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MŪŠIUOSE BELGIJOJE VARTOJAMA 
1,509—2,000 TANKŲ

Vokiečiai Belgijoj ir Olandijoj sulaikyti 
—• sako francuzai I

LONDONAS,
13. — Londonan persikėle Olan
dijos valdžia. Be to, čia atvy
ko Olandijos karalienė Wilhel- 
mina, sosto impėdinė princese 
Julijana ir jos šeima.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
13. — Vokietijos mekanizuotos 
kolumnos praktiškai perkirto 
Olandiją pusiau — sako nacių 
pranešimai pirmadienį.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
13. — Tarp 1,500 ir 2,000 tan
ki) vartoja vokiečiai ir sąjun
gininkai mūšiuose Belgijoje, 
sako sąjungininkų karo komu
nikatas. Vokiečiai sulaikyti prie 
Alberto kanalo. Daugiau sąjun
gininkų kariuomenės laukiama 
atvykstant į Belgiją ir Olan
diją.

Anglija, geg. šitos linijos naciai dar neįvei
kė.

Belgų ir holandų ūpas sutvir
tėjo, kai vieniems ir kitiems 
pagalbon atvyko britai ir fran
cuzai.

Civiliai gyventojai 
kraustosi iš 

Brussels
geg. 13. 
Belgijos 
naktį į

BRUSSELS, Belgija 
— Civiliai Brussels, 
sostinės gyventojai, 
pirmadieni kraustėsi iš miesto.
Kai kurie jų važiavo automo
biliais, kiti, biednesni, ėjo pė
sti arba vyko trokais.

Valdžia kontroliuoja visus 
vieškelius ir geležinkelius, kad 
juo lengviau praleidus Brita
nijos ir Francuzijos kariuome
nę žygiuojančią į frontą.

JNA UJIENŲ-ACMfi) Telephoto
Žemėlapyje strėlėmis parodomos tos vietos, kur 

nacių armijos veda žaibo karą.

VOKIEČIAI PAĖMĖ LIEGE TVIRTOVE
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Holandijos laivynas 
susijungė su sąjun- 

• gininkų- laivynu

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

---- X---- X---- X----
PABYŽIUS, Francuzija, geg. 

13. — Francuzijos karo minis
terijos atstovas pirmadienio va
kare pareiškė, kad vokiečių žy
giavimas pirmyn Belgijoje ir 
pietų 01andijojo^Uoiiė.3 BWlai
kytas. . z

Didysis inųšis'’ vak»tuoW 
na, pareiškė tas Francuzijos 
stovas, bet kol kas jis yra
pradinėje stadijoje. Atstovas 
paaiškino, jogei greitosios, me
kanizuotos britų ir franeuzų 
kariuomenės dalys padėjo bel
gams ir olandams sulaikyti na
cių veržimąsi pirmyn, tačiau 
svarbiosios sąjungininkų jėgos 
dar nepasiekusios fronto vaka
ruose. Jos tik artinasi frontą, 
ir artinasi greičiau, negu buvo 
numatyta.

Vokiečiai pirmadienį paskel
bė paėmę svarbiąją Liege mie
sto tvirtovę. Francuzijos karo 
vadovybė nuginčija šį nacių 
pranešimą. Ji sako: Liege apy
linkėje vienintelis belgų fortas, 
kurį naciams pavyko paimti, 
yra Ebe' Emael. Bet apie jo 
paėmimą buvo pranešta jau 
sekmadienį.

Bendra Belgijoje ir Olandi
joje padėtis pirmadienį atro
dė tokia:

Vokiečiai sulaužė pirmąjį 
Belgijos apsigynimo liniją ir 
vienoj vietoj, penkių mylių 
plote, įvarė kylį į antrąją ap
sigynimų lin ją. Bet čia tapo 
sulaikyti. Svarbiausia, matyti, 
vokiečiai taiko atskirti belgų 
jėgas nuo olandų.

Olandijoje vokiečiai pasiekė 
Zu’der Zee rytų pakraštį. Olan
dijos šiaurę naciai užima. Bet 
iš anksto buvo numatyta, kad 
olandai nepajėgs apginti tos ša
lies dalies. • Ir olandai prisipa
žįsta pasitraukę iš kai kurių 
sričių. Bet pasitraukė į tvir
tovių liniją, kuria apsaugo ap- 

. semti vandeniu šalies plotai.

PARYŽIUS, Francuzija, geg.
3. — Vokietijos įsiveržimas į 

Belgiją iri Holandiją sustiprino 
sąjungininkų laivyną. Nors Ho
landija yra maža, ji tačiau tu
ri gan stiprų karo laivyną. Vie
na jos laivyno eskadra laikoma 
Rytų Indijos, kita namų van
denyse. Dabar jos laivynas ko
operuoja su sąjungininkų karo 
aivais.

Belgija, nors ji turi 400,000 
tonų prekybos laivų, karo lai
vyno praktiškai neturi.

Amerikos ambasada 
pasiliks Belgijoje
LONDONAS, Anglija, geg. 

13. — Reuters* (Britanijos ži
nių agentūros) pranešimu, J. 
Valstijų ambasada Brussels 
mieste, Belgijos sostinėje, pa- 
s liks, nežiūrėdama kas su mie
stu atsitiks. Jungt. Valstijų 
ambasada pasiliko Brussels 
mieste ir per visą Pasaulinį 
karą.

Užgyre darbiečių da
lyvavimą Britanijos 

valdžioje
BOURNEMOUTH, Anglija, 

geg. 13. — Darbo partijos kon
ferencija, laikoriria šiame mie
ste, pirmadienį užgyrė darbie
čių dalyvavimą Churchillio su
organizuotame ministerių ka
binete.

Dalyvavimą valdžoje užgy
rė delegatai atstovaują 2,413,*- 
000 narių, prieš užgyrimą bal
savo delegatai atstovaują 170,- 
000 asmenų. '

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

Liūtys ir perkūnija; vėsiau; 
saulė teka 5:31 v. r., leidžiąs: 
8:01 v. v.

Nacių transportas 
paskendo

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
13. — Vokietijos pranešimai 
sako, kad pirmadienio rytą Vo
kietijos vėliava jau plevėsavu
si virš Liege miesto , tvirtovės. 
Tačiau kai kurie išoriniai Liegc 
fortai tebesilaiko. Į mūšį Liegc 
::ronle mesta Francuzijos ka
riuomenė. Francuzai kariauja

Naciai grūmoja są
jungininkams

.......... .. » "

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
13. — Kai kurie Vokietijos pa
rašiutininkai, nuleidžiami są- 
t ungininkų užnugary, būna pa
rėdyti sąjungininkų uniformo
mis. Sąjungininkų karo vado
vybė pareiškė, kad šitokie sve
timomis uniformomis apsimas- 
<avę parašiutininkai bus šau
domi.

Nacių gi vyriausybe atsake, 
kad dėl kiekvieno parašiutinin
ko nušovimo bus sušaudyta de
šimt sąjungininkų kareivių, pa
tekusių Vokietijos nelaisvėn.

TOKIO, Japonija, geg. 13.
Paskendo, užgavęs miną. Vo
kietijos transportas^ plaukęs iš 
Norvegijos j Vokietiją.

■it

Pulkininkas Beck 
pasiliks Rumu

nijoj
BUCHAREST, Rumunija, ge

gužės 13. — Sekmadienį pra
nešta, kad buvęs Lenkijos Už
sienių reikalų ministeris, pulk. 
Beck, gavęs leidimą apleisti 
Rumuniją ir Vykti į Francu- 
ziją. Pirmadienį betgi’ paskelb
ta, kad Beck pasitiksiąs Ru
munijoj.

Viena nuomonė yra, kad Vo
kietija užprotestavusi leidimą 
Beckui išvažiuoti. Kita — kad 
naujoji Lenkijos vyriausybė 
Paryžiuje visai nepageidaujan
ti Becką matyti Francuzijoje.

p.'etuse nuo miesto ir vakaruo
se nuo Ourthe upės, kurios 
link vokiečiai veržiasi.

(1914 metais vokiečiai pa
ėmė Liege trečią dieną po to, 
kai užpuolė ’ ’Bęlgiją. Dabar, 
nors vokiečiai skelbia paėmę 
svarbiausią fortą, kiti Liege 
fortai dar laikosi.)

30 žmonių užmušta 
Amsterdame pir

madienio rytą
NEW YORK, N. Y., geg. 13. 

— Nacių lėktuvai atakavo Am
sterdamą, Holandijoj, pirma
dienio rytą; mažiausia 301 žmo
nių užmušta mieste — sako 
radijo pranešimas pagautas 
New Yorke.

Šaukia Amerikos re
spublikų konferenci
ją ryšium su karu

Bel-
Turi 
kad 
už-

BUENOS AIRES, Argentina, 
geg. 13. — Argentinos valdžia 
išleido pakvietimą 21-nos Ame
rikos respubUkos atstovams 
suvažiuoti konferencijai. Ar
gentina turi omenėje Vokieti
jos įsiveržimą Holandijon, 
gijon ir Luksemburgan. 
omenėje taipgi tą faktą, 
sąjungininku kariuomenė
ėmė Holandijos Vakarų Indiją. 
Argentinai atrodo, kad tiesio- 
giu ar netiesiogiu budu Euro
pos karas liečia ir Amerikos 
respublikas ir gali įvelti jas į 
konfliktą. Argentina todėl ma
to reikalą konferencijos, kuri 
nustatytų bendru Amerikos 
respublikų laikyseną kariaujan
čių šalių atžvilgiu.

BRUSSELS, Belgija, geg. 13.
— Francuzijos ir Britanijos 
kariuomenė plaukia į Belgiją 
ir į Holandiją didžiausiam mū
šiui koks kada įvyko pasauly.

BRUSSELS, Belgija, geg. 13.
— Sąjungininkų kariuomenė 
žygiuoja į mušius Belgijoj ir 
Holandijoj suprasdama, kad 
jos pasisekimas ar nepasiseki
mas gali nusverti karą vienon 
ar kiton pusėn. Pasėkos šian
dien nežinomos, bet žinoma, 
kad tik didžiausias pasiaukoji
mas, didžiausios pastangos pa
jėgs atlaikyti Vokietijos ofen- 
syvą.

AMSTERDĄM, Holandija, ge
gužės 13. — Stiprios mekani
zuotos Francuzijos jėgos sku
binasi į Rotterdamą, Holandi
jos miestą, kurio dalį naciai 
užėmė pirmą užpuolimo dieną. 
Laukiama smarkių mušiu dėl 
miesto.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
13. — Vokietijos vėliava ple
vėsuojanti virš svarbiausios 
Liege miesto tvirtovės, sako 
Vokietijos karo vadovybės pra
nešimas. Tačiau Prancūzijos 
karo ministerija greitai atsa
kė, kad vienintelis fortas, kuri 
naciai paėmė Liege apylinkėje, 
yra Ėmei Emael. Apie tai bet
gi jau buvo anksčiau praneš
ta.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
13. — Francuzijos mekanizuo
tos dalys įveikė tokias pat Vo
kietijos kariuomenės dalis de
šimt mylių į šiaurę nuo Liege.

LONDONAS, Anglija, geg. 
13. — Belgijoje, Holandijoje, 
Francuzijoje ir Vokietijoje pa
dangė pilna lėktuvų. Nacių lėk
tuvai du kartus pirmadienio ry
tą atakavo Amsterdamą, Ho
landijoje. Britanijos oro mini
sterija praneša, kad jos lėktu
vai bombardavo Vokietijos ka
riuomenėj koncentracijos ir 
susisiekimo punktus tarp Rei
no ir Holandijos sienos.

BASEL, Šveicarija, geg. 13. 
— Vokietijoj Istein geležinke
lio tunelį pirmadienį popiet ata
kavo Francuzijos artilerija ir 
lėktuvai. Tunelis sulaužytas, 
sako pranešimai pasiekią 
cariją.

BERLYNAS, Vokietija, 
Vokiečiai nušovė

giau nei 50 sąjungininkų 
tuvų pirmadienio rytą, 
nacių pranešimai.

LONDONAS, Anglija,
13. — Premjeras Churchill 
parlamente pareiškė: Musų tik
slas laimėti pergalių — nežiū
rint kaip tolimas arba kaip 
sunkus kelias. Parlamentas iš’ 
reiškė pasitikėjimą naujajai 
valdžiai 381 balsu prieš 0.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
13. — 18,000 holandų paimta 
nelaisvėn, sako Vokietijos ži
nių agentūros D.N.B. praneši
mas pirmadienį.

P ARY ŽIU S, Francuzi ja, * geg. 
13. — Francuzijos, Britanijos, 
Belgijos ii* Holandijos lėktuvai 
numušė daugiau nei 400 nacių 
lėktuvų nuo gegužės 10 d. iki 
pirmadienio, geg. 13 d.

A „ , „Ui..............................

švei-

čiai

— Vokiečiai sakosi paėmę Liege miestą Belgijoje.
— Amsterdam ir Rotterdam tebėra olandų rankose. Vokie- 
betgi žygiuoja pirmyn Holandijoje.
— Lėktuvų kautynės visur Holandijoj, Belgijoj ir Fran

cuzijos pasieny.
— Britanijos
— Vokietijos 

nors ir neplaukia
Šimai kalba, kad naktį į antradienį Vokietija užpulsianti Šve
diją.

— Britanijos piliečiams patarta išsikraustyti iš Italijos.

karo laivai veik i.v Olandijos vandenyse.
kare* laivai atplaukė į Švedijos pakraščius, 

į Švedijos teritorinius vandenis. Kiti prane-

SUSIRINKO BRITANIJOS PARLA
MENTAS

LONDONAS, Anglija, geg. 
13. — Pereitą savaitę Britani
jos parlamentas išsiskyrė trum
pų atostogų. Numatė susirinkti 
gegužės 2'1 dieną. Bet tuoj po 
parlamento išsiskyrimo Cham- 
berlain rezignavo ir Churchill 
sudarė naują ministerių kabi
netą. Ir, ažuot susirinkti geg. mušiu istorijoje.

21 dieną, parlamentas susirin
ko pirmadienį, gegužės 13 d.

Kai Churchill įėjo parlamcn- 
tan, jį pasitiko triukšmingi plo
jimai. Naujas premjeras pain
formavo parlamentą, kad karo 
veiksmai Holandijoje ir Belgi
joje vystosi į vieną didžiausių

ŠVEDIJOJE ĮSAKYTA PALAIKYTI 
TAMSĄ NAKTIES METU

STOCKHOLM, Švedija, geg. 
13. — šved joj gauti praneši
mai, kad daug transportų ga
bena Vokietijos kariuomenę 
šiaurčn Kįel kanalu. Ryšium 
su šitais ^pranešimais Švedijo
je; kilo ^įięs’tis. . .»

Iki šiol tik kai kuriose apy
linkėse, ypatingai Švedijos pie
tų daly, buvo uždrausta nakti
mis laikyti šviesas. Dabar tam
sos palaikymo įsakymas liečia 
visą šalį. Jis išleistas neribo
tam laikui — iki valdžia jį at-

ŽINIOS IŠ LIE
TUVOS

13.

šauks, 
uostu 
na s.

apylinkėje

Kiti 
užėmusios

kurių 
padėjo

kalba

savo
mi-

apiepranešimai
Norvegiją nacių ka- 

.rįųomenėfiu koij^ntjpavijną Šve
dijos pasieniu.

j Kai Hitlerio arm jos įsiver
žė Holandijon ir Belgijon,
manyta, kad Švedija bent ku
rį laiką galės atsikvėpti, 
matomai ji neturi nė dabar ra
mumo.

tai

Bet

dos šiaurėje. Lietuvių gyven
tojų arti 100. čia gimę vakai 
mažai supranta lietuviškai. 
Man čia apsigyvenus, įsiparei- 

— gojau skleisti lietuvišką žodi. 
7 O — ' T~I i >> 1 zv *» . v.*. ... s*.

Italijoj ruošiamos 
demonstracijos prieš 

sąjungininkus

geg. 
dau- 
lėk- 

sako

geg.

13. —. ROMĄ, Italija, geg.
Pirmadienį surengtos demon
stracijos įvairiuose 
miestuose prieš sąjungininkus. 
Demonstracijos įvyko Romoje, 
Neapoly, Bari, Florencijoje, 
Bolgnoj, Salerno ir kituose 
centruose.

Italijos

Meksikos preziden 
tas pasmerkė 

Vokietiją

KAUNAS, gegužės 10 d. — gojau skleisti lietuvišką žodi. 
Lietuvoje vėlyvas sausas pa va-’ Patalpą mokyklai gavome vic- 
saris. Trūksta pašarų. Lietuvo-jtos žydų mokykloje veltui. Prie 
je viešpatauja darbo nuotaika mokyklos ste gimo prisidėjo p.p. 
ir pasitikėjimo atmosfera.

— Paskutinių dienų karo su
aktyvėjimas vakaruose Lietu
vos neliečia.

— Popiežiaus nuncijus arkiv. 
Centoza gerai išstudijavo mu
sų tautos praeitį ir nuoširdžiai 
ją pamilo. Lankėsi Vilniuje tik
slu vietoje susipažinti su padė
timi ir paremti lietuvių bažny
tinius pageidavimus.

— Plaukia gausios ekskur
sijos į Vilnių. Kiekvienas nori 
pasidžiaugti atgautąja Gedimi
no sostine, aplankyti Aušros 
Vartus ir Kalvariją.
1940 m.' gegužės H d.

Savickas, Karvelis, Zaleckienė, 
Matukai tienė, Pašukoms ir žy
dų mokyklos tėvų komiteto pir
mininkas L. Pekarski.”

Tokiu Vakerio darbu galima 
tik džiaugtis.

Tai pasekmės gražaus lietu
vių ir žydų sugyvenimo Lietu
voje ir išmintingos Lietuvos 
vyriausybės politikos.

Airiai smerkia nacių 
įsiveržimą Belgijon 

ir Holandijon

Lietuvos žydai 
išeivijoje

CUANAJUATA, Meksika, 
gūžės 13. — Kalbėdamas sek
madienio Vakare prezidentas 
Lazaro Cardenas pasmerkė Vo
kietijos įsiverž'mą į Holandiją, 
Belgiją ir p Luksetnburgą^

ge- CHUNKING, Kinija, geg. 13. 
— Japonai sumušti Honan ir 
Hupeh provincijoje. Betvarkiai 
traukiasi atgal.' Kinai užgriebė 
64 šarvuotų sunkvežimių ir 300 
japonų trokų. \

Jau ne kartą esame patyrę, 
kad Lietuvos žydai išeiviai ne 
tik pasilieka lojalus Lietuvai, 
bet yra ir dideli patriotai. Štai 
ir dabar, gavome laišką, gražia 
lietuvių kalba, parašytą, kurį 
čia paduodame:

“Aš, J. Vakeris, buvęs Pan
dėlio žydų mokyklos mokytojas, 
turiu garbę pranešti, kad nuo 
gegužės 5 d. Edmonton, Cana- 
da, pradėjo yeikti lietuvių mo
kykla. Bus dėstoma lietuv’ų 
kalba, gramatika, Lietuvos is
torija ir geografija. Viešas mo
kyklos atidarymas įvyks gegu
žės 12 d. Musų miestelis, Ed
monton, randasi tolimoje Cana-

GALWAY, Airija, geg. 13. 
— Emanon de Valera, Airijos 
premjeras, sakydamas kalbą 
pareiškė, kad žiauri skriauda 
padaryta Holandijai ir Belgi
jai, ir mažos Airijos pareiga 
yra protestuoti nac.ų agresiją.

“Naujienų” Pinigų 
Siuntinio Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

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



2 NAUJIENOS, .Chieago, UI
St. Miščikas-žiįmys.

Rumunija aiit bedugnės krašto...
(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA)

(Tęsinys)
Rumunijos kaip tautos, gimi

nes ar dargi rasiės, pasaulyje 
niekad nebuvo ir yra charakte
ringas įvairių tautų mišinys pa
sisavinęs ne tik svetimų krati- 
ją, bet ir svetimų vardų. Šian
dieninė Rumunija butų daug 
teisingiau vadinti Dacija, negu 
ivumunija, nes jos pirmieji gy
ventojai kaip kartas buvo dacai 
arba uakai, gi Rumunijos var
das buvo primestas jai užka
riautojų, nes romiečiai užkaria
vę, vadovaujami Trojano (101 
•—106 m.) keliais karo žygiais, 
ilgai jų vadino Romania, kuris 
ir virto vėliau susikūrusios vals
tybes vardu kaip daug kiimin- 
gesnis, negu dacai, kurie niekad 
nebuvo savo imperijos sukinę, 
be to, jų daugumų, romiečiams 
užkariavus, apleido savo sody
bas, gi romiečiai norėdami ap
gyvendinti šį kraštų, atgabeno į 
naujai užkariautų kraštų emi
grantus — kolonistus, kurių 
dauguma buvo galai bei kiti iš 
senos llirijos srities.

Per vienų šimtmetį šis kraš
tas virto viena gražiausių Ro
mos imperijos provincijų.

Bet 270 m. jų užpuolė gotai 
ir nuo to laiko, romiečiams ne

rių tautų bei giminių. pareina
muoju keliu, nes IV-taime am
žiuje rumunus pavergė gunai, 
450 in. gepidiečiai, kurie kartu 
sii Atila (girnų vadu) keliavo. 
555 m. iižima avarai.

Pasibaigus šiai bangai, už
plaukia antra banga įvairiausių 
tautų, (Ogiausia jaii slavų kil
mes: $30 m. vengrai, 900 m. 
pečenegai iki iš šių visų miši
nių Xlll-tam amžiuje susikris
talizuoja dvi kunigaikštystės: 
Valakija ir Moldavija, kurios iš
tisus amžius kovojo prieš tur
kus, kurie nesiliovė juos terio- 
ję.. ...

Yra ir kita teorija apie Ru
munijos gyventojų kilmę, kuria 
linkę priimti dabartiniai Rumu
nijos nacionalistai, būtent, jog 
jie kilę iš Italijos piemenų (vis

S A BERGMAN
l524W.63’d ST.
TE i. PROSPECT 34401

j

\Antradien.,. gegužes 14,1940

narna “Geležine Gvardija” ir 
kurioš antisemitinę programų 
buvo bevykdąs Oktavijus Gogą, 
krikščionių nacionalistų partijos 
vadas, pamaldus katalikas, vy
kęs poetas, bet kuris vos tik še
šias savaites teišbuvo valdžioje.

(Bus daugiau)

s

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadieni 
4631 So. Ashland Avė 

TeL YARDS 0994
Aitrad., Ketvirtad. Penktadien
4143 So. Archer Avė

Tel. LAFAYETTE 3650

Gillvos SkahdėjimoĮg’ 
. Vatgintojai! ”

t ,•<■'!• ' •' / '' 1 ■' ■> .. >■

Blogras galvos, 'skaudėjimas sugadiną nusi
teikimą... padaro visai serganti! 6 visgi
daugelis įmpnių kėriCią nuo galvoą skaudfi; 
flmų . nereikalingai, dėlto, kad nežino tifcros 
priežasties.

('• ' l '■ ' . V ' - ‘'■•f 1 (< |

Kąl kitą kartą tau, skąųdėfl gąlvą, patik
rink pats save.- Gal. tau 'reikalingas tikrai 
geras paląngylriiniąs .netyąrkiaį veikiančių 
vidurių. Ir Jeigu tas yrą,’ tai maža Ex-Lax 
plytelė suteiks tau didelę pagalbą.
Ex-Lax yra labai patikiriias liuosuotojas. Jis 
yrą . .ęlektji^gas .veikime, bet taip pat ir 
Švelnus.^ JĮs duoėa Rezultatus be jokių ISsi- 
tempimų ir nesmagumų.
Be to. jEx-Lax, yrft Ają! >nųs priimti. Jis gar
bus kaip skanus šokoladas. Jus gulite gaut: 
dėžutę kiekvienoje vaistinėje už 10 centų 
arba už 25 centus.

ivA. '. š ".y aV-.-J . • ... * 4 i i ‘

arba Len-’ 
viena valstybė, 

I* j

norėdama paspausti Rumunijos 
valdžių ar politinėse ar ekono- 
nnhėse derybose, prieš valdžių 
siundo Rumunijoje esančias sa- 

■ 5 ' - ’ - - V. ■ • • ,

vąs mažumas, savo tautiečius ir 
grasindama padėti tai mažumai 
kovoti prieš valdžių arba dargi 
užimti visų sritį, kur ta mažu
ma gyvena motyvuojant šį savo 
karo žygį tautos laisvinimu, pri
verčia rumunų valdžių nusileiš- 
ti ir dar labiau palaužia val
džios autoritetų, kuris ir thip 
gan menkas.

Be 
no j e 
kuri 
daus 
patauja nepaprastas supuvimas, 
kuriam vadovauja pats valdo
vas Karolis II-dš, visame pasau
lyje pagarsėjęs savo “meilės” 
žygiais.

Dabartinė Rumunija, sU savo 
skaitlinga bajorija, kuri nusi
gyvenus kaip fiziniąi, taip mo
raliai, labai primena carinės 
Rusijos bajorijų, kur viešpata- 
vo kyšininkavimas, papirkinė
jimai, išdavystės, girtuokliavi
mas, rūpinimasis vien savimi 
ir žiuTejimas pr6 pirštus Į val
stybinius reikalus ir dargi žiū
rint į juos ne iš valstybinio taš- 
karegio, bet dvarininkiško, t. y. 
valstybe mus dvaras ir Viskas 
mums, o kiti gali tik vergauti 
ir tenkintis, jog

■J J I

vertėjais tarp Rumunijos gy
ventojų. Juk sulig tikybinių 
musulmonė nuėstą tų, musul
monas neiųri teisČš kalbėti ki
toniška kalba, kaip tik Allah 
kalba, šiandieii reformuotoje 
Tuikijoje privalęniĄ moky.L 
svetimas kalbas dargi vidurinė
se mokyklose, bet ne senoje 
Turkijoje.

Ir šie vertėjai, daugiausia 
graikai, iič tik įgijo didėjęs įta
kos pačiuose siiltbii!^ juirittaše, 
bet stovėdami to sultono reika
lų sargyboj^, daug kdrlų į’tivo 
to sultono vietiįiihkais užimtuo
se ki'aŠtuosė. išfiiitis buVo 
ir Rumunija arba Valakija, kur 
jos (ivicjosė kunigaikštystėse: 
Muntėiiia ir MolJavią iš eiles 
viešpatavo šie graikiški Vertėjai 
nesiliaudami kovoti tarp savęs 
dėl (ų •‘sostų”. Ir kadangi ši ko
va biivo vedama visomis prie
monėm iš, valdovai keitėsi kas 
du tisys ihėiai ir todėl šiandien 
įvairus Cautacušinoš, StuTdzas, 
Ghykaš, Čuzaš, Čantemiras, 
Stifbėiš, Bilbcsėos, Brancovea- 
lius ir kili pradeda savo gimi
nę skaičiuoti nuo Valakijos 
princų.

Taigi, visai herėlkalinga pa- 
šakoti apie iš Graikijos ar Al
banijos atkeliavusius italų pie
menis, kad paaiškinti graikų 
pavardes Rumunijoje, ypač ė!- 
ristokratijds tarpe, nes tik joje 
daugiausia šios rųšies pavardės 
ir yra, gi liaudyje jus sutiksi
te keisčiausių pavardžių, kurių 
kilmę butų labai sunku supai
syti.

Apie nepaprastų Rumunijos 
tautų mišinį kalba dargi dabar- 
lihis jos gyventojų sąstatas į 
kurį įeina apie šešios gan skait
lingos mažumos. Centralinėje 
Moldavijoje ir vakarinėje Tran
silvanijoje pilna vengrų, vokie-

Skeimmai .Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
Rad pačios Naujienos

• <><• h linges

SAUGOKITĖS > PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKI! J| PAKĖICIANČIU!

Gadinama tik Vifeiiaš tikras Ėx-L>ax t 
|ptdoinčktte raides ,,E.X-L-A-X" ant 
dėžutės ir kiekvienos, f>lytel3s. Kad 
ffautumdt gtjfaa pasekmes, reikalau
kite orlginalio -Ex-Lax.

■' r t

to, reikia atminti, kad se- 
prieškarineje Rumunijoje, 
griežia pirmų! smuikų vi- 
ir užsienio politikoje, vieš-

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPV 

and MIDVVIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. STRIKOL’tS
Gydytojas ir Chirurgą? 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki f 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4187 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Ž. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47.Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

- DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—1> 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111kalinį pa’jSgu’hių. tenka labai 

skeptiška!! žiūrėti.
Kuomet valdžiojė buvo Tran- 

silvainjos atstovai, ši provinci
ja šiėk tiek atsigavo^ kuotifet 
biivo liberališka valdžia, jautė
si šiek tiek laisviau žydai, bet 
kadangi per paskutinius septy
nerius metus Ruriiųhijoje pasi
keitė dargi septyniolika valdžių, 
galima puikiai įsivaizduoti koks 
chaosas viėšpa'tėvp ir tebėvieš: 
patauja visosė šrityšė, o ypač 
mažumų klausime, kuris nei • Rumunijoje antisemitizmų, kn- 
kiek nemėrikesniš kaip suardy- rį labiausiai skelbė taip vadi-

amžiuje persikėlė į dabartinę 
Albaniją ir Graikiją iš kur vė
liau turkų buvo išstumti ir ap
sigyveno dabartinės Rumunijos 
teritorijoje pamažu skverbda
miesi į .Transilvaniją.

Bet ši teorija labai abejotina, 
nes ji remiasi vien graikiška 
pavardžių kilme Rumunijoje. 
Bet reikia atminti, kad per Ru
muniją keturis šimtmečius ke
liavo Turkijos sultonų armija į 
vakarus, kurios sąstate nė tik 

armėnai, 
mongolai, nubiečiai, berberai, 
arabai, totoriai, saracėnai ir 
(langelis kitų, šios visos kariuo
menės paliko savo pėdsakus da
bartinės Rumunijos teritorijoje, 
todėl kalbėti apie gryną, dargi 
lotynišką rumunų rasę, butų 

Ijuokinga, nes jei ir priimtume, 
kad pagrinde buvo tie Italijos 
p.emeiis atkeliąvę X—XI-uosę 
amžiuose, tai jų kraujas seniai 
atskiestas ir sunku butų jo pėd
sakus surasti. ?• v.

Antra, Rumunijoje esančid 
graikų pavardžių atsiradimo 
priežastimi buvo be tik šių ka
riuomenių keliavimas, bet visai 

‘dabartine Rumunijos aristokra
tija kilus iš graikų vargingo 
kvartalo Estambulė (anksčiai! 
Konstantinopolis). Juk turkams 
viešpataujant Rumunijoje daug 
turkų sostinės graikų persikėle 
į Rumuniją kartu su Turkijos 
valdininkais tarnaudami jiems

— Į buvo graikai, liet ir

Coe. 63rd and Justina

BERGMAN’S PAVASARIO . 
išpardavimas"

malevų. ulenų popieriaus Ir langų seldų. 
Ateikite i didžiąją krautuvę prie Justine 
ratvės kampo ir sraukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdinę knygą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite ’ vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvaus Budžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtls. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų. (

Sienų jaipierių nutrimuoja. dykai 
PRISTATYMAS DYKAI

Ess-A-Bve vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėm maleva.
Ess-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-IJee 4 
valandų vuriušas gerai dėvisi - ir neiMūė- 
mėja baltai vandeny. S 1

GALIONAS ......................... I nVW
Popierių Valyklls arba II. K. II. po Be 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir šešta

dieniais iki l> P. M.
Tel. PROSPECT 3410

randame Vidurinėje Transilva
nijoje ir Banate, rusų bei uk
rainiečių pilna Bukovinoje ir 
Bėsarabijoje, bulgarų ir serbų

jiems leidžia-

Baigiant reikia 
džius tarti apie

bent kelis žo- 
viešpataujanti

COPR. <9*0, NUOŪSCRAFT SERVICE. INC. r . ,

KITCHEN LINENS PATTERN 2458

No. 2158 — Išsiuvinėti virtuvės abrusėliai

I RANE COAL COMPANY 
5332 Šb'. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Minė Run iš geriausių, rnamų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau ........  ■
PETROLEUM CARBOH COKE $7-75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

torių Dobručo pr^Mincijoje, gi 
čigonų Visame krašte, jau ne
skaitau t žydus.

Paprasti skaičiai rodo, jog iš 
taip vadinamo mišinio, kuris 
amžiams bėgant pasivadino ru
munais, sudaro dabartinėje Ru
munijoje tik Apie 75%, gi likę 
iš nepilnų 20 milijonų (kiti 
skaito tik 18 mil.) gyventojų, 
yra: pusantro milijono vengrų, 
milijonas žydų, 750,000 vokie
čių, 792,000 rusų ir ukrainiečių, 
215,0Č0 bulgarų, 170,00(1 totorių 
bei turkų, 37,000 lenkų ir neži
nomas skaičius čigonų, kurių 
ypač daug padidėjo po ritšų te- 
voliūcijoš, kuomet rusai pradė
jo juos versti būti sėsliais gy
ventojais ir liautis klajojus po 
plačius laitkus bei miškus.

Ir nežiūrint tokios daugumos 
tautų nėra buvę iki Lenkijos 
sugriovimo jokio mažumų įsta
tymo, kuris teiktų šioms tau
toms bent menkiausių autono
minių teisių. Jei kuri nors tau
tos mažuma kų nors pasiekė,’ 
tai tik dėka žiaurios kovos ir 
todėl netenka stebėtis, jog Iiit- 
lerizmui ir nacionalsocializmui , < 
įsiviešpatavus ir paskelbus sa
vų rasės teorijų, kuri leidžią 
mažumomis rūpintis^ ir dargi 
jas ginklu paremti kitai valsty
bei pradėjo ir Rumunijos ma
žumos žiūrėti į savo kaimynus 
ir prašyti pagalbos, l<aip į Bul
gariją, Vokietijų, Vengriją, Ru
siją ir 1.1.

Bei lenkams susmukus pd 
pirmo smūgio, rumunai susi
griebė ir nenorėdami duoti pro
gos per daug kitiems kištis į 
savo vidaus reikalus, išdirbo sa-( 
votiškų mažumų įstatymų, ku
ris suteikia šiokių tokių teisių 
mažumoms kalbos, kultūros at
žvilgiu.

Bet šis greitosiomis išleistas 
įstatymas nei kiek neišlyginš 
tas skriaudas ir tos neapykan
tos prieš rumunus, kuri atsira
do per šį visų laiką. Ir atma
nant, jog Rumunijoje priedo 
dar yra nepaprastai didelė so- 
ciąlė nelygybė, apie Rumunijos

Įį

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
• ( V ; ‘ v. J • »

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

...... AMBULANCE 
/ j Z a DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonai LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

i

Klausykite tauni radi e programų Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
MeHaK vai. ryto iš W. H. t K stotie* (1480 K.) 

m POVILU 0ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

DR. VAIT.USH, OPT.
LIETUVIS .

Mano 20 metų praktikavimas 
jusiį garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
. (Lietuvis) A ,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuc 
7—9 vai. t vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Kreivos akys
; *• t

ryto iki 8 v. 
sutartį. /

akys atitaiso-

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

.KITATAUČIAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTJSTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

8

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarf.į.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107.

IŠ RUSUOS
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. kiekviena 
dieną, išskiriant šeštadienio vakar 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS.

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos . 

CH1CAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

ADVOKATAI

No. 24M

i

I Vardas ir pavardė

Adresas.

Miestas ir valstija..

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT bIePT., 
| 1739 So. Halsted St, Chictgo, Hl.

I Čia įdedu 10 centų it prašali atsiųsti man Pavyzdį No.

Dr. F. PulSucki Le Vari 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak. 

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

Tel. YARDS 314*
VALANDOS: Nuo 11 ,ki 12. 2 ik 

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

Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V, A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akiniu? PHtalkn 
3343 S. HALSTED ST.

J'

A

V
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S
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i < A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Room 1230 

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395

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

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

Telefonas SEĖLEY 7336
Namu trlefnnaą Rrunmvfclr •*•7

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS |818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

NARIAI 
Chiėagbs, . 
Cicero 
Lietuvių p 
Direktorių 
Asociacijos 

------------ —

IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

•7

LACHAVVICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phoriė Canal 2515
ŠKYRlijŠ: 42-44 East 108th sireet . Tel. Pullman 1279
........................ žl " " * 'V'y’jYu1**.1 ,1 1 —f-i4. i. . -g-—   -■ '   

ALBERT V; PETKUS
4704 Šo. Western Avenue Phone Lafayėtte 8021

’ ..A'

. . ANTANAS M. PHILLIPS ~
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908C ■ - ' • i ‘ į

..... , ĄNTHONY b. petkuš
6834 ŠO. iVė'šterli Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 4<)th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue PKorie Lafayėtte 3572
................... ..  ■ 1 oeimiili ii. jii* .|>.< ................ .........................

P. J. RIDIKAS
3354 So. rialste.i Street

Ofiso Tel. Virginia 0036.
• Residencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: i 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Nedėlioj pagal sutartį.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Teiephoiie PLAZA 3200

YARDS 1419

I I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 Wesi 46th Street
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Įvairios žinios iš Lietuvos
VILNIUS. —• Balandžio 13 d. bininkų grįžta su šeimomis, 

prasidėjusi Kaune, hal. 11 d. Kad grįžtantieji nebūtų palikti

•■■

PREKYBININKAI! Padidinkite savo vasarinius 
pelnus su žemai Įkainuotu, pats susitvarkančiu

persikėlė į Vilnių posėdžiauti 
trečioji Baltijos valstybių turiz
mo konferencija, į kurių atvy
ko Latvijos ir Estijos turizmo 
įstaigų atstovai. Aptarti tarpu
savio turizmo santykiai ir nu
tarta dalyti žygių, kad Lietu
vos, Latvijos ir Estijos turis
tams, keliaujantiems į kurių iš 
šių valstybių, butų įvesta turis
tiniai čekiai, sumažinti mokes
čiai už kelionių dokumentus ir 
vizas supaprastinti formalumai, 
kad butų ruošiamos turizmą 
propaguojančios pa rudos, teat
ro festivaliai, kultūrinės šventės 
ir pan. Taip pat nutarta kreip
tis į visų trijų valstybių auto
mobilistų klubus, kad šie pa
lengvintų formalumus perva
žiuoti valstybių s:enas keliau
jantiems automobiliais.

likimui, jiems aprūpinti pasto
ge j r darbu įpareigotos sa vival
dybės. Pagal planų grįžtantieji 
skirstomi į dvi kategorijas: į 
žemės ūkio ir pramonės bei a- 
matų darbininkus. 'Kretingos 
apskrities valdyboje yra įreng
tas grįžtantiems punktas, iš kur 
jie galina nemokamus geležin
kelių bilietus parvykti ir man
tai parsivežti iki savo kilimo 
vietos. Ligi tokie darbininkai 
aprūpinami darbu, jų išlaiky
mu rūpinasi jų kilimo apskri
čių miestų burmistrai.

KLAIPĖDA. — Kalbėdamas 
Kla pėdos darbininkams ir tar
nautojams, sušauktiems į buv. 
“Maisto” skerdyklos salę, na- 
cionalsoc:alistų apskrities va
das Grau be kt. priminė, kad 
netrukus į Klaipėdos kraštų

Elektnkmiu Krautuvių

KAUNAS. — Klaipėdos kraš
te vis dar buvo likusių nemažai 
pramonės ir lauko darbininkų, 
dirbusių pas Klaipėdos krašto 
ūkininkus. Tačiau dėl įvairių 
priežasčių dabar lietuviai dar
bininkai, Lietuvos piliečiai, iš 
Klaipėdos krašto ir Rytprūsių 
traukiasi ir grįžta atgal į Lietu
vą, o į jų vietas pastatomi iš 
buvusios Lenkijos atgabenti 
darbininkai. Dalis lietuvių dar-

HRH MAŽINA NAMŲ 
RUOŠOS DARBA

DIDI 
HRH

ENERGIJĄ 
Taupo Jūsų
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OBDER A SUPPLY PROMYOUR DEALER 

Ordų 10 a pacftaįp

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

bus pradėti gabenti darbinin
kai iš buv. Lenkijos ir jie bus 
dalinami ūkininkams. “Turėki
te galvoje”, sakė Grau, “kad 
šie darbininkai yra nariai tau
tos, kuri išžudė 58,000 vokie- 
č ų. Už tad didžiausia geda 'vo
kiečių moterei, kuri su lenkais 
sueina j santykius. Už tokį vo
kiškos moters garbės teršima 
kiekviena gaus sunkių kalėji
mo bausmę, o prieš tai bus sa
vo tautiečių paniekinta. Tokiai 
moteriškei bus nuskusta galva 
ir ji bus vedžiojama po mie
stų”.

KAUNAS. — Į jurų pasku
tiniu laiku vėl kreipiamas gy
vas dėmesys. Lietuvos Jurinin
kų Sąjunga, kurios centras da
bar yra Kaune, žymiai pagy
vino savo veiklą. Praeitame vi
suotiname L. J. S-gos susirin
kime išrinkta nauja valdyba 
1940 m., kurios pirmininku iš
rinktas ats. gen. T. XD a u kan
tas, nariais prof. J. šimoliunas, 
’nž. Rėklaitis, kap. Domeika, 
kap. Krištopaitis, kap. Daugir
das ir kap. Dagys. Sąjungos 
garbės nariu išrinktas gen. Na- 
gius-Nagevičius, kuris jūrinin
kystės reikaluose labai daug 
d’rbo ir padėjo kitiems dirbti. 
Šiuo tarpu gen. Nagevičiaus 
sveikata yra žymiai pagerėjusi 
(Kaip jau žinoma, po Kalėdų 
jis buvo nusilaužęs kojų), ir 
neužilgo, tikimasi, galės pra
dėti vaikščoti.

Šią vasarą nutaria surengti 
plačią juros savaitę, kuri pra
sidės Šventosios-Darbėnų gele
žinkelio atidarymu ir po savai
tės baigsis didelėmis, iškilmė
mis šventojoj ir Palangoj.

Šventosios žvejų uostas nu
matytas plėsti keliais etapais.

• Duokite Savo Pirkėjams Vėsų Smagumą!

Mažosioms Krau- 
v.ėms ir Bizniui

Vėsina, filtruoja, sausina ir 
cirkuliuoja orą. . „ .

• Turėkite vėsią, viliojančią 
prekybos vietą šią vasarą— 
tada jūsų reguliarus pirkėjai 
sugrįš ... ir nauji pirkėjai 
prisitrauks!

Pirmutinė kaina žema, ope- 
ravimas ekonomiškas, krau
tuvė vėsesnė, reikalauja ma
žai 'vietos.

Greitai įstatomas praktiš
kai be prekybos pertraukimo 
ir be struktūrinės namo pa
kaitos.

/Dėl pilnu žinių šaukite, ’ 
RANdolph 1200—Ločal 5626

COMMONWEALTH EDISON COMPANY
..................    »■! .. ............................................. . . ................. ■ III

Šiemet norima baigti žyejų uo-[ ŠVĖKŠNA, 
s to įrengimus. Tam reikalui vęs ‘Švėkšnoje 
biudžete numatoma apie 3,5 mi
lijonai litų, bet ta suma dar 
galės pasikeisti, kai biudžetą 
svarstys Ministrų Taryba ir

Kas yra bu- 
prieš kelioliką 

metų, dabar atvažiavęs jos ne 
bepažintų, nes rastų visai pa
sikeitusią: miesto centre namai 
mūriniai, dviejų ir net trijų

steigus verslininkų skyriui,, 
prekyba palaipsniui perėjo į 
lietuvių prekybininkų rankas. 
Vietoj buvusių 3 lietuviškų 
krautuvių■, dabar jų yra 11, 
penkios lietuviškos arbatinės, 2

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

Turtas virš - - - - $4,700,000.00
Atsargos fondas virš - - $340,000.00
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt. >

FEDCTAkSAVINGS
— . - and ..__ —

LOAN ASSOCIATIONofChtcago
JU8TIN 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

KLAUSYKIME
SALTI MIERO

1480 KYLOCICLES

Rytmetinių
LIETUVIŠKŲ

RADIO
PROGRAMŲVALANDĄ RITO

Seimas, šventojoje numatyta 
Įsteigti dar naujų švietimo įstai
gų. Svarbiausias uždavinys bus 
kaip galima greičiau plėsti ir 
ugdyti Šventosios uostą ir mie
stą.

TRAKAI.—Viena iš įdomiau
sių senosios Lietuvos kunigaikš
čių sostinės* Trakų įžymybių 
yra karaimų muziejus ir bib
lioteka. Tai yra vienintelė to
kia įstaiga visame pasaulyje. 
Trakai jau nuo senovės yra 
dvasinis ir ‘kultūrinis viso pa
saulio karaimų centras. Steigti 
Trakuose karaimų muziejų 
prieš keletą metų sumanė ka
raimų vyr. dvasininkas Harži 
Seraja Chan šapšalas. Tam mu
ziejui surinkta labai vertingos 
medžiagos. Didesnę -eksponatų 
dalį sudaro paties vyriausiojo 
karaimų dvasininko paaukotieji 
dalykai. Jis specialiai važinėjo 
į Egiptą, Turkiją, Siriją ir kitiis 
kraštus, rinkdamas muziejui 
medžiagą, kurios surinko labai 
daug ir labai vertingos. Prie 
muziejaus yra karaimų biblio
teka, kurioje surinkta keli tūk
stančiai tomų vertingų orienta- 
liškų knygų. Muziejui rūmai 
pradėti statyti dar lenkų laikais, 
bet juos^ baigti ir galutinai į- 
rengti tik dabar tikisi Lietuvos 
karaimai.

aukštų, vietoje anksčiau' įsiga- mėsinės, 2 valgyklos, knygynas 
Įėjusių, prekybininkų žydų, Įsi- ir kirpykla.

FLINT, MICH—Wilburn Lcgrefc, poliemonas, vesda- 
fnas vaikus skersai gatvę dainuoja tokią dainą: 
“The safest time for m e to cross is when the light

KAUNAS. — Praeitais 1939 
m. Lietuvoje veikė (gamino 
sviestą) 176 kooperatinės p.e-' 
ninės, kartu tsu Pienocentro 
nuosavomis bei nuomojamomis 
pieninėmis, išskyrus Kauno 
centialinę pieninę, kuri surin
ko bei perdirbo apie 20 milijo
nų kg. pieno. Kooperatinės pie
ninės pagal įrengimus skirstė
si: 151 garine, 22 motorinės ir 
3 rankines. Praeitais metais 
vidutiniškai vienos kooperati
nes pieninės produkcija buvo 
2.8 mil. kg. pieno. Iki 1 mil. 
Kg. pieno turėjo per 18 koope
ratinių pieninių, nuo 1—3 mil. 
kg. pieno turėjo per 95 pieni
nes, nuo 3—5 mil. kg. pieno 
turėjo 45 pieninės ir per 5 mil. 
kg. pieno turėjo 18 pieninių; 
Atgautajame Vilniaus kiašte 
kooperatinės pienines per me
tus daugiausia surinkdavo pie
no iki 1.5 mil. kg., o tokių di
desnių buvo tik viena kita. Vi
sos Vilniaus kr. pieninės kartu 
(14) surinkdavo pieno tik apie 
10 mil. kg., kai tuo tarpu viena 
Pandėlio kooperatinė pieninė 
surenka bei perdirba per me
tus pieno iki 10 mil. kg. Savai
me aišku, kad į Vilniaus kraš
to pienines ir pieno ūkį teks 
įdėti daug lėšų ir darbo, kol 
jos pasivys kitas Lietuvoje vei
kiančias pienines.

Šiuo metu Lietuvos koopera
tinių pieninių balansų suma sie
kia per 34 mil. litų. Į pieninių 
turtą yra sudėta kapitalo per 
24 mil. lt. Be to Pienocentro 
balanso suma s'ekia apie 18 
mil. lt. ir jis turi turto apie 6 
mil. It. Kapitalų Lietuvos koo
peratines pienines turi per 21 
mil. lt. Praeitais metais buvo 
išmokėta pieno statytojams už 
pieną apie 50 mil. lt. Skolų že
mės Bankui koop. pieninės,be
turi apie 4 mil. lt., o prieš 6 
metus turėjo per 15 milijonų 
skolos.

1939 m. koop. pieninės paga
mino 19,893,801 kg. sviesto, ku
rio 85 nuoš,, buvo pirmos rū
šies. Pienocentras eksportavo į 
užsienius sviesto: 1939 m. 16,- 
.332,282 kg., o 1938 m. 17,239,- 
000 kg. Mažiau sviesto buvo 
eksportuota dėl to, kad nuo 
1939 m. kovo 22 d. nustota 
Klaipėdos krašto su 3 koopera
tinėmis pieninėmis, o nuo pe
reito rudens reikėjo dideliais 
sviesto kiekiais aprūpinti Vil
niaus miesto gyventojus, o ir 
krašte ryšium su atbėgeliais pa
daugėjo sviesto suvartojimas.

VILNIUS. — Vilniaus preky
ba ir pramonė kaskart labiau 
įsilieja į visos Lietuvos bendrą
jį prekybos ir pramonės ūkį 
Vilniaus ir Vilniaus srities pre
kybos ir pramonės įstaigos vis 
labiau dedasi į savo srities Lie
tuvoje jau nuo seniau veikian
čias organizacijas. Taip, metalo 
pramonės ir metalo importierių 
sąjungoje jau dalyvauja 5 Vil
niaus firmos, popierio ir karto
nažo — 5 vilnietiškos įmonės, 
aliejaus gamybos įmonių sąjun
goje — 2 vilnietiškos, linų ir 
medvilnės — 1, kietojo kuro 
pirklių — 2, alaus daryklų — 
2, prekybinių lentpjūvių — 14, 
prekybinių malūnų — 4, triko
tažo — 2, odos pramonės są
jungoje — 6, statybos medžia
gų importierių sąjungoje — 1, 
plytinių sąjungoje — 2. Taigi, 
visose Lietuvos prekybininkų ir 
pramonininkų sąjungose jau 
dalyvauja 46 vilnietiškos įmo
nės.

/■—■■■■■■........'■
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
S216 S. HalstedSt. VICtory 4965 

Stogus, rinas, stoglangius ir 
sienų apmusinus.

Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Dalbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.
» ■■■■_. -...... /

/ ........ ........ ■
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 ...................  2c
Izoliacijos lentos—ktv. pd. 3 Tie 
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 ča 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

Atdara 7 v. r. iki 6 v. v.
Sekmadieniais 8 v. r. iki pietų

MODERNIŠKAS LIGONINĖS ' 
APTARNAVIMAS

Dahar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas 

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, guzų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėie. Vaikams ........... $15
UŽAUGUSIEMS .................... $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra 
ligonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL 

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700. 

x ..... ....... —

Garsinkites “N-nose’:
MADOS

No. 4426—Vasarinė suknelė. Su
kirptos mieros 10, 12, 14, 16, 18 ir 
20, taipgi 28, 30, 32. 34, 36 ir 38. 
Pattern galima vartoti priejuostei. 
—Be rankovių ir kalnieriuką bus 
gražus ir praktiško priejuostė 
arba “Pinafore”.

RASTINE
6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4060CH

....VILNIUS. — Vilniaus žydai 
išplatino atsišaukimus, ragin
dami vilniečius žydus mesti 
kalbėjus lenkiškai, o kalbėti sa
vo tarpe tik žydiškai, kaip tai 
daro visos Lietuvos žydai.

is green, . . • ,
For Ihen the cars all stop for me, and I am easily seen. 
“I cross between the yellow lines, when there’s no

signal light,
The traffie pblicemAn tellš me to, and I know that he

VILNIUS. — Iki Velykų Vil
niaus srityje buvo nusavinta 
27,000 ha dvarų žemės. Lygia
grečiai gaunama labai daug 
prašymų žemei gauti. Iki tam 
laikui gauta iš bežemių ir ma
žažemių vilniškių apie 5,000 
prašymų, kurie grupuojami ir 
peržiūrimi Vilniaus apygardos 
Žemes Tvarkymo įstaigoje. 
Parceliacijai atlikti paruošia
mieji darbai baigiami ir snie
gui nutirpus matininkai jau 
pradės matavimo darbus.

Garsinkitės “N-nose”

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago. I1L
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Bereikalingai išmesti bilionai?
Jeigu tikėti Chicagos dienraščiu “Tribūne”, tai Jung

tinės Valstijos yra apsiginklavusios blogiau, negu bet ku
ri Europos šalis. Jungtinės Valstijos, sako tas laikraštis, 
yra mažiau pasiruošusios gintis nuo užpuolimo, negu ma
žiukė Belgija, ir jisai paduoda sekančius faktus.

Amerika turi tiktai 8,000 moderniškų -automatinių 
šautuvų.

Jos kanuolės yra senos mados. Tokiems mūšiams, 
kokie dabar eina Europoje, tos kanuolės visai netinka. >

Amerika turi tiktai kelias dešimtis zenitinių (prieš
lėktuvinių) lengvo kalibro kanuolių ir keletą sunkesnių 
moderniškų zenitinių kanuolių.

Amerikos armija turi 2,700 lėktuvų, iš kurių tik 52 
dideli bombonešiai yra aukštos rųšies.

O betgi apsiginklavimo reikalams Jungtinės Valsti
jos išleido aštuonis su puse bilionus dolerių! Argi tie bi
lionai dolerių buvo visai be reikalo išmesti?

Veikiausia, tai yra tiktai propaganda. Kuomet kame 
nors iškyla didelis karas, tai susidaro gera proga ir ne
kariaujančiose šalyse agituoti už tai, kad butų didinamos 
išlaidos ginklams. Šiandien Ameriką krečia “ginklavimo
si drugys”.

. KALTAS VERSALIS?3 
18 
75

$5.00
2.75
1.50 
l.Q0 

.75

Wl

NAUJIENOS, Chicago, UI.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

Dėl hitlerįzmo ir dabartinio 
karo daugelis žmonių kaltina 
Versalio taiką. Ta taika buvusi 
tokia neteisinga ir skaudi vo
kiečiams, kad juos apėmė kerš
to ir neapykantos jausmas prieš 
Vakąrų demokratijas ir Vokie
tijoje išbujojo nacizmas. Šitą 
nuomonę randame išreikštą vie
name dienraštyje tokiais žo
džiais:

“... tikrumoj šio karo prie
žastys slepiasi Versalio sutar
ty j, kai laimėjusios karą są
jungininkės valstybėj apkro
vė Vokietiją mokesčiais ir 
padarė ją priklausomą (? — 
“N.” Red.) nuo kitų. Euro
poj iškilo Anglijos (ypač An
glijos) ir Francuzijos domi- 
nacija. Vokietija tapo lyg ir 
jų pavaldinė. ‘

“Tos nenormalios sąlygos 
ir išvystė puikiausią dirvą 
nacionalsocialistiniam j udėj i- 
mui ir davė progos iškilti po
litiniam avantiūristui, kuris 
žaisdamas tautos garbe ir ža
dėdamas Vokietijos ękonomi-

kratijos, kad jie davė pinigų su- 
sispietusiems aplink Hitlerį ban
ditams, kurie užpuldinėjo dar
bininkų organizacijų mitingus, 
žudė respublikos vyriausybes 
narius ir viešai grasino, paėmę 
valdžių į rankas, kapoti galvas 
savo priešams. Tų banditų va-

pitalistai atidavė visą galią.
Jeigu tie .žiaurus reakcinin

kai,* kurie užsodino ant spran
do Vokietijos žmonėms Hitlerį, 
pasiliks stiprus ir po dabartinio 
karo, tai, nežiūrint kokia bus 
ateinančioji taika, gengsteriz- 
mas Vokietijoje neilgai trukus 
vėl įsigalės.

KUR ČIA LOGIKA?

[ACME-NAUJIENŲ Photo]
George ,A. Gordon (po kairei), Amerikos ambasa

dorius Holandijai, ir John Cudahy, ambasadorius Bel- 
, gijai.

limą, užgrobė valstybes vai-
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Neramusis Vilnius! Čia dar 

bajorų išdykusi dvasia dar’ vy
rauja. Čia dar jie drumsčia Lie
tuvos gyvenimą. Ar vien tik 
Lietuvos?

Vilniaus krašto kaimas jau 
seniai nusikratė tos bajoriškos 
dvasios. Kaimas kaip įmanyda
mas stengiasi pasekti bendią 
Lietuvos gyvenimą, o štai Vil
nius vis dar (leisią, dar kaišio-

t

Iš opozicijos į valdžią
r_____

Beveik visi žymesnieji Chamberlaino priešai gavo 
aukštas vietas naujame Anglijos ministerių kabinete. Į 
jį įėjo gabiausieji Darbo partijos vadai, stambesnieji li
beralų šulai ir opoziciniai konservatoriai.

Premjerui Churchillui, matyt, ypatingai rūpėjo gau
ti Darbo partijos paFaSną valdžiai. Jisai ne tiktai pakvie
tė į savo kabinetų tris darbiečių vadus, apie kuriuos šio
je vietoje kalbėjome vakar — Attlee, Greenwoodą ir 
Alexandrą, paskirdamas pirmuosius du “karo kabineto” 
nariais. Jisai taip pat pavedė darbo ministeriją transpor
to darbininkų unijos sekretoriui, Ernestui Bevinui; tie
kimo ministerijos priešakyje pastatė darbiečių vadą Lon
dono kauntės taryboje, Herbertą Morrisoną, ir dar ke
tina paskirti ekonominio karo ministerių gabiausiąjį dar
biečių debatorių parlamente, Hugh’ą Daltoną.

Taigi Darbo Partija jau turi 5 vietas naujame Ang
lijos kabinete ir, gal būt, turės dar šeštą.

Sakoma, kad Churchillas siūlo vietą naujoje vyriau- 
sybbėje ir liberalų veteranui Lloyd George’ui, kuris bu
vo premjeras pereitame pasaulio kare.

Tas faktas, kad tokie asmens paėmė į savo rankas 
valdžią Anglijoje — be revoliucijos, be perversmo, bet 
vien tiktai dėl to, kad parlamento debatai parodė, jogei 
kraštas reikalauja griežtų pakeitimų kabineto sąstate, 
duoda gerą paliudymą Anglijos demokratijai. Ji davė aiš
kų įrodymą, kad nulemįančioji jėga Anglijos valdyme 
yra patys žmonės.

Anglija kariauja prieš Hitlerį dėl to, kad to reika
lauja žmonės, o ne lordai arba kapitalistai. Anglijos pu
sėje todėl šis karas yra žmonių karas — žmonių, kurie 
nesigailės jokių aukų, gindami savo kraštą ir savo laisvę.

Lenkų Baltoji Knyga
Lenkijos valdžia, kuri dabar gyvena Paryžiuje, iš

leido dokumentų rinkinį, pavadintą Baltąja Knyga, apie 
lenkų-vokiečių ir lenkų-sovietų santykius 1933-1939 me
tų bėgyje.

Iš tų dokumentų matyt, kad per keletą metų Vokie
tijos valdžia verste vertė lenkus susidėti su Vokietija 
bendriems žygiams prjes Rusiją. Sakysime, gen. Goerin- 
gas, atvykęs Lenkijon medžioti Bieloviežo miškuose, 1934 
m., pasikalbėjimuose su lenkų generolais “siūlė beveik 
priešrusišką sąjungą ir bendrą žygį į SSSR. Ta proga jis 
prasitarė, kad Ukraina pasidarytų lenkų įtakos zona, o 
Vokietija padarytų iš šiaurės vakarų Rusijos savo įtakos 
zoną”.

Iki 1939 m. naciai nesiliovė lenkus kalbinę bendrai 
kovoti prieš sovietų Rusiją. Bet lenkai atsisakė, numany
dami, kad tuo keliu eidami jie patys gali pražūti, nes jie 
netektų Francuzijos paraipos. Tuomet Hitleris pradėjo 
tartis su bolševikais prieš Lenkiją, čia jisai turėjo dau
giau pasisekimo.

Stalinas sutiko padėti Hitleriui, ir juodu pasidalino 
Lenkiją. . .. . . - . -į

Tai pasenusi nuomonė. Net 
protingesnieji vokiečiai šian
dien jos jau nėbesilaiko.

Tiesa, kad Versalio laika bu
vo gana skaudi Vokietijai, bet 
tai tik demokratinio liberaliz
mo atžvilgiu. O Vokietija, ypač 
jos viešpataujantieji sluogsniai, 
neturi jokios moralės teisės tą
ja taika skųstis. Kuomet Vokie
tija sumušė rusus, tai ji padik
tavo Brastoje daug blogesnę 
taiką, negu Versalio.

Be to, reikia neužmiršti, kad 
aršiausieji bruožai Versalio tai: 
kos sutartyje buvę laipsniškai 
panaikinti. Vokietija buvo pri
imta į Tautų Sąjungą lygiomis 
teisėmis su kitomis didžiausio
mis valstybėmis (gaudama pa
stovią vietą T. S. taryboje). Re
paracijų mokėjimai buvo du 
kartu sumažinti, o paskui ir vi
sai suspenduoti; o iš antros pu
sės, kitos valstybės suteikė Vo
kietijai milžiniškas paskolas, 
taip kad ji gaudavo iš užsienių 
daugiau pinigų, negu kad išmo
kėdavo reparacijomis.

Vokietijai buvo leista padi
dinti savo armiją nuo 100,000 
iki 200,000 kareivių, ir Santar
vės valstybės net žiurėjo pro 
pirštus, kuomet Vokietija gink
lavosi slaptai, įsteigdama sipvo 
amunicijos dirbtuves, aviacijos 
laukus ir t.t. sovietų Rusijos te
ritorijoje. Tuos faktus kėlę aik
štėn Europos demokratine 
spauda, bet Santarvės valstybės 
Vokietijos už tai nebaudė.

Prieš Hitleriui ateisiant į val
džią Vokietija faktinai jau bu
vo pąsiliuosavusi iiuo visų Ver
salio taikos * ‘pančių”, ir to ji 
buvo pasiekusi ne smurtu, bet 
taikiu derybų keliu. Demokra
tinė respubliką buvo atgaivinu
si Vokietiją ir ekonominiai: 
prieš 1929 m. krachą gyveni
mo stapdardas Vokietijoje bu
vo jau aukštesnis, negu bet ku
rios Europos kontinento šalies, 
išimant tiktai Skandinaviją ir 
Šveicariją!

Ką gi davė Vokietijai Hitle
ris? Ekonominiu atžvilgiu j įsa 
Vokietiją nugyvendino. Politi
niu atžvilgiu jisai sugrąžino Vo
kietiją į viduramžių despotfz* 
mo laikus. O tarp tautiniu a t 
žvjlgiu jisai pavertė Vokietiją 
yisos Europos pabaisa.

Civilizuotojo pasaulio akyse 
hitlerišką Vokietija pasidarė 
gęngsteris, kurio visi bijo įr vi
si neapkenčia.

Tas gengsterįzmas yra ne 
Versalio taikos vaisius, bet Vo? 
kieti jos junkerių (dvarininkų; 
ir jos plėšrių kapitalistų pada
ras. Jie taip neapkentė demo-

Vienas laikraštis pasakoja, 
kad jam tekę sužinoti, jogei 
prezidentas F. J. Bagočius “per 
gvoltą ir užsispyrimą paskyrė 
savo komisiją skaitymui balsų, 
paduotų už kandidatus į SLA. 
Pild. Tarybą”. Girdi,—

“Jam, kaipo vienam iš 
kandidatų nepriderėjo tą da
ryti, nes nariuose gali kilti 
visokių įtarimų. Jeigu vienos 
grupės ar ypatos šalininkai 

atikrins baliotus, tai dalis jų 
gali visai žūti, o kita dalis — 
paskelbta ‘neteisėtais’.”
Bet tas laikraštis nepasako, 

<ad balsų skaitymo »komisiją 
jandė skirti centro sekretorius, 
kuris irgi yra kandidatas. Be 
to, į sekretoriaus raštinę atei
na balsavimų rezultatai iš kuo
pų. Per du mėnesiu (kovo ir 
balandžio) visi kuopų praneši
mai apie balsavimus kartu su 
paduotais baliotais yra sekreto
riaus kontrolėje. Tai ar nebūtų 
dar daugiau (pamato kilti viso
kiems įtarimams, jeigu tas pats 
sekretorius pįiskui dar ir skirtų 
balsų skąityųio komisiją?

Pagaliau, kuomet reikia kam 
nors veikti viename ar kitame 
reikale visos Pild. Tarybos var
du, tai argi veikia ne preziden
tas? Tai jo, o ne kieno kito, pa
reiga, Prikaišioti jam dėl to 
“gvoltą ir užsispyrimą” tiesiog 
negražu.

[vairios žinios 
iš Lietuvos

KAUNAS.Kaune įsisteigė 
kooperatyvas “Stalius”, kurio 
tikslas organizuoti medžio ap
dirbimo pramonę ir baldų bei 
kitų medžio išdirbinių gamybą 
ir prekybą. Kooperatyvo nariais 
įstojo 63 staliai lietuviai. Dau
gelis jų yra jau eilę pietų dir
bę savarankiai arba kitų me
džio apdirbimo įmonėse. Ko
operatyvas artimoj ateityje or
ganizuoja Šančiuose prie Kau
no didelę dirbtuvę, kurioj ga
mins pirmoj eilėj įvairią paka
vimo medžiagą ir atliks statybų 
vidaus įrengimus. Vėliau numa
tomą suorganizuoti dar statinių, 
minkštų baldų ir kt. skyrius. 
Dirbs visi kboperatyvo nariai. 
Šiuo metu remontuojamos ir 
pritaikomos dirbtuvei patalpos 
ir statomos naujai pirktos ma
šinos.

Naujais Lietuvos pasieniais
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Mažutė pirkelė. Šiaudų stogas 

žemę remia. Pro jos mažučiu
kus langelius pirmi tekančios 
saulės spinduliai skverbiasi, bet 
ir jie prasimušti negali. Šaltis, 
didis šaltis tuos lankų stiklus 
ledais apkaustė. Pro ledus, pro 
šarmas vis tik pajėgia nors la
bai šykštus saulės spinduliai 
prasiveržti. Lygiai visai taip, 
kaip ir visai Lietuviai pro su
kaustytus langus, mažučiukus 
langelius veržiasi šviesos spin
duliai. Naujos vilties, naujo gy
venimo spinduliai. Ar tai nepa- 
sakiška, ar,tai ne mistiška? Ar 
nepranašinga? Jaunas mokyto
jas, tikra darbo pelė.

Mokyklos klasė!
Perkūnėli tu mano!
Asla negrįstai Juoda kojomis 

sutrypta. Ji net blizga. Galėtum 
tą aslą juodu marmoru palai
kyti !. Mokyklos suolai ?

Tai paprastos sukaltos lentos! 
neobliuotos. Toksai lygiai di
džiulis stalas, žiurau, stebiuos!

—O ką kitą išmanysi, — tei
sinasi mokytojas. Mokytis visi 
nori, teko viską greitai sudary
ti. Lėšų nėra, o norų, norų ve
žimu vežk! Čia telpa daugiau 
kaip šimtas vaikų. Aš tik vie
nas. Padėjėjo nesulaukiu, na ir 
dirbu! Vieni prieš piet, kiti po
piet, o treti, kas antra diena į 
mokyklą ateina. Ateina alkani, 
nevalgę, nuplyšę, nudriskę, kas 
antras jų turi tik marškinėlius 
ant kūno, o kiti ir jų neturi. 
-Turtingas tas, kas turi medines 
klumpes, kiti vyžoti, o treti? O 
trečiųjų kojos tik šiaudais ap
vyniotos. Brolau reikia būti ge
ru meistru, kad taip vykusiai 
šiaudais mokėtum kojas nuo 
šalčių apsaugoti! Vargas, var
gas, vargas geriausia mokykla! 
Jei matytum, kaip tie mažučiu
kai pori mokytis ir lietuviškai 
mokytis, tai šioji mokykla virs
iu pačiam tikrais rūmais, to
kiais rūmais apie kuriuos ir pa
sakos pepąsakoja!

Nesiskundžia mokytojas! Ne-

jome. Išauš pavasaris ir darbą 
pradėsime. Visi apylinkės gy
ventojai pasižadėjo nemokamai 
prie statybos darbų prisidėti.

Viltys, viltys, naujos skais
čios, gražios, kilnios viltys. Vi
si tomis naujomis viltimis ve
dami nejaučia šios dienos to gi
laus, didelio skurdo! Ir jauno 
mokytojo kupinos akys naujo
mis viltimis žiba! Atsisveikinu 
su mokytoju. Neiškenčiu, gal 
nesusivaldau — apkabinu jį ir 
išbučiuoju I

—Kaip pavasaris išauš, gal 
pasimatysiva, sakau jam.

—O gal, gal ir pasimatysiva, 
palikęs mokytoją galvoju sau 
vienas.

—O kur dabar mudu važiuo- 
siva? — klausia pamatęs mane 
vežėjas,.,. / .

—Į Vilnių, — trumpai jam 
atsakau.

I —Kaip gerai, pamatysiu savo 
žmoną ir vaikus! — Džiaugiasi 
jisai.

Puikus rogių kelias. Arkliai 
bėga šaunia risčia. Saulutė švie
čia, jau pavasarėja. Pakelyje 
per miškus važiuojant matome 
šimtus darbininkų bedirbančių. 
Eina darbas. Eina darbas visais 
pašaliais. Visai nesindri tikėti, 
kad kur nors, kažkur nors eina 
nuožmus karas.

Sustojome viename kaime pa
šerti arklius ir susišildyti. Ir vėl 
mažutė pirkelė gudų gyvenama. 
Ir čia tasai pats skurdas, var
gas ir nedirbtinas džiaugsmas, 
kad sodyba pasiliko “šioje pu- 

— • Mseje .
Gudas ūkininkas įtikinėja ma

ne, kad gudai tikri lietuviai, tik 
gudų kalbą vartoją. Jų sodžius 
padaręs nutarimą, kad jų vai
kai butų tik lietuviškai mokina
mi. Deja, dar jie mokytojo ne
sulaukė. Jau mokyklai irxpatal
pą turi numatę.

—O dėl ko jus taip skubate 
su mokykla? — Liausiu aš jų.

Žiuri jie į mane nustebę.
—Kaip tai, juk Lietuvoje vi

si turi mokytis! To nepanska 
Polska, to Litva! Trumpai ryž- 

• tingas ir labai reikšmingas at-

gy veninio ratus. Ir skaudu ir 
nesmagu, kad taip ilgai delsia
ma ir tie bajorai iki šiol kieta, 
tvirta ranka nesuvaldomi.

Tos visos bajorų guštos eko
nomiškai tuoj turėtų būti su
gniuždytos. Bet... toji bajorų 
dvasia siekia ne tik Vilnių, Kau
ną, bet Paryžių, Londoną. Ma
žai Lietuvai tenka su tų mies- 

I tų politikos opinija skaitytis.
Vilniaus miesto klausimas dar 

bus derybų objektu, tai ateities 
rūpesčiai. Kaip tasai kietai su
rištas mazgas bus narpliojamas 
dabar tik spėlioti tenka. Bet len
kas bajoras kol kas laja painia 
situacija naudojasi ir stengiasi 

| ją savo naudai išnaudoti.
Vilnius dar pilnas visokių 

abejonių, o Vilniaus krašto kai
mo žmonės nieko apie tai žino
ti nenori. Kaimo žmonės nori 
mokyklų, nori žemės, žemes, 
žemės! Kaimas žino tik darbo 
Lietuvą ir nori, kad toji Lietu
va butų vedama ir tvarkoma 
tik darbo žmonių.

Kaimo žmonės trokšta skais
čios, gražios, turtingos ir savai
mingos Lietuvos. Kaimo jauni
mas pro pusnis, šalčio kamuo
jamas, skurdo lydimas, vyžo
mis apsiavęs siekia šviesos, 
mokslo, žinių.

Kaimo jaunimas Lietuvos at
eitis, kuria išprusintą, išmoks
lintą Lietuvą! Lietuvos naujos 
sienos gairėmis nustatytos su
daro kitas, naujas sąlygas Lie
tuvai augti, didėti, bujoti, nau
jais, vaiskiais kultūros žiedais 
pasipuošti! Tos naujos Lietuvos 
sienos sukelia daug gražių vil
čių ir kartu didelių naujų rū
pesčių.

Pavasariui išaušus vėl mes 
jas aplankysime ir naujais įspū
džiais pasidalysime. Bet kas gal 
užtikrinti, kad tos naujos sie
nos visai neužilgo dar gali pa
sikeisti ir gal tuomet teks dar 
naujesnėmis sienomis pažinoti 

pasidalinti, 
kilusio iš 

ne amžina!
Vistaspats 

(GALAS)

ir kitais įspūdžiais 
Anot mano vežėjo 
“anapus” -- juk tai

Iš Lietuvos

f

KAUNAS. — Po kelių dienų 
atlydžio, kurio metu oto tem
peratūra ' buvo pakilusi jau iki 
5 laipsnių ir sniegas spėjo ge
rokai aptirpti, nuo kovo 15 d. 
vėl užėjo “antra žiema”; smar
kiai pasnigo, temperatūra nu
krito iki 10 laipsnių žemiau 
nulio ir visame krašte siaučia 
dįdelės pūgos, kurios dar sykį 
užnešė jąu apvalytus kelius ir 
sustabdė bet kokį autobusų su
sisiekimą. Geležinkeliai taip 
užpustyti, kad pav, ruože Ma- 
žeikiai-Kretingą net du suka
binti garvežiai nepajėgė prasi
mušti. ./»<•■;

gyvena!

skurdo, 
Tai štai

ir visi šio krašto gyventojai di
džio džiaugsmo pagautas ir to 
džiaugsmo sūkuryje 
Ęet vistik...

—Esu matęs daug 
bet tokio neregėjau!
bajoriškos Lenkijos palikimas!

—Čia kaip ir visi, taip ir aš 
laukiu pavasario! Bus geriau. 
Nebus tų šalčių vaikai dar la
biau atkus. Gal prasimanysime 
lėšų. Susitvarkysime. Pamatysi, 
už metų kitų čia žėrės nauja 
mokykla! Jau planuojame, štai 
ai* matai ne toliese dvaro lau
kus. Tepais stūkso gražus kal
nelis, pušelėmis apsodintas. Ar 
ipątai? Pakalnėje upeliuko esa
ma. Tai brolau vieta busiapios 
mokyklos! Su matininkais, ag
ronomais jąu tą vietą nužiurę-

Toksai atsakymas smagiai 
padilgina mano tautinę savi
meilę! Kad tik neapsiviltų! Tai 
vienas iš daugelio mano didžiu
lis troškimas!

Tai stipri abejonė, kuri lydi 
mano mintis!

—O kaip bus su žeme, jau 
sėdant į roges klausia gudai 
ūkininkai?

—Ęps, gausite! — Tvirtai at
sakau jiems. Jų visų akys nu
švinta.

—To Litya, to nepanska Pol- 
ska, girdžiu jų žodžius jau įsė
dęs į roges.

štai tarp kalnų, • tarp miškų 
žaliųjų jau baltuoja sniegu nu
pustyti Vilniaus miesto namų 
stogai.

VILNIUS. — Nežiūrint, kad 
stipri kriminalinė policija su
ėmė ir likvidavo keletą garsių 
plėšikų gaujų ir pavienių kri
minalistų, Vilniuje ir krašte 
vis dar nusikaltėliai padaro 
stambių vagysčių ir kitokių nu
sikaltimų. Vilniuj kovo pirmo
mis dienomis išplėšta Petro 
menės krautuvė, išnešta prekių 
už 5,000 litų. Mergežerių kai
me ir apylinkėje iš ūkininkų 
pavogta daug arklių, kurių ver
tė siekia 10,000 litų. Maišio- 
galos apylinkėj žmogžudys Pr. 
Aleksandrovski įvykdė žiaurią 
žmogžudystę ir namus padegė. 
Subėgę kaimynai namus nuo 
gaisro išgelbėjo, žmogžudys su
imtas.

VILNIUS. — Velykos praėjo 
palyginti ramiai, švenčių metu 
krim. policija suėmė tik keletą 
“tarpkiutinio. masto” kišenva- 
gią-

Į Vilnių pradėjo grįžti paleis
ti jš vokiečių nelaisvės buv. 
Lenkijos kariai vilniškiai. Lie
tuvos piliečiai, kurie pagal susi
tarimą su Vokietija iš nelaisvės 
paleidžiami.

Susisiekimas autobusais Vii- 
nius-širvintai, Vilnius-Ncnicnči- 
nė ir Vilnius-Ukmergė iš dalies 
jau pradėtas kovo mėn, pasku
tinėmis, iš dalies pradedamas 
balandžio pirmomis dienomis.

J.
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LIETUVOS VYRIAUSYBES 
NEDĖKINGUMAS

Lietuvai atgavus Vilnių, Ame
rikos lietuviai ėmėsi aukų rin
kimo darbo. Įvairios musų 
draugijos aukoja iš savo iždų, 
renka aukas susirinkimuose, 
ruošia pramogas ir t. t. Musų 
laikraščiai tas pramogas nemo
kamai garsina. Lietuvos konsu
latai Amerikoje tas aukas pri
ima ir smulkmeniškas atskaitas 
skelbia musų laikraščiuose. 
Kiek Vilniaus aukų rinkimo 
reikalu telpa, straipsnių “Nau
jienose”, vien raidžių rinkėjų 
darbas yra vertas tarp 5—10 
dolerių per dienų, neskaitant 
mašinų plėšimo, elektros jėgos, 
kuro, šviesos ir k t. Tai yra di
delis laikraščių leidėjų pasiau- 
kavimas.

Dirbame visi ir apie atlygini
mų negalvojame. Bet Lietuvos 
vyriausybė mums nėra nė tiek 
dėkinga, kad nuimtų musų laik

Skubus patarnavimas
Patenkinimas užtikrintas

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

Tel. Hemlock 7407 
CHICAGO.

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

raščiams cenzūrų. “Naujienų” 
ir “Keleivio” Lietuvos cenzoriui 
nepatinkami numeriai grįžta 
atgal. Musų sveika kritika Lie
tuvoje revoliucijos nesukels. 
Jeigu Lietuvos vyriausybė butų 
nuoširdi savo tautai ir dėkinga 
mums už aukas, tai ji laisvos 
spaudos paneigti negalėtų.

J. L-tis.

Socialdemokratų val
džia Islandijoje

Kai Vokietija užėmė Danijų, 
tai kilo klausimas, kas atsitiks 
su Islandija, kuri nominaliai 
priklausė Danijai. Pereitų sa
vaitę paskelbta, kad Islandijo
je Britanija išlaipino kariuo
menę — tikslu apsaugoti salų 
nuo nacių invazijos.

Islandijoje gyvena 117 tūks
tančių žmonių. Sala visai ne
turi bedarbių. Visi vyrai ir mo
ters, pasiekė 21 metų amžių, 
balsuoja. Valdžioje jau ilgų lai
kų yra socialdemokratai. Gy
ventojai naudojasi pilna tiky
bos laisve. Nemokančių rašyti 
nėra.

Birželio 28 d. 1930 m. Islan-

komunistus- baudė už šitokį 
darbų keturiais ir penkiais me
lais kalėjimo ir koncentracijos 
stovyklos. Bet nauji patvarky
mai gresia ir mirties bausme. 
Franėyčija jmąsi griežtesnių 
pi\cnionių kovoje su vidaus 
priešais.

Griežtesnės kovos priemonės 
su vidaus priešais yra ruošia1- 
mos ir Anglijoje. Ir ne tik vie
noje Anglijoje, bet visose jos 
Ko.omjosc ir dominijose, visoj 
Britanijos imperijoj. Australi
joj jau įvesta cenzūra komn- 
n stų spaudai.

negu prez. Roosevcltas J. Val
stijose. Jr pavojingoj padėty, 
kuomet šaliai gresia pilietinis 
karas, stebėtojai mano, yra ga
limumas, kad Cardenas sulai
kys naujo šalies prezidento rin
kimus.

Ęol kas gi aistros ryšium su 
Meksikos prezidento priešrin
kimine kampanija aštrėja.

PIRKIT NAUJĄ - 
Chrysler arba Plymoutb

WĄUJI®NŲ-ACME •
PIMLICO, MD. — Binielęch, pulkininkui E. R. Bradley priklausąs arklys, ku

ris laimėjo lenktynes ir $53,000.
’T— “T—

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

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

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

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Publio Liabl- 
litles.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas' vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais —- 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

dijos gyventojai minėjo savo 
parlamento 1,000 metų sukaktį 
— seniausio parlamento pašau- 
ly.

WPA arba viešųjų 
darbų rezultatai

Kiek kalbėta apie WPA dar
bininkų “tinginiavimų”: štai jie 
stovi pasirėmę ant lopetų, štai 
veža porų plytų karučiu, kuo
met galėtų vežti 30 ar 40. Ve 
jie tinginiauju paupėje, o ten 
ant kalnelio susėdę. Pašaipa iš 
visų pusių, su dideliu pamėgi
mu kartojama valdžios priešų 
agentijų.

Dabar ji kiek aptylusi, nes 
WPA darbų rezultatai vis aiš
kiau matosi. Ir ne taip seniai 
WPA administracija išleido ra
portų apie padirbtus per pus
penktų pietų darbus visoj šaly. 
Rezultatai įdomus, rezultatai 
stambus.

Tuo ar kitu laiku per pus
penktų metų WPA davė 7,500,- 
000 darbininkų uždarbių. Davė 
jiems ir jų šeimoms pragyveni
mų, nors ne kažin kaip pilnų 
ir sotų.

O kas nuveikta? Apie 450,- 
000 mylių kelių ir gatvių pa
taisyta arba nutiesta naujų. 
Tai yra septinta visų šalies ke
lių ir gatvių dalis. Iš to skai
čiaus apie 50,000 mylių miestų 
gatvių pataisyta arba nutiesta.

Apie 30,000 mylių plote pa
gerintos apylinkės pakeliais — 
kad jos gražiau atrodytų ir 
kad apsaugotų žemės derlingu
mų.

26,000 naujų trobesių pasta
tyta, apie 62,000 kitų trobesių 
pataisyta ir pagerinta. Jų tarpe 
buvo mokyklos, ligoninės, mies- 

, tų sales, knygynai, etc. Vien 
naujų mokyklų pastatyta 4,000; 

' 27,000 kitų mokyklų pataisyta 
arba pagerinta. „

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

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

B. SHUKIS & CO.
4131 SO. FRANCISCO, AY®.

Ielrfo«iM LAFAYETTE 5824

Darbo laikas J. Valstijose 
trumpinamas. Daugiau liuoslai- 
kio pramogoms. WPA šitoj 
pramogų srity įrengė 5,000 
naujų žaisma viešių, pagerino 
apie 10,000 esamųjų žaisma
viečių, atletikos stadijonų, su- 
siedijų centrų. Tarp ko kita 
įrengė 7,000 teniso aikščių ir 
7,000 maudytis prūdų.

Įvedė naujų aplaistymo siste
mų arba pagerino senųjų 
3,000,000-ms akrų dirbamos že
mės.

Namams neturtingose šeimo
se prižiūrėti arba namų ruo
šoj padėti, kai tokių neturtin
gų namų šeimose įvyko susirgi
mai ar kitokios nelaimės, WPA 
darbininkai ir darbininkės pa
tarnavo 17,000,000 kartų.

Drabužių pramonėje pasiūta 
218,000,000 drabužių ir išdalin
ta biędnuomenei.

Profesiniai WPA darbininkai 
ir darbininkės teikė įvairiausių 
patarnavimų — vykdė aprašy
mų projektus, ruošė teatrinius 
vaidinimus, teikė kur reikia 
medikalę priežiūrų ir net 1,500 
didikiams prižiūrėti įstaigas 
(nurseries) aptarnavo.

Kai kuriais atvejais atliktas 
milžiniškas' pagrindinės vertes 
darbas, kaip pav. vieškeliai, iri- 
gacija ir girių apsauga nuo 
gaisro; kitais atvejais kasdie
niniai patarnavimai biednoms 
šeimoms, kurios savo lėšomis 
neištęsėjo jų sąmdyti.

Gal būt, kad privačioje sam
doje darbas buvo našesnis, bet 
WPA darbininkams ir mokėta 
mažiau. Be to, bedarbius butų 
tekę maitinti šiaip ar taip ir 
jiems nedirbant. WPA gi jų pa
jėgas suvartojo naudingam, 
svarbiam visuomenėje darbui.

Darbininkai, vie
nykitės!

Viso pasaulio darbininkai, 
vienykitės! — tai buvo ilgų lai
kų šūkis organizuotų, pažangių
jų darbininkų visame pasauly. 
Vienykitės kovai už laisvę, už 
geresnį gyvenimų.

Bet Rusijoj šitas obalsis pa
vartotas nelaisvėj įvesti, šian
dien juk visa Rusija yra ne kąs 
kitas, kaip milžiniška koncen
tracijos stovykla. Pažangos 
obalsio esmė iškraipyta, ne
laisvei palaikyti pritaikyta.

Visai neseniai, prieš Hitleriui 
užpulsiant Danijų ir Norvegijų, 
Vokietijos nacių vadas, Dr. 
Ley, pamėgdžiodamas Stalinų, 
irgi paleido Šukį:

Viso pasaulio darbininkai, 
vienykitės

Taip, tikrai. Stalinui padėjo 
šis šūkis, dabar ir pačiai jį vai
toja. Tuo tarpu Vokietijos laisr 
vąs unijas sugriovė naciai, uni
jų fondus koilfiskavo, tūkstan
čius unijistų pasiuntė į kalėji
mus arba konceijtrųcijps sto
vyklas. Naciai sudraskė, sųnai- 
kipp darbininkų judėjimų ' Če
koslovakijoj ir Lenkijoj, »už
puolė Norvegijų ir Daniją, du
bai- gi terioja Holandijų, Belgir 
jų ir Lukseuiburgų ir šaukia;

Viso pasaulio darbininkai, 
vienykitės!

Iš tikrųjų keistas šito Šukio 
likimas. —X.

Austrai organizuoja to,llios Pąj^Wfi žiąnt1iep 
armųą Francimjoj -gu visi bedaliai butų padėtį 

darbui, ir tųi Amerikos darbin- 
' gumas nestengtų $3,200 paja-Austrijos socialdemokratų 

ištremtas vadas, Heinrich Alli- 
na, ir liaus Boti lapo paskirtį 
kaipo Austrų Akcijos Komiteto 
vadai. Jie mėgins suorgani
zuoti austrų savanorių legionų 
kariauti sąjungininkų pusėje 
prieš vokiečius. Austrų legionų 
norima suorganizuoti tokių pat 
pamatu, kokiu yra suorgani
zuoti lenkai ir čekai. Jau kele
tas tūkstančių' Austrijos trem
tinių įstojo į organizuojamų le
gionų.

Iš Amerikos ekono
minio gyvenimo

The United States Housing 
Authorily administratorius, Na
than Straus, praneša, _kad iki 
birželio mėnesio, šių mętų, dau
giau nei 140,000 asmenų persi
kels gyventi iš lūšnų į valdžios 
statomus pigioms rendoms na
mus.

Strauso aiškinimu, šitos šei
mos mokės daug maž tokia 
rendų, kokių !-jos mokėjo luš- 
nofns, tačiau gyvens sveikose, 
moderniose būstinėse, nepaly
ginamai geresnėse, negu buvu
sios jų lūšnos.

—-o —
Washinglone atstovų rūmai 

priėmė rezoliucijų, kuri reika
lauja paskirtį nuolatinį komi
tetų darbo našumui studijuoti.

Darbo, našumas įvairiose J. 
Valstijų pramonėse nesilaiko 
vienodo lygio. Vienose pramo
nėse vienu laiku, kitose kitu 
laiku jis didėja. Vienose pra
monėse darbo našumas sparčiai 
progresuoja, kitose lėčiau.

Dėl darbo našumo didėjimo 
tos^/ ar kitose pramonėse dalis 
darbininkų atleidžiama, balan
sas paira, ir praeina kartais 
nemažai laiko iki vėl išmestie
ji iš darbo asmens susiranda 
užsiėmimų ir įvyksta šiokia to
kia lygsvara.

Jeigu susidarytų komitetas, 
kokio reikalauja sakyta rezo
liucija, jo užduotis butų, tarp 
ko kita, atžymėti kurioj pra
monėj darbo našumas padidėja, 
kur galima ir reikia darbo va
landos trumpinti, kur pramo
nės bėdos galima pašalinti ir 
kt.

Šita rezoliucija, tarp ko kita, 
yra vienas iš vadinamos planin
gos ekonomijos reikalavimų. 
Povai, kaip statomam name 
dedama plyta ant plytos, J. 
Valstijų ekonominiame gyveni
me siūlomi ir vykdomi patai
symai ir reformos.

— o —■
Žinomas rašytojas William 

Hard ir žymus fabrikantus 
Fraųzy Eąkin buvo pasiėmę 
užduotį nustatyti, kiek reįĮęa- 
dinga vidutiniai Amerikos šei
mai (average family) per me
tus pakenčiamai gyventi.

Jie apskaičiavo, kad šeimai 
iš keturių narių — vyro, mo
ters ir dviejų vaikų — reikia 
$3,200. Kitų tyrinėtojų apstai; 
čiavimai šitų reikalavimų nu
stato kaip $3,500.

get nustatę $3,200 lygį, ĘarU 
ir Eakjn tuojau pareiškia, kfld

■

mų per metus duoti.
Prieš šitų paskutinį pareiški-

mų griežtai išeina kiti klausi
mo studijuotojai, jų tarpe A- 
merikoš Darbo Federacijos sta
tistikai. Jie mano, kad galima 
Amerikos seimui turėti pajamų 
po $3,200, jeigu šalies darbo 
pajėgos butų tiksliau suvartoja
mos.

• y ■»

Francuzija imasi 
griežtų priemonių 
prieš komunistus

Francuzija kariauja su Vo
kietija. Todėl pagautas Vokieti
jos šnipas yra aiškus šalies iš
davikas arba priešo samdinys. 
Šitokių priešų Francuzijoj yra 
ne taip jau daug.

Bet Francuzija turi ir kitų 
priešų — komunistus. Jie yra 
Stalino tarnai, tačiau dirba 
naudingų Hitleriui darbų.

Pavyzdžiui, spausdina slap
tus lapelius ir /mažus laikraštė
lius. Išmėto spausdinius gele
žinkelių stotyse, kur kareiviai 
sugrįžta iš fronto arba vyksta 
į frontų. Lapeliai atakuoja val
džių, agituoja už “taikų”, aiš
kina, kad reikia priešintis ka
rui. Trumpai sakant, komunis
tai stengiasi demoralizuoti ka
riuomenę. Lapeliai taipgi plati
nanti gatvėse, ypatingai darbi
ninkų apgyventose apylinkėse.

Ęai policija suranda vienų 
komunistų spaustuvėlę, tai jie 
atįdaro kurioje kitoje miesto 
daly kitų ir nesiliauja varę ša
lies demoralizavimo darbų.

Iki šiol teismai nusikaltusius

Mato naują revoliu
ciją Meksikoje

Šių vasarų įvyks Meksikos 
prezidento rinkimai. Stiprieji 
kandidatai į prezidentus yra du 
— generolas Avila Camacho ir 
generolas rJuan Andreu Alma- 
zan.

Camacho kandidatūrų remia 
Meksikos Revoliucijos Partija 
ir kitos gyventojų grupės, jų 
tarpe komunistai ir-net kai ku
rie naciai.

Ąlmazano kandidatūrų remia 
klerikalai, stambusis biznis ir 
kai kurie J. Valstijų kapitalis
tai, kaip pav. Amerikos dien
raščių leidėjas Wm. Randolph 
Hearst. Pritaria jo kandidatū
rai ir naciai.

Kaip šiandien atrodo, Cama
cho turi daugiau šansų laimeli. 
Kai kurie Meksikos įvykių ste
bėtojai yra tikri, kad Camacho 
laimės.

Bet kai rinkimai pasibaigsiu, 
kai Camacho laimėsiųs ir prez. 
Cardenas pasitrauksiąs iš ofi
so, tai, stebėtojai pranašauja, 
Ąlmazano šalininkai paskelb
siu, jogei jų kandidato balsai 
buvę nusukti, ir Meksikoj už
siliepsnosianti revoliucija.

Kaip rinkimų kampanija ne
pasibaigsianti, kuris iš kandida
tų nelaimėsiąs, Meksikos naciai 
vis vien tikisi laimėti. Jeigu 
laimėtų Almazan, tai neciams 
jo laimėjimas lošia į ranką. Jei
gu laimės Camacho, naciai tk 
kiši revoliucijos ir taipgi lai
mėjimų. Be to, net jeigu revo- 
liusija neužsiliepsnotų, vis vien 
naciai tikisi draugingų Coma* 
cho valdžios santykių su Vokie 
tija.

šitokioj aplinkumoj dar ma
toma trečioji galimybė: kad 
prez. Cardenas gali panaikinti 
ųrba atidėti rinkimus. Pripa
žįstamų, kad Cardenas yra di
džiai populiarus Meksikos pre
zidentas, kad, gal būt, jis turi 
stipresnę visuomenės paramą,

r«» Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj, moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos Lengvi išmokėjimai TeJ- 
mgas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US-

4030 So. Archer Aven«».
Phone Virginia 1515

Remkiit Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kamei 
MUTUAL LIOUOK 

CO. — Wbolesale
4707 S. Halsted Si 

Tel Boulevard 001 o

Tel. CICERO 5306

C. & M. P AUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausj ir 
stipriausi 

FOX 1IEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCk 

MOVING
Perkraustom forničius. pianu.- < 
visokius rakandus bei štorui- 
Vežam j farmas ir kitus miesliu 
Žema kaina. Musų Darbas g? 
rantuotas. Taipgi pristatom an 
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

® FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
1939 Mažas.ĘUICK 4 durų sedan, radio, healcr $695
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater ....  565
1937 Mažas BUICK 4 durų sedan su viskuo .........  445
1936 PACKARD SENDAN su viskuo ..................... 345
1937 PONTIAG SEDAN su radio su heater .....    385
1936 OLDSMOBILĘ sedan su viskuo ..................... 345
1938 Mažas BUICK opera coupe su viskuo ..............  555
1937 Mažas CHRYSLER SEpAN ......................... L... 365

.1036 PONTIAC COACH, geram stovyje .................. 285
1937 FORDAS SENDAN su radio heater, geram si. 365
1936 Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ..... ■......... 345
1934 CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165
V|si autopiol>ilfci pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti 

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

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

SHOW ROOM 
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

Atstovai:
ĘASTAS SAJOMS, JQHN RODIN, TONY KĄPIŠKEI “Shorty”.

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $1Q£f|
Išima Už ............... *IU.UU
PRABUVIMAS $Cf|
Ligoninėje ................ rUU.UU
RAUDONGYSLIŲ $,OE flfj
Išėmimas ir Ligon. tviVU
REUMATIZMAS
Greita Pagelba ........
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 OO
ir vaistai ................... * I .UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

ophie

: Inaikas
■ "f" ...... miLb i t
■ Daleiskitė mums pagelbėti jums pagražinti

Malevoti!
■ jūsų papiftt Mes turime pijną pasirinkimą 
H narnai mąlevęą, yąrnišįų, šelakų ir sienoms
■ popierųi

DYKAI Patarimas Del Dekoracijų.
■ DYKAI pąstątymąs Visoj Chį<»ffol-

i SAM HELMAN
« SERVICE WITH A
S 1411 S. Halsted Street

SMILE ,
Tel. Canal 5063

arcus
RYTINE RADIO

VALANDA

iš stoties

V/.G.E.S
Kąsd'en nuo 8:30 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
mušiką ir klius (domius 

pranešimus.
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CHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas- Canal 0117
VALDYBA

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

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-ios Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas.

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Adomas Markūnas, Chicago ..........................................
Bcnedict Vaitekūnas, Chicago ......................................
Thomas Šalkauskas, Chicago .................... ..........i........
S. Yurchis, Chicago ........................................................
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III............................
John Petkus, Aurora, III.................................................
Juozas Ascilia, Chicago ...................................:..............
Juozas Žukas, Chicago ................. ..................................
K. Yokubka, Cicero, III....... :..........................................
V. B. Ambrose, Chicago ............. ................-.................
Dzūkas, Chicago ....................... ........................................
Petras Galskis, Chicago ....................... .......................
Bruno Ray Mathews ........................................................
Jonas Thomas, Chicago ..................................................
Marijona Ascilia, Cicero .................................... ............
Petras Lapenis, Chicago ................................................
Miss J. Bartkus, Indiana Harbor, Ind............................
Joseph Laurinas, Aurora, III...........................................
Mike Senko, Chicago .....................................................
Frank Bulaw, Chicago ..................................................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III.......................................
Frank Klikna, Chicago ..................................................
Ramusis Mikšys, Chicago .................... .*........................
Miss Josephine Miller, Evanston, 111.............................
J. Cinikas, Cicero ............................................................
Anton Marshall, Maywood, III.......................................
S. Mockus, Racine, Wis.................................. ,................
Joseph Augaitis, Cicero ..................................................
Chester Prakuratas, Gary> Ind.......................................
Antanas Totilas, Kenosha, Wls.......................................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, H).......................
Pavieniai nariai įrašė ......................................................
PASTABO: Kontestas baigsis gegužės 19 d. 1940
Visi nauji nariai įsirašę Šio kontesto būvyje gaus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie. 
kurie įrašys nors vieną narį j draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
□/.kandžiams ir gėrimams. 7

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

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

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.
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38
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27
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16
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Chrislenson Užėmė Vielą;
Kilos Žinios

N A l l.J IIC N Ų-ACM Ji 'leiepnulo

HOLANDI.JOS KARO LĖKTUVAI MANEVRŲ METŲ.

i

kurie dalyvauja šiame Jubilieji
niame konteste.

•. U

Nauji Nariai

metais, 
tikėtu- 
visi tu

Iš kontestantų per paskutines 
dvi savaites daugiausia pasidar
bavo kontestantas Thomas Šal
kauskas, kuris įrašė 18 naujų 
narių. Du kontestantai, būtent, 
S. J. Petrauskas iš Rockfordo 
ir dėdė B. Vaitekūnas įraše po 
9 narius; kontestantas Bruno 
Ray Malhews įrašė 6 narius ir 
dar keliolika kontestantų po 
keletą narių. Kad šis kontestas 
turėtų rekordą 1,000 naujų na
rių ir kad kontestantai galėtų 
pasididžiuoti, kad įrašė pilną 1,- 
000, (ai dar kartą primenu, kad 
šia savaitę gan tu te kiekvienas 
kontestantas nors po vieną na
rį. Ateinantį antradienį užbaig
dami kontestą paskelbsime šia
me skyriuje, kurie prisidės su

Kont. B. Vaitekūnas įrašė: 
Petronėle Marlinkus 
Anton Kacevičia 
llclen Tarakaitis 
Barborą Karsokas 
Amui Kaminskas

Kent. Joseph Ascilia įraše:

Kaip Patogiau 
Nuvykti Į Pikniką

mo kontesto.

Kont. Mike Senko įrašė:
John Kazcnečkis

Iš Politikos 
Lauko

Lietuviai Privalo 
Apginti Savo Įtaką 
Cicero Politikoj

CICERO. — Naujas aseso
rius Mr. Christensonas, iškil
mingai užėmė savo laimėtą 
vielą ir pasekmingai pradėjo 

• darbuotis. Po rinkimu buvo 
paplitę gandai, jog jo neįsileis 
užimti vietos net iki po naujų 
metų, remiantis kokiu ten se
nu įstatymu, bet tas neįvyko.

Skirtas laikas atėjo, susirin
ko minia piliečių ir su ovaci
jomis suliko naują asesorių.

d

- sa vaitiAstis -

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie 
nas” arba tiesioginia*. 

adresuojant:

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

IŠ DRAUGIJOS PASTOGĖS
šiandien susirinkimas

Chicagos Lietuvių Draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks

jĮjrogos bendrai praleisti laiką 
tyrame ore ir pasilinksminti Li
berty Grove darže, Willow 
Springs, III. ši gegužinė sureng
ta dėl susipažinimo su naujais 
nariais, todėl visi seni nariai 
yra kviečiami kartu dalyvauti 

.šioje nepaprastoje gegužinėje.
Gegužinės rengimo komitetas

Žinotina naujiems nariams, pranešė, kad užsakyta pas Bo- 
nariams, * chuną Ciceroje dešrų, hamės ir 

Draugijos Kitokių reikalingų dalykų dėl 
-----------------Daržo savininkas

vakaro, Masonic Temple svetai
nėje, 1517 N. Leavitt St. Drau
gijos nariai nepamirškite atsi-

Ekskursija laivu į 
Mihvaukee įvyks 

liepos 14 d.

Kont. Dzūkas įrašė:
Joseph Gechas
Paul Zapustas

Kont. Thomas Šalkauskas įrašė:
Albert Shimkus 
llelen Shimktis
Genevievc Kardus
Bernice Karaiizcwicz
Peter Baltūsis (Barton)
George Bonor
Rose Kreneius
George Grenčius

Emilija VVąisnor 
John Stankus 
Antoinette Kavai
Anlhony Waisnor Jr.

Kont. Bruno R. Mathews įrašė:

Kont. Peter P. Lapėnis įrašė:
Anton Slephon

Kont. K. Yokubka įraše:

jau 
laivų 
įvyks

seni,

Dr. Walter J. Kirstuk 
persikėlė į naują 

vieta
Visiems naujiems 

kurie įsirašė šiame 
Jubiliejiniame Konteste ir kurie gegužines, 
per šį kontestą įsirašė į draugi- UUkis užsakė alučio troškuliui
ją nors vieną narį, — šiems vi
siems nariams pereitą savaitę 
buvo pasiųsti tikietai į geguži
nę. Apie desėtkas laiškų grįžo, 
kadangi persikėlė gyventi į kitą 
vietą, o draugijos ofise neper-. 
maine savo adreso, 
rie pers i kėlėte 
vietą, ateikite į ofisą permainy .
Ii savo adreso ir pasiimti priJi'ekorduotų 1,000 naujų narių, 
klausomus tikietus į gegužinę. *u* Pel Paskl|t'nę savaitę tu- 

ji-im dar įrašyti būtinai 36 na- 
Nepamirškite. irius.

Chicagos Lietuvių Draugijos^ Draugai kontestantai! Pasku- 
nariai, o ypatingai įsirašiusieji; tinį kartą prašau, kad kiekvie- 
šiame Jubiliejiniame Draugijos nas dar gautute nors po vieną 
konteste, nepamirškite dalyvau- narį ir tuč-tuojau prislųstute į 
ti gegužinėje 19 dieną gegužės, 

‘ Liberty Grove darže, Willow 
Springs, III. Jeigu pasitaikytų 
blogas oras, taix klausykite 
“Naujienų” radio programo ne
dėlioję, gegužės 19 dieną, 11 
valandą iš ryto iš stoties W. G. 
E.S., iš kurios bus pranešta, ku
rioje svetainėje įvyks gegužinė.

Gegužinė.
Ateinantį nedėldienį, tai yra 

gegužės 19 dieną, visi Chicagos 
lietuvių draugijos nariai turės

Kontesto eiga.

skaičiumi narių auga vis didyn 
ir didyn. Pereitą savaitę musų 

Taigi darbštus kontestantai įrašė 24 
gyventi į kitą nauJlIS narius. Kad jubiliejinis 

draugijos kontestas turėtų už-

ofisą, kad užbaigus kontestą ga
lėtute pažymėti, kad gavome 
Jubiliejiniame konteste 1,000 
naujų narių. Vienam gauti į sa
vaitę 36 naujus narius nėra ga
limybės, bet kontestantui gauti 
vieną narį, tai visai lengvas 
darbas. Draugai, daug neprašo
me, tik po vieną narį šią pa
skutinę savaitę būtinai gaukite 
ir mes turėsime čielą tūkstantį 
naujų narių. <

Toks sėkmingas darbas, tai 
bus garbė dėl visų kontestantų,

Rengia Jaunimo Komitetas.
Jaunieji draugijos nariai, ku

rie atsilankė į jaunuolių susi
rinkimą pereitą antradienį, Lie
tuvių Auditorijoje, entuziastiš
kai pritarė komiteto sumany
mui surengti draugijos ekskur
siją laivu į Mihvaukee šią va
sarą. šiandien komitetas 
pasirašo kontraktą su 
kompanija. Ekskursija 
liepos 14 d., sekmadienį, 
draugijos nariai, jauni ir
ir visi jūsų draugai esate kvie
čiami dalyvauti toje ekskursi
joje. Laivas apleidžia Chicagą 
9 vaį. ryto, ir grįžta 10 vai. va
karo. Tai puiki proga praleisti 
visą dieną tyrame ore.

Tikietai ekskursijai kainuos 
du doleriu. Juos galėsite gauti 
draugijos raštinėje arba nuo 
komiteto narių, pradedant ry
toj.

Rinks “Softball” Komandą.
šįvakar, AltgekĮ Parke, prie 

llarrison ir Washtenaw gat.ių, 
bus renkama “softball koman
da, kuri loš draugijos geguži
nėje Liberty darže sekmadienį. 
Jauni vyrukai, kurie mėgsta 
“softball”, yra kviečiami ten šį 
vakarą atvykti ir pasimatyti su 
Charles “Chuck” Matekunas, 
komandos menedžerium.

Susirinkimas sėkmingas.
Pirmasis jaunuolių susirinki

mas buvo labai sėkmingas. Į 
susirinkimą atvyko daug jauni
mo, kuris rimtai ir linksmame 
upe apkalbėjo ateinančius jau
nuolių parengimus. Manoma, 
kad jaunuoliai tokius susirinki
mus galės surengti kas mėnesį.

/Padėka Leo Norkui, Jr.
Beje, vardan komiteto, šiuo

Sekmadienį, gegužės 19
Chicagos Lietuvių Draug’ja 
rengia pikniką, o Blue Bird 
busų bendrove pasisiūlo visiems 
piknikininkams savo patarna
vimu. Piknikas įvyks Liberty 
Grove. buvusioj Dambrausko 
farmoje, Willow Springs, III.

Blue Bird busai išeina 
valandą iš sekamų vielų:

Ogden ir Ashland Avė.
Ogden ir Western Avė.
Ogden ir Kedzie Avė, x 
22nd ir Crawford 
Cicero ir Archer Avė.

. Airport ir 63rd St.
Tad, pasinaudokite tos ben

drovės patarnavimu. Eina į ąbi 
puse už 50 centų. Patogiausia 
vieta busui imti yra Cicero ir 
Archer avenue. (Skelb.)

Sako, už visus gražiausias bu
vo bukietas nuo Frank Za- 
jausko. Kaip Zajauskas, taip 
ir kiti senesni vietos lietuviai 
p. Christcnsoną pažįsta nuo 
jaunų dienų. Jisai lingsmo bu
do žmogus, gepas advokatas. 
Jo ofisas 4917 West 14th St-

Dabar lietuviai turi gera 
lekciją, privalo tvirtai organi
zuotis ir kovoti už savo atsto
vybę. Didžiausia gėda neturėti 
nei vieno savo tautiečio vald
žioj.

T11 m a v i c k ’ o Re i k a / a s

Ali ŽINOTE 1<A 
RAŠO

“KELEIVIS?"

pasislėpę jj 
savo parapi- 
jj j rankas

kas

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Per tris metus didžiavomės 
advokatu Norbertu Tumavi- 
čium mokyklų taryboj. Tai 
vienintelis lietuvis valdžioj, 
ir jeigu jisai butų nusilenkęs 
neapgynęs savo garbės, tai 
šiandien butų sėdėjęs toj vie
toj. Bet Tumavick. apie savo 
principus ir buvo tikras lietu
vių atstovas. Miestelio rinkimus 
laimėjo demokratai. Lietuvių 
balsai didžiumoj už Christen- 
soną, todėl jįsai laimėjo. De
mokratai už tai keršydami už
suko savo mašina rinkimu C c
dienoj prieš Norbertą Tuma
vick ir, suprantama, prįeš or
ganizuotą jėgą sunku atsilai
kyti. Už tą kerštą lietuviai tu
rėtų atsilyginti kai ateis laikas 
rinkimams. Tik susimildami, 
nelaukime rankas susidėję. 
Dirbkime rimtai, be jokio ker- 

To viso iniciatvva

Ar žinai, kodėl vieni jj gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ji skaityti?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

‘‘Keleivf’ žmones mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

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

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metama.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASb.

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

Iową delegacija už 
prez. Rooseveltą 

DĖS MOINES,~Ia., geg. 12.
— Susidedanti iš 22 narių Iowa
demokratų delegacija tapo in-'šlavimo, 
struktuota balsuoti nacionalinė- turėtų imti pats Norbertas Tu- 
je demokratų konvencijoje Chi- mavick’as, ir darbas turėtų 
cagoje už prez. Rooseveltą kan- būti pradėtas tuojaus, kol vi- 
d.idaturą trečiam terminui. si geram upe.—A7 e Politikas.

VValler J. Kirstuk’as, kuris lai-

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

> 307 West 30th Street, New York, N. Y.

Ar nori keliauti juromis? 
Ar važiuojate atostogoms 
į Californiją ar kitur? 
Ar važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės į 
NAUJIENAS, č io n a i s 
gausite patarimą kaip pa- 
togiaus ir oigiaus tokias 
kelionės atlikti.

Turime agentūras, lai
vų, traukinių, busų ir or
laivių.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

metai 
Lietu- 
ne tik 

jis, bet ir jo tėvai bei sesuo, žo
džiu sakant, priklauso visa Kir
stukų šeima,

Dr. Kirstuk pradėjo prakti
kuoti, palyginti, dar neseniai. 
Praktikai jis prisiruošė tikrai 
rūpestingai ir su atsidavimu se-; 
ka savo profesiją.

Dabartinis Dr. Kirstuko ofi-; 
so adresas yra: 4003 S. Archer 
Avenue.

Dr. Kirstuk jau keli 
kaip priklauso Chicagos 
vių Draugijai. Priklauso

tariame nuoširdžią padėką 
draugijos nariui, Leo/Norkui, 
Jr., kuris padovanojo pusbačiu 
gardaus alučio dėl pperėitos sa
vaitės susirinkimo. —BRM

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

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 necėnzuruotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu: 

^NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS
SSK

C/ 5 5/©t' v ■' ' * K r r

■
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SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis -galite 
gauti už $1.00. Per paštą 
siunčiant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St

CHICAGO, DLL.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE
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GRAži GUVilADlENIO

Tarp Lietuvių 
Ūkininkų 
Wisconsine

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ 

k* »•..<< ■ v - ■- .J,

P ARTY
Bronislavai LaurinaviČiutei 

neseniai buvo surengta gimta
dienio party. Tuo pasirūpino 
jos trys nuoširdžios tetos. Vy
riausia jų, p. Anna Kutas bu
vo to viso sumanytoja ir jos 
namuose, 3307 S. Wallace St. 
vakarėlis įvyko. Ji sukvietė ar
timiausius Bronės Laurinavi- 
čiutės gimines bei draugus, tarp 
kurių matėsi Povilas Jr., ir 
Julia Petraičiai, Mr. ir Mrs. 
Vasiliauskai, Anna Gailius, pa
nelės Venckaitės, artimos Bro- 
nislavos draugės, taipgi ir daug 
kitų, kurių pavardžių neteko 
patirti. Visi prie gardžiai pa
tiektų pietų sotinomės ir iš- 
tikrųjų buvo kuo sotintis, nes 
Povilas ir Anna Kutai turi nub- 
savą namų ir valgomų daiktų 
krautuvę. Jie pavyzdingi biz
nieriai, tad jiems, matyt, ne
blogai sekėsi viską taip puikiai 
surengti.

Po tiį puikiųjų pietų buvo 
išreikšta ir pora žodžių kaip 
ir užuojautą Bronislavai, kad 
jinai čionai , o motinėlė Lie
tuvoj. Nors ji čia-gimus, bet 
Lietuvoj užaugus ir tik keli 
metai kaip čionais pagrįžo — 
j savo gimtinę, bet visgi jos 
mintys vienijasi su motinėle 
gyvenančia Lietuvoje.

Nors Bronise dar jaunutė, 
vos 23 metelių, bet jau spėjo 
susitvarkyti savo gyvenime ir 
įsigyti pastovų darbą. Kaip at
rodo, turi jau puikų jaunikai
tį.

Krikšto Tėvas.

VESTUVĖS ĮVYKS
GEGUŽĖS 18

Adelės Melauskaitės ir Peįįro 
Paulausko .Mestuve^, 4 vyks ne 
šeštadienį, geg. 13 d., o šešta
dienį, gegužės, 18 d. šiuomi ati
taisau nemalonią klaidą, kuri 
tilpo “N-nų” dienraštyje šeš
tadienį. geg. 11 d.

— J. T.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Čhicagoj)
Frank Koris, 28, su Emily 

Krol, 23
John Jusko, 20, su Cecilia 

Michalik, 19
Edward Matejka, 23, su įtose

Motei, 19
Walter Suchecki, 24, su

Emily Kuzminski, 22
John Kovak, 23, su Genevieve 

Panavas, 22
Paul Venckiis, 27, Su Ėalh- 

leen blatki, 25
Edward Praiska, 25, su Grace

Yonėzis, 23 K
Mlchael Krumait, 53, su Ag

nės Yesulaitis, 52
John Shurka, 23, šit Mae 

Ireland, 16
Charles Tomko, 31, su Vio- 

let Grfako, 24
Walter Montville, 23, su

Alice Leopold, 21
Albbrt Schrieber, 30, su Ahn

Vičaš, 21

Reikalauja
Perskirų

John Stover nuo Alicė Stė- 
ver

Gražiai gyvena; turi gerus 
Ukiiis

I . . . t , * * .

Kaip jau yra žinoma, Wis- 
consino valstijoj yra daug lie
tuvių, kurie užsiima ūkininka
vimu arba žemės apdirbimu ir 
gyvulių auginimu. Pavasariui 
užstojus daug žmonių važiuoja 
į laukus, tad ir mes su Boles
lovu Pužausku išvažiavom at
lankyti kai kuriuos farmeriuš 
Green Bay ir kitose vįeto.sė, is 
kurių gauta geri įspūdžiai.

Labai pavyzdinga fariria yla 
Antano RakšČio, tarpe Nesedah 
ir Manston. Labai moderniškai 
tvarkoma ir nešanti pelnų. Rak
štis gyvena ten jau 16 metų.

Buvę ėhicagiečiai
Antrą farma tai yra Plain- 

ville, Wis., Antario Jaciko ben
drai su Antanu Joniku. Jie tu
ri net dvi farmas 311 akrų že
mės, gana derlingos. Jie gyve
no ten per šešis metus ir džiau
giasi. Antanas Jacikas yra bu
vęs Chicagoj nuosavam bižny- 
je, bet jis sako, kad farma yra 
geresnis biznis negu kitas koks 
nors biznis.

Ten pat kaimynijoj turi gra
žią farmą JOhn Bartkus, irgi 
chicagietis. Visi farmeriai labai 
draugiški žmonės ir malonus.

Baisi nelaimė
Mums prisiėjo matyti vieną 

nelaimingą atsitikimą prie 
Delis, Wisconsin. Sunkvežimis 
susidaužė su pasažieriniu auto
mobiliu. Trys žmones buvo vie
toj užmušti, o viena moteris 
išliko gyva netikėtu bildu. Au
tomobilis sudegė, tik geležis li
ko, o sunkvežimis buvo sudau
žytas ir pramuštas jo gasolino 
tankas.

Tas nelaimingas atsitikimas 
labai blogą įspūdį padarė į mus 
ir iriės grįžom lėtai atgal į Chi
cago po dviejų dienų kelionės.

P. G.

Atgavo Kelnės Ir 
Pinigus

Pabudęs iš ntiego ir besi
ruošdamas eiti darban, 40 me
tų sargas Ilarvcy K. Holdcr pa
stebėjo, kad dingo jo kelnės ir 
dingo jose buvę pinigai.

Bet Šiandie Holder drąsiai 
jau gali eiti darban, apsivilkęs 
ne vien švarku- Piktadaris ku
ris pasivogė kelnes buvo su
imtas ir pasirodė kad tai buvo 
Charles Bycr, kuris gyveno 
vienam ir tam pačiam kam
baryj šit Ho'lder’iu rooming- 
hous’ėj ties 2149 V7. Adams 
street.

WALTŪft Dočkūs
PIRKO BlZNį

Waitetis. Dočkus yra žino
mas miizikantas. Jis tankią 
groja akordeoną kliubų paren
gimuose Notthsidėj ir South- 
sidėj. , ,

šį iriėnesį W. Dočkus nusi
pirko District Inn užeigą, 3446 
So. Morgan Št. Jis tikisi, kad 
jo dratigai lengvai ją Šurnas ir 
atsilakkyš.

Anna Rtidman buvusi Diš- 
trict Inn savininkė persikėle į 
Wijlow Springs. Ji nupirko 
Wine Wood Taverną prie 82nd 
ir Archer Avė. tuoj ūž Big Tree 
Inn. — J. A. S.

naujam
BIZNYJ

Tony Jokubauskas ir~ Mary 
Butkus, .kurie užlaikė Lucky 
Inn, 3827 So. Emerald Avė., 
persikėlė į naują biznį: antrašu 
935 W. 59th St.

T. Jokubauskas ir M. But
kus yra bridgėportiečių mėgia
mi biznieriai, todėl juos atlan
kys ir naujame biznyje.

J. A. S.

JOE DARAŠKA
PARDUODA FARMĄ

Savininkas bucernes, 634 W. 
35th St. Joe Daraška, turi gra
žia farma Mouston, Wisconsi- 
nė.

Farma esanti prie upės ir 
arti miestelio, tinkanti resor- r l t • * ■** »t ui, bet savininkams neparan
ku esą laikyti farmą, todėl jie 
nori parduoti, kaip buvo pir
miau garsinama.

Joe Daraška netrukus va
žiuos savo ūkį apžiūrėti, todėl 
kas norėtų ją pirkti,, gali kar
tu nuvykti pamatyti.

— J. A. S.

Nauji Lapai Maloniai 
Oš, Minkšta Žolė 
Puikiai Žaliuos
Studentai Hehgiasi Gegužinei

URBAGėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Bari- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GELININKAS mams
4180 Archer Avenue

phpne LAFAYETTE 5800

Real Estate
Taksų Mokėtojų 
Atydai

Kadangi yra daromi užmeti
mai prieš 1939 m. taksus, tai 
norint atgauti permokėtas tak
sus, jeigu teismas užmetimus 
pripažins teisėtais, reikia pro
testuoti mokant pirmą dalį.

Pareiškimą protesto galite 
padaryti “Naujienų” raštinėj.

Atsineškite toksų bitas į 
‘Naujienas” ir šį patarnavi
mą gausite veltui. —T. R.

1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 NEATŠOKTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kąip 

DIDELIŲ KAU&Ų
BARGENAI

Neatsiimta 6x0. 8x10,0x12. 0x15.11x10 
Vertė nuo *7 iki $US. Dabar $3 ifci 92D 
Nauji 0x0, 8x10, 0x12, 12xl8t 1Q%x15 
Vertfl $24 Iki $80. Dabar $10 iki $42 

Ir aukščiau. , <
15 0x12. tikrų orlentallų, 50 kitokių 

Mleros 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
1000 Jardų karpetų po 50c Jard ir aukšti. 

’ 200 Naujas Velvet 0x12 $18.50.
300 Naujas Wlltons 0x12 $3430.

CHECKER CLEANERS 
BANDELIAI.

6208-16 S. R A C1N E—Dienomis, 8 vakarus

RIGS

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
BELLEFONTE, PA.—Fa- 

ye Gatės, degtukų fabriko 
darbininkė, kuri liko bruta
liai kažkokio degenerato 
nužudyta.

: ■ ___________________________________

Mite Septyni 
Veiklus Jaunų 
Lietuvių Nariai

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams 
c • ; \ ■

L. žagAriečių kliubo val
dyba 1940. METAMS; P. Arlaus

kas—-Pirm,, 2109 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb,, 
13Q3 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W.. Germania 
place; Ė. Ramašauskiene—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blvd.; St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. MieraviČe, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Poyilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero, III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pį. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą, valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

f

CLASSIF1ED ADS. ]

PAIEŠKAU SAVO ŠVOGERIO 
Petro Chapo arba jo šeimynos, pir- 
miaus gyveno rytuose. Paėjo iš 
Razalimo Parapijos, Bončių kai
mo, Panevėžio apskr. Prašome jį 
patį arba apie jį žinantį pranešti 
man. Antanas Lauriketis, 1601 E. 
Converse St., Springfield, III.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

REAL ESTATE FOIZ SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

MOTERIS PAIEŠKO DARBO? 
restorante arba prie namų. Taipgi 
gali pagelbėti parengimams, ves
tuvėms ir tt. 7707 So. Green St., 
Virginia 9681.

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. ’. .

Zinutės^ Iš Kliubo Darbuotes.
Jaunų Lietuvių Amerikoj 

Tautiškas Kliubas laikė savo 
mėnesinį susirinkimą gegužės 
3 d., Liet. Auditorijoj.

Pirm. J. Rūta atidarydamas 
susirinkimą pakvietė visus at
sistoti ir pagerbti mirusius 
narius, kurie buvo net du: 
Augustas Katelnikas, žuvęs au
tomobilio nelaimėjo) ir Edwar- 
das Bliumas, miręs 30 balan
džio. Nors kliubas yra skait
lingas nariais,; bet mirtis vis 
retina jų eiles, šiemet jau net 
septynis išskyrė iš musų tar
po. Paskiausiai • miręs narys 
Edvardas Bliumas, buvo veik
lus kliubo ir daug pasidarba
vo. Buvo valdyboje ir paskuti
niu laiku buvo Tautiškų Ka
pinių atstovą^ ir ne kartą ka
pinių puošimo dienoje dirbo 
kapinių rengiamuose pikni
kuose. Taigi, kas jo vielą šį
met užpildys?

12 WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940, METAMS: J. Svitonus—Pirm.

400 S. Talman Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2543 W. 45th 
st.; Paul J» Petraitis—Nut. rast., 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory8770; 
Lucille Dagiutė— Finansų rašt., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvi- 
das—Kontrolės rast., 4005 South 
Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė —Kasierius, 
4535 So.' Rockwell st.; , Dr. T. 
Dundulis—Dr.-kvotėjas, 8939 So. 
Claremont avė.; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA knygoms 
skirstyti West Pullman Iron and 
Metai Co., 11954 So. Peoria St. 
Pullman 0534, Chicago, III.

REIKALINGA VEITERKA prie 
taverno, gyvenimas, valgis ir ge
ras mokestis. 5700 West 79th St. 
Tel. Summit 868 W. 1.

Kasierius, 
. Dr.

Kliubas rengiasi prie savo 
pikniko.

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asmens, mokėtis 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.

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

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina, tarpe 35-45 metų, darbas De- 
licatesų krautuvėj, labai lengvas; 
nemokančią išmokysiu. Esu pavie
nis, reikalinga pagelbininkė, dar
bas ant visados. Kurios turi šeimy
nas ar vedusios ne atsiliepkite, 
priduokit antrašą ir telefoną dėl 
platesnių informacijų. 1739 South 
Halsted St., Box 2352.

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

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; , Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. RaŠt.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

REIKIA INDŲ PLOVĖJO. Kam
barys ir užlaikymas, alga. 5702 W. 
65th St.

HELP WANTED-rMALE 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS JAUNAS DAR
BININKAS prie liųuor store ir pa
gelbėti prie baro—gera mokestis. 
Nepatyręs neatsišaukite. 6637 So. 
Ashland.

ŠIOS DIENOS SPECIALAS
Kampas Richmond ir 66 gat., 6 

kambarių aukštos klasės mūrinis 
bungalow, 3 karų mūrinis garaižas, 
lotas 30x125 pėdų. Savininkas pats 
parduos.
BRIGHTON PARK SPECIALAS
Kampas 45 ir Talman Avė. Krau

tuvė ir 3—4 kambarių flatas, kar
štu vandeniu šildomi, 2 karų ga
ražas. Savininkas išvažiuoja, ati
duos aukos kaina.

Artesian Avė. arti 71 gat. tik 
$6500 už aukštos klasės 6 kambarių 
mūrinį bungalow, karštu vandeniu 
šildomas, 2 karų garažas, lotas 45x- 
125, terminais, $1500 pinigais, liku
sią mėnesiniai iki išmokėsi.

Dėl informacijų pasimatyti su F. 
JURJEV1CH.

ERNEST GEISSLER, 
2749 W. 63rd St. Hemlock 3400.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Napoleon

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

120 AKRŲ FARMA, nebrangiai, 
randasi Marathon kauntėj. Dėl 
smulkmenų rašyti Oscar Franson, 
101 S. Fifth Avė., Wausau, Wis.

Lietuvių Studentų Klidbas 
(Lithūanian Uhivefsity Club) 
rengia gegužinęs—pikniką ge- 
fužės 19-tą dieną. Gegužinė 

us grynai lietuviška ir įvyks 
naujame Šiulento darže, 6600 
West 111(11 st.

Daržas Visai Naujas.

Atsilankę svečiai ras naujai 
įrengtą daržą, tik šįmet atida
rytą. Visi prietaisai nauji — 
baras, šokių salė, stalai sode 
ir didelis “parking spacė” au
tomobiliams. Taipgi yra graži 
pieva, kur įvyks rungtynės: 
bėginiai, jaunuolių beisbolo, 
mergaičių “valley bąli” loši
mai.

Daržas pilnas puikių med
žių, kurių naujai išleisti lapai 
maloniai oš vėjelio liūliuoja
mi. Minkšta žolė puikiai ža
liuos ir nebus ne vienos dul
kes suteršta suknele ar erzintų 
nosį. t ’

Studentai užprašo visus 
draugus atsilankyti ir Imlu
mai paviešėti.

Pašoksim, padainuosim, 
pasikalbėsim, lietuviškus už
kandžius valgysim, tyro alu
čio išgersim, seniai matytus 
draugus sutiksim.

Geras Sušisiekimas.
Sudento daržas arti miestų 

ir lengvai pasiekimas. Važiuo
kite Wėstern avenue į pietus 
iiy» 111-los gatves. Tenai pa
sisukite iki 6600 į vakarus. 
“Bluebird” busai sustoja prie 
pat vartų, tad visiems bus len
gviau atvažiuoti.

Pasimatysim gegužės 19-tą 
d., sekmadienį. —Studentas.

X • *
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Taigi, kad kliubas yra pa
šaipiais, ir mo’ka pašalpas ir 
pomirtines net $300.00, lai šį
met jau' susidarė pusėtinai iš
laidų. Kad tas išlaidas paden
gti komisija susirinkime spar
čiai dalino nariams serijas iš
važiavimo, kuris įvyks 23 bir
želio (June) Shady Tree Im1 
darže prie O’Hėnry parko. 
Konpsijos nariai P., Viršila, J. 
Shulcas Jr. ir J. Ležbcrgas už
tikrina, kad atsilankę turės 
progos laimėti dovanas, nes jų 
daug suaukojo geri kliubo biz
nieriai. Taipgi ir pats kliub/s 
duoda piniginę dovaną, tai 
reikia būti ją laimėti.
Auditorijos paskolos reikalas.

\

Toliau sekant susirinkimą, 
prieita prie Auditorijos rapor
to. J. Rūta, klubo atstovas, 
kuris yra ir Auditorijos ko
miteto pirm-, paaiškino plau
čiai visą stovį. Pasirodo, kad 
paskola nėra imama iš S. L. 
A. arba LDS., kaip laikraš
čiuose buvo skelbiama.. Tas 
neatitinka tiesai. Paskola yra 
imama iš Keistučio Špulkps ir

. • > 1 • * ■ • '

baigiama jah viskas tvarkyti.
Pasirodo, kad yra dėddnios 

pastangos, kad lietuvių audi
torija pasiliktų lietuvių ranko
se.

Taigi, su šitio susirinkimas 
ir užsibaigė, nes svarbesni rei
kalai palikta pusmetiniam 
susirinkimui, .kuris įvyks bir
želio (.Tune) 7 dieną, 7:30 vak.

— Paul J. Petraitisy korešp-

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

i-C.I a. -a:.S-•i. 7.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir^ 
mininko pagelb., 3347 S. Litua- 
nica Avė., A. Kaulakis —Nut. 
rast., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—„.rast., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rast., 
P. Juozapa viče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas, Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 

, 12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Į drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45»metų amž.

RENDON TAVERNAS, pilnai 
įrengtas. Gera vieta geram žmogui. 
Pusė 
gerai 
3-čias 
6369.

FURN1TUKE-F1XTURE for-sale 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

bloko nuo bažnyčios. Biznis 
išdirbtas. 2259 W. 23rd PI.

aukštas. Atsišaukti Canal

PARDUOSIU 7 KAMBARIŲ be
veik naujus rakandus. Pigiai už 
cash, arba mainysiu ant automo
bilio. šaukite Monroe 8675.

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

..... .r., ---
WHULESAL£ furnitųrę 

Rakandai ir (taisai Pardavimui

SHOE REPAIRING SHOP par
davimui. Teisingas kainos pasiūly
mas bus priimtas. Dėl platesnių 
žinių kreipkitės į 10703 So. State 
St., Chicago, III.

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. AjlIsAUSKAS, 
Sūnūs, 6a43 S. Western Avė., Chi- 
cago, III. Phone Republic 6051.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Pirm.—Antanas Povilonis, 

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st, St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
tą, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas. 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34ih PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollyvvood svet., 2417 
W. 43rd St., Tel. Virginia 9760. 
Choro pamokos yra kas penkta- 
dięnio, vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

PARDAVIMUI DELIKATESŲ, 
saldainių, cigaretų krautuvė, elek
trinis refrigeratorius, pilna pre
kių, padaro $30 į dieną, 4 puikus 
kambariai, renda $35, bargenas, 
5307 So. Halsted St.

BU1EDING MATERIAL 
Statybai Materiolas

SUSIRINKIMAI
ROSELAND LIETUVIŲ LAIS

VAMANIŲ ETINĖS KULTŪROS 
DR-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 reįkalų ap
tarti. —P. J. Kuchinskas, sekr.

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavijnas. 

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 EKPRESSING 
Perkraustymas ir Važma

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

Rockwell St., tel. Rep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirrri., 1947 Des-
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rašt., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
.5395; . F. Mikliunas — Fin. rašt. 

4917 Komensky Avė., Laf. 5211
F. Margevičia, — Kontr. rast., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. Šerpy
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir xkoresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trufetistai—Tamkevi- 
čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—Teisėjas; L, Jucius— Teis, 
raštininkas.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIVBO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas Rūta — 

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila •— Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rašt., 3534 So.. Lbwe Avė.; 
Walter Dulevich — Kontr. rašt. 
8728 Harper Avė*; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Ąve.; ^artinas Punis — 
Ačiekųhas kasos, 3202 S. Eme
rald Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Eme
rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėhčsio 
pirmą penktadieni, 7:30 vai. vak. 
ChiCžgoS Liėtūviiį Auditorijoje, 
3133 So. Halštėd St.

ENGLISH 
COLUMN

Softball Players 
Sought By C.L.S

Members of the Chicago 
Lithūanian Society who are in- 
terested in playing softball are 
asked to report for practice 
in the Altgeld Park/ Harrison 
and Washtenaw, Tuesday, May 
14, ai 6:30 p.m. Charles Ma- 
tekunas is the manager.

The team or teams seleeted 
will play at the Chicago Lith-
uanian Society’s initiation plė
nie at the Liberty G rovė the 
follovrihg Sunday, May 19.

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

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

BALDŲ - 
MAS anglių, 
mas. Seniausias 
kraustytojas Chięagoję. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALlbAUSKAS SONS, 
7100 So. Talman Avė. Prospect8742

PIANŲ KRAUSTY- 
juodžemio pristaty- 

hetuvis baldų

SOIL—FOR SALE 
J uodzemis—Pardavimui

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, III.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

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

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS & LOAN 
ASSOCIAT1ON OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rait.

, PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGICIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai 

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

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshlield tr kaulina gat)
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MUŠIS ORE VIRŠUJE AMSTERDAMO.

HITLERIO NAUJAS “SLAPTAS” GINKLAS 
YRA “PROPAGANDOS BURBULAS”

"Naujienų” Pavasarinis Piknikas įvyksta gegužės 26 
dieną, Liberty Grove darže (pirmiaus vadinosi Dambrau
sko Farma). * ! ! j

Šiame piknike bus visokių pasilinksminimų ir se
niems, ir jauniems ir vaikučiams.

Juozas Žukas ruošia tokių žaismių, kokių dar nie
kas Chicągoje nėra matęs.

Šiame piknike žadėjo dalyvauti Požėla su savo gar
siuoju "Angelu”, jeigu bus kur nors arti Chicagos.

Šiam piknikui "Naujienų” skaitytojai ir jų draugai 
gauna įžangos bilietus veltui.

Prašome visų lietuvių Chicągoje ir apylinkėse pasi
žymėti ant sąvo kalendorių gegužės 26 d.

Tai "Naujienų” Pavasarinio Pikniko diena!
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Chicagos mokslininkų nuomonės

Lietuvos konsularinė Prasidėjo 25-tas 
sutartis su J. A. 4malgameitų

Valstybėmis
150 Delegatų Iš Chicagos

New Yorke vakar prasidėjo 
Clothing 
taip va- 
Unijos”

Tas naujas, baisus, “slaptas” 
ginklas, kurį Vokietijos armi
ja naudojanti Belgijoj ir Olan
dijoj yra “išpustas burbulas”— 
propagandos, naudojamas prie
šų karingumui pakirsti.

Tokios nuomonės laikosi du 
garsus Chicagos mokslininkai- 
išradėjai, kurįe yra žinomi vi
sam pasaulyje. Vienas jų yra 
Dr. Thomas Poulter, Armour 
Research Foundation direkto
rius, o antras, Dr. W. Lee 
Lewis, garsus chemikas ir iš
radėjas taip vadinamų “Lewis- 
ite” dujų.

Galimas daiktas, abu beveik 
vienodais žodžiais pareiškė at
skiruose pasikalbėjimuose su 
laikraštininkais, kad Hitleris 
turi išvystęs naują, stiprios jo
gos bombą, bet sprogstamosios 
medžiagos gamyboj toli pažen
gę yra ir anglai su francu- 
zais.

Dr. Lewis pareiškė, kad apie 
“nervų dujas” karo žmonės 
jau kalba gana seniai, bet nie
kas jų nėra išradęs arba taip 
išvystęs, kad jas butų galima 
praktiškai naudoti.

Tos dujos buk taip veikian
čios žmogų, kad jo nervai už
miega valandai ar daugiau lai
ko ir jam visai atima pajėgu
mą normaliai judėti. Raume 
nys nebeklauso ir nėra koordi
nacijos.

Hitleris Jų Nenaudos
Tokių dujų, tęsė Dr. Lew.s 

veikiausia nėra, o jeigu Hit
leris jas ir butų išradęs, tai 
jis vargu jas naudotų dabar
tiniam karo fronte. Jis nepa
sitenkintų dujomis, kurios prie
šą apmarina tiktai valandai 
laiko.

Ls Chicagos dalyvauja apie

VVASHINGTON, D. C. Ge
gužes 10 d. šiandien čia pasi- 
rašvta konsularinė sutartis 
tarpe Lietuvos ir Amerikos. 25-la Amalgamated 
Lietuvos vardu sutartį pasirašė. Workers of America, 
P. žadeikis, Lietuvos Nepa- dinamos, “Kriaučių 
prastas Pasiuntinys ir Įgaliu- konvencija—seimas, 
tas Ministras, o J. A. V. var
du sutartį pasirašė ponas Cor- 150 delegatų, tarp jų ir lietu- 
dell Hull, Valstybės Sekreto- vių kriaučių lokalo preziden- 
rius. Prie pasirašymo asista
vo šie State Departamento par
eigūnai :

ponas Ch. M. Rarnes, Sutar
čių Divizijos Viršininkas

ponas H. R. Turkell, jo pa
dėjėjas

ponas .J. P. Moffatt, Europos 
Divizijos Viršininkas

ponas L. W. Henderson, jo 
padėjėjas

ponas W. J. Gailinau, jo pa
dėjėjas.

Ponas Cordcll Hull pareiš
kė vilties, kad ši sutartis pa
tarnaus abejų kraštų intere
sams ir labiau suartins abejų 
kraštų piliečius; jis taipgi pa
linkėjo laimingos ateities Lie
tuvai.

Lietuvos Atstovas padėkojo 
už draugiškumo žodžius ir pa
reiškė įsitikinimą, kad senai 
lauktoji sutartis bus papildo
mu draugiškumo ryšiu tarpe 
abejų kraštų; Lietuvos Minis
tras taipgi padėkojo ponui 
Barnes ir p. Turkel už .sutar
ties ruošimo kooperaciją ir pa
linkėjo galimai pilno gerbū
vio Jugtinėms Amerikos Val-

Konsularinė sutartis bus ra
tifikuota per Lietuvos Seimą ir 
Amerikos Kongresą. Ratifika
cijos raštais bus pasikeista 
Kaune ir po to sutartis įsiga
lios per 30 dienų.

46 metų chicagietis Tony 
Cederman susirado denatūruo
to spirito, naftos, ir skystimus 
sumaišęs išgėrė geroką 
šnį.

Vakar mirė apskričio 
nėję. Cederman gyveno 
su 5514 Keeler avenue.

gurk-

ligoni- 
adre-

tas, drg. J. Bočiunas.
Kadangi šis seimas yra 25- 

tas ir pažymi organizacijos si
dabrinę sukaktį, tai jis bus 
iškilmingesnis negu paprastai, 
taipgi skaitlingesnis delega
tais.

Amalgamated unija gimė 
1914 metais, kai dalis siuvėjų 
Chicagoj atskilo nuo United 
Garment NVorkers of Amer
ica.

Prie jos priklauso apie 250,- 
000 siuvėjų Amerikoj, unija 
turi du bankus, operuoja pa- ‘ Milwaukee 
šalpos ligoj ir gyvybes r“ 
draudos fondus savo nariams 
ir lošia nepaprastai didelę ro
lę Amerikos darbininkų vei
kime.

Per kelioliką metų Amalga- 
meitai draugiškai sugyveno ir 
priklausė prie Amerikos Dar
bo Federacijos, bet per pasku
tinius kelis metus palaikė ar
timesnius ryšius su C. I. O.

Plieno Unlįos Konvencija 
Chicago je-

Šiandien Chicagoj, rodos, 
Morrison viešbutyje, prasidės 
C. I. O. plieno darbininkų uni
ja, Steel Workers organizing 
Committee, konvencija.

Svarbiausias dienotvarkės 
klausimas bus S. W. O. C. Ko
miteto panaikinimas ir narių 
perkėlimas į Amalgamated 
Association of Iron, Steel and 
Tin Workers of America. Uni
ja jau gyvuoja iš seniau, bet 
komitetas buvo suorganizuotas 
kaipo laikina organizacija ke
letą metų atgal vykinti plačiu 
mąslu • plieno z darbininkų or
ganizavimo darbą. ,

S. W. O. C. dabar turi apie

550,000 narių. Einant pirmi
ninko Philip Murray žodžiais. 
Komitetas savo darbą beveik 
jau užbaigė, lodei narius per
ves į uniją, ir visą tolimesnį 
organizavimo darbą toliau vy
kins ne kaipo . atskiras kūnas, 
bet kaipo Amalgamated Asso- 
ciation unijos dalis.

Aukos Marijos 
Jurgelionienes 
Paminklo Fondui

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖS

“Nervų Dujos”
Bet kalbos apie kokį ten ner

vų gasą ir kitokias dujas, ku
rios suparaližuoja nervus ar ___  __
raumenis, yra pras manymas. 1 priešinimą.

Dr. Poulter yra tos nuomo
nes, kad pabrėždama šį mini
mą “slaptą ginklą”, Vokietijos 
karo propaganda nori sukelti 
baimę olandų ir belgų tarpe ir 
tokiu budu pakirsti jų pasi-

“L” Traukinys 
Užmušė Gatvek 
Konduktorių

Adomas Markūnas .... $1.00
P. Ališauskas .............. 2.00
L.S.S. 71 Kuopa

per A. A. Valeika,
Cambridge, Mass....... 5.00

Vakar ir užvakar žuvo:
24 metų Anlhong 

dviratininkas nuo 11 
Street, Oak Park;

60 melu William
2010 Bluc Island avenue, ir

Michael Nester, 45 metų kur
pius, nuo 1232 S. Fairfiėld avė.

Isimberl , 
Garfield

Walleck

8.03

VAKAR CHICĄGOJE

Sako, Lietuvis.
Ant Logan Square “L” trau

kinių linijos bėgių, prie 2028 
_____ avenue, buvo al- 

aP" rastas sudraskytas viduramžio 
žmogaus kūnas.

Policija surado, kad tai bu
vo 38 melu Francis \V. Kurk 
(rodos Kurkauskas) nuo 3122 
Shakespeare avenue. Kurk 
dirbo už gatvekarių konduk
torių ir sako, buvęs lietuvių 
kilmės. t

Sumažėjo Cook
Apskričio Gyventoju
Skaičius

Dar nevisai baigtas 1940 me
tų cenzas Chicagoj parodė, kad 
per paskutinį dešimtmetį Cook 
apskričio gyventojų skaičius su-

1930 metų cenzas suskaitė 
apskrity j 3,982,123 gyventojų, 
o šitame ,— 3,847,000.

1900 metais Chicagoj ir vi
sam Cook apskrityj gyventojų 
skaičius siekė tik 1,838,735.

Nelaimės 
Namuose

Buvo paskelbta 
Balandžio 23 . 573.49

$548.49
J. August, 

Fondo Iždininkė.
4r j

Laiškai Atėję
-2 V

hus
Prašom Atsiimti!

Mr. T. D. AIexander (2 
kai)

Mr. P. Arlauskas (2 laiškai) 
V. Grinevičius
Theordor Jankowski
Stanley Navickas
C. J. Vaikasas 
John Vitkauskas
Charles White
Jurgis Yakubonis 
A. Yosel

“N” Administracija.

Geg. 16 Gedimino 
B & L Šėrininkų 
Susirinkimas

Rinks Naujus Direktorius.
Gediminas Building and 

Loan Associalioii Slockholde- 
rių Metinis susirinkimas įvyks

vakaro, Iminaculate Concep- 
lion Hali, 44th st. ir California 
avenue.

Bus renkami nauji direkto
riai ir išgirsite daug svarbiu

aruiGediminas Building
Loan Associalion išmokėjo di
videndų 4% už pereitus metus 
iki kovo 31, 1940. Saugi vieta 
taupymui pinigų. Kiekvieno: 
taupytojo pinigai yra apdrau
sti iki $5,000.00 per Fcderal 
Savings and Loan Insurance 
Corporation W.ashinglon, D.

• Chicagos lenkai vakar mi- • Drake viešbutyj mirė sve- 
nėjo Juozo Pilsudskio 5-ių mc- čias atvykęs Chicagon iš Ne\v 
tų mirties sukaktuves. Suren-j Canaan, Connecticut. Tai buvo 
gė daug masinių mitingų, ku
riuose rinko ' aukas kare nu
kentėjusių šelpimui, taipgi pri
ėmė daugybė protesto rezoliu
cijų pasmerkdami Hitlerį.

• Michigan ežere ir Chica
gos upėj vakar ir užvakar vos 
neprigėrė keturi jaunuoliai. 
Apvirto jų valtys. Krantų sar
gybai pasisekė visus išgelbėti.

• Nuo degančios žolės ki
lęs gaisras padarė apie $4,000 
nuostolių Western Boarding 
and Supply sandėliui, taipgi 
Northwestern gelžkeliui, prie 
Zion, III. Trafikas buvo sutruk
dytas šešioms valandoms.

e Lincoln Parke, prie Wis- 
consin gatvės automobilis sun
kiai sužeidė 6 metų berniuką 
Charles Poon, 2302 Wentworth 
avenue.

• Gaisrai padarė didelius 
nuostolius keliose Chicagos 
krautuvėse: ad. 3559 Irving 
Park avenue, maisto sandėlyj, 
6520 v S. Cicero avenue ir ke
liose kitose vietose;

46 metų Isaac C. Gifford, in- 
vestmentų bankierius.

• Sprogęs katilas išnešiojo 
visus langus apartamentiniam 
name ties 3250 Prairie avenue, 
Visi namiškiai išliko sveiki.

• Sekmadienį Chicagoj bu
vo švenčiama “Ligoninių Sa
vaitė”. Apskričio ligoninė skel
bia, kad šventės progą įvairius 
ligoninės departamentus apžiū
rėti buvo atėję apie 17,000 
žmonių.

• Išgyvenusi paskutinius 
penkis metus invalide, 62 me
tų chieagietė Geitrude Martin 
bandė nusižudyti. Suvaro sau 
į krutinę dvi revolverio kulkas 
ir sunkiai susižeidė, bet išliko 
gyva. Ji gyvena ad. 1850 Bany 
avenue ir dabar guli Martha 
Washington ligoninėje.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

NAUJ1ENŲ-ACME Telephoto
Kongresmanas Leonard J. Schuetz iš Illinois staiga 

atgavo girdėjimą, kai per garsintuvą kongresmanas 
John Taber kalbėjo.

Namai, geriau pasakius jų 
laiptai, vakar buvo pragaiš
tingi trims chicagieč.'ams. Jie 
pavirto, nusirito la ptais ir mir
tinai susižeidė: tai buvo 71 
metų Aaron Arends, 5559 Dre- 
xel avenue, 79 metų Nina Jo- 
seph, 4940 Blackstone avenue, 
ir 50 metų Edward Hoard, 2932 
Parnell avenue.

Garnys Atnešė 
Chicagietei 
Trynukus

' 7 * Visi Sveiki
V1 * . '

Michael Reęse ligoninėje 
prie laiką chicagietei Mrs. Sam 
Grecco gimė trys kūdikiai, 
trynukai, kurių vienas sveria 
4 svarus, antras 3 svarus 5-ias 
uncijas ir trečias—2 svarus ir 
10 uncijų. 1 /

Visi trys naujagimiai yra 
inkubatoriuose ir kol kas lai
kosi gerai. Mrs. Grecco taipgi 
stipriai laikosi. Ji gyvena ad
resu 2222 Ohio street.

po numeriu 4425 S. Fairfiėld 
aven ue.

Papildė 40 
Apiplėšimų

Suėmė jauną lietuvį

Gaisrai Marąiiette 
Parke, Bridgeporte

šeštadien o naktį iš ei garėto 
kilęs gaisras padarė šiek-tiek 
nuostolių gyvenamuose namuo
se, adresu 6642 South Talman 
avenue. Namai priklauso mar- 
ųuettep^rkiečiui Antanui 
manui.

ČV sekmadienio naktį

Budri Benton Harbor, Mich., 
policija suėmė ir Chicagon at
siuntė du jaunius žmones, 21 
nietų Charles Reinhart, iš Wes- 
tern Springs, taipgi 21 metų 
Arthur Klimą, nuo 926 Belle 
Plaine avenue.

Jie prisipažino, kad Chicagoj šiukšlių užsidegė garažas Bri- 
ir priemiesčiuose papildė apie (dgeporte, adresu 3551 S.
40 apiplėšimų. Daugiausiai api-, sted street. Nuostoliai maži, 
plėšinėjo krautuves. Priklauso John Deloin’ui.

Ro

nuo

Hal-

Peoples Furniture Co 
Ruošia Smagų ir Įdomų 
Radio Programą

Radio klausytojai užsistatę 
savo radio šiandien 7 vai. va
kare ant stoties WGES ir vėl 
praleis smagią valandėlę be
klausydami gražaus ir įdomaus 
programo, kuris susidės iš sma
gių pavasario dainelių, muzikos 
ir kitų įvairenybių. Programą 
pildys žymus dainininkai-daini- 
ninkės, muzikai ir t. t. O šei
mininkėms ir šeimininkams

1 

bus labai savrbu išgirsti geros 
žinios iš Peoples Furniture 
Conipany krautuvės apie didį 
ir nepaprastą 24 metų sukaktu
vių išpardavimą^ kame yra pro
gos pasipirkti visokių gerų na-? 
mams reikmenų numažintomis 
kainomis. Nepamirškite pasi
klausyti. —Rep. xxx.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto 
kad pačius Nai 
yra naudingos.

NAUJIENŲ
PAVASARINIS

PIKNIKAS
—ĮVYKSTA—

Gegužio 26 d
t

LIBERTY GROVE
. DARŽE

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS 
83 IR WDLLOW SPRINGS ROAD




