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*VOKIEČIAI PAĖMĖ E R AMZO i'IRTOVE LAOn

LAON YRA 75 MYLIU ATSTUMOJ NUO 
PARYŽIAUS

Gen. Weygand planuoja ofensyvą 
prieš nacius

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
20. — Ankstyvesni pirmadie
nio pranešimai sakė, kad' Vo
kietijos ofensyvas Francitzijoj 
tapo pasuktas šiaurės vakarų 
link. Manyta, dėka to pavojus 
Paryžiui bent tuo tarpu pra
ėjęs. Tačiau vėlesnieji pirma
dienio pranešimai skelbia, kad 
vokiečiai paėmė Laon tvirtovę, 
kuri yra tik 75 mylių atstumui 
nuo Paryžiaus. Vokiečiai pasi
stūmė arčiau Paryžiaus. (Frah- 
cuzijos pranešimai pirmadienio 
vakare nuginčija žinią, kad 
Laon perėjo į vokiečių rankas.) 

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

20. — Penkios nacių armijos 
mekanizuotos divizijos pirma
dienį veržėsi šiaurės Prancūzi
joje vakarų link, į pajūrį. To
se penkiose divizijose priskai- 
toma 60,000 vyrų. Pirmiausias 
šitų divizijų tikslas atrodo 
esąs atskirti sąjungininkų ar
miją, ginančią Paryžių, nuo 
belgų, francuzų h^buUų-^armi
jos kariaujančios Belgijoje.

TM reiškia, tad bent laiki
nai pavojus Paryžiui praėjęs. 
Ar vokiečiai įsižadėjo užsimo
jimo paimti Francuzijos sosti
nę tuojau, pirmadienį teko tik 
spėti, tikrai nežinota.

Tuo tarpu sąjungininkų ka
riuomenė, esanti šiaurėje, Bel
gijoje, traukiasi atgal tikslu šį 
naują, iš užnugario nacių pa
vojų pasitikti.

Bendrai aiškios mūšių lini
jos nėra. Veikia motorizuotos 
armijų dalys, kurios įsiveržia 
tolokai į priešo užimtą terito
riją, tai vėl sugrįžta atgal. Ir 
kadangi motorizuotų kariuome
nės dalių judrumas yra dide
lis, tai mūšiai greitai persime
ta iš vieno punkto į kitą, mu
šiu linija pasistumia pirmyn 
arba vėl nuslenka atgal.

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

LONDONAS, Anglija, geg. 
20. — Britanijos valdžios at
stovas pareiškė, kad padėtis 
yra labai rusti. Ji nepagerėju
si nuo pereitos savaitės, ir ne
galima paslėpti fakto, kad ji 
yra rinitą.

Moraliai, kariuomenės ir są
jungininkų visuomenės pasity- 
žimo atžvilgiu, padėtis šiek 
tiek pagerėjusi. Užpuolikai vi
suomet pradžioje turi pirme
nybę. Jų smūgiai sudemotali- 
zuoja priešą, tačiau dabar są
jungininkai atsigriebė ir per
sitvarkė. Jų pasiryžimas ir At
sparumas sustiprėjo.

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

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
20. — Vokiečių ofensyvas per 
Francuziją pasuko pirmadieir 
Anglijos kanalo link, rodo ka-

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

Debesuota; liūtys; vėsiau 
popiet; saulė teka 5:25 v. r., 
leidžiasi 8:08 v. v.

ro vadovybės pranešimai.
Nors karo vadovybe nepažy

mi kur l.nk vokiečiai Francu- 
zijoje veržiasi, bet iš suminė
tų punktų matyti, kad jie jau 
paliko užnugary St. Quentin ir 
pasistūmė pirmyn 20 mylių 
Peronne ir Cambrai ruože.

Berlyno karininkų rateliuose 
kalbama, kad ofensyvas Pary
žiaus linkui naciams kaštavęs 
perbrangiai ir todėl jie pasu
kę į Vakarus. 

---- X---- X—X----
EASEL, Šveicarija, geg. 20.

— Karo ekspertai Šveicarijoje 
nužiūri, kad sąjungininkų ar
mijų komandnotojas, generolas 
Weygand, planuoja suspausti 
vokiečius, įsiveržusius į Fran- 
cuz’ją, iš dviejų pusių, šiaurė
je, Valenciennes apylinkėje, 
koncentruojamos stiprios belgų 
ir francuzų kariuomenės dalys. 
Dar stipresnės spėkos koncen
truojamos Retliel ir Rheims 
apylinkėje, pietuse.

Tarp šitų dviejų armijų vo
kiečiai žygiuoja vakarų link. 
Jų susisiekimo linijos yra vi
sai siauros. Jas galima suspau
sti, nukirsti. Ir gen. Weygand 
matomai planuojąs kontrofen- 
syvą. O ir patys vokiečiai pri
pažįstą pavojų, tačiau pasitiki 
savo motorizuotomis ir lėktu
vų jėgomis kontrofensyvui at
remti.

Vokietija sulaikiusi 
ofensyvą prieš 

Paryžių
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

20. — Vokietijos tankai palio
vė besiveržę Paryžiaus linkui. 
Viena, francuzai spaudžia kai- 
riąjį nacių sparną. Kita, vokie
čiai bijo, kad sąjungininkai, 
besitraukdami iš Belgijos, gali 
pasukti į šoną ir užpulti nacių 
kairiąjį sparną. Ažuot žygia
vę Paryžiaus linkui, vokiečiai 
veržiasi į pajūrį, į šiaurės va
karus.

Vokiečiai užmušė 
daugiau nei 100,000 
žmonių Rotterdame

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
20. — Holandijos legacija pa
skelbė pirmadienį, kad Vokie
tijos lėktuvų atakos prieš Rot- 
terdamą, svarbų Holandijos 
miestą, išžudė daugiau nei 
100,000 žmonių — trečdalį vi
sų ' miesto gyventojų.

Indusai nedarysią 
keblumų Anglijai / A »
BOMBA Y, Indija, geg. 20.

— Pandit Nehru, Indijos kon
greso kairiųjų partijų vadas, 
pareiškė, kad šiandien, kai An
glija kariauja už savo gyvy
bę, ruošti keblumus Anglijai 
Indijoje reikš žem’nti Indijos 
garbę. Kitaip tariant, ne tik 
Gandhi, bet ir Nehru pareiškė 
nedarysią keblumų Anglijai 
bent kol karas tęsis.

naiI.ITENŲ-aCME T<‘iepnom
Motina ir sūnūs, kurie žuvo kažkur Franci joj e, kai vokiečių bombonešiai 

ėmė bombarduoti miestus.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

Vokiečiai paėmė 
St. Quentiną

PARYŽIUS, Francuzija, gegBERLYNAS, Vokietija, geg.
20. — Vokietijos pranešimai 20. —- Francuzijos karo komu- 
sako, kad nacių kariuomenė pa- nikatas pirmadienį sako, kad
siekusi punktą 80 mylių atstu- į Vokietijos kariuomene paėmė reivio kape* buvo iškilmingai 
moj nuo pajūrio uosto Calais, francuzų miestą St. Quentin. pasodinti J. A. V. ministro
Francuzijoj.v Vokiečiai tikisi 
nukirsti belgams, frąncuzams 
ir britaitns- phsitmu^hrą vį;-pie
tus, kur, Francuzijoj, yra svar
biosios sąjungininkų jėgos.

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

20. — Mūšių linija Francuzi
joj pirmadienį ėjo taip: nuo 
Valenciennes ir Maubeuge į va
karus iki Peronne, nuo čia at- 
g'al iki Aisne upės prie Laon. Nuo 
Laon linija eina pagal Aisne 
į rytus iki tikrosios Maginot 
linijos ties Montmedy.

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

20. — Vokietijos tikslas esąs 
užgriebti Francuzijos uostus 
vakaruose ir nukirsti jos susi
siekimą su Anglija. Paskui pa- 
klupdyti Francuziją ant kelių 
ir priversti ją taikytis su na
ciais paskirai. O toliau naciai 
jau tikisi įveikti Britaniją.

—X—X—X—

LONDONAS, Anglija, geg. 
20. — Premjeras Churchill pa
reiškė sekmadienį, kad jis ga
vo Francuzijos užtikrinimą, jo- 
gei francuzai kariaus iki galo, 
nežiūrėdami kas gali atsitikti. 
Kitaip tariant, Churchill davė 
suprasti, kad francuzai priža
dėjo paskiros taikos nedaryti.

---- X---- X---- X----
ROMA, Italija, geg. 20. — 

Paskelbta nauja Italijos ka
riuomenės mobilizacija. Bet 
Italijoj kalbama, kad šiuo mo
mentu netenka laukti Musso- 
linį karą paskelbiant. Jis mo
bilizuojąs kariuomenę tikslu 
grūmoti sąjungininkams ir tuo 
budu sulaikyti bent dalį jų jė
gų Viduržfemio juros srity.

Vokiečiai okupavo 
Norvegijos mie

stą Mo
LONDONAS, Anglija, geg. 

20. — Vokiečiai okupavo Nor
vegijos miestą Mo, kuriš yra 
pusiaukely tarp Trondheimo ir* 
šiaurės uosto Narviko; Dalis 
Mo sudegė, sako pabėgėliai iš 
Norvegijos.

Nuo čia vokiečiai verž asi to
liau i šiaurį, ir pirmadienį mu- 
Šiai eina į’ rytUs nuo Cambrai.

Cambrai yra 25 mylias į šiau
rę nuo St. Quentin.

Pirmadienį atrodė, kad art - 
miausias nacių tikslas yra pa
siekti pajūrį.- Tačiau klausimas, 
[kur link nacių ofensyvas bus 
i pasuktas, pirmadienį pasilieka 
neatsakytas. Manoma, jis pa
aiškės į 24 valandas, » -o

Britaniios lėktuvai 
atakuoja naciu su- 

susiekimo linijas
LONDONAS, Anglija, geg. 

2’3. — Britanijos lėktuvai nak
tį į pirmadieni vėl atakavo na
cių sus’siekimo linijas Belgi
joje ir vakarų Vokietijoje. Ata
kavo taipgi svarbius strategi
niai punktus.

Pasak premjero Churchillo, 
Britanija yra pasiryžusi pasi
tikti, atlaikyti ir atmokėti vo
kiečiams jų. atakas.

Tuo tarpu Anglijoje numa
toma griežtesne valdžios kon
trolė karo pramonėse, ypatin
gai gi lėktuvų įmonėse. Valdžia 
paimsianti kontrolę daugelio 
įmonių, gaminančių karo reik- 
menas, kurios Šiuo laiku pri
klauso privatiems asmenims ir 
kombinuotoms.

Lordas Beaverbrook, naujas 
lėktuvų gamybos ministeris, 
atsišaukė į garažų mekanikus, 
kurie aprūpina ir taiso priva
čių asmenų automobilius. Jis 
šaukia mekanikus eiti į lėktu
vų statybos įmohes.

Paneigė pranešimus 
apie kinų - japonų 

taikos derybas 
, ■ i mm į ji i L, m

CHtJNKING, Kinija, geg. 20. 
— Kinijos Vyriausybė pirma
dienį paneigė pranešimus, buk 
Japonijos ir Kinijos atstovai 
Vedą slaptai taikos deryMs. 
Kinijos atstovas pareiškė, kad 
Kinija kovos iki galo japonus 
įsiveržėlius.

TELEGRAMOS 
K LIETUVOS

KAUNAS. — Gegužės 16 d. 
. Kaune prie Nežinomojo Ka-

Oven Norem’o atvežti nuo 
Mount ‘ Vernon George Wa- 
shingtonb kapo vijokliai — ivy 
— kurines Amerikos Raudona
sis Kryžius padovanojo Lietu
vai. Ta proga, ponas O. Norem 
perdavė Lietuvai Amerikos tau
tos linkėjimus, pabrėždamas, 
kad parvežtieji vijokliai simbo
lizuos abiejų tautų broliškumą. 
Gen. Nagius, krašto apsaugos 
ministro vardu, už dovaną ir 
linkėjimus padėkojo Amerikos 
tautai ir Amerikos Raudona
jam Kryžiui. Per iškilmes Ka
ro Muziejaus bokšte plevėsavo 
Amerikos vėliava, o prie ame
rikiečių padovanoto Laisves 
Varpo buvo sugrotas Amerikos 
himnas, (ši žinia Gen. Konsu
lato buvo perduota Associated 
Press ir United Press).

— Lietuvoje ramu, krašte 
viešpatauja tvarka, visko yra 
pakankamai. Pradėjo* apsčiai 
lyti.
1940 m. gegužės 17 d.

Suomija padeda 
Norvegijai

STOCKHOLM, Švedija, geg. 
20.—Nors pati Suomija skaud
žiai nukentėjo dėl karo su Ru
sija, ji tačiau atėjo pagalbon 
Norvegijai. Suomija pasiuntė 
norvegams Raudonojo Kry
žiaus vienetus ir daug gyduo
lių. Suomija, be to, grąžina na
mo savo pabėgėlius iš šved - 
jos, kad jų vietose galėtų ra
sti prieglaudą NorVegijos vai
kai, kurie neteko namų.

Egiptas kovoja 
šnipų pavojų

ALEKSANDRIJA, Egiptas, 
geg. 20. — Sąjungininkų ir 
Egipto valdžios atstovai pasky
rė specialius policijos burius 
stebėti visus asmenis, nužiū
rimus kaipo šnipus. Manoma, 
Egipte yra nemažai priešų (ita
lų ir vokiečių) šnipų.

Kitas dalykas: asmens nu- 
ž.urimi kaipo priešų agentai 
tapo padėti artimoj policijos 
priežiūroj. '

— Pirmadienio vakare nutrauktas Anglijos susisiekimas 
telefonu su kontinentu.

— Britanijos oro ministerija praneša, kad pirmadienį dar 
30 nac ų lėktuvų nušauta.

— Louvaine knygynas (Belgijoje), kuris buvo atremontuo
tas po didžiojo karo amerikiečių aukomis, šiame kare vėl su
griautas. Apie 700,000 knygų tenka skaityti žuvusiomis.

ŠVEDIJA ATSISAKĖ IŠPILDYTI VOKIE
TIJOS REIKALAVIMĄ

NELEIDŽIA NACIAMS GABENTI KARIUOMENĘ 
1 NARVIKĄ

STOCKHOLM, Švedija, geg. 
20. — Hitleris pareikalavo, kad 
Švedija leistų per savo žemę 
Vok.’etijos kariuomenei žygiuo
ti į Narviką (kur nacių garni
zonas silpnėja) ir garnizoną iš
gelbėti. Švedija atsisakė reika
lavimą išpildyti.

Hitleris nenori, kad Narve 
ko garnizonas trauktųsi iš Nor
vegijos ir butų Švedijoje in
ternuotas. Vokietijos kariuo
menė yra Botčno Marėje ir 
laukianti lik Hitlerio paEepimo

REKOMENDAVO PRIIMTI $1,820,941,000 
BILIŲ GINKLAMS

... :WASHINGTQN, D. C., geg. 
20. — Nepaprastu greitumu, 
Į dvi valandas, senato asigna- 
cijų komitetas pirmadienį už- 
gyrė billų, skiriantį krašto ap
saugos reikalams $1,82’0,941,- 
000. Antradienį visas senatas 
paims bilių ^'varstyti.

Sąjungininkų pasi
traukimas nukirstas 

— sako vokiečiai
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

20. — Vokietijos karo vadovy
bes komunikatas pirmadienį 
sako, kad naciai sulaikė fran
cuzų ir belgų kariuomenę, ku
ri mėgina prasimušti iš šiau
rės Į pietus. Ta belgų ir fran
cuzų kar’uomenč stengiasi pra
simušti Į pietus tarp Valen
ciennes ir Maubeuge.

Vokietija plečia teritoriją, 
kurią ji užėmė Francuzijoje. 
Vis daugiau Vokietijos kariuo
menės pasiek:ą Francuziją. Ši
tos naujos kariuomenės tarpe 
yra 600,000 vokiečių armija, 
pabaigusi užkariauti Holandiją. 
Ji dabar metama mūšiams Fran
cuzijos ir Belgijos frontuose.

Prez. Roosevltas 
planuojąs koali- 

. eini kabinetą
WASHINGTON, D. C., geg. 

20. — Dienraštis “The New 
York Times” praneša, kad 
prez. Rooseveltas rimtai svar
sto koalicinio ministerių kabi
neto klausimą, kurin Įeitų, gre
ta demokratų, ir kai kurie žy
mus republikonai. Jeigu prezi
dentas nutartų tokį kabinetą 
sudaryti, tai į jį veikiausia bu
tų pakviesti Alf Landon ir 
Chicagos dienraščio “The Chi
cago Daily News” leidėjas, 
pulk.'Frank Knox.

(Prezidento Roosėvelto sek
retorius Stephen Early pare š- 
kė nieko nežinąs apie šitą pra
nešimą.)

lipti į krantą prieš Švedijos 
norą.

Jeigu Švedija nenusileis Hit
lerio reikalavimui, tai, stebėto
jai mano, Hitleris įsiverš ir į 
Švediją.

Kol kas du sumetimai sulai
ką Hitlerį nuo Įsiveržimo šve- 
dijon. Vienas yra tas, kad vo
kiečių pajėgos Įtemptos karui 
su sąjungininkais Belgijoje ir 
Francuzijoje. Kitas esąs tas, 

■ kad naciams Įsiveržus švedi- 
t jon, švedams pagalbon gali sto
ti suomiai ir rusai.

Švedai organizuoja
mi parašiutinin

kus kovoti
STOCKHOLM, Švedija, geg. 

20. — Švedija organizuoja 50,- 
000 vyrų burius. Jų vyriausie
ji užduotis bus stebėti priešo 
parašiutininkus ir juos kovo
ti.

8,000 Anglijos vaikų 
pasiųsti i anglių ka

syklų sritį
CARDIFF, Valija, geg. 20. 

— 8,000 Anglijos vaikų pasių
sti iš miestų, kuriems gresia 
nacių atakų pavojus, į angl ų 
kasyklų sritį, į Va’.iją.

LONDONAS, Anglija, geg. 
20. — Maskvos radijo prane
šimas pirmadienj Įspėjo Mus- 
solinį, kad jį ga’i ištikti skau
dus likimas, jeigu jis sumany
tų’ kanclerio Hitlerio karą ka
riauti. Be to, praneš’mas įspė
jo Mussolinį, kad ir Balkanų 
šalys turinčios draugų.

ROMA, Italija, geg. 20. — 
Pereitą sekmadienį Italijos už
sienių reikalų ministeris Ciano 
Įspėjo italus laukti Mussol’nio 
pašaukimo į karą. Pirmadieni 
pranešta, kad Ciano vyksta i 
Albaniją, kurios sienos siejasi 
su Graikija ir Jugoslavija.

iiiii'1 i .......................... ................ .................... ■11^1......... .

“Naujieną” 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.



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradien., gegužės 21, 1940
St. Miščikąą-žįemys.

Komunija ant bedugnes krašto...
(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA) 

■ '' ' /ui s. . ' ■
(Tęsinys)Karolio tėvas kaip ir visi jo. giminės žmonės, buvo tikras despotas ir žiaurus ne tik sų savo pavaldiniais, bet ir su artimiausiais (Kariškiais ir šęi- mos nariųis. Pąfs Kųrolis jo smarkiai bijęjp ir sentimentalė motina — pųetė Marija, labai dažnai turėjo ginti siinų nųų tėvo ir slėpti sunaus prasižęp- gimus, kad išvengtų audros namuose. Ir to<|šl tėvas Ferdinandas labai mažai tegalėjo prisidėti prie sunaus auklėjimo, nes anas jo vengė ir stengėsi kuo mažiausia su juo susitikti.Motina, jauna princesė, anglų kilmes, prieš vedybųs pasižymėjo nepaprastai gyvu būdų, buvo apvesdinta už Ferdinando grynai dinastiniais sumetimais ir juodu pasiliko visą amžių vienas antram svetimi, nors be Karolio gimė dar ir (langiau vaikų, tarp jų dvi dabartinės karalienės: Marija, ištekėjusi už Pietų Slavijos karaliaus Aleksandro, kuris žuvo Marsellyje nuų kroatų kulkų kartu su mi- nisteriu pirmininku Prancūzijos, ir Izabelė, ištekėjusį už Graikijos karaliaus Jurgįo II.

Silva, kaip poetė, tiesa, nę iš žymiųjų, bet visgi poetė ir jos giminietė Marija ją greitai šioje srityje pralenkė. Reikia pripažinti, jog Marija, dabartinio ^ąraliaų^i gąų puigiąipasįžym<jp liįęęatūroję nę tįk $avo Jyrjnįaįs ęilėrąšęiais, bet U’ proziniais pasąfyojii^ais ir daigi filmų ąrgumęntais, kuriuos rašė vienai filmų bemirpvei.Marija buvo svajotoja, idea- lįstę, su realiu gyvęnimu susidūrus tik vėliau, kuomet sūnūs Karolis jau buvo suaugęs vyras, ir todėl jos įtąka sunui jei nebuvo grynai neigiama, tai likraį nieko daug teigiamo nedavę. Ęendrai, reigia pasakyti, jog Karolis savo kūdikystes dienas praleido auklių ir dvaro damų priežiūroje, nes tėvas užsidaręs kabinetę užsiėmė dinastijos reikalais, gi motina rašė eilėraš-

stengėsi jam įękįepinti sąvo gan’ liberales pažyalgas ir prisilaikydama lųyĘmo pedagogo Rou$- seau, dąvą dįdziąųsią laisvę sūnui.Tokių dviejų pyięšįpgųpių auklėjamas, Kąyplis gyvėno kaip jis norėjo, lies tėvo veik nematė, o molina visa pateisindavo, dargi jo meilės žygius tarp yu- mų’damų jo kūdikyste, nesu- brenęlųĮiu ir dargi jat|Sįdąyoi savotiškų palenkiųimų kĮąusydįą- mpsi pasagoj imu amą sunąvi^ išdyguvnpųs, kurię jaį taip aiškiai primigdavo jos kūdikystės dienas miglotoje Anglijoje.Kuomet tremiame mėnesyje, Didžiojo karo pradzipje, ųėdę Karolis i-as nųrę ir ji virtų Rumunijos karaliene, o Įiarolis sosto jpėc|ųiįų, motinai višul maža laiko tęiigp užsiimti sūnaus auklęjimų, tuo labiau kuomet paaugo dukterys ir ji pradėjo daryęi gaų ilgas ekskursijas po visas Europos valstybes, i'o karo nuvyko dargi į Š. Amę-

Kam Vęrs|į Vaikus 
i Iruti ^eskapų 

Liupsuotoją
Kai kurie |5vai daro klaida, yere^arni savo 
/alkile ' initi neskanų, sargauti vaistu roi- 
klkHt jiems liupsuqt >jo. Vaikas pyknta dėl 
tokios paAaudop. Ir tas viskas yra7 visai no- 
'•eikalinga.

Kada jūsų vaidams reika.ilngp8 UųosuųĮpjas. 
1 aryk, kaip milijonai moaornių niotlAų dti- 
ro—-duok"■ jicųis ,Ex-Ląx’J Jifms nereikėd ra- 
-rinti jaunuoliui imli Ex-Lax. <x>lto, kad jis 
jardus, kaip skanus &>ltpladas. J^as 
ivArbiaų, "Ex-Lax yra '
(rikas jautriems, mažiemt __
cik’a vidurius SvfclAiUi, lengvai,' 0e prie

vartos ir iSsitempimo. » į< .• • z ’’
Ex-ęąx yru geras suaugusiems ir vaikams 
taip pat. Visose vaistinėse po l()e. ir 25<*.

moteris imą, bet moters jį ir tik pą|alinęs jė^os padedamas, bęt Įiięk^d ųę $ąvp Iniciatyva, atšjskirįa ųųo savo ųięilužės, gi ir. atsiskyręs, geriau pasakius, p^šąlii^ės pajėgoj atskirtas, pirmam senos meilužės mirktelėji- ♦mui, atsako vėl prisirišimu iki jį kita jėga vėl neatskirs. Tiesa, jo gyvenime gal buvo neina-

To laiko ministeris pirmiųin- ĮTį™, V 17 QI17|[1T IlUCJIf B is Ęratianu Karolio tėvui Fer- 1/1 • »• 1J» mIJLIJIjII

dar 
uoauotojaB. 
‘HahiB. Jis

H,l III

PAMfiODZlOJIMVt
ATSIŠAKYKI'I JI 1’AKEIČI ANČIŲ!

ęuanbuinu tik - vienąe k^ra8
ItddSnidklie raides ant
dėžutčs 'ir kiekvieęuA PlytelSe. Kad 
gautumėt geras pasekmės, reikalau
kite origlrialio

H!' 1 J' 1 W!"

SALUOKITfiS

nę Rumuniją, iš karto ne labai puikiai jautėsi, bet greitai su savo vyro dėde, to laiko Rumu- nijos karaliaus Karolio I-jo žmona, Ęlzbiętą susigyveno ir

bei artistais, kurių buvo didelė globėja, meno kįąusįmais.Be to, jos romantiška prigimtis, svajonėmis užkrėsta siela, neleido aukįėti sūnų tinka- mpje disciplinoje, kuri ypač buvo reikalinga karališkuose rūmuose, kur dažnai sosto įpėdinio mažiausias noras skaitomas kitiems įsakymu. -f'Tėvas visą laiką stengėsi tik atitolinti sūnų nuo menkos kilmės žmonių, kad jis gyventų rumų dvasia ir virstų tokiu pat (jęspotu kaip tėvas, kurie smigų į lįteraturą ir tuo labiau abi kioje valandoje gali pasakyti, būdamos poetęs, rašinėjo eilę- jog neturint duonos, tevalgo raičius. Reikią atminti, jog Ka-• pyragą išbadėjusi liaudis. Mo- rolio I-o žmoną žiųoma litera- tina, priešingai, stengėsi auklėti turoje slaptavardžiu Karmen sūnų demokratinėje dvasioje,
CKANE COĄL COMPANY 

5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

FOGAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
aaug 'ųųlkiiį išimta Perkant ' c ■y gc:
5 tonus ar dąągįąų .........    *** ■/“?***
PETROLEUM CARĘO1T COKE $7 75 
perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ^>1 ■ v?

Sales Tax ekstra.

MADOS

No. 443.6—Mergaitėms kostiumas žaidimui. Sukirptos mieros 26, 8 ir Į0 mėtų. •• L v .,v4
No. 4437—Overalls — Sukirptos mįę.ros 2, 4, 6, 8 U 1Q metų.

Tiesa, reikia pripažinti, jog Karolis sų j?ąvo ipdtipa dargi Dlogiausiais momentais buvo geruose santykiuosę ir juodu rišo daugiau, ifegu sūnaus męi- lė prie motinos, greičiau jaunesnio draugo prie vyresnės, gyvenime daugiau patyrusios, ura ilgės. Maža to, motiną kitoniškai žiurėjo į sunaus elgesį, labai retai teįstengdavo pažvelgei į jį karalienės akimis, kuriai turi rūpėti dinastijos . reikalai. Ji dargi kaip molina retai tesi- elgę dažniausiai joje prabildavo poetė — svajotoja.Paųąuiinįąpi karpi kiįus, tėvas, norėdamas sūnų supažindinti su karo veiksmais ir įvežti jį į junkerišką militarinį gyvenimą, kurį taip mėgsta vokiškos kilmės princai, paskyrė jį vieno pulko vadu ir jo viršininku buvo paskirtas gen. Ave- resku, didžiausias reakcijonic- rius, pasižymėję^ Rumunijoje darbininkų šaudymų. įr^esiliau- jąs svajoti apie diktatĮirą.1916 m. spalių 29 d. štabo viršininkas įsako Karoliui, kaip pulko vadui, pasitraukti sų pulku iš užimtos fronte vietos (Prąchoyp lygumos), nes ką- riuoincnė traukiasi visu frontu ir nėra prasmes laikytis. Ęct Karolis tuo laiku su pulko kitais karininkąis bei tani (liromis moterimi^ puotavo, ir gavęs įsakymą, atsakė per dežurup- jantį karininką, jog nega|į^ pasitraukti ir tęsiąs puotą. Vieton
gi jis pats vięą nagtį puotąvo šaukdamas “tegyvuoja Lųksmu- mas! Reikia pąskųndinti meiįes ir alkoholio juroje karę baisenybes !”Rumunijos valstietis ir dubininkas, gulėdamas apkasuose po pragariška priešo ' ugnimi, gynė dievą, tėvynę ir patvįrku- sį sosto įpėdinį nuo besiveržiančio priešų.Antrą valandą ryto jam vėl mąne.šė. dežuruojantis įtapnin- kas, jog yeįjęįa trauktis, nes priešas yos už (Iviejų kilometrųpiįę.šnį į belaisvę, nes pulĮco vos kelį žiuoųęs belijo.Išgįriįę.s šią naujieną, sosto įpėdųiis Karolis palikęs necĮa- gerlus bulelius, neišinyluotas
vietoje ųęųžbąigtą pokylį.Jo tiesioginis viršininkas gen

iglH IJMP.) .1 i i M'i. .globos Stulga pasiliųosavo ir <aįp sosto įpęęjiriię negalėjo ųįę- <ur sutikti žodžio “Negalima” arba “Draudžiama”.Ręt Įąbai klysta tie, kurie mano, jog Karoliu yra Don Jua- iąs, meiles prietykių ieškotojas, gabus moterų suvedžiotojas. STieko panašaus. Jei jis paprastas mirtingasis butų, tikrai nebūtų pagarsėjęs dąrgj ^avo, apylinkėje taip vadinamu “mergišiumi”, nes jis gan kuklus be-j valis, neatkaklus, priešingai, la^ bai, nųoląįcįus ir už tąi pe jis tina.

qątį męgp I^iųęnię, gęt tos ne- lęį^a į skąiįių, gi kurias žįno- pię, jų ląbai ipąžąi tebuvo.Jau jį di4e|įų tipų Juanu negalima skaityti vien todėl, kad j ų netr.unip.ąmė gyvenime, buvo vns trys moterys, kurios šiek tįęk ilgiau jį laigė savo rankose, Bef tąrpę šių trijų moterų yrą U* jo žinoųą sų kuria jį ap- yęsdino, galimą sakyti, pajėga, ipo.tiną (Graikuos princese).Pirma nioteyis, į kurios rankąs pakliuvo Karolis, dar karo metų, 1917 m., buvo pulkininko leitenantų, (|ąbąr generolo, Lonibrino. duktė, visų vadinama ponią ?įzi...Sųsjmy.lėję^ $ų jąja, Karolis ųięko nelaukdamas, apleido nę tik veikiančią armiją, bet dargi pącią Rumuniją, ię nuvykęs į Įjusijos JuoęĮųsios jūres miestą Odesą — apsivedė.Šiuo savo pasielgimu Karolis smarkiai prąšižęngę prieš savo krašto monarchinius įstatymus. Visų piriųa, jis virto dezertyru, nes be savo vyriausybės žinios apleido kariuomenės eiles, antra, jis vedė moterį, kurios kaip sos.to įpėdinis negalėjo vesti, trečia, apleido kraštą be vyriausybės žinios, kas.Taip pat baus-

kas Ęratianu dinandui, netekęs kantrybės pasakė; “Jeigu sosto įpėdinis butų nuo priešų pabėgęs, jis nebūtų tiek kaltas, nes jį galima pakeisti dešimčia tūkstančių kitų, bet kaip karališko vainiko dezertyras, jis suteikė konstitucijai pavojingiausią smūgį kas žino ar pataisomą”.(Bus daugiau)

DENTISTAS
Pirm., Trečiadienį, šeštadieni

4631 So. Ashland Avė.
Tel. ?A$DS 0994

Ą-Urad., Ketvfrtad. Penktadier^
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650ir
Mrs. Ą. K. JAKUS?,J____ >____ J PHYSICAL

TRERAFY 
and MIDWIFE 

6630 S. VVesternav.
Telefonas:

ĮIĘMLOCk 9252 
Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 V/ popiet 
Nuo 6 įki 9 vak., 
Treč. ir Penkt nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sekm. paga| sutarti

AKIU SPECIALISTAI

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Offcas sp. ASHLA>U ĄTF.
Ofiso vai/: Nuo 2 ifd 4 ‘ ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal ęušitąrgną 
Nam!T*rei^

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ąshland Avė.
arti 47 Strėėt

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
“i”" Seredoj pagal sutartį.

DR. ĘRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—t 
vakaro, trečiadieniais ir sękmadiv 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6I11

giau vns iiuiodylų pavyzdžių 
prašoiųę išVięptį 
kutę arb^ pęi(|ųQtį pavyzdžio 
numerį pažymėti inierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę1 ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio 15 ceųtų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paĮ- 
(o ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuotu: 
Nąųjjępųs pattę^ų |?39i
So Galsted St.. Chicago, iii.

vo pavaldinio darbelius, iš bai mes prięĮ jp, tėvą kąramų Ferpranešę, levus savo šunelį nubaudė 75 paroms ąreštii nąiųĮd* Kitą už panašų pasięigimą bylų tuojauš sušaudęs be4 joiįįę teismo tas pats geų. Averęsku.Kaip Karojis praleidų sąvo areštą, gali pats sj$aįtytojais įsivaizduoti."Netenka stebėtis šiais Karolio veiksniais atmenant jo auklėjimą ir tėvą iš kurio gęlęzinęs

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
^EN^lA « piDtlAOSU LAlBOJmiP IŠTAIGĄ 

AMBULANCE
/;. ■ piĘNAĮR NAKTį '' ■

V|si Telefonai YARDS Į74Į-Į742
4605-07 So. Hermitage Avė.

’4|47 South Fairficld Ąyęųųę
Telefonas LĄį'AlETrĘ 0727

koplyčios visose

DR. VAITUSH, OPT.
' " ’ LIETUVIS

Mano 20 n\ętų praktikavimas 
jūsų garantąvimas.

Optometričally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudęjimp 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. ^skaudamą akių karštį, atitaisę 
trumparegystę ir tolięegystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektrą parodančia mažiausias 
klaipąs. Specialę atycja atkreipiamą 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

’ ' " Phone YARDS 1373.

DR. A. JENK1SS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
'2500 VVėst 63rd Street

Ofiso yaląpdos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. ‘ ‘yakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPEUT’ 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2|2J

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS t299.

Įkūnykite imm Antradienio it šeštadienio
■SfMaU vai. ryto Iš W. H. I. P. stotie* <1486 K.)

POVILU 1ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
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Ambulance 
Pijarnąvi- 
riias Dieną 
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TURtME 
KOPLYČIAS 

visqse miesto 
- DTkLySĘ
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NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lįetuvįų 
Direktorių 
Abęciącijos

I. ) .

S. P. MAŽEIKA ' Xavd»
33J9 Lituaniea Avenue

33p7 Lituąnica Avenue

Phone Cicero 2109

ė f

t

ALBERT y. ppKliS 
Y^gsteyn ĄręiUJe Phppę Lą(ąyętt«, ę>02 f

LACHAWICZ IR SUNŪS
2314 West 23rd Place Phone Canąl 2515
SKYRIUS: 42-44 Ęast 108th StyęęĮ Tęį. Pullmąti |270

ANTHONY BJ PETKŪS
6$34 ^estęręi Ąvę. Pgo.nę GrgyęhiH 0143
1410 South <49lh C6uri, Cicero Phone Cicero 2109 
jfc.^ r ,tg;„.f—-J  ——  — -----------------------------------

" z ĮJULEvieius 7 ■ '' |
4348 S. California Avenue Phopę. Lafuyętte 3572

ę; j: ridikai
335<Į Sp.; ' Y^D3.1419

t. J. ŽMIT 97Ši
Į646 Węst 46th Street

ANTANAS M. I»ll II ,1JI‘S ......
> . Phone Yąrfleį

DR. G. SERNĘR
LIETUVIS ARIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
' Pritaiko Akinius 
i. .Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
706 WEŠT 35th STREET 

kampas Halsted St'.' 
Valandos nuo 1Q iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 339,5

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halstęd Sį.

Valanaos—1—4 pu pietų. 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Kitataučiai .

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel- YARDS 5921

DR. BERTASH
756 Weąt 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHĮGAN BLVDĮ. 

Tel. Kenwood 5107.

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas 'chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo lu—-12 pietų if 
nuo 6 iki 7:3Q vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CĄNAL 3110
Re^idęncįjos telefonai: 

Superior 9454 ar v Central 7464

Phone CĄNĄL 6122

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

22Q1 West 22nd Street
Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 

Sęredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California AvenUe

Telefonas Republic 7868

Dr. Chąr|ęs Segą)
OFISAS ~

4729 So. Ashland Aye.
2-ros lubos 

CHICAGO/ ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vąl. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiėt ir nuo’ 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nekėliomis nuo ' 10 iki 12 
valandai dieną.
I'honę MIDVVAY 2880

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neątsiliępia, šaukite 

BOULĘVARD 1040
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' 4157 AĮkCHĖR ĄVENVE ’’

‘ Ofiso valandos:
nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį.

Or. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 valy

1957 W, Garfield BJvd.
Cor. Damen. ' ’' ' Hemlock £999

Telefonas YARDS 0994
* ’’ £. f ... ,, w

Dr. Maurice Rahą
4631 SOUTH ĄSHUĄND ĄVĘ. • 

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

Rez. Telephope ęLĄZA '3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADyOKATAŠ
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kąmb. 1431-1434-Tęl. Central 441J-2 
Namų ofisas—3323 §o. Hąlsfeų St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:3t) 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

Ą. Moptvid, M. D.
West Town State Bank Bldg.

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

Telefonas SEELEY 7330
Nąmų ‘ tetęfonąs BrunSwįęk 0597

Tel VAROS 3146
VALANDOS: 11 ,ki 12. 2 ik.

4 tr 7 įki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki ' 

Šventadieniais: 11 iki 12.'

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius pritaiko
3343 pĄ^TfDį ST

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofįso tel. CENTĘĄL 1$24
Namų Tel.—Hyde Park 3395

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

SUTTE 1701
11 SO. LASALLE STREET 

Randolph 0331 
Naujoj vietoj 

OFFICE
7019 S. ARTE SIAN AVĖ.

Hemlock 1940
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Lietuvos Naujienos
NAUJIENOS; Chicago, III.

KAUNAS. — Veršvuose prie 
pat Kauno, kur statybai ima
mas žvirgždas, potvynio van
duo išgraužė keletos metrų plo
čio ir keliolikos metrų ilgio 
griovį, kurio kraštuose pasiro
dė keliolikos priešistorinių ark
lių kapų žymės. Bcge'bstinl 
pradėtas ardyti Eekanas, Verš
vuose jau atkasta apie 10 ark
lių kapų. Praeitais metais čia 
kaimynistėje jau buvo ištirtas 
gana didelis kiekis arklių kapų, 
bet jie nebuvo tiek turtingi. 
Dabar atrastame arklių kapi
nyne susidurta su ypatingai 
turtingais arklių kapais. Prie 
daugumos arklių kaukuolių yra 
puikiai išlikusių odinių kama
nų, apkabinėtų įvairiausiais si
dabriniais apkalais. Daugelyje 
kapų abejose arklių galvos pu
sėse prie kamanų yra pririšta 
iki 10—12 didelių apskritų žal
varinių skambalų. Ark’ių gal
vos viršugalvyje aptikta gra
žiai ornamentuotų susuktų žal
varinių skardelių ir gintaro ka
rolių. Nasruose įdėti įvairiu;

formos geležiniai žąslai. Ke
liuose kapuose po arklių kak
lais rasta dide’ių geležinių 
skambalų. Daugumas rastų ark
lių kapų priskiriama XI am
žiui. Netoli arklių kapų jau ap- 
tinkta keletas to paties laiko
tarpio degintinių žmonių kapų. 
Apie tą laikotarpį mirę žmo
nės buvo deginami ir laidojami 
negiliose duobutėse, o tų žmo
nių žirgai su visa apranga bu
vo laidojami nedeginti ir vi
sai atskirai ir kiek nuošaliau 
nuo žmonių kapų.

Sveikata ligoniams 
Knygutė aprašo visokias vaistiš- 
kas žoles šaknis, žiedus, tanus ir 
tt. su apskaitymu nuo kokių ele
mentų jos yra tinkamos su spal
votų naujausių Europos kariškų 
šalių žemlapiu, parodančiu svar
biausias laivu ir orlaiviu vietas 
ir linijas kelio tolumas nuo vie
nų ligi kitų vietų 35c arba 3 se
tai už $1, taipgi pas mane gali
ma gauti visokias žoles bei šak
nis ant svarų, už pigesnį whole- 
sale prekę negu kitur.

M. ZUKAITIS 
333 DEAN STREET, 

Spencerport, N. Y.v

KAUNAS. — Jau paruoštas 
planas naujajam sodeliui prie 
Karo Muziejaus įrengti. Nau
jajam sodeliui žemės yra gau
ta iš greta Karo Muziejaus esa
mo sklypo. Karo Muziejaus vir
šininkas brig. gen. Nagius-Na- 
gcvičius, kuris jau yra tiek pa
sveikęs, jog pradeda vaikščio
ti, apie naujojo sodelio įrengi
mą informuoja, jog sodelis tu
ri būti ne tik patiems lietu
viams maloni ir brangi viela, 
bet ir svetimšaliams imponuo
ti. Naujoji sodelio dalis bus 
pašvęsta -daugiausia musų tau
tinio atgimimo kareiviams —■ 
knygnešiams pagerbti ir lietu
vių tautos kavoms dėl spaudos 
laisvės prisiminti. Čia stovės 
trys paminklai: Petro Rimšos 
“Lietuvos Mokykla” ir abejose 
jos šalyse dvi statulos: Zikaro 
“Knygnešys” ir Bučo “Sėjėjas”. 
Naujo sodelio dalis bus grynai 
lietuviška. Čia bus tartum bo
tanikos sodas, kur augs įvairus 
Lietuvos medžiai, krūmai ir gė
lės. Tame lietuviškame daržcly-

je bus pastatytas lietuviško 
koplytėlių stiliaus spaudos pa- 
vilionas. Spaudos pavilionas, 
kurį suprojektavo dailininkas 
Varnas ir inž. Reisonas bus me. 
dinis trijų aukštų sukomponuo
tas lietuviškų koplytėlių moty- 
vais, primenąs indų pagodą. 
Paviliono grindų plotis apie 30 
kv. metr., aukštis — apie 13 
metrų. Paviliono viršuje spin
dės /stilizuota saulė, o netoli 
viršūnės trečiame aukšte bus 
Šv. Jurgio kovos su slibinu 
skulptūra, simboliškai vaizduo
janti lietuvių tautos kovos su 
engėjais ir su spaudėjais. Tame 
spaudos paviliono nuo ankstaus 
pavasario iki vėlybo rudens bus 
lankytojams duodama nemoka
mai skaityti visa Lietuvos ir 
užsienių lietuvių periodinė

nimas už tuos laikus, kada lie
tuviams nebuvo duodama turė
ti “anei žodžio, anei rašto”. Ki
toje pusėje žuvusioms dėl lais
vės paminklo, naujojo sodelio 
pradžioje numatoma sukom
ponuoti tam,tikrą monumentą, 
kuriame bus iškaltos pavardės

šių. Tokių knygnešių žinomas 
knygų apie knygnešius autorius 
Petras Ruseckas yra suradęs ir 
aprašęs apie 60. Sodelį įrengti 
padeda visi, kas kuo išgali. Vie
ni darbu, kili — aukomis. So
delį numatoma atidaryti rug
sėjo 8 d. per Tautos šventę.

ŠTAI JISB SVEIKATAI!
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■Saugokit Ją Gerai
Tas entuziazmas, kuriuo MALVAZ—tasai sveikasis mais- 
tas-gėrimas, kurį priėmė visa Chicagos Metropolija, 
didžiausiu komplimentu, koks tik galima pasakyti 
puikiam produktui.

yra 
tam

laiš-Štai keletas ištraukų iš daugelio savanoriai parašytų 
kų: “Aš rekomenduoju jūsų MALVAZ Toniką kiekvienam, 
ką tik sutinku skundžiantis savo nusilpimu,” — Walter 
Becker, Oak Park.

Kitas sako:—‘‘Aš buvau visą dieną ant kojų ir pasidariau 
susierzinęs, nervos pasidarė jautrios. Aš pradėjau gerti 
MALVAZ, atgavau darbą ir jaučiuos kaip milionai”,— 
Daniel Unger, Chicago.

Dabar MALVAZ nesiūlomas jums kaip viską gydąs ar tu
rįs therapeutinę vertybę. Jei sergi, tai eik pas daktarą. 
Jei reikia sveikatos statytojo ar stimulianto, tai savo dak
taro patariamas, gerk MALVAZ be pertraukos per ku
rį laiką, ir tėmyk, ar tai nėra kaip tik tas ko jums reikia.

MALVAZ DARO MONARCH BEER ALUDARIAI

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. HalstedSL VICtory 4965 
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

» ......III I Į ................  į................ ■! ■■■............... I I .11

Musų naujas antrašas yra toks:
ZELVIS

BUILDING COMPANY 
2716 West 42nd Strjeet. 

Tel. Lafayette 0331 
Muro, Concrete ir Carpenter 
Darbas—Taisom Senus—Statom
Naujus Namus. Apskaitliuojam 
ugnies nuostolius veltui. Mes 
taipgi sufinansuojam lengvais 

išmokėjimais.

ALBERT LUMBER & SUPPLY 
COMPANY

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

pėda. Ketv. pėda ............. 2c
Izoliacijos lentos—ktv. pd. 314c 
Maleva labai speciali reg. $2 

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

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

mas ir dykai pristatymas.

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101 

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

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

KAUNAS. — Seimas ba’an- 
džio 24 d. priėmė Darbo jėgai 
rikiuoti įstatymą, kuriuo vidaus 
reikalų ministrui suteikiama 
teisė: 1) skirstyti laisvąją dar
bo jėgą, 2) nustatyti darbo jė
gos samdymo tvarką, 3) nusta
tyti darbo sritis, kuriose darbo 
jėga gali būti samdoma lik 
per tam tikras įstaigas, 4) nu
statyti privalomą registravimą
si, 5) įvesti darbo knygeles, 6) 
įvesti priverstiną darbą jo ven-

gos samdymą mažai naudingo.r 
se tautos ūkini darbo* srityse ir 
8) organizuoti darbo talkas 
tautos ūkio darbams dirbti.

Turtas virš - - - - $4,700,000.00
Atsargos fondas virš - - $340,000.00
Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt. 

and ____ -
LOAN ASSOClATIONofChicago 

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

Pagal šį įstatymą darbo rei
kalingieji bus suregistruojami 
pagal savo specialybes ir skir
stomi pagal pareikalavimą. Pa
tenkinus darbo pareikalavimą, 
jei vis lik susidarytų toks dar
bininkų skaičius, kuris negali 
būti aprūpintas darbu privačio
se darbavietėse, jiems bus orga
nizuojami viešieji darbai. Bus 
viskas daroma, kad kiekvie
nam, kas pareikšs neturįs dar
bo, butų suteiktas koks nors 
darbas. Per tam tikras įstaigas 
bus samdomi darbininkai sezo
niniams statybos ir sezoninės 
pramonės darbams; įstaiga žiū
rės, kad sezonui baigusis dar
bininkas nepaliktų be jokio 
darbo, o galėtų pereiti į kitą 
darbų sritį. Bus įstatymu su
tvarkytas ir toks reiškinys, kad 
pramonės įmonės miestuose ne
galėtų be taiko gabentis iŠ kai
mo darbo jėgos, dėl to tik, kad

iriais, samdo po kelias tarnai- dys apkarto vis belaukiant > iš |VO net 80 nuoš. visų Vilniaus 
tęs ar po kelis darbininkus ir vakarėlių savųjų. Su naująja lietuviškos’os spaudos skaity- 
tuo atitraukia darbo jėgas, ku-,padėtimi niekaip negalime ap-jtojų, didelę dalį Vilniaus Vy
rios gali l uti produktingai su- siprasti, nieko aiškesnio ir tik- 
naudojamos kitur, čia gali pa- resn o iš jos negalima tikėtis, 
sitaikyti ir kitų atsitikimų.

Rengti darbo talkas yra se
nas lietuviškas paprotys, kurį 
reikia palaikyti ii£ stiprinti. Tik 
čia turima galvoje organizuo
tos talkos, o ne atskiro asmens 
patalkininkavįihas kitam asme
niui. Tokias laikas reikalinga 
plėsti ypač inteligentijoje ar 
mokslą einančioje jaunuomenė
je. Tokios talkos turėtų trejo
pą tikslą: 1) žmogus, kuris ne
pratęs prie fizinio darbo, prie 
jo įprastų; 2) praleistų laiką 
sveikose gamtos sąlygose ir 3) 
padarytų naudingą darbą.

Suprantama, priemonės dar
bo problemai spręsti nesibaigs 
vien tik administracijos pat
varkymais. čia dar bus atsi
žvelgta į darbo jėgos socialinės 
apsaugos reikalą, jos kultūri
nes sąlygas, ūkinį aprūpinimą 
ir moralinį sutvirtinimą.

Visi gyvena tik ta diena, rū
pesčiuose ir nežinojime, kaip 
ilgai dar bus galima pasilikti 
tėvų ir pritėvių sodybose.

Kietos lenkų okupac’jos lai
kais, musų kraštas už lietuviš
kumą, regis, daugiausia nuken
tėjo. Daugėliškio, Tverečiaus, 
Melagėnų, Ceikinių, Adutiškio, 
Švenčionių ir kituose gretimuo
se valsčiuose reta 
nebuvo nuo lenkų 
ei jos nukentėjusi, 
kalėjimai būdavo 
musų jaunimu, 
kovojusių dėl lietuviško žodžio 
bažnyčiose, mokyklose ir kai
mo sambūriuose. Mus toje ko
voje stiprindavo viltis, kad oku
pantai šiame, jiems visiškai 
svetimame krašte, amžinai iš
silaikyti negales, kad anksčiau 
ar vėliau mes vistiek busime 
draugėje su laisvaisiais bro
liais ...

Savo taukinėje ir kultūrinė
je kovoje mes buvome jau la-

kuri šeima 
administra-

Apskričių 
perpildyti 

atkakliausiai

-br,. i. fma-
P ’nTži’rrintas

Stanley Mitchell Co.
Exnertai Beer Co’l Valytojai.
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemlock 7407
CHICAGO.

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

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija už 
‘>2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui Vf^ejimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

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

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

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

zmo-

grą- 
mes

KLAUSYKI M'E
ŠALTINIEM

14M KYLOCICLK8

Rytmetinių
LIETUVIŠKŲ

RADIO
PROGRAMŲ

VALANDĄ RYTO

giai įstatymo globos ir tvarkos 
bus paliesti ir asmens patarna
vimui darbininkai, būtent iš 
kaimo į miestus atvykstančios 
mergaitės, samdomos šeimoms, 
ypač kitataučių, patarnauti, ar 
kitose vietose, kaip restoranuo
se ir kitur.

Teisė įvesti priverstiną dar
bą tiems, kurie jo vengia, yra 
pažymėta ir Lietuvos konstitu
cijoje. Tokiems asmenims, ku
rie, surinktomis žiniomis, pasi
rodys patys nežiną iš ko jie gy
vena, leidžia laiką aiškiai ne
naudingai ir kai gresia pavojus, 
kad vėliau jie pragys pašalpos, 
tokiems bus galima pritaikyti 
priverstiną darbą.

RAŠTINE
8912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT M50

mą mažai naudingose tautos 
ukiui darbo srityse galį tekti 
ten, kur gali būti pernelyg gau
sus asmens patarnavimas ku
riai šeimai ar vienam asmeniui. 
Būtent, kai šeima, galinti pasi
tenkinti mažesniais reikalavi-

Bal- 
pa- 
n a-' bai daug pasiekę. Pastaraisiais

VILNIUS. — “Vilniaus 
sas” įsidėjo tokį laiškelį, 
'vadintą “Balsas iš a 
pus”: “...Akys pavargo; šir-'metais musų apylinkės duoda-

NAUJIENŲ-ACME Photo
Nacių kareiviai, kuriuos anglai paėmė į nelaisvę mū
šiuose Holandij&je.

:’-*x-x’X’X?XvX<*:*:<5

tauto Didž. gimnazijos moks
leivių, nebuvo kaimo, kuris ne
būtų turėję vieno ar kelių lie
tuviškųjų organizacijų padali
nių. Musų apylinkėse liko nuo 
pasikėsinimo apsaugota gimto
ji kalba — dargi lenkų parei
gūnai turėjo jos pramokti, nes 
be jos čia jie nepajėgdavo 
niškiau eiti savo pareigų.

Sužinoję apie Lietuvai 
žinamą Vilnių ir jo sritį
džiaugėmės be galę be krašto 
— verkėm iš džiafugsmo. Su 
pasididžiavimu tada jutome, 
jog šiame tautos* laimėjime 
prasmingos buvo ir musų pa
stangos ir musų kančios... Ir 
to, kas vėliau su mumis įvyko, 
mes iki šiol neįstengiama su
prasti. Medžiaginius sunkumus 
mes esame pripratę pakelti, 
tačiau, kažin, ar pajėgsime at
laikyti dvasinį smūgį, visiškai 
nelauktą, mus nuo brangiau
sios tėvynes Lietuvos vėl at
skyrus}...

KAUNA5. — Vidaus reika
lų ministras ryšium su kaiku- 
rių gyvenimo reikmenų pa
brangimu, leido pakelti darbi
ninkams uždarbio normas. Nuo 
balandžio 15 d. prie patvirtin
tų uždarbio normų 5 litų pri
dedama 15 nuošimčių, prie už
darbio normų 5-7 lt. pridedama 
10 nuoš., o uždarbio normos 
virš 7 litų padid‘narnos pačių 
darbdavių laisvu pasirinkimu.

Taip pat nuo balandžio 1 
dienos žymiai reformuojamas 
valdiniams tarnautojams atly
ginimas. Nuo 1933 metų tam 
t kru įstatymu iš visų valdinių 
tarnautojų ir valdininkų algų 
buvo išlaikomas tam tikras 
nuošimtis valstybės biudžetui 
subalansuoti. Nuo šio balan
džio 1 d. tie išlaikymai panai
kinami ir iš visų tarnautojų, 
kaip ir visų kitų piliečių ima
mas tik darbo pajamų mokes
tis. Tuomi valdininkai, tarnau
tojai ir pensininkai daug lai
mi, bet valstybė butų staiga 
nustojusi 14 milijonų pajamų. 
Kad tatai neatsilieptų nepake
liamai į valstybės iždo paja
mas, vyriausybė priėmė ir pa
tiekė seimui laikiną įstatymą, 
kuriuo kuriam laikui dar bus 
išlaikoma iš aukštesnių kate
gorijų ir nevedusių jų tam tik
ras nuošimtis to skietumo, ku
rį jie gaus daugiau, nustojus
jiems taikyti biudžetui suba-|mus.

SABERGMAN
1524 W.63rd ST./Vl
TEL PROSPECT 3440

BERGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

malevq, sienų popieriaus Ir langų žeidų. 
Ateikite j didžiąją krautuve prie Justine 
gatvės kampo ir patikite dykai sienų 
popieriaus pavyzdinę knygą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MANAS naujuoju Lengvaus Budžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtls. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI

Ess-A-Bee vidaus Žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms Ir maudy
nėm maleva.
Ess-A-Bec Fiat Maleva luboms Ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnlftas gerai 
niėja baliai vandeny.

GALIONAS
Popierių Valyklis arba
Atdara antradieniais, ke t vi r tad. ir SeSta- 

dienials iki P P. M.
Tel. PRO8PECT 3440

dCvisi ir nesidė- 

$1.95 
H. R. H. po 6c

lansuoti išskaitymus. Laikina
sis patvarkymas sudarytas taip, 
kad žemųjų kategorijų tarnau
tojams kas mėnesį algos ir at
lyginimai padidės iki kelių, o 
tarnautojams su šeimomis ir 
iki kelių dešimčių litų, o vien
gungiams ir aukštesniųjų ka
tegorijų tarnautojams pasiliks 
išskaitymai beveik tie patys, 
kaip pirma. Tokiu budu išsi
lygins 
Ii jonų 
turėjęs 
džetui

valstybes iždui 10 mi- 
litų, kuriuos jis butų 
pridėti panaikinus biu- 
subalansuoti išskaity-
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Užsakymo kaina;
Chicagoje—paštu

Metams_______________
Pusei metų ------------------
Trims mėnesiams_______
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui ______ ;

Chicagoj per išsiuntinėtoj us: 
Vįęna kopija __v_____

Savaitei ,----------------------
Mėnesiui ---------------------

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

Metams .................  $5.00
Pusei metų .......................- 2.75
Trims mėnesiams __ .......__ 1.50
Dviem mėnesiams ..........  J.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Moneyi

Orderių kar,tų su užsakymu*

Sąjungininkai keičia taktiką
Anglija ir Francuzija padarė stambių pakeitimų sa-; 

vo ministerių kabinetuose, o užvakar Francuzįja pakei
tė ir vyriausiąjį karo vadą. “Naujienose” buvo rašyta, 
kad iš karo vadovybės gali būt pašalintas gen. Gamelin. 
Pirma, negu tas straipsnis pasirodė dienraštyje, pakeiti
mas jau įvyko. Vyriausiuoju Francuzijos ir sąjunginin
kų karo jėgų vadu tapo paskirtas gen. Maxime Weygand.

Tai labai retas atsitikimas, kad pačiame mūšių įkarš
tyje yra keičiama vyriausioji karo vadovybė. Galima be
veik pasakyti, kad tai yra desperatiškas žingsnis. Su
prantama, kad naujam vadui atsistojus armijų priešaky
je, turi praeiti tam tikras laikas, iki jisai susipažins su 
padėtim fronte. Jisai turi patirti, kokius planus buvo pa
daręs jo pirmtakas; turi juos skubiai taisyti ir kartu tu
ri būti atsargus, kad nebūtų padaryta naujų klaidų. O 
Čia verda mūšiai, ir kiekviena valanda brangi!

Uždavinys naujam vadui butų buvęs lengvesnis, ‘jei
gu jisai butų iki šiol veikęs vakarų fronte. Bet gen. Wey- 
gand buvo Syrijoje (Azijoje) ir iš tenai atskrido į Pary
žių lėktuvu.

Tačiau sąjungininkams, matyt, nebuvo kitokios išei
ties. Gen. Gamelin, kurį jie buvo priversti atstatyti, pa
sirodė nesugebąs vadovauti kovai prieš hitlerišką “blitz- 
kriegą”. Gamelin’as visą laiką ruošėsi vesti defensyvį 
(apsigynimo) karą prieš Vokietiją, paslėpęs savo armi
jas stipriuose tvirtovių fortuose. O kuomet naciai prasi
mušė per menkai įrengtus įsisvirtinimus Luksemburgo ir 
Belgijos pasieniuose ir įsiveržė į Francuzijos teritoriją, 
kur tvirtovių nėra, tai visa Gamelin’o taktika pavirto 
niekais. j; «

Vokiečiai susidūrė su franeuzais atvirame ląuke. Na
cių lėktuvus, mėtančius bombas iš oro ir beriančius kul
kų lietų iš mašininių kanuolių, ir nacių, milžiniškus, 75 
ar 80 tonų, tankus franeuzai neturėjo kuo atremti. Pran
cūzų pulkai, kurie mėgino priešą sulaikyti, pakriko. Ne-? 
žiūrint to, kad franeuzų armija šiandien yra, gal būt, ge
riausia pasaulyje — geriausiai išmokinta ir puikiai ap
ginkluota, tokios rųšies kovai, į kokią jai teko stoti su 
naciais, kuomet šie netikėtai įsilaužė į šiaurinę Prancū
ziją, ji nebuvo pasirengusi. Taigi Francuzija buvo pri
versta urnai keisti savo karo vadovybę ir visą Gamelin’o 
nustatytą karo taktiką.
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MIRĖ ADV. K. LUKOŠIUS

širdies liga staigiai mirė, ge
gužės 12 d., Waterbu?yje 
(Conn.) lietuvis advokatas Ka
zimieras Lukošius, sulaukęs 55 
metų amžiaus.

Jisai buvo SLA. ir kitų orga
nizacijų narys. Pittsburgbo sei
me, 1932 m., adv; Lukošius pa
dėjo tuometiniam SLA. prezi
dentui p. Gegužiui išsisukti 
nuo ąpkąltmtao dėl Devenię 
paskolos.

Velionis buvo ramaus budo 
žmogus.

pasidarytų Europos valdovas, 
;ai ir popiežius Vatikane butų' 
priverstas jo klausyti.

Tas posakis, ka4 brutali jėga' 
“negali sunaikinti (dvasios”, yra 
'teisingas tiktai iki tam tikro' 
aipsnio. Pavyzdžiui, kuomet vi
duramžiuose kątąlįkų bažnyčia 
turėjo galią savo rankose, ji 
žiauriai peršliojo visus žmo
nes, kurįe išceikšdąvo abejonę 
apie jos “šventas” dogmas. In
kviziciją kankindavo ir bausda
vo mirdm ‘‘l^rriikus’V Bet vįs- 
tiek žmoniją, laikui bėgaųt, nuo 
tos priespaudos pasiiiuosavo ir 
mokslas šiandien skelbią tas tie
sas, nž kurias buvo sudegintas 
Giordąno Bruno ir nukentėjo 
lukstančlaį kitų idėjos kanki
nių. Dvasia nebuvo sunaikinta. 
Tačiau smurtas dvasios progre
są baįsįai sutrukdė.
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KOMUNISTŲ VAPAS 
AGITUOJA Už 

HITLERĮ
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Puolimo ir gynimosi taktika
Žynriąusįas defensyvės taktikos teoretikas yra, tūr 

būt, angly karininkas, kap. LyddelJ Hart. Jisai yra para
šęs daug straipsnių ir vieną-kitą storą knygą apie pra
eities karus, stengdamasis surasti, koks karo vedimo bū
das yra sėkmingiausias. Kap. Hart priėjo išvadą, kad 
armija, kuri nuolatos atakuoja, anksčiaus ar vėliaus pra
laimi; nes tas, klirja puola, turi daug daugiau nuostolių, 
negu tas, kuris ginasi.

Tas rašytojas parodė, kad jau kovose su senovės Rū
mą pralaimėjo genialus Kartagenos generolas Hanniba- 
las, kuris buvo ofensyvės taktikos meisteris. Kitas toks 
pat gabus karo vadas Napoleonas pralaimėjo kovoje su 
rusais, o vėliau jį nugalėjo Europos valstybių sąjunga; 
Pereitame pasaulio kare Santarvė paklupdė Vokietijos 
kaizerį, kuris buvo sudaręs milžinišką kovos masiną puo
limo žygiams. Rašydamas specialiai apie 1914—18 m.m. 
karą, kap. Hart pabrėžė ypatingai tą faktą, kąd sąjun
gininkų armijos, po gen. Foch’o vadovybe, bemaž nesu
smuko, kuomet jos bandė, pamėgdžiodamos vokiečius, da
ryti vieną po kito masinius puolimus vakarų fronte: jos 
turėjo tokių baisių nuostolių, kad tik naujų jėgų atvyki
mas iš Amerikos išgelbėjo jas nuo pr.ažųties.

Šitie angly karo eksperto įspėjimai smarkiai pavei
kė Anglijos ir Fra.ncuzijos karo vadus. Prancūzijos ge
neralinis štabas pilnąi priėmė jo idėjas apie defensyvį 
karą, ir gen, Gamelin vykino jas praktikoje. Francuzįja 
todėl pastatė eilę galingų tvirtovių paliąį savo rytinę sie
ną, nuo švencarijos iki Luksemburgo ir Belgijos. Jeigu 
Maginot Linija butų buvusi nutiesta iki pat Apglų Ka
nalo, taa apsigynimo planas, gal būt, butų buvęs geras. 
Bet šiaurinėje sienos dalyje buvo palikta spraga, ir da
bar franeuzai, norpms ar nenoroms, turi grįžti prie tos 
karo taktikos, kurią vartojo gen. Foch. x

Tik ar ne per vėlai jie pradėję savo taktiką

Žymus Vokietijos komunistų 
vadas, 
straipsnį vokiečių komunistų 
spadai, agituodamas už Hitlerio 
rėmimą kare prįęš Vakarų de
mokratijas. Tą jo straipsnį Vo
kietijos komunistai skleidžia 
užsieniuose.

B. Ulbricht yra nuo 1935 m. 
vyriausias komunistų lyderis 
Vokietijoje. Jisai išvažiavo į 
Maskvą ir įš tenai diriguoja ko
munistų judėjimui Trečiajame 
Reiche. Nėra jokios abejones, 
kad dabartinį jo nusistatymą 
padiktavo Kominternas.

Kairiojo sparno socialistiniai 
elementai iš įvairių šalių, kurie 
yra įsteigę Londone “Socialisti
nį Susivienymą”, paskelbė aštrų 
atsakymą į tą Ulbrichto straips
nį. Jame sakoma:

“Ulbrichto straipsnis tai ne 
kas kita, tik aukštosios Mas
kvos vyriausybės įsakymas 
Vokietijos kompartijos parei
gūnams ‘demaskuoti’ kiekvie
ną socialdemokratą arba ka
taliką, kiekvieną nelegaliai 
veikiantį ;ai)ti-fašistą, kuris 
išdrįs kritikuotį vokiečių-so- 
vietų pakįą, kitaip sakant, 
vienokioje arba kitokioje 
formoje skųsti juos Ges.tapo 
(slaptajai Vokįetijos polici
jai). Vokietij.os komunistų 
partijos vadai daro paskutinę 
griežtą išvadą iš sayo ųžim' 
tos pozicijos: atsiskyrę poli
tiniai su visais Hitlerio kari
nės politikos priešininkais jie 
dabar atvirai ir be atodairos 
nutraukia su jais • kok, 
sohdąrumą!”
Reikia pastebėti, kad Londo

no “Socialistinis Susivįenymas” 
pirmiaus stodavo už bendrą 
frontą su komunistais.

Ulbricht, parašė

DAR VIENA KARIAU
JANTI VALSTYBĖ?

MASKVA TALKININ
KAUJA NACIAMS

NATOIENU-ACME Teiopboio
Anglijos kareiviai sustabdė .automobilį ir patikrina važiuotojus. Angli 

bijo Vokietijos agentų ir tuo liksiu daro net automobiliuose kratas.
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Lietuvos gyvenimo margumynai *
Karui prasidėjus Lietuvai pradėjo trukti kai kurių daly

kų. Pragyvenimas pabrango apie 30%. — Vienos die
nos streikas. — Pieno perdirbimo bendrovių atstovų 
suvažiavimas. Kodėl nesigiriamą ūkiškais laimė
jimais. — Kaip atrodė ūkininkų atstovai. — Koope
ratyvai.

Stalinas bijo įsivelti į didįjį 
karą, todėl jisąį nedrįsta atvirai 
padėti Hitleriui ginklu. Bet pro
pagandos priemonėmis jisai re
mia jį kaip įmanydamas.

Maskvos laikraščiai, kurie ne
deda n,ė vienos eilutės apie jo
kį svarbesnį dalyką, neatsižvel
gę į Stalino “generalinę liniją”, 
aiškina dabartinį vokiečių įsi
veržimą Holandijon ir Belgijon, 
kaip nepasisekusį anglų ir fran- 
euzų “planą” tas šalis pagrobti! 
Kad holandai ir belgai . ginasi 
nuo užpuolusių juos nacių, tai 
Maskvos “Pravda” sako, jogei 
Holandija ir Belgija kovoja “už 
anglų ir Prancūzų imperialis
tus”.

Lietuviškas Brooklyno komu- 
nacių organas paduoda apie tai 
sekantį pranešimą iš Maskvos:

<1
“Vyriausias laikraštis So

vietų Komunistų Partijos, 
‘Pravda’, sakp — ‘tai Angli
jos ir Franci jos iiųperialisti- 
ųis karas Europoje, nes jie 
andai atmc.tč Vokietijos pa
siūlymą, .taikytis.”
Matote? HiįLleris puola ir už

kariauja vieną šalį po jutos, bet 
ne jis kaltas, kad einą karas 
Europoje, — ųes jisai “siūlė tai
kytis”!

O štai ką, anot “Laisvės”, 
so oficialus sovietų valdžios 
ganys “Jz vesti j a”;

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

ra-
or-

Iš ‘‘Draugo” mes patiriame, 
kad dabartiniame kare dalyvau
ja ne tiktai Vokietija ir Angli
ja bei Frąncųzija su jų sąjun
gininkais, bet ir — katalikų 
bažnyčia. Ir pastarajai ji^ai 
pranašauja karo laimėjimą.

“Kąrą laimės Katalikų Baž
nyčia”, rašo musų kaimynas. 
“Jį turi savyje amžinąsias tie-' 
sas; sąyo šventovėse turi En-j 
cliąristijoje patį Kristų ir me-j 
džiagipįai kataklizmai, bai-; 
sus kultūriniai griuvėsiai, ne-: 
gali sunaikinti dvasios. Daug 
taptų ir valstybių nukentės, 
Žus, bet Kristaus Bažnyčia 
nežw«’?
Taį skamba kažkaip neįtiki-i 

nąpčiaį. Šimkų tikėli, kad to
kioje katastrofoje, kuri sunai
kins milioųųs žmonių gyvasčių 
ir ųeįkaimĮojąmus materialinius 
beį kujiųriųms žmonijos bur
tus, katalikų Bažnyčia nenuken
tėtu. Kiek jį nukentės, niekas 
nežino, bet jį gali nukentėti 
baisiai daug,

įsivaizduokime, kad kąru Ul
inės Hitleris — o lai šiandien, 
deja, atrodo galima. Ar tai ne
būtų baisus smūgis vįsos Euro
pos katalikams? Jeigu Hitleris

■‘Angliją ir Frąncija jau 
pirmiau rengėsi per JHOlandi
ją ir Belgiją užpult Vokieti
ją. Bet Vokiečiai užbėgo tal
kininkams už ąRių (tuosę, 
kraštuose. Anglų-francuzų. 
komanda vėl pavėlavo.”
Tik maži vaikai galį tikėti ši

tokią pasaka. Bet Maskvą tuos 
melus skelbia ir kmnnnįstų lai
kraščiai juos kartoja. Visas Ko-’ 
minternas pavirto nacių propa
gandos įrankiu.

Karui ištikus, ' 
daugelyje šakų susitraukti arba 
kai kurių papročių išsižadėti. 
Modcrnėjant kraštui, jisai pu
sėtinai pradėjo motorizuotis, 
arklio raumenų jėga buvo iš 
daug kur išstumiama. Karas 
žymiai susiaurino rinką, iš ku
rios buvo gaunama tiek skys- 
tasai, liek kietasai kuras. Ir jau 
karo pačioje pradžioje arklys 
staiga buvo pašauktas vėl savo 
pareigoms. O dabar štai pama
žu prasideda vėl arklių lyg sa
votiška demobilizacija... Lietu
va surado naujus kelius ir ki
tas rinkas, iš kur parsigabena 
tiek, kad motoras vėl atgauna 
savo teises!

Štai jau auto susisiekimas 
daugiau nebevaržomas. Tiek ki
tur prisipirkta benzino, kad ji
sai visai laisvai rinkoje parda
vinėjamas ir todėl miestuose 
gatvėse nyksta arklių vežikas, 
o jo vietą užima automobilis.

Fabrikai, dirbtuvės, pradėję 
vartoti tik medžio ar durpių 
kurą, dabar jau jį vėl anglimis 
pakeičiama, nes anglių iš kitur 
parsigabenama liek, kiek jų 
Lietuva yra reikalinga. Šitai į- 
rodo ne lik Lietuvos sugebėji
mą .ūkiškai sumaniai tvarkytis, 
bet kartu parodo, kad Lietuva 
yra pajėgi ir jai trūkstamų pre
kių kitur nusipirkti.

Šiuo metu Lietuvoje tiek 
maisto, tiek kitos pirmo reik
menų prekės visai liuosaį rinko
je pardavinėjamos ir jokių tru
kumų nesijaučia. Tiesa, žibalo 
sunkiau gauti, bet tikimasi, kari 
ir čia tie sunkumai greitoje at-

Lietuvai teko ir bent dalinai darbininkų rei- 
-i.x: -l1 ]<aĮavįinus patenkinti.

Iš viso darbo fronte Lietuve-

nai ir kamendoriai ryžtasi savo 
galią atgauti!

Tai liaudininkų politikos vai
sių išdava. Nors krikščionys de
mokratai pasišovė nuoširdžiai 
su liaudininkais bendradarbiau
ti, bet seno raugo klerikalai 
riečia ragus aukštyn, ir nelabai 
paiso širdies reikalų! Bet šiame 
suvažiavime klerikalai jokio pa
sisekimo neturėjo. Ūkininkai 
nėra linkę leisti kunigus jų 
tvarto reikalus tvarkyti ir rū
pintis jų karvučių tešmens rei
kalais. Lietuva jau tiek turi pa
mokytų agronomų, kad ukinin-

Ukininkai gyvena bent kiek 
geresne nuotaika, nors ir jų ga-‘ 
mybos produktų kainos nežy
miai pakilo, bet bent viską, ką 
tik pagamina, gali liuesai par
duoti, kad tik butų kas parduo
ti, nors pačių ūkininkų įpirki- 
mo pajėgumas nepakilo, nes jų 
perkamų reikmenų kainos žy
miai praneša jų produktų kai
nas. Išsilyginimo čia dar nesa
ma.

skai

buvo

(Bus daugiau)

Įvairios žinios 
iš Lietuvos

KALNAS. — Aviacijos sąjū
dis Lietuvoje paskutiniais me
lais greitai plečiasi. Jau visoje 
eilėje Lietuvos vielų veikia ne
maži aviacijos būreliai, kuriuos 
lanko Lietuvos Aero klubo in
struktoriai, moko aviomodeliz
mo ir ruošia trumpalaikius 
skraidymo teorijos ir prakti
kos kursus, pav. 
amalų technikos 
aviacijos būrelis

mokykloje 
šių mokslo

Iš Lietuvos

miaį brangiau reikią niokoti, 
nes iš svetur daug prekių parei
ną aplinkiniais keliais, tai jos 
ir brangiau įgyjamos.

KAUNAS. — Akcinė bendro- 
’ yė “Cementas” pasirašė su če- 
i kų fabriku “Škoda” sutartį, pa- 
į gal kurią “Škoda” turi prista- 
; lytį ir įmontuoti visus Skirsne‘ 
’ manės cemento fabrikui reika- 
. tingus įrengimus, Tikimasi fab-. 
: rįlcą baigti iki 1941 m. rugsė-. 
' jo mėnesio. Fabriko statyba 
! prasidės šį pavasarį. Metine 
i fabriko gamyba bus 60,000 to- 
! nų cemento per matus. Jame 
• dirbs apie 150 darbimųkų- Per-, 
nai iš užsienių buvo įvežta į 

i Lietuvą T23,QQ0 tonų (Cemento,, 
už kurį sumokėta apie b pdlijo- 
nai litų. Lemento reikalavimas 

'turės kasmet vis dar didėti, 
nes numatoma vįsa eįiė stam
bių slatyj)ų, kaip lai aulostra- 
da, hidroelektrines užtvankos ir 
M-
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pirkite krąytųy|$.e/ ku- 
rio8 gawBW

užsieniuose perka, už tas pre
kes mpka bent 50% brangiau! 
Bendrai suėmus Šiuo metu, tai 
yra balandžio mėnesio pabaigo
je, Lietuvoje gyvenimas pabran
go trjsdešimcia procentų.

Darbo atlyginimas, savaime 
suprantama, taip sparčiai neky
la. Darbo žmonės pragyvenimo 
pabrangimą skaudžiau jaučia. 
Apytikriai darbininkų uždarbiai 
pakilo ne daugiau kaip penkio
lika procentų. Tai visai nenuo
stabu, kad vienoje iš stambiau
sių įmonių “Maisto” fabrikuose 
Kaune visai neseniai darbinin
kai net vienų dieną buvo su
streikavę. Šitas streikas visuo
menėje paliko labai neigiamą į- 
spudį, kad visuomeniškoje or
ganizacijoje, kaip “Maisto” ben
drovė, laiku nepasirūpinta su, 
darbininkais susiprasti, kad jie 
kantrybės netekę turėjo net- 
streikuoti. Tiesa, greitai susi
mestą lasai streikas Įikyiduoti

| 
s

Neseniai Kaune įvyko didžiu
lis pieno perdirbimo bendrovių 
atstovų suvažiavimas. Šiame su
važiavime dalyvavo daugiau 
kaip šeši šimtai atstovų, 
rodos, pirmas buvo toksai 
tlingas suvažiavimas.

Ir šiame suvažiavime
jaučiamos ūkininkų aimanos, 
gal bent kiek jos šiemet buvo 
reiškiamos ne taip aštriai, kaip 
kitais metais, bet iš viso ūki
ninkai dar turi kuo visai pa
grįstai nusiskųsti.

Tasai suvažiavimas buvo dau
geliu požiūrių labai įdomus. Ja
me jautėsi karo padariniai. Štai 
viešai labai daug nesigirta ūki
ninkų gamyba. Iš kai kurių pra
nešimų yiešai statistikos duo
mens dalinai dingo, o kiek ir 
kur maisto produktų svetur 
eksportuota viešai visai nutylė
ta!

Gal dar pas jus USA senu 
pripratimu apie viską laisvai 
kalbama, o Europoje tie papro
čiai dabar didelėje nemadoje! 
Matote, karo apystovos versle 
verčia perdaug savo ūkiškais 
laimėjimais nesigirti.

Daniją pg įtiek karo strategi
niai vokiečių okupuota, kiek ta
sai kraštas svetimos kariuome
nės užimtas kaipo geras mais
to šaltinis 1 Tąi jau geriau nu
tylėti, nesigirti savais laimėji
mais, nes yra kas tyko gerą 
kąsnį jėga paimti! Derybos da
bar ne madoje! Viską jėga le
mia. Tai ir pieno perdirbimo 
bendrovių sąjungos “Pienocen
tro” suvažiavime daug kas bu
vo viešai nepasakyta.

Neužmirškime, kad dabar Eu-1 
ropoję einą šnipinėjimas ne tik 
kuro ceilcąlams, bei yąromas, 
taip ir Ūkiškas šnipinėj i iųas. A- 
pie viską dabar viešai žymia? 
atsargiau kalbamą. Atsargumas 
kalbose dabar ir Lietuvoje pu
sėtinai prigijęs.

šiame suvažiavime, kaip ne
įprastai, pusėtinai dalyvavo ir 
kunigėlių! Matykite, ir jįems 
parupo pieųo ūkis!

Tgip, klerikalai dabar Lietu
voje pusėtinai atkuto! Kicrika- 
Jaį, kaip įmanydami, dabar vi
sur savo nosį kiša. Seni klebo

kimų, kuriuose buvo suruošia 
visa eilė aviacinio turinio pa
skaitų. Panevėžio aero klubas 
būreliui paskyrė 800 litų, už 
kuriuos šis statosi nuosavą 
sklandytuvą. Šiauliuose susior
ganizavo 100 aviomodelistų 
būrys, kuriam buvo suruošti 
jau dveji kursai. Pirmasis Vil
niaus krašte jaunų aviatarių 
būrelis įsteigtas Vytauto Di
džiojo gimnazijoje, kuriam klu
bas suteikė paramą ir ruošia 
kursus, šiemet bus surengtos 
kelios aviomodelizmo varžybos, 
kuriose rengiasi dalyvauti visos 
Lietuvos jaunųjų aviatorių bū
reliai.

KALNAS. — Socialinės glo
bos reikalais, kad Lietuvoje

neturtą patekusieji, šalia vals
tybės rūpinasi ir privatinės 
draugijos. Viena šioje srityje 
gražiai veikianti ir labiausiai 
savo veikią išplėtojusi organi
zacija yra Šv. Vincento a Pau
lo Draugija, {vykusiame jos 
skyrių atstovų metiniame suva
žiavime paaiškėjo, 
tais 
riai 
do:

jog praei- 
metais šios draugijos sky- 
labdarybės reikalams išlei- 
vaikų prieglaudoms 59,100 
vaikų darželiams 158,000

Lt, vaikų aikštelėms 795 Lt, se
nelių prieglaudoms 475,476 Lt, 
motinų ir vaikų globos centrui

moksl. bcndrabučiams 15,600 
Lt, šeimoms ir atsk. asmenims 
Šelpti 65,000 Lt. Iš viso šv. Vin
cento a Paulo dr-ja varguome
nės šelpimui išleido 1,455,374 
iitus- Is tų pinigų 321,000 Ll 
gauta K vyriausybės bei savi
valdybių, kitas gi lėšas parūpi
no pati draugija, daugiausia iš 
aukų. Draugijos turto vertė 
šiais metais siekia 2,3X0,261 li
tų.

Garsinkitės “N-nose”



Antradien., gegužės 21,1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

KAIP LIETUVIAMS TEKO UŽ LENKIJĄ 
KARIAUTI SU VOKIEČIAIS

Laiškas Iš Dūkšto (Švenčionėliuose)
(Žemiau seka įdomus laiškas nuo 

Dūkšto apylinkės gyventojo K. Ve
ličkos, kurį neseniai gavo chicagie- 
čiai pp. S. VeUčkos, 41X9 South 
Ashląnd avenue. Laiško rašytojas 
buvo pašauktas Lenkijos kariuo
menėn. kai kilo karas su Vokietija, 
ir jis aprašo ką fronte patyrė, P-as 
K. Velička yra chicagiečių pp. Ve
ličkų giminaitis).
(žiur. “N.” nr. geg. 17, 18, 20)

Pagriebiau pritrenktam drau
gui šarkai už rankos ir pasilei
dom bėgti kur buvo matyti 
murai. Artilerija po visų mies
tų mušė be pertraukos. Prieš 
mus gulėjo kareivis. Abi jo ko
jos buvo nukirstos, tik drabu
žiai dar šiek tiek laikėsi. Jis 
pašaukė į mus:

“Kochani 
ninie!” Bet 
gelbėti.

Šiek tiek
vio šūvis kaip davė arkliui, tai 
visų gatvę ir ištaškė jo vidu
riais ir mėsgaliais.

Visuose kampuose riksmas,

bracia, ra tujoje
negalėjom jam pa-

toliau nuo to karei-

visur šaukėsi Dievo, Jėzus Ma
rija, Dieve brangus, “Bože Ko-

Atbėgo musų bu rys gal į vi
durį miesto. Žiūrim, iš visų pu
sių sužeistus ir negyvus neša, 
veža. Pažiūrėjęs į juos pama
niau, dabar tai galas jau atėjo.

Ugnyj iš visų pusių
Pamažu musų grupė susi

tvarkė ir 12 valandų dienų už- 
ėmėm ugnies linijų Lapkričio

Nuostabi Knyga Apie 
Dusulį—DYKAI

Dykai knyga, tik ką išėjusi, iškelia labai 
svarbių žinių dusulio bei brianeialio kosulio 
aukoms. Prašykite kopijos šiandien, jei du
sulio antpuoliai trugdo miegą, silpnina—jei 
sunku dūsuoti—jei kosi ir šniokšti. Net ir 
jei botum per metus kankinęsis ir bevilties 

. oi išgyti. įsigykite Šią knygą. Ji atidarė palai
mos duris tūkstančiams—ji gali tai padaryti 
ir jums! Nesiųskit pinigų. Nėra prievolių. 
Nuostabiai puiki knyga teks jums visiškai 
dykai. Nežiūrint kur gyveni, rašyk šiančien.’ 
NAC'OK 8319-D State Life Bldg., Indianapo- 
lis, Indiana.

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

ga.tyėj. Pakliuvom mes čia įį 
ugnį! Vokiečiai pradėjo mus 
mušti iš priekio^ o Ukrainai iš 
langų -šaudyti iš revolverių ir 
šautuyų — užpakalyj, o orlai
viai — mėtyti bombas iš vii> 
šaus. Sudna diena darėsi.

Mes toj ugnyj prabuvom iki 
4 valandos vakaro. Po to atbe- 
gom atgal į miestų. Musų rū
bai, viršutiniai ir apatiniai bm 
vo tiek šlapi, kad nors gręžk. 
Suėjom pasilsėti į mūrinį namų 
prie bažnyčios. Vienas senas 
kareivis davė mums spirito pa* 
gerti, todėl šiek tiek atsigavom.

Ant bažnyčios sienos lauko 
pusėj buvo koks tai šventas pa-

nemato, persižegnojau ir pa
veikslų pabučiavau prašydamas 
Dievo mane gyvu palikti, 
įėjau poterius kalbėti, bet/ne

 

mokėjau. Tada išsiėmęs jŠ pi
nigines dėdės ir dėdienės foto
grafijų pabučiavau juos ir ta
riau: “Sudiev, sudiev, gal dau
giau nepasimatysim!” ,Ot kur 
man bus Amerika, kurion ren
giausi važiuoti ir jau turėjau 
viltį, kad ten pateksiu!

Kaip skarom apsvaidė
Tik staiga patrankos šovinys 

kad duos į bažnyčios bokštų, ir 
slogo blėkom mus kaip skaro
mis apsvaidė. Artilerija į baž
nyčių tiek ėpiė mušti, kad vėl 
turėjom bėgti, ir išbėgom to
liau į miesto vidurį. Jau buvo 
vakaras. Kulkosva džiai šaudė, 
zvimbė po visų miestų, bet mes 
tebebuvom fronte, bet antroj 
linijoj. Čia mums davė įsaky
mų saugoti barikadas nuo tan
kų, kai jie pradės veržtis mies
to gilumom Turėjom vienų 
minosvaidį ir du kulkosvai-o-

saldainius valgyti, kad butų 
lengviau vaikščioti. Taip prabė
go naktis.

Rytojau dienų prie bažnyčios 
sušaukė susirinkimų ir išmokė
jo mums algas. Gavom po 18 
zlotų. Čia pasirodė, kad m.usų 
kompanija jau neteko 6Q karei
vių. Buvo 170 suyiršum, o da
bar beliko tik 110. Į vienų die
nų netekom trečdalio kareivių1

’■ ■

. NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Vokiečių lakūnai klauso gen. Mileli intruk.cijas

čia be mažiausio, pertraukos J. Išldlimin-
gai Atidengs M. X. 
Mockaus Paminklą

S v . . I . v v .-■'sužeis t uosius ir užmuštus veze. 
ir vežė, o mūšiai ėjo ne toliau 
kaip už kilometro. Kur čia ilsė
sis, o tuo labiau — miegosi!

Vadus pirmyn
Prieš pat aušrų ir mus į ug

nį nugabeno. Šalę musų kom
panijos koks tai poručninkas 
liepė savo kareiviams eiti pir
myn, o pats užpakalyj liko. 
Vienas kareivis 
vadas turi pirmas eiti, 
v.... jis užpakaly slepiasi, 
ručiiinkas nutveręs šautuvų 
rėjo kareivį nušauti. Bet 
spėjo prisidėti šautuvų prie 
ties, kaip kitas kareivis kari
ninkų jš užpakalio nušovė. Tai 
savo" akimis mačiau.

Mes savo kompanijos karei
vių pradejįOm nebepažinoti. 
Kasdien užmušdavo po kelioli
ka, ir į jų vietų vis naujus da- 
dedavo. Atrodė, kad niekam iš 
senųjų nebuvo vilties gyviems 
išlikti, nes jų skaičius vis ma
žėjo. Kartais būdavo, kad rei
kėdavo bėgti per krūvas musų1 
užmuštų kolegų. Tik laukėm 
sekundė po sekundės kada ir 
mes atsigulsiu! arba busim su
žeisti. Nežinom net kokia bu
vo diena. Iš vienos ugnies su
grįžom, tai tuojau nugabeno į; 
kitų. Iš vieno mūšio grįžom tik 
antrų dienų, apie vakarų. Nebu
vom panašus į žmones.

(Tęsinys rytoj)

Kalbės “N.” Red. P. Grigaitis

atsilicpė, kad 
kokio 

Po
li o- 
vos

bus iškil- 
gražus pa

kuli. M. X.

Ta proga bus labai įdo- 
ceremoni- 

Kalbės “Naujienų” redak- 
iš Dctroit,

atvyks A. M. Mctclionis, 
T. J. Kučinskas; “Vil- 
štabo narys A. Abekas,

Rytoj Paul 
Walunčiuno 
Laidotuvės

Mirtis suardė gražių šeimynų

PIRKIT NAUJA
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 Avenne
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale 
4707 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 0014

Kadangi jis buvo labai malo
naus budo ir mandagus jaunas 
vyras, Paul Walunčiunas (Wal- 
len) paliko daug nuliudusių 
draugų bei genčių.

Neišpasakytai nubudę tėvai 
įjr jo žmona Emilija, po tėvais 
Aukštikahiaitė. Vos tik keturis 
metus kaip vedus, jauna pore
lė linksmai gyveno ir gražiai 
augino dukrelę, šešiolikos me
nesių senumo Lorelę ir jau lau
kė neužilgo kilos dukrelės ar 
sūnelio. Bet, mirtis pasipainio
jo, atimdama gražių svajonių 
ateitį.

Gilų užuojautos žodį taria
me visiems Palionaro Walun-

kų kapui užlaikyti. |čiuno (Paul Wallcn) gentims
| Ceremonijos prasidės lygiai *r draugams.
12 vai. dienų. Visi laisvos min- Laidotuves bus rytoj, trecia- 
ties žmonės esate kviečiami da- dienį, iš A. Petkaus koplyčios, 
lyvauti. Mes turime pasirodyti, 4704 S. Wcstern Avė., į šv. 
kad mes savo veikėjų neuž- Onos bažnyčių, 381-11 PI. ir (Pa
mirštame, bet mokame juos lifornia Avė., iš kur po maldų 
tinkamai pagerbti. Nepamiržldt >ail’ 9 vaL l,,ls -'lydėtas į Šv. 
, r. , . , . ! Kazimiero kapines. —r S.būti Lietuvių 1 antiškose kapi
nėse gegužės 26 dienų. Po iškil
mių prie paminklo svečiai yra 
kviečiami nuvykti į artimų Li
berty Grove daržų, kur įvyks 
“Naujienų” pavasariu’s pikni
kas. —VBA

om-luHiiai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
!<ad pačios Naujienos 
v ra naudingos

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTKIBUTOKS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriaj-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd<
CICERO, ILL.

Po 3-jų po piety ėjom į ug
nį rytų pusėj. Iki vakaro pasj-' 
jųušėjn ir vėl sugrįžom į tų pa
čių vietų. Vienas -kareivis sau
godavo minosvaidį, o kiti ijsė- 

,davomės, gulėdavpių ant grin
dų, ant cemento, kur tik rasda- 
vom bent stogų ant galvų. Bet 

' užmigti negalėdavom, nes visas 
miestas be pertraukos drebėjo 
nuo patrankų, o kur tik nepa
žiūrėjai, visur matei gaisrus.

Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo 
Išvažiavimas

K. 
metinis piknikas įvyks 
(May) 26 d. Kubaičio 
darže, 135 ir Archer

Gegužės 26 dienų 
mingai atidarytas 
minklas velionio 
Mockaus atminimui. Jį pastatė
geraširdžiai žmonės savo auko
mis.
mios ir įspūdingos 
jos.
torius P. Grigaitis;
Mieli., 
taipgi 
nies”
S. Dombrot ir V. B. Ambrose. 
Bus įrengtas garsiakalbis, kuru 
parūpins drg. Šatkauskas iš 
Rosclando.

Muzikalį .programų sudarys 
“Naujos Gadynes” choras, Sta-. 
sys Rimkūs "ir George Victor 
Ensamblis z su dūdomis.

Dalins Mockaus biografijų
Paminklo Komitetas paskyrė 

gegužės 26 'd. todėl, kad bus 
daug patogiau^ laikyti iškilmes, 
negu butų Kapų Puošimo Die
nų. Kartu su iškilmingu pa
minklo atidengimu bus dalina
ma ir velionio kun. Mockaus 
trumpa biografija. Kas norės, 
tas galės jų įsigyti už mažų au-

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
$695 
565 
445 
345 
385 
345 
555 
365 
285 
365 
345 
165

sedan su viskuo . 
su viskuo ...........
radio su heater 
su viskuo ...........

Mažas B UI CK 4 durų
PACKARD SENDAN 
PONTIAC SEDAN su 
OLDSMOBILE sedan 
Mažas BUICK opera coupe su viskuo ..............
Mažas CHRYSLER SEDAN ..............................
PONTIAC COACH, geram stovyje ..................
FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 
Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ..............
CHEVROLET sedan, labai geram stovyje ....

1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater 
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater .. 
1937 
1936 
1937 
1936 
1938 
1937 
1936 
1937 
1936 
JD34
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:
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPIŠKEI “Shorty”.

Y

iĮsENATVEIE RAMYBĘ TURKI1

Victor Bagdonas
LOCAL A LONG DISTANCE

MOVING
Perkraustom forničius, pianus n 
visokius ranandus bei storus 
Vežam j farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

6-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $13.50
PRABUVIMAS (Irt
Ligoninėje ............... *UU.UU
RAUDONGYSLIŲ $,OC flfl
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS CO 
Greita Pagelba ....... Ci«VU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaininacija C 1 fl A
ir vaistai .................. ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

COPR. NEEDLECRAFT SERVICE. INC. 

MORNING STAR PATTERN 2533
t

No. 2533—Jšsiuvinėjimai lovos užklodui
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. Įvyks gegužės 26 d.
Brighton Parko A. L. P. 

šaunus 
gegužės 
Sunset 
Avė.

Programa bus graži ir įspū
dinga. Šoks klasiškus ir akro
batiškas šokius; mergaitės pa
dainuos gražias daineles. Gera: 
orkestrą išpildys šokių muzikų 
ir apart to bus 12 brangių iš-

Išvažiavimas prasidės 11 vai.

lankyli visus narius, draugus ir 
pažįstamus. Darže visus svę-

aptarnaus skaniu maistu ir 
gardžiais gėrimais. Kviečia ko
mitetas:

Alex Miller,
W.olter Torner, 
Ed. Remeiko

Motina, Sūnūs Žuvo 
Sprogime

Prie Mokena, III., gasolinu 
kūrenamo pečiaus sprogime dų 
žmones buvo užpinšti, o du ki
ti smukiai sužeisti. Sprogimas 
įvyko ūkininko Authony Nel- 
son tripbesyj.

Žuvo jo žjųoba Mrs. Frances 
Nelson, ir 26 metų sūnus Ray- 
mond. Pūts Nelson ir 20 metų 
s.iinms R uoseli buvo sužeisti ir 

i<Įab,ąr guli Silver Cross ligoni-

t

nudažyti 
KURTENUS sr i

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA

10c
3uzZ5c

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

Gypsy
E<£RU CURTAfN DYE

arcus

Kaip tik užsi- 
dirbsiu, pradėsiu i 

taupyti a
NAUJIENŲ. į 

SPULKOJ

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

, ki-aiu

iš stoties
No. 2533 W.G.E.S

Adresas

Miestas ir valstija.

k

(naujienos needlecraft dept.
1 1739 So. Halsted SL, Chicago, I11J

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

I Vardas ir pavardė
Kasdien nuo 8:30 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

. ................................... liitHiaaaaaaaaaiiaaaaaaaiaaiaaaaaaaaaaaiaaiiiaaaaaiuaaaiaiiaauaaaaaaaa.aMaii.iapiaĄaaa,aaj.aa^aaaaitaH^a.aa^aiaDaiai.Hiaaaaauaaaaaiaaaaaaaaaaaaiaaaaanaaaaala'aaaaaaaa,aaaaaaa/aaiaa<aiaaaaiaaaia<aiaaaaaaaaiaaaaaMu>

Naujienų Spulkoje Moka 3^%
Ir Indėliai Yra Apdrausti Kiekvienai Ypatai Iki $5,000.00

1739 SOUTH HALSTED STREET
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CHIGKGOS LIE'TŪVIU draugija
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Įrašė

Adomas Markūnas, Chicago ...............................   118
Benedict Vaitekūnas, Chicago ........ .............................. 100
Thomas Šalkauskas, Chicago ......................................... 63
S. Yurchis, Chicago ......................................... -.............. 57
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III.............................. 52
John Petkus, Aurora, III.........................  43
Juozas Ascilla, Chicago ................................................... 43
Juozas Žukas, Chicago ......................... :........................... 38
K. Yokubka, Cicero, III........ ...................,........................ 38
V. B. Ambrose, Chicago .....    37
Dzūkas, Chicago ..................    30
Petras Galskis, Chicago ................................................. 29
Bruno Ray Mathews .......................................................   27
Petras Lapenis, Chicago ..............................................  18
Jonas Thomas, Chicago ...................................................  16
Marijona Ascilla, Cicero .................................................  16
Miss J. Bartkus, Indiana Harbor, Ind..............................  13
Joseph Laurnas, Aurora, III.-..................................   12
Mike Senko, Chicago ..................................................... 10
Frank Bulaw, Chicago ............................................,...... 8
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III......................................... 8
Frank Klikna, Chicago ............................   8
Ramusis Mikšys, Chicago .................................................. 5
Miss Josephine Miller, Evanston, III................................. 3
J. Cinikas, Cicero ............................................................. 3
Anton Marshall, Maywood, III....................................... 3
S. Mockus, Racine, Wis.................................................... 2
Joseph Augaitis, Cicero ................................................... 2
Chester Prakuratas, Gary, Ind......................................... 2
Antanas Totilas, Kenosha, Wis......................................... 1
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III............................ 1
Pavieniai nariai Įrašė ..................................................... 193
Nariai priimami Jraugijon — vyrai ir moterys — nuo L, 

iki 48 metų.

NAUJIENŲ-ACME Telephoio
Kitataučiai yra suimami Anglijoje ir pasiunčiami į stovyklas.

Įsirašė Į Čikagos 
Draugiją

Kazimiera Miller įsirašė į 
Lietuvių Čikagos Draugiją. Ji 
yra žmona Alex Miller, 4258 
S. Western Avė. Jos vyras p. 
Miller seniai jau yra narys mi
nėtos draugijos, o taip pat ir 
jų vyresnysis sūnus Alex Jr. .

Alex ir Kazimiera Miller yra 
apsukrus biznieriai, tavernos 
savininkai, užlaiko skanų mai
stą ir gardžius gėrimus.

P-nai Miller’iai turi pavyz
dingą šeimyną: du sūnūs ir 
vieną dukterį. Vyriausias sū
nūs Alex yra jau vedęs ir tu
ri gerą užsiėmimą... Kiti du: 
sūnūs Juozas ir dukrelė Kris
tina tebegyvena su tėvais ir 
visame kame šird ngai santy
kiauja.

Kristina nors dar ir jaunu-

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Zuitas Apie Paren

gi mus.
‘Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. Šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

— SAVAITRAŠTIS —

DARBAS EIS IR 
TOLIAU

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

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

KONTESTUI PASIBAIGUS
Gauta virš 1,000 naujų 

narių.
Chicagos Lietuvių Draugijos 

Jubiliejinis kontestas užsibaigė. 
Laike Jubiliejinio Kontesto gau
ta virš 1,000 naujų narių. Tiek 
narių gauta pasidekojant kon- 
testąntams. Kontestantų Jubi
liejiniame konteste darbavosi 
31. Iš šių kontestantų apie 20 
smarkiai dirbo ir todėl turėjom 
neblogą pasisekimą narių gavi
me. Kada kontcs’antai pasiryž
ta dirbti ir dirba su pasišven
timu, tai kontestantai turi pasi
sekimą. Kadangi draugija turė
jo gabių ir pasiryžusių kontes- 
lan«ų šiame konteste, todėl tik 
ir galėjom gauti tiek naujų na
rių.

Kontestantai.
Šiame Jubiliejiniame konteste 

didžiausią kreditą reikia atiduo
ti Adomui Markūnui už jo di
delį pasidarbavimą draugijos 
labui, būtent, už prirašymą 118 
naujų narių. Dėdė B. Vaitekū
nas būdamas senesnis negalėjo 
pasivyti Adomo Markūno. Per 
keletą kartų atrodė, kad dėdė 
jau tuČ-tuojau pasivys Markū
ną. Nežiūrint, kaip dėdė nesi
stengė, negalėjo A. Markūno 
pasivyti ir todėl liko antruoju 
kontestantų pagal gavimą nau
jų narių. Dėdė Vaitekūnas visgi 
gali pasididžiuoti, nes gavo 100 
naujų narių šiame konteste. Ge
rai darbavosi šiame kųn teste 
dar Thomas Šalkauskas, Įrašęs 
57 narius; Juozas Ascilla, įrašęs 
43 narius, ir dar keletas kitų, 
kurie įrašė pusėtinai narių. Dar 
reikia priminti, kad labai gerai 
pasižymėjo Stanley J. Petraus
kas iš Rockfordo, kuris gavo 52 
naujus narius ir Aurora, kur 
darbavosi du kontestantai, bū
tent, John Petkus, įrašęs 43 na
rius ir Joseph Laurinas, kuris

[įrašė 12 narių. Kadangi Auro
roje per abu kontestantus liko 
įrašyta 55 nauji nariai, tai da- 

.bar auroriečiai turės pusėtinai 
narių. Jeigu auroriečiai mokės 
palaikyti pas save čia gimusius, 
lai ir jie išvystys didesnį veiki
mą tarp lietuvių.

Apie rockfordiečius, tai nėra 
reikalo kalbėti, nes jų darbai už 
save kalba.

Kadangi draugijos jubiliejinis 
kontestas užsibaigė su šiąja die
na, tai visiems kon les fantams 
dėkoju už kooperavimą ir pasi
darbavimą dėl labo draugijos.

Užbaigtuvių gegužinė.
Vakar, lai yra gegužės 19 die

ną, turėjom Jubiliejinio kontes- 
to užbaigtuvių gegužinę Liber
ty Grove darže, Willow Springs, 
iii. Nors oras buvo vėsokas, bet 
žmonių suvažiavo į gegužinę 
gana daug iš Chicagos ir apy
linkės miestų. Gausiausia buvo 
atstovaujama Aurora. Kiekvie
nas Auroros narys turėjo ženk
lą, kad jis yra iš Auroros. Tarp 
jų matėsi abu kontestantai, bū
tent, Joseph Laurinas ir John 
Petkus. Taipgi buvo iš Rockfor- 
do S. J. Petrauskas; iš Racine, 
VV.s., S. Mockus, Staponaitis ir 
keliolika kitų; iš Indiana Har
bor matėsi Bartkus; didelis bū
rys buvo iš St. Charles. Gal bu
vo ir iš daugiau miestų, bet 
man neteko susitikti.

Kadangi visi nauji nariai ga
vo nemokamai du tikietu dėl 
gėrimo ir vieną tikietą dėl val
gio, tai valgykla ir baras nuo 
trečios valandos visą laiką bu
vo pilna žmonių, žmonės vėlai 
pradėjo rinktis, nes iš ryto lijo, 
o nustojus lyti ilgai buvo apsi
niaukę ir vi$ą dieną buvo vėsu. 
Nežiūrint blogo oro, užbaigtu
vių gegužinė nusisekė labai ge
rai.

Draugijos vardu tariu širdin-

Su vakarykščia, diena baigė
si Chicagos Lietuvių Draugijos 
jubiliejinis kontestas, kuris 
truko metus su viršum. Kon
testas, galima sakyti, buvo ga
na sėkmingas. įrašyta liko 
apie tūkstantis naujų narių, jų 
tarpe nemažas būrys čia gimu
sių.

Organizacijos, kurios nepa
sitenkina merdėjimu, bet sten
giasi savo narių skaičių padi
dinti,—vadinasi, stengiasi aug
ti ir tvirtėti, — gerai žino, jog 
naujų narių įrašymas nėra jau 
taip lengvas dalykas. Dažnai 
vajai naujiems nariams gauti 
duoda visai menkų rezultatų. 
Net didžiules organizacijos, 
kurių skyriai yra visose dides
nėse lietuvių kolonijose, turi 
pusėtinai vargo su naujų na
rių gavimu, štai kodėl įrašyti 
tūkstantis naujų narių nėra 
jau taip lengvas .dalykas.

Jeigu Chicagos Lietuvių 
Draugijai pasisekė kontesto 
metu tas skaičius įrašyti, tai 
pirmiausia kreditas tenka pa
tyrusioms ir nuoširdiems kon- 
testantams. Senieji kontestan
tai (vadinasi, tie. kurie daly
vavo ir pirmesniuose kontes- 
tuose) ir šį kartą atsistojo 
pryšakyje. Maža to, atsirado ir 
naujų kontestantų, kurie tik
rai nustebino visus: jie įrašė 
daugiau narių, negu kas galė
jo tikėtis.

Draugijos vadovybe yra la
bai dėkinga visiems kontes- 
tantams, kurie taip širdingai 
pasidarbavo musu organiza
cijos ugdymui. Ačiū taip pat 
ir visiems tiems nariams, ku
rie vienokiu ar kitokiu būdų 
prisidėjo prie kontesto pasise
kimų. Mes galime pasididžiuo
ti tuo, kad turime tikrai nuo
širdžių draugijos patriotų, ku
rie visur ir visada stengiasi 
sudaryti palankią opiniją apie 
musų organizaciją. Tuo budu 
jie prisidėjo, nors ir netiesio
giniai, prie kontesto pasiseki
mo.

Nors kontestas ir baigėsi, 
bet tai dar nereiškia, kad pa
sibaigė narių įrašinėjimas. Vi
sai ne: ir toliau bus dedamos 
pastangos naujiems nariams 
įrašyti. Tiesa, per vasaros mė
nesius, kaip ir paprastai, gali
ma tikėtis atslūgimo. Tačiau

yra pasirengę savotišką vajui 
pradėti, kad tuo budu galėtų 
padidinti savo atstovybę, at
seit, gauti daugiau jaunų na
riu, b

Taigi, darbas nesustos. Pa
galiau jis ir negali sustoti: jei 
mes nenorime merdėti, tai tu
rime visą laiką stengtis naujų 
narių gauti.

NAUJI NARIAI
Kont. P. Galskis įrašė:

Stanislovą Wayszwilas
Joną Zalaitį

Kont. Thomas Šalkauskas įrašė:
Auna Rūkas
Emilija Prelgauskas
Stanely Waishor
Mary Navakas

Kent. V. B. Ambrose įrašė:
Frank Yakas

Kont. Joseph Laurinas iš Auro
ros įrašė (

Bernicc M. §]<erpitis
Antbony K. Janušauskas 

e *
Kont. S. Yurchis,įrašė:

Mario Karpįus
W. J. Konton

Naujas narys W. J. Konton 
užlaiko taverną ($15 So. West- 
ern Avė. Prie progos draugijos 
nariai atsilankykite pas naują 
narį.
Kont. Adam Markūnas įrašė:

Antbony Noviskis
Julia Zemeske
Auna Nemunas

. .John Dyrcorn
Anne M. Dyscorn
Pctc Dobil
Mary Aliulis
Martha Eicas

Kont. Peter P. Lapenis įrašė:
Kairi na Petrikas
Mrs. Auna S.tumbris 
Wladas Kraulaidis

Kont. Frank Klikna įrašė:
Julia Augaitis

Kont. S. J. Petrauskas iš Rock
fordo įrašė:

Alex Sauvcstkc
Mary Gęrnis
William Gernis

Kont. Dzūkas įrašė:
Petrą Sadzey/ski

John Belaitis

Nariai Įrašė
, Joseph Urban įrašė John Ur

ban.
naujų narių įrašymas nepasi
liaus. Visi tad konteste daly
vavę veikėjai yra prašomi tęs
ti ‘darbą. Juo labiau, kad kiek
vienas dirbęs kontestantas tu
ri nemažai prospektų, kuriuos 
jis nespėjo įrašyti, bet kuriuos 
ateityje tikisi gauti.

Veiklesnieji jaunuoliai irgi

gą ačių visiems kontestahtams, 
visiems nariams, kurie prisidė
jo prie kontesto sėkmingumo 
vienokiu ar kitokiu būdų, ir pa
galios visiems atsilankiusiems į 
užbaigtuvių Jubiliejinio kontes
to gegužinę.

John Waišvilas įrašė Auna 
Urban.

Eva Mineikis įraše Antoinette 
Bergenas.

Albinas Rudinskas įrašė Juo
zapą Bakaitį.
Stella Cirul įrašė Louis Snyder.

Mrs. K. Daugunas įraše Ade
lę Petraitis.

Mrs. Anna Kasewich įrašė 
John Kasevich ir Anną Kase- 
vich.

Carl Zinovic įrašė Jievą Ra
žaitis.

Albinas Jankus įrašė Juozą 
Jankų ir Jurgį Gudaitį.

Daug Jaunimo 
Atsilankė Į 
Gegužinę

Draugijos bollninkai 
laimėjo.

Visi gėrėjosi sekmadienį ma
tydami tokį didelį skaičių atsi
lankiusio jaunimo ne tik iš Chi
cagos, bet ir net iš Aurora, St. 
Charles ir kitur. Iš to galinio 
spręsti, kad į draugiją įsirašo 
vis daugiau ir daugiau jaunuo
lių, nes ir jie supranta reikalin
gumą apdraudos ir pašalpos li
gos bei nelaimes metu. Draugi
ja auga, didėja kasdien, o jai 
tai daryti padeda čiagimis jau
nimas.

Draugijos jaunimo komiteto 
paskirtas “softball menadžeris” 
C. Matekunas ant greitųjų su
rinko draugijos softball koman
dą, kuri sekmadienį gegužinėje 
supliekė Ridiko Fur.e.al Heme 
komandą, 14—10.

Rengia ekskursijų.
Šokių salėje kybojo gražiai 

nudirbtos iškabos, kurios pra
nešė publikai, kad sekmadienį, 
liepos 14 d., draugijos jaunimo 
komitetas rengia ekskursiją į 
Mihvaukee laivu nariams ir jų 
draugams. Laivas S. S. City of 
Grand Rapids išplauks iš Chi
cagos 9:30 vai. ryto ir pribus 
į Mihvaukee 3 vai. Čia ekskur
sijos dalyviai turės gerą pro
gą išmėginti tą išgarsėjusį Mil- 
vvaukee alutį. Laivas išplauks iš 
Mihvaukee 4:15 vai. ir grįš Chi- 
cagon apie 10 vai.

Reiškia, visą dieną praleisime 
savųjų tarpe, sveikiausioje ir 
draugiškiausiose aplinkybėse. 
Tai bus iš tikrųjų, vienos die
nos “vakacija” nuo miesto dul
kių ir durnų.

Tikietai $2.00.
Bilietai šiai ekskursijai kai

nuoja $2.00. Juos jau galite įsi
gyti draugijos raštinėje, arba 
nuo šokančių jaunimo komiteto 
narių, kurie gal randasi jūsų 
apylinkėse: Valerija Ladigi, 
342 Si Pulaski; Peter Kitchas, 
1927 N. California; C. Mateku
nas, 3437 W. Jackson Blvd.; 
Beatriče Mockus, 3537 5th Avė.; 
Paul Ridikas, 3354 S. Halsted 
St.; Albert Petkus, 4704 South 
Western Avė.; Algirdas Micke
vičius, 3148 S. Lowe Avė.; Al
girdas Rulis, 5409 S. Sacrainen- 
to Avė., ir Josephine Miller, 
1030 Central St., Evanston.

Bilietai vaikams kainuoja 
$1,00.

Kaip gauti nemokamai.
Jaunimo komitetas taipgi 

praneša, kad kiekvienas narys 
ar narė, kurie iki liepos B d. 
įrašys į draugiją du nauju'na
riu, gaus $2.00 vertes ekskursi
jos tikietą nemokamai. Taipgi 
tikietą gaus veltui visi tie, kurie 
parduos dešimtis ekskursijos ti- 
kietų. Tad, į darbą visi!

Raginame visus pirkti eks
kursijos tikietus kuo anksčiau
siai, kad komitetas galelų visą 
dalyką gerai sutvarkyti. BRM

te, bet dainavime yra padariu
si pažangą. Ji turi gražų bal
są, bet jo apdirbimas priklau
so nuo gero mokytojaus. Ji da
bar dainavimo pamokas ima 
pas p-ną Anelę Steponavičie
nę, kuri ne tik kad yra gera 
muzikos mokytoja, bet ir dai
nininkė.

Širdingai vertinu pp. Miller’- 
ius ir linkiu jiems gausos, lai
mes ir sėkm ngumo.

— O. D.

Waukegan. UI.
Waukegan Lietuvių Kultūros 

Draugijos susirinkimas
AVaukegan Lietuvių Kultūros 

Draugijos susirinkimas Įvyks 
sekmadienį gegužes 26 d., 
Liuosybės svetainėje, 8th i * 
Adams, 10:30 vai. ryto.

Turime svarbių re kalų. Be 
to, bus išduotas pusmetinis fi
nansų raportas.

Suzana L. Gabris.

Laiškas Iš
Floridos

Finansų sekretorius P. Miller 
gavo iš Floridos (Miami) to
kio turinio laišką:

“Šird ngai ačiū už tikietus, 
kuriuos man prisiuntė namiš
kiai. Dabar aš esu Floridoje ir 
negalėsiu būti musų didžiulės 
draugijos piknike.

“Toliau. Čia teko susitikti su 
keliomis lietuvių šeimomis. Sa
ko, pereitais metais čia apsi
gyveno penkios lietuvių šeimy
nos. Taigi, kaip matote, lietu
viai mėgsta saulėtą Floridą. 
Vienok man čia netinka, nors 
Floridos vandenyse ir žuvies 
yra gerokai. Aš vienu trauki
mu pagavau dvi žuvis, kurių 
viena svėrė net 10 svarų. To
kiai didelei ‘fišerkai’, kaip aš, 
tai nepaprasta naujiena.

‘Alaunu ‘Naujienas’, tad tu
riu progos sekti Chicagos lie
tuvių gyvenimą.

(Pasirašo) A. Aleknienė”.

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

Garsinkitės “N-nose’

“Argentinos 
Lietuvių Balsas’’

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE K A 
RAŠO 

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
j j j skaityti?

Net kunigai pafcislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj i rankas 
paimt.

“Keleivį” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

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

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

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

20 Mėty Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

KAINA 25 CENTAI•
Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KLIUBO
NAUDAI.

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.
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Atmokėjo $7.00
Niiq $1,000

Užsidariusiu bankų stovis

Pęrtaipiamę rąporje £ook ap
skričio užsidariusių bankų rę- 
ęeivęris skelbia sekaųiąs žinias 
apie žemiau paduotus bankus:

Peoples State of Maywood — - 
Išmokėjo 35%, ir dar žada apie

Philip State Bank and Trusl 
Co. — 7l/jj% išmokėję, daugiau 
pe^ada;

Pjnįcert Stąte — \

S^ule — 
65%, žaęlą — 0Q;

Priviso S tą te —
5%, žada apię porą

žada. . r

Išmokėjo

išmokėjo 
nuoš.;

20%, žądą 10%;
Beliance Bank and Trust Co.

> n t» ' • f • • * • • •

žadaRidge State — 
dar porą ųuoš.

Ęįdgewąy State — Išmokėjo 
26'/2%> žądą porą nuo,š.

Ęopsevelt Bąnkers State — 
Išmokėjo 7/10% — $7 nuo 
$Į,Q(X) (ne nuo $100).

Su tuo šis bankas likvidaciją 
užbaigė, depozitoriams nuneš
damas $1,180,848. Iš viso ban
ko turto receiveris tesukėlė 
$8,324.00.

Savininkus lengvai nubaudė.
Šį banką valde trys broliai, 

Alexander, Frank ir Sam Flo- 
wers. Visi buvo patraukti kęi- 
minalėn atsakopiybėn, gavo 
leųgvas bąusinęs — $250 pa
baudas ir porą mėnesių kalėj it- 
lųe. Teismo kamantinėjamį, jie 
atsukę, kad tieĮc išmaųė apįc 
Į)an,Vų vędipią, kieį< ‘‘pupas tei
sėjas išmano apie šokių orkest
ro vedimą”.

Roselando Bankas grąžins
. apie 70%

Iš liertainio raporto taipgi 
pasirodo, kad Ęosęlando Stąte 
Savings Bankas, kuriame ne
mažas skaičius lietuvių turėjo 
pinigus, viso grąžins depozito
riams apie 70%. šis bankas 
jau išmokėjo 60%, ir prie to 
žada pridėti tarp 5 ir 10%.

Second Humboldt State Ban
kas — Išipokėjo 30%, ir žada 
apįę 5%;

Secpnd Northweslern Stale 
— Išmokėjo 55%, dar mokės 
apie Į0%;

Service State — Išmokėjo 17 
nūoš., nesitiki daug ką prię to 
pridėti;

Sherman State — 37Vz% iš
mokėjo, pridės gal dar apie 
5%;

South Shore State — Išmo
kėjo 45%, ir žada pridėti 5—8 
nuoš.;

South Side Savings Bank and 
Trusl — Išmokėjo 55%, ir su 
tuo turbūt baigs;

Southwest Trust and Savings 
Žada viso apie 90%. Iš to 

84% jau atmokėjo;
State Bank of Beverly Mills

— Išmokėjo 55%, žada dar 
apie 5%.

Jei i^ę^ąvot į)įnigų
Jeigu turėjote pinigų aukš

čiau minėtuose bąpįiuosę, bet 
negavote nurodytų dividendų, 
tai kreįpkiĮės prię yecęiyerio 
Charles H. Albers, adresu 7 S. 
Dearborn street.

Pereitų šeštadienį 
Frank iL Mary Bulaw 
So. Emerald) apląplęė 
ir paliko septynių §u 
svarų dukrelę, kuri bus žino
ma kaipę Marčia.

ponus
(3231 

garpys 
viršum

šitie Jauni Vyrai 
Gali Likti Cįęęro 
Čempionais /
Jei peranksti ^aųkų nenuleis; 

sportas Ciceroj

CICERO, — Lietuvių Raudo
nos Rožės KĮįubąs suopgąnizą- 
vp m Inkštos boįės grupę, kuri 
susideda vien iš ųarių ir lietu
vių. Tik yiena tokįa grupę yra 
Ciceroj, tai Raudonos Rožes. 
Ji dabar prisirašė prie Graųt 
VVo.l’ks SoftbalĮ Turuąmento, 
kuriame lošia ir kitos koman
dos, kaip Tumavicks, Harmoni- 
ca Toms, St. Anthony C Y O ir

PALIONARĮS 
WALUNCIUNAS

(Paul Wallen)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

geg. 16 d., 9:Q0 Vai. vak. 1940 
m., sulaukęs 33 m. amž. gimęs 
kewaneę, III.

Paliko dideliame nuliudime 
žmoną Emilie po tėvais Ankš- 
tikalnaitę, dukterį Lorelei ir 
tėvus Antaniną ir Benediktą 
•Walunčiunus; seseris Clara ir 
Ęleonęr; švogerius John Nied-‘ 
valo ir Leroy Valentine, Steve 
John, Frank ir Alėx Aukšt- 

I kalnius, švogerką Adelia Smu- 
da ir šeimas, šeholę Domicėlę 
Tąutkus, dėdes Joną, Petrą ir 
Antaną Tautkus, ir Petrą 
Joną, Kazimierą ir Paliona- 
rą y/alunčiunus, cioces EUza- 
beth Pallen įr Marcella Į)a- 
nlels ir šeimas, uošvius Eme- 
lią ir Povilą Aukštikalnius ir 
kitas ^įminės.

Kūnas pašarvotas 
Petkus koplyčioj, 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks

22 d., 8:30 vai. ryto iš kopi. į 
Šv. Onos parapijos bažnyčią, 
38 pi. it Califotnia Ąve., ku
rioje atsibus' gedulingos pa
maldos už vėlionįo sielą, Q iš 
ten bus nulydėtąją į Šv. Kazi
miero kapiries. L '

Visi A. A. Palionario Wa- 
lunčiuno giminės, draugai ir 
pažįstam esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti' jam paskutinį patar
navimą ir ‘ atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

žmona, duktė, tėvai, se
serys ir kitos giminės

Laid. dir. Antanas Petkus, 
Tel. Grovehill 01^2.

Aibert V.
4704 So.

treč., geg.

KOTRINA SRAGAUSKIENE 
po tėvais Austaitė

Persiskyrė su šiuo pasau
liu gegužės 19 dieną, 2 vai. 
po pietų 1940 m., sulaukus se
natvės. gimus Telšių apskr., 
Žarėnų par., Krepštų* kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Martą Račkauskienę ir 
jos dukterį Oną, 2 sunu: Vla
dislovą ir marčią Oną ir jų 
šeimą ir sūnų Antaną, brolį 
Pranciškų ir brolienę Anelę 
Austis, seserį Domicėlę Šilie- 
nę ir jos šeimą, brolienę Pran
cišką Austis ir jos šeimą, bro
lių vaikus: Juozą, Bronislavą 
ir Virginia Austis, pusbrolį 
Ignacą ir brolienę Juzefą Za- 
leckus ir jų šeimas ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioj, 3307 Ci- 
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, geg. 22 d., 8:00 V. 
ryto iš kopi. į šv. Jurgio pąr. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už už ve
lionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Kotrinos Sragaų- 
skienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame, 
Duktė, sunai, brolis, se

suo ir kitos gįminės 
Laid. dir. Antanas M. Phil

lips, tel. Yards 4908.

P-ia Bulaw dabar randasi 
$v. Kryžiaus ligoninėje. Jos 
kambarys 406—Į. Lankymo 
valandos nuo 2 iki 4 popiet ir 
nuo 7 iki 8 vakaro. Nors šiuo 
tarpu p-ia Bulaw’ienė dar ga
na silpna, bet vis eina tvirtyn 
ir, galima tikėlis, kad po kelių 
dienų sutvirtės ir jausis visai 
gerai, 
ka.

P-ia 
laikas 
laiko grožio salipną. Dabar tą 
biznį teks prižiūrėti jos vyrui, 
kuris netrukus baigs studijas, 
reikalingas grožio saliono ope- 
ravįmpi.

Ją prižiūri Dę. J. poš-

Bulayv’ienę jau kuris 
Bridgeporto kolonijoje

komanda iš-
8. Antanas

Kairio^

Pakrikštijo Ponu 
Gudaičių Suny

Sekmadienį, gegužės 19 cĮ., 
įvyko Bridgeporto žymaus vei
kėjo ir 57 precinkįo kapitono. 
p. Antano. Gudaičio sūnaus 
krikštytos.

Krikštijo šy. Jurgių lie|ųyių 
parapijos bažnyčioj kun. S- 
Pęraųskąs. Kūmais buvo pu
lt vi esti II-jo aldermaų-
as Hugh B. Connelly ir Agnės 
Mažeikienė, laidotuvių direk- 
tqrįąu§, p. Maceikos žm.opą-

Krikštynų puota įvyko Lie
tuviu Auditorium, kur ponai 
Gudaičiai buvo sukvietę labai 
dąųg svečių sųvo gįpiimų ir pa
žįstamų. Visus pavaišino ska
nia vąkariene, alučiu ir kito- 
kiais gėrimais.

Laike vakarienės buvo pa- 
kvįesti pąęeiksti $avo įinkėji- 
mus aldęrmąpas riugh B. Cou- 
nelly, senatorius 9 distrikto 
Richard J. Dąley, Agnės Ma- 
Žęįkįęųė, D.r. Jonas Poška, ku
ris pasakė gražią kalbų nu
rodydamas kokia yra sunki 
motinų užduotis, nes nuo jų 
priklauso labai daug augina
mos gentkartės sveikata, auk
lėjimas ir t. t.

Po to, išreiškė savo linkėji
mus ponams Gudaičiams tei
sėjas John T. Zuris, kuris pri
minė, kad kaip p. Gudaitis yra 
kariaujantis demokratas, kad 
be abejo, taip užaugins ir sū
nų. O tokių lietuvių mums rei
kia kuodaugiausiai, pareiškė* 
teisėjas J. T. Zuris.

Taipgi išreiškė savo linkčji* 
mus ir Al. G. Kumskis, prezi
dentas Rietuvių Demokratų 
Lygos Cook pavieto ir pieti-

SUSmiNKĮMĄI
D. L. K. Vytauto draugijos narių 

mėnesinis susirinkimas antradienį, 
gegužės 21 d., 7:30 vąl. yąR Chicą- 
gos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 
31ą3 So. Į?alstę<J St. Susįripkimąg 
svarbus kiekvienas draugas privalo 
bątinai atvykti. p. K., sekr.

CLASS1HLD ADS.
HELP VVANTED—FEftĮALE

1 Darbininkių Reikia

III.) 30, su Martha Matake, 24
Anthony Pones, 29, su Mary 

Sturino, 22

Reikalauja
Pėrskirų"

Rose Žemei nuo George Že
mei

Mildred Sturm nuo Williąm 
Stumi

Liet. Laisvamaniai 
Laukia Svečio iš 
Detroit, Mich.

svet.

PATYRUSI SKUDURŲ skirstyto
ja džiunkjardėj. West End Paper 
Stock Co., 7336 W. Fullerton Avė.

MERGINA bendram ruošos dar
bui, virti, tie skalbti, savas kamba
rys, puikus namai, suaugę, $12.00. 
Tel. Keystone 8871.

REIKIA MOTERŲ skudurams 
skirstyti džiukšapoj .turi būti paty
rusios,' darbas nuolatinis, $18.00 sa
vaitėj. Bergęr Bros., 2248 W. Lake 
Street.

REIKALINGA MOTERIS abęl- 
nam namų darbui. Nuosavas kam
barys. $8 ar $10 savaitei. 4 suaugę 
žmopės. 1508 Forest Avė. Tel. Wil- 
mette 4891.

Rangią prakąĮbas Mildos
Sekmadięnį, gegužės 26 d., 

Tautiškose kapinėse bus ati
dengtas kunigo M. X. Mockaus 
antkapis. Atidengimas įvyks su 
programų. Kalbės žymus kal
bėtojai, bus muzikos ir dainų.

Į atidengimą atvažiuoja ir žy
mus laisvamanių veikėjas, drg. 
Metelionis, iš Detroit, Mich.

Ta proga Liet. Laisvamaniai 
rengia prakalbas Bridgeporto 
Mildos svet., šeštadienio vaka
re, gegužės 25 d., 7:30 vai. Me
telionis yra tikras laisvamanis. 
Jis atydžiai studijuoja laisva- 
manybę, ne tik pats energingai 
darbuojasi, bet jis stengiasi ir 
kitus į tą veikimą įtraukti ir 
dar |<as minėtina, kad jis nie
kados nekiša partijos reikalų 
pirmoj vietoj. Jei laisvamany- 
bei darbuojasi, tai tik apie tąi 
ir kalba ir veikia.

Klaidos nepadarysite

........ HEti» WANTĘd-MĄt^ ’ ’
' Įlarbiiiinkų Reikia______

REIKAUNGAS TUOJ optąmet- 
ristas. Turi mokėti lietuviškai. 
Kreipkitės tik laišku, pažymėdami 
savo patyrimą (experience). Galite 
rašyti angliškai. 1739 So. Halsted 
St., Box No. 2357.

BUSINESS CHANCES
PlzĮLio Progas

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

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir 
delicatesų; vieta išdirbta per daug 
metų, nebrąngiąi. 4443 Wood St.

BEAUTY. ŠAPA, SOUTH Sidėj, 
pereinamas kampas, 6 booths $250, 
$100 pinigais, likusią lengvais ter
minais, Normąl 6Q23.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai‘-žemė Pardavimui

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
’ BARGENUS

Po 6 flatus namai nuo $525Q. Po 
flatus nuo $3000.
A. C. ERICKSON, State 3800

2

I 2 METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS 

• • A. + A..

ONA GENDVILĄS
Pęjsiskyrė sų šiuo pašaunu 
Gegužės mėn. 24 d., 1938 tai., 
gimus Karalių kaime, Vilka
viškio apskr., įr p^rapijpjį.

Paliko dideliame nuliudime 
vyra Jokūbą, duKtęri Floręn- 
ce,’ 2 seseris: Aritaniną Yuk- 
niępę, švogerį Juozapą, Pet
ronėlę Žaibą, švogerį Alek
sandrą ir jų šeimas ir daug 
k^tų giminių.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios" moters fr motinėlės, 
bus laikomos' šv. Mišios šv. 
Antąno parap., bažnyčioje 22 
dieną Gegužės mSn., 1940 m., 
8 vai. r?to. Kvįęęiaiųę visus 
gimines, 6 draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į pąpialdas.

Mųsų brąngioji niekuomet 
neužmikime. Tu pas mus jau 
nebesdgriši, bet mes anksčiau 
ar vėliau pas Tave ateisime. 
Dąuk mus ateinant!

Nuliūdę liekame:
VYRAS, DUKTĖ, ŠVOGERIAI IR GIMINĖS.

suminėti.
Raudonos Rožės komanda 

jau pralošė pirmą susikirtimą 
su Jack’s Men’s Shop. Antrą 
laimėjo nuo Tumavicks. Trečią 
“mūšį” laimėjo lengvai nuo St. 
Valentine.

Pasižymėjo
Šitam lošime jie vartojo Po

vilą Grigaitį kaipo “piteherį”. 
Jis niekados nebuvo lošęs tur- 
namcnle prieš šį laiką, ir jis 
užsitarnavo pagyrimo. Povilas 
“pitehino” labai gerai iki kol 
Raudonos Rožės lošėjai buvo 
priešakyje 13 punktų prieš ki
tų L Tada jis davė progos ir 
kitai pusei, kuri padarė 5 punk
tus į vieną įningą.

Raudonos Rožės 
laimėjo 18 prieš 
Rock, kapitonas,
daug pagyrimo ųž kiekvieną 
lošimą. Jisai d,uod^( vjsas savo 
jėgas lošimui, ir jis turi daug 
jėgų. Numušti bolę pro jį tega
li specialis mušikas.

Raudonos Rožės grupėje tru
ko dviejų gerų bolininkų šiąm 
lošime: Juozo Kucino, “short- 
stop”, ir Franciškaus (Big Six) 
Mikužio, “mfielderio”.

Gerai muša
Antanas (Chick) Kasmaus- 

kas išmušę keletą gerų “pome 
rims”. Jei jis taip muš visą se- 
zpną, tai jo lošiiųas bus labai 
svarbus visai komandai.

Juozas Zaluba, manadžeris, 
labai gerai tvarko bolininkus, 
buriuos jis prižiūri. Aš linkiu 
jam turėti čiampųnų grupe 
Šįąįs poetais. Jęi visa grupe dar
buosis sunkiai, tąi nerą jokios 
priežasties kodėl jie neturętų 
likti čiampionais. Aš linkiu 
jiems geros laimės tą garbę lai
mėti. —Nuolatinis Pritarėjas.

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip Va 

DIDĖLIŲ KAURŲ 

BARGENAI
Neatsiimta 6x0, 8x10, 9x12, 9x15, 11x10 
Vertė nuo $7 iki $65. Dabar $3 iki $20 
Nauji 6x9, 8x10, 0x12, 12x18, 10^X15 
Vertė $24 iki $89. Dabar $10 iki $42 

ir aukočiau.
15 9x12 tikrų orlcrttulių, 50 kitokių 

Mieros 2x4 iki 11x18, 40% huolaidos 
1000 jardų karpetų po 50c jard ir aukSČ. 

200 Naujas Velvet 9x12 $18.50?
300 Naujas Wiltons 9x12 $31.50. 

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI.

6208-16 S. RAGINE—Dienomis, 3 vakarus

RL’GS

1 B a Gėlės Mylintiems 
i H J l< A Vestuvėms, Ban- 
U ll OfAkietatns,' Laidotų-

GELININKAS ma|ns
1180 Archer Avenuę

'Phone l AFAYETTĘ 5800

LOVEiKlSBs^ '• Dalis' 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

. nr------
Gyažjps Daiųos, 
Šiąagi Mįtaika

am$, kad šiandien, antradienį, 
7-tą valandį vakare girdėję 
nuolatinis radio programas iš 
stoties WGES, kurio leidimui 
jau 11-tį m'ctai metai aukojg 
lėšas ir pastangos Lietuvių 
bęndjovė, Pcpples Eupiitųvc 
Company, sandelis visokių na
mams reikmenų, adresu. 4179- 
83 Ąnclięv Ąvęųpę. r

Nuo praęlžios šių p;rograinų 
Įęidįmo, yra dędąipos pastan
gos, kad jie butų gražus, žin
geidus ię sykių naudingi vi
siems pasiklausyti ir dėl to 
juos yisuopiet pildo pasižymęję 
įr inčgiąnŲ Bięnipių'fcaį įr yną- 
tos.

Taip ir šios dienoj progrą- 
me bus dąng ko gero ir gra
žaus pasiklausyti. Malonios 
dainos, smagi muzika, “Gim
nazisčių” vaizdelis, žinios, pa
tarimai ir pranešimai, o tą 
viską patieks ir išpildys geros 
ir rinktinos jėgos. Malonėkite 
patys ir savo draugus pakviesti 
paklausyti. ReP-

veizdą.
n Vakarienėje dalyvavo sekan

ti žym'ų$’ asmenys ir geri drau
gai ponų Gudaičių: ponai Nau
jokai, abudu broliai su mote
rimis, ponas J. Rappold, pono 
Gudaičio tėvai, visi broliai Gu
daičiai, popai Druktenai, pp. 
Deminskiai, pp. Raplavičiai. 
Atvykęs taipogi buvo ir kųn. 
S. Petrauskas pasidalinti įspū
džiais ir pasikalbėti su pažįs
tamais.

Galop, buvo pakviestas pats 
p. Antanas Gudaitis, kuris vL 
siems gražiai padėkojo už at
silankymą ir kvietė visus link
smintis prie gražios muzikos 
iki vėlybam vakarui.

Vakaro vedėjo pareigas at
liko V. M. Stulpinas. Vakarie
nėje dalyvavo daugiau sve
čių, tačiau visų pavardžių ne
galėjau sužinoti. Visi gražiai 
linksminosi ir šoko ik 1 vai. 
ryto. —Re p.

5-ta kuopa, suorganizuota trys 
metai atgal, perorganizuota tik 
perilai, bet veikime nieko nesi
mato. Todėl šeštadienio susirin
kime Mildos svetainėje pasi
klausysim gero kalbėtojo ir 
prisirašykime prie kuopos, o 
prisirašydami klaidos nepada
rysime, nes kaip matome mu
sų bendraminčiai L. L. E. K. 
D. Lietuvoj darbuojasi gana 
sėkmingai. Įr nors jų veikimas 
suvaržytas, bet jų siekiai prade
da eiti į viršų, nes jau girdisi 
kalbos ir apie civilės metrika
cijos įvedimą. Q laisvos kapi
nes vis dauginasi.

Todėl visi lųisvę mylintieji 
tapkime Lietuvių Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos na
riais. —Stepukas.

SAVININKAS PRIVERSTAS par
duoti prie ežero cottage; lotas pri
eina prie yandens kranto, $1250.00 
—mažaš įmokėjimas, namas užbaig- 
tas^su• eeilotex.- Geras žuvavimas ir 
maudymosi; 40 mylių nuo Chicagos. 
Rašykite 1739 S. Halsted St. Box 2.

PARDAVIMUI storas su 3 flatų 
mūriniu namu. 116 E. 95 St. Savi
ninkas antros lubos.

MARQUETTE PARK 
parsiduoda namas, 2 po 5 kamba
rius, karštu vandeniu apšildomas, 
2 karų garažas. 4 po 5 kambarius, 
4 karų mūrinis garažas. Parsiduoda 
pigiai. 6218 So. Ąrtesian Avenue, 
1 lubos.

ĘUILDING MATER1AL 
' Statybai Materidlas

Kepurė į Vandenį, 
Vyrąs Paskui

Tel. VIČTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
mędžiAgą, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmokė j imu—3 metams 'iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

New City Furniture 
Mart Programas iš 
Stotas WSBC

šį vakarą lygiai aštuntą va

Mart krautuvės programas bus 
girdimas iš stoties WSBC, 1210 
kil. Prograniąą bus labai įdo
mus, nęs “San Lui Luis” sų Ig- 
nacėlių ir kompanija turi pa
rengę daug naujų šposų. Taip
gi drama “Gyvenimo Bangos” 
kas savaitę vis daros įdomes
nė, ir artistai labai gerai ro
les atlieka.

Programo vedėjas Antanas 
Plienis praneš tamstoms apie 
Ne.w City Uurniture Mart krau
tuvės didžiulį “Išsikraustymo 
išpardavimą”, kuris vyksta da
bartiniu laiįu- Rep. XX

48 metų chįcagielis Thomas 
Brown buvo išėjęs pasivaikš
čioti paežeryj. Y^ias staigiai

vandenį. Brown šoko paskui

Uliniu 'yTrW*'W'■ »»'< 1 f" '
IVHOLESALE FURNITU^E

Ra kandai i y' įtaisai vltoui
MOKĖDAMAS CASH už ' rakan

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

šu

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
James Soukup, 32, su CĮiris- 

tinc Mockus, 28
Alex Petrauskas, 25, su Es- 

telle Petkus, 22
Edward Norwick, 23, su Lor-

rąine Rudolph, 23
Edward Shilkaitis, 22,

Cbarlolte Kravvczyk, 22
Alex Dcmkowich, 23,

Phyllis Norkus, 22
Frank Jirkus, 26, su Helen

Puisa, 23
Walter Mitchęll, 24, su Flo- 

rence Semetulskas, 24
Bertel Jonson, 27, su Lilian

Gavelis, 28
Stanley Wojdyla, 26, 

se Rudzįnski, 20
Chester Stockmal, 27,

cilia Kwilas, 23
Charles Kernene, 32, 

lia Burdzius, 28
Walter Pącult, 22, su

Pacion, 22
Adams Tomaskiewicz, 23, su

Helen Grad, 21
Michael Stanisovieh, 21, su

Dorothy Buzzard, 24
Herbert Strum, (Gnarga,

mine, kad nemoka plaukti. Ė- 
mė šauktis pagalbos, ir tada 
nežinomas praeivis šoko į pa
galbą, bet pasirpflė, kad ir iš 
jo menkąs buvo plaukikas.

Laimei, abu pastebėjo kran
tų sargyba ir ištraukė iš eže
ro, o kepure yapjlenyj taip ir 
paliko. Ęrpwp gyvena ad. 15 
W. Chicago ąyeuųe.

SOIL—FŲR SALE ~ 
Juodžemis—Pardavimui

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

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 6 
bušeliai $1.00—11 bušelių $1.5Q. 
Kreipkitės dėl kainų, dėl ę|iclesnįų 
kiekių. Iškraustonie nebrangia kai- 
pa. Anglys tiešiai iš kasyklą. 110 
SOUTH RĮDGELAND AVĘNŲE, 
Worth, III. - • -

su

su

su

Bo

Sophic

Remkite tuos, kurid 
garsinasi 

. “NAUJIENOSE”

..... ■■

Vytauto Di- 
i no 

kartą gavo stąpijjęsnių ir smul
kesnių aųkų ię palikimų, ski
riamų neturtingiems studen
tams. 1038 męt^įs buvo gauta 
M. Ęortkevičįąųs palikimo apie 
67,OOP lity ir A. Garmaus pa
likimo COftį) cjojerių. šiomis 
dįenoųiis gauta dą{ viena stam
bi auka. Pjlietį^ inž. Adolfas 
Murza mirdamų^ testamentu 
užrašė ir paliko V. D. Universi
teto neturtmgįeiųs klausyto
jams remtį litų akcijo
mis.

KAUNAS 
džiojo Vūivei^i|e|as jau

FINANCE AND LOANS ' 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS D®L NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

2202 W. Cermąk Road 
CANAL 8887 

BEN. J. KAŽANAUSKAS, Ražt.

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-ru 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Tenpinai

PETERS BROS.-& CO.
1647 W. 4?th Street

2-ras aukštas.
(Tarpe MarsRfięld ir Paulina gat)
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Užtikrina, kad bus gražus oras--
Mes neimam už tai jokios atsakomybės, bet Chica

gos oro biuras vakar užtikrino, kad sprendžiant iš visų 
termometrų, barometrų praeities almanakų ir kitokių 
oro rodiklių — sekmadienį oras bus gražus. Toks, sako, 
bus oras, koks buvo vakar.

New Yorką. Tokiu Budu jis negalėtą dalyvauti. Bet T ntfialofiir!) Priims 
fainaf.qitikf.il. saka AN(W!T,AS tai šokri'nKarti PTkJ£A5OIW<*WU

$40 Pensijas
Seneliams

Bus šilta, betneperšilta, bus saulėta, bet gal pasitai
kys mažų debesėlių. Gal pasitaikys ir didelių-, bet juk 
kaip sako, iš didelių debesų paprastai būna mažas lietus, 
tad ir čia vėl nereikia rūpintis.

Tai daug-maž taip mums kalbėjo Chicagos oro pra
našai, ir mus ramino, kai klausėm susirūpinę apie sek
madienio orą.

O žinoti apie sekmadienį yra labai svarbu, nes sek
madienį įvyksta didžiulis “NAUJIENŲ” PAVASARINIS 
PIKNIKAS, gražiam, patogiam, išdailintam LIBERTY 
GROVE DARŽE, prie Willow Springs: Road, truputį į 
šiaurę nuo Archer avenue.

“Angelas”.

ną ar .
jeigu taip atsitiktų, sako ANGLAS, tai tekančiam PIK*’ 
NIKE tikra? žada būti. Y

■ . < > . . • ■ ' ..aA;" t-. ... .
Gal šiame PIKNIKE jo nesulauksim^bet visiėms lie

tuviams tikrai butų įdomu jį pamatyti, , f .

Juokingos žaismės.
Visi svečiai piknike turės progos smagiai praleisti 

laikų dalyvaudami visokiose žaismėse, kurias Fuošia Juo
zas Žukas. Bus įvairiausių juokingų varžytinių ir lenkty
nių, kuriose turės dalyvauti ir vedę ir;nevej^ vyrai, ir 
mergaitės, ir jų mamytės, ir stori ir laibi,* ir?, maži ir di
deli. „ $ /■ ; /.>■• i.

Kokios bus tos žaismės — negalim pasakyti/hes Žu
kas prašė viską laikyti po sekretu. Kitaip, jeigu visi iš 
anksto žinos kokios jos yra, tai jos nebūs tiek staigios 
ir nesukels tiek juoko ir linksmumo, kaip užlaikomos pa- 
slaptyj. , įf. įr •

Atidarė Buckingham 
Fontaną

Vienbalsidi Pritaria Prez. 
Rooševcltui

. Chicagos pažiba, nepaprastai 
graži Buckingham Fontanu 
Grant Parke vakar buvo atida
ryta vasaros sezonui. Fontano 
bus operuojama nuo 4 iki 6 po 
pietų ir nuo 9 iki 9:30 vakare;

Specialu legislaturos sesija 
jau eina prie pabaigos. Tarp

sesija turėjo atlikti, yra sene
lių pensijos.

Žinios iš Springfieldo sako, 
kad*atstovai dar šių savaitę ga
lutinai priims pasiūlymų pa
kelti pensijas seneliams 
$40. Pakėlimą finansuos

iki 
ne 

naujais mokesčiais, bet pini-

graži, 
įvairio-

Vakare ji nepaprastai 
nes yra iliuminuojama 
mis pastelinėmis šviesomis ir 
ištikro atrodo kaip stebuklingas 
padaras iš pasakų pasaulio. 
Kas nemanė Buckingham fon
tanus, tas nematė Chicagos.

Gaisras Bridgeporte

Beje, smagu pranešti, kad “NAUJIENŲ” PIKNIKE, 
jeigu jis bus Chicagos apylinkėj, atsilankys garsus, ne
paprastas ristikas ANGELAS, ir surengs “blitzkriegą” 
bile oponentui, kuris bandys jam į šonus kibti. Bet kaip ‘ 
sakėm, jis bus, jeigu jam teks būti netoli Chicagos. AN
GELUI tiek daug tenka ristis ir jis tiek populiarus, kad! 
pikniko dieną jam gali tekti išvažiuoti, sakysim, į Bosto-

Visi Keliai į Pikniką!
Bus šauni muzika šokiams, bus dainų, btis lošimų, 

na, ir bus visokiai skanėsiais aprūpinta viLtūve ir gerai 
aprūpintas baras, prie kurio bus galirria it* alkį ir troš
kulį malšinti. -

Į “NAUJIENŲ” PAVASARINĮ PIKNIKĄ suva
žiuos visi nauiieniečiai iš Chicagos ir kitur. Būkime jų1 ginkluoti Jungtines 
tarpe ir smagiai praleiskime ateinantį sekniadiėnį.

dos bus apkarpytos. Ikišiol se
neliai gaudayo $30 kas mėnesį.

Legislalura taipgi ruošiasi 
pareikšti savo pritarimų prezi
dento Roosevelto užsienio po
litikai ir pereitų savaitę pada
rytam pasiūlymui stipriai ap-

BRIDGEPORT. — Sekmadie
nio vakare nuo purvinų, alie
jum sumirkusių skudurų užsi
degė namas, adresu 3636 Eme- 
rald avenue. Nuostoliai maži, 
nes gaisrų pasisekė greitai-už-

Namo savininkas yra ir jame 
gyvena lietuvis C. Wabalas. 

taipgi buvo 
nio rezoliucijų vienbalsiai, ne- kilęs garaže, ties 3145 S. Hal- 

ovi^u, kuris priklauso 
IPovilui Slogeriui.

Legislalura priims tokio turi-1 Mažas gaisras
> :. „ 111V7 i V.Z.VI 11 ii j <2 v ivimaioiai, 11V- nuyij

Sekmadienį lai visi keliai vedą į “NAUJIENŲ” PA- žiūrint atstovų partiniu skirtu-'sted street
VASARINĮ PIKNIKĄ! mų. ; I

Pašovė Pieno 
Streikierių, Vyksta 
“Blitzkriegas”

Mažosios pieninės rašosi 
sutartis

Vakar Chicagoj vyko smar
kus “blitzkrlegas”, geriau pasa
kius “pienkrieg’as” tarp išve
žiotųjų, kurie streikuoja, ir 
pieninių, kurios nori streikų su
laužyti.

To “pienkriegio” rezultate 
vienas streikierius buvo pašau
tas. Walter Dobriai, nuo 5541 
Grace street, BordenAVieland 
pieninės darbininkas. Vienos 
pieninės pasamdyti mušeikos jį 
pašovė prie Volo, III., kur Dob- 
riat ir grupė kitų streikierių 
bandė sustabdyti trokų vežantį 
pienų Chicagon.

Streikas iškilo, kai derybos 
tarp pieninių ir pieno išvežios 
tojų pairo ir bendrovės paskel
bė, kad kerta jiems algas iki 
$30 ir komisų.

Išvežiotojai pareiškė, kad jie 
sutinka su mažu algų apkarpy
mu, bet nesutiksiu tuo, kad 
pieninės jiems vienu sykiu nu
ims apie 25% atlyginimo.

Tuo tarpu mažosios pieninės, 
kurios nori paveržti biznį nuo 
didžiųjų rašosi sutartis su uni
ja, sutikdamas mokėti išvežio- 
tojams apie $45 (vietoj pirmes
nių $52) ir pienų vakar prista- 
tinėje. Per tų mažų pieninių pa
tarnavimų pienų šiandien Chi
cagoj gaus apie pusė šeimynų. 
Nepristatinėja tik didžiųjų pie
ninių išvežiotojai.

Nusišovė, Nenorėjo 
Grįžti Ligoninėn

f 
L',s>' ?

S®

-z .

PA VASARINIS

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

•: ta®

♦

*4:.

Chicagietis Louis Fritz nese
niai praleido mėnesį ligoninėj, 
kur gydėsi nuo širdies ligos. 
Vakar daktarai jam vėl įsakė 
ligoninėn grįžti. Bet Fritz pasi
priešino, ir, kai žmona nuėjo 
ambulanso šauktis, jis nusišo
vė.

Buvo apie 60 metų amžiaus 
ir gyveno ad. 1656 N. Kedvale 
avenue.

Pasikorė
Praradusi sveikatų neteko 

noro gyventi ir 57 metų Misa 
Emma Riemer, nuo 2741 Far- 
well avenue. Kai visi namiškiai 
išvažiavo, ji užsirakino skiepe 
ir ten pasikorė.

Mfa

elbimai Naujienose 
-»'oda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Antradien., gegužės 21, 1940

VAKAR CHICAGOJE
• Ties 6163 Broadmay au

tomobilyj sėdėjo du jauni mo
kiniai iš Senn Iligh mokyklos, 
14 metų Celeste Cotvan, 4456 
N. Ratine, ir 17 metų Lloyd 
SimSf 1434 Argyle. Į automobi
lį netikėtai įsigavo ginkluotas 
piktadario, privertė jaunuolį 
Sims važiuoti į Niles Centcr, 
ten abu išmetė iš automobilio 
ir su juo nuvažiavo savo ke
liais. Jaunuolių nesužeidė ir 
neterorizavo.

• Chicagos bankai vidur
ini estyj vakar įteikė $30,000 
Raudonam Kryžiui Europos 
karo nukentėjusioms civiliams 
šelpti. Keletą dienų prieš tai 
International Harvcster prida
vė tam tikslui $50,000 aukų.
• Humboldt Parke, ir Harms 

darže, prie 4201 AT. Western 
avenue sekmadienį įvyko di
džiulė Chicagos norvegų šven
tė Norvegijos nepriklausomy
bės sukaktuvėms paminėti. 
Nori h avenue ir Artesian gat
ve, taipgi IV este r n marša vo 
norvegų organizacijų paradas.

• Gaisrai padarė keliolikų 
tūkstančių dol. nuostolių Bor- 
cberdt Malt, Extract Company, 
ad. 217 N AVolcott avenue. ir 
apartamentiniam namui, adre
su 4644 Sheridan Road. Sužei
dimų nebuvo.

• Prie ffi-čios* ir Pulaski Rd. 
trys negrai užpuolė 25 metų 
William Costello, nuo 6036 S. 
Ilonore street. Atėmė $20 ir 
kirto penkis kartus su peiliu, 
kai Costello bandė pasipriešin
ti.

• Keturi piktdariai, apsi
ginklavę kūjais, grąžtais ir ki
tais įnagiais, apiplėšė seifų Ma- 
jestic viešbutyj, ad. 29 West 
Quincy street. Pasivogė neži
nomų sumų pinigų, vertingų 
popierių ir brangenybių. Nitų 
viešbučio svečio John Povvell 
atėmė $30.

• Prie 49-fos ir H ai sted 
Stockyards policija suėmė 35 
metų bridgeportietį už taksi- 
kebų apiplėšinėjimą. Jis yra 
Victor Litinski, nuo 3354 So. 
Aberdeen street. Prisipažino, 
kad kelių savaičių bėgy j api
plėšė septynių taksi-kebų šofe
rius ir keleivius.

Vilko Sužeista
, c

Berniuką Du
Blokus

—Automobilių Nelaimės 
Chicagoj—

Austin nuovados policija su
ėmė 34 metų chicagietį Kurt 
Ulrich, ir kaltina jį neatsargu
mu. Arešto priežastis buvo štai 
kokia.

Prie Larainie ir Augusta jis 
įvažiavo su automobiliu į de
vynių metų berniukų, Richard 
Earnest, nuo 950 North Lat- 
robė avenue. Berniukas užvir
to ant automobilio, ir Ulrich, 
nesustodamas, važiavo su ber
niuku, kabančiu ant priekinio 
,‘bumperio” per du blokus. Kai 
pagaliau kiti automobilistai jį 
sulaikė, Ulrich paaiškino, kad ♦ 
jis nepasiėmė sužeistojo į au
tomobilio vidų, nes norėjo ne
gaišinti laiko ir nuvesti jį sku
biai ligoninėn.

Berniukui buvo sulaužtos 
abi kojos, perskelta galva ir 
pažeisti viduriai.

Ulrich gyvena ad. 4828 Wa- 
bansia avenue.

Kitos Nelaimės
Vakaj* ir užvakar nelaimėse 

žuvo sekami chicagiečiai:
Edmond Ošiką, nuo 15735 

Woodbridge avenue, Harvey, 
ir John Shufelt, 54, iš Moline, 
III. žuvo prie 68th ir Emerald 
avenue.

fainaf.qitikf.il



