DARBUI, prižiūrėti 2 vaiku, geri 
namai, būti. Rogers Park 0920.

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI 2 KAMBARIAI su ar 
be valgio, garažas, 4455 S. Talman 
Avenue.

FOR RENT—-IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

high

. SKAITYTOJAI RENGIASI sta
tyti geram priemiesty, turės pirmus 
morgičius pardavimui straight ar 
pro-payment. Rašyti C. & W. Coh- 
struction Co., 1708 W. Van Buren.

6 DIDELI KAMBARIAI GARU 
šildomi, ant antro aukšto ir 1 di
delis kambarys ant pirmo aukšto, 
vedusiai porai, be vaikų. 742 West 
33rd St.

RENDAI PIKNIKAMS daržas, 
rytų pusėj prie Kean Avė., 1 blo
kas pietuos nuo Archer Avė., Jus- 
tice Park. Lincoln 3690.

WHOLESALE FURnItURE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

PRIE EŽERO KATEDŽĖ
$1500.06 — PASIŪLO PUIKIĄ 

KATEDŽE izoliuota su celopaks, 
prie gražaus šaltiningo, smėlio du
gnu ežero. Lotas 78 pėdų, priešakis 
prieina prie vandens. Mažas įmokė- 
jimas, likusią terminais. Box B 1 
,1739 So. Halsted St.

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

MOVING AND EXPRESS1NG 
Perkraustymas ir Važma

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
BARGENUS

Po 6 flatus namai nuo $5250 iki 
$6000.00. Po 2 flatus nuo $3000. iki 
$3566.00. A. C. ERICKSON, State 
3860..

DIDELĖ KRAUTUVĖ, 1 flatas, 
5627 W. Madison St., gera vieta ta
vernai ar kitokiam bizniui. Šaukti 
Keystone 5286.

ANT PARDAVIMO 8 kambarių 
medinis namas, plytų ir akmenų 
fundamentas, cementuotas beis- 
mentas, laundrė, karštu vandeniu 
šildomas. Savininkas 6714 South 
Green St. Tel. Normai 2819.

PIANŲ KRAUSTY- 
juodžemio pristaty- 

baldų 
baldai 
darbas 
SONS,

BALDŲ — 
.MAS anglių, 
mas. Seniausias lietuvis 
kraustytojas Chicagoje. Visi 
nešami su ypatinga atsarga, 
užtikrintas. ALISAUSKaS
7100 So. Talman Avė. Prospect 8742

MARQUETTE PARKE IR 
APYLINKĖJE

tik gauti iš forcloserių ir ban-
apie 180 namų, visokio

iki 65
Ką 
kų _ 
mo, nuo 18 Šimtų 
tančių. Duokite pasiūlymą:

Mūrinis bungalow 6832 So. 
lewood Avė.

2 flatų 4008 So. Maplevvood Avė.
2041 W. 63rd St. mūrinis namas, 

tavernas, biznis ir 2 pagyvenimai.
Kas ką turite mainyti, norite pi

giai pirkti arba parduoti namus, 
farmas, lotus, biznius kreipkitės 
pas

didu- 
tuks-
Map-

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avenue 

Tel. Republic 3713. Vakarais 
Prospect 0176.

Gražiai Paminėjo 
Gimimo Dięiįą
. MARQUEqTE PAĘK Get
rai žinomas l7rank. Ąnglickis, 
6601 So. A<Weltern Ave^ savo 
neseniai sukakusių gimimo die
nų gražiai paAiinėjo. Jo drau
gai, giminės—ta pažįstami lL* 
tinkamai jį p^syeikino ir pa
linkėjo jam ilgiausių metų.

—F rentas

In its efforts to assist 
school students xvith their ed- 
ucational problems, the Lith
uanian University 
created the L.U.C.
to - undertake^this task effect- 
ively.

ati-

Club has 
Auxiliary

SOIL—FOR SALE 
J uodzemis—Pardavimui

METINES MIRTIES SUKAKTUVES

JUOZAPAS GAISRIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 3 d. gegužės (May) 1939* m. Pa

laidotas 6 dieną gegužės Lietuvių Tautiškose Kapinėse su patar
navimu laidotuvių direktoriaus J. Liulevičiaus ir S. E. A. 301 
kuopos. Sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj — šakių apskr., 
Slavikų parap., šilgalių kaime. Amerikoj išgyveno 20 metų.

Paliko mylimą moterį Anastaziją (Tisija) po tėvais švilpaitę, 
dukterį Adelę, du sūnūs Juozą ir Antaną, švogerį Antaną švilpą, 
ir jo šeimą, pusbrolį Juozą Dumčių ir jo šeimą, pusseserę Oną 
Minikevičienę ir jos šeimyną Ashland, Pa. Lietuvoj—brolį Praną 
ir jo šeimyną.

Visi lindi netekę gero nuoširdaus draugo, o moteris, duktė ir 
sunai dieną iš dienos apgailestauja savo gerojo tėvo, štai jau 
metai praėjo ir jau jis negrįš. Taip ir musų mylimas tėvelis ne
grįš, bet anksčiaus ar vėliaus mes pas tave nueisime—tad brangus 
ir mylimas tėve tebūnie tau lengva šios šalies žemelė Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse.

Draugijoms bei klubams pa
žangieji laikraščiai tarnauja. 
Su jų pagalba auga, bujoja ir 
atsispindi jų veikla ir visi dir
bami darbai. Taip ir žagarie- 
čiams. Nuo pat šio klubo au
si tvėrimo “Naujienos” davė ir 
duoda daug vielos kliubo ap
rašymams. Per laikraščius pu
blikų šukviečiam ir gausiai jos 
atsilanko į parengimas, ir išva
žiavimus, kas. neša ir moralę 
ir materialę naudų, organizaci- 
iai- t

Per laikraštį sukeli entuzi
azmų ir priduodi ūpų ir da
lyviams ir darbuotojams, Pei’ 
laikraštį žmones susidraugau
ja, į pažintį sueina, ir valan
dėlių praleidžia. Rodos, už tokį 
geradėjingumų prie progos 
reikėtų tų laikraštį paremti,, 
kada jis turi savo kokį paren
gimų, nors mažų dalelę atsily
ginti.

Bet šį karta., nors nemalonu,, 
bet reikia žagariečių komite
tų papeikti. Geg. 26 d.,> įvyksta 
“Naujienų” piknikas, bet. tas. 
komitetas, kuris buvo išrink
tas paimti daržų ir surengti 
Žagariečiiy pavasarinį išvažia
vimų, nenorėjo pasiklausti (in
formacijos beveik kasdieną tel
pa ‘Naujienose”) kada kokių 
organizacijų, ypač spaudas iš
važiavimai įvyksta.

Naiviška

15 METŲ VEDYBINĖS
• SUKAKTUVĖS'

The entire membcrship of 
the L.U.C. is cooperating 'to 
inake thiš undertaking a suc- 
cess. Needless to say, the ex- 
periences and advice of L.U.C. 
diversified college and profes- 
sional representation will be 
very valuabie to youths lack- 
ing competent guidance in plan- 
ning thcir careers.

Tel. OAK LAWN 193—J-l. 
STANLEY GAVCUS 

Parduoda- ispudintą žemę trąšai,’ f 
ousens 25c—5 bušeliai $1.UO—15 
bušelių $2.50. Kreipkitės dėl kainų, 
dėl didesnių kiekių. Iškraustome 
nebrangia kaina. Anglys tiesiai iš 
kasyklų. 110 SOUTH R1DGELAND 
AVĖ., VVORTH, ILL.

KAD SUSETLINTI PALIKIMĄ 
parduosiu 4 flatų medinį namą su 
cementuotu beismontu, gera apie- 
linkė, viskas išrenduota, 2 karų 
mūrinis garažas. $3750.00.

2 flatų ‘mūrinis, 2 karų garažas. 
.00. Aukšto-4 it «pusės, medinis 

cemento beismentas, 2 karų gara
žas. $3250. HENSMANN, 5443 So. 
Halsted St. Boulevard 3300.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS su bu
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

BRIGHTON PARK.
Anastasia ir Pranas Bendikai 
minės savo 15 metų 'vedybinio 
gyvenimo sukaktuves šio šešta
dienio vakare savo namuose, 
Antrašu 4044 S. Artesian Avc.

Pu.

• Ta proga susirinks daug 
draugų- ir pažįstamų palinkėti 
;pp. Bendiikams ilgiausių metų. 
Pranas yra Amerikos Legiono 
.271 Posto narys ir abu pri
klauso prie Chicagos Liet. 
.Draugijos. Labai draugiško bt8- 
;do žmonės ir geri naujienie- 
čia i. Linkėtina abiem ilgiausių 
ir laimingų metų..

— VBA

In addition to the valuabie 
advice that will be available 
to the Atndliary members. 
įgraduate members will be el:i:- 
gible for the college scholar- 
ship which the Auxiliary 
isponsor.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

TIKRI BARGENAI
Pardavimui mūrinis namas su 

valgykla ir tavern bizniu, namas 
ant 2 lotų, 50x125, 5 kambariai 
viršuj. Biznis senas. Randasi prie 
kryžkelio.

Pardavimui 2 murinės cottage, 
po 6 kambarius. Viskas moderniš
kai įrengta, nebrangiai.

Pardavimui virš 100 lotų, su 
visais įrengimais.

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

MRS. A. BITTIN
3958 W. lllth St. Tel. Beverly 0005

will

the 
he’d

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

’ The next meeting of 
L.U.C. Auxiliary will be 
at Gage Park Fieldhouse, to- 
night at 7:30. Ali Lithuanian 
high school sophomores, ju- 
niors, seniors, and first semes- 
ter college freshmen are eor- 
dially invited to attend.
Charles J. Rusackas, chairman.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
grosernė. Biznis išdirbtas per 21 
metus. Pigi renda už pirmą tei
singą pasiūlymą. Savininkas aplei
džia miestą. 4543 So. Marshfield 

-'Avenue.

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

Išsiėmė Leidimus
(Vcdvbams

(Chicagoj)
Anthony Brazulisy 24, su Ca- 

simira Grenda, 20
Chester Mails, 21, su Bernice

Rupalauskas, 25
Stephen Kamar, 27, siii Anna 

Billiskav, 23
Elwood Eaton, 73, su Esther

Pakeitė SLA 238 
Kuopos Susirin
kimų Dieną

RENDON - TAVERNAS, pilnai 
įrengtas. Gera vieta geram žmogui. 
Pusė bloko nuo bažnyčios. Biznis 
gerai išdirbtas. 2257 W. 23rd PI. 
3-čias aukštas.

PARSIDUOD4. PRIVATIŠKAS 
EŽERAS arti MoriteUo, Wis. Apie 
27 mylios nuo Delis, Wis- ir apie 
55 mylios nuo Madison, Wis> Žemė 
ir ežeras sudaro Apie 107r akerius. 
Parduosiu už $6000. . Mokėsiu ko
misą agentams. Rašykit: E. H. 
WUNDERLICH, Jolfet^ I1L

> ",

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Kada susirinkime nariai pra
dėjo komitetui vėjo duoti už 
tokį pasielgimų, tai p. AJeliu- 
nas atsakė tokiu naivišku išsi* 
reiškimu,, kad net koktu darė
si klausytis. Pasirodo, kad jis 
tyčia tai visa darė. Dar keis
čiau pasirodė, kada pirminin
kai paklausė kito komisijos 
nario, p-

Viclor Stasica, 31, su Sophie 
Dikszas, 30

Bcrnard Stotez> 19, su Helen
Kamenckis> 16

* - - . ; ■* */•

Reikalauja
Perskirų

Martin Bolin nuo Helen Bo- 
lin '

Gavo
Perskiras L.

Julia Prokop nuo
Prolcop

Joan Novvicki nuo Kaįiinie-
-os Paulauskienės, kad ko Nowicki

< \ • t

Iš Paskutinio Sekmadienio 
Į 24rų Antradienį

' BRIGHTON PARK. — SLA 
238 kuopos susirinkimai tapo 
perkelti iš paskutinio sekma
dienio į pirmų antradienio vąš
karų kas mėnesio.

Tokiu bildu sekantis 238-tos 
kuopos susirinkimas įvyks ge
gužės 7 d.„ kaip 7:30 valandų 
vakare, toj pačioj K. Graipon- 
to svet., 4535 So. Roekwell St.

Todėl, visi nariai-ės ' pasižy
mėkite drenų ir Visi atsilanky
kite sekančiam susirinkime.

F, T. Puteikis, Sekr.

PRIVERSTAS PARDUOTI ei
nantį road house biznį. Priežastis 
—liga. Modernas įrengimas, 1% 
akro žemės, nedidelis piknikams 
daržas, prie didelio vieškelio. Gal
voja apie mažą mainų arba ren- 
duos atsakančiam asmeniui. 4 blo
kai vakaruos nuo Manheim Road/ 
prie Lake gat. Melrose Park, III., 
savininkas C. F. Thierbach.

PARDUODU ARBA MAINYSIU 
į namą Chicagoje: 60 ir 80 akrų 
farmas Wisconsine. Gera žemė prie 
upės arti miestelio. 634 W. 35th St.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

LUNCH — TAVERN pilnai įren
gtas, daug metų vienoj vietoj, pigi 
renda su flatu. Proga paimti pi
giai. 4949 So. Halsted St.

PIRMIEJI MORGICIAI Parsi
duoda ant tikrai saugios nuoasvy- 
bes. $1000 iki $5,000, 5% iki 6% 
palūkanų. Tel CENTRAL 5225.

PARDAVIMUI PIGIAI TAVER
NAS, arti dirbtuvių ir trafiko. Sa
vininkė nupirko' biznį Willow 
Springs. 3440 So. Morgan Street, 
Tek YARDS 0699.

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

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, RaiL
TAVERNAS, PARSIDUODA pi

giai iš priežasties nesveikatos — 
Clearinge. Daug dirbtuvių aplink. 
5 metų Jease. 5626 W. 65th St.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PARSIDUODA BUČERNĖ SU 
groseriu už pusę vertės. Gerai iš
dirbtas biznis. Darbo užtektinai dėl 
dviejų bučerių. Listą galima gauti 
ant ilgo laiko, pardavimo priežas
tis—einu į kitą Jaiznį. Šaukite Tfc> 
lefonu - LAFAYETTE 3074.

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

2-ras aukštai,
(Tarpe MarsbfiMd ir PinMl ’glti)-'-
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MiDERALt VALDŽIA BANDO LIKVIDUOTI įsake Patikrinti
PIENO STREIKĄ CHICAGOJ

Didžiosios Pienines Nepasiduoda

11-to Wardo, 49-to 
Precinkto Balsus

Fedcralė valdžia, valstijos 
darbo departamentas ir meras 
Kelly vakar sudėjo petis į petį 
ir pasinėrė į konferencijas pie? 
no streiko reikalu. Tarėsi su iš
vežiotųjų unija, tarėsi su pieni
nėmis ir dabar bando visų ar
gumentus taip suderinti, kad 
abi pusės galėtų atsisėsti pria 
bendro stalo ir išvežiotoji) pa
skelbtą streiką likviduoti.

Streikui nusitęsus vakar va
kare į trečią parą, mieste ir 
provincijoje pas'reiškė ir spė
kos naudojimas. Keliose vietose 
ant vieškelių buvo išpiltas pie
nas, kurį pieninės vežėsi Chica- 
gon, ir keli streikalaužlaujanti 
išvežiotojai neteko savo t rokų 
ir vežimų.

Vakar krautuvėse jau pieno 
pradėjo trukti ir jo dabar gali
ma gauti tiktai iš kelių nepri
klausomų pieninių, kurios už
laiko krautuves įvairiose mies
to dalyse. Tos krautuvės vakar 
darė milžinišką biznį, tūkstan
čius kvortų pieno išpardavė, bet 
pareikalavimo negalėjo paten
kinti.

Šeimynos, kurios turi mažų

Kaltina Tris
Moteris Kūdikių
“Bizniu”

Neve-

Septynis Kaltina Triukšmo 
Kėlimu.

Apskričio \ teisėjas Edmund 
Jarecki vakar įsakė naujai su
skaityti ir pat krinti visus bal 
sus paduotus balandžio 9 d., no
minacijose, 11-to wardo 49-ta 
me precinkte. Toj stotyj po bal
savimų įvyko didelė suirutė. Vi
dun įsigavo keli vyrai ir grą- 
sinimais bandė priversti kler
kus ir teisėjus pavesti j.ems 
balsus skaityti.

Dėl to triukšmo kėlimo teis
mas patraukė atsakomybėn sep
tynis asmenis, taipgi pašaukė 
teisman sekretorių kokios tai 
“Nightingales” organizac’jos, 
kuriai kaltinamieji priklausą.

49-to precinkto stotis buvo į- 
rengta adresu 451 West 26 th 
Place.

sios į artimiausią p’eninę, bei 
tam reikia specialiu leidimo iš 
unijos, kuris lengva gauti, ir 
be kliūčių išduodamas. Nežiū
rint streiko išvežiotojai prista- 

reguliariai į visas 
vaikų namus beiLgonines ir 

prieglaudas.
Keliolika mažesnių pieninių, 

kaip vakar buvo pranešta, su
tartis su unija pasirašė, bet di
džiosios nenusileidžia, . Jos nori 
numušti 
25%, bet 
dalį savo 
rasti.

išvežiotojai ketvirti} 
uždarbio nenori pa

Kondensuotas Pienas Sveika,
Beje, daktarai vakar paskel

bė, kad švležaus pieno truku
mas chicagiečių sveikatai pavo
jaus nesudaro. Jie pataria vie
toj šviežaus vartoti kondensuo
tą. Beveik visais atžvilgiais 
kondensuotas pienas yra taip 
geras kaip ir šviežias pienas ir 
savo sudėtimi vra bene •r 

tingesnis už šviežiąjį.
mais-

Norėjo $130,000
Gavo $40,000

Atimdavo Kūdikius Nuo 
dusių Motinų ir Parduodavo.
Chicagos Circuit teisėjas Fi- 

sher vakar išdavė varantua 
areštuoti tris moteriškes Chica
goj, kurios yra kaltinamos kū
dikių pardavinėjimu. Jos yra 
Mrs. Mae Smith^ jos duktė Ma
ry ir — netiesioginiai įvelta — 
Mrs. Helen Yoder. Jos užlaiko 
“kūdikių namus”, adresu 2415 
VVinnemac avenue ir ten buk 
varo savo ypatingą biznį.

Einant teisėju Fisher, kalti
namosios veikia sekamai: jos 
priima į namus ir suteikia pa
stogę už tam tikrą užmokestį 
neturtingoms vedusioms moti
noms, taipgi nevedusioms moti
noms, kurios laukia kūdikių. 
Tos motinos turi pasirašyti tam 
tikrus popierius, kūdikių beveik 
atsisakydamos. Kūdikiui gimus, 
“namo” už’aikytojos pasilieka 
jį sau, o motiną išprašo laukan 
— geruoju ar piktuoju. Jeigu 
motina nori atgauti savo kūdi
kį, tai ji turi sumokėti gana 
stambią sumą pinigų. Bet kū
dikius grąžinti “namo” užlaiky- 
tojos nelabai nori, 
juos įgauti į turtingų žmonių 
namus augintiniais, nes už to
kį patarnavimą turtuoliai pa
prastai “aukoja” “namų” užlai- 
kytojoms gana dideles sumas 
Pinigų.

“ž:aurus Raketas”.
Vienu žodžiu, sako teisėjas, * 
visko atrodo, kad tos mote

rys operuoja žiaurų raketą, pa
sinaudodamos neturtingų moti
nų negalėjimu kūdikių aprūpin
ti ir nevedusių motinų "gėdą ’ 
visuomenės akyse. Jis pabrėžė, 
kad labdaringos įstaigos, kaip apvaikščiojimą. Dainavo Nau- 
United Cbarities, užlaiko spe- jos Gadynės Choras vadovau- 

icialius namus tokioms moti- j^mas Jurgio
norris, ir jos neturėtų pasiduo-Jr trys panelės: 
ti į nepadorių žmonių rankas.

Aukščiau minėtos trys mote
rys yra kaltinamos “kūdikių 
pagrobimu”. Viena jų, Mrs. Yo
der, nuo 5257 Oakley avenue,' 
jau buvo suimta.

Gražiai Atšventė
Darbininku Švente-
Pirma Gegužės
Nežiurint Nepaprastai Blogo 

Oro Subrinko Nemažai 
Publikos.

iš

Trečiadienio vakare, gegu
žės 1 d., Mildos svetainėje, 
3140 So. Halsted st., įvyko Pir
mos Gegužės — Darbininkų 
šventės šaunus atžymėjimas. 

Joms rupi Rengėjai buvo Liet. Soc. Čcn- 
tralinė kuopa ir Liet. Darb. 
Draugijos 4 kuopa. Oras (pa
silaikąs gal kartą į kcliasdc- 
šimts i 
nejaukus; per visą dieną ir 
vakarą snigo šlapiu dribliu, 
vienok publikos susirinko ge
ras skaičius.
Kalbėjo Jaunuolis Matijosaitis

Pi-ogramą sudarė: Bruno 
Matijošaičio jaunuolio kalba. 
Kalbėjo aiškia lietuviška kal-

že-Miestui prireikėjo sklypo 
mes prie Mihvaukee, Ashland 
ir Division, subway stotį įreng
ti. Nuosavybės savininkas su
tiko ją parduoti — už $130,- 
000.

Miestas nesutiko, ir užvedė 
bylą, pasiremdamas įstatymu, 
kuris leidžia miestui perimti 
nuosavybę, jei tas reikalinga 
visuomenės labui. Teismas mie
sto reikalavimą pripažino pa
matuotu ir nusprendė, kad per
kamoji nuosavybė verta tik 
$40,000.

Savininkas sutiko.

Atėjo Pas Draugą
Nusišauti

MARQUETTE PARK. — Pas 
Paul R. Behlke, 3755 Wcst 67th 
Place, užvakar vakare atėjo • 
Louis Scherer, 60 metų mar- 
quetteparkietis nuo 3731 NVest 
63rd street. Atėjo neva Behlke’i 
pagelbėti sugedusius vandens 
vamzdžius sutaisyti.

Behlke išėjo krautuvėn dalių 
nusipirkti, o kai grįžo tai rado 
Schererį nusišovusį.

NAUJIENOS, Chicago, m.
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DĖS MOINES, IA. —Roy 
Cochran, kuris laimėjo 440 
jardų lenktynes.

Onos Skeveriutės
Koncertas Jau
Čia Pat

Bus Gražus ir Vertingas
Tatai pagarsėjusios daininin

kes Onos Skeveriutės laukia
mas koncertas jau čia pat. Jis 
įvyks gegužės (May) 5 jdienąf 
Kimball Salėj, 8:15 vai. vakare.

Kaip žinia, debiulantės Onu
tės koncertas bus nepaprastai 
gražus ir vertingas. Greta kla
sinių dainų bus sudainuota 
daug ir lietuviškų liaudies dai
nų, kuriomis atsilankę bus su
žavėti ir gėrėsis, jog turį va
landėlę linksmaus laiko.

—Jos Draugė
s

Gal Jau Rengiasi 
Važiuoti i “Naujieną 
Pavasarinį Pikniką

VAKAR NUGAROJE
0- Prie Ridge ir Glenwood 

avenue du ginkluoti piktadariai 
pagrobė turtingą ch cagietę ir

Pražuvo" Vyrų Choro Ko- 
respondnelas.

Tiesa ar ne, bet vieni sako, 
kad j Norvegiją išvažiavo, o 
kiti, kad da iš Suomijos ne- 

I grįžo. Bet kas blogiausia, kad
atėmė nuo jos $11,000 brange- kartu su korespondentu dingo

____ , $750 vertės paltą ir ir kl,one pusė
$6 spinigais. Po to ją paleido. ^ra kalbama, kad vieni pasi-
nybėmis choro nariu.

TRAUKIA TEISMAN UŽ KVILIOJIMA 
TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ IŠ CHICAGIEČ1Ų

Siūlė 30% Kasmet Uždarbį Už “Investuo 
tus Pinigus”

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS
9 Prie North avenue ir Rivei 
Ęoad žuvo 38 metų bellwoodie- 
tis Edward Ross, nuo 619 S. 
23rd avenue. Jisai su automo
biliu įvažiavo į troką, pastaty
tą prie minėto kampo.
9 Prie Lincoln ir Governor’s 
Highvvay, netoli Chicago 
Heights, susikūlė keleivinis au
tomobilis ir trokas. Seržantas 
W. W. Mayo iš armijos stovyk
los Kansas (lity mieste, važia
vęs keleiviniam automobilyj bu
vo sunkiai sužeistas, bet troko 
šoferis išliko s\cikas. Trokas 
smarkiai nukentėjo, nes apvir-

tonus popiet io sienoms išmušti.

Gavo 1—14 Metus 
Už Dalyvavimą 
Motinos Nužudyme

Apiplėštoji buvo Mrs. Nettie 
Lamm, nuo 5000 Marine Drive, 
turtingo pramonininko Samuel 
Lam 
kas 
Sales

žmona. Jis yra viršin n-
Macklam Refiigerator 

firmos.

darė labai dievobaimingi, o 
kiti turi daboti savo žmonai 
ir vaikus, tad i dainų pamokas 
nėra laiko eiti.

@ Už apiplėšimą Lawndale 
teatro kovo 18 d., teisman yra

... Į . ,melų), buvo ypatingai j traukiamas buvęs kalinys Louis 
iKominsky nuo '4144 Roosevelt
Road. Po Įvykio jis buvo pabė
gęs Į Cleve’andą, bet ten vietos 
policija jį suėmė.

O Už tariamą nepadorų el
gesį su

i DuPage
i bylą kelia 17 metų jaunuoliui, 

ha abelnais bruožais apie Pir- Louis Sandro. Jis gyvena Mel-

Cbicagoje yra tik vienas Vy
ru choras ir jis susideda iš se
nu dainos mėgom, bet reikia 
žinoti, kad mes čia turime' ke
lis genis mišrius chorus ir vv- 
rai tik uali išląikvti su jais 
kom peticija vien geru susidai- 
navimu. Yra sakoma, kad, ge
riau kaime pirmu, o nei mies
te paskutiniu... Vyrai juk ne
nori stovėti visų kilų užpaka

KriminaLs teisėjas Jch.i 
Sbarbaro paskyrė 1—14 metų 
kalėjimo bausmę 43 metų chi- 
cagietei, Cleo Palias, 207 West 
25th Place. Ji, kartu su savo 
vyru sudarė suokalbį nužudyti 
tavo motiną, Mrs. Helen Sharp, 
kurios kūnas buvo atrastas 
skrynioj, netoli 35-tos ir Wcnt- 
worth. Tai Įvyko šių melų p:a-

Moteriškės vyras, Sam Delao, 
kiek anksčiau buvo nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos.

Fcderalis teismas Chicagoj 
patraukė atsakomybėn šešis 
žmones, kurie buk išviliojo ke
lis šimtus tūkstančių dolerių iš 
ebieagiečių ir kitų miestų gy
ventojų.

Apkaltintieji, sako prokuro
ras Campbell, turėjo suorgani
zavę taip vadinamą “Plenokra- 
tų” Lygą ir “investuodavo” pi
nigus į labai “pelningus ūkias”, 
kurie, kaip ir tie ūkiai šventam 
rašte, šimteriopai atlygindavo 
už įdėtą darbą ir pinigus.

Nauji “Spešelai”.
Rinkdami pinigus iš žmonių 

“investmenlui” Į tuos “ūkius”, 
plenokratai žadėjo 30% uždar
bį kiekvienais metais.

Bet kaip galima spėti, daugu
ma tų pinigų nuėjo tais pačiais 
keliais kaip ir daugelio lietuvių 
pinigai, investuoti, kiek metų 
ųtgal, Į taip vadinamus “sp.š?- 
lus”. šis skvmas tai tik ir yra 
naujos rūšies “spešelas”.

Kaltinamieji.
Apkaltintieji žmonės yra:
C. Franklin Davis, ch’cagic- 

tis, 514 NVest G6th street;
Justus Chancellor St., ch’ca- 

gielis, advokatas, 105 No. Clark 
street;

F re d E. Bennett, metodistų 
kunigas iš Seattlc, Wasb.;

Charles E., Oldenburg, Mi’.- 
\vaukee, Wis., organizacijos 
“prezidentas”;

Claude H. Carter, New Or- 
leans, La., ‘ vice-prezidentas”, ir 

V. E. Danner, iš Chcsterton, 
Indiana, ūkių “ekspertas *.

li! ergą’te Wh batone, 
apskritys kriminalią

Steponavičiaus 
Josepbine 

Milleriutė, Valerija Ladygaitė 
I ir Lillian Stuparaitė, sudaina
vo keletą dainelių. Ilgiausią 

‘ dalį programo ir suprantama, 
’ I svarbiausią išpildė “Naujie

nų” redaktorius Dr. P. Grigai
tis pasakydamas, tam vakarui 
pritaikintą kalbą. Kalbėjo 
dviem atvejais.

Savo kalbose perbėgo 
metų peri j odą nuo Pirmos 
gūžės šventės atsiradimo 
šių laikų atžymėdamas laimė
tas kovas, turėtus nepasiseki
mus ir pasidalinimus darbi
ninkų tarpe dėl poro vienu už
simojimu atsiekti galutinio iš- 
siliuosavimo.
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Anksčiau ar Vėliau.
Baigdamas pareiškė, kad 

nepaisant visų nepasisekimų, 
nusivylimų, pralieto nekaltų 
darbininkų kraujo, brolžudį il
gų karų ir po išbandymo vi
sokių diktatoriškų išsisvajoji- 
mų, anksčiau ar vėliau, žmo
nija visgi turės prieiti prie iš- 
siblaivėjimo ir įsitikinti, kad 
tik demokratijoje gludi pasau
lio šviesesnė ateitis. Socialistai 
per dešimtmečius skelbė tą 
idėją ir tą idėją turės paimti 
viršų—gal dar greičiau negu 
kurie manome. —Darbininkas.

$1,500 Filmui Apie 
“Subway”

Miesto taryba vakar pasky
rė $1,500 pagaminimui garsi
nio filmo apie Chicagos sub- 
way. Filmas parodys kaip tu
neliai kasami, kaip jie bus 
įrengti susisiekimui, ir t.p. Bus 
rodomas mokyklose ir p lieti
nių organizacijų susirinkmuo- 
se. . . •

-j.įj&jįl

( Dalyvaus Trijose Vietose.
Tiesa, žiemos sezonas jau 

kaip ir pasibaigė, bet už tai 
dabar prasideda vasara, dar 
reikšmingesnis. Da nė sezonui 
neprasidėjus, o jau Vvrij cho-: 
ras turi dalyvauti trijose vie-' 
tose. Birželio 23 d. Liberty 
Grove. “Jaunimo Kultūros Ra
telio išvažiavime. Birželio 30 
d. tam pačiam ‘Libertv Gro
ve” Vyrai rengia didžiuli pik
niką drauge su “Pirmvn”. Jau 
lam reikalui yra ir komisija 
išrinkta iš šių choro narių:— 
X. Saikaus, Tumėno ir Kuko 
(ne Kičo kaip praeitą kartą 
buvo per klaidą Naujienose 
parašyta), šie 
geri choro patriotai ir jie mo
ka surengti gerus ir įdomius 
išvažiavimus.

Kiek vėliau, Vyrų choras tu
rės pikniką Kencsboj, Wis. 
drauge su Chicagos Lietuviu 
Draugijos Kenosha skyriumi. 
Tai lik pradžia, na, o kur da 
visa vasara?

Lietuvis Paliko 
$21,000 Turto

Motinų Pagerbimo
Vakaras Geg. 4

roęe Parke. < >
O Į Hudson avenue nuovadą 

įpuolė nusigandęs žmogus su 
žinia, kad iš ,kaž kur jo auto
mobilyj atsirado tigras. Pol'cįs- 
tai persitikrino, kad informan
tas ne girias ir po to paklausė 
ar jis žino skirtumą tarp tikro 
ir katės. Jeigu netikit, palys pa
žiūrėkit, atkirto vyriškis ir nu
sivedė policislus prie savo au
tomobilio. Jame ištikro sėdėjo 
keistas sutvėrimas — truputį 
didesnis už katę, bet ir ne tig
ras. Pasirodė, kad tai yra “oce- 
lotas”, tigrui panašus gyvūnas 
iš Panama, kuris minta kiauši
niais, pienu, ir žolėmis. Gyvū
nas priklauso chięagiečiui 
Edouard Chassaing, 1402 N. 
Park avenue, iš kurio namų jis 
pabėgo pereitą sekmadienį.

• Po ginčo su savo žmona 
66 metų chicagietįs Carl Linds- 
trom nuėjo į^^avo dirbtuvėlę, 
adresu 5817 Wentworth avenue 
ir ten pasikorė. Gyveno adresu 
5835 Wells street.

• Du Page‘ apskričio grand 
džiury paliuosavo nuo atsako
mybės Wheatono, III., laikro
dininką Robert A. Thomas. 
Kiek laiko atgal jisai nušovė 
du 16 metų berniukus, kurie 
buvo įsigavę į jo dirbtuvėlę. 
Ten nieko vertingo nebuvo, tc-j 
dirbtuvėlėj, ir vagiliai neką 
tegalėjo pasivogti. Todėl vietos 
gyventojai labai pasipiktino 
Thomas’o žiauriu pasielgimu su 
jais ir reikalavo jį nubausti. 
Bet džiury atsisakė tai pada
ryti.

O Prie Golf ir Shermer vieš- 
kėlų, Maine valščiuj, savo au
tomobilį sustabdė ir mirtinai 
pasišovė cemento kontraktorius 
CLeorge įOĮsen,, nuo 6673^^|th
Olympia avenue. Jis nusižudė balose turi savo rėksnių cho-, 
dėl finansinių sunkumų. Ta'p rUs. Taigi, vyrai, pagalvokite? 
pasakojo policijai jo žmona. ; _  Narys.

Padalino Pusbroliams, Pus
seserėms.

Cook apskričio palikimų teis
mas vakar patvirtino testamen- 
įtą chicagiečio Myko-o Kanapec- 
ko, kuris pasimirė vasario 9 d., 
šiais melais.

Velionis paliko $21,000 turto. 
Jį padalino 2 pusseserėms, 2 
pusbroliams ir jų vaikams.

Testamento vykintoju paskir
tas p. Justinas Mackevičius, lyvauti ir 
Standard Federal bendrovės leisti.

visi vyrai yra

Ir Varlės Balose.
Štai, gegužės 26 d., Liberty 

Grove įvyksta “Naujienų” pik
nikas. Nors vyrai neturi spe
cialaus užprašymo, bet yra sa
koma, kad ranka ranką maz
goja. Visi chorai ir kitos kul
tūrinės ir pašąlpinės organiza
cijos savo visą veiklą garsina 
per dienraštį “Naujienas” — 
dėl to ir Naujienų piknikuose 
jos turi turėti stiprias savo re
prezentacijas.

Taigi, vyrai, šį sekmadienį, 
visi kaip galėdami sųsirinkim 
į pamokas. Gal pasikalbėję 
surasim patogesnę dieną, kad 
visiems butų galima lankyti 
praktikas. Be nuoširdaus dar
bo, be intensyvaus lavinimosi 
jokis choras negali padaryti 
progreso. O jei būti buriu vy
rų, tai jau verčiau tokio choro 
visai neturėti. Juk ir varlės

pasakojo policijai jo žmona.

HI -Z.M|s,|

Chicagos Moterų Kultūros 
Motinų Pagor- 
šeštadienį, gc- 
geg. 5 d., kaip 
skelbta), Chi- 

i A u d tori joj.

Kliubas rengia 
bimo 
gūžės 
buvo 
cagos
Prasidės 7:30 vai. vakare. Bus 
Įdomus muzikalis programas, 
kuris bus pradėtas apie 9:30 
v. v., taipgi ir kelios ĮdoTnios 
kalbos, pritaiknlos motinoms 
pagerbti.

Kliubas

vakarą šį
4 d., (ne ;
ankščiau

Lietuvių

kviečia publiką da- 
linksmai laiką pra-

Kliubo Komisija.

NAUJIENŲ
PAVASARINIS

PIKNIKAS

LIBERTY GROVE
DARŽE

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

—ĮVYKSTA—

Gegužio 26 d




