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BET ANGLIJA LAUKIA PAKEITIMU 
VALDŽIOJE

Trečiadienį Chamberlain laimėjo parla
mento mažumos pasitikėjimą

LONDONAS, Anglija, geg. 
9. — Britanijos parlamentas 
ketvirtadienį išsiskyrė trumpų 
atostogų. Jis vėl susirinks ge
gužės 21 dienų.

Bent iki to laiko,, atrodo, 
Chamberlaino valdžia yra nu
tarusi pasilikti of se. Kokie pa
keitimai vėliau įvyks, kol kas 
nežinia. O pakeitimų Anglija 
laukia.

Trečiadienio balsavime Cham- 
berlan gavo 281 atstovo pasi
tikėjimų. Prieš pasitikėjimų 
balsavo 200 atstovų. Jis laimė
jo pasitikėjimą 81 balso dau
guma, kuomet praeity keliais 
atvejais laimėjo jį 200 balsų
dauguma. nisterių konferencijoje, ar svar-

Reiškia, jo šal ninku daugu- stys sudarymą plačios koalici- 
ma žymiai sumažėjo. Bet tai nes valdžios, kurion įeitų visų 
ne viskas. Dalykas toks, kad1 svarbiųjų partijų atstovai?

SPAUDA REIKALAUJA, KAD CHAM
BERLAIN PASITRAUKTŲ

LONDONAS, Anglija, geg. 
9, — Nors Chamberlain gavo 
parlamento pasHikūiitpą^. bet 
Anglijos spauda nesiliauja rei
kalavusi, kad jis režlgnaotų.

Dienraštis *‘Daily Mail” ket
virtadienį rašo: Chamberlain 
turi rezignuoti. Dienraštis 
uThe News Chronicle” taipgi 
reikalauja naujos ministerijos.

Chamberlain ir jo 
kabinetas neketi

na rezignuoti
LONDONAS, Anglija, geg. 

9. — Chamberlain ketvirtadie
nį pareiškė, kad jis ketina pa
ruošti debatus karo vedimo 
klausimais į dvi savaites lai
ko, jeigu tokių debatų reika
las pasirodys.

Iš šito jo pareiškimo daro
mas išvadas, kad Chamberlain 
asmeniškai ir jo kabinetas ne
ketina rezignuoti bent artimoj 
ateity.

Trečiadienio balsavime Cham- 
beflain gavo pasitikėjimą 281 
balsu prieš 200 balsų. Viso par
lamente yra 615 atstovų. Tai
gi Chamberlain tikrumoje lai
mėjęs mažumos pasitikėjimą.

Mirties bausmės rei
kalauja šnipams ir 

sabotažuotojams
LONDONAS, Anglija, geg. 

9. — Vidaus reikalų ministe-r 
ris Sir John Anderson paruo
šė naują bilių parlamentui svar
styti. Bilius taikomas kovai sų 
vidaus priešais. Už kai kuriuos 
svarbius sabotažo ir šnipinėji
mo aktus bilius reikalauja net 
mirties bausmės kaltininkams.

Chicagai ir apieilnkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauta:

Giedra; temperatūra žymiai 
nepasikeis; saulė teka 5:36 v. 
r., leidžiasi 7:57 v. v.

parlamente yra • GI5 atstovų. 
Gi Chamberlain gavo pasitikė
jimą 281-no atstovo. Faktinai 
jis laimėjo tik parlamento ma
žumos pasitikėjimą.

Tuoj po to, kai ketvirtadie
nį parlamento posėdis užsidarė, 
Chamberlain ir jo ministeriai 
išėjo konferencijai. Netrukus 
išėjo oficialios opozicijos —■ 
darbiečių — vadai Clement Att- 
lee ir Arthur Greenwood, taip
gi liberalų vadai Archibald Sin
clair ir Lloyd George.

Parlamento narių tarpe, ry
šium su jų išėjimu, kilo klau
simai, ar ir jie dalyvaus mi-

Darbiečių organas “The Daily 
Herald” kalba: Parlamentas 
pašalino p-ną Chamberlainą. 
Moraliai ir politiniai jis yra 
nugalėtas. Tautos valia sako: 
Chamberlain turi pasitraukti.

Anglijos spauda reikalauja, 
kad nauja ministerija butų su
sidaryta iš visų svarbiųjų par
tijų-

2,500,000 Britanijos 
vyrų gali pašaukti 

kariuomenėn
LONDONAS, Anglija, geg. 

9. — Karalius Jurgis VI ket
virtadienį pasirašė proklamaci
ją, kuri leidžia Britanijos vy
rus amžiuje tarp 27 ir 36 pa
šaukti karo tarnybai. Jie bus 
užsiregistruoti gegužės 25 d. 
Apskaičiuojama, proklamacija 
liečianti 2,500,000 vyrų.

Norvegijos partiza
nai kovoja su vo

kiečiais
STOCKHOLM, Švedija, geg. 

9. — Čia gaunami pranešimai, 
kad apie 300 norvegų partiza
nų Trondheimo apylinkėje te
bekovoja su vokiečiais okupuo- 
tojais. šitie Norvegijos parti
zanai davę vienas kitam priža
dą kovoti iki paskutin’s iš jlJ 
ŽUS.

Partizanai veikia taipgi miš
kais apaugusioj ir kalnuotoj 
Oslo apylinkėje ir į šiaurę nuo 
Oester klonio.

Vokietija nuleido 
parašiutais kareivius 

sąjungininkų už
nugary

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
9. — Pranešama, Vokietijos ka
riuomenė iš lėktuvų nušilę’do 
žemėn į šiaurės rytus nuo Nar
viko — užnugary sąjunginin
kų kariuomenės, kuri yra ap- pavojum šaliai ir kad valdžia 
supusi nacius Narviko apylin- imsis griežtų priemonių kovo- 
kčje, Norvegijoje. je su teroristais.

ivAUJitri v-aumk reiepnoto
ROTTERDAM, OLANDIJA. — Visur liko iškabinti valdžios pranešimai apie

apgulos stovio įvedimą.

Skelbia paskandinę 
dideli sąjungininkų 

transportą
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

9. — Vokietijos karo vadovy
bė ketvirtadienį paskelbė nau
jus laimėjimus: vokiečiai pa
skandinę didelį sąjungininkų 
transporto laivą Narviko van
denyse, gi britų submariną vo
kiečiai paskandinę Skagerrake.

Vokiečiai sugrąžin
sią Windsorui sostą

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
9. — Naciai valdininkai kalba,s 
kad, Vokietijai laimėjus karą, 
į Anglijos sostą busiąs sugrą
žintas Windsono hercogas, bu
vęs praeity karalius Edward 
VIII.

Armija paėmė savo 
kontrolėn Vokietijos 

geležinkelius
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

9. — šios savaitės pabaigoje 
Vokietijos armija paėmė visą 
geležinkelių sistemos Vokieti
joje kontrolę. Privačių piliečių 
kelionė geležinkeliais bus su
mažinta, nes keliai reikalingi 
karo veiksmams.

Nedavė leidimo Ni- 
žinskiui į Jungt. Val

stijas atvykti
ZURICH, Šveicarija, geg. 9. 

— Jungt. Valstijų konsulas at
sisakė duoti leidimą išgarsėju
siam šokėjui, Vaclovui Nižin- 
skiui, į Jungt. Valstijas keliau
ti, nors Jungt. Valstijų darbo 
departamentas ir sutiko Nižin- 
skį į Ameriką įleisti.

Nižinski sirgo pamišimo li
ga ir dabar povai sveiksta.

De Valerą įspėjo 
Airijos teroristus
DUBLIN, Airija, geg. 9. — 

Airijos premjeras De Valera, 
kalbėdamas per radiją, trečia
dienio vakare įspėjo airius te
roristus, kad jų žygiai grės a

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

LONDONAS, Anglija, geg. 
9. — Ketvirtadienį įvyko kon
servatorių partijos vadų kon
ferencija. Nuo jos, manoma, 
priklausys, ar Chamberlain re
zignuos, ar pasiliks valdžioje.

—*<x-—-x—x—
LONDONAS,. Anglija, geg. 

9. — Britanijos spauda kalba, 
kad trečiadienio balsavimas, iš
reiškęs pasitikėjimą Chamber- 
lainui, faktinai reiškia nepasi
tikėjimą premjeru. Akcentuo
jamas faktas, kad net daug 
konservatorių balsavo prieš 
Chamberlainą.

---- X.-----X—-X-----

LONDONAS, Anglija, geg. 
9. — Jeigu Chamberlain rezig
nuotų, tai stipriausi kandidatai 
premjero vietai naujoj valdžio
je esą lordas Hajifax ir Lloyd 
George, kalba Britanijos poli
tikos stebėtojai. Churchillio 
šansai sumažėję po trečiadienį 
kalbos.

’ ---- X-----X—X-----

PARYŽIUS, Prancūzija, geg. 
9. — Prancūzijos ministerių ka
binetas ketvirtadienį turėjo 
dviejų valandų konferenciją. 
Svarstė politinę padėtį Londo
ne. 

-----X-----X—X—

BRUSSELS, Belgija, geg. 9. 
— Padėtis Belgijoje ir Holan- 
dijoje ketvirtadienį atrodė kiek 
aprimusi, nes Vokietija nepa
rodė veiklos. Bet abiejų ma
žų jų šalių budrumas nesiliauja. 
Holandija uždraudė svetimų ša- 
’ių lėktuvams nusileisti Amster* 
damo aerodrome.

—x—x~—x-~-
BELGRADE, Jugoslavija, ge

gužes 9. —, Rusija ir Jugosla
vija atsteigsiančios diplomati
nius santykius. Jugoslavijos 
karinė komisija neužilgo vyks 
į Rusiją.

■■■ . ■ •— '■ ■■ I .1 I*

Nenori Hitlerio 
džiabo

H0LLYW00D, Cal., geg. 9. 
—Twentieth Century-Fox kom
panija ruošia filmą “I Married 
a Nazi”. Veikale yra svarbi 
Hitlerio role. Ji buvo pasiūly
ta aktoriui Jack Cooperiui loš
ti. Cooper atsisakė. Numatoma, 
kad atsisakys ir kai kuriė ki
ti aktoriai paimti ją.

Kalba apie Jugosla- 
. vijos susitarimą 

su Rusija
BELGRADE, Jugoslavija, ge

gužes 9. — Neseniai buvo pa
skelbta, kad Jugoslavija ir Ru
sija veda prekybos derybos ir 
kad Jugoslavijos ir Rusijos d - 
plomatiniai santykiai busią at
naujinti. Abiejų šalių santykiai 
nutruko po Rusijos revoliuci
jos 1917 m.

Ketvirtadienį paskelbta, kad 
Jugoslavijos karinė komisija 
neužilgo vyks j Maskvą. Ma
toma, jogei Jugoslavija ieškan
ti Rusijos pagalbos prieš Mus- 
solinio ir Hitlerio užsimojimus 
Balkanuose.

Savo keliu sąjungininkai pri
žadėjo Jugoslavijai -pagalbą, 
jeigu ją užpultų Mussolinis, ar
ba Hitleris, arba abu diktato
riai kartu.

Bendrai tikimasi, kad Jugo
slavija ir Rusija atsieks sus - 
tarimą. <

Kalbama apie Fran- 
euzijos ministerių 
kabineto pakeitimus

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
9. •— Francuzijoj, ryšium su 
sąjungininkų nepasisekimais 
Norvegijoje, laukiama žymių 
ministerių kabineto pakaitų.

Belgai saugo Ant- 
werp uostą

BRUSSELS, Belgija, geg. 9. 
— Stipri sargyba ketvirtadie
ni pastatyta saugoti Antwerpo 
uostą, Belgijoje.

Meksika gavo iš Vo
kietijos tiltą

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
s ka, geg. 9. — Meksika gavo 
iš Vokietijos visas' 750 pėdų 
tilto dalis. Gavo taipgi visą 
mašineriją, reikalingą elektros 
įmonei įrengti. Be to, Vokie
tija pasiuntė į Meks ką 75 Švei
carijos veislės raguotes.

Meksika užmokėjo Vokieti
jai aliejum už siuntas. Alie
jus buvęs pasiųstas Vokietijai 
pirm karui prasidės ant. Nepa
skelbta betgi, kuomet Meksika 
gavo Vokietijos produktus.

VĖLESNI PRA
NEŠIMAI TELEGRAMOS 

E LIETUVOS
— Britanijos admiralitetas 

ketvirtadienio vakare paskelbė, 
kad britų submarinai paskan
dino vieną vokiečių transporto 
laivą, sunaik'no antrą ir dar 
užgavo 11 kitų laivų. Britani
jos submarinai užpuolė tris 
Vokietijos laivų konvojus. Kur 
atakos įvyko nepaskelbta, bet 
manoma, kad vokiečius ištiko 
nelaime gabenant kariuomenę į 
Norvegiją. Admiralitetas anks
čiau pripažino, kad du Brita
nijos submarinai, Sterlet ir 
Tarpon, žuvo.

— Ketvirtadienio vakare pra
nešta, kad Darbo Partija atsi
sakė įeiti j valdžią, kuriai 
Chamberla n vadovauja. Dar- 
biečiai atmetė Chamberlaino 
pakvietimą.

— Ketvirtadienio vakare Ho 
landi joj išleisti nepaprasti bu
deli įsakymai. Atrodo, kad ša
liai gresia rimtas pavojus.

Mussolinis nekalbė
jo apie karą

ROMA, Italija, geg. 9. — 
Ketvirtadienį Romoje ir kituo
se Italijos miestuose minėta ar
mijos ir imperijos diena. Su
sirinkusi ties Palazzo Venezi? 
rūmais mirtia reikalavo Mussd- 
linio pareiškimo apie Europos 
karą.

Mussolinis kel ais žodžiais 
pasako, kad šį kartą nutylė
siąs. Jo tylą gi sulaužysią fak
tai.

Kiti nacių vadai akcentuoja 
mintį, jogei Italijos ruošimąsi 
karui nereiškia, kad ji ruošiasi 
tuojau šokti į karo sūkurį.

Lenkų ątbėgėlių į
• Vilnių padėtis 

sunki
CHICAGO, geg. 9. — Gil- 

berl Redfern paruošė raportą 
generolui Wood, Paderewskio 
Fondo Lenkams šelpti pirmi
ninkui (Chicagos srity). Ra
portas kalba apie sunkią 25,- 
000 lenkų ątbėgėlių padėtį Vil
niuje. Lenkijos valiuta pasida
riusi bevertė. Jeigu atbėgėliai 
turėjo kokių brangmenų, tai 
jos jau parduotos, kad galėjus 
maisto nusipirkti.

Lietuvos organizacijos teikia 
kiek galėdamos pašalpos, \ta- 
čiau atbėgėl ų padėtis vis vien 
sunki. \

T* \
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Užgyrė reikalavimą 
$975,000,000 WPA 

darbams
WASHINGTON, D. C., geg. 

9. — Atstovų rūmų asignacijų 
pa-komitetas ketvirtadienį už
gyrė prez. Roosevelto reikala
vimą $975,000,000 WPA dar
bams.

Metus laiko nebuvo 
lynčiavimų pietų 

valstijose
ATLANTA, Georgia, geg. 9. 

— Naktį į žetvirtadienį suka
ko ištisi metai, kai pietinėse 
valstijose nebuvo lynčiavimų.

KAUNAS, gegužės 7 d. — 
Sekmadienį, gegužės 5 d., Vil
niuje ir visoje Lietuvoje buvo 
švenčiama Motinos Diena. Ta 
proga apdovanota per 300 gau
sių šeimų.

— švietimo ministras K. Jo
kantas, priėmęs Vilniaus arki
vyskupijos kanclerį, pareikala
vo sutvarkyti bažnyčiose pamal
das.

— Seimas priėmė nepapras
tuoju metu tautos ukiui tvar
kyti įstatymą krašto ekonomi
niam gyvenimui centralizuoti ir 
amato verslo įstatymą kvalifi
kuotiems amatininkams ruoš
ti.

— Ministras pirmininkas sa
vo kalboje Prekybos Rūmams 
nurodė būtinybę privatinius in
teresus derinti su valstybės rei
kalavimais, tačiau pabrėžė, kad 
Lietuvos ūkinės santvarkos pa
grindine linkme ir toliau lieka 
privatinės iniciatyvos bei pri
vatinės nuosavybės gerbimo 
lesnys.
.910 m. gegužės S d.

Kreditas ir kelio
nėms

NEW YORK, N. Y., geg. 9. 
— šešios dešimtys šeši Ame
rikos geležinkeliai paskelbė, 
kad pradedant gegužės 20 die
na publika galės važiuoti tais 
geležinkeliais kreditu. Kitaip 
tariant, geležinkeliai nereika
laus sumokėti bilietams iš ank
sto, kaip kad reikalaudavo iki 
šiol. Bilietams bus galima mo
kėti vėliau ir išmokėjimais.

Norint važiuoti pagal kredi
to planą reikės tik pranešti 
apie kelionę 24 valandas anks
čiau. Kreditą galės gauti as
mens, kurių kelionė kaštuoja 
$50 ar daugiau.

Amerikiečiai tikisi 
didesnio biznio

WASHINGTON, D. C., geg. 
9. — Viešas Britanijos vald
žios atstovų parlamento deba
tuose pripažinimas, kad Vokie
tijos oro laivynas yra žymiai 
stipresnis nei sąjungininkų, su
kėlė dėmesį Amerikos lėktuvų 
statybos pramonėje: amerikie
čiai tikisi, kad sąjungninkai 
vis daugiau lėktuvų užsakymų 
duos Jungt. Valstijose. šiuo 
laiku skubiai statomi jau duo
ti užsakymai.

VILNIUS. —• švietimo minis- 
teris pasirašė įsakymą, kuriuo 
Vilniuje legalizuojamos dvi žy
dų privatinės gimnazijos.

“Naujienų” Pinigų 
Siuntinio Skyrius

SIUNČIA PINIGUS
I LIETUVON

I
 Telegramų. Užtikrinama pilnas 

ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
Į 1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois

Ofisas atidaras kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po
piet.
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Rumunija ant bedugnės krašt G B H

(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA)

(Tęsinys) <
1909 m. Bukarešto darbinin-

rus, jog pradeda statyti grynai 
politinius reikalavimus, bet tų 
pačių melų spalių mėn. valdžia 
pradeda šį darbininkų judėjimų 
pulti ginklu sklaidydama darbi
ninkų mitingus šūviais. Darbi
ninkai ginasi ir pirmų kartų 
Bukarešto gatvės išvysta bari
kadas.

Bet valdžia dar pakankamai 
neįvertindama darbininkų judė
jimo pajėgumų, suareštuotus 
baudžia gan menkomis baus
mėmis: vienu-dviem mėnesiais 
kalėjimo, bet už tai visi areš
tuoti išėję laisvėn miršta nuo 
buvusių kankinimų policijoje. 
Valdžia, nenorėdama sudaryti 
baubų, stengiasi darbininkų ju
dėjimų numalšinti viduramžių 
metodais: nukankinti, užmušti 
iš pasalų žymesnius šio judėji-

karingų valdžios politikų. Val- 
džia kariuomenės pagalba de
monstrantus išsklaido, darbi
ninkų organų ‘‘Lupta’* (Kova) 
ir jaunuomenės laikraštį “Dar
bo Jaunuomenė” uždaro, socia
listų vadų, vėliau komunistų Ra- 
kovskį areštuoja, ištremia, ki
tus iš pasalų užmuša ir remian
tis karo įstatymais likviduoja 
pradėjusį stiprėti darbininkų ju
dėjimų. Galace skirstant darbi
ninkų demonstracijų užmušė 
devynis darbininkus įsakius pre
fektui Gusi. Tarp iš pasalų už
muštų yra Maks Veksler, spaus
tuvininkas, vienas iš geriausių 
Rumunijos socializmo judėjimo 
marksizmo teoretikų.

Darbininkų judėjimas turi 
lįsti į palėpes, kur išbūna ir vo
kiečių okupacijos metu, bet tuo 
visgi nepasisekė nei rumunams, 
nei vokiečiams okupantams vi

ACMĘ-NAUJIENŲ Weynvw
SPRINGFIELD, ILL.—Dwight H. Green (po kairei), 

republikonų kandidatas į gubernatorius, ir Hrry B. Her- 
shey, demokratų kandidatas.

■k®
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Bet darbininkų revoliucinis 
judėjimas auga ir valdžia ma
to, kad paprastais policiniais me 
todais šio darbininkų judėjimo 
nesunaikins ir griebiasi žiaures
nių priemonių.

Kuomet 1915 m. darbininkai 
sužino, jog Rumunija galvoja 
įsivelti į karų, suruošiama de
monstracijos nukreiptos prieš

SABERGMAN
1524 W.63-d ST.ZVį 
TEL.PROSPECT 3440dLJ|

bucinį judėjimų, kuris tuojau 
po iš karo virsta galingu ir jau 
1918 m. gruodžio 13 d. Buka
rešte paskelbiama generalis 
streikas, kuriame reikalaujama 
algų padidinimo. Šis streikas iš 
karto buvo apėmęs tik spaus
tuvės darbininkus, bet greitai 
apėmė visas darbo sritis. Val
džia griebiasi griežčiausių prie
monių ir darbininkams ramiai 
demonstruojant Bukarešto gat
vėmis, pasiekus Teatro aikštę, 
pasigirsta kulkosvaidžių tratėji
mas ir aikšte nuklota virš šim
to darbininkų lavonų. Socialis
tų partijos buveinė užantspau- 
duotaa, profsųjungų klubai už 
daryti, laikraščiai uždrausti, 57 
darbininkų judėjimo vadai su- 

|nnti ir atiduoti policijos sauva- 
Jiai, kur jie kankinami įvairiau
siais budais, kai kurie neišken-

1920 m. spalių mėn. 20 d. pa- bėgti socialistams už akių, pa
skelbiama vėl generalis streikas.1 skelbia streikų, anksčiau ir aiš- 
Reakcija kaupia jogas suteikti 
antrų smūgį darbininkams. Mal
šinti darbininkus pakviečia se
nų budelį, dabartinės “Liaudies 
Partijos” vadų, generolų Ave- 
resku, kuris jau kartų numalši
no valstiečius pasiųsdamas į 
anų pasaulį dargi 15,000,

Areštai, šaudymai, kankini
mai ir dargi pakorimai be teis
mo sprendimo (Bakeu miesto 
kalėjime uždusytas darbininkas 
Aronianu). Darbininkai bėgda
mi nuo represijų slapstosi miš
kuose, laukuose, kaimuose, kiti 
apsigyvena kalnuose...

Visi prisimena baisiuosius 
valstiečių sukilimo metus

ku, streikas pralaimiamas.
Darbininkų padėtis vis liūd

nesnė, nors gatvių kovos dažnė
ja...

Šiandien darbininkų judėji
mus Rumunijoje dar labiau su
siskaldęs, į jį kišasi grynai fa
šistines jėgos, kurios kiša tau
tybę, vieton klasės kovos, gi 
komunistų partija, suskilus į 
daugelį frakcijų ir virtus po pa
skutinių įvykių * ' aiškiu agentu 
rusiško imperializmo, visai su
maišė darbininkų protus ir į- _ 
stūmė darbininkija į desperaci-’jos valdininkų žiaurumu, 

girdi, valstybine sistema.

šom: rūpinasi vien slavais, kaip gybos sekimo būdas ir provoka 
nacistai vokiečiais.

Ne geriau sekasi ir su taip 
vadinamu Liaudies Frontu į ku
rį stalinistai nori įeiti, bet su į- 
patingomis privilegijomis ir ne
nori įsileisti eserų, kurie palai
ko artimus ryšius su taip va
dinamais trockistais ir kitais 
atskilėliais nuo komunistų par
tijos.

.Paskutiniai įvykiai pasaulyje 
ir ypač aiškus pasireiškimas ru
sų imperializmo, Besarabijoje 
galutinai suskaldė darbininkų 
vienybę, nes rusai laukia rau
donos armijos ir komunistai te
rorizuoja kitaip galvojančius 
darbininkus, negu komunistai 
nori.

Ir visu tuo naudojasi reakci
ja ir buržuazija turėdama ko
voti prieš jau suskaldytas dar
bo jėgas...

5. Rumunijos žvalgybos 
Metodai.

Rumunijos žvalgyba, vadina
ma “sigurianca”, sutvarkyta ly
giai taip, kaip ir daugeds pa-

torių naudojimas, bet pagrinde 
— kankinimai įr dargi iš pa
salų ar viešai žudymas nepa
kenčiamų asmenų pritaikant

mų".
Kankinimų tikslas ne tiek iš

gauti prisipažinimų iš suimtojo 
ir kitų išdavimas, bet neutrali
zavimas prasikaltėlio, t. y. ne
galint jam suruošti bylos, jį 
tiek pribaigti kankinimais, kad 
jis apleidęs kalėjimų visvien 
jau niekam nebus tikęs ir savo 
pairusia sveikata bei suardy
tais nervais nesuteiks pavojaus 
valstybei ir viešai tvarkai.

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE'

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 Ik: 

4 ir 7 iki 9.
’irmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr; V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

ir Akinius Pritaiko 
<343 8. HALSTED ST

ir skiriasi nuo kitų gal ypatin
gais savo brutaliais metodais.

Žvalgybos veikimo sistema 
remiasi ne prasikaltėlių sekimu, 
kaip daugelyje kultūringų kraš
tų, bet prasikalstame darbo iš
gavimu kankinimais ir už tai 
kankinimai Rumunijos žvalgy
boje kasdieniniai reiškiniai ir 
tai negalima skaityti pavienių 

bet

Mrs. A. K. JARUSZ 
x PHYSICAL 

THERAPY 
and MIDWIFE 

6630 S. Western av.
Telefonas: 

HEMLOCK 9252
Valandos nuo 10:0( 
v. r. iki 5 v. popie, 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki fi 
v. vak. šeštad. ir 
Sekm. pagal sutari

AKIU SPECIALISTAI

jų ir pesimizmų, nes, 
tiek laiko tikėta, jog tai darbi
ninkų gynėja ir pagaliau... pra- manijoje plačiau išplėstas žval-

Tiesa, paskutiniu laiku ir Ru-

BERGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS * ( i '

mulevų. sienij popieriaus Ir langų Meldų. 
Ateikite ) didžiųjų krautuvę prie Justine 
jralvės kampo ir gaukite dykai aleliu 
popieriaus pavyzdinę knygų. Dekoruokite 
labar—mokėkite vėliau pagal BERO- 
MAN'S naujuoju Is-ngvaus BudŽeto pla
nu. J<> savaičių niokėtis. Ateikite ir 
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutriniuoja dykai 
PRISTATYMAS dykai

Ess-A-Bee vidaus žibanti balta ir 1 
naujausios spalvos virtuvėms ir 
lėni inaleva. 
Ess-A-Ree Fiat Maleva luboms ir 
mosionis balta ir 12 
valandų varųlšas gerai 
aiėja baltai vaudepy.

(JAI.IONAS 
Topierių Valyklls arba 
Atdara antradieniais, ketvirtad. 

dieniais iki I) P. M.
Tel. PKOSPKCT 3110

’j^oje, kiti tuojau išėję iš kalė
jimo, treti pakliūva į beprotna
mius...

pa-

VIMO« 
niaudy-

inieKa-
81>al. Ehh-A-Byc 4 

dėvisi ir nesiaS-

*1.95
H. R. H. po 6c 

ir šeštų

liu ir džiaugiasi parbloškus dar
bininkus, bet tuo didesnis val
džios siutimas, kuomet mato, 

’jog nepraslinkus po šio smūgio 
ir dviems metams, darbininkų

m. 
pri- 
so-

didesniu pajėgumu. 1920 
Rumunijos profsųjungoms 
klauso 250,000 darbininkų, 
cialistų partijai iki 80,000 narių.

CRANE COAL COMPANY' 
5332 So. Long Avenue 

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

Sales Tax ekstra.

(1907).
Darbininkai nutaria atkeršyti 

valdžiai ir negalėdami išvystyti 
masines revoliucijos, griebiasi 
teroro. Įvykdo pasikėsinimų Se
nate ir keli senatoriai savo 
krauju atsako už darbininkų 
šaudymų ir kankinimų.

Reakcijai ir šį kartų liepusi-; 
sekė suteikti mirtino smūgio 
darbininkų jud^jjm^i..

Bet kylantis visame pasauly
je revoliucinis ūpas, bei mestas 
iš Maskvos obalsis, jog kylųs 
revoliucinis pasaulio gaisras, tu
rėjo savotiškos įtakos ir į Ru
munijos socialistų partijos vei
kimų.

Nežiūrint kylančios kartu re
akcijos, žlugusios Vengrijos so
vietų respublikos, kurių paskan
dino kraujuos Rumunijos ka
riuomenė, socialistų partija per 
1921 m. konferencijų skyla: 
dauguma (169) nutaria prisidė
ti prie Trečio Internacionalo, 
Valdžia to tik ir telaukė. Kaip 
tik sužinojo balsavimo rezulta
tus socialistų konferencijoje, 
apsupo namus, kur vyko kon
ferencija ir visus balsavusius už 
prisidėjimų prie komunistų par
tijos atstovus, kurie jau vieni 
buvo pasilikę, areštavo. Darbi” 
ninku frontas, įvykus šiam sky
nimui, susiskaldę ir valdžia nau-r 
Uodamosi larpusavčmis darbi- 

t 

mukų organizacijų rietenomis, 
kerta antrų smūgį visam judėji
mui.

Komunistų partija, kuri kar
ai veikdama su socialistais, bu-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTŲ 

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

i , Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausyklte radi o programų Antradienio I* šeštadienio ryt
mečiai*, 16:00 vai. ryto iš W. H, I. P, stotie* (1480 K.) 

BU POVILU iALTIMIERU.
vn

Laidotuvių Direktoriai

Dr. V. L SIEDLINSK;
DENTISTAS

Pirm,* Trečiadienį, šeštadieni
4631 So. Ashland Avė

Tel. YARDS 0994
Aitrad.j Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel LAFAYETTE 3050

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso v|al.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Oi iso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DRJ C. Z. VEZEL’IS f DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

į arti 47 Street
Telefonas YARDS 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
F Seredoj pagal sutartį.

.tiro, trečiadieniais ir sekmadiv
!■ niais pagal susitarimą 
Telefonas HEMLOCK 6111

|i

DR. VAITUS!!, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų 
i

pirma.
4712 South Ashland Av

Phone YARDS 1373. ,J

Kreivos akys

ryto iki 8 v 
sutartį.

akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1329
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso, i

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI /

Į DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS ir chirurgas 
2808 West G3rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—•£ 
va.

.c... LietuviaiI Daktara.1

DR?A. JENKINS
i (Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 West 63rd Street
Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popie/ 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

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 
1031 W. 18th St., netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL //6122

IRURGAS

ADVOKATAI <

No. 2420

vak.

•M7

ic, netenka daugelio narių ir iki
1921 ni. kovo menesio ji tiek

R CHIRURGAS 
3R AVENUE 
blandos:

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield BJvd.
Cąr. Dąmen. Hemlock 6699

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 

| 1739 So. Halsted St, CMfatfo, Uh 

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...u.

CROCHETED MEDALUONS PATTERN 2420

GYDYTOJAI IR DENT|gTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai, ii

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų Tek—Hyde Park 3395

• Vardas ir pavardė.

1 Adresas.

GYDYTOJAS IR C 
2201 West 22riid Street

Valančios: nuo 1 
Seredomis ir nedėl. //pagal sutartį
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Repunlic 7868

K.P.GUGIS
ADVOKATAS *

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

Telefonas YARDS 6818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

’ pagal sutartį

Mjeatas ir vąhtija

ms veikimas nežymus. Maža to, 
valdžia pasinaudodama šia sui
rute — uždraudžia visas prof- 
sųjungas ir uždaro pačių sočia-* 
.istų partijų, neleidžia pasirody
ti nei vienam darbininkiškam 
laikraščiui.

Bet darbininkų padėtis liek 
bloga, darbo užmokė,snis toks 
menkus, jog nėra melų, kad 
nekiltų streikų, susikirtimų su 
policija gatvėse, kas nemažai 
darbininkų vadų nuveda į ka* 
Įėjimų ir lavonines. Bet streikai 
desperatiški, menkai organizuo
ti, nevieningi, nes jiems vado
vauja dvi partijos, kurios tar
pusavyje nieko bendro neturi, 
nesusižino ir kuomet viena ža
da ruošti streikų antra, dažninu
siai komunistai, norėdami už-

iiiiiiiiiiitiiiaiiiitiiiiiiiiBuiimiii

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių , 
Direktorių 
Abociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Ofiso Tel. YARDS 5&21

DR. BERTASH 

 

756 West 35tW St.

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

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

Tel. Kenwood 5/107.

4704 So. Western Avenue
ALBERT V. PETKUS

Phone Lafayette 8021

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanicą Avenue • Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 §o. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 8. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1410

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituąnięa Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
■,i Phone Canal 2515

Tel. Pullmau 127Q
2314 West 23rd Place 
SKYRIUS; 4244 I08th Street

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ii 

4157 ARČIU
Ofiso v

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

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

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

2400 WĘST MĄDISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8

Telefonas SEELEY 7336
Namu telefonas Brun>wick

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
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Detroito Lietuvių Žinios
SVEIKINA MOTINAS
Dailės vaikučių chorelis svei

kina savo motinas, štai paskir
tų Motinos dienų, kada sūnus 
ir dukrelės teikia savo motinė
lėms dovanas, maloniai glamo
nėja savo švelniomis rankomis 
sakydami: Mamyte brangi, ta
vęs pagerbimui aš segiuosi rau
donų gėlę ir bučiuoju tavo ži
lus plaukelius.

Motinos diena bus gegužės 12 
d. ir Dailės chorelio vaikučiai 
taja proga sveikina savo ma
mytes.

Gabrienę 4 dukrelės ir sūnūs, 
Klimauskienę dukrelė ir sūnus, 
Kudirkienę dukrelė ir sūnūs, 
Keblaitienę du sūnus, Kuraus- 
kienę dukrelė, Damušienę duk
relė, Juzcnienę sunus, Galins- 
kienę sunus, Zigmantienę duk
relė ir sunus, Usonienę sunus, 
Brazauskienę dukrelė, Molienę 
dukrelė ir sunus, Miknicnę duk
relė, Jankauskienę dukrelė, 
Zurskienę dukrelė, Gaižutiene 
dukrelė, AmbrozaviČienę du sū
nus. Tik gražusis Masalskiuka, 
1 risisegs baltų gėlę su dideliu 
skausmu, nes jo mamyte jau 
keli metai kaip paliko jį ir jo 
sesutę našlaičiais.

Musų visų brangios motulės 
priimkite musų sveikinimų. Mes 
lenkiame savo galvas ir trokš
tame jums geros sveikatos.

Mariutė.

SLA 352 KUOPOS 
JAUNIMAS

SLA 352 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko gegužės 4 
d. Lietuvių svetainėje. Pirmi
ninkas J. Overaitis atidaręs su
sirinkimų perskaitė SLA prezi
dento atsišaukimų į SLA na
rius remti Vilniaus našlaičius. _______________ 1*_________

BALTIC STREAM^LINE BAR 

įdomiai išpuošta Lietuviška
Užeiga. Kinggbury Alus.

Didelis pasirinkimas visokių 
gėrimų. 

3107 SO. HALSTED ST. 
Thomas Aleksynas, Sav.

S. Zujus, Vedėjas.

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

SALUTARAS STOMACH 
BITTERS

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

Išdalyta daugybė naujų narių 
paliudymų.

Iš kuopos valdybos raportų 
pasirodė, kad kuopos reikajai 
tvarkomi gerai. 13 dist. genera- 
lis organizatorius Ch. Martin 
pranešė, kad beisbolo komanda 
jau pilnai prirengta: supirkta 
siutai ir kiti reikalingi dalykai. 
Į komandų įsirašė 22 jauni vy
rai ir jau lošia. Tarpe lošėjų 
yra gan gerų ir tikimasi gerų 
pasekmių.

Toliau Martin pranešė, kad 
komanda laukia už durų ir vė
liau ateis į.SLA 352 kuopos su
sirinkimų pasirodyti su naujais 
siutais, ant kurių yra užrašas: 
Lithuanian Alliance. Tuo pat 
laiku ir atmaršavo apie 19 gra
žių jaunų vyrukų. Susirinkimas 
bųisbolo komandų sutiko su 
dideliu entuziazmu, linkėdamas 
gero pasisekimo. Beisbolo ko
manda gan daug kaštavo, ro
dos, per 450 dolerių. Jau tarpa 
jaunimo surinkta $246, bet dar 
apie tiek trūksta. Manoma, kad 
centras prisidės su savo da’imi, 
tad mums bus lengviau.

Įrašyta 16 naujų narių į 352 
kuopų: V. Būdvietis 4 aplika
cijas, B. Keblaitienė 3 aplikaci
jas, P. Kučinskas 9 aplikacijas.

Visi organizatoriai labai nu
siskundė, kad centras nekreipia 
dėmesio į kuopų reikalus, — 
nariai įrašyti dar gruodžio mė
nesį 1939 ir nežino ar priimti 
centre, ar ne.

Organizatoriai nusiskundė, 
kad juos apsunkino naujus na
rius gauti nešvari SLA politi
kierių agitacija. Vadinasi tie 
šmeižtai, kurie yra nukreipti 
prieš Pildomųjų Tarybų. Kažin 
ko tie dideli vyrai nori tuo at
siekti? Musų kuopų darbuoto
jai veda naujus narius į SLA, 
dirba su didžiausiu 'atsidėjimu, 
o musų lyderiai kenkia jų dar
bui šmeiždami organizacijų ir 
jos viršininkus. Vyručiai, kada 
jus užaugsite, — pagalvokite, 
kų darote.

SLA 352 kuopos piknikas 
įvyks liepos 4 d. Birutės dar
že. Pikniko gaspadorium iš
rinktas Justinas Pilka.

Kuopos susirinkimas aptarė 
reikalų palaikyti vaikučių mo
kyklų, kaip antai, chorelį ir 
lietuvių kalbos pamokas. Tam 
reikalui liko išrinktas komite
tas iš M. J. Kemešienės, B. Keb- 
laitienės ir J. Ambrozavičiaus, 
kad paruoštų planus musų jau
nuoliams. Detroito SLA kuopos 
pradėjo veikti po SLA vėliava

BENTON HARBOR, MICH. 
—Joan Payne, žydėjimo sa
vaitės karalaitė.

didelį ir kultūringų darbų.
Finansų sekretorius šimans- 

kas pranešė, kad iš išrinktų de 
legatų negali važiuoti panele 
Masytė; kuopa nutarė pasiten
kinti 6 delegatais. —Mariutė.

MANO ŠIRDINGA PADš-
KA DAILĖS CHORUI
Šiuo noriu pareikšti mano 

širdingų padėkų Dailės chorui 
ir jo mokytojui A. P. Kvedarui 
už sudainavimų per radijų dai
nelės mano gimimo dienos pro
ga gegužės 4 d.

Tad Dailės chore, priimki 
nuo manęs širdingų padėkų. 
Ačiū Dailės choro mergaitėms, 
kad gražiai dainavote mano 
taip mylimų dainelę.

Kur bus mano darbas re*ka
lingas dėl choro, aš atliksiu sa
vo pareigų kaipo rėmėja.

Dar kartų ačiū.
M. J. Kemešienė.

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

Turtas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $325,000.00
Dabar Mokami 3* I / h 

dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namu 1 iki 20 mt

STANDARD 
rEl)ITAL5\\ INGS 

'and —
LOAN ASSOClATlONoFCkicago

IUSTIN 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

PA STATYKIT PAMINKLĄ
MIRUSIO ATMINČIAI

Greitas patarnavimas visose Kapinėse 
Matykit arba pašaukit Anton Tamkevičią, 

lietuvį atstovą s-jnos firmos

E. Wunderlich
GRANITE CO.

Ofisas priešais Tautiškas Kapines. Namų 
antrašas.

2856 W. 39th Place. Tel. Lafayette 4266
Atstovas pribus pas jumis bile dieną ar vakarą.

PENKIOLIKOS METŲ 
VEDYBINIO GYVENI

MO SUKAKTIS
Pranas ir Valerija Rlimaus- 

kiai (13836 Mackay) minėjo 
penkiolikos metų šeimyninio 
gyvenimo sukaktį. Jie sukvietė 
nemažų būrį giminių, draugų 
ir pažįstamų ir visus šauniai 
pavaišino.

Klimauskiai turi trylikos me
tų amžiaus dukterį Jennie ir 
devynių metų sūnų Frankį. 
Abu jie priklauso Dailės jau
nuolių chorui. Mergaitė labai 
gražiai valdo akordinų. ■

Draugus Klimauskius savo 
laiku labai skaudžiai palietė 
nedarbas. Klimauskis darbo 
neteko 1930 metais. Prie to pri
sidėjo dar kita nelaimė: sutau
pęs liko uždarytos bankuose. 
Tad per kai kurį laikų, kaip yra 
sakoma, teko ir šilto ir šalto 
patirti. Bet kai buvo susiprati
mas, tai liko nugalėti ir visi 
keblumai. J

APSIVEDĖ
šiomis dienomis nusitarė su

eiti į stonų moterystės Stanley 
Adams su Angelą Bubeliute. 
Abu yra Dailės choro nariai ir 
uolus jo veikėjai.

Dabartiniu laiku Angelą Bu- 
beliutė yra finansų raštininkė.

PASIKORĖ
Balandžio 30 d. pasikoiė Mi- 

zeras. Jo lavonas buvo atrastas 
kabantis kambaryje.

Vietos laikraščiai pranešė, jog 
jis buvo bedarbis. Tai netiesa: 
jis dirbo Dodge kompanijoje.
. Kas jį privedė prie savižudys- 
lės, tikrai nėra žinoma.

PARENGIMAI
Pirmas pavasarinis piknikus 

yra rengiamas LSS 116 kuopas 
gegužės 19 d. Beechnut čaižė, 
kuria priklauso Urbonienei.

LSS. 116 kuopos susirinki
mas įvyks gegužės 11 d., 8 vai. 
vakaro, adresu 2384 —- 24 St.

Reporteris

.Pirkim® pajėgos
šiandien dažnai kalbamo 

apie pirkimo pajėgas. Vienok, 
dar yra daug tokių, kurie pras
mes nesistengia pilnai supras
ti, nors tatai labai daug reiš
kia musų ekonominiam gyve
nime.

Prekybinių varžytinių lauke 
yra būtina, kad kiekviena 
krautuvė turėtų galimybės 
pirkti galimai žemiausiom kai
nom, t. y. atsakančios pirki
mo pajėgos. Jei, pavyzdžiui, 
paimti atskirų valgomų daiktų 
krautuvę. Aiškus dalykas, kad 
tokios 'krautuvės pirkimo ga
limybes yra labai aprėžtos, kai 
500 krautuvių grupė bendromis 
najėgomis sudaro visai rimtas 
ir tvirtas financines pirkimo 
jėgas. Suprantama, kad tokiam 
atveju j galima pirkti ne tik 
stambiomis sumomis, bet ir pi
giau geresnes prekes.

Bet, dabar, žvilgterėkime 
kaip tatai atsiliepia į pačias 
kainas, štai turime kooperaty
ve organizacijų vadinama Mid- 
west Stores. Į tų organizacijų 
ieina 500 atskiru krautuvninku. 
kurie savo bendromis jėgomis 
sudaro tas kalbamas pirkimo 
stambias galimybes. Ir ta or
ganizacija dabar, turėdama 
nuosavus sandėlius, ne tik ap
rūpina narius geresnėmis pre
kėmis, bet ir žemesnėmis. Sa
kysim, prireikia kuriai krau
tuvei bulvių, cukraus, sviesto, 
ar kitokių prekių. SandčPo ad
ministracija ima tuoj ir pa
siunčia viena stambu užsaky
mų betarpiai į dirbtuvę, ar ga
mintoja. Daug jau buvo ir to
kiu atsitikimu, kad Midwest 
Stores organizacijos vardu par
ėjo prekių net 37 kroviniai.

Suprantama, kad panašiai 
perkvit visos išlaidos yra ne
palyginamai mažesnes kad 
Midw.cs t Stores organizacija 
tuo budu sutaupo tuksiančius 
dolerius ir kad visa tatai per
eina ant prekių žemesnių kai
nų formoje. Tojau supranta 
kiekviena taupi 'šeimininkė ir 
iš čia tas taip didelis tų krau
tuvių pasisekimas bei kilimas. 
O kad įrodyti, K užtenka pa
žvelgti į Midwest Stores skel
bimų, kuris šiandien telpa 
Naujienose. Skelb.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi .

“NAUJIENOSE”

DIDELI BARGENAI
PUIKIOS KOKYBĖS VALGIAI 

ŽEMIAUSIOM KAINOM!
PIRK “MIDWEST STORES” IR SUTAUPYK DAUGIAU

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠT.. GEGUŽĖS 10 IR lt 
“WILSON’S’’~ Laurel-Leaf

TAUKAI 1 SV. KARTONAS

‘‘TASTĖįVELL” Dideli Minkšti Saldus

ŽIRNIAI NO. 2. KEN. Z už 19c
“^MDAT.F” Puikios Kokybės
Tomatai . No. 2 ken.

. “ELMDALE” Puikios Kokybės
SWEET CORN No. 2 ken. 3 už ?3<i
"LIBBY'S”
TOMATŲ SUNKA 14 unc.- ken. 3 už 19*

3 už 23*

“MIDWEST”

SRIUBA
Kondensuota 

Tomatų ar 
Daržovių 

“MIDWEST”> Pečiui Kenti
PORK & BEANS__ reg. ken.___ 3 už ~|fiįc
“SOFTASILK” Pyragams Miltai 44 unc. pak. 240 
“WHEATIES” Pusryčiams Valgis 2 pak. 21Č
“COMET” Ryžiai 1 sv. pak. 2 už 190
T7OTTT Cpag’ett' ar M^caronirOUJLUo 8 unc. nak.
“FUJI” Bean Sprouls No. 2 ken. 
“FŪJT~Bcad Molasses 5 ~unc7 būt 
“MAZOLA” Virimui Alyva 
“LIBBY’S” Chili Con~Carne 
Puikins Knkvbės šviežios Texas 
BULVES 
PUIKUS FLORIDOS AGURKAI 
ICEBERG SALOTOS 
“P and G” Muilas 
“CAMAY”- Muilas 
“IVORY” Muilo Trupiniai Maž. 9c did.
“KLEK” Muilo Milteliai * did.
“OCTAGON” Muilo čipsai 
“LITTLE ROY BLUE” Lazurka 
“LITTLE BO PEEP” Amonija" 
gTTNTMS M A IRTA S 

“RED HEART”

reg. ken. 5^

3 vž 2Q0
2 už 170
2 už 250 

____ paini. ken._230
No. 1 ken. 2 už 190

5 sv. 1<K
2 SV. 150

3 už
3 už 
pak. 
p ak.
pak._190

2 but.'170

110

220
17č

1 sv. ken. 3 už 25c
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK NUO IDWE

MIOWEST
500

NES PlGlkU

STORES
GARSINKITES “NAUJIENOSE”

IsISAIM'IIIUM'IH, TURĖSI
-‘lUlIHljĮĮ^

Kaip tik užsi- j 
dirbsiu, pradėsiu. i 

taupyti p
NAUJIENŲ (.1 

SPULKOJ L

Naujienų Spulkoįe Moka 31/296
Ir Indėliai Yra Apdrausti Kiekvienai Ypatai Iki $5,000.00

1739 SOUTH HALSTED STREET

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SIIEET METAL CO.

8216 S. HalstedSt. VICtory 4965 
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušinus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

...................................i- . . ■ i ai............  /

ALBERT LUMBER & SUPPLY*' 
COMPANY

Statybos medžiagos bargenai
Pirk statybos medžiagą su pasi
tikėjimu. Aukščiausia rųšis, že
miausia kaina.
Plaster Board ....... ktv. pėda 2c
Sienų Lentos—4x6 pd. iki 4x10

pėda. Ketv. pėda .......... z....... 2c
Izoliacijos lentos—ktv. pd. 3*/2C 
Maleva labai speciali reg. $2 

galionas, dabar $1.25; reg. $3 
galionas, dabar ...........  $1.95

2x4, 8 iki 16 pd. už pėdą .... 2c 
1x6 lentos 6 iki 16 pėd. už pd. IVfcc 
Nereikia jums pinigų, čia galite 
gauti 3 metams išmokėti ant sa
vo parašo. DYKAI apskaičiavi

mas ir dykai pristatymas.

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

Atd«ra 7 v. r. iki 6 v. v. 
Sekmadieniais 8 v. r. iki pietų

MODERNIŠKAS ligonines 
APTARNAVIMAS

■ . orie’namas visiems už *e 
t s n statytas kainas

ŠILAI. Išėmimas tonsilų ir 
denoidų su gulėjimu, užlaiky
ta. ga?ų antiseptikais ir chirur- 

natarnavimu. 24 vai. prabūti 
goninėie. Vaikams $15

UŽAUGUSIEMS .................... $20
trisi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
^'aine L. Ramsay priežiūroje, 
orinčio puikiai išlavintą pagel- 
i”inkų štabą. Prieš viską yra 
c/rnvo patogumas.

BLĄINE RAMSAY HOSPITAL 
35 South Hoyne Avenue 

(tarpe Madison ir Monroe) 
Telefonas d’eną ir naktį 

SEELEY 4700.V—-------------------------------/

APRŪPINK SAVO MAŠINĄ 
DEL VASAROS

Išmainyk aliejų, išgrysuok nau
jai ir įpi’k vasarinį aliejų. Mes, 
patarnausim greitai ir teisingai. 
Taisom elektros ir batereikų rei
kalus.

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

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina
Al. Gudaitis, Sav.

Skubus patarnavimas 
Patenkinimas ržtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertai Beer CoH Valytojai.
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemlock 7407
CHICAGO.

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

INSURANCE |
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• KAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
Ii lies.

' NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ
1739 S. Halsted SL

Raštinė atdara kas vakaras 
Ik! 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet 

v

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

naudingos.

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

.hiuHiK. - ' •
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

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

Anglija nepasitiki Chamberlaimi
Trečiadienio vakare, po dviejų dienų aštrių debatii 

Anglijos parlamente, 281 atstovas balsavo už pasitikėji
mu Chamberlaino kabinetu, o 200 prieš. Formaliai val
džia laimėjo, bet tikrumoje ji prakišo.

Anglijos parlamente konservatorių partija turi dvie
jų trečdalių daugumą, bet Chamberlainas negavo nei pu
sės atstovų balsų. Jo paties partijos 40 atstovų balsavo 
prieš ji. Kiti 134 konservatoriai išėjo arbatos gerti arba 
golfą lošti, kuomet ėjo balsavimas. Iš 615 visų parlamen
to narių 334, t. y. aiški dauguma, parodė Chamberlainui 
savo nepritarimą.

Formaliai jisai nėra nuverstas, kadangi daugelis at
stovų prieš jį nebalsavo. Bet nėra jokios abejonės, kad 
parlamentas jam visai aiškiai davė suprasti, jogei kraš
tas laukia jo rezignacijos.

Prieš dvejetą mėnesių panašiose aplinkybėse buvo 
priverstas pasitraukti Francuzijos premjeras Daladier. 
Jisai irgi buvo gavęs formalj pasitikėjimo pareiškimą 
parlamente; bet skaičius tų atstovų, kurie balsavo prieš, 
ir tų kurie susilaikė nuo balsavimo, buvo didesnis, negu 
tų, kurie balsavo už — ir Daladier rezignavo.

Taigi, neilgai trukus, dar vienas “Miuncheno didvy
ris” bus pašalintas iš ministerio pirmininko vietos. De
mokratijų nusistatymas kovoje su Hitleriu pasirodys 
griežtesnis.

12,000 prieš 120,000
Winston Churehill, Anglijos laivyno viršininkas ir 

populiariausias asmuo -Cliamberlaino kabinete, paaiškino 
parlamentui, kodėl anglų ginkluotos jėgos buvo atšauk
tos iš Norvegijos.

Anglų kareivių, sako jisai, buvo pasiųsta į centrali
nę Norvegiją 12,000 — mažiau, kaip viena divizija. Tuo 
gi tarpu vokiečiai jau turėjo tenai 120,000 kareivių. Ir 
tuos dvyliką tūkstančių savo kareivių Anglija negalėjo 
aprūpinti nei tankais, nei sunkiąja artilerija, nei lėktu
vais, nes naciai jau buvo užėmę didžiuosius Norvegijos 
uostus ir beveik visus orlaivių laukus.

Šitokiose aplinkybėse anglų ekspedicijai tęsti kovą 
su naciais toje Norvegijos dalyje butų reiškę pražūtį. Są
jungininkai nutarė iš tenai pasitraukti.

Galima sutikti, kad toks sąjungininkų karo vadovy
bės nutarimas yra pateisinamas. Klaida* buvo padaryta 
ne dabar, kuomet anglai pamatė, kad jiems nebėra vil
ties ruduosius okupantus iš Norvegijos išvyti. Klaida bu
vo padaryta daug pirmiau. Kodėl anglai nebuvo pasiruo
šę užpulti nacius toje valandoje, kai šie tik pradėjo verž
tis į Norvegiją?

Sąjungininkai buvo suorganizavę stiprią kariuome
nę padėti suomiams. Buvo paruošti laivai tai kariuome
nei gabenti į Skandinavijos uostus. Bet kuomet suomiai 
padarė taiką su Stalinu, tie 50,000 anglų ir franeuzų ka
reivių buvo pasiųsti atgal Francuzijon, nes Anglijos val
džia manė, kad laikyti juos “dykus” Anglijos uostuose 
“neapsimoka”. Hitleris šituo momentu ir pasinaudojo.

Anglijos valdžia nepramatė, ką darys priešas. Todėl 
ji buvo užklupta nepasiruošusi. Už tai parlamentas ją ir 
smerkė.

Amerikos lėktuvai
Vakarų demokratijos yra silpnesnės ore, negu Vo

kietija. Ar jos iš viso turi mažiau lėktuvu, kaip Hitleris, 
nežinia. Gal būt, jos turi jų nemažiau, bet kuomet naciai 
kuriame nors punkte padaro ataką didelėmis jėgomis, de
mokratijos nestengia pastatyti prieš juos tokios pat arba 
stipresnės jėgos. Tai parodė karas Norvegijoje.

Anglijai ir Frartcuzijai reikia turėti daug daugiaus 
lėktuvų, negu Hitleriui, jeigu jos nori jo oro atakas at
remti. Nes Hitleris užima centralinę poziciją, iš kurios 
jisai gali pradėti puolimą kiekviename punkte,, kurį jisai 
pasirenka. O sąjungininkai, kurie yra Vokietiją apsupę 
iš trijų šonų, turi laikyti stiprias jėgas daugelyje vietų, 
nes jie nežino, kuriame .punkte sekantis susirėmimas su 
naciais įvyks.

Demokratijoms čia gąJi padėtį dauginusia Amerikos

Užsakymo kaina:
Chicagoj e—paštu

Metams ____ ..._________ $8.00
Pusei metų f............................4.00
Trims mėnesiams________  2.00
Dviem mėnesiams _______ 1.5
Vienam mėnesiui ..............  .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ......   3
Savaitei _____   18
Mėnesiui ___     75

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.

pramonė, pagreitindama lėktuvų gaminimą. Per metus 
laiko Jungtinės Valstijos jau pristatė sąjungininkams 
1,600 lėktuvų. Karo sekretoriaus padėjėjas, Louis John
son, sako, kad sąjungininkai yra užsakę Amerikoje 6,800 
lėktuvų, kurie dar nėra padaryti • arba jiems pristatyti. 
Iš to skaičiaus 2,400 buvo užsakyti dar pernai metais.

Amerikos lėktuvų gamyba, matyt, eina gana lėtai. 
Pramonininkai nenori labai plėsti savo dirbtuves ir sam
dyti daug darbininkų,v nes jie bijo rizikuoti. Jie sako; 
“Karas sustos — ir kur mes tumet tas dirbtuves ir tuos 
darbininkus padėsime?” Su darbininkais kapitalistai ce
remonijų nedaro; kai darbo nėra, juos atleidžia, ir at
liktas kriukis. Bet pinigų, kurie sukišti į trobas ir maši
nas, kapitalistams gaila.' , *

Jie reikalauja, kad sąjungininkai ne tiktai mokėtų 
už pagamintus lėktuvus, bet ir duotų pinigų lėktuvų pra* 
monės išplėtimui. Anglija ir Francuzija iki šiol vis derė
josi, bet joms, matyt, kitokios išeities nebus. Turės fi
nansuoti Amerikos aviacijos pramonę, jeigu norės greitu 
laiku gauti pakankamai* lėktuvų. Be Amerikos lėktuvų 
Hitlerį sumušti, tur būt, nebus galima.

ANAPŪSSfENOS
Suvalkijos trikampis. — Vokietijoje lietuviai yra tiesiog 

terorizuojami. — Baudžiami kalėjimu už klausymą 
pranešimų iš Lietuvos radijo stoties. — Tenka tylė
ti ir savo “geruosius” kaimynus mylėti. — Mažųjų 
tautų “laisvinto j ai”. — Iš daugelio blogybių tenka 
pasirinkti mažiausią. — Nelaiku atvykęs svečias yra 
blogesnis ir už totorių. — Tikime, kad anapus sie
nos pasilikę musų broliai susilauks šviesesnių dienų.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Turimomis žiniomis kaip vie

nur, taip ir kitur tiek miesto 
ir kaimo gyventojai labai sto- 
kuoja maisto. Vienur, kad iš vi
so maisto maža yra, o kitur to
dėl, kad transporto reikalai tiek 
šlubuoja, tiek jie nesutvarkyti, 
kad maisto ir kitų gyvenimui, 
kasdieniniam gyvenimui reik
menų negali laiku atvežti. Tai 
visai nenuostabu, kad kaip iš 
vienos, taip ir iš kitos anapus 
sienos gyventojai visokiais ke
liais ir budais mėgina praspruk- 
ti į Lietuvą. Lięjuva jų nenori 
įsileisti, nes nortttčių Visų nėiš- 
maitintų ir neturėtų patalpų, 
kur juos padėti. Kaip viena, 
taip ir kita siena Lietuvos bud
riai saugojama. O kas kita da
rytina Lietuvai? Ji negali ir ne
nori net visų savo tautiečių įsi
leisti pas save. Tai labai skau
dus likimas, bet esamose politi
nio gyvenimo sąlygose yra ne
išvengiama butenybe.

Daug, daug dalykų butų gali
ma pranešti, kas dedasi anapus 
sienos, bet, bet... mes turime 
gerai sugyventi su savo kaimy
nais. Juk juodu tokie yra geri... 
Vienas jų Lietuvos valstybės 
saugumo sumetimais net turi 
savo įgulas Lietuvoje. Tai nea
bejotinai stiprus argumentas, 
dėl ko mes tą kaimyną turime 
gerbti!

Kitas tų kaimynų valdo mu
sų Klaipėdą, kurioje mes jau 
turime savo laisvą uosto zoną, 
o be to, jisai valdo musų Su
valkijos dalį, tai ir yra toksai 
kietas argumentas, dėl ko ir su 
tuo kaimynu turime gražiai su
gyventi...

Tuodu abudu kaimynai skel
biasi esą žmoniškume ir kultū
roje pasaulyje pranašingiausi.. 
Jiedu abudu tvirtina, kad ka
riauja su pasaulio kapitalo ver
gove. Juodu abudu esą mažų 
tautų laisvintojai.

Vienas jų jau “išlaisvino” če
kus, lenkus, austrus, o kitas gu
dus, ukrainiečius — savo tau
tos kraujo brolius.

štai vokiečių spauda aiškiai 
sako; kad šis karas einąs tarp 
senos krikščionybės ir tarp nau
jo pasaulio, kuris pas save į- 
gyvendina socializmo lygybės 
pradus!!! Toje vokiečių pačioje 
spaudoje rasite tokių žinučių, 
kad esmėje tarp Vokietijos ir 
SSSR socialinėje politikoje veik 
nesą jokių skirtumų, — kaip 
vieni, taip ir kiti kariauja prieš 
kapitalą...

Kaip matote, turime labai į- 
domius kaimynus! Mums tenka 
labai rimtai kaip su vienu, taip

KAUNAS. — Apie pirmuo
sius lietuvius emigrantus i 
Braziliją rašo Klemensas Jura 
“Liet. Aide”. Brazilijos vardas 
lietuvių lupose bene dažniau
siai skambėjo masinės 1926-7 
metų emigracijos laike. Anks
tesnėje praeityje Brazilijos 
vardas Lietuvoje tebuvo žino
mas vien iš geografijos vado
vėlių. Tačiau ši masinė lietu
vių emigracija 'į Pietų Ameri
kos kraštus nebuvusi pirmoji. 
Pasirausus Sao Paulo ir Rio 
de Janeiro archyvuose, randa
ma, kad iki 1887 m. Brazilija 
pakankamai įsiveždavo Afrikos 
negrų, bet 1888 m. paskelbus 
Brazilijoje vergų išlaisvinimą 
ir galutinai atskyrus ją nuo 
Portugalijos, darbininkų klau
simui pasidarius vis aštres
niam, didžiųjų fazendų savi
ninkai pradėjo dairytis į Eu
ropą (ir į Rusiją), prašydami 
leisti verbuoti ir savo lėšomis 
įsivežti eutopiečių darbininkų. 
Tuomet ir iš Lietuvos, kuri bu
vo palikusi Rusijos provincija, 
išvyko apie 850 šeimų. Arc- 
gyvuose randama, kad tie Kau
no gubernijos “rusai” prieš 
penkiasdešimt metų išlipo tuo
laikiniuose mažučiuose Brazili
jos ir Argentinos uostuose. Jie 
plaukė ilgus mėnesius blogiau
siais suklypusiais laivais, o iš
lipę — pateko į šalį, apie ku
rią nebuvo nė pasakose girdė
ję. — Iš lietuvių per pirmąją 
emigraciją atvykusių į Brazi
liją, dauguma pasibaisėję sun
kiomis darbo ir gyvenimo są
lygomis, išbėgiojo į kitas Pie
tų Amerikos valstybes, steng
damiesi pasiekti šiaurės Am. 
Valstybes, kiti grįžo atgal į 
Lietuvą, ne vienas, reikia ma
nyti, žuvo, nepakėlę vergiškų 
sąlygų ir žiauraus tropikinio 
klimato, ir tik keletas šeimų 
pasiliko Rio Grande de Sul es- 
tade, kur jie savarankiškai įsi
kūrė žemės •; ūkyje. Nepalaiky
dami jokio kontakto su savo 
gimtuoju kraštu, jie per kelias' 
dešimtis metų nutautėjo, o ku
rie ir beliko, tai tik liko jų lie
tuviškos pavardės ir tos gero
kai subrazilintos. Pasilaiko, 
kad šiandien kaikurie “tikri 
brazileiros” savo kilmės doku
mentuose dar turi įrašą “li- 
thuano”. — Antroji, kiek gau
sesnė lietuvių emigracija į Pie
tų Ameriką, t.y. į Braziliją 
prasidėjo 1904-6 metais, šios 
emigracijos likučių dar ir da
bar galima surasti kai kuriuo
se Brazilijos provincijose ne 
visai ištautčjusių. Ypač tie, 
kurie įsikūrė Brazilijos pietuo
se, ir dabar jie turi 'gražias 
lietuviškas sodybas, jų laukuo
se skamba lietuviškos dainos. 
Jie skaito šiaurės Amerikos 
lietuvių laikraščius, kai kurie 
išsirašo net iš Lietuves. Jų ir 
trečioji karta tebėra tokia pat 
lietuviška, kaip ir jų tėvai. 
Kaimo aplinkuma išlaikė juo
se lietuvybę ir išlaikys ją at
eičiai. Lietuvą jie nemoka re
aliai įsivaizduoti, apie ją kal
ba kaip apie gražiausią ilgesio 
ir pasakų šalį, apie kažką šven
to, brangaus, bet labai tolimo- 
riepasiekiamo. Tėvynė jų lupo
mis tariama su didžiausia mei
le ir tą meilę jie įskiepija taip 
pat savo vaikams, ko nebesu-

ir su kitu skaitytis. Skaitytis 
tenka dar ne vien tik todėl, kad 
vakarų Europoje eina karas...

Europos gyvenimas yra pra
radęs visišką lygsvarą, tai' Lie
tuvai tenka apsukriai dairytis, 
kad į karo verpetą nebūtų į- 
traukta, arba kieno nors ir kai
mynų okupuota. Tokia politika 
verčia ir daug daromų lietuvių 
tautai skriaudų nutylėti. Reikia 
surasti tokių£ sugyvenimo pra
dus, kad tuos sunkius laikus iš
gyvendinti. Geriau turėti pas sa
ve viduje nors ir svetimos ka
riuomenės įgulas, negu likti tie
sioginiai okupuotai. Juo labiau, 
kad tos įgulas čia pas mus jau
čiasi tik kaipo svečiai. O sve
čiai, kaip svečiai -— ir turime 
elgtis kaipo su svečiais. Tai iš 
daugelio blogybių viena iš ge
riausių. Tiesa, iš sena pas rusus 
yra užsilikusi tokia patarlė:

Nelaiku svečias — blogiau už 
totorių. /

Bet lietuvių tautai šiokia pa
tarlė iki šiol buvo visai sveti
ma. Tai nors mes iš anapus sie
nos gauname labai liūdnas ži
nias, bet tokios žinios dabar 
plaukia iš visos Europos. Musų 
nervai bent,kiek atbukę, jaut
rumas bent kiek užsnūdęs, nors 
sąžinė labai nerami. Bet kas da
bar'skaitosi su sąžine, su sąži
ningumu...

Čia, Lietuvoje, mes veik vi
sai neabejojame, kad pavasa
riui išaušus! sulauksime dar 
daugiau vjsokių staigmenų. 
Nors ir tasai visai netolimas pa
vasaris munįs lygiai nieko gero 
nežadą, bet įvirtai nepraranda
me vilties, kad išliksime tiesio
giniai skaudžiai tų busimų įvy
kių nepaliesti.

Šia viltimi gyvendami, dabar 
kenčiame ir visus tuos nepato
gumus, kuriuos tenka pakelti 
musų tautos sūnums.

.‘f
Mes taip pat neabejojame, 

kad ir jus atsidėję sckdtc mušu 
gyvenimą ir esate pasiryžę, kur 
galėsite, mus paremti. Mes ne
abejojame, kad jus esate pasi
ryžę visur, kur tik bus galima, 
paremti musų tautos visas aspi
racijas. Remti ne vien tik me
džiaginiai, bet ir moraliai. Lai
ku ir tvirta morale parama kar
tais geresnė ir didesnių yaisių 
suteikia, negu vien tik medžia
ginė paspirtis.

Mes spėliojamo, kad jus te- 
nais taįp pat ruošiatės viso
kiems galimiems įvykiams ir 
darote, ką tik galima padaryti.

Lietuvoje gal formaliai ir nė
ra įsigalėjęs visos tautos vienin
gumas, bet savo esmėje šito 
tvirtai sįėkiame ir dėl visokių 
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Lietuvos gyvenimo kronika

geba padaryti paskutinės-masi- 
nės emigracijos lietuviai, ku
rie kitokiose aplinkybėse pali
ko tėvynę ir kitaip ją vaizduo
jasi.

KAUNAS. — Vokietijos rytų 
politikos žurnalas “Ostland” 
straipsnyje apie Baltijos valsty
bes pabrėžė, kad paskutiniais 
laikais buvę manoma, jog trys 
Baltijos valstybės — Estija, 
Latvija ir Lietuva — karo Eu
ropoje atžvilgiu pirmoje eilėje 
nukentėsiančios ir nebeteksian
čios nepriklausomybės. Dėl tos 
priežasties ir Suomija laikiusis 
nuošaliai nuo Baltijos Santar
vės ir stengusis susirišti su 
Šiaurės Valstybėmis, manyda 
ma, kad, kilus karui, jai tokiu 
budu pavyks išvengti Baltijos 
valstybių likimo. Tačiau padė
tis susidarė kitaip, negu bend
rai buvo manoma ir tvirtinama. 
Baltijos valstybės, apie kurias 
buvo sakoma, kad jos netek
siančios savo nepriklausomy
bės, dabar yra tokioje padėtyje, 
kuri joms leidžia išlaikyti visiš
ką neutralumą. Pavojus Balti
jos valstybėms būti įtrauktoms 
į karą išnykęs dėl Vokietijos 
Sovietų Sąjungos bendradarbia
vimo ir dėl to, kad Baltijos val
stybių vyriausybės pasielgusios 
gudriai, tinkamu laiku sudary
damos sutartis su didžiosiomis 
kaimyninėmis valstybėmis. Lie
tuva pereitų metų kovo mėne
sį Klaipėdos krašto grąžinimu 
pataisiusi savo santykius su 
Vokietija, nesitikėdama pagal
bos iš Lenkijos ar iš kitur. Vo
kietijos ir Estijos ginčas, kilęs 
dėl Estijos gyvenančių vokie
čių, išsisprendė vokiečių repal- 
triacija. Baltijos valstybės pra
eitais metais taip pat sudarė su 
Sovietų Sąjunga sutartis ir lei
do valstybėse įsteigti kariuo
menės ir laivyno bazes. Tuo 
budu los valstybės išvengė rim
to konflikto. Baimė, kad Sov. 
Sąjungos reikalavimai sudarę 
tik pradžią visiško tų valstybių 
panaikinimo, iki šiol nepasitvir
tino. Faktas, kad paliekama no 
priklausoma Suomija, rodo, 
kad Sovietų Sąjunga turi tam 
tikrų priežasčių palikti toms 
valstybėms nepriklausomybę. 
Baltijos valstybių užsienių po
litika yra blaivi ir aiški. J u 
svarbiausias tikslas yra išlaiky
ti neutralumą, nes neutralumas 
yra lygus nepriklausomybei. 
Karas prieš Vokietiją ar Sovie
tų Sąjungą butų labai neišmin
tingas, gi dalyvavimas kovoje 
prieš Vakarų valstybes butų 
Baltijos valstybėms betikslis.

VILNIUS. — Pasirodo, kad 
kaikurie lenkai atbėgėliai, no- 
iėdami bet kuriomis priemonė
mis įsigyti Lietuvos pilietybę, 
net tam tikslui moterimis nau
dojasi, stengdamiesi galima 
greičiau susidraugauti su Lietu
vos pilietėmis ir su jomis apsi
vesti. Vilniuje nepalankų įspū
dį padarė žinia, kad vienas at- 
bėgėlis, buvęs Poznanės vaidi
ninkas, paskubomis “susimylė
jęs” su viena iš Kauno atkelta 
mašininke ir nespėjęs apsivesti, 
pradėjo skelbtis, kad dabar jis 
einant Lietuvos įstatymais *turi 
teisę čia likti ir gauti pilietybę.

smulkmenų dabar daug nesigin
čijame. Mes tikimės, kad ir pas 
jus einama panašiais keliais.

Anapus sienos musų broliu 
vargai skatina mus budėti. Jų 
vargai mums labai pažįstami, 
artimi ir mes nenorime, kad vi
sa tauta atsidurtų tokioje pat 
padėtyje. Neabejotinai čia mu
sų visų norai lygiai sutampa. 
Esame tvirti savo pasiryžimuo
se, ką turime ne tik neprarasti, 
bet dar daugiau įsigyti ir mu
sų krašto gyVenimą išvesti švie
sesniais, tvirtesniais keliais.

—B.
(GALAS)

PASAULIO LIETUVIAMS 
I 
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Jus toli iškeliavo!, apleidot savo kraštą,
Jus penkių šalių pamilot žemę.
Bet širdy nešiojai savo kalbą ir raštą, 
Ir sodžius prisimenat, kur gimę.
Prisimenat tėviškėj maldai gaudžiantį varpą
Ir žalią sodžių skęstantį žieduos...
Ir tąsyk jus iš nuobodulio esat parymę...
Ir liūdna šypsena žydi veiduos.
Prisimenat pražilusią vartuose motiną,
Kuri laimino apleidžiant kraštą.
Ir žemę prisiiųenat juodą, kuri sotino.
Jaučiat, kad lengva joj nešti naštą.

Simas Luotė-Svajunas.
Plungė, 1939 m. spalių mėn. 6 d.

Audringieji karo metai

VILNIUS. — “Lietuvos ži
nių atstovas Vilniuje V. Žilė
nas skelbia, kad lenkų filmo 
artistė Smosarska, kuri per 
Lietuvą išvyko į Ameriką ir 
kurios įžeidžiantis lietuvių tau
tą pasikalbėjimai pasirodė A- 
merikos spaudoje, atsiuntusi 
per vieną lenkų laikraštininką 
Vilniuje lietuvių spaudai laiš
ką, kuriame pareiškiant!, kad 
tos žinios, kurias yra paskelbę 
tūli Amerikos laikraščiai, esan
čios iškraipytos, kad ji apie 
Lietuvą atsiliepusi geriausiu 
budu, nes ji tikrai Lietuvoje 
radusi labai korektišką priėmi
mą ir tepa tyrusi tik gerą. Ko
respondentas gi jos mintis iš
kraipęs. Laiškas esąs autentiš
kas, jos pačios pasirašytas. Įdo
mu bus išgirsti, ar ji tuos iš
kraipymus bus atitaisiusi tuose 
Amerikos laikraščiuose, kurie 
jos pasikalbėjimą buvo įdėję.

KAUNAS. — Už geležinkelio 
stoties, Aukštuosiuose Šančiuo
se yra prisistatę daug naujų 
namų ir gyvena daug kaunie
čių. Daug Kauno valdininkų ir 
darbininkų čia yra įsigiję skli- 
pusA ir čia sparčiai auga naujas 
priemiestis. Pranešama, kad 
tame rajone, pakeliui į Pažaislį, 
maždaug ant geležinkelio tune
lio sumanyta pastatyti antrą 
paminklinę bažnyčią, kuri bu
sianti pašvęsta Aušros Vartų 
Dievo Motinai, kaip padėka už 
atgautą Vilnių. Katalikų spau
dos biuras informuoja, kad 
bažnyčiai statyti arkivyskupo 
Skvirecko sutikimas jau gau
tas.

VILNIUS. Čia įvyko Lietuvos 
Aero Klubo skyriaus steigiama
sis susirinkimas. Skyrių įstei
gus/ jo pirmininku išrinktas 
Vilniaus miesto architektas inž. 
Landsbergis-Žemkalnis.

MASKVA. — “Pravda” pa- 
skelbė Sovietų Sąjungos ir Lie
tuvos santykių apžvalgą, ku
rioje tarp kitko, sakoma,, kad 
pusmetis nuo Sov. Sąjungos 
Lietuvos pakto sudarymo įro
dė; kad visi kvaili ir nepagrį
sti kaltinimai ir įtarinėjimai, 
jog Sovietų Sąjunga Lietuvos 
atžvilgiu turinti “didelių” ir 
“tĮamsių” planų, yra visai be 
pagrindo. Politiniu atžvilgiu 
Lįetuvos paktas su Sovietų Są
junga išgelbėjo Lietuvos neu
tralumą ir valstybinį nepriklau
somumą. Dabar Lietuva esan
ti draugingos Sąjungos
kariuomenės aps^aigoje. Lietu
vos karinės pajėgos nuolat 
stiprinamos. Remiantis pakto 
trečiuoju straipsniu, Lietuva 
jturi galimybę savo krašto ap
saugą stiprinti ir palankiomis 
'sąlygomis gauti ginklų ir karo 
medžiagos iš Sov. Sąjungos. 
Ūkio atžvilgiu Lietuva ir kilos 
Baltijos valstybės dėl kąru 
veiksmų mažiau tenukentejo, 
negu kitos neutraliosios valsty
bės. Lietuvos užsienių prekyba 
nuo karo pradžios dar padidė
jo; ji taip pat galėjo išplėsti 
ar padauginti pramonės ir pre
kybos įmones. Ir kultūrinėje 
srityje nauji Lietuvos santy
kiai su Sov. Sąjunga davę ge
rų rezultatų, nes tarp abiejų 
tautų vyksta gyvas literatūros, 
muzikos ir meno kurinių pasi
keitimas.
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Muzikos Žinios
Veda—NORA

Lietuvis Greičius Jau
niausias Clevelando 
Simfonijos Narys

Milžiniškas Muzikos
Mylėtojų: Banketas
Chicagoj

Tik šiandien gavau malonią 
žinią, geriaus sakant ilgą straip
snį, nuo savo Clevelandiečio 
draugo muzikos mylėtojo, Juo
zo Bendlerio, kuriame jis rašo- 
kad šį rudenį Clevelando Sim
fonijos Orkestro sąstate pasiro
dys Vincent Greičius, Jr., smui
kininkas. Jaunasis Greičius yra 
vos 21 metų amžiaus, ir, be 
abejo, bus jauniausias šios or- 
kestros narys, žinoma, įgyti to
kią poziciją reikia turėti talen
tą, gabumą ir gerą mokyklą. 
Pasirodo, kad Greičius turi vi
sas reikalingas kvalifikacijas ir 
mes džiaugiamės, kad musų 
jaunuoliai taip gražiai pręgrc- 
suoja muzikos srityje ir prade
da užimti vietas pačiose svar
biausiose muzikos įstaigose.

Sveikinimai šiam jaunam 
muzikui ir linkėjimai nuolatos 
progresuoti savo parinktoj pro
fesijoj.

Pp. Bendlerio platesnis apra
šymas apie Greičių tilps pirma
dienio angliškam skyriuje.

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. Sudri
ko krautuvėje kožna diena ir 
nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409-11 S. KALSTEI) ST.
Tel. Yards 2151

30 Years Success! Doctor’s ' 
Amazing Liųuid f or Itching of 

ECZEMA
Daug yra atsilikimų, kur kiU produktai ne
darė reikiamų paaekų. bot Stipru*. švelninau 
tls, antiseptinis skiediny* Žemu davS greitas 
paseka* nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
degamos, žvynuotos, ugnines Eczema.

1A pirmo sykio Žemo neša nuostabia pa* 
geibų. Po to jo ypatingas gydymais (turi lb 
skirtingų Įtakingų dalių? padeda Gamta, 
greitesni gydymu. Mums dėkingi vartotojai 
rašo ii visur, garbindami gautas pasėkas 
Štai kaip rašo p. E. M. 1A Jersey City: “t 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo ndo Eczeaia. kun mane vargino per 3» 
metus. ’

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervines ir gnomus odos įdegimus. Tik 36c. , 
TIKRO iATAKNAVIMO atsitikimais gal pri
reiks l£xira Jėgos. Yra pas Visus žy
mesnius vaistitunku*

Praeitą savaitę didžiąjam 
Drake viešbutyje įvyko bene 
iškilmingiausias šio dešimtme
čio kultūrinis parengimas. Tą 
vakarą, atidarymui Nacionalės 
Muzikos Įvertinimo Programo, 
susirinko suvirs du tūkstančiai 
vadų kaip pilietiniam, kultūri
niam ir visuomeniniam veiki
me. (Ačiū musų artistei-smuiki 
ninkei ir mokytojai, p-ai Lulu 
Raben-Micevičienei, ir man te- 
ko dalyvauti šioje iškilmėje).

Buvo ir iš svetur atvykusių 
mokslo ir muzikos vadų, tarp 
jų Dr. Peter Dykenia, autorius 
ir profesorius Muzikos Mokslo 
— Teachcrs College, Columbia 
University; p-ia Olga Stokows- 
ki, žymi pianistė, mokytoja, ra
šytoja ir kritikė; Dr. Carlton 
Smith, New Yorko Viešojo 
Knygyno Muzikos Skyriaus Di
rektorius; Gladys Svvarthout, 
Metropolitan Operos artistė, ir 
daugelis kitų žymių artistų 
mokytojų ir šiaip svarbių žmo
nių muzikos pasaulio. Visi šie 
žymus darbuotojai pasakė gra
žias kalbas apie tai, jog norint 
kad muzika butų pilnai pasek
minga ir atsiektų savo tikslo, 
tai ji turi būti demokratiška 
dailė. Jeigu muzika yra toji tik
roji universale kalba, kaip mes 
nuolatos ją vadiname, tai atro
do, kad jos aukščiausias tikslas 
turi būti atsiekti demokratija 
praktikoje. Dabartiniu laiku, a- 
čiu tarpininkavimui radio ir fo
nografo, mes turime progos su
sipažinti ir įvertinti muziką. 
Radio suteikia mums progos iš
girsti pačius geriausius simfoni
nius koncentus, žymiausius ar
tistus, etc. Bet jeigu mes nori
me geriau susipažinti su šedev
rais muzikalės literatūros, nei 
kaip yra galima tai padaryti 
tik retkarčiais juos išgirdus per 
radio, tai yra galima padaryti 
per rekordus. Turint rekordus 
galima atkarto tinai ir kada tik 
nori išgirsti tuos kurinius, ku
riais daugiausia intetesuojiesi.

Ir kad padaryti tokius rekor
dus prieinamus visiems, tai yra 
vienas pirmųjų žingsnių Nacio
nalės Muzikos Įvertinimo Pro
gramo. Šio nacionalio komiteto 
pirmininkas yra Dr. Howard 
Hanson, direktorius Eastman 
School of Music, University of 
Rochester. Su tuom nacionalio 
komiteto planu kooperuoja visi 
muzikos .darbuotojai, orkestrai, 
dirigentai, etc., visur, su rezul
tatu, kad kas savaitė, per dvyli-

Adeline Zach

Adeline Zach, Lietuvai
tė Dainininkė— 
Recitalėje

Gegužės 15 d. turėsime pro
gos išgirsti koncertą daininin
kės Adeline Zach, mezzo sop

ka savaičių, išleidžiamos ištisos 
simfonijos rekorduose. Jų skai
čiuje matome tokius didžiuo
sius kūrėjus kaip Beethoven, 
Schubert, Wagner, Tschaikovvs-
ky, Mozart, Brahms, Bach ir 
Haydn.

Praeitą šeštadienį išėjo pir
moji tokia ištisa simfonija. Tai 
buvo Schuberto “Neužbaigto
ji”. Ji susideda iš trijų dvigubų 
rekordų, arba šešių, skaitant 
abi puses. Ir kaina yra tiktai 
$1.69 už visus tris — už ištisą 
simfoniją.

Rytoj jau bus galima pirkti 
Beethoveno Penktąją Simfoni
ją. šioji susideda iš keturių dvi
gubų rekordų, bet kaina ta pa
ti, tiktai $1.69. Parsiduoda dvie
jose vietose, 65 East Lake St., 
ir 74 North Franklin Street. 
Praeitą šeštadienį/ pirmąją die
ną, suvirš septyni tūkstančiai 
žmonių pirko Schuberto kurinį. 
Ar jus naudojatės šia proga įsi
gyti geriausios pasaulinės muzi
kos prieinamoms sąlygoms? Jei
gu ne, galite vėliau gailėtis.

— o —
Aldona Grigoniutė 
Laimėjo Dainininkų 
Konteste

Ši savaitė atnešė man liek 
daug malonių žinių apie musų 
muzikoj besilavinantį jauni
mą, kad skubinuos pasidalinti 
tomis žiniomis su šio Skyriaus 
skaitytojais.

rano. Ji duos savo pirmąją re- 
citalę Kimball Hali, (pradžia 
8:15 vai. vakaro). Nors, kaip 
ji rašo, ji yra nekartą dainavu
si kitų koncertuose, tačiau šis 
bus jos pačios pirmutinis.

Bus įdomu susipažinti su šia 
iki šiol negirdėta dainininke.

į Bobby) dalyvavimą mokyklų 
perstatyme Gilhert ir Sullivan 
operetės ‘‘Penzanco Piratai”. 
Bet prieš tai, turite žinoti, 
Bobby turėjo konkuruoti su 
trim šimtais kitų aspirantų į 
tą svarbią Ferdinando rolę, ir 

i jis išėjo laimėtoju, reiškia, iš
lošė pirmąją vietą.

Na, ir visa delegacija Biru- 
1 iečių ir Roberto muzikos mo
kytoja Lulu Raben-Misevičie- 
nČ nuvykom į' Riverside praei
tą ketvirtadienį pamatyti to 
spektaklio. Visi sutiktame, kad 
(buvo įdomiai pastatytas daly- 

vaikučiai gerai žinojo ir 
pildė savo roles be diringento, 

;Sukurs įspūdingą vaizdą (cho
re galėjo būti keli šimtai dai- 
nininkų ir jie pavyzdingai 
tvarkėsi) dainavo labai malo
niai ir suteikė mums vien tik 
smagumo. Musų artistas Bob
by žinoma gražiai pasižymėjo 
vaidyboje ir ypatingai pasiro
dė turįs gerą muzikos supra
timą. Jis išpildė savo rolę la
bai švelniai.

Turėtume neužilgo susilauk
ti dar vieno puikaus dailės

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Lito padengi

mas auksu ir užsienio valiutu 
paskutiniais mėnesiais dar pa- 
didėjo. Ypatingai padidėjo sve
timos valiutos ištekliai, — net 
antra tiek, palyginus su laiku 
prieš keletą mėnesių. Tai yra 
ženklas, kad nežiūrint karo 
metų, prekyba su k tais kraš
tais tebepasilieka judri.

ABSORENE VEIKLA 
ATŠVIEČIA

ABSORBS DIRT

WALL PAPER 
CLEANER.

darbuotojo savo tarpe, nes po- 
■ .. . .......... ........................... Inai. Byanskai auklėja savo su
keliąs sąvaites. Po to, jiedu nu tikrai inteligentiškoj dva- 
turejo ir kitą didelį įvykį, tai i šioj. Jis, nors jaunutis, bet jau 
jų vienintelio sūnaus Roberto rodo supratimą vertybes gra- 
(kurį mes pripratę vadinti žiųjų dalykų gyvenime.

■All PAPER

Absorene’s 
veikla ima 
visus pur
vus — ne- 
slysta per 
viršų. 
Lengvu ir 
saugu valy
ti sienų po
pierius bei 
šeidus tau
piu Abso- 
rene. PA
BANDY

KITE! , AOY MlXtP ‘5/

wBALL 
/MAG1C

Namams Reikalingus Rakandus
Dėl MOTINŲ DIENOS, Dėl Savo Namų Patogumo, Jus 
Rasite Pilną Pasirinkimą Sudriko Rakandų Krautuvėje

Hoover Special
Norca Hoover

Norcą Hoover
Large ..........

*19.50
*29.50
*39.50

1940 Metų Elektrikinės Le- 
daunės po $79-so> $99-50> 

$114-50 iki $214 00
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plyipoutb

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 Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — VVhoIesale 

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. P AUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam gėriais) ir 
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt RdL
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam j farnias ir kilus nuėstus 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

♦ foiografas

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 VV. 63rd St.
Tel. ENG 58S3-5840
■ EBEEKKBEKHIVKKKKKRKI 

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

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

DYKAI Patarimas Dėl Dekoracijų.
DYKAI Dastatymas Visoj Chicagoj.

Į SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE H

■ 1411 S. Halsted Street Tel. CanaI 5063 S

STATOME NAUJUS

• Pirm *egtt duosit darbą, kreipkitės pa* mu*, gausit gera* 
sąlyga*. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

MURINTUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS UBNGVOMS IŠLYGOMS

B. SHUKIS
4131 SO. FRANCISCO, A VE.

Visuomet gėrėjausi nuošird
žiu rimtumu, kuriuom Aldona 
Grigoniutė pasirodė visuose 
savo darbuose musų dailės 
veikloje. Todėl, kai išgirdau 
kad ji laimėjo Cosmopolitan 
Muzikos Mokyklų? dainininkų 
konteste ir turės progos dai
nuoti su simfonijos . orkestrą 
tos mokyklos “commcncen- 
inent” dienoje, labai džiau
giaus. Be abejo, kad jos toks 
laimėjimas — iš trylikos rink
tinių dainininkų bus linksma 
žinia Aldonos skaitmenin- 
giems draugams ir pažįsta
miems.

Bet dar prieš savo pasiro
dymą su simfonija, Aldona 
dalyvaus operos klases spek
taklyje sekmadienį, gegužės 12 
d. Ji pildys principalę rolę 
Flotows operoje “Martha”. 
Programa įvyks Auditorium 
Building, Recital Hali, 431 So. 
Wabash avė. Pradžia 8:30 v. 
vakaro.

Robertas Byanskas 
Operetėj “Penzanco 
Piratai”

Atrodo, kad Jono ir Vandos 
Bysulskų rūpesčiai muzikos 
darbuotoj jiesdbaigė su Birutės 
visapusiškai pasekmingu pa
rengimu, kuris įvyko prieš

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $13.50
prabų vimas n n
Ligoninėje ...............
RAUDONG1SLIV n n
Išėmimas ir Ligon. fcw«W
REUMATIZMAS A A
Greita Pagelba ....... fc.UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija JI (10
ir vaistai .................... I *UU
DOUGLAS PARK HOSPITĄL 
1900 S. Kedzie Avc. Chicago

Nauj’os 1940 Radios. 
Zenith, Philco, RCA 
Victor Sumažintos kai
nos po..... .. $49,50

ir Jūsų Senų Radio

JOS. F. BUDRIK £
.. Krautuvė Gerų Rakandų

3409-11 So. Halsted Street 3417-21 So, Halsted Street
Tėlęphonc YARDS 3088

WCFL 970 k. žymus radio programas 9-tą valandą nedėlios vakare

GASINIAI PEČIAI 
Unive^sal, Norge, Cro- 

sley, Crown po 
,39.^j59.So

YRA VAISTŲ IR NOTT1ONS 
KRAUTUVĖSE
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Diena Iš Dienos
In
Memoriam

šeštadienį, gegužės 11-tą d., 
sukanka vieni metai nuo mir
ties. .Juozo Kavaliausko, 4419 
So. Artesian Avė.

Velionio žmonai p. Marcellai 
ir sunui Marshah reiškiu gi
lią užuojautą šių nelaimingų 
sukaktuvių dienoj.

— Steponas.

Sugrįžo iš
Hot Springs

Mrs. Ona Popeli, žmona Rili 
Popeli, 4756 So. Western Avė., 
jau sugrįžo po vieno mėnesio 
atotstogų iš Hot Springs, Ar- 
kansas.

Mrs. Ona Popeli po atosto
gų labai gerai jaučiasi ir vėl 
gamina skanius valgius savo 
“Lunch Roomyje” ir patarnau
ja kostunieriams.

— Steponas.

Pokilis Onai 
Davginienei 
Gegužio 12 d.

P-ai Onai Dovgin yra ruo
šiamas pagerbimo POKILIS 
sekmadienį, gegužės 12’ d., 3- 
č ą . vai.* po pietų, Hollywood 
Inn salėje, 2419 West 43rd 
Street.

šio pokilio ruošą žino tik ren
gėjai ir svečiai, bet p-nia Dov
gin apie tai '“nieko nežino”, 
nes iki pokil o jos radio išjung
iąs ir laikraščiai sulaikyti.

Pokilis bus labai šaunus ir 
įspūdingas. Bus gera orkestrą, 
solistai, kalbėtojai ir klas'škv 
šokių šokėjai. B. s skanaus 
maisto, gardžių gėrimų ir sal
džių prieskonių.

Kadangi p-a Dovgin yra sce
nos mylėtoja ir teatrališkose 
grupėse žymi ve kėja, tai ir jos 
vakaro svečiai bus iš Čikagos 
ir iš tolimesnių miestelių.

Prašau visų įsitėmyti laiką. 
Pokilis įvyksta sekantį septin- 
tad enį, — prasidės 3-čią vai. 
dieną ir tęsis iki vėlumos.

Širdingai visus užprašo at
silankyti :

Katharine Bockus 
Frances Bud’reck 
Ray Vistartas

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicagoj)
Howard Peck, 26, su Mary

Millan, 21
John Babyar, 23, su Kate 

Backes, 21
Frank Weder, 52, su Mar- 

gie Oleksa, 50
Anthony Kisielius, 23, su

Stephanie Kupson, 18
Leonard Karėta, 23, su Ma- 

rie Horin, 23
John Ęronenberer, 22, su

Ann Bendik, 20

Reikalauja
Perskirų

Susan Pasewick nuo Edward 
Pasewick

John Mitchell nuo Irene Mit- 
chell

Gavo
Perskiras

Marie Walsh nuo Edward
Wa!sh

ENGLISH 
COLUMN

Softball Players 
Sought By C.L.S.

Members of the Chicago 
Lithuan'an Socicly who are in- 
terested in playing softball are 
asked to report for practice 
n the Altgeld Park, Hąrrison 
|nd Washtenaw, Tuesday, May 
1.4, at 6:30 p.m. Charles Ma
rkūnas is the manager.

The team or teams selected 
vili play at the Chi a?o Lith- 
lanian Society’s initiation p c- 
iic at the L.berty G rovė the 
ollowing Sunday, May 19.

Merriam Į Harvard 
Universitetą

BARRICK’S
PAINI STORE

61*50 S. Halsted St.
Pirm* 5^05 So. Avė.

*■

Iškilmingas 
ATIDARYMAS 
NAUJAI PERDIRBTO 

OAK LEAF 
TAVERN

3428 SO. HALSTED ST. 
Šeštadieni ir Sekmadieni, 

Gegužės 11—12, 1940 
Vištienos, kilbaso ir visokį už

kandžiai VELTUI.
Užprašo A. Šidlauskas ir S. 

Svilainis.

Ką Kalba 
Darbininkas

' Tūlas K. V. Vosilius siųsda
mas vilniečiams ir šventosios 
uostui auką štai kaip rašo: 
“šiuomi vėl prisiunčiu 20 do
lerių. $10.00 sk'riu Vilniaus 
reikalams ir $10.00 šventosios 
uostui.

“Man net sarmata, kad Ame
rikos lietuviai Šventosios sta
tybai suaukojo iki šiol lik 
$36.00 su mano $20.00, kuriuos 
paaukojau praeitais metais. Iš 
šio matosi kaip mes nerangus 
ir apsileidę tautos reikaluose.

“Aš manau, kad tautos rei
kalams kiekvienas darbininkas 
turėtų paaukoti bent po $1.00, 
o profesionalai ir biznieriai 
bent po 5—10 dolerių.”

Tai prakt ška ir sveika gal
vosena. Doleris ar penkinė-de- 
šimtinė mažai ką reiškia atski
rai, bet sudėjus kelius ar ke
liasdešimtis tūkstančių vienon 
vieton reiškia labai daug. Dėl 
dolerio ar dešimtinės nė vienas, 
nenubiednės, bet tie doleriai ir 
dešimkės sudėti krūvon ir pa
vartoti geram tikslui daug ką 
padarys: ne vienam ašaras nu
šluostys, ne veną alkaną pa
penės ir ne 'vieną nuplyšusį 
pridengs bei sergantį gydymo 
patarnavimu aprūpins. Betur
čių ir darbo dirbti negalinčių 
Vilniaus krašte yra daug. Jie 
paramos yra reikalingi ir jos 
lauk a. Jiems į paramą turėtų 
ateiti visi dirbantieji lietuviai. 
Juk lietuvio yra pareiga rem
ti lietuvį. Tad remkim Vilniaus 
lietuvius — siųskime savo do
lerines, penkines ir dešimtines 
į Lietuvos Konsulatus ir ati
tinkamus vietos komitetus. Bu
kime gyvi ir jautrus. Įsivaiz
duokime nelaim ngųjų padėlį 
ir skubiai eikime jiems į pa
galbą. Kas duoda skubiai ir 
nuoširdžiai — tas duoda šim
teriopai. Vilnietis.

MOTINŲ PIKNIKAS
SUNSET PARK—135 & Archer—Lemont

Sekmadienį, Gegužės 12 d., 1940
Rengia ONA

IŠLAIMĖJIMUI:

Visas motinas ir 
užkviečia

KUBAITIENĖ, TEOFILE GUDELIAVIČIENĖ 
ONA JONIKIENĖ

1. 6 savaičių paršiukas; 2. 15 svarų kumpis; 3. 
tuzinas šviežių kiaušinių

visus lietuvius iš Chicagos ir apylinkės širdingai
RENGĖJOS

“Pirmyn” Choras 
Sekmad., Dainuos 
West Pullmane

Pildys Motinų Dienos 
Koncertą

WEST PULLMAN. — Sęk- 
madieni, 3:00 valandą po pie
tų, J. Gaidelio sveta nėję įvyks 
Motinų Dienos koncertas, ku
rio programą pildyti yra pa
kviestas Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn”. Choras ir jo 
solistai, taipgi mergaič ų trio 
ir vyrų kvartetas išpildys vi
są- pluoštą Motinoms pašvęstų 
dainų, ir daug kitokių nume
nu.

Įžanga į koncertą tiktai 25c. 
Gaidei o salė randasi adresu 
12304 S. Halsted Street.

Visi West Pullmano ir ar
timų apylinkių lietuviai yra 
kviečiami koncerte dalyvauti.

K.

Dar Apie Naujos 
Gadynės Choro 
Parengimą

Įvyksta šį šeštadienį
► • ■

Savaitė atgal reporteris Nau
jienose rašė, kad Naujosios Ga
dynės choras turės “splash 
card party” ir šokius Midvvest 
Athlelic klube, prie Jackšon ir 
Blambin. Reporteris, gaudamas 
nforniacijas, klaidingai supra

to, už tai atsiprašo ir pažymi, 
kad Midvvest Athlelic Club ran
dasi prie kampo Madison ir 
Blambin. Įėjimas į klubą nuo 
Blamlin avė. Randasi priešais 
vieno naujausių ir didžiausių 
Garfield Parko rūmų.

Atsilankę galės pasiždiaugti 
kaip vieta, taip maudynių už
tvanka ir šokių sale. Taigi, va
karą praleisti gegužės 11 d. at
vykite į šį parengimą, šokiams 
gros gera muzika. Kas ieško 
įvairumo, tas įvairumą čia ir 
gaus. —Reporteris. /

Kas Pametet 
Raktus Liberty 
Daržo Atidaryme?

žodis nuo savininkų

TARP MUSŲ I 
BIZNIERIŲ

b—............... I.m. ................................... ..

•
Pagerbė
Stasį Warnį

Gegužės 6-tą ir 7-'lą susirin
ko Stasio Warnio draugai ir 
pažįstami, jo užeigoj, ties num. 
4157 So. . California Avė., ir 
tinkamai jį “pavinčia'vojo” var
dadienio proga. Pirmą vakarą 
griežė Frank Kuzmarskio or
chestra, o 2-rą vakarą Frank 
Bistro Benas.

Mrs. Teresa Warnienė pa
vaišino svečius skaniais užkan- 
dž ais. — Steponas.

Aurora Palaidojo 
Policijos Viršininką

Auroros gyventojai vakar iš
kilmingai palaidojo Severiną 
Allicrvoskį, miestelio politijoš 
vn-šininkg. Jis buvo užmuštas 
automobilio nelaimėje, pereitų 
šeštadienį, besivydamas per- 
gi eitai važiuojan.į automobili, 
velionis įvažiavo į medi.

Garsus Chicagos universiteto 
mokslininkas, prof. Charles E. 
Merriam, buvo pakviestas skai
tyti paskaitas Harvard univer
sitete, Cambridge, Mass. Mer
riam yra municipialių reikalų 
specialistas ir Chicagos univer
sitete vadovauja politikos mok
slų fakultetui.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios yarsinas) “NAUJIENOSE"

Naujai Gauti

BATAI!
VĖLIAUSIŲ SPALVŲ PANČIAKOS PRISISKYRIMUI

sALTiMiERo Rytmetinių
14M KYLOCICLM

RADIO
PROGRAMŲ

!#*• VALANDĄ RYTO

PRO8PECT 4050

Kas pametei raktus sekma
dienį, gegužės 5 dieną, Liberty 
daržo atidarymo piknike, pra
šom atsišaukti į Liberty resto
raną, 4915 W. 14 St., Cicero, 
III., arba į Liberty daržą atei
nantį sekmadienį.

Norim tarti širdingiausį pa
dėkos žodį visiems atsilankiu
siems į musų Liberty daržo ati
darymo pikniką. Niekados ne- 
sitikejom, kad mes turim tokią 
didelę minią draugų ir pažįsta
mų ir šiaip musų įstaigą lan
kančių žmonių.

Dar kartą tariame ačiū ir at-

Turime Visokių

REIKMENŲ!
ilšiemet namų dabinimo ir 
įpataisymo klausimus spręsk 
greitai ir lengvai—pirk vi
sus reikmenis iš patikimos 
tnalevų ir sienų popieriaus 
krautuvės, kur turite pilną 
įpasiijinkimą reikalaujamų 
įflalykų. Ateikit pas mus 
geriausios rūšies popierių ir 
pialevų — nebrangia kaina!

RENDUOJAM
( Sienų popieriams nuimti ir 

grindims šveisti mašinas ir 
Edžerius. Instrukcijos dy
.ai.

K PAŠAUK
rifflewood 7369

8687
ATDARA VAKARAIS: ANTR. 

į KETV., ŠEŠT.
Sekmadienį iki pietų 

(Greito pristatymo patarna- 
!: vimas).

Turime visą eilę 
LANGAMS UŽLAIDAS 

Nominale kaina

Garsinkitės “N-nose’

i

Ona Bruzgulis 
Pardavė Biznį

Ona Bruzguliu 2645 W. 43 
St., pardavė alinę, bet gyvena 
su sūnum Brųpo tuom pačiu 
antrašu.

Buvo paskleisti piktų žmo
nių paskalos buk p. Bruzgulis 
jau yra vedusi. Tie gandai bu
vo skleidžiami neteisingai ir 
nepamatuotai. Pagal pačios 
Onos Bruzgulis pareiškimą, ji 
savo 2-ro vyro dar “nepažį
sta” ir nežino kas juom gali 
buti. — Steponas.

Varduvių
Vakarėlis

šeštadienį, gegužės 11 d., 
bus surengtas pasilinksmini
mas, “Ralph’s Tavernoj”, 837 
W. 34th PI., to biznio savinin
kės Stella Mažeik enės varda
dienio proga...

Biznieriai pp. Mažeikiai tu
ri daug pažįstamų apylinkėje 
ir draugų po visą Chicagą, to
dėl tikisi daug sveč ų. Jie yra 
prisirengę visus tinkamai pri
imti.

Yra pakviesta gera muzika 
ir bus pagaminta gardžių už
kandžių prie įva rių gėrimų.

Stella Mažeikiene visus kvie
čia atvykti garsinime, kuris 
telpa rytojaus laidoje...

— J. A. S.

TINKAMA DOVANA 
JŪSŲ MOTINAI

šiandieną Naujienose telpa 
skelbimas didžiulės Boston 
Shoe batelių krautuvės, 3435 
S. Halsted St. ir yra pasakyta, 
kad tinkamiausia dovana Jūsų 
Mamytei yra graži pora stip
rių batelių. Ypač, Red Cross. s

Dabar jau galima pasirinkti 
ir baltų spalvų dėl vasaros. 
Boston Shoe Store jums patar
naus greitai ir teis ngai.

—vba

šiprašom tų visų, kuriems ne
galėjom arba nesuspėjom t'n- 
kamai patarnauti. j į

Savininkai Liberty daržo:
John Pilkis ir 
Dėdė Miliauskas

MADOS
Ką tik Pribuvo!!! Nauj’utėliai Peternai— 

NAUJI PADARYMAI!!

BOSTON SHOE STORE
Atdara s e k- 
madienį iki 
2:00 v. p. p.

3435 SOUTH HALSTED 
STREET

NAUJIENOS
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 neoenzuruotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu: 

“NAUJIENOS” 
j 1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

No. 4441—Sportiška suknelė su 
“Bolero”.—Sukirptos mieros 12, 14, 
16,] 18 ir 20 taipgi 30, 32, 34, 36, 
38 fir 40 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 DepU 1739 
So. Halsted St^ Chicago, I1L
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Iš Alinės—Į 
Automobilį — Į 
Kapines
Baisi Automobilių Tragedija.
Vienoj alinėj, prie 63-čios, 

trys vyrai sustojo keliems “stik
leliams”. Besivaišindaini, susi
pažino ten su trimi mergaitė
mis, ir po kelių žodžių, ir kelių 
“stiklelių”, pasikvietė jas pasi
važinėti. Visi buvo gerokai iš
traukę degtinės.

Prie vairo buvo 21 metų Tho- 
mas Moore, nuo 6119 Stevvart 
avenue. Jaunuolis, kaip pasako
ja policija, važiavo nepaprastai 
greitai — ir prie 95-tos ir Col- 
fax įvyko tragedija.

Automobilis visu smarkumu 
trenkė į didžiulį troką, taip 
smarkiai, kad beveik visas pa
lindo po troku. Ugniagesiai dir
bo per valandų laiko pirm ne
gu automobilyj buvusius kelei
vius ispiovė. Viena mergina 
“Mary”, kurios pavardės niekas 
nežino, buvo užmušta — su
trinta vietoj. Dvi kitos mergi
nos ir du vyrai buvo labai sun
kiai sužeisti, ir šią žinių rašant 
dar nebuvo atgavę sąmonės. 
Kiek lengviau sužeistas išliko 
19 metų Charles Comas, nuo 
6101 Parnell avenue. Jis papa-

šakojo policijai kas įvyko prieš 
tragedijų.

Sužeistieji guli South Chica
go ligoninėje.

La Verne Lindsey, troko šofe
ris iš Otsego, Michigan, išliko 
nesužeistas. Iš keleivinio auto
mobilio liko tik likučiai.

Janitorių Unijos 
Prezidentas 
Scalise Vietoj
Viršininkas 70,000 Darbininkų 

Organizacijos.
Chicagos janitorių unijos 

prezidentas, William L. McFet- 
ridge, užvakar buvo išrinktas 
prezidentu generalės Building 
Service* Eniployees Internatio
nal unijos, į vietų neseniai pra
šalinto ir kriminalėn atsakomy
bėn traukiamo George Scalise.

Unija dabar laiko konvencijų 
Atlantic City, New Jersey vals
tijoj, ir atstovauja apie 70,000 
darbininkų, tarnaujančiu dides
niuose gyvenamuose ir biznio 
triobesiuose.

Unijos vice-prezidentu buvo 
išrinktas Thomas J. Burke, o 
sekretorium-iždininku, Paul R. 
David. Visi trys yra chicagie- 
čiai. Į šių unijų įeina janitoriai, 
elevei torių operatoriai, namų 
valytojai, ir t.t.

Lenkų Paradas
Gegužės 5 Nedarė
Gerų Įspūdį

Trbko Gyvumo, Ūpo.
Gegužes 5, Chicagos lenkai 

apvaikščiojo savo “konstituciji- 
nę šventę”, Humboldt parke.

Paradas tęsėsi apie dvi valan
das. Lenkų publikos galėjo bū
ti apie 100,000. '•

Reikia pažymėti, kad lenkų 
publika dvasiniai atrodo pa
vergta. Jų veidai, akys nerodė 
jokio gyvumo, jokio prakilnu
mo nei drąsos — vyriškumu, 
nusiminę, liūdni. Tai pastebėjau 
ne aš vienas, bet daugelis kitų.

Gal tai yra vaisius katalikiš
kos kultūros, kuri jau ketvirtą 
kartą pražudė Lenkiją kaipo 
tautą?

Geriausiai pasirodė Lukai 
“Gūrai” — kalniečiai iš Karpa
tų kalnų. Vyrai ir moterys fi
ziškai'geriau išaugę, negu “var- 
šaviniai” lenkai. Jie buvo po 
Austrijos valdžia. Jų tautiniai 
apsirengimai darė gerą įspūdį.

‘‘Lietuviai Geriau Pasirodo”.

I llVFlK |QSTc,]egarTmue,įS LU I LIMO Visas Pasaulio
Dalis

KV1ETKIN1NKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankletams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

M Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
ketams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip 

niOKLIV KAURŲ

BARGENAI
Neatsiimta 6x9, 8x10,9x18, 9x15,11x19 
Vertė nuo $7 iki $65. Dabar $3 Iki $29 
Nauji 6x9, 8x10, 9x12, 12x18, 10’Z^xl5 
Vertė $24 Iki $89. Dabar $10 iki $42 

ir aukščiau.
15 9x12 tikrų oricntaliij, 50 kitokių 

Micron 2x4 Iki 11x18, 40% nuolaidos 
1009 Jardų karpetų po 50c Jard Ir aukšč.

200 Naujas Velvet 9x12 $18.50.
300 Naujas Wlltons 9x12 $34.50.

Girdėjau moters sekamą pa
reiškimą: Labai stebiuosi, kad 
Chicagos lenkų jaunimas, iš 
tiek daug lenkų, prastai pasiro
dė. Benki, Illinois, mažai lietu
vių yra, tačiau Beneldo lietuviu 
jaunimas savo paradavimu kas 
metai laimėdavo pirmą prizą 
Springficld, Illinois State Fair...

Dažinojau, kad toji moteris 
yra Galicijos lenkė, ponia La- 
kon-Leonavičiene iš Benld, III., 
tačiau ji lietuvių kalbą geriau 
vartoja negu daugumas musų 
lietuvių. Paaiškėjo, kad ji yra 
didesnė lietuvių patriotė, negu 
lenkų. žvalgasCHECKER CLEANERS 

SANDELIAI.
6208-16 S. RACINE—Dienomis, 3 vakarus

Dukterys JULIA BAGAVIČIENĖ, DELLA KURAITIENĖ, 
MARY BULAW ir FRANCES, Sunai KAZIMIERAS, JUO
ZAPAS, SYMONAS IR JONAS KVETKAUSKAI, Žentai 

Marčios ir Kiti Gimines

Dešimts Metų Mirties Sukaktuvės

VILIMAS KVETKAUSKAS

'4c ;?■

.. L n
■

i i -r

Persiskyrė su šiuo pasauliu 9 
d., gegužės mėnesį, 1930 m. su
laukęs 58 metų amžiaus; gimęs 
Lietuvoje. Gyveno Amerikoje 30 
metų, mirė Chicagoje.

Jau praslinko dešimts metų 
kaip tave, musų mylimas tėveli 
nemielaširdinga mirtis ištraukė 
iš musų tarpo. Musų širdyse pali
kai neužgydomą žaizdą, o na
muose neužpildomą tuštybę.

Mes tavęs brangusis lauksime 
sugryžtant, bet musų laukimas 
veltui. Laikui bėgant užmirš ta- 

. ve draugai, bet musų mintyse ir 
širdyse pasiliksi amžinai.

Nuliūdę liekame,

A. "f8 Ą.
.^>•3 KONSTANTINAS 

JACKEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 7 d., 12:00 vai. dieną, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
Apskr., Joniškės parap., Vien-/ 
sodžio kaime.

Amerikoje išgyveno 47 m.
Paliko dideliame nuliudime 

gimines, draugus ir pažįsta
mus.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 33,07 S. 
Lituanica Avė.

Laid. įvyks šeštad., gegužės 
11 dieną, 8:30 vai. ryto iš ko
plyčios į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv/ Kazimiero kapines.

Visi A. A. Konstantino Jac
kevičiaus giminės, ^draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvaut.i laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės, draugai ir 

pažįstami
Laid. dir. A. M, Phillips, tel. 

Yards 4908.
Laidotuvėmis rūpinas Elz-' 

bieta Jonaitienė, 3155 South 
Lowe Avė.

Nuodugniai Tyrinėja 
Slaptus “Kūdikių 
Namus” Jų Darbuotę
Kasinėja Kiemą Ieškodami La; 

vonų, Paslėptų Įrodymų.
Skandalas kilęs Chicagoj su 

areštavimu dviejų moteriškių 
už pirkliavimą kūdikiais ir už
laikymą nelfegaiių “Kūdikių Na
mų", — pamažu plėtojasi.

Suimtosios moteriškes yra 
Mae Smith, ir Mary Smith, pir
mosios duktė. Jos užlaikė tuos 
namus, adresu 2415 NVinnemac 
avenue, ir turėjo ofisą, kaip va
kar pasirodė, adresu 236 N. 
Clark street. Jų klijentčmis 
daugiausia būdavo nevedę mo
tinos ir neturtingos motinos.

Policija susėdę, kad raštinėj, 
vidunniesčio adresu, suimtosios 
operavo nelegalių operacijų cen
trą ir ten padarė daugybę abor
tų. “Kūdikių Namuose”, į juos 
pakliuvusios motinos daugiau
sia laukdavo kūdikių, bet ir ten 
operacijos buvę daromos.

Gimę kūdikiai buvo regis
truojami fiktyviais vardais, o 
jeigu mirdavo; kaip yra įvykę, 
tai namų užlaikytojo^ Smith’ie- 
nė ir jos duktė kimus nuslėp
davo. Veikiausia užkasdavo kie
me. Todėl policija dabar namų 
kiemą kasinėja, ieškodama kū
dikių liekanų, taipgi dokumen
tų, kuriuos 'suimtosios yra su
slėpusios įvairiose vietose. .

Nuo motinų pakliuvusių į na
mus, suimtosios atimdavo kūdi
kius ir juos parduodavo turtuo
liams augintiniais. Motinoms 
gražindavo kūdikius, jeigu jos 
sumokėdavo didelę sumą pini
gų, $150 ir daugiau.

Springfielde, Aukščiausio 
teismo raštinėj, širdies liga 
mirė Adamę^F. Bloch, .žymus 
Chicagos poįįtįkas ir to teismo 
vyriausias sekretorius. Jis sir
go širdieš liga. Velionis buvo 
apie 56 metų11 amžiaus, lenkų 
kilmės, (Iraifį'mgas lietuviams, 
bet tuo pačiu laiku ištikimas 
politikas mašinos, kuri lietu
viams kaž kodėl nėra labai 
prielanki.1

r

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU WILLIAM YOKUS 
kuris gyveno Green Port, New 
York. Turiu svarbų reikalą. Prašau 
jo paties ar žinančius apie jį atsi
šaukti. Box 2349. 1739 So. Halsted 
St., Chicago, III.

Lechavičiaus Soft 
Bolo Ratelis Atidaro 
1940 Sezoną

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDAI 4 KAMBARIAI, labai 
nebrangiai, antras aukštas, pečium 
šildomi 4058 So. Campbell Avė.

MISCELLANEOUS #FOR SALE 
įvairus Pardavimai

A D V

SITUATION WANTED
______ . < Ieško Darbo__________

IEŠKAU DARBO PRIE NAMŲ, 
moku visokį darbą. Su mokesčiu 
susitaikysime. K. Miliauskas, 8300 
So. Kean Avė. Willow Springs 979.

VIETOS PRATURTINIMO išpar
davimas Mįiyfair Lųtheran Church, 
4926 N. Milwaukee Avė., antradie
nį, gegužės 14 d., 8 vai. ryto.

HELP \VANTED—FEMALE

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardaviroui 
MOKĖDAMAS /CASH už rakan-

KKAL ESTATE FUR SALE 
Namai-žemčPardavimui

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
BARGENUS

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

REIKALINGOS MOTERYS sku
durams skirstyti, patyrusios. 
ADVANCE IRON and METAL CO.

1144 So. Fairfield Avė.
PATYRŪSI MERGINA "PRIE

abelno namų darbo, mylinti vaikus, 
geri'namai $7—$8 savaitei, alga bus 
pakelta dėl geros merginos, šaukite 
Midway 6520.

REIKALINGA PATYRUSI grožio 
operatorė. FLORENCE BEAUTY 
SHOP, 4140 So. Maplewopd.

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui, būti, vienas vaikas, 
$8. Rogers Park 0113.

MERGINA LENGVAM RUOŠOS 
darbui, jauna, $5 iki $6. Whalen, 
6438 N. Green view. Hollycourt 
5765.

HELP VVANTED—MALĖ
Dajrbininkų Reikia _____

REIKALINGAS ‘ DUONOS išve- 
žiotojas, darbas ant komiso. Išve- 
žiot lietuvišką ruginę duoną tie
siai vartotojams. įsigyk nuosavą 
darbą, uždirbk daugiaus negu pa
prastas darbininkas. Dirbt 6 dienas 
į savaitę be baimės netekimo dar
bo. • Turintis patyrimo ar ne, tu
rintis kostumenų ar ne, turintis nuo
savą mašiną ar troką, kreipkitės

MILLER’S BaKER Y
2616 W. 69th St. Hemlock 9278

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

SAVININKAS PRIVERSTAS par
duoti prie ežero cottage; lotas pri
eina prie vandens kranto. $1250.00 
—mažas įmokė j imas, namas užbai
gtas su cellotex. Geras žuvavimas 
ir maudymosi; 40 mylių nuo Chi
cagos. Rašykite 1739 So. Halsted 
St. Box 2.

FURNISHED ROOM—TO RENT 
GyyenimuiKambariai

RENDON 2 FORNIŠIUOTI gra
žus kambariai pavieniams. 2820 W. 
36 th St.

SUSIRINKIMAI

BUSINESS CHANCES
> Biznio Progos

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

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

PARDAVIMUI TAVERNAS, kar
štu vandeniu apšildomas, biznis iš
dirbtas per daug metų. Parduosiu 
pigiai, priežastis — liga. 4314 S. 
Ashland Avenue.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
KATĖDŽĖ uždarais porčiais, kon- 
krito pamatu, garu šildoma; 2 karų 
garažas, % akro; išgrįsta gatvė, ce
mentinė šaligatvė; 4 kambarių ka- 
tėdžė, M akro, nauja lietuviška 
apylinkė, statytojui proga. Savinin
kas. 10445 So. rioman Avė.

5130 SO. UNION AVENUE — 
puikus, 2 flatų, plytinis namas, 5- 
6 kambariai, karštu vandeniu šildo
mi ir pečiais, 2 karų garažas, bar- 
genas, kaina $4,300, terminais. A. 
V/HELAN, savininkas, 2-ras aukštas

PARDAVIMUI GERAI išdirbtas 
tavernas; toj pačioj vietoj per 5 
metus. Parduosime iš priežasties 
mirties. Moderniški barai ir fixtu- 
riai; ant 63 ir Ashland Avė.

1553 West 63rd St.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ, GEL
TONU priešakiu plytinis, 5—5 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 
ąžuolo trimai, nebrangiai. 3021 So. 
Emerald, pirmas aukštas.

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.

PARDAVIMUI AR MAINUI vie
nas aukštas ir astuoni apartmentai 
prie 35 ir Archer avė., 3 aukštų 
plytinis, garu šildomas, puikiam 
stovy, rendos $4380 į metus. Stan
ley Realty Co., 179 W. Washington 
Randolph 7055.

NAŠLĖ MOTERIS RENDUOJA 
ar parduoda taverną, gera vieta, iš
dirbta per 23 metus. 3824 So. Ked- 
zie Avė. Lafayette 0427.

PARDAVIMUI TAVERNAS arba 
priimsiu į pusininkes ir gaspadines.

6500 SO. STATE ST.

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asmens, moketis po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baž
nyčių. geras susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box C2, 
1739 So. Halsted.

JUDITH ANN BARSKIS

JONAS KARVELIS
Gyveno 6062 S. LAFAYETTE AVENUE 

Namų Telefonas Normai 3604.
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 8 d., 6:15 vai. ryto. 

1940 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Mažeikių apskr., Akme
nės parap., Mančelių kaime. Amerikoj išgyveno 22 metus.

Paliko dideliame nuliudime moterį Anastaziją, po tėvais 
Lankutaitę, 2 dukteris: Emiliją ir Albiną, žentą Herald Krause, 
3 pusseseres: Julia Ruzgienę, Mary Jarušienę ir Veroniką Ka- 
sulienę; 2 pusbrolius: Pranciškų Bitautą, Kazimierą Dargį, 2 
švogerius: Pranciškų ir Kazimierą Lankučius, ir jų šeimynas; 
švogerką Oną Rakauskienę ir/jos šeimą ir 5 brolvaikius: Anną, 
Albertą, Marijoną, Stcllą ir Stanislavą ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4605 So. Hermitage Avė. Laidotuvės įvyks 
Pirmadienį, Gegužės 13 d., 8:30 vai. ryto iš Eudeikio koply
čios į šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. JONO KARVELIO giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Dukterys, Pusseserės, Pusbroliai ir Giminės.
Laid. Direkt J. F. Eudeikis, Tel. YARDS 1741.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 8 d., 9:00 vai. vakaro, 
1940 m., sulaukus 22 metų 
amž., gimus Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Sophie, po tėvais Vir
bickas, tėvą Peter Ųarskis, Jr. 
senolius: Evą ir Petrą Bars- 
kius, Sr., ir Antaną Virbic
kus, 3 tetas Emily Virbickas, 
Sophie Shimkus,, dėdę Frank, 
ir Catherine Rempert, dėdę 
Harold, dėdę Bruno Virbicką 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
4704 So. Western Avė. Lai
dotuvės įvyks gegužės 11, 
subatoj, 8:30 v. ryto iš kopi, 
į Gimimo Pan. Šv. parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten, bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Judith Ann Bars- 
kis giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį’ patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Motina, Tėvas, Senoliai, Te
tos, Dėdės ir kitos giminės.

Lrid. Direkt. Albert V. PeG 
kus, Tel. Lafayette 8024.

Lechavičiaus Softbolo Rate
lis pradės lošti Knights of Co- 
lumbus lygoje Gegužės 14 d. 
Lošime bus vartojama 16 co
lių sviedinys su lengvu meti
mu. Šioje lygoje Lechavičiaus 
Roselando Ratelis yra jau pa
sižymėjęs kaipo vienas iš stip
resniųjų tymų. Pernai iš dvi
dešimts penkių žaidimų lygo
je, komanda pralaimėjo tik ke
turis sykius. Tai ir šįmet, su 
prisirašymu -kelių naujų “bol- 
mušių”, yra manoma, kad ty
mas bus geresnis ir galinges
nis.

Ratelį sudaro Povilas Krau- 
chunas, Jonas Petreikis, Jonas 
Kruc, Antanas Dombrauskas, 
Jonas Gepis, Vladas Latvėnas, 
Ignas Eimutis, Vladas Pučko- 
rius, Jonas ir Aleksandras ži
liai, Pranciškuj Pavilonis, Ig
nas Pavilionis, Jonas Data, Jo
nas Griffin, Karolis Bensonas, 
ir Jonas Labzentis.

Apart žaidimo Knights of 
Columbus Lygoje yra manoma 
lošti ir su kitais tymais. Ko
manda stengsis surengti žaidi
mą piknikuose ir šiaip spėji
muose pagal sutarimą. Tymai 
norinti persitikrinti su Lecha- 
vičiaus komanda yra prašomi 
pašaukti telefonu arba prisių
sti atvirutę menedžeriui, John 
Labzentis, 10826 So. Wabd,sh 
Avė., Pullman 0840.

Rosęlandietis.
■' ,VJ

KRIAUČIŲ LOKALO 269 A. C. 
W. of A. narių susirinkimas įvyks 
penktad., gegužės 10 d., Amalgama- 
tęd Centro name 7:30 vai. vak. Visų 
riarių pareiga dalyvauti. Valdyba.

ROSELAND LIETUVIŲ LAIS
VAMANIŲ ETINĖS KULTŪROS 
ŲR-JOS No. 1 kuopos mėn. narių 
susirinkimas įvyks antradienį, ge
gužės 14 d. 7:30 vai. vak. Darbinin
kų svet., 10413 So. Michigan Avė. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes bus daug svarbių reikalų ap
tarti. —P. J. Kuchinskas, sekr.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DR-TĖS 
narių mėn. susirinkimas įvyks sek
madienį, gegužės 12, 1940. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St. 12 vai. dieną. Tikėtai me
tiniam išvažiavimui, kuris bus bir
želio 30, Minkaus darže, yra vi
siems nariams pasiųsti po 5 tikie- 
tus, jei negavote tai atsilankykite į 
susirinkimą ir gaukite nuo valdy
bos ir patikrinkite savo adresus.

—A. Kaulakis, rast.

Vieša Padėka Nuo 
Oak Foresto 
Senelio
Dėkoja Zakarams, Pocevičiui 

Už Aplankymą
OAK FOREST, ILL. — štai, 

visų gerbiamas dienrašti “Nau
jienos”, aš, vienas iš šios prie
glaudos vargšų, suparaližuolas 
lietuvis, meldžiu tamstų patal
pinti į gerbiamą dienraštį ma
no širdingą ir viešą padėką, 
mano brangiems buvusiems 
“burdingbosiams”, ponams -Za
karams, 4151 So. Artesian avė., 
ir ponuk Dominikui Pocevičiui, 
2’614 W. 65th Street.

Jie mane vargšą labai tan
kiai aplanko ir kiek galėdami 
apdovanoja.

Štai, ir 5 dieną gegužės, jie 
mane vėl aplanke ir apdovano
jo, ir prižadėjo ir toliaus lan
kyti, labiausia mano pusbrolis, 
p. D. Pocevičius. Jam labai pa
gailo manęs, kai pamatė mane 
labai suvargusį ir ligos nuka
muotą.

Tai tariu jiems visiems šir
dingą ir viešą padėką, ir lin
kiu jiems visiems geriausios 
sveikatos, ir laimos jų gyveni
me.

Petras Shauklis, 
Inst. Ward 63, 
Oak Forest, III.

TAVERNAS, PARSIDUODA su 
restoranu pigiai iš priežasties ne
sveikatos — Clearinge. Daug dirb
tuvių aplink. 5 metų lease. 5626 
West 65th St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, pil
nai įrengtas, tinka kliubui, ant 
kampo. .7300 So. Halsted St., Vin- 
cennes 3909.

‘PARDAVIMUI BATŲ TAISYMO 
mašinos, visos kaip naujos.parduo- 
siu pigiai. Yra sudėtos garažiuje. 
Matykite savininką: 1957 West 13 
St. 2nd Floor.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

40 AKRŲ NACIONALIO 
MIŠKO RAJONO ŠIRDY. 
PROGA VISAM AMŽIUI!

Kaip tik tai ko norėjote. Trout 
upelis teka per žemą, gasolino sto
tis ir grosernė kartu su puikiu bu
tu, krautuvė pilna prekių, puikios 
pajamos, priverstas apleisti gydy
tojo verčiamas. $4500 vertybė bus 
parduota už $3,200. Rašyti angliškai

MARY BOSSCHEM, 
537 FAIRVIEW, 

MANISTEE, MICHIGAN.

BUILDING MATERIAL 
Staty bai

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

MOVING AND EXPRESSING 
Perkraustymas ir Važma

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALISAUSKAS SONS, 
7100 So. Talmah Avė. Prospect8742

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

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

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

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

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 6 
bušeliai $1.00—11 bušelių $1.50. 
Kreipkitės dėl kainų, dėl didesnių 
kiekių. Iškraustome nebrangia kai
na. Anglys tiesiai iš kasyklų. 110 
SOUTH RIDGELAND AVENUE, 
Worth, 111.

TIKRI BARGENAI
Pardavimui mūrinis namas su 

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

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

Pardavimui virš 100 lotų, su 
visais įrengimais.

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

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

PARSIDUODA PRIVATIŠKAS 
EŽERAS arti Montello, Wis. Apie 
27 mylios nuo Delis, Wis. ir apie 
55 mylios nuo Madison, Wis. Žemė 
ir ežeras sudaro apie 107 akerius. 
Parduosiu už $6000. Mokėsiu ko
misą agentams. Rašykit: E. H. 
WUNDERLICH, Joliet, III.

PARDAVIMUI MŪRINIS bunga- 
lovv, tile maudyklė, furnasu šildy
mas, 3739 W. 55th St., arti moky
kla ir bažnyčia, kaina $5850. 6
kambarių medinė katėdžė, furna
su šildymas, arti 71 gat. ir Damen 
Avė., terminai, kaina $4200.

JOHN J. JILEK, 
5348 S. Kedzie. Prospect 6818.

MARQUETTE PARKE IR 
APYLINKĖJ

Didelis pasirinkimas namų senes
nių ir Naujų mažų ir didelių, kas 
turite seną namą pastatysime jums 
naują. Priimsime seną namą į mai
nus, ant jūsų loto pastatysime na
mą be pinigų. Mokėsite kaip rendą.

Taipgi taisome, senus namus, pa
rūpiname paskolas ant lengvų iš
mokėjimų. Apskaičiavimas veltui.

Turime visokių biznių: bučernių, 
grosernių, road housių, gasolino 
stočių, mažų ir didelių farmų neto
li Chicagos. Kas norite pigiai pirkti, 
parduoti arba mainyti bile ką jus 
turite kreiptis

C. P. SUROMSKIS, 
6921 SO. WESTERN AVĖ.

Republic 3713 arba 
Prospect 0176.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

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

2202 W. Cermak Road 
' CANAL 8887 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGICIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gaL)
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AR JUS JAU APLANKĖ CENZO ŽINIŲ 
RINKĖJAS?

VAKAR GHICAGOJE

Jeigu Ne
Dešimtmetinio U. S. Cenzo 

biuro skyrius Chicagoj jau bai
gia žinių rinkimą Chicagoj ir 
apylinkėj.

žinių rinkėjai stengėsi aplan
kyti kiekvienus chicagiečių na
mus. Bet kai kur nerado namiš
kių namie, kai kur negalėjo pa
sikalbėti su namiškiais dėl ki
tų priežasčių.

Cenzo biuras prašo “Naujie
nų” paskelbti sekamą praneši
mą: '

Jeigu jūsų namų cenzo rin
kėjas neaplankė, arba jeigu ne
teko duoti jam visų informaci
jų, praneškite apie tai Cenzo

biurui. Nereikia šaukti telefonu 
arba ilgą laišką rašyti. Nusipir
kite atvirą laišką (atvirutę) už 
centą, ir užrašykite kelis žo
džius, pav., “WE HAVE NOT 
BEEN INCLUDED IN THE 
16th DECENNIAL CENSUS of 
POPULATION OF OUR COM- 
MUNITY,” prie to pridėkite sa
vo parašą, adresą, ir atvirą lai
šką pasiųskite sekamu adresu: 

“CENSUS AREA MANAGER, 
GEORGE A. SCREECH, ROOM 
262, FEDERAL BUILDING, 
CHICAGO, ILL.”

(Radio programų vedėjai yra 
prašomi šią žinią panaudoti sa
vo valandose.)

TOLIMAS SVEČIAS CHICAGOJ - JAUNAS 
LIETUVIS Iš ISPANIJOS Naciu kareiviu transportas atvyksta į Norvegijos sostine

Drg. Martinas Gudelis

yra drg. jie skaito drg. Gudelį saviškiu 
jis i panams 

įdomias paskaitas skaito apie 
paskutines lojalistų dienas Bar- 
celonos fronte.

“Liet, žinių” Korespondentas.
Gyvendamas ir kovodamas 

Ispanijoj drg. Gudelis bendra
darbiavo ‘Lietuvos Žinioms”, 
ir, kiek aplinkybės leido, infor
mavo Lietuvos pažangią visuo
menę apie kruviną traged ją 
saulėtų hąciendų ir seniorų ir 
senjoritų krašte. Apie Ispaniją 
jis taipgi turi parašęs storoką

Šiomis dienomis Chicagon at- pilietinio karo galo ginklu, o 
vyko jaunas lietuvis, kurio gy- vėliau plunksna, tarnavo lo.;a- 
venimo įdomumas ne vieną vi- listų pusėj. Su Ispanija ir ispa- 
lios pasekti jo pėdomis. nais jis yra taip sutapęs, kad

Jaunasis svečias
Martinas Gudelis. Jis yra Ame- ir čia Amerikoj 
rikoj gimęs, Lietuvoj augęs ir 
vidurinius mokslus ėjęs, o auk
štuosius mokslus išėjęs užsieny
je.

Jis yra nepaprastų gabumų 
kalboms, nes gali laisvai kalbė
ti, žinoma, lietuviškai ir angliš
kai, taipgi ispaniškai, francu- 
ziškai, vokiškai, rusiškai, ir, ro
dos, lenkiškai.

Dalyvavo Ispanijos Kare.
Jis yra gyvenęs Franci joj, yra 

buvęs Vokietijoj, bet mylimiau
sias ir artimiausias jam Euro
pos kampelis — tai Ispanija. Jis 
stipriai ten įleido šaknis, prigi
jo, ir respublikos laikais atsidė
jusiai dirbo ją palaikyti ir stip
rinti.

Kai generolas Franco pakėlė 
ginklą prieš respubliką, drg. 
Gudelis stojo ją ginti ir iki pat

vo pergyventus momentus ir

1ND1ANAPOL1S, INI), 
žuvo bebandydamas aulo

.‘o-rgc Bdiley automobilis liepsnose. Pats Bailey

Lietuvių Kūdikis 
Mirė Išgėręs 
Nuodų

Tragedija Brightonparkiečių 
Barskių šeimynoj.

BRIGHTON PARK. — Tra
gedija palietė brightonparkie
čių, pp. Barskių namus, 4140 S. 
Talman avenue.

• Nusiritęs laiptais mirti
nai susižeidė Samuel Sheets, 81 
metų chicagietis, gyvenantis 
adresu 4221 Union avenue. Jis 
buvo pensijon išėjęs plieno dar
bininkas.

buvo pasodinti Bride\vell kalė
jime išdirbti po $50 pabaudą. 
Bausmę paskyrė miesto teisė
jas Luczak, kuriam nukentė
jusi, Mrs. Joseph Zempick,'at
ėjo pasiskųsti.

Antram pasauliniam karui 
užėjus drg. Gudelis susidūrė su 
Amerikos valdžios ultimatumu. 
Jis tuo laiku buvo Francuzijoj, 
kur daugelis lojalistų rado šio- 
kią-tokią, nors nelabai draugin 
gą, pastogę. Amerikos atstovy
bė pareiškė jam, kaip ir kitiems 
amerikiečiams, kad turi grįžti į 
Dėdės Šamo žemę arba 
pasportų.

Taigi, neseniai drg. 
jau pradėjo gyventi
Statulos šešėlyj, keletą dienų 
atgal atvyko Chicagon ir dabar 
dairosi ieškodamas galimybių 
^ridėti savo patyrusį petį ir sa
vo gabią plunksną prie darbo.

Tokį tolimą ir nepaprasta 
svečią kaip drg. Gudelį yra ma
lonu Chicagoj turėti. Rs.

netekti

Gudelis
Laisvės

O Vagiliai išnešė $1,500 žie
dų ir kitomis brangenybėmis 
iš Robertą Burton buto, adre
su 5100 Hydc Park bulvaras.

• Miesto taryba priėmė įsta
tymą, paskirdamas nuo $50 iki 
$200 bausmėmis ligoninių ar 
policijos departamento tarnau
tojui, kuris bus suimtas ir ras
tas kaltas už davimą informa
cijų apie auto nelaimes advo
katams — tai vadinamiems 
ambulance chaser’iams”.

• Miesto taryba vakar taip
gi nutarė nupirkti 50 naujų 
dengtų trokų išmatoms rink
ti. Kiekvienas kainuos apie $5,- 
000. Dabartiniu laiku išmatoms 
rinkti miestas naudoja arkli
nius atvirus vežimus, kur c 
sveikatos atžvilgiu yra Jabai 
netikę. Vėjas iš jų nešioja pur
vą į visas puses. \

• Bene mokslui linkę vagi
liai pasivogė $100 vertės ųiok- 
slo reikmenų iš krautuvės, \ ad
resu 8845 Manistee avenue, 
prie Bowen High School. 'į

O Koronerio džiurė vakįu 
išteisino townoflakietį James 
Keska, 4805 S. Justine streejt, 
kuris buvo suimtas balandžio 
10 d., už nušovimą aludininkį 
Vincent J. Sn‘egowski, 4859 Si 
Bishop Street. Džiurė rado, kad' 
ne Keska buvo įvykio kaltiniu-' 
kas.

• Tikėkite ar ne, bet Chi
cagoj pasireiškė baisioji liga, 
maliarija. Vakar mirė ta liga 
susirgusi chicagietė Ethel Ju- 
lyan, 119 West Ontario Street. 
Tai buvo trečia mirtis šiais me
tais.

t

• Nežinomas banditas ap- 
plėšė gas-ol'no stotį Burnsidėj. 
adresu 1109 East 82’nd Street. 
Atėmė $26 nuo tarnautojo 
William Leubscher.

9 Susisiekimui pagerinti 
Chicagos miesto ir parkų val
dybos ruošiasi iškasti tunelius 
automobiliams po Oak gatvės 
papludymui. Dabar ties ta vie- 
.ta, Lake Shore Drive ekspre
siniam vieškelyj yra pavojin
gas užsisukimas, kuris susisie
kimą labai trugdo.

® Už savo 72 metų motinos 
mušimą Irving ir Harry Zem
pick, 2006 S. Leavitt Street, mus

Central Manufactur- 
ing Bankas Žada 
Dar 15% Dividendų
Per Ilgoką įtaiką Depozitoriai 

Pinigų Nebegaus.
Valstijos auditorius bortaini- 

niame raporte praneša, kad už
sidaręs Central Manufacturing 
District Bankas, Bridgeporle, 
ateityj išmokės depozitoriams 
dar apie 15% dividendų, prie
dų prie 45%, kuriuos išmokėjo 
praeityj.

Bet šis bankas, kaip ir kiti 
žemiau sužymėti bankai, divi
dendų greitu laiku nemokės, 
nes pinigai gauti iš likvidacijos 
jau buvo išmokėti, o naujų dar 
neįplaukė. Raporte paduoti ban
kai yra:

Boulevard State Savings (ža
la 10%);

Brighton Park State (išmo
kėjo 40%, ir dar žada apie 
io%);

Brookfield State (šitam Lan
ke žuvo $125,991 depozi torių 
pinigų. Dividendų visai nebemo
kės) ; ‘

Bryn Mawr State Bank (;ada 
3-5%);

Builders and Merchants Bank 
and Trust Co. (žada 5%, išmo
kėjo 45%);

Calumet City State Bank (iš
mokėjo 20%, žada 1—2%); 
į Chatfield Trust and Savings 
U Į

Bank (Užbaigė likvidaciją su 
(jį.2% dividendais);

įChatham State Bank (Išmo
kėjo 15%, žada dar kelis %%). 

Bbmba Apartamen- 
tihiam Name

I
t ~Aįpartamentinio namų priean

gyj v vakar anksti rytą kas tai 
padėjo bombą. Ji padare apie 
$500, nuostolių triobėsiui, bet 
gyventojų nesužeidė.

Nukentėjęs namas i and įsi 
adr. 612 N. May strect. Bomba 
buvusi taikoma ten gyvenančiai 
Lawrence Arvello šeimynai, bet 
kodėl — namiškiai nežino. Ju 
buto sienas ir kambarių įrengi- 

bomba beveik sunaikino.

Užvakar po pietų p. Sofija 
Barskis ir jos motina, p. Emily 
Verbeck valė kambarius. Iš 
spintelės, naudojamos vaistams, 
jos išėmė visus ten buvusius 
butelius — buteliukus, ir sudė
jo vienus ant stalo, kitus ant 
grindų.

Jos nepastebėjo, kad netolie
se žaidžianti p. Barskienės 22 
mėnesių duktė Judith vieną pa
dėtų buteliukų pasiėmė ir visą 
skystimą buvusį viduj išgėrė.

Tai buvo nuodai. Mergytę 
skubiai nuvežė į šv. Kryžiaus 
ligoninę, kur daktarai valė jai 
v.durius ir visokiais budais 
bandė jos gyvybę išgelbėli. 
Jiems nepasisekė ir užvakar 
naktį mažytė Judith pasimirė.

A l'JIENŲ-ACME Telepboto
Vokiečių kanclerio patalpų durų metalines rankenos yra išimamos, o vieloje 

jų sudedamos medinės.

NAUJIENŲ
PAVASARINIS

PIKNIKAS
Gaisras Chicagos
Prekiniam Tunelyj

Nuo numesto degtuko arba 
kibirkšties Chicagos prekiniam 
tunelyj, po 11-ta ir Dearborn 
gatvėmis, vakar užsidegė alie
jus. Požemyj susirinko tiek du
rnų, kad visi darbininkai turėjo 
bėgti, o ugniagesiai tegalėjo 
prieiti prie gaisro vietos užsidė
ję dujų maskas. Nuostoliai ne* 
dideli.

NAU.TTENŲ-ACME Tolephnto

Kentucky Derby lenktynėse netikėtai laimėjo Gallahadion arklys, kurio lažybų šansai buvo 1 prieš 35.

—IVYKSTA-4

Gegužio 26 d.
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