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PRANCŪZAI ATSIĖMĖ ARRAS IR ABBEVILL■M
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GENEROLAS WEYGAND REIŠKIA 
PASITIKĖJIMĄ

Sąjungininkai užėmė naują apsigynimų 
liniją Francuzijoj

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
22. — Paryžiuje trečiadienis 
atrodė giedresnis nei bet kuri 
iš paskutiniųjų 11-kos dienų.

Gautas pranešimas, kad fran
cuzai atsiėmė iš vokiečių mie
stelį Arras. Kitas pranešimas 
paskelbė, kad francuzai išvijo 
vokiečius iš Abbeville mieste
lio, pajūry. Tai du laimėjimai 
vieną dieną. Ir tie pranešimai 
paskelbti po to, kai per 11-ką 
dienų kalbėta tik apie vokiečių 
la’mėjimus, vokiečių veržimąsi 
vis giliau į Francuziją.

Be to, vyriausias sąjunginin
kų armijų komanduotojas, ge
nerolas Weygand, atlankęs 
frontą, pareiškė premjerui Rey- 
naud, kad jis yra pilnas pasi
tikėjimo, jeigu kiekvienas fran- 
cuzas atliks savo pareigą tvir
čiausiu pasiryžimu. Paryžiuje

nepaliaujamai kartojamas šitas 
AVcygand pareiškimas.

Dar kitas dalykas. Naktį į 
trečiadienį smarkiai palijo. Vie
na, lietus sutrukdė nacių lėk
tuvų atakas. Kita, nors trečia
dienį buvo ir giedra, bet lau
kai ir keliai išmirko ir tai ap
sunkino nacių kariuomenės mo
torizuotų dalių judėjimą.

Gal būt, Vokietijos ofensy- 
vas sulaikytas tik trumpam lai
kui. Gal būt, jie konsoliduoja 
savo jėgas naujoms ir smar
kesnėms atakoms, vis gi tre- 
čiad enio pranešimai sustiprino 
francuzų ūpą.

Karo komunikatas paskelbė, 
kad 'sulaužyti tiltai per Somme 
upę. Francuzai užėmė ir su
stiprino naują apsigynimo lini
ją 200 mylių ruože.

NAUJIENŲ-ACME Photo
Vokiečių kareiviai plaukia per upę guminiais lai

veliais.KRIZĖ PAVOJINGESNĖ NEI
1914 METAIS

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

/ -----------
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

22. — Francuzijos kariuomenė 
trečiadienį pradėjo kontrofen- 
syvą. Jj išmetė vokiečius iš 
Arras miestelio ir iš Abbeville, 
Anglijos kanalo srity. Francu
zai kalba: gal būt šitos kontr
atakos yra pradžia veiksmų, 
kurie visai sulaikys vokiečių 
G'fensyvą.

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

22. — Trečiadienį vokiečiai ver
žėsi Dover sąsmaugos linkui, 
kur nuo kontinento iki Angli
jos tik 22 mylios tolumo. Na
cių lėktuvai atakavo Ostend, 
Dunkerque, Boulcgne ir Dieppe 
miestus — Belgijoj esančios 
sąjungininkų kariuomenės už
nugary.

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

22. — Tuo pačiu laiku, kai 
francuzai atakavo vokiečius Ar
ras apylinkėje, Britanijos ka
riuomenė išvystė atakas prieš 
nacius ties Cambrai. Pirmieji 
pranešimai kalba, kad' čia eina 
smarkus mušis. 

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

RUSIJA NENORI NUSIKALSTI 
VOKIETIJAI

Vokiečiai plečia už
kariautą pajūry 

zoną
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

22. — Antradienį pranešta, kad 
vokieč’ų kariuomenė pasiekė 
miestelį Abbeville, prie Angli
jos kanalo. Trečiadienio prane
šimai sako, kad naciai pasistū
mė pajūriu į šiaurę ir užėmė 
St. Pol ir Motreuil.

Montreuil yra apie 25 my
lias į šiaurę nuo Abbeville ir 
apie 10 mylių nuo Anglijos ka
nalo.

Vokiečiai sakosi 
veržią kilpą są
jungininkams

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
22. — Vokietijos pranešimai 
trečiadieni kalba, kad naciai 
veržia kilpą, kur oj atsidurė 
belgų, britu ir francuzų ka
riuomenė Belgijoje ir šiaurės 
Francuzijoj e.

MASKVA, sovietų Rusija, 
geg. 22. — Tass, sovietų žinių 
agentūra, paskelbė trečiadienį, 
kad Maskva pasiuntė Britani
jai atsakymą ryšium su abie
jų šalių derybomis prekybos 
reikalais.

Britanija norėjo, kad Rusija 
sumažintų savo eksportų kie
kį į Vokietiją. Rusija atsako, 
kad ji sutinka vesti prekybos 
derybas su Anglija, tačiau ne
ketina . laužyti prižadus duotus 
Hitleriui, neketina nusikalsti 
naciams.

Rumunijoj paskelb
ta generalinė mobi

lizacija
BUCHAREST, Rumunija, ge

gužės 22. — Rumunijos gene
ralinis štabas paskelbė genera
linę mobilizaciją. Paliepimas 
liečia 300,000 vyrų, neskaitant 
seniau pašauktų karo tarnybai 
rezervų. Pašauktiems kariuo
menėn vyrams įsakyta būt pri
ėmimo punktuose i 21 valan
das.

LONDONAS, ^Lnglfjat geg. 
22. — Britanijos ^spauda*'tre
čiadienio rytą akcentuoja, kad 
sąjungininkų padėtis yra labai 
rusti. Britų, francuzų ir belgų 
armijų susisiekimas su Fran- 
cuzijos armija pietuse nutrauk

BRITANIJA MOBILIZUOJA DARBĄ IR 
TURTĄ KARUI

ĮVEDAMA VALDŽIOS KONTROLĖ ĮMONĖSE, BANKUOSE; 
VALDŽIA ĮGALIOJAMA PASKELBTI PRIEVOLĖS DARBĄ 

IR PAIMTI PRIVAČIĄ SAVASTĮ KRAŠTO REIKALAMS

LONDONAS, Anglija, geg. 
22. — Britanijos atstovų ir 
lordų rūmai trečiadienį priėmė 
didžios svarbos bilių. Esmėje 
bilius suteikia krašto apsaugos 
tarybai galią paskelbti prievo
les darbą, įsakyti kiekvienam 
asmeniui Anglijoje kokį darbą 
dirbti, kaip ilgai dirbti, kur 
dirbti. Ir visi gyventojai įpa
reigojami pildyti užduotis, ku
rios bus jiems paskirtos arba 
skiriamos.

Greta prievolės darbo kiek
vienas gyventojas, kompanija 
ar korporacija turės pavesti 
savo turtą valdžiai, jeigu val
džia reikalaus.

Kritiškoj valandoj mobilizuo
jamos visos šalies pajėgos. Ir 
kuomet Anglija imasi šitokių 
priemonių pavojaus valandoje, 
tai rimti stebėtojai mano, kad 
vokiečių šansai įsiveržti An- 
glijon darosi maži. Kai anglai 
rodo šitokį pasiryžimą pavojų 
kovot’’, tai vargiai Hitleris

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; vidutiniai šilta tem
peratūra; lengvi ir vidutinio 
stiprumo daugiausia šiaurės 
vakarų iki šiaurės vėjai; sau
lė teka 5:23 v. r., leidžiasi 8:10 
vai. vak.

tas. Vokiečiai grūmoja užimti 
Francuzijoj net svarbesnes prST 
mončs vietas nei didžiojo ka
ro laikais. Bendrai, sako An
glijos spauda, šiandien sąjun
gininkų padėtis yra kritiškes- 
nė, negu ji buvo 1914 metais.

stengs savo kariuomenę Angli- 
jon pasiųsti.

Bilius, kurį trečiadienį Bri
tanijos parlamentas priėmė, 
suteikia valdžiai pilną galią: 1 
— kontroliuoti pramonę ir biz
nį, įsakyti ką dirbti ir kaip 
dirbti, uždaryti esamas įmones 
arba atidaryti naujas; 2 — už
dėti 100 nuošimčių taksų ant 
perdidelių pelnų (excess taxes); 
3 — mobilizuoti darbui žmo
nes, perkelti darbininkus iš tų 
ar kitų įmonių, paskirstyti dar
bo pajėgas ten, kur jos labiau
sia reikalingos; 4 — kontro
liuoti šalies bankus; 5 — bi
lius paveda krašto reikalams 
visus asmenis ir visą jų tur
tą, ir valdžia tvarkys visas 
tas pajėgas nebendruošė šalies 
interesuose.

Pranešimą apie bilių atsto
vų rūmuose padarė darbo par
tijos vadas, Clement Attlee.

2,000,000 britų ruo
šiami vokiečių įsiver

žimui atremti
LONDONAS, Anglija, geg. 

22. — Du milionai Britanijos 
vyrų skubiai ruošiami karo 
veiksmams Anglijoj. 5 Jie gins 
šalį, jeigu vokiečiai mėgins 
ją įsiveržti.

Tuo tarpu prie svarbiųjų Bri
tanijos trobesių pastatyta sar
gyba. Vieškeliai jau saugomi 
ir barikados paruoštos mesti 
jas strateginiuose punktuose 
pavojaus valandoje.

Užsakė daug lėktu
vų Jungti Valstijose __ __

LONDONAS, Anglija, geg. 
22. — Pulkininkas Llewelin, 
ėktuvų gamybos ministerijos 
sekretorius, pranešė trečiadie
nį, kad duoti dideli užsakymai 
padirbti Jungt. Valstijose ve
šiausių modelių karo lėktuvų. 
Užsakymai pildomi visu galimu 
greitumu.

Lėktuvai patruliuo
ja Britanijos pa

kraščius
LONDONAS, Anglija, geg. 

22. — Spiečiai Britanijos lėk
tuvų trečiadienį patruliuoja ša
lies pakraščius. Numatoma Vo- 
k'etijos bombonešių ataka prieš 
Angliją.

Amerikiečiai krau
stosi iš Anglijos

LONDONAS, Anglija, geg. 
22. — Iš Anglijos skubiai krau
stosi amerikiečiai. Sugrįžti į 
Ameriką dabar jiems'paliko tik 
vienas kelias, butęnt per Ai
riją. ~

Britanija nepraran
da vilties

LONDONAS, \ Anglija, geg. 
22. — Britanijoj trečiadienį 
reiškėsi stipresnė viltis, kad 
vokiečiai neįsitvirtins Anglijos 
kanalo uostuose, iš kur jų lėk
tuvai galėtų atakuoti Angliją. 
Britų viltis remiasi šiąis davi
niais: 1 — francuzai atsiėmė 
iš vokiečių miestą Arras; 2 — 
sėkmingos Britanijos lėktuvų 
atakos prieš Vokietijos pramo
nės sritis; 3 — lėtesnis vokie
čių žygiavimas pirmyn Fran- 
euzijoje; 4 — naujos Kanados 
kariuomenės atvykimas j An
gliją. 

">• i, ■' / ’> , •-». ' . » p į I Č* y* f į*.

540,000 rusu Rumu- 
nijos pasieny

LONDONAS, Anglija, geg. 
22. — 540,000 rusų armija 
siunčiama Rumunjos pasienin. 
Rumunija bijo rusų užpuoli
mo.

Vokiečiai palikę už
pakaly Soissons 

miestą
BERLYNAS,/ Vokietija, geg. 

22. — Besiverždami pietų link 
Francuzijoje, vokiečiai jau pa
liko užnugary miestą Soissons, 
dėl kurio ėjo smarkus mūšiai 
didžiojo karo laikais.

Soissons yra 56 mylių atstu- 
moje į šiaurės rytus nuo Pa
ryžiaus ir 19 mylių nuo Laon, 
kurio paėmimas buvo paskelb
tas prieš porą dienų.

Belgijos karalius ir 
valdžia Franciizijos 

mieste Le Havre
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

22. —- Berlyno radijas prane
ša, kad Belgijos karalius Leo
poldas ir Belgijos valdžia per
sikėlė į Franciizijos miestą Le 
Havre, 

n

Naciams nesvarbi 
Holandiios Rytų

Indija
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

22. Japonijos užsienių rei
kalų ministerijos atstovas tre
čiadienį pareiškė, jogei Vokie
tijos ambasadorius Japonijoj 
painformavo mikado vyriausy
bę, kad Vokieti j a neužinterė- 
suota Holandijos Rytų Indija, 
(šitą pareiškimą galima supras
ti' kaipo Hitlerio pasakymas, 
kad Vokiečiai nedarys kliūčių 
japonų užsimojimams tos ko
lonijos atžvilgiu,)

s ./-Yv. ■> <v>'-

22. — Vokietijos kariuomenė, 
besiveržiant Paryžiaus linkui, 
pasTėkė* RKėlins ~apyliiikę,“"kUT 
didžiojo karo metais' ėjo smar
kus mūšiai. Rheims yra 80 my
lių atstumoje nuo Paryžiaus.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
22. — Į mėnesį laiko, jeigu 
Francuzija per tą laiką atsilai
kys prieš vokiečius, sąjunginin
kai bus atsiekę karo laimėji
mo tris ketvirtadalius — pa
reiškė premjeras Reynaud tre
čiadienį. Reynaud akcentavo: 
Francuzija atsilaikys tiek lai
ko, kiek tik reikės. 

-- X--X-- X--
LONDONAS, Anglija, geg. 

22. —. Tikslu konsoliduoti vi
sas Britanijos pajėgas valdžia 
įteikė parlamentui naują di
džiausios svarbos bilių. Jis rei
kalauja: 1 t- absoliučios val
džiai galios reikmenų gamybo
je (pramonėje); 2 — 100 nuo
šimčių taksų perdideliems pel
nams (perdideli pelnai tuo bil
du vį|sai norima phnaikinti); 
3 — galios paskelbti privolės 
darbą; 4 —- valdžios kontrolės 
bankams; 5 — kad visi šalies 
gyventojai ir visa jų savastis 
tarnautų kaip valdžia patvar
kys. x

--X-- X-- X--
BUCHAREST, Rumunija, ge- 

gūžės 22. — Rumunijos karo 
vadovybė paskelbė mobilizaciją 
dar 300,000 vyrų. Dabar Ru
munija turės mobilizuotą 2,- 
000,000 vyrų armiją.

I

Berlyne karas skai
tomas kaip ir už

baigtas
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

22. — Vokietijos spauda kal
ba, kad karo galas arti, kad 
jis tęsis tik keletą savaičių. 
Suprantama, Vokietijos spau
da reiškia nuomonę, kad na
ciai laimės pilną pergajią. Spau
da paduoda skaitlines, kurios 
rodo, kad per paskutines 11 
dienų vokiečiai sunaikino 2,000 
sąjungininkų lėktuvų. •

Sako, Francuzijos 
valdžia ruošiasi bėg

ti iš Paryžiaus
ROMA, Italija, geg. 22. — 

Dienraštis “II Popolo di Roma” 
praneša, kad Francuzijos val
džia ruošiasi persikelti iš Pa
ryžiaus į Clermont-Ferrand 
miestelį, šalies pietų daly, 200 
mylių nuo Paryžiaus. Kai ku- 
r’e valdžios dokumentai, pasak 
italų dienraščio, jau išgabenti 
i tą miestelį.

Nutrauktas susisie
kimas telefonu

su Roma
ROMA, Italija, geg. 22. — 

Trečiadienį sutrukdytas Romos 
ir Paryžiaus susisiekimas tele
fonu.

Albanijos - Jugosla
vijos siena neuž

daryta
ROMA, Italija, geg. 22. — 

čia paneigtas antradienį pasi
rodęs pranešimas, kad Albani
jos (kurią kontroliuoja Italija) 
r Jugoslavijos siena tapo už
daryta fašistų vyriausybės įsa
kymu.

lugoslavija rekviza
vo trokus ir moto-

ciklius
BELGRADE, Jugoslavija, ge

gužės 22. — Jugoslavijos vy
riausybė pereitą antradienį rek
vizavo karo reikalams 10,000 
trokų ir motociklių, kurie pri- 
klapso privatiems asmenims ir 
kompanijoms. Daugelį tų tro
kų neseniai Vokietija atsiuntė 
į tas Jugoslavijos apylinkes, 
kuriose skaitlingi vokiečių* 
sluogsniai gyvena. . ~

White varo. kampa
niją padėti sąjungi

ninkams
EMPORIA, Kas., geg. 22. — 

Garsusis Amerikos žurnalistas, 
William Allen White, pradėjo 
kampaniją. Jos tikslas yra su
kelti gyventojų pritarimą, kad 
Amerika padėtų sąjunginin
kams laimėti karą. Pasak 
White, sąjungininkams laimė
jus karą, Amerikai karo pa
vojus ir ginklavimosi našta su
mažėtų. White kampanija ran
da plataus pritarimo.

Renka aukas karo 
pabėgėliams

WASHINGTON, D. C„ geg. 
22’. — Amerikos Raudonasis 
Kryžius stengiasi skubiai su
kelti $10,000,000 karo pabėgė
liams Europoje šelpti. Gauna
mi pranešimai, kad per Fran- 
euziją, pietų link, bėga tarp 
3,000,000 ir 5,000,000 francu
zų ir belgų iš sričių, kurias 
vokiečiai jau okupavo arba ku
rioms gresia nacių okupacija.

Klausia kas parašė 
Lindberghui kalbą

WASHINGTON, D. C., geg. 
22. — Senatorius Smathers tre- 
čiad enį viešai klausia pulk. 
Charles Lindberghą, kas para
šė arba kas padėjo paruošti 
kalbą, kurią garsusis Amerikos 
lakūnas pasakė prieš keletą 
dienų per radiją.

Moterims “meškerė”
SPRINGFIELD, 111., geg. 22. 

— Kaip sustabdyti moteriškę, 
kad ji pasižiūrėtų į jūsų lan
gą ar vitrinus, kur išdėstytos 
prekes? Atsakymas: padėkite 
veidrodį. Rezultatai geri, paaiš
kinta Illinois valstijos aptieko- 
rių suvažiavimui.
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Rumunija ant bedugnės krašto
• /

(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA) 

(Tęsinys) 
t /

Lupesku buvo smulkių mies
čionių duktė ir gyvenimą pui
kiai pažinojo, buvo Ir pasiliko 
labai praktiška, nesvajotoja, 
gudri ir gal daugiau mylėjo 
Karolį, negu visos kitos moters, 
Tuo veik galima neabejoti at
menant tolimesnius įvykius, 
kuomet jai gręsč mirtis, bet 
visgi ji savo karališką meilužį 
neapleido. Tiesa, kiti tvirtina, 
jog paprastas gero gyvenimo 
troškimas verčia Lupesku ne
apleisti savo meilužį, bet gerą 
gyvenimą ji galėjo turėti vė
lesniais laikais ir ne su juo bū
dama.

Kaip ten bebūtų, bet faktas, 
jog ši negražios išvaizdos mote
ris, šiandien jau peržengus ke
turiasdešimt metų ribą, tebeža-

šis laiškas sdkelė ištisą au
drą, nes karalius Ferdinandas 
buvo' gan menkos sveikatos ir 
galima buvo tikėtis jo mirties, 
ir staiga, sosto įpėdinis tokiu 
keistu budu atsisakė nuo savo 
pareigų, savo žmonos ir sūnaus 
kuris gali būti tik savo tėvo pa
vaduotoju, bet buvo vos kelių 
metų,

Kuo skubiausiai išvyko į už
sienį pas Karolį jb motina Ma
rija ir rūmų ministeris Chiota, 
kad perkalbėtų sosto įpėdinį ir 
priverstų jį grįžti į Rumuniją.

Bet visos kalbos buvo veltu.’, 
Karolis atsisakė grįžti namon ir 
tuo pačiu nuo sosto įpėdinio 
pareigų. Maža to, tų pačių me-

įvyko 
Karolio 
pasjur- 
tėvukui

yra 
re

nk Ima. 
BVęlhątaI

kojinio.
Tuo labiau buvo baisesnis į- 

spudis Bukarešte, kuomet 1925 
m. gruodžio 12 d. gavo Karolio

galutinai atsisakė nuo sosto ir 
su juo surištų pareigų. Maža 
to, jis prašė, kad jį išbrauktų iš 
karališkos giminės skaičiaus ir 
pasižada daugiau niekad negrįž
ti į Rumuniją Ir kokiais nors 
prašymais drumsti jos vidaus

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

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

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

L

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3109-11 S. HALSTED ST.
Tel. Yards 2151

siekė ketvirtas Karolio atsista- 
tindinimo raštas.

Padėtis mbnarchistiniu at
žvilgiu buvo gan kritiška, nes 
nepaskyrus naujo sosto įpėdi
nio, Ferdinandui mirus, gali 
kilti įvairių komplikacijų, nes 
niekas rimtai netikėjo, kad Ka
rolis, tėvui mirus, negrįžtų Ru
munijon, gi jam sugrįžus gali 
kilti rimtų neramumų, nes nie
kuomet karališkuose rūmuose 
netrūksta žmonių, dargi arti
mesnių giminaičių, kurie gali 
užsimanyti pasinaudoti neaišku
mu ir atsisėsti sostan. Be to, 
monarchija Rumunijoje ne to
kia jau tvirta, kad butų galima 
palikti kokias nors abejones dėl 
sosto įpėdinio karaliui mirus. 
Sulig įstatymo, kaip jau minė
jau, sosto įpėdiniu turėjo būti 
paskirtas Karolio sūnūs sugy
ventas su antrąja žmona, prin- kė kiekvienam tikėtis, jog Ka- 
cese Elena, vardu Mykolas, bet poliui dar ne visos durys į sos- 

kudikis ir,1 tą uždarytos.
Maža to> reikia pripažinti,

negalima. Vainiko Taryba nu
tarė skubiai sušaukti Valstybės 
atstovų posėdį įpėdinio pasky
rimui.

Minėtas susirinkimas 
1926 m. sausio 4 d. ir 
sūnūs Mykąlojus buvo 
tas sosto įpėdiniu jo
mirus turįs užimti sostą, gi jo 
tėvui Karoliui buvo uždrausta 
kada nors grįžti į Rumuniją ir 
reikšti kokių nors pretenzijų 
sostui. Kad galėtų gyventi be 
rūpesčio užsienyje, jam buvo 
paskirta pensija.

Bet kadangi sosto įpėdinis 
dar buvo tik kūdikis, čia pat 
buvo išrinkta Regentų taryba, 
kuri valdys sostą karaliaus var
du iki anas subręs, Į Regentų 
tarybą įėjo Karolio brolis Mika
lojus (Mikalojaus sosto įpėdi«- 
nio tikras dėdė), patrijarchas 
Mironas ir kasacinių Rūmų pir
mininkas Burdagan.

Atlikus šiuos formalumus, 
bent laikinai buvo sosto klau
simas išspręstas, nors nei vie
nas šių nutarimų ruošėjas ne
buvo tikras, kad kada nors bus 
galima juos įvykdinti, ypač at
menant, jog U'erdinando dienos 
buvo suskaitytos, gi jaunutis 
karaliaus sosto įrėmins, dargi

ką būti rūmų intrigų žaislu, 
kas tik gali atsiliepti į jo būdą 
blogai.

Visi žinojo, jog netolimoje at
eityje valstybinis gyvenimas 
bus smarkiai sukrėstas, jeigu 
Karolis ir toliau pasiliks užsie*

m u paskyrus Karolio sūnų, de
rybos su pačiu Karoliu dėl jo 
grįžimo į Rumuniją nenutrūko, 
skirtumas buvo tik tas, jog šios 
derybos buvo vedamos labai 
slapta, bet tai tik dar labiau tei-

/ Kam Sukrėsti 
“Vidų” Neskaniu 

Liuosudtoju?
Jei Jue manote, kad visi lluoauoto|ai 
sarginanti ir neskanus... ir vienas yra 
ras taip kaip kitas... tai jus ne 
te progas, bet jus spohultuojąts
Del to. kad yra kai kuriu liuosuotojų stip
rių. darpn^ių daugiau žalos, nei gero!
Pasirink sau liuosuotoja su atsargumu. Jei 
jus leisite milijonų patyrimui būti' jūsų 
vadovų—jus pasirinksite Ex-Lax I Ex-L»x 
yra malonus priimti — jis gardui kaip ska
nus Šokoladas, Jis yra veiklus, bet Švelnus. 
Px>Uax iįvalo jūsų vidurius visiškai, be 16- 
»itempimų ir nesmagumų. PamdginR Ex-Lųx! 
Vispse vaistinėse po 10c. ir 2Bc.

SAUGOKITĖS PAMĖGD2IOJIMVI 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
Įeiaėmėkite raides “E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir kiekvienos plytelės. Kad 
gautumėt geras pasekmes, reikalau
kite eriginalio Ex-L»x.

jį skaitė tom pareigoms skir
tu. Reikia pripažinti, jog Karo
lis Rumunijoje turėjo labai 
daug šalininkų nežiūrint jo iš
krėstų šposų, kuriuos dideliu 
prasikaltimu niekas neskaitė iš
skiriant pačius bajorus, gi liau
dis į tai žiurėjo kaip į labai 
normalų reiškinį, nes tai matė 
kasdieniniame gyyępime, kuo
met ponai miesto samdė tarnai
tę gražią, nes tuo. galėjo sulai
kyti namie ponaitį, kuriam jau
pradėjo dygti ūsai ir daug pi- ti ir kuris, jau vien dėl visų 
giau tėvams ' atsaldavo, negili bajorų puolimų prieš jį, pasi
leisti sūnelį valkiotis po links- stengs sulaužyti jų pajėgą, ir 
mybčs namus iš kur galėjo par- lai gali tik naudos suteikti pa-

sigabenti “biauriąją” ligą. Jelčiain kraštui, nes iki Rumuni- 
su tokia tarnaite kas atsitikda-1 
vo, būdavo galima primesti bė
dą arba ugniagesiui ar kuriam 
kareiviui ir pašalinti ją iš na
mų. Dvaruose valstietis matd tą 
patį, dar baisesnėje formoje, 
nes ten ponų meilės neišveng
davo ir ištekėjusios moters ne 
tik nuo pačio pono ir visos jo 
vyriškos giminės, bet dargi dar
bo prižiūrėtojo.

Liberalai, po kelių dešimčių 
metų Hohencolerių viešpatavi
mo, matė Karolio asmenyje bu
simą liberalų karalių, nes jis 
niekad nepasirodė niekam pasi
putusiu, bet visuomet, tiek ra
inuose, liek kur kitur, kur jo 
nematė tėvas, elgėsi labai kuk
liai ir draugiškai, nedemons
truodamas savo kilmės ir pri
vilegijų.

Karininkai, ypač kuriems te
ko susieiti su juo į artimesnius 
santykius tarnyboje ai’ šiaip kur 
nors, jį tiesiog dievino, nes Ka
rolis niekuomet nebuvo statutų 
raidės šalininku ir karininkai 
jautėsi daug laisviau, nesuvar
žyti, ko nebuvo dargi žemos kil
mės karininkui ar pulkinikui 
viešpataujant, kurie taip pat 
kaip Vokietijos karininkai buvo 
auklėjami Podsdamo dvasioje.

Politikų tarpe jis taip pat tu
rėjo nemaža šalininkų, bet čia 
jau kitoniškais sumetimais.

Taip vadinami liberalai — de
mokratai matė jame busimą 
karalių, kuris nebus despotas, 
su kuriuo bus galima susikalbę-

joje bus bajorų viešpatavimas, 
kraštas milžiniškais žingsniais 
eis ir toliau prie bankroto, ir 
todėl visi liberalai politikai, 
tarp jų ir Bratianu, Julius Ma
niu tik laukė senio karaliaus 
mirties, kad pasūdytų sostan 
Karolį ir pradėtų kovą prieš ba
jorus ir jų privilegijas bei pra
gaištingą politiką.

(Bus daugiau)

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tek YARDS 0994
A_Uzad., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

Mykolas buvo dar
Ferdinandui mirus, galėjo pa
sigriebti sostą Karolio jaunesnis jog Rumunijoje gan viešai, dar 
brolis Mikalojus, , j Ferdinandui esant gyvam, bu-

Tėvas Ferdinandas norėjo.vo reiškiama neįiKšit'^rtkinimas 
nubausti neklaužadą sūnų Ka- dėl Karolio pašalinimo, nors 

jam pačiam prašant. Daugeliuiroiį ir jam užkirsti kelią Į sos-
tą Ir atsisakęs nuo tolimesnių Karolio šalininkų teko dargi pa- 
derybų su pabėgėliu,, tų pačių 
melų gruodžio

sitraukti iš kariuomenės tarpo 
ir atsitūpti kalėjimai! už perdi-

Vaiųiko Tarybą priešginaujant delį reiškimą jam simpatijų ir 
karalienei Marijai, kuri patarė 
dar palaukti. Vainiko Taryboje 
karalių# pareiškė, jog reikia

vilčių, kad anas kurią 
ną grįšiąs į Rumuniją 
pasiliksią po senovei.

nors die- 
ir viskas

Mrs. A. K. JARUSZ
„______ ... -■ PHYSICAL
MUMSS THERAPY

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern av.

Telęfonas:
HEMLOCK 9252

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

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4767 

Namų TeL: PRO3PECT 1930

į<;'

s?-

DR. C. Z. VEZEL’IS
dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų 
i pirma.
4712 South Ashland Av

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso- 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietiiyiaj PAktarad

DR. A. JENKINS
(Liet.uvjs)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir ouc 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarų 
Ofiso Tel. PRUSPEUT 0731
Namų Tei. VIRGINIA '2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Fhone YARDS 7299.

nio* klausimas, nes ilgiau laukti

copr. iw. NiępttCRArr ssrvice, inc.

FILET CROCHET SCARF PATTERN 2464 
No. 2464—Mezginiai komodei arba stalui padengti.

POAL COMPANY
5332 So. Long Avenue

TelefotiHS PORTSMOUTH 9922
POC'ABONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau ..... f
PETROLEUM CARBOH COKE $"7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ '

Sales Tax ekstra.

Pats sosto įpėdinis, Karolio 
sūnūs, buvo be rūpesčio, nes 
jis dar negalėjo suprasti kas 
per permainos vyksta ne tik jo 
asmeniškame, bet ir bendrai 
valstybiniame gyvenime. Jam 
buvo sunku supaisyti į kokią

o

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

. T~A x r 1 o J koplyčios visose
J—J JkSL cd. 1 Chieagos dalyse

Klausykite tarautų radi* programų Antradienio 1» Šeštadienio ryt-

> M POVILU tALTIMIERU
te

No. 2464I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DECT 
. | 1739 So, Halsted St, Chicago, HL 

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

bes sargai pastatydami jį prieš 
tėvą. Jis atliko visas reikalin
gas ceremonijas, nes jį taip iš
mokino, bet po visų nepapras
tai iškilmingų apeigų, kur jam 
bučiavo ranką suaugę žmonės, 
kiti su žilomis barzdomis ir 
žaizdų ženklais gautais kovos 
lauke nuėjęs į savo kambarį 
žaidė toliau, kaip ir anksčiau, 
nors gal jo menkoje galvutėje 
kilo klausimas kodėl staiga vi
sų santykiai su juo pasikeitė.

Bet šiomis ceremonijomis 
buvo parašytas dar vienas ba
joriškos Rumunijos istorijos la
pas, kuris tiek pat turėjo reikš
mės kaip visi kiti monarchijos 
prižadai jos vargingiems paval
diniams. /

Kokį įspūdį sudarė pačiam 
Karoliui išgirdus apie šį nuta
rimą sunku pasakyti, bet gali
ma galvoti, jog jis taip pat ne- 
prldavė daug reikšmės šiam ak
tui ir iš pirmų dienų buvo pa
siruošęs grįžti sostan, kaip tik 
jo griežto budo tėvas mirs.

Nei meilė prię sūnaus, nei ki
lį sentimentai surišti su sosto 
klausimu, negalėjo jį imti, nes 
sostas, valdžia, biznis, kur ma
žiausia galima duoti teisių jau
smam.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI 
Chieagos, 
Cicero I
Lietuvių , '
Direktorių 
Asociacijos

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

I Vardas ir pavardė

Adrese*...... ..... .......

Miestas ir valstija

I 12. Intrigos Karališkuose 
j Bumuose.

Nežiūrint priimto įstatymo, 
kuriuo Karolis buvo pašalintai J iš sosto įpėdinių, Rumunija tik| 

fe

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
23X4 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Eąst 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

'*i1 r t

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone GrovehilJ 0X42
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2X09

J. LIULEVIČIUS
4348 S, California Avenue Phone Lafayette 3572

rnir < m y yi^Trr^»rTiiTri>i">’ir i ■ m i i

P. J. RIDIKAS
3354 So. rialsted Street YARDS 14X9

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

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.

Tel, Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

8

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue'

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residencijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

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

Nedėlioj pagal sutartį/

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS re CHIRURGAS 

Valandos kdsdien 2-4 ir 6 ° vak.

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. YARDS 8149
VALANDOS: Nuo 11 Ai 12, 2 Ur 

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

šventadieniais: 11 iki 13.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST

i

A • ’ A- * į

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

r

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telepbonę PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N, Dearborn St.
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iku8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395

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

SUITE 1701
IX SO. LASALLE STREET 

Randolph 0331 
Naujoj vietoj 

OFFICE
7019 S. ARTESJAN AVĖ. 

Hemlock 1940



Ketvirtad., gegužės 23, 1940

Kelių taisymas. — Streikas. — L. K. Darželio Są
jungos piknikas. — Čalioišsišokimas. — Pa
gerbė Glugo dieną.— Vakaruškos.— Rašo iš 
kairės ir dešinės. — Amerikos Lietuvių Kon
greso skyriaus likvidavimas.

______ __________________NAUJIENOS, Chicago, Iii/:
mas bei čalio papeikimas už jo 
nešvaru darbą. Ir kaip matyti,, 
akroniečiai žada čalį visai iš 
Akiu n o laukan šluoti kartu su 
juo “Dirva”. Mat, kaip sena 
patarlė sako, kad nevisuomet 
už blogą geru užmoka, bet 
kaip kada už blogą atlygina.

LIETUVIŲ KAMBARIO REIKALAI
1 G-sai Sąrašas A u ka mišių jų 
Lietuvių Kambario Fondan.

3

Gegužės 14, dieną balsavi- kelių. Bus padaryta taip, kad 
mose piliečiai pasisakė už bus galima važiuoti po ketu- 
. —i— .------- -_ irjas ar §c§jas mašinas greti

mai, Na, 
daugeliui 
laiką.

jonų dolerių kelių pataisymui 
Cuyahago apskrityje, šitie ke
turi ir pusė milijonų dolerių 
taksų daug nepakels, nes jie 
bus mokami per daugelį metų 
ir po labai mažą sumą. Be to, 
dabar pridės valstija ir federa- 
lė valdžia apie dešimt milijo
nų tlolcrių prie tų darbų. To
kiu budu dabar bus praleista 
keliams pagerinti apie penkio
lika milijonų dolerių liktai

ir tas suteiks darbo 
darbininkų per ilgą

buvo reikalaujama,

Keliai bus gerokai prapla
tinti ir šviesos suvestos dau
giausia tuose vieškeliuose, ku
rie eina į miestą iš didžiųjų

SABERGMAN
1524 W63rd ST.Z^’t
TELPROSPECT 3440f^-/.,8

Cwu 63rd and Justina
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevtj, Alenu pnplerlnua Ir hinxq Jeldų. 
Ateikite i didžiųjų krautuvę prie Justino 
Citvžs kampo ir Raukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdinę knyir;>. Dekoruokite 
dabar—mokykite valiau pairai BERG
MAN’S naujuoju Lenjrvaus Budinto pla
nu. 10 savaičių mokčtis. Ateikite ir 
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI 

vidaus žibanti balta ir

pa-

visos 
maudy

Em-A-Bee 
naujausios spalvos virtuvams Ir 
n<--m __ 1___
Ess-A-Ree Fiat Maleva luboms ir mtefra- 

spal. Ess-A-Bee 4 
dėVlgi ir tilsit.*-

- *1.95 
H. R. H. po (te 

ir ŽeSta- 
M.

. ... maleva.

mestoms balta ir 12 
valandų varnlšAs’ zerll 
mčja baltai vandeny.

GALIONAS
Popierių Vaiyklls arba
Atdara antradieniais, ketvirtad. 

dieniais iki O
Tel. FROSPECT 3410

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ to namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYt*KEVIČIŲ -
1739 S. Halsted St.

RaStlnft atdara kas vakaras 
iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

Katalikų veikėjos P. Glugo- 
dienės pagerbimo bankietas 
įvyko gegužės 12 dieną Youngs- 
town, Ohio. Ten jai pagerbi
mo puotą surengė ALRKS kuo
pa. Ir kiek teko patirti, tai da
lyvavo gana didelis skaičius 
žmonių, ne vien tik youngs- 
towniečių, bet ir iš apylinkių. 
Nors kai kurie ir boikatavo

1464 Clevėlando Lietuviai,
per P. J. žiūrį .........., $70.00

1642 Mrs. M. Smailis, Iš
važiavimo pelnas, 
Hamtramck, Mieli .... 106.00

1643 Juozas Petraitis,
Carrick, Pa. ................

1645' Dr. P. J. Yakmouh, 
So. Boston, Mass. ........

1465 .T. F. Baltramaitis,
Brooklyn, N. Y......... ;

1466 SLA 169 kp. ir LDS'
147 kp. Ambridge, Pa. 30.00

1467 J. M. Tumavičicnė, 
Jamaica Plains, Mass.

1168 Jonas Šautis, Pitts-

turime dar sūdei i 1,700 dole
rių. Jei sudėsime mažiau, tai 
įrengimas bus ne toks gražus, 
kaip numatyta, kaip rodo pie
šiniai: kai kuriuos pagražini
mus teks apleisti. Jau ir taip 
šį-tą apleidom, kas buvo gali
ma, nesumažinant bendro 
“effect’o”. Dabar ižde yra $5-

1.00

5.00

10.00

kad publikos atsilankę gana 
daug. Žinoma, gal kai kurie 
boikatavo ir iš pavydo, ar as
meniško piktumo. VVell. kaip 

tas turėjo būti per- ten bebūtų, bet p. Glugodienė 
yra daug pasidarbavusi vietos 
lietuvių tarpe.

lą mokyklų reikalams. Tačiau 
tie bondsai liko atmesti. Mano

3.00

2.0Q

leista, nes mokslas mums yra 
visiems reikalingas ir. galima 
sakyti, kad t kol baigia aukš
tąją mokyklą mokslas labai 
mažai tekainuoja miesto mo
kyklose. Galima pasidžiaugti, 
kad musu sūnūs ir dukterys 
gali pasiekti mokslą miesto 
mokyklose už labai mažą kai
ną. Tai dėl to ir mokyklų rei
kalams paskola turėjo būti 
pravesta.

SLA 136 Kuopa rengia va
karuškas ir kortavimo vakarą 
birželio 21 dieną Liet. Darbi
ninkų salėj. Šis parengimas 
įvyksta delegatų 
proga į SLA seimą, 
mas atsisveikinimas 
laikas visiems. Visi
dalyvauti. Kuopos sekretorius 
A. Gedgaudas sako, kad tai 
bus vienas iš smagiausių pa
rengimų, ir daugelis jau ruo
šiasi tai dienai.

Bus links
iu smagus 

prašomi

47 Liet. Neprigulmingas
- Literatūros Pašelp. Kl.

Duąuesnc, Pa.............. 46.22
48 Liet. Neprig’ulm. Litcr.

Pas. Kl., Duųucsne, Pa. 1.00
1305 SLA, per ižd. K. Gu

gi, Chicago, III. ....... 225.00
1306 Joseph Sbaul. Stu-

da, Pa., per “Vienybę” 1.00
1469 SLA 157 kp. Youngs-

town, Ohio ..................
1470 Liet. Pas. Dr-ja A.

McKees Rocksį Pa...... 10.83

tuvaitės, savo aukas dabar! 
Pitsburgho lietuviai, ypač Dr- 
jų Komisija, energingai < dar
buojasi. Kad kitos kolonijos 
pasidarbuos, tai Lietuvių Pa
minklas bus tikrai gražus.

Aukas siųskite adresu: V. 
Zamblauskas, 31 Minooka St., 
Pitis\burgh (10) Pa.
rašykite:
rial Room
Liet. Kambario Fondo

J. Baltrušaitis,

Lithuanian 
F and.

Čekius
Meino-

5.00

ir Bandyk 
Mšiandienl

O

K m-tas 
sekr.

VILNIUS. — Nuo balandžio 
vidurio prasidėjo garlaivinin- 
kystė Lietuvos vidaus vande
nims. Lietuvos Baltijos Lloy- 
do neseniai nupirkti garlaiviai 
“Lietuvaitė” ir “Aušra” ir val
dinis garlaivis “Klaipėda” ba
landžio 18 d. atplaukė iš Kau
no j Vilnių. Pirmieji du gar
laiviai liks Vilniuje ir palaikys 
susisiekimą Neriu tarp Vil
niaus ir Verkų. Šį kelio ruožą 
Lietuvos Baltijos Lloydaš per
ima pats ir atperka iš bu v. 
lenkų savininkų tuo ruožu plau
kiojusius garlaivius. “Klaipė
da” pradėjo ekspedicinę kelio
nę Vilniaus vandens kelių ra
jono vandenimis.

šiemet rugpjūčio mėn. vidu
ryje Vilniuje įvyks antrasis 
Lietuvos geografų kongresas 
su mokslinėmis ekspedicijomis 
į įvairias Vilniaus srities vie
tas.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

$216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rinas, stoglangius to 

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

——z

Musų naujas antrašas yra toks:

BUILDING COMPANY
2716 West 42nd Street.

Tel. Lafayette 0331
Muro, Concrete
Darbas—Taisom
Naujus
ugnies
taipgi

to Carpenter 
Senus—Statom 
Apskaitliuojam 

veltui. Mes
Namus.
nuostolius 
sufinansuojam lengvais 

išmokėjimais.

TIUK DAUG SKELBIAMA
1 VISOKIU BRANDS, 

KAD NEŽINAU NEI K/) BANDYT ?

jei nori Švelnesnes
DEGTINES, TAI KESSLEB’S
KAIP TIK IR TINKA JUMS h j)*.

CIO unija iššaukė į streiką 
apie keturis šimtus darbininkų 
iš Dili Manufacturing Co. Uni
jos vadai sako, jog kompanija 
neišlaiko savo sutarties pagal 
kontraktą, kurį kompanija pa-

dėjimas, kad kompanija pakels 
po dešimtį centų per valandą 
savo darbininkams ir duos ap
mokamas atostogas. Bet da
bar kompanija nenori savo 
pažado pildyti. Todėl unija 
šaukia darbininkus į streiką. 
Kalbamoje dirbtuvėje dirba a- 
pie šimtas dvidešimt moterų 
ir merginų bei apie du šimtai 
ir pusė vyrų. r

L. K. Darželio sąjunga rcn-

vadinamoje policmano farmo- 
je. Komisija deda dideles pa
stangas, kad piknikas butų į- 
vairus. Taigi, kitos draugijos 
turėtų, apsižiūrėti ir nerengti 
pikniko tą pačią dieną, kad 
vieni kitiems nepakenktų, nes 
žinoma, darželio 
remia visi

parengimus 
vietos lietuviai.

AKRON OHIO — Čia vie- 
į tos A. L. P. Klubas buvo su- 
| rengęs paminėjimą 22 mėtų 
i Lietuvos nepriklausomybės. 
[Na ir sykiu su kitais kalbėto
jais buvo pakviestas ir “Dir
vos” Karpius. Tą dieną akro- 
niečiai pasistengė sutraukti 
kiek galima daugiau publikos, 
ir viskas išėjo kuo puikiausiai. 
Tačiau, Čalis kaip toji kiaulė 
su ilgu snapu neiškentė nepra
sižengęs. Savo Dirvukėje pri- 
maliavojo visokių nesąmonių 
apie jam nepatinkamus asme
nis. Na, ir vyras manė, kad 
taip sau viskas ir nueis. Ta
čiau taip neišėjo. Dabar jau 

'teko įvairiuose laikraščiuose 
I pastebėti akroniečių alsaky-

tos A. L.

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda 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”
M

CHICAGO, ILLINOIS

ti SLA organo redaktorių, tai

Thompson, Conn. ......   1.00
49 Ruth Crawford Mit

chell, Cathedrdl of 
Learning. Pgb......

50 A. S. Marčulaitis,'
Pittsburgh, Pa......

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. 3V&C 
Maleva labai speciali reg. $2 

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

2x4, 8 iki 16 pd. už pėdą .... 2c 
1x6 lentos 6 iki 16 pėd. už pd. IVfcc 
Nereikia jums pinigų, 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

10.00

10.00

1.00Pittsburgh, Pa.
1852 Fl. Rodgers. Psjb..... 1.00

1754 Basil Onyshkow,
Pittsburgh, Pa..............

1758 P. Pivaronas, Pgb.
1759 S. Simanavičius,

Pittsburgh, Pa. ......
1760 K. Šinkūną^, Pgb

traip kojomis apversti. Na ir 
nežinia, ką reikėtų padaryti. 
Pagal jo plačius aprašymus ir 
daug patarimų, ką su ta or
ganizacija daryti, tai iš tikrųjų 
nebūtų galima žinoti nė iš ku
rio galo pradėti. Vieną sykį jis 
nori, kad viskas butų naujai 
perorganizuota, o kitoje vie
toje jis nori, kad butų vėl grį-.
šta prie to tvarkos, kuri įbu-l terų Auxiliary, Pg i. oo.

• . 1’ A Knfilihs ' •vo penkios dešimtys, metų at- A n
gal. Tai žmogus ir suprask, Homestead. la....................
kas ir kaip butų geriau.

Gal butų daug geriau, kad 
seimas patvarkytų taip, kad 
kožnas atliktų tik savo darbą. 
Geriausiai butų taip, kad jeigu 
redaktorius atliktų tik savo 
darbą, o kiti Pil. Tarybos na
riai savo darbus. Tokiu budu 
nereikėtų liek daug raštų į 
organą dėti, kurie juodina ir 
įžeidžia Pil. Tarybą.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
skyrius Ohio valstijoj dar nė
ra formaliai likviduotąs, nors 
nieko jau nebeveikia per ilgą 
laiką. Taigi, birželio antrą die
ną yra šaukiamas susirinki
mas Liet. Darbininkų svetainė
je, kur bus visas dalykas baig
tas ir kongreso skyrius panai
kintas.

Pereitis metais laikytoje kon
ferencijoje Clcvclande buvo 
nutarta, kad šį pavasarį laiky
ti konferenciją Akron, Ohio, 
ir tai buvo daugumo delegatų 
taip nutarta. Bet kaikurie ko
munistiškai nusistatę vadai 
nieko nepaisydami šaukia šį 
susirinkimą vėl Clevelande. 
Nežinia, kaip į tą dalyką pažiū
rės kitų kolonijij veikėjai.

Well, kaip ten nebūtų, 
bus daug geriau, kada 
klausimas bus jau baigtas, 
tokiam veikimui vienybės 
nėra. Viena, kad čia pat
vietos sutarimo nėra, o antra, 
tai ir pačioje Lietuvoje daly
kai yra pasikeitę ir tokia orga
nizacija nebėrą reikalinga. 
Taigi, draugijos, kurios seniau 
prisiųsdavo atstovus, galite pri
siųsti ir birželo antrą dieną, o 
tas pagelbės visą reikalą baig
ti ir vėliau nebus jokių nesma
gumų savųjų tarpe. Ižde dar 
randasi apie , dvylika dolerių. 
Bus nutarta, kur tie pinigai 
pasiųsti ir kokiam/tikslui.

—Jonas Jarus

bet 
šis 

nes 
jau 
ant

Pirkite tose krautuvėse,’ ku^ 
rios garsinasi “NAUJIENOSE

r%

M1
Stanley Mitchell Co 

Exnertai Beer Cn‘l Valytojai. 
6059 SO. WAŠHTENAW AVĖ.

Tel. Hemlock 7107 
CHTCAGO

Plumbers Union Torai •’n 
A F of L. nariai.

10-00
10.00 JULIUS KESSLER

84 metų omf. 
Varyklos Viršininkas

Garsinki tės “N-nose
.. 10.00 

5,00 
1755 Ed. Srhultz; Pgb...... 10-00
1761 Liet. Pil. Dr-jos Mo-

1753 A. Kartinės, 
Homestead, Pa. .

1756 J. Naujokas
Homestead, Pa. 2.00

Clairton, Pa.
Kambario įrengimo darbas jau 
pradėtas. Šią vasarą įvyks ati

darymas, dedikacija.
BČt mes, Amerikos lietuviai.

MADOS(g ’V
. y

KESSLKR'S PRIVATE BLEND.A BLENDED VVHISKEY. 75% Neutral Spirito ditfilled from 
Grain. 90 Rroof. Juliut Kodęr Dittilling Co.,. Ine., lcwr>nteb u r g, I n d.

LOAN ASSOCIATIONofCfcicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

TZ V Q C 1h® WRIKOS DIDŽIAUSIA
Iviu V.’DEGTINAS VERTYBE

Padėti Pinicni Menp«:i Pripš 11 d npč NJuošimti Vno 1 Dieno*

$4,700,000.00
$340,000.00Atsargos fondas virš

Dabar Mokame 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

No. 4444— Pavasarinė suknelė. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18 ir 20 
taipgi 32, 34, 36, 38 ir 40 colių per 
krutinę.

loo Turtas virš

Iš Lietuvos
KAUNAS. . — Darbininkijos 

kultūriniam, gyvenimui pagerin
ti šalia klubų, kuriuos steigia 
Darbo Bumai, daug daro ir 
Liet. Krikščionių Darbininkų 
Sąjunga, šiuo metu steigiama 
dar 15 naujų S-gos skyrių. Ge
gužės pradžioje Vilniuje stei
giami Liet. Krikšč. Darbininkų 
S-gos kiemsargių ir tarnaičių 
skyriai Vilniuje. Geg. 12—13 d. 
Vilniuje įvyks L. Kr. Darb. 
S-gos suvažiavimas. Vyriausy
bė suvažiavimo dalyviams duo
da 50% nuolaidos geležinke
liais. šią vasarą birželio 16—29 
d. Pažaislio pušynuose rengia
mi katalikų darbininkų kursai 
— stovykla. Sąjunga leidžia se- 
niausį darbininkų laikraštį Lie
tuvoje “Darbininkas”.

KAUNAS. — Kad Lietuvos 
ekonominė padėtis, nežiūrint 
aplinkui siaučiančio karo, vis 
tebegerėja, parodo ir tas fak
tas, kad mažėja turtų už sko
las išvaržymai. Per šių metų 
sausio ir vasario mėnesius įvy
ko 209 varžytynės turtų už 
skolas., Pernai tais pačiais mė
nesiais įvyko 333 varžytynės. 
Tuo budu šiemet varžytynės 
sumažėjo 37 nuošimčiais. Iš tų 
buvo: žemės ūkio 134 varžyty
nės su 487,1 tukst.. litų skolų, 
pramonės ir amatų 15 varžy
tynių su 50,9 tūkstančių lt. 
skolų, prekybos varžytynių 32
su 99,4 tukst. lt. skolų/ kitų, 
užsiėmimų (daugiausia namų 
savininkų) 28 varž. su 599,8 
tūkstančių lt. ’• skolų.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

STATOME NAUJUS
NAMUS
MURINTOS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokėsit wž savo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

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

Telefonas LAFAYETTE 5824

šaltiniem Rytmetinių
MM KYLOCICLES

M

( i??
■ , r

RABUNR:
SO. WESTERN AVĖ.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
■ ' ' • T '

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
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago. III.

(Vardas Ir pavarde)

(Adresas)

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

Čia }dedu 15 centų Ir praiau 

atsiųsti man pavyzdi No..
Mieros

RADIO
PROGRAMŲ 

10:00 VALANDĄ RYTO
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NAUJIENOS
The Lithuaidan Daily News 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

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

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

Užsakymo kaliui:
Chicago j e—paštu

Metams —----- --------------
Pusei metų -------------------
Trims mėnesiams —______
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija ------—
Savaitei .......—--------
Mėnesiui -------- -------------

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

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams -------------------------  $8.00
Pusei metų _____________ 4.00
Trims mėnesiams .... _______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

3
18
75

$5.00
2.75
1.50
1.00 
.75

vą. Jos paskirti generolai ir karininkai, gal būt, slaptai 
imdavo kyšius iš Hitlerio*, agentų, jeigu jie galėjo pra
žiopsoti, kaip nacių motorizuotos divizijos veržėsi į Fran- 
cuzijos teritorijų. Net Meuse upės tiltus jie “užmiršo” 
išsprogdinti!

Francuzijos ir Anglijęs žmonės dabar turi krauju ir 
gyvastimis mokėti už tų kapitalistinių savo valdžių ap
sileidimų. Reikia tikėtis, kad po šios pamokos tas para
zitiškas elementas daugiau demokratijoms ant sprando 
nebesėdės. x

------------------------------ ----------- --------------------- - ■■■

Suomijos likimo akivaizdoje
Neutralumo sąvoka. — Valstybe, kuri vienaip kalba, o 

kitaip daro, ~~ Petro Didžiojo keliais. — Kuusinenas 
liko užkištas į užpečkį. — Skirtingi budai, bet rezul
tatas tas pat. — Gyvename, kaip užrištame maiše. 
— Atbuko žmonių kritiška mintis. — Protenkrat.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Ketvirtad., gegužės 23, 1940 
jos pažiba žygiuoja imperializ
mo keliais.

Suomių tauta, visi kaip vie
nas, bėga Iš tų sričių, kur tik 
įsigali Stalino pakalikai ir tose 
srityse tenka iš kitur rusus at
gabentus apgyvendinti. Tai to
kiais keliais eina Stalino kuria-

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

L

APŽVALGA
t . • . ■

*

Organizuojasi komitetas sąjungininkams 
padėti

ANARCHISTE emma 
GOLDMANN

Daug žymių Amerikos žmonių — laikraštininkų, pro
fesorių, aukštų dvasininkų, darbininkų judėjimo vadų ir 
k. — rašosi į komitetą, kurio tikslas yra skleisti Jungti
nėse Valstijose mintį, kad Amerika turi būt apsaugota, 
padedant sąjungininkams laimėti karą su Hitleriu. Ko
miteto sumanytojas yra žinomas laikraštininkas William 
Allen White. ■

Į komitetą stoja žmonės iš įvairių politinių partijų. 
Kai kurie jų dar visai neseniai agitavo už Amerikos izo
liaciją. Pavojus, kad Europos demokratijos gali pralai
mėti karą, atidarė akis tiems amerikonams. Jie suprato, 
kad Hitlerio pergalė pastatytų į labai keblią padėtį Jung
tines Valstijas, kuomet jos paliktų be draugų pasaulyje.

Griežtos reformos Anglijoje
Naujoji Anglijos valdžia pasiūlė parlamentui įvesti 

griežtų pramonės kontrolę, panaikinti privatinių pelnų 
perviršį, apkraujant jį mokesčiais iki 100 nuoš.; suteikti 
valdžiai galių reguliuoti darbo jėgas, atsižvelgiant į kraš
to gynimo reikalus; paimti valdžios priežiuron bankus ir 
duoti teisę valdžiai pastatyti į krašto tarnybų kiekvienų 
žmogų ir visus krašto turtus.

Šituos drastiškus įstatymo projekto patvarkymus 
laikraščiai vadina “diktatūra”. Sakysime, kad tai tiesa, 
bet šita diktatūra yra visai kitokios rųšies, negu Hitle
rio, Stalino arba Musolinio despotizmas. Anglijoje tuos 
asmens ir turto suvaržymus pavesta apsvarstyti pačių 
žmonių laisvai išrinktiems atstovams. Jie nebus žmonėms 
užkarti smurtu.

Tik pavartodama kiekvienų lašų savo jėgų ir savo 
energijos, sutaupytos pramonės, ūkio ir finansų įmonėse, 
Anglija gali tikėtis laimėti pergalę. Senoji Chamberlaino 
valdžia nebuvo pasiruošusi dabartinei baisiai kovai, ir 
Anglija atsidūrė ant pražūties krašto.

Kapitalistiškas supuvimas
Per devynis mėnesius, nuo karo pradžios iki dabar, 

Anglija ir Francuzija labai menkai tepasiruošė karui, 
nors jų valdžios turėjo gerai žinoti, su kokiu pavojingu 
priešu jos turi reikalų.

Nacių ofensyvas šiaurės pajūrio kraštuose iškėlė 
aikštėn tiesiog netikėtino apsileidimo faktus. Sąjunginin
kams stinga lėktuvų, stinga didžiųjų tankų, priešlėtuvi- 
nių kanuolių ir daugelio kitų karo įnagių, be kurių šian
dien negalima nei sėkmingai gintis nuo gerai apsiginkla
vusio priešo, nei jį pulti. Francuzijos generolai per 20 
metų gyrėsi savo neįlaužiama Maginot tvirtovių linija, 
bet ilga Francuzijos siena už Luksemburgo ir Belgijos 
nugaros buyo palikta be tvirtovių apsaugos.

Kodėl bent tuomet, kai prasidėjo karas, Francuzija 
ir Anglija nepasirūpino tų spragų savo apsigynimo sis
temose užkišti? Matyt, jų valdančioms klasėms tai dary
ti “neapsimokėjo”. Kapitalistų atstovai tas šalis valdė, o 
kapitalistams kur nėra pelno, tenai nėra intereso.

Jau naciams įsiveržus į Holandijų ir Belgijų, žiniose 
iš Londono buvo pranešta, kad Anglijoje dar tebėra pus- 
antro miliono bedarbių! Kraštui reikia visas savo jėgas, 
sukoncentruoti mirtinai kovai su priešu, o čia 1,500,000 
žmonių, galinčių ir norinčių dirbti, vaikščioja gatvėmis 
be darbo, — kuomet kariuomenei trūksta reikalingiausių 
karo pabūklų! Tegu valdžia bedarbius maitina iždo pini* 
gaiš, o mums tos “rankos” nereikalingos, nes iš jų nėra 
“biznio”.

šitokio nusistatymo laikydamiesi, Anglijos kapitalis
tai ir privedė kraštų prie dabartinės katastrofos, Fran
cuzijos kapitalistai buvo negeresni. Nematydami progos 
pasipelnyti iš tvirtovių statymo ir spartaus karo lėktuvų 
gaminimo, mokant žmoniškų atlyginimų darbininkams,; 
jie laukė. Ir jų valdžia laukė,x pasitikėdama, kad karų; 
bus galima laimėti be karo, kuomet Hitlerio kareiviai imsi 
badu mirti blokados apsiaustoje Vokietijoje,

Toks pat dvasios supuvimas, matyt, buvo apėmęs ir. 
Francuzijos kariuomenės vadovybę, jeigu ji pasirodė vi
siškai nepasiruošusi sulaikyti pirmų didelį pačių afensy-

Chicago j e neseniai buvo pa
laidota anarchiste Emma Gold- 
mann, mirusi ‘ mieste Toronto 
(Kanadoje). Ji buvo sulaukusi 
70 metų amžinus.

Emma Goldmann buvo gimu
si Kaune, Lietuvoje, kurią tuo
met valdė Rusija. Septyniolikos 
metų amžiaus jį atvyko į Ame
riką ir čia labai smarkiai vei
kė anarchistų judėjime, saky
dama kalbas ir rašydama straip
snius laikraščiuose. Pasaulio ka
ro metu ji ir jos vyras, Alek
sandras Berkmann, buvo nutei
sti vieniems metams į kalėjimą, 
o po karo buvo išdeportuoti į 
sovietų Rusiją.

Kol Emma Goldmann gyveno 
Amerikoje, ji labai karštai sim
patizavo bolševikams, kaip ir 
daugelis amerikiečių, kurie bu
vo įsivaizdavę, kad Leninas į- 
steigė Rusijoje “socializmą”, 
kuomet tikrumoje jo vadina
moji sovietų valdžia prispaudė 
darbo žmones aršiau, negu ka
pitalizmas. Kapitalizme darbi
ninkai yra išnaudojami ekono
miniai, bet jie turi bent politi
nes teises ir gali laisvai organi
zuotis bei šviestis. Bolševikiška 
diktatūra šitas teises darbinin
kams atėmė.

, Maskvoje Ęmrna,, Goldmann, 
buvo priimta labai iškilmingai. 
Bet greitai ji pamate, kad so
vietų rojuje yra mažiau laisvės, 
negu Amerikos kalėjime, iš ku
rio ji išėjo prieš tai, kai buvo 
deportuota Rusijon. Ištrukus iš 
bolševikų despotijos, ji parašė 
1924 m. knygą “Mano nusivyli
mas Rusija”. Dviem metais vė
liau ji parašė antrą knygą: 
“Dar daugiaus mano nusivyli
mų Rusija”.

Ji norėjo grįžti į Ameriką, 
bet negavo leidimo. Per kelis 
paskutinius metus ji gyveno 
Kanadoje. Tik jai mirus, Ame
rikos imigracijos vyriausybė 
leido jos kūną atvežti į Chica-; 
gą palaidoti.

Visą savo gyvenimą Emma 
Goldmann kovojo už žmogaus 
laisvę. Ji mane, kad žmogus ne
galės būti laisvas, kol gyvuos 
valdžios, nes ir geriausia val
džia, jos nuomone, žmogų pa
vergia. Prieš 50 metų tokių 
anarchistų Amerikoje buvo 
daug. Vienu laiku jie buvo įgi-

Washingtpnę gauta žinių, kad 
Maskva jau galvoja, ar nebūtų 
geriau jai dėtis prie sąjunginin
kų ir stoti į kąrą prieš. Trecią
jį Reichą, pirma negu Hitleris 
pataps Europos diktatorium.

Vienas “The New York 
Times” korespondentas Wash- 
ingtone rašo:

“Visi ženklai rodo, kad 
Juozas Stalinas, sukiirstyda- 
mas nacius užpulti Vakarų 
Europą ir nukreipdamas jų 
dėmesį nuo Rytų, tikėjosi, 
kad karas tęsis ilgai ir išscms: 
abiejų pusių jėgas. Diploma
tiniuose sluoksniuose mano
ma, kad jisai šituo tikslu plą- 

.navo paremti pradžioje vieną 
pusę, paskui antrą,

“Bet dabar pranešimai iš 
Maskvos /sako, kad ' sovietų 
valdovus beveik apėmusi pa
nika. Stalinas, kaip ir visuo
met, sėdi užsidaręs Kremliu
je, bet tas jausmas pasiekė 
ir jį. Trumpai sakant, juos 
gąsdina šmėkla Vokietijos 
kareivių Rusijos lygumose.

“Iš patikimų šaltinių 
yra patirta, kad vidujinė 
dėtis Rusijoje neatrodo 
vietų Sąjungos vadams 
kankamai gera, kad ji galėtų 
įsikišti dabar, kuomet Mas
kva mano, kad sąjungininkai 
gali būt sumušti.”
Bet jeigiK Anglija ir Francu

zija nacių ąfensyvą sulaikytų, 
tai Stalinas; gal nutartų stoti į 
eilę su demokratijomis prieš 
Hitlerį, žodžiu, iš Maskvos gali 
ateiti įsakymas komunistams 

, pasukti “partijos liniją” į prie
šingą pusę — nuo Hitlerio link 
demokratinių “imperialistų”.

Rusijos armiją labai susilpni
no gabiausiųjų jos generolų “iš
valymas”. Bet kareivių ji turi 
milžinišką skaičių. Sovietų oro 
laivynas taip pat yra nemenkas. 
Todėl rusams ėmus kariauti 
prieš Vokietiją, Hitleriui tektų 
kovoti dviejuose frontuose.

dėjime, vadinamose “industri
nėse” unijose (I.W.W.). Bet In
dustrinis umjizmas arba, kaip 
Europoje sakoma, sindikaliz- 
mas, yra dangiaus ekonominis, 
negu politinis judėjimas. Emma 
Goldmann ekonominėmis darbi
ninkų organizacijomis mažąį te- 
siinteresavo. Ji buvo “filosofinė 
anarchiste”, t. y. inteligentiško 
proletariato atstovė.

MASKVA NUSIGANDUS
Netikėtai dideli nacių pasise

kimai Holandijoje, Belgijoje ir 
šiaurinėje Francuzijoje nugąs
dino Rusijos diktatorių Staliną 
ir jo bendradarbius. Jie bijo, 
kad Hitleris, laimėjęs karą su 
vakarų demokratijomis, pasida
irys šeimininku Europoje, ir 
tuomet sovietų Rusija payirstų 
Bei lyno vasalu — arba gali at
sitikti dar blogiau: Hitleris galį 
pasukti savo motorizuotąsias, 
divizijas į rytus.
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Ar tenka įrodinėti, įtikinėti, 
kad Lietuvos plačiausių gyven
tojų sluoksnių visų simpatijos 
karo metu buvo Suomijos pu
sėje. Visi atsidėję sekė Suomi
jos karą ir veik niekas neabe
jojo, kad tai kaujasi nelygios 
pajėgos, kad Suomija turėsian
ti savo pajėgomis išsekti. Bet 
visiems taip pat buvo aišku, 
kad Suomiją užpuolė grynai 
imperializmo vedama SSSR.

Bet gyvename tokius laikus, 
kuomet ne visuomet galima ry
škiai, aiškiai savo jausmus pa
rodyti, kuomet tenka, bent tam 
tikru momentu, likti daug lea- 
me “neutraliais”. Tasai “neu
tralumas” ne visuomet iš musų 
pačių gilių įsitikinimų diktuo
jamas, o ypatingai, kaip pas 
save turime “svečių”.

Mes tuos “svečius 
nekvietėme, bet tik

pas save 
dėka tam
pas mus

dui jų kol 
Tiesa, bu-

čia 
pa

įvairios žinios 
iš Lietuvos

KAUNAS. — Lietuvos mote
rų tautiniam laivynui remti 
draugijos ir Jurininkų s-gos 
iniciatyva buvo sušauktas visų 
organizacijų atstovų ir visuo
menės veikėjų pasitarimas ju
ros propagandos ir juros savai
tes įrengimo reikalu. Juros sa
vaitę nutarta surengti tuo lai
ku, kada bus Darbėnų-Švento
sios geležinkelio linijos atida
rymas, t. y. liepos mėnesį. Šią 
vasarą norima, kiek leis sąly
gos, sudaryti daugiau galimy
bės pajūrį aplankyti vilnie
čiams, kurių didelė dauguma 
dar savo pajūryje nėra buvę.

VILNIUS. — Vilniaus mie
ste pasitaikė įvykių, kur pa
siutę šunes apriejo kitus šuaes, 
o sykį ir apkandžiojo žmogą.; 
Jau žiemos metu pradėta griež
ta kova su šunų pasiutimu Vii-; 
niaus krašte, pasireiškusiu len
kų vokiečių karo metu, ir Vil
niuje bei kituose krašto mies
teliuose palaidi šunes gaudomi 
ir naikinami, Vilniaus mieste 
dirba keli šungaudžiai, kurie 
kasdien gatvėse sugauna'po 
15-30 šunų. Nuo Naujų Mėty 
sugautų apie 4000 valkataujan
tieji šunės, kurie beveik visi 
buvo sunaikinti.

apsigyveno.
Gyvena ramiai ir 

kas skųstis netenka, 
va visokių smulkių nesusiprati
mų, bet tai, taip sakant, savos 
šeimos reikalas.

Štai jau turime šiaurės fron
te ir “taiką”. Mums čia atro
do, kad tos taikos buvo reika
lingi kaip vieni, taip ir kiti. Vie
nų pajėgos pradėjo išsekti ir 
jau rezervų pritruko, nors pa
siryžimo buvo iki valių. Pas ki
tus tiek butą aukų, tiek mate
rialių nuostolių ir abejingi re
zervai, kad taip pat teko taikos 
trokšti.

Suomija turėjo priimti jiems 
padiktuotą laiką.

Suliko!
Pačiame šiaurės krašte dar 

viena demokratinė valstybė 
stipriai sugniuždyta. Ir sugniuž
dė ją ne fašizmas, bet komu
nizmas, šiuo metu aiškus fašiz
mo talkininkas. Ir įdomu, kad 
Suomijos gyventojai, nepaisant 
kokio jie butų luomo, kokių pa
žiūrų, visi bėga iš tų sričių, ku
rios atitenka tai valstybei, kuri 
visam pasauliui skelbiasi, kad 
žmonių gerovė jų krašte kles
tėte klesti, kad tenais žydį lais
vas gyvenimas, kad žmonės1 te
nais visoko pritekę ir sočiai gy
vena, bet nuo tos visos gerovės 
laisva suomių tauta 
čiais bėga!

Šimtai tūkstančių 
užimtų SS$R sričių

t

kad 
ima 
Di’

lįstų vergas! Viena aišku, 
SSSR rusų nacionalizmas 
viršų ir atgyja čia Petro 
džiojo rusų vedamos tautos im
perializmas !
. Jau tasai rusiškas imperializ
mas pasistūmėjo šiaurėje, įkė
lė koją Baltijos jurose ir ryš
kiai sakosi, kad SSSR turi tap
ti Atlanto vandenyno valstybe, 
O jei šitaip, tai ir kitoms šiau
rės valstybėms gręsia didelis 
pavojus, nes Atlanto krantus 
galima pasiekti tik per Norve
giją, Švediją...

Netolima ateitis parodys, ku
riais keliais žygiuos rusų impe-, 
rializmas. Tasai rusų naciona
lizmas per Kiniją mėgino ženg
ti toliau į Tolimus Rytus, bet 
čia susidūrė su stipria Japonija.

Dabar Kinija jau palikta sau 
viena grumtis su Japonija, o 
SSSR meiliomis akimis žiuri į 
Japoniją, nes nenori, kad Japo
nija darytų bet kokias kliūtis 
niokti šiaurės demokratines val
stybes.

Stalino vedami politikai iš 
pradžių mėgino Suomiją spčog- 
dyti iš vidaus. Tuo tikslu jie 
buvo sudarę taip vadinamą 
Suomijos Kuusincno vyriausy
bę. Kuusinenas yra buvęs Suo
mijos socialdemokratas, parla
mento narys, išprusintas vyras, 
baigęs Helsinkio miesto univer
sitetą ir 1919 metais pasekė ko
munistus. Tai vyras mažai kal
bus, mėgstąs gerai rėdytis, ra
miai gyvenlj ir klusnus, tikras 
gero valdininko tipas.

Kai bolševikai galutinai buvo 
iš Suomijos išvyti, tais pačiais 
melais Kuusinenas pabėgo į 
Maskvą ir čia tyliai visą laiką 
Kominterne valdininkavo. Ko
miu terne jisai buvo žinomas, 
kaipo vyras visuomet gražiai 
pasirėdęs, tylus ir klusnus.

Šitam vyrui buvo pavesta da
bar Suomiją sprogdyti iš vi
daus. Maskva spėliojo, kad kaip 
tik busianti sudaryta komunis
tinė Suomijos vyriausybė, tai 
tuoj pačioje Suomijoje kilsian-

suomių iš 
traukiasi. 

Visi bėga į karo nualintą kraš
tą, bet nesiryžta savo likimo su
jungti su SSSR tautų likimu.

SSSR jokia šėlus i ėja propa
ganda nepadėjo ir suomių neį
tikino, kad busią SSSR gerai 
gyventi1

Tai štai kokie Stalino- kauka- 
ziški pyragai!

O SSSR? - >
SSSR spauda ir radijas skel

bia, kad jie Viipuri, lai yra Vi- 
borgą jo griuvėsiuose atkuria 
naują rusų miestą, supraskite, 
rusų miestą, bet ne suomių, ne 
komuną steigsią, bet rusų mies

Juk SSSR dar turi Kareliją, 
kur gyvena tokie pat suomiai, 
kurie gal tik skirtingą tarmę 
vartoja, bet suomiai. SSSR už
kariautose vietose ne iš Kareli
jos gyventojus žada apgyven
dinti, bet rusus, nes kuria čia 
rusų miestą!

Teįika spėlioti, kad SSSR Ka
relijos gyventojais taip pat ne
pasitiki. Vadinasi, iš suomių at
imtų' žemių kuriama rusų kolo
nija. Suomiai iš tų vietų išlak
stė, išbėgiojo, karelai, matyti, 
nepatikimi ir kuriama rusų ko
lonija, o Stalinas yra visų tau
tų užtarėjas ir globėjas!

Išvada, arba Stalinas tapo be
jėgis, arba jisai rusų naciom-

pasilieka be vietos gyventojų ir 
jų vietoje vežami iš kitur ru
sai! Tenais, kur pasirodo Hit
lerio kariuomenė lenkų lygu
mose, lenkai vietos gyventojai 
ištremiami, naikinami ir jų vie
toje vokiečiai apgyvendinami!

(Bus daugiau)

LIETUVOS
Žinios

VILNIUS. — Balandžio 25 
d. 14 lietuvių organizacijų va
dovybių delegacija įteikė arki
vyskupui Jalbžykovskiui me
morandumą. Memorandume, 
be kitko, sakoma: “Dabartine 
pamaldų tvarka Vilniaus baž
nyčiose ir lietuviškosios visuo
menes tikybinių reikalų aprū
pinimas yra nenormalioje pa
dėtyje, nes prie parapijinių 
bažnyčių nėra lietuvių kunigų, 
galinčių teikti lietuviams reika
lingus patarnavimus, lietuviš
koms pamaldoms bažnyčiose 
paskirtas labai nepatogus lai
kės, bažnytinėje vyriausyliėje 
nematyti susirūpinimo sutvar
kyti lietuvių katalikų tikybi
nius reikalus taip, kaip pride
rėtų būti padaryta, atsižvel
giant į lietuvių aspiracijas ir 
jų teises, kaip žymios Vilniaus 
miesto tikinčiųjų gyventojų 
daugumos. Nepakankamas at
sižvelgimas j lietuvių reikalus 
ir teises iš bažnytinės vyriau
sybės pusės sudaro palankią 
dirvą įvairiems incidentams, 
kurių pasitaiko Vilniaus bažny- 

’ čiose. Kad tie nenormalumai 
butų pašalinti ir kad Vilniaus 

i lietuvių tikybiniai reikalai bu
tų tinkamiau aprūpinti,! orga- 

. nizuotoji Vilniaus lietuvių vi- 
l suonienė nutarė atkreipti baž

nytinės vyriausybes dėmesį į 
esamus nenormalumus ir ją 
prašyti: 1) įvesti visose Vil
niaus parapijų bažnyčiose tin
kamomis valandomis lietuviu

Suomių tauta Kuusincno nepa
klausė ir ryžosi kautis.

Patys rusai greitai ^pie K mi
šinėlio vyriausybę pamiršo ir at
virai pradėjo rašyti, kad SSSR 
armija žygiuoja į Suomiją.

Štai sudarant taiką su Suo
mija jau Kuusinenas visai nefi- 
guravo ir tasai frantas liko tiek

užimtose Suomijos srityse bet 
kokiu valdininkėliu. Viipuri 
mieste, suprask, Viborgo mies<

tai, kad
karas su

tas rusas Biejoziorov
Nepamirškime ir 

kaip tik Suomijos 
SSSR prasidėjo, tuoj buvo siū
loma iš naujo su Suomija de- 
ičtis, bet tuomet Maskva išdi
džiai atsakė, kad ji jau su re- 
voJiuciim Kuusincno Suomijos 
vyriausybe yra sutartį pasira
šiusi ir dabar nėra ko su Suo
mijos vyriausybe derėtis, nes ji 
nėra teisėta suomių tautos vy
riausybė...

Ir štai dabar tas viskas pa
miršta ir SSSR su ta neteisėta 
suomių tauta taiką pasirašė, o 
Kuusfneno vyriausybę visai pa
miršo...

Tai taip rašoma istorija!
Skolino politikai mažai kuo 

skiriasi nuo buržuazijos valsty
bių politikų, dar daugiau, jie 
eina kitų diktatorių pėdomis ir 
tai daro komunistai internacio
nalistai, kurie dedasi pasaulio 
darbininkijai nešą laisvę, duo
ną, sotų gyvenimą, darbą, nai
kiną luomų nelygybę!

Raudonoji armija, tasai pro- 
tetariaio avangardas, revoliuci-

sas Vilniaus parapijos bažny
čias kunigus lietuvius klebonus 
ir vikarus, ypač į Aušros vartų, 
Kalvarijos, šv. Jono, Šv. Dva
sios, Šv. Jokūbo, Šv. Petro ir 
Povilo, Sald. Jėzaus Širdies baž
nyčiose, 3) šv. Dvasios ir šv. 
Jokūbo parapijonų klebonai tu
ri būti lietuviai ir tose bažny
čiose kiekvieną šventadienį su
ma lietuviška. Delegacija taip 
pat prašė Vilniaus arkikatedro
je bazilikoje skirti tinkamą su

Vilniaus arkivyskupijos vado
vybės organuose, kurijoje ir 
kapitaloje butų lietuvių kuni
gų ir 5) kad į kunigų semina
riją galėtų stoti lietuvių jauni
mas/’ Nei vieno prašymo punk
to arkivyskupas nepatenkino, 
nei į vieną neatsakė teigiamai. 
Priešingai, jis sakė, kad šį ju
dėjimą kelią socialistai ir ko
munistai, kad lietuviai bažny
čiose lietuvių kalbos reikalaują 
politiniais sumetimais ir kad 
teisiškai jis negalįs keisti pa
maldų tvarkos. Vilniaus lietu
viai, įsitikinę, kad sąmoningai 
yna provokuojami incidentai, 
nutarė pasiųsti delegaciją pas 
naujai atvykusį apaštališkąjį 
nuncijų į Kauną.

VILNIUS. — Vilniaus BJK 
korespondentas iš Kaltinėnų 
(Vilniaus kr.), rašo, kad Smil
tynuose tarp ežerą Ir miškų 
rastas begyvenąs įsirausęs i 
žemę valstietis Kalvelis su žmo
na ir 5 vaikučiais. Jiš tiek ne
turtingas ir jo gyvenimas toks 
skurdus, kad du jo vaikai ras
ti beveik nuogi. Kalvelių šeimą 
suradęs policininkas susijaudi
nęs pareiškė, kad skurdo visur 
pasitaiko, bet tokio skurdo, 
kaip Rytų Lietuvoje jis nieka-

■
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KAIP LIETUVIAMS TEKO UŽ LENKIJĄ 
KARIAUTI SU VOKIEČIAIS

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

Dūkšto apylinkes gyventojo K. Ve
ličkos, kurį neseniai gavo chicagie- 
čiai pp. S. Veličkos, 4119 South 
Ashland avenue. Laiško rašytojas 
buvo pašauktas Lenkijos kariuo
menėn, kai kilo karas su Vokietija, 
ir jis aprašo ką fronte patyrė, P-as 
K. Velička yra chicagiečių pp. Ve
ličkų giminaitis).
(Žiur. “N.” nr geg. 17, 18, 20, 

21, 22)
(Tęsinys)

Iš pragaištingus ugnies Kal
ne Nr. 12 sugrįžom apie vidu
dienį ir apsigyvenom Ukrai
niečių gimnazijoj,’ priešais 
Lwowo ligoninę. Čia pat buvo 
ir naujai iškasti kapai. Kai 
laisvas būdavau, tai viusomet 
išeidavau pažiūrėti kaip lai
doja žuvusius. Iškasdavo duobę 
apie 20 metrų ilgio, apie tris 
pločio, ir į jų lavonus mesda
vo kaip kulius, tik truputį že
mėmis apiberdami. Duobę tik 
tada užpildavo žemomis, kaip 
jų pripildydavo lavonai. Ka
reivius laidojo šitaip tik apa
tiniuose rūbuose, o merginas— 
sanitares suvyniodavo į baltas 
paklodes. Laidojo be kunigų 
ir be grabų.

Tų dienų, į pavakarį, užėjo 
apie 30 vokiškų lėktuvų ir ma
nėm, kad visų miestų sugriaus.* 
Bet mažai bombų mėtė, gal 
50, pasidairė lakūnai po mies
tų kur buvo musų pozicijos, ir 
vėl nuskrido savo keliais.

Naktį nėjom į ūgių, bet “ra
miai” miegojom. Ūžė tiktai

silraukti, kai vienas o gal keli 
šoviniai sprogo ir namų sugrio
vė. Mus tikrai butų užmušę, 
palaidoję tarp plytgalių. Gal 
taip Dievo buvo sutvarkyta, 
kad mums dar nebuvo skirta 
mirti.

Pasislėpėm kito namo viduj 
ir ten laukėm. Karininkas mus 
beveik prievarta vidun suva
rė, manydamas kad gal kai ku
rie bandys pabėgti ir pasiduoti 
vokiečiams.

Lauke buvo šalta, putė pik
tas šiaurus vėjas. Ten pabu
vus trumpų laikų, karininkas 
pasišaukė karūnų (corporal) 
ir davė jam įsakymų eiti suži
noti kur musų vežimai su šo
viniais. Jis lukterėjo ir man/ 
“Wieliczko, chodž z mnų,” bet 
aš nusidaviau negirdįs. Tada 
pagriebė man už kojos ir ėmė 
šaukti kodėl neatsiliepiu. Pa
melavau, bet paaiškinau, kad 
buvau užmigęs. Reikėjo eiti.

Užsidėjom bagnetus ant šau
tuvų, ir išėjom. O lietus vis 
dar krito upeliais. Už valan
dos laiko suradom mieste ve
žimus, grįžom atgal, ir nusi- 
vedem dar keturius kareivius 
šovinių pasiimti.

“Sprezdali Polske"
Patrankos visur ūžė,, šovi

niai sproginėjo visose pusėse, 
kur nepažiūrėjai—namai' degė. 
Bet įsakymas reikėjo pildyti ir 
pasiėmę po šešis šovinius ap-

Charles A. Lindbergh, ku
ris savo kalboje per radio 
ragino Amerikos kontinento 
valstybes priimti bendrą ap
sigynimo planų.

musų armotos. Rytojaus dienų, 
tai buvo sekmadienis, išėjom 
į frontų, beveik ton pačion 
vieton, kur buvom pirmiau. 
Lietus lijo kaip iš kibiro ir 
visus labai sulijo, o dar buvo 
gana šalta.

Dievo Tai p, Skirta ?
Musų’ neprotibgaš vadas 

naktį beieškodamas vokiečių, 
pats musų pozicijas jiems iš
davė. Iš jų pusės tik pasipylė 
rakietos, duodančios signalų 
artilerijai, ir vokiškos patran
kos vėl pradėjo berti šovinius 
mums ant galvų. Pasislėpėm 
už mūrinio namo ir atsigulėm. 
Bei vieta nebuvo labai pato
gi, nes mums už apikaklių bė- 
go šaltas vanduo nuo namo 
stogo. Mat, vis dar lijo. Ga- 
liau, nebegalėdami vandens 
pakęsti, iš tos vietos pabėgom. 
Ir nespėjom nuo to namo pa-

Sveikata ligoniams 
Knygutė aprašo visokias vaistjš- 
kas žoles šaknis, žiedus, lapus ir 
tt. su apskaitymu nuo kokių ele
mentų jos yra tinkamos su spal
votų naujausių Europos kariškų 
šalių žemlapiu, parodančiu svar
biausias laivų 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.

•sisukom grįžti savo stovyklom 
Bet savųjų ten neberadom. Vo
kiečiai iš pasalų užklupo ir 
mus, bet gy nemes iš paskutinio 
ir vos-ne-vos pabėgom. Saviš
kius suradom tik rytojaus die
ną.

Ir, taip, diena po dienos, vis 
rizikavom savo gyvybes mū
šiuose, vis lauKėrfi kada už
muš.

Atėjo rugsėjo 22-tra. Pažiū
rėję į savo poručninkus supra
tom, kad kas nors negero at
sitiko. Jų veidai buvo persi
mainę. Negalėjom ‘susikalbėti. 
Miesto policistai, kareiviai, pul
kais ėjo ginklus sudėti. Visi 
buvo nusiminę, ėjo pasiduoti 
kuone verkdami. Mieste pra
dėjo atgyti judėjimas, nes šau
dymas apsistojo, ir visur gir
dėjom verksmų, “Sprzedali 
Polskę! Sprzedali Polske!” — 
(“Pardavė Lenkiją! Pardavė 
Lenkiją!”)

Vis dar nesupratau kas čia 
atsitiko, bei staiga pamačiau 
kokius tai dar nėmalytns ka
reivius, jojančius ant arklių. 
Atstatę revolverius jie veržė
si per žmones ir šaukė, “Bro- 
sai Ruzjo!” (Mesk šautuvą!).

Supratom, kad tai bolševi
kai. Pasaulio galas atėjo, pa
galvojom! Čia neatsiginam nuo 
vokiečių, o atjoja kitas prie
šas. Ginklus nysviedem, ir pa
sileidom bėgti, kad kuogrei- 
čiausiai ištrukti iš miesto. Vie
tomis mūšiai tebėjo. Vienur

partijos kareivių griebė maga, 
zinus, kili bandė neduoti, o 
ginklų nestigo nei tiems nei 
tiems. Už ginklų beveik per
eiti negalėjom, pilnos buvo 
gatvės.

Už miesto į šiaurę užėjom 
pievų, kur porą dienų atgal 
įvyko dideli mūšiai. Kovos 
ženklai visur buvo matyti, ir 
skubiai prabėgdamas suskai
čiau 15 negyvų kareivių. Labai 
gaila pasidarė į žuvusius žiū
rint, nes jie žuvo veltui- Prie
šai lenkus jau įveikė, jie tu
rėjo pasiduoti.

Pagalvojau, kąžin ar mes, 
likę, ištruksiu! gyvi ar ne. Ma
žai buvo vilties, Ųet ligoni. Už 
10 kilometrų užėjom ukrai
niečio ūkininko, trobesius ir 
ten apsistojom nakvynei, ne
žinodami ką rytojus neša.

(Tęsinys rytoj)

Gražiai Pagerbė 
Velionio Antano 
Jokanto Atminimą

Atidengė Paminklų Taut.
Kapinėse

Milžiniškos Sidabrinės 
Vestuvės

Heien ir Kazimieras Grų- 
montai, kurie užlaiko puošnia 
viešų užeigų ir svetainę vadi
namą “Gramontas Hali”, 4535 
So. R'ockwell St., praeitą sok- 
inad enį, gegužės W-ta d., mi
nėjo savo sidabrines vestuves.

Šitokių skaitlingų ir iškil
mingų sidabrinių vestuvių aš 
niekad lietuvių tarpe nesu ma
tęs.

15-ka porų palydėjo “jau
nuosius” j. Brighton Park lie
tuvių bažnyčia. Paša’inių ir pa
žįstamų laike ceremonijų susi
rinko tiek daug, kad Visi nesu
tilpo į bažnyčių. Didžiausios 
minios stovėjo lauke ir laukė 
“jaunųjų” Išeinant. Bažnyčia 
iškilmėms buvo labai išpuošta. 
Po ceremonijų kun. Antanas 
Briška pasakė gražų pamokslų, 
pritaikinta specialiai šioms ap
eigoms.

Pasirodė, kad jis šios “jau
nuolius” surišo į “stonų mote
rystės” jau 25-ki metai at|al 
ir dabar tų “stonų” patvirti
no.

Mažai Tokių Porų
Well, ar šiaip ar taip, fak

tas yra faktu, kad mes šian
dien lokių porų mažai turime, 
kurios išgyvena 25-kis metus 
neišsiskyrę.

Po apeigų visi “vestuvinin
kai” patraukė pas fotografų, 
kuris nuėmė krutamus paveik
slus, o iš ten sugrįžo į p.p. 
Gramontų svetainę, ir čia pra
sidėjo vaišės. Sveteliai čia vie
šėjo ir linksminosi iki vėlybos 
nakties. Valgė, gėrė ir šoko.

Reikia žymėti, kad šiame 
££)-kių mietų p-nų Gramontų 
ženybinio gyvenimo jubiliejuje 
didžiumoj buvo naujieniečiai.

“Pajauniais0' ir “pamergė
mis” buvo: Della Dauskurdie- 
nė ir L. Lubick, Mr. ir Mrs. 
Woydat, Mr. ir Mrs. Yuška, 
Mr. ir Mrs. Popeli, Mr. ir Mrs. 
Chcponis, Mr. ir Mrs. T. Gra- 
montai, Miss Šūkis ir Mr. Id- 
zelis, Mr. ir Mrs. Krasauskas, 
Mr. ir Mrs. Balzekas, Mr. ir 
Mrs. Chas. Kriščiūnai, Mr. ir’ 
Mrs. Naujunai iš Rockford, III., 
Mrs. Ramančius, Mr. ir Mrs. 
McGown, Mr. ir Mrs. Shultz,

Kazimieras ir Heien Gramon-

laiko ir triūso, tat rengėjams 
ir bendradarbiams reiškiu šir
dingų padėką ir užtai prie pro
gos ir aš jums stengsiuosi at
silyginti.

Jei kokie atokumai įvyko iŠ 
mano pusės, tai aš širdinga, 
prašau atleisti — svečių, va
karo rengėjų ir bendradarbių, 
Gal būt kad tokios iškilmės 
reikalauja geresnios orientaci
jos. Aš to nenuginčiju ir atei
tyje bandys.u tinkamiau susi
derinti. Vienok tas mano drau
gų širdingas atjautimas mane 
dvasiniai sustiprino ir dabar 
mane vėl padrąsino bendradar
biauti visuose jų darbuose.

Taip pat aš nepamiršiu mu
sų spaudos ir radio valandų 
vedėjus ir širdingai visiems 
linkiu gausos, laimės ir sėk
mingumo.

— Ona Dovgin.

Išsiėmė Leidimus
v>dvboms

(Chicago j)
Elmer Kuzma, 18, su Yolan-

da Trifilio, 18
Felix Klodzinski, 21, su Har-

riet Szalkauski, 22
Edward McNally, 25, su Is.i-

bel Grepelis, 25
Carl Yurkis, 28, su Opai Boy-

er, 28
George Lipke, 35, su Jeanette

Butkus, 32
Ray Dennis, 21, su Charlotte

Lepa, 20
Walter Osuch, 21, su Dorcthy

Wiza, 20
Earl Bourąue, 24, su Irene

Peek, 21
Charles Chap, 25, su Estelle

Cherye, .23

’MkAlauja
Perskirų \

Emma Gabas nuo Joseph Ga
bus

Antoinette Morgan nuo 
James Morgan

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater $695
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater ... 565
1937 Mažas BUICK 4 durų sedan su viskuo ,.......  445

• 1936 PACKARD SENDAN su viskuo ......................  345
1937 PONTIAC SEDAN su radio su heater ...........  385
1936 OLDSMOBILE sedan su viskuo ....................  345
1938 Mažas BUICK opera coupe su viskuo ...........  555
1937 Mažas CHRYSLER SEDAN .............................. 365
1936 PONTIAC COACH, geram stovyje ..............  285
1937 FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 365
1936 Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ..........  345
1934 CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165
Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir {Minai garantuoti

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

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

SHOVV ROOM
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

Atstovai:
ĮKASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPJŠKEI “Shorty*\

Antanas Jokantas mirė lap-. 
kričio mėn,, praeitais metais. 
Sukakus šešiems mėnesiams po 
jo mirties, p. Antanina Jokan- 
tienū, velionio žmona, pastatė 
paminklų ant jo kapo Tautiš
kose kapinėse. •

Praeitų šeštadienį, gegužės 
18 d., įvyko iškilmingas pa-: 
minkio atidengimas.

Kadangai A. Jokantai buvo 
ir yra plačiai žinomi, ypatin
gai Brighton Parko kolionijoj, 
tatai ir suvažiavo skaitlingai 
publikos į Tautiškas kapines, 
prie velionio Antano Jokanto 
kapo,

Programo vedėju ir kalbėto
ju buvo inž. K. Augustas. Jis 
savo įdomioje kalboje nupiešė 
žmogaus 'gyvybės bei gyvenimo 
vertę, prilygindamas, kad kaip 
kiekvienas gyvūnas, ar aug- 
muo, taip ir žmogus kas gi
mė, tas turi mirt?. Gal vienas 
ar kitas ilgiau gyvena ir, ne
žiūrint kokius gyvenime sma
gumus kas turi, bet nuo įnir
time nėra apsaugotas.

.Vaikinų kvartetas, pritariant 
akordeonui, sudainavo tam tik
slui pritaikytas kelias dainas.

Po programo, p. K. Augus
tas, varde p, A. Jokantienes 
užkvietė visus į jos namus pie
tums.

Namuose, pas p. A. Jokan 
tje»ę. suvažiavo daug žmonių, 
kuriems buvo iškelta rūpestin
gai paruošti pietus.

.■/.'■•v: K. Č.

tai išreiškia- širdingiausių pa
dėkų visiems dalyviams ir kun. 
Antanui Briškai už gražų pa
mokslų. Aeiuoja už brangias 
dovanas ir visus komplimentus, 
kokie tik buvo suteikti laike šių 
iškilmių. Pp. Gramontai nie
kad neužmirš šio įspūdingo įvy
kio. —- Steponas.

Susirgo Bronė 
Skurkienė

NORTHSIDE. — Tekę pa
tirti, kad anksti ryta pirma
dienį, gegužes 20 dienų, tapo 
padaryta sunki operacija Bro
nei Skurkienei.

Skurkiai yra pažangus, kul
tūringi piliečiai, bet nesveikuo
ju, Mat, skirtumo nėra, kuri 
liga nusitveria, tų ir kankina. 
Tadgi ir draugė Skurkienė se
niai jautėsi negerai ir turėjo 
pasiduoti operacijai. Nors ji 
dabar jaučiasi labai silpna, bet, 
daktaro manymu, operacija ge
rai nusisekė ir už dienos-kitos 
jausis daug geriau. Linkėtina 
draugei Skurkienei kuogrei- 
čiausiai pasveikti.

X. Š.

MANO GIMTADIENIO 
POKILIUI PRAĖJUS

Mano gimtadienio pokyliui 
praėjus, dabar aš širdingai dė
koju visiems draugams už man 
suteiktą netikėtų garbę, gėlių 
pluokštus, malonius sveikini
mus ir brangias dovanas.

Atjausdama tai, kad šis pa
rengimas suruošti lėšavo daug

Gavo
Perskiras

Frank Ziebell nuo Mary Žie
bei!

• Apolonija Staniszewski nuo 
Frank Staniszewski

1 " —. —'"—■R

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Naujieniečiai
Naujam Biznyj

Petras šliakis ir Chas. Bart
kumis atidarė Beer Gardens 
Taverną ties num. 3260 West 
lllth Street, Mt. Greemvood 
apylinkėj. Kadangi abu viršmi- 
nėti draugai turi gerų pažintį 
su l.etuviais ir yra patyrę toj 
šakoj, numatoida, kad jiems 
biznis čia gerai seksis.

Ištikrųjų, vieta čia yra jau
ki ir patogi, nes šalę užeigos 
randasi gražus daržas, kuria
me yra įrengti stalai ir ap
tvarai 1 sveč am s ar mažiems 
piknikams ar parems.

— Steponas.

APRŪPINK SAVO MAŠINĄ 
DĖL VASAROS 

'Išmainyk aliejų, išgrysuok nau
jai ir įpilk vasarinį aliejų. Mes 
patarnausim greitai ir teisingai. 
Taisom elektros ir batereikų rei- 
lesius.

KAYO’S SERVICE STATION 
3047 So. Halsted St. Vietoj 9807

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina
AI. Gudaitis, Sav.

Remkitc tuos, kurie, 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

JUS IR JŪSŲ DRAUGUS NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAME l
IŠKILMINGO ATIDARYTO PARĘ

HILL TOP INN
85 IR ROBERTS BOAD

1 mylią į vakarus nuo Harlem Avenue.
šeštadienį ir Sekmad., Gegužės 25 ir 26, 1910

Pasilinksminimas—Muzika—G^ra-s vaikis.
THOMAS J. SIMMONS STANLEY DRANGELIS

Pirkite Anglis Dabar—Kainos Nukrito 
ALESAUSKAS & SQNS 
7100 So. Talman Avė. 

Tel. PROSPECT 8742 
Mes iškraus tome modernu budu 

► Pardavinėjame tiktai geriausios ko
kybės anglis.

BALSO LAVINIMAS IR PRIRENGIMAS. MOKINIMAS 
KALBŲ: ITALIŠKAI, FRANCUZIŠKAL VOKIŠKAI IR 

RUSIŠKAI. AMERICAN OPERA COMPANY.

MADAME DEL FREDA, 
LEONARDAS BRUNVALDS

3171 N. Clark Street
šaukite dėl kainų HUCK1NGHAM 6707

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iŠ viso pasaulio
IR LIETUVOS.

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

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

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentara ir patarnavimų biurai. Pinigų

1 peręiuntunas į Lietuvą ir kitur,

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

PIRKIT NAUJĄ
Chrysler arba Plymoutb

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue 
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 S. Halsted St 
Tel Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam goriausi ir 
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėriznai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas 
LOCA1. & LONG DISTANCF 

MOVING
Perkraustom forntčius, pianus n 
visokius rakandus btn šlorut 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatom an 
glis j visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.

šaukit Tel. VICTORY 0066

* FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd S t.
Tel. ENG. 5883-5840
■■HBaBEHHaBHHBSBaaHI 

6-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas:

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS 
Išima Už .............
PRABUVIMAS
Ligoninėje .............
RAUDONGVSLIŲ
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS
Greita Pagelba ....

$13.50
$50.00
$25.00

$2.00
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaininacija 
ir vaistai ................. $1.00
DOUGLAS PARK IIOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

YRA VAISTŲ IR NOTT1ONS 
KRAUTUVĖSE

RYTINE RADIO
VALANDA S

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasd’en nno 8J30 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.



—1

6 NAUJIENOS, Chicago, Iii.
J ., ■ ,. , ■ t______ ___________

Ketvirtad., gegužes 23, 1940
4

<

i

s

Rašo L. NARMONTAITĖ

Priešpradinės mokyklos II

Kaip tik buvo suprasta, kad 
ekonominė depresija daug ken
kia vaikams, kurių tėvai uždir
ba tik žemas algas, ypatingai 
kenkia jų svekatai ir išžiurai, 
tai šios priešpradinės mokyklos 
buvo įsteigtos kaipo pašalpos 
žingsnis spalio mėnesį 1933 me
tais. Kada mažesnė alga priver
tė šeimą iš naujo sutvarkyti 
gyvenimo būdą, tai reikėjo 
kaip niekados pirmiau duoti tė
vams patarimus, kaip tinkamai 
prižiūrėti jų vaikus. Daug be
darbių turėjo tą lavinimą ir pa
tyrimą duoti vaikams reikalin
gą prižiūrėjimą ir patarimą ar
ba vadovystę, kuri tėvams bu
vo reikalinga.

mokyklos

1) suteikti darbo bedarbėms 
mokytojoms ir nariams kitų

šių; 2) apsaugoti neturtingų 
šeimų vaikų sveikatą ir globo
ti jų moralę pažvalgą, ir 3) 
patarti bei vadovauti tėvams,

TAI MANO MAMA Son.ia

KELIU KAS MAN PATINKA MOTERYS PAŠTO ŽENKLUOSE
i:-Nuo “Oranžinės Viktorijos” iki 

Karalienės Tamaros.
1923 metais pasirodė pašto 

ženklai su atvaiz.lu Martlios 
\Vashington, Amerikos “pirmo
sios leidęs”. O po 9 metų, ryšy
je su 50 metų Amerikos Rau
donojo Kryžiaus sukaktuvėmis 
išėjo pašto ženklai su atvaizdu 
tos Įstaigos Įsteigėjos K aros

Nuraudus, sušilus bėgiojau, 
skubinausi su paskutiniais pa
rėdymais, pert. arkymais gra
žiai papuošto stalo, kuris buvo 
gausingai priruoštas gardžiu 
maistu, gėrimu ir gražiu di
džiuliu rožių bukietu.

Šį stalą paruošiau mamytei 
Motinos dienoj. Viską sutvar
kius, prijuostę nuėmiau, pasi
dabinau ir per lango kampelį 
žiurėjau rytuosna, iš tenai lau
kiau mamytės.

Laukiu dešimts minučių, jau 
- * - - - .ir pusvalandis ir visa valanda,

mokomi boti savistovus, kaip^0 vis nesulaukiu jos ateinanl. 
apsieiti su kitais sandaringai ir, jMfc pažadėjo punktualiai antrų 
ramiai, ir kaip vartoti įreng:- valandą užeiti. Galvojau šį ir 
mus harmoniškam grupiniam įq; teisinau šiaip ir taip iii galų 
žaidimui.

Ne tik buvo kalbama su tė
vais asmeniškai, bet ir buvo su
teikta progos laikyti grupiniu-; ua kalba?
susirinkimus, kur buvo disku-j Nusiskubinau atidaryti duris, 
suota įvairios temos apie vaiko apglėbus išbučiavau ir jos ru- 
auklėjimą ir priežiūrą ir apie peslingas veidas maloniausia 

šypsena apsigaubė.
Močiutė atsiduso ir griuvus 

;c: kėdėn nuspyrė batelius, pato- 
1SI giai atsišlijo, kojas ištiesė, akis 

užmerkė ir dar kartą giliai at
sikvėpus tarė: “Dabar jaučiuo
si lyg rojuje”.

Nenorėjau jos 
tydama ją taip 
ir pasi ėlinimo 
priežastį nutariau vėliau suži
noti, tai nuėjus virtuvėn ėmiau 
užšalusius pietus šiidyli.

Viskas vėl ant stalo, o 
niytė saldžiai užmigus.

Palytėjus petį švelniai ėmiau 
budinti: “Mainyte, gal išalkus, 
eisime užkąsti”.

“Ne, ne, ačiū, aš soti”, atsi-

kaip prižiūrėti ir lavinti jų jau
nus vaikus.
s Mokytojos ir kiti nariai šių 
priešpradinių mokyklų yra daž
nai aplankę jų moksleivių na
mus, kad geriau susipažinti su 
šeimos nariais ir su naminėmis 
sąlygomis. Jie teikia tėvams 
progą aplankyti priešpradines 
mokyklas, kad galėtų suprasti 
ir matyli kaip jų vaikai yra

gale pamačiau ją skubiai žings
niuojant ir lyg susiraukus, lu
pas krutina; nejaugi ji sau vie-

Kur tave man suieškoti, 
Oi dalia, daluže?..

Ištiestas virš žemės;
Nematyti, neregėti
Nei vienos žvaigždelės...

Rauda vėjas, apkabinęs
Liepą pakelėje. *
Rauda vėjas, rauda liepa, 
Ašarėles lieja.

Daugel ėjo čia? vargelių, 
Daug pėdų išminta...

Klausiųėlum pakelėje 
Kožną akmenužį, 
Klaustumei lakūną vėją: 
“Kur dalia dalužė? » k

čio ir 
ir jos

Man patiko šių metų Motinos 
Dienoš laida “N-nų ’ Moterų 
Skyriuje. Jame tilpo gražių ir 
sentimentą.ių straipsnių ir c.lj- 

su nemaža dalim rupes- 
skausmo dėl karo audros 
pasėkų, kur Motina lošia 
rolę, atiduodama savo

sūnų ar vyrą karo pragaran ir, 
anot Stasės G., jos niekas ne
girdi su ja niekas nesiskaito. 
Tartum motina niekuo neprisi- 
dėjus prie tų siūbuojančių mil
žiniškų kariuomenės mas ų, ku
rios nelyginant galvijai siunčia
mi skerdynėms... Nežiūrint, ko
kios tautos motina bebūtų jai, 
vienodai skaudu, vienodai žiau
ru, matyti karo vaizdą — vie
nok jos niekas neklauso. Kada! 
Kada sulauksim laikų, kai jos 
1.alsas bus išg rstas?

Pasigendu.

kant 
galėjo 
pirma

bendrus interesus. Lan- 
šiuos susirinkimus tėvai 
išmokti daug to, ko jie 
nežinojo, ypačiai apie

Į saulutę šviesią?/.” 
Niekas niekas to nežino 
Veltui klausinėsi...

jų šeimos gyvenimo klausi
mais.

(Bus daugiau)

KULTŪROS RATELIO PIRMAS VIEŠAS 
NAUJU NARIU PERSTATYMAS

trukdyti ne
patogiai ilsint 
bei nuovargio

šiais metais Kultūros Bitelis, 
minėjo penkiolika metų sukak
tuves, kaip narės nuo jaunų 
mokyklos dienų draugauja, ir 
darbuojasi kartu. Taigi šiais 
metais dėta didesnės pastangos, 
kad butų galima surengti gra
žesni pokylį nei praeityje Moti
nos Dieną.

Gražus, palankus, saulėtas o-

šio įvykio, kai motinos ir duk
terys rinkosi su linksmomis 
šypsenomis Southmoor viešbu
tyje, kur kvepiančios gėlės ir 
gardus puošni pietus laukė vi-
sus

metais buvo ypatingai 
sveikinti pirmą sykį al

Šiais 
malonu 
silankiusias viešnias, tai yra 
motinas neseniai prirašytų na
rių, nes tik savaitė anksčiau 
formališkai buvo priimtos kai
po K R. narės: Victoria Kese- 
rauskas, Jean Laske, Bernice 
Lucas ir Stella Strikol.

ma-

nepakalbėjo neišdrįsau špilkos 
iš košės išsiimti.

Išeinant turėjau dantis žibin
ti širdingai dėkodama ir ko
kiam lai fondui penkis dolerius 
aukoti, niekas mažiau neauko
jo.

Tai to, vaikeli, nuvargus, iš
alkus, bardama garsiai save, 
pas tave atsiskubinau. tai buk i > f :gerutė, duok švarią suknelę, 
šJūres ir valgykime maloniau-

bc

gabių bendradarbių, k. t. Pra
nės Lapienės, Vandos Byanskie- 
nės ir kitų. Brangiosios, Jus 
esat mylimos skaitytojams, ir 
jeigu jau taip negalite dažniau 
ši n skyriun atsilankyti, tai bent 
neapleiskite “atlaidų” tų specii-

Motcrs galvutės vaizdavimas 
pašto ženkluose turi savo dau
gelio metų istoriją. Moters gal
vutė iš senų laikų sudaro mė
giamą pašto ženklų papuošimą 
įvairiausiose valstybėse.

Pirmąja moterimi, papuošti- 
sia savimi 1817 metais pašto 
ženklą, buvo anglų karalienė 
Viktorija. Tai buvo garsioji 
“oranžinė Viktorija”, kurioje 
anglų karalienė buvo atvaizduo
ta profiliu. Jau seniai la “oran
žinė Viktorija” sudaro ir verti
nama aukso svoriu filatelistų 
tarpe.

Kaip visuomet būna tokiais 
atvejais, pašto ženklo vertė aiš
kėjo ne tiek dėl jo meniškų ver
tybių, kiek dėl trukumų.

“Oranžinė Viktorija” dėl ka
žin kokios klaidos užraše buvo 
.šimtą iš apyvartos po kelių die
nų po jos išleidimo. Tokiu bu
du visi “oranžinės Viktorijos” 
ištekliai buvo likviduoti pačioje 
pradžioje jos veikimo kas ir 
privedė prie kainų kėlimo iki 
netikėtinų ribų 
liūs, kurie

Ypač daug pašto ženklų su 
moterų galvutėmis išėjo prieš 
karą. Anglija išleido pašto žen
klus su karalienės Al ks nd os, 
>ivd\vardo VII žmonos, atvaizdu, 
o Austrija 1910 metais išl ido 
pašto ženklus imprrat orione; 
Marijos Terezijos.

1919 metais kitų valdybių

Įgijusi tuo laiku nepriklauso
mybę. Išleistuose pašt) neak
luose buvo kar. licnZs Tamaros

už ekzemplio- 
pasiliko pas rinki-

sias Motinos
formalumo.”

Pabučiavau
mano mama.

cliėnos vaišes

ją tardama:

Bendradarbe.

kalbėjus, mamytė visiškai išbri
dus ir klausia ar formalus pie
tai.

Gardžiai nusišypsojau, nes 
čia buvo jos pasivėlinimo prie
žastis, ji, matyti, dalyvavo for
maliuose Motinos dienos 
tuose. Nuraminau 
jog be mudviejų 
daugiau nebus.

Na, tai gerai,

Dėl M. Jurgėlionie 
nes paminklo

vilią jūsų neradę.
Negaliu Užmiršti.

žmogaus gyvenime pasitaiko 
momentų, kurie neišdildomai 
pasilieka jo minty. Būna jų vi
sokių: laimingų, rūsčių, malo
nių ir skaudžių ir, žinoma, vi
suomet yra maloniausiai prisi
minti gražius momentus. Čia 
noriu pasakyti, kaip giliai ma
no širdin įaugo malonus susiti-, 
kimas su Detroito lietuvių Dai
lės Choro jaunimu, su kuriuo 
turėjau laimės net tris kartus 
susitikti, pabuvoti ir pasidžiaug-

Išimtąją oranžinę V.ktori-

Neiš.eng? bendro; popul’a- 
riųjų karalienių “dalies” ir ru
munų karalienė romaniste Kar- 
men-Silva, kuri pas’rodė peš.o 
ženkle, atvaizduota sėdinc a su 
va pinku ant galvos prieš rašo
mąjį skobnį, la kydama ranko
je plunksną. Papuošė savimi 
pašto Vengrijos ir Bosnijos žen
klus ir eks-impeiatorici'.ė Čita.

Arėjas Vitk.

pi e* 
ją tardama, 
nei dvasios

Iš viso susirinko trisdešimts 
linksmų moterėlių ir panelių, 
lik gaila, kad ne visos narės ir 
motinos galėjo būti. Bet t kime, 
kad tolimame Rliinelander, 
VVisconsin, ponia VVarekoienė 
taip pat linksmai pietavo gerai 
žinodama, kad jos niekad neuž
miršta dukrelės Chicagoj. Tai
pogi dar tolimesniame mieste, 
Pittsburgh, Pennsylvania, po
nia Lucas, be abejo, įspėjo kai 
jos vardas buvo suminėtas jos 
dukters lupomis, nes jos duktė 
Julia Saltimerienė drauge su 
Lucy Sadauskaite buvo komisi
joje surengime šio pokylio.

Visų geri, širdingi linkėjimai 
buvo išreikšti, kad greit pa
sveiktų viena musų serganti 
motina, Cecilija Marozienė, iš 
Marųuette Park apylinkės, kad 
galėtų dalyvauti su mumi» ki
tame parengime.

Trumpai, bet labai tinkamai 
Kultūros Ratelio pirmininkė 
Bernice Balickaitė išreiškė 
ciališkus priėmimo žodžius 
dukterų visoms motinoms, 
bėdama gražiai lietuviškai.

ofi- 
nuo 
kal-

Advokatė Stella Strikol, 
nauja K.R. narė.

Taipogi pakviesta advokatė 
Stella Strikol prabilti vardan : 
naujų narių, kurias ji gana gra
žiai “reprezentavo”.

Atsakymą iš motinų pusės 
maloniai išreiškė pirmininkės 
motina, ponia Balickienė, linkė
dama dar geresnio pasisekimo 
visuose Kultūros Ratelio dar
buose ateityje.

Po pietų prasidėjo dainos ir 
bunco lošimas. Didelį siurprizą 
padarė komisija pranešdama, 
kad visos motinos laimės pri
zus! Su geriausiais linkėjimais 
Alesauskas Furniture kompani
ja, New City Furniture, Peoples 
Eurniture ir Roosevelt Furn'tu- 
re kompanijos buvo pridavę do
vanas prizams. Paul Saltimeras, 
radio garsintojas, buvo prida- 
vęs $5.00 nupirkimui gražių 
prizų. Taigi, su šiais ir kitais 
prizais kiekviena motina laimė
jo prizą.

Skirstėsi linksmos, pasitikin
čios, kad netrukus vėl visos su
eis į būrį maloniai praleisti ke
lias valandas, jausdamos, kad 
dukters norėtų dažnai "taip vai
šinti savo motinas.
“Kasdien, kad butų tau gardžios <

mama sako, 
tik pavelyk man naudoti šaku
tę ir šaukštuką, kur mano nuo
mone patogiau, juk aš laisvoj 
šalyj gyvenu. Nenoriu padau
ginti jau ir taip skaitlingą plot
inų būrį mano suknelėje.

Tik tu išklausyk: siunčiant 
pirmąją vaišės dalį apie stalą, 
mano kaimynė netyčia alkūne 
užgavo mano pilną lėkštę, ku
ri atsidūrė dugnu aukštyn ant 
mano kelių; na, žiūrėk kokia 
mano sterblė. Vėliau patarnau
tojas klausia: Keptos paukštie
nos su prieskoniais ar tušytų 
grybų su jautiena? Atsiminiau 
savo vidurių opumą, skubiai 
pareiškiau: aš jau po> pietų. O 
toliau seka įvairus tortai, pa
jai ir gardžiai kvapsni kava. 
Paprašiau vyšnių pajaus ir ka
vos. Pajus taip viliojančiai gar
dus, vyšnios pilnos sulčių, ku
rios trykšta visais kraštais ir, 
žinoma, šakutė; o išt:krųjų, jei
gu butų buvęs šaukštukas, tai 
mano krūtinė nebūtų vyšnių 
sunka aplaistyta/ Na, o gavus 
šaltos košės su išplakta smeto- 
nėle tai išdažiau visą suknelės 
špilgą. Mat, jie prašė manęs 
tarti porą žodžių, tai bekalbant 
špilga atsisegė ir tiesiai išplak- 
ton smetonelėn krito. Kol visos

Kadangi artinasi Kapų puoši
mo diena, tai vienas kitas ėmė 
teirautis, ar tik tą dieną nebus 
atidarytas M. Jurgclionienės pa
minklas. *

Šiuo turime pranešti visuo
menei, jog paminklo atidary
mo neįvyks, nės nėra dar nė 
paminklas padarytas. Dalykas 
tokis, kad susidarė kai kurios 
klintys. Reikia tikėtis, kad tos 
kliūtys netrukus bus pašalintos 
(jų pašalinimas ne nuo komi
teto tepriklauso) ir paminklo 
statymo darbas baigtas dar šią 
vasarą ar rudenį.

Paminklo fohdo valdyba.

mo laiku, bet džiaugtis su kiek
vienu apie tą jaunimų prisimi-

Žydrusis anglų pašto ženklas su 
anglų karalienės atvaizdu jame 
įkvėpė ir kitas valstybes, kurios 
taip pat pradėjo leisti pašto 
ženklus savo karalienių atvaiz
dais juose.

Pirmoji pasekė pavyzdį Ang
lijos Ispanija, išleidusi 1850 mu

itais pašto ženklą su karalienės 
!Izabelės II atvaizdu. Nuo to lai
ko Ispanija kas du melai pra- 

jdėjo leisti naujas pašto ženklų 
serijas su Izabele, atvaizduojant 
tą karalienę tai profiliu, tai su 
vainiku ant galvos. Netrukus

Kmo-TeatraS
’ * * • *—"’v 1 •,

Pasaulio rimtos problemos, 
sukurtos užsispyrėlio teplio
riaus, suteikia temą “Margiu 
for Error” veikalo Grand Ope
ra teatre, žodžiai gudriai sutai
kyti, bet juokas sausas bei 

sąjungi-

nepamatę

t

GERAI MOTERIMS 
ŽINOTI

Jeigu norite, kad citrinos bū
tų sultingesnės, sudėkite jas 
šaltan vandenin, mainydamos 
vandenį kasdien. Pastebėsite, 
kaip šviežios citrinos laikysis ir 
kiek daugiau sulčių jose bus.
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Maistas
Veda MORTA RUGIENI

Pienių Lapai
2 šaukštus sviesto
1 puoduką duonos trupinių
2 puoduku virtų sukapotų pienių 
lapų
1 šaukštą svogūnų sunkos
Druskos, pipirų
1 šaukštą acto arba citrinos sun
kos ? .
Apkepink svieste duonos trupi

nius, sudek virtus lapus ir kitus 
prieskonius, viską kartu gerai už
kaitink, sudėk į lėkštę, įdaryk ba
keno formoje, viršų iapdabink su

duonelės!
Kasdien be darbo ilsėtų ranke

les!—
Tai pirmas noras tau tavo dūk- pjaustytu kietai viriu kiaušiniu ar- 

mio-’.ba riekelėmis išspirgintų lašiniukų. 
~I —V. Faizarelės.” ,

telti apie to choro mergaites. Iš 
jų visų man teko susipažinti ar
čiau su šiomis panelėmis: Ane
le Sideriute, Mildred Broz, Del
iu Mitche’l, Maryte Yurkus ir 
adv. Stella Masyte. Jas visas tu
rėjau progos turėti savo namuo
se, kuomet choras dviem atve
jais lankėsi Toronte ir jų buvi
mu likau daugiau negu paten
kinta. Jų atvirumas, paprastu
mas, maloni ir linksma nuotai
ka, taktas ir asmens nusistaty
mas, parodo jas išmintingomis, 
patraukliomis ir malonomis 
viešniomis ir geromis Detroito 
lietuvių kolonijos atstovėmis.

Tų visų gražių ypatybių be
ne svarbiausia priežastimi bus 
blaivumas. Nieks, tur būt, jų 
neįkalbėtų gerti svaiginančius 
gėrimus. Tas blaivumas, be 
abejo, pagelbsti joms išlaikyti 
ygsvarą visame kame. Detroi
to motinos gali didžiuotis1 savo 
dukromis. Pasakykite, mielos 
mamytės, kaip ir kokiu budu 
jus -pasiekei tokių gražių rezul
tatų savo dukrų auklėjime?

M. F. Y—nė

galija, išleidusi pašto ženklus su 
Marijos II atvaizdu.

Karaliene, įgijusia didžiausią 
populiarumą pašto ženkluose ir 
puošusia juos savo atvaizdu per 
ilgą eilę metų, buvo Holand.jos 
karalienė Vilhelmina. 1891 me-

\isai jau-

ženklai su

ilikoje buvo
karališku at-

MOTERIS KALBA
62 m. Lena McDonnell pra

dėjo savo 24-tą metą kaipo 
gelžkeEo sargas Peabody, Mass. 
Pirmiau jos vyras turėjo tą 
darbą ir, kuomet jis mirė, ji 
pradėjo eiti tas pareigas ir tę
sia iki šio laiko, šis darbas iš 
viso jai labai patinka, bet ge
riausiai už viską jai patinka pa
gelbėti šimtams mažų vaikučių 
pereiti tą kryžkelį kas dieną.

pirmuoju karalienės 
tuomet dar buvusios 
no amžiaus.

Nuo to laiko pašto
augančios Vilhelminos atvaizdu 
pasirodydavo kas du metai. 25 
metų Vilhelminos karaliavimo 
sukakties pasirodė jau pašto 
ženklai, vaizduoją karalienę su 
vainiku ir porfyrą.

Net Jungtinių Vaisi’jų demo
kratiškoje resp 
pašto ženklų su
vaizdu. Tie pašto ženklai buvo 
išleisti Christofero Kolumbo su
kaktuvių dienose ir juose buvo 
atvaizduota galvutė Kastil jos 
karalienės Izabelės, kaip vyriau
sios įkvėpėjos Kolumbo ekspe
dicijos, atvedusios į Amerikos 
atradimą.

Po dvejeto metų po išleidimo 
Kolumbo pašto ženklų Ameri
koje pasirodė pašto ženklas ne
visai paprasto tipo. Jame buvo 
atvaizduota moters galvutė su 
vyrišku cilinderiu. Ant moters 
kaklo buvo matoma krakmoli
nis vyriškas apykaklis. Moteris, 
atvaizduota tame pašto ženkle, 
buvo garsi indėnė Fosantos, ži
noma
pionierės” vardų. Fosantos bu
vo viėnos iš indėnų giminių Po
vą tano dūkte. Ji pirmoji iš savo 
giminės moterų išdrįso ištekėti 
už balto tabako augintojo Vir
ginijoje.

pirmosios

šiurkštus — publika 
ninku pusėj; ūpas 
bent kiek isteriškas, 
rodami nepraleiskit
šio ('Jare Boothe parašyto vei
kalo — tos pačios autorės, ku
ri parašė “The Women” — ku
rį ir muvėse matėt — ir “Kiss 
the Boys Good-Bye” pereito se
zono populiari komedija.

Žingeidi! pastebėti, kad Hit
lerio nesustabdomas pasiseki
mas pereitą savaitę žymiai pa
didino tikietų išpardavimą dė
lei “Margiu for Error”.

Gal panašiai publika pasitik
tų ir Charlies Chaplino “The 
Dietator”, kaip jis bus galop pa
baigtas, bet labai galima, kad 
ši tema bus jau per skaudi pa
likus dėlei artistiškos pašaipos, 
nes toks aiškus farsas kaip 
“Margiu for Error” jau praran
da juokus ir lieka rimta melo
drama, nes lošimas yra užtem
dytas tamsiomis žiniomis iš už
sienio.

Jeigu įdomu rimtesnius jaus
mus muvėse išmėginti, užeikite 
pas World Playhouse, kur yra 
rodoma “Port of Shadows” 
franeuzų kalboj. Jean Gabiu 
priduoda veikalui dramatiškos 
svarbos. Michele Morgan žavė
tinai lošia jautrios mergelės ro
lę, kuri tarpe gyvenimo atma
tų ieško prieglaudos nuo savo 
žiauraus globėjo.

Bet norint lengviai, linksmai 
porą valandų praleisti, geriau 
užeikit pas Oriental, kur Bing 
Crosby ir jaunutę dainininke 
Gloria Jean pamatysit “If I 
Had My Way” veikale. Mažulė 
voveris ypatingai mikliai užka
riaus jūsų širdį.

Suzanna Viliute.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

L J4 ■ M



Ketvirtai!., gegužes 23, 1040 NAUJIENOS, Chicago, m.

Iškilmes Kapų 
Puošimo Dienai

ši kapų puošimo diena ir 
pasidarė lyg lietuvių diena, nes 
niekur tiek lietuvių nesusiren
ka, kaip Lietuvių Tautiškose 
Kapinęse.

Paminėkim šventę Lietuvių 
Tautiškose JKapinėse

Jau tik keletas dienų beliko 
iki Decoration dienos arba Ka
pų puošimo šventės.

Ši diena lietuviams, ypač pa
žangiems, pasidarė labai reikš
minga įsteigus Lietuvių Tautiš
kas Kapines, kuriose dabar.il- 
sii tūkstančiai Lietuvos sūnų, 
ne tik laisvos minties, bet ir 
daugelis tikinčių.

Įvairus programas
Kiekvienais metais yra 

rengiamas turtingas progra
mas su reikšmingomis kalbo
mis. šiais metais taipgi bus 
turtingas programas, kuriame 
dalyvaus žymiausi Chicagos 
chorai, kaip tai Pirmyn, Birute 
ir Kanklių, Dariaus-Girėno le
gionierių postas ir Lietuvos be- 
nas.

su-

keletas draugų sudėjo po dole
rį — kitą. Kas tam sumanymui 
pritaria, o ypatingai artimieji jo 
draugai, esatę kviečiami prisi
dėti. Pinigus siųskite ar priduo- 
kite K, Augustui, “Naujienų” 
redakcijos nariui. Adresas, 1739 
So, Halsted St., ar K. čepukui, 
adr. 1534 N. Oakley Blvd. Chi- 
cago. K. čepukas

Vienas Nepasisekė, 
Todėl Dabar Rengs 
Antra£

“Naujienų” 
Pav. Pikniko 
Darbininkai

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

R. .n.

Darbininkai, kurie patarnaus 
“Naujienų” pavasariniam pik
nike gegužes 26 d., Liberty 
Grove darže, Willow Springs, 
III.

ELZBIETA PAPLAUSKIENĖ 
po tėvais Kupčinskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 21, d., 2:00 vai. popiet, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoj, Mariampolės 
apskr., Gliaukuvos parap., 
Tupekų kaime. Amerikoj iš
gyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Vincentą, 3 sūnūs, An
taną, marčią Marijoną ir jų 6 
anukus, sūnų Vincentą ir 
Juozapą, marčią Petronėlę ir 
jų du anukus, 2 dukteris, El
zbietą, žentą Bruno Chonacki, 
ir Josephine, žentą Povilą 
Vesley ir jų dukteris, seserį 
Petronėlę,, ir jos vyrą Povi
lą Daunorius ir jų šeimyną 
ir kitas gimines. Lietuvoje— 
brolį Antaną Kupčinską.

Kūnas pašarvotas 4109 So. 
Campbell Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, gegužės 25 
d., 8:30 vai. ryto iš namų į 
Nekalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o ią ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Elzbietos Pap
lauskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame: Vyras, 
Sunai ir Giminės.

Laid. Direkt. J. Liulevičius, 
Tel. Lafayette 3572.

Kalbės “Naujienų” redakto
rius Dr. P. Grigaitis, “Vilnies” 
icdakcijos narys Pruseika, 
“Sandaros” redaktorius M. Vai- 
dyla, o užbaigus kapų iškilmes 
įvyks skaitlingas piknikas Bi
rulės darže, šalę Tautiškų Ka
pinių. Tai vienas patogiausių 
ir puošniausių daržų Chicagoj, 
kame po lapuotais medžiais ir 
tyrame ore tūkstančiai susi
rinks. Todėl jau iš anksto pa
tartina rengtis prie tų iškil
mių. Tai yra gegužės 30 dieną 
apvaikščiot Kapų puošimo 
šventę Tautiškose Kapinėse.

Atsišaukimas į a.a 
Juozo Čeponio 
Draugus
Statys Paminklą Ant Jo Kapo.

Juozas Čeponis 
mėnesį, 1936 m. Yra palaidotas 
Tautiškose Kapinėse.

Draugai sumanė jam pasta
tyti nors mažą paminklą. Jau

mirė rug;.

Apie Žemaičių Pikniką

Praeitą sekmadienį, geg. 19- 
tą d., įvyko žemaičių Kultūros 
Kliubo Piknikas Vinco Kubai- 
čio T)arže, Sunset Park, prie 
135-tos ir Archer Avė.

nei 
su- 
Na

A. Vaivada 
Milda Vaivada 
Mr. Skurkis 
A. Narbutas 
J. Pučkorius 
X. Shaįkus 
P. Gaišk i s 
J. Martinaitis 
J. Tumosa 
J. Chepaitis 
A. Vilis 
P. Balčiūnas 
J. Ascila 
P, ŠyęllĮis
J. Gumauskas 
Mr. Jasmontas
K. P. Deveikis 
J. Shumakaris 
Mrs. Šmotelienė 
Mrs. Radžienė 
O. Vilienč 
Miss 
Mrs. 
Mrs. 
Mrs.

B. Laucaitč 
Bernice Tumas 
Rądišauskienė 
Bąlčiunienč

RŪGS: 1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

“500 NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip Yz 

DIDELIŲ KAUKU 

BARGENAI
NmUlImta 8x0. 8x10,9x10. 9x|5,ll.xl9 
Vert# i 
Nauji 
Vert# 

10 
Mleros
1000 Jardų karpetų po 0Oe Jar<J ir auk##. 

200 NauJaH Velvet 9x12 $18.00.
300 Naujas WHton>i 9x12 $31.00.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI.

6208-16 8. RAC1NE—3 vakarini

nuo $7 Iki Dabar >3 Iki 
6x9, 8x10, 0x12, 12x18, 10^x10 
$04 iki $80. Dabar *10 Iki $42 

ir aukočiau.
0x12 tikrų orirntallu. 00 kitokių 

i 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidom

n Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kletams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

i nvriKL. U v CI Ii IU Visas Pasaulio 
Dalis 

KV1ETKIN1NKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankletams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

KAZIMIERAS SINKEVIČIUS 
gyveno 2743 W. 47th St.

Persiskyrė su šiud pasauliu 
gegužės 21 d., 4:15 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 80 m. amž., 
gimęs Lietuvoj, Trakų apskr., . 
Žaslių parap., Buivonių. km.'

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime ‘ 

mylimą moterį Oną, po tėvais 
Kacevičiukę, 2 sūnūs, Kazi
mierą, marčią Natalia ir 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 
nes. Lietuvoje—dukterį 
žentą Mykolą Bagdoną 
šeimyną, brolį Mykolą 
šerį Oną Ramunienę 
šeimynas.

Kūnas pašarvotas J. 
vičiaus koplyčioje, 4348 So. 
California 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 šv. Kazimiero kapines

Visi a. a. ___
vičiaus giminės, 
pažįstami esat 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskut’<į 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę lieka: Moteris, Su- 
nai, Dukterys, ir kitos Gimi
nės.

Laid. Direkt. J. Liulevl- 
čius, tel. Lafayette 3572.

gimi- 
Oną, 

ir jų 
ir se- 
ir jų
Liule-

Kazimiero kapines 
... Kazimiero Slnke- 

draugai ir 
nuoširdžiai

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

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

Netikęs Oras
Piknikas įvyko, xbet nebuvo 

pilnai sėkmingas. Apie nepa
sisekimą, rodos, nėra ko aiš
kinti, nes visi žino, kad die
na buvo šalta ir oras neužtik
rintas. Apart to, kiekvienas 
kuriam teko pastebėti praeito 
sekmadienio ryto bjaurų ir 
nemalonų lietingą, šaltą orą, 
apie pikniką ir nesvajojo. Ne
manė, kad piknikas įvyks 
patys rengėjai, bet vėliaus 
sitarėme pikniką laikyti, 
ir nuvažiavom.

Teisybė, orui nusiblaivius, 
suvažiavo nemažai žmonių, bet 
lai buvo tik musų žemaitiški 
patrijplai. Jie gėrė, valgė ir 
linksminosi iki vėlybos nak
ties.

Kadangi surengimui šio pik
niko išlaidos buvo didelės, ap- 
skaičiojama, kad pelno nebus, 
bet ir nuostolių kliubas nepa
neš, nes prirašyta apie 18-ka 
naujų narių, o jei piknikas 
nebūtų rengtas, tai nariai gal 
nebūtų buvę gauti.

• J * . h - ) i i

Pikpiką ^Skaitpffię Į^e užbaigi u
i

Komisija ir valdyba pasita
rė su daržo savininku Vincu 
Kukaičiu ir paėmė Sunset 
Grove šeštadieniui, birželio 29 
d. Tai bus naktinis piknikas, 
kuris yra pilnai surištas su 
šiuom nesėkmingu pikniku. 
Todėl, kurie turėjote serijas 
ar atskirus bilietus laimėji
mams, jie bus geri sekančiam 
piknikui, nes laimėjimai ne
buvo traukiami.

—Steponas Narkis, pirm.

Visi suminėti draugai 
prašomi susirinkti darže 
10 vai. ryto.;'

‘ “N” ADM.

Vienos Vestuvės 
Praėjo, Laukia 
Kitų

yra 
apie

Dalyvavo šimtai žmonių. ’

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

CLASSIFIED ADS

PAIEŠKAU DARBO UŽ barten- 
derį patyrimas 16 metų ir teisin
gumas garantuotas, šu alga susitar
sime. Malonėkite atsišaukti. Kam 
reikalinga klauskite Stanley. Tele
fonas Seeley 7843.

PAIEŠKAU DARBO kaipo fire- 
man prie pečių. Gerai patyręs, Tu
riu gerus paliudymus. Atsišaukite 
laišku. W. T. 3221 80. Lowe Avė.

2

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
BARGENUS

Po 6 flatus namai nuo $5250. Po 
flatus nuo $3000.
A. C. ERICKSON, State 3800

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS? Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E, 65th St.; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt,—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St; 
Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4533 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną menes, 1:30 
vai. popiet, Hollywood salėj, 2417 
W. 43rd St.

REIKIA PATYRUSIU SCHINE- 
LE operatorių prie maudyklinių 
karpetėlių. PISCHMAN Manufac- 
turing Co., 328 So. Jefferson St,

»    ■" ■■■■  --------------------------—— ———•

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui, paprastas virimas, 
geri namai, $1U.OO. Buckingham 
3432.

REIKIA MERGINOS bendram 
ruošos darbui, 2 vaikai, valymo 
darbams pasamdyta moteris, 
kambarys ir varia, 1 blokas 
St gatvekaris, $10 iki $12. 
Forest 4392.

savas
Lake

Tel.

MERGINA BENDRAM ruošos 
darbui, savas kambarys, trys suau
gę, virti nereikia, geras mokestis, 
Bissen, 1234 Independence Blvd,

— Vestuves ir vėlCICERO 
vestuvės, 
apie 1 valandą po pietų, gatvė-

automobilių. rsusigrudinio.
buvo Algirdai Brazio ir Sokaites

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. ,

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-
MENTO, 1 krautuvė ir 2 flatai kar
što vandens šildymas—2 karų ga
ražas, didelis bargenas kaip šioj 
apylinkėj, terminai. ^MEuORA, 
Stevvart 3601—8110 So. Ashland 
Avenue.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St,, tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Killis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
lakis—Fin. rašt., ' 3842 So. 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. 
4539 So. Whipple St.; J. 
nauskas—Iždo glob., 6551 
California Avė.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas, 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald Ave.jDr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So, 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So, 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

UfcLP VVANJLED—MALU 
Darbininkų Reikia

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

Union 
rašt., 
Mali- 
South

REIKIA DŽENITORIAUS, nege
riančio. 1606 So. Halsted St.

REIKIA JAUNO VYRO į groser- 
nės kreiptis. Patyrimas, alga ir ko
misija. Oles Chili, 4427 W. Kinzie 
Street.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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.

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio ąsmens, mokėtis po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baž
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box A. 4, 
1739 So. Halsted.

MORNING STAR KLUBO VALDY
BA 1940 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mikę Chepul, 3327 Le Moyne 
St, tel. Spaulding 7903; Fin. rašt.

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.

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

MARQUETTE PARKE
Artesian Avė. netoli 63 gatvės, 2 

flatų mūrinis namas 6 ir 7 kamba
riai, apšildomai-, 2 karų garažas, 
kaina $6900. Mažas įmokejunas.

5 kambarių mūrinis bungalow, 
apšildomas. Kaina $4900, įmokėti 
$500.00, kitus kaip rendą.

7 kambarių residencija; galima 
padaryti 2 flatus, platus lotas, ga- 

i ražas. Kaina
Mes turime 

mų ir farmų, galima pigiai pirkti 
arba 

f

$3500.
visokių bargenų, na-

mainyti. Pasiskubinkite.
C. P. SUROMSKIS, 

6921 So. Western Avė. 
Telefonas Republic 3713. 
Vakarais—Prospect 0176.

Tjaį.u> — Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie

lė smalsuolių, daugiausia mote
rų, tų, ką mėgsta plepėti. Jos 
viską išranda. Taip jau buvo ir 
bus, kol ta senoji karta neiš-

Blvd.,?' telrn Spaulding 3180; Fin. 
rašt.—Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum- 
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

’-r SOIfc—FOR SALE
J uodzemis—Pardavimui

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

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 6 
bušeliai $1.00—11 bušelių $1.50. 
Kreipkitės dėl kainų, dėl didesnių 
kiekių. Iškraustome nebrangia kai
na. Anglys tiesiai iš kasyklų. 110 
SOUTH RIDGELAND AVENUE, 
Worth, I1J.

»• KAD LIKVIDUOTI nuosavybę, 
parduoda krautuvę ir apartmentą, 
5108 So. Halsted. Pinigais arba pri
einamais terminais. Apartmentas 
naujai dekoruotas. B. M. SMITH, 
22 W. Monroe St., Central 7893.

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. F. 
No. 1, Corry, Ęa.

bes svetainėj. Kupina žmonių, 
skambi muzika. Valgyti, gerti 
— stalai lūžta ir prie baro pil
na. Laike vakarienes pasakyta 
daug gražių linkėjimų jaunave
džiams. ’

Programą ' atidarė jaunojo 
pusbrolis, Dr. Brazis. Angliškai 
ir lietuviškai- paprašė visus gra
žiai užsilaikyti. Pačią tvarką 
vesti pavedė Vietiniam K. P. De- 
veikiui. Jam prisėjo gerokai su
kaisti, nes visi buvo geroj nuo
taikoj ir kalbų nenorėjo klau
sytis.

Al. Brazis biznio žmogus, ge
ras dainininkas, užtat ir vestu-

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

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J. 
Stul—Vice-pirm., 2453 W. 45 th 
Place; Helen Chapas—Prot. rašt., 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Fin. rašt., 4301 Archer Avė,; 
J. Skeberdytė—Kontr. rašt., 3215 
W. 64th PI.; N. Viršilienė — Iž
do glob., 3435 So, Wallace St.; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

WHOLESALE 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. Westęrn Avė., Chi- 
cago, III. Phone Republic 6051.

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

tėvais šatkaitė
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

gegužės 21 d., 5:<0 vai. vaka
ro, 19^0 m., sulaukus pusės 
amž., gimus Lietuvoj, Taura
gės apskr., Šilalės parap,, De
bitų kaime.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Antaną, 3 dukteris, Oną 
ir žentą Vladislovą Sragaus- 
kį, Rozaliją ir Barborą, žęntą 
Kazimierą Antikauską, 5 anu
kus, Richard, Florence ir Ro- 
bert Sragauskus ir Helen ir 
Donald Antikauskius ir kitas 
gimines Amerikoje._ Lietuvoje 
—seserį Rozaliją Satkienę, 
brolį Kazimierą ir brolienę 
Marijoną, jų šeimyną ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas 3628 So. 
Union Avė., Tel. Yards 2871.

Laidotuvės įvyks šeštad., 
gegužės 25 d., 8:30 vai. ryto 
iš namų į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Domicėlės čapie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys ir kitos gim.

Direkt. Antanas M. 
'tel. YARDS 4908.

SUSIRINKIMAI FARMS—TO EXCHANGE 
Ūkiai MainaisŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 

VALDYBA 1940 METAMS: Pirmi
ninkas—Steponas Narkis, 4553 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—-J,- D. 
Siman’s, 2520 W. 70th St.; Sekre
torius—Vytautas Uznys, 3232 So. 
Emerald Avė.; Iždininkas—Paul 
Petraitis, 812 W. 33rd St.; Fin. 
rašt.—Antanas Rudokas, 4547 So. 
Washtenaw Avė.; Iždo Globėja— 
Julia Petraitienė, 812 W. 33rd St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 
3-čią trečiadienį kiekvieno mėne
sio 7:30 vai. vakaro Hollywood 
Inn svetainėje, 2417 W. 43rd St.

BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant, Za- 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt. —Walter Pankauskas, 
549 West 18th St.; Kasierius — 
Mikas Bankevičius, 628 W. 18th 
St.; Fin. rašt,—Peter Viršila, 3435 
So. Wallace St.; Kontr. rast. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. ‘ —Juozas 
Kikas, 644 W. 18th St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltąus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė,

PRAKALBOS apie Laisvamany- 
bę įvyks šeštadienį, gegužės 25 d., 
7:30 vai.-vakaro Mildos svetainėje, 
3140 So. Halsted St. Kalbės A. M. 
Metelionis, kuris atvyksta iš Det- 
roit, Mich., yra vienas iš geriausių 
Laisvamanių kalbėtojų, todėl, Chi- 
cagiečiai, nepraleiskite šios svar
bios progos. —Rengėjai.

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

tel-

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

BUILDING MATERIAL 
Statybai Materiolas

buvo apie tuzinas sveikinimų 
telegramų. Ir taip ta linksma 
puota tęsėsi iki sekmadienio 
šviesaus ryto. *■

Aš linkiu jaunavedžiams lai
mingo, linksmo gyvenimo ir 
niekad iš Cicerus nesiskirti, 
nors jaunoji ne cicerietė. Tas 
skirtumo nedaro. Nuo šios die
nos ji lieka piceriete.

šeštadienį Vėl Vestuvės.

Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35th St.; M. Z.' Kadziauskas— 

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

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.

NELA URŠULE MEDALINSKIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 21 d„ 6 vai. ryto, 1940 

m. sulaukus pusės amžiaus, gimus Papilės parapijoj.
Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime vyrą Pranciškų, posūnį Ste

poną, brolį Vincentą, brolienę Oną ir jiį šeimyną, pusbrolį Joną 
Mikšiuną, pusseserę Barborą Lukienę ir jų šeimyną ir kitas gi
mines. Lietuvoje paliko 2 brolius; Kazimierą ir Klemensą; se
serį Agniešką Ąndrijaitienę ir jų šeimynas ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3159 So. Emerald Avė. Tel. Victory 8288, 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 25 dieną, 1 vai. popiet 

Iš namų bus nulydėta į Lietuvių Tautiškas kapines.
Visi a. a. Nelės Uršulės Medalinskienės giminės, draugai ir 

pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
VYRAS, BROLIS, BROLIENĖ, PUSBROLIS, PUSSESERĖS 

IR GIMINĖS.
Laid. Direktorius S. M. Skudas, Tel. MONROE 3377.

šį šeštadienį vėl vestuves. 
Vestuvių varpai skambės gra
žiai porai, pp. Joc Barkauskui 
ir Emilijai Tumavlčiutei. Vie
nas antram duoda prižadus am
žinai mylėtis ir vienas kito ne
apleisti.

šių jaunųjų tėvai yra O.K., 
tat galiu sakyt, ir jaunieji bus 
O.K. Vestuvių puota įvyks Com- 
munity svetainėj. Jaunieji apsi
gyvens tėvų namuose, 1520 S. 
49 Avė. Pats tėvas, Ben Tuma- 
vič dau^ prakaito išliejo taisy
damas jauniesiems gyveninio 
vietų. Na, ir pątaisč, viskast*‘up 
to datė”. O tie tėvai, tėvai vai
kams viską. Gal taip ir reikia.

D.

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

kas; J. Va j š vila—vice pirm.; J. 
Tarvidas—rėk. sekr.; J. Noreika 
—fin. sekret.; kąsos globėjai—D. 
Petro! ir J. Noreika; maršalka— 
J. Czesna; John Gura—kasierius.

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

nulis’—Pirm., 3430 So. Morgan 
Sto Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė.,f Chicago; 
P. Killis—Nut. rast., 3347 South 
Lituanica Avė., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23rd PL, Cicero, III.; A. Buzins- 
kas—Kontr. rašt,, 3347 So. Litu
anica Ava,, Chicago: J. Dimla— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru

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

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt
Teikia Žinias Apie Paren

gimus,
“Naujienos” įsteigė Lieluviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

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

PASKOLOS 
Ant 1-mų jr 2-rų 

MORGIČIŲ 
Greita Veikla—Geri Terminai 

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

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gat)

Skelbimai Naujienose 
juoda naudą dėlto, 
'tad načios Naujienos 

naudingos. /
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SEKMADIENĮ PAGERBSIM VELIONĮ M. X. 
MOCKŲ ATIDENGDAMI PAMINKLU

X___

Po To Trauksim Į “Naujienų” Pavasarinį 
Pikniką Liberty Darže

Prašo Drabužių 
Europos Vaikams, 
Moterims, Seneliams

O

Reikia
Velionis kunigas M. X. Moc

kus, būdamas gyvas ir svei
kas, sviete, mokino lietuvių 
visuomenę, už tat ši lietuvių 
visuomenė neužmiršo jo ligoj. 
Gausiai atsilankė jam mirujįj 
ir savo gausiomis aukomis pa
statė jam amžiną papiinklą 
ant jo kapo.

Komitetas, kuris rūpinosi 
kaip jo prižiūrėjimu ligoje 
per virš keturis metus, taip ir 
paminklo pastatymu, tos vi
suomenės nesuvyle. Paminklas 
tikrai puikus už tą kainą ir 
visuomenė turės progos per
sitikrinti, sekmadieni, gegužės 
26 d.. Lietuvių Tautiškose ka
pinėse.

Programas.

Atidengimo iškilmių progra
mas prasidės lygiai kaip 12 
vai. dieną. Programas bus la
bai iškilmingas ir įspūdingas. 
Bus noriausi lietuvių kalbėto
jai: “Naujienų” redaktorius 
Dr. P. Grigaitis, advokatas T 
J. Kučinskas, A. M. Metelionis 
iš Detroit, Mieli, ir F. Abe- 
kas. Jie pasakvs ne tik apie 
velionio M. X. Mockaus gyve
nimą, bet ir daug pamokinan
čių vaizdų.

Dainuos visiems žinomas 
dainininkas, Stasys Rimkus, 
pritariant George Victor or
kestrui. Dainuos taipgi “Nau
josios Gadynės” mišrus cho
ras, ir “Pirmyn” choro okte
tas. po vadovybe Jurgio ir Ka
zio Steponavičių.

Prie to, bus dalinama ve
lionio kunigo M. X. Mockaus 
biografija taip kad visi atsi
lankę į paminklo atidengimo 
iškilmes gaus po kopiją amži
nai atminčiai.

1 iehtvis Žuvo
F rites i Duonos 
M’nk mo Mašina
Gavo Darbą Porą Dienų Atgal

BRIDGEPORT.—Vakar apie
2 vai. po pietų tragingai žuvo 
bridgeportietis lietuvis, Jonas 
Vala tis, apie 55 metų amžiaus, 
gyvenęs adresu 817 West 37th 
Street.

Jis įkrito į duonos minkymo 
mašiną J. L. Lukas kepykloj, 
adresu 3339 Lituanica avenue, 
ir joje buvo mirtinai sutriuš
kintas.

Jonas Valaitis gavo darbą 
kepykloj tik porą dienų atgal. 
Buvo paimtas kaip ekstra-dar- 
bin’nkas. Bepildamas maišą 
miltų į minkymo mašiną jis 
prarado lygsvarą ir su visu 
maišu pats į mašiną įkrito. 
Vaizdas buvo baisus.

Kūno nebuvo galima iš ma
šinos išimti, tad reikėjo šauk
tis policijos ir ugniagesių. Jie 
nelaimingo žmogaus likučius 
išpiovė su pagalba acetilinio 
pjautuvo.

Velionis randasi Stanley P. 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Li
tuanica avenue, kur šįryt įvyks 
pomirtin’s tyrinėjimas.

Užvakar Gavo Darbą, 
Vakar žuvo

Ilgai išbuvęs bedarbiu, 40 
metų northsidietis Vincentas 
M. Melillo, 1309 W. Huron, už
vakar gavo darbą Peoples Gas 
Light and Coke bendrovėj tai
syti vamzdžius po gatvėmis.

Prie Adams ir Dearbom, kur 
Melillo vakar dirbo, į duobę, 
kurią jis kasė, įkrito troko ra
tas ir jį mirtinai sutrynė. Tro- 
kas priklausė Paul Schulze Bis- 
cuit Company firmai, o vaira
vo George Ray, nuo 4741 Lex- 
ington avenue.

Prasidės Punktualiai
(

Gerbiama visuomenė pra
šoma, kas tik gali, atsilankyti 
gegužės 26 d., Lietuvių Tautiš
kose kapinėse, ir nesivėluoti. 
nes programas prasidės tikrai 
12 vai. dieną, o po programo 
visi važiuosime į Liberty Gro- 
ve, kur įvyksta didžiulis Nau
jienų” piknikas. Ten, po liūd
nų ir pamokinančiu apeigų, 
galėsime gerai pasilinksminti.

Aukos.
Per “Naujienas” pridavė 

bridgeportiečiai Mrs. Eva Mi- 
neika—$1.00, ir Stanley Lip- 
nik — $1.00.

Iš Toronto, Ont., Canadoj, 
prisiuntė drg. A. Frenzelis, 
nuo Liet. Socialdemokratų kp. 
parengimo tam tikslui—$1.00; 
aukavo po 50c: senas draugas 
A. Frenzelis, J. Slankus, V. 
Dagilis ir O. Indrelienė; viso 
$3.50.

Visiems aukavusiems, varde 
velionio kun. M. X. Mockaus ir 
paminklo statymo komiteto 
tariu širdingą ačiū!

Taipgi turiu priminti, kad 
kurie turite surinkę arba pa
žadėję aukų prašomi neatidė
liojant pasiųsti savo aukas 
Fondo sekretoriui: Antanui 
Jociui, 135 E. 114th PI., Chi- 
cago, III. Po atidengimo iš
kilmių komitetas turės priren
gti galutiną visuomenei atskai
tą ir vėliau tam tikslui aukų 
nepriiminės.

Antanas Jocius, kun. M. X.
Mockaus Pąm. Fondo

Sekretorius, 135 E. 114//? PI., 
Chicago, lll.

. \ • - V.'

Wiersema Bankas i 
Žada Gražinti 45%

Paskutiniai Užsidariusių 
Bankų Raportai

Bertaininiam raporte apie 
užsidariusius bankus receive- 
ris Charles H. Albers praneša, 
kad Roselando Wiersiema Sta
te bankas jau grąžino depozi- 
loriams 40 nuoš. dividendų ir 
prieš baigiant likvidaciją at
mokės dar 50 nuoš. šitame 
banke didelis skaičius lietuvių 
laikė pinigus.

Kiti Bankai

West Central State Bankas 
—Išmokėjo 45%, ir su tuo lik
vidaciją turbūt baigs;

West City T rus t and Savings 
—Išmokėjo 30%, ir žada dar 
porą %;

West Engleivood Trust and 
Savings—Išmokėjo 5% ir il
gainiui išmokės dar 5%;

West Highland State — Iš
mokėjo 15%, 'gal dar išmokės 
porą %;

West Lau>n State—Išmokė
jo 20%, žada 5—8%;

West Sidė Trust and Sc\'- 
ings—Išmokėjo 19%< žada 16%

West Town State—Išmokėjo 
6716%, žada dar apie 716%:

Westwood State—Išmokėjo 
30% ir su tuo žada baigti;

Woodlaivn Trust and Sav
ings—Išmokėjo 36% ir žada 
apie 10%.

Su šiuo numeriu “Naujie
nos” baigia skelbti žinias apie 
Cook apskričio užsidariusių 
bankų stovį.

Jei negavot pinigų

Jeigu turėjote pinigu aukš
čiau minėtame banke, bet ne
gavote nurodytų dividendų, tai 
kreipkitės * prie receiverio 
Charles H. Albers, adresu 7 
So. Dearborn st.

Sveterių, Marškinių, 
Suknelių, et r.

Raudonas Kryžius vakar 
kreipėsi į chicagiečius prašy
damas skubiai aukoti visus at» 
liekamus rūbus Europos karo 
civilėms aukoms, dauįgiausia 
moterims, kūdikiams ir sene-

Bus primami visi rūbai, jei 
tik jie dar tinka dėvėti. Rei
kia sveterių, apatinių ir vir
šutinių marškinių, visokių 
drabužiu kūdikiams ir vai- c
kams, suknelių, marškinių li
goniams, ir taip toliau.

Moterys, kurios nori 
boti Raudonam Kryžiui 
siūdinti, yra prašomos
uoli su organizacijos raštine 
adresu 616 South Michigan V()gilIWĮ 
avenue, telefonas Wabash 
325Q arba sif artimiausiu Rau- Hyde Parko apylinkėj poli- 
dono Kryžiaus skyrium. cija suėmė šešiš pradžios mo-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto 
Naciai veržiasi prie juros kranto.

AUTOMOBILIŲ
NELAIMES

I

ir

— Sunkiai Sužeidė Du 
Kūdikius —

• Prii Pratt bulvaro 
Greenview automobilis užmušė
apie 75 metų amžiaus senelę. 
Jos pavardė nežinoma. Ji išėjo 
gatvėn nepastebėjusi automo
bilio.

• Prie 108-tos ir Calhoun 
automobilis sunkiai sužeidė du 
vaikus, važiuojančius triračiu, 
4 metų Louis Furlan, 10808 
Calhoun avenue, ir 4 metų He- 
len Alcxich,
avenue. Abu gali

• ,Į eZeveiterio 
3016 Lake Street, 
tomob.lis, sunkiai 
jo tris keleivius, 
nukentėjo Charles 
72 metų amžiaus
3006 Lloyd avenue.

pagel- 
r u bus 
susiži

10810 Calhoun 
mirti.
stulpą, ties 

įvažiavo au- 
sužeisdamas 
Sunkiausiai 
Wimgluck, 

senelis, nuo

Suėmė šešis '< 
' Berniukus Už

kyklas lankančius berniukus 
ir kaltina juos vogimu. Prie 
kelių vagysčių berniukai pri
sipažino.

KetvirtačL, gegužės 23, 1940

VAKAR CHICAGOJE
• Adr. 2714 Ainslie avenue, 
apartamentiniam name kilo gai
sras, kuriame vos nesudegė 62 
metų W. B. Cowan. Durnų pri- 
troŠkintas jis prarado sąmonę, 
bet ugniagesiai laiku jį pastebė
jo ir išnešė iš degančio buto.
0 Pasislėpęs medinėj šėtroj, 
adr. 3308 N. Seeley avenue, pa
sikorė 76 metų senelis Julius 
Schrocder. Kaimynai pasakoja, 
kad jis nuolat kalbėdavo apie 
nusižudymą.
e Prie Lake Zurich žaibas už
vakar naktį uždegė ūkininko N. 
J. Coltrin klojimą. VisR^^aude- 
gė.
® Du Gary, Ind., gyventojai 
vakar Circuit teisme, Chicagoj, 
užvedė bylą prieš laivo Athenia 
savininkus, Cunard Line, reika
laudami $7,500 už nuostolius, 
kuriuos jie turėjo pakelti, kai 
laivas buvo paskandintas prie 
Škotijos pačioj karo pradžioj.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

' kibimai Naujienose 
! oda nauda dėlto, 

kad pačios Naujienos 
•••« naudingos
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LIBERTY GROVE
WILL0W SPRINGS, ILLINOIS

Bus labai juokingu žaidimų su dovanomis.

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

e Už “girtą” važiavimą .30 die
nų kalėjime gavo 50 metų chi- 
cagietis, Rex Miller, 4431 Mag- 
nolia avenue.
O Chicagos karo distrikto va
dovybė skelbia, kad \Visconsi- 
ne, Michigane ir Illinois atida
rė 22 naujas stotis rekrutuoti 
jaunuolius, norinčius įstoti ka- 
riuortienėn.
© 8 metų mergaitė Betty Cam
pbell žaidė prie trečio aukšto 
lango, neteko lygsvaros ir iškri
to. Tai įvyko prie 5803 Ridge 
avenue. Mergaite išliko sveiku
tė, net neįsidrėskė.
• Susiginčiję dėl vietos auto
mobiliams parkin’i, susimušė 29 
metų muzikantas \Villiam Fo- 
ley, 915 Wilson, ir salesmonas 
Sol Lipsig, 920 \Vilson. Lipsig 
kirto su peiliu savo oponentui, 
ir j j sunkiai sužeidė. Foley li
goninėj, Lipsig — kalėjime.

4

S Kriminalis teismas nutarė 
patraukti atsakomybėn Frank 
J. Kohoutą, chicagietį, kuris 
buvo paskirtas Ijnker State 
Banko receiveriu. Ji\buk pasi
savino $9,918 banko phugų.

® Už “butlegeriavimą” federa- 
lis teisėjas Woodward paskyiė 
18 metų kalėjimo bausmę 50 
metų chicagicčiui Frank Chio- 
ramonti. Jis papildė devynis nu
sikaltimus.
e Jei kam reikia šautuvo, re
volverio, pištalieto —Cieškokit 
jo Michigan ežere. Valrar poli
cija sumetė ežeran 2,500 ginklų, 
konfiskuotų nuo įvairių vagilių 
ir kitų piktadarių.

Pieno Streiko 
Reikalai

Po užvakar dienos nepasek- 
mingo bandymo užvesti dery
bas tarp išvežioto j u unijos ir 
pieninių, meras Kelly ir pro
kuroras Courtncy šiandien vėl 
stengsis abi puses suvesti dai
ktam

Išvežiotojai sutiko priimti 
$4.00 algų sumažinimą, bet 
pieninės užsispyrę jas numušti 
iki $30 ir komisų. ‘ Ant popie- 
rio” išvežiotojai neva gauna 
$48, bet tikrenybėj jie gauna 
daug mažiau.

Streiką likviduoti bando ir 
federalės valdžios arbitrato- 
riai, ir ūkininkai, kuriems ten
ka daugiausia nukentėti.

Leido Naudoti Popierinius 
Butelius

IJij 
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Kai tik streikas pasibaigs, 
Chicagoi/^iasirodys k vertinis 
pienas i¥ grietinė popieriniuo
se butelkiose. Apskričio teisė
jas Brothers užvakar davė lei
dimą tokius butelius naudoti 
Dean pieninei, šitos pieninės 
pavyzdžiu netrukus paseks ir 
kitos.

Popieriniai buteliai naudo
jami plačiai Chicagos prie
miesčiuose, o New Yorke stik
linių butelių visai mažai tema
tyti.




