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600,000 VYRU MUŠIU LINIJOJ
f

Prancūzai numetė vokiečius atgal 
Sedan miesto sektore

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
15. — Francuzijos karo komur 
nikatas, išleistas trečiadienio 
vakare, sako, kad apie puse 
nacių kariuomenės, antradienį 
persikėlusios Metise upę ir pa- 
sistumusios dar dešimtį mylių 
Francuzijos giluinon, tapo nu
stumta atgal per upę.

Vokiečiai pasistūmė dar de
šimtį myl.’ų į Francuziją, bet 
trečiadienį jiems teko pasi
traukti atgal ir už Meuse upes 
jie atlaike tik keturių mylių 
gilumo kylį.

Bendra mūšių linija trečia
dienį ėjo nuo Zeeland, per Na- 
mur, Belgijoj, iki Sedan mie
sto, Francuzijoj. šitoje linijo
je kariauja 600,000 vyrų — 
pusė jų vokiečių, kita sąjun
gininkų. Mūšiai įvairiuose lini
jos sektoruose vadinami ben
drai Muese upės Mušiu, nes 
upė teka taip Francuzijoj, kaip 
Belgijoj, ir abiejose šalyse 
siaučia atkaklios kautynės. Jis 
jau dabar vadinamas didžiau
siu istorijoj mušiu. Jis vis stip
rėja, plečiasi.

Taip vokiečiąr, kaip - francu- 
zai vartoja^ geriausius, modej- 
nlausius karo pabilkius. Vokie
čiai net vartoja tankus, kurie 
meta ugnį 70 jardų prieky n. 
Vokiečiai gabena , j Sedan sek- 
torą sustiprinimus, gabena 
juos ir franeuzai. Imtinės pa
silieka balanse, trečiadienį jos 
nenusvirus os ton ar kiton pu
sėn.

Mūšių linija pagal Meuse upę 
eina į šiaurę. Francuzų ir bri
tų pranešimai kalba, kad tre
čiadienį Vokietijos kariuomenė 
nustumta atgal ir kairiajame 
mūšių sparne, šiaurėje, Belgi
joje. Bet ir čia eina lyg tąsi- 
nės — lyg vingiavimas, pasi- 
stumiant pirmyn viename pun
kte, tai pasitraukiant atgal ki
tame. Vis gi tenka pasakyti, 
kad naciai daro progresą, nors 
povai stumdami belgus ir są
jungininkus iš vienų bei kitų 
pozicijų.

—X—X—X—
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

15. — Vokietijos karo vado
vybės pranešimas trečiadienį 
skelbia, kad naciai pralaužę 
Maginot liniją Sedan miesto 
sektore. Tiksliau pasakius, pra
laužta ne pati Maginot linija, 
bet jis pratęsimas į šiaurės 
vakarus. Francuzų kontratakos, 
sako vokiečių pranešimas, ne
pavykusios. Vokiečiai atlaike 
užimtas vietas.

Belgijoj gi Vokietijos armi
ja paėmė du Namur tvirtovės 
fortus. Vokiečiai atmušę fran
cuzų tankų atakas.

Vokietijos komunikatas kal-

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

Debesuota; truputį šilčiau; 
apistipriai pietų vakarų vėjai, 
pas!keičią į šiaurės vakarų vė
jus; saulė teka 5:29 v. r., leL 
džiasi 8:03 v. v.

ba, kad vien trečiadienį naciai 
nušovė 200 sąjungininkų lėk
tuvų. Viso per paskutines še
šias dienas naciai sunaikinę 
1,400 sąjungininkų lėktuvų.

Vokietija paims Ho- 
landijos geležinke

lių inventorių
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

15. — Vokietijos darbininkai 
siunčiami į Holandiją paimti 
traukinius, lokomotyvus ir ki
tokį geležinkelių inventorių, 
kurio naciams trūksta reiche. 
Grobis bus didelis.

Vien iš Danijos, kuri yra 
mažesnė nei Holandija, naciai 
paėmė tarp 500 ir 700 lokomo
tyvų, 5,000 pasažierinių ir 12,- 
000 prekybinių vagonų.

100,000 Holandijos 
karių žuvo kare

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
15. — Holandijos užsienių rei
kalų ministeris Eclco N. van 
Kleffens .treČaeŲenį? pareiškė, 
kad iš 400,00d Holandijos ar
mijos kareivių žuvo apie 100,- 
000 arba ketvirta dalis. Holan-. 
dijos gi laivynas susijungė su 
sąjungininkų laivynais.

Išgabeno 26,000 vai
kų iš Paryžiaus

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
15. — Trečiadienį iš Paryžiaus 
išgabenti 26,000 mokyklos am
žiaus vaikų.

Daug belgų bėga 
Į Francuziją

BRUSSELS, Belgija, geg. 
15. — Nenutrūkstanti Belgijos 
civilių gyventojų srovė plaukia 
į Francuziją. Belgai dar prisi
mena gyvenimą Pasaulio karo 
metais, kai šalį okupavo na
ciai, ir prisimindami bevelija 
vykti į svetimą kraštą, ažuot 
vėl patekti į nacių jungą, jei
gu Hitlerio armija okupuotų 
Belgiją.

Britanijos pasiunti
nybe Šveicarijoj de

gina dokumentus
BERNE, Šveicarija, geg. 15.

— Britanijos pasiuntinybės 
Šveicarijoje degina dokumen
tus. Tą patį daranti Francu
zijos pasiuntinybė. Tai esąs 
ženklas, kad abiejų šalių pa
siuntinybės ruošiasi išsikrau
styti iš Šveicarijos, jeigu Vo
kietija užpultų ją.

Šveicarijos mobiliza
cija pabaigta

BERNE, Šveicarija, geg. 15.
— Šveicarijos karo vadovybė 
trečiadienį paskelbė, kad armi
jos mobilizacija pabaigta ir 
kiekvienas kareivis stovi pa- 
skirtoje jam vietoje.

KARO ŽINIŲ 
SATRAUKA

-----------—-----

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
15. — Apie 600,000 kareivių 
— pusė jų sąjungininkų, kita 
vokiečių —- šiandie dalyvauja 
Meuse upės mūšy. 

-- X---X---X--
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

15. — Vokietijos karo vadovy
bė skelbia, kad naciai įlaužė 
Maginot liniją ties miesteliu 
Sedan, Francuzijcje.

Paryžiuje ir Londone sąjun
gininkai tvirtina, jogei Magi
not linija pasilieka nepažeista.

--X-- X-—X--
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

15. — Mušis, kuris nulemsiąs 
Europos likimą šimtui metų, 
prasidėjo — kalbama Francu- 
zijoje. Hitleris metė į mūšį vi
są Vokietijos galią, visus sep
tynių metų karui prisiruoši
mus.

NAUJIElĮjŲ-ACME Telephoto

Meuse, upė, kur dabar vyksta kruviniausias mušis, 
kokį pasaulis kada nors yra malęs. •

......................-----................. '...... ................ '■■■' ■ '.-V-

VIEN SĄJUNGININKAI SULAIKO HIT
LERIO DOMINAVIMĄ PASAULY

BOURNEMOUTH, Anglija, socializmu, jeigu naciai laimės, 
geg. .15. — Anglijos Darbo Nes kur.tik mekanizuotas Ati- 
Partijos konferencijoje trečia- la pravažiavo, visur darbin’n-
dienį kalbėjo Leon Blum, Fran- kų judėjimas ir kiekviena dar-
euzijos socialistų vadas ir bu
vęs Francuzijos.. ^pnemj eras.

Blųm nuginčijo argumentą, 
jogei dabartinis karas Europo
je esąs kapitalizmo konfliktas. 
“Aš nežinau kas atsitiks su ka
pitalizmu, jeigu mes pralaimė
sime karą”, pareiškė Blum, 
“bet'aš žinau kas. atsitiks* sų‘

Vokietija laimėjo 
18 aerodromų

LONDONAS, Anglija, geg. 
15. — Užkariavimas Holandi
jos davė Vokietijai dar 18-ką 
aerodromų ir hidroplanams uo
stų.

Italija ir Ispanija 
stosiančios karau
LONDONAS, Anglija, geg. 

15. — čia vyrauja nuomonė, 
kad į keletą dienų Italija ir 
Ispanija stosiančios karan Hit
lerio pusėje.

Nacių garnizonas 
Narvike neilgai 

besilaikysiąs
STOCKHOLM, Švedija, geg. 

15. — čia gaunami praneši-- 
mai, kad nacių garnizono pa
dėtis Narvike darosi vis sun
kesnė. Jis neilgai galėsiąs lai
kytis. Vokietijos lėktuvai at
gabena naciams sustiprinimų 
ir provijanto, bet garnizonas 
turi tik mažuosius ginklus, kaip 
šautuvus ir kulkosvydžius; jis 
neturi artilerijos.

' Sudegė Alabama 
arsenalas

MONTGOMERY, Ala., geg. 
15. -— Antradienio vakare ki
lo gaisras nacionalinės milici
jos arsenale. Gaisras sunaiki
no $45,000 pastatą ir apie $1,- 
500,0Č0 vertės karo pabūklų 
ir aihunicijos.

bininkų įstaiga tapo sunaikin- 
tj?^- ... . .

Blum /pranašavo, kad kruvi
nas Hitlerio despotizmas su
grius, kai tik jį ištiks pirmas 
nepasisekimas. O kadangi de
mokratines šalys yra laisvos, 
tai jos gali pergyventi ir ne
pasisekimus. > ■

.Vokietijos parašiu
tininkai specialiai

ruošiami
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

15. — Vokietijos parašiutinin
kai buvo paruošti specialiais 
pratimais.

Jie paprastai nuleidžiami iš 
3,000 pėdų augštumos. Nuleid
žiami grupėmis 10 * 15 kare’- 
vių. Kai jie leidžiami žemyn, 
lėktuvas skrenda 125 mylių va
landoj greitumu. Nusileisti pa
rašiutininkams ima laiko 4 mi
nutes 10 sekundų.

Kiekvienas parašiutininkas 
turi Pemmican dešrelių, kurios 
yra ypatingai maistingos. Be 
to, turi pupų, keletą kenų pre- 
zervuotos mėsos, dž ovintų vai
sių ir keletą šmotų šokolado. 
Kiekvienas parašiutininkas taip
gi turi specialių piliulių, ku
rios veikia prieš nuovargį, ir 
pakietą vyno ’rukšties, pašali
nančios troškulį, kai ji ištir
pinama vandeny. »

Nuleisti parašiutininkai bū
na aprūpinti provijantu aštuo- 
nioms dienoms.

Kaizeris tebėra.
Holandijoje

POTSDAM, Vokietija, geg. 
15. — Buvęs Vokietijos kai
zeris Wilhelm gyveno Doornė, 
Holandijoje. Ryšium su karu 
Holandijoje reikšta abejonė dėl 
jd likimo. Trečiadienį duotą su
prasti, kad buvęs kaizeris te
bėra Holandijoje.

--X--X--X--
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

15. — Berlyne jaučiama, kad 
vokiečiai dar nepadarė kontak
te su svarbiausiomis sąjungi
ninkų jėgomis. Kai svarbiosios 
sąjungininkų jėgos bus mestos 
į mūšį, vokiečiai mano, jų ofen- 
syvas tur būt pasidarys lėtes
nis.

—X--X-- X--
KARO FRONTAS FRANCU- 

ZIJOJE, geg^ 15r Francuzi
jos kareiviai kalba: Vokietijos 
kariuomenė gera — bet musų 
geresnė. >

—X--X-- X--
LONDONAS, Anglija, geg. 

15. — Holandijos armija ka
pituliavę, bet laivynas tebeka- 
riauja sąjungininkų pusėje, sa
ko Holandijos pasiuntinybės 
Londone komunikatas, išleistas 
trečiadienį. Manoma, mūšiuose 
žuvo apie 100,000 Holandijos 
kareivių.

■--X--X--X--
BRUSSELS, Belgija, geg. 

15. — Nenutrūkstanti srovė 
Belgijos pabėgėlių plaukia į 
Francuziją. Belgai, pergyvenę 
Vokietijos okupaciją Pasaulinio 
karo metais, vyksta į svetimą 
šalį, ažuot vėl patekti į vokie- 
čių jungą, jeigu naciai užimtų 
jų kraštą.

; --X-- X--X-- '
ROMA, Italija, geg. 15. — 

Demonstracijos prieš britus ir 
franeuzus pasibaigė Italijoje 
Bet įtempimas tebėra. Laukia
ma kuomet Mussolinis nutars 
stoti į karą. z

Įspėja, kad ameri
kiečiai užmiršią 

vaikščioti
PITTSBURGH, Pa., geg. 15. 

— Burnett M. hoseoe, apdrau- 
dos kompanijos viršininkas, ir 
George Clarksori, Vakarų Penn- 
sylvanijos Saugumo Tarybos 
sekretorius, įspėja: Į keletą 
gentkatčių anierikiečiai gali 
užmiršti vaikščiojimą, jeigu va
žinėjimo papro 
tokiu įtempu, kaip dabar. Nes 
jau dabar Amerikos gyvento
jai valiuoja J darbą sėdėdami, 
dirba ^ofisuose sėdėdami, grįž
ta namo sėdėdami, vyksta po 
darbo į parengimus ir grįžta 
atgal — vis važiuodami, Į ke
letą gentkarčių amerikiečių ko
jos galinčios 
kad ir trumpą kelionę pėsčiam 
bus sunku padaryti.

tis progresuos

tiek susilpnėti,

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Belgijoje smarkiausias mušis trečiadienį ėjo ties Lou- 

vain, kur kautynėse dalyvauja Britanijos kariai.
— -Holandijos pietų vakarų kampe holandai dar kariavo 

trečiadienį.
— Francuzija sulaikė puošniųjų traukinių kelionę Italijos 

pasieny. Sąjungininkų laivynas išplaukė iš Aleksandrijos, kaip 
pranešama, manevrams.

— Traukinių judėjimas tarp Vokietijos ir Šveicarijos su
laikytas. Atrodo, kad Šveicarija numato nacių invaziją. 600,- 
000 šveicarų mobilizuota.

— Bendrai sąjungininkai atlaikė savo pozicijas mūšiuose 
trečiadienį.

— Švedijoj organizuojami savanoriai priešų užpuolimą ko
voti.

— Belgai pastatė kariuomenės kordoną prie Rusijos am
basados Brussels mieste. Kalbama, Stalino ambasada slepian
ti Vokietijos parašiutininkus.

Meksika ruošiasi 
nacius kovoti

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, geg. 15. — Atsakngas 
valdžios atstovas trečiadienį 
painformavo, kad Meksika or
ganizuoja kariuomenės žvalgy
bą (bureau of military intelli- 
gence). Pirmoji organizuojamo 
biuro užduotis einamuoju mo
mentu bus'nti kovoti Rusijos 
ir Vokietijos slaptų agentų 
veikla. L

Egipte tamsa nakti
mis palaikoma

ALEXANRlA, Egiptas, geg. 
15, — Egipto vyriausybė tre
čiadienį pareiškė, kad įsaky
mas palaikyti tamsą nakties 
metu šalies svarbiuose centruo
se pasiliks galioje neribotą lai
ką. Vyriausybe pašaukė tarny
bon kai kuriuos rezervų kari
ninkus.

10,000 nacių lėktuvų 
atakai prieš Angliją

NEW YORK, N. Y., geg. 15. 
— Čia eina gandai, leidžiami 
žmonių, kurie pažįsta gerai Vo
kietiją, kad naciai turi 10,009 
lėktuvų specialiai Anglijai už
gulti. Vokietijos vadai (reiškia, 
Hitleris) parinksią momentą 
užpuolimui.

Tie gandai neseniai butų bu
vę mažos reikšmes. Bet šian
dien, naciams draskant mažą
sias šalis ir spaudžiant net ben
dras sąjungininkų karo pajė
gas, ir šitokie gandai randa pa
sitikėjimo.

Submarinas Sųualus 
vėl tarnyboje

PORTSMOUTH, 'N. H., geg. 
15. — Prieš metus laiko nu
skendo Jungt. Valstijų subma
rinas Sęgialus. Nelaimėje žu
vo 26 jo įgulos nariai.

Dabar, trečiadienį, atremon
tuotas Squalus paskirtas vėl 
Jungt. Valstijų laivyno tarny
bon. Jis tačiau pavadintas ki
tu vardu — Sailfish.

Britanija nupirkusi 
200 Amerikos laivų

NEW YORK, N. Y., geg. 15. 
—Dienrašt's “The Daily News” 
praneša, kad Britanija nupir
kusi Jungt. Valstijose 2’00 lai
vų. Tai esą žvejų laivai, eže
ruose plaukiojančios baržos ir 
pasenėję prekybininkai laivai.

Svarsto asignavimo 
WPA darbams 

fondų bilių
WASHINGTON, D. C., geg. 

15. — Jungt. Valstijų atsto
vų rūmai pradėjo svarstyti bi
lių, kuris prašo kongresą pa
skirti WPA darbams ir pašal
pos reikalams ateinančiais me
tais $975,000,000. Norima grei
čiau šitą bil.'ų apsvarstyti, ir 
prisiruošti svarstymui biliaus, 
kuris reikalaus asignuoti nepa
prastą priedą krašto apsaugos 
biudžetui.

Nuleis i vandeni du 
Jungt. Valstijų 

šarvuočius
PHILADELPHIA, Pa., geg. 

15. — Naujas Jungt. Valstijų 
šarvuotis Washington bus nu
leistas i vandenį birželio 1 d. 
Jis yra 35,000 tonų laivas. Ki
tas šarvuotis, North Carolina, 
tokio pat didumo kaip Washing- 
ton, bus nuleistas į vandenį 
birželio 13 d.

KAUNAS. — Grudų gamybai 
ir apyvartai metai iš metų di
dėjant, Lietūkis parengė naują 
grudų elevatorių plėtimo ir 
naujų grudų sandėlių statymo 
planą. Pagal jį dabar šįmet nu
matyta pastatyti grudų sandelių 
Kupiškyje, Pandėlyje, Simne, 
Tytuvėnuose, Laukuvoje ir 
Švenčionėliuose. Visų šių san
dėlių statyba kaštuos apie 450,- 
000. Ateinančiais metais nori
ma praplėsti Kauno elevatorių 
ir pastatyti dar septynis sandė
lius, o 1942 metais dar aštuo
nis sandėlius.

KAUNAS. — Valstybinio ta
bako fabriko Vilniuje direkto
rius Maskvoje užpirko labai 
daug tabako žaliavų. Taip pat 
užpirko tabako Belgijoje, Tur
kijoje, Bulgarijoje ir kitur. Už
pirktųjų tabako žaliavų užteks 
visiems metams.

“Naujienų” Pinigų 
Siuntinio Skyrius

- SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
. 1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois
Ofisas atidaręs kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po
piet
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Uranija ant bedugnės krašto...
(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA)

(Tęsinys)
Bet Rumunijos karalius visai 

nebuvo užinteresuotas paleisti

knygų prieš save ir savo meilu* 
žę ir Įsakė jam pasilikti namie. 
Geležinė Gvardija matydama 
gerų ramstį Hitlerio asmenyje, 
nelabai bijojo represalijų iš ka
raliaus puses; antra, jiems nie
ko tokio primesti negalėjo, nors 
nebe jų rankų apsiėjo užsienyje 
Titulesko nunuodijamas, bet į- 
rodymų nebuvo ir galėjo būti 
tuo atžvilgiu ramus.

Karalius taip pat puikiai ži
nojo, kad be tam tikrų kaltini
mų jis negalės prikibti prie 
Gvardijos, todėl pradėjo juos 
po truputį kandžioti ir žirklės 
atsinepc: Vokietijos naciška 
spauda pradėjo užtarti Geležinę 
Gvardijų, o kuomet Karolis II- 
as lankėsi pas Hitlerį, anas ne
dviprasmiškai davė anam su
prasti, kad Vokietijos valdžia 
labai užinteresuota, kad, Geleži
ne Gvardija turėtų daugiau lai
svių Rumunijoje. To karaliui 
tik ir reikėjo. Parvažiavęs, vie

tėvynės išdavime ir tarnavime 
sveurnos valstybės naudai (Vo
kietijai) ir suruošęs teismą, vy
riausius vadus nuteisė už tėvy
nės išdavimą sunkiems dar-

bams.
Bet... to karaliui buvo ma

žą, nors Rumunijos kalėjimai 
stiprus ir saugus, bet už tai po
litine atmosfera labai nepasto
vi ir tie, kurie šiandien sėdi 
m misterių foteliuose, ryt gali 
būti kalėjime ir atvirkščiai.

Ir tuomet Karolis II-as pavar
tojo seną Rumunijos policijos 
metodą: apkaltinti bėgime ir 
sušaudyti...

1938 m. lapkričio 30 d. Jila- 
va miške šis karaliaus noras 
buvo išpildytas ir Geležinės 
Gvardijos vadas Kodreanu bu
vo nušautas remiantis “bėgi
mo” įstatymu kartu su kitais 
savo draugais, teisingiau pasa
kius su visu jo senuoju štabu, 
viso tuzinas žmonių.

Bet Geležinė Gvardija, kuri 
gyveno, gimė ir veikė ne dėita 
iiumumjos vidaus padėties, ne
atsirado ji Rumunijos politinia
me gyvenime todėl, kad truko 
i ašis t mes, nacionalistinės parti
jos, tokių Rumunijoje pakanka
mai yra ir nei vienas nuo kito 
nesiskiria, bet todėl, kad Hit
leriui reikėjo organizuotps pa
jėgos, kuri reikalui esant sukel
tų neramumus, aišku, po šio 
smūgio atsigavo dėka pagalbos 
iš užsienio ir ne tik nepairo, bet 
dar sustiprėjo, nes galutinai

vietos, bet ir dėl gyvybės, jies 
Geležinė Gvardija prisiekė jam 
ir karaliui atkeršyti.

Maža to, paėmus jam valdžių 
į savo rankas, Rumunijos už
sienio politika pakrypo lipk 
Prancūzijos ir jis griežtai prie* 
šinosi sudaryti besąlyginę pre? 
kybos sutartį su vokiečiais. ■

Bet visa tai vargu butų" tu
rėję didelės reikšmes, jei he 
kilęs karas ir vokiečių veržima
sis į Lenkiją.

Šiandien netenka abejoti, jog 
Hitleris verždamąsis į Lenk ją 
buvo nutaręs apsidirbti ir su 
Rumunija arba bent bijodamas, 
kad per Rumuniją gali ateiti 
pagalba Lenkijai, jei ana pasi-

Patarimas Žmonėms l,iauj!J.konstitueij^ kuri nieku'

iššaukti vidaus suirutę ir pasi
stengti, kad valdžioje atsisėstų 
jo žmonės iš Geležinės Gvardi
jos. Ir tuo metu, kuomet ru
sai ir vokiečiai lenktyniavusi, 
kuris greičiau pasieks Rumuni
jos sieną, Hitleris — sakė Ge
ležinei Gvardijai pradėti sukili
mą viduje.

bukihmo ženklas turėjęs bū
ti immsterio pirmininko Kali
nesku nužudymas ir radijo sto
ties užėmimas.

ir 1939 m. rugsėjo 21 d. po 
pietų Kalinesku buvo sostines

^GreitaiPavarg- 
stahtiems

Tae neamaBrumas, pavargimas ‘‘išąigčmimas'’, 
kurt daug žmonių kenčia, heviauorpot paeina 
16 perstdirbinio • arija miego trukumo.
Rakai’totina, tąs gailina suseku iki neveik
lios, nepaisomos sistemos reikalingumo 
Uuoauotojo. Ir kada yra! tųksv reikalas. Jus 
turite veikti tųojaus, neis vidurių netvarka 
sumažina jūsų energijų ir atima daug ma
lonumo jūsų gyveninio.

.. . .t.

Kai jūsų viduriai . gerui novirBRina. paimk 
plytelę ar dvi Ę);-Lax prie6 einant gulti, Ir 
pamatysite, ar jus nepasijausite visai nauju 
žmogumi kita dienų. Ex-Lax duoda reaub 
tatus paprastu, maloniu < budU ... be ilsi- 
tempimų ar nesmagumu.

Kas dar daugiau, Ex-Lax yra lengvai pri
imamas. Jis gardus, kaip skauus Šokoladas. 
Tiktai lOo. ii» 25o. dčžutės bet kurioj vaia, 
Unčje.

SAUOUR1TE8 i'AMEODŽIOJIMVl 
ATS IŠAKYK IT J| PAKEIČIANČIU |

Gaminama tik vienai tikras Ex-Laxl 
Įsidėmėkite raides “E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir kiekvienos plytelės. Kad 
gautumėt geras pasekmes, reikalau
kite originalio Ex-Lax.

BtBERGMAN
1524 W.63rd ST,
TEl>ROSPECT 3440

j

BERGMANU PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

inalevu, slėnu popieriaus Ir langų Seilių. 
Ateikite j didžiųjų krautuvę prie Justine 
gatvės kampo Ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdinę knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG- 
MAN'S naujuoju Tauigvaus Budžeto pla
nu. il> savaičių niokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimu'*jn dykai 
PRISTATYMAS DYKAI

Ess-A-ltce vidaus žibanti baltu ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėm imileva.
Ess-A-IUc Fiat Mnleva bihoins Ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Kss-A-Bce *1 
valandų varniSus gerui dėvisi ir nesicė. 
mėja baltai vandeny. >4

GALIONAS .............................  I
Popierių Yalyklis arba 11. R. II. po Be 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir Sežta- 

dieuials iki B P- M.
Tel. PROSPECT 3140

k ė progos atkeršyti už savo va
do užmušimą ir pasitarnauti sa
viems šelpėjams vokiečiams.

Ta proga greitai pasitaikė.
Buvęs vidaus reikalų minis- 

teris Kalinesku, kurio tiesiogi- 
n.u įsakymu buvo sušaudyti 
miške Geležinės Gvardijos va
dai, mirus patrijarchui ir tuo 
pat ministeriui pirmininkui, už
ėmė ministerio pirmininko vie
tą ir ruošėsi perreformuoti visą 
gyvenimą.

Kalinesku buvo dar jaunas 
vyras (gimė 1893 m. gegužes

tomobiliu ir nužudytas, gi kili 
sandraugiai teroristų laukė pa
čio akto įvykdymo ir sužinoję, 
jog ministeris pirmininkas nu
žudytas pasiskubino apie tai 
pranešti pasauliui ir Rumunijai 
per valstybinę radijo stotį, ku
rių užėmė vienam momentui.

Bet sukilimas neįvyko ir Ge
ležine Gvardija smarkiai nu-

ši skaitė dideliu Geležines Gvar
dijos priešu, kurie galėjo jam 
kenkti valdžioje ir todėl visa 
darė, kad ši organizacija pra
nyktų iš Rumunijos politinio 
gyvenimo. Maža to, vadų už
mušimas nustatė prieš jį galu
tinai fašistus ir jis turėjo prieš 
juos kovoti ne vien dėl savo

įsitaitty tunas jneniš-t 
bet anas atsisakė 
teisindamasis, jog 
savo likimo nepa- 

nužudy-

CRANEC'OAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefoną* PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65

5 tonus ar daugiau . .. ....... •
PETROLEUM CARBOH COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ "

Sales Tax ekstra.

z

INITIALS
COPR. I9*o. NEEDVSCRAFT SERVICE. INC.

PATTERN 2544
A O

skirtingi saizai. Viso 32 raides. Dėl trijų raidžių reikia orde
ri uoli 3 “patiems”. Aiškiai pažymėkife pageidaujamas raidos.

lio priežasčių:
1) Valdžiai buvo žinoma, kad 

laisvoje pasilikę Geležinės Gvar
dijos nariai ruošiasi nužudyti 
ne lik ministerį pirmininką, bet 
ir palį karalių ir griebėsi ata
tinkamų priemonių. Pats kara
lius kelis karius pabarė Kalines- 
kui, kad jis 
ką sargybą, 
lai padaryti 
žmogus nuo
bėgs ir todėl įvykus 
mui, valdžia gan šaltai priėmė 
šį faktą ir tuojau griebėsi ata
tinkamų priemonių, kurios pri
mine dar kartą sulloniškus pa
pročius valdžios viršūnėse.

2) Kilęs karas ir besiartinan
ti vokiečių rusų kariuomenė 
daugelį priverto pagalvoti ar 
tuo nepasinaudos abeji rumunų

tai, kas 
ir spren- 
atsisakė,

priešai, kad atplėšti 
nuo jų buvo atimta 
džiamoje valandoje 
teisingiau pasakius, 
gatvę su ginklu.

KAUNAS. — Šiemet norint 
į nesiskiria nuo tos, kurią butų pakelti durpių gamybą iki 1 
{išleidę Geležinės Gvardijos na
riai, kuriems pats karalius už
bėgo už akių save pasiskelbda
mas diktatoriumi krašte. / • •

Bet tai nereiškia, jog kara
lius jau dabar galutinai tuo at- 
yidalino nuo vokiečių ir bend
rai fašistų. Jis ir vėl sėdi ant 
dviejų kėdžių ir tik dabar jo 
padėtis tuo biauresnė, kad už 
kiekvieną valdžios aktą jis pats 
turi imtis atsakomybę, gi pir
miau pakeitęs ministerį pirmi
ninką galėjo primesti visą bėdą 
pašalintam.

Tuo didesnė Rumunijos ne
laimė, kad karalius nors dide-

milijono tonų, durpių pramonei 
sumechaninti užsakyta užsie
niuose 10 durpėms kasti ma
šinų, kurių laukiama atsiun- 
čiant iki kasimo sezonui pra
sidedant. Mašinomis kasamų 
durpių gamyba jau pradėjo 
pralenkti rankomis kasamų dur
pių gamybų.

Garsinkitės “N-nose”

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

T.L YARDS 0994
AaLad., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

miestuose su Gvardijos nariais. 
Lyg to butų maža, karaliaus iš
sakymu buvo iš koncentracijos 
stovyklos paimta kelios dešim
tys Gvardijos narių, kurie ten 
sėdėjo, ir sušaudyti kaipo įkai
tai.

Taip Karolis atkeršijo savo 
priešams, kurie norėjo užimti 
jo vietą, nes reikia atminti, kad 
Karolis II-as pats pasiskelbė 
diktatoriumi 1938 m. vasario 
mėn. išleisdamas 117 paragrafų

ir visi Hohencoleriai, labai 
menkas valdovas ir politikas. 
Nors Rumunija savo turtais 
skaitosi viena iš turtingųjų Eu
ropos valstybių, tvirtais žings
niais savo intriganto karaliaus 
vedama prie bankroto. Pragy
venimas Rumunijoje sunkus ir 
laime, kad rumunas tenkinasi 
savo “mamliga” (savotiškas 
kukurūzų maistas) ir nereika
lauja dargi duonos. Bet ar il
gam?
f Mažumos, sociale nelygybe 
laukia savo keršto valandos ir 
ji gali kartais išmušti tuo 
metu, kuomet avantiūristas 
ralius skelbs karą arba bus 
verstas gintis nuo kaimynų,
rie ateis atsiimti, kas nuo jų 
savo laiku buvo atplėšta.

(Bus daugiau)

Mrs. 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 
Sekni. pagal sutarti

AKIV SPECIALISTAI

pat

pn-

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA OI DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

z IR NAKTl: ^;
Viši Telefonai YARDS 1741-1742

4(5(15-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue •J ■

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

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 vakaru 

Seredoj pagal sutartį

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 toliregysię. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų 
i

pirma.
4712 South Ashland Av

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

• Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

KMuayklte tauaų radi# programų Antradienio Ir šeštadienio ryt- 
■Mitele, IMI vai. ryte tt W. H. L P. stoties (1480 K.) 

M POVILU IALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—1 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadi* 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Oliso Tel. • PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRG1N1A 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted SL

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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 RUSUOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ir tai gal prailgino dabarti
nės Rumunijos gyvenimą dar 
bent vieniems metams.

Charakteringa tai, jog šio mi- 
nislerio pirmininko nužudymas 
įvykdintas panašiai, kaip ir pir
mo, būtent, Jan Duca, kuris 
buvo nužudytas los pačios Ge
ležinės Gvardijos 1933 m. gruo
džio 29 d. Sinaia stotyje.

Karolis po ministerio pirmi
ninko nužudymo tuojau sudarė 
valdžią iš kariškių, pasižymėju
sių savo žiaurumu: pirmininku

No. 2544

I Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas ir valstija

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT

I 1739 So. Halsted SU Chicago, Hl.

I Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

'Oranl

jo padėjejais'gen. Gabrielių Ma- 
rinesku, Prancūzijos šalininkų, 
ir gen. lon likus, didelis Ge
ležinės Gvardijos priešas.

Paskutinio ir pirmutinio įsa-i 
kymu visi sąmokslo dalyviai su
imti tuojau po prasikaltimo į-: 
vykdymo, buvo atvežti ministe- 
rio pirmininko nužudymo vie- 
ton rytojaus dienų, rugsėjo 22 
d. 22:30 vai. sunkiame automo
bilyje, vieta buvo apsupta ka
reivių, septyni prasikaltėliai pa
statyti prie sunkvežimio jr pa
skaičius mirties sprendimų, ka
rininko (žandarų) nužudyti iš 
revolverių. Prie jų pridėjo dar 
du, kurie patys nusižudė po ne
pasisekusio radijo stoties užė
mimo, ir paliko dvidešimt kei- 
lurioms valandoms gėrėtis gy
ventojams...

Panašiai pasielgta ir kituose

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

ADVOKATAI

f 11

ADVOKATAS
7 So. Dearborn SL

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

YARDS 1419

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namo telefoną* Bninmvicir tSt*

Miesto
Kamb. 
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefoną* YARDS 1818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti

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

SUITE 1701
SO. LASALLE STREET 

Randolph 0331 
Naujoj vietoj 

OFFICE
7019 S. ARTESIAN AVĖ. 

Hemlock 1940

Yards 1139
Yards 1138

IHIHIL Hllllilllllllllllllllllllllll

Ambulance

ANTANAS M/ PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE

IBIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIt

4704 So. vvestern Avenue Phone Lafayette 8024

iiiimiiiiiiiimtmmmiimiimn

Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42 Tel. Puilman 1279

ANTHONY B. PETKUS 
Phone Grovehill 0142

Phone Cicero 2109

Phone Lafayette 3572
•A*. **

NARIAI
Chica^oSj Patarnavi
Cicero
Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

mas Diena
ir naktį

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Weat 23|-(1 Place

' East 108th Street

ALBERT V. PETKUS

6834 So. Wę0tėrn Avė,
1410 South 49th Court, Cicero

Phone Yards 4908

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue

3354 So. rlal^tėd Street
P. J. RIDIKAS

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

3319 Htuanica Avenue
S, P. MAŽEIKA

Ofiso Tol. Virginia 0036.
Residcncijos 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

Tel VAROS 3141 
VALANDOS: Nuo 11 ,ki 12. 2 tk 

4 ir 7 iki 9.
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.
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Clevelando ir Ohio inios
SLA reikalai. — Vakaruškos. — Pagerbė ponių Glugo- 

dienę. — čalis ir vėl parodė savo netaktą. — Lietu
vių salės bendrovės parengimas. — Biznierių sąjun
gos piknikas. — Lietuvių kalbos mokyklėlė. — Mo
tinos diena. i i

šiandien daugumos lietuvių 
akyse stovi Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoj. Visi akis ir au
sis ištempę žiuri ir klausos, kas 
su tuo dideliu Susivienijimu at
sitiks, ir kų ateinantis seimas 
birželio mėnesį nustatys. Kodėl 
visi tokiomis akimis žiuri? O 
todėl, kad tie nešvarus ir siau
rai žiūrintys nariai paleido į lie
tuviškų pasaulį melagingus gan
dus, ir dar nekaip, bet mirtį Su
sivienijimui pareikšdami. Palys 
būdami nariais jie turėjo tiek 
drąsos, kad magaryčioms pridė
jo ir pačių Pild. Tarybą prikiš- 
dami tokius nusikaltimus, kurie 
jokiais faktais nėra paremti. 
Tai todėl visi ir žiuri ir laukia, 
kokie rezultatai bus ateityje.

SLA 136 kuopa rengia vaka
ruškas ir kortavimo vakarą de
legatų išleistuvėms į seimą. Tai 
bus tikrai šaunios išleistuvės. 
Įvyks birželio 21 dieną Lietuvių 
Darbininkų salėje, 920 E. 79 St. 
Pradžia 6 valandą vakaro.

Didelis būrys clevelandiečių 
lankėsi Youngstown, Ohio, ge
gužės 12 dienų. Ten buvo su
rengtas pokylis pagerbimui cle- 
velandietės p. Glugodienes už 
jos sunkų darhavimąsi lietuvių 
tarpe per 20 su viršum metų. 
P-ia Glugodienė yra katalikų 
veikėja ir daug prisideda prie 
visų tautinių darbų.

negali atlyginti už jos iškentė
tus skausmus ir už tokį pasi
šventimų Šbimyną auginant. 
Kartais mes girdime nuo sūnų 
ar dukterų išsitarimus, kad buk 
tai vieno ar kito motina nėra 
pagirtina jos darbais. Tačiau nė 
blogiausiai motinai niekas ne
gali atsilyginti už pergyventus 
vargus. Mažai pasitaiko tokių 
motinų, kurios neturėtų atviros 
širdies savo šeimynai. Todėl 
motinos ir turi būti gerbiamos 
visados, ir atėjus tai ji) skirtai 
dienai visas pasaulis turėtų jas 
pagerbti.

Bet pažiūrėkime į Šių motų 
gegužės 12 dieną — pažiūrėki
me, kaip tos pasaulio motinos 
juvo pagerbtos. Milijonai mo
tinų savo dienoje buvo ašarose 
paskendusios ir jų širdys plyšo 
.š skausmo, kad jų sūnus yra 
žudomi karo laukuose. Nelai
mingos motinos neturėjo pro
gos nė pamislyti apie savo pa

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

NĄUJJENŲ-ACME Tftlephoto
BRIUSELIS, BELGIJA. -- Ugniagesidi gesina gaisrą, kuris kilo, kai vokiečių 

lakūnai numetę bombas.

tiems, kurie tuos gandus palei
do. čia didelį skandalą sukėlė 
laip pat organo “Tėvynės” re
daktorius. Už tai narių tarpe 
pasidarė nusivylimas. Niekas to 
nesitikėjo. Tie paleisti gandai 
visai be pagrindo ir be faktų. O 
jei jau organas tai išdrožė, tai 
ko norėti, kad kiti kritikai ty
lėtų. Žinoma, gal priseis kada 
nors tuos priekaištus faktais

“Dirvos” Čalis nuvažiavęs į 
Akron, Ohio, sukėlė labai daug 
nesmagumų vietos lietuvių tar
pe. Vėliau jo korespondentas 
Kalnas taipgi primaliavojo į 
“Dirvukę” visokių nesąmonių 
iš surengto apvaikščiojimo 22 
metų Lietuvos nepriklausomy-

Well, akroniečiai turėtų Ča- 
liui atleisti; tas jam priprasta. 
Jis visur taip padaro.

— ' ■ ' ' ■'..........................................................................................................................................................................................................r. <. ■ ■■ . ..■■■ ........-- .. —

vinti. Reikia tik vienybės ir su-Rimties metų gyvavimų ir pasi- kartos žmogus gana vykusiai 
tarimo dainininkų tarpe. Taipgi 
gerai pasirodė ir kiti dalyvavę 
dainininkai.

šis salės bendrovės parengi
mas įvyko tuo tikslu, kad butų 
galima apvaikščioti savo dvide-

džiaugti atliktais darbais. Beh- pasdkė prakalbų. Taipgi ir p. P. 
drovės pirmininkas Čhester Zu- Muliolis pasakė gerų istorinę 
ris pasakė ątaitnkamą kalbų iT 
nupiešė visus salės atliktus dar
bus.

P-as Zuris kaipo jaunosios

kalbą.
Bet kažin kodėl publikos at- 

sįlankė labai mažai, — galėjo 
būti apie šimtas ir pusė. Tai iš 
tikrųjų mažas skaičius. Direk
cija negali suprasti, kodėl pu
blika taip visai šaltai į šį paren
gimų žiurėjo.

Po programos . buvo, šokiai 
prie gero orkestro.

nųs negalėjo savo močiučių pa
sveikinti, nes jie buvo karo lau
ke. Tai tokis motinų pagerbi
mas įvyko šiais metais.

Ar tie beširdžiai ir kraugeriai 
diktatoriai nors kiek pamislino 
nors apie savo motinas. Jeigu

sąžinė butų juos sukrėtusi pa
misimus ir apei kitas motinas.

Gal ateis 
nos susitars 
musų sūnus 
dymui karo

ALBERT LUMBER & SUPPLY 
COMPANY

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

pėda. Ketv. pėda ..............  2c
Izoliacijos lentos—ktv. pd. 3 tie 
Maleva labai speciali reg. $2 

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

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

mas ir dykai pristatymas.

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Te!. LAFayette 2101

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

> ........ u___ _________  .

NAUJAS ANTRAŠAS
Mes taisom namus ir pastatom 
naujus mūrinius ir medinius. Ap- 
skaitliuojam ugnies nuostolius 
veltui. Mes taipgi sufinansuojam 

lengvais išmokėjimais.
Musų naujas antrašas yra toks:

ZELVIS
BUILDING COMPANY 
2716 West 42nd Street.

Tel. Lafayette 0331

Taipgi galima ačiū pasakyti 
ir Dr. Greičiūnui už paleidimą 
tokių nešvarių laiškų į tą spau
dą, kuri tik ir laukia, kad ką 
galėtų apšmeižti. Jiems buvo 
linksma, kad jie galėjo Graičiu- 
ną panaudoti kaipo savo g’zclį. 
Jiems buvo daug linksmiau už
dėti Graičiuno vardą, negu sa
vo.-Todėl jau butų laikas geros 
valios- nariams* susiprasti,, susi
tarti ir tuos Susivienijimo gel
bėtojus kiek nubausti.

Prieš kožnus rinkimus vis 
būna keliami kai kurie klausi
mai bei daromi kai kurie prie
kaištai senųjai Pild. Tarybai. 
Bet šitokį įvykis tai gal dar 
pirmutinis. Seniau kad ir tie 
patys gelbėtojai vis turėjo dau
giau gėdos. Bet dabar viską pa
miršo.

Komunistai laikas nuo laiko 
vis bandė kai kur prisiglausti, 
kad galėtų kur įsisprausti. Jie 
visuomet bandė kaip nors ir kų 
nors iš pasalų įkąsti. O dabar 
tai tikrų šienapiutę padarė 
jiems musų organo redaktorius. 
Nors jie ir žino, kad tai tuščias 
burbulas, bet jei mato organe, 
tai laiko gryna teisybe.

Todėl šis seimas ir turėtų 
daugelį tokių klausinių išspręs
ti. Turėtų padaryti kokių tvar
kų, kad ateityje tokie šmeiži
kai galėtų būti suvaldyti. To 
laukia ir tikisi daugumas narių. 
Kuopų delegatai, kurie liko į 
seimų išrinkti, turėtų apie tai 
plačiai pagalvoti ir iš anksto 
prie visko prisirengti. ' Seimo 
laikas trumpas, o darbų galy
bė. Ir dar, kad tokie šmeižikai 
gali laikų gaišinti, kad nepriė
jus prie tam tikrų klausimų.

Šitokius darbus peikia ir pa
šaliniai žmonės, kurie ir nieko 
bendro neturi su SLA. Daugelis 
net jau bijosi prie SLA rašytis, 
nes jiems jau yra įpasakota, 
kad Susivienijimas greit mirs. 
Na, ir tų padėjo paleisti pats 
vajaus vedėjas p. Jurgelionis. 
Pats duoda organizatoriams į- 
sakymus, kaip dirbti, ir pats 
pastoja kelių, kad sunkiau bu
tų narių gauti. Tai koks čia iš- 
rokavimas.

Taigi, broliai ir sesės delega
tai ir delegatės, rimtai pagalvo- 

*kite apie tai, kas daro gerą, o 
kas daro blogų mitsų organiza
cijai. Ir suvažiavę į seimą tų 
rimtai išspręskite, nes tas bus 
ir dėl' jūsų pačių gerovės.

lės bendrovė turėjo parengimą. 
Programas susidėjo iš dainų 
muzikos ir trumpų kalbų. Dalį 
programų pildė naujai susitve
ręs choras, kuriam net ir var
das dar nepaskirtas. Chorui pri
klauso apie 40 dainininkų, — 
vyrų, moterų ir merginų.

Nors kalbamas choras ir vos 
tik spėjo susiorganizuoti, tačiau 
galima pasakyti, kad pasirodė 
gana gerai. Ir jei laikysis, tai 
ateityje galės gana gražiai su
dainuoti. Chorą sutvėrė ir di
riguoja muzikas Kazys Staupas. 
Daugelis net nusistebėjo pama
tę, kad p. Staupas taip tinka
mai chorų gali diriguoti. P-ai 
S taupai yra darbštus žmonėm 
ir p. Staupas muzikų gerai su
pranta, tai nėra nė abejonės, 
kad jis galės chorų gerai išla-

Lietuvių Vaizbos Butas —- 
biznierių sąjunga — rengia pik
niką birželio 2 dienų žinomoj 
policmano farmoj netoli nuo 
Lake Shojre Blvd. Jie sako, kad 
tai busiąs labai įvairus pikni
kas su daugeliu dovanų ir ge
ru pVogrąmu. Taigi, prašo visus 
atsilankyti.

Lietuvių kalbos
Vengia parengimą 
programų gegužės
Lietuvių salėj. Kalbama mokyk
lėlę yra SLA organizacijos 
laikoma.

mokyklėlė 
su įvairiu

pa-

KKSSLKR’S PRIVATK BLKND-A BLKNDED WHISKKY. 75% Neutral Spiriu distilled from ' 
Grain. 90 Proof. Juliui Ke»»l«r Dittilling Co., lnc., Lawrenceburg, Ind.

Didelis Vartotu
Išpardavimas

I nailkar 4 pas jūsų

CHEVROLET DYLERIUS

ažoš Hos

Kiekvienas iš Musų

VARTOTU KĄRU
Yra

Milžini ška1 Vertybė!

Gegužes 12 diena buvo 
ridina motinoms pagerbti.

ski- 
Tą 

dienų visas* pasaulis turėtų at
kreipti akis į motinas ir tinka
mai jas pagerbti. Todėl, kad 
nėra .niekam nieko brangesnio 
už savo . motinų, ir niekas jai

arKaru
Popu.

,s*rbystės 
n'°deh;i,-

Dabar'.

CHEVROLET DYLERIO

laikas, kada rhoti- 
ir tars žodį, kad 
nėra auginami žu- 
laukuosc. Tai tik

tada motinos galės ramiai ir 
linksmai savo dienas praleisti. 
O šiaip jos pasilieka skausmuo
se nuo pagimdymo kūdikio iki 
jo mirties. —Jonas Jarus

Skubus patarnavimas
Patenkinimas užtikrintas 

Stanley Mitchell Co. 
Expertai Beer Co;l Valytojai.
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemlock 7407 
CHICAGO.

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

Garsinkitės “N-nose”

MADOS
KAUNAS. — Lig šiol beve’k ’ 

kiekvienais metais didžiausios 
statybos vykdavo Kaune. Šie
met ryšium ' su sostinės įstai
gų grąžinimu į Vilnių, statyba 
Kaune bus mažesnė. Tačiau vis 
dėlto le’.dimų statybai Kaune 
daug išsiimama. Nauji namai 
bus statomi Laisves Alėjoje, 
kaikuriuose neužstatytuose skly
puose miesto centre ir prie
miesčiuose. Vilijampolėj, Petra
šiūnuose. Palemone ir k t vie
tose prie Kauno ruošiamasi pa
statyti kelis fabrikus, miesto 
savivaldybė statys tris dideles 
mokyklas, be to bus statoma 
darbininkų butų kolonija. Šiau
liuose ruošiamasi statyti Pre
kybos Instituto ir Prekybos 
Mokyklos rumus, kurių staty
bai biudžete numatyta 1 mili
jonas litų, šventosios uoste bus 
statoma eilė valdinių pastatų, 
žvejų sodybos ir privatus na
mai. Taip pat šiemet be jau 
pradėto Palangos atstatymo 
planuojamas atstatymas sude
gusių Gargždų, Šilalės, Užven
čio ir kitų miestelių. Jonavoje 
planuojama statyti didžiulis 
teatras. Gaižiūnuose, Alytuje ir 
Naujojoj Vilnioj bei Prienuo
se į statybą numatyta įdėti per 
35 milijonus plytų. Gaižiuonūo- 
se be kt. bus statoma moder
ni pirtis. Cukraus fabrikui Pa
nevėžyje ir cemento fabrikui 
Skirsnemunėje jau užsakytos 
užsieniuose mašinos. Alytuje 
bus statomas vietinio tabako 
apdirbimo fabrikas. Mokyklos 
statyba, jei- tik užteks staty
binės medžiagos, bus plečiama 
visame krašte. Taip pat ruo
šiamasi pastatyti kelias naujas 
dideles plytines.

KAUNAS. — Valstybės drau
dimo įstaiga jau kuris laikas 
padeda joje savo turtų apdrau- 
dusiems ūkininkams įsitaisyti 
nedegamos medžiagos stogus. 
Vietose, kur daugiau, yra žvirg- 

duodama apdraudusiems 
•turtų ūkininkams nemo- 

naudotis cementinėms 
gaminti staklėmis, o

savo 
karnai

vietose, 
daromi 
mai.

kur žvirgždo nėra — 
piniginiai primokeji

4442

No. 4442—Išeiginė suknelė su 
švarkeliu. Sukirptos mieros 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per 
krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųstu pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted S t., Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St, Chicago, lū.

Čia įdedu 16 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No-----------

Mieros ___________  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

ir ralSįl
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u $9PENKTOJI KOLONA
HOLANDUOJE

žin ką butų dariusi, nebūtų ga
lėjusi sulaikyti Hitlęrį nuo jo 
banditiškų žygių, — ypač kuo
met tuos jo žygius rėmė ir te
beremia Maskvos diktatorius.

Kaip Klaipėdos krašto gyventojai 
buvo apgauti

Amerikos politika ir karas
Vokiečiams įsiveržus } Vakarų Europos pajūrio ša

lis, Amerikoje žymiai padidėjo žmonių susirūpinimas dėl 
karo. Juo toliau į vakarus laužiasi Hitlerio armijos, juo 
labiau Amerikos žmonėms pradeda rūpėti, kas bus, jeigu 
naciams pavyktų sumušti sąjungininkus. Europos karo 
klausimas pradeda nustelbti šio krašto vidaus problemas. 
Labai galimas daiktas, kad apie vidurvasarį tas klausi
mas pasidarys taip opus, jogei jisai dominuos visą Ame
rikos politiką.

Tuomet gali išsipildyti Hugho Johnsono pranašavi
mas, kad Europos karas nušluos opoziciją prezidento 
Roosevelto kandidatūrai, ir Jungtinės Valstijos pirmą 
kartą savo istorijoje išsirinks prezidentą trečiam termi
nui.

Nominacija Rooseveltui jau yra užtikrinta, nes į na
cionalinę demokratų partijos konvenciją jau yra išrinkti 
daugiaus kaip du trečdaliai delegatų, pasisakiusių už 
Rooseveltą. Ar jisai priims nominaciją, dar nežinia. Bet 
jeigu jisai pats nekandidatuos, tai jisai galės konvencijai 
padiktuoti, kas turi būt nominuotas jo vietoje.

Sekretorius Hull
Roosevelto priešai, kaip matyt, jau neteko vilties, 

kad jį gali “sustabdyti” vice-prezidentas Garneris. Gar- 
nerio populiarumas staiga ėmė smukti, ir pirmoje vieto
je, kaipo kandidatas į prezidentus, po Roosevelto, dabar 
atsistojo valstybės sekretorius Cordell Hull.

’ ... • t U
Dr. Gallup’o anketoje vasario mėnesį už Garnerį bu

vo paduota 40 nuošimčių balsų, o už Hullą — 25 nuošim
čiai. Bet paskutiniame Viešosios Opinijos Instituto atsi-. 
klausime Hull gavo 47 nuoš., tuo tarpu kai Garneris — 
tiktai 21 nuoš.!

Atrodo, kad ir konservatyvioji demokratų partijos 
dalis jau sutiktų remti valstybės sekretoriaus kandidatū
rą į prezidentus, kaipo “mažesnį blogumą”. Roosevelto 
jie neapkenčia, bet jie numano, kad su juo apsidirbti ne
bus lengva. - ę

Sekretorius Hull reprezentuoja vidurį tarpe griežtų
jų Naujosios Dalybos šalininkų ir atvirų jos priešų. Už
sienių politikoje jisai pasidarė gerą vardą liberališkomis 
prekybos sutartimis su kitomis Šalimis ir savo nuolaidu
mu santykiuose su Meksika ir Pietų Amerikos respubli
komis. *

Ne tiktai Norvegijoje, bet ir 
Holandijoje “penktoji kolum- 
na” padėjo Hitleriui laimėti ka
rą. Vokiečių armijoms įsiveržus 
į Holandiją, Hitlerio šalininkai 
Amsterdame, Rotterdame ir Ha
goje padarė sukilimą prieš val
džią. Holandijos valdžia tuomet 
buvo priversta malšinti sukilė
lius, užuot visas savo ginkluo
tas jėgas pasiuntusi prieš vo
kiečius ginti sienas.

Vienas Amerikos korespon
dentas, kuris savo akimis ma
te tą Holandijos nacių sukili
mą, rašo:

“Neutraliems stebėtojams 
visai nebuvo nuostabu, kad 
Hagoje, Rotterdame ir Ams
terdame kilo ta kova. Daugu
ma skaitytojų Amerikoje ste
bisi todėl, kad Holandijos 
valdžia rūpestingai slėpė fak
tus apie fašistinį judėjimą to
je šalyje. Jisai susideda ne, 

’■ tiktai iš akiplėšiškų anti-se- 
mitų ir kitokių Hitlerio mis
ticizmo pasekėjų, bet ir iš I kanizacijos skyriaus direktorius, 
tūkstančių Holandijos atža-1 Honier L. Caillaux, paremda- 
gareivių, kurie norėjo geriau mas tą sumanymą kongreso ko- 
pasiduoti užkariaujanti Hitle- miteto posėdyje, pareiškė, kad 
rio, negu stoti į kovą prieš visi “penktosios kolonos?’ ele- 
Trečiąj į Reichą.” mentai butų išdeportuoti arba
Tiems Holandijos išdavikams uždaryti.koncentracijos stovyk- 

Hitlcris atsiuntė pagalbą, nu- ^se’ Kaipo vidaus priešus, ku- 
tupdydamas parašiutais tuks- r^e suvaidinti išdavikų ro
dančius Vokietijos kareivių, at-P^ karo laiku, jisai paminėjo 
gabentų aeroplanais. Tokiu bu- komunistų partijos narius ir jų 
du pilietinis karas Holandijos simpatizatorius ir vokiečių-a- 
didmiesčiuose suparalyžiavo męrikonų Bundo narius. Jisai 
Holandijos pasipriežinimą Hit- reikalayo, kad butų deportuoti 
erio armijoms pasienyje, ir per komunistų partijos iždininkas 
jenkias dienas kraštas buvo-už- NVilliam Weiner, kuris yra nu
kariautas. teistas už apgavingą paso var-

“Penktoji kolona (ari kolum-jojimą; nacių Bundo fiureris 
na)” Holandijoje pasirodė esam fl^x Kuhn,. kuris dabar sėdi 
ti stipresnė, (iegu Norvegijoje. S“1# Sing kalenime, ir keletas 
Norvegijoje atsisakė . kbvoti/>'; >s 
prieš nacius armijos karinin
kai. O Holandijoje armija bu
vo ištikima valdžiai, bet nacių < 
propaganda buvo sudemorali- 
zavusi daugelį civilinių gyven
tojų. i

IMS J NAGĄ DIKTATO 
.RIŲ AGENTUS

Judošiški hitlerininkų darbai 
Norvegijoje ir Holandijoje iš
šaukė ir Amerikoje susirūpini
mą, kad išdavikai gali pakenkti 
šiam kraštui pavojaus valando
je. Atstovų buto narys Wash- 
ingtone, A. » Leonard ĄUen 
(dem. iš La>) įteikė kongresui 
bįlių, kad butų deportuotas ko
munistas Harry Bridges, kuris 
veikia tarpe Pacifiko uostų ju
rininkų. Prieš kiek laiko, Darbp 
departamentas tą, komunistų 
agitatorių kamantinėjo, bet ji
sai išsisuko, užsigindamas, kad 
jisai nesąs partijos narys.

Kitas kongresmanas, Leland 
M. Ford (rep. iš Cal.) įteikė į- 
statymo sumanymą apie “nepa
geidaujamų” ateivių deportavi
mą. Amerikos Legiono amen-

įvairios žinios 
iš Lietuvos

lai-
BEGĖDIŠKUMAS

Jei Rooseveltas atsisakys priimti kandidatūrą, demo
kratų konvencija, veikiausia, ragins, kad ją priimtų Cor- 
dell Hull.

Neprašyta globa
Komunistai nuolatos pasakoja publikai, kad sovietų 

Rusija “išgelbėjo” Lietuvą nuo karo. Girdi, Maskva pa
siūlė Pabaltijo kraštams — Estijai, Latvijai ir Lietuvai 
— pasirašyti abipusio apsigynimo sutartis. Jos pasirašė, 
ir dabar jos saugios. Didesniam jų saugumui Stalinas pa
statė tose šalyse dar savo kariuomenės įgulas, taip kad 
dabar niekas nedrįsta jų užpulti.

Tai, žinoma, tuščia pasaka. Pabaltijo kraštai iki šiol 
nėra įsivėlę į karą ne dėl to, kad juos “saugoja” Rusija, 
bet dėl to, kad tame Europos kampe kol kas nėra karo.

Kiekvienas, pažvelgęs į žęmėlapį, gali pastebėti, kad 
Anglija ir Francuzija, su kuriomis Hitleris kariauja, gu
li į vakarus nuo Baltijos juros. Veržtis į rytinius tos ju
ros pakraščius Hitleriui nėra jokios prasmės.

Tačiau, kad ir Lietuva ir du jos kaimynai šiaurėje 
karo išvengė,'jų nepriklausomybė jau yra skaudžiai pa
žeista. Svetimų kariuomenių buvimas jų teritorijose ro
do, kad tų šalių valdžios jau yra suvaržytos. Jos negal 
daryti, ką jos nori, bet yra priverstos visą laiką žiūrėti, 
kad “nesupyktų” Maskva, kuri tas armijas tenai pastatė.

Viso pasaulio spauda dabar, kalbėdama apie Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, sako, kad tai ne laisvos valstybės, bet 
Maskvos “protektoratai”. Tai jas žemina pasaulio akyse.

Lietuva jausis laiminga, kuomet iš jos išsinešdins 
paskutinis raudonarmietis.

Rokas Mizara rašo, kad dėl 
dabartinio karo ir jo baiseny
bių atsakomybė krinta ne ant 
Hitlerio, kuris tą karą pradėjo, 
ir ne ant Stalino, kuris suda
rė “bendrą frontą” su Hitleriu, 
bet —- ant socialistų. Sako:

“Už tą visą tragediją, už 
tą "baisią žmonių skerdynę 
milžinišką atsakomybę neša 
socialistų vadai.

“Atsimename Belgijos so-d 
cialistų lyderių, kurie įėjo į 
valdžią, darbelius. Jie vieni iš 
pirmutinių vėre durklu į Is
panijos respubliką. Jie patai
kavo Hitleriui ir Mussolinįpi, 
žudžiusiems Ispanijos respu
bliką. Jie ugnimi spiaudė ant 
Sovietų Sąjungos, gelbčjusios 
Ispanijos respublikai ir kovo
jusios prieš fašizmą.”
Sovietų Rusija ne gelbėjo Is

panijos jespubliką, bet bandė 
Ispaniją padėti po Stalino žval
gybos diktatūra, ir kuomet Is
panijos respublikos gynėjai 
toms Stalino užmačioms pasi
priešino, tai jo žvalgybininkai1 
žudė respublikos gynėjus Ispa
nijoje. Tokiu budu Ispanijos 
liaudies kova prieš fašizmą bu
vo pakrikdyta.

Belgijos socialistai jokio 
“durklo” prieš Ispanijos respu
bliką nevartojo, bet, priešingai, 
jie sudėjo dideles sumas pini
gų Ispanijos respublikos gynė
jams paremti, žymią dalį tų au
kų komunistai pavogė ir suvar
tojo savo partijos reikalams.

Iš viso yra labai begėdiškas 
dalykas kaltinti socialistus dėl 
dabartinio karo, ir dargi tokios 
mažos šalies socialistus, kaip 
Belgija. Juk Belgija kad ir ka-lmi į savo kilimo rietas.

sluoksniai atsargiai tvirtina, 
kad į nacių organizaciją įsira
šiusieji pasisakę už vokiečių 
kultūrą ir vokiečių siekimus, 
galima pastatyti aiškų klausi
mą: Kam buvo naudojama prie
varta? Kam gyventojai buvo 
grąsinami pakarti, jei neprisi
dės prie nacių partijos? Ar to
kiomis priemonėmis priversti į 
organizaciją įsirašę žmones tik
rai pritarė tos organizacijos 
tikslams? jokiu budu. Kaip skę
stantis griebia už šiaudo, taip ir 
Klaipėdos Krašto gyventojai iš 
baimės darė tai, ko iš jų na
ciai reikalavo. Kad Klaipėdos • 
Krašto gyventojų nusistatymas 
yra kitoks, rodo daug faktų. Čia 
tik priminsiu, kad pirm kelių 
dienų vienas žynius asmuo — 
lietuvis klaipėdietis — Klaipė
doje susitiko vieną buvusios vo
kiečių partijos atstovą, su ku
riuo besikalbant tas-pareiškė: 
“Mes nekantriai laukiame tos 
dienos, kada jus lietuviai vėl 
grįšite į Klaipėdos Kraštą”. Jis, 
be to, pareiškė, kad jie patys 
buvo apgauti, nes tuokart jiems 
buvo sakoma, kad kova eina už 
platesnę autonomiją, o paskui 
pasirodė, kad nacių agentai vis
ką buvo parengę kraštui atplėš
ti nuo Lietuvos, nors gyventojų 
dauguma to nenorėjo. Klaipė
dos Krašto likimą išsprendė na
cių apmokami agentai ir vaikai.

Dangietis
(GALAS)

(Tęsinys)
Nežiūrint tų milžiniškų pa

stangų, per kelis mėnesius, kaip 
pačių nacių oficalus organas 
pranešė, jiems, nežiūrint grąsi- 
nimų ir prievartos, pavyko su
rinkti tik “apie” 50,000 narių 
(iš 160,000 gyventojų), “kurie 
įsirašydami į vokiečių organi
zacijas pareiškė, kad jie pasisa
ko už vokiečių siekimus ir pri
sipažįsta , prie vokiečių kultū
ros”. Lygiu laiku jie visame 
krašte surinko 2,000 smoginin- 
kų, (Smogininkais turėjo būti 
visi valdininkai ir tarnautojai). 
Galima suprasti; kad toks ma
žas skaičius narių sukėlė nacių 
tarpe dideliausį nerimą. Dėlto 
greit griebtasi kito metodo. 
1938 metų gruodžio mėn. pa
baigoje vyko rinkimai į Klai
pėdos Krašto seimelį — kons
titucinį krašto legislaturos or
ganą. Tuo laiku Klaipėdos Kra
što direktorijos (aukščiausios 
vykdomosios valdžios) pirmi
ninku buvo silpnavalis suvokie
tėjęs lietuvis Baldžius, kuris ne
pajėgė nacių spaudimui pasi
priešinti. Tie rinkimai nebuvo 
jokie rinkimai, o tokia pat ko
medija, kaip ir pa v. “Austrijos 
nubalsavimas”, nes jis neatvaiz
davo tikrojo gyventojų nusista
tymo. čia turiu pabrėžti, kad 
Europa nėra Amerika, kur 
kiekvienas pilietis gali daryti 
ką nori, gali kalbėti ir balsuoti 
kaip nori. Rytų Europos mažo
sios valstybes gyvena nuolatinė
je baimėje nuo nepasotinamų 
kaimynų, kurie nesiskaito nė 
su teisėmis, nė su morale, o tik 
siekia išplėsti savo sienas ir į- 
taką. Todėl ir Lietuva su Klai
pėdos kraštu pergyveno didelio 
netikrumo laikotarpį. Griežtes
nis Lietuvos pasipriešinimas na
cių sauvaliavimui galėjo sukel
ti dar didesnių komplikacijų. 
Dėlto rinkimai galėjo vykti vi
siškai po nacių teroro ženklu.

• čia paduosiu tik kelis stam
besnius bruožus apie rinkimus, 
nes norint smulkiau aprašyti, 
reiktų labai daug vietos. Vokie
čiai sudarė vienų savo sąrašą. 
Rinkinių organizacija ir prie
žiūra buvo visiškai nacių ranko
se, nes krašto policija buvo įra
šyta į nacių organizaciją ir į- 
pareigota nacių siekimams tar
nauti Policija pasikvietė talkon 
nacių “tvarkos tarnybą”, (klai
pėdiečių pavadinta “netvarkos 
tarnyba”), uniformuotus smo- 
gininkus, kurie veikė pagal na
cių partijos instrukcijas. Baisa 
vimo lapelius rinkėjams turėjo 
pristatyti savivaldybes. Tam bu
vo panaudota “tvarkos tarny
ba”, Tie nacių agentai visai pa
prastai tedavė gyventojams na
cių atstovų balsavimo lapelius, 
o jei kuris paprašė kitų lapelių, 
tuomet atsake, kad tokių nėra 
ir nedavė, arija pristatė po rin
kimų. Rinkiniuose turėjo daly- 

, vauti visi, nes tvarkos tarnybos

tyra baisiausias melas. Vokiečių 
agentai visą laiką kalbėjo apie 
artimesnį Klaipėdos Krašto ūki
šką bendradarbiavimą su Vo
kietija ir apie didesnę kultūri
nę laisvę. Tačiau apie Krašto 
atskyrimą nuo Lietuvos nekal
bėjo. Gyventojai autonominio 
krašto manė, kad viskas tvar
koje, lengviau pasidavė nacių 
spaudimui. Pagaliau nereikia 
pamiršti, kad užkulisiais buvo 
grąsinama visiems, kurie nėjo 
su nacių gauja išvien, kurie 
prieš ją kovojo. Gyventojai 
puikiai žinojo, kaip Vokietijoje 
elgiamasi su politiniais priešais. 
Ne vienas pabėgėlis iš Vokieti-

pasakojo visus nacių žiauru
mus. Dėlto daug gyventojų iš 
atsargumo dėjosi prie nacių, 
tuo norėdami išvengti jų kerš
to. Čia perduodu skirsnį vieno 
nacių eilėraščio, kuris buvo už
vardintas: “Drebėkit lietuviai!”, 
“kraujageros, silpnapročiai, jus 
sudarėt mums daug bėdų; mes 
stovime ir laukiam, kol valan
da išmuš. Tuomet mes teisini 
ir bausiin, keršysime kieta ran
ka...”

Dėl to, jei vokiečių oficialus

IŠ AMALGAMEITŲ UNIJOS

VILNIUS.Paskutiniu 
ku visoje eilėje Lietuvos mies
tų pradedami statybinių sklypų 
gatvių 
darbai.
miesto ribose priskaitoma apie1 
15 kaimų, kuriuose gyventojai 
verčidsi smulkiomis ūkio šako
mis. Vykdant Vilniaus perpla- 
navimą, bus pertvarkyti ir tie: 
kaimai, pertvarkant jų žemę! 
iš rėžių į sklypus. Esamuosius , 
miesto žinioje sklypus savival
dybė nutarė padalinti lysvėmis 
ir * paskirstyti miesto varguo
menei, kad ji vasarą galėtų pa
sisodinti daržovių. Duodamus 
nemokamai sklypelius jie ga
lės daržovių tiek užsiauginti, 
kad jiems užteks patiems ir 
galės dar parduoti. (

Trakuose bus išplanuotas pu
siasalis, esąs Trakų ežere apie 
73 ha ploto. Kadangi Trakuo
se numatoma didelė statyba, to- žmonės lyg žandarai išvarė vi

sus gyventojus į rinkinius, rin
kimų bustuose jų laukė, įspau
de į ranką vokiečių balsavimo 
lapelius ai’ net už juos pabalsa
vo kaip norėjo. Rinkimų bus
tuose taip pat nebuvo galima 
gauti kitų balsavimo lapelių, 
kaip naciškųjų. Na, o jei ir bu
vo atiduotas nemažas kitų at
stovų balsų skaičius,,nacių ran
kose buvo visa galia ir jie pa
dare kaip patiko. Dėlto supran
tama, kad Klaipėdos mieste, kur 
nebuvo galima taip grasinti ir 
sauvaliauti kaip kaimuose, di
desnė balsų dalis teko lietuvių 
atstovams. Tačiau vienas Klai
pėdos miestas negalėjo, atsverti.

Vokiečių agentei, grąsinimais 
ir dideliausia propaganda nežy-i 
miai padidinę savo balsų skai
čių, pareiškė, kad 80% Klaipė
dos Krašto gyventojų pasisakę 
už Vokietiją. Tas jų tvirtinime:

aikščių perplan Avimo 
šiuo laiku Vilniaus

dėl bus išplanuojami ir kiti 
miesto rajonai, ypač į Vilniaus 
pusę, kur miestui plėstis yra 
tinkamiausios sąlygos.

VILNIUS. — Prieš pat Velys 
kas iš Vilniaus išvyko į vokie-’ 

Ičių užimtas buv, Lenkijos sri-’ 
Į tis 1,300 lenkų a tb ė gelių, kuriej 
grįžta į savo kilimo vietas pa
gal sudarytą su Vokietija su
tartį, Daromi žygiai išgabenti, 

1 naujus atbegelius transportus. 
Be to, šiomis dienomis iš Vil
niaus į Palestiną išvyko apie 
500 žydų, atbėgusių iš Lenkijos 
Į Lietuvą.

’ Vilniaus’ srityje yra nemažas 
skaičius ir vokiečių, kurie čia 
buvo lenkų valdžios atgabenti 

l iš Pamario, Poznanės, ii’ kt. bu
vusios Lenkijos vakarinių vai
vadijų. Jie dabar repatrijuoja-

NEW YORK. — New Yorko 
miestas pilnai prisirengęs antra- 
metinci pasaulinei parodai. A- 
malgameitų unija, o labiausiai 
New Yorko Joint Board, taip 
pat labai daug darbo pridėjo, 
kad rengiama konvencija butų 
visais atžvilgiais įspūdinga. Va
dinasi, atitiktų bendrą šio mies
to ūpą.

Tenka pasakyti, jog dabar 
vykstančioj i Amalgameitų uni
jos konvencija iš dalies išsiski
ria iš praeityje buvusiųjų kon
vencijų. Nors, bendrai imant, 
konvencijos visada sukelia vi
suomenės susidomėjimą, tačiau 
dabar vykstančioj i pralenkia ki
tas. O tai dėl to, kad tai jubi
liejine konvencija.

Kiek galima spręsti, bus daug 
darbo padaryta. Kai kurie kons
titucijos nuostatai numatoma 
žymiai pakeisti. Kai konstituci
ja buvo pagaminta, tai visa or
ganizacija susidėjo, palyginti, iš 
nelabai didelio siuvėjų skai
čiaus. Be to, ir gyvenimo sąly-, 
gos tais laikais buvo skirtingos. 
Šiandien amalgameitų unija žy
miai paaugo, atsirado visokių 
skyrių, kurie konstitucijoje nė-, 
ra numatomi, štai kodėl ir ten
ka daug kas pataisyti, daug kas 
pakeisti.

Pirmiesiems amalgameitų na
riams smagu prisiminti, kaip 
prieš dvidešimt penkerius me
tus šiame mieste buvo uždėtas 
pagrindas šiai organizacijai. Ta
da gal ir didžiausi optimistai 
nesitikėjo, kad po kelvitradalio 
amžiaus organizacijai priklau
sys 225,000 narių.

f konvenciją yra suvažiavę iš 
įvairių valstijų delegatai. Nėra, 
tur būt, valstijos, kad nebūtų 
prisiuntusi delegatų. Visi dele
gatai jaučia lyg ir pasididžiavi
mą, kad jų organizacija, paly
ginti, per trumpą laiką padare 
tokį progresą, kokio nepadarė 
jokia kita unija. Juk dvidešimt 
penki metai nėra ilgas laikotar
pis unijų gyvenime.

Konvencijos pirmą sesiją ati
darė komiteto pirmininkas 
Louis Hollonder gegužės 13 d.._ 
9:30 vai. ryto, Madison Sųuare 
Gardens. Pasakydamas trumpą 
kalbą, jis nuoširdžiai pasveiki
no delegatus ir svečius. Paskui 
kalbas pasakė Father J. P. Bo- 
land, New Yorko valstijos dar
bo santykių tarybos narys, Ncw 
Yorko majoras F. H. La Guar- 
dia ir senatorius iš New Yorko 
R. F. \Vagner. /'

Visų kalbos buvo neilgos, tik-

Pagaliau liko pristatytas Sid- 
ney Hillman, generalis amalga
meitų unijos pirmininkas. Ku
riems teko girdėti Hillmaną kal
bant, tie žino jo nepaprastus' 
gabumus. Savo kalboje jis api
budino busimą dviejų melų uni
jos veiklą. Jisai ypačiai akcen
tavo reikalingumą darbo žmo
nėms vienybes. Jis pareiškė vil
tį, kad netrukus A. F. L.4 susi
vienys su C.I.O.

Kitas svarbus dalykas — tai 
suvienodinimas atlyginimo už 
siuto pasiuvimą. Iki šiol to ne
buvo. Todėl kai kurie kontrak- 
toriai bėgdavo į tokius miestus, 
kur atlyginimas už siuto pasiu
vimą būdavo mažesnis. Dabar 
to nebegales daryti.

Konvencijose pa prastai yra 
visokių rezoliucijų siūloma. Kai 
kada tos rezoliucijos visai išei
na iš organizacijos ribų. Amal- 
gameitai to bando vengti: jie 
daugiau dėmesio kreipia į savo 
reikalus, o mažiau serga sveti
momis ligomis.

Aiškus daiktas, kad amalga
meitų konvencijai iti nrupi ša
lies reikalai. Kadangi šie metai 
politikos atžvilgiu yra labai 
svarbus, tai konvencijoje vy
rauja nusistatymas, kad reikia 
remti pažangius kandidatus. Jei 
prezidentas Rooseveltas nusitar
tų kandidatuoti, tai nėra abe
jonės, kad amalgameitų unija 
jo kandidatūrą remtų visais ga
limais budais.

—A. M. K. Delegatas

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Cukraus fabri

kui Panevėžyje statyti finansų 
ministerija leidimą jau davė ir 
statymo darbai jau pradedami. 
Fabriko pastatymas kainuos 
apie 7 milijonus litų. Prie sta
tybos darbų dirbs apie 1,000 
darbininkų. Fabrikas turi bū
ti baigias statyti sekančiam se
zonui.

KAUNAS. — Kai kurie laik
raščiai paskelbė, kad San Do
mingo vyriausybė esanti nusi
stačiusi iš Lietuvos įsileisti tam 
tikrą atbegėlių skaičių. Yra 
žinių, kad Amerikos žydų or
ganizacija Joint esanti San Do
mingo saloje užpirkusi didelį 
plotą žemės Lenkijos ir Vo
kietijoj pabėgėliams žydams 
kolonizuoti.
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LIETUVIS GAVO “PURPLE BEARI 
ORDENį NUO U. S. VALDŽIOS

Įvairios Žinutės Iš 18-tos Lietuvių 
Gyvenimo

Nejaugi blogi laikai?
18 KOLIONIJA. — Kai kam 

tai ne. Štai, p. Kazimieras Mi- 
kutekis, 671 W. 18tli gatvė, 
taverninkas, šiomis dienomis 
gavo La Šalie autą. Dailus, 
brangus ir pirmas lietuvis mu
sų kolonijoj įsjgijęs tokį karą. 
Ateinantį šeštadienį mano ‘ap- 
krapinti’ ir draugučius pava
žinėti.

Sukėlė $102.
“Rožių ir Lelijų Kliubas” 

džiaugiasi geromis pasekmė
mis su Vilniaus rėmimo vaka
ru. Viskas joms pavyko gerai. 
Pelnas $102.00 priduota Kon
sulatui. Vasarą, kliubietės ma
no surengti išvažiavimą, kad 
sukelti pinigų kostiumams, 
o rudeniui vėl ką nors sureng
ti didesnio labdaringam tiks
lui.

Atmokėjo 10%
Vietos spulka “Lietuva” šiuo

laiku atmokėjo savo nariams
10%. '

Piknikai.
eilė piknikų. Did- 

tai “Naujienų”, kuris 
Liberty (Dambraus-

Cia tai jau bus

Ateina 
žiausias, 
įvyksta 
ko) darže, 
daugiau žmonių negu Lietuvo
je per didžiausius ‘atpuskus”. 
Komisija žada gerų dovanų ir 
žaismių, o pagaliau, mano lie
tuvišką. publiką supažindinti 
su ANIUOLU, kurį Bynsas pa-/ 
matęs net stebėjosi.

Kas myli įvairumų, keistu
mu, lai pamato tą Anitiolą. 
Nesigailėsite...

Nepamirškite Naujienų pik
nikas Įvyksta gegužės 26!!

Vietos Apv. Dievo parapi-

NAUJIENOS, Chicago, III

NAUJIENŲ-ACME Telenhoto
Tiltai per Nieuwe Maas upę Rotteidamo mieste. Parašiutais nusileidę vo

kiečiai įsitvirtino prie tų tiltų.

Šiandien Gedimino 
B & L šėrininkų 
Susirinkimas

Rinks Naujus Direktorius

Gediminas Building and 
Loan Associaiion Stockholde- 
rių Metinis susirinkimas įvyks 
šiandien, gegužės-May 16 d., 
7:30 vai. vakaro, Immaculate 
Conception Hali, 44 th st. ir 
California avenue.

Bus renkami nauji direkto
riai ir išgirsite daug svarbių 
dalykų atsilankę.

Bendroves ofisas randasi po 
numerio 1125 S. Fairfield ave- 
nue, —J. C.

pirkite tusę krautuvėse, ku- 
J4*s garsinasi ‘NAUJIENOSE

Naujienose 
oda naudą dėlto, 

>nėios Naujienos

PIRKIT NAUJĄ
Chrysler arba Plymoutb

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue 
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 S. Halsted SL
Tel Boulevard 0014

APRŪPINK SAVO MAŠINĄ 
DEL VASAROS

Išmainyk aliejų, išgrysuok nau
jai ir įpilk vasarinį aliejų. Mes 
patarnausim greitai ir teisingai. 
Taisom elektros ir batereikų rei
kalus.
KAYO’S SERVICE STATION 

3047 So. Halsted St. Victory 9807

Vežk Tuos Sulankstytus Sparnus 
• Pas:

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St.

TeL Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina 
AL Gudaitis, Sav.

Du jauni lietuviai “Varšaus- 
kio” keliais eina.

Liepos darže, Justice
Dovanos skiriamos: 1)
3 dol., 2) 2 dol., 3)^1 
Calvert degtines—auka

—June 2-rą d. Vytauto parke.
SLA. 129 kp. rengia savo 

išvažiavimą su dovanomis p- 
Juozo 
Parke, 
“cash” 
kvorta
Seno Petro-Martinkaičro, 4) 1 
dol. —auka Jono Gelgaudo, 5) 
1 kvorta degtinės, Petrausko 
auka. 6) 1 dol. “cash”.

Jonas Gelgaudas tikrina, 
kad viskas bus gerai ir smagu.

Mirė.
Ona Rosma nuo 1603 So. 

Halsted st. vakar rytą, 7 vai. 
mirė širdies liga, namuose. 
Pašarvota S. M- Skudo koply
čioj; Laidoja šiandien, gegužes 
17, į Dievo Apveizdos parap. 
bažnyčią, o iš čia į šv. Kazi
miero kapines.

Pp. B. Tarnas ir J. Jovai
šas, šiomis dienomis atsidaro 
savo “serap-junk” biznį, 1917 
So. Union, avė. Jie supirkinėja 
pasenusius ‘‘makabilius”, ku
riems jau jokie “vaistai” nei 
mekanikai “nemačyja”, juos 
šudaužo-sudrasko ir geležį bei 
kitus kiek 
parduoda 
čiams.

Pradžia, 
kasi,
“džiunkinti 
kitę Canal 5961. Siūlo geras 
kainas.

Diena iš Dienos

vertesnius dalykus 
kitiems ' iperkup-

sakosi, gera, ir se-
Lietuviai jei reikia 

jūsų mašiną, ša u-

Baldus Taiso.

port, Wis., pas Šaudvidžius virš 
dvidešimts metų. Dabar ilsisi 
Sheboygano kapinėse. \

Sesuo Paulina Dulinskienė 
ir broliai 
Šeimynos.

Rozgai ir .ių

.........................
Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam gchausį* ir 
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W, Roosevelt Rd,
CICERO, ILL.

Flo-

su

su

Vakarėlis Howell
Ramuose

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

Turtas virš - - -
.O. .. ><4 ‘

* Atsargos fondas virš
Dabar Mokame Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt

$4,700,000.00
$340,000.00

Gerai sekasi p. Rimkui, se
nų baldų pertaisytojui, 1909 
So. Halsted st. Neseniai pra
dėjo darbuotis, o jau gavo 
keletą kostumerių atnaujinti 
rakandus.

w____ and
LOAN ASSOClATlONofCbkago
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

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

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED 

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141

Gavo Purple Hęart Ordeną.
Šiomis dienomis oficialiai 

buvo apdekoruotas p. Juoza
pas Kikas ‘‘su Purple Hcart” 
ordenu-medaliu. Iškilmingos 
ceremonijos įvyko Sherman 
viešbutyje, prie skaitlingos 
svetimtaučių publikos. Tai 
vienas iš nedaugelio legionie
rių, su tos rūšies ordenu. 
Sveikinu! —Bynsas.

Pavyzdingi “Naujie
nų” Skaitytojai

Lšsiėmė Leidimus
Vedvboms

(Chicago j)
Dominic Butkus, 22, su

rence Targasinski, 27
Tilman Harris, 38, su Victc-

ria Dedmon, 36
Harriet Kurkovvski, 23,

Edward Symonanis, 20
Walter Andrijauskas, 29,

Sophie Liznis, 22
Hyman Palies, 31, su Flo

rence Zeman, 28
Anthony Brazowski, 32, su

Anastasia Zitkevicz, 27
John Drainis, 24, su Analyn

Walker, 24
Edward Mikolon, 26, su Bar

bara Schaffer, 23
Charles Šova, 31, su Flo

rence Napuris, 27
John Bambalas, 21, su

sephine Veach, 21
Edward Budraitis, 29,

Bertha Garadauskas, 20
Norman Nielsen, 22,

deline Franicevic, 20
John Koroveris (?)

Jennie Svorkonis, 26
Andrew Naikelis, 27,

resa Staneslavvski, 23
Vincent Martinkus,

Helen Janicke, 23
AIexander Janosi, 38, su Bet-

ty Kalonis, 29
Edward Killian, 22, su Ann

Maroz, 19
James Mitchell, 43, su Ange

lą Andrews, 28
John Vasilas, 32, su Lauraine

Nolan, 26

"‘"jkaJauja
Perskirų

Thomas Walsh nuc- Sylvia 
Walsh

Šįvakar ir rytoj vakare How- 
ell House rūmuose, prie Union 
ir 14th Place įvyks vakarėliai 
rengiami sukėlimui pinigų į- 
slaigai užlaikyti. Namų auklė
tiniai ir mokiniai iš apylinkes 
mokyklos pildys įdomius mar
gumynų programus ir suvai
dins vaizdelius.

Įžanga tik 15 
sičius, 10 centų

centų suaugu- 
vaikams.

. Makrinski

kkiniai 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 
$1.60 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

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

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409-11 s! HALSTED ST.
Tel. Yards 2151

T

y

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCF 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus u 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam j fermas ir kitu* miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

OTOGRAFAS

SU

su Ma

29, su

su The-

22, su

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
$695 
565 
445 
345 
385 
345 
555 
365 
285

sedan su viskuo . 
su viskuo ...........
radio su healer 
su viskuo ...........

Mažas BUICK 4 durų
PACKARD SENDAN
PONTIAC SEDAN su
OLDSMOBILE sedan
Mažas BUICK opera coupe su viskuo
Mažas CHRYSLER SEDAN ....... f.
PONTIAC COACH, geram stovyje ...
FORDAS SENDAN su radio healer, geram st. 365
Mažas BUICK SEDAN, radio, healer ..............  345
CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5X40

6-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas:

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

Schlitz Alus ir Užkandžiai 
83 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus

■ Laikas Malevoti!
n III I ..................    Il>..l. > i........................................... ,1

■ Daleiskite mums pagelbėti jums pagražinti
■ jūsų namą. Mes turime pilną pasirinkimą A
■ namų malevoą, vamišių, šelakų ir sienoms
■ popierų.

DYKAI Patarimas Dėl Dekoraciją.
DYKAI Dastatymas Visoj ChicagoJ.

Į SAM HELMAN
SERVICE VVITH A

■ 1411 S. Halsted Street
SMILE
Tel. Canal 5063 1

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBE plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų
Pasaulį” x

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

UTHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y

nuo
Mie-

Pp. Mieravičiai
“Naujienų” skaitytojai 

pat jų pirmos dienos p.p. 
ravičiai, didžiuojasi, kad jų re
miamas dienrašt’s ne lik, kad 
atlaikė lig šiol K užimtas savo 
pozicijas, bet ir kad kasdieną 
vis užima naujas sritis civili
zuotam lietuvių pasaulyj.

Darbštus Tarp žagariečių
P.p. Mieravičiai yra ne vien 

geri 
štųs 
Jai 
jai

1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, healer 
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, healer ..
1937 
1936 
1937

J! 936 
1938 
1937 
1936 
1937 
1936 
1934
Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

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

SHOW ROOM
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS 
Išima Už ...............
PRABŲ VIMAS 
Ligoninėje .................
RAUDONGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .....
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija 
ir vaistai ................. TI.UV
DOUGLAS PARK IIOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

$13.50 
$50.00 
$25.00

$2.00

ir darb- 
veikčjai. 
skaltyto- 
atsineštų 
/Mieravi-

naujieniečiai, bet 
žagariečių klubo 
visi “Naujienų” 
tiek nuoširdžiai

į laikraštį kaip p.p. 
čiai, tai dienraštis dar galėtų 
būti geresms-įdomesnis, nes 
vos tik atėjo laikas mokėti, 
tai tik nueik ’ ir paimk 
gus.

P.p. Mieravičiai gyvena 
name, 2639 W. 46th PI., 
užauginę vieną sūnų, 
pat jau turi įsigijęs 
rną ir barberio biznį 
styj. .

Malonu su tokiais 
susitikti.

Marion

pim-

savo 
turi 
taip 
nu

kuris 
savo 
vidurinio

žmonėmis

AsciHa.

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

Gavo
Vrskiras
Florence Miller’is nuo Ken- 

neth Miller’is

Padėka Gerai
Lietuvei

P-ai šaudvidienei
Keliais žodžiais, norim išsi

reikšti dėkingumą p. šaudvi- 
dienei ir jos šeimynai už pri
žiūrėjimą musų brolelio Nor
berto Rozgaus, kuris apleido ši 
pasaulį gegužes penktą, po sun
kios ligos. Už p. šaudvidienės 
pašventimą savo laiko paleng
vinimui jo sunkių . paskutinių 
valandų pasaulyj ir už gražų 
pašarvosimą savo namuose, 
taipgi laidotuves, dėkojam jai 
iš širdies gilumos. Ačiū tariam 
ir kaimynams, kun. Šlakiui ir 
laidotuvių direktoriui Geren- 
dui.

Velionis atvyko Amerikon iš 
Butikių kaimo, Mažeikių ap
skričio, ir gyyeno Gąmpbells

STATOME NAUJUS

NAMUS nudažyti 
KFRTENUS SIU

KAINUOJA

MAŽIAU

PORA
!»»

10c. 
3uzZ5c

YRA VAISTŲ IR .NOTT1ONS 
KRAUTUVĖSE

Gypsy
E.CRU CURTAIN DYE,MURINTUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 

PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip Feodą—Išmokėsit už savo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras

•ąlygaa. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

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

LAFAYBTTI 5824

arcus

ŠALTIMIERO Rytmetinių
CICLES 
«w—*—■

RYTINE RAKIO 
VALANDA

iš stoties

6912 SO. WBSTERN AVĖ. FROSPECT 4050

Kasd'en nuo .8:30 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.

djihližifcli

RADIO
PROGRAMŲ



. NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtad., gegužės 16, 1940

Vestuvinio žiedo istorija
Rašo L. NARMONTAITe

Mary Ethcl McAulcy, knygo
je “Vokietija karo metu” (iš-

MOTERŲ ^KYRIUvŠ
WOMEN’<^|2SEC'TIOM >

Moterys kariauto jos po žvaigždenus
----------- Guliu viena — danguje mirga

Priešpradinės mokyklos I.
Turtingesnių žmonių vaikai 

jau per kokį laiką buvo siun
čiami į priešpradines mokyklas 
(nursery schools). Pasekmės 
šių mokyklų yra taip vertingos,

daugiau, negu kad jų yra ope
ruojama šiomis dienomis. Ap
lamai kalbant, vidutinė klase 
žmonių negali šiomis mokyklo
mis pasinaudoti, nes jiems to
kių mokyklų nėra.

žemiausiai algos grupei ir 
toms šeimoms, kurioms valdžia 
duoda pašalpą (relief), tai yra 
įsteigta jų vaikams priešpradi
nės mokyklos. Federalinė val
džia suprasdama reikalą prižiū
rėti šios klasės vaikus ir pamo
kyti motinai kaip juos auklėti, 
įsteigė šias mokyklas apie šeši 
metai atgal. Nes sąlygos dėl 
trukumo vietos, pinigų ir taip 
toliau neleidžia priimti perdaug 
vaikų, tai galima matyti, kad ir 
žemiausia klasė darbininkų ne
gali pasinaudoti šiomis mokyk
lomis.

Per pereitus šešis metus apie
trys šimtai tūkstančių vaikų'mis šiam tikslui mokyklomis.

■ yra lankę šias priešpradines 
I mokyklas. Apie keturi tūkstan
čiai septyni šimtai žmonių rado 
naudingą užsiėmimą šiame te
dera lūs valdžios darbo progra- 
me prie įsteigimo ir valdymo 
šių mokyklų.

Po federalinės valdžios dar
bo programo (WPA) dabar, 
randasi Suvienytose Valstijose 
ir Virgin saloj apie penkiolika 
šimtų priešpradinių mokyklų, 
šios mokyklos randasi tankiai 
apgyventuose miesto centruose, 
mažesniuose miestuose, kai
muose ir apgyvendintose vieto
se netoli ūkių. Čionai yra re
gistruojama vaikai nuo dviejų 
iki keturių metų, kurių tėvai 
uždirba taip vadinamą “securi- 
ty wage” arba saugią algą, ir 
kurių tėvai priklauso prie že
mesnės algos grupės.

Šių mokyklų štabas susidaro 
iš ypatų, pilnai užtikrintų WPA 
darbu. Mokytojos šių mokyklų 
yra pilnai kvalifikuotos šiam 
darbui, nes jos yra baigusios 
mokytojų mokyklas. Pavyzdi
nės taisyklės šių priešpradinių 
mokyklų, lyginasi su privatine-

viename skyriuje pasakoja:
“Vokietė, persivilkusi vyru, 

buvo Marija Balka. Kai rusai 
užėmė Klaipėdą Rytų Prūsijo
je, jie užmušė Maksą Balkų. 
Kai jo žmona Marija pamatė, 
ką jie padarė, ji prisiekė atker
šyti. Ji persivilko vyru ir įsto
jo kariuomenėn. Niekas jos ne
žinojo. Ji buvo geras kareivis 
ir ji iškilo nuo eilinio iki pus
karininkio ir paskui iki virši
los. Ji net laimėjo raikštį už 
buvimą vienu iš penkių geriau
sių šaudytojų savo pulke.

Pas Kauną buvo paimta be
laisvei! dvidešimts tūkstančių 
rusų ir Marija Balka su dviem 
puskarininkais ir dešimčia ka
reivių turėjo įsakymą iš jų vie
ną tūkstantį nuvaryti į Gumbi
nę. Traukinių nebuvo ir jie tu
rėjo žygiuoti. Patvarkymai bu
vo griežti — jeigu belaisvis iš
eitų iš eilės, jis turi būti nu
šautas. Nebuvo pašigai.ėjimo 
metas.

žvaigždės,
į laivą dūžta bangos, taip ga

lini,—
Pusiau sapne,

Kaip praleidome 
Motinos diena

Pilv.škių miestelyje jie ėjo 
pro namelį. Rusė kaimietė mo
teris stovėjo tarpduryje. Ji tu
rėjo kūdikį savo rankose. Kai 
ji pamatė belaisvius, ji puolėsi 
verkdama: “Petrai! Petrai Do- 
rovai”. Belaisvis išbėgo iš eilės

pusiau svajonėj

Ir žaidžia jura mėnesienos 
dabru.

Mąstau apie tave — nutilo ve-' 
jas,—-

Ir apie valandas, kaip pasaka 
gražias

Iš praeities kaži ūkas laime at-€•

;il grupė lie- 
sutvOrti ma- 
) labdaros, 
škumo

NAUJA MOTERŲ 
DRAUGIJA

“Naujienų” Moterų Skyriaus 
bendradarbės ir “Vaikas ir 
Mokykla” vedėjos L. Narmon
ta i tės iniciatyva buvo sušauk- 
tas susirinkimas balandžio 24

i mokytoja ir knygininke Ilarricl 
1 Schlager (Šleigeriutė), medici
nos technologė.

Susirinkimuose dalyvavo lie
tuvės iš įvairių profesijų. Tarp 
jų buvo Bernice Balickas, ar
tistė ir pradinės mokyklos mo
kytoja, 
Genitis,

nojo, kad tai gręsia mirtimi. 
Keturi vokiečiai kareiviai susto
jo ir nuleidę savo šautuvus lau
kė Marijos Balkos įsakymo 
šauti. Marijos Balkos visas vei-

naktis man liūdo ų
\
vėl tavo šypseną ir

Iš praeities 
atneš.

Ir aš matau 
veidą,

r atminimas tavo vėl su mani
mi,—.

Pavasaris. Dangus žvaigždes 
man svaido,

šilta naktis kaip pasakoj rami, 
Vanda Byanskienč

VI. Matulaitienė)

Išrinkta Republiko- 
nų konvencijon

Advokatė Zuzana šalniene
Šių metų 24 birželio dieną

Penki metai atg 
tuvaičių sumanė 
žą klubą (sorority 
kultūros ir draugi 
lams. Klubas yra žinomas 
po Sigma Epsilon 
girtina, kad viso| narės 
organizacijos yra

Theta.

tiks- 
kai- 
Pa- 
šios

lietuvaitės.
Kiekvienais metais Motinos 

Dienos šventės proga ši grupė 
mergaičių savo 
vaišina gražiais pietumis viena
me vidurmiesčio viešbutyje. 
Šiais metais susirinko apie 20 
motinų ir dukterų į Bull Figlit

(Tęsinys)
Nebesitenkindami vien tik 

simboline reikšme, kai kurie 
vedantieji pradėjo savo nuota
koms įteikiamuosius žiedus į- 
graviruoti. Neretai tokie įrašai 
žieduose buvo aiškus perspėji
mas, ko vyrai tikisi iš savo bu
simųjų žmonų, kaip, pav., vie
nas anglų bažnyčios vyskupas 

(savo žmonai į žiedą įgraviravo
: “Dieve, padaryk 

mane vaisingą, klusnią ir pa
trauklią”. »Geras skonis tačiau 
iš pačių ankstybųjų dienų rei-

[ vedybinis žiedas 
butų solidus ir paprastas.

Kai kurie vedybinių papročių 
tyrinėtojai tvirtina, kad vedybi
nis žiedas išsivystė iš sužadu 

kraštuose

motinėles pa-', . . \ ,v.. 1 tokius žodžius:

rie pasidaro jo šventenybė.
Kiekviena siulele čia išsiuvmė- < ... V, .n ta jo mylimosios, f uos marški
nius jis dėvi tik du sykius: vie
ną, per savo vestuves, ir antrą

gydytojos D r. Valeria 
Dr. Emelia Girijotas. 

.iilnų'šių’nletų 'chicagUEilegėi8C8Cr>'8 IIelcn ir JosePl,ine Pe- 
i terš (Petrulevičaitės), viena 
.slaugė, o kita mokytoja ir Ona 
ISkrickus, mokytoja 
štesnės mokyklos. 

Buvo pakviesta 
mą apie dvidešimt 
lių, bet jos gailėjosi, kad dar
bas joms neleido atsilankyti.

Club kambariuose. Prie ska
nios vakarienės susirinkusi 
grupė lietuvių profesionalių, di
džiuma čikagiežių, parėmė su
manymą profesionalėms orga
nizuotis. Po ilgo pasikalbėjimo 
buvo nutarta tęsti dalyką to
liau ir po apgalvojimo šio pro
jekto vėl susirinkti į porą sa
vaičių. Laikine komisija buvo 
išrinkta iš sekančių: Louise 
Narmonta', tvarkos vedėja; raš
tininkė Stella Strikol; iždin:n- 
kė Eldon Genitis. Po malonaus 
vakarėlio susirinkimas baigėsi 
vidurnaktį.

Antram susirinkime, ir vėl 
prie skanios vakarienės Chica
go College Club kambariuose 
gegužės 11 dieną tęsėsi giles
nius diskusijos apie priėmimą 
narių duoklių, reikalą gauti in
korporavimo popierių ir apie 
įvairių profesionalių proble
mas.. Susirinkimo dienos turės 
būti įvairios, kad pritaikyti ir

Cicero a u li-

bent vienam rusų žmogui kan
čią, kurią ji kentėjo. Tai buvo 
jos momentas. Bet rusė mote
ris puolė Marijai į kojas.

“Tai yra mano vyras”, ji kal
bėjo, “nešaukite jo. Jis yra vis
kas, kas man beliko”.

Marijos ranka, kuri buvo pa-

kitom profesionalėm reikale 
šios organizacijos ir visos pri
tarė ir prižadėjo prisirašyti. 
Reiškia, kad turime pažintį su 
apie penkiasdešimt Chicagos 
lietuvių profesionalių.

Tarp sumanymų buvo kalba-

seimo pavaišinimui profesiona-

prašome visas

Chicagoj, pranešti koresponden
cijų raštininkei, p-lei Hclen 
Pech, 29 W. 104th Place, Chica
go, Illinois. (

Tad ir vėl antras ir įspudin-

bas neleidžia dalyvauti šeštadie 
niais.

Tarp kitų dalykų buvo pa
siūlyta suorganizuoti SLA kuo
pą. šitas sumanymas buvo at
mestas, nes didžiuma narių 
jau yra apsirūpinę apdrauda ir 
kai kurios jau priklauso prie 
SLA.

Nuolatinė valdyba buvo iš
rinkta iš sekančių pirmininke 
Louise Narmonta (L. Narmon- 
laite), aukštosios mokyklos mo
kytoja; pirma vice-pirmininke 
ir korespondencijų raštininke 
Melen Pech (Pečiukaitė), ar
tistė dainininkė, pianistė ir 
muzikos mokytoja; antra vice
pirmininkė Dr. Matilda AVhite, 
dantų gydytoja; nutarimų raš
tininke Stella Strikol (Striko- 
liutė), advokatė; iždininke El- 
don Genitis (Aldona Geniotis);

liktą valandą naktį.
Vardas šios naujos organiza

cijos yra Lithuanian JProfesio- 
nal Women’s Club.

—Profesionalė

GERAI MOTERIMS 
ŽINOTI

šiuo laiku, kada eina kam
barių valymas, be abejo, nebus 
pro šalį žinoti lengvą būdą iš
imti maliavos plėmus iš dra
bužių. Paimkite lygias dalis 
amonijos ir terpentino, sumai
šykite gerai ir tuomet sušlapin
kite plėtmuotą drabužį ir leng
vai patrinkite; Išėmus išplau
kite muiluotu vandeniu. Kad ir 
kažin kaip bus sudžiuvus malę- 
va, būtinai išeis ir neliks 
kios žymės. Pasarga
dirbkite tokį darbą prie 
nies.

jo-
tik ne-

ug-
V. Faiza

paskui nukrito prie šono.
“žengti”, ji tarė nustebu

siems kareiviams.
“Tamsta gali jį turėti”, ji ta

rė V išsigandusiai molerei. Kai 
Mari ja atėjo į štabą, ji pasisa-1 
k ė ką padariusi ir ji pasakė 
jiems, kad ji buvo moteris. Ki
tą dieną ji grįžo į Klaipėdą. 
Jos noras keršyti buvo dingęs.”

Toliau autorė duoda žinelių 
apie Rytų Prūsijos daktaro 
žmoną, parašiusią “Septynis 
mėnesius Rytų fronte šoferiu”.

Šis anekdotas “gerame žur
nalistiniame stiliuje”, žinoma, 
didesne dalimi arba ir visai tė
ra beletristika (tokiu atveju 
niekas rankos nekelia koman- 

šauti, — ir panašios Idai 
šiame aprašyme), bet įdo- 
rasti Amerikos laikraštinin- 
užrašuose apie musų kraš- 
(Beje, Pilviškiuose jokių 

rusų moterų Petro Dorovo 
žmonų nebuvo. Tas rodo, kad 
korespondente girdėjo tik, pa
čių vokiečių karo idealistų, už
frontėje sukurtą pasakojimą 
“iš užimto krašto”.

(Įdomų: autorė pamini, kad 
“didžiuosiuose įmestuose vo
kiečių užimtose žemėse, Lille 
Brussels, Varšuva, Lodžius ir 
Vilnius, jie įsteigė labai gerus 
laikraščius, leidžiamus vokiečių 
kalba. Kitoje vietoje autorė 
prideda tų laikraščių paveikslą, 
kurių tarpe matosi ir “Wilnaer 
Zeitung” su Vilniaus miesto 
ženklu antraštėje).

Arėjas Vitkauskas.

dos 
m u 
kės

Garsinkitės “Nonose”

;ikonų konvencija, kuri turės 
pasta ly ti... rep u b 1 i ko n ų partijos 
kandidatą ateinantiems prezi
dento rinkimams ir išdirbti 
platformą, kuria, ši partija eisi" 
į rinkimus. Bostone republiko-' 
na i išrinko ton konvencijon ad-(J 
vokatę Zuzaną Šalnienę. Ji at
stovaus šiuos Bostono apylin
kės miestus: AEštoną, Brighto
ną, Wellesley, Westoną, Wal- 
thamą, Watertowną,„ Brookline 
ir beveik visą Cambridge.

“Kiek aš galęjąu patirti, tai 
aš busiu vienintelė, o gal ir pir
mutinė, lietuvaitė repubLkonų 
konvencijoj iš Massachusett> 
valstijos”, sako p. šalniene.

(Iš “Keleivio”)

Veda NINA

AKYS

Room, Sherman Hotcl. Stalas 
buvo labai gražiai parengtas su 
gėlėmis ir žvakėmis ir prie kož
nos motinos ir dukters vietos 
buvo gražus gėlių “corsage”, 
pagamintas iš “gardinias”, ir žiedo. Kai kuriuose 
kožna motina gavo programą, tebepraktikuojami abudu 
kuris buvo padarytas pirminin
kės Anuo Jakubkaitės-Kueltzo.

Kadangi Motinos diena yra 
linksma, tai muzikalio progra- 
mo šiemet neturėjome, nes vi
sada toks programas sugraudi
na visus ir ima laiko, kol tas 
linksmas ūpas vėl sugrįžta.

(Vietoj dukterų programo, tai 
imusų mamytės mums padaina
vo — solo išpildė p-ia Millerie
nė, ir paskui sudainavo duetą 
ponios Jakubkienė ir Sadulie- 

,nė. Trečias muzjikalis numeris 
| tai buvo “trio” susidedant iš 
ponių Jakubkienės, Saduliencs 

| ir Kulesienės; P-ia ! Kulesicnė 
1 yra p-ios Sadulicnės mainytė.
Mat, musų dvi narės pasiprašė 
savo mamyčių mamytę sykiu 
su mumis dalyvauti.

Po skanių pietų visos mamy
tės atstūmė ir užmiršo kasdie
nius vargus ir vėl buvo jaunos 
— žaidė ir valsavo, kaip jaunos 
mergaitės. Kadangi buvo Moli
nos diena, tai visos dukterys 
tik žiurėjo ir džiaugėsi, 
mamytės taip linksmai 
leidžia, r

dų žiedas daugelio moterų yra 
laikomas vertingesnių už patį

žadėtuvės skaitomos lygiai tiek 
jau svarbiomis, kaip ir pačios 
sutuoktuvės, ir kai kur vyrai, 
būtent, Skandinavijoje ir Ško
tijoje, nebeveda, jei jų sužadė
tinė miršta. Mergaitė Švedijoje 
niekuomet, jokiomis sąlygomis 
■nebeatiduoda savo sužadu Me
do, ir jį seka antrasis žiedas jos

kybėms susidėjus, jis netenka 
pirmosios ir turi vesti antrą 
žmoną, tai naktį prieš antrąsias 
vestuves jis rūpestingai sunai
kina marškinius, kuriuos jam 
buvo pasiuvusi pirmoji nuota
ka. Tas marškinių dovanojimo 
paprotys tebeklesti daugelyj? 
kraštų: ir Ispanijoje randame 
juodaakę ispanę ilgas valandas 
betriūsiančią, rūpestingai išsiu
vinėjant savo jaunikiui dovaną, 
ir Bohemijoje — beįaudžiančią 
auksinius siulus į spalvotų šil
kų sudėtingąjį aud.nį savo ger
bėjui.

Deja, daugelis tų gražių pa
pročių įvairiuose kraštuose bėra 
išlikę tik kaimiečių tarpe, toliau 
nuo komercinių centrų. Pavyz
džiui, tolimuose Šveicarijos kal
nų kaimuose vedybų pasiūly
mas atliekamas gėlių kalbos pa
galba. Jei mergaitė priima iš 
vyro edelveiso žiedų puokštelę, 
tuo pačiu ji priimarjį'savo my
limuoju. Edelveiso^iedeliai rei
škia, kad tas vyras rizikavo sa
vo gyvybe, besiekdamas tos gė
lės savo mylimajai.

Miestuose, pirma pamatai lai
kraščiuose skelbimą ir tuomet 
jau pastebi ant piršto užmautą 
žiedą. Gaila, kad gražieji kaimo

; žiedą, reiškiantį motinystę. Se
naisiais laikais Švedijoje mer
gaitė pati davė savo numylėti
niui žiedą ir iš jo gavo žiedą, papročiai ne visai' tepašėke kai- 
Busimasis vyras, be to, gauna miečius, virtusius miestiečiais, 
‘‘mergautinius .marškinius”, (Lietuvos Aidas) Ps.

kad 
laiką

p-ios
Kuli-

ir Ne- 
duktė 
duktė 
duktė

Kino-TeatraS
c

Šią savaitę Chicago teatras 
duoda dvigubą pasilinksmini
mą. Asmeniškai galima pama
tyti Marx brolius — tuos nesu
laikomus juokdarius, kurie per

P-ios Rooseveltienčs 
alga

Akys yra sielos veidrodis. Iš 
jūsų akių galima patirti, kada 
esate linksma, nuliūdus ar pa
vargus. Aiškios žvilgančios 
akys reiškia energiją ir sveika
tą.

Todėl kožnos moters užduo
tis yra užlaikyti akis sveikas, 
nenuvarginti su darbu ar skai
tymu prie prastos šviesos ir 
dažnai plauti su šiltu vandeniu 
įdėjus truputį boric acid milte
lių. Tas ypatingai pagelbės, ka
da akys peršti. Dėl akių pagra
žinimo, antakius ir blakstienas 
reikia šukuoti su tam tikru še^ 
petuku (Eye brow brush). Jei
gu turite raukšlių apie akis, pa
tepkite su maitinančiu kremu 
apie akis einant gulti. Tas su
švelnina odą, tuo pačiu kartu 
sušvelnina raukšles. Atminkite, 
kad sveikos aiškios akys atšvie- 
Čia jūsų viso veido grožį.

ONA.

Millerienė, Walančiunas, 
šiene ir Senulicnė.

Mamytės ir dukterys, kurios 
dalyvavo šioje Motinos dienos 
puotoje, buvo: p-ia Jakubkie- 
nė ir duktė Anne; p-ia Norkus 
ir duktė Elenore; p-ia Walan- 
čiunas ir marti Emilie;.p-ia Se- 
mon ir dukterys Aldona 
lie; p-ia Petrauskas ir 
Aldona; p-ia Sadulis bei 
Julia; p-ia Millerienė ir
Josephine; p-ia Senulis ir duk
tė Bernice; Aldona Petrauskas 
ir Julia Sadulis pasikvietė savo 
“grandma” p-ią Kulesienę, ir 
Bernice Yanas savo “mother- 
in-Jaw” p-ią Raulis.

Ir vėl linksmai praleidome 
Motinos dieną — tai 'iki kitų 
metų, kada ir vėl turėsime vi
sas mamytes būry sykiu su 
dukrelėmis — ačiū jums, ma
mytės, kad jus tokios geros ir 
meilios ir kad tiek daug džiaug
smo mums duodate. —Juzytė.

Smalą galima išimti iš dra
bužių patrinus gerai su tėrpen- 
tinu. Irgi jokios žymės neliks.

V. Faiza.

Blynai Iš, 
Morkvų

Sutarkuok £ morkvas, sudėk 1 
išplaktą kiaušinį, 2 šaukštus miltų 
ir druskos pagal skonį, kepk svies* 
te arba taukuose, kaip paprastus 
blynus.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

bliką muvėse. Jie ir čia taip pat 
pilni triksų, kipŠiško juoko. Bus 
ne pro šalį praleisti valandėlę 
kitą šių komikų kompanijoje 
po rimtų žinių, kurios pasiekia 
mus iš Europos. Nerekomen
duoju vien šiokiais šposais ap- 
sibarikaduoti jausmus, bet ret
karčiais jie yra sveikas poilsis 
nuo svarbesnių įtempimų kas
dieninio gyvenimo.

O veikalas tai taip pat palai
ko susidomėjimą “it Ali Game 
True” su Arin Sheridan, Una 
O’Connor, Jessie Busley, Zasu 
Pitts, Jeffrey Lynu, Humphrey 
Bogart.

Charakterizavinias yra gana 
įdomus. Pavyzdžiui, tikrai svar
bią rolę vaidina pats namas, 
kuris buvo savininkės tarnai
tėms paliktas su visais senoviš
kais prirengimais ir keletą “ne- 
išskraustomų” burdingierių. 
Viena iš tų palikimų yra Zasu 
Pitts su verkiančiu balseliu ir 
vis mosuojančiomis rankomis.

šis veikalas parodo Ann She
ridan kaipo talentingą artistę. 
Pirmiau ji buvo tik žavėjauti 
“ooinph” eksponatė. Dabar ją 
pamatysite kaipo dramatišką 
charakterizatorę. Be įtikinančio 
veiksmo, ji žingeidžiai šoka ke
letą šokių ir visai maloniai su
dainuoja kelias daineles.

Mat, jos motina — viena iš 
tarnaičių, kurioms buvo tas ap
senęs namas paliktas — yra 
svajotoja ir jai labai butų ma-

Nedaug žmonių supranta tą, 
kad ponia Rooseveltienė uždir
ba beveik lygiai tiek pinigų, 
kaip jos vyras — ir beveik vis
ką atiduoda. Jos paskutinis “in- 
come tax” sąrašas buvo trijų 
su puse puslapių ilgumo su var
dais ypatų ir organizacijų, ku
rioms ji padarė kontribucijas.

Pačiame viršuje šio sąrašo 
yra vardas “American Friends 
Service Committee”, kuriems

planuoja duoti jiems dar tris 
dešimts tūkstančių.

Ponios Rooseveltienčs di
džiausios įplaukos, kaip praei
tyje, taip ir šiandien, yra iš 
radio. Kuomet ji buvo vienoje 
kremo programoje, jai buvo 
mokama po tris tūkstančius do
lerių už programą. Tačiau ji 
nė nematė šiuos pinigus, nes 
jie buvo perduoti tiesiog minė
tai Draugų Organizacijai kas 
savaitė.

Jos. naujai radio programa 
prasidėjo su balandžio 30 d. 
duodama vienos muilo kompa
nijos. P-ia Rooseveltienė nesa
ko, kiek jai bus mokama, ta
čiau ji sako, kad iš tų pajamų 
ji planuoja numokėti tą $$),- 
000 Draugų Pagelbos deficitą.

lonu, kad Ann Sheridan ir Jeff- 
rey Lynu (antrosios tarnaitėm 
sūnūs) susimylėtų ir apsivestų, 
po to kai Jeffrey pagarsėtų su 
savo muzikos kompozicijomis. 
Ir — tikėkite ar rie — viskas 
taip iš tikrųjų ir išeina — ne
žiūrint tokių komplikacijų, kaip 
gengsterio Humphrey Bogart, 
policijos ir ilgos eilės nesusipra
timų. Viskas m u vės e galima.

—Suzanna Villiutė
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KlOŠIA CHICAGOS LIETUVIU ISTORINES
MEDŽIAGOS PARODA

■ _ . __________

W.P.A. Parodys Ką Patyrė Apie Lietuvių 
Praeiti ir Pirmus Ateivius

W. P. A. pinigais i palaiko
mas Illinois Writers (Rašyto
jų) Projektas ir prie jo prisi
dėjusi rašytojų ir praeitim su
interesuotų žmonių “Vplunta- 
ry Association“ (“Savanorių 
Sąjunga“), studijuoja Chica5- 
gos praeitį. Jų tikslas yra pa
tirti kiek įvairios tautos prisi
dėjo prie miesto augimo, kul- 
turėjimo ir kokį veikimą tų 
tautų ateiviai palaikė savo 
tarpe.

Tarp studijuojamų tautų yra 
ir Chicagos lietuviai.
Peržiūri Senovės Laikraščius.

Lietuvių laikraščių raštinėse 
projekto atstovai studijuoja 
praeities laikraščių kopijas ir 
renka įvairius istorinės vertės 
faktus iš lietuvių gyvenimo. 
Kiti atstovai studijuoja visas 
Chicagos lietuvių organizaci
jas, susipažindami su jų kil
me, tikslais, nuopelnais, narių 
skaičiais ir tam panašiai. Dar 
kiti rašytojai ir projekto tar
nautojai renka istorinę med
žiagą nuo pirmųjų lietuvių, 
atvykusių Chicagoj apsigyven
ti.

Leis Knygą.
Visą surinktą medžiagą pro

jekto ekspertai sutvarkys, o 
rašytojai surašys į knygas, 
kurias netolimoj ateityj išleis 
arba valdžia arba privatiškos 
įstaigos. Medžiagos tvarkymu 
rūpinasi ne vien minimas pro
jektas, bet Chicagos -Universi
teto socialių mokslų fakulte
tas ir Chicago Recreation 
Committee. ,

Kaip ir kitos W. P. A. ša
kos taip ir šis projektas netru
kus rengia viešą parodą,, kur 
,parodys phicagiečiaim kaip 
savo svarbų darbą vykina ir 
ką Projektas jau yra atlikęs.

Paroda bus surengta dviejo
se vietose: generalinėj Illinois 
Writers* Projekto raštinėj, ad
resu 433 East Erie street, aš
tuntam aukšte ir adresu 1249 
So. Wabash avenue, ketvirtam 
aukšte.

Pirmoj vietoj yra verčia
mos, kopijuojamos ir tvarko
mos įvairių tautų ir įvairių 
sričių knygos ir raštai, o ant
roj vietoj, darbuojasi “Sava
noriai’’ jr čia jie studijuoja 
atskirų tautų gyvenimą Chica
goj e.

Parodos Eksponatai.
Kiekvienam Chicagos lietu

viui, be abejo, yra įdomu ži
noti kas buvo pirmieji lietu
viai gyventojai Chicagoj ir 
kada jie apsigyveno; koks

buvo tų pionierių gyvenimas 
ir kaip jie laiką leido; kokį 
progresą Chicagos lietuviai 
padarė nuo pirmos įmigraci- 
jos dienų iki šių laikų; kaip 
atrodo lietuvių kultūrinis ir 
visuomeninis gyvenimas paly* 
gintas su kitų tautų gyveni
mu?

.Projekto parodos bandys at
sakyti į tuos klausimus, pasi
remiant jau suriųkta medžia
ga, ir kviečia kaip lietuvių pu
bliką taip ir visuomenes vei
kėjus parodas aplankyti. Jos 
prasidės gegužės 20 d., ir tęsis 
iki gegužės 25-tos.

Pirmadienį ir šeštadienį, ge
gužės 20-tą ir 25-tą, parodos 
bus atdaros nuo 1-mos iki 
4-tos po pietų, o visomis kito
mis dienomis, nuo antradienio 
gegužės 21, .iki penktadienio, 
gegužės 24-tos, parodų valan
dos bus nuo 1-mos po pietų 
iki 9-tos vakare. —P.

SLA 301 Kuopa 
Švenčia 10 Metų 
Jubiliejų

šeštadienį Banketas.

NAUJIENŲ'-ACME Telcphoto
-x VOKIEČIŲ ARMIJA KAŽKUR BELGIJOJE.

Kainos Grudų, 
Šerų Biržoj 
Smarkiai Puola

Gandai Gąsdina 
Spekuliatorius

SUSIRINKIMAI
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 

OL. KLIUBO narių susirinkimas 
'yks gegužės 16 d., 1940, svet.: 
500 W. North avė. 8 v. v. Nepa- 
lirškite atsilankyti, turėsim svar
ių pasitarimų. —Valdyba.

Penki Mokės, 
Ir Penki Kiti —
Nemokės

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

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

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

BUSINESS CHANCES

RŪGS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 NEATSIIMTŲ
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip H 

DIDELIU KAURU

BARGENAI
, 8x10,9x18. 9x15,11x19 

nuo >7 iki ><W. Dabar >3 iki >29 
0x9, 8x10, 0x12, 12x18, 10%xl5 
>24 iki >89. Dabar >10 iki >42 

ir aukiiėluu.
9x12 tikrų orlentallų, 50 kitokių

Nratallmta 0x0, 
Vertė 
Nauji 
Vert*

15 
Mietus 8x4 Iki 11X18, 40% nuolaidos 
lOOO jardų karpetų po 00c Jard ir auklė. 

*400 Nauja* Velvet 0xl!2 >18.50. 
300 Nauja* WlltQn* 0x18 >34.50.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI.

0208-16 S. RAC1NE—Dlenpml*, 3 vakarus

11 n H i Gėlės Mylintiems 1I U U fl Vestuvėms, Ban- U Ii UfAkietanis, Laidotu- U 11M Fl v - ms papuoši- 

GĖLININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

CICERO. — SLA 301 kuopos 
10 metų jubiliejus ir pavasa
rinis parengimas šį šeštadienį, 
18 dieną, p. šeineto svetainėje, 
1500 So. 49 avė. Rengimo ko
misiją sudaro penkios mote
rys, ir jų sumanymas buvo 
turėti banketą. Vadinasi, bus 
valgyti, gerti, šokti, ir balia- 
voti. O įžanga (ik 50c. ir už 
tai bus ir gražus programas, 
kalbos, dainos, , . . ■

Dalyvaus Pild. Tarybos 
Nariai.

Dalyvauja du Pildomosios 
Tarybos nariai, iždininkas K. 
P. Gugis, ir iždo .globėja p. 
E. Mikuži u tė. Jie abudu labai 
svarbus ne tik mums, bet ir 
visam Susivienijime.

Na, D r. Mon tvidas musų 
kuopos daktaras kvotėjas irgi 
lošia svarbią rolę visame vei
kime. Visas programas bus 
nenuobodus, užimantis. Atsi
lankę turės daug smagumo, y- 
palingai SLA nariai.

Tad žiūrėkite, kad neliktu- 
mėt nei vienas namuose. Atei
kite su visa šeimyna, nes tai 
bus šeimynų sueiga. Pašaliniai 
taipgi yra prašomi, ypatingai 
iš kaimyninių kuopų veikėjai 
pribukite su talentais. Padary
kime pasekmingu šį parengi
mą. Tai bus 1 paskutinis prieš- 
seiminis parengimas. ^Nors o- 
ras šiltokas ir visus vilioja į 
laukus, tuos gražius kvepian
čius laukus palikime sekma
dieniui, o šeštadienį, 18 dieną 
praleiskime “po stogu“, p. 
Šemcto svetainėj. —Z).

Pagerbė Du Chica
gos Mokslininkus

Garsus Philadelphijos Fran- 
klin Institutas pagerbė du chi- 
cagiečius, įteikdamas jiems 
premijas už moksliškus nuo
pelnus.

Vieną premiją gavo prof. 
Arthur H. Compton už ekspe
rimentus su šviesos spindu
liais, o antrą, Laurens Ham- 
mond, už išradimą elektriškų 
vargonų.

Compton profesoriauja Chi
cagos universitete, o Ham- 
mond yra prezidentas Hain- 
mond moksliškų instrumentų’ 
firmos.

Su neprielankiomis talkinin
kams karo žiniomis iš Europos, 
kaip New Yorke taip ir Chica
goj ėmė pulti biržų kainos. 
Žymiai nukrito Šerų vertė, o 
grudai Chicagos grudų biržoj 
nukrito net dešimts centų.

Tarp biržininkų vaikščioja 
visokiausi gandai: kad Hitleris 
karą netrukus laimės, pasiū
lys taiką, ir kad talkininkai ją 
priims; kad iMussolini < stoja 
karau ryt ar užporyt; kad 
naujas Anglijos premjeras 
ChurchiU’as rezignuoja; kad 
Anglijoj įsigali “5-toji“ ir “6- 
toji“ kolumna, ir tam panašiai.

Visos žinios ir gandai labai 
neprilankųs talkininkams, o 
Amerikos biržų kainų aukštu
mas daug priklauso nuo to 
kaip talkininkai pasirodys ka
re.

Tikisi Netrukus 
Sudaryti Nauja 
Sutartį

Pieno Derybos Eina 
“Sklandžiai” r

Penktadieni Laidos
'k

Chicagoj Emma 
Goldman

llsesis> Šalia Haymarkei 
Riaušių Aukų.

Penktadienį po pietų Chica
gos Waldheim kapinėse šalia 
darbininkų žuvusių Haymar- 
ket skerdynėse bus palaidota 
Emma Goldman, garsi anar
chiste, kurUpasimire Toronte, 
Canadoj pereitą antradienį,

Jos kūnas bus atvežtas Chi- 
cagon šįryt, Michigan Central; 
gelžkelio traukiniu, ir bus pa
šarvotas adrešu 3654 W. Roo- 
sevclt roačL■ Į r ■>. I

Velionę, .gyveno Toronte per 
kelioliką metų, ištremta iš. 
Jungtinių Valstijų Didžiojo 
Karo metu. Ji keliais atvejais 
kreipėsi į U. S- valdžią prašy
dama trėmimą atšaukti, bet 
visi jos prašymai buvb at
mesti ir jai neteko Jungtinių 
Valstijų žemę vėl pamatyti.

11  ■ f1 •'

Suėmė 11-ka Už 
Pinigų Padir
binėjimą

Garsinkitės “N-nose’

Chicagds pieno išvežiotoji] 
unija vakar paskelbė, kad už
vakar atnaujintos derybos su 
pieninėmis dėl sutarties, ‘‘esna 
sklandžiai-“

Jeigu diskusijos ir toliau eis 
taip pasekmingai, kaip ikišiol, 
tai už dienos-kilos sutartis jau 
bus sudaryta.

Svarbiausias diskusijų pun
ktas, dėl kurio derybos buvo 
užkliuvusios, yra algos. Pie
ninės buvo nutarusios jas nu
kirsti 25%, bet atrodo, kad 
su unija buvo sudarytas kom
promisas.

Nori Iškolektuoti 
$201,000 Iš 
Al Capone

Nors buvęs Chicagos “geng- 
sterių karalius“ Al Capone jau 
atsėdėjo kelis metus kalėjime 
už taksų nemokėjimą, federalė 
valdžia yra pasiryžusi nesumo
kėtus pinigus iškolektuoti.

Teisėjo Barnes patvarkymu 
Al Capone yra skolingas val
džiai dar apie $201,009. Tai 
•taksai už 192’4-1929 metus.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE“

Platino Netikras) $5, $J0, $20.
Federalė valdžia vakar pa

traukė atsakomybėn vienuoli- 
ką žmonių už padirbinėjimą ir 
platinimą netikrų pinigų. Kal
tinamieji turėję suorganizavę 
“sindikatą“, kuris veikė po vi
są Ameriką. Jie padirbinėję ir 
platinę netikras penkines, de
šimkes ir dvidešimkes.

Visi kaltinamieji buvo su
imti ir dabar yra policijos 
priežiūroje: Joseph Kassalis, 
Krank Schaeffer, Edward Or- 
lowski, Irving Cohen, Ethel 
Lindsay, Joseph Geyer, Fred 
Friedlander, Robcrt Martinį, 
Lawrence Passeru ir Floyd 
Wojtkiewich. Visi northsidie- 
čiai.

Vakar Visi 
Pasivėlino

Visi chicagiečiai ir priemies
čių gyventojai, kurie važiuoja 
į darbą Northwestern gelžke
lio traukiniais vakar pasivėli
no nuo pusvalandžio iki valan
dos.

Prie Kenmore stoties sulužo 
vieno priemiesčio traukinio 
garvežis ir dėl to traukiniai 
negalėjo ■ per kurį laiką važiuo
ti nei iš Chicagos nei į Chi
cago.

Garsinkitės “N-nose”

Užsidariusių Banką Stovis
Vėliausiam bertainiam ra

porte Cook apskričio užsida
riusių bankų receiveris Char
les H. Albers praneša, kad 
penki bankai dar žada divi- 
4endų savo depozitoriams, o 
penki kiti turbūt nieko nebe
mokės.
- Pirmieji penki bankai yra:

Kenvvood State—dar mokės 
5% (Išmokėjo—68%).

Kimbali Trust and Savings 
—10% (15%).

Lake View State — 10% 
(40%).

Lincoln Trust and Savings 
—5% (45%).

Logan Sąuare State Savings 
—6% (6%).

Depozitoriams dividendų 
daugiau nebemokės sekami 
bankai: (skaitlinės skliaute
liuose parodo kiek jie išmo
kėjo).

Kaufman State—(72%).
Lyons State—(39%).
Laramie State—(0%). 
Lincoln State ir (4%). 
Lansing State —(54.2%). 
(Pranešimai apie kitų ban

kų stovį tilps veliesniuose nu
meriuose) .

Sumušė, Apiplėšė 
Moteriškę

Adresu 7706 South Park ave
nue bute nežinomas piktąda- 
ris užpuolėė 63 metų moteriš
kę, Theresą Rex. Ją skaudžiai 
sumušė ir atėmė $35 pinigais. 
. Apiplėšimu policija kaltina 
piktadarį Robcrt Šnipes, nuo 
4026 South Parkway, bet jis 
ginasi.

“Pirmyn” Choras 
Rengia Šokius 
Gegužės 25 —

— “Padangėse“ —

šeštadienį, gegužės 25 d., 
Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn“ rengia nepaprastus 
pavasarinius šokius, “May Fro- 
lic” žiemos sezonui užbaigti.

Tai bus nepaprasti šokiai to
dėl, kad jie įvyks ‘padangėse“, 
toli virš gatvių klegesio, dulkių 
ir susikimšimo.

I •
Rengėjai parinko šokiams 

Salę, įrengta ant stogo Wcdge- 
wood viešbutyj, kuris yra apie 
12 aukštų aukštumo. Gatvėj 
gal karšta, bet tokiam aukštyj

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. Sawyer. 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.

paprastai būna gražu ir vėsu.
Rengėjai kviečia visus savo 

jaunus ir senus draugus atsi
lankyti ir smagiai praleisti va
karą. Bus gera muzika, ir va
karėlis bus pamargintas gra
žiomis dainomis, vaizdeliais ir 
įvairiomis lietuviškomis žais
mėmis. Bilietai tik po 75c. Jups 
galima gau^i pas visus choris
tus arba gaukite HYDe Park 
3440. S. P.

— -----------—-

Real Estate !
Taksų Mokėtojų , 
Atydai

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

Pareiškimą protesto galite 
padaryti “Piaiflienų“ raštinėj.

Atsineškite toksų bilas į 
‘Naujienas’^ ir Šį patarnavi
mą gausite veltui. —T. R.

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 bloko nuo bažnyčios. Biznis 
gerai išdirbtas. 2259 W. 23rd PI. 
3-čias aukštas. Atsišaukti Canal 
6369.

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

1144 So. Fairfield Avė.

REIKIA MOTERŲ BENDRAM 
ruošos darbui Wisconsin vasarna
miuose. Turi puti geros darbinin
kės, $5.00 savaitėj ir užlaikymas, 
kreipti^ 120 West 107th St., Tel. 
Pullman 5068.

MERGINA NAMŲ RUOŠOS dar
bui, paprastas virimas, savas kam
barys, geras mokestis. Berman, 
4551 No. Central Park, Tel. Irving 
8230.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, 2 suaugę, prižiūrėti kūdikį, 
nereikia skalbti, savas kambarys ir 
vana, $8 iki $10. Tel. Bittersvveet 
7574.

PUIKI VIETA MERGINAI, ben
dra namų ruoša, savas kambarys, 
1215 Forest Avė., Oak Park, Tel. 
Euclid 9365J po 4 vai. popiet.

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

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, virti, nereiks skalbti, su
augę, eiti. 4300 Marine Dr., apart- 
mentas 503, Buckingham 6167.

HELP VVANTED—MALĖ 
________ Darbininkų Reikia

REIKALINGAS PORTERIS į ta
verną nejaunesnis kaip 45 metų. 
Pavienis. Turi turėti liudymus. At
sišaukite po 6 vakare. 1250 West 
Madison.

FURNISHED ROOM—TO RENT
Gyyenimui Kambariai______

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

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

GERA PROGA DĖL bučeriaus, 
’renduoti štorą, su visais įtaisy
mais dėl bučernės ir grosernės, pi
giai 2601 St. Charles Road, Bel- 
wood, III. Kreipkitės užpakalį — 
klauskite Nance.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm. 
. —Geo. Jakubauskas, 3541 South

Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt. —Walter Pankauskas, 
549 West 18th St.; Kasierius —
Mikas Bankevičius, 628 W. 18th 
St.; Fin. rašt.—Peter Viršila, 3435 
So. Wallace St.; Kontr. rašt. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Kikas, 644 W. 18th St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Ąve.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1940 METAMS: T. Ja

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Killis—Nut. rašt., 3347 South 
Lituanica Avė., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III.; A. Buzins- 
kas—Kontr. rašt., 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St, Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35th St.; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į Ch. Liet. Community
Center. Susirinkimai įvyksta kas 
mėnesio trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street., 7:30 vai. vakaro.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLIU- 
BO 15 WARDO VALDYBA 1940 
METAMS: F. J. Dowiat—pirminin

kas; J. Vajsvila—vice pirm.; J. 
Taryidas—rėk. sekr.; J. Noreika 
—fin. sekret; kasos globėjai—D. 
Petrol ir J. Noreika; maršalka— 
J. Czesna; John Gura—kasierius.

GROŽIO SALIONAS, SOUTH 
Sidėj, pereinamas kampas, 6 booths 
$250, $100 pinigais, likusią leng
vais terminais, Normai 6023.

REAL ESTATE FOK 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.

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

lll-TA IR SPAULD1NG, gra- 
žus namas, 11 metų senumo, krau
tuvė, 5 kambarių flatas, karštu 
vandeniu šildomas, lotas 90x137— 
$6,000—arba mainyti į 2 ar 3 fla
tus. MR. MEDOKĄ, Steyvart 3601 
8110 So. Ashland Avė.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

80 AKRŲ FARMA, Phillips, Wis.; 
2 gyvulių, visos mašinos, 30 akrų 
dirbamos, likusi ganykla ir med
žiai. 5 kambarių namas ir kiti geri 
budinkai. Parduosiu arba mainysiu 
į miesto namą. Rašykite JOHN 
KOVALIK, 6240 So. Kedzie Avė. 
Tel. Hemlock 2437.

BU1LDING MATERIAL 
Statybai Materiolas

Tel. V1CTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

MOVING AND EKPRESSING 
Perkraustymas 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, 
71U0 So. Talman Avė. Prospect8742

SOIL—FOR SALE 
J uodzemis—Pardavimui

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

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

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

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

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

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rait.

PASKOLOS 
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGICIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai 

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

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ir FauJįng gat)
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CHICAGOS DIDŽIOJI SPAUDA LINKSTA 
TALKININKU PUSĖN

Reikalauja Ginkluoti Ameriką;, Siūlo 
Didinti Pagalbą Anglijai, Francijai

Paskutinėmis dienomis dide
lės permainos įvyko Chicagos 
angliškos spaudos nusistatyme 
karo reikalu.

Karo pradžioj vieni “<1 trila
piai“ lyg siūlė Amerikai stip
rinti savo karo jėgas, kiti aiš
kios pozicijos neužėmė ginklų 
reikalu, bot visi vienbalsiai aiš
kino, kad Amerika turi šalin
tis Europos karo ir sėdėti “sa
vo užpečkyj.

“Daily Neivs”

"Times”
Dienraštis “Times“ vakar il

gam redakciniam slraipsnyj 
atsišaukė į visuomenę padėti 
į šalį partinius nuomonių skir
tumus, atsidėjusiai stiprinti ša
lies karo spėkas ir vieningai 
ruoštis “visokioms galimy-

NAUJIENOS, Chicago, III.
'!------------- ■ .------------- :--------- —--------—— :------------- -

Vokiečių armijos inžinieriai paskuhomss permeta tiltą kažkur Holandijoje
ar Belgijoje.

bėins .
"Tribūne”

Net ir dienraštis “Tribūne“, 
kuris aštriau negu kitas kuris 
laikraštis Amerikoj atakuoja

Bet paskutiniuose numeriuo-j Roosevelto administraciją, ir 
se tonas pasikeitė. “Daily, tas pirmo puslapio editorialuo- 
Ncws” atvirai reikalauja duo- se reikalauja keleriopai šti
li -kuodaugiausia pagalbos A n- stiprinti Amerikos laivyną, ka-
glijai ir Francijai, ne vien gin
klais ir ne vien už> ‘casb”, bet 
atidaryti jiems ir Amerikos 
kreditus. Dabar kreditus drau
džia Johnson’o įstatymas. Dien
raštis nurodo, kad dėl Gren- X 
landijos ir Olandų salų arti
mumo Jungtinėmis Valstijoms, 
Hitlerio laimėjimas Europoj 
reikštų didelį pavojų visam 
kraštui.

Hitleris užimtų minėtas sa
las ir iš jų galėtų pulti jei ne 
Jungtines Valstijas, tai mažas 
valstybes Amerikos kontinen
tą, o vėliau ir Jungtines Val
stijas.

Ar Jus Jau Aplankė 
Cenzo Žinių 
Rinkėjas?

Jeigu Ne —
Dešimtmetinio U. S. Cenzo 

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

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

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

Jeigu jūsų namų cenzo rin
kėjas neaplankė, arba jeigu ne
teko duoti jam visų informaci
jų, praneškite apie tai Cenzo 
biurui. Nereikia šaukti telefonu 
arba ilgą laišką rašyti. Nusipir
kite atvirą laišką (atvirutę) už 
centą, ir užrašykite kelis žod
žius, pav., “WE HAVE NOT 
BEEN INCLUDED IN THE 
16th DECENNIAL CENSUS of 
POPULATION OF OUR COM- 
MUNITY,“ prie to pridėkite sa
vo parašą, adresą, ir atvirą lai
šką pasiiįskite sekamu adresu:

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

Atvirutėj taipgi galima pa
žymėti kada patogiausia jus 
rasti namie. 1 Rs.

♦

Susirgo Dr. C. K. 
Kliauga

Vakar į Hines ligoninę liko 
išvežtas Dr. C. K. Kliauga, pla
čiai žinomas dantų gydytojas.

Dr. Kliauga yra didelis mu
zikos ir dainų mėgėjas. Per 
eilę metų jis priklausė Birutės 
chorui ir nuoširdžiai dirbo jo 
gerovei.

Pernai Dr. Kliaugą ištiko ne
laimė: jis išsilaužė koją. Bet 
vos spėjo pasveikti, o dabar 
jau ir kita “kvaraba” įsimetė. 
Matyti, jo liga yra gana rim
ta, nes, kiek teko patirti, ligo
ninėje jam teksią pusėtinai il
gą laiką praleisti.

Dr. Kliauga laiko ofisą ad
resų 2420 W. Marąuette Rd.

ro aviaciją ir kariuomenę sau
sumoj ir ‘ruoštis kritiškoms 
dienoms’’, kurios laukia visų 
pasaulio demokratijų.

Tam, kas atydžiai sekė /tų 
laikraščių nusistatymą praei
tyj,* paskutinėmis dienomis pa-

Mirė Pol. Seržantas 
J. J. SuIIivan

Tarnavo Marąuette Parke
Trumpai sirgęs plaučių jižde- 

gimu pasimirė James J. Sulli-
sireišktįsios permainos yra ste-'van, seržantas Chicago Lawn 
binančios. 'policijos nuovadoj, kuri randa-

si Marąuette Parko-Chicago 
Lawn apylinkėse.

Jis buvo apie 45 metų am
žiaus, tarnavo 18 motų depar
tamente ir yra laimėjęs kebas 
premijas už drąsą. Jis buvo 
gerai žinomas lietuviams ir po
puliarus jų tarpe. Velionis gy
veno ad. 8221 Hermitage avė.

Bandė Nusinuodyti 
Dujomis

Ugniagesiai vakar rytą at
gaivino 49 metų chicag'etį 
Charles Karsą, 2908 Lcxington

pagalvės * maldaknygę, kryžių 
ir atsigulė lovoj laukti mir
ties.

» » o
Nuo nuod.ngų automobilio 

dujų vos nežuvo 52 metų ja- 
nitoriuš Charles Wicker, 280? 
Lunt avenue, Ji taipgi atgai
vino ugniagesiai, užtikę jį ga- 
ražiuj aukščiau paduotu ad
resu.

Chicagiečiai 
Duosnųs Raudonam 
Kryžiui

Pinigai Eina Eini lems 
Karo Aukoms 
\ v

Šią savaitę Raudonasis Kry
žius Chicagoj ir apylinkėse 
pradėjo vajų sukelti milioną 
dolerių Europos civiliams gy
ventojams, nukentėjusioms nuo 
lėktuvų bombų ir šiai]) nuo 
karo.

Chicagiečiai pasirodė labai 
duosnųs ir R. K. spėja, kad už 
kelių dienų visus pinigus bus

avenue, kuris bandė nusinuo-' sukėlęs. Organizacija jau pa- 
dyti virtuvinėmis dujomis. Al-'siuntė $109,000 Olandijos ir 
sukęs gasą, jis pasidėjo ant Belgijos civilių šelpimui
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VAKAR CHICAGOJE •
• Michigane ežere, prie 

Montrose gatvės prieplaukos 
krantų sargyba atrado kūną 
apysenio, nežinomo vyro. At
rodo, kad kūnas buvo vande
nyj kelias savaites laiko.

• Chicagoj vakar vaikščio
jo gandai, kad nesutikdamas 
su Mussolini’o politika ir jo 
prielankumu vokiečiams sostą 
aple.'do Italijos karalius Vikto
ras Emmanuelis.

• Perkūnija vakar nutren
kė 19 metų ūkininką, Law- 
rence Kugler, gyvenantį prie 
Woodstock, Ilk 16 metų Pat- 
rick Salazar, 1029 Morgan st. 
buvo sunkiai sužeistas, kai vė
tra nuplėšė stogą nuo namo 
prie 114 Blue Island avenue, 
ir užvertė jį ant berniuko. Į 
chicagiętės Mable Nespalerz 
namus, adresu 1843 19th str., 
vėjas per langą įmetė vidun 
vanagą. Audra ir vėtra, siau
tusi Chicagoj užvakar naktį ir 
vakar rytą, pridarė ir daug ki
tų šposų.

• Bežaizdamas savo namų 
verandoj su virve, ant kaklo 
kilpą užsinėrė ir pasikorė <8 
metų berniukas William Gar- 
rity, 1121 Belden avenue. Jis 
buvo vienas verandoj ir nega
lėjo pagalbos šauktis. Motina 
pasakojo policijai, kad berniu
kas mėgdavo imituoti Tarzaną, 
kurį matydavo filmose.

e Pamišęs chicagietis, Fred 
Uhring, 2046 North Keeler 
avenue, vakar rytą pašovė sa
vo- žmoną ir po to suvarė ke
lias kulkas sau į krutinę mir
tinai susižeisdamas. žmona te
bėra gyva ir guli St. Anne’s 
ligoninėje. Duktė pasakoja, kad 
Uhring dažnai sirguliavo ir la
bai rūpinosi, kad dėl ligos ne
gali darbo gauti.

9 Iš St. , Charles pataisos 
namų pabėgo 14 metų įnamis, 
Patrick Kane Jr., iš East St. 
Lou’s. Jis buvo baudžiamas už 
automobilių vogimą.

• Federalė valdžia vakar 
paskyrė advokatą Kenneth J. 
Carrick U. S. apeliacinio teis
mo vyriausiu klerku Chicagoj.

• Už apiplėšimus ir policis- 
to pašovimą 1-14 metų kalėji
mo bausmę gavo piktadaris 
Andrew Foster, nuo 48lh ir 
Drexel bulvaro.

• Garaže ties 1301 Washing- 
ton bulvaras, Oak Parke, po
licija atrado 303 šmotus dina
mito. Jie priklausą daržininkui 
Edward Johnson, kuris gyvena 
ad. 605 Clinton avenue, River 
Foreste. Policija jį kamantinė
ja. Ji spėja, kad iš garažo bu
vo gautas dinamito, kuriuo bu
vo susprogdintas River Forest 
policisto Walter E. Gray auto
mobilis, balandžio 3 d. Gray 
buvo labai sunkiai sužeistas.

• Automobilis prie 6867 
Grand avenue užmušė 9 metų 
berniuką, Robert B. Moscinski, 
2322 Newcastle avenue. Vai
ruotojas, Tony Valerio, 2256 
Grand avenue, buvo suimtas.

• Į antro aukšto butą ad. 
2318 W. 36th st., įsigavo ne
žinomas piktadaris ir pašovė 
24 metų Shirley Melgard, Chi
cagos stadium vargonininko Al 
Melgardo- dukterį. Policija ieš
ko “kavalieriaus“, kuris nese
niai nepasekmingai prašė mer
ginos rankos.

• Prie Peotone miestelio, 
Will apskrityj, automobilyj bu
vo atrastas negyvas John Par- 
rish, Manteno proto ligų ligo
ninės tarnautojas. Jis buvo 35 
metų amžiaus.

• Standard teatre, 750 N. 
Clark, prožektoriaus kambaryj 
kilo gaisras. Visi teatre buvę 
žmonės tvarkiai išėjo iš salės 
ir susižeidimų nebuvo. Nuosto
liai maži. M




