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A^ĮMKONCIMMi KIRUI BALKANUOSE
KARO PAVOJUS PIETŲ RYTU EUROPAI t į M fe japonai laimėjo tientsin ginče
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KARO PAVOJUS PIETIJ RYTU 
DIDELIS

GINČE

Italija pareiškė neturinti užsimojimų 
prieš Jugoslaviją

BUDAPEST, Vengrija, geg. (oficialiai paneigė šitą praneši- 
6. — Karo pavojus pietų rytų mą.) 
Europai pirmadienį atrodė di
desnis nei bet kuriuo laiku, kavnešimų, buk sąjungininkai pri- 
prasidėjo sąjungininkų 
kiečių kova pereitos 
pabaigoje.

Daugelis diplomatų
kad krizė Balkanuose gali įvyk
ti dar šią savaitę, šita nuomo
nė remiama sekamais, 
liai nepatvirtintais, bet 
mais aiškinimais:

Turkijos kariuomenė 
centruojama Bulgarijos ir 
kijos pasieny.

Vokietijos 
centravimas 
slavijos ir 
niuose.

Italijos karo jėgų judrumas 
Jugoslavijos pasieniu ir Dode- 
canese salose. Italijos - Jugo
slavijos pasienio incidentas, ku
riame nušautas italas karei
vis.

Rusijos kariuomenės sustip
rinimų pasirodyjną* Lenkijoj 
arti Karpatų Ukrainos. (Rusai

Paskelbimas Vokietijos pra

ir vo- 
vasaros

mano,

oficia- 
patjki-

kon-
Grai-

kon-kariuomenės
pastebėtas Jugo-

Vengrijos pasie-

siruošę išlaipinti kariuomenę 
Salonikoje, Graikijoj. (Gal būt 
naciai tuo pranešimu nori iš- 
anksto pateisinti savo ofensy- 
Vą Balkanuose, kaip kad tei
sino invaziją Norvegijon.)

Sąjungininkų laivų koncen
travimas Ėgėjos juroje.

Nušovimas Italijos lėktuvo, 
iš kurio fotografuotos Jugosla
vijos pasienio tvirtovės.

Tuo pačiu laiku, pranešama, 
Britanijos ir Vokietijos atsto
vai stengiasi paveikti Bulgari
ją ir užtikrinti jos palankumą 
sau. Bulgarija yra ypatingai 
svarbi kaipo kelias sąjunginin
kų kariuomenei į Rumuniją, 
jeigu ją užpultų naciai.

Italijos pareiškimas, kad ji 
neplanuojanti atakos prieš Ju
goslaviją, pirmadienį truputį 
suramino Balkanus, bet pripa
žįstama, kad karui užsiliepsno
ti medžiagos pietų rytų Euro
poje susikrovė daug.

*
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IVAOJIENŲ-ACME Telephoto
Elverum, kur kelias dienas praleido Norvegijos karalius ir jo valdžia, liko 

vokiečių bombonešių griuvėsiais paverstus.
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TOKIO, Japonija, geg. 6. — 
Pereitų metų vasarą japonai 
paskelbė blokadą britų ir fran
euzų koncesijoms Tientsine. 
Dabar, kuone metams praėjus, 
blokados ginčas tapęs išrištas, 
praneša asmens, turį artimų 
ryšių su Japonijos užsienių re - 
kalų ministerija.

Pagal britų, franeuzų ir ja
ponų susitarimą japonų polici
ja galės patruliuoti Britanijos 
ir Francuzijos koncesijas ir 
žiūrėti, kad koncesijose kinai

neplanuotų priešingų Japonijos 
interesams veiksmų. Britai ir 
franeuzai padės cirkuliuoti Ki
nijoj šiaurės Kinijos banko va
liutą — tai yra valiutą, kurią 
leidžia japonų kontroliuojama 
kinų vyriausybė. Be to, japonai 
gaus dalį iš $6,000,000 kinų si
dabro, laikomo dabar Britani
jos koncesijoje. Kita dalis bus 
užantspauduota ir lauks galu
tinio paskyrimo.

Gi japonai nuims blokadą 
britų ir franeuzų koncesijoms.

ALIEJAUS FIRMOS KALTOS - SAKO 
VYRIAUSIAS TEISMAS

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

Prieš kurį laiką 
Madison

C., geg. 
buvo na- 

mieste, 
byla iš

NENORI VOKIETIJOS LIGONIŲ
BELGRADE, Jugoslavija, ge

gužės 6. — Hitlerio vyriausy
bė kreipėsi į Jugoslaviją pra
šymu priimti 10,000 besigydan
čių vokiečių.

Jugoslavijos vyriausybė pri
sibijo, kad “sergantieji” naciai 
gali būti sveikesni, negu atro
do, arba gali “pasveikti” urnai

tuo laiku, kai Hitleris sumanys 
pasiųsti savo armiją Jugosla
vijon.

Taigi Jugoslavijos vyriausy
bė įteikė kitą pasiūlymą na
ciams: vietoj sergančių vyrų 
karo tarnybos metų ji priims 
10,000 Vokietijos vaikų, 
nesnių nei 15 metų.

jau-

MANO, KAD SĄJUNGININKAI 
LAIMĖS KARĄ

Hitleriui per Italiją. Manoma, 
Italija šoksianti į karą, kai pa
matys kurioj pusėje yra lai
mėjimas. Ir stosianti toj pu
sėje, kuri atrodys pergalėto-

galų gale są- 
iš karo per-

šitų ekspertų

WASHINGTON, D. C., geg. 
6. — Nors Britanija tapo su
pliekta Norvegijoje, nors Vo
kietija kontroliuoja Skandina
viją, nors Vokietijos lėktuvai 
pasirodė dominuoją orą — vis 
gi kariniai ekspertai Washing- 
tone mano, kad 
jungininkai išeis 
gal ė toj ai.

Karas tačiau,
manymu, gali užsitęsti ne tik 
einamuosius, bet ateinančius, 
1941 metus.

Italijos stojimas karan Wa- 
shingtone pasilieka klausimu. 
Dalykas toks, kad Italija ne
turinti resursų savo jėgomis 
kariauti ilgiau, kaip šešis me
nesius. Jeigu ji stotų dabar į 
karą, tai sąjungininkai užblo
kuotų jos laivus. O dėl to net 
Vokietija nukentėtų, nes iki 
šiol ne mažai reikmenų plauke

Skandinavijos, tai 
kad geležies rudžių

Kai dėl 
nurodoma, 
iš Skandinavijos Hitleris gavo 
iki šiol ir tur būt gaus atei
ty. Taigi dalykų padėtis su 
Skandinavijos užkariavimu per
daug didžiai nepasikeitusi.

Italija ruošiasi ka
rui Adriatike

Anglija, geg.
Atidžiai ištyręs padėtį

Manoma, Chamber- 
laino kabinetas išsi

laikys
LONDONAS, Anglija, geg. 

6. — Kritika Chamberlaino val
džios pirmadienį Anglijoj bu
vo kuone vienbalsi. Gyvento
jai reikalauja energingesnės 
vyriausybės. Faktinai visa ša
lis reikalauja valdžios pakeiti
mų.

Bet Chamberlain parlamente 
turi didelę konservatorių dau
gumą, kuriai jis vadovauja. Ir 
todėl pranašaujama, kad an
tradienio debatuose Chamber
lain galų gale išeis pergalėto
ju, laimės pasitikėjimą, jeigu 
pasitikėjimo balsavimas įvyks.

Valdžioje ateinančiomis die
nomis įvyksią pakeitimų, bet 
jie busią menkos svarbos. Svar
bieji Chamberlaino kabineto 
ministeriai pasiliksią vietose. 
Ir Chamberlainui laimėti dau
giausia padėsiąs Churchill, ad
miraliteto 
lėto karo 
nuotojas.

Ryšium 
Ūmais
sakoma, norėtų, kad valdžion 
įeitų darbiečių ir liberalų at
stovai. Iki šiol taip vieni, kaip 
kiti į dalyvavimą valdžioje žiu
rėjo šaltai. Bet artimoj ateity 
įvyks Darbo Partijos konferen
cija. Ši konferencija ir išspręs 
klausimą, ar partijos atstovai 
turi dalyvauti valdžioje.

pirmas lordas ir ke- 
deparlamentų koordi-

su kalbamais pakei- 
kabinete Chamberlain,

Paskandino Britani 
jos skraidolį

Vokiečiai žygiuoja
Narviko link

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
6. — Gerai painformuotuose 
Berlyno rateliuose pirmadienį 
kalbama, ka4 nacių spėkos 
Norvegijoje, bežygiuodamos į 
šiaurę, jau pasiekė pusę kel o 
tarp Tręndheimę • ir Narviko. 
Tai reiškia, kad vokiečiai pa
sistūmė p|rjny<i apie 200 my
lių nuo Trondheimo ir dabar 
randasi Mosjoen apylinkėje.

Belgija prisiruošusi 
atremti užpuolikus

ČHARLEROI, Belgija, geg. 
6; — Kalbėdamas krikščionių 
darbininkų organizacijos suva- 
žavimui premjeras Pierlot pa
reiškė, kad Belgija palaikys sa
vą neutralumo poziciją. Belgi
ja šiandien yra ne atviras lau
kas priešų mūšiams, bet ap- 
šarvota stovykla, kurią gina 
stipri armija prieš visus už
puolikus. Belgija padės ginklus 
tik tuomet, kai taika bus 
tikrinta, pareiškė Pierlot.

uz-

Vokietijos lėktuvai 
išmetę minas An

glijos kanale

Nacių lėktuvai 
skrenda į šiau
rės Norvegiją

STOCKHOLM, Švedija, geg.
6. — Daug nacių lėktuvų skren
da į šiaurės Norvegiją. Mano
ma, naciai yra nusitarę išvyti 
sąjungininkus ir iš Narviko 
apylinkės. Nacių lėktuvai pa
siekia taip tolimus Norvegijos 
punktus, kaip Kirkenes, Suo
mijos pasieny, Petsamo uosto 
srity.

STOCKHOLM, Švedija, geg. 
6. — Karo stebėtojų tarpe č*a 
reiškiama nuomonė, kad prie 
Narviko, kurio link naciai žy
giuoja, įvyks smarkių sąjungi
ninkų ir vokiečių susirėmimų, 
ir čia pasirodys palyginamoji 
laivų ir lėktuvų galybe kare.

---- X-----X-----X-----

LONDONAS, Anglija,
6.

Norvegai dar 
kovoja

6.NEW YORK, N. Y., geg.
— Čia pagautas radijo prane
šimas iš Švedijos, kad norve
gai 
vių 
100

geg.
Paėmimas Narviko rei

kalingas ne tik bendrai sąjun
gininkų karo taktikai, bęt ir 
premjero Chamberlaino vald
žiai išsilaikyti. Jeigu sąjungi
ninkų ekspedicija Narvike pa
sirodys nesėkminga, tai 
kiausia nė Chamberlaino 
netas neišsilaikys.

-----X-----X-----X----  

BERLYNAS, Vokietija, 
Adolfas Hitleris ir 

apsimainė

vel
ka bi-

geg. 
Šve- 
laiš-

įveikė 3,C()0 nacių kare i - 
į pietų rytus nuo Storen. 
vokiečiu užmušta, v

Paskandino tris 
karo laivus

LONDONAS, Anglija, geg.
6. — Paskutinės savaitės bė
giu Vokietijos lėktuvų bombos 
paskandino tr.’s skraidolius ■— 
vieną Britanijos, kitą Lenkijos 
ir trečią Francuzijos.

Kovotoja už moterų 
teises nusivylusi

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

Apsiniaukę; žymiai šalčiau; 
lietus; vidutinio stiprumo ir 
apistipriai šiaurės rytų vėjai; 
saulė teka 5:39 v. r., leidžia-

LONDONAS, 
6.
Balkanuose, anglas korespon
dentas G. Ward Price rašo 
laikrašty “Daily Mail”, kad Ita
lijos premjeras Mussolini įsi- 
vels į karą. Jisai mėgins už
griebti Jugoslavijos 
Adriatiko juroje.

Jeigu Hitleris išeis iš karo 
pergalėtojas, tai Mussoinis pa- 
siaikys užgriebtus Jugoslavijos 
uostus. Jeigu sąjungininkai lai
mės, tai Mussolinis pavartos 
sakytus uostus kaipo kazirą 
deryboms taikos konferencijo
je. Vienaip ar kita.’p, Musso- 
linis mano, jo interesuose yra 
užgriebti Jugoslavijos teritori-

uostus

LONDONAS, Anglija, geg. 
6. — Britanijos admiralitetas 
pirmadienį paskelbė, kad žuvo 
skraidolis (destroyer) Afridi. 
Jį paskandino Vokietijos lėk
tuvų bombos Namsos apylinkė
je. Tačiau ne vienas iš kariuo
menės transporto laivų nebuvo 
užgautas. Du Vokietijos lėktu
vai nušauti.

BRUSSELS, Belgija, geg. 6. 
— Belgijos pasaž erinis laivas 
praneša, kad Vokietijos lėktu
vai pirmadienio rytą skraidė 
Anglijos kanalo srity ir, mano
ma, metę magnetines bombas. 
Belgijos laivas sugrįžo į savo 
uostą, bijodamas keliauti to
liau. Kitas laivas, gabenęs 22 
pasažierius, sustojo pusiauke- 
ly, irgi bijodamas minų.

, . ■ .. t

Komunistai pralai
mėjo bylą

Daro spaudimą Į 
Mussolinį

LONDONAS, Anglija, geg.
6. Gaunamais čia praneši
mais, į Mussolinį daro spau
dimą, kad jis neįveltų Italijos 
karan, prez. Rooseveltas, popie
žius ir Itąlijos karalius.

LONDONAS, Anglija 
6. 
raštis “The London Daily Wor- 
ker” apšmeižė unijų susivieni
jimo sekretorių C.trine ir še
šis Ritus darbininkų vadus. 
Apšmeižtieji upijistai iškėlė 
komunistų dienraščiui bylą. 
Termas išnešė tokį ■> spreiid - 
mą: komunistų dienraštis turi 
sumokėti unijos vadams $4,- 
900.

geg.
Anglijos komunistų laik-

MILWAUKEE, Wis., geg. 6. 
— P-lė Lutie Stearns 50 me
tų kovojo už moterų teises. Jau 
20 metų kai Jungt. Valstijų 
moters turi balsavimo ir kito
kias pilietines ir politines tei
ses.

Šiandien Lulie E. Stearns 
pareiškia, kad ji yra nusivy
lusi savo darbo pasėkomis. Mo
ters ir merginos politikoj ir 
civiliame gyvenime faktinai tik 
pamėgdžiojančios vyrus, savos 
iniciatyvos neparodo ir dagi 
padorumo į politinį gyvenimą 
neįnešė. Ir vienas iš įvykių ši
tiems iš vadams paremti buvo 
neseniai įvykę Milwaukee me
ro rinkimai. Moters ir mergi
nos balsavo už Zeidlerį ne to
dėl, kad jos tikėjosi gero me
ro iš jo, bet todėl, kad jis yra 
gražios išžiuros vyras ir turi 
skambų baritono balsą.

. ■: , ' i ? >* ’

6
dijos karalius
kus. Tuose laiškuose pareiškia
ma, kad Švedijos ir Vokietijos 
vyriausybės vienodai žiuri į 
abiejų šalių ateities politinius 
santykius.

WASHINGTON, D.
6.
grinėjama
Wisconsin valstijoje,
kelta aliejaus kompanijoms. 
Valdžios atstovai įrodinėjo, 
kad dešimt kompanijų ir pen
ki asmens darė sąmokslą su
pirkinėti aliejų iš nepriklauso
mų kompan jų ir supirkinėji
mu palaikyti tam tikro augštu- 
mo gasolino ir aliejaus kainas 
dešimty vidurvakarių valsti
jų-

Šitokia praktika, argumenta
vo valdžips atstovai, yra prie- 
■šinga' ”~Shermano prieštrusll- 
niam įstatymui.

Pirmadienį Vyriausias Teis
mas palaikė valdžios atstovų 
pusę, pripažindamas, kad saky
tos kompanijos nusikalto Sher- 
mano prieštrustiniam įstaty
mui.

Byla aLejaus kompanijoms 
bus atnaujinta.

Privati pramonė 
Meksikoj pasmerkta 
mirti — sako Car

denas
LONDONAS

6. — Anglijoj vyrauja 
nė, kad Chamberlaino 
pęrgyvens antradienio 
parlamente.

---- X-----X-----X-----

Anglija, geg. 
nuomo- 
valdžia 

debatus

BELGRADE, Jugoslavija, ge
gužės 6.
Jugoslaviją, kad ji neplanuoja 
agresijos prieš ją, Jugoslavi
ją

Italija užtikrino

Italijai stinga reik 
menų ilgam karui

C., geg.
Associa- 

apie Ita- 
apie gamtos
karui, ypa- 
užsitęstų ii-

kad Italijai

WASHINGTON, D. 
6. — Foreign Policy 
tion paruošė raportą 
lijos resursus — 
turtus reikalingus 
tingai jeigu karas 
giau.

Raportas sako,
stinga turtų ilgesnio karo ve
dimui. Pačią Italiją ir jo ko
lonijas sąjungininkai gali leng
vai užgauti. Antrą vertus, Ita
lija gali lengvai užpulti Grai
kiją, ypač iš Albanijos pusės. 
Be to, karas Viduržemio juros 
srity gali žymiai sutrukdyti są
jungininkų susisiekimą šita ju
ra tarp rytų ir vakarų.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, geg. 6. — Prezidentas 
Cardenas kalbėjo per radiją. 
Tarp ko kita jis pareiškė, kad 
Meksikos darbininkai nesut ks 
grįžti į privačios iniciatyvos, 
į privačios pramonės domina
vimo sistemą. Privati iniciaty
va žiurėjo i juos su panieka, 
kaipo į žmones, ir išnaudojo 
juos kaipo darbininkus, pasa
kė Cardenas.

Meksikos aliejaus pramonė 
šiandien priklauso Visai šaliai, 
aliejaus pramonės operavimas 
yra praktiškai darbininkų ran
kose. Meksikos darbininkai 
kontroliuoja geležinkelius. Daug 
didžiųjų dvarų išdal nta ūkinin
kams. Stambiajai privačiai pra
monei dabartiniu laiku Meksi
koje itin sunku verstis. Ir, gal 
būt, ateity vis daugiau priva
čios pramonės Meksikoje per
eis į visuomenės rankas.

Vilniaus Uni-VILNIUS.
versiteto Studentų Atstovybė 
nutarė šios vasaros atostogų 
metu Viln’aus srityje steigti 
darbo stovyklas studentams vy
rams. Darbo stovyklų statutas

KAUNAS. — Kovo mėnesį 
Lietuvoje iš viso 79,081 raAio 
abonentas. Per vasario mėnesį 
radio abonentų priaugo 2,711. jau paruoštas ir priimtas.

“Naujienų” Pinigų 
Siuntinio Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

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



Si. Miščikas-žiemys.

Rumunija anl bedugnės krašto
(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA)

1. Gan liūdnos sukaktuvės...
šiemet Rumunija gali švęsti 

savo nepriklausomybės aštuo
niasdešimt metines sukaktuves, 
nes 1X59 m. Rumunijos bran
duolys, <|vi kunigaikštystės (Va* 
lukija ir Moldavija) atsiskyrė 
nuo turkų ir nors pilnos Nepri
klausomybės tuo metu neįgijo, 
visgi galipia skaityti dabartinio 
Rumunijos nepriklausomo gy
venimo pradžia.

Ir šiandien, po aštuoniasde
šimt metų plėtimosi, svetimų 
žemių grobimų, bajoriška Ru
munija atsistojo ant kryžkelės, 
kuri jų gali, jei ne iki visiško 
nepriklausomybės praradimo 
privesti, tiek susilpninti, jog pa
siliks vėl ta pačia silpnute vals
tybe, kuria buvo prieš Balkanų 
pirmų jį karų.

Per šiuos aštuoniasdešimt me
tų Rumunijos valdovai iš pra- 

nepasimokė, lygiai

Iš dviejų mažų kunigaikštys
čių Rumunija šiandien iškilo į 
milijoninę valstybę ir visa jos 
valstybinė istorija nuolati- 
piai užkariavimai, kurių pasku
tinis perijodas (1914—1919) jų 
dargi dvigubai padidinu terito
rijos ir gyventojų atžvilgiu.

nepriklausomybę, 
tikslu pasistatė ųž-

ei ties nieko 
kaip lenkai, 
karo atgavę 
pirmu savo
dėti tų jungų, kų patys nešė, ki
tom tautom, kurios kartu ka
daise kariavo prieš carizmų ar

jau pergyveno naujų, ketvirtų

nimų, tai Rumunija greitais 
žingsniais eina prie to pat.

SABERGMAN
1524 W 63rd ST.
TEl.PROSPECT 3440

istorijos lapuosna pirmiausia 
kaip galingos Romos imperijos 
provincija, vadinama Pačią, ku
rį apėmę Moldaviją, Valakiją, 
Besarabiją, Transilvaniją if ur« 
bartįnės Vengrijos rybnę dalį. 
Romos imperatorius Trajanas 
105 m, ją įjungė į Romos im
periją ir dar prieš Konstantiną 
ji buvo padalinta Į dvi dali; 
iTajano Dacija ir Aurelio Da
ina. Romos laikais fchgovesio at
vedė čion nemažu galų iš da
bartines Prancūzijos ir juos ap
gyvendino dabartinės Riimuni- 
jos teritorijoje.

Prasidėjus barbarų judėjimui 
ir Romos imperijai silpnėjant, 
Dacija virsta daugelio tautų 
grobio dalimi. Per jų vyksta gu
lini, gotai, a varai ir kiti. Ir iš 
šių visų tautų mišinio išaugo 
uabartmis rumuno tipas, km;is 
savo gyslose turi keliolikos tau
tų kraujo mišinį ir didžiausias 
rasės mokslo šalininkas neį
stengtų jame surasti gryno 
kraujo rumunų, Vyraujanti 
kraujo srovė — romiečių bei 
galų, kas žymu ir rumunų kal
boje, bet yra turkų, graikų, 
slavų, čigonų ir kitų tautų krau
jo mišinio,

Kalba turi pagrinde lotynų 
formas, bet sumišus su artimų 
kaimynų ir buvusių jų teroto- 
rijos pavergėjų kalbomis bei

branduolys —r Serbija,
Bet nors Rumunija atsiskyrė 

nuo turkų 1859 m. tuojau po 
Paryžiaus kongreso, pilnos ne
priklausomybės neturėjo, nes 
buvo palikta galingųjų vaistys 
bių globoje ir tik 1861 m. su
siorganizavo jau savistovesnė 
Rumunijos kunigaikštystė, nors 
irgi dar faktinei priklausė nuo 
Turkijos sultono. Bet kadangi 
Rusijos įtakų buvo gan didelė 
bendrui Balkanuose, Rumunija 
galėjo nesibijoti šios turkų glo
bos, nuo kurios galutinai p^s,- 
liuosavo kilus Turkijos-Rusijos 
karui dėj Bulgarijos (1877 m.), 
kuomet Rumunija kartų su ru
sais kariavo prieš turkus,

Užsibaigus šiam karui, kurį 
turkai pralaimėjo, Berlyno kon
greso nutarimu (1878 m/) Ru
munija buvo galutinu pripažlm 
ta nepriklausoma valstybe ir be 
to jai dar buvo priskirta Do-
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Kada Vaikai Bijo 
Priimti Liuosuotoją

• • I
Kai kųrlp tSvaį nežinodami suerzina payo 
vaikus, dažniausiai nugąsdiną juos priver
čiant nuryti stiprų, neskanų liuosuotoją jų 
)#V|iųt3mp gęriųejns. Ta| yra ^įaldą — ir 
tai visai nereikalinga I
Kai jūsų ypikama reikalingas liUosuotojas, 
laimdk jų pasitikėjimą, duodamas jiems 
Ex-Lax! Jie tikrai pamėgs, nes Ex-Lax yra 
gardus, kftjp Solidus, Ir W vien tjfc j.ai.

ypft Svęiijjjp Ijųppuotpjąs -r mpfo- 
ųys pią^yėjpnis vidurupius, Jis paliųoąųo- 
ia vicl-ųpins Užtikriptai, hpt pplu’giai, Jje jo- 
tfių pilyp skaudėjimų arba nustyplinu,
Nppmųjį^k, ijad yra veiklus sųąų-
giipjpm^ taip pat ir vaikams. Visųso vaisti
nėse po 10c ir 25c dėžutės.

delta Juodųjų jurų krante, Del 
už tai Rumunija turėjo atiduo
ti rusams visų savo teritorijų 
į pietys nuo žemojo Pruto ir 
Dunojaus,

1881 m, Rumunija, veržiantis 
ekonominiai vokiečiams į Bal
kanus ir norint sumažinti rusų 
įtakų Balkanuose, paskelbiama 
karalystė ir pirmu karaliumi iš
renkamas Hoebencoleidų gimi
nės, Wilhelmo II-jo giminaitis, 
Karolis I-as, kurio įpėdiniu 1914 
m. buvo Ferdinandas I-as, da
bartinio karaliaus Karolio II-jo 
levas.

Kuomet 1912 m, kilo pirmas 
Balkanų karas ir veik visos Bal
kanų valstybes, tame .tarpe ir

jai, Rumunija nors buvo pa-

63rd and Jtutino

BĘRGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

malevij. tilenij popleritiiin ir lan«U Hehhj. 
Ateikite i didžiąją krautuvę prie JuRlilte 
Kalve* kampo ir Kaukite dykai Hienų 
popieriaus pavyzdinę knygą. Dekoruosiu; 
dabar—-mokėkite vėliau pairai BERG- 
MAN'S naujuoju Isngvaus Budie to pla
nu. 10 savaiėių mukėlia. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimiu'ja dykai 
l’KISTATY.MAS DYKAI

EsM-A-Bee vidaus žibanti balta ir 
naujausios spalvos virtuvėms ir 
’U’in inaleva.
Enn-A-Bee Fiat Muleva luboms ir miega
mosioms bąltą ir ia Epai- Esg-A-Uee 4 
valandų varnišas gerai 
tnftja baltai vandeny.

GALIONAS
Popierių Valyklis arba 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir žeštu- 

dleniais jki H P. M.
Tel. PROSPECT 3110

rumunų kalba labai panaši į 
portugalų kalbų ir rumunas iš 
pirmų dienų gali susikalbėti su

visos 
maiuly-

mas gan didelis rumunų skai
čius Brazilijoje, kur portugalų 
kalba skaitosi valstybine.

XV ir XVIr(ame amžiuje Ru
munija buvo valdoma turkų iki 
prasidėjo (aulinis 
Balkanuose, kurio

(stovėjo graikai. Graikijos nepri- 
klausomyliė buvo pripažinta 
1830 m. ir veik tuo pat laiku 
atsiskyrė autonominėmis teisė-

dėvisi ir nezičė-

$1.95
II. R. H. po <k>

judėjimas 
pryšakyjr

R4» 
t'*V>

ęopfc »»*©, NEEPL&CRAFT SERVICE, INC.

JIFFY CROCHETED SĖT PATTERN 2539
No. 2539 — Servetkėlės.

M:

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Aventie 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Rųn iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant S7-6S
5 ar daugiau ... ..............
PETROLEUM CARHOU COKE $7.75
Perkant 5 tunus ar daugiau Tonas i 

Saks Tax ekstrą.

ja, Serbija, Bulgarija ir Juod
kalnija sumušė Turkiją ir nuvi
jo turkus iki Konstantinopolio, 
bet besidalinant grobiu, Bulga
rija su Serbija susipešė. Tuo 
pasinaudojo turkai ir Rumuni
ja. Rumunija užpuolė, Bulgari
ją ir atsiėmė Dobručų, gi tur
kai nustūmė bulgarus iki Adria- 
nopolio, tuo pašalindami pavo
jų Konstantinopoliui iš Balka
nų valstybių pusės. Pietinės Do- 
bručo dalies užgriebimas šiame 
Balkanų kare amžiams sudrum
stė Bulgarijos-Rumunijos gerus 
santykius.

Tokiu būdu 1915 m. prieš į- 
stojimų į Pasaulio karų Rumu
nija turėjo 137.903 ketvirtai
nius kilometrus žemės su 7,- 
897,311 gyventojų.

Kilus Pasaulio karui (1914 
m.) Rumunija nelabai norėjo į 
jį įsivelti jau vien todėl, kad jos 
karalius, vokiečių kilmes, buvo 
griežtai nusistatęs prieš galimų 
Rumunijos kariavimų prieš vo
kiečius, bet kariauti kartu* su 
vokiečiais prieš Santarvės vals
tybes buvo dar pavojingiau tu
rint šalia savęs Rusiją. Bet pa
galiau visgi Rumunija į karą 
Įsivėlė, nors reikia pasakyti, kad 
iš jos buvo menka nauda, nes 
prieš karo pradėjimų savo busi
miems priešams pardavė visą 
ginklų atsargą /ir įstojus karan 
neturėjo dargi pakankamai rū
bų kariuomenei ir iš karto pa-

bet dargi diržų kareiviams.

NAUJIENO8 NEEDLECRĄFT DEPT, 
1739 So. Halsted SL, Chicago, IĮ1.

No, 2539

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

| Vardas ir pavardė...

! Adresą^...........
Į Miestas ir valstija

SAUOOKITJES l'AM£GD21OJIMV< 
ATSISAKYK IT J| TAKElUANJjlV J 

Oamjuąmą UR yięųaa Ukyąs gx-Ląę| 
raides "E-K-L-A-je’ ant 

dėžutė |r kiekvienos ply^s. Rąd 
gautiimSI seras pasekmes, reikalau
ki tfl ųririnalio Ex-Ląx,

p ■ ■ . ..................... '■■■WfPRW " ■ ■»-■■■■■ i

dargi pasyvius pacifistus, visus 
tuos, kurje ant savo kruvinų pe
čių nešė ir tebeneša visų vals
tybes naštų.

Kurui užsibaigus, Versalio 
taikos sutartį rašant, Rumuni
jai teko didelis žemės gabalas 
ir ji iš karto padidėjo dvigubai. 
Noras apkarpyti Austrijų ir 
Bulgariją, vertė Versalio taikos 
su tarties autorius pamiršti ir 
rumunų suuvalį pasitraukimų iš 
karo 1917 m. pradžioje, kuomet 
Rumunija visiems draugams 
prlęšųiaųtip, paprašė Vokietijos 
taikos. Ir jai buvo priskirta Bu
kovina, Transilvanija ir vėliau 
pasinaudojus Rusijos pilietiniu 
karu, atplėšė Beserabijų. Ben
drai, kuomet jau baigėsi karas 
ir Vokietija neįstengė spirtis, 
Rumunija pradėjo savo “didvy
riškus” žygius; 1918 m. lapkri-
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Iš Lietuvos
VILNIUS. — Valstybės teat

ras projektuoja 1 
mėnesį Vilniuje surengti kelis 
spektaklius atvirame ore. Tam 
tikslui numatyta pastatyti mis
terija “Gedimino sapnas” ir 
opera “Aida”.

Tel. YARDS 3141
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 Iki 

4 ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12.
š. m. birželio| Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko

.1343 8. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. YABDS 0994
Aitrad., Ketvirtad. Penktadieni

VILNIUS. — Muzikai arti
muose sluoksniuose patiriama, 
kad nuo ateinančio rudens val
stybinė muzikos konservatorijai 4443 go# Archer Avė. 
iš Kauno bus perkelta Į Vilnių, 
kur ji įsikurs dabartiniuose Vy
tauto D. gimnazijos minuose, 
turinčiuose tinkamų koncer
tams salę. Kaune bus Įsteigta

Tel. LAFAYETTE 3650

meilužės, palikęs frontų, pabė
go į Odesą ir leido ten linksmai 
laikų prie šampano ir kabare* 
tuose, o paprastas rumunų val
stietis ir-darbininkus buvo šau
domas už tai, kad neatsilaiko 
prieš priešo ugnį ir traukiasi.

Karolis, bet kas kitas — šian
dien jo kaulų niekas nerastų, 
gi Karolis laimingai 
valstybę ir šiandien 
mas didelį tėvynės 
ir “patrijotų” šaudo 
militaristus, grūda

sų, kuri vakloma vokiečių šni
po, karo ministęrio Suchomlip 
novo, pati nieko neturėjo. Par 
tiems rusams teko laikytis ru
munų fronte, bet neturint nei 
vieniems, nei kitiems pakaųka- 
mąi ginklų, Rumunija greitai iš 
kariaujančių valstybių skaičiaus 
pasjtraukia ir virsta vokiečių

Be to, reikia atių’nli, jog Ru
munijos aristokratijoj bej ben
drai bajorijoje Iš kurįos tarpo 
kilus vjsa karininkija, buvo ne- 
menkesnis vokiečiams parsida
vimas, kaip rusų kai kuriuose 
aukštuosiuose luomuose, gi sur 
puvimas, patvirkimas, nesirūpi
nimas valstybiniais reikalais bii- 
vo lygiai toks koks Rusijoje.

Dabartinis Rumunijos kara
lius Karolis II-as, karo metu dėl

vėliau pripažino Saint Germain 
sutartis; 1918 m, gruodžio mė
nesį, pasinaudojus Vengrijos re
voliucija, okupuoja Transilvani
ją, kurių vėliau pripažįsta Tria- 
non sutartis, 1918 m. rugpjūčio 
mėn. užima Besarabiją ir 1.1.

Šiandien Rumunija užima 
294,244 ketvirtainius kilomet
rus (prieš karų — 137,903) su 
veik 
toju 
ni).

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY

and MIDVVIFE I 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: EARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

dvidešimt milijonų gyvcn- 
(prieš karų nepilni ašluo- AKIU SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4<>45 So. Ashland Avė
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBR1CKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 VVest 63rd SL

vakaro, trečiadieniais ir sekmadiic 
niais pagal susitarimą*

Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai DaktaraiKAUNAS. — Vaikelio Jėzaus 
mergaičių mokyklai Kaune pa
didinti, A. B. “Palemonas” pa- 

4,500

valdo visa
nuduoda-

“mylėtojų”
visus auti- aukojo 16,500 plytų ir

Klausykite Įmūrą radip programų Antradienio i» šeštadienio ryt- 
■Mftiata, 19r09 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties <1480 K.) 

•o POVILU 1ALTIMIERU.
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Laidotuvių Direktoriai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
. ■ i ) ■■■ .

SENlAbBlA m DIDtlAUSJA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTl

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LĄTAVETTE 9787

koplyčios visose 
Chicagos dalyse

NARIAI j 
Chicagos, J| 
Cicero K
Lietuvių K 
Direktorių ’i 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

DR. VAITUSII, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svąig.’mo, akių aptemimo, nervuotu- 
jno, 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 atsitikimų 
mos he akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. A. JENK1NS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo

vai. vakaro u pagal sutarti 
Tel. PROSPECT 6731 

VIRGINIA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofiso
Namų Tel.

nuo

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024

RR. f ■ . ,       , ■— ■ , . ■ ■ ■ ,  ........................................................ ..................................

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

T-

ANTHONY B. PETKUS
6834 $o. Avė. Phone ęrovehill 0142

A1410 South 49th Court, Ciceru Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 gę, rialated Strsst YARDS 1419
-rrrr tiuT

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street

S, P, MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue i

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
8814 West 23rd Plftce Phone CanaI 2515
SKYRIUS: 4?,4< EM ipsth Street Tel. Fuilm»

Kreivos akys

ryto ikį 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

— .4,^.  —--s. ,,r 

Tel. Office VVentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų. 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.
..... .............................. .............. ..................... <DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

8

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.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Repu bite 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

Valandos—9—10 Ą. JV1. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-P vak*

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damcn. Hemlock M99

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Bnuurevick 0897

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN 

iŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th SL, netoli Morgan SL

Valandos nuo 10-^12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakar* 
ir nedėliomis,

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 gr 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. 
yąkaro. Nedėliomis nuo 10 ikį 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 8818
KetvirtadięųigU ir Sekroadieniais- 

pagal sutarti

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn
Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

st
3305

4' į
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RACIONALI PAGALBA VILNIJOS 
ŪKININKAMS

Iš Vilniaus Kraštui Remti Vyr. Komiteto susirinkimo.
— Pienocentro Direktoriaus p. Glemžos pranešimas 
apie budus sušelpti Vilniaus krašto ūkininkus.

Vilniaus Kraštui Remti Vyr. Komiteto posėdyje s. m. ko 
vo m. 7 d. svarstant klausimą, kaip geriausia butų sušelpti Vil
niaus srities ūkininkus, Pienocentro direktorius p. Glemža pla
čiau painformavo Komiteto narius apie jo įmonės planą padė
ti V. K. R. K-to vardu Vilniaus srities ūkininkams.

Žemės ūkini Vilniaus srityje padėti tiek, kiek butų reika
linga, prie turimų lėšų visai neįmanoma. Belieka imtis tokiu 
priemonių, kurios yra prieinamos ir neprašoka turimų Komi
teto išgalių. Visų pirma tenka atsižvelgti į tai, kad ūkininkams 
teikiama pagalba butų racionali, kad ji neatrodytų kaip išmal
dos, bet kad butų paraginimu jiems toliau naudotis dabar su 
teiktais nurodymais ir parama.

Pavyzdžiui, daugelis ūkininkų neturi arklių. Beveik visa
me Vilniaus krašte per karą buvo lenkų surekvizupti ūkininkų 
geresnieji arkliai; juos paėmė karui, ir beveik jie visi žuvo, be
kovojant lenkų kavalerijai su vokiečių tankais ir lėktuvais. 
Prieš mašinas negalėjo atsilaikyti kavaleri ja, kuria lenkai ta ii), 
didžiuodavosi. Del to nukentėjo ir ūkininkai, netekę savo pa
dėjėjų ir maitintojų arklių, šiuo klausimu rūpinasi žemes Ūkio 
Ministerija ir Krašto Apsaugos Ministerija ir yra planas, paga’ 
kurį labiausiai reikalingi pašalpos ūkininkai gaus atliekamus iš 
kariuomenes arklius.

Antras dalykas -— tai pieno ūkis. Viename savo praneš- 
mų minėjau, kad Vilniaus srityje pieno ūkis buvo ir dar yra 
labai užleistas ir toli gražu dar negali pasivyti kitų Lietuvos 
pieninių, kurios veikė laisvosios Lietuvos įstaigų priežiūroje 
Vilniaus srityje yra tik keli pieno nugriebimo punktai su ran
kiniais separatoriais; arčiau Vilniaus esančios pieninės jau pri
stato sostinės gyventojams savo pieninių produktų, t. y. pie
ną, grietinėlę, sviestą, sūrį.

Kad pieninės galėtų geriau veikti, reikia gerinti karvių 
veislę, reikia parūpinti joms geresnio maisto ir kit. Tais daly
kais buvusios Lenkijos vyriausybė nesirūpino, ypač šis klausi
mas buvo užmirštas Vilniaus srityje. Dabar Pienocentro tarpi
ninkavimu Vilniaus srities ūkininkų tarpe bus propaguojami 
tam tikri galvijų šėrimo budai koncentruotu pašaru, bus kul
tivuojamos pagerintos pašarinės žolės (saldusis lubinas ir kit.), 
bus reklamuojami tam tikri šakniavaisiai galvijų maistui ir 
kit.

Vilniaus srityje dabar vykdoma žemės reforma, tačiau ligi 
ji bus baigta reikia jau dabar kuo nors ir kaip nors padėti 
smulkiems ūkininkams, kurie dažniausiai pusbadžiai gyvena. 
Svarbu arčiau miestų esantiems gyventojams padėti įsisteigti 
paukščių ūkius — to tikslo siekiant, Pienocentras siūlo išdalin
ti ūkininkams veislinių viščiukų ir iš viso paskleisti tinkamų 
leidinių apie paukščių auginimą ir priežiūrą.

Pienocentras pašilde- iš surinktų per tos organizacijos sky
rius pinigų* skirti bent 80,000 litų tokiai pašalpai, kaip aukš
čiau nurodyta. Pono Glemžos pasiūlymui Komiteto posėdis pri
tarė.

Iš viso Pienocentras per savo pienines Lietuvoje Vilniaus 
srities gyventojų pašalpai yra surinkęs apie 180.000 litų.

Tarp kitko p. Glemža minėjo ir tai, kad nemaža žemės 
ūkio darbininkų iš Vilniaus srities pakviesta dirbti pas ūkinin
kus Kauno apylinkėse. Čia pakviesti buvo tokie ūkio darbinin
kai, kuriems Vilniaus srityje stigo darbo. Įdomus yra tas reiš
kinys, kad dauguma tų ūkio darbininkų, atsikėlusių į Kauni ją, 
yra labai sumenkę, liesi, beveik be raumenų. Kauniškiai ūkinin
kai sako, kad ligi pavasario tie nauji darbininkai turėtų pri
auginti sau bent po penketą ar šešetą kilogramų svorio, nes 
kitaip jie negalėsią dirbti lauko darbų. Tačiau ir su tuo svorio 
priauginimu bėda: vilniškiai žemės ūkio darbininkai sakosi tik 
vieną ar du kartus per metus tematydavę mėsą: užvalgę rie
besnį valgį, jie ima sirgti. Pasėkoje gali būti taip, kad jie ne
tik neužsiaugins tų kelerių kilogramų s vario, bet dar labiau 
gali sunykti, šis faktas vaizdžiai parodo, kaip sunkioje būklė
je buvo Vilniaus srities ūkininkai.

Pasinaudodamas proga, tame pat V. K. R. Komiteto susirin
kime nusirašiau iš reikalų vedėjo knygų šiek tiek žinių apie 
tai, kas lig šiol buvo Komiteto padaryta ir pranešu amerikie
čiams, nes jų spaudoje keliami klausimai, kur ir kaip sunau
dojamos Komitetui perduodamos aukos.

Ligi kovo 1 dienos Komitetas šiaip paskirstė aukas:

Laikas Malevoti!1
Daleiskite mums pagelbėti jums pagražinti 
jūsų namą. Mes turime pilną pasirinkimą 
namų malevoą, vamišių, šelakų ir sienoms 
popierų.

DYKAI Patarimas Dėl Dekoracijų. 
DYKAI Dastatymas Visoj Chicagoj.

SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE

1411 S. Halsted Street Tel. Canal 5063 ■
■ ■ «■■■■■■■■■ *««■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■&

KLAUSYKIME
ŠALTIMIERO
W. H. I. P.

1499 KYLOCICLES

Rytmetinių
LIETUVIŠKŲ

RADIO
PROGRAMŲVALANDĄ RYTO

RAŠTINE
PROSPECT 4050

1. Vilniaus miesto lietuvių varguomenei per Lietuvių
Labdaros Draugiją ................. ................ Lt.34,129.39 , t

2. Vilniaus krašto lietuviams, buvusiems Lenk‘jos po
litiniams kaliniams, per DULR ......................... 34,302.51

3. Vilniaus miesto savanorių milicijai ......  ... 21,960.86
4. Vilniaus miesto studentų sąjungai ........ ..... ....... 2,278.23
5. Šv. Kazimiero draugijos vaikų darželiams ............ 2 200 09
6. Lietuviams pabėgėliams ....... ....................... 4,876.30
7. Našlaičių prieglaudai, dešimčiai vaikų darželių ir 

dviem sveikatos centrams per Lietuvos Motinoms
ir Vaikams Globoti Organizac’jų Sąjungą ..... ... 37,836 20

8. Vilniaus žydų vaikų darželiams per OZE Dr-ją .... 45,0 '0 00
9. Vilniaus žydų varguomenei .................................. 47.380 99

10. Vilniaus lietuvių sanitarinės pagalbos poliklinikai 1,317.25
11. Vilniaus rusų varguomenei  ................. ....... ......... 5 530.90
12. Vilniaus gudų varguomenei ............ ........................ 3 058 50
13. Vilniaus medicinos dekanatui ................................. 3,114.85
14. Vilniaus miesto magistratui paskola .... ...... ,...... 20,672.20
15. Švenčionėlių apskrities gyventojoms .................. 21,672.20
16. Valkininkų apskrities gyventojams ............ ......... 3 700.00
17. Medicinos pagalba per Karo Sanitarijos Valdybą 4,077.64
18. Vilniečiams studentams stipendijos .............. x..... 12,900 09
19. Moksleivių aprangai ............................................. 40,5f0.00
20. Įvairiems asmenims ir mažesniems kolektyvams 26,167.0()
21. Administracijai, transportui, paštui, raštinei, inven

toriui, propagandai, spausdiniams ir kt. ......   21,756.40
■ i• t 

Viso jitų 339,899.69
Prie šių žinių dar reikia pridėti ir tai, kad Valikininkų ir 

Švenčionėlių apskričių varguomenei buvo suteikta pašalpų ja
vais, kuriuos betarpiškai davė Alytaus, Utenos ir dalinai Uk
mergės apskričiai. Kol kas nėra tikslių žinių, kiek tokių vašal- 
pų javais buvo suteikta. Tos žinios bus paskelbtos vėl'au, kai 
centras bus gavęs pilnas apyskaitas iš minėtų apskričių komi
tetų. —K. V-as.

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke aukų pakvitavimas Nr. 33

VILNIAUS LIETUVIAMS

VVinnipego Liet. L. L. G. B. F. Kom. surinko Kanados 
dol. 10.75, Kanados paštui diskontavus 1.21 dol., li
ko, prisiuntė K. Beniušis ...................................... $9.51

Birutės Ratelis, Binghamton, N. Y., Vasario 16 min. pel
nas, pris. K. L. Aimanas .... .........................   3.75

Šv. Juozapo parapija, Binghamton, N. Y., surinko, pris.
K. L. Aimanas .■......... ..........................  9.13
(ši suma sudaryta: kovo 31 d. prof. K. Pakšto pra
kalbose aukojo: $5 — kun. K. Skripko; po — S. 
Deveikis, J. Mašinauskas ir A. Stukas; pft 5(fc. — O. 
Alybienė, O. Mikalajūnienė,' E. Strakalienė, O. No- 
reikienė, P. Jaškauskaitė, Paplauskienė, J. šVareika, 
A. Lėpa, J. Nąvaraųskas, K. čeplėnąs,, Prancku-
nas ir p. Baltrūnas; smlk. — $1.13. Viso $18.13; išl.

— $9., liko — $9.13).
L. D. S. 98 kuopa, Wasbington, Pa., Vilniaus liėt. nau

dai vakar, pelnas, pris. J. Mitchell .......................... $22 00
Lietuvos Dienos Pas. Par. New Yorke Komitetas’ New

York, N. Y............................................ .......izL.i........ 116.84,
SLA 236 kuopa, Toronto, Ont., Canada, per SLA sekr. \ 

Dr. M. Viniką, pris. kuopos ižd. M. F. Jokubynienė 36.93; 
(Ši suma, Kanados dol., -sudaryta: $10.00 iš kuopos 
iždo: $15.95 — pelnas iš kuopos surengtos loteri
jos; $3.00 — J. Maukus; $2.00 — V. ir V. Treigiai;
$1.05 — J. ir M. Jokubynai; po $1 — A. ir E. Fren- 
zeliai, P. Karašauskas, A ir O. Kuniučiai, J. ir V. 
Samulevičiai, G. Pienius, J. ir St. Bieliauskai, A. 
Margiai, A. Augutis, Z. Stankienė. Viso $41.00. Kei
čiant į USA valiutą, liko $36.93).

Šv. Pranciškaus Pašalp. D-ja, Great Neck, L. L,. N. Y., 
per W. Bozą ..................         $10.35

Liet. Kontraktorių Sąryšis, Brooklyn, N. Y., surinko,
pris. S t. M. Karvelis ................ -......................... —- $550 00
(Ši suma sudaryta: balandžio 13 d. bankiete pelnas, 
drauge su papildymu iš kasos $300; Amalgamated 
Clothing Workers of America, per gen.x menadžerį
L. Hollander, aukojo $250).

Baltimore, Md., Liet. Salės B-ve paskyrė pelną iš Liet, 
karžygio Vilniun filmos demonstravimo — $15; 

br. Motuzai paauk. — $101 viso per Z. Gapšį ... 25.00
L. J. Esunas, Washington, D. C. ...........................   5.00

Viso $788.54
Anksčiau skelbta $11,544.97

Bendrai Vilnijos lietuviams $12,333.51 
ši suma permesta Vyr. Komitetui Vilniaus Kr. Remti.

VILNIAUS GELEŽINIAM FONDUI
Lietuvos Dienos Pas. Par. New Yorke Komitetas, New

York, N. Y. ...............................................   $116.83
Nuo 1940 metų pradžios gauta ir paskelbta ........    19.59

Viso V. G. Fondui $136.42
Ši suma pervesta Vilniaus Geležiniam Fondui

_______ ’

PASTABA. — Aukų pakvitavime Nr. 30, skelbiant $100 
auk% iš New Britain, Conn., buvo paskelbtos pavardės dalies 
aukotojų. Dabar sąrašą papildome: aukojo po $1 — K. Savic
kienė, P. Paulauskas, P. Giedraitis, P. Narkevičius, A. Žukaus
kienė, P. Ramanauskas, J. Varkala, M. Daunis, A. Politis, J. 
Lastauskas, J. Juknelis, P. Gudynas, J. Vasnelis, A. Bensevičius, 
M. Gutauskas, A. Strazdas, K. Naruševičius, B. Miciunienė, M. 
Sutavičienė, J. Raškevičius.

1940. V. 1, New York
* J y t • < • e ‘

Lietuvos Generalinis Konsulatas visiems aukojusiems, rin
kėjams, bei šiaip prisidėjusiems nuoširdžiai dėkoja.
Constilate General of Lithuania, 16 West 75th New Yorl^.

96% Chicagoj parduodamų pečių yra 
MODERN GAS PEfilAl

Modern Gas Pečius yra PIRMAS 
PARDAVIME dėlto, kad yra 

PIRMAS SAVYBĖJE!
• 96 iš 100 šeimų perka gesinį pečiu dėlto, kad Modern Gas 

Pečius yra:
1. Pirmas ekonomija! Kainuoja mažiau nupirkti—mažiau, vartoti.
2. Pirmas greitumu! Juo galima dar neg:rdėtu greitumu išvirti!
3. Pirmas lankstumu! Teikia kokį tik nou karščio laipsnį tuoj!
4. Pirmas grožiu! Nationales reputacijos dezaineriai sukurė 

Modern Gas Pečių.
5. Neviršijamas švarpmu, patogumu ir laiko taunrmu.

TIKTAI MODERN GAS PEČIUS TURI VISAS 
ŠIAS SAVYBES.

Self-Lighting Top Bumers ... Nereikia degtukų—nė laukti.
Giant Burner ... Greičiausia užverda.
Automatinė ^karščio kontrole ... Užtikrina gerą temperatūrą.
True Temperature Oven ... Palaiko reikalaujamą temperatūrą. 
Sunkesnė izoliacija ... Palaiko pečiaus karštį pečiuje.
Nerūkstąs Broileris. .. šalina durnus, kepa dvigubai greičiau.
Minute Minder... Pašauks jus, kada viralas išviręs.
Automatinė virimo kontrolePasirinktina. Prižiūri virimą... 
Užsuka ir atsuka pečiaus karštį, pasišalinus...

PAMATYKITE MODERN GAS PEČIŲ ARTIMIAUSIOJE 
PEOPLES GAS OFISE.

Itį MODERN COOKERY . CONSTANT HOT WATER Į' SILENT REFRIGERATION .. GAS HEATINO A

1 THE PEOPLES GĄS LIGHT AND COKE'COMPANY O 
į ' { ■ ■ ■ ■ -M. 11, R HON t WA RA S R 6 0 0 O i fl

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, hcatcr $695
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, hcater ....... 565
1937 Mažas BUICK 4 durų sodan su viskuo ........... 445
1936 PACKARD SENDAN su viskuo ...:.........  345
1937 PONTIAC SEDAN su radio su hcatcr ...........  385
1936 OLDSMOBILE sedan su viskuo ...........   345
1938 Mažas BblCK opera coupe su viskuo .....    555
1937 Mažas CHRYSLER SEDAN ..........................  365
1936 PONTIAC COACH, geram stovyje .................. 285
1937 FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 365
1936 Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ..............  345
1934 CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165
Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti 

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ LOTAS 
815 W. 31st St. skersai 31 gatves north 

SHOW ROOM 
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

Atstovai:
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPIŠKEI “Shorty”.

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

Turtas -. . . . . . . . . . . . . . . $4,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $325,000.00
Dabar Mokame 31 Už Pa 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt 

FED^S^^'GS 
..- and ......———

LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

GARSINKITĖS NAUJIENOSE”

•< 'i. .• - i'.’’a*.'z;:,.! ., .’/i?:-/ , J....»'■ •.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Dalbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

.Į i.. i. — ■— I /

'aLBERT LUMBER & SUPPLY* 
COMPANY

Viskas pigu, ypač viškams 
ir beismentains.

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

ketvirtainė pėda ............. 2c
Izoliacijos lentos ktv. pd. 314c 
2x4’s 8 iki 16 pd..................... 2c
1x6 lentos ............................ P/sC
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, k ................

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že* 
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams ......... $15
UŽAUGUSIEMS ................... $20
” si ligoniai yra asmeninėj Dr. 
r)’aine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra 
'igon.’o patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL 

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.k------------------------ ------- J

Skubus patarnavimas 
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertai Beer Coi! Valytojai. 
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemlock 7407 
CHICAGO.

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

Garsinkites “N-nose’
MADOS

No. 4445— Pavasarinė suknelė. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, ir 20, 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 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 StM Chicago, I1L
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IDĖJOS Iš TOS PAČIOS 
SKARDINĖS

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

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu

Metams __________ „
Pusei metų------------------
Trims mėnesiams________
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ____ .__

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ----------------
Savaitei --------------
Mėnesiui ______________

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

Metams —----- _-------$5.00
Pusei metų ----  2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem mėnesiams  1.00 
Vienam mėnesiui -----   .75
Lietuvoje Ir kitur užsieniuose:
Metams ...—.... ................  $8.00
Pusei metų ------------ 4.00
Trims mėnesiams 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Antroji medalio pusė
Laimėję pergalę Norvegijoje, naciai labai džiaugėsi. 

Bet dabar jau jie pradeda susirūpinti. Kaip jie maitins 
savo kariuomenę okupuotoje teritorijoje?

Norvegija yra neturtingas kraštas. Ji neužaugina 
pakankamai maisto savo gyventojams. Ji eksportuoja 
mišką ir perka užsieniuose maistą. Stambų jos pajamų 
šaltinį sudaro žvejyba juroje, ypač banginių gaudymas. 
Ji eksportuoja daug banginių aliejaus, kuris yra bran
gus.

Bet visas Norvegijos prekybinis laivynas yra per
vestas Anglijai. Norvegijos krantai yra blokuojami. Jos 
importas ir eksportas yra nutraukti. Tai kuo maitinsis 
vokiečių armija Norvegijoje? Kad vokiečiai galėtų Nor
vegiją pilnai kontroliuoti, jie turės tenai laikyti kokius 
200,000 kareivių. Juos reikės aprūpinti maistu, drabužiais 
ir amunicija. Kadangi Vokietijos susisiekimą su Norve
gija juromis visą laiką trukdys anglų karo laivai, tai na
ciai turės nemenką uždavinį tą okupuotą teritoriją išlai
kyti savo rankose. ’• i

O ką jie šitomis pastangomis pelnys savo naudai? 
Tas norvegų prekes, kurias Vokietija dabar gali parsi
gabenti, ji galėjo gauti ir pirmiau, nes prekyba tarp Vo
kietijos ir Norvegijos ėjo taikos ir karo metu. Kol Nor
vegija buvo neutrali, anglai negalėjo jos sutrukdyti. Bet 
iš neutralios Norvegijos, kuri vedė prekybą su visu pa
sauliu, naciai galėjo gauti daug daugiau prekių, už pini
gą arba mainais. O kuomet dabar ji yra okupuota vidu
je ir blokuojama iš lauko, tai greitu laiku ji bus .visai su
varginta.

Įsiverždamas Norvegijon, Hitleris sustiprino savo 
prestyžą, bet ekonominiu atžvilgiu jisai daugiau prakišo, 
negu pelnė.

Amerikos komunistų spauda .< 
pilna “faktų” apie britų impe- < 
riją. Ji rašo, kaip mažiukė Ang- j 
Uja “pavergė” milžiniškus plo
tus žemių įvairiuose kontinen
tuose ir vandenynuose, ir kaip 
anglų “imperialistai” spaudžia 
Indiją ir kitas savo kolonijas.

žiuri į tuos komorganų 
straipsnius ir stebiesi, kokiu bu- 
du galėjo visiems jų redakto
riams ir bendradarbiams tuo 
pačiu laiku ateiti į jų galvas tos 
pačios mintys, tie patys faktai, 
tos pačios skaitlinės, net tos 
pačios frazės!

Lietuviškų komu-nacių orga
nus, matyt, apšvietė tą pati 
“šventa dvasia”. Štai, Chicagos 
“Vilnyje” vienas žmogelis pro- 
cevoja-prakaituoja, apskaičiuo
damas, kokio dydžio yra “im
perialistinė” Franci j a ir jos ko- 
onijos, “imperialistinė” Angli

ja ir jos kolonijos ir t.t., ir kiek 
kartų jos visos, sudėtos į daik
tą, yra , didesnės už Vokietiją. 
Reiškia, čikagišldai Stalino 
agentėliai stengiasi įrodyti, kad 
hitleriška Vokietija yra nu
skriausta, nes ji turi daug ma
žiau “gyvenimo erdvės” (Le- 
bensraum), palyginti su demo
kratijomis !

Tokią pat hitlerišką propa
gandą veda ir komu-nacių 
ganas Brooklyne. “Laisvė” 
šo:

or-
ra-

di-

$1,000,000 už Hitlerį
Camegie Instituto prezidentas, Samuel Harden 

Church, pereitą savaitę paskelbė, kad grupė turtingų 
žmonių įgaliojo jį pasiūlyti milioną dolerių tam, kuris pa
gaus Adolfą Hitlerį ir pristatys Tautų Sąjungos tribu
nolui.

Mr. Church ir jo draugai mano, kad šitokiu budu ga
lima sustabdyti Europos karą. Labai pigia kaina! Nes ką 
reiškia tokiam dideliam tikslui išleisti viso tiktai vieną 
milioną dolerių? Kariaujančios šalys šiandien išleidžia 
kelis kartus daugiau per vieną valandą. O žmonių gyvas
tys, kurios kasdien žūva apkasuose, ore ir jurose! O ne
suskaitomi žmonių turtai, kuriuos naikina bombų spro
gimai ir kanuolių šoviniai!

Atsteigti taiką viso už vieną milioną dolerių tai, iš 
tiesų, butų labai pigu. Tiktai reikia, kad atsirastų būrys 
drąsių vyrų, kurie Vokietijos “fiurerį” pagautų ir atga
bentų į Genevą, kur yra Tautų Sąjungos buveinė, arba ; 
tarptautinio tribunolo rumus Hagoje. Amerikos milio- 
nierių grupė, tur būt, neklysta, kad drąsių žmonių, ku
riems butų malonu uždirbti milioną dolerių, pasaulyje 
yra pakankamai.

Bet nesiskubinkime džiaugtis. Tuo kelių taika į Eu
ropą neateis. Yra nelabai sunku gengsterių buriui “kicL 
napinti” kūdikį arba ir suaugusį žmogų Amerikoje, kur 
gyventojai vaikščioja, važinėja ir miega be ginkluotos 
sargybos. Visai kas kita prieiti prie diktatoriaus, kur:, 
dieną-naktį saugoja žvolgybihinkai ir specialus gvardi
jos pulkai. Net teroristų bomba tokį diktatorių tik laba 
retai pasiekia.

Ir kažin ar yra pagirtinas dalykas neutralioje šalyje 
daryti planus apie svetimos valstybės viršininko pagro
bimą? Hitleris yra biaurybė, tai visi žino. Bet jisai kol- 
kas tebėra Vokietijos kancleris. Pittaburgho milionieriai, 
svarstydami pasaulio taikos problemas savo “ęoektail pa
rėję”, apie šitą klausimo pusę, matyt, visai nepagalvojo.

“Anglijos imperija yra 
dėlė. Anglijos valdonai yra 
pavergę visame sviete tautas 
ir tauteles. Anglijos paverg
tos kolonijos 152 kartus di
desnės už pačią Angliją, o 
kolonijų gyventojai bent 10 
kartų yra skaitlingesni.”
Šituos “negirdėtus” dalykus 

Brooklyno bimbininkai aiškina 
ne tiktai laikraščio špaltose, bet 
ir rengia , prakalbas, kuriose 
geografijos, istorijos, politikos, 
karo ir visų kilų dalykų “eks
pertas” D. M. šolomskas aiš
kins, kokia butų didele skriau
da žmonijai, jeigu Hitleris pra-

O betgi jisai šneka ir šneka, 
prisispyręs, kad grįžimas prie 
to senojo įstatymo susyk išgy
dys SLA. finansus nuo visų bė
dų! Tiesiog reikia stebėtis, kaip 
gali žmogus šitaip nelogiškai 
protauti.

Kitas jo pasiūlymas dar 
“svarbesnis”. Juo norima pada
ryti taip, kad SLA. Pildomoji 
Taryba nepavestų savo galios 
“kam nors kitam, ar tai vienam 
asmeniui ar tai komisijai”. Gir
dų visuose SLA. reikaluose Pil
domoji Taryba privalo veikti 
visa kartu — visi septyni jos 
nariai.

Sunku 
niališku” 
nis nori 
Organizacijoje yra įvestas dar
bo pasidalinimas, kad butų gai
šinama mažiau laiko ir gauna
ma geresni rezultatai. Tokį dar
bo pasidalinimą nustato SLA. 
konstitucija ir Pildomoje Tary
boje. Pav. aplikantų tinkamu
mui patikrinti, sveikatos atžvil
giu, yra renkamas Daktaras- 
Kvotėjas, ir jisai vienas, o ne

1 visi septyni Pild. Tarybos na
riai, šitą pareigą atlieka. Sekre
torius veda centro raštinę ir 
yra spaustuvės administrato
rius; iždininkas rūpinasi orga
nizacijos pinigais; iždo globėjai 
prižiūri, kad butų teisingai ir 
tikslingai tvarkomas organiza
cijos turtas; prezidentas, prižiū
ri bendrą tvarką ir, reikalui 
esant, veikia visos Pild. Tary
bos vardu; vice-prczidentas jį 
pavaduoja.?,;

Nejaugi Jurgelionis nori šitą 
darbo pas*
Taryboje panaikinti? Jeigu ne, 
tai pataisoje, kurią jisai siūlo 
prie konstitucijos, turėtų būti 
aiškiai pasakyta, kokius daly
kus tas suvaržymas apima, o 
kokius ne. Bet Jurgelionio pa
siūlyme to7 aiškumo nėra. Jo 
pataisa skapiba: *

“Pildomoji Taryba neturi 
galės atiduoti arba deleguoti 
savo pildomąją galę jokiems 
asmenim^ arba specialčms 
komisijoms nei 
reikale...”

suprasti, ką šituo “ge- 
sumanymu Jurgelio- 
pasiekti. Kiekvienoje

reigų pasidalinimas tarp jų bu
tų neišvengiamas. Paimkime 
bankus. Banko direkcija papra
stai susideda iš žmonių, kurie 
visi gyvena, tame pačiame mies- 1 
te; o betgi didelę daugumą ban
ko reikalų atlieka atskirt jo vir
šininkai arba tam tikros komi
sijos, o ne visa direkcija.

Todėl tas Jurgelionio suma
nymas* kaip jisai yra suformu
luotas, yra visai neapgalvotas, 
neaiškus ir nepritaikomas gyve
nime. Ir jo “gerumą” jisai įro
dinėja labai keistu budu. “Tė
vynės” 6-tame numeryje jisai 
parašė pusketvirtos plačios špai- 
tos, šaukdamas apie pražudytus 
SLA. pinigus bloguose invėst- 
mentuose ir apie mirusiųjų ir 
gyvųjų SLA. viršininl/ų taria
mą nesąžiningumą bei apsileidi
mą; o “TėV.” 18-ąme numery
je jisai žiauriausiu budu užsi
puolė ant SLA. iždininko Gu- 
gio. šitokiomis priemonėmis 
Jurgelionis bando įpiršti savo 
sumanymus Susivienymui — 
niekindamas ir purvais drapsty- 
damas asmenis!

Bet skandališkas laiškas, kurį 
Jurgelionio “mauras” paskelbė 
“Sandaroje”* parodo aiškiai, 
koks yra šito viso “Blitzkrieg’o” 
tikslas. Jurgelioniui rupi išėsti 
iš SLA. vadovybės tuos asme
nis, kurie nelaiko jo “neklai
dingu vadu” ir neleidžia jam 
diktaloriauti. Kadangi jisai pats 
skverbiasi į diktatorius, tai ji
sai prikaičioja “diktatoriavimą” 
kitiems, ir magaryčioms dar ap
taško juos visokiais Jdaugiau- 
sia, savo) nešvarumais. Ji^ai 
nesisarmatija plūsti juos “bro
liais razbaininkais”, prikaišioti 
jiems SLA. pomirtinio fondo 
eikvojimą ir net “korupciją”!

Rytoj mes jo “argumentus” 
panagrinėsime truputį smul
kiau.e

mažinusiame

Nustelbė Leniną
Telegrama iš Maskvos praneša, kad Sovietų Sąjun* 

goję išplatinta beveik 274 milionai ekzempliorių Stalino 
“veikalų”. Lenino raštų išplatinta per pusę mažiau — 
“tik” 127,500,000 ekzempliorių. '

Reikia dar pastebėti, kad Leninas yra bolševizmo

LIETUVA IR TAIKA
Suomių moralinis laimėjimas. — Suomių nuostoliai. — 

Taikos reikšmė. — Anglijos rinka. — Pagaliau karą 
nulems ekonominis kariaujančių valstybių pajėgu
mas. — Auksas ir Jungtinės Valstijos. — Lietuvių 
išeivija.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
Netenka abejoti, kad Suomija 

kare su SSSR moraliai išėjo lai
mėtoja ir tvirtai įrodė, kad suo
mių tauta dėl savo krašto lais
vės moka ir gali gintis. Ne jos 
kaltė, jei ją užpuolė milžinas ir 
toje kovoje nesurado sau talki-1 žemas kainas moka už Lietuvos

savo maisto produktus jau veik 
negalėjo išvežti į jai visais pa
žiurtais naudingą Anglijos rin
ką. Teko skaitytis nors ir tal
pia, bet ne komerciška Vokieti
jos rinka. Vokietija ne tik, kad

įvairios žinios 
iš Lietuvos

ir, 
At- 
tuo

aklame egoizme, 
džiaugiamasi tik 
kad dar neatėjo ei-

produktus, bet dar verčia pirk
ti iš Vokietijos prekes, kurios 
ne visuomet Lietuvai yra reika-

Dabar Suomijai SSSR taiką 
padiktavus jau ^pasidaro liuoscs- 
nis kelias pro šiaurės vandenis. 
Čia Lietuvai ir kitoms Baltijos 
valstybėms gali patarnauti Suo
mijos šiaurės uostas, o taip pat 
rusų Murmanskas.

Tai atrodytų, kad ši taika

Pasaulis skendi egoizme 
sakysime, 
rodo, kad 
momentu, 
lė žūti...

SSSR šiame kare pasaulio 
simpatijų negalėjo sau patrauk
ti, nes SSSR puolė žymiai silp
nesnį ir puolė net karo nepa
skelbusi, o be to, SSSR tame 
kare dideliu savo organizuotu
mu taip pat nepasižymėjo. Lai-ltaip pat buvo komerciškai nau- 
mčjo tik brutalia jėga, kuri kele- dingą ir Anglijai! Nors Vokie- 
riopai pranešė suomių fizinę jė- tija dėl tos taikos labiausiai 
gą. Dėl karo pasekmių niekas džiaugiasi, bet tai tik jos mora- 
negalejo abejoti: visiems buvo lis pasitenkinimas, o konierciš- 
aišku, kad Suomija jį pralai- kai atrodo, kad ir čia daugiau 
mes. laimi Anglija, štai dėl ko, rasi,

Ar buvo reikalo Suomijai į Anglija SSSR taip labai nepuo
lą karą įsivelti, ar nereikėjo jaijla ir dėl tos taikos taip labai 
tiesiai pasiduoti ?
anksti tuos klausimus nagrinė
ti, tai ateities reikalas. Istori
jos perspektyvoje, amžių bėgy-lka. Jau vien tik todėl ji yra rei- 
je, tai bus gali įvertinti ir išsi
aiškinti ar Suomijai tasai karas 
buvo naudingas.

O be to, vakarų frontas, bu
sima taika, taip pat parodys 
kiek tasai Suomių karas pačiai 
Suomijai buvo naudingas.

Paliksime visus tuos klausi
mus nuošalyje. Dabar tiek tik 
galime pasakyti, kad suomių 
tauta ne tik prarado didelius 
žemės plotus, bet ir didžiulius 
turtus. Daugiau kaip pusė miš- 

. kų pramonės atiteko SSSR. Va-

Dabar butų]nesijaudina.
Anglijai taip pat daugeliu po

žiūrių yra reikalinga SSSR rin-

Aišku, kąd šitos komunistų 
“idėjos” yra paimtos iš to pa
ties “keno” (skardinės). “Ke- 
nas” tik-ką atėjo iš Maskvos, 
buvo atidarytas — ir jo turinys 
paskirstytas tarpe įvairių Stali
no agentijų.

NEAPGALVOTI SUMA
NYMAI IR PLŪDIMAI
Pereitos savaites “Tėvynėje” 

K. Jurgelionis vėl parašė ketu
rių plačių špaltų straipsnį prieš 
SLA. Pildomąją Tarybą. Ši jo 
ataka yra taikoma daugiausia 
į SLA. iždininką, adv. K. P. Gu- 
gį. Ji yra “kamuflažuojania’* 
tuo, kad Jurgelionis neva sten
giasi paaiškinti “svarbą” savo 
pasiūlytų “konstitucijos patai
sų”. Bet tai yrą tiktai priedan
ga.

Viena jo siūloma pataisa rei
kalauja, kad SLA. 
savo pinigus “tik”
bondsus ir pirmus morgičius, 
atsteigiant “seną Susivienijimo 
įstatymą, kurs liepė Susivieniji
mo pinigus dėti tiktai į valdiš
kus bondsus ir pirmus morgi
čius”. Bet pats Jurgelionis jai 
yra prirašęs “Tėvynėje” špaltų 
špaltas, įrodinėdamas, kad tais 
laikais, kuomet tas “senas įsta
tymas” buvo galioje, buvo dau
giausia sukišta SLA. pinigų | 
netikusias paskolas ant morgi- 
čių ir į netikusius bondsus!

investuoti) 
j valdiškus

įstatymą, ir 
konstituciją, 

SLA. Pildomos Tarybos nariai 
negalėtų nieko daryti, kuomet 
jie nėra suvažiavę. Tik du kar
tu per metus, kuomet Pild. Ta
ryba susirenka ir posėdžiauja, 
SLA. reikalai butų vedami ir 
tvarkomi viršininkų, o visą ki
tą laiką tie reikalai “eitų patys” 
— tur būt, panašiai, kaip veži
mas, pastumtas į pakalnę. Pa
šalpų ligoje arba pomirtinių iš
mokėjimai, paskolų davimai, pi
nigų .investavimai ir viskas kita 
turėtų sustoti ir laukti, iki su
sirinks Pild. Taryba. Net jeigu 
sugestų mašina SLA. spaustu
vėje, tai sekretorius negalėtų 
šaukti mechaniką ir mokėti už 
jo darbą be Pild. Tarybos suva
žiavimo ir nutarimo; jeigu pra
kiurtų stogas kurio nors namo, 
perimto SLA. nuosavybėn, tai 
joks SLA, viršininkas neturėtų 
teisės tą stogą užlopyti, iki ne
susirinks ir nenutars visa Pild. 
Taryba.

Padarius įstatymą, kad joks 
asmuo ir jokia komisija neturi 
teisės, veikti “nei mažiausiame 
reikale” be visos Pild. Tarybos 
nutarimo, Susivienymas galėtų 
gyvuoti tiktai, jeigu Pildomoji 
Taryba butų visą laiką susirin
kusi.

Tačiau, ir apgyvendinus vi
sus SLA. Pild. Tarybos narius 
vienoje vietoje, tam tikras pa-
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Priėmus šitokį 
dargi įrašius jį į

VILNIUS. — Viena iš geriau
siai pavykusių išspręsti proble
mų skaitoma tai nedarbo pro
blema. Lenkai savo laikais Vil
niuje turėdavo po 6,000 bedar
bių, o darbu sugebėdavo aprū
pinti tik apie 1,000 bedarbių, 
ir tai tokie gaudavo dirbti tik 
po savaitę per mėnesį ir rečiau. 
Dabar, Vilniuje esant 13,000 
bedarbių, iš jų darbo gauna 
9,000 pastoviai, taip kad dirb
dami po 3 savaites per mėnesį, 
bet nemažiau, kaip po 2 savai
tes, visi dirbti norintieji yra 
aprūpinti darbu. Dirbdami 
akordine sistema, darbininkai 
gauna visai pakenčiamą atlygi
nimą. Buvusieji lenkų valdi
ninkai tokiu vykusiu, darbo su
tvarkymu stebisi ir mato čia 
didžiausį skirtumą su buvusia 
lenkų sistema.

Paskelbus privalomus dar
bus, pastebėta, kad iš Darbo 
Biržos išsirašo specialistai ama
tininkai, kaip batsiuviai, siuvė
jai, kepėjai ir kt. amatininkai, 
pasiryžę verstis savistoviai. Nuo 
balandžio 1 d. Darbo Biržą ne
be tarpininkauja darbo gauti 
viengungiams ir netekėjusioms. 
Tilf? prie žemės darbų jiems per 
vafearą bus parūpinama darbo.

Vaikus iš prieglaudų noriai 
ima ūkininkai į savo 
daugiausiai į Suvalkų kraštą. 
Tokių pageidavimų gauta jau 
per 1,500. Norinčiųjų gauti vai
kus auginti tinkamumas ir do
rumas patikrinamas pareigūnų. 
Vilniaus miesto savivaldybė to
kiems ūkininkams duos pašal
pų nuo 10 iki 20 litų mėnesiui. 
Vaikai į ukius mielai važiuoja.

labai užinteresuota, kad Vokie
tija negautų iš SSSR įvairių jai

Tas žaliavas

šeimas,

dievas jau nuo 1917 metų, o Stalinas pasidarė garsus tik 
1928 m., kai jisai “apsidirbo” su Trockiu. Stalinas Leni
ną ne tiktai pasivijo, bet ir toli, toli pralenkė.

Bet ko čia stebėtis? Vokiečiai dievina Hitlerį, o ru
sai Staliną. Kitąsyk tos tautos turėjo tikrai didelių moks
lo vyrų ir rašytojų, o šiandien?.. >«. ■

VILNIUS. — Naujųjų Verkų 
popieriaus fabrikas rengiasi at
gaivinti savo veikimą ir žada 
gaminti plonąjį popierių (rūko
mąjį ir kt.), kurs iki šiol bu
vo iš užsienių įvežamas. To
kiam popieriui gaminti bus 
naudojama vielinė skudurų, 
medžio, kalkių ir kitokia Žalia
va.

SSSR rinkoje 
dabar Anglija gali ne tik už
pirkti, bet tais šiaurės vandens 
keliais pas save parsigabenti.

Aišku, SSSR savo žaliavą 
parduos lenais, kas geriau ir 
stipresne valiuta mokės!, SSSR 
taip pat jau išmoko prekiauti! 
bSSR taip pat yra reikalinga 
valiutos kaip ir kiti kraštai jos 
trokšta įsigyti. Šitai galvoje tu-

jos santykiai su SSSR bus ku
rį laiką pakenčiami ir vargu 
kas nors Kaukazo fronte šiuo

Visai butų buvusi kita padė
tis, jei karas su Suomija butų 
ilgiau užsitęsęs. Turint galvoje, 
kad tais pačiais šiaurės vandens 
keliais, nors ir labai tolimais 
keliais ir Lietuva galės pasinau
doti, tenka spėlioti, kad Anglija 
taip jau labai neapgailestauja 
Suomijos likimo.

Visai galimas daiktas, kad 
Anglija savo planuose yra nu
mačiusi ateityje Suomijai pada
rytas skriaudas kaip nors išly-

jokios ato-

žymios sa- 
ūkiškai tu-

žymi dalis taip pat atiteko 
SSSR. Ladogos ežeras, tasai 
daugelio suomių tūkstančių žve
jų pragyvenimo šaltinis, tai j) 
pat prarastas.

Puse milijono suomių tautos 
liko be pastogės, be turto, be 
savų namų, — tai sudaro veik 
vieną šeštadalį visos suomių 
tautos. Tai didžiuliai nuosto
liai!

O be to, suomių tautai teks 
maitinti koks penkiasdešimts 
tūkstančių kart) invalidų! Spė
jama, kad koks penkiolika — 
dvidešimts tūkstančių suomių 
vyrų tame kare žuvo. Žuvo jau
nimas, žuvo tasai gražus i d e* 
ahatinis jaunimas, 
savo tėvynę ėjo be 
dairos.

Suomija netekusi 
’vo pramonės dalies
nes kurį laiką žymiai susispau
sti.

Tiesa, Suomija gauna pasko
las, bet juk tą paskolą reikės 
su kaupu grąžinti, teks už ją 
procentus mokėti.

Tai vis tokie nuostoliai, ku
rių pasėkos dar nėra žinomos, 
žydihti Šiaurės tauta, kultūrin
ga, aukštos civilizacijos tauta 
suomiai atsidūrė labai sunkioje 
padėtyje. Tame šiaurės kampe
lyje įsigali vargas ir skurdas. 
Suomių tautai^ teks daug darbo 
padėti ir ištvermės parodyti, 
kad visus tuos nuostolius at
statyti it vėl pradėti pilnesniu, 
sotespiu gyveniniu gyventi. Ir 
tuos nuostolius padarę ne kas 
kitas, kaip nublukęs komuniz
mas, kurį dalinai dabar pava
duoja atgimsiąs rusų tautos im
perializmas.

Bet Suomijos SSSR tuikia šio 
karo metu praplečia Šiaurėje 
prekybai kelius. Baltijos juros 
keliai dabar Vokietijos veik vi
sai uždaryti. Baltijos valsty
bėms ir dalinai SSSR prekyba 
sd Anglija ir Prancūzija buvo 
veik visai neįmanoma. Lietuva

Nors ir Anglija maža Balti
jos valstybių rinka nėra taip la
bai užinteresuota, bet jai svar
bu, kad tų trijų valstybių mais
to produktai bent ne visi patek
tų Vokietijos rinkai. Taip pat 
tenka spėlioti, kad SSSR čia ne
darys jokių kliūčių.

Tad tenka manyti, kad Ang
lija dabar diplomatiniai labiau 
pradės veikti SSSR, kad ši val
stybė neatsidurtų visiškoje Vo
kietijos įtakoje. Žinoma, tai yra 
spėliojimai, čia tikro nieko ne
galima pasakyti, bet tie spėlio
jimai turi rimto pagrindo.

Štai, kad ir su Italija atrodo,

dėlto nenori savų santykių nu
traukti, nors Italija palaiko la
bai glaudžius ryšius su Vokieti
ja. Anglijos tikslas ne tiek fi
zine pajėga veikti Vokietiją ir 
stoti su ja į atvirą kovą, kiek 
čia stengiamasi komerciškai pa
veikti visus Vokietijos gyven.- 
mas. Kitaip tarus, badu nori 
prispirti Vokietiją sugniuždyti.

(Tęsinys)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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BENAS “LIETUVA” PRISIDEDA PRIE M. 
JURGELIENIENeS paminklo darbo
Nariai skiria aukas; žada ir daugiau 

kuom paremti sumanymą
BRIDGEPORT — šįvakar 

gegužės 7 d. Prano Shemeto 
svet. 3336 Lituanica Avė., Lie
tuvių Benas muzikantai turės 
savo susirinkimų, kur tarp ki
tų reikalų bus svarstoma kaip 
prisidėti prie A. A. Marijos 
Jurgeliohienės paminklo.

Kai kurie beno nariai mano 
patys aukoti ir laukia, kad gal 
ir benas nutars kiek iš iždo pa
aukoti. Jei taip, tai susidarytų 
didesnė suma pinigų.

Sveikins Valančių
Lietuviai muzikantai, kaip 

ir paprastai, suvažiuos su in- 
trumentais, padarys praktikų, 
sugros pora maršų pasveikini
mui savo gero draugo-rėmėjo 
Budriko menadžėriaus Stasio 
Valančiaus su jo vardadieniu. 
Po to turės trumpų pasitarimų.

Lietuva Benas turi nuosavus

Paieškojimas! Kur 
Dingo “Labdarybės” 
Centras?

Kieno? šv. Jurgio parapijos

BRIDGEPORT. — Mes, Chi- 
cagos Bridgeporto lietuviai, Ro
mos katalikai, šv. Jurgio par. 
parapijonai paieškome musų 
parapijos labdarybės centro. 
Nežinome iš kur jis buvo kilęs, 
tik žinome, kad ne parapijonų 
susirinkime. Apie tų labdarybės 
centrų pirmu sykiu mes buvo
me išgirdę savo bažnyčioje 
Verbų sekmadienį, kovo 17, 
1910. Kunigai apie tai iš sa
kyklos buvo paskelbę. Vėliau 
Velykų dienų bažnyčioje buvo 
plačiau apie tai paaiškinta ir 
prašyta, kad parapijonai bal
suotų už ar prieš steigimų to 
labdarybės centro. Per anksty-

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

PAVEIKSLAI jums PADĖTI

NIAUJI OEM ©S
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus visuose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS paduoda vėliausias pasaulines žinias. 
NAUJIENOSE rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu: 

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STREET 

GHICAGO, ILLINOIS

bugnus,, alto ir baritonų. Kas 
iš muzikantų grojate minėtus 
instrumentus, atvažiuokit ir 
juos išbandyti, o kas iš jau
nuolių norėtumėt mokintis, čia 
yra gera proga, nes turim ir 
gerų patyrusių muzikos mo
kytojų, kurie jus greit pramo- 
kins groti.

Penki Vadai
Lietuva Benas turi net pen

kis beno lyderius. J. Rakaus
kas, J. L. Grushas, T. Mocevič, 
P. Marozas ir E. Grushas, tris 
senius ir du jaunus. Kaip se
niai muzikantai, taip ir jau
nieji yra gabus ir muzikalus.

Visi lietuviai muzikantai 
punktuališkai lankyki! beito 
praktikas. Jos įvyksta kas an
tradienį, 8 vai. v ak. Shemeto 
svet., prie 33 pi. ir Lituanica 
avė. L. B. Korės p.

kasias mišias tur būt niekas nei 
vienaip, nei kitaip nebalsavo, 
kad Jo Malonybė Pralotas M. 
L. Krušas paskelbė, jog nebal
savusieji rokuosis balsavę už 
centro steigimų. Tylėjimas — 
ženklas sutikimo. Bet parapi
jonai murmėjo ir sakė: “Kam 
čia dabar tas šmugelis?”

Po to pasigirdo kalbos apie 
tai, kad labdarybės centrui per
kamas namas, kuris randasi 
priešais seserų namų. Kad ta
me galėjo būti tiesos, tai aišku 
iš to, kad to namo gyventojai 
buvo pradėję ieškoti kito buto. 
Bet dabar apie tų labdarybės 
centrų nieko nesigirdi. Bridge
porto centras dingo kaip bur
bulas vandenyje. Kai kurie kal
tina Jonų Dimšų. Girdi, jis su 
savo labdarybe. nukonkuravo 
pralotinę labdarybę. Mes nieko 
tikro nežinome, todėl žinantie
ji prašomi atsiliepti. Už paaiš
kinimų iš anksto tariame nu
žemintų ačių, o jei to negana, 
tai atsiųsime nuo Velykų liku
sį margų margutį.

Su godone,
Nežinančių Parapijonų 

Būrelis.

Dainuos A. Ančiutė, 
“Gimnazistės”, Duetai, 
Pavasario Sveikinimai

“Pooples” Baldų Krautuvės 
pastangomis yra rengiamas 
gražus ir įdomus radio progra
mas šiandie, antradienį, 7-lų 
valandą vakare, iš stoties WG 
ES.

Kadangi šis programas pri
puola prieš Motinų Dienų, lai 
bus padainuota tam ir pava
sario laikui atatinkamų daine
lių ir smagios muzikos.

Tarpe reguliarių programo 
pildytoji! dalyvaus visuomenės 
mėgiama dainininke, A. An
čiutė, Gimnazisčių vaizdelyj, 
na ir eilė kitų muzikų ir artis
tų, kurie gerai palinksmins 
klausytojus.

() norintieji pirkti namų 
reikmenis girdės gerų žinių iš 
Pooples Krautuvės apie didį 
24-ių metų sukaktuvių išparda
vimų kaine visuomenei yra 
progos pasipirkti visokių na
mams reikmenų nupiginta kai
na. Malonėkite pasiklausyti.

—X
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AKVILE ANČIUKE
Žymi visuomenės mėgiama 

dainininkė, kuri dainuos šios 
dienos Peoples Furniture Com
pany leidžiamam radio pro
gramų, 7-tų valandų, iš stoties 
WGES.

Grasina Roselando
\ ie

Biznieriui “Langus 
Išdaužyti”

Kai Komunistai Užvaldo 
Organizacijų...

ROSELAND. — Pas mus vei
kia organizacija, “United Lith- 
uanian Polilical Club”—Jungti
nis Lietuvių Politikos Klubas 
9-tam Warde.

Vardas nekaltas ir gerai 
skamba. Per ilgų laikų tas kliu- 
bas buvo “jungtinis”, bet ne 
šiuo laiku.

Jį neseniai užvaldė komuni
stai ir nuo to laiko visokie da
lykai ėmė dėtis jo pastogėj.

Štai vėliausias įvykis. Nau
ji kliubo šeimininkai-komunis- 
tai, sumanė iš Kliubo iždo pa
skirti sumą pinigų komunistų 
partijos sekretoriui Earl Brow- 
deriui gelbėti iš kalėjimo. Jam 
gręsia kalėjimo bausmė už pas- 
portų falsifikavimą.

Žinoma, nariai, kurie komu
nistams nepritaria, tam pasi
priešino. Kilo triukšmas ir ko
munistai nutarė grasinimais 
tikslą atsiekti.

Senam kliubo nariui-lcgio- 
nieriui ir veteranui Stanislo
vui Misiūnui, kuris aštriai pa
sipriešino komunistų užmany
mui, pastarieji pagrųsirio, kad 
jo krautuvę “sugriaus, visus 
langus išdaužys!0

Gaila, kad taip darosi rose< 
landiečių organizacijoj, kuri ga
lėtų daug naudos nešti vietos 
lietuviams.

Narys.

PASIŪLA

NAUJIENOS,ln

Pirm
Automa

Automa-
^tinio

PASTABA- VISIEMS SENOS MADOS PATAIKEI 
__AR—NE VANDENS ŠILDYTUVU VARTOTOJAMS...

Dabar ♦ . . Bandykite

Automatinį gaso vandens šildytuvą
'< —,.1.1... ..q i .

90 DIINIĮ\
EKONOMIJOS ĮRODYMO 1

Public Service Company 
, i OF NORTHERN ILLINOIS

. „atvs isitikinkite, kad galite įsitaisyti tokį nuostabų 
patogumą—visuomet turėti karšto vandens krane.

ŠTAI IR FAKTAI’. Mes įtaisysime naują Automatini 
Gesini, Vandens šildytuvą už tik $1.50 rankpinigių (liku
sia dali išmokėsite per 48 mėnesius su geso bilai. Tada, 
jau savo namuose jus galėsite patys daryti palyg.mmus 
smagumų, patogumų ir išiaidų per 90 dienų. Jei nusi
suksite pasilikti, tai mes duosime jums $5 nuolaidos uz 
senaii side-arm, turnaso eoil ar anglini šildytuvą IR

I galėtiną instaliacijos nuolaidą. Pasirinkti is Rex Love- 
kin arba Ruud (su Monel tanku) vandens šildytuvu... 

| veikite dabar—duodame tik ribotam laikui!

»M1« *\^įIr^R^NUsriR AC'i'OMas'I- 
MBERAUUS TERMIN N SIVD1ITUVUS

NIV VAM

Suvalkiečių D-ja 
Pakeitė Dieną 
Susirinkimui

Gegužes 28 %
Suvalkiečių Draugija nutarė 

laikyti savo sekantį susirinki
mų gegužės 28 d., 7 valandų 
vakare, nes reguliarė susirin
kimų diena ketvirtadienis šį 
mėnesį bus ir Kapų Puošimo 
šventė. Pakeitimas buvo pada
rytas, nes daugelis narių nori 
važiuoti į kapinių iškilmes ir 
kitus paregimus, kurie įvyks 
tų dienų.

Geg. 28 d., susirinkime, rei
kalus atlikus, įvyks susipaži
nimo vaišės. Susirinkimo vie
ta, Marųuette Hali, 6908 So. 
NVestern avenue. Nariams mo
kestis 50c už metus.

Gražus Vakaras:-
Balandžio 28 d., įvyko pa

sekmingas Suvalkiečių Drau
gijos Pavasarinis vakaras. 
Programų linksmai ir gražiai 
išpildė pačių Suvalkiečių Cho
ras, taipgi Vyrų ir Moterų 
kvartetai. Programe dalyvavo 
ir suvalkiečių vaikučiai, Alf 
girdas Svirmickas, Rūta Ru
dis, ir Vytautas Gotautas. Pub
likai visas programas labai 
patiko.. Nors oras buvo gražus 
ir šiltas, bet žmonių susirinko 
gana daug.

Vakaro rengimo komisijų 
sudarė A. K. Valakas, M. Kri- 
ščiunieną, E. Bcnnett, J. Ge- 
raltauskas ir Ona Syirmickie- 
nė. Kpmisija yra dėkinga vi
siems, kurie kuo norp prie va
karo prisidėjo, kaip dovano
mis, garsinimais ir t. -p.

Choro Pamokos.
Suvalkiečių choro painokos 

įvyksta Marųuette salėje kas 
trečiadienį; 7:0Q. viii, vakaro, 
mokytojauja Genovaitė Zel- 
niutė. ■ < .

—Korespondentė O. S.

New City Furniture 
Mart Kraustosi į 
Naują Namą

Biznis Išaugo

Trys metai atgal, pp. Kas- 
mauskas ir Bazaras, įsteigė ra
kandų krautuvę. Iš sykio, su
prantama, mažoj krautuvėj. 
Bizniui išaugus, jie turėjo tų 
savo krautuvę didinti net tris 
sykius. Bet visvien viela pasi
darė permaža.

Dabar, kaip pastebėjote 
“Naujienose”, pp. Kasmauskas 
ir Bazaras, su savo krautuve 
kraustosi j naujų ir moderniš
kų namų. Namas bus dviejų 
augštų, su modernišku frontu. 
Sako, kad tai bus puikiausia 
rakandų krautuvė Town of 
Lake kolonijoj.

New City Furniture Mari 
krautuvėj dabar eina didelis 
išpardavimas namams reika
lingų baldų. Jie dabar parduo
da prekes iki 50 nuošimčių 
pigiau, negu, kad už juos buvo 
mokėta. Nori viską’ išparduoti, 
kad mažai liktų kas krausty
ti.

Kaiu reikalingi baldai, dabar 
pasinaudokite proga ir nuvy
kite į New City Furniture 
Mart krautuvę, 1656 W. 4t7h 
Street. Ten pirkdami, sutaupy
site didelę krūvų pinigų.

Tėmykit jų skelbimų ‘Nau
jienose”, —A. Z.

Sprogimas, Gaisras 
Lietuves Namuose

Sprogimas ir dėl jo kilęs 
gaisras padarė šiek tiek nuo
stolių name, adresu 2556 No. 
Drake avenue. Ugniagesiams 
pasisekė greitai ugnį užgęsin- 
ti. Visi namiškiui išliko sveiki.

Namas priklauso lietuvei 
Mrs. Marijai Yakus, kuri jame 
ir gyveftft.

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija už 
$2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

Sulaužyti akiniai sutaisomi už 
nužeminta kainą, kaip, nauji 
tempeliai 50c, sulaužyti stiklai 
$1.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

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

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

Pirmi Piknikai 
Pasekmingi

Atidarė Liberty ir Sunset 
Daržus

Sekmadienį įvyko pirmi šių 
metų piknikai. Jeigu visi bus 
taip, pasekmingi, kaip šie p r- 
mieji, tai piknikų rengėjams 
nereikės rūpintis nei apie blo
gą orų nei apie galimus nuo
stolius.

Š.uos pirmuosius piknikus 
surengė savininkai Liberty 
Daržo ir Sunset Daržo, pp. Pil
kis (pirmojo) ir p. Kubaitis 
— antrojo.

Kaip vienoj, taip ir kitoj 
vietoj buvo daug žmonių, ypač 
jaunimo. Kaip atrodė, visi tu
rėjo gerus laikus, visi buvo iš-' 
troškę, turėjo užgulę barus, ir 
smagiai miklino kojas šokdami 
pirmą kartą šiais metais po 
atviru dangumi.

Kaip Liberty, ta p ir Sun- 
sėt daržai šįmet kiek pagerin
ti ir yra patogus, kaip mažes
niems, taip ir didesniems pikr 
nikams. Jų Savininkai * gali ti
kėtis pelningų metų. ■ Buvęs.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymoutb

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Vir ginta 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 S. Halsted St
Tel Boulevard. 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausj ir 
stipriausi 

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCė 

MOVING
Perkraustom lornicius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis j visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.

šaukit Tel. VICTORY 0066

• fotografai
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyu’ood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

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 $12
Išima Už .............. ■ O.U U
PRABUVIMAS $cn nn
Ligoninėje .............. *UU.UU
RAUDONGYSLIŲ flfl
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS A H
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaininacija $ 4 H A
ir vaistai .................. v I.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

YRA VAISTŲ IR NOTHONS 
KRAUTUVĖSE

MAŽIAU ■ 1/1

PORA
NUDAŽYTI S.__
KURTENUS SI1

ioc ]
3uzZ5c

Gypsy
E£RU CURTAIN DYE

KAINUOJA

ophie
arcus

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

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

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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ROCKFORDIEČIAI CHICAGOJE NAUJI NARIAI

CHI'gKgOS LIETUVIU DRAUGIJA 
Pašalpos Liroje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Ganai 0117 
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius

j. r. vaiuvala, Draugijos nuaiionuB

jubiliejinkTkontesto darbo hga
Įrašė

Adomas Markūnas, Chicago .........................................  1107
Benedict Vaitekūnas, Chicago ..........................................  97
S. Yurchis, Chicago .......................................................... 55
Stanley J. Petrauskas, Rockford, Iii.............................  49
Thomas Šalkauskas, Chicago ..........................................  46
John Petkus, Aurora, III. ................................................. 43
Juozas Ascilla, Chicago ..................................  42
Juozas Žukas, Chicago ...................................................... 38
K. Yokubka, Cicero, Iii.................................................... 36
V. B. Ambrose, Chicago ........... .. 38
Petras Galskis, Chicago .... ............................................. 27
Dzūkas, Chicago ...................................................  26
Bruno Ray Mathews ........................................................  26
Jonas Thomas, Chicago .........................................  16
Marijona Ascilla, Cicero ................................................. 16
Petras Lapenis, Chicago ................................................. 14
Misa J. Bartkus, Indiana Harbor, Ind.......................  13
Joseph Laurinas, Aurora, ,111............................................  10
Mike Senko, Chicago .....'...........   9
Frank Bulaw, Chicago .....  -........... *..................... 8
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III......................................... 8
Frank Klikna, Chicago ..........................   7
Ramusis Mikšys, Chicago ................................................. 5
Miss Josephine Miller, Evanston, III................................. 3
J. Cinikas, Cicero ......................................... i........... ...... 3
Anton Marshall, Maywood, III......................................... 3
S. Mockus, Racine, Wis........................................   2
Joseph Augaitis, Cicero .... ............................................... 2
Chester Prakuratas, Gary, Ind......................................... 2
Antanas Totilas, Kenosha, Wis........................................ 1
JUozas Albauskas, Chicago Heights, III......................... 1
Pavieniai nariai įrašė .....................................................  183

Pereitą sekmadienį netikėtai j rikos ir Kanadoj “bolinimo” 
atvyko didelis būrys Rockfordo kongrese, kuris įvyko Oklaho- 
Lietuvių Kultūros Draugijos na-’ ma City.
rių. Vieni jų atvyko autobusu,! Pernai kulturiečių 
o kiti automobiliais. Atvyko jie 
ne taip sau, bet dar labiau iš
garsinti draugiją.

Mat, dalykas tokis, kad Rock
fordo7 Lietuvių Kultūros Drau
gija turi kelias dešimtis šaunių 
bolininkų, kurie savo lošimu pa
sižymi, taip sakant, ne tii< na
mie, bet ir už savo miesto ribų. 
Kadangi Chicagoje vyko boli- 
ninkų turnamentas, lai loe.Jor- 
diečiai ir atvyko ‘ persiimL” su 
kitais. Ir kiek>man teko patirti, 
tai jie atsirekomendavo tikrai 
šauniai: grįžo namo laimėję ke-

bei sb oi i 
ninku komanda faktiškai laimė
jo Rockfordo miesto čeinplona- 
lą*

Maža to, kultūros draugija 
priskaito apie 50 golfininkų, 
kurie per vasarą rengia savo 
turnamentus.-

Pric Halsted ir 35-tos boL- 
ninkų rungtynės prasidėjo 2 
vai. po pietų ir baigėsi jau po 
devynių vakaro. Paskubomis

Neff’o svetainėje surengė rock- 
fordiečiams priimti vaišes. Bet 
kadangi lošimas baigėsi daug 
vėliau, negu buvo numatyta

10 vai. vakaro), tai nebuvo pro
gos ilgai pasižmonėti.

Į pobūvį atvyko apie 30 rock
fordiečių. Iš chicagiečių dalyva
vo P. Miller, Dr. A. Montv.das, 
E. Mikužiutė, A. Ambrose, K. 
Augustas, V. Maliktis ir buvęs 
rockfordietis Petronis su savo 
dviem sunums.

Pasisvečiavę ir pasikalbėję a- 
pie valandą laiko, rockfordiečiai 
susėdo į autobusą ir išvyko na
mo.

Su kulturiečių bolininkais, ži
noma, buvo atvykęs ir kultūros 
draugijos, taip sakant, dvasios 
vadas, būtent/ St. J. Petrauskas.

J. Brast

*
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Kont. S. J. Petrauskas iš Rock
fordo Įrašė:

VVilliam M. Mogolis 
Monika Chąpulis 
Petcr M. Ross 
Vito Gerda lįsk y* 
Biil Pirages 
Peter Stanaitis 
Veronika Carlson 
Margarct M. Andcrson 
Ida White

Kont. S. Yurchis Įrašė: 
Mikalina Wc.dman 
Adckc BaėkausKas

Kont. Joe Laurinas iš Auroros

Apiplėšė Alinę
Brighton Parke

BRIGHTON PARK. —

Hiiostabi Knyga Apie
Dusulį—DYKAI

Dykai btiytru. tik k;} iftAjusi. iškelia labai 
svnrbit} žinių dusulio lx*i briancialio koKtilio 
auk iina. Prarykite kopijos Šiandien, jei du
sulio antpuoliai truirdo niietrą. silpnina—jei 
sunku dūsuoti—jei kosi ir šniokšti. Net ir 
jei butum per nietus kankinęsis ir bevilti, s 
išryti. įsigykite 6ią knyru. Ji atidarė palai
mos duris tūkstančiams—ji rali tai padaryti 

___ _ _ _ Nėra prievolių.
I puiki knyira teks jums visiškai 

dykai. Nežiūrint kur gyveni, rašyk šia.uien. 
NACOR 8310-1) State l.lfe llhlg , Indianapn- 
lis, Indiana.

Du 
vagiliai užvakar vakare aplan
ke alinę adresu 4156 S. Albany 
avenue ir atėmė $18 nuo savi
ninko, Jono Bojovvski. Jie taip
gi surinko $80 savininko ir ir jum#! Nesiųnkit pinigų, 

klijentų alinėj ties 5200 South 
Wolcott Street, ši alinė priklau
so Mykolui Dęrbas.

Piktadariai prieš tai dar pa- iKEHEKKHBKBKKHKKKKCKB 
sivogč automob.lį priklausą tį 
chicagiečiui Michael Helmcr, 
1126 N. Central Bark avenue. 
Nuo jo taipgi atėmė $5.00.

Trys kiti piktadariai pa igro-

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 Vartus
U3S3I39IBBI1E1SI11II

PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikletus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie Įrašys nors vieną naują narį.

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie Įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų.

įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

JUBILIEJINIO KONTESTO REIKALU

Kaip matote, kulturiečiai pa
sižymi įvairiose sporto šakose. 
Ir čia, tur būt, didžiausias kre
ditas tenka p. Jack Brast (Bra
zaičiui), kuris yra tikrai šaunus 
sportininkas. Jis turi nepapras
tą gabumą vadovauti jaunuo
liams. Jis tiek yra atsidavęs 
sportui ir tiek pasišventęs drau
gijai, kad pernai net nevažiavo 
atostogų, kad tik galėtų tinka
mai priruošti kulturiečių ko
mandą.

Vėliausias ‘rOckfordlecių a t- 
siekimas — tai'įsteigimas savo 
klubo adresu 1108 S. Main St. 
Vadinasi, Rockfordo Lietuvių 
Kultūros Draugija dabar turi ir 
savo centrą: svethiniukę ir kam
barius. Nėra' mažiausios abejo
nės, kad dėlei to ■ kulturiečių 
veikla dar labiau pagyvės 
padidės. r

Kont. Bruno R. Mathevvs įrašė:
Aggic Astrauskas
Mary Markūnas
Mildrcd Rudesh
Juozas Poshka
Josephine Noreikis

Kont. Petras Galskis įrašė: -
Anlon P. Cukur
Vincas Cukur

Kont. Thomas Šalkauskas įrašė:
Stanley Žukauskas
Stanley Sene
Reimond Kavai
Estelle Zack

Kont. Marijona Ascilla įrašė:
John Dokus

Kont. V. B. Ambrose įrašė:
VValter Tamulionis

Kont. B. Vaitekūnas įrašė:
A. Ardeck
George Leikus
Kazimieras Grigaitis
Uršule Gegužis
Adelė ValančunAs
Alexas Baness
John Latoza

Kont. Dzūkas Įrašė:
Anna Rimkunas

Kont. K. Yokubka Įrašė:
Norman Slrumillo

Pereitą antradienį per klaidą 
šis narys buvo pridėtas p. M. 
Ascilla. Taigi šiuo atitaisau klai-

vaistinės, adresu 4129 Shcridan 
Road.

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

a M

ir Nariai irašė

Gary, Ind

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

KELEIVIS?"
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti t

Net kunigai 
studijuoja, nors savo parapi
jai! ims draudžia j j j rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to4, kad jis niekam nepataikau- 
ja ir nesibijo teisybe skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Re to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.

Kainuoja tik $2.00 metama.
Adresas toks:

“KELEIVIS"

paAiislėpę jj

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Pereitą antradienį šiame sky
riuje rašiau, kad Chicagos Lie
tuvių Draugijos Jubiliejinis 
kontestas užsibaigė su paskuti
ne balandžio diena, bet kadan
gi keletas kontestantų pridavė 
didelį skaičių narių ir pasiža
dėjo priduoti dar daugiau į 
trumpą laiką, tai kontestą pra
ilginome iki musų rengiamos 
gegužines, būtent, iki gegužės 
19 dienos, kad kontestantai ir 
nariai turėtų galimybės surašy
ti į draugiją visur prospektus. 
Taigi kontestantai ir draugijos 
nariai dar turite progos pasi
darbuoti per dvi savaites dėl 
draugijos labo gavime naujų 
narių. Kaip pastebėsite iš kon
testo eigos, tai pereitą savaitę 
darbštus kontestantai ir draugi
jos nariai įraše 41 naują narį. 
Taigi į draugiją šiame jubilie
jiniame konteste jau įrašyta 
940 narių. Iš kontesto eigos at
rodo, kad pagerbimui naujų na
rių surengtoje gegužinėje gegu
žės 19 dieną turėsime įrašę šia
me jubiliejiniame konteste 1,- 
000 naujų narių.

Gerbiami kontestantai ir 
draugijos nariai, pasistenkit pa
sidarbuoti per šias dvi savaites, 
kad dasikastume iki 1,000 nau
jų narių.

» » B
Visiems naujiems nariams ir 

kurie įrašė į draugiją nors vie
ną narį šią savaitę bus pasiųsti 
tikietai Į gegužinę gegužės 19 
dieną, taipgi kartu bus pasiųs
ta tikietas dėl valgio ir du ti
kietai dėl gėrimo. Jeigu kuris 
narys dar įrašys naują narį iki 
gegužės 19 dienos, tas irgi gaus

tikietą dėl valgio ir gėrimo ne
mokamai.

Nepamirškit gegužės 19 dieną 
dalyvauti gegužinėje Liberty 
Grove darže, Willow Springs. 
III. Jeigu pasitaikytų blogas o- 
ras, tai klausykit ‘•Naujienų’ 
radi o programo gegužes 19 die
ną, 11 valandą iš ryto, iš stoties 
VV.G.E.S., iš kurios bus praneš 
ta, kurioje svetainėje įvyks ge
gužinė.

B B B
Chicagos Lietuvių Draug jos 

jaunuoliai turės šiandien, tai 
yra gegužės 7 dieną pirmą su
sirinkimą, Lietuvių Auditorijo
je, 3131 So. Halsted St., 8 vai. 
vakare. Iš draugijos narių jau
nuolių keletas veiklesnių narių 
pakalbės, o po jų kalbų seks 
diskusijos, o po diskusijų pasi
linksminimas. Leo Norkus Jr. 
pažadėjo jaunuoliams pusbačių 
alaus.

Atrodo, kad draugijos jau
nuoliai su dideliu pasiryžimu 
pradeda darbuotis.

Geistina, kad Chicagos Lietu
vių Draugijos nariai — tėvai į* 
rašytų savo dukreles ir sūnūs į 
šią draugiją, nes didesniam 
skaičiui narių esant bus galima 
lengviau nuveikti didesni užsi
brėžti darbai.

B B B
Pažiurėjus į aplikacijas nau

jų narių pereitos savaitės pasi
rodo, kad Įsirašyta į draugiją 
didesnė pusė jaunuolių. Drau
gas S. J. Petrauskas iš Rockfor
do Įrašė 9 naujus narius iš ku
rių 8 jaunuoliai. Kadangi į mu
sų draugiją Įsirašo vis daugiau

Gary Lietuvių Kultūros 
gijos koncertas.

Balandžio 28 d. įvyko Gary 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
koncertas, kurio programą iš
pildė Chicagos Birutės choras

Drau-

Draugijos pirmininkas C. Kai- 
ris įrašė Joseph Pranaitis, Au
na Pranaitis.

Kazimiera Rumbutis pati įsi
rašė ir įrašė savo dukrelę Evą.

Mrs. K. Dohus įrašė Joseph 
Ross ir Isabell Lesmeister.

A. L. Skirmont iš Harvey į- 
rašė Auna Rutkauskis.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.
St. J. Petrauskas

Tenka pasakyti, jog p. Pet
rauskas nepaprastai daug pasi
darbavo sutvėrime Rockfordo 
Lietuvių Kultūros Draugijos.

ri tikrai gražų būrį narių, tai 
kreditas už tai vyriausiai tenka 
p. Petrauskui. Vien tik per kon- 
testus jis įrašė šimtą su dideliu 
kaupu narių. Ir įdomiausia tai, 
kad jo įrašyti nariai yra dau
giausia šioje šalyje gimę lietu
viai. Šiandien Rockfordo kultū
ros draugijos valdyba daugiau
sia susideda iš jaunuolių. Pa-

tore taip pat. Nežiūrint to, susi
rinkimai yra vedami lietuviškai. 
Ir jaunuoliai visai tiksliai reiš
kia savo mintis lietuvių kalba.

Beje, čia bus pravartu pažy
mėti, jog per 80 nuošimčių vi
sų narių sudaro šioje šalyje gi
mę lietuviai.

Rockfordo kultūros draugija 
juo tolyn, juo labiau pasižymi 
įvairiose sporto srityse. Štai 
pernai plačiai ne tik Rockforde, 
bet ir toli už jo ribų pagarsė
jo kulturiečių moterų bolinin- 
kių komanda. Toji komanda 
laimėjo Rockfordo čempionatų, 
paskui dalyvavo visos valstijos 
turnyre ir pagaliau visos Ame-

ir daugiau jaunuolių, tai natū
ralu, kad musų jaunuoliai pra
deda smarkiau veikti. Draugi
jos jaunuoliai turėtų imti pa
vyzdį iš Rockfordiečių, nes jie 
jau įsidirbę sistemą veikimo, ir 
jiems pusėtinai sekasi.

lietuvius ' labiausiai nustebino 
tas faktas, kad kalbamas cho
ras daugumoje susideda iš čia 
gimusio jaunimo, išauklėto lie
tuvių dvasioje.

Vakarą atidarė 7:30 vai. J. 
A. Grakcy. Jis pirmiausia kul
tūros draugijos vardu pasveiki
no visus susirinkusius, o pas
kui pristatė p. P. Millerį, Chicą- 
gos Lietuvių Draugijos finansų 
sekretorių. Pastarasis pasakė į- 
domią kalbą, už kurią tariame 
ačiū.

Pagaliau prasidėjo koncerti
ne dalis po vadovyste p. J. By- 
ansko. Birutės choro išpildytos 
dainos tiesiog žavėjo susirinku
sius. Labai gražiai sudainavo ii’ 
p. Stasys Rimkus. Be to, daug 
prisidėjo prie programos paį
vairinimo paneles Helen Ves- 
pender, Albina Kasper ir p. An
tanas Kaminskas.

Gary Lietuvių Kultūros Drau
gijos vardu tariame ačiū vi
siems už atsilankymą, Birutes 
chorui ir kitiems programos 
pildytojamš už gražų koncertą 
ir Chicagos Lietuvių Draug jai 
už parėmimą musų sumanymo.

G. Petraitis, pirm.
J. A. Grakey, vakaro vedėjas

TAŪEJK-NKKMLESI.NES
įsENJTVĘJE RAMYBĘ TURĖSI

■■IHiniBĮĮjg

atpie 9:30Koncertas baigėsi 
vai. vakaro, o po to 
šokiai.

Galima sakyti, jog
visais atžvilgiais gerai pavyko 
ir pelno liko maždaug 75 dole
riai.

<

koncertas

Kaip tik uzsi- 
dirbsiu, pradėsiu 

taupyti 
NAUJIENŲ 

SPULKOJ

r * .v
5110

— - - t

Naujienų Spulkoje Moka
Ir Indėliai Yra Apdrausti Kiekvienai Ypatai Iki $5,000.00

1739 SOUTH HALSTED STREET
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Sidabrinės
Vestuvės

BRIDGEPORT — Felix ir 
Paulina Klimai, kurie gyvena 
5539 So. Prairie Avė. pernai 
birž. 3 d, rengėsi iškelti šau
nias savo sidabrines vestuves. 
Bet dėl p. F. Klimo staigios dr 
sunkios ligos vestuvės neįvyko.

Taigi, šių metų gegužės 11 
d. yra rengiamos tos vestuvės, 
ir jos įvyks ateinantį šeštadie
nį Lietuvių Auditorijoj, 3131 
So. Halsted St,

Pojaunių bus dvidešimts po
rų. Pirrtiiaus P. Conrad’o pho- 
to studijoj nusiims paveikslus, 
o vėliaus atvažiuos į svetainę.

J. L. G.
r • *

• šaunios Vestuvės
/ Roselande

ROSELAND. — Pereitą sek
madienį čia, Rožių Žemėj, įvy- 

4 ko didelės ir gražios vestuvės.
“Moterystės stonan” perėjo 
New City Furniture radio va
landos komikas, “Saint Louie 
Louie”—Liudvikas Jogmenas 
ir Bronislava šeštokaitė. Ves
tuves suruošė ir rūpestingai 
tvarką prižiūrėjo, p. Pranas 
Pavilonis.

Visų šventų parapijos bažny
čia, kur jaunieji šliijbą pr.ėmė, 
buvo pilna žmonių. Po tų ap
eigų, visi svečiai, kurių buvo 
apie 400, linksminosi salėj.

šakar-Makar choras, kaip ir 
paprastai, linksmai, gražiai pa
dainavo vestuvėms. Kokios gi 
butų vestuvės, be gyvai pasi
puošusių ir smagių Šakar-Ma
kar choro marių? Buvęs.

Išsiėmė Leidimus 
/ edyboms

(Chicago j)
Nelo Suhonen, 38, Ethel

Tųokirųas, 27
Wąlter Rogo, 24, su Barbara 

čclcdinas, 22
Stanley Paulus, 24, su Gene- 

vieve Lukas, 22
Edward Zuko.wski, 48, su Ve- 

ronica Mazenis, 35
Gari Johnson, 33, su Auna 

Žemaitis, 22
Stephen Selsky, 22, sų Olga 

Benacka, 20
John Clemens, 22, su Mario 

Malkovich, 25
Joseph Rush, 36, su Evelyn 

Walsh, 24
Roman Wojcik, 25, su Emily 

Arvasas, 21
Joseph Roberts, 26, su Gcne- 

vievc. Mcrcckis, 22

Reikalauja
Perskirų

John Grcgg nuo Mary Gregg 
Mary Zukaus’ki nuo Stanley 
Zukauski

- " ’i 1 * n—r....... ...... .

Bukite Pasveikinti
Visi Stasiai
Ir Stasės!

Šiandien Jų Vardo Diena
Šiandieną, gegužės 7-tą pri

puola Stanislovų vardo diena. 
Ta proga sveikinam visus Sta- 
sius-Stanislovus ir Stases-$ta- 
nislavas, linkėdami jiems daug 
laimės ir ilgiausių!:

J. F. Budr.ko krautuvės 
“menadžeris”—programų vedė
jas Stasys Valančius, advoka
tas Stella Strikol, 134 N. La 
Šalie St., Dr. (dentistas) Stan
ley Jakubs, 2201 W. Cermak 
Rd., vaistininkas Stanley Pri-

MARIJONA ŠIRVIDIENĖ, 
L po tėvais .Dijokaitė ♦ 
I u Persiskyrė su. •šiuo, pasauliu 

gegužės 5 dieną, 12:30 vai. ry
to, 1940 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Lietuvoj, Krųo- 

I pių pąrap,, Mergelaičių kai
me. Amerikoj išgyveno 27 
metus.

Pąliko dideliame nuliudime 
dukterį Oną. sūnų Juozapą, 
marčią Lucille, brolį Vincen
tą, brolienę Bronislavą ir jų 
šeimyną ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažystamų, o Lie
tuvoje brolį Franciškų, 2 se
seris Oną ir Palioniją, jų šei
mynas ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 243 West 
UOth Place. Tel. Pullman 
9260. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, gegužės 9 d., 8:00 
vai. ryto iš namų į Visųšven- 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu- 

I lydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Marijonos šir- 
vidienės giminės, draugai ir 

Į pažįstami esat nuoširdžiai 
Į kviečiami dalyvauti laidotu

vėse ir suteikti jai paškutinį 
patarnavimą ir atsisveikini- 

| mą. Nuliūdę liekame; Duktė, 
| Sūnūs, Marti ir Brolienė ir 
< Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
I Tel. YARDS 1741.
* m iinm—a——

|O

DANIELIUS PISORIS
Mirė Geg. 5, 1940 m., 6 vai. 
ryte, sulaukęs 40 metų amž.

Gimė Lietuvoje, Panevėžio 
Apskr., Subačių parap., Ra- 
manaus kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

gimines Antaną Valonį ir jo 
šeimą ir Dominiką Konce ir 
jo šeimą ir kitas gimines ir 
pažįstamus.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicz koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Placev

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį, Gegužės 8, 1940, iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlyr 
dėtas į Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-es ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Giminės ir Pažįs
tamieji.

Laidotuvių Direktoriai La- 
chawicz ir Sunai, Tel. Canal 
2515.

A. A.
FRANK VENCKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 3 dieną, 2:30 vai. ry
to, 1940 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Lietuvoje, Šaukė
nų parap., Paplėstakių kaime, 
Raseinių apskr. .

r

hodsjd, 2538 W. 43rd St, gė
lininkas Stanley Lovick (Lo- 
veikia), 3816 So. Halsted St., 
vaistiųinkč Stella Smith, 4457 
So. Talman Ave„ Dr. Stanley 
Giryotas, 1863 N, Clyboufn 
Avė., baterjų mechanikas 
Stanley Kurauskas, 650 West 
35th St, automobilių dealeris, 
Stanley P, BaUek.as, 4030 Ar- 
cher Ave„ Estelle’s Beauty 
Shop savininkę, 903 W. 35th 
St., anglių ir . aliejaus prista
tytojas Stanley Fabionas, 2146 
So. Hoyne Ave„ apdraudos ai* 
stovas Stanley Adams, 3738 
So. Halsted St, kirpėjas Stan
ley Norgaila, 2914 W. 45th St., 
dekoratorius Stanley D. Slan- 
ley, 733 W. 54th St„ dekora
torius Stanley Rjmkunas, 3600 
So. Lowc Avė., realestatininkas 
Stanley Mikšys, 6218 So, Ar- 
tesian Avė., gazolino stoties 
savininkas Stanley Kanapackis, 
5158 So. Western Avė., deli
katesų krautuvės savin. Stęlla 
Virbalis, 3336 So. Lowe Avė., 
dekoratorius Stanley Dargis, 
4353 So. Fairfield Avė., deko
ratorius Stanley Pukys, '46C2 
So. Wells St,

Sodos (mineral waters) iš- 
dirbėjas Stanley Drigot, 5114 
So. Knox Avė., graborius Stan
ley Mažeika, 3319 So. Lituani
ka Avė., kosmetikų išdirbėjus 
Stanley Evans, 3162 So. Ash
land Avė., geležinių daiktų ir 
maliavų krautuvės, sav. Stella 
Ramančionis, 3214 So. Halsted 
St.,' juodžemės* pristatytojas 
Stanley Gavcus, 110 Ridgeland 
Avė., namų statytojas Stanley 
Cuzelis, 127 East 107th St., 
moteriškų aprėdalų jr šiaip 
puošmenų krautuvės sav. Stella 
Laura.tienė, 8959 So. Loomis 
St., Stanley Yanas, Hardware 
Store, 2817 W, 63rd St., beer 
coil clcaner, Stanley Mitchell, 
6050 So. Washtenaw Avė., ris- 
tikas Stanley Bagdonas, resto
rano savininkė Stella Jučus, 
3241 So. Halsted St., mėsos 
pristatytojas Stanley Petkus, 
3029 So. Emerald Avė., inži
nierius Stanley Jenkins, 5343 
So. Sacramento Avė., Marųuette 
Park restorano patarnautoja 
(vvaitress) Estelle Valentine, 
2517 W. 69th St., degtinės par
davėjas Stanley Dambrauskas, 
2857 So. Emerald Avė., duonos 
pristatytojas Stanley Marozas, 
4352 So. Fairfield Avė., iš ama
to bučeris Stanley Mikalojunas,' 
2740 W. 3.9th Place, kalvis 
Stanley Mažeika, 4102 South 
Montgomery Avė., cigarų iš- 
dlrbėjas Stanley Walski, 4536 
So. Paulina St., karpenteris 
Stanley Shepetis, 3448 West 
61st St., skalbyklos (laundry) 
sav. Stanley Zenkus, 5622 So. 
Ashland Avė., siuvėjas Stan
ley Mankos, 27 East Monrne 
St., saldainių krautuvės savin. 
Stanley Kirsh, 1609 So. Hal
sted St., dekoratorius Stanley 
Cibulskis, 6801 So. Artesian 
Avė., gazolino stoties savin. 
Stanley Grigelaitis, 5000 West

JUSTINAS VASILIAUSKAS

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams CLASSIFIED ADS

Paliko dideliame nuliudime 
pusseserę Sofiją Barčus, o 
Lietuvoj—motiną, ir seseris ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas I. J. Zol- 
po kopi., 1646 W. 46tb St. Lai
dotuvės įvyks ketvirtad., ge
gužės 9 d. 8 vai. ryto, iš kop. 
į šv. Kryžiaus parap, bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv, Kazimiero kapines.

Visi a. a. Frank Venckaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nulįudę lieka
me: Pusseserė, Motiną, Sesuo 
ir Giminės.

Laid. Direkt. I. J, Zolp, tel. 
YARDS 0781.

Laidotuvėmis rūpinasi Jo
seph Wąlsky, tel. Yards 1691.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
geg. 3 d-, 1940 m. sulaukęs 60 
metų amž., gimęs Barstyčių 

Q parap., Telšių apskr.? Guda- 
lių kaime. Amerikoj išgyveni 
36 metus,

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Vladislovą, brolienę Ma
rijoną ir jų šeimyną, pusbrolį 
Leoną Girdvainį, taipgi daug 
draugų ir pažystamų.

Kunąs pašarvotą? Lachą- 
Ivvicz kopi., 44 E. 108 St. Lai

dotuvės įvyks trečiadienį, ge
gužės 8-(L, 9 vgl. ryto, iš’kopj. 
į Visų Šventų pąrąp. bažny- 
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėta? į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Justino Sakąlaus- 
ko giminės, draugai ir pažįsi- 
tan}i esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Brolį?, 
Brolienė, Pusbrolis ir gijn.

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sunai, tel. PULLMAN 127.0, 
arba Caital 2515. '___ _ Naujienų-Aomę Telephotu

Maj. gen. Samuel T. Law- 
lon, kuris liko paskirtas Illi
nois nacionaJės gvardijos 
vadu. J

.........      n 
Cermak Rdi, degtinės pardavė
jas S. A. Szymkewicz, 8239 So. 
Halsted St. '

’ 0 $ «

šiaip sau plačios pažinties 
Stanislovai:. Stanley Mąrtinkus, 
2543 W. 43rd S t., Stanley Kaz
lauskas, 2555 W, 45th Street, 
Stanley Lukošius, 1842 West 
46th St., Stella Doveika, 4339 
So. Hermitage Avė., Stanley 
Bąrąnauskas, 2940 W. 40th St., 
Stanley Ivan, 7008 So. Rock- 
well St., Stanley Vaitiekus, 
4049 So, Maplewood Avė., ir 
Stanley Sheures (bučeris), 
3520 So, Lowe Avė.

o o £» i,
Valgomų daiktų krautuvinim 

kai: Stanley Nugaros, 7044 
Archer Avė., Stella Nalivaika, 
4558 So. -lAlbany Avė., Stan
ley Kamenskas, 3953 So. Rock- 
well St., Dąpto, 1543 So. 
50th Aveo Gįęęro, 111., Slapley 
Bukas, 3836įJ So. Kedzie Avė., 
Stanley Bytautas, 1820 West 
35th St., ’ Sitanley^ 'Mįsunasy W 
East 1071h St., Stanley švilpas, 
3606 So. Halsted St„ Stanley 
Shilas, 2646 W. 71st St., ir 
Stanley Yaras, 1710 W. 47th 
Street, 4 v

Taverninkąi—Stasiai: Stan
ley Bartkus, 4625 So. Paulina 
St., Stanley Drangelis, 4949 So. 
Halsted St., Stella JudeJiO, 
4512 So. Wood St., Stanley 
Warnis, 4157 South California 
Avė., Stanley Wejička, 4119 
So> Ashland Avė., Stanley Li- 
nauskas, 2335 So. Leavitt SI., 
Stella Malinauski, 1 block west 
of Kpan Avė. and Archer Avė., 
Stanley Bruno (Brynevjčius), 
3856 So. Union Avė., Stella 
Shurna, 3106 So. Halsted St., 
Stanley Pocius, 6908 So. Wes- 
tern Avė., Stella Pollock, 6530 
So. Damen Avė., Stanley Chen- 
gfky, 4650 So. Weslern Avė., 
Stanley Karpis, 5746 W. 65th 
St., Stella Perry, 2659 W. 43rd 
St., Stella Rashinski, 671 W. 
14th St., Stella Palaskis, 4241 
So, Ashland Avė., Stella Pet- 
roszus, 16341 W; 69th St., Stella 
Tūbelis, 8616 So. Vincennes 
Avė., Stella Mažeika, 837 W. 
34th Place, Stanley Martinkus, 
4628 So. Wood St., Stanley 
Nedvar, 3203 So, Halsted St., 
Stanley Obelėnas, 70Į W. Slst 
St.,. Estelle Andrulis, 6817 So. 
Western Ąve., Stanley Deikus, 
2958 So. Union Ave„ Stella 
Lauraitis, 715 W. Į20th St./ 
Stella Zur, 5900 W. lllth St., 
Stanjey Ličkus, 4522 South 
Marshfield Avę., Stanley RuL 
kis, 1816 So. Halsted Street, 
Stanley Mažrimas, 3908 West 
lllth St., Stanley Perędna, 
12000 So. Emerald Avė., Stan
ley Sudeikis, 2515 W. 6$rd St., 
Stanley Sudept, 11578 South 
Prairie Ąve.,. Stanlęy Šiukšlei, 
4572 So, Mępowejl Ąye., Stan* 
ley rromashunas, (5136 South 
Archer Avė., Argo, UI. Ną, ir 
dainininkas Stanley Rimkus-

—r Juos žinąs. 
> ■
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Garsinkitės MN-nose”

L, ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBĄ 1940 METAMS: P. Arlaus

ką?—Pirm., 2109 N. Cleveland 
ąve,; A. £hprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pųlaski Rd.; J- Keturakis 
—-Nut. raštininkas,- 1525 S. 51?t 
ava., Cicero, Ui,; Anną Kondrp- 
tas—Fin, Rašt-, U3 W. Germanįa 
place; E, Ramašąuskienė—Kont
rolės rast., 1218 S- Independenęe 
blvd,? St Niprikas— Kasieriųs, 
3235 So. Halsted st,; Kasos Glo
bėjai; A. Mierąviče, 2539 W. 46fh 
pi., ir F. Povįlaitis, 10051 S. La 
Šalie st,; J. Palakąs—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, III.; K. 
Balčiūnas—Maršaika, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadieni pirmą valandą po
piet, JioJlyvyood svet., 2417 West 
43rd st., Chicągo, III.

12 WARDO AMERIKOS LIETU- 
VIŲ PILIEČIŲ KLUPO VALDYBĄ 
1940 METAMS: J. Svitonus—Pirm.

400 S, Talman Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2543 W. 45th 
st.; Pauį J, Petraitis—Nut. rašt., 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory 8770; 
Lucille Dagiutė— Finansų rašt., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvi- 
das—Kontrolės rašt., 4005 South 
Artesian avė,; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė —Kasieriųs, 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T. 
Dundulis—Dr.-kvotėjas, 8939 So. 
Claremont avė.; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madieni, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb,—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. KatąllO, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield Ąve.; Kasieriųs—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M, Dąvidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 

' St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W, 5th Avė.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU- 
GYSTĖS VALDYBA 1940 MĘ, 
TAMS: Joe Bąlchunas,—Pirm., 3200

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir- 
' rriinįnko pagelb., 3347 S. Litua- 
^nlęa. Avė., A. Kaulakis — Nut.

Union Avą.y F; Kas- 
> per-r—Fin, ' rašt., 3534 ’ S. Lowe 

Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P, Jųozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rąęhunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas, Susirinkimai atsibuna 
kas mėpesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Į drau
gystę priimami vyrai ir moterys 

•••■' nuo 18 iki 45 metų amž.
LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBĄ 1940 ME
TAMS: Pirm.—Antanas Povilonis,

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.-r- 
Petrą.s Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė,; Biz- 
nįo Komisija: Jonąs Pilitauskąs. 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Ląųęįųtė, 837 W. 34th PI.? ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pįrmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai, toj pačipj 
svetainėje.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm-, 6504 So.

Rockyvell St., tel. Rep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 Des-
plainės St.;, Ą. Tnmavičjųs—Nųt. 
rašt., 1227 So. 50th Ava., Cicero 
5395; F. Mikliunas — Fin. rašt. 

4917 Komenaky Avė., Laf. 5211
p. Margevięia, Kontr- rašt., 
4409 S. Fairfield Ąve.; F, $erpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fairr 
field Avė,; T, Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St7 
Yards 6J01; Trųstistai—Tamkevi- 
čia, Augustiną?, Subaitis; K.Stul- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1940 METALS; Juozapas Rūta — 

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So, 'IVallape St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. 3220 So.
Union Avė.; Feliksą? Kasperas-^- 
Fių. rašt., 3534 So- Lowe Avė.; 
Walter Dulevich — Kontr,- rašt. 
8728 Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasieriųs, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Punis — 
Apiekunas kasos, 3202 S. Eme
rald Ąve.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Eme
rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St, 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St;

> -

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

REIKALINGAS DARBAS, kaipo 
dženitorius ir handy man. Esu pa
tyręs 5 metu?,’ Rašykite 1739 So. 
Halsted St. Box 2347.

REAL ESTATE FOR SALĘ 
Namai-Žemė PardavimuiHELP VVANTED—FEMALE 

______ parbimnkių Reikia,______
SKALBYKLŲ DARBININKIŲ, 

presų operatorių, prie dėvamų dra
bužių, darbas nuolatinis. 3139 Cly- 
bourn Avenue.

REIKALINGA MOTERIS farmoj 
prie namų ruošos, pamilžtį porą 
karvių, algos $10 į mėnesį. Kreiptis 
pirmadienio vakarą, 7:30 vai. 3454 
So. Oakley Avė., Tel, Lafayette 
2044.

REIKALINGA MERGINA PA
DĖTI DIRBTI VALGYKLOJ ir na
muose. 6912Vz So. Western.

PATYRUSIŲ OPERATORIŲ prie 
suknelių, nuolatinis darbas, geras 
mokestis, 1392 Milwaukee Avė,, 2 
aukštas.

HELP WANTiD^MALi!’f;5= 
Parbininkų Reikią

REIKALINGAS KIEK patyręs 
bartenderis 25—30 metų amžiaus, 
kuris gali grajyti kokiu nors muzi
kos instrumentu ir dainuoti, pir
mos klasos vietoj dirbti, turi būti 
blaivus, nuolatinis darbas, geras 
mokestis, .gerai mokėti Amerikos 
kalbą. M. A. Sharka, 119 S. Brown 
St., RhineĮander, Wis.

f

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
BARGENUS

Po 6 flatus namai nuo $5250 iki 
$6000.00. Po 2 flatus nuo $3000. įki 
$3500.00. A. C. ERICKSON, State 
3800. .
---- --- ---- --  ... ... . ....--

SAVININKAS SIŪLO moderną 2 
apartmentų namą, 5 kambarių ply
tinis, pečium šildymas su uždarais '• 
saulėtais porčiai?. Didelį plytinį ga
ražą su aukštoms durims. 534 No. 
Kedzie. Kedzie 1125.

KAS TURITE NAMĄ, NORITE 
BŪTI BIZNIERIAIS? Šitie bizniai 
ant mainų: 5 bųčernės su groser- 
nėmis, 3 grosernės, 9 tavernai su 
namais arba be namų, 7, ruiming- 
houses. Biznieriai pridės piųigų ar
ba priims morgičius. -Turime viso
kių bargenų Ir mainų,

C. p. SUROMSKIS, 
6921 So. VVesterti Avę. 

Tel. Republic 3713. 
Vakarais Prospect 0176.

REIKALINGAS ŠIAUČIUS, geis
tina, kad butų patyręs. Atsišaukite 
greitai. 1978 Canalport Avė,

SAVININKAS PRIVERSTAS par
duoti prie ežero cottage; lotas pri
eina prie vandene kranto. $125u.00 
—mažas įmokėjimas, narnąs užbai
gtas su cellotex. Geras žuvavimas 
ir maudymosi; 40 mylių nuo Chi
cagos. Rašykite 1739 So. Halsted 
bt. Box 2.

FURNISI1ED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS VAIKI
NUI, labai pigiai. 3438 So. Emerald 
Avenue.

DARBO ŽMOGAUS PROGA. 2 
flatų plytinis namas, 6-6 kamba
riai, karšto vandens šildymas,, ga
ražas, geram stovy, tiktai $4450, 
arti 37 ir,Emerald—veik dabar.

MANOR REALTY,
2532 VV. 63rd St. Hemlock 8300

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON TAVERNAS, pilnai 
įrengtas. Gera vieta geram žmogui. 
Pusė bloko nuo bažnyčios. Biznis 
gerai išdirbtas. 2259 W. 23rd PI. 
3-čias aukštas. Atsišaukti Canal 
6369.

RRNDON STORAS TINKAMAS 
tavernui. Visi fikčeriai, buvęs ta
vernas per ilgus metus, taipgi tin
kamas dėl grosernės ir .bučernės..: 
Renda dabai pigi. 3438 So. Errie-- 
rald Aye.

RENDAI VAISTINĖ, nebrangiai, 
2555 West Pershing Road, kampas 
Archer avė., pereinamas kampas. 
Englewood 8794.

PARSIDUODA UŽ TAKSUS 4 
flatų medinis namas. Viskas išren- 
duota, gausite garantuotus popie
rius pilna kaina $900.00. CHAS 
URNICH, 2500 W. 63rd St. Tel. 
Prospect 6025.
:............................................. 'rr.7.7 .■ sT y.

FARMS WANTED 
Ieško Pirkti Ūkius •

IEŠKĄU PIRKTI FARMOS ne
toli Chicagos, geistina, kad butų su 
gyvuliais; įr visąįs įrankiais, ir .kad 
UUtiĮ graži farina ir gera žemė. 
Esu pasirengęs pirkti tuojaus ir 
apipokėsiu y įsą ca?h. Atsišaukite 
laišku: 1739 So. Halsted St., Box 
2348.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA taverno fiksčeriai 

su vįsais įrengimais. Pigi kaina nes 
turi būt parduota šį mėnesį. Savi
ninkas apleidžia šią vietą. 3119 S. 
Morgan, Yards 0150.

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pąr davimui

JUODŽEMIS MAIŠYTAS sų 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. Wentwor|h 7942

PARDAVIMUI TAVERNO fikče
riai—baras ir back baras. Nori tuo
jau parduoti. YARDS 5993.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai irĮtaisai Pardąviiąui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bįle 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.

......   ......... 1 RF"—»«->n V ■■ I ■ > 
FINANCE AND LOANS ,
 Finansai iy ^cuskolos
PIRMIEJI MORGIČIAI Parsi

duoda ant tikrai saugios nuoasvy- 
bės, $iopo įkl $5,000, 5% iki 6% 
palūkanų. Tel, CENTRAL 3225,

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

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8««7 , ,

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

MOVING AND EXPRESSĮNG

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias lietuvis bąldų 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALISAUSKĄS SONS. 
7100 So. Talman Avė. J?ro?pęct 8742

PASKOLOS
Ant 1-mų ir. 2-rų

MORGIČIU ■: 
Greita Veikla—Geri Terjninąį 

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

2-ras ąųkšta?.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gat.)

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

MOKYKLINIAI REIKMENYS ir 
grosernė, tąs pats savininkas per 
16 metų, bargepai, 2?58 W. 21 PI. 
Tel. Canal 5840.

SUSIRINKIMAI
ROSELANDO LIETUVIŲ MO

TERŲ KLIŲBO narių susirinki
mą? įvyks gegužps 8 7:30 yąl.
vakaro, Darbininkų svet, 10413 S. 
Michigaų avė. Kviečiame visas na
res atsilankyti. -^-Sekretorė.

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

Kas diena. . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkiniu biz
nio progų ir t t

• s •
Todėl jeigu turite k< par
duodi, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classlfied” skyriuje.

SKAITYKITE kas dlęną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokite? Naujiepų auMta?' 
vertybė? plassified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
voždaml:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

173f S- HAJ4IJ5D STREET 
Chicago, ni



8 NAUJIENOS, Chicago, III.

ŠITAI NELAIMINGAI LIETUVIŲ ŠEIMAI 
REIKIA PAGALBOS

v-vz.
i -1

ii

BRIDGEPORT — Bridgepor- 
to Chicagos miesto dalyj gyve
na neturtinga lietuvė našlė. Ji 
turi tris sūnūs, vieną dukterį. 
Vienas sūnūs, 12 metų, antras 
—16 m., trečias—18 m. Kiek 
duktė metų, nežinau.

18 metų jaunuolis Tonis Mn- 
cevičiukas nevaldo abiejų ko
jų ir vienos rankos, o antra 
ranką mažai tegali valdyti. 
Reikalingas yra “wheel chair”, 
bet, deja, nėra pinigų.

Draugiu patariama, motina 
Pranė Mocevičiene, sumanė su
rengti vakarėli. Pasidarė tikė- 

noma, kur pataiko tam prijau
čiančiu. gerai. Bet tokioj di
delėj Chicagoj yra ir gerai pa
siturinčių ir nuoširdžių lietu
vių.

Tie, kuriems neteks susitikti 
su tą neturtinga moteriške ir 
nelaimingo sunaus motina, ir 
kurie negali patys dalyvauti 
minėtam vakarėly j, malonėkit 
kokį dolerėlį į koncertą įdė
ję jai pasiųsti, žinoma, kartu 
ir suraminantį laiškelį. Jei kas 
neišgali vienas to padaryti, ga
li kad ir keli susidėję.

Minėtas labdaringas vakarė
lis įvyks gegužės 11 d. Kazio 
Ūkelio svet., prie 31 PI. ir Li- 
tuanica Avė.

Ju namu adresas: Frances 
arba Tonis Moce- 

, Chicago, 
Grasas

Mocevičienė 
vič, 917 W. 35th St 
III.

įdomi Paskaita 
Apie Karą, 
Pasaulio Ateitį
Rytoj, Viking Salėj: Skaitys 

August Claessens

Northsidės Viking salėj, ad
resu 2741 W. North avenue, 
prie California avenue, rytoj 
vakare įvyks įdomi paskaita.

Ją skaitys socialdemokratų 
federacijos veikėjas New Yor- 
ke, August Claessens. Jo tema 
yra, “Dabartinis Karas Europoj

Mr. Claessens yra plačiai ži
nomas darbininkų judėjime 
kaipo organizatorius Interna
tional Ladies Garment Work- 
ers unijos, ir Amalgamated 
Clothing Workers of America. 
Jis kalba labai įdomiai ir yra 
nuodugniai susipažinęs su Eu
ropos istorija ir politika.

Paskaitą jam rengia Ameri
kos Socialdemokratų Federa
cijos Chicagos skyrius. Pra
džia 8:30 valandą vakare, 
paskaitos bus klausimai ir 
skusijos.

Po 
di-

La Follette 
Chicagoj

Rytoj Chicagos universiteto 
teisių studentams kalbės PhL 
lip La Follette, buvęs Wiscon- 
sino gubernatorius ir steigėjas 
pažangios “trečiosios partijos”. 
Kalbą sakys Intemacional 
House rūmuose.

Rado Užmuštų 
Žmogų Ant Elevei 
terio Bėgių

Ant iškeltų eleveiter.'o trauki
nių bėgių, tarp Halsted ir Wil- 
low gatvių vakar buvo atras
tas kūnas apysenio žmogaus. 
Policija spėja, kad tai buvo 45 
metų cliicagietis, Henry Sedel- 
meier, nuo 1337 Newport ave„ 
Peter Fox bravoro tarnauto
jas. •

18 metų jaunuolis nevaldo rankų ir kojų

VAKAR CHICAGOJE

Jos Yra *'Kompaninės Kraujų parūpino tėvas, Johii 
Plechaty* Plechaty šeima gyve
na ad. 3012 South Pulaski Rd.

chica- 
’ gimė

Antradien., gegužės 7, 1940
-------- — —........ «*•*** ■ ■ — --------. --

na OJIENU-aCME Teieprioto
Anglų kareiviai, kurie pateko vokiečiams į nelaisvę Norvegijoje.

Pataria Internat. 
Harvester Firmai 
Panaikinti 6 Unijas

Eąuipment unijos skundu, fe- 
deralė darbo taryba padarė 
tyrinėjimą International Har- 
vester bendrovės santykių su 
darbininkais.

ba vakar išleido rekomendaci
ją lai firmai panaikinti šešias 
unijas šešiose savo dirbtuvėse, 
Chicagoje ir kitur, ir su jomis 
nedaryti jokių sutarčių. Tary
ba surado, jog los unijos yra 
“kompaninės”, pati bendrovė 
jas suorganizavo ir jų darbuo
tę kontroliuoja. Tos “kompa- 
ninės” unijos, rekomenduoja
mos likvidavimui yra:

Employees Mutual Associa- 
tion, International Harvcster 
“McCormick” dirbtuvėj, Chi
cagoje;

West 
Union, 
vėj;

Rock 
ciation, 
tuvėj;

United Motor Poįver 
ciation, Rock Islando ' dirbtu
vėje;

Employees Association o f 
East Moline YVorks, East Mo
line, III., ir

Harvester Employees Indaš
triai Union, Milwaukee,

Pullman Independent 
West Pullman dirbtu-

Asso-Falls Employees 
Rock Falls, III.,

Asso-

Wis.

Rado Gatvėj
Užmušta Westsides<

Gyventoja
—Automobilių Nelaimes Chi- 

cayoj ir Apylinkėj—

• Ties 4700 Roosevclt Road. 
netoli Cicero avenue, gatvėj 
buvo atrastas negyvas westsi- 
dietis siuvėjas, Daniel Pisor. 
Jis buvo lietuvis, apie 40 metų 
amžiaus ir gyveno adresu 2348 
South Leavitt Street.

par- 
van-

Policija spėja, kad jį užmušė 
automobilis, prie, kurio vairo 
buvo “bit-and-run” vairuoto
jas. Mašina Pisor’o kūną 
mušė ir pritrenkė prie 
dens stulpo.

Kitos Nelaimės
Prie vieškelio U. S.

63 metų 
iš Crovvn

30 ir 
Indiana 55 krvžkelio susikūlė 
du automobiliai. Rezultate vie
nas žmogus buvo užmuštas, o 
trys sunkiai sužeisti.

Užmuštasis buvo 
William M. Doan, 
Point, Indiana.

Automobilių nelaimėse taip
gi žuvo sekami žmones:

26 metų Edivard Gengel, 640 
Dickens avenue, ir

80 metų ir akla Bertha Me- 
katinski, 6443 Bosworth avė.

y
Sunkiai Sužeidė Policistą
• Prie Broadway ir Carmen 

avenue automobilis sunkiai su
žeidė policistą Michael Demith 
iš Summerdale nuovados.

Prie to kryžkelio buvo susi- 
kulę trakas ir keleivinis au
tomobilis. Eidamas pro šalį, 
Demith nelaimę pastebėjo ir 
išėjo į gatvę abu automobilius 
apžiūrėti, čia staiga pasirodė 
greitai važiuojantis mašina ir 
Demithą parmušė. 19 metų 
jaunuolis Irving Johnson, nuo 
1809 Lawrence avenue, auto
mobilio vairuotojas buvo su
imtas.

Suėmė 4 Žmones
Kamantinėjimui 
Apie ‘ Kūdikių Biznį”
Areštą padarė lietuvis Frank 

Kazlauskas

Lake apskričio šerifo pagal
bininkas Frank Kazlauskas sek
madienį suėmė dvi chicagietes, 
kurias Cook apskričio- teismo 
teisėjas Fisher įsakė suimti už 

pirkliavimą kūdikiais, 
buvo padarytas Dunes

tariamą 
Areštas 
Parke, prie Waukegano, kur 
ieškomos moterys buvo apsigy
venusios “trai’eryje”.

Suimtosios yra 64 metų Mae 
Smith, ir jos 43 metų duktė 
Mary Smith. Jos užlaikiusios 
kūdikių namus, adresu 2415 
Winnemac avenue, Ch’cagoj. 
Ten buk jos “priglausdavo” ne
turtingas ar nevedusias moti
nas, atimdavo ji] kūdikius ir 
vėliau parduodavo turtucl ams, 
kurie norėjo augintinių.

Kartu su Smith / moteriškė- 
mis buvo suimta' kokia tai Ha-1 rengia jai pagerbti didelį ir mil

žinišką bankietą sekantį sekma-zel Rockvvell, iš Toledo, Ohio 
jų draugė, ir Charles Schillin- dienį, gegužės 12 d. IIollywood 

6460 N. Newland avenue, svetainėje, 2117 W. 43rd Street,ger,
real estate agentas.

Skandalas iškilo, kai jauna
chicagietė Ethel De Patie pasi- |draUgų ir draugių be p. Onos 
skundė teismui, jog moteriškės 
pareikalavo $150, kai ji papra-

moteriškės

Paliuosuos Gengste- 
ri Brothers Iš
Kalėjimo

Nesidžiaugs Laisve.
Jolieto kalėjimo viršininkas 

Ragen paskelbė, kad birželio 
10 d., terminą kalėjime už
baigs garsus Chicagos gengsl*- 
ris Lco Brothers, kuris 1930 
metais nužudė) dienraščio 
“Tribūne” reporterį, Jake Lin- 
gle. Tas įvykis Chicagoj su
kėlė daug triukšmo.

Bet Brothers’ui 
džiaugtis laisve. Kai tik jis ap
leis kalėjimą, tai jis bus vėl 
areštuotas. St. Louiso, Missou- 
ri, policija turi išdavusi va- 
rantą jo areštui už’ kitą žmog
žudystę, papildytą tame mies
te 1929 metais.

neteks

Motinų Dienai 
Piknikas

Vietos pa* 
pa-

ROSELAND.
rapija Motinų Dieną rengia 
vasarinį pikniką Vytauto Dar
že, prid Cravvford ir 115-tos. 
Bus ten visokių įvairenybių ir 
progų smagiai laiką praleisti. 
Tuo rūpinasi pikniko rengėjai 
— parapijos komiteto nariai, 
kurių dabar yra 20.
'į’į'Visps 
pikniką, bus jo “garbės vieš
nios”.

motinos, atsilankę į

•’u. >ibiriai Naujiems?
'"oda naudą dėlto

..J oačioa Naujienos 
j i a naudingos.

į

v.... ss

Naujos Uniformos Firma Turi Gražinti 
Policistams

Kadangi oras tikrai jau at
šilo ir nėra abejonių^ jog pa
vasaris jau čia, Jai policistai 
skryniose uždaro 3avo žiemi
nes uniformas ir šiandien pa
sirodys su naujomis, pavasa
rinėmis uniformomis.

Davgin
• , f

Pokilis įvyks sekmadienį, 
gegužės 12-tą

Ona Davgin
- I

Tš-š-š-š-š... Tik nepasakykite
Onai Davgin, kad jos draugai

3 vai. po pietų.
šis pokilis yra rengiamas jos 

žinios. Aš, kaipo reporteris, ši
tą paslaptį iki šiolei išlaikiau ir 
neišsitariau p. Onai “ą ne žo
džio”, nors aš ją jau daugelį 
sykių pasit kau ir manau, kad 
ir šio pagerbimo pokilio rengė
jai jai dar nieko nesakė.

Aš žinau, kad jau šimtai bi-

Onos draugų ir pažįstamų ir ti
kiuosi, kad ir jie dar nieko ne
pasakė. Todėl visi, tš-šš-š-š!

šiuo paskelbimu aš suteiksiu 
progą dalyvauti pagerbimo po- 
kilyje ir tiems, kurie dar nieko 
nežinojo. Be| turint omenyje 
faktą, kad panašiems parengi
mams dalyvių skaičius turi bū
ti žinomas iš anksto, tai visi, 
kurie pageidaujate dalyvauti, 
urnai kreipkitės pas visiems 
gerai žinomą mano ir p. Onos 
draugą, Alex Šliller, 4158 So. 
Western Avė., ii? įsigykite bilie
tą. Arba telefonuokit Lafayette 
4297.

Visų p. Onos Davgin pager
bimo poki’yje dalyvumas yra 
pageidaujamas, nes ji to pager
bimo yra pilnai užsipelniusi.

Kas nepažįsta Oną Davgin? 
Ji yra gabi ir nenuilstanti vi
suomenės veikėja. Ji dalyvauja 
visuose viešuose visuomeni
niuose parengimuose. Ji yra 
gabi aktorka ir scenos mėgėja. 
Ji yra gabi korespondentė ir 
aprašo visokius dienos nuoty
kius. Jos vaikučiai visada lošia 
svarbias roles musų parengi
muose.

Beje, Ona Davgin, smarkiai 
pasidarbavo “Naujienų” jubi
liejiniame kohteste ir pasiekė 
trečią vietą su 121,200 bąl :ų.

Tadgi, sekantį sekmadienį^ 
gegužės 12 d., bukite visi Holly- 

BRIDGEPORT — Draugijos 
Palaimintos Lietuvos mėnesi
nis susirinkimas įvyksta tre
čiadienį, gegužes 8 d., 7:30 v. 
v., Chicagos Lietuvių Audit., 
3133 So. Halsted St.

šiame susirinkime bus galu
tinai nutarta koks bus musų 
šios vasaros piknikas. Padaryti 
nutarimai pikniko reikale bus 
griežtai vykinami, tad skaitlin
gas narių atsilankymas yra 
būtinai reikalingas.

Miisų piknikas įvyksta Jfune- 
wood Inn svetainėje, 2417 W. birželio 9 d., Kubiliaus darže, 

netoli tautiškų kapinių.
Draųg. Kopesp

43rd St., 3 vai. po pietų.
Steponas Narkis.

Darbininkams 
$4,000.00
Nusidėjo Valandų Įstatymui.

Federalis teisėjas Baruos su
rado, kad Peacock Bcverage 
Company, 3738 W. Jackson 
Blvd., nusidėjo federaliam al
gų ir valandų įstatymui. Vertė 
savo darbininkus ilgiau dirbti, 
negu tas įstatymas leidžia, ir 
nemokėjo minimom algų.

Firmos viršininkai nutarė 
sugrąžinti darbininkams $4,- 
000 nedamokėtomis algomis, 
taipgi ateityj mokės pusantros 
algos už viršlaikį. Darbininkų 
firma turi apie 60.

Onos Skeveriutės
Koncertas Gražus

Pilna salė publikos

Chicagos muzikos mylėto
jams lietuviams ne kartą teko, 
per daugelį metų, gėrėtis jau
nos dainininkės, Onos Skevc- 
riutės, talentu. Retas yra lietu
vis, kuris, lankydamas Pirmyn 
choro parengimus, nebūtų susi
pažinęs su jos maloniu balsu 
ir jį pamėgęs.

Nenuostabu todėl, kad K'm- 
ball Hali salė buvo pilna sek
madienį p. Skeveriutės koncer
te. Čia susirinko dainos mylė
tojai, kurie norėjo pagerbti p-lę 
Skeveriutę ir jai suteikti ener
gijos toliau lavintis jos numy
lėtoje muzikos srityje.

P-lė Skeveriutė išpildė pro*, 
gramą iš šešiolikos kurinių. 
Rinkinys buvo įvairus ir įdo
mus, susidedąs iš vokiškų, fran- 
euziškų, italioniškų, angliškų ir 
lietuviškų kompozicijų. Daini
ninkei akompanavo p. Symela 
Zimmerman, kuri su p. Grace 
Wilkinson paskambino ir kele
tą duetų.

Po programo daugelis iš pub
likos pasiliko ypatiškai pasvei
kinti p-lę Skeveriutę. Visi susi
rinkusieji džiaugėsi jos pažan
ga. —M.

Palaimintos Lietu 
vos Draugijos 
Susirinkimas

Įvyksta TrečiadienĮ

LIBERTY GROVE
DARŽE

WILLOW SPRINGS. ILLINOIS 
83 IR WILLOW SPRINGS ROAD

e

22 Uncijų Kūdikis 
Gerai Laikosi

9 Michael Sodnick, 50, nuo 
321 Hill Street, pasigėrė alinėj 
ir pradėjo šaukti, kad jis už
mušė savo žmoną. Tuojau pri
sistatė policija ir jį suėmė. Iš
girdusi apie areštą, “nužudyto
ji” Sodnick’o žmona atėjo į 
Chicago avenue policiją savo 
vyrui laisvę atgauti, bet apgau
ti policistai atsisakė Sodnick’ą 
paliUosuoti. Jį baus už betvar
kės kėlimą.

O Prie Jackson Parko iš Mi- 
chigan ežero buvo ištrauktas 
kūnas 40 metų chicagiečlo 
James Svehla, nuo 5232 S. Ca
lifornia avenue* Jis buvo bedar 
bis ir giminės spėja, kad nusi
žudė.

e 35 metų chicagletis Joseph 
Norman mirtinai susižeidė nu
kritęs nuo eleveiterių platfor
mos, prie Paulina ir Lake gat
vių. Gyveno adr. 1728 Lake st.

• Acc Junk Dcalcrs sandėly
je, 2531 Huron street, gaisra-; 
padarė apie $5,500 nuostolių, 
įstaiga užsidegė nuo neatsar
giai pamesto cigarcto.

O Pasiėmusi savo vyro-poli- 
cisto revolverį nus šovė 30 me
tų Mrs. Elsie Link, 1618 N. 
Oakley avenue. Jos vyras, Wal- 
ter Link, tarnauja Summd?r- 
dale nuovadoj. Nusižudymo 
priežastis nežinoma.

• Nuo perdidelės dozos mie
go miltelių mirė 30 metų chica- 
gietis, Herbert AVilliams, 27 56 
Hampden Court, o sunkiai su
sirgo 35 metų Waltcr Niemann, 
1751 LeClaire avenue.

o Prie Grand ir Central avė. 
sekmadieni buvo pasekmingai 
atliktas komplikuotas ir sun-

vienos moterys ir vyrų ^us dari)as. 200 darbin'nkų nu
kėlė apie 2,400,000 svarų sve
riantį tiltą 40 pėdų nuo vietos, 
kur pirmiau buvo Darbas už
truko 3 valandas. Prie to kryž- 
keliomiestas tiesia naujus ke
lius ir daro kitus pagerinimus 
ir dėl to buvusį tiltą reikėjo 
perkelti kiton vieton.

q 45 metų trokų šoferis Ed- 
ward Allen, nuo 4162 West 25 
Place sekmadienį buvo nuvykęs 
į šokius laivyno prieplaukoj, 
prie ežero. Ten gerokai gėrė. 
Eidamas namo nekaip tegalėjo 
kojas suvaldyti, įkrito į vande
nį ir prigėrė.

. o Nuo 228 N. LeClaire avė., 
kur ugniagesiai buvo suvažiavę 
gaisrą gesinti, šposininkai pasi
vogė raudoną ugniagesių vado 
automobilį, priklausanti bata
liono viršininkui Albert Bartke. 
Pasivažinėję, piktadariai paliko 
automobilį ieloj, ties 431 N. 
Leamington avenue.

gietei Adei i ne Plechaty 
sunus, sveriantis tik 22 uncijas, 
nepilnai pusantro svaro. Ne
žiūrint mažumo, kūdikis gerai 
laikosi ir dabar randasi po spe- 
ciąle Michael Rcese ligoninės 
daktarų priežiūra. Kūdikio gy
vybę pirmomis valandomis 
daktarai palaikė duodami jam

Suvalkiečiai, Sako, 
Darbštus, Bet 
Perdaug Kuklus
Savo Veikimo “Nebųstina.

MARQUETTE PARK. — Su
valkiečių D-jos vakaras, ba
landžio 28 d., Marąuette Parko 
svetainėje, 6908 So. Weslcrn 
avė., įvyko gražus suvalkiečių 
pavasarinis balius.

Draugijos pirmininkas, A. 
K. Valiukas, po trumpos kal
bos perstatė chorą, kuris p-lės 
Genovaitės Zelniutės vadovau
jamas gražiai sudainavo ke
lias dainas. Tikras siurprizas, 
kad į kokias šešias savaites 
choras buvo sumokintas. Be 
abejo, tolinus dar geriau su
sidainuos.

Vienas berniukas pagrojo 
akordioną ir pasakė eiles. Jau
na mergaitė taipgi gražiai de
klamavo. Kelias dainas sudai
navo 
kvartetas.

Pabaigoj progranio pirm. A. 
K. Valiukas, kvietė visus pri
sidėti prie, choro, kur galima 
grąžiai naudingai praleisti lai
kas.

Nekviestas
Buvo malonu matvti, kad 

tūlas “Edis”, kokių trijų metų 
berniukas, dainuojant chorui 
ir grojant akordeonistui, tai i 
programistus tai į publiką ap
sigręždamas tropniai į laktą 
mojo abiejomis rankutėmis.

ir orkestrui.
Suvalkiečiai 

malonus žmonės, 
kuklus. Jie savo veikimo 
bustina”. Rodos, kad ir 
savo vakaro negarsino.

Šakiams grojo J. Grušo or
kestras. Kaip seniems taip ir 
jaunuoliams patiko.

—Žemaičio Sunus.

darbštus ir 
bet jie per- 

‘ne- 
ši to
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