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HOLANDIJOS KARIUOMENE PASIDAVĖ VOKIECteS%

|W

i

NACIAI ĮSIVERŽĖ FRANCUZUON, PAĖMĖ 
SEDAN MIESTĄ

Mūšiai Francuzi jo j eina pagal Meuse upę
AMSTERDAM, Holandija, ge

gužės 14. — Antradienio va
kare Holandijos armijos ko
manduoto jas, generolas Winkel- 
man, įsakė kariuomenei, ginu
siai Rctterdamą ir Utrechtą, 
paliauti kariavus. Rotterdam ir 
Utrecht laukė vokiečius atvyk
stant.

Winkelman aiškina, kad jis 
nemato galimumo Holandijai 
atsilaikyti prieš nacių atakas. 
Tuo gi 
siančios 
žmonių

. tui. •
Holandijos armija, dar nepa- 

sidavusi Vokietijai, randasi tik 
tolimesniame šalies pietų va
karų kampe.

tarpu atakos padary- 
sunkių nuostolių taip 
gyvybei, taip ir tur-

Vokietijos ofensyvas šitoj 
srity turi du tikslus: 1 — nu
kirsti Francuzijos susisiekimą 
su Belgija, nes iš Francuzijos 
siunčiama pagalba belgams; 2 
— ažuot laužyti Maginot tvir
tovių Uniją, kur Vokietijos ir 
Francuzijos rubežiai siejasi, 
vokiečiai tikisi Meuse upės mu- 

Francuzijos 
budu jie 
Maginot 
Maginot

3Š

Ii-
NAUJIENŲ-ACME Telephoto

Po smarkaus mūšio" Rotterdame taip holandų kareivių ir Vokietijos para
šiutininkų... Vėlesnieji pranešimai sako, kad Rotterdam jau pasidavė vokiečiams

ANTRADIENĮ Holandijos 
karalienė pareiškė, jogei šalis 
kovos toliau. Atrodo tačiau, 
kad kova pabaigta. Bet mato
ma, kad Holandijos valdžia ne
pripažins Vokietijos režimo ir 
pasiliks kaipo šalies atstovy-

priešin-

mušiai
Belgiio-

t

Holandijos karino 
menė pasitraukė

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

Britai vartoja naują 
lėktuvą

Laukia karo užsi 
liepsnojimo Bal

kanuose

Pataria amerikie 
čiams išvažiuoti 

iš Italijos
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

14. — Vengrijoje paskelbta 
mobilizacija. Vokietijos, Itali
jos ir Vengrijos armijos su
koncentruotos savuose pasie
niuose ir strateginiuose punk
tuose. Visa padėtis Balkanuose 
niūri ir atrodo, jogei karas ga
li užsiliepsnoti pietų rytų Eu
ropoje.

Sąjungininkai karą 
laimės — sako Bri

tanijos generolas

VVASHINGTON, D. C., gcg. 
14. — Valstybės departamento 
sekretorius Hull pareiškė, jo
gei Amerikos ambasadorius Ro
moje, William Phillips, patarė 
visiems Amerikos piliečiams, 
gyvenantiems Italijoj, išsikrau
styti. Patarimas duotas toks, 
koks buvo duotas amerikie
čiams toSe šalyse, kurios da
bar jau kariauja.

Hull įsitikinęs, kad 
sąjungininkai laimės

PARYŽIUS, FranęĮuįja,,.gęg. 
14. — Paskuiirtlųjų' dienų pra
nešimus apie įvykius Belgijo
je ir Holandijoje antradienį nu
stelbė nauji, opesni praneši
mai.

Vokiečiai įsiveržė Francuzi 
jon. Jie jau paėmė miestelį Se
dan, 10 mylių toly nuo Belgi
jos sienos. Vok'ečiai užėmė 
Meuse upės dešinįjį krantą. 
Mūšiai eina pagal tą upę.

Sedan randasi Maginot 
tovių linijoj — sako vieni 
nešimai. Bet Francuzijos 
vadovybe, pripažindama, 
Sedan perėjo į vokiečių 
kas, tvirtina: Vok’etijos
ja jokiame punkte neįsiveržu-1 kad jau 
si į Maginot liniją; Francuzi- (Dar vėlesni, vakare išleisti pra
jos tvirtovių linija ties Sedanu nešimai, duoda suprasti, kad 
einanti toliau; tik vienoj k .toj kuone visas Holandijos apgy- 
vietoj vokiečiai pasiekė prie- nimas sugriuvęs, kad Rotter- 
šakinius Francuzijos tvirtovių dam ir kai kurie kiti centrai 
Jinijos punktus. pasidavė Vokietijai.

šiuose sulaužyti 
sustiprinimus. Tuo 
kiši užeiti tikrajai 
nijai iš šono, nes
nija eina toliau į rytus.

Francuzijos karo vadovybė 
dėl vokiečių įsiveržimo Fran- 
euzijon kol kas nerodo didelio 
susirūpinimo. Ji sako, kad ga
limumus šitokio Vokietijos ma- 
nievro franeuzai svarstė dvide
šimt metų ir planavo 
gą akciją.

Bendrai antradienį 
ėjo nuo Liege miesto,
j e, iki Sedano, Francuzijoje. 
Pora milionų kareivių dalyvau
ja mūšiuose. Tarp 6,000 ir 7,- 
000 vien Vokietijos lėktuvų 
operuoja karo zonose. Ir vis 
didesnės pajėgos koncentruoja
mos mūšiams.

Belgijoje vokiečiai/sakosi pa
ėmę Liege. Sąjungininkai nu
ginčija paėmimą. Vokiečiai sa
kosi veržiasi pirmyn nesulaiko
mai. Sąjungininkai gi aiškina, 
kad vienoj kitoj vietoj j:e pa
sitraukė, tačiau vokiečiai ne
gali pasigirti ne vienu svarbes
niu, lemiančios reikšmės laimė
jimu.

Dalykų e:ga atrodo kur kas 
rimtesnė Holandijoje. Vokie
čiai dominuoja šiaurės Holan- 

pru- diją — tai jau pripažinta pir- 
karo madienį. Vokiečiai artinasi 
kad Rotterdamą — sako ankstyves- 
ran- 

armi-

AMSTERDAM, Holandija, ge
gužės 14. — Holandų armija, 
ginanti vakarų Holandija, pa
sitraukė į savo svarbiausiąja 
apsigynimo liniją, už apsemtų 
vandeniu plotų Utrecht pro'v n- 
cijoj — praneša Danijos karo 
vadovybė.

Padegė aliejaus san
dėlius Amsterdame

AMSTERDAM, Holandija, ge
gužės 14. — Holandijos karo 
vadovybė padegė didžiulius alie
jaus, kerosino ir gasolino san
dėlius Amsterdame — sako an
tradienio pranešimai.

tvir
pra

Belgai atlaiko vo 
kiečių atakas

ni antrad enio pranešimai.
Vėlesni pranešimai kalba, 

Rotterdam paimtas.

BRUSSELS, Belgija, geg. 14, 
— Belgai atlaiko Vokietijos 
atakas Liege ir kituose mūšių 
sektoruose, sako karo vadovy
bės pranešimas antradienį. Bel
gijos kariuomene, padedama 
sąjungininkų tankų, išvystė 
kontrataką prieš vokiečius ir 
atsiėmė 
vokiečiai 
tas pats

kaimų, kurį pirmiau 
buvo okupavę, kalba 

pranešimas.

HOLANDIJOS IŠDAVIKAI PADEDA 
NACIAMS

Rotterdam dega

PARYŽIUS^ Francuzija, geg. 
14. — Paskelbta, kad vokiečiai 
paėmė franeuzų miestelį Sedan, 
netoli nuo Verduno, ties ku
riuo ėjo kruviniausi mūšiai Pa
sauliniame kare. Sedan randasi 
dešimt mylių nuo rubežiaus ir 
Maginot linijoje.

geg.
Vokietijos parašiutinin-

LONDONAS,\ Anglija, 
14.
kai mėgina nuąileistii net Brus- 
sels mieste, Belgijos sostinėje. 
Keletą nusileidusių nacių už
puolė miesto/'gyventojai ir su
ėmė. Miestą gina Belgijos, 
Francuzijos ir Britanijos ka
reiviai.

geg.
Ho- 
net:

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

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
14. —» Mūšiai vakarų fronte 
eina 50 mylių ilgio plote.

, ---- X---- X---- X----

BERLYNAS, Vokietija, 
14, — Vokietija perkirto 
landiją pusiau. Daugiau
vokiečių pranešimais Holandija 
atkirsta nuo Belgijos, vokie
čiams įvarius gilų kylį tarp 
abiejų šalių.

—X—X—X—

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
14. — Pranešama, Holandijos 
apgynimas sugriuvęs. Vokie
čiai arti Rotterdamo.

LONDONAS, Anglija, 
14. — Britanijos karo’ komu
nikatas sako, kad, naciams už
puolus Belgiją ir Holandija, 
tarnybon tapo paleisti nauji 
Anglijos lėktuvai. Jie pasižy
mi dideliu gre tumu ir lengvu
mu vairuoti, be to, yra apgink
luoti didesnio kalibro pabūk
lais. Iki šiol šitie naujieji lėk- 
tuvaL#ebUw> /vartojami.

geg.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
14. — Britanijos armijos Fran- 
euzijoje komanduotojas, vis- 
konlas Gort, išleido atsišauki
mą į kariuomenę. Jis sako, 
kad anksčiau ar vėliau, nors 
kova bus ir labai sunki, sąjun
gininkai karą laimės.

WASHINGTON, D. C., geg. 
14. -— Painformuotuose Wa- 
shingtono sluogsniuosc reiškia-' 
ma nuomone, kad valstybės 
sekretorius Cordell Hull esąs 
įsitikinęs, jogei sąjungininkai 
kara laimės, v

Jugoslavija prašo 
Graikijos pa

galbos

Prašys Jungt. Val
stijų apsaugos reika
lams dar $500,000,000

CHICAGO, geg. 14. — “The 
Chicago Daily Times” antra
dienio laidoje tilpo įdomus ko
respondento Richard Busvinę 
pranešimas apie įvykius Hp- 
landijoje.

Holandams nuo pat kąro 
pradžios teko vesti dvi kovos, 
sako Busvine. Viena su Hitle* 
rio armija, kita su naminiu 
priešu, su Hitlėrio šalininkais 
ir agentais.

Amsterdame 
pradėjo 
stančiai 
rininkų 
šaudyti 
nę.

Šaudymas ėjo 
namų stogų, per 
mų. Kova tęsėsi 
atsikartojo sekmadienį. Povai, 
bet nepal'aujamai valdžios ša
lininkai ėmė viršų. Ir pirma
dienį Vokietijos lėktuvai pra
dėjo atakuoti miestą, mėtyti į 
jį bombas.

Tai buvo aiškus ženklas, kad

hitlerininkai 
kovą šeštad enį. , Tuk- 
agentų, holandų hitle- 
ir reakcionierių ėmė 
policiją ir kariuome-

gatvėse, nuo 
langus iŠ^na- 
per naktį. Ji

valdžios šalininkai galų gale 
įveikė hitlerininkus, ir vokie
čiai nutarė, kad nebėra ko lau
kti, kad reikia paleisti darban 
bombonešius miesto terioti.

[Ne tik Amsterdame, bet ir 
Haagoje, ir Rotterdame, ir ki
tuose šalies centruose įvyko 
hitlerininkų ir nacių kova su 
ištikima valdžiai kariuomene 
ir policija. Penktoji kolumna 
arba, kaip dabar vadina, Tro
jos atklys mėgino ir Holandi
joj e pasitarnauti Hitleriui, kaip 
kad pasitarnavo išdavikai Nor
vegijoj. Ji, ta penktoji kolum
na, Holandijoj iš karto tapo 
įveikta, bet jos pavojus nepra
ėjęs, ji demoralizuoja šalies 
pajėgas kovoti vokiečius. Fak- 
tinai Holandijai prisieina ko
voti du priešu: savuosius išda
vikus ir išlaukinius užpuolikus 
— nacius. Netenka stebėtis, 
kad vokiečiai sparčiai žygiuoja 
pįrrpyn, tenka stebėtis, kad jie 
nežygiuoja dar sparčiau.]

PARYŽIUS, Francuzija, gcg. 
14. — Čia gautas pranešimas, 
kad didžioji dalis Rotterdamo 
miesto, Holandijoj, dega. Dega 
taipgi Belgijos miestas Namur.

Anglija laukia Vo 
kietijos atakų

LONDONAS, Anglija, geg. 
14, .— Anglija laukia Vokie
tijos lėktuvų ir parašiutininkų 
atakų. Britai mano, kad svar
biausias Vokietijos atakos prieš 
Hoidndiją tikslas buvo gauti 
bazes lėktuvams, iš kurių 
tik šimtas mylių lėkti iki 
glijos.

Gavę šitas bazes, britai
no, naciai pradės atakas prieš 
Angliją. Ir anglai ruošiasi joms, 
Mobilizuojami būriai Pasauli
nio karo veteranų parašiutine 
kams kovoti. Policijos stotys 
visoj Anglijoj pilnos ginklų. 
Ginklai bus duoti civiliams gy
ventojams, kai teks priešų pa
vojus-kovoti.

bus
An-

ma

Šveicarija ruošiasi 
parašiutininkus 

kovoti
14.BASEL,. Šveicarija, geg.

— šveicarijįa organizuojama 
parašiutininkus kovoti. Visoj 
šaly tūkstančiai civilių gyven
tojų sudaro byrius, kaipo sar
gybą prieš nulęidž’amus iš lėk
tuvų kareivius. Bernaičiai ir 
mergaitės skautai, net ir mo
ters instruktuotus stebėti pa
rašiutų kareivius ir tuojau pra
nešti apie jų nusileidimą.
* =======S=?====
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Chicagai ir apieiinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; žymiai vėsiau; 
saulė teka 5:30 v. r., leidžiasi

Britanijos darbinin
kai vieningai remia 

kovą su naciais
LONDONAS, Anglija, geg. 

14. — Britanijos darbininkų 
unijų taryba antradienį išleido 
pareiškimą, kad darbininkai 
deda visas pastangas gaminti 
juo daugiau amunicijos kovai 
su naciais.

Darbiečių dienraštis “The 
London Daily Herald” sako, 
kad valdžia planuoja paimti sa
vo kontrolen v'sas amunicijos 
įmones ir pašalinti privačius 
pelnus iš amunicijos.

Darbo ministeris Bcvin (dar- 
bietis) pareiškė: Jeigu priva
čiai interesai nesipelnys iš ka
ro įmonių, tai aš prašysiu dar
bininkus
stengia smarkiau..

Bevin yra vienas stambiųj 
Anglijos ^lą*rl^m—nl^va,dii.

BELGRADE, Jugoslavija, 
gūžės 14. — Jugoslavijos 
riausybė * kreipėsi į Graikiją 
klausimu, ar ji, Graikija, pa
dės Jugoslavijai gini i s, 
ją užpultų Mussolinis.

gc-
vy-

jeigu

Jungt. Valstijos stos 
karau — nuomonė

Meksikoj
MEKSIKOS-MIESTAS, Mek- 

s'ka, geg. 14. — Augs tas Mek
sikos užsieniu reikalu ministe
rijos atstovas antradienį išreiš
kė nuomonę, kad .Jungt. Val
stijos anksčiau ar vėliau stos 
karan. Gi Meksika kooperuo
sianti su Jungt. Valstijomis 
k ek galėdama, pati karo ne
skelbdama.

WASHINGTON, D. C., geg. 
14. — Prez. Rooseveltas pa
reiškė, kad trečiadienį ar ket
virtadienį jis pasiųs kongresui 
prašymą .paskirti krašto apsau
gos reikalams daugiau fondų. 
Manoma, . jis prašys asignuoti 
$500,000,000 greta tų sumų, 
kurios jau yra asignuotos ši
tiems reikalams.

dirbti kiek tik jie

U

Italija greitai sto
sianti karau

LONDONAS, Anglija, geg. 
14. — Neutraliu šalių diploma
tiniuose sluoksniuose reiškiama 
nuomonė, kad Italija artimoj 
ateity šoksianti į karą.

Gaisrai siaučia 
Amsterdame

LONDONAS, Anglija, geg. 
14. — Gaisrai siaučia Amster
damo miesto šiaurės daly. Ho
landijos karo vadovybes įsaky
mu padegtos tos miesto dalys 
—- praneša Holandijos radijas 
antradienį.

s Į s .

LAZDIJAI. — šiomis dieno
mis Seinų apskrities pradžios 
mokyklų mokytojai, paraginti 
lietuvinti 
mielai keL 
nų pavardž 
Seinų aps 
mokytojai keičia 58 pavardes, 
kurios buvb iškraipytos.

savo pavardes, jas 
ičia. z Sudarant ke: s ti- 
ižių sąrašą, rasta, kad 
kr. pradžios mokyklų

Mažosios tautos ti
kisi Jungt. Valstijų 

pagalbos
DĖS MOINEsTla., geg. 14. 

— Čia kalbėjo buvęs Belgijos 
premjeras Van Zeeland. Jis 
tarp ko kita pareiškė, kad ma
žosios tautos tikisi, jogei anks
čiau ar vėliau Jungt. Valstijų 
galybė pasirodys toj pusėje, 
kurioje yra teisybė, pasirodys 
kaipo 
jos.

Van 
tojus
nis Vokietijos gyvenimas grei
tai sugrius. Bet jis pasakė* 
kad ilgainiui Vokietija 'visgi 
suklups.

BOSTON, Mass., gcg. 14.
Buvo atsiklausta daugiau kaip 
100 įmonių vedėjų ir samdos 
tvarkytojų, kur jauni va kinai 
ir merginos, pabaigę augštes- 
niąįą mokyklą, gali gauti di
desnę algą — įmonėse (šapu
se), ar ofisuose? Kuone visi 
atsakė, kad be specialių pri- 
ruošimų jaunuomenė gausianti 
per pirmuosius trejus darbo 
metus d desnę algą ir turėsian
ti daugiau progos prasimušti 
į geresnes vietas įmonėse, o ne 
ofisuose.

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
krašte įvairiose vietose dažnai 
ruošiami vokiečių nacionalso
cialistų partijos susirinkimai, 
kuriuose vol>iškiimui pasidar
bavę ir tokiais darbais pasižy
mėję asmenys apdovanojami 

reichui 
Ta proga laikomos 
turinčios tikslą pa-

mažųjų

Zeeland 
nesitikėti,

tautų apgynė -

įspėjo klausy- 
kad ekonomi-

asmenys
Klaipėdos grąžinimo 
medaliais.
prakalbos, 
kelti karinį ūpą, ypatingai prieš 
Angliją. Viename tokiame susi
rinkime Jonaičiuose laikė pra
kalbas ir buvo apdovanoti me
daliais tos partijos pasižymėju
sieji pareigūnai tokiomis pavar
dėmis: Kuras, Kiupelis, Kiau- 
lickis, Pagalys, Miklovaitis, šla- 
žus ir panašus.

Italai degina , sąjun 
gininkų vėliavas

ROMA, Italija, geg. 14. — 
Antradienį* vėl buvo rengiamos 
Romoje demonstracijos prieš 
sąjungininkus; Ties Britanijos 
ambasada atgabentas ’ karstas, 
ant jo sudėtos Britanijos ir 
Francuzijos vėliavos ir sude
gintos kartu su karstu."Šitą 
demonstraciją 
lų auklėtiniai.

Nepalankus
ūpas kurstomas visoj Italijoj

surengė mokyk-

sąjungininkams

“Naujienų” Pinigų 
Siuntimo Skyrius

SIUNČIA PINIGUS
. LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST.

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

Rumunija ant bedugnės krašte...
(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA)

(Tęsinys)
Žydų klausimas Rumunijoje 

lygus kitų kraštų tai pačiai pro
blemai. Rumunijoje antisemitu* 
mus daugiau turi pasisekimo, 
nes daugelio dvarų nuominin
kais bei valdytojais yra ne patys 
bajorai, bet jų įgaliotiniai dau
giausia žydai, kaip ir Lietuvoje 
prieš karų, prekyba veik visa 
žydų rankose, o svarbiausia, 
kad dabartinio karaliaus Karo
lio 11-o meiluže Magda Lupesku 
(gimus Elena Woltf) yra žydel- 
kaitė ir už tai, kas negero vals
tybėje atsitinka, kalte metama 
ne karaliui, nes tai gali palauž
ti bendrai karališkos valdžios 
autoritetų, bet jo meilužės Įta
kai ir tuo pat visai žydų tautai.

Aišku, turint tokį atleidimo 
ožį ir atmenant pačio karaliaus 
silpnavališkumų, kuris tai ski
riasi, tai vėl susigerina su savo 
meiluže semitinio kraujo, ne
sunku visas bėdas primesti žy
dams, kurie gal labiau, negu 
kas kitas nepatenkinti savo 
tautietes elgesiu, kuri pamynė 
savo tautos ir tikybos tradicijas 
ir virto daugelio ašarų ir krau
jo klanų savo tautiečių išlietų, 
priežastimi. \

Kokios įtakos ji turėjo kara
liui, pakalbėsime kitoje vietoje,

SABERGMAN

Cok. 63rd and Justina 

bergmajts PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

mnlevų, ulenų popieriau* Ir langų Keblų. 
Ateikite i didžiųjų krautuvę prie Justine 
gatves kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdinę knygų. Dekoruokite 
dabar—niokokite vėliau pagal BERO- 
MAN'S naujuoju Lcngvaus Bndžeto pla
nu. 10 savaičių mokėti**. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI

Ess-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėm mak'va.
Ess-A-ltee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Kss-A-Bee 4 
valandų varniAas gerai dėvisi ir noslčft- 
aiėja baltai vandeny.

O A LIONAS ...........
Popierių Valykite arba H. R. H. po Be 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir SeSta- 

dieniais iki I) P. M.
Tel. l’KOSl’ECT 3140

*1.95

[bet netenka abejoti, jog anlise- 
’ mitinis rūmas pastatytas ant 
jos, nors kiek patys faktai sako
— jos įtakos metu karaliui ma
žiausia sukrėtimų bebuvo, gi su 
ja karaliui atsiskyrus — Rumu
niją ištikdavo visoki siurpryzai.

Bet apie tai Toliau...

8. Rumunijos politikos 
nepastovumas.

Rumunijos užsienių politika 
nuo pat jos gimimo dienos ne
buvo pastovi ir retai teturėjo 
vienų kurių linijų. Buvo charak
teringa Artimųjų Rytų politika, 
turkiška, pilna siurprizų ir ap
gaulės, klastų.

Jau savo gimimo dienoje pra
dėjo flirtuoti su abiem savo 
kaimynais: buvusiais šeiminin
kais turkais ir naujais draugais
— rusais.

Nors po nepriklausomybės 
paskelbimo daugeliu ryšių Ru
munija buvo surišta su Turki
ja, vos tik prasidėjo Turkijos- 
Rusijos karas, Rumunija šoko 
piieš turkus, bet vėliau, kuomet 
ta pati Rusija jautė pavojų iš 
Vokietijos pusės — Rumunija 
flirtavo su Vokietija prieš Rusi
ją ir jei pagaliau ir įstojo į ka
rų prieš vokiečius, tai ne nuo
širdaus noro vedama.

Maža to, kuomet prasidėjo 
pirmas Balkanų karas 1912 m.

I ir visi Balkanai įtempė savo jė
gas, kad atsilaikytų prieš Tur- 

' kijų ir nors kęva sekėsi ir ser
bai, graikai, bulgarai ir juod- 
kahiiečiai visur laimėjo, karui 
pasibaigus susipešė tarp savęs 
ir kuomet 1913 m. vasarų kilo 
antras Balkanų karas, Rumuni
ja vieton kovojus su kitomis 
Balkanų valstybėmis prieš ben
drų priešų Turkiją, puolė Bul
gariją, kuo pasinaudojus Turki
ja iš Bulgarijos atsiėmė Adrio- 
nopolį ir įsitvirtino vėl Europos 
krašte.

Pokarinis Rumunijos veiki
mas užsienio politikoje taip pat 
keitėsi lygiai tokiu pat greitu
mu, kokiu keitėsi jos ministe- 
rių kabinetai. Kol Rumunijai 
gręse nemažas pavojus iš vi
daus ir negalėjo dėl los priežas
ties gerai įsistiprinti savo nau
jai užkariautuose kraštuose, Ru
munija dėjosi Prancūzijos šąli-

NAUJIENOS, Chicago, III.

(ACME.NAUJIENŲ Fhov.i
OMAHA, NEB. — W. Kletzer (po kairei) ir W. A. 

Hasting's. Nacionaliniame tėvų ir mokytojų kongrese 
pirmoji liko išrinkta pirmininke, o antroji—vice pirmi- . 
ninke. '
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tik 19% visų balšų, bet tuo pa- KAUNAS. — Nors pavasaris 
ruošė sau kelit| į valdžią, kurią x:---- x --
jam mielu noru pavedė kara-
lius- : VaLiOTituiesku vėl spruko į užsie
nį, o Gogą susidėjęs su Geleži
ne Gvardija griebiasi valdyti 
kraštą grynai fašistiniais meto
dais. 1

Bet karaliui jis buvo reikalin
gas tik tiek, kad jis įstengtų ga
lutinai sukompromituoti fašis
tus gyventųjų akyse ir neleistų 
demokratams pasinaudoti savo 
rinkimų laimėjimu. Demokratai 
buvo išmušti iš balno, gi f ašis-

ninke, bet greitai taip vadina-’kailį ir visa darė, kad rinkimus 
mojo Mažojoje Santarvėje pra
dėjo vesti sabotažinę politiką ir 
buvo 
virto 
tijos

laikas, kuomet Rumunija 
nepaprasta Itali j os-Vokie- 
bloko šalininke, nors už 
menesių vėl keitė frontą

ir nebuvo galima žinoti kokią 
pusę palaikys netolimoje ateity
je-

Per paskutinius septynis me
tus Rumunijoje, kaip jau mi-

COPR. NEKDUECRAFT SERVICE, INC

KITCHEN TOWELS PATTERN 2384
No. 2381—Išsiuvinėti virtuves abrusėliai.

MM MM MM MM MM MM MM MM MM «MM MM MM MM MM MM M^ 

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2381 j
| 1739 So. Halsted SU, Ckicago, 10. j

| čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.---- ------ j

J Vardas ir pavardė..............-......... —------------ .-------------------------- ------ |

lika ministėrių kabinetų ir koks 
nepastovumas buvo užsienio 
politikoje, toks pat chaosas vieš
patavo ir vidaus politikoje. Tik 
viename dalyke ji išlaikė teisin
gą liniją: Rumunija niekad sa
vo istorijoje nebuvo nei vienos 
dienos grynai demokratine vals
tybe, bet visuomet siautė dides
nė ar mažesnė reakcija ir jos 
valdymo metodai, partinė tar- 
pusavė kova pasižymėjo popie
žių Bordžių metodais: durklas, 
iš pasalų smūgis, šūvis ir nuo
dai.

Geležine gvardija, kol flirta
vo su Karoliu, galėjo veikli vie
šai ir jos veikimo svarbiausias 
metodas — asmeniškas teroras, 
šantažas, paprasti piešimai ir 
užmušinėjimai: nužudė tris mi- 
nisterius, nužudė savo draugą 
(Stelesku) už tai, kad anas ne
įvykdė buvusio ministerio pir
mininko, Prancūzijos šalininko, 
Titulesko nužudymo, kaip bu
vo nutarę Geležinės Gvardijos 
vadai, ir turėjo paruošę sąrašą 
dviejų šimtų veikėjų, kuriuos 
laukė toks pat likimas, tarp jų 
buvo įskaitytas ir pats karalius 
Karolis 11-as, jau neskaitant jo 
meilužės Lupesku, kuri bene 
daugiausia pasikėsinimų pergy
veno pasaulyje kaip gražioji ly
tis. Reikia atminti, kad karalius 
apsaugojimui savo meilužės tu
rėjo nusamdęs ne tik visą pul
ką privačių šnipų, bet dargi tu
rėjo apie septynias moteris, ku
rios buvo labai panašios į jo 
meilužę ir kurios pavaduodavo 
meilužę daugelyje atvejų arba 
suklaidindavo teroristus kartu 
kelioms panašioms moterims’ 
pasirodžius. Viena iš jų buvo

pralaimėti ir tuo turėti pama
to atsisakyti iš Valdžios vado-, 
vavimo vietos. Jis dargi buvo 
leidęs per rinkinius grįžti iš už
sienio Tituiesku, Prancūzijos 
šalininką.

Bet su vadinamais demokra
tais buvo susidėjęs ir Gogą, ka
talikų vadas Rumunijoje, fašis
tas, poetas, svajotojas. Ir kuo
met rinkimai buvo taip vadina
mų demokratų laimėti — Gogą 
atsiskyrė nuo savo buvusių 
draugų demokratų, nors turėjo

šiemet atrodo vėlybas, tačiau 
kauniečiai dar iš anksto prade
da išsinuomoti vasaros sezonui 
butus ir kambarius Palangoje, 
Birštone, Kulautuvoje, Aukšt. 
Panemunėje ir kitose vasarvie
tėse. Kai kuriose jau ankstyvą 
pavasarį sunku begauti patalpų. 
Ypač Palangoje šiemet tikimasi 
daug svečių suvažiuosiant iš 
Vilniaus ir iš Rytų Lietuvos.

žmonijos baubo paveikslą ir ka
ralius po šešių savaičių fašistų 
viešpatavimo pasiėmė ant sa
vęs tautos “vadavimo” misiją 
ir gelbėdamas tautą nuo gogiš- 
kos ir gvardijokiškos pavietrės, 
pats pasiskelbė diktatoriumi.

Tuo jis nušovė du kiškiu: 
demokratai neteko buvusių sa
vo rinkimų laimėjimų; gi fašis
tus pavertęs baubais, parode 
save dideliu liaudies ‘'mylėtoju” 
ir tėvu.

Gvardijos vadas Kodreanu 
tuojau pajuto, kuo visa kvepia: 
demokratus buvo išmušę iš bal
no dar Gogai esant valdžioje ir 
jie karaliui negali būti pavojin
gi,

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

TeL YARDS 0994
A.ityad., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

Mis. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

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 
Sekm. pagal sutartį

tokiu budu pavojinga pajė- 
krašte liekasi lik Gvardija 
aišku, karalius nukreips sa- 
smugį kaip kartas prieš

ir, 
vo 
juos.

Ir narsus gvardijokų vądas 
pasiskubino paskelbti pasauliui, 
jog greitai apleidžiąs Rumuniją 
ir važiuojąs Italijon rašyti savo

, (Bus daugiau)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA ir didžiausia laidojimo (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite tnusų radlo programų Antradienio Iv šeštadienio vyt

ie POVILU IALTIMIERU

AKIU SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal nutarti

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų

Kreivos akys

ryto iki 8 v 
sutartį.

akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
B

LIETUVIAI

Laidotuvių Direktoriai

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—fe 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadiv 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. A. JENK1NS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

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

išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________ Draugijos Nariai. 
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Centrai 7464

U

Karolis tylėjo, kuomet 1937 
m. buvo rinkimai į parlamentą 
ir susijungė visos demokratinės Dr. F. Pulsucki Le Van 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

i 957 W. Garficld Blvd.
Oor. Damen. Hemlock 6699

YARDS 1419

t

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone GrovehiB 0142
1410 Souįh 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 We$t 46th Street

A. Montvid, M. D.
A West Town State Bank Bldg. .
2400 WEST MADISON STREET

Vai. 1 iki .3 po pietų, 6 iki 8 vak
Telefonu S RELE Y 7338

V»mu Rrun<rwielr 06*7
_______ _____ _______________ L

ninką Tataresku. Karolis žino
jo koki šių rinkimų rezultatai- 
nūs ir jis jais norėjo suteikti 
dvigumą smūgį abiem pusėm: 
taip vadinamiems demokra
tams, kurių demokratiškumas 
perdaug praskydęs reakcijos ti- 
vale, ir reakcinei partijai — 
Geležinei Gvardijai. Tataresku 
partija nesurinko ir 40% balsų? 
kas buvo pirmas atsitikimas- 
Rumunijos istorijoje, kad val
džios partija negautų parlamen
te daugumos. Bet kai kas ir ne 
be pamato tvirtina, jog tai bu
vo savotiškas planas: Tataresku 
norėjo kol nevėlu pasitraukti iš 
valdžios, kad išnešus sveiką I

iiiiniiiiiiiiiiiiiainniiiiiniiiiKii

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

..................................tmuinin

iiinniuiiniimnnimiiiiiiiimi

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
iiiiiiiiiiiariiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiK

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place z Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42*44 Kast 108th Street TeL Pullman 1270

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

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

t

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

Tel. VAROS 3146
VALANDOS: Nuo 11 Jd 12. 2 ik 

4 ir 7 iki 0.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki *» 

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

K. P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefoną* YARDS 8818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn 

Room 1230 
Ofiso tel. CENTRAL 

Namų Tel.—Hyde Park

st
1824
3395

CHARLES E. ZEKAS 
Attorney-at-Law 
Chicago, Illinois 

SUITE 1701
SO. LASALLE STREET 

Randolph 6331
Naujoj vietoj 

OFFICE 
7019 S. ARTESIAN AVĖ. 

Hemleck 1940
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Įvairios žinios iš Lietuvos

KAUNAS. — “Maisto” Kau-i VILNIUS. — Iš surinktų per 
no fabriko vadovybė, norėda- Lietūkį iš ūkininkų ir žemės 

ukq kooperatyvų aukų Vii 
niaus kraštui remti, Vilniaus 
Kraštui Remti Komitetas pa
skyrė 150,000 
vos (Vilniaus 
ūkio kultūrai 
bus paversta
iškeista į sėklas ir kt. žemės 
ūkio reikmenis, ir bus paskir
styta 
Trakų, 
skričių 
miežių,
duodamų mašinų normas bus 
galima ūkininkams padvigubin
ti, taip pat numatoma padidin
ti sėklin u bulvių, azoto, fosfo
rinių ir kalio trąšų kiekius.

ma paskatinti darbininkus la
biau domėtis kultūros ir švie
timo reikalais, paskelbė kultu* 
Tingiausio darbininko konkur
sų. Konkurso dalyviams bus už
skaitomi taškai už aktyvų da
lyvavimų pobūvio, laužo ar ki
tokių kulturinių-meninių fab
rike rengiamų pramogų pro
gramos vykdyme, už laikraš- 

prenumeratą, už perskaity- 
knygas, už dalyvavimų cho- 
laikytus kursus, priklausy- 
kulturinei organizacijai ir

čio 
tas 
re, 
mą
t. p. Konkurso terminas nusta
tytas iki ateinančio rugpiucio 
10 d. Surinkęs kuo daugiausiai 
taškų, bus laikomas konkurso 
laimėtoju ir. jam bus paskirta 
dovana.

MASKVA. — Kovo 27 d. Ma
skvoje buvo atidaryta lietuvių 
knygos paroda. Atidaryme da
lyvavo didelis skaičius kviesti
nės publikos. Atidarant paroda 
pasakė kalbas Sovietų Sąjun
gos švietimo vicekomisaras Gav
rilovas, VOKSo pirmininkas 
Kamene’vas ir Lietuvos mnis- 
tras Maskvoje L. Natkevičius. 
Kalbose buvo charakterizuoti 
lietuvių knygos augimo keliai 
ir pabrėžti glaudus kultūriniai 
ir pol tiniai ryšiai tarp Sovie
tų Sąjungos ir Lietuvos. Paro
doje išstatytosios knygos su
talpintos dviejuose naujojo Va
karų Muziejaus salėse. Paro
da dar pagražina eilė graviū
rų ir Petro Rimšos bei Zikaro 
skulptūrų. Laikraštis “Tzvesti- 
ja” parodos atidarymo proga 
įdėjo platų straipsnį.

litų Rytų Lietu- 
srities) žemės 

kelti, ši suma 
natūra, tai yra

Vilniaus, Švenčionėlių, 
Alytaus ir Zarasų ap- 

ūkininkams. Avižų, 
pašarų ir žemės ūkio

KAUNAS. — Kauno įkūrimo 
data yra istorijoje minima 1C3J 
metai, tai yra apie 170 anks
čiau, negu buvo įkurta Ryga. 
Kaunui šiemet sueina 910 me- I I ' '

tai. Prieš Didįjį karų Kaune bu
vo tik 60,000 gyventojų (be ru
sų kariuomenės). 1923 mt. pjr 
visuotinį surašinėjimų Kaune 
buvo priskaityta 92,0JO gyven
tojų. Šiuo metu yra per 150,400 
Namų Kaune skaitoma apie 
15,000, namų savin.nkų yiv. 
apie 7,000, nuomininkų per 
10,000. Kaunas dabar yra ne 
tik ekonominis, bet ir žymus 
kultūrinis Lietuvos centras, čia 
yra universitetas, daug gimna 
zijų, specialių mokyklų, muzi
kos konservatorija, meno mo
kykla, opera, teatras, išeina 
apie 100 įvairių periodinių lai 
dinių, turinčių kelis š nitus 
tūkstančių tiražo. Vien mūri
nių pastatų vertė Kaune siekia

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušmus.
Taisome bei ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Naujienu-Acmp Teleptiuio
LYONS, FRANCIJA. — Brono skraidykla, kurią bombardavo vokiečiai.
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Vi’niaus i 
inspektorius 

iš Amerikos 
didelio lab- 

Židanavič’aus 
kuriuo 

Vilniaus

ap. šimtus milijonų litų. Vien ge- 
<us raišiais 1931 m. Kaune pasta-

VILNIUS. — 
skrities mokyklų 
M. Židonis gavo 
lietuvio, rašytojo 
dario kun. J.
(Seirijų Dėdė) laiškų, 
jis įgalioja nupirkti 
krašto neturtingiems pradžios 
mokyklų mokin’ams vadovėlių 
už 300 dolerių. Be to, rašyto-

lyta mūrinių namų už 30 mili
jonų lt. O kiek yra įdėta į 
miesto grindinius, kanalizacijų, 
tiltus, valdžios pastatus, prie
miesčių pagražinimus, parkus 
ir t. t. Taigi, Kaunas pasidaro 
nebeįkainuojamas.

mokytojams nemokamai savo 
veikalėlių, rengti mokyklose 
vaidinimus. Kun. židanavičius 
taip pat dovanojo 100 ekzemp- 
lioriu savo parašyto didelio re
liginio veikalo “Tikėjimo Sky
das” Vilniaus krašto mokyto
jams.

KAUNAS. -— Lietuvos vals
tybės biudžetas (sąmata) šiems 
metams suprojektuotas pajamų 
ir išlaidu pusėse 132,138,299 li
tų sumai. Pajamos numatomos 
paprastosios 377,210,573 lt., ne
paprastosios 51,927,726 lt. Išlai
dos numatomos paprastosios 
344,813 619 lt., nepaprastosios 

yginant su 
, ypatingai 
susisiekimui

įstaigomis dėl 31.1 mil. litų, teismo įstaigoms 
tvarkymo | ir policijai 10.4 mil. lt., meno 
ir latviu, ir kultūros reikalams 10.2 mil. 

ir

KAUNAS. — Balandžio 22 d. 
išvyksta į Latviją Lietuvos 
švietimo ministerijos pradžios 
mokslo departamento^ diTekto- 87.321,680 litų. L
rius, kur aplankys Latvijos lie- praėiusiais metais 
tuvių mokyklas ir susitars su padidėjo išlaidos: 
latviu švietimo, 
tolimesnio mokyklų
— lietuvių Latvijoje 
Lietuvoje. Pagal oficiales sta- lt., socialiam aprūpinimui 
tistikos žinias Latvijoje 
vių mokinių yra apie 1,500, o kredito 
Lietuvoje latvių mokinių moko
si apie 900. Iš jų Latvijos lie
tuvių lietuviškose mokyklose 
mokosi apie 700, o Lietuvos 
latvių mokyklose apie 450.

lietu- sveikatos reikalams 6.7 mil. lt 
reikalams 7.8 mil.

apsaugai

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. 314c 
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. V/^c 
Nereikia jums pinigų č a galite 
gauti 3 metams išmokėti ant sa
vo parašo. DYKAI apskaičiavi

mas ir dykai pristatymas.

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO.

3800 SO. VVESTERN AVENUE 
Tel. LAFayctte 2101

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

KAUNAS, 
prekybai 1 
šiol neturėjo savo įstatymų. Jau 
prieš keletą metų pradėti tos bėnų-Šventosios apylinkėje nė- 
srities darbai numatoma arti 
miausiu laiku baigti. Jūriniu-]biai suorganizuoti 
kystės Inspekcijoje jau paruoš
ta eile konvencijų ir tarptauti
nių susitarimų, be to ruošiamas 
įstatymo projektas apie juri
ninkų tarnybą, laivų saugumą 
ir jurų teismą.

Kilus karui, valdžios stipen- 
J n i nkai, einan tiej i j urininkys- 
tės mokslus įvairių svetimų val
stybių jurų mokyklose, turėjo 
mokslą arba laikinai arba visai 
nutraukti, bet buvo padaryta

Jūrininkystės | ŠVENTOJI. — Atsižvelgiant 
tvarkyli Lietuva iki į šventosios uostą ir miesto au

’ ’ 1 giihą ir į tai, kad visoje Dar-

KLAIPĖDA. — Klaipėdos uo
stas dar kovo mėn. gale tebe
buvo ledų užblokuotas ir nesi
mato, kad galėtų netrukus bū
ti laivams prieinamas. Ties uo
sto žiotimis, maždaug 1 kilo
metrą nuo švyturių, ledas ju
roje vienoje vietoje aptiktas, 
net apie 9 metrų storumo. Mat i žygių, kad galėtų mokslus baig- 
judą juroje ir išnešami iš Kur- ii sekamose svetinių valstybių 
šių marių ledai susikemša ato- mokyklose: Latvijoje 10 asme- 
kiau nuo kranto keliais sluok- nų — 2 denio ir 8 mechanikų, 
sniais ir sušąla. Buvo mėgin- kurių 2 niokosi savo lėšomis, o 
ta ledus sprogd’nti, bet tai nie- . ti gauna stipendijas; Itališ
ko negelbėjo. Laivininkystės uc 10 asmenų — 6 denio ir 4 
sluoksniuose prisibijoma, kad mechanikų, savp įęšomis moko- 
tikras laivų judėjimas Klaipė-: si 1, kiti stipėnu Rinkai; Bran
dos uoste tegalės atgyti tik elizijoje 3 ashiėnys, 
gal apie balandžio pabaisą, ka-'škisi denio vadovybei ir- moko- 
da atšilę rytų vėjai ledus ap- si savo lėšomis; Suomijoje ki- 
ardys ir nuneš tol,^i-,,į> jurą. . J

plytinės, susirūpinta ski- 
pramonės 

plytinės steigimų apie Darbė
nus arba prie pat Šventosios. 
Plytine turės gaminti bent 3 
milijonus plytų per metus ir 
aprūpinti šventosios statybų ir 
apylinkę. Apylinkėje rasta tin
kamo molio, bet galima busią 
statyti ir silikatinių plytų fabr - 
kas. Į plytinės statybų kviečia 
m i privatus kapitalistai ir akc. 
b-vė “Statyba”.

VILNIUS. — Atgautoje Vil
niaus srityje yra apie 230,000 
ha miškų, durpynų bei vande
nų, kurie visi perinti .Miškų 
departamento žinion. Tai sud i- 
ro daugiau, kaip trečdalį viso 
atgauto ploto.

Vilniaus srities miškai yra 
suskirstyti į 12 urėdijų, būtent:

visi ruo-

Vilniaus, Naujosios Vilnios 
Tiakų, Rud škių, Rudai nkų 
Pamerkio, Valk’ninkų, Varė
nos, Kenos, Nemenčinos, Pa

Rytų Lietuvoje bus sutvarkyta 
apie 73,000 ha miškų.

FEKKIBIEY
UIE A If HECft MoneyBack nEAnREdd ifitfails
Also for Functional Symptoms of 
BLADDER TROUBLES!

Take KIDANS now and relieve euffering 
and diseomforts of Backache and Leg Paine 
—Freguent, Scanty and Burninę Passage— 
UnnaturaI Odor —Lobs of Energy—Head- 
achee, Diuinees, Nervouenees—caused by 
functional Kidney and Bladdor Disorders.

KIDANS is a safe remedy. Activates 
healthy funetioning of kidneys and blad- 
der. Work epeedily. Taken as directed, 
svvift results will follow. Your money 
back if KIDANS fail to brinR relief. Take 
KIDANS now. Relieve present diseomforts 
and disorders and avoid serious complica- 
tions which may follow. Thousands report 
pleasing results. So should you or the 
triai costs nothing.
MONEY BACK GUARANTEE!

Deposit $1.00 with your druggist for two 
boxes of KIDANS. Ūse one box. If not 
entirely satisfied with RESULTS, return 
other box to the šame druRRist and your 
money will be refunded. Start KIDANS 
Kidney Relief today. KIDANS is sold by

JJrcg Store, 1901) So. 
Halsted Street.

NAUJAS ANTRAŠAS
Mes taisom namus ir pastatom 
naujus mūrinius ir medinius. Ap- 
skaitliuojam ugnies nuostolius 
veltu’. Mes ta:ngi sufinansuojam 

lengvais išmokėjimais.
Musų naujas an'rasas yra toks:

BUILDING COMPANY 
2716 West 42n«l Street. 

Tel. Lafayette 0331

S^n’e” Mitdiel! Co
Exncrf'’ Reer T'o*) Va^vt’' •
6059 SO. WASHTE'-AW AVĖ

Tel. HemtcKb
CBTCAGC

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

MADOS

lt.
Išlaidos krašto apsaugai yra 
padidėjusios tik 4.5 mil. litų. Iš
laidos kredito reikalams 8 mili
jonai numatyta Pramonės Bau- 10—12 
kui.

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
laisvoje zonoje įsteigta prekių 
stotis, kuri pradeda veikti nuo 
gegužės 1 d. Nuo tos dienos vi
sos prekių siuntos iš Lietuvos į 
laisvąją uosto zoną ir iš laisvo
sios zonos į Lietuvą bus perve
žamos su vidaus geležinkelių 
važtaraščiais. Stotyje dirbs 

Lietuvos geležinkelių
tarnautojų.

lūs k'afuij Vieųas stipendininkas 
persikėlė į Švediją, mokosi de
nio tarnybai. Latvijoje jurų 
mokyklų šiemet baigs 1 denio 
vadovybės ir 3 jurų laivų me
chanikų vadovybėj

<T‘AD °
L ’

... , . » M. <51.

FTRANKOM LAZDAS MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

S,* «\

NAUJIENV-ACME Telephoto
NANCY, FRANCIJA. — Nacių bombonešių bombardavimo pasėkos.

VILNIUS. — Ligšiol atgail
oje Vilniaus srityje jau įsistei

gė jaunųjų ūkininkų rate
liai, kurie turi 700 narių. Vidu
tiniškai jaun. ūkininkų rate
liuose yra po 30—35 narius 
Visuose rateliuose yra bibliote
kėlės, organizuojami kursai, 
paskaitos ir kt. Vilniečiai jau
nieji ūkininkai gauna daug do
vanų iš kitų Lietuvos sričių 
jaunųjų ūkininkų, ypač kny
gomis, kurių .čia labai reikalin
ga.

Lietuvos skautai ir skautės 
iki kovo 25 d. paaukojo vilnie
čiams įvairių reikmenų (dra
bužių, mokslo priemonių, pini
gų ir kt.) už 31,104.05 litus. 
Gavusieji aukas atsiunčia skau
tams ir skautėms nuoširdžius 
padėkos laiškus.

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

Turtas virš - - - - $4,700,000.00
Atsargos fondas virš - - $340,000.00
Dabar Mokame ^a’
lėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namu 1 iki 20 mt

LOAN ASSOClATlONof Chieago
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 
Sub. 9 iki 8 vak.

Tel. VIRginia 1141

CHAK I EREI) BY L. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

VILNIUS. — Pastebėta, kad 
karo atbėgėliai, kurie turi nu
statytą jiems gyventi vietą, daž
nai važinėja iš vietos į vietą be 
leidimo, taip pat daugelis atbė- 
gėlių, kurie gyveno Vilniuje ir 
yra paskirti iš jo išsikelti kitur, 
vis dėl to gyvena Vilniuje, ne
sikelia į sau paskirtą vietą ir 
laukia, ligi juos priverstinai iš
kels. Atatinkamos atbėgėliams 
tvarkyti įstaigos stengėsi, kad 
atbėgėliai savo gera valia ir 
noru persikeltų į jiems gyven
ti skirtas vietas ir jose pasilik
tų gyventi, kol galės išvažiuoti 
iš Lietuvos. Tačiau, kurie el
giasi lyg butų ne atbėgėliai, 
tiems pradedamos taikyti tik
ros drausmės taisyklės: gyve
nantieji jiems draudžiamoje 
vietoje, besivažinėjan tieji iš
vietos į vietą bus sulaikomi, 
bąudžiaini ir grąžinami arba iŠ-1 
gabenami į paskirtas jiems gy-

|venti vietas, o juos slepiantieji į $912 SO. WESTERN AVĖ, 
bus baudžiami^

STATOME NAUJUS

NAMU S
MŪRINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• MokMami kaip rendą—išmokėsft už savo namą.
• Pirm neff* duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

4131 SO. FRAN CISCO, AVĖ.
T«Mobm LAFAYETTK 5824

saltimiero Rytmetiniu
1480 KYLOCICLES

RADIO
PROGRAMŲ

18^8 VALANDĄ RYTO
RAATDl*:

PROSPECT 4060

No. 4440—Išeiginė suknelė. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20.

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.. Chieago. III.

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted SL Chieago. ID

Čia {dedu 16 centrj ir praAau 

atsiųsti man pavyzd) No. .........

Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(MUetasirvalstiū)
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CAl^al 8500

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

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

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

Kitas “ašies” galas
Prieš tai, kai Hitleris įsiveržė į Luxemburgą, Bel

giją ir Holandiją, fašistai Italijoje pradėjo grasinti są
jungininkams, taip kad pastarieji buvo priversti pasiųsti 
stiprų karo laivyną į Viduržemio jurą ir imtis apsisau
gojimo priemonių Afrikoje. Mussolinis tuo budu labai pa
tarnavo naciams, nes jisai privertė Angliją ir Francuzi- 
ją ištraukti dalį savo ginkluotų jėgų iš šiaurės vandenų.

Šitą “diversijos” kampaniją Italijos fašistai tęsia ir 
dabar. Kuomet sąjungininkai mušasi su vokiečiais Ho- 
landijoje ir Belgijoje; tai juodmarškiniai daro Italijoje 
visokias provokacijas prieš anglus. Jie užpuldinėja anglų 
diplomatus ir turistus Romos gatvėse ir restoranuose, 
skleidžia prieš-angliškus lapelius, daro demonstracijas 
prie Anglijos ir Francuzijos pasiuntinybių ir šmeižia są
jungininkus spaudoje.

Vakar didelė studentų gauja Romoje sudegino ang
lų ir franeuzų vėliavas. Ji mašavo gatvėmis, sukaudama: 
“Šalin Franeuzų Respubliką!”

Toje studentų gaujoje daugelis buvo vidurinių mo
kyklų vaikėzai, 12 metų amžiaus ar kiek senesni.

Aišku, kad tos demonstracijos prieš Angliją ir Fran- 
euziją yra pačios valdžios organizuojamos. Jos nėra Ita
lijos žmonių sentimento išraiška, bet Mussolinio rūpes
tingai apgalvoti ir jo paties diriguojami manievrai, ku
rių tikslas yra gąsdinti ir kiek galint trukdyti sąjungi
ninkus tame momente, kada jie veda mirtiną kovą su 
Hitlerio ordomis Holandijoje ir Belgijoje.

Romos-Berlyno ašis dar nėra nulužusi, kaip atrodė 
pereitą vasarą, kuomet Hitleris pasibučiavo; su Stalinu. 
Ji tebeveikia. Jos pirmgalis dabar yra Berlyne. Jisai' 
triuškina mažasias pajūrio valstybes Vakarų Europoje. 
O kitas ašies galas skandalina Romoje, kad sąjunginin
kai negalėtų sukoncentruoti visų savo jėgų prieš Hitlerį.

Bet sąjungininkai šitą Mussolinio lošimą, tur būt, ge
rai permato. Jie numano, kad jisai nedrįs stoti į karą 
Hitlerio pusėje, kol jisai galutinai neįsitikins, kad na
ciai gali trumpu laiku laimėti karą. Jie suves su juo są
skaitas tada, kada jiems bus patogiau. ’

Policinė sistema
Lietuvos vyriausybė paskelbė spaudoje naujo įstaty

mo projektą apie apskričių viršininkus. Jisai daro blogą 
įspūdį.

Projekte sakoma, kad apskričių viršininkus skiria 
“prezidentas vidaus reikalų ministerio pristatymu”. Dar 
daugiau. Prezidentas, pagal vidaus reikalų rekomendaci
ją, skiria ir padėjėjus apskričių viršininkams.

Apskrities viršininko pareigos daugiausia policinio 
pobūdžio: jisai yra “valstybės saugumo ir viešosios tvar
kos, visuomenės rimties ir viešosios sveikatos saugotojas 
apskrityje”. Bet po jo priežiūra yra pastatomos valsty
binės, savivaldybinės ir privatinės įstaigos bei įmonės. 
Jisai turi teisę reikalauti iš jų “žinių ir paaiškinimų”; 
gali tas įstaigas ir įmones lankyti ir “duoti jų viršinin
kams bei vedėjams nurodymų”. Jisai turi teisę leisti vi
suotinius ir pavienius įsakymus, kurie aukščiaus paminė
toms įstaigoms ir įmonėms yra privalomi.

Kas tiems apskrities viršininko įsakymams nusižen
gia, tą jisai gali nubausti bauda ligi 50 litų arba areštu 
ligi 14 dienų. Nubaustasis gali skųstis vidaus reikalų mi- 
nisteriui, bet skundas turi eiti per apskrities viršininką 
— vadinasi, taip, kaip kariuomenėje, kur kareivis, skųs
damasis prieš savo vyresnįjį turi per jį duoti skundą.

Šituo įstatymu visa Lietuva yra pastatoma po poli
cijos priežiūra. O policija yra pavedama centralinės vy
riausybės kontrolei.

Vietos gyventojams atimama balsas viešosios tvar
kos palaikyme. Net įstaigų ir įmonių vedimas yra pa
statomas po visagalinčios policijos mašinos priežiūra.

Tai aršesnė policinė sistema, negu ta, kuri veikė Ru
sijos carizmo laikais.

Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais buvo
suteiktos plačios teises savivaldybėms. Tautininkų mo
nopolinio viešpatavimo metais tos teisės buvo beveik su
naikintos — taip pat, kaip buvo sunaikintos pilietinės ir 
politinės žmonių teisės. Bet dabar jau, rodos, buvo atė
jusi “nauja era” — vieningo darbo vyriausybė, visuome

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams -----------  $8.00
Pusei metų ___      4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams_______ 1.5
Vienam mėnesiui _______ .75

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija  3
Savaitei------------------------------18
Mėnesiui __ ___  75

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

Metams ________________  $5.00
Pusei metų _____________ 2.75
Trims mėnesiams _______ 1.50
Dviem mėnesiams_______ 1.00
Vienam mėnesiui ...........— .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams _________________ $8.00
Pusei metų _____________ 4.00
Trims mėnesiams ._______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

^-APŽVALGA
PAŠTAS Iš LIETUVOS 

TEBEINA

Karas Skandinavijoje atkir
to Lietuvos susisiekimą su An
glija, bet paštas iš Lietuvos į 
Ameriką dar eina. Vakar (2hi- 
cagoje buvo gauti laiškai ir 
pundai laikraščių iš Kauno ir 
kitų Lietuvos vietų. Jie buvo 
kelionėje apie trejetą savai
čių laiko.

Lietuvos susisiekimas su 
Amerika dabar eina sausžemiu 
per Vokietiją ir Italiją, paskui 
laivais per Viduržemio jurą ir
Atlanto vandenyną.

LENKAI ATBĖGĖLIAI 
GRĮŽTA LENKIJON

Vienas Kauno laikraštis pra
neša, kad balandžio 20 d. iš 
Vilniaus vėl išvyko daugiau 
kaip 700 lenkų atbėgėlių. Jie 
iškeliavo1 į vokiečių užimtas 
Lenkijos sritis. Kiti atbėgėlių 
būriai' turėjo išvykti iš Vilniaus 
balandžio 26 d., gegužės 4 d. 
ir gegužės 10 d. Išvažiuoja 
Lenkijon taip pat ir tie lenkai, 
kurie buvo atbėgę į Kauną.

Jiems leidžiama pasiimti 
tam tikra suma zlotų (iki 10, 
000). Todėl lenkai dabar kei
čia atgal litus į zlotus, ir zlo
tų kursas pakilo.

GINČAI APIE “PRIEŠŲ 
SUGYVENIMĄ”

Lietuvos spaudoje svarsto
ma klausimas, ar gali koope
ruoti tautos ir valstybės rei
kaluose skirtinų ‘‘pasaulėžiū
rų” žmonės, pav. laisvamaniai 
su katalikais, šis klausimas, 
pasidarė opus nuo to laiko, kai 
po Klaipėdos praradimo susi
darė “vieningo darbo Vyriausy
bė”, į kurią įėj»o įvairių sro
vių atstovai—kr. demokratai, 
tautininkai ir vai. liaudininkai.

To vieningumo branduolys 
tai—krikščionių demokratų su
sitarimas su liaudininkais. Jei
gu susitarimas iširtų, lai sro
vių bendradarbiavimas pasi
baigtų. Tos dvi partijos sten
giasi susitarimą ne tiktai pa
laikyti, bet ir sustiprinti, kad 
įvyktų tikra tautos jėgų “kon
solidacija”. Bet ne visi yra pa
tenkinti šitos konsolidacijos 
vaisiais. r

Nėra patenkinti tautininkai, 
kurie per ilgus metus (nuo 
1926 m. perversmo) buvo pa
pratę valdyti kraštą vieni. Jie 
nori, kad butų atsteigtas tau
tininkų monopolis. Nepaten
kinti klerikalizmo priešai ir 
kraštutiniai klerikalai.

Klerikalizmo priešai “Kultū
roje” ir “Laisvojoje Mintyje” 
sako, kad po vieningumo prie
danga perdaug įsigali kunigai 
ir jų kontroliuojamos organi
zacijos.

“Visą laiką nenutraukia
mai ėjo kat. organizacijų 
veikimas”, rašo vienas ‘‘Kul
tūros” bendradarbis. “Vyko 
ir tebevyksta KVC, pavasa
rininkų, ateitininkų, katalikų 
mokslininkų ir eiles konfe
sinių dr-jų kongresai, suva
žiavimai, susirinkimai, kur
sai.

“įvairiuose kabinetuose 
krikščionys svarbiausia lai
kėsi vienos ministerijos — 
švietimo; tai jiems padėjo 
įsistiprinti mokyklose. Fak
tai kalba už tai, kad Jr šiuo 
metu jie tinkamai išnaudoja 
sąlygas...

“Akivaizdoje visų faktų 
negalima kalbėti . apie pa-
žangiosios visuomenės suta
rimą su krikščionimis. Jeigu 
kas ir sutaria, tai tiktai ky*

nės konsolidacija, tautos vienybė ir kitokie geri dalykai. 
Tai kam reikai daryti Lietuvos šeimininku policijos de
partamentą? Argi Lietuvos žmonės yra taip nesubrendę, 
kad jie negali patys tvarkytis?

la klausimas, ką reikia va
dinti pažangiu.” *

Gal, nori inkvizicijos 
grįžimo?

Bet yra kunigų, kuriems ne
pakanka ir tų koncesijų, ku
rias klerikalizmas yra įgijęs 
arba gauna dabar. Jie nepripa
žįsta jokių nuplaidų “bedie
viams”; Vienas tokių 'karingų 
kunigų rašo “Žemaičių Prie- 
telyje”, išreikšdamas savo pa
sipiktinimą tuo, kad Lietuvo
je leidžiamai ‘‘laisvamaniškos 
knygpalaikčls”, ir jisai klausia:
“Kur spaudos sargai?” Žmonės, 
kurie tokias knygas leidžia ar
ba kurie neapsaugoja nuo jų 
visuomenės ’ sąžinės,1 anot to 
kunigo,—

“gėdos ir prakeikimo susi
lauks iš istorijos, nes jie yra 
musų tautos kultūros plėši
kai ir duobkasiai.”
Tuos “kraštutinius žmones” 

—vienoje pusėje laisvamanius, 
antroje fanatiškus klerikaliz
mo apaštalus—bando sudraus
ti liaudininkai ir krik-demai. 
“Lietuvos žinios” sako, kad jie 
vieni ir antri esą “sąžinės prie
šai”. O krikščionių “XX A”, pri
tardamas liaudininkų dienraš
čiui, rašo:

“Prie šito ‘L. Ž.’ pasisa
kymo nedaug kas lieka pri
dėti. Nebent reikia pabrėžti, 
kad tokių sutarimo ir kon
solidacijos priešų yra ne tik 
visuose kraštuose, bet ir vi
sose srovėse. Tai kraštutiniai 
žmonės, kurie nepajėgia pla
čiau į gyvenimą žiūrėti-: jie 
mato tik ties savim, tik save 
ir savo nusistatymus ir nie
kaip nenori skaitytis su ne
ginčijamu ir visuotinu fak
tu, kad šalia jų buvo ir bus 
įvairių pasaulėžiūrų žmonių. 
Kova su lokiu siauraprotiš- 
kumu yra, būtina, kai nori
ma pasiekti kultūringesnių 
santykių, ęutarimo, taip rei
kalingo lųusų kraštui.”

Jau pritaria civilinei 
metrikacijai

Dėl konsolidacijos krikščio
nys jau nesipriešina ir tam, 
kad Lietuvoje butų įvesta ci
vilinė metrikacija. Kauniškis 
“XX A.” rašo:

“Kultūringa tauta ir kiek
viena ideologinė srovė turi 
siekti tokių sąlygų, kuriose 
darniam sugyvenimui ir vi
sos tautos vienybei butų kuo 
mažiausiai kliūčių. Valsty
bės įstatymai taip pat nega
li palikti dalies piliečių, be 
kai kurių teisių, kurių prin
cipiniai niekam negalima 
neigti. Sakysim, ta pati civi
line metrikacija. Katalikams 
ji nėra reikalinga, nes jie 
turi savo1 metrikaciją ii’ savo 
sutuoktuvių tvarką. Bet nie
kas negali ginčyti fakto, kad 
ir musų valstybėje yra pi
liečių, kurie nepriklauso jo
kiai konfesijai (galų gale, ir 
krikščionys tai patyrė!—“N.” 
Red.),—-jie taip pat. turi tu
rėti galimybę teisėtai susi
tuokti. Atiduokim kiekvie
nam tai, kas jam teisėtai pri
klauso !”
Gerai pasakyta. Bet, vadi

nasi, patys klerikalai dabar 
pripažįsta, kad, priešindamiesi 
civilinei metrikacijai, jie tam 
tikrai daliai visuomenės neda
vė to, kas jai “teisėtai priklau
so”; reiškia — darė didelę 
skriaudą.

Malonu matyti, kad jie da
bar jau pradeda tai suprasti. 
Kad ir ‘‘cerepoko žinksniu”, 
visgi progresuoja ir klerikalų 
protavimas.

Kaip Klaipėdos krašto gyventojai 
buvo apgauti

kovo 23 dieną'agentaiŠiais metais 
suėjo vieni metai, kai Vokieti
jos vyriausybė ultimativiai pa
reikalavo iš Lietuvos vyriausy
bės perduoti Klaipėdos Kraštą 
Vokietijai, grąsindama, jei Lie
tuva nesutiks perduoti gera va
lia, pasiųsti savo ginkluotas pa
jėgas ir okupuoti visą Lietuvą. 
Vokietijos užsienių reikalų mi
nistras savo reikalavimą rėmė 
neva faktu, kad dauguma Klai
pėdos Krašto gyventojų esą vo
kiečiai ir pareiškę griežtą norą 
grįžti prie Vokietijos. Dėlto ver
ta aptarti, kaip tas Klaipėdos 
Krašto gyventojų tariamas no
ras atrodė, kaip jis buvo suda
rytas.

Iki Vokietija nepradėjo grob
ti vieną žemę po kitos, Klaipė
dos Krašto vokiečiai, kiek jų 
ten yra, buvo visiškai paten
kinti savo padėtimi ir net nere
agavo į vokiečių agitatorius, 
kurie visą laiką kurstė reika
lauti atskirti Klaipėdos Kraštą 
nuo Lietuvos ir grąžinti prie 
Vokietijos. Vokietijai užėmus 
Austriją ir Sudetų kraštą, Klai
pėdos vokiečių nuotaika labai 
pasikeitė. Jie pasidarė prieina
mesnį visokiems agitatoriams, 
kurie visais budais buvo remia
mi Vokietijos nacių partijos. 
Vokietijai paklupdžius Čekoslo
vakiją, tie patys vokiečiai pra
dėjo tikėti, kad Vokietija, kaip 
skelbė jos vadai, tikrai užvieš
pataus visą Europą. Tuomet, 
nors nei krašto vokiečiai, nei 
lietuviai, nemanė apie grįžimą 
prie Vokietijos, pradėjo bai- 
mytis, kad vieną dieną Vokie
tija galėtų jėga užimti Klaipė
dos Kraštą, kaip nuolat buvo 
leidžiami gandai. Ne kartą tik
rai buvo prie sienos sustiprinta 
vokiečių kariuomenė, ypač prieš 
rinkimus Klaipėdos Krašte. Tą; 
abejojimą ir žmonių baimę tin
kamai išnaudojo vokiečių agen
tai, ir, matydaųii gyventojų ne
tikrumą, pradėjo grasinti. Pa
naikinus karo stovį Klaipėdos 
Krašte, jau buvo slaptai suor
ganizuota vokiečių nacių orga
nizacija, kuri visu ( smarkumu 
buvo plečiamą. Visi gyventojai 
buvo verčiami įsirašyti nariais 
į nacių organizaciją, grasinant 
įvairiausiais budais. Jei kam te
ko skaityti knygą “Čia kalba 
Saaro kraštas”, tam nebereikia 
daugiau ko aiškinti. Padėtis 
Klaipėdos Krašte pasidarė visiš
kai ta pati ir grasinimo bei 
prievartos budai buvo panaudo
ti tie patys. Paimkime darbi
ninkiją! Stambiausios Klaipėdos 
Krašto pramonės įmonės buvo 
vokiečių rankose. Tų fabrikų 
vadovybės vieną gerą dieną pa 
skelbė, kad sudaroma tos įmo
nės , darbininkų organizacija 
(pagal Vokietijos darbo fronto 
pavyzdį), į kuHą visi turi įsira
šyti. Kas tai organizaęijai ne
priklausys, tam riebus darbo to
je įmonėje, -— aiškino nacių

Suprantama, kad 
darbininkas, norėdamas likti 
darbo vietoje, buvo priverstas 
.įsirašyti į nabių organizaciją. 
Tuo tarpu kraštui jokio pavo
jaus nebuvo, nes buvo tik kal
bama apie tampresnį vsiuome- 
nės organizavimą pačių darbi
ninkų naudai. Savo tikruosius 
tikslus, kad siekiama Klaipėdos 
Kraštą atplėšti nuo Lietuvos, tie 
agitatoriai dar slėpė ir visuo
met kalbėjo dviprasmiškai. Tie 
darbininkai ir tarnautojai, ku
rie įsirašė į nacių organizaciją, 
turėjo iš kilų organizacijų iš
stoti. Prekybos įstaigose pasielg
ta taip pat. Visi tarnautojai “jų 
pačių labui” buvo verčiami 
Įstoti į nacių organizaciją ir iš
stoti iš visų kitų organizacijų. 
Kas nesutiko įsirašyti į nacių 
organizaciją, tas liko be darbo. 
Susidarę tokį pamalą naciai 
pradėjo apimti vis platesnias 
mases. Taip pav. karių organi 
zacijon įsibrovė keli nacių a- 
gentai ir vieną dieną paskelbė, 
kad visa karių organizacija pri
sideda prie bendros nacių orga
nizacijos. Taip pat buvo į ben
drąją nacių organizaciją įrašo
mos sporto draugijos, chorai — 
net bažnytiniai chorai —, inva
lidai, žemės ūkio draugijos, ku
riose dalyvavo ir vokiečiai, mo
kyklos, valdininkų ir mokytojų 
sąjungos, policija ir visos orga
nizacijos, kuriose vokiečiai tu
rėjo galimybes pasireikšti. Net 
bedarbiai, kurie visą laiką ka
riavo su naciais, buvo .suagituo
ti, geriau sakant papirkti, atsi
sakė savo vadovybės ir prisidė
jo prie nacių organizacijos, ku
ri žadėjo visiems aukso kalnus 
ir bedarbių pašalpas mokėjo 
tik nacių partijos nariams. Vi
si tų organizacijų nariai, ar jie 
pritarė nacių politikai ar ne, at
sidūrė prieš įvykusį faktą. Na
cių agentai, kurių eilėse, dėja, 
buvo ir nemaža lietuvių, vaikš
tinėjo iš namų į namus ir grą
žindami vertė gyventojus pasi
rašyti atspausdintus įstojimo la
pus. Kiekvienas galėjo pasirink
ti, į kurią organizaciją jis no* 
ri stoti. Bendroji nacių organi
zacija buvo pavadinta “Kultū
ros Sąjunga”, kurios nariu ga
lėjo būti kiekvienas. Be to, bu
vo jaunimo sąjunga, darbinin
kų sąjunga ir smogininkai 
(SA). Visos tos organizacijos 
buvo tik dėl akių, nes per jas 
norėta surinkti didelį skaičių 
narių pavardžių, kuriomis no
rėta operuoti politinėje areno
je-

(Bus daugiau)

Įvairios žinios 
iš Lietuvos

VILNIUS. — švietimo ini- 
nistras leido Vilniaus Tėvų Jė
zuitų Kolegijai steigti ir savo 
lėšomis laikyti Vilniuje privati
nę berniukų gimnaziją dėsto
mąją lenkų kalba. Gimnazija 
bus vadinama “Vilniaus Jėzu
itų privatinė gimnazija”. Jos 
direktorium paskirtas kun. An
tanas Viskanta. Be to, tokia 
pat tvarka privatinę mergaičių 
gimnaziją leido įsteigti Vilniaus 
Seserų Nazarctiečių Vienuoly
nui, kuri bus vadinama “Vil
niaus Seserų Nazarctiečių pri
vatinė gimnazija”. Tos gimna
zijos direktore paskirta Sesuo 
Ona Kazimiera Liauksminaitė.

VILNIUS. — Šaulių aviacijos 
būrys vasario 21 d. perėmė bu
vusią Aukštagiryje, netoli Vil
niaus, lenkų LOP organizacijos 
sklandymo mokyklą. Ten dabar 
įteigiama Dariaus ir Girėno 
vardo šaulių aviacijos mokyk
la. Joje mokykloje numatoma 
mokyti arba įgytas žinias ir 
patyrimą pagilinti avio mode- 
lizmo, motorinio skraidvnio, 
sklandvnio ir kitose srityse. 
Tam tikslui bus įsteigti atitin
kami kursai. | mokyklą bus 
priimami: į modeliznio kursus
— lietuviai jaunuoliai, turį 12 
metų amžiaus, o į sklandymo 
ir motorinio skraidymo kursus
— šauliai (vyrai ir moterys), 
turį 16 metų amžiaus.

KAUNAS. -— Vidaus reikalų 
ministerijoje atliekami paruo
šiamieji darbai įvesti krašte 
darbo prievolę ir netrukus bus 
pradėta darbo prievolei atlikti 
tinkamų asmenų registracija. 
Manoma, kad nuo gegužės mė
nesio darbo prievolė bus pra
dėta vykdyti praktikoje.

VILNIUS. — Vilniaus mies
to savivaldybė yra susirūpinu
si kaip galima greičiau pastaty
ti naują miesto skerdyklą, nes 
dabartinė skerdykla yra primi
tyvi ir apleista. Skerdyklai sta
tyti biudžete numatyta 800,000 
litų. Statyba nutarta pradėti 
nebeatideliojant.

KAUNAS. —Ekonomistų ap
skaičiavimu, Lietuva turi apie 
2,3 milijardus kubinių metrų 
durpių masės, iš kurios apie 
230 milijonų tonų yra sausos 
durpes. Vartojant durpes tokiu 
mastu, kaip pernai, durpių Lie
tuvai užtektų 1000 metų.

KAUNAS. — Balandžio 10 
d. Maskvoje buvo pasirašytas 
tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos papildomas susitarimas 
tranzito reikalais iš Lietuvos į 
Odesą ir Rumuniją, o taip pat 
patobulinti keleivinio susisieki
mo susitarimai iš Lietuvos į 
Maskvą ir iš Vokietijos per 
Lietuvą į Maskvą. Susisiekimas 
su SSSR per, Kenos pasienio 
stotį jau veikia nuo vasario 
mėnesio, o per Stasylus pradės 
veikti nuo birželio 1 d. Tiesio
ginis susisiekimas tarp Lietu
vos ir Sovietų Sąjungos per 
Marcinkonis bus atida rvtas nuo 
gegužės 1 d.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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MOTINŲ DIENĄ HETUVIŲ TAUTIŠKAS 
KAPINES APLANKIUS

NAUJIENOS, Chicago, III. 5

Daug Naujų Kapų Ten Supilta
Gegužės 12-tą d. iš anksty

bo ryto buvo nepaprastai gra
žu. Šilta dienelė. Saulė skais
čiai šviečia. Nors ir didokas, 
bet švelnus. Vėjelis glosto vei
dus. Lyg tos tėvynės meiles 
vėjelis giliu jausmingumu glo
sto veidus tų Amerikos lietu
vių, kurie parvyksta savo gim
tąjį kraštą Lietuvą aplankyti.

Pilni keliai automobilių, šau
na iš miesto vieni į piknikus, 
kiti į kapines. Važiuodamas ar 
tai gatvekaryj ar tai autobuse 
visur matai jaunas mergaites 
su specialiai prisegtais ženklais 
gražių gelių puokštėmis. Tuo- 
mi jos reiškia savo motinoms 
pagarbą, ir iš ženklų gali pa
žinti, kurios laimingos,' dar te
beturi brangias mamytes, ir 
taipgi kurios dukrelės yra iš
stumtos iš motinėlių prieglob
sčių, našlaitės, ir skubinas 
puošti jų kapus.

Kapinės Pilnos žmonių

Tikrai malonu ir džiugu 
rosi važiuojant ir matant
gijusios gamtos vaizdus. Visur 
žydi, žaliuoja. Oras turi saldų 

, kvapą.
Štai ir Kean Avenue. Išlipęs 

iš autobuso, žygiuoju į kalne
lį. Lietuvių Tautiškos kapinės 
pilnos žmonių. Triūsia kiekvie
nas prie savo artimųjų kapo. 
Matai ašarojančius ir liūdin
čius.

Priėjęs prie savo šeimos ka
po jau radau, kad dukra Fran- 
ces gražiai jį papuošė. Ten il
sisi jos mamytė.

Vaikščiojant ir apžiurinėjant 
puikius paminklus, girdi po vi
są kapinyną skrendančias mu
zikos gaidas, liūdnų dainų ran
dasi. Daug dukrų ir sūnų bei 
kitų artimij giminių dabina ka
pus ir 
atvykę 
vieniai.

pas butų gražus.
Štai, Mataušo Burnicko 

pas. Mirusio žmona našlė, 
gingai gyvena, nepajėgtų 
puošti savo kapą graž ai. 
jos ‘ sesute su savo vyru
eilę metų rūpinas, kad kapas' 
butų gražus. Daug dar rastum 
širdingų žmonių, kurie rodo ar
timo

ka- 
var- 

pa- 
Bet 
per

meilę.
Nauji

Motinų 
laisvos

Vardai
dieną lankant 
lietuvių kapus,

pa-

da- 
at-

šiuos 
jau tenka tuojau skaityti švie
žiai ant paminklų užrašytus 
Antaninos Stuparienės, Veroni
kos Dauderienės ir kitų var
dus.

Lietuvių Tautiškos kapinės 
auga-gražėja.

Paklausus užveizdos p. Schui- 
co, atsakė, kad puikus oras, 
bet “mes jo visą dienelę ne
matėme. Visa kapų direkcija 
didžiame ofise suplukę, sušilę 
dirba”. Juk tai pats dabar dar
bymetis, nes jau artinas Kapų 
puošimo diena. R. š.

N AUJIENINACME Telephoto
MICHAEL QUILL, C. I. O. Transport Workcrs uni

jos prezidentas, išlydimas po aštraus susikirtimo su 
Dies komitetu. «

Graži Pora, Šaunios
Ir Vestuvės

Nubaus Už Vandens 
Vogimą

Apsivedė Meldaiylc—
Wrubliauskis-

Gegužės 11 d.. 4 vai. popiet 
susituokė Alice Elizabeth Mcl- 
dažytė su Aleksandru Wrub- 

iškilmingų religi- 
kurios įvyko Ne- 
Pan. šv. parap. 

prasidėjo jaunojo

West Tawn Dainy pieninė Ci
cero j, adresu 1623 S. Cicero, 
turėjo įsivedus slaptus vamzi 
džius iš miesto vandentiekio ir 
su jų pagalba “vogė” vandenį.

Pienines savininkas Charles 
Kraus buvo suimtas ir vakar 
teisėjas Prystalski jį rado kaltu 
ir žada paskirti metus kalėjime 
ar $100 pabaudos.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenoe
Phone Virginia 1515

Iš SLA 208 (Moterų) 
Kuopos Darbuotės

dr vyrams, pasirodo,

laisto vandenėliu. Vieni 
su šeimomis, kiti pa-

Užmigę Veikėjai 
daugelio kapų su mažuTarp 

akminėliu papuošta štai Joniš
kiečių L. K. Kliubo tvėrėjo Ju
liaus Butaučio poilsio vieta. Du 
geri Joniškiečiai prieš Dekora
cijų dieną papuošė jo kapą gė
lėlėmis, išreiškė savo simpati
ją mirusiam savo Joniškiečiai. 
Čia guli neseniai miręs Žaga- 
riečių kliubo narys gruzdietis 
George Busti. Jo kapas šeimy
nos neprižiūrimas, nepapuoš- 
tas. Bet to klubo geros žaga- 
rietės jau antru kartu apsodi
na gėlėmis ir rūpinasi, kad ka-

“Lietuviška
Gegužinė”

Rengia Jaunimo Kultūros
Ratelis

Gerbiamieji organizacijų ren
gėjai, pranešame, kad ši jau
na organizac.ja yra nesenai su
sitvėrus ir jau girdėjote apie 
jos veikimą. Taigi, ji rengia 
Lietuvišką Gegužinę birželio 
(June) 23 d. ir prašo visų at
silankyti ir paklausyti žavin
čių lietuviškų, dainelių. Atvy
kite tą dieną ir pamatykite 
jaunimiečius asmeniškai.

Ir nepamirškite • nusipirkti 
serijų, nes bus daug laimėji
mų. Bilietai smarkiai platina
mi po visą Chicagą.

Brangus broliai ir sesės, se
ni ir jauni, važiuojam visi į 
Liberty daržą, birželio 23 d. 
Neužmiršite per ilgus metus 
apie tą milžinišką gegužinę.

Jonas šliožis.

Išrinko Tris Delegatus Seiman
Šio mėnesio pradžioj Audi

torium viešbuty j įvyko SLA. 
208 kuopos susirinkimas, ku
riame buvo renkamos delega
tes į busimą seimą. Jomis iš
rinktos pp. Advokatė Lidy, 
J. Byanskienė ir p. Varašimas.

Susirinkime buvo atsilan
kiusi p. J. Daužvardienė, kon
sulo p. Daužvardžio žmona; ir 
ji išreiškė širdingą padėką už 

tinę gėlių, kurias kuopa 
•suteikė pagerbimo bankc- 
kur buvo įteiktas Gedimi- 
Ordenas p. Daužvardžiui.

“Happy Birthday"
Po susirinkimo kuopos iždi

ninke p. Josephine Norkus* pa
kvietė nares ir pirmininkę, p.

liausku. Po 
nių apeigų, 
kalto Pras. 
bažnyčioje,
tėvų namuose, 5817 So. Whip- 
ple gat., vestuvių puota.

Tvarkingiems žmonėms, ro
dos, ir patsai gyvenimas stoja 
į talką. Graži, tarsi, parinkta 
pora, graži ir tvarkinga elgse
na, tvarkingas ir pavyzdingas 
jų palydovų susiklausymas bei 
tikras užduoties atlikimas. 
Ypač gražiai atrodė jų parėd- 
niai
kad tinka geriau vizitės, negu 
tie trumpieji švarkeliai nors 
ir šilkiniais kalnieriais. Pavyz
dingai užsibaigė ir pati puota. 
Visi laiku susirinko, linksmai 
iki prieaušrai pauliuoję, tarę 
ponams Wrubliauskanis už 
vaišingą priėmimą ačiū ir pa
linkėję laimingo sugyvenimo, 
išsiskirstė pilni įspūdžių bei 
gerų atsiminimų, 
ponai Salomėja
Wrubliauskiai ir nepašykštėjo 
savo svečius pavaišinti—tikrai 
lietuviškai.

Sėdimos Žarnos Ligos 
(Pilės, Fistula, Fissure, Ulseriai) 

ir KYLA (Hernia)
Virš 8,000 atsitikimų išgydyta-x 
todėl pateisinama ir mano užtik
rinimas patenkinančių pasekmių 
kiekvienam mano gydomam at
sitikime. žemas Mokestis. Leng
vus Mokėjimai. Visi gali pagyti. 
Ekzaminacija nekainuoja. Patir- 
kit vėliausius medikalius faktus 
iš knygelės dykai, kaip gali pa
gyti.
DON CABOT McCOVVAN, M. D. 
20 metų Specializuojasi sėdimos 

žarnos ligose.
R. 1517, 25 E. JACKSON, Chicago

Atdara 9:30 ik/ 8 v. v. ’ 
Sekmadienį 10 iki 12 v. r.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 S. Halsted St.
Tel Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTR1BUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX READ ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėriinai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd,
CICERO, ILL.

vaka- 
programo

Budriko Radio 
Programas

Pereito septintadienio 
re Budriko radio
klausytojai turėjo progą gra
žiai pasilinksminti. Programas 
iš WCFL stoties buvo pritai
kytas Motinos Dienos šventei. 
Jis buvo geras ir gerai išpil
dytas. Buvo geri duetai ir gra- 

, ži muzika.

Ir ištikro, 
ir Juozapas

jai 
te, 
no

Pieninės, Unija 
Atnaujino Derybas

irPo kelių dienų pertraukos 
piktų žodžių, Chicagos pieninių 
atstovai ir išvežiotoji^ unija va
kar atnaujino derybas algų ir 
naujos sutarties reikalais.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Edi t h Graliam Mayo, išgarsėjusio Dr. Charles Mayo 

žmona pakelyje į New Yorką sustojo Chicago j e.

barį. Ten buvo puikiai gėlė
mis ir valgiais išpuoštas stalas, 
didelis “birthday” cake ir ja
me degė, linksmai liepsnojo 
žvakutės. Narės tuojau už
traukė, ‘‘Happy Birthday, Ma
ry” ir “Ilgiausių Metų!”

Pasirodė, kad šios netikėtos 
vaišes buvo surengtos kuopos 
pirmininkės p. Brenzaitės gim
tadieniui atminti. Ji buvo la
bai sujaudinta ir su ašaromis 
akyse padėkojo narėms ir ta
rė, kad ji tokio pagerbimo nė
ra užsipelniusi,

Mes visi žinom, kad p. Brcn- 
zaitė daug yra padariusi gero 
įie tuviams, duosniai aukoja 
kiekvienam tikslui ir nesigaili 
nei darbo, nei pinigų nei triū
so Lietuvos reikalams.

Nuo kuopos p. Brenzaitci 
buvo įteikta kukli dovana —- 
ridikiulis, o nuo valdybos ji 
susilaukė orchidėjų korsažo.j

$239 Pelno.
Jau kaip ir vėlu, bet dar 

pravartu pranešti, kad vasario 
mėnesį kuopa buvo surengusi 
kortų . party Chicago Bcach 
Viešbutyje vilniečiams šelpti. 
Pelno buvo $239.00, ir iš tų pi
nigų tam tikra dalis buvo pa
siųsta Lietuvon. Beje pati 
na p. Brenzaitė pardavė 
100 bilietų. Retas kas gali 
bilietų parduoti.

—Jose ph i n e ,Osinskass

Kitas Budriko radio progra
mas bus 'ketvirtadienį vakare, 
nuo 7 iki 8 vai. Chicagos lai
ku. Bus gera muzika ir šaunus 
choras su gražiomis liaudies 
dainelėmis; taipgi bus svarbus 
asmenų ir draugijų pranešimai 
ir Dėde Pasakorius su savo 
juokais ir galvosūkiais. Bus ko 
pasiklausyti.

—Hadio Mėgėjas 
__ __________ i&'LL______________

Taigi, pradžia jaunųjų gy
venimo užmegsta gražiai ir 
pavyzdingai. Tikėkime, kad ir 
visas jų gyvenimas bus toks 
pasekmingas, o už atsilanky
mą ir bendrą svečių džiaugs
mą ir linkėjimus jaunieji ir 
senieji ponai Wrubliauskiai 
prašė visiems perduoti nuošir
džiausią ačiū.

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- 
xo krautuvėje kožna diena ir 
nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409-11 S. HALSTED ST.

Laikas Malevoti!

Victor Bagdonas 
LOCAL Si LONG DISTANCF 

MOVING
Perkraustom forniėius. pianus n 
visokius rakandus bei štorus 
Vežam į farmas ir kilus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dali*.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. V1CTORY 0066

• fotografas

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

naudingos.

Garsinkitės “N-nose”

Tel. Yards 2151

Daleiskite mums pagelbėti jums pagražinti 
jūsų riamą. Mes turime pilną pasirinkimą 
namų malevoą, varnišių, šelakų ir sienoms 
popierų.

DYKAI Patarimas Dėl Dekoracijų.
DYKAI Dastatymas Visoj Chicagoj.

SAMHELMAN
SERVICE WITH A SMILE 

1411 S. Halsted Street Tel. Canal 5063 h

mWK-NESKMEI.NE^ liSENMVĘĮE BWBĘ TURKIX 
X

i

i

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai- 
iomis ir Hollywood 
šviesomis. Darbai 
garantuotas.

420 VV. 63rd St.
Cel. ENG. 5883-5X40

6-ti Metai Skersai Vartų
Nepamirškit Užeiti Pas:

PETE YOUNG
_ 5 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos 
Schlitz Alus ir Užkandžiai

83 ir Kcan Avė., Willow Springs
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus

SVEIKATOS KLINIKAS
tonsilus $13.50Išima Uz ............... iw«ww
PKABUVIMAS $50.00
RAUDONGYSLIŲ flH
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS $2 A H
Greita Pagelba ....... u.UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C< f|f|
ir yaistai ................... I ■ W
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avc. Chicago

NUDAŽYT] 
KURTINUS SU

kor.

Bn

W.G.E.S

V

vic- 
vi rš 
tiek

10c 
3UZ4&U

Kasdien nuo 8:30 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA

HA VAISTŲ IR NOTT1ONS 
KRAUTUVĖSE

Gypsy
E£RU CURTAIN DYE,

,t>

Mirtinai
Susižeidė

NORTHSIDE. — ’ Pabirtus! 
namie sunkiai susižeidė ir va
kar pasimirė 77 metų senelė, 
Alvina Paske. Ji gyveno adre
su 2925 N. Pulaski Road.

Krito Negyvas Darbe.
Odų dirbtuvėj, adresu 833 

Haincs avenue, prie darbo 
staigiaj krito negyvas 71 me
tų senelis, John Gnatek. Jis 
turėjo širdies ligų.

Kaip tik užsi
dirbsiu, pradėsiu 

taupyti 
NAUJIENŲ 

SPULKOJ

Naujienų Spulkoje Moka 31/z96
■‘Ir Indėliai Yra Apdrausti Kiekvienai Ypatai Iki $5,000.00

1739 SOUTH HALSTED STREET

arcus
RYTINE RADIO

VALANDA

iš stoties

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.
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IŠ MONTREAL PADANGĖS TRUMPAI APIE VISKĄ

Motinų pa^erb’.mo 
minėjimai

Mo-

moters-mdtinos 
našlaite slopino 
tokioj brangioj 

Našlaitės rolę

šį metų turėjome net du 
linų dienos minėjimus, — viena 
ruošė Toronto moterų komite
tas, kuris įvyko geg. 5 d. Pro
gramų sudarė trumpa Yllenes 
prakalba; eilės, kurias dekla
mavo vaikučiai Sasnauskaitė, 
Alksninytė, Mingilas ir Alksni- 
nienė ir veikalas “Karo aukos”, 
nevisai linkus motinas pagerb
ti, nes žiaurios 
pasielgimas su 
gerų nuotaikų 
Motinų dienoj.
turėjo jauna Skurdely te, ji sa
vo gana ilgų rolę atliko gerai.

Nors viso veikalo dalyviai 
vaidino gerai, bet paskutinio 
veiksmo dalyvis Mingilas, kurs 
vaidino grįžusio iš vokiečių be
laisvės rolę ir netikėtai susiti
ko miške su skriaudžiama blo
gos moters savo dukrele, buvo 
kaip ir pataisymas viso lėtu 
lempu ėjus’o ve’kalo. Gaila, 
kad musų vienas iš geriausių 
scenos my’ėtojų Mingi’as taip 
retai vaidinime bepasirodo, o 
jo vaidinimo yra ko pasžiurė- 
li. Iš moterų Alksninienė visuo
met savo roles atlieka ir labai 
gerai. Pirmų kartų vaidino Ba
lionas ir dar vienas jaunas ne
seniai iš Lietuvos atvykęs jau
nuolis, abu gana gerai save 
rekomendavo.

at-

nūs garnys apdovanojo sveiku 
ir gražiu šuneliu. Tas laukia
mas svetys ir tėvų džiaugsmas 
atvyko geg. 5 d. Kuopa sveiki
na laimingus Čirunus ir Enki

šeimai. —O. I.

Winnipeg, Man
Iš įvykusio W. L. Klubo bazaro

Praeitų menesį įvyko VVinni- 
pego Lietuvių Klubo bazaras. 
Po bazaro įvyko ir klubo visuo
tinis susirinkimas, kuriame 
vo išduoti įvairus komitetų 
portai. Iš jų keletu čionai ir 
minėsiu.

bu-
ra-
pa-

Kadangi kiek laiko atgal jau 
buvo tilpę spaudoje smulkme
niškas aprašymas apie bazarų 
ir susirinkimo eigų, tai tik kai 
kuriuos klausimus aš dabar pa
liesiu.

Turiu pasakyti, kad bazaras 
buvo gana sėkmingas; su drau
gų pagalba pavyko sukelti rei 
kalingų pinigų sumų, kuri la
bai buvo reikalinga išbaigimui 
mokėti svetainės skolas.

Susirinkime iš raportų pa
aiškėjo, kaip klubo komitetas 
darbavosi 
reikalingų 
grųžinimo

Finansų
;as šių melų trijų mėnesių apy
vartos sekamas: pajamos nuo 
sausio 16 d. iki balandžio 7 d. 
1940 m.
š klubo parengimų ir iš 

bazaro gauta ........ $355.59

sumų finansų dėl 
svetainės paskolos, 
sekretoriaus rapor-

% ALJ1EN V-ACMh Telepiioto
Anglų kareiviai Londone parengti siuntimui į Holandijų ir Belgija.

EIspo.i J.inkii žada 
keršyti

Tie vyrai baisiai ncapkcnč.'a 
La kuopos. Jie tai kuopai ka-

zmai palaidoti. Tie, atsiprašant, 
. coak.oriai SLA kuopų p av. r 
„žioja esant socialistine, faš.s- 
i-ne ir visaip jai kenkia. Ta
čiau nuo tų policdskių 
.ų kuopai nėra hlog.au.

tautas ir valstybes, biauriai žu
dydamas žmones nepasiduoti .li
čius Vokietijos kap.talo verg- 
jai. Vokietijos kap.talo ne šu
nytis, bet didelis šuo yra A. o.-

uis pavergė Austrijos tautų ir 
vaiSvynę. įas pats il.l.eris pa
vergė tXichosa)vakiuos laiicų ir 
vai.,lybę. Tas Vokietijos kapi
talo sūnytis atplėšė nuo Li^tu- 
. os Klaipėdos kraštų. Kaip 
prof. Pakštas sako: “išplėšė 
Lietuvai akį”, 'las kapitalo šu
nytis Hitleris nepasiduodanči į 
Lenkija pavergti žiauriu karu 
užpuolė, išžuUydamas tuksian
čius Lenkijos žmonių ir turto. 
Pavergęs Lenkijų, Hitleris žu
do, šaudo ar galvas kajioja ne 
Lenkijos kapitalistams, Let val
stiečiams ir darbiu ūkams. Ka
pitalo šunytis užpuolė, išžudė 
ir dar žudo laisvų Danų ir Noi- 
vegų tautas, šiandien kėsinasi 
ant Holandijos, Švedijos ir Bal
kanų kraštų. Jei demokraLnės 

ta, kad Stalinas dar tokios vai- valstybės nepajėgs apginti ma- 
džios čia neįsteigė, kaip kad žųjų tautų ir valstybių, Vok.e- 
buvo įsteigęs Suomijoje. Alro- tijos kapitalas Hitlerio asmeny

je pavergs ir išnaudos tų tautų 
visiems 

žinomas faktas, kad liitleiis yra 
Vokietijos kapitalo šuo. O tam 
didžiojo kapitalo šuniui Hitle
riui atėjo į pagalba komunisti-

užvis daugiausia

plepa
mi au

buvę ] 
.mielonos policininkai neapken- j 
čia socialistų kuopos, jos na- i 
rlų ir “Naujienų” korespon- i 
denių, čia tie nepraustaburniai 
keikiasi, susirietę ugn.mi spjau
dosi. Keikimosi ir šmeižimo 
darbų dirba su viršlaikiu. Nu
smukusiomis kelnėmis vyrui 
tikras darbymetis. Ir . kai tie 
Keiksmai ir šmeižtai neranda 
atgarsio plačioje visuomenėje, 
lai tie vyrai kerštingai graso 
‘atsimokėti”, šaudymo būdas 
yra praktiškiausias. Bėda tik'

ruošiasi

Atrodo, 
Yla jau

steigti komu naciškus darbo žmones, 
klanus linčo teismams.
kad
turi, k i ta ii) viešai per

tokia gvardija p.

Antrų lokį pat minėjimų s i- 
icng* ‘Aušros choras ’ geg. 12 
d. Programų sudarė p-Iės A 
Mickevičutė; pr/.ka ha, mer
gai tų šokiai, muzikaliai nume
riai, kur uos atliko svetimtautė 
ir lietuvaitė A. Užemeckytė pa
skambino pianu.
davė solų, duetų ir visas bend
rai sudainavo
Abu parengimus atlankė nema
žai motinų gerbėjų, tik apgai
lėtina, kad ir tokioj svarbioj 
dienoj pasitaiko iš rengėjų pu 
sės į atsilankiusius svečius ne
visai švarių replikų, jau nepai
sant tai, kad ir, be to, turi kai 
kas malonumo šna ruoti į ne
patinkamus svečius. Daug kar
tų buvo manoma, kad ateis lai
kas ir mes susiprasime, kad 
nors te.m tikromis išimtimis 
galėsime kartu kam nors ati
duoti pagarbų, bet neatrodo. 
Daug karių buvo bandyta, ne
paisant piktos valios žmonių, 
atlankyti lietuvių parengimus, 
nežiurmt kas juos rengia, bet 
visada ir visada girdėti nema
lonius komplimentus tai vieno, 
tai kito asmens adresu, tikrai 
perdaug nemalonu. Keistas ne 
susitarimas ir nesusidraudimas 
rengėjų, — vieni nuoširdžiai 
kviečia atsilankyti, užtikrinda
mi, kad jokių nemalonumų ne
bus, o kiti pasinaudodami atsi
lankymu skaudžiai tau tyko 
įgnybti, štai tau ir užtikrintas 
nemalonumas, štai tau ir pa
gerbimas atsilankymu lietuvių 
veikimo.

Pats choras

k e lėtų dainų

savo gazietelę nedrįstų keršyti 
atsilyginimais. Ir už kų? Nagi 
už tai, kad socialistai kai ka- 

|ka juos pavad'na scn'au jų mė- 
j ‘darniausiu vardu — komunis
tais. Dabar musų hitler-stalin-

’vergti Hitleriui Lenk.jų ir pa’i 
pasigrobė Rusijai ncpriklaus )- 
mų žemių. Ji anuotomis ir 
bombomis žudė tuksiančius lai-

Iš “čeking rūmo ’ gauta
Už svetainės išrendavimų 

gauta ......................
Už virš svetainės gyvena

mus kambar in gauta
!š bufeto minkštų gėri

mų' gauta ..............
Aukų svetainei gauta ....
Perkeltas likęs 1939 me

tų balansas .............. 190.16

66.00

18.00

30 02
.. 7.00

Iš viso kartu, sukelta.... $748.12 
Per tų patį laikotarpį

įvairių iš aidų buvo 305.76

1 s Al .KENŲ-ACME Telephoto
Nacių kareiviai guminiais laivukais stengiasi perplaukti vandens1 apsemtas vietas.

do ginasi. Bet socialistai šian 
dien ir nevadina jų 
tais. Kai komunistinė 
praeitų šaltų rudenį 
už fašistinio bernelio.

komunisto var- svos nepriklausomos Suomijos
• 1 • t • v • rcspublikos piliečių už tai, kati 

komunis- suomių tauta atsisakė laisvu 
mcrge’ė noru duotis pavergiama “impc- 
ištekėjo (ra tori ui draugui” Stalinui. Kaip 
socialis- matome, bolševikiška staliniška 

tai nuo tada juos vadina mer- JUisija remia aršiausių kap.talo . • f • 1gyslės ir gautaja pavarde — 
komunaciais. Tai, rodos, teisin
ga ir džentelmeniška. Bet mu
su jaunavedžiams 
cialns nepatinka ir 
jas, pyksta ir grųso. 
kad išvengti linčo 
keršio klausiu: kaip jumis, ger
biamieji komunaciai, reikia va
dinti?

komuna- 
tas. Kol’o-

Pagaliau,

Nauji lietuviai iš Manitoba 
provincijos

SLA 236 kuopos nario Kazio 
Vaivados šeima, — tėveliai, se
sutė ir brolis apleido tolimų ir 
šaltų vakarų Kanados Manito- 
bų ir atvyko į Toronto. Ten tu
rėjo gana didelį ūkį; jį likvida
vo ir čia įsigijo gražius nuoma
vus namus. Malonu buvo susi- 
pažinti su Vaivadų simpatinga 
šeima. Naujai pradėtam gyve
nimui Toronte linkiu kuo ge
riausios laimės.

Garnys aplanke čirunus
Abu čirunai yra SLA kuopos 

geri nariai, ypatingai kukli ir 
su visais nuoširdi yra Bronė 
Čirunienė; jai nėra blogų žmo
nių, ji moka su visais būti ge
ra, todėl ir jų visi gerbia. čiru-

Si^ balandžio 7 d. klubo
kasos stovis ........... $442.36

• Iš tos sumos dar turė> būti 
įaskola grųžinta, tai klubo iž

das kiek sumažės, bet vvinnip?- 
giečiai nenusimena, bet džiau
giasi, kad jau tikrai turi nuo
savų svetainę, o ateityje vėl visi 
gerai petys į petį vieningai pa
sidarbuos sukėlimui keleto do 
lerių svetainės remontui ir jos 
pagerinimui.

Klubo komitetas reiškia dide 
!ę padėkų tiems draugams ir 
draugėms, kurie'prisidėjo savo 
darbais bei finansine parama 
ir kooperavo sykiu su klubo 
komitetu. Taipgi didelis kredi
tas priklauso draugams, gyve
nantiems provincijoj, kurie pri
sidėjo savo darbu bei finansais 
prie klubo bazaro pravedimo.

Yra verta pažymėti tuos, 
rie su atsidėjimu darbavosi 
bazaro, bet gaila, kad nėra 
Įima visų čia jų surašyti,
lai daug laikraštyje vietos už
imtų. Tik turiu pažymėti, kad 
visi iš vieno tam tikslui darba
vosi kiek kuriam aplinkybės 
leido, ir visi aukojo pagal savo 
išgales. Manau, kad mažai bu
vo tokių, kurie nebūtų visai 
vienokiu, ar kitokiu būdu prisi
dėję prie šio musų tikslo. To
dėl manau, kad neužsigaus, jei 
jų čia ir nepaminėsiu. Padary
damas išimtį provincijos drau
gams, turiu pažymėti tuos, ku
rie neatsisakė pagelbėti baza- 
rą rengiant ir išplatino bazaro 
tikietų knygutes, štai tie drau
gai

J. Navickas, Pickel Crow; J. 
Morkūnas, Binfit, Sask.; P. PL 
ragis, Pinto, Sask.; J. Shey-

le u- 
dėl 
ga
nės

NAUJTENŲ-ACME Telephoto
Belgai džiaugsmingai sutinka anglų kariuomenę, kuri atskubėjo jiems į pa

galbų. ’ f

3-čias — stalo lempa, teko

das, Red Lake; K. Shukstis, 
Mckenzie įsi.; Savicky,

nauskas, Bear More, Ont.; V. 
žinaitis, Central Pat.; M. Dee- Malala, Winnipeg, Man.

4-tas — komodės uždangalas, 
J. M. teko E. Plekaitytei, Winnipeg,

Wesbarne, Ont.; P. Piskarskis, Į Man.
R. R. 2 Delhe, Ont.; P. Kuncis, 
Fort William; Makaravičius, B. 
C.; F. Paliliunas, Red Lake; J. 
Nakrušis, Edmonton; K. Valai
tis, R. R. 2 Delhe, Ont.; P. 
Liaukevičius, Austi, Man.; Bal
čiūnas, V. W. Shmitas, Fort 
France.

Tai visiems tiems draugams 
priklauso didelis ačiū. O jeigu 
kurį praleidau, tai atsiprašau,— 
prašome pranešti apie tai.

Klubo bazaro prizai
1- mas prizas, • moteriškas 

laikrodėlis teko A. Marcu, P. 
O Glacier B. C.

2- ras — kemera, teko Žeb
rauskui, Kenora, Ont

5- tas — fontaninė plunksna 
ir paišelis, teko N. Fesuk, Win- 
nipeg, Man.

6- tas — vienas doleris, teko 
Ch. Shens, Saskalchewan.

Daiktai, kurie buvo 
visiems liko įteikti.

Aukos

Burba ..į.......................
Lietuvis svečias (pavar

dės nepaduota) ... ...
P. Gutauskas ...............>...

V. Marcinkus...................
K. Beniušis ............. ......

ti.00

1.00
1.00
1.00
1.00

skirti,

Svetainei dar gauta aukų 
nuo J. Ruzą ..........  $1.00

Per draugų Makaravičių 
surinkta: aukavo E. 
Ewaskas .... ........

F. Gutauskas .............
N. Fesuk ant blankos

IŠ viso kartu

■vj ■ L ■

.50

.50

$2.25
Dėl piano pirkimo aukojo L

bernų Hitlerį ir ne tik rem.a, 
bet ir padeda ginklu pavergti 
kitos tautos Vokietijos kapita
lu, taigi pirmos kapitalo šuny

bės yra Stalinas su savo tre
čiuoju internacionalu ir visomis 
komunistų partijom.s. Antras 
kapitalo šunytis yra p. Jonas 
Yla, jo kolegos ir ‘ Liaudies 
Balsas”, nes jie gina Sovietų 
Rusi jų kuri susitarus su Hitle
riu plečia Vokietijos imperija 
Vokietijos kapitalui. Tai ve kas 
yra tie tikrieji kapitalo sūnyčiai.

nukreipti komunacių

čių ieško svetimuose namuose.

matys tikruosius kapitalo šuny

Kiubo radijo aparato pirki
mui aukojo šie: K. Beniušis au
kojo $1; po 50c aukojo J. Pa
liliunas, P. Blušius, W. Stapo- 
nąvičius, L. Burba, M. Vidru- 
kas, J. Ambrozevičius, J. Rim
kus, J. Indrulionis; po 25c au
kojo: M. Bukauskas, P. Pūras, 
P. Gutauskas, A. Paliliunienė, 
A. Urbonas, K. Makaravičius, J. 
Radzevičius, T. Pauplis, P. Gu
džiūnas, L. Bartninkas, John 
Lesik, S. Paknis, V. Marcinko
nis, E. Skinulis. Po 10c auko
jo: V. Lepeška, V. Marcinkus. 
Visiems aukotojams didelis 
ačiū. —J. G. Paliliunas,

W. L. K. F. Sekretorius.

Komunisto vardo judošiškai 
kratotės; fašisto vardo nenori
te, komunacių vardas nepatin
ka, socialisto vardo ir idėjų 
baisiausiai neapkenčiate, net 
bausti rengiatės; tautininkai 
kol kas nekošer, su Romos ša
lininkais negalite susitarti. Tai 
koks gi jūsų, komunaciai, var
das? Jei iš tiek vardų netinka 
nė vienas, tada iš tikrųjų jau
čiu ponams komunaciams pasi-.čius. Kas dėl to, kam geriau se- 
gailėjimų ir sakau: palaiminti kasi komunaciams ar Naujienų 
ubagai dvasioje, keliauju į am
žinybės karaliją. Keliaujant į 
tų karalijų, kur socialistų skir
tingų minčių nėra, geriausiai 
keliauti ir kelio klausti komu
nacių vardu.

Kas kapitalo šunyčiai?
Komunacių agentas p. J. Yla 

savo gazietos 419 nr. pastabo
se štai kaip gražiai rašo:

“Torontiškiai Naujienų pcc- 
keliai, kaip kokie kapitalo šu
nyčiai, Naujienose loja ir loja 
ant visų pažangių organizacijų, 
ant Liaudies Balso ir galo ne
suranda. Matomai už tai, kad1 
jiems nesiseka.” j

Tai puikiai nurašyta ir taip 
parašyti ne kiekvienas galėtų. 
Kalbama apie pažangias orga
nizacijas. Bet kurios Toronto 
organizacijos pažangios, o ku
rios ne, tai “razumna” p. Ylos 
galva nepasako. Čia p. Yla, tur 
būti, turi omenyje komunasiš- 
kų literaturką, o komunaciška 
literaturka yra tiek pažangi,; 
kaip ir Ylos gazieta. Hitleris 
Vokietijos kapitalistams ieško 
naujų kolonijų, kad kapitalas 
turėtų naujų rinkų naujus mili-

“peckeliams”, pakalbėsime kita 
karta. —Darbininkas

4-

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 Public Liabl- 
Uties.

NAUJIEN V 
Raštinėje per 

• ' A. RTPKEVICIŲ
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais —• 
nuo 8 ryto Iki 1 vai. noniet

hlog.au
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Dim!š Dianos
‘-----------------------------.-J

12-tas 
Gimtadienis

BRIDGEPORT — Halsted 
gatvėj sutinku gražiai pasipuo
šusį jaunuolį ir sakau, Heilo, 
Albertai, kur taip skubinies.

Oh, šiandien yra mano birth- 
day, tai aš einu “aiskrymo”

Frank ir Elžbieta 
Bistrai Atostogauja

Mr. ir Mrs. Bistras, 4548 So. 
Francisoo Avė., šiomis dieno
mis išvažiavo 2-jų savaičių 
atostogoms. Jie mano aplan* 
kyti Detroit, Mieli, ir kaiku- 
riuos Canados miestus. Frank 
Bistras yra visiems gerai žino
mas talentuotas ir gabus muzi
kantas ir geras naujienietis.

-—Steponas

AUTOMOBILIU
NELAIMES

metinės duoklės butų užmokė
tos.

ŽemąiČių Kultūros
pirmininkas—

Steponas

Kliubos

N ar kis.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams CLASSIFIED ADS.
Vakar ir užvakar žuvo:
Norman Johnson, 20 metų 

chicagietis nuo 4234 Welling- 
ton avenue; 4 metų Peter Paul 
Roberts, 2244 Washburne ave
nue (pakliuvo po išmatų tre
ku), ir

21 metų Marcus Meler, 2103 
VVashington avenue, Wilmette.

Motinų Diena
Kainavo $200

—Ar tai turėsi didelę Birth* 
day party?

—No, nedidelę, yra mano 
Uncle Leo ir mano Auntie Ari
na Adomėlis ir mano Mama. 
Why don’t you come with He- 
len? * ' '• į

—Gerai, mes ateisim vėliaus.
Tai buvo Albertas Phillips, 

gyvena kartu su Mama ir Uncle 
Leo Radauskais, 3258 So, Uni
on Avė. Pasirodo, kad Albertas 
yra gimęs Motinų Dieną ir jau 
turi 12 metų. Labai draugiško 
budo vaikutis ir tikras lietuvis. 
Tos parės proga jo Mamytė 
Agata Phillips įsirašė į Chica
gos Lietuvių Draugiją.

Ilgiausių metxj Albertui svei
kam užaugti į didelį vyrą.

—VBA

5-kių Metu 
Sukaktuvės

Gegužės 12-tą d. Bill ir Anna 
Popeli, 4756 So. Western Avė., 
minėjo 5-kių metų ženybinio 
gyvenimo sukaktuves. Atsilan
kė šimtai draugų ir pažįstamų 
ir visai smagiai leido laiką 
prie skanių valgių ir gardžių 
gėrimų.

Bill ir Anna Popeli yra dė
kingi visiems draugams ir pa
žįstamiems už tokį skaitlingą 
atsilankymą. —Steponas

sėkmingai varo biznį šioje apy 
linkėj ir per tą laiką įsigijo 
daug draugų ir pažįstamų.

—Steponas

Nubaute Tris
Už neatsargų važinėjimą au

tomobiliais miesto trofiko teis
mas nubaudė tris vairuotojus 
kalėjimu.

Pereitą sekmadienį, Motinų 
Dieną praleisti į sunaus Ray- 
mond namus, adresu 7147 La
fayette avenue, atėjo Mrs. Ag
nės Mills.

Diena prasidėjo ramiai ir vis
kas ėjo sklandžiai iki vaišių, 
kuriose figūravo alkoholis.

Po tų vaišių motina atsirado

Tai, Sako, Kad 
Žemaičiai Nėra Jau 
Tokie “Kukučiai”
Sekmadienį Chicago “Žemai

čių Diena“

rakandus ir stiklus,
i ■

Vakar jisai užsimokėjo $200 
pabaudos mieto teisėjui Sulli- 
van už betvarkės kėlimą.

Gražiai Pagerbė 
Oną Dovgin

Bankete Daug Svečių

Rengiasi Prie 
Sidabrinių Vestuvių

BRIGHTON PARK — Sekan
tį sekmadienį, gegužės 19-tą 
d., Alena ir Kazimieras Gra- 
niontai rengiasi prie 25-kių 
metų ženybinio gyvenimo ju
biliejaus. Bažnytinės ceremo
nijos įvyks 2-rą vai. po pietų, 
lietuvių bažnyčioj, prie 44-tos 
ir Fairfield Avė.

Banketas • ir pasilinksmini
mas prasidės 6-tą vai. vakare, 
pačių p-nų Gramontų svetai
nėje, 4535 So. Rockwell St.

Numatoma, kad šiame 25-kių 
metu jubiliejiniame minėjime 
dalyvaus šimtai žmonių, nes 
Gramontai jau per daug metų

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Waltėr Tarasevic, 25, <su He- 

len Paulauskas, 22
, James Leonaitis, 23, su Marie

Frank Lenkszus, 24, su Anuo 
Butkus, 21

(Vakar dienos sąraše buvo 
paduoti klaidingi busimų pp. 
Lenkszų amžiai: 30 ir 29. Turi 
būti 24 ir 21)

Reikalauja
Perskirų

Edward Dantei nuo Marion
Dantei

Gavo
Perskiras ’

Theresa DeFabio nuo John
DeFabio

RIGS Rado Negyvą Jauną 
Lietuvaitę

Gavo širdies Ataką.
DIIO $7 iki $«3. Dabar $3 iki $20 
0x0. «xlO, 9x12. 12x18, 10Vfcxl5 
$24 iki $89. Dabar $10 iki $12

Ir ankAftau.
0x12 tikrų or lenta Ii ų, 50 kitokių 

Iki 11x18, 40% nuolaidos

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip Yz 

D1DEL.IV KAURŲ

BARGENAI
Ncatnllmta 0x9. 8x10.9x1*4, 9x15.11x19 
Vertė
Nauji 
Verti

1$
Mleros 2x4 
1009 jardų karpetų po 5Oc jard ir aukšč. 

200 Nanjae Vclvet 1>xt2 $18.50. 
300 Naujau Wiltons 9x12 $34.50.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI.

0208-10 S. RAC1NE—Dienonrie, 3 vakarus

Hoopcstone, Illinois, bute bu
vo atrasta negyva 27 metų lie
tuvaite, p-Ie Mary Williams.

11 fl n A Gėlės Mylintiems 
11 W K ft Vestuvėms, Ban- 

! [j im mietams, Laidotu- 
**■»■*■ • vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mam,i
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Daktarai spėja, kad ji gavo 
širdies ataką, nes jau kuris lai
kas kaip velionė nesveikavo ir 
neseniai buvo atvykusi Chica- 
gon gydytis.

Tai buvo apie du-trys mėne
siai atgal. Paskutiniu laiku li
gonė gyrėsi, kad jaučiasi svei
ka, ir pereitą penktadienį buvo 
atvykusi pas pp. J. Poškas, 
6710 S. Claremont avenue, sa
vaitgalį praleisti.

I fiVC|l(|ęSTe"eįrTmue,iS 
LU ■ LlnlU Visas Pasaulio

Dalis
KV1ETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams ,

.3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 1308

Bet grįžusi namo į Hoopesto- 
ną rytojaus dieną jau buvo ne
gyva.

Vienu laiku velione ėjo Dr. 
Bundescn’o, Chicagos sveikatos 
departamento viršininko, sekre
torės pareigas.

Visi Chicagos žemaičiai bu
kite pilnai prisirengę sekan
čiam sekmadieniui, gegužės 19 
lai dienai, ši diena yra Žemai
čių Diena — Žemaičių Geguži
ne.

Žemaičių Kultūros Kliubas 
ta diena rengia Milžinišką 
Pikniką Vinco Kubaičio Dar
že, Sunset Park, prie 135tos ir 
Archer Avė.

Visi Žemaičių Kultūros Kliu- 
bo nariai-ės ir ne-nariai že
maičių patrijotai, visi skaity
kite sau už priedermę būtinai 
dalyvhuti šiame piknike. Se
kantis sekmadienis yra musų 
Žemaičių Diena.

ganizatorius, šiame savo su
manyme radau pas jus entuzi
astiška ir prielankų pritarimą.

Bėgyje vienų metų Žemaičių 
Kultūros Kliubas išaugo iki 350 
narių, šis faktąs^ pijpai įrodo, 
kad Žemaičiai nėra tokie “ku
kučiai” kaip jos pravardžiuo
davo. Žemaičiai šiandien jau 
pilnai įrodė, kad jie yra kultū
ringi lietuviai. Jie pilnai įrodė, 
kad jie moka ir gali tvarkyti 
organizaciją, nes jų parengi
mai visados yra skaitlingi ir 
sėkmingi. Ir aš žinau, kad jie

dienį..Ir kaip dar! Visi Chica
gos žemaičiai sekantį sekma
dienį dalyvaus Žemaičiu Gc-
gužinėj—Piknike.

5 usiri nkiin as S ekan i į 
Trečiadienį

Žemaičių Kultūros Kliubo 
svarbus mėnesinis susirinki-

gegužės 15 d., 7:30 vai. vaka
re Hollywood Inn svet., 2417 
W. 43rd> St.

Visi Žemaičių Kultūros Kliu- 
bo nariai-ės skaitykite sau už 
būtiną pareigą šiame susirin
kime dalyvauti. Yra laiškas iš 
Žemaitijos. Turime daug svar
bių reikalų svarstyti. Apart to, 
turėsime išrinkti darbininkus 
piknikui.

Praeitą sekmadienį, gegužės 
12-tą d., įvyko skaitlingas po- 
kilis Hollywood Inn svetainėj, 
2417 W. 43rd St., pagerbimui 
Onos Dovgin.

Svečiams buvo patiekta ska
ni vakarienė. Laike vakarienės 
buvo pasakyta daug kalbų. Kal
bėjo Onos draugai ir draugės. 
Visi kalbėtojai išreiškė širdin
giausius linkėj'mus komplimen- 
tuodami Oną už jos nuopelnus 
ir praeities darbus. Kalbėjo ir 
pati Ona ir dėkojo visiems už 
skaitlingą atsilankymą L, jos 
pagerbimo pokilį. Buvo prisių
stos kel.'os ! sveikinimo telegra
mos iš kitų miestų.

Fo vakarienei buvo 
programas, Mūris
damų, klasiškų šokių ir kitų 
pamarginimųf žodžiu sakant, 
šis suėj imas buvo smagus ir 
draugiškas, W&įŠip. vąl<arą. da
lyviai susidėsi 'įš gražios, gy
vos publikos.? ‘

gražus
susidėjo iš

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. — 

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 
Anna AUen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephirie Yushkenas, 2547 West 
45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al- 
len; F. Žukauskas—Ligonių apie- 
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. ^Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
nis; Dan J. Smith—korespond., 
2449' Fullerton Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno 
svet., 2417 W. 43 St.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL- 
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rašt., 3549 S. Hal
sted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rašt., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob., 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemett svet., 3336 Litua
nica avė. Chicago, III.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Begen —

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis 
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rast., 3144 So. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rašt., 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop* 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rast.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Jptjella Mickevičiūtė, 6925 South 

< Ar^sian Ąvę,; Kęųtrolės rašt.—

mėnesio Hollywood

Pagelb

Steponas.
Pagerbiriio Banketas

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

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

IEŠKAU DARBO UŽ BARTEN- 
DERĮ, esu1 patyręs, kalbu gerai an
gliškai, šaukite Canal 1434. išryto 
9—10. A. Miller.

HELP VVANTED—FEMALE
- Darbininkių Reikia

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

REIKALINGA SENA MOTERIS 
dirbti namuose. Kambarys, valgis 
ir mokestis. 919 West 35th St. (Ta- 
vern.).

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

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

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

bloko nuo bažnyčios. Biznis 
išdirbtas. 2259 W. 23rd PI.
aukštas. Atsišaukti Canal

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

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie šilkinių suknelių, geras 
mokestis, , nuolatinis darbas, Ray 
Garment, 1550 Milvvaukee Avė., 2 
aukštas.

SHOE REPAIRING SHOP par
davimui. Teisingas kainos pasiūly
mas bus priimtas. Dėl platesnių 
žinių kreipkitės į 10703 So. State 
St.. Chicago, I1L

REIKALINGA MERGINA <bend- 
ram ruošos darbui—-būti. Kreiptis 
į Mr, Pozin, 3351 So. Halsted St.

JAUNA MERGINA BENDRAM 
ruošos darbui, be virimo ir skal
bimo, 4939 No. Savvyer. Tel. Keys- 
tone 6563.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie single needle mašinų, 
medvilninėms plaunamoms sukne
lėms siūti, kreiptis 4:30 iki 6:00. 

EATON CARLSON CO.
1725 W. North Avė.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

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.

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.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

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

REIKALINGAS VYRAS į restau- 
rantą dišių mazgoti. Valgis ir guo
lis. 3206 So. Halsted St.

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

1 KAMBARYS, KARŠTU vande
nių šildomas, ūkės oras, prie vie
nos ypatos. Box 2353, 1739 South 
Halsted St.

BRIGHTON PARK BIZNIAVAS 
namas, storas ir liatas gyvenimui 
ir dviejų karų garažas. Parsiduo
da visai pigiai. CHAS ZEKAS, 
4425 So. Fairfield Avė. Lafayette 
8248.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

oa

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVES
Kultūros

STANISLOVAS SHAPKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 15 d., 1939 metais, 10:25 vai., 

sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., Kuršėnų par., Minkš- 
takių kaime.

Paliko dideliame nuliudime moterį Oną po tėvais Skodikę, du 
sunu: Stanislovą ir Edvardą, marčią Oną, 4 dukteris: Anną, Helen, 
Lilian ir Bernicę; anūkę Elaine ir daug kitų giminių. Lietuvoje— 
3 brolias ir dvi seseris.

Jau praslinko metai kai nemielaširdinga mirtis ištraukė tave iš 
musų tarpo ir paliko širdyse neužgydomas žaizdas, o namuose ne
užpildomą tuštumą. Tu, musų brangusis, pasiliksi musų atmintyje* 
visados. Tave slegia šalta žemė—musų širdį slegia didis nuliūdi
mas ir gailesys. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau, ar 
vėliau ateisime pas tave.

Nuliūdę lieka,
Moteris, sūnūs, dukterys, marti, anūkė ir giminės.

Roselando Žemaičių Domei.
Visiems jau yra žinoma, kad 

Roselande susiorganizavo Ro
selando 
Kliubas.

Šiuomi turiu pareikšti, kad 
šis Kliubas yra atskiras kliu
bas ir nieko bendro neturi su 
Žemaičių Kultūros Kliubu 
Chicagoje. ūsų kliubas nieko 
neatsako už jų reikalą.

Tie rosclandieČiai, -kurie 
esate musų Žemaičių Kultūros 
kli’^o nariai ir esate pilnai 
užsimokėję savo duokles, esa
te teisėti musų kliubo nariai ir 
turite lygias privilegijas musų 
kliube.
' Jei jus priklausote kitame 
kliube, tas yra jūsų ypatiš- 
kas reikalas ir jums tų tiesų 
nieks negali uždrausti.

Tądgi, kurie rošelandiečiai 
pageidaujate būti žemaičių 
Kultūros Kliubo nariais ir to-; 
Išauš, apsižiūrėkite, kad jūsų

Paslebejušl^Nauį ienose” iš 
Stepono Narkio ir iš vakaro 
rengėjų pranešimo apie Onos 
Dauginienės rengiamą pagerbi
mo vakarą, geg. 12 d., >3-č?ą 
vai. po pietų, ir aš nuvykau 
į parengimą pasisvečiuoti. At
ėjusi į svetainę radau keletą 
žmonių, kurie triusėsi laukda
mi svečių. Apie 7 vai. vakaro 
į salę prisirinko virš š’mtas 
asmenų. V

Trys muzikantai: vienas ant 
bubnelio, o kiti du su akordeo
nais grojo labai nedarniai. Bet 
šokėjams tas didelio skirtumo 
nesudarė, nes jie šoko savo
tiškai.

Pirm vakarienės svečiai ir 
pagerbtoji visi prie baro buvo 
vaišinami, o kiek vėliau visi 
nuėjo į skiepą vakarienauti. 
Susėdus prie stalų, gaspadinės 
visus aptarnavo skaniu maistu, 
kurio pagamintoj a rodos buvo 
A. Adams. Na, ir kiek vėliau 
Steponas Narkis užvedė prakal
bas. Jis kalbėjo apie Onos Dau
ginienės nuopelnus.

čia buvo keletas žymesnių 
svečių, kuriuos p. Narkis pa
stebėjęs ir juos įtraukė kal
bėti. Kalbėjo p. Steponavičius, 
“Pirmyn” choro vedėjas; p; 
Rypkevičius, Ark. Geniotis, p. 
Biekša, p. Jasikas. Jie- kalbėjo 
rimtai ir įspūdingai. Po to An
drejevas su savo vaikučių gru
pe pašoko keletą kiniškų ir ru
siško pobudž.k) šokių. Kaip kas 
dar mane, kad padainuos vado
vybėje p. Steponavičiaus “Pir
myn” choro nariai, bet jie ne
dainavo.

Vistiek, kaip jau buvo, aš 
p-niai Dauginienei linkiu daug 
laimės ir geros kloties iki ki
to jos pagerbimo ir gimtadie
nio pokilio.

— Toleikos Barbora.'

M. L£UČW&; 1118 E. 65th St.; 
Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną menes, 1:30 
vai. popiet, Hollywood salėj, 2417 
W. 43rd St. .

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Killis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
lakis—Fin. rašt., 3842 So. Union 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. <rašt., 
4539 So. Whipple St.; J. ‘ Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 South 
California Avė.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas, 

< 831 W. 33rd St.; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald Avė.; Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victbry 3687; K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 

j pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną,
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 

^moterys nuo 18 iki 45 metų.
MORNING STAR KLUBO VALDY- 
BA 1940 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rašt.—Stasys Bėneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum
boldt 2285; Ižd.-+-Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

VIENAS GRAŽIAI fornišiuo’tas 
kambarys vyrui ar vedusiai porai. 
Privati šeima, suaugę. 7006 South 
Talman Avė.

5 AKRAI ŽEMĖS, didelis 4 kam
barių namas, garažą s, didelė viš
tidė, cementine, 2 kiti budinkai, 
geriausias bargenas, $980, verta 
dvigubai. J. Dvorak, Be Motte, Ind.

Pirkite tose krautuvėse,' ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas — Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė,, tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALP. 
KLUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J. 
Stul—Vicė-pirm.* 2453 W. 45th 
Place; Helen Chapąp—Prot. rašt., 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Fin. rašt., 4301 Archer Avė.;

W. 64th PI.; N. Viršilienė — Iž-

WHOLESALE, FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

SUSIRINKIMAI
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 

POL. KLIUBO 
įvyks gegužės 
3600 W. North avė. 8 v. v. Nepa
mirškite atsilankyti, turėsim svar
bių pasitarimų. —Valdyba.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLIU
BO narių mėn. susirinkimas įvyks 
šiandien, gegužės 15 d. 7:30 vai. 
vak., Hollywood svetainėje, 2417 
West 43rd St. Žemaičius ir žemaites 
kviečiame skaitlingai atsilankyti į 
susirinkimą. —Valdyba.

narių susirinkimas
16 d., 1940, svet.:

Real Estate 
Taksų Mokėtojų 
Atydai

BU1LDLNG MATER1AL 
Statybai Materioias

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

MOV1NG AND EXPRESS1NG 
Ferkraustymas ir Važma

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

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui

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

Parduoda išpūdintą 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, I1L

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

Pareiškimą protesto galite1 
padaryti “Naujienų” raštinėj, j

Atsineškite toksų bilas į 
‘Naujienas** ir šį patarnavi
mą gausite veltui. —T. R.

FINANCE AND LOAN S 
Finansai ir Paskolos

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

PASKOLOS ANT PIRMŲ mor- 
gičių nuo 1 iki 20 metų visais len
gvais mėnesiniais atmokėsimais. 
Dėl platesnių informacijų kreipkitės 
į Gediminas Building and Loan 
Assocation. 4425 So. Fairfield Avė. 
Lafayette 8248.

do glob., 3435 So. Wallace St.; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4553 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—J. D. 
Siman’s, 2520 W. 70th St.; Sekre
torius—Vytautas Uznyš, 3232 So. 
Emerald Avė.; Iždininkas—Paul 
Petraitis, 812 W. 33rd St.; Fin. 
rašt.—Antanas Rudokas, 4547 So. 
Washtenaw Avė.; Iždo Globėja— 
Julia Petraitienė. 812 W. 33rd St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 
3-čia trečiadieni kiekvieno mėne
sio 7:30 vai. vakaro Hollywood 
Inn svetainėje, 2417 W. 43rd St

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION OF CHICAGO 
2202 W. Cermak Road 

CANAL 8887
BEN. J. KAZ ANAUS KAS, RaŠt.

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

* 2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield Ir Paulina gat)
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654-ios AMERIKOS PLIENO BENDROVĖS 
YRA ORGANIZUOTOS, SAKO CIO.

Plieno Konvencija Pritaria Rooseveltui
Morrison ganizavusi 654 stambiausių 

plieno įmonių Amerikoj ir na
rių priskaito iki 550,000.

Šioje konvencijoj, kaip jau 
buvo minėta vakar, bus likvi
duotas Steel W0rkers Organiz- 
ing Commitlee, kurį C I.O. į- 
steigė plieno pramonei suorga
nizuoti. Visi nariai bus pe. kelti 
į “tikrųjų” unijų, Amalgamated 
Association of Iron, Steel 
Tin Workers, kuri taipgi 
klauso prie C.I.O.

Kalbės Lewis.

Vakar Chicagos
viešbutyj iškilmingai p asidėjo
Antroji C.I.O. Plieno Unijos
kovencija.

Pirmas dalykas kuris krito 
visiems į akis, buvo tas, kad 
konvencijos vadai ir delegatai

L. Lewis’o nusistatymui piiei 
Rooseveltų.

įžanginėj kalboj prezidentas 
Plmip Murray ir kiti kalbėtojai 
labai draugiškai atsiliepė apie 
Roosevelto politikų, ir ypatin
gai pabrėžė, kad sutinka su 
užsienio politika.

550,000 Narių.

Konvencijoj pasirodė, kad
nija dabartiniu laiku turi suor-

jo

u-

Raportai Apie 
Užsidariusių 
Bankų Stovį

Kur Kreiptis Jeigu Pinigų 
Negavote

'’ apsk"
a . k lik ida- 

to.ius Charles . Albcrs pa- 
' bė sekamus raportus apie 

, k stovį:
Devon Trust and Savings — 

Išmokėjo 5%; žada — turbut 
nieko;

Elmwood Park Statė — Išm.
— 291Z; žada dar porą %%;

E st~n State — 5%—5%;
Eąuitable Trust and Savings

— 38%—5%;
Exchange State — 42%—3- 

4%;
First Englevvood State — 

60%—10%;
F’rst Italian State — 37’/2% 

—5-10% ;
First State cf Barrington— 

75%—5%;
First State of Chicago Hei- 

ghts — 30%-—3%;
Forest Park Trust and Sav

inas — 35%—5%;
Fu’Ierton State — 39%5%;
Garfield State — 447c—0%;
Glencoe State — 55%—5%;
Halsted State — 60%—5%;
Homevvood State — 40%

— -20%;
”umbo!dt State — 40%—

~ _ei io%-
. - S*-'- — 8%- -

8%:
Industrial State — 45% 

5%, ir
Italian Trust and Savings 

Bank — 45%—5%.
^’^osio., skaitlinės prie 

vardn narado kiek jie 
*" okėjo, o paskutinės — kiek 
ne dar žada mokėt’.

Jeigu iš paduotų bankų ne
gavote pažymėtu pinigų, tri 
kreipkitės prie receiverio Chas. 
TT. Albers, adresu 7 South 
Deartom street.

Apskritis Žada 
Tiesti “Super- 
vieškelius”

and 
pri-

Tarp svarbiausių pasiūlymų 
konvencijos pradžioj buvo re
komendacija Rocseveltui su
šaukti visuotiną konferencijų 
bedarbių reikalu ir nuodugniu 
perkratymu santykių tarp ūki
ninkų, darbininkų ir kapitalo 
surasti išeitį bedarbei prašaliu-

N A UJIENŲ-ACME Telephulo
VOKIEČIŲ TANKAS KAŽKUS BELGIJOJE

M

Pinigai Yra 
Purvini

Todėl ir Pirštinių Reikia.
Už chroniškų ubagavimų po

licija suėmė ir teisman patrau- 
šiandien konvencijai prakal- kė 42 metų chicagietį Patr’ck 

jų sakys generalis C.I.O. vadas, Murray, 667 Madison street. Jo 
John L. Lcwis. Rs. rūbuose atrado, porų guminių

Galvoja Kur Pinigų Gauti.
..ook apskričio valdyba pla-» 

nuoja Chicagoj ir priemiesčiuo
se išvedžioti kelioliką didelių 
vieškelių, taip vadinamų ‘ Su- 
' - ieškelių”, kuriais automo- 

1 ų susisiekimas galėtų judėti 
nekliudomas pavojingų kryžke
lių ir susigrūdimų.

Tam tikslui re kės nemažai 
pinigų, kelių o gal ke iolikos 
m lionų. Apskričio valdyba da
bar galvoja kur pinigus gauti. 
Yra keli pasiūlymai: pasiskolin
ti iš R.F.C., išleisti bonus arba 
gauti pinigus iŠ valstijos gaso- 
lino taksų fondo.

Berniukas Žuvo 
Penki Sužeisti 
Dideliam Gaisre

Sako, Kad Namas Buvo 
Padegtas.

NORTIISIDE.—12 metų ber
niukas hutroško ir penki kiti 
žmonės buvo sužeisti didžiulia
me gaisre, kuris sunaikino tri
jų aukšti] apartamentinį 
Northsidej, adresu 607 
Elizabeth street.

Nu troškęs berniukas 
John Pontrelli.

narnac

pirštinių.
“Kam jas naudoji,” paklausė 

miesto teisėjas Luczak.
“žinai kaip yra šiais laikais,” 

atsakė ubagas. “Plirgai kariais 
purvini ir visokiomis bakterijo
mis užkrėsti.

Murray gavo užsimokėti $25 
pabaudos, bet kadangi nei 
“purvinų” pinigų neturi, tai tu
rės bausmę išdirbti kalėjime.

Moteriškė Pasikorė
Kalėjime

Sužeistieji yra:
Frank Pontrelli, berniuko tė

vas;
Dominica, jo motina, ir
Frank Jr., 1 mėnesio kūdikis.

detektyvai, Edvvard Dooley ir
Stanton avenue poli t'ci jos Emil Smicklas, kurie patroliuo-

nuovados kalėjime pasikorė 36 darni gatvę skvadkaryj pastebė- 
metų moteriškė Eva Carler. Ji jo gaisrų ir įbėgo į namų mie- 
buvo suimta užvakar vakare ’ gančius namiškius žadinti, 
prie 31-mos ir Micbigan. Ugniagesių departamentas

Policija dabar ieško moteris- spėja, kad namas buvo pa deg
li ės giminių ar pažįstamų. tas.
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LIBERTY GROVE
WILL0W SPRINGS, ILLINOIS

Kad pasiekti Liberty Grove, reikia važiuoti 
Archer Avenue—4A keliu iki Willow Springs 
kelio. Šiuo keliu pasukti j šiaurę ir, pavažiavęs 
apie pusę mylios, privažiudsi kelią po kairei, 
kuriuo ir privažiuosi daržą.
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PA VASARINIS

PIKNIKAS

VAKAR CHICAGOJE
• Michigan ežere, prie 89- 

tos gatvės susikūlė du preki
niai laivai pilni geležies rudos. 
Abu buvo gerokai apgadinti ir 
dabar randasi prie 91-tos gat
vės prieplaukos remontui. įgu
lų nariai išliko* sveiki.

• Chicagoj vakar susiorga
nizavo “Viešojo Knygyno 
Draugai”, kurie įvairiais bu
dais, pinigais, propaganda ir 
darbu teiks pagalbą Chicagos 
viešąjam knygynui. Chicagos 
knygynas serga chronišku pi
nigų trukumu ir dažnai neturi 
kuo naujų knygų pirkti.

• Už ėmimą pinigų arklių 
lenktynių lažyboms miesto teis
mas priteisė dar 5 Chicagcs 
“bukius” užsimokėti po $5.00 
pabaudos.

e Porą dienų atgal prie H g- 
gins Road, Eik Grove valščiuj, 
buvo atrastas negyvas inžinie
rius Alfred Gallagher, iš Oak 
Park, III. Automobilis buvo su
degęs, ir atrodė, kad Gallagher 
žuvo ugnyj. Bet vakar korone
rio džiurė nusprendė, kad Gal- 
laghcr nusižudė.

• Piktadariai apiplėšė “.gro
žio salioną” adresu 1457 De
von avenue. Pasiėmė $15.00.

Traukia Republic 
Steel Atsakomybėn

Fedcralė darbo taryba gavo 
skundą ir žada traukti atsako
mybėn garsiąją Republic Steel 
firmą už šnipų naudojimą ir 
trugdymą darbininkams orga
nizuotis unijon. Bendrovė buk 
grąsino, kad iškels dirbtuves iš 
Chicagos, jeigu darbininkai 
bandys įvesti uniją.
t s ■ .

Suėmė Lietuvį, 
Ieško Jo Jauno 
Draugo

Turėjo Kišenes Pilnas 
Dešimtukų.

Ties 1127 Wcst Jackson bul
varas, parkų distrikto policija 
sustabdė automobilį, kuriame 
važiavo du jaunuoliai. Policis- 
tams ėmus juos kamantinėti, 
vienas spruko iš automobilio, 
ir pabėgo, nežiūrint to, kad po- 
licistai pradėjo šaudyti.

Antras automobilio keleivis 
buvo Jonas Adomaitis, 23 melų 
lietuvis nuo 2038 Coulter street. 
Jis turėjo dvi $10 banknotas ir 
$12 dešimtukais kišeniuose. Ka- 
mantinėjamas Adomaitis atsa
kė, kad jo pabėgęs draugas išsi
ėmė pinigus iš banko ir davė 
jam juos palaikyti.

Policija pabėgėlio ieško

Nubaudė Keturis 
Už Triukšmą Prie 
Balsavimo Stoties

Užsimokėjo $100 ir po $50.
BRIDGEPORTAS. — Apskri

čio teisėjas Jarecki vakar pa
skyrė stambias pinigines pabau
das keturiems politikams už 
skandalinimą prie 11-to wardo 
49-to precinkto stoties laike ba
landžio 9 nominacijų. Bridge- 
portas priklauso 11-tam \var- 
dui.

Nubaustieji yra Kasimir Jan
kauskas, 1901 W. 31th street, 
John J. Cagney, 2601 S. Halsted 
street, Richard Steinke, 3052 
Lymąn street, ir Charles Baske, 
2929 Kelley street. Jąnkauskas 
užsimokėjo $100, o kiti trys po 
$50.

Dr. Alex J. Prominski, kuris 
taipgi buvo apkaltintas t.iukš- 
mavimu, buvo išteisintas ir pa- 
liliosuotas nuo bausmės.




