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PRANCŪZUOS GENEROLAI PADARE NE
DOVANOTINU KLAIDU—SAKO REYNAUD
Vokiečiai paėmė nelaisvėn svarbų francu- 

zų generolą ir jo štabą
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

’ 21. — Maži vokiečių būriai pa
siekė Abbeville apylinkę, prie 
Anglijos kanalo — Francuzijos 
atstovas pripažino antradienį.

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

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
21. — Vokietijos karo vado
vybė antradienį oficialiai pa
skelbė, kad naciai sudaužė 
Francuzijos 9-tą armiją ir pa
ėmė nelaisvėn jos komanduo- 
toją, generolą Giraud. Paėmė 
nelaisvėn ne tik jį vieną, bet 
visą jo stabą.

Ir daugiau. Vok'etijos ka
riuomenės priešakiniai būriai 
pasiekė miestelį Abbeville, 
Francuzijoje, kuris yra dvyli
kos mylių atstun|oje nuo An
glijos kanalo. Nuo šito gi punk
to iki artimiausio Anglijos 
punkto yra tik 70 mylių. Vo
kietijos lėktuvų atakoms prieš 
Angliją iš čia visai artimas ke
lias.

Abbeville prieš dvidešimt su 
viršum metų, dkŲ: ojo karo lai
kais, buvo svarbi Anglijos ka
riuomenės -ir* • laivyno* 'frazė. 
Šiandien tas punktas jau na
cių rankose.

Toliau į šiaurę, Belgijoje, 
yra 1,000,000 britų, belgų ir 
francuzų kareivių. Spaudžiami 
vokiečių, sąjungininkai trau
kiasi atgal. Bet dabar jų už
nugary vokiečiai pasiekė pajū
rį ir nukirto besitraukiantiems 
sąjungininkams kelią. Nutrau
kė kelią jiems susijungti su 
svarbiausiomis britų ir francii- 
zų jėgomis, kurios yra Fran
cuzijoje, į pietus nuo vokiečių 
užimtos teritorijos.

Kol kas tik priešakiniai Vo
kietijos armijos būriai pasiekė 
Abbeville. Bet Vokietija siun
čia skubiai sustiprinimus. Siun
čia daug sustiprinimų, siunčia 
juos greitai, nes jau kelias pra
skintas.

Vokietijos karo komunikatas 
taipgi skelbia, kad naciai pa
ėmė Amiens ir Arras miestus, 
Francuzijoje. Tai rodo, kad vo
kiečiai, besiverždami į pajūrį, 
yra jau užėmę gan platų že
mės plotą. 

-----X—X—X-----

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
21. — Premjeras Reynaud an
tradienį kalbėjo Francuzijos 
senate.

Jis atvirai pripažino, kad vo
kiečiai įsiveržė Francuzijon dė
ka nedovanotinų klaidų, kurias 
padarė Francuzijos karininkai. 
Premjeras prižadėjo nubausti 
kaltininkus.

Tenka turėti omenėje, kad 
šitokį pareiškimą premjeras 
padarė viešai senatui ir visai 
visuomenei. Tai yra rustus pa-

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

Debesuota; vidutinio stipru
mo pasikeičią vėjai; saulė te
ka 5:24 v. r., leidžiasi 8:09 v. v. 

smerkimas kai kurių kariuo
menės vadų.

O smerkti reikia. Pavyzdžiui, 
kalbėjo Reynaud, buvo įsaky
ta išsprogdinti tiltus per Meuse 
upę, tačiau įsakymas neišpil
dytas. Dėl to, kad jis pasiliko 
neišpildytas, Vokietijos armijai 
palengvinta veržtis į Francu- 
ziją..(Karo stebėtojų tarpe pri
simenama, kad ir Norvegijoje 
ir Danijoje kažin kodėl buvo 
“užmiršta” išdinamituoti tiltus. 
Taigi klausiama: ar ir Fran- 
cuzijoj “penktoji kolumna” pa
deda Hitleriui kariauti?)

“Tėvynė pavojuje”, pareiškė 
Reynaud. “Mano pareiga yra 
įspėti apie tai senatą.”

Toliau premjeras aiškino, 
kad karo vadovybė klydo ma
nydama, jogei Meuse upė yra 
priešams neįveikiama. Ji pasi
rodė įveikiama. Dabar priešai 
veržiasi į pajūrį ir Paryžiaus 
linkui. Vokietijos ofensyvas 
grūmoja nukirsti pasitraukimą 
sąjungininkų armijai esančiai 
Belgijoje. . ..

Tačiau, nežiūrint pereitos sa
vaitės smūgių, sąjungininkai 
galų gale laimės karą, kalbėjo 
Reynaud. Bet kiekvienas fran- 
euzas turi atlikti savo parei
gą.

Kai dėl tolimesnių veiksmų, 
tai maršalas Petain, generolas 
Weygand ir jis, premjeras Rey
naud, šiandien pilnai susitarę 
karo planų klausimais.

Prašo Anglijos dar
bininkus smarkiau 

dirbti
LONDONAS, Anglija, geg. 

21. — Tiekimo ministeris Hęr- 
bert Morrison atsišaukė į An
glijos darbininkus prašymu 
smarkiau gaminti karo reikme- 
nas. Jeigu mes eikvojame mi
nutę laiko savo ofise prie sta
lo arba dirbtuvėje prie varsto
to, tai mes aukojame gyvastis, 
pareiškė Morrison.

Britanijos lėktuvai pirma
dienį vėl atakavo Vokietijos 
susis’ekimo linijas ir aliejaus 
sandėlius užfrontėje. Britų lėk
tuvai atakavo Vokietijos alie
jaus sandėlius Rotterdame, Ho- 
landijoj. Kai kurie tankai pa
degti.

Britanijos valdžios atstovai 
pripažįsta, kad sąjungininkų 
padėtis esanti kritiška.

Įspėjo apie Hitlerio 
pavojų Kanadai

0TTAWA, Kanada, geg. 21. 
— Premjeras W. L. MacKen- 
zie King j>irmad’enį įspėjo ka
nadiečius, kad Hitleris gali ne
pasitenkinti užkariavimu Ang
lijos, Francuzijos, Belgijos ir 
Holandijos. Jis gali ieškoti 
naujų sričių, pa v. Kanados, 
štai kodėl Kanada turi siųsti 
daugiau pagalbos sąjunginin
kams Europoje — daugiau ka
reivių, daugiau laivyno pajėgų, 
daugiau aviacijos reikmenų.

Sutrukdytas Angli
jos susisiekimas te
lefonu su kontinentu

LONDONAS, Anglija, geg. 
21. — Sutrukdytas Anglijos 
susisiekimas telefonu su kon
tinentu, kitaip tariant, su ki
tomis Europos šalimis. Vald
žios atstovas paaiškino, kad 
telefonas visą laiką vartojamas 
valdžios ir anftijos ^/reikalams 
ir todėl privatiems pasikalbė
jimams telefoną, sunku gauti.

Žuvo Britanijos 
kreiseris

LONDONAS, Anglija, geg. 
21. — Britanijos kreiseris Ef- 
fingham, 9,550 tonų, atsimušė 
į uolą Norvegijos, vandenyse ir 
žuvo, praneša admiralitetas.

r

Britai suėmė Vokie
tijos transportą ‘

LONDONAS, Anglija, geg. 
21. — Vokietijos transportinis 
laivas Alster, gabenęs 80 ge
ležinkelio vagonų, pateko i Bri
tanijos rankas, sako praneši
mas gautas iš Švedijos pajūrio 
miesto Gothenburg.
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Prancūzai pripažįsta 
prąradę Laon

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
21. — Antradienį Francuzijos 
atstovai pripažino, kad miestas 
Laon perėjo į vokiečių rankas. 
Vokiečiai, kurie verž’asi Ang
lijos kanalo linkui, sutinka vis 
stipresnį pasipriešinimą, kalba 
Francuzijos pranešimai.

Paryžiuje spauda duoda su
prasti, kad sąjungininkų ofen- 
syvo prieš vokiečius įsiveržė
lius dabar galima laukti bet 
kurią dieną.

Belgijos valdžia 
Francuzijoje

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
21. — Belgijos valdžia, pabė
gusi nuo nacių invazijos, ap
sistos miestely Lisieux, 90 my
lių nuo Paryžiaus. Čia jau at
vyko kai kurių ■ kitų šalių di
plomatai, buvę prieš karą Briu
sely.

KARO ŽINIŲ 
SATRAUKA

• BERLYNAS, Vokietija, geg. 
21. — Antradienį Vokietijos 
pranešimai skelbia: vokiečiai 
pasiekė Abbeville uostą, 70 my
lių atstumoj nuo Anglijos; na
ciai išblaškė francuzų 9-tą ar
miją ir paėmė nelaisvėn Fran
cuzijos jėgų komanduotoją, ge
nerolą Giraud; naciai pąėmė 
Amįens ir Arras miestus; už
griebė strateginiai? svarbų mie
stelį Rethel; nutraukė susisie
kimą 1,000,000-nui sąjunginin
kų kareivių ir pastatė tą ar
miją pavojun.

—X-i-X---- X-----

LONDONAS, 'Anglija, geg. 
21. — Londone priimtas abe
jingai' vokiečių pranešimas, kad 
jie paėmę nelaisvėn generolą 
Giraud ir pasiekę uostą Abbe
ville. Kalbama, gal būt vokie
čiai tik stengiasi sužinoti kur 
gan. Giraud yra.

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

LONDONAS, Anglija, geg. 
21. — Britanijos karo shiog- 
sniai informuoja: franeuzai, 
sako jie, kovoja didvyriškai; 
vokiečiams gresiąs kontratakų 
pavojus.

—— X——X—-X—•

LONDONAS, Anglija, geg. 
21. — Karo ministeris Anthony 
Eden, kalbėdamas atstovų rū
muose pareiškė, kad Anglija 
skubiai ruošiasi atremti vokie
čius parašiutininkus, jeigu jie 
mėgintų užpulti ją.

---- X-----X—-X-----

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
21. -— Vokietijos kariuomenės 
priešakiniems būriams aiškiai 
matosi augštasis Eiffel bokš
tas Paryžiuje, bet vokiečiai ne
žino, ar Hitleris mėgins tuo
jau veržtis Paryžiaus linkui, 
ar pinma stengsis užkariauti 
šiaurės vakarų Francuziją.

—X—X—X—

Vokiečiai jau mato 
Eiffelio bokštą

VOKIEČIŲ FRONTE VAKA- 
RUOŠĖ, geg. 21. — Antradie
nio rytą vokiečiai Laon fronte 
aiškiai matė aukštąjį Eiffelo 
bokštą Paryžiuje. Tačiau abe
jojama, ar Hitleris siųs savo 
armijas į Paryžių tuojau. Ma
noma, Hitleris pirma stengsis 
įveikti sąjungininkų armijas 
esančias šiaurės vakaruose i— 
Francuzijos šiaurėje ir Belgi-

Vokiečių bombos 
užgavo Britani

jos šarvuoti
BERLYNAS, Vokietija, geg.. 

21. — Karo komunikatas an
tradienį sako, kad nacių lėk
tuvu bombos du kartus užgavo 
Britanijos šarvuotį, 29,150 to
nų Malvą, Narviko apylinkes 
vandenyse. Užgautas buvo taip
gi viena^ britų kreiseris.

Naciai apšaudė 
švedus

STOCKHOLM, Švedija, geg. 
21. — Vienas švedas nušautas 
antradienį, kai nacių lėktuvas 
apšaudė 50 Švedijos gyvento
jų, kurie laukė Vassijauri ge
ležinkelio stoty traukinio, ei
nančio į gelež es rudžių sritį. 
Švedijos valdžia pareiškė pro
testą \ Vokietijai.

Užgyrė prez. Roose
velto kandidatūrą 
trečiam terminui

DOVER, Del., geg. 21. — 
Delaware valstijos demokratų 
partijos komitetas pirmadienio 
vakare vienu balsu užgyrė prez. 
Roosevelto kandidatūrą tre
čiam terminui. Užgyrė po to, 
kai 1 senatorius James H. 
Hughes pareiškė, kad nebėra 
mažiausios abejonės, jogei 
prez. Rooseveltas kandidatuos 
trečiam terminui.

Rusija siunčia dide
lę armiją Balkanų 

linkui
BUDAPEST, Vengrija, geg. 

21. — čia gaunami pranešimai, 
kad kelių divizijų Rusijos ar
mija slenka arčiau prie Rumu
nijos sienos Besarabijoj ir prie 
Karpatų Rusijos.

Rusijos atstovybė Vengrijo
je . šitų pranešimų nenuginči
ja.

Politikos stebėtojai kalba, 
kad Rusija tuojau įsiverš į 
Balkanus, jeigu karo veiksmai 
ten prasidėtų. Bet koke ypa-' 
tingi Rusijos tikslai Balkanuo
se yra, tikrų žinių plačioji vi
suomenė negauna.

Vengrijoje gyventojams įsa
kyta įsigyti kaukes nuo nuo
dingų dujų.
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VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Pranešta, kad Anglijos karaliaus Jurgio VI brolis, Glou- 

cester hercogas, tapo sužeistas karo fronte. Jis sugrįžo į An
gliją.

— Alfred Duff Coopcr, Britanijos informacijų ministeris, 
pareiškė antradieni, kad sąjungininkus, ištiko skaudus smūgiai, 
bet Francuzijos ir Br.tanijos armijos pasilieka nesunaikintos.

— Uždaryta Albanijos ir Jugoslavijos siena.
— Iš Gibraltaro gabenami vaikai ir moters į Francuzijos 

Morocco.

ITALIJOJ ĮVESTA TAMSA NAKTIMIS
DAROMI PRATIMAI NUO LĖKTUVŲ ATAKŲ 

APSISAUGOTI

ROMA, Italija, geg. 21. — 
Laukiama, kad neužilgo Itali
ja stos į karą. Antradienį įsa
kyta laikyti patamsy naktimis 
svarbieji šalies centrai, šitokie 
įsakymai duodami, kai laukia
ma priešų lėktuvų atakų.

Kitas dalykas. Pradėti pra
timai gyventojus nuo lėktuvų 
atakų apsaugoti. Paleidžiamos

Įsakyta sparčiau 
dirbti laivų sta

tyboje
WASHINGTON, D. C., geg. 

21. — Lewis Compton, veikian
tysis laivyno departamento se
kretorius, antradienį įsakė vi
soms laivyno įmonėms spar
čiau varyti laivų statybos dar
bą. Paliepė padauginti darbi
ninkų skaičių 15,000 į tris mė
nesius.

Prašo’ pašalpos 
belaisviams

WASHINGTON, D. C., geg. 
21. — Tūkstančiai belgų, bri
tų ir francuzų belaisvių gabe
nami iš karo zonų į Vokietiją. 
Amerikos charge d’affaires 
Berlyne atsišaukė į Jungt. Val
stijų gyventojus prašydamas 
pašalpos belaisviams Vokieti
joje.

Britanijos atstovai 
keliauja į Meksiką

TULSA, Okla., geg. 21. — 
čia gautas pranešimas, kad 
Britanijos atstovai vyksta- į 
Meksiką deryboms aliejaus 
klausimais. Prieš porą metų, 
kai Meksikos valdžia nusavino 
svetimšalių aliejaus kompanijų’ 
turtą, Britanija buvo nutrau
kusi diplomatinius santykius 
su Meksika. Dabar, sąjunginin
kams reikiant juo daugiau 
aliejaus karui, britai matomai 
nori atnaujinti santykius su 
Meksika ir pašalinti ginčą dėl 
aliejaus.

Nori atimti WPA 
darbą komunis

tams
WASHlNGTON, D. C., geg. 

21. — Ryšium su prez. Roose
velto prašymu paskirti WPA 
darbams ateinančiais metais 
$975,650,000 kongrese kai ku
rie atstovai pradėio vajų pri
imti patvarkymą, kuris atimtų 
WPA darbą komunistams. Ar 
tiems kongresmanams pavyks 
šitas sumanymas pravesti, pa
rodys netolima ateitis. 

priešlėktuvinės sirenos, gyven
tojai turi skubiai slėptis paruo
štuose punktuose.

Kadangi Italijai dabar nėra 
užpuolimo pavojaus, tai iš ši
tų pratimų daromas išvadas, 
kad pati Italija ruošiasi stoti 
į karą ir tuo atveju laukia prie
šų atakų. Todėl ir daro pra
timus.

$40 pensijos klausi
mas Illinois legis- 

laturoj
SPRINGFIELD, III., geg. 21. 

■— Illinois legislaturoje atnau- 
jintaj!1 senatvės pensijų klausi
mas. Sumanymas yra įneštas 
legisiaturon. kad senatvės pen
sijų aukščiausios sumos butų 
mokamos iki $40 mėnesiui. 
Klausimas kol kas neišspręs
tas.

Kriaučių unija užgy
rė prez. Roosevelto 

trečią terminą
NEW YOBK, N. Y., geg. 21. 

— Vyriškų drabužių siuvėjų 
unijos — Amalgamated Cloth- 
ing Workers of America •— 
konvencija Ncw Yorke priėmė 
rezoliuciją, kuri reikalauja, kad 
demokratų partija verbuotu! 
prez. Rooseveltą kaipo kandi
datą trečiam terminui.

KAUNAS. — Kauno miesto 
savivaldybė nutarė šią vasarą 
Kaune pastatyti keliasdešimt 
namų neturtingoms šeimoms 
gyventi. Tokie namai bus sta
tomi A. Šančiuose, Vilijampolė
je ir Žaliajame kalne. Iš viso 
bus įrengta 300 butų, kiekvie
nas po du kambarius ir virtu
vė. Kambariai bus šviesus ir 
pakankamai erdvus gausiai šei
mai gyventi. Namai bus stato
mi po 5—6 butus kiekviename 
name. Kiekviena šeima gaus 
gabalą žemės daržovėms pasi
sodinti, turės atskirą sandėliuką 
ir skalbyklą. Visi šie namai bus 
taip pastatyti, kad, reikalui 
esant, butų galima perkelti ki
tur.

“Naujienų” Pinigų 
Siuntinio Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po
piet ’
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H u m unija ant bedugnės krašto
(PERSPAUŠDINTI DRAUDŽIAMA)

buvo galima numoti ranka, o 
tuo labiau negalėjo ramiai į tai 
žiūrėti jo teisėtoji žmona Ele
na, Graikijos princesė, .

Tėvas Ferdinandas ir kiti gi
minės, iš karto gerumu, vėliau

I »i Iš sietuvos

(Tęsinys)
čia tenka kai ką paaiškinti, 

ka<l supratus šiuos ministerio 
pirmininko žodžius. •

Kad Karolj visuomet galima 
pakeisti dešimčia tuksiančių ki
tų ir, žinomą, daug drąsesnių ir 
geresnių, abejoti netenka, bet 
kad jis savo vedybomis pažeidė 
konstituciją reikia štai kas pa* 
sakyti:

Kuomet prieš 60 melų buvo 
pasiūlytas Rumunijos sostas 
Hohencoleriams, buvo pakanka
mai kandidatų ir pačioje Ru
munijoje, bet dėl nepaprasto 
kandidatų daugumo ir nenoro 
vienai nusileisti prieš kitą, nes 
Rumunijos bajorai šiuo atžvil
giu labai panašus į Lenkijos 
šlėktas ir tuo laiku panaši pa
dėtis nuvo Rumunijoje, kaip 
Lenkijoje karaliaus rinkimų 
penjode, buvo nutaria sostą ati
duoti svetimai giminei su sąly
ga, kad ana nedrįstų giminiuo
tis su vietos bajorais arba ku
riuo nors pavaldiniu ir tuo ne
suteiktų vienai ar kitai bajorų 
giminei kažkokias ypatingas tei
ses ar privilegijas, nes tai iš
šauks nepasitenkinimą kitose 
bajorų giminėse ir gali dargi 
iššaukti pilietinį karą. Ir todėl 
sulig Rumunijos konstitucija 
nepripažįstami joki kiti titulai, 
kai tik karališkos kilmės.

Gi Karolio žmona, madam 
Zizi yra bajorų Kuša giminės. 
Bajorai Kuša jau kartą valdė 
Rumuniją, būtent, Aleksandras

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

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

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

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

Kuša, Istorijoje žinomas Alek
sandro I-jo, Moldavijos ir Vala- 
kijos rinkto karaliaus vardu. 
Tiesa, jis vėliau buvo nuo sos
to nuverstas, bet labai galima, 
Jog šios giminės žmonės gah 
panorėti pasinaudoti Karolio 
vedybomis, kad vėl atsidurti 
sostan ir tai aiškiausiai gręsč 
dideliu pavojum kitom bajorų 
giminėms, ypač toms, kurios 
dalyvavo buvusio karaliaus A- 
leksandro 1-o nuvertime.

Ir dėl šios priežasties minis- 
leris pirmininkas taip smarkiai 
nusigando netikėtų vedybų Ka
rolio su p. Zizi. Pirmiausia jis 
pareikalavo, kad šios vedybos 
butų paskelbtos kaip neteisėtos. 
Bet bajorai, artimi madam Zi
zi, stengėsi įvairiausiais budais 
paveikti ką reikia, kad šios ve
dybos pasiliktų teisėtomis, nes 
Žinojo kuo kvepia tokios vedy
bos Kuša giminei.

Gal, jei nebūtų buvęs dar gy
vas Ferdinandas, butų ir kilę 
įvairių nesusipratimų, bet pa
čiam karaliui įsimaišius ir dva
siškiai pritariant, šios vedybos 
buvo Bukarešto kasacinių rūmų 
1919 m. sausio mėn. panaikin
tos, nežiūrint pačio Karolio 
prieštaravimų.

Bet Karolis, nežiūrint tc’smo 
sprendimo Ir visų spaudimų, ir 
toliau palaikė artimus ryšius su 
savo žmona Zizi, kuri netrukus 
pagimdė sūnų, kurį pakrikštijo 
Mirga vardu.

Virtęs tėvu, Karolis antrą 
kartą apleidžia savo pulką savi
vališkai ir pasiunčia tėvui raš
tą 1919 m. rugsėjo 2 d., kuria
me atsisako nuo sosto įpėdinio 
teisių. Tėvas, gavęs Karolio lai
šką, nenorėjo priduoti jam jo
kios reikšmės ir tuo labiau jį 
paskelbti viešai ir tuo pakelti 
skandalą ir taip jau pašlijusiuo-' 
se monarchijos reikaluose dėl 
sosto įpėdinio veiksmų.

Bet Karolis, matydamas, ge-. 
rumu neatsiskirsiąs nuo jam gi
mimo primesto titulo, nutarė 
tėvui iškrėsti šposą ir netrukus 
pasiuntė Rumunijos socialistų 
vadui ir parlamento nariui Moš- 
koviČųii laišką, kuriame pakar
tojo savo griežtą nusistatymą 
atsisakyti nuo sosto įpėdinio 
teisių ir prašo padėti atlikti for
malumus, kad šį reikalą kaip 
galint greičiau užbaigti.

Monarchijos priešas' Mošlęo- 
vič paskubėjo paskelbti laišką

NAUJIENŲ-ACME Photo
Sužeisti belgų kareiviai Anglijos ligoninėje.

ir tuomet Ferdinandas negalėjo kli j elitams, nepasižymi grožiu, 
užsiginti, jog taip pat gavęs iš bet fizine savo stuktura gan pa

traukianti moteris ir gudri, mo
kėjus greitai patraukti savo pu
sėn Karolį, pažinus jo nesudės

savo sunaus formalų atsistaty
dinimo raštą.

Bet visgi nepasiekė savo tiks
lo šie abudu atsistatindinimo 
raštai, nes karalius atsisakė 
svarstyti pakvaišusio vaiko no
rus ir vieton to įsakė išvažiuo
ti jam i^rasiblaivyti į užsienį ii 
pamiršti savo suviliotą žmoną 
bei nelaimingą-kudikį.

Karolis ilgai delsė, teisinosi 
puolimu nuo arklio, kojos susi- 
žeidimu, bet pagaliau išvažiavo 
ir prabuvo užsienyje apie du 
metus aplankydamas Egiptą, 
Indiją, Japoniją. Gėrėjosi Indi
jos vaidelučių šokiais, Japoni
jos geišų meilę -pajuto ir supra
to, jog visgi gem*but sosto įpė
diniu ir sugrįžęs 
1921 m. nemėgino 
kad jį paiiuosuotų 
kiti” sosto

į Rumuniją 
reikalauti, 
nuo “sun- 

įpėdinio pareigų,
priešingai, motinos įkalbėtas, 
apsivedė tais pačiais metais $u 
Graikijos princese Elena, su ku
ria sugyveno sūnų Mykolą, da
bartinį sosto įpėdinį, kurį savo 
laiku, dar kūdikį jis pats nu
vertė nuo sosto.

Bet labai klydo tie dvariškiai, 
o tuo labiau pats levas, tikėda
miesi, jog Karolis galutinai su
siprato, surimtėjo ir bus pavyz-

Iš karto žiuręta į šį romaną 
pro pirštus, bet kuomet paska
lai ir žinios apie Karolio santy
kius pasiekę dargi užsienį, ne

rolį nutraukti santykius su Ru
dąja Magda, kaip ją visi vadi
no, bet visos pastangos nuėjo 
veltui. Tuomet Ferdinandas nu
tarė pavartoti, jau kartą išmė
gintą bydą! ir pasiuntė sūnų į 
Angliją, kur kaip kartas pasi
taikė proga, nes mirė karalie
nė Aleksandra ir turėjo kas 
nors atstovauti Rumunijos ka
rališką dvarą. Prieš išvykstant 
karulius Ferdinandas privertė 
pasižadėti Karolį, kad jis po vi
sų ceremonijų parvyks narna. 
Karolis sutiko ir pasižadėjo, bet 
vos jis išvažiavo iš Bukarešto, 
paskui jį išvyko ir Madam Lu- 
pesku į Milaną (Italiją), kur po 
visų ceremonijų atvyko ir 
rolis iš Anglijos. Karolis ir 
galvojo taip greitai grįžti 
nion, kur jį ištiesų galėjo 
skirti nuo mylimosios ir 
svarbiausia, niekuomet 
lės turėti.tiek laisvės, kaip už
sienyje būdamas, kur jį joki 
dvaro etiketai bei žmonos žvilg
sniai nevaržė.

Rumunijos sosto žmonės ir 
visa karališka giminė iš karto 
labai nesirūpino tikėdamiesi, 
jog šis romanas ilgai neužsitęs 
ir Karolis pagaliau grįš, bet ap
siskaičiavo, gal ne tiek Karolio 
pastovumu, kiek 
poškų atkaklumu, 
kuo skyrėsi nuo pirmos Karo-

Ka- 
ne- 
na-

KAUNAS. — Prof. Jodelė, 
kuris prie Valkininkų anksčiau 
turėjo cemento dirbtuvę, dabar 
gavo leidimą steigti Mielupyje 
(ties Paneriais, 
kreidos, kalkių 
kalkių fabriką, 
taip pat gavo
kreidos fabriką Valkininkų val
sčiuje, Kukiškio apylinkėje.

arti Vilniaus) 
ir cementinių 

K. Račkauskas 
leidimą įsteigti

Mrs. A. K. JaRUSZ
>.____ PHYSICAL

THERAPY 
and MIDIVIFE 

|||| 6G30 S. IVcstern av.
Telefonas:

; HEMLOCK 9252
i

^aian^os nuo 10:00 
y- r- iki 5 v* popiet 
Nuo 6 9 vak.,JSBEak/Ty Trrč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Šėkui, pagal sutarti

AKIU SPECIALISTAI
* kur 
nega-

madam Ln- 
kuri daug

(Bus daugiau)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

■..■. j'Ambulance ’
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4005-07 So. Hermitage Avė.

-4447 South Fairfield Avenue
i Telefonas LAFAYETTE 0727

. 1 <2^ -1 koplyčios visose
J/ J 1 Chicagos dalyse

Klausykite fnusų radi® programų Antrądlenlp ir šeštadienio ryt- 
PmIIaK MM V»L ryte H W. H. L P. stoties (1480 K.) 

s« POVILU ŠALTIMIERU.

Dr. V, E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

T«L YARDS 6994
AUrad., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 60. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: YARDS 47|7 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. V AITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jųsų garantavimas.

Optometricaiiy Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų 
i _

pirma.
4712 South Ashland Av

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

DR. C. Z. VEZEL’LS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-
mos be "akinių. Kainos pigiau kaip

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
' ‘‘ Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

DR. BRUNO J.
ZU BRIČKA S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 VVest 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—i. 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadu 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos; nuo 1—4 ir nui 
7—9 vai. vakaru ir pagal sutartį 
Ofiuo TeL PRObFECT 6737
Namų Tel. V1RGIN1A 242)

Dr. Margeris
3325 So. Halsted Si.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Įlydė Park 3395 

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

išskyrus seredomis ir subatonąis.
........r" T" 1 tT!! .... u

. KITATAUČIAI

... i'-- ................................... .................................... .L-., ...........................  

chane coal company
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus a r daugiau ■ '
PETROLEUM CARBOU COKE S7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas I "

Sales Tax ekstra.

CROCHETED SCJUARE PATTERN 2441
No. 2411—Mėgstąs medalionas stultiesei.

riau savo sūnų pažinojo moti
na, karalienė Marija, kuri pa
sakė, jog Karolis bus rainus iki 
nepamatys kitą gražią moterį, 
nes pamatęs gražią moterį, jis 
netenka galvos, kas dar kartą 
įrodo mano ankslybesnį teigi
mą, jog Karolis nėra Don Jlia
nas, nes tikri Don Juanai, ly
giai kaip taip vadinamos kine 
moters “vamp” (vampynes) nie
kad nepameta šalto proto mei
lės dalykuose ir ne tiek palys 
įsimyli, kiek priverčia kitas sa
ve mylėti.

Kaip molina pranašavo, taip 
ir įvyko. Ir to buvo galima ti
kėtis, nes reikia atminti, kad jo 
vedybos su princese Elena buvo
ivoliškas dinastinis reikalas

Laidotuvių Direktoriai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

DraugijąsNariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

DR. IIERZMAN-
Iš RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 VV. 18th SL, netoli Morgan SL 

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

Tel. CĄNAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
i W TURIME -
W KOPLYČIAS
> VISOSE MIESTO 
r DALYSE

S. P. MAŽEIKA
3319 Litnanicu Avenue
*<l ' l> . Į ' .... I ! ... Į" '■.'!!-■ I . ........ —---- » ■".... . ' .

LACHAWICZ IR SŪNUS
i Phone Canal 2515

Tel. Pullman 1270H 23J4 West 23rd Place 
SKYRIUS: 42-44 Rast 101SKYRIUS: 42-44 Rast 108|h Street

• 'j ■ ■ I

Yąrds 1139
Yards 1138

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sęredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So, Caiifornia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal 
OFISAS ' 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ĮLL.
OFISO VALANDOS

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

Ofiso Tel. Virgin ia 0036.
Rcsidencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

" mm mm -r— — ■— mr ■"m mm m— m— t My
I NAUJIENOS NEEDLĘCRAFT DEPT., No. 2441 |
| 1739 So. Halsted St. Chicago, UI.

| Čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi Nę,.,—| 

I Vardas ir pavardė..............................   -...............................................I

* Adresas.............................-...... -...... .................. .......... -..............-........ |
' Miestas ir valstija........I

_ MM MM MM MM MM MM MM MM MM MT MM MM MM MM

ne jausmo dalykas.
Netrukus mieste ir vėliau vi

same krašte pradėjo sklisti pa
skalai apie naujus Karolio mei- 
Čs žygius: puotavimus, korta-* 
vimus, užimą linksmų rhoterų 
tarpe, kurių netrūksta niekuo-' 
met sostinėje ir didesniuose 
niiesluosc. Ir tarp šių moterų* 
teko jam susipažinti su Rumu-j 
pijofi kąriuomenės kapitono Lu-i 
peskų žmona, kuri tuo laiku 
Kaip kartas buvo užvedus per-’ 
skyrų bylą prieš savo vyrą ir. 
skaitėsi tilo pat laisva.

Magda Lupesku, panelės pa
varde Elena VVolff, kilus iš Ja- 
sų miesto, duktė žydelio siuvę- t 
jo, kuris turėjo taip pat “dįde^

ų pasir siuvo

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8021

J1.'),. 1 “Mi

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Ąvenue * Phone Yardą 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 Soi Western Avė. Phone GrovehilJ 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Cąlifornią Avęnųę Phoiie Lafayette 3572

P. J, RIDIKAS
3354 So. dąlsted Street . ' ■ - - - — ■ - - - -

YARDS 1419
........................    4M4

L J* ZOLP Phone Yards 0781 
1646 West 46th Streėt

Pr. F. Pulsuoki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Te|. YARDS 3141
VALANDOS: Nuo 11 12, 2 ik

4 ir 7 iki 0.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki ’ 

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A, Šimkus 
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGĄ^ 

it Akiniu* Pritaiko 
3843 S. HALSTED ST

. J,

K.P.GUGIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearbom SL 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—8323 So. Halsted St.

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 123Q

Ofiso tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

st.
1824 
3395

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

SUITE 1701
11 SO. LASALLE STREET 

Randolph 0331 
Naujoj vietoj 

OFFICE
7019 S. ARTESIAN AVĖ. 

Hemlock 1940
■I, ■■ , f , i. . e ney. H t f MM ,r>,
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Veda—NORA

Musų naujas antrašas yra toks:CK

Namus.
nuostolius 
sufinansuojam lengvais 

išmokėjimais.

Muro, 
Darbas—Taisom 
Naujus 
ugnies 
taipgi

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

8216 S. Halsted St VICtory 4965 
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

pasirodė ne 
ir vaidinime, 
kad čia yra 
turėjo progos

BUILDING COMPANY 
2716 West 42nd Street. 

Tel. Lafayette 0331
Copcrete ir Carpenter 

Senus—Statom 
Apskaitliuojam 

veltui. Mes

Trečiad., gegužės 22, 1940

Aldona Grigoniutė 
Puikiai Pasižymėjo 
Operoj ‘Martha”

Jeigu kuris iš musų jaunųjų 
aspirantų į artistus mano, kad 
dalyvavimas lietuvių dailės 
veikloj, priklausymas prie cho
rų, etc., neturi jokios ypatin
gos reikšmės ir vertybės, toks 
jaunuolis turėjo matyti ir gir
dėti p. William Phillips operos 
klasės programą Auditorium 
Recital Hali praeitą sekmadie
nį. Programa susidėjo iš Rigo- 
letto (4-to akto); Fausto (4-to 
ir 5-to* akto) ir Marthos (2-tro 
akto). Pirmuosius du išpildė 
man visai nepažįstami daininin
kai. Kai kurie iš jų, ypatingai 
vienas basso, p. Duncan, pasi
rodė turinis labai turtingą me-

Man, kaip ir kitiems tonais 
susirinkusiems lietuviams, dau
giausia rūpėjo musų lietuvaitė 
dainininkė, Aldona Grigoniutė. 
Ji dainavo principialę rolę Mar- 
thos perstatyme. Aldona pasi
rodė tikrai puikiai, lygiai dai
navime kaip ir vaidinime. Su-

dainavus tą visuomet delikat- 
ną, švelnaus jausmo kupiną 
ariją “Paskutinė vasaros rožė”, 
ji susilaukė karštų aplodismen
tų. Ir ji pilnai užsitarnavo jų, 
nes išpildė tą ariją gražiam sti
liuje, parodė jautrios interpre
tacijos, dauginus balso lankstu
mo ir visuomet jo gerą valdy
mą.

Apart pastebėtinai gero dai
navimo, Aldona 
svetima scenoj

Sveikata ligoniams 
Knygutė aprašo visokias vaistu
kas žoles šaknis, žiedus, Janus ir 
tt. su apskaitymu nuo kokių ele
mentų jos yra tinkamos su soal- 
votų naujausių Europos kariškų 
šalių žemlapiu, parodančiu svar
biausias laivu ir orlaivių 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.

* h

SABERGMAN
1524 W.63rd ST:/V 
TIl.PROTPICT 3440(*

BERGMAN’S PAVASARIO 1 
IŠPARDAVIMAS

malevtj. sienų popieriaus Ir lanjrų Seldų. 
Ateikite I didžiąją krautuvę prie Justine 
rulvės kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdinę knygĄ. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvaus Budžeto pla
nu. 10 savaičių mokėti*. Ateikite ir 
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI

Ess-A-Bee vldans žibanti balta ir 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėm maleva.
Ess-A-Ree Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 epai. Ess-A-Bee 4 
valandų varnifas gerai dėvisi ir nesičė- 
tnėja baltai vandeny. (£4 f"

GALIONAS ______ ___ _____ I1VV
Popierių Valyklis arba H. R. If. po Gc 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir Seėta- 

dieniais iki 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

pa-

V18O8

Naujienų Pinigų
Siuntimo Skyrius
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 

(įskaitant Vilniaus kraštą) 
TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

dainininkė, kuri 
įgyti scenos patyrimo ir, kad ji 
tiek pripratus scenoje, jog ne
sijaučia prapuolus bet sudaio 
įspūdį, kad jaučias; taip sakant, 
“namei”.

Ir dėl to, paėmus viską k ir
tu, musų Aldona pasidarė, kaip 
yra sakoma, visa galva aukš
čiau ir geriau visų kitų dalyvių.

Manau, kad ji pripažįsta, kad 
kaip ji pradėjo dalyvauti sve
timtaučių tarpe, tai ji taipgi 
pradėjo aiškiau suprasti ir gi
liau įvertinti kokį gerą ji įsigi
jo būdama dalyvė musų dailės 
veiklos. Taip, tie musų chorai 
gausiai suteikia jaunimui tikrai 
vertingo turto, kurio jie, jaunu
čiai, gali nevisiškai pažinti ir 
įvertinti. Bet tas turtas visgi 
reiškiasi ir rodosi jų gyvenime 
ir kiti žmonės labai greitai- jį 
pastebi.

Nuoširdžiai sveikiname tave, 
Aldona, už puikią Marthą. Da
bar vėl lauksime tavo dainavi
mo su simfonijos orkestrą, kitą 
mėnesį. Tuo tarpu, linkime tau 
nuolatos progresuoti savo myli-

Adeline Zach
Susilaukė Gražaus „ 
Pripažinimo

Trečiadienio vakare Kimball 
Hali buvo kupina publikos su
sirinkusios išgirsti Adeline Zach, 
mezzo soprano, jos pirmoj re
čitalyje.

P-lė Zach turi pažymėtinai 

mumo pasiekti aukštos vietos 
dainos pasaulyje, žinoma, ji 
dar nėra pakankamai prisiren
gusi išnaudoti visus jo rezursus, 
nes ji yra palyginamai jauna 
dainininkė ir rimta mokykla ir 
patyrimas dar jai daug, daug 
suteiks. Pasirodo, kad ji labai 
simpatinga panelė, rimtai stu
dijuoja ir, be abejo, atsieks sa
vo tikslo tapti operos 
ke.

Šis koncertas buvo 
nai įvairus palaikyti 
domę, neatsižvelgiant į tai, kad 
jį pildė viena dainininkė, p-lė 
Zach, ir programa nebuvo visai 
trumpa.

P-lė Zach susilaukė gražaus 
pripažinimo iš didžiųjų Chica- 

igos laikraščių muzikos kritikų. 
“Jos publika buvo skaitlinga ir 
ji susilaukė jos įvertinimo ir 
aplodismentų už kokybę jos 
balso (turtingas ir sultingas že-

dąininin-

ganėtinai 
publikos
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Potter, kurią piešėjas Tho
mas II. Benton išrinko 
po gražiausią Missouri 
versiteto studentą.

mamjam registre — skaistus ir 
sidabrinis viršutiniam) ir aiš
kiai matomą nuoširdumą priė
jime prie muzikos. Pasisekimas 
šios recitabes buvo sumažintas 
neužginčijamo fakto, kad ,p-lė 
Zach dar turi ištaisyti kelias 
klaidas . .rašė p. E. B. Tri
būne.

“P-lės Zach balsas yra mezzo 
soprano pastebėtinai turtingos 
spalvos ir tipiškai mezzo cha
rakterio, tikrai vienas puikiau
sių balsų tokio tipo, kokį chi- 
eagiečiai girdėjo per kelis sezo
nus . , .” sakė p. Eugene Stin- 
son, savo aprašyme Chicago

Elena Pečiukaitė 
Rolėje Mokytojos 
Ir Dirigentės

Viena iš darbščiausių ir taip
gi gabiausių musų menininkių 
yra Elena Pečiukaitė. Jos daly
vavimas programoj yra užtik
rinimas nuodugniai prirengto 
ir artistiškai išpildyto darbo. 
Kaip jau pirmiau šioj kolumnoj 
buvo rašyta, p-lė Pečiukaitė ei
na pareigas Music Supervisor— 
St. Louis Akademijoj. Elena 
mokina muziką fenais jau su- 
virš keturis metus.

Gegužės 8 d. didžioji Fenger 
High School auditorija, buvo 
kupina muzikos mylėtojų, ku
rie susirinko išgirsti minėtos 
Akademijos mergaičių, viso du 
šimtu, perstatant operetę “Du
nojaus Rožė“. Šią operetę su- 
mokino, režisavo ir dirigavo 
pati Elena. Operetei akompana
vo simfonijos orkestrą, kuri su
sidėjo iš narių De Paul Univei- 
siteto orkestros.

Operetė buvo pasekminga iš 
artistiško ir muzikališko at
žvilgio, ačiū sumanumui ir ga
bumui p-lės Pečiukaitės.

jau-

Skeveriutė ir Rukštala 
Dainuos Operoj 
“Traviata” Sekantį 
šeštadieni

Du iš musų veikliausių 
nųjų dainininkų, Ona Skeveriu
tė ir Jonas Rukštala, šiomis die
nomis yra ypatingai užimti la
bai svarbiom repeticijom. Jie
du rengiasi prie Verdi operos 
“Traviata” spektaklio, kuris į- 
vyks Kimball Hali, gegužės 25 
dieną.

Perstatymas bus duodamas p. 
Thomas MacBurney operos k’a- 
sės, * pačiam p. MacBurney va
dovaujant. Ona Skeveriutė dai
nuos Violettos drauges, Floros, 
rolę ir Jonas Rukštala bus Ba
ronas Douphol, (Alfredo kon
kurentas).

Gražu, kad musų jaunuoliai 
nuolatos progresuoja. Be abe
jo, kad nemaža dalis šeštadie
nio publikos susidės iš lietuvių, 
nes abudu šie dainininkai yra 
labai mylimi ir populiarus ir 
turi daug draugų,. kurie mielai 
seka jų veiklą.

NAUJIENOS, Chicago, III.

KAUNAS. — Laikraščiuose 
prieš kurį laiką buvo rašyta, 
kad sovietai, susitarę su vokie
čiais, pradėję tobulinti savo 
upių ir kanalų sistemą ta kryp
timi, kad butų sudarytas tie
sioginis laivų susisiekhnas taq) 
Juodosios juros ir Baltijos ju
ros. Viena to susisiek mo gys
la eitų Nemunu pro Kauną ir 
Tilžę iki Klaipėdos, kita — 
Vysla iki Dancigo. Tikrybėj 
tas planas vis dėlto realus ir 
įvykdomas.

“Deutsche Allgemeine Zėi- 
tung” patalpino savo Karaliau
čiaus bendradarbio G. Schrollio 
pranešimą tuo klausimu. Prane
šime sakoma, kad į vakarus ir 
pietus nuo Pinsko prie Dn'epro- 
Bugo kanalo šiuo metu jau dir
bą apie 30,000 darbininkų, kad 
tuo tarpu, kai Dnieslras jungia
mas su Vysla ir sudaromas tie
sioginis vandens kelias tarp 
Juodosios juros ir Baltijos ju
ros, sovietų vyriausybė esanti 
numačiusi netrukus ištobulinti 
laivininkystei į antrąjį kanalą 
į šiaurę nuo Pinsko, būtent, 
Oginskio kanalą.

Praplatintu ir pratęstu kana
lu Dniepras sujungiamas - Ne
munu ir susidarysiąs antras 
tiesioginis vandens kelias tarp 
Juodosios juros ir Baltijos ju
ros. Abu tie tiesioginiai van
dens keliai tarp šitų jurų suda
rysią naują veiksnį Rytų Euro
pos susisiekime, tuo labiau, 
kad ištobulinus Augustavo ka
nalą, kuris jungia Nemuną su 
Boru ir Nareva bei Bugu ir 
Vysla susidard naujas svarbus 
vandens kelių tinklas ir savu- 
tarpiam Rytų Europos kraštų 
laivų susisiekimdi.

Oginskio kanalas esąs 54 ki
lometrų ilgio in turįs devynis 
šliužus. Jis statytas, kaip pra
nešime sakoma, “lietuvio kuni
gaikščio Oginskio sumanymu” 
nuo 1765 iki 1789 m. Po ketu
rių melų pirmasis laivas iš 
Juodosios juros per kanalą 
įplaukęs į Klaipėdos uostą. 
Oginskio kanaloUt ištobulinimas 
moderniam laivų susisiekimui 
teigiamai atsiliepsiąs Klaipėdos 
uostui. Mažesnės reikšmės esąs 
Augustavo kanalas. Jis turi 102 
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4192 ARCHER AVENUE

turėjęs palengvinti transportus 
iš Nemuno baseino į Dancigą, 
žymios reikšmės betgi turįs 
Dniepro—Bugo kanalas, kuris 
statytas 1775 iki 1783 m. Da
bar tasai kanalas greičiausiu 
tempu ištobulinamas, panaudo
jant tam, kaip jau minėta, ke
lias dešimtis tūkstančių darbi
ninkų. Visas ruožas yra 89 ki
lometrų ilgio. Jo gerumas tas, 
kad tiesioginį vandens kelią 
tarp Juodosios juros ir Balti
jos juros sutrumpina 350 kilo
metrų, palyginus ruožą per 
Oginskio kanalą. Visas kelias 
tarp abiejų jurų sutrumpėja 
tokiu budu iki 575 kilometrų.

ir Kauno-Gargždų-Pa-

KAUNAS. — Autobusų susi
siekimui palaikyti bendrove 
“Auto” pernai metų pradžioje 
turėjusi p5 autobusus ir sava
rankiai eksploatavusi Kauno- 
Zarasų 
langos ruožus, nuo rugpiučio 
mėn. įsigijo dar 15 autobusų 
ir viso turėjo jau 50 autobusų, 
kurių vertė buvo apie 1,400,- 
000 litų. Atgavus Vilnių, ben
drovė pratęsė susisiekimą auto
busais Ukmergė-Širvintai atša
koje ligi Vilniaus, taigi jau tu
ri tris pagrindinius susisiekimo 
ruožus. Pernai bendrovės auto
busais padaryta Kąuno-Zarasų 
ruože 1,289,385- kilometrai, o 
Kąuno-Gargždų-Palangos ruože 
410,745 km., viso 1,700,130 km. 
Keleivių pernai pervežta Kau- 
no-Zarasų ruože 420,845, o 
Kauno-Gargždų-Palangos ruože 
135,326. Ekskursijų pernai per-, 
vežta* 255. Gryno pelno bend
rovė pernai davė 221,896 litus. 
Bendrovę dabar rūpinasi nuo
savų auto di
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B.ET galėsite jį pasiekti, kada jis pasieks savo raštinę 
telefonu.

Per savo telefoną jus palaikote ryšius! Pamanykit kaip 
dažnai jus jį vartojate, norėdami gauti atsakymą į kas
dienius klausimus... Kokiu laiku pasitikti Peggy/.-Ar 
ęali krautuvninkas pristatyti prekes apie' pietus? ... Ka
da gali Browns užeiti? ... Kas dedasi kinoteatre? ... Te- 
lefonuokite—ir užsitikrinkite!

Koks kitas tarnautojas gali atlikti tiek gero 
darbo kasdien—ir tiek mažai tereikalauti atgal!

Ar vartojate savo telefoną visuose reikaluose?

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš n d neš Vnošimti i Dienn«

Turtas virš - - - 
f Į

Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3^2% ^a‘
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

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. 3Vfcc 
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. lM»c 
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

P •▼♦Perintas

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

Tel. Hemlock 7407
CHICAGO.

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

Garsinkitės “N-nose”

MADOS
_____ ana
LOAN ASSOClATIONoFChicago

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

saltimiero Rytmetinių

a

KAITINA:
M No. 4380—Praktiška vasarinė su

knelė. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46, 48 ir 50 colių per 
krutinę.

RADIO
PROGRAMŲ 

VALANDĄ RYTO

STATOME NAUJUS
NAMUS
MURINTUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS

j • Mokėdami kaip rendą—išmokferit už savo namą.
• Pirm aegu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

B. SHUKIS&CO.
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ.

TeMonaa LAFAYETTE 5824

1480 KYLOCICLES

8912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4850

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus vilnose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS Paduo<1* vėliausias pasaulines žinias. 
NAUJIENOSE rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
-—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu: 

“NAUJIENOS”

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern DepL, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

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

Čia įdedu 16 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No-----------

Mitru ---■ per krutinę

(Vardaa ir pavardė)

(Adresas)
CHICAGO, ILLINOIS

■
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The Lithoanlan Daily New» 
Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephpne CANal 8500

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

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

Užsakymo kaina;
Chicago j e—paštu

Metams ________________
Pusei metų ............. ...........
Trims mėnesiams____ : 
Dviem mėnesiams   — 
Vienam mėnesiui .... .... ..

Chicagoj per išsiuptinėtojus
Viena kopija----------------
Savaitei —_______
Mėnesiui ----------------------

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

Metams ....... .—.L._
Pusei metų ' ...... .......
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams ...
Vienam mėnesiui _
.Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .....______________ $8.00
Pusei metų ....___________ 4.00
Trims mėnesiam^ _______ J8.$0
Piųigus reikia siųsti pašto Moąey

Orderiu kariu su užsakymu.

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

.75

3 
18 
75

$8.00 
4.00 
2.00

$5.00
2.75
1.50
1.00
.75
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LINDBERGHAS VĖL 
PRABILO

Holandijos armija buvo ištiki
ma valdžiai, bet nacių šnipai 

’ sukurstė prieš valdžią tūkstan
čius civilinių gyventojų.

Sielvartas balsas
preųijeras Reyųauį vakar Francuzijos senate baigė 

savo kalbą šitokiais žodžiais:
“Kai dėl manęs, tai jeigu rytoj man pąsakytų, 

kad tik stebuklas gali išgelbėti Francuziją, aš pasa
kyčiau — aš tikiu į stebuklus, nes aš tikiu i Francu- 
ziją.”
Tai — sielvartos balsas.
Asmuo, kuris stovi priešakyje galingos yalstybės, bu

vo priverstas viešai pripažinti, kad armija, kuria toji 
valstybė didžiavosi, nestengė sulaikyti priešo, ir kad ji 
gali pralaimėti lemiantį karo mūšį.

Ir jisai buvo priverstas viešai pasakyti, kad šita ka
tastrofa ištiko Francuziją per vyriausios karo vadovybės 
neapsižiūrėjimą, per “netikėtinas klaįdąs’' generolo, ku
riam buvo pavesta ginti tą fronto (J.ajį, ir per nusikaltimą 
karininkų, kurie neįvykdė duotų jiems įsakymų.

Gal būt, kad stebuklas i vyks. Niekas tikrai nežino, 
kokį planą dar turi naujasis kąro vadas Weygand — ir 
kiek jėgų dar turi Francuzija atsargoje. Šimtams tųks- 
tančių jos kareivių gręsia pavojus būtį apsuptiems Bel
gijos ir šiaurinės Francuzijos pąjųryje. Ar jie bus išgel
bėti? Ir jeigu ne, tai ar Francuzija pajėgs toliaus tęsti 
kovą ir padėti Anglijai?

Darosi šiurpu, galvojant, kad per ateinančias dienas 
arba net valandas gali būt nulemtas Europos likimas.

Amerika privalo padėt demokratijoms
* ’ \ ' ***■ * • <*« • •> į ,

BOLšEVIKIšKAS 
RAKETAS

Brooklyniškiai kojųĮU-naęiąi 
savo organe giriasi, kąd Su$i- 
vienyme jiems pavyko “sųfulin- 
ti” apie 800 žmonių, kurie bal-, 
savo už jų kandidatus. Ir jje 
sako: , .

“Tai yra reikšmingas fak
tus. Tai yra įrodymas, kad, 
pažangiųjų (jRed.)j 
srovė tuyi SLA. nusprendžia
mą balsą?’
Nieko panašaus. Jeigu Jurge

lionis nebūtų “Tėvynėje” vięą 
laiką atakavęs Pildomos Tary
bos, tai į komunistus iiįekas ne-! 
butų kreipęs jokio dėiųesio.

Tai bųy.o pjriųas ąlsitikimąs 
SLA. istorijoje, kad per virši- 
pinkų yinkimųs ųficiąlio organo 
redaktorius ųesidroyėjo juo
džiausiomis spalvomis piešti oy- 
gapizącijos finąjįsinį stovį, kay- 
tu be jokio pagrindo kaltinda
mas už tai viršininkus, kurie ųe 
tiktai apsaugojo SLA. nuo spe
cialių asesmentų, bet sutvarkė 
jo finansus taip, kad Pennsyl- 
vanijos Apdraųdos departamen
tas net suteikė jam pagyrimą!

Tie neteisingi Jurgelioniu 
priekaištai įr jo paleistas į pu
bliką demagogiškas prasimany
mas apie “cenz.ųrą’?, sudemora- 
lizavo dalį SLA. narių 
munįstai tuo pasinaudojo.

Bušų patarle sako: “Bylo by 
boloto, a čųrti naidutsja” (Jei
gu tik bus pelke, tai velnių at
siras). Panašiai galima pasaky
ti apie komunistus: Jeigu žmo
nės bus demoralizuojami, tai 
komunistiški raketieriai bandys 
iš fo padaryti bįwį. /

Jie ja,u ir bando. Jie siūlo įą 
savo “sprendžiamą balsą” par
duoti tiems, kurie už jį daugiau 
užmokės.’ "."■'i"
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ir ko-

Jau per vėlu Jungtįpėrųs Valstijoms suteikti frajicu- 
zanjs ir ąnglajns pagalbą dabartiniuose vakąrų fronto! 
mųšiųoše. Bet neęinorį tikėti, kad tie mūšiai ąt^eš karo 
pabaigą ir demokratijų kapituliąęiją.

Francuzija gąli greįčiau suklupti, negu Anglija. Pa
stara j ąi pąsiduųti r.eijkštU netekti visko, ką ji iki šiol tu
rėjo.

Anglija yra pe tįįctąi valdovas milžiniškos imperijos, 
kuri savo kolonijose tupi neišmatuojamus žemės plotus 
ir sįĮptųs įpilįopi^ gyventojų. Ji yra tąįp pat paryš di
džiausios Jaisvų tautų draugijos, kokią yrą mačiusi isto
riją. Ęritų domipįjoą — tokios, kaip Kanadą, Aųstrąjiją 
ių t.t. — yra fąktinąi peprįklausomos valstybės. Jų gy
ventoją! tnri beveįk tokias pat pilietines ir politines tei-. 
sės, fcaip Ameri^oą ^pųmės.

NetoJiųioje .ateityje dominijos teises igįs, be ąbeję- 
*nės, ir Įpdiją sų jps milionąįą gyyent.ojų. ;

Sfunkn įsivąįzdųpti, t<ad tą g^įipg.ą žmepijps /dąlis ką- 
pįtųliuotų prįeš Ęitle^i tik 0, JP mPtprĮzpotomš' 
(Jįvįzijoms gąli pąsįsekti laimuti didelį mūšį ka?ro laukuo
se, Kęyą, vpikįąųsią, eis toliaus, pežiųript kąip ji bus 
žiauri įr frrųvipą,

Tačiau, ką$ Ęųropps demofcrątijps galėtų feovotį su 
lyginį jp.§ privalo gauti' kaip galint grpįčiąų 

ir kaip galint (jaugiau pagajbo^ iš Amerikos, :
]\Jes turime galvoje ne armijų siuntimą Europon. Są

jungininkams reikia lėktuvų, reikią tankų, įvairių r.ųšių 
kąpuęlių ir amunicijos. Už pjnigus ar bargan šitais ka-‘ 
ro pabūklais Eupopos demokratijos turi bųti ąprųpintųs, 
kuo gąusjąusiąj,

Ąmerikąi bus nepalyginti pigiau padėti demokrati
joms laimėti karą dabąr, pegp jai vienai stoti prieš Hit
lerį, kuomet jisai bus ir fr%n.cP?u$ pąrj)}pške§!

Ąmerika prįyąlo šioje kritingoje valandoje taip pat 
suteikti moralinę paspįrtj s$jungininkams, kad jie nenu
stotų drąsos, kuomet juos ištiko skaudus smūgiai karo 
froptp.

Butų nesąmonė bijeti, Hitleris už tą Amerikos 
pagalbą sąjįmgipįpkąms W ^keršys”. Jisai nužudė vieną 
pę kįto tuos, kurie np)^py9 Pa4%r? RJPkP MpgP 
net buvo jo draugai ir sąjungininkai: Austriją, Holandi
ją, Lenkiją. Atsisąkymas re^ti Hitlerio priešių nP“ 
išgelbėjo nė vieno krašto, kpri jisai tupėjo prpgą aupąi- 
kinti. Neišgelbės ir Ąmerik0^ j^š11 Jam Pavy.k9 ^tremp
ti visas Europos tautas.

iy jt.t

ŠNIPAI NUGALĖJO 
HOĘANDLU

Vįenąs Ąmeri^os kprespon- 
(J,eųtas, Ęįcbar.d JBosvįųe, kuris 
bųy.o Ąpistardąinp tuo įąikų, kai 
naciai įsiveržė Holandijon, per
eitą sąvąiįtę aprašė, kąįp Himle
rio “penktoji kolona’’ kėlė Ho;- 
landi jos miestuose maištus ir 
tuo būdų pą.dėjo vokiečiams už
kariauti kraštą. Korespond,eųjto 
pastebėjimus pilnąį patvirtiną it 
Holandijos užsienių reikalų ųii- 
ąįsierią, yan JĮjĮe^fens..

Jisai Sčko, kad lik dėl Jiitt- 
lerio šnipų išdavikiško veikimo 
Holandijoje pastaroji riestengė 
ilgai gintis nuo vokiečių armijų.

“Vau J£įeffens griežtai už
ginčija tuos pranešimus, kad 
nacių karo taktika ir garbėj j 
parnąįptįsįtai privertė

ji- 
sai; yra ta, kad Holandijųs 
^kareiviui buyę atiiųjli iš fron
tų ir pasiųsti pialšįnb penk- 
Jųsiųs J^oĮųi/ps aįLąkąs iš vi
daus; tokįų ,h9cl11 buvo atidą- 
yyjąs kelias Vokietes pėstį-

toji kolona nebūtų . buvusi 
taip stipriai suorganizuotą, 
pareiškė jisai, tai Holandiją, 
dar per daugelį savaičių bujtų 
galėjusi priešintis nacių ar? 
mįjąi įy.pąyąšių|i0a/ns.” 
lipresppiąįenfps nurodo, jp- 

gei išdavikų dąypų pąlpųjjv|po' 
ta aplinkybė, kad daugelis yo-! 
kiečių puikiai kalba holąndišpąi 
ir jų nebuvo negalima atskųti 
nuo tikrųjų holandų. Jie turpjo 
sufalsifikuotus dokumentus, po- 
Kiančiu? jų 
pij.vsjyi??- Jiojai/di-
joje, jie lauke' yająi}<jo,s, Jkųflą 
ateis Hitlerio arinijosZKuoųiet 
jos atėjo, jie sukilo, ir holaųdų 
kareiviams juos malšipąnt. pa
čiai įsiveržė į Holandiją.

“Peųjitpjį kplona” Holandįjo
jų pą^rųcjė esanti net stipreąųė, 
LiB Nųtv^gijftje.

lyopvegijoje buvo parsidavę 
Hjt.lenui armijos P

Netoli prješ dvejetus metus 
laiko, kąi artinosi Miuncheųo 
krizė, Anglijos konservatoriai 
plačiai paskleidė Amerikos la
kūno Lindbergho išreikštą ko
kiame taį pąsįkal^ejinue nuo- 
męųę ąpįe ivąjrių šalių oro je- 
gas. Llųdbei’^bąs ląbąi nupeikė ‘ 
sovįetų aviaciją, bet pasaldė, 
kad Hitlerio pro Jąįvynas esąs 
galingįau^įaę pasaulyje.

Tąja Lindbergho nuomone rė
mėsi Anglijos valdžia, kuomet 
ji nutarė paaukoti naciams Če
koslovakiją.

Paskutinių dienų įvykiai liu
dija, kad Lindberghas neklydo, 
pripažindamas Vokietijos karo 
aviaciją labai galinga. Bet kaja 
jisai kalba, kad Amerikai nesą1 
jokio pavojaus iš hitleriškos 
Vokietijos, jeigu ji ir laimėtų 
kąrą, tai jisai dąro rizikingus 
pranašavimus. Prieš keletą dije- 
nų Lindberghas pasakė per ra- 
dio:

“^yefima yglslyjie negalėtų 
rųus užkariauti, m^tydaiųa 
,(ęro) bombas mųsų šalyje, 
jeigTi paskui bombinipkus ne
atvyktų priešo armija. O įsi
veržiančiai priešo armijai 
reikia tuksiančių mažų bom
bonešių ir kovojančių lėktu
vų; ųulžiniŠJd transatlanti
niai lėktuvai jai mažai fepa- 
dūtų. Ne; pirmyb.č yra musų 
pusėje, lies dįd,elėms armi- 
joms dar vis reikėtų plaukti 
p.ey okeąiią.”
Bet kamę yra užtikrinimas, 

kad tos armijos negales per 
okeaną atplaukti?

Jeigu Hitleris nugalėtų Brita
niją, tai jam tektų Britanijos 
laivynas. Britanijai žlugus, japi 
turėtų pasiduoti ir Francuzija. 
O Italijos fašistai jau ir šian
dien yra Hitlerio tarnai.

Sujungęs Vokietijos, Angli
jos, Francuzijos ir Italijos lai
vynus, Hitleris turėtų dvigubai 
didesnes jėgas juroje, negu A- 
merika. Ir reikia neužmiršti, 
kad bent pusę savo laivyno A- 
merika yra priversta laikyti Pa- 
cifiko vandenyse. Kaip tuomet 
Jungtinės Valstijos galėtų ap
ginti savo krantus Atlantiko 
okeane ?
- Hitleriui nebūtų reikalo t,uo
laus atakuoti šį kraštą. Jisai ga
lėtų pirmiausia paimti savo 
“protekcijon” kurią nors Pietų 
Amerikos respubliką. Jisai vi
suomet puola pradžioje silpnes- 
nįjį. Jkėlęs koją pietiniame Ą- 
merikos kontinente, jisai įsteig
tų tenai savo pro bazes ir gaje- 
tiį atgabenti savo kariuomenę. 
Jungtinėse Valstijose jisai orga
nizuotų savo “penktąją kpl°ną” 
iš vokiečių ir kųmunistų, iki čia 
butų paruošta dirva “Jcrąųj.0 
brolių išyadayimui”.

Taigi Lindbergbo pasakoji
mas, kad Amerika ęsanti visąi 
saugi, 'gali suklaidinti šią šajį 
taip pat, kaip ^uklaįdino dauge
lį tautų. Eproppje.

Tačiau, jeigu Hitleris, laiiųę- 
jęs kąrą, ir neužpultą Aiųeją-
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Buvęs Ąjųeri’kos laivas “Prcsidcnt Har.ding,” kurį nusipirko Belgija, dega 
po nącįų a.tąjko.s iš oro.

Lietuvos gyvenimo margumynai
' ■

Kąrui prąsidėjųs Lietuvai pradėjo trukti kai kurių daly
kų. Prągyyeųimas pabrango apie 30%. — Vienos dię- 
nos streikas. — Pieno perdirbimo bendrovių atstovų 
suvažiavimas. — Kodėl nesigiriamą ūkiškais laime- 
jiniais.- Kąip ątrodė ūkininkų atstovai. — Koope- 
rątyvąi.

(Ijjuąą specialaus korespųndento Lietuvoje)

(Tęsinys)
Tasai seno raugo klerikaių 

veržimasis į politiką labai ken-: 
kia liaudininkams. Iš viso liau-1 
dininkų pade lįs šioje širdies 
santarvėje su krikščionimis de
mokratais nėrą pavydėtina. 
Lįaudiniųkai čia daugiau ro-' 
rnantikai, o klerikąlaį praktikai 
— kas gąli — i.ma ir nieko sa
vo bičiuliams neduoda. Tai 
daugeliu požiūrių nevykusios 
piršlybos!

Šitas pieno perdirbimo ben
drovių atstovų suvažiavimas; 
galėjo įvykti geriausioje Cbica- 
gos miesto salėje.

Jus pasijuoksite, sakysite, to
kių gpnorių suvažiavimas ge
riausioje Chicagos salėje, — tai 
butų lygu, kąip Ida,ulei balnas!

Ne, vyručiai! Jūsų brolių u- 
kininkų suvažiavimas Kaune ir 
įvyko puikiausioje salėje, kari
ninkų ramovėje! Sale puošni, ji 
nebus menkesnė už Chicagos 
geras sales! Ir viskas tiko! Ūki
ninkai visi gerai įsirėdę ir jie 
gal tik iš miestelėnų tiek skynė
si, kad jų veidai jau pavasario 
saulės buvo pusėtinai tamsiai 
nudažyjtį. Lietuvon rinktiniai 
kaimo ųkįųinkai sąyo išvaizda 
jųąžą ku,ę skiriami iš miestelėnų. 
Ji.ems tiktų ir puošniausia £hi- 
cagos salė!

Tąį Ljptuyps ūkiškoje gyve
nimų pažangos žymes! Tasai 
suyąžiayimas buyo drąusmin- 
gas, ^ay.Q k.aibolbįs iyąirus ir

tuose, lai jai tekdavo vakaruo
se savo žemes kįtiems užleisti! 
Bet, kas žino, gal dar teks ir į 
vakarus geras bayas pirmyn 
žengti! Juo labiau, kad ir šiame 
suvažiavime visi dalyviai stip-i 
riai jauste jaute, kad Klaipėdos 
krašto netekimas Lietuvos ūkiš
kame gyvenime sudaro didžiu
lę spragą! Lietuvos ūkininkas 
yra savo bud u labai tvarkin
gas žmogus, jis savo ūkį taip 
aptveria, kad nemėgsta tvoro
se bet kokias spragas palikti! 
Klaipėdoj kraštas, fa i yra pasi
dariusi Lietuvos sienose didžiu
lė spraga. Vėliau ar anksčiau ją 
teks tinkamai užtverti, kad sve
timi pro ją pralįsti negalėtų. 
Tai jau ne romantika, o ūkiš
kojo gyveninio stipri būtinybė. 
Tiesa, čia sudaryta laisva zona,

įnybos produktai jau visu šim
tu procentų tik per kooperaty
vus užsieniuose parduodami.

štai arjklių prekyba su užsie
niais jau taip pat pereina į vi
suomeninių ųrgąnizącijų ran
kas. Liųų prekyba šiais metais 
taip pąl kokia 70 procentų at
sidurs kooperatyvų rankose! 
Tai vis pažangos žymes! Tai 
visuomenės pastangų vaisiai.

Įr tepka aiškiai ir tvirtai pa
sakyti, kad Lietuvos ukininkija, 
o ypač sąmoningoji ukininkija 
ryškiai metasi į kooperatyvus ir 
tenai labai aktingai dalyvauja.

ti, tai yis spraga ir juo labiąu 
kils, pirmyn žengs Lietuvos li
kis, juo labiau šioji spraga bus 
jaučiama. Šia spraga stipriai 
jaute iy pieųo perdirbimo ben
drovių atstovų suvažiavimas!

rinktinis ūkininkas jau žino,

Dvidešimties metų švietimo 
ir kultūros darbas Lietuvoje 
jau pusėtinai giliai šaknis įlci- 
dp. To darbo vaisiai ir pasekęs 
stipriai jaučiamos kooperatinių 
organizacijų suvažiavimuose!

Visi suvažiavimo dalyviai są- 
vo darbus baigę išvyko Vilųių 
aplankyti. .Čia drauiningoje ri
kiuotėje atąilanjkę Basų kapus 
aplankyti ir pagerbti tuos, ku
rie jau ilsisi žemėje seniau Lie
tuvos naudai dirbę.

Tai buv.o tikrai įspūdingą eį- 
sena! v

Lenkai Vilniuje stebėjos Lier
kos, tai pąts pavoiųs, kud jįsąi tuVos ūkininkų ne tik išvai^la, 
ęali užpulti/ verstų Amerikų vį- bet JM ^“sjnMigumų jr niokč- 
są lajkų ginkluoji?, teidžjant ląf- jipju tinkamai elgtis. Tapie sų- 
vąms, lėktuvams ir tvirtovėm^ 
milžiniškas sumas pipigų. Mil|- 
tarizmo nąšta, laikui began|, 
pasidarytų nepakeliama ir Dė
dei Šamui. Q tuo tarpų Ameyį- 
kps prekėips butą uždaryfps 
durys į daugumą pasaulių rip
kų, nęs jąs kontroliuotų nąciąi 
ir jų tandąin|<ąi.

Tai nėra jsterįką, kąip sako 
Lin.dberghaš, bet labai į reąlųs 
ftayojąį — jeigą Ęitįerię laįpiės 
pergalę šiąme kąrę su Ęųpępps

važiavim.e pįymą karią dalyva
vo ir Vilniaus kramto ūkinin
kai. Juos menkesniu apsirėdyr 
įpu, ęuyąržyją laikysena iškar
to buvo galimą išskirfi iš kitų 
ūkininkų eilės!

Ir tame suvažiavime pįrmą 
kartą jau nebedalyvayo Ęląipe- 
dos krašto ūkininkai! Lietuvą• l i J. •»' »

toliau pasistūmėjo į rytus įr 
pasitraukė jš vakąrų! O juk taį 
ne pipynas Lįet,uvps istorijos 
atsitikimas, kuomet Lietuvą tu
rėdavo didesnius fąįmejjmu$ ryr

voje turi labai daug priešų, bet 
kur kova išvengiama? —B.

(GALAS)

Įvairios žinios 
iš Lietuvos

Šiemet Lietuvoje pavasaris 
mažučiais žingsniais ir lėtai žen
gia pirmyn. Štai jau balandžio 
menesio pabaiga. Kitais metais 
tai būdavo sėjos metas, o da
bar dar pąšąlas neišėjo ir net 
gyvulių negalima išginti pasi
ganyti. Tai retas toksai lėtas 
pavasaris. Aišku, ųkiniųkai ne
rimauja.

Žemės ūkio darbininkų klau
simas šiemet nėra taip opus, 
kaip seniau buvo, nes tikimasi 
jų gauti iš karo atbėgėlių. Jų 
jau daugelis iš ūkininkų pasi
samdė laukus dirbti. Tai ir tojį 
spraga šiaip taip užkaišiojama. 
O be to, motoras žemės ūkyje 
vis labiau įsigali, kuris žymią 
dalimi pavaduoja žmogaus rau
menis. Juo labiau, kad tiems 
motorams varyti jau įsigyta ii 
skystojo kuro.

Šiemet žemės ūkyje busią 
bent kiek atmainų. Kadangi 
eksportui rinkos bent kiek pa
sikeitė, tai ūkininkai jau ma
žiau augysią bekoninių kiaulių, 
bet daugiau sėsią lipų, kurių 
rinka dabąr ypatingai gera!

Žemės ukiui kryptį sėkmin
gai nurodo pačių ūkininkų ve
dami kooperatyvai. Ne juokai, 
pereitais metais visos Lietuvos 
apyvartos 60% sudarė koopera
tyvai! Tai jau numanu, kaip gi
liai į Lietuvos gyvenimą koope
ratyvai įleido šaknis! Vadinasi, 
Lietuvos ūkis aiškiai eina vi
suomenine kryptimi. Visokie 
tarpininkai stjpriai visais fron
tais spaudžiami ir išstumiami.

Lietuvoje jau yra tokių vie
tovių, kur kooperatyvai preky
boje vyrauja! Sunkiau gamybo
je, bet ir čia štai pieno ūkis 
veik visu šimtu procentų jau 
kooperatyvų rankose. Pieno ga-

tinių metų buvo susidariusi to
kia būklė, kad miestuose dar
bininkų buvo per daug ir dėl to 
nuolat didėjo bedarbių skai
čius, o žemės ūkyje, kur ypač 
paskutiniais laikais darbinin- 
kaųyą- sąjygob ir atlyginimas 
yra neblogesnis, bcl vietomis 
geresnis, kaip miestuose, dar
bininkų jautėsi didelis truku
mas ir ūkininkai turėdavo ap- 
važinėti kelis valsčius, kol su
rasdavo samdinių. Turint tai 
galvoje, Vįdaus Reikalų minis
terija išsiųntųiėjo apskričių 
valdyboms ir pirmaeilių mies
tų burmi^trąins aplinkraštį, 
kuriame sakoma, kad prasidė
jus pavasariui, ruošiamasi mie
stuose įvairioms statyboms, o 
provincijoje stambiems kelių 
tiesimo ir melioracijos dar
bams. Kadangi ankstyvesniais 
metais tokie darbai sutraukda
vo iš žemės ūkio daug ūkini 
būtinai reikalingų darbininkų, 
tuo tarpu miestuose bodavo ir 
dabar yra nemažas skaičius ne
pakankamai darbu aprūpintų 
žmonių, todėl šiais metais to
kiam nenormalumui išvengti, 
žinybos, kurios vykdys .darbus, 
susitarė, kad statyboms mies
tuose, pienių ir geležinkelių 
staįybąi bei ųielipracijos dar
bams rei|<aliųgi Jarbiniųkai bus 
samdomi tik i$ miestų darbiųįn-

mi,estų saviyaįdybių darbo bir
žas. Darbininkai iš kaimų prie 
statybos bei melioracijos dar
bų nebus samdomi. Jiems pa
tartina dirbti žemės ūkyje, kur 
taipogi reikalingos darbo ran
kos ir toli gražu neblogesnes 
darbo sąlygos.

MASKVA. — Prieš Velykas 
pradėtos Maskvoje Lietuvos ir 
SSSR derybos dėl susisiekimo 
patobulinimo Vilnius-Kena-Gu- 
dagojls geležinkelio ruožu bai
giamos. Tariamasi dar ir dėl 
traukinių perdavimo Stasylų 
ir Varėnos punktuose. Stasylų 
ir Varėnos pereinamieji punk
tai Jaųgiaųsiai tarnausią Lie
tuvos prekių tranzitui
SSSR teritoriją į Rumuniją.

Pagrindiniais klausimais dėl 
Lietuvos prekių tranzito per 
SSSR teritoriją ir dėl tarifų 
jau susitarta. Derybas numa
toma baigti balandžio 10 d.

per
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KAIP LIETUVIAMS TEKO Už LENKIJĄ
KARIAUTI SU VOKIEČIAIS

Laiškas Iš Dūkšto (Švenčionėliuose)

NAUJIENOS, Chicago, Jll. ’

(Žemiau seka Idęąnus laiškas nuo 
Dūkšto apylinkės gyventojo K. Ve
ličkos, kurį neseniai gavo chicagie-! 
čiąi pp. S. Veikos, 4X19 South. 
Ashland avenue. Laiško rašytojas 
buvo pašauktas Lenkijos kariuo- 
ąienčn, kai kilo su Vokietija, 
ir jis aprašę ką fronte patyrė, P-as 
K. Velička yra chicagiečiij 
liekų giminaitis).

(Žiur. ‘N.” nr. geg. 17,

pp. Ve-

18, 20,

(Tęsinys)
Po to ilgojo mūšio 

nepanašus į žmones, bet gavom 
progos pasilsėti. Turėdami lai
svę vienai dienai, savaitės ar 
daugiau barzdas apsiskutom, 
nusiprausėm ir apsivalėm. 
Jautėmės vėl kaip žmones. 
Kaip gera nusiprausti, dulkių 
nusikratyti tegali suprasti tas, 
kas per savaitę negauna van
dens veidui atgaivinti. Gavom 
tą dieną ir po kepalėlį duo
nos, bet saldainių, kurie pa
laiko kareivio gyvybę, kai ma
ža yra kas valgyti, nebebuvo. 
Visi gautuosius nuo civilių jau 
suvalgėm.

“Stebuklingas Kareivis“

grįžom

apsuptį iš ‘Visų pusių.
“Iš kur jus žijioi?” jis mums 

.(įrą.ų^iįkai ątsąkė.
“Nagi”, sakom, ‘iš šiaurės 

pusės visus musų taborus pa
ėmė, o dabar artilerija muša 
iš vakarų ir iš pietų ...”

Tada ir jis prisipažino, kad 
taip, ir sako, ramindamas,

“Žinotu berniokai, mes esam 
vokiečių apsupti viduryj, bet 
ir vokietis yra mūsiškių ap
suptas platesniu diržu.”

Vokiečių Lapeliai
Kaip tik tuo laiku vokiečių 

orlaivis pradėjo mėtyti lape
lius, ir mes pastvėrėm kelis. 
Skaitom ką rašo. “Mieli karei
viai,” ,sak,ė lapeliai, “ko jus 
nemetat ginklų iš rankų, ko 
jus kariaujat! Jūsų vadas 
Rydz-Smigly jau antra diena

NA UjLeNŲ-ĄCM^ 'Kėni®”

HKMĄ4NP, — •‘‘TMJjgto f(es,t.ivU1lyj,e”
hotoftd^j Ąkflito Stotos apie l<a;^ j.ų gjintijjčj.rj.

.................... Į Į ,/____________________ . __________________x ‘.t j 'j"; „ 'i, m jaaa'n "i ........ j

T

musų kuopos visi laikėm už 
stebuklingų. Jo šautuvo med- 
galis buvo kulkos sutriuškin
tas, mundiras kulkų lyg bičių 
sukapotas, net avalines aulai 
vietomis buvo prakirsti, vienok 
jią išliko syeikutis. Nuo to lai
ko visi mes jį vadinom “Cu- 
dpwny Zolnierz” — “Stebuklin
gu Kareiviu”.

Fronte dalykai nėjo labai 
gerai, ir kai poručninkas atė
jo, mes paklausėm, ką dabar 
darysim, juk esam vokiečių

“NAUJIENAS” TURJ 
ĮSTEIGUSIOS1 '

“TRAVEI4NG 
BUREAU”

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

Turime ągenturas, lai
vą, traukinių, bųs.ų ir or
laivių.

NAUJIENOS
,739 Sp. įlALSTEP ST. 

Chicago, 111.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRĄUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

f APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• AFDRAUŲĄ ULNGŲ.
• TĄVEĘNŲ jj- jiąpjj ęąyj-

ninku, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
UUe?.

Gudrus, biaurybes, vokie
čiai, sukeikė poručnikas. Mes 
juokaudami jam pastebėjom, 
kad gal ir Motina šventoji ant 
lenkų užpyko, kad stebuklo 
ant Vyslos prie Varšavos šį 
kartą nepadarė kaip tais 1920 
metais, besimušant su bolševi
kais. A

Netoliese prabėgo berniukas 
su laikraščiais, šaukdamas 
“Glos Lwowski”. Nusipirkom 
laikraštį ir godžiai pradėjom 
skaityti. Iš jo pirmą kartą pa- 
tyrėm, kad pusės Lenkijos jau 
nebėra, ir tik didvyriškai gina
si Varšava ir Lwowas. Čia, 
prie Lwowo, ėjo už vis didžiau
si mūšiai.

Kaip tik tada atbėgo uždu
sęs kareivis ir liepė musų ka
rininkui su minosvaidžio buriu 
skubėti pas poną Kąpitoną. Vi
si išskubėjom. Jau buvo p a va
karis. Ir uždavėm mes vokie
čiui garo, gal kilometrą ar dau
giau nu.vijom už miesto. Bet1 
.vpkį.e.ty^ buvo mus apsupęs 
kaip čebatąę koją ir apsisukęs 
ėjne 
r-i”. 
vąi^ 
gok 
gjįžų žmonių b.aktį mų- 
,$įp. įj klaidų lenkai pa-1 
darė. Musų 8-tą kuopą beveijk 
visą išmušė patys leųkai!

Baisi Klaida
Bųyo taip, kąd £eši kareiviai 

pąbėgo nuo ugnies į miestą.1 
Ųž.kljupp juos kapitonas ir su
laikęs pąklaųsė kų jie .čia da
ro. Kareiviai jajų sumelavo,’ 
kad beveik yisą m1^1! 
išmušė, o likusieji pasidavė’ 
vokiečiui į nelaisvę. Sako, “Tįk 
mes šeši įšbegom!”

Ęąpįtonas tą.da paklausė ,tai 
kas dabar ųžįma Kųbųą Nr. 12i 
(jLąi buvo musų poziciją) ? Pa
bėgėliai ą.tsąkė, ka,d piripą b,uT! 
yų mųsų”, o dabay vokie,čm. Ir j 
įjepė tada kapitpųas stipria ar-.

Iškilminga Shower 
Pare

Gegužės J9 d-, įvyko labai 
iškilminga “Bahy shower pare” 
pp. Mija,uckų name, adresu 
1837 S. 49 Ct., surengta jaunu
tei n. Aldopai Milane,kas, bu
vusiai Cukuraitei.

Nantas buvo labai gražiai iš
puoštas ir kiekvienam tarpdu- 
ryj kabėjo garnys arba lėlė. 
Stalas irgi buvo papuoštas ir 
apkrautas gardžiais valgiais ir 
gėrimais. /

Daug žymių svečių atvažiavo 
jr lįnjksmiimsi lig anksto ryto, 
Įtikėdami jauų.ųtei Aldutei 
daug ląįmės, vyko namo 
‘gaidžiais”. —Onytė

ųiųins keršyti už tą ‘ga-' 
Jj-Ck piųiiis pyl,ė šautu-' 
ir ką n u ulėmis, kąd sau-; 
dieve kąs buvo. Mažai

NAUJIENŲ
. Ratinėje per 
A. pYPKEVičiŲ

1739 S, Halsted St

Raštinį atdara Jcas vakaras 
Iki M vai. Sekmadieniais — 

vąL popiet.

Gursijikites “N-lw
Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* lie
tuviai Įgyja naudin
gu žinių ir gerų pa- 
WpfciPin»H,

ną. Mųsų kuopą teų teb.ebųvo ųr, 
yi?ai nemanė pa?į,trąuk,ti. J3et 
kai pjadėjų į mų$ pįlti ajĮileri- 
ją iš ųžpąkalję, tąi lųrėįęąi 
trauktis. |O ųįą kupidonas bu
vo davęs įsakymą Uitiem? ka
reiviams į mus šaudyįį, vi? iųa- 
nyjdamąs, kad mes vokįe^iaį. 
Taigi, iš £6Q kareivių, buvusių 
kąlnę, musų tįk 40 gfįžų.

Musų yadąį daug tokių klai
dų padarė. Matė, kad įlenki j a 
prafąįm.ėjų., tąį jiem.s $ąlvosą: 
kaip ir susimaišė, gį.rti yąikš-, 
čiojo. Vienų godžiu, niektų’ 
tvarko,? P.ebuvp. Mums atrp.de,. 
Jca.d didesąė (Įąlis Lenkijos bu
vo purkuota. Sąyo pflajyįp 
mes niekur neųiafėm, neiųątęm 
nei tanko. O prieš galingus ir 
mQ.tojįzųo.tus vokiečius kągis 
darysi?

Pą?jęuį? .tokia ir bųv.ę tą Jen- 
kų k.arį.iropmnė. Kol yadąi ant 
kąbbeyįaus sėdėję, taį dar

M Dmiuose 
; Dabar Or ažįay 
Negu Vasara

SU

J.šsiėĮmė įgudimus
Vedyboms

(■Chicągoj)
Jerome Rasovich, 20, su Phy-

llis Nemerowski, 19
Mathew Sukalauski, 27, su

Petronella Kupstis, 26
M. Taraila, 23, su Sophie

Vojnovich, 22
Michael Kalny, 36, su Marie

Mitchell, 36
Daniel Shumack, 43, su Ste-

11a Rutkowski, 31
Charles Petutis, 24, su Jose-

phine Puda, 23
Kenneth Major, 22,

rence Kuzas, 22
Charles Naginskas,

Mary Kreivis, 43
Bruno Rosekauskas,

Dorothy Lazzara, 21
William Buckley, 23,

le Zutaut, 21
Chester Radziowonowicz, 27,

su Hattie Budginas, 22
John Nakarickas, 21, su An-

tpipeįte Okoąickas, 18
ĄJbept Tumasjopis, 2,6? su Cą-

Yąsairą, ^6
PąrpkJ yVągnpr, 22, su Har-1

,rįpt Beųeski, 23
frąųk P,iterim» .25, SU Lųcille

Ęą^rik^ 21
.John Zimmeir¥iaU> 28? su Ją-

^eikaląuja
Perękirų

Bernice Surm# flu.O Ęmnm

Gavo
< _ • r z*

Perskiras
Loąi? Ambros nuo ęhrisįinei 

Ambras

su Flo-

• Bayerinimai Paike.
•Stovyklą-ulųjų yjelo^e buąįa-' 

y,oja du naujus “vvasli^ooųąs”. 
Keliai išlyginai, duobėj ir ge
nios vietos, stovyklautojų pa-' 
tegumui, iškeltos, išlygintos.- 

įdegusio 
ftkattlty pastaty-

■■

i/- PW«*W ^gV-1 
?ės Par«'

H#*1 ,W juo ’I 
jf (įeiti pą-'

Jau ne-1 
j^ęiji pusikę? ^t.yįažiuoja.

AeŽ!taflli«pj wa|įėsf daug

J3ųyf) Iftįiju mėgė-
j.ų”, įį.fifĮįi fffif $,t<>vyklą-
yę. j.W Wdų č'9 
.ąp.Wgyy9W N? ruošiasi,
per vasarą bų^.. Pp- .Muriną) 
Iš pasislą-

.   * . • ' z z •

Stų<denlų EkskyrsjijpL
I

Pj^eįįp se^t^cįjeųjo yakąrą į, 
Indįąua Dujies Stąjte P^rk’ą; 
aįtvyko trys busaį su S;tųden-. 
tąįs įš įllinois uųįyejsiiteto. 
sjt.mįįjuoiti gam^- i\wfcmgaį, 
Sųs.tąlė ąpje it.ų^įųą ‘Leų|tų”,į 
Sųsj.uoštė į jus pųįtųjlų^ susįkurė 
lą,uke kebs Jau žus b’ kas sau 
gaminosi yąkajiejję. Bei ąpsi-. 
Pliaukš bangus slųjgą pąpįiu- 
pp sbwbw yis$Į
ųąkib ir seikmadįeųjo jyitų. Ne-' 
Žįųjįut įį.eiųųs, FF ??nit.ij 
Sitųdenlai įj sttųbepfe., prpfe-. 
SOjių vedinį, išsmupšė ųųjpsty.- 
bęį ,e|kstur^įjąi į girių?, jį|k tie. 
pųsiliLę stoyykiiOje, kujje ner 
tųrėjo gųųiinių bąlu ąj ‘ra i n-, 
kpčįp”. Pį<skursįj.a pasidalino 
į gvi grupes: tie, jkųjie turėjo, 
teleskopus, bųčjo į pąežejj. o 
tie, kurįe be^e?į da
lias ir k. de^es ir įmygus—nu-. 
«■> • • • • • ’ėjo į girias.

<

Žydinti Gamta.

iMuuttmmiuwumummvdrauunwuiiMĮiĮnĮti>u^

=Kabio
Budriko Radio 
Proą^ąąi^s

Pereito septintadienio vaka
re Budriko rądį.p programas 
b.ųvo geras ir gerai išpildytas. 
Painipmkųi ^Giedraitis ir Cha- 
pąs gražiai padainavo dvienu 
baįsai?, “Du broliukai k.ųm- 
gąi”, “Ątskrenda sakalėlis” ir 
kitas daįnąs. Orkestrą davė 
grąžų mąršj ir kelįas geras pol-' 
kųtej?, o Makalai gerai su vai-

|į,ė sąvp pųitUgiių ^ųųgalikę”? 
’ Rupšią?i pųjbųypjti ilgesnį laį-! 
jkų, Pp. ^[įlĮmpįtąį pųp seniau; 
; pąsįstąįė ?(ąyp ‘‘rp^ejrvenką” 
tame pačiame kalnelyje, kur

■ praeitą vasarą ‘‘kempino.”
Taip. Mat, ir paukščiai pą.-i 

vasarį sugrįžta į savo pirmyk-t 
ąčias vietas. |

Nebuvo “Muzikos“. 
v .

Sakau, lietuviškai žlmogausi 
“dušiąi” bus malonu nors yąr-^

Kitę kart čia net miškas skani-

vos, purienos, l)ogwood, Jųne- 
b.erry, Collimbine, Lupine, mė-

I *

dėlių ir augmenų.
Giria pilna įvairių šviesių 

spalvų ir žiedų kvapsnio.

Ieško 17 Metų , 
Mergutės ;

Gegužės 14 d., dingo 17 mę-; 
tų mergaite, Lucy Flower mq-! 
kyklos mokine, Helen. Kiinger,! 
mm 413g Lakč stre.et. Tą die- 
ųą, įšlippsi į$ gatvekafio pri(e< 
Madison ir Keeler gatvių, jii 
pradėjo mti namų pusėn, bet' 
jų impą?iiek.ė jr ųuo to laiko 

kląpsė, p kaip tįk jų nebųyp, tėyąj paturėjo jękios žinio? 
tai kar.eįyiai įš įrpąfo ir b«g°‘’apie ją. įie ępiėja, kad ji buvo

(Tęsiijys rytoj.) ,• |p»®r.ob.to-

PIRKIT NAUJA 
<Ghryaler arba Plymoulb

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliaii Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kąinęs. Lengvi išmokėjimai Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenne
Phone Virginia 15X5

Jyitas Budriko radį o progra
mas bus keįvmtadieųb) vaka
re, ųųo 7 iki 8 yaj., Cbicągos 
įąįku. Bus gėjas .Choras, gra- 
žji ųmzįka įr linksmos Jųmęlics 
dainps. Taipgi bus svarbus as- 
meųų ir draugijų pranešimai 
ij Dėdė Pasakorius su savo 
gardžiais juokais ir giliais gal- 
yęsukiai?. -—liūdi o Mėgėjas

vb sąyo “smuiką.” tinote, Lie-. 
tuyos pavasarį primindavo. 
Bet šį kąjtą, dėl Lietaus, šis 
“kobccytąs” neįvyko, Vietoje. 
Lp, wipur-\vill pagiedojo, p au-( 
štąn,t “rabinai” savo giesmes 
užtraukia. —Skautas.

FR.^GETTING
IIP NIGHTS
Ajnd Olhcr F.unctional ^ymptoms of 
KIDNEY WEAKNESSES

■Take KIDANS now and relieve stūfering 
and diseomforts of Backache and Leg Pains

Hreąuent, Scanty and Burning PaBsage— 
Unndtural Odor—Lobs of Energy—Head- 
dėheft. Dizziness, NervouBness—caused by 
fuąctional Kidney and Bladder Disorders.

KIDANS work naturally. They aid kid- 
neys and bladder to funetion normally, 
efficiently. They keep the blood stream 
more free from wa8te matter, acids, poisons. 
They relieve prcaent distress and thus ward 
ofl more serious kidney ills which may fol- 
lo,w. They are Efllcient, Safe, Reliable. 
Many thpusands report entire satisfaction. 
Takep ąęcording to directions, KIDANS 
brings desired results or the trial is FREE 1 
MONEY BACK GUARAN7EE!

Deposit $1.00 with your druggist for two 
boxes of KIDANS. Ūse one box. If not 
entirely satisfled with RESULTS, retu r n 
other box to the šame druggist and your 
rnoney wiir be resfunded. Start KIDANS 
Kidney Relief today. KIDANF is sold by 
Rakštis Drug Store, 1900 Šo. • 
Hąlsted Street.

MASTER WIND0W SHADE €0.
S. J. Vonęirąjk Teį. JLafayette 4560

Lajjgąnj [Tžxl.;innaJbs Padarom ant Užsakymo
FIRANKOJVI .LAZDAS.. MES NUMIERUO.I AM IR UŽKABINAM 

TAVERNOMS, "RAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLJNDS 
18Q3 W£$T 47tb STRĘJET (ARTI tyOOb ST.)

BALSO LAVINIMAS IĘ VIRIMAS, KALBOS: ITALIŠ
KĄ!, LRANCUZIŠBAI, VOKIŠKAI JR RUSIŠKAI. 

AMĘRIGĄN OPĘRA COMPANY

MADAME DEL PREDA, 
LEONARDAS BRUNVALDS

3171. N. Clark Street
Šaukite dėl kainų BUCKINGHAAI «707

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nątban Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale 
4707 S. Halsted St

T,ei. Boulevard D014

Tel. CICERO 5306

C. & M, PAUGA
DISTRIBUTORS
y| Parduodam geriausį ir 

stipriausi
FOX HEAD ALŲ 

Vynai-Likieriai-Geritnai 
į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Vicior Bagdonas
LOCAL _

MOVING
Perk raustom torn irius, pianus ir 
visokius į . - ___
.Vežam j farrpąs ir Jotus miestus 
Žema kaina, 
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miestų dalis.

3212 So. Halsted St.
šaukit TeJ. VICTORY <0066

LONG DJSTANCE 
JOVING

.. ------------  pianus ir
rakančius ,bei štoruš

, , ....... t
Musų Darbas ga

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
rel. ENG. 5883-5840
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

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

Ks......  * 13.50
prabuvimas $cn nn
Ligoninėje .................
RAUDONGISMV Ofl
Išėrųimas ir Ligon. fcw«W 
REUMATIZMAS CO
Greita Pagelba .......
GtDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 Art
ir vaistai .................... I - W
DOUGLAS PARK IIOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

■ /.. ■ ................................. ■ .. ......

50, r

23,

su Ade

opme
arę u s

iš stotiem

>5

Kasdien nuo .8:3,0 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto

<?8‘rsst y^haysiąs žinias, 
muziką ir hipis įdorpius 

pranešimus.

- ---------------------------------I—----------------------------

[AIII'V.

Kaip tik užsi
dirbsiu, pradėsiu 

laupyti 
NAUJIENŲ 

SPULKOJ

FINE kaimo 
VALANDA

Naujienų
Ir Iiįdęliai Yra

VANDENS, taip 
GERAS ŲIĘTUVIS

atrp.de


I

NAUJIENOS' Chicago, III. Trečiad., gegužės 22, 1940

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS1*1

TRUMPAI APIE VISKĄ K TORONTO PADANGES
Kas Verkia: Yla ar Salė?

Ylos Balsas 419. Nr. salės 
pirkimo reikalu štai kaip ra
šo: 1

“Beje, tie pcckcliai jau per
šasi prie salės pirkinio. Girdi, 
SLA kuopa norinti prisidėti 
Sūnų ir Dukterų draugijai su 
tokiais trukšmadariais ne po 
keliui. Juk nėra Toronte nė 
vienos organizacijos, kurioje

no parengimo pati viena. Ji 
visuomet spiria šuninę turėti 
partnerius, nes komunacių1 pa
rengimus niekas nelankytų. 
Sūnų ir Dukterų draugijos na
riai nepriklausą ir nepritariu 
komunistiškai ječeikai, turėtų 
pasipriešinti ir uždrausti šuni
nės išnaudojimą 
kos literaturkos 
Šuninė rengdama 
daugiau publikos

komunaciš- 
reikalams. 

viena turės 
ir nereikės

gazetoje 
verkia, 

kad ją

po bažnyčia jų negalėjo laiky
ti. Tokių trukšmadarių priė
mimas reikštų tik bėdą.”

P-as Yla dažnai 
krokodilo ašaromis 
kad nėra Vienybės,
griauja socialistai. Susivieniję 
galėtume nudirbti didelius 
darbus, nes vienybėje yra bro
liškumas. Yla pamatė “Naujie
nose” SLA kuopos mintį, na
mą ar salę pirkti bendromis 
tų pašalpinių organizacijų, jė
gomis ir visų Toronto pažan
giųjų lietuvių parama, kad 
Toronte lietuviai turėtų nuo
savą pastogę susirinkimams ir 
parengimams. Namo pirkimas 
bendrai visų organizacijų ir

tai komunistinė ječeika jumis 
nenubaus išmetimu, kaip kad 
darydavo /anksčiau, mėtydama 
kiekvieną, šiandien tokiems 
išmetimams kelią užkirto SLA 
kuopos įsisteigimas. Bijodami, 
kad išmetimu nario nenugąs
dins, nes yra kita draugija, 
kuri priims, už tavo centą 
mokės pašalpą— apdraudą ir 
nemėtvs. Tuo budu komuna- v
ciškos literaturkos ječeika

niau.

ne

šė-

N A CJ1EN V-ACM E T<»lnptioi<>
NANCY, FRANCIJA. — Vaikai smalsiai žiuri į duobę, kurią išmušė iš nacių 

lėktuvo numesta bomba.

Vėl vieno lietuvio netekome VO pas mus atvykusį “Pirmyn” 
šių metų fiefr 16 <1. trumpai «hor’> vienok dau«l'ma« ^LA 

Iširuos nntri.l,. Ji klloPos nan1 l’CP«sekC jų pa-
vyzdžiu ir monti eaEečių pasi
klausyti atsilankė. Reikia vil
ties, kad prie dabartinių aplin
kybių ir akivaizdoje staigių pa-

lį lietuviams gerai žinomas Ka
rolis Pečiulis, nesulaukęs ne 6(> 
melų.

Velionis buvo vienas iš pir
mųjų ateivių lietuvių šioje ša-

se visokie boikotai sumažės ir 
d.dėsnis žmoniškumas kent pa
rengimuose padidės. Nežinau 
kaip kitiems, bet man “Jauni
mo choras” patiko, jo bendras 
dainavimas daug slipresn s už 
musų chorus; gal būt, todė, 
kad jis turi nepalyginamai ge
resnį mokytoją, o gal būt ir 
geri balsai, o ypatingai basai 
yra didelė paspirtis chore. K’ek 
silpnesni buvo solistą’, due’ai 
Ir kvartetai, bet to priežasties 
iš pirmo karto negalima spręs
ti. Gražus buvo mergaičių či
gonių šokis, o dar gražesnis — 
tai musų mylimas tautiškas šo
kis klumpakojis; jį jaunuoliai 
atliko ir gražiai ir gyvai, gal

sunkaus darbo, gražiai apsirū
pino senatvėje. Buvo nevedęs 
ir gyveno visą laiką pas švoge- 
rio Petrušaičio šeimą. Vel onj 
mylėjoJr gerbė visi lietuviai; 
jis savo linksniu budu ir gera- 
širdingumu įsigijo s'mpatiją 
nuo visokių žmon ų, nes kam 
gerą padaryti ar kur kam kuo 
nors pagelbėti jis taipgi neda
rydavo skirtumo. Todėl jam 
mirus, jį tinkamai ir užpelny
tai gražiai Petraičių šeima pa
laidojo, jo draugai ir pažįsta
mi nepagailėjo sudėti atsisvei
kinimui daug gražių vainikų. 
Velionis palaidotas pagal jo no
rą su bažnytinėmis apeigomis 
katalikiškose kapinėse. Pi___
sė prie sūnų ir dukterų draugi
jos, kuri kaipo savo nariui rū
pestingai prie laidotuvių prisi
dėjo.

Velionio šermenyse teko nu
girsti iš jo švogerio Petraičio 
stebėtiną velionio nujautimą. 
Vos pasijutęs nesveikas ir ke
letą dienų išgulėjęs lovoj, ve
lionis pareiškęs švogeriui, jog 
daugiau nebesikelsiąs; g’rdi, jis 

j jaučiąs, kad mirtis jau arti. Jis 
esąs tikras, kad mirtis jį pa
ims j nežinomąjį pasaulį ket
virtadienio dieną, nes tą dieną 
jis esąs gimęs; tą dieną norįs j 
ir mirti. Jo nujautimas išsipil
dė, — sulaukęs ketvirtadieni.) 
lygiai 12 vai. dieną 
užmigo ramiu miegu.

Gal lai ir stebėtinas

riuos pastarieji apšaukdavo 
“socialpardavikais” ir kito
kiais keiksmažodžiais, nepa
miršta suminėtų budelių pada
rytų ir daromų žmonijai 
skriaudų, ir pagal savo išgales 
kovoja prieš budelius.

Antifašistas.

šankinu salės pirkimo reika
lais, tai jie pasirenka kitą laik
raštį už organą, šiuo atsitiki
mu ‘Naujienos” ir “Keleivį”.

J /Hilo 1 . . « y v

ril lau ^,s *)UV0 Srazus uz kad sa-
Taigi, Naujienų korespon

dentai kaltina ne Simu ir du
kterų draugiją, bet komunaci- 
škos literaturkos ječeikos gru
pelę, kuri kiršina sunų-dukte- 
rų draugiją su kitomis draugi
jomis ir kelia nesantaiką tarpe

va s.

tažuodamas pradėjo nenoro
mis “pravesti visus atsišauki
mus”. Tą faktą kaip p. J. Yla 
su savo Balsu padėjo “pirkti” 
winnipegiečiams salę, yra win- 
nipegiečio Kazio Beniušip ap
rašyta “Naujienose” 80 n r. iš 
balandžio 3 d. Pasiskaitykite! 
ir pamatysite, kokius “galgo- 
tes” kelius turėjo praeiti win-

rini ir kitos draugijos esančios j Vienybe loronto lietuvių tar-1 nipegiečiai, kol nusipirko sale 
“trukšmadariai”. Girdi, su jaisįpe turi įvykti ir ji vėliau ar kaip p. Yla su savo L. Bal- 
nepakeliui. Jie niekur uoga 
pabūti. Ju jokia organizacija J p- Yla ir Co. jos nori t 

nori.

linu Toronto lietuvių vienybei, 
gražesniam ir kulturingcsniam 
jų sugyvenimui. Tai p. Y. Yla 
bijodamas vienybės ir gražes
nio lietuvių sugyvenimo, gąs
dina jo įtakoje esančius lietu
vius. kad SLA kuopa, jos na-

Visokioms neapykantoms ir 
nesan lankoms turi būti pada
rytas galas, tada nekaltinsite 
kitų ir jūsų niekas nekaltins.

nelaiko. Net po bažnyčia ne
galėjo laikyti. Bet, antra savo 
didumu (po šuninės) SLA kp. 
juos ląiko.

nežiūrint, ar su pasitarnavo jiems. Toronto 
ar ne- lietuviams salė seniai rcika- 

ilinga ir seniai Toronto lietu
viai galėjo salę turėti. Bet p. 
Ylai buvo daug svarbiau lurė- 

rc- (i Maskvos konniYiištinį popie
žių Staliną garbinančią gaze- 

is su savo.telę ir sau duoną, bet ne salę. 
Winnipegie- Bet laikas prispyrė torontie- 

Štai to čiams turėti salę. Ir kai SLA. 
“didelio” vyro pagyros: ‘To- kuopa pasiryžo Kanados-A- 

«i:«: ---i 1-,-i -į padedama

“Geras Salių Pirkėjas

Komunaciškos gazetos 
daktorius p. Y. Yla Balse 420 ( 
n r. i 
Balsu

juos už rimtą ju darbą SLA. 
kuopoje. Yla džiaugiasi, kad 
po bažnyčia juos negalėjo lai- čiams nupirkti salę, 
kyti. Bet komunistų nei iš baž 
nyčros, nei iš skiepo nemėto, rontiškiai Naujienų peckeliai! merikos lietuvių 
tai reiškia, kad komunistai šaukia Naujienose, kad Liau- (nusipirkti sau, kuri butų bu- 
yra geri kunigo klapčiukai-, dies Balsas 
Atvirkščiai, jiems vietos tenai į pirkimui. B 
nebūtų. Nepavydim p. Ylai to 
džiaugsmo. Yla mano, kad 
lokių “trukšmadarių” priėmi
mas reikštų bėdą ir jis sako, 
kad: “kuomet bus daug sali
ninkų, salė turės verkti.”

Tiesa, kad SLA kuopos ir 
Simų dukterų draugijos susi
tarimas reikštų bėdą, bet ne 
Sūnų dukterų draugijai, ir 
SLA. kuopai, bet p. Jonui Ylai. 
Verktų ne salė pašalpinių dr- 
jų nupirkta ir išlaikoma, bet

dies Balsas priešingas salių Vus prieinama visiems Toron- 
Bet kas i

vvimiipegiečiams pravesti vi-'buvę reikalingi, 
sus atsišaukimus sąryšyje su 
salės pirkimu?”

Tai nešaukia,

Toronto, Kanada
Neteisingas užmetimas
“Naujienų” Nr. 116, Kanados 

Lietuvių žinių korė pondentas, 
rašydamas apie Motinos Dienos 
parengimą, rengtą per Aušro;

NAUJIENŲ-A'CME Telephoto
Gen. Maxime Weygand, 

naujasis aliantų armijų va
das, kuris liko b paskirtas į 
vietą gen. Gurneli n.

dėmę vakaro rengėjams, kit.ap 
vertus, Aušros chorui. Esą, kas 
tai iš rengėjų pusės kam tai 
siuntė “nevisai švarias repli
kas’. Kadangi koresp. aišk ai 
nepasako, kas, kam ir kokiose 
aplinkybėse tas replikas siuntė,

Gražiai išpildė smuiko salo 
jaunutė lietuvaitė Z. Juškevi
čiūtė; ji, matyti, tam turi ga
bumo. Gaila, kad choras mums 
neatvežė savo gabiųjų šokikių 
Juraityčių, kurių mes tikėjo
mės matyti. Turint minty, kad 
chorą sudaro meno ir dailės 
mylėtojai, o ne profesionalą1, 
lai trukumai, be abejo, neiš
vengiami. Gana to, kad randa
si noro dalintis su kitų koloni
jų lietuviais savo atsilankymu 
ir gabumais. Chorą 
giausia jaunuoliai, 
vių vaikai. Džiugu, 
skirtumų ir mezga
musų jaunuoliais be jokiu poli
tinių sumetimų. Montrcallečių 
pasiklausyti susirinko gausus 
skaičius lietuvių; o buvo ir 
gražu ir smagu, nes senai se
nai lietuviai beturėjo tokią di
delę viešą įvairios publikos su
eigą. .

sudaro dau- 
musų lietu- 
kad nedaro 
pažintis su

amžinai

ko senai laukiama vienybė, 
gražus sugyvenimas. Atrodo, 
kad Yla ir Co. kurstydami lie
tuvį prieš li< 
prieš draugiją, 
ninės naudos.

tuvį. draugiją 
turi iš to asine-

Ar Kaltina
Dukterų Draugiją?

Yla nori įkalbėti, kad SLA. 
kuopa “Naujienų” korespon
dentai kaltina Sūnų ir duk
terų draugiją už nesiskaitymą 
su jai.s. Niekas sūnų ir duk
terų draugijos nekaltina.-šioje 
draugijoje, kaip ir SLA. kuo
poje, priklauso įvairių įsiti
kinimų lietuviai. Naujienų ko
respondentai kaltina komunis
tišką literaturką ir tą komu- 
nacišką ječeiką, kuri skriau
džia Sūnų ir dukterų draugi
ją. Jei ne ta komunacių ječei
ka, šuninė turėtų jei ne orga
nizacinį ryšį su kitomis drau
gijomis, tai bent kulturinį ryšį 
ir mokėtų išvengti nuo tyčio
mis rengiamų parengimų ken
kimui kitų organizacijų paren
gimams. Bet komunacių lite- 
raturka ir jos ječeika stumia 
šuninę draugiją prie nekultū
ringų veiksmų. Komunacių li- 
teraturka nėra turėjusi nė vie-

met tas įvyko. Viena tik žino-j ko daug. Kada laikas ateina pa- 
, mir

tis neklausia tavo noro. Lai bū
na lengva svetima žemė dar 
vienam pasitraukusiam iš mu
sų tarpo lietuviui K. Pečiuliui.

Ligonių skaičius nemažėja.
Paskutiniu laiku tenka daž

nai rašyti apie susirgimus mu
sų tarpe. Bet ką gi darysi, kad 
musų padangę lanko nelaimės, 
kurios' neaplenkia nė lietuvių.

štai ir vėl turime keletą rim
tų ligonių. Savaite atgal iš pa
prasto “šalčio” musų SLA 236 
kuopos nario Igno Bieliausko

’ma, kad po programos, publika sitraukti iš gyvųjų tarpo,
linksmai šoko ir jokių nesusi
pratimų nebuvo pastebėta. Jei-

. apylinkių lietuviai yra kviečia- 8U P kas įvyk°> ^a* Lutų kū
gi padėjo(to lietuviams, kurie jos butų inj 'dalyvauti pavasariniame vę daug giažiau ir draugiškiau, 

„ > hc politinių piknike ir smagiai laiką praleis- įžeistas asmuo butų pain- 
pažiurų skirtumo, butų galėję ti IvVarne ore. Turėsime visokiu1 formavęs choro valdybą ar va
ja naudotis. Dabar perka Su- 

o sako tikrą! nu ir Dukterų draugija, ku- 
tiesr, kad p. J. Yla salių nemė- rioje vaidina nemaža yaidme- 
gsta, mes nesistebėsime ir štai nį komunacių ječeika. Ir psr- 
dėl ko: p. Yla “L. Balso 
zetos dargi vyr.

ka tik todėl, kad bijojo, kad 
redaktorius.1 SLA kuopa nenupirktų. Prad- 

Ta gazetelė turi skaitytojų la- žia padaryta. Ar Yla Toronte 
bai mažai. Ypač jie sumažėjo perkamą salę pirks taip, kaip 
dėl p. Ylos dvasiško tėvelio winnipegiečiams? Atrodo, kad 
Stalino susiženijimo su Hitle
riu. Ta gazetelė be nuolatinių 
aukų niekad negali išsilaikyti, 
ypatingai reikia didelių sumų 
komunacių keliu pradėjus ei
ti. Tai gazietelei vidutiniškai 
reikia apie 2,000 į metus. To
kia suma nelengvai sukeliama. 
Bet komunistai ją surenka. O 
surenka dėl to, kad kai iš ko 
net pasivertę prievarta, išlupa. 
Pavyzdį imu iš J. . Dudėno. 
Dudėnas apie po prievarta pa
imtus pinigus iš jo “Liaudies 
Balsui”, pats rašė “Naujieno-

uleję Ii tyrame ore. Turėsime visokių 
pamarginimų.

PASTABA.—Jei kartais geg.i-^ 
žės 26 d. oras nebus palankus, 
tai piknikas bus nukeltas į b.’r- 

1 žalio 2 d. Vadinasi, įvyks seka- 
iną sekmadienį. •—Komitetas.

Toronto lietuviams neteks eiti 
tais golgotos keliais, kuriais 
ėjo winnipcgicčiai dėl šios 
priežasties, kad p. Yla su savo 
“L. B.” štabu mano, turėda
mi šuninėje komunistišką je- 
čeiką, galės būti bosais nupir
ktos salės. Bet tai komunacių 
jeČe/kai sūnų ir dukterų drau
gija gali padaryti ir padarys 
galą. Juo greičiau ta ječeika 
bus likviduota, juo šuninei bus 
geriau. Tokios išvados prašo
si daromos Ylos panagirikų 
pasiskaičius. -r-Darb i n i n kas.

Toronto, Ont
Kur dingo “karštieji 

antifaš’štai”?

Buvo laikai, kada be skirtu
mo tautos žmonės, kurie save 
vadindavo “susipratusiais dar
bininkais ir kovotojais prieš 
fašizmą”, kai tik turėdavo ko
kį parengimą, visuomet atsi
mindavo Hitlerio žiaurų ir ža
lingą darbininkijai judėjimą, 
ir nesigailėdavo neapykantos

skųstis per spaudą ir kelti ne- 
, pamatuotas insinuacijas. Auto
rius pabaigoj sako: “Keistai ne- 
susitarimas ir nesusidraudimas 
rengėjų — vieni nuoširdžiai 
kviečia atsilankyti, užtikrinda
mi, kad jokių nemalonumų ne
bus, o kili pasinaudodami atsi
lankymu, skaudžiai lau tyko į- 
gnybti”.

Į tai galima tiek pasakyti, 
choras nėra kokia institu- 
ar kariška organ’zac ja, 
kiekvieno nario pasijudini- 
yra kontroliuojamas (net

apie kuriuos niekas nieko ne
žino, nes ne kiekvienas turi 
drąsos komunaciškų šunybių 
spaudoje iškelti. Pasiryžus 
kam salę pirkti, čia reikia

nenupirksi. Perkant kam nors 
ir kur nors Kanadoje salę, tu
ri atsidaryti antras salės pir
kimo vajus per kelis metus. 
Salės pirkimo 
lis po kaklu 
Winnipegiečiai 
komunacį Ylą 
kad jo gazeta
nipegiečių salės pirkimo rei
kalais talpinti jokių raštų. 
Mat, bijota savęs nusiskriaus- 
ti. Tik kai winnipegiečiai pa
statė griežtą ultimatumą, kad, 
jei “L. B.” netalpina jų dtsi-

vajus—tai pei- 
Ylos gazetai. 
pirkdami salę 
taip išgąsdino, 
nenorėjo win-

Montreal, Kanada
rašų. šaukdavo darbininkiją 
stoti į antifašistines organizaci 
jas ir kovoti visomis išgalėmis 
prieš Hitlerio gaujas. Tai buvo 
laikai, kada Hitleris dar nebu
vo susidraugavęs su Stalinu, ir 
ramiai savo budeliškus ginklus 
gamino. 7 ■

Bet dabar, kada budelis Hit
leris 
dėlių 
sias 
kada 
yra 
skirtumo lyties ir amžiaus, tai 
tie “karštieji antifašistai” iš
moko himnus giedoti, kurių jie 
anksčiau šlykštėjosi

O apiė budelius, žudančius 
kasdien tūkstančius gyvybių,

Vytauto klubo meti/is 
susirinkimas

Vytauto klubo choras ir dra
mos skyrius šaukia šavo meti
nį susirinkimą penktadienį, ge
gužės 24 d., 8 vai. vakaro, Vy
tauto klubo salėje, 2561 St. 
Catherine St. Ė. Visi choristai 
bei muzikos ir dramos mėgė
jai yra kviečiami atsilankyti.

Klubo choras ir dramos sky
rius gegužės 26 d. rengia pava
sarinį pikniką Tettreauville 
parke. Kadangi tai bus pirmas 
šio sezono piknikas, tai, reikia 
tikėtis, jog. bus sėkmingas.

Visi Montrealo kolonijos bei visai Užmiršo. Vieri tik tiė, ku-

ei j a 
kur 
mas 
ir tokiems nėra uždrausta savo
mintis išreikšti). Choras atsako 
už savo narių elgesį vtada, kada 
jie randasi scenoje, bet kuomet 
programas užbaigtas, tai nariai 
turi teisę elgtis kiekvienas pagal 
savo išmanymą; taip gali su
prasti ir koresp.

Aušros Choras, rengdamas 
savo vakarus kviečia Toronto ir 
kaimyninių kolonijų lietuvius 
atsilankyti, turėdamas omenyj 
tik gerą intenciją: palinksmin
ti publiką ir turėti malonumo 
sau iš lietuviško meno. Bet cho
ras niekuomet negali) užtikrinti, 
kad vienas ar kitas asmuo,
susitiks su sau Aepalankiu as
meniu.

Tame reikale mes galim 
palinkėti, kad koresp.

pusę. Ligonis randasi
Hospital ketvirtam

nesmagu, kad musų

susitarė su tokiu pat bu- 
Stalįnu naikinti mažią- 
tautas ir jų užtaritojus, 
nekaltų žmonių kūnai 

maišomi su žemėmis be

ne-

tik 
. turėtų 

daugiau draugų, negu priešų, 
kurie jį persekioja net viešose 
vietose.

Aušros Choro Valdyba,
Pirm. F. Kandrotas 
Sekr. G. Yokubynaitč 
Ižd. A. McSavage
Vald. narys Peter Jacobs

kurs skubiai privertė ligonį iš
vežti į ligoninę. Šiomis dieno
mis ligonis randasi krizio pa
dėty; ims kelias dienas, pakol 
ši liga persi vers, reikia tikėtis, 
j gerąją 
General 
aukšte.

Labai
kuopa negalėjo ligoniui pasitar
nauti užregistruojant į pašalpą, 
nes nepriklauso pašalpos sky
riui. Vienok jauskime pareigą 
atlankyti savo narį ir suramin 
ti jo šeimą.

Kitas lietuvis, Ražaitis, taip
gi staiga susirgo tokia pat liga, 
— plaučių uždegimu. Ražaitis 
priklauso šuninei, jos priežiū
roj ligonis ir randasi. Taipgi te
ko nugirsti, kad žaliaduonių 6 
metų sūnelį dėl nežinomos 
priežasties užpuolė lyg ir pa
ralyžius. Vaikutis skubiai ati
duotas gerų gydytojų priežiū
rai. Linkėtina, kad visi ligonis 
greit ir laimingai išgytų.

MontrealieČiai Toronte
Gegužės 18 d. aplankė mus 

Montrealo “Jaunimo choras”, 
kurs davė savo programą. Mi-’ 
niinas choras buvo svečiuose 
pas savo idėjos draugus “aldie- 
čius”. Nežiūrint, kad musų 
draugai komunistai ir boikotą-i

Nauja nepaprastų gabumų 
akrobatė

Negalima nutylėti nepasvei
kinus tėvų ir nepasidžiaugus 
visiems lietuviams, kad mes 
greit susilauksime stebėtinai 
gabios akrobatės, kuri, jei tė
vai leis, nekartą mus stebins 
parengimuose. Ji yra vos trijų 
metų Myrna Balsytė, toronlie
čiu Balsių vienintelė dukrelė.

Mažytė Myrna, matyti, gimė 
tam, kad stebinti pasaulį. Savo 
gabumus pradėjo reikšti dar 
neturėdama metų amžiaus. Man 
labai mažai ir tik pripuolamai 
teko pastebėti Myriu lės miklų 
ir įvairų kūnelio lankstymą, 
rankų laužymą ir kitokius lank
stumus. Tiesiog savo akims ne
sinori tikėti, kad tai atlieka 
toks kūdikis. Žymėtina, kad 
Myrnutė geg. 18 d. jau turėjo 
pirmą savo viešą pasirodymą 
svetimtaučių parengime, kur ji 
savo gabumais ne tik nustebi
nusi, bet ir sujaudinusi žiūro
vus. ‘ Pilnai tuo tikiu. Balsiai 
savo Myrnutę atidavė atsakan
čio ir gero mokytojo akrobato 
globai, kurs pareiškęs, kad to
kiais akrobatui tinkamais kau
lais (man atrodo, kad ji visai 
be gaulų) ir kūno lankstumu 
kūdikių tik labai retai tepasitai
ko. Tikrai malonu pasidžiaug
ti, kad musų lietuvių tarpe (iš 
anksto jau galima užtikrinti) 
auga ndpaprastų gabumų lie
tuvaitė. Jei tėvai sutiks, tai ru
dens sulaukus Myrnutė suteiks 
mums džiaugsmo pasigrožėti 
jos gabumais. —O. I.

Skik
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Universal Bankas 
Baigia Likvidaciją; 
Dar Mokės 5%
Grąžino depozitoriams 42%%

Briclgęport Universal State 
Banko likvidacija jau eina prie 
pabaigos, kaip praneša receive- 
rič bertaininis raportas, pa
skelbtas vakar.

Bankas užsidarė, rodos, su 
nepilnai $800,000 depozitų, ku
riuos didžiumoj sudarė lietuvių 
pinigai.

Iki šiol Universal depozito
riai atgavo 42%% uždarytų pi
nigų, iš tos sumos 5% pereitam 
bertainyj. Viso, kaip sako re- 
cei veria, depozi toriai atgaus 
apie 47%%, nes prieš uždarant 
banko knygas, jis išmokos dar 
vieną 5% dividendą.

Tokiu budu žmonės, kurie 
turėjo pinigus pasidėję Univer
sal Banke, atgaus 47% cento 
nuo dolerio.

Kiti bankai
Štai kaip stovi kiti bankai, 

minimi raporte:
State Bank of Franklin Pk.

— Išmokėjo 5% ir žada dar po
rą nuoš.

State Bank of Palatine — Iš
mokėjo 37% ir žada 5—10%.

State Bank of River Grove
— Išmokėjo 30%, žada 20%.

Stockmen’s Trust and Sav
ings Bank -r- Išmokėjo 45%, 
žada porą nuoš.

Stony Island State Savings— 
Išmokėjo 22%%, žada 5%.

Tvvelfth Street State — Iš-

A. -f A. 
KAZIMIERAS SINKEVIČIUS 

gyveno 2743 W. 47th St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gęgužės 21 d., 4:15 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 80 m. amž., 
gimęs Lietuvoj, Trakų apskr., 
Žaslių parap.. Buivonių km.

Amerikoj išgyveno 33 m. H 
' Pajiko dideliame nubudime 
mylimą moterį Qną, ,po tėvais 

’ KaceviČiukę, 2 sūnūs, Kazi
mierą, marčią Natalia ip jų 
du anukus, ir Joną, marčią 
Adelę ir jų anūką, dukterį 
Domicėlę, žentą Kazimierą 
Aiduką ir jų 5 anukus, gi
minaites Marijoną Kavaliaus
kienę ir Petronėlę Stankienę 
ir jų šeimynas ir kitas gimi
nes. Lietuvoje—dukterį Oną, 
žentą Mykolą Bagdoną ir jų 
šeimyną, brolį Mykolą ir se
serį Oną Ramunienę ir jų 
šeimynas.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioje, 4348 So. 
Ųalifornia Avė. Laidotuvės 
įvyks penktad., gegužės 24 d., 
8:30 vai. ryto iš kopi. į Ne
kalto Pras. Pan. Šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į sv. Kazimiero kapines

Visi a. a. Kazimiero Sinke
vičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliųdę lieka: Moteris, Sa
nai, Dukterys, ir kitos Gimi- I 
nės.

Laid. Direkt. J. Liulevi- i 
čips, tel. Lafayette 3572.

RŪGS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
kainos Sumažintos 
60%, daųgiąu kaip y2 

DIDKL.IV KAURŲ 

BARGENAI
Neatsiimta 6x0. 8x10,9x12. 0x18.11x10 
Vertė nuo 8? iki 868. DaMr 83 iki 829 
Nauji 6x9. 8x10, 0812, 12x18, 10V4xl5 
Vertė 824 Iki 889. Dabar 810 iki 

Ir aukėčlau.
18 0x12 tikrų orlentalių, 80 kitokių 

Mie|ox 2x4 iki 11818, 40% nuolaidos 
1OOO Jardų karpetų po 80c Jūrei ir aukSČ, 

200 Naujas Vr|Vet 9x12 818.00.
300 Naujas Wiltons 0x12 834.80.

CHECKER CLEANEBS 
SANDELIAI.

6208-16 S. RACIN8>—Dienomis, 3 vakarus

mokėjo 32%%, žą<Ia 5—10%.
Union State of South Ghjca- 

co — Išmokėjo 42%%, žada 
5%.

0% — 0%
United American Trust and 

Savings — Išmokėjo — 0, ža
da — 0.

Unity Trust and Savings — 
Depozitoriai atgavo viską, taip
gi šėrininkai išgelbėjo dalį sa
vo pinigų.

Jei negavot pinigų
Jeigu turėjote pinigų aukš

čiau minėtose bankuose, bet 
negavote nurodytų dividendų, 
tai kreipkitės prie receiverio 
Charles H. Albers, adresu 7 S. 
Dearborn street.

Amalgameitai 
Reikalauja 3-čio 
Termino

“Ropseveltas Turi 
Kandiduoti"

Amalgamated Clothing Wor- 
kcrs (“Kriaučių”) Unija savo 
konvencijoj New Yorke vien
balsiai priėmė rezoliuciją, ku
rioj reikalauja trečio termino 
prezidentui Rooseveltui, ir sa
ko, kad jis turi vėl kandida
tuoti.

Rezoliucija tarp kitko pabrė
žia, kad “Karo liepsnoms už
sidegus užsienyj, mums butų 
pragaištinga netekti prezidento 
Roosevelto vadovybės.

“Nėra kito žmogaus musų 
gentkartėj kuris galėtų taip 
kaip jis įkvėpti žmones pasi
tikėjimu.”

Lietuviai Konvencijoj
Iš Chicagos konvencijoj da

lyvauja pp. C. Kairis, vietos 
biznio agentas ir J. Bočiunas, 
lietuvių lokalo delegatas.

Kiek laiko atgal CIO vadas 
John L. Lewis išėjo prieš tre
čią terminą, bet Amalgameitai, 
kurie priklauso- priė CIO, už
ėmė visai priešingą poziciją.

“5-ta Kolona” < 
Mokslo Įstaigose
Išduoda Vokiečiams Paslaptis

Chicagos universiteto profe
sorius, Dr. yVilton Krogman, 
skelbia susekęs, jog įvairiose 
mokslo įstaigose, Jungtinėse 
Valstijose ir kitur, veikia na
cių ‘‘5-toji kolona”.

Jos nariai yra įvairus vo
kiečiai mokslininkai, Dirbdami 
mokslo įstagose jie gali lengvai 
prieiti prie įvairių mokslo iš
radimų, paslapčių ir jas iš
duoda Hitleriui.

Dr. Krogman sako susekęs 
tokių mokslininkų — “šnipų” 
darbuotę šioj šalyj, Islandijoj, 
Bolivijoj, Argentinoj, Čilėj ir 
kitur.

Didžiausias Drabu
žių Valytojas

Amerikos didžiausiu drabu
žių valytojų skaitosi Checker 
Cleaners įstaiga. Chicagoj turi 
net devyniasdešimts aštuoniąs 
krautuves. Valo visokius drabu
žius ir kilimus.

Dabar ta įstaiga skelbia pa
ėmusi savotišką būdą neatsi
šauktiems kilimams išparduo
ti. Iš visų savo krautuvių su
renka visus, tokius kilimus, su
vežą į savo sandėlius, 6208-16 
So. Racine Avenue ir tenai pa
skelbia jiems parodą, kur visi, 
kam rupi įsigyti geresnis daik
tas prieinamesnėm sąlygom, 
gali visada pamatyti.

Taigi, proga nepaprasta. Be 
to, tarpe tų vartotų, valytų ki
limų rasite ir naujų, pavyzdi
nių kilimų. Jų tenai šimtais. 
Tą visą naudą suvežė stam
biosios dirbtuvės. Tad, kvie
čiame kiekvieną pamatyti, o 
kainas galite kasdien pamaty
ti Naujienose tos įstaigos skel
bime. (Skėty.)

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMES
— Chicągoj ir Apylinkėj

Automobiliai vakar ir už
vakar užmušė sekąnuis žmo
nes:

Mary Olga Camp, 43, 900 At
lantic street, Franklin Bark;

yVilliam Coivles, 10, . 2501 
Newlaiid avenue į

Phillips Kovitz, 68, 15ih Su, 
Ko|in ayenue;

Sužeidė Berniuką Brtyhton
f Prie namu aiitnninbilie 

suvažinėjo ir pavojingai su
žeidė 8 metų berniuką Bichąrd 
Wengrzyn, gyvenantį Brlghton 
Parke, ad. 4^31 South Califor- 
nia avenue.

Automobilį vairavo 20 me
tų Stanley Midas, nuo 4608 S. 
Whipple street. Buvo paliuo- 
suotas nuo atsakomybes. Ber
niukas paguldytas šv. Aptano 
ligoninėje,

Polieistas Susižeidė
• Policistas Nealon Heard 

iš Albany Park nuovados buvo 
sunkiai sužeistas, kai jo auto
mobilis įvažiavo į tro'ką ir ap
sivertė. Nelaimė įvyko prie 
Lowell ir Wilson avenue.

Rinks Delegatus į 
LSS Konferencija

LSS Draugų Atydąi.
Draugai! LSS Centralincs 

kuopos susirinkimas įvyks ge
gužės 24 d., penktadienio va
kare, kaip 8-nios, “Naujienų” 
bute.

Susirinkimas bus svarbus, 
nes bus aptaria ir prisirengta 
prie LSS konferencijos, kuri 
įvyks apie birželio 25 d. Kad 
tiksliaus prisirengus prie kon
ferencijos, šiam susirinkime 
kuopa 'turės pagaminti įneši
mus LSS labui ir taip pat iš
rinkti delegatus į konferenci
ją C

“Naminiai Darbai”
sale kalbamų reikalų kuopa 

turi gana daug ir savo nami
nių darbų, kurious reikia ap
tarti ir sutvarkyti. Todėl, drau
gai, pribukite visi į susirinki
mą, nes kuopos darbai jus prie 
to šaukia.

—K u opos Organizalori us

Skaitys Žmones, 
Automobilius 
Vidurmiesty j

Nori Nustatyti Judėjimą
Šiandien, nuo 7 ryto iki 7 

vakare, vidurmiestyj bus skai
tomi visi praeiviai ir visi au
tomobiliai. Darbą finansuoja 
Chicagos biznierių organizaci
ja, ir jo tikslas yra nustatyti 
koks dabar judėjimas vidur
miestyj ir ar transportą ei j a 
pakankamai gera.

Pereitų metų skaičiavimas 
parodė per vieną dieną per vi- 
durmiestį pervažiuoja 144,106 
automobiliai, 25,485 trokai, 6,- 
751 gatvekaris, 2,098 autobu
sai ir 262 užmiesčio autobusai, 
neskaitant traukinių, reguliarių 
ir eleveiterių traukinių.

žmonių per vieną dieną per
eina 839,874.-

Dėl “Subway” 
Įgriuvo Restoranas

—------- \
Vakar į naujai iškastų “sub- 

way’ ’tunelį įgriuvo grindys 
skiepe po Wood teatru, įrengto 
restorano, prie Randolph ir 
Dearborn gatvių. Nuostoliai 
siekia apie $5,000.

Viduj buvo apie 60 kostume- 
rių, bet visi išliko sveiki. Na
mas ir teatras nenukentėjo, 
nes, sako inžinieriai, jo pa
matas yra tvirtas.

Štai Kur Dingo 
Tas ‘labdarybės 
Centras”? 

' • •" /•

Paaiškinimas Neginančių para- 
pijonų Būreliui.

Girdėjome broliai, ^Naujieno- 
gegužį 7 d.) skaitine jūsų 

pttieikojlnią Chicagos Bridge- 
porto šv. Jurgio parapijos Lab
darybės Centro. Dalinamės ąu 
Jumis tonds žiniomis, kurias 
ptea turime* Bet iš anksto įspė
jame/ kad per daug nesitikėtu
mėte, Žinokite, kad pilnos tie
sos čia anUžemės nėra skirta 
turėti. Todėl turime tenkintis 
tiesos trupiniais.

Teisinga yra jūsų pastaba, 
kad Labdarybės Centro suma
nymas kilo he parapijos, susi
rinkime. Tas didžiai svarbus, vi
sus liečiantis klausimas parapi
jom] susirinkime ne tik nebuvo 
svarstytas, bet nebuvo nei iš
keltas. Tas sumanymas grei
čiausiai kilo ne tik ne Bridge- 
pprte ir pe Chicagoje, o tolimos 
Floridos pajūryje, tai yra tą 
planą greičiausiai sugalvojo 
musu gerbiamas klebonas, Jo 
Malonybė Plalotas M. L. Kru
šas, smagiai leisdamas žiemines 
vakacijas tame pagarsėjusiame 
buržujų krašte. Sugrįžęs čia 
musų tarpan, sumanė savo pla
ną vykinti; Pradžioje įrodė, 
kad viskas gerai eina. Tiesa, Jo
nas Dimša sumurmėjo, bet jei 
jis gerą žodį butų gavęs, jis ne 
lik butų nutilęs, bet ir prie Įo 
naujo darbo prisidėjęs ir parė
męs savo galingais pečiais. Bet 
įvyko kitkas.

Tos Pranciškietęs.
Kaip visi žinome, pralotas nu

sitarė su parap i jonais- lame rei
kale. Jis pats vienas ėmė derin
ti minimų namą. Derėjosi su 
kontraktoriais apie to napio 
pertaisymų prieglaudos reika
lams. Paskui pralotas kažkur 
dingo. Kiid^gąndai, kad pralo
tas išvyko g?as seseris Pranciš- 
kietes ir jas pasamdęs prieglau
dos namą vesti. Tada kai kurių 
parapijom] intarpe kilo nerimas. 
Girdi, ar- dvejos seserys bus 
musų parapijoje? O gal seserys 
pranciškietes bus įšmugeliuotos 
ne vien prieglaudos namą vesti, 
o ir parapijinėje mokykloje mo
kytojauti? Sunerimavo tėvai ir 
ėmė sakyti, kad atimsįą vaikus, 
jei čia bus kitos seserys. Atsira
do drąsuolių, kurie asmeniškai 
pralotu! darė priekaištus.

Kiti vėl sakė, kad arkivysku
pas S. SĮritęh ęmė žodį ir pa
sakė, kad jei jau vienų labdary
bę lietuviai turi, tai kam steig
ti antrų? O jei turime savo die
cezijoje seseris kazimierietes, 
tai kam traukti .seseris pranciš
kietes iš kilos diecezijos?

Tai va, tarp kokių aplinky
bių pateko tas dar negimęs kū
dikis, tai yra Bridgeporto šv. 
Jurgio parapijos Labdarybės 
Centras. Todėl jis ir mirė dar 
negimęs.

Tai, va, broliai musų paaiški
nimas. Pasakėme ką žinojome. 
Džiaugiamės turėję progą jums 
patarnauti ir tenkinamas jūsų iš 
anksto mums tartu ačįu, o ža
dėtą Velykų margutį pasilaiky
kite sau arba kitai svarbesnei 
progai.

Su godone,
žinantieji Parapijonai

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis j Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

■ . , . .... ,į_.....

Garsinkites “N-nose’

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
L. ŽAGARIECIŲ KLIUBO VAL- 
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—-Pirm., 2Į09 N. Clęveland 
avė,; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, 111.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rast., 113 W. Germania 
pįacę; E. Ranąašauskienė—Kont
rolėj rast., 1218 S. Indepęndenęe 
blyd.; Št. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalip st.; J. Baląkas—Korespond., 
Į4Į4 S. 49th Ct., Cicero, III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vię- 
ną kartą į mėnesį, kąs ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, IĮĮ.

12 WĄRDO AMERIKOS LIETU- 
VĮŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METĄMS: J. Svitonus—Pirm.

400 S. Talpiau Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2543 W. 45th
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rašt, 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory8770; 
Lucillė Dagiutė— Finansų rašt., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvi
das—Kontrolės rašt., 4005 South 
Ąrtesįan ąye.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Įielen Gramantiene —Kasierius, 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T. 
Pundulis—Dr.-kvoįėjas, 8939 So. 
Clarėmont avė.; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S, Western avė.; J. Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W, 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

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

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 

‘ —John Benekaitis, 1G56 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU- 
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 320 ) 

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua- 
nica Avė., A. Kaulakis —Nut.

• rast., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
; per—Fin. , rašt., 3534 S. Lowe

A,ve.; Z.’-Grigonis,—Kontr. rast, 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St Į drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

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

2453 W.1 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas. 
4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

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

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

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

, ga—^Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

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

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius-»-Nut. rašt, 3220 So. 

'Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rašt, 3534 So. Lowe Avė.; 
Walter Dulevich — Kontr. raŽt. 
8728 Harper Ąve.; Juozapas Bąl- 
chiunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Punis — 
Apiekunas kasos, 3202 S. Eme- 
rald Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Erne- 
rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 va), yak. 
CĮįlca|o§ Lietuviu. Auditorijoje,

Namai-žemė Pardavimui
PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 

BARGENUS
Po 6 flatus namai nuo $5250. Po

2 flatus npo $3000.
A. C. ERICKSON, State 3800

SAVININKAS PRIVERSTAS par
duoti prie ežero cottage; lotas pri
eina prie vandens kranto, $1250.00 
—mažas įmokėjimas, namas užbaig
tas sų cellotex. Geras žuvavimas ir 
maudymosi; 40 mylių nuo Chicagos. 
Rašykite 1739 S. Halsted St, Box 2.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAI! DARBO UŽ barten- 
derį patyrimas 16 metų ir teisin
gumas garantuotas, su alga susitar
sime. Malonėkite atsišaukti. Kam 
reikalinga klaupkite Stanley. Tele
fonas Seeiey 7843.

IEŠKO DARBO KAIP KANDY 
man ar dženitorius, keturių metų 
gatyrimas. Box 2356, 1739 South 

[alšted St.

HELP VVANTED—FEMALĖ 
DarbininkiųReikia

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

REIKIA VIDURAMŽĖS MOTERS 
sergančiai moteriai prižiūrėti. Mrs, 
Anna Bouffard, 6411 So. Justine.

HELP WĄNTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

REIKIA PATYRUSIŲ Šildymo ir 
plumbingo seilsmenų; geri pasiūly
mai. Kenwood 5109.

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PETS 
Gyvuliai—šunys—Paukščiai etc.
PARSIDUODA GRAŽUS — 

margi ir juodi zuikiai — pigiai. 
Šaukite Christine, 1015 W. 61 St. 
Normai 4640.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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, nebrangiai. 4443 Wood St.

Pardavimui naujos mados taver- 
no fikčeriai, elektrinis šaldytuvas, 
pigus laisnis ir pigi renda.

4 kambariai užpakaly. Kreipkitės 
101—155 PI., Calumet City.

RUIMJNGAUZĖ 32 kambariai,1 
lysas, garas, rendos $75 greitam 
pardavimui, $900 pinigais. 704 W. 
Madison St.

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

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

LIETUVIŠKOS TEATRALI Š K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. —

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

LIETUVOS BENO KLUBO VAL- 
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

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

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

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas — Mike čepulevičius. 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansią Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Reach Avė.; Kasie- 
riųs—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pįęrce Avi4 Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

PARDAVIMUI štoras 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. Artesian Avenue, 
1 lubos.

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

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ na
mas, 2 karų, garažas, pečium šildo
mas, 132 So. Crawford, tel. Bever- 
ly 2677, kreiptis po 4 valandos.

$13,000 — 63-ČIA IR SACRA-
MĖNTO, 1 krautuvė ir 2 flatai kar
što vandens šildymas—2 karų ga
ražas, didelis bargenas kaip šioj 
apylinkėj, terminai. ^MEpORA, 
Stevvart 3601—8110 So. Ashland 
Avenue.

PARDAVIMUI BIZNIAVA nuo
savybė—krautuvės vieta 22x50, gy
venimui kambariai užpakaly, beis- 
mentas, karštu vandeniu šildo
mas, didelis garažas, privatus savi
ninkas. 2445 W. 71 gat. Tel. Repub- 
lic 8242.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PUIKI FARMA, 50 AKRŲ, geri 
budinkai, labai graži vieta. Par
duoda labai pigiai—už $600. pini
gais. P. Wm. Maskauskas, R. E. 
i\o. 1, Corry, Pa.

FARMS—TO EKCHANGE 
Ūkiai Mainais

MAINYS Į NĄMĄ — 160 AKRŲ 
farmą Wisconsin, geri budinkai. 
2845 Palmer St., Armitage 7949.

BUILDING MATER1AL

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

WHOLESĄLE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Par da vimui

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

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 6 
bušeliai $1.00—11 bušelių $1.50. 
Kreipkitės dėl kainų, dėl didesnių 
kiekių. Iškraustome nebrangia kai
na. Anglys tiesiai iš kasyklų. Į10 
SOUTH RIDGELAND AVENUE, 
Worth, III.

FINANCE AND LOANS 
______ Finansai ir Paskolos______

PASKOLOS ANT PIRMŲ MOR- 
GIČIŲ nuo 1 iki 20 metų visais 
lengvais mėnesiniais atmokėjimais. 
Dėl platesnių informacijų kreipki
tės į Gediminas Building and Loan 
Association. 4425 S. Fairfield Avė. 
Lafayette 8248.

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

2202 W. Cermak Road
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Balt.

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGICIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

2-ras aukštu.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gąt.)
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VAKAR CHICAGOJE •
• Prie Bryn Mawr ir Broad- 

way gatvių praeiviai pastebėjo 
klaidžiojantį apie 80 metų se
nelį. Jis buvo praradęs atmintį. 
Spėjo, kad jo vardas ir pavar
dė turbut yra William Borg, 
bet adreso nežinojo.

• Vakar Chicagon atvažiavo 
Oliver A. Quayle Jr., demokra
tų partijos iždininkas. Su pa- 
gelbiųinkų štabu jis pradės 
ruošti dirvą partijos konvenci
jai, kuri čia įvyks liepos mėne
sį. Konvencija įvyks Chicago 
stadione, o delegatų centras bus 
Stevens viešbutyj.

• Du ginkluoti piktadariai 
apiplėšė keturis tarnautojus le
do bendrovės raštinėj, adresu 
1225 Cortland Street. Pabėgo su 
gana didele suma pinigų.

• Neseniai prokuratūra areš
tavo Robert Mcycrs, klerką ne
darbo apdraudos fondo raštinė
je, 175 N. Ada strcct. Susekė, 
kad jis neteisėtai mokėjo pini
gus savo draugams, daugiausia 
kabaretų aktorėms ir akto
riams. Policija keletą tų akto
rių suėmė, o viena vakar grą
žino $256, kuriuos buvo gavu
si per Meyers. Mcycrs traukia
mas atsakomybėn už išeikvoji
mą apie $3,000.

e Teresa Snite, žmona jau
no chicag’ečio Fred B. Snite J r. 
kuris serga vaikų paraližium ir 
turi gyventi įdėtas “geležiniuo
se plaučiuose”, tikisi netrukus 
susilaukti kūdikio.

• Gaisras padare apie $300 
nuostolių Western Felt dirbtu
vėje, adresu 4115 Ogden avė. 
Viduj buvo 10 darbininkų, bet 
visi išsigelbėjo.

• Pereitą šeštadienį iš ežero, 
prie 55-tos buvo ištrauktas kū
nas viduramžio vyro. Policija 
susekė, kad tai buvo 38 metų 
Richard J. Wroblewski, town- 
oflak:etis nuo 4959 S. Paulina 
Street. Jis buvo gelžkelio kler
kas, bet paskutiniu laiku nedir
bo.

• Savaitė atgal susimušė du 
broliai, Andrew Gaydos, 22, ir 
19 metų Petras Gaydos, 5338 S. 
Iloyne avenue. Andrius sulaužė 
Petrui nosį. Vakar jie vėl susi
mušė, bet šį kartą prie mušty
nių prisidėjo ir trecias brolis, 
28 metų Michael. Jis pašovė 
Andriui kairią ranką, šiandien 
visi trys sėdi kalėjime, bet at
skirose celėse.

• Gaisras sunaikino alinę ir 
gėrimų sandėlį adresu 5757 
Grand avenue. žuvo visi įren
gimai ir “stakas”. Nuostoliai 
virš $1,000,

• Prie 136-tos ir Calumet 
upės Illinois Central traukinys 
ant tilto užmušė 28 metų mo
teriškę, Leutious Austin. Tiltas 
yra naudojamas Ūktai trauki
niams ir moteriškė neturėjo 
teises ant jo būti. Kiti du vyrai 
ir moteriškė, kurie buvo su už
muštąją, spėjo išsigelbėti.

• Nukritęs balkis sunkiai su
žeidė 62 metų chicag etį Char
les Laing, prezidentą Laing and 
Sons Granite Company, adresu 
7055 S. Chicago avenue. Nelai
me įvyko raštinėj, adresu 237 
S. La Šalie Street.

Už klastavimą parašų po 
čekiais policija suėmė du eks- 
kalinius, Herman Seiler ir Phi
lip Kaler, taipgi Mrs. P. Kaler, 
antrojo žmoną. Jie išviliojo iš 
biznierių netikusiais čekiais 
apie $200. Seiler ir Kaler sėdė
jo septynis metus Leavenworth 
federaliniam kalėjime už nau
dojimą pašto žmonių apgaudi
nėjimui.

• Už nelankymą mokyklos 
Alfred ir Stanley Sienkiewicz 
p’ktai išbarė savo jauną brolį, 
Viktorą. Jis nieko neatsakė, bet 
netrukus nuėjęs į skiepą pasi
korė. Viktoras buvo 17 metų 
amžiaus ir gyveno su broliais 
adresu 1331 N. Ashland avenue.

SIŪLO TALKININKAMS Į PAGALBĄ SIŲSTI 
AMERIKOS KARO AVIACIJA

C

“Amerika Turi Pagelbėti Vokiečius 
Sumušti”

KUR VAŽIUOSIME 
SEKMADIENĮ?

Vis dažniau Chicagoj ir vi
suose kituose Amerikos cen
truose girdisi balsa\ šaukią 
Jungtines Valstijas eiti į pa
galbą talkininkams, kuriuos vo
kiečiai šluote šluoja Franci jos 
mūšiuose.

Eilė žymių visuomenės vadų 
ir moksl ninkų • jau suorgani
zavo komitetą, kurio tikslas 
yra ruošti Ameriką karui.

Dienraštis “Daily News”, va
kar pirmo puslapio editoriale 
šaukė, kad jau atėjo nuospren
džio valanda, ir kad Jungtinės 
Valstijos turi stoti karan tal
kininkus gelbėti.

Vakar vėl Chicago Council 
on Foreign Relations (Užsienio 
Santykių Taryba) savo pirmi
ninko Clifton M. Utley lupo
mis išėjo su pasiulymu s'ųsti 
į pagalbą talkininkams Ameri
kos kariuomenės aviaciją.

Jis, sako, nesiūlo Jungtinėms 
Valstijoms atvirai stoti karan, 
bet tuojau parduoti talkinin
kams beve k visus kariuome
nės lėktuvus.

Utley yra skaitomas Chica
goj pirmaeiliu užsienio reikalų 
žinovu.

Jo ir “Daily News” ir kitų 
argumentai už pagalbą talki
ninkams remiami tuo, kad at
rodo, jog talkin’nkai bus su
mušti. O jeigu taip įvyks, tai 
Amerika paliks vienui viena 
didelė demokratinė šalis pasau
lyj, ir ji viena turės atsistoti 
prieš įs galėjusias diktatūras.

Jei Hitleris Laimės —
Jeigu Hitleris laimės, aiški

na Utley ir kiti, jis pasidarys 
tiek drąsus, kad beveik be abe
jonės pradės visokį spaud mą 
j Ameriką-valdžios tvarką ' pa
keisti ir daryti jam visokias 
politines ir ekonomines lengva
tas. O ilgainiui jis gal šį kra
štą ir užpultų, prmiausia įsi 
galėjęs Pietų ar Centralinėj 
Amerikoj.

Taigi, sako šalininkai pagal
bos talkininkams, Amerika ga
lės tokiam pavojuj užbėgti už 
akių, jeigu dabar stos į talką 
Franci jai ir Anglijai su lėktu
vais ir kitokia parama.

Gaisras Lietuvių 
Valgykloj, Alinėj

Nuostoliai Gana Dideli
TOWN OF LAKE. — Nuo 

š tikslių, adresu 4648 iki 4652 
South Ashland avenue, pirma
dienio naktį, apie 12-tą, kilo 
gaisras, padaręs nemažai nuo
stolių lietuvio S. Kundroto ali
nei, tame name, taipgi kelioms 
kitoms biznio įstaigoms.

Iš šito namo ugnis persime
tė ir į Jucius Seserų valgyk
lą, adresu 1608 W. 47th Street, 
kuri priklauso p. Katherine 
Stulpin. čia gaisro nuostoliai 
irgi buvo nemaži.

Didina Aviacijos 
Mokyklą Curtiss 
Airporte

Dar Vienas Karo Atgarsis

Ryšy su prezidento Roosevel- 
to pasiulymu padidinti Ame
rikos oro laivyną iki 50 030 
lėktuvų, Curtiss Airporto avi
acijos mokykla pradėjo dau
ginti savo įrenginius naujiems 
lakūnams lavinti.

Mokykla taipgi ruošiasi nau
jus triobesius statyti moki
niams apgyvendinti ir lavinti 
juos matematikoj, inžinerijoj 
ir šaudyme.

Mokyklą užlaiko kariuome
nės vadovybė. '

Beveik Panika Biržoj
Liūdnos talkininkams žinios 

iš Europos vietomis Chicagoj 
pradėjo kelti beveik isteriją, 
ypač finansiniuose rateliuose. 
Kainos biržoj, ir grudų ir Še
rų, šokinėja kaip kūdikio me
timas guminis sviedinys, ir vis 
krenta ir krenta žemyn.

Plc-ja Rooseveltui Teatruose
Teatruose žmonės griaus

mingai ploja kai žinių kroni
kos parodo Rooseveltą sakant 
karingas kalbas prieš diktato
rius, ir paveikslus, prielankius 
talkininkams.

Atrodo, kad Amerika pama
žu slenka, slenka į karą. Ar 
ji bus pilnai į mušius įtrauk
ta, parodys netolima ateitis. 
Taip atrodo padėtis iš laikraš
čių nusistatymo, iš Washing- 
tono žinių, iš visuomenės opi
nijos Chicagoj ir k tur.

Rs.

Jau visa Chicaga kalba ir 
organizuojasi ateinantį sek
madienį dalyvauti “Naujie
nų” pavasariniam piknike.

Bridgeporte užeinu į rū
bų krautuvę, randu du vai
kinus besirenkančius siiTus 
ir įsako Petrauskui, kad bū
tinai butų gatavi sekmad’e- 
niui, nes reikės važiuoti į 
“Naujienų” pikniką.

Northsaidės leidės jau 
nusipirkę po dre?ę irgi 
“Naujienų” piknikui.

O apylinkės miesteliai, 
Rockfordas, St. Charles, 
Aurora, Racine, Kenosha, 
Waukegan, Gary ir Indiana 
Harbor žada dalyvauti la
bai skaitlingai. ' '

Juozas Žukas rengiasi di
deliu rupestingumu su viso
kiais snobais gerai publiką 
pajuokinti.

Todėl jeigu tik oras bus 
palankus, tai Liberty daržas 
bus pilnas.. '

Visi važiuokime į “Nau
jienų” pavasarini pikniką!

Naujienų-Actne Teiephoto
CHCIAGO. — Policmonas žiuri j kulkų suvarstytų 

pieno troko langą. Tai pieno išvežiotoji) streiko pasė
kos. 0 /

Užmušė 5 Metų Sūnų 
Su Baseball Lazda

Šv. Kryžiaus ligoninėj vakar 
po pietų mirė 5 metų kūdikis, 
John Kelly. Iš ryto, jo motina, 

i.Mrs. Catherine Kelly pasiėmė

baseball lazdą ir su ja kirto 
penkis kartus sūnui per gal
vą. Jis tuomet dar miegojo.

Tragedija įvyko ad. 6648 S. 
Oaklcy avenue, kur Kelly šei
myna gyvena. Klausiama ko
dėl sūnų užmušė, motina ne
galėjo paaiškinti.

Pieno Streiko 
Reikalai

1  ■ ■ 1 ■

Vakar pieno išvežiotojų’strei
ko likvidaviųiu susirūpino mie
sto meras Kelly ir prokuroras 
Courtney. Jie laikė konferen
cijas su abiejų pusių atsto
vais.

Į simpatijos streiką vakar 
išėjo pieninių inžinieriai, ma
šinistai ir kiti vidaus darbi
ninkai.

87 mažos pieninės atsimetė 
nuo “didžiųjų” bendrovių, ku
rios streiką iššaukė, ir pasira
šė sutartis su unija. Tų pieni
nių vežimai pieną pristatinėja 
reguliariai.

Išvežiotojai vakar pranešė 
“didžiosioms” pieninėms, kad 
sutinka su $4.00 algų sumaži
nimu, bet jos pasiūlymo nepri
ėmė.

' Belvidere, III., stre’ko rezul
tate buvo apgriauta Our Own 
Dairy Co., pieninė. Kad užbėg
ti kelią susikirtimams tarp 
streikierių ir trokų, vežančių 
pieną į streiko paliestas pien - 
nes, visus vieškelius Chicagos 
apylinkėj patroliuoja policija.
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PA VASARINIS

ĮVYKS

WILL0W SPRINGS, ILLINOIS
Kad pasiekti Liberty Grove, reikia važiuoti 
Archer Avenue—4A keliu iki Willow Springs 
kelio. Šiuo keliu pasukti j šiaurę ir, pavažiavęs 
apie pusę mylios, privažiuosi kelią po-kairei, 
kuriuo ir privažiuosi daržą.
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