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NACIAI SKELBIA PAĖMĖ BOULOGNE UOS4

k-

NUO BOULOGNE IKI ANGLIJOS MIESTO 
FOLKESTONE TIK 26 MYLIOS

Mato nacių įsiveržimo Airijon pavojų

Britanijos reformas 
vadina revoliucija

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
23. — Vokietijos atstovas ket
virtadienio vakare pareiškė, 
kad nacių kariuomenės prieša
kiniai būriai veikiausia paėmė 
Boulogne, Francuzijos uostų 
Anglijos Kanale. Kitos nacių 
kariuomenės dalys veržiasi 
Francuzijos uosto Calais linkui. 
Nuo šito uosto iki Anglijos yra 
22f mylios tolumo. 

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

23. — Vokietijos kariuomenė 
yra užėmusi ilgą, juostą žemės 
šiaurės Francuzijoje. Ta juo
sta eina iki Abbeville, pajūry. 
Ketvirtadienį franeuzų kontr
atakos įlaužė juostą ir pasiekė 
pakraščius Amiens miesto, ku
rį yra okupavę vokiečiai.

—x—x—x—
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

.23. — Vokiečiai nukirto sąjun
gininkų šiaurės ir pietų armi
jų susisiekimą. Ketvirtadienį 
franeuzai kovojo didžiausiu at
kaklumu susisiekimą atiteig-

Vienas mūšių frontas ėjo 
nuo Valenčiehheš ikU'Uambrai 
— 25 mylių ilgio ruože. Prane
šimai sako, kad franeuzai pa
siekę Cambrai. Iš pietį) pusės, 
nuo Laon, kita franeuzų armi
ja kariavo vokiečius, žygiuoda
ma Cambrai linkui taipgi. Jei
gu abiejoms franeuzų armijoms 
pavyktų susijungt*, tai reikš
tų, kad jos perkirto ilgą kylį, 
kurį nacių armija įvarė besi- 
verždama Francuzijoje į pajū
rį. Tai reikštų taipgi vokiečių 
jėgų izoliavimą į vakarus nuo 
šitos linijos.

Bet mūšiai tebeina, mušiu 
linijos vingiuoja, mūšių pasė
kos kol kas neaiškios.

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

23. — Premjeras Churchill ket
virtadienį padarė pranešimą 
apie karą parlamentui. Jis pa
reiškė, kad sąjungininkų ir vo
kiečių mūšiai eina dėl kontro
lės franeuzų miesto Boulogne. 
Nuo šito miesto iki Anglijos 
miesto Folkestone tik 26 my
lios.

Be to, Francuzijos miestelis 
Abbeville yra nacių rankose, 
paaiškino Churchill. Gi Clement 
Attlee, premjero reprezentuoto- 
jas parlamente, paaiškino, kad 
valdžia svarstė pavojų • nacių 
įsiveržimo į Airiją, o iš Airi
jos į Angliją. Britanijos ir Ai
rijos valdžios šituo reikalu ap- 
sima’niusios informacijomis.

Dubline Airijos premjero pa
vaduotojas O’Kelly išleido pa
reiškimą, kad Airija neleis jo
kiai šaliai pasinaudoti jos te
ritorija, kitaip tariant, nesutiks 
duoti vokiečiams bazių.

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

Debesuota; vidutiniai šiltas 
oras; saulė teka 5:22 v. r., lei
džiasi 8:11 v. v.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
23. — Autorizuotas Hitlerio 
vyriausybės atstovas atsisakė 
patvirtinti arba paneigti pra
nešimus, kad Francuzijos uos
tas Boulogne jau perėjo į na
cių rankas. Tas atstovas tik 
pareiškė: “Labai galima.”

Boulogne. yra 45 mylias į 
šiaurę nuo Abbeville, kurį vo
kiečiai prieš porą dienų paėmė, 
bet kurį sąjungininkai skelbė 
trečiadienį atsiėmę. Nuo Bou
logne iki artimiausio Anglijos 
uosto yra tik 26 mylios. Vokie
čių pranešimai sako, kad ben
drai mūšių ruožas vis slenka 
arčiau prie Anglijos.

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

23. — Londone pripažįstama, 
kad vokiečiai sulaužė britų li
niją Belgijoje, Audenrade apy
linkėje, 32 mylias į vakarus 
nuo Briuselio.

Hitleris .padaręs 
“baisią klaidai”

LONDONAS, Anglija, geg. 
23. — George Bernard Shaw, 
garsusis anglų rašytojas, pa- 
reškė, kad Hitleris padare 
“baisią klaidą” — išgąsdinda
mas britus.

Pasak Shaw, britai mėgia 
sėdėti sudėję rankas ir futbolo 
losiu žiūrėti. Kad jie sukrus
tų, reikia juos smarkiai išgąs
dinti. Kaizeris padarė klaidą, 
įgąsdindamas britus; dabar 
tokią pat klaidą padarė Hitle-' 
ris. Ir britai, priėmę trečiadie
nį griežtų reformų bilių, rodo, 
kad jie sukruto.

II. G. Wells, kalbėdamas apie 
reformų bilių, pasakė: “Ačiū 
Dievui už pakaitas. Bet kodėl 
jos nebuvo padarytos pir
miau?”

Hitlerininkas pralai
mėjo Anglijoje

LONDONAS, Anglija, geg. 
23. — Papildomuose parlamen
to rinkimuose Middleton ir 
Prestwich apskrity Britanijos 
fašistų ir hitlerininkų kandida
tas Kasiam gavo 418 balsų, o 
jo priešininkas, valdžios šali
ninkas Ernest E. Gatės, surin
ko 32,036 balsus. Fašistų kan
didatas rinkimų vajuje agita
vo, kad Britanija laikytųsi su 
Hitleriu.

Uždarė nacių patal
pas Londone

LONDONAS, Anglija, geg. 
23. — Policija ketvirtadieni 
pastatyta prie British Union 
organizacijos patalpų. Ta orga
nizacija — tai Britanijos fa
šistai, kuriems vadovauja Sir 
Oswald Mosley. Vėliau suimtas 
ir Mosley, taipgi keletas kitų 
fašistų vadų.

Naujas Britanijos patvarky
mas duoda valdžiai galią inter
nuoti asmenis, kurie atrodo pa
vojingi šalies gerovei, kurie 
nužiūrimi kaip • hitlerininkai.

TYA.UJIENŲ-ACME Telephoto
Žemėlapyje pažymimos vietos, kur sąjungininkai pradėjo kontratakas.

Britanijos kapitalas 
atakuoja reformas
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LONDONAS, Anglija, geg. 
23. — Trečiadianį.V. Britanijos 
parlamentas priėmė bilių, ku
ris paveda valdžios kontrolei 
visus šalies resursus kovoje su 
nacių pavojumi. Ketvirtadienį 
Anglijos bankininkai ir pramo
nininkai jau pradėjo atakas 
prieš tą bilių. Pirmiausia ėmė 
atakuoti b liu spauda tarnau
janti stambiesiems finansų ir 
pramonės interesams. Kaip to
li torių (atžagareivių) atakos 
eis, kol kas nežinoma.

Toriai verkia, kad bilius pa
darė gilią, gal būt neužgydo
mą žaizdą privačiai iniciatyvai, 
privačiams taupumui, dėka ku
rių Britanija laimėjo savo ge
rybes praeity.

Nušovė 27 Vokieti
jos lėktuvus

LONDONAS, Anglija, geg. 
23. — Oro ministerija paskel
bė ketvirtadienį, kad Britani
jos lėktuvai nušovė mažiausia 
27 vokiečių lėktuvus kautynė
se trečiadienį.

Areštavo Anglijos 
parlamento narį

LONDONAS, Anglija, geg. 
23. — Kapitonas Archibald 
Ramsay, konservatorius parla
mento narys, tapo areštuotas, 
remiantis nepaprastą galią su
teikusiu valdžiai įstatymū> >

Areštavo 200 Vokie
tijos šnipų

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
23. — Laikraštis “Excelsior” 
praneša, kad sąjungininkų žval
gyba areštavo Belgijoj ir Fran- 
euzijoj daugiau nei 200 Vo
kietijos šnipų, kurie teikė Hitr 
lerio vyriausybei informacijų* 
apie sąjungininkų karo planus 
ir padėjo demoralizuoti sąjun
gininkų krašto apsaugą.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

LONDONAS, Anglija, geg. 
23. — Vokiečių kariuomenė pa
siekė Boulogne^ Francuzijoje, 
26 mylių • atstumoje nuo Angli
jos. Premjeras ( Churchill, pa
reiškė,' kad ^Abbeville miestelis 
taipgi yra nacių rankose.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
23. — Vokietijos kariuomenė, 
pasiekusi pajūrį, slenka Calais 
linkui, sako karo komunikatas 
ketvirtadieni. (Nuo Calais iki 
Anglijos miesto Dover tik 22 
mylios.)

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
23. — Vokiečiai metė bombas 
į Doverį, sako ketvirtadienio 
pranešimas. (Britanijos oro mi
nisterija paneigė šitą vokiečių 
pranešimą.)

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
23. — Paryžiuje keliamas klau
simas, ar sąjungininkai pajėgs 
atsteigti nukirstą jų armijų 
susisiekimą.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
23. — Vokiečiai baigia statyti 
Berlyne milžinišką požeminį 
miestą, kuriam galės pasislėp
ti nuo lėktuvų atakų visi mie
sto gyvente-jai. Kalbama: vo
kiečiai gal pradės atakuoti są
jungininkų miestus, todėl nu
mato sąjungininkų kerštą Ber
lynui ir kitiems Vokietijos mie
stams.

LONDONAS, Anglija, geg. 
23. — Anglija prįsiruošusi skau- 
džiausiems smūgiams ir pasi
ryžusi kovoti juos stoiškai. 
Pripažįstamas galimumas, kad 
Hitleris mėgins nuleisti para
šiutininkų kariuomęnę/ Angli
joj.

LONDONAS, Anglija, geg. 
23. — Darbo- prievolė naujame 
Anglijos reformų biliuje skai
toma kaip viena svarbiausių 
priemonių kovai su Vokietija. 
Iki šiol valdžia negalėjo per
kelti darbininkus ten, kur jų 
labiausia reikia.

ROMA, Italija, geg. 23. — 
Manoma, Mųssolinio pastangos 
sulaikančios vokiečius nito ata
kos prieš Šveicariją. NĮussoli- 
nis norįs palaikyti Šveicariją 
kaip buferio valstybę.

PREZ. ROOSEVEL- 
TAS KALBĖS PER

RADIJĄ
WASHINGION, D. C., ge-?. 

23. — Sekmadienio vakare, 9:30 
vai. Chicagos la ku, prez. Rop- 
se’veltas kalbės per radiją. Jis 
aiškins ką veikia valdžia kraš
to apsaugos reikalu.

Britanijos kariuome
nė gabenama iš kon

tinento į Angliją
BERLYNAS, Vokietija, ge r. 

23. — Vyriausybės atstovas 
pareiškė, kad Britanijos kariuo
menė traukiasi atgal į Fran
cuzijos uosius ir čia sėda į lai
vus. Keletą britų transporte 
plaukusių į Angliją, nacių lėk
tuvai užpuolė ir skaudžiai su
žalojo.

Administracine val
džia pasiliks Pary

žiuje
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

23. — Ketvirtadienį paskelbta, 
kad Francuzijos valdžios admi
nistraciniai skyriai pasiliks Pa
ryžiuje laike karo.

Žuvo 3 franeuzų 
laivai

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
23. — Paskelbta, kad Belgijos 
pakraščiuose žuvo Francuzijos 
submarinas Doris, torpedinis 
laivas L’Adroit ir provijanto 
laivas Niger. <

Nori griežčiau kon
troliuoti svetim

šalius
WASHINGTON, D. C., geg. 

23. — Prezidentas Rooseveltas 
paskelbė planą perkelti imigra
cijos biurą iš Darbo Departa
mento į Teisingumo Departa
mentą, tikslu griežčiau svetim
šalius kontroliuoti. Reiškiama 
nuomonė, kad kongresas šį pla
ną greitai priims.

LONDONAS, Anglija, geg. 
23. — Dvi valandas ir 43 mi
nutes parlamentas trečiadienį 
debatavo svarbų valdžios bilių 
ir per tas dvi valandas Angli
joje įvyko revoliucija — kalba 
komentuotojai naujų ir griež
tų šalies reformų.

Parlamentas pavedė valdžios 
kontrolei asmenines anglų lais
ves kol karas tęsis, kol tokios 
kontrolės reikalas bus. Parla
mentas pavedė valdžios kon
trolei visa šalies turtą — kor
poracinį ir asmeninį.

Per šimtmečius anglai nau
dojosi savo asmenine laisve, 
per šimtmečius privati nuosa
vybė skaityta kaip šventeny
bė. Bet staiga, po dviejų va
landų debatų, visos šitos tei
sės ir privilegijos tapo suspen
duotos. Ir suspendavo jas par
lamentas. Valdžiai pavesta mo
bilizuoti visus šabes resursus 
— kokius tik galima — karui 
su priešu, su Vokietija.

IŠTRAUKĖ KARIUOMENE Iš ŠVEICA
RIJOS PASIENIO

BASEL, Šveicarija, geg. 23. 
— Ta'p vokiečiai, kaip fran
euzai ištraukė savo kariuome
nę iš Šveicarijos pasienio. Vie
nų ir kitų kariuomenė pasių
sta į vakarus, kur naciai ir 
sąjungininkai koncentruoja v- 
sas turimas karo pajėgas mū
šiams.

Apylinkės Šveicarijos pasie
niu Vokietijoj ir Frančuzijoj, 
prieš keletą dienų pilnos gy
vumo, šiandien atrodo tuščios.

Skaitlinga Vokietijos kariui 
mene, kuri buvo sukoncentruo
ta artimose Balkanams srity
se, taipgi ištraukta ir pasių
sta i vakarus. Gi franeuzų lėk
tuvai, laikyti Moroke, atskrido 
j Francuziją.

Kritikavo Lind- 
berghą

WASHINGTON, D. C., get. 
23. — Prieš keletą dienų pulk. 
Charles Lindbergh kalbėjo per 
radiją. Pavadino “isterija” 
amerikiečių susijaudinimą ry
šium su Hitlerio laimėjimais
Europoje. Aiškino, kad Ameri
kai pavojaus nėra.

Trečiadienio vakare Lindber- 
ghui atsakė senatorius Byrnes.

prisiminęs, kad
Hitlerio me

Kalbėtojas
Lmdbergh gavo iš 
dalį, klausė: “Kai ponas Lind
bergh sako, jogei ‘niekas ne
nori užpulti mus’, ar jis yra
Hitlerio ar Goeringo autorizuo
tas taip kalbėti?... Ar Kinija 
norėjo karo? Ar čeko-Slo’vaki- 
ja, Lenkija, Danija, Norvegija, 
Holandija ir Belgija norėjo ka
ro? Ne viena jų nenorėjo. Ta
čiau šiandien priešai nušlavė 
tas tautas, o jų vyrai, moters 
ir vaikai yra žudomi.

> “Lindbergh neturi daugiau 
teisės duoti patarimus ameri- 
kieč ams užsienių reikalų poli
tikos klausimais, kaip Corrigan 
ar kuris kitas aviatorius, nu
sitaręs skristi per Atlantiką”, 
pasakė senatorius Byrnes.'

Kai kurie Anglijos gyvento
jai tikėjosi ir reikalavo šitų 
reformų nuo pat karo pradžios, 
kai Hitleris užpuolė Lenkiją. 
Ju nesulaukė.

Jas sulaukė pereitą trečia 
dienį, vos keliolikai dienų pra
ėjus po to, kai Chamberlaind 
galia susmuko ir valdžion įėje 
kiti žmonės.

Anglijos konservatorius nu
purtydavo baimes šiurpulis, 
kai jie išgirsdavo žodžius “dar
bo valdžia”. O trečiadienį dar
bo partijos vadas, socialistai 
Clement Attlee, referavo par
lamentui reformų bilių ir par
lamentas, su didele konserva
torių dauguma, priėmė bilių 
dvi Valandas ir 43 minutes.

Bet ir suteikęs valdžiai mil
žinišką galią pavojaus valan
doje, parlamentas pasilieka An
glijoj vyriausia įstaiga. Jis su
teikė valdžiai galią, jis gali at
imti ją.

TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

VILNIUS, gegužės 21 d. — 
Į tikinčiųjų lietuvių pageidavi
mus Vilniuje pagaliau prade
dama atsižvelgti. Sekmadie
niais, be šv. Mykolo bažnyčios, 
lietuviška suma laikoma kated
roje, šv. Jokūbo, šv. Dvasios 
ir Kalvarijų bažnyčiose. Tiki
masi ir tolimesnes pažangos tą
ja kryptimi, nes nuncijus Cen- 
toza rodo didelį lietuvių reika
lų supratimą.

KAUNAS. — Tikslu teikti 
pilną informaciją ir nepriklau
somybės sąmonei stiprinti, prie 
ministro pirmininko įsteigtas 
informacijų biuras, kurį suda
ro didžiųjų dienraščių redakto
riai, radio-fono direktorius, ka
riuomenės ir Šiaulių atstovai, 
pavasarininkų ir jaunalietuvių 
generaliniai sekretoriai, visų 
ministrą atstovai. Biurui vado
vauja “Eltos” direktorius Va
lentinas Gustainis.
1940 m. gegužės 22 d.

Siunčia Jungt. Val
stijų laivą amerikie

čių paimti
WASHINGTON, D. C., ge<>. 

23. — Jungt. Valstijos siunčia 
laivą President Roosevelt į Ai
riją pargabenti į Jungt. Val
stijas bent kai kuriuos ameri
kiečius iš Europos.

Hitleris pralaimės, 
jeigu karas užsitęs

TULSA, Okla., geg. 23. — 
Gustav Egloff, petroleumo pro
duktu klausimais autoritetas, 
pareiškė ketvirtadienį: Hitleris 
negali laimėti karą, jeigu są
jungininkai stengs ilgiau jį pra
tęsti.
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(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA) 
■ ■ .1

(Tęsinys)
Fašistai, kurie turėjo nema

ža šalininkų kariuomenėje, t.y. 
karininkijoje, skaitė Karolį taip 
pat savo kandidatu į sostą tikė
damiesi, jog Karolis, norėdamas 
grįžti į sostą, turės jų prašyt, 
pagalbos ir tokiu budu bus ga
lima iš jo išsidetėti tam tiktų 
privilegijų ir svarbiausia įvesti 
grynai fašistinę diktatūrą apie 
kurią svajojo gen. Averesku. 
Maža to, matydami Karolio ne
paprastą gražios lyties pamėgi
mą, tikėjosi jį išnaudoti šioje 
dirvoje dvigubai: 1) leisti jam 
ir toliau veikti šioje meilės dir
voje ir dargi paskatinti, kad 
neturėtų laiko galvoti apie vals
tybinius reikalus ir viską palik
tų lašistiniems diktatoriams; 2)

tusi visokeriopais budais pa-

pusėn, nes jie puikiai numatė, 
kad Karolį moteris gali lengvai 
paveikti ir jis nėra Liudvikų ti
po Don Juanas, kurie patys, lyg 
bitinai iščiulbdavo medų, bet 
patys nė visuomet savo meilu
žėm leido kištis į valstybes rei
kalus, ši nelaimė įvykdavo tik 
senatvėje.

Ir juo Ferdinandas menkėj o, 
jo sveikata blogėjo, juo karališ
kuose rūmuose intrigos didėjo

Aišku, jog ši požeminė kova 
tarp įvairių grupių pasiekė ka
ralių Ferdinandą ir jis puikiai 
suprato kas laukia valstybę ir 
dargi pačią dinastiją, jei nieko 
bedarys ir pasitikės priimtu 
nauju įpėdinystės įstatymu.

Todėl pablogėjus jo sveikatai, 
1926 m. viduryje, jis pasišaukė 
gen. Avėresku ir pasiūlė jam 
sudaryti koalicinę vyriausybę, 
tikėdamasis tuo išvengti tarpu
saviu vaidų tuojau po savo mir
ties, nes esant valdžioje visoms 
partijoms, nei vienai neturint 
persvaros, Doroms nenoroms tu
rės tarp savęs derėtis ir sugy
venti taikoje. Tiesa, ateityje ga
li būti visko, bet svarbiausia, 
kad tuojau po mirties nekiltų 
vaidų ir Mikalojų Visi pripažin
tų karaliumi, ko buvo galima 
tikėtis esUnt koalicinei valdžiai.

Bet nors gen. Averesku pasi
žadėjo Fėrdinahdui sudaryti 
koalicinę valdžią, nieko nedarė 
šio noro išpildymui. Priešingai, 
jis pasistengė išsiuntinėti ka
riuomenės dalių viršininkams 
slaptus cirkuliarus, kuriuose
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Sunkioji Vokiečių artilerija yra gabenama į va-

narių elgesį, siųlyti jai vieno- greitai grįš tikrasis karalius — 
kią AP kitonišką politiką. Del 
šių kasdieninių ginčą, kurie 
dargi persimetė į kareivių eiles 
daug kenkė kariuomenės disci
plinai it kariuomenės vadovy
bei teko nemažu karininkų vi
sai pašalinti iš kariuomenės, 
pirmoje eilėje, aišku, Karolio
šalininkus.

Juo ilgiau viešpatavo M.kalo- 
jUs — kūdikis, juo mažiau Šan- 
cų tebuvo jam ilgiau išsilaikyti 
sostėį nes KaTohs buvęs visą 
laiką bent viešai ramtis, pradė
jo fodyti savo nepaprastą su
sirūpinimą Rumun jos vidaus ir 
užsienio politika. Patys rumunų 
politikai, gyvendami tokioje ne
aiškioje padėtyje, bijojo ką 
nors bsmenio daryti, nes neži
nojo ar tai patiks Karoliui, jei 
atras sugrįš atgal į sostą.

Visoje Rumunijoje viešpata
vo laukimo dvasia, nepastovu
mas, kurį reikėjo išsklaidyti pa
siryžus vienaip ar kitoniškai: 
ar visa daryli, kad Karolis grei
čiau grįžtų Rumunijon ir pra-

siruošimo priemonių, kad, ka
raliui mirus butų galima paim
ti valdžių į savo rankas.

kių priemonių griebtis karaliui 
mirus. Maža to, juose buvo kal
bama apie tai, apie ką buvo 
draudžiama kalbėti visoje vals
tybėje: apie Karolį, kuris, gir
di, gali labai greitai grįžti at
gal į Rumuniją.

Nors gen. Avėresku, kaip val-

dojo ir paruošė viską, kas turi 
įvykti po jo mirties, tuo duo
damas lyg suprasti mirštan
čiam, kad anas paskubėtų mir
ti. Aišku, jog ir šis gen. Avė- 
resku cirkuliaras Ferdinandui 
nepatiko ir rytojaus dieną, bir
želio 2 d. per pasimatymą, Fer
dinandas -pasakė gen. Averesku:

—Ponas generole, kol kas aš 
dar gyvas.

Tai buvo pirmas suvis į gen. 
Averesku, nes kuomet jis birže
lio 4 d. atėjęs pas karalių pra-

tuo užkirsti galutinai kelią Ka
roliui grįžti į sostą.

jo kariuomenėje, ‘ kur karinin
kai pasidalino į dU priešingus 
lagerius ir kasdieninis karališ
kų rūmų gyvenimas, kiekvieno 
karaliaus giminės asmens gyve
nimas, tiek privatus, tiek viei 
šas, virto ginčų objektu, kas, 
aišku, monarchijos idėjos palai
kymui netiko, nes kiekvienas

*•:# r. v* '-£■ « .

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

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

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

JOS. F. BUDRIK
FuriiitufC Hotlse

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

■ ■ - -------------- -- --------------------------- ----------------- ----------------- . . į

tis tam tikrų priemonių lauk
damas karaliaus mirties, visgi 
jį šis cirkuliaras pražudė.

Liberalų vadas Bratianu, ku
ris puikiai žinojo, jog gen. Ave
resku niekuomet nesudarys ko
alicinės valdžios, nes tuo jis su
mažintų savo pajėgas tokiu

koalicinės valdžios ir tai pasa
kė tokioje formoje, jog kara-

gen. Averesku nei nedarė dide
lių pastangų tos valdžios suda
rymui, nes skaito lai bereikalin
gu dalyku, karalius jam nieko

svarbiu momentu, kuomet gali neatsakė ir geii. Averesku su- 
.................................. grįžo1 prie savo imnistęrių. pa

tenkintas, kaip laimėjęs muši. 
Bet... paskui jį greitai išėjo iš 
karališkų rūmų ir tiesiog pas 
gen. Averesku, rūmų ministeris 
Chiola ir perdavė karaliaus de
kretą, kuriuo ministeriu pirmi
ninku paskiriamas princas Bar
bu Štirbeja.

Gen. Averesku nustebęs už- 
klalisė rūmų minislerį:

—Tokiu budu aš turiu atsi
statydinti?

Į ką rūmų ministeris su sar-

pasiskelbti fašistiniu diktatoriu
mi, pradėjo ieškoti būdų jį iš 
valdžios pašaliilti ir tuo tikslu 
susižinoti su žvalgybos viršinin
ku, savo geru draugu, Romulu- 
su Voncsku, ir pasiūlė anam 
surasti ką nors prieš esantį mi- 
nislefį pirmininką. Anas ir pa
kišo karaliui minėtą cirkuliarą, 
kurį gen. Averesku buvo išsiun
tinėjęs kariuomenės dalių vir
šininkams.

Kaip bebūtų žmogus apsipra
tęs su mirties nujautimu nei 

.vienas nepasijus gerai, kuomet

A

Karolis.
Kitos išeities Rumunijoje ne- 

juvo, nebent visai panaikinti 
monatchiją, bet šios jėgos bu
vo perdaug silpnos ir tam ne
buvo tinkamas momentas.

(Bus daugiau)

Sekmadienį Pavasarinis 
“Naujienų” Piknikas 

Liberty Darže

Mrs. A. K. JaRUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
Ntio 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Srkm. pagal sutartį

( RANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue

TelėfortAH PORTSMOįrrri 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau ■ ’
PETROLEUM CARBOH COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas * ■ "

^ales Tax ekstra
. ......... i > .. ... ............................................   —

COPft. NKOLGtRAFT SGRYlCf.lNę. . 
HOUSEHOLD LlNENS - PATTERN 2446

No. 2416—Išfciitviiičjlniai buitiniams.

r
BB <44

NAUJIENOS NEEDLECltAFt DURT.
| 1739 So. Halsted SL, Chicago, HL

I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį NO.

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadieni
4631 So. Ashland Avė

Tel. YARDS 0994
Aib-ad., Ketvirtad. Penktadien
4143 So. Archer Avė

Tel. LAFAYE'i'TE 3660

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgą* 
Ofisas 4845 SO. ASHLAND AVk 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo6 iki '8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS <787 

Namų TeL: PROSPECT 1030

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.

T

griebtis griežčiausių priemonių 
prieš Karolio šalininkus, tuo už
kirtus jam viltį grįžti Rumuni
jon.

Bet tvirtas nusistatymas turė
jo išeiti iš pačių karališkų rū
mų, gi ten motina Marija ne
norėjo apleisti savo mylimą sū
nelį Karolį, jo brolis Mikalojus 
bijojo ką nors pasakyti prieš 
Karolį, kad jį nepaskaitytų egoi
stu ir siekiančiu pačiam pasi
imti sostą ir padėtis nei kiek 
negerėjo, bet kasdien dar blo-

SKIŲ SPECIALISTAI

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. BRUNO J.
ZUBR1CKAS 

gydytojas ir chirurgas 
2808 West i)3rd SL

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

mals pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

jaunas karininkas skaitė save į-'gėjo ir daugiau teikė vilčių vi- 
galiolu kritikuoti tnonarchijos siems, jog viskas lik laikina,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

■; Ambulanc& .
DIENĄ IR NAKTl

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

telefonas LAFAYETTE 0727

1 _ j— * koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

Klausykite knum radia programų Antradienio t» Šeštadienio ryt- 
MaUafa, l«tOO vai. ryte tt W. H. L P. stoties (1489 K.) 

mi POVILU iALTlMIERU.

Si

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. A. JENK1NS
(Lietuvis;

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest «3rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. rKUbRECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7298.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

išskyrus seredomis ir suoatoinis.
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Krėivlas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

KITATAUČIAI 
DR. HERŽMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 38 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. 18tb Št, netoli Morgan SL 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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.

—Taip, ir jei lamstai reika
lingas rašto numeris...

Nemažiau nustebo ir Averes
ku vidaus reikalų ministeris 
Gogą, bet viskas buvo veltui.

Naujasis ministeris pirminin
kas sudarė koalicinę valdžią, 
liesa, be partijų sutikimo ir 
partijų vadams nedalyvaujant, 
bėt visgi tai buvo daug bešališ- 
kesnis minis torių kabinetas, ne
gu kuris kitas ir buvo galima 
tikėtis, jog karaliui mirtis įpa- 
lingų suiručių neįvyks.

Svarbiausia, jog valdžioje 
buvo žmonės mėgstą ramybę, 
geibią įstatymus ir, aišku, jie 
visa darys, kad karaliui mirus 
iš karto butų prisiekiama nau
jam karaliui Karolio sunui še
šių metų, Mykolui.

Bet vidaus kovai dar visai 
neužsibaigus, 1927 m. miršta 
Ferdinandas ir visas kraštas, be 
ypatingo entuziazmo, gerai su
prasdami, jog tai tik laikina, 
prisiekė naujam karaliui Myko
lui.

Bet liux nepasibaigė rūmuose, 
o tuo labiau visame krašte in
trigos ir įvairiausi monarchisti- 
niai sąmokslai, priešingai, ši 
kova paaštrėjo ir dargi virto 
vieša, kasdienine tema šeimose, 
kavinėse, gatvėje. Labai dažnai 
teko policijai sklaidyti demons
tracijas, kurios reikalavo Karo
lio grįžimo, nes visi bijojo, kad 
ešaiit jaunam karaliui visokios 
korupcijos, kyšihiiikavimai ir t. 
t. tik padidės, antra, gali įvykti 
dargi savotiškas rūmų pervers
mas Karolio brolio naudai, kad

I Vardas ir pavardė

Adresas

No.

Miestas ir valstija

Laidotuvių Direktoriai

——

Yards 1139
Yards 1138

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LACHAWI€ŽZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plačė Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
Dalyse 

iiiiiibtliilliiiiiHiiihiiiiiiiiiiiK

ALBERT V. PETKUS
4’704 So., Western Avenue Phone Lafayette 8024

P. J. RIDIKAS
3354 So. dhtetėd StYėėt YAftDS 1419

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
■illiitiiitiiiihliiii<iiiiiilii)iinil

iiim'ii. iihiiniiimiiiiiiiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Seredomis ir nedęl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Sega!
O F i S A S

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

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite
' BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-® vak.

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

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

ANTHONY B. PETKUS
6834 SDb Western Avfeb Phone Grovehili 0142
1410 South 49th €ourt> Cicero Phone Cičerb 2109

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572
______________________ ~ • » ' - ' ■ „...- I ■

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

7 So. Dearborn St 
Room 1230 

fiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

1824
3395

Tel. YARDS 3146
VALANDOS? Nuo 11 Jd 12. 2 ik 

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

šventadieniais: ii iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
afcfc š. halsted st

I

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

, SUITE 1701 
SO. LASALLE STREET 

Randolph 0331 
Naujoj vietoj 

OFFICE
7019 S. ARTESIAN AVĖ. 

Hemloek 1940
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KENOSHA MARGUMYNAI
Rinkimus prisiminus. — SLA 212 kuopos piknikas. — 

Labanausko sūnūs pateko į aviacijos mokyklą. — 
Pageidauja daugiau žinių. — Suskambės vedybų 
varpai. — Prarado ir koplytėlę. — Parapijonų var
gai su garažu. — Nė kiaušinis nuo galvos nenurie
dėtų.

Nors miesto rinkimai jau se- Gal daugiausia “opozejes“ 
nokai praėjo, bet vis dėlto bus Martinas susi’aukc iš kai kurių 
pravartu šis tas prisiminti apie bažnytinių.

• jų eigą.
Kaip jau visiems žinoma, vių “vieningumo”. O tuo tarpu 

konsilmanu ketvirtam terminui 
liko išrinktas p. J. Martinas.
Kad jis beeidamas tas pareigas 
pasidarė labai populiarus, tai 
apie tai galima spręsti iš bal-

Tai budingas pavyzdys lietu -

mokytojos Kenosha Evening 
News viešai pasisako už Marti
no kandidatūrą. Savo pareiški
me jos pabrėžė, jog J. Martinas 
stoja už darbo žmonių reikalus.

; N AU.HENU-ACME T»‘lenhpto
Francijos vyriausi vadai vyksta pas prezidentą Lebrun (iš kairės į dešinę): 

Maxine Weygand, vyriausias armijos vadas; Paul Baudoin, karo komisijos sek
retorius; premjeras Paul Reynaud ir maršalas Henri Petain.

turi su lietuviškų draug’jų są
ryšiu, ir jis sąryšiui neatstovau
ja.

Reikia pripažinti, kad publi
ka kaip programų, taip ir ban- 
kietu liko pilnai patenkinta, ir 
šis susirinkimas pilnai užgyrė 
kaip prez. p. P. Pėstininko,' taip 
ir programos vedėjo p. A. Ku
biliaus taktiką.

Kadangi miesto majoras p 
Fred J. Huester prižadėjo per 
virš minėtą bankietą duoti vė
liam lietuviui miesto darbą, — 
policisto ar ugniagesio, — * tai 
Siame susirinkime liko persta
tyti du lietuviai, būtent: Wm. 
Miller-Meškauskas ant ugniage
sio ir Juozas Ramanauskas ant 
policisto. Kartu su jais sąryšio 
valdyba kreipsis į majorą dėl 
darbo.

Susirinkimas užsidarė 11 vai. 
vakaro. Pasirašo,

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų ėpmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Dalbas užtikrintas. Pilnai t 
apdraustas.

Musų naujas antrašas yra toks:
ZELVIS

BUILDING COMPANY 
2716 West 42nd Street. 

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

išmokėjimais.

šovinio rezultatų. O jie tokie: J. 
Martinas surinko daugiau bal
sų, negu bile vienas kitas kan
didatas.

šia proga tenka pažymėti tas 
faktas, jog kai kurie musų tau
tiečiai ne t‘k nerėmė Martino, 
bet faktiškai agitavo prieš jį.

Sekmadienį Pavasarinis 
“Naujienų” Piknikas, 

Liberty Darže

GERIAUSI VARTOTŲ KARŲ
Bargenai Chicagoj

May Motor Sales seniausia ir di
džiausia Oldsmobile Salesroom 
South Sidėj pataria pirkti šiuos, 
ekspertų mechanikų pertaisytus, 
pilnai peržiūrėtus, automobilius. 
Saimonaizinti, sųuare deal su 30 
dienų garantija galimai žemiau
siais terminais, prašant. Galite 
pilnai tikėti, kad čia gaunate 
puikiausi patarnavimą.
'39 Odsmobile 4 dr. trk. sėd. $675 
’39 Plymouth De Luxe sedan 565 
’38 Chevrolet Town sedan 425 
’38 Chrysler 4 dr. trunk sėd. 545 
'38 Plymouth De Luxe 2 dr. s. 420 
’37 Packard 4 dr. trunk sėd. 475 
'37 Olds. 2 dr. trk. sedan .... 435 
’36 Ford 4 dr. De Luxe sėd. 250 
’36 Olds. 4 dr. trunk sėd. .. 325 
33 Dodge 5 pas. sedan1 ....... 125

’34 Plymouth 5 pas. sedan z.' 160 
’34 Olds. 5 pas. sedan trunk 165 
Diduma turi radijus ir šildytuv. 
125 karų pasirinkimas. Galite 
pirkti gerą karą į kreditą iš May 
Motor Sales. Atdara kasd.: iki 
10 v. v. ir sekmad. iki 6 v. vak. 
MAY MOTOR SALES
7417 SO. HALSTED STREET 

501 EAST 69th STREET

SABERGMAN

Css. <3r«į and Justine

BERGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

rnalevg, sienų popieriaus Ir langą Seklų. 
Ateikite i didžiųjų krautuvę prie Justine 
r»lv6a kampo ir gaukite d.vkai sienų 
popieriaus pavyzdinę knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvaus BudŽeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai 
PRI8TATVMA8 DYKAI

Ess-A-Ree vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėm maleva.
Ess-A-Ree Fiat Maleva luboms Ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnlžas gerai dėvisi ir neaid'B- 
mėja baltai vandeny. $ *fl Q fT

GALIONAS ................... ...... ■ ■
Popierių Valyklls arba H. R. II. po 6c 
Atdara antradieniais, ketvlrtad. ir Sefita- 

dieniais iki 9 P. M.
Tel. PROSPECT 8440

Keliems lietuviams Martinas 
yra įtaisęs darbus. Jei tik gali, 
jis niekuomet neatsisako lietu
viams patarnauti. Ir štai už tą 
gerą kai kurie bando jam bloga 
atsilyginti. Beje, bus ne pro ša
lį pažymėti, jog Martinas liko 
išrinktas miesto tarybos vice
pirmininku.

— • —
Pagal kalendorių jau turėtų 

būti vasara, bet oras vis dar 
šaltas ir lietingas. Pasitaiko die
nų, kad be kūrenimo pečiaus 
negalima apsieiti. Bet vis dėlto 
reikia tikėtis, jog netrukus su
šils ir prasidės tikra vasara.

Štai pasitikėdama vasaros 
oru SLA 212 kuopa ir 10 Apskr. 
rengia pikniką, kuris įvyks Al- 
fred parko pirmoje saloje. Vie
ta ant kalnelio ir labai graži. 
Jei oras bus šiltas, tai ga’čsime 
smagiai pasimaudyti.

Vietos organizacijos yra pra
šomos tą dieną piknikų nereng
ti, bet atsilankyti į Alfred par
ką ir drauge su Susivienijimo 
nariais smagiai laiką praleisti. 
Vieta yra pakelyje į AĮilwaukeo 
ir lengvai surandama.

Aną dieną visai nauju Buick’u 
atvažiavo naujienielis Rodavi- 
čius. švaistosi jis tarsi koks 
buržujus su žibančiu karu. O 
tuo tarpu jis yra darbininkas, 
Tačaiu kai tvarkingai gyvena, 
tai ir sekasi.

— • —
Tlicodore 1L Laba n l’ko pa

skirtas į aviacijos technišką 
mokyklą, kuri randasi Glenda’e, 
Gal. Iki šiol jis tarnavo armi
joje.

Theodore yra sūnūs H. LaEa- 
no (Labanausko), SLA 212 
kuopos pirmininko.

Jaunajam Labanui linkiu kuo 
geriausio pasisekimo.

— © —
Prieš kiek laiko mane aplan

kė ponai Sbimanauskiai, gerai 
žinomi naujieniečiai. Senokai 
su jais beturėjau progos susi
tikti. Klausiu, kas naūjo, kas 
gero. Atsako, jog nieko naujo 
nežiną. Girdi, važiavome pro 
šalį ir nusitarėme sustoti bei 
duoti velnių.

Klausiu, kuo aš nusikaltau, 
gal šiušius negerai pataisiau. 
Atsako, jog su šiušiais viskas 
tvarkoje, tik, esą, visa bėda su

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus visuose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS paduoda vėliausias pasaulines žinias. 
NAUJIENOSE rasHe necenzuruotų žinių iš Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu:

“NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STR

CHICAGO, ILLINOIS

manim ta, kad aš aptingęs ir 
nieko daugiau į “Naujienas“ ne
berašąs.

Pasižadėjau pasiprovyti.

Vietos laikraštyje pastebėjau, 
kad gegužės 25 d. suskambės 
vedybų varpai panelei Emilijai 
Bagdoniutei, SLA 212 kuopas 
finansų sekretorei.

Linkiu jai ilgo ir laimingo 
gyvenimo.

Kai kurie musų parapijonai 
pasižymi didele siauraprotyste: 
žmogų, kuris nelanko bažny
čios, jie laiko kažkokiu nusikal
tėliu. Tačiau gyvenimas krečia 
savotiškas išdaigas, kurios ro
do, jog bažnyčios lankymas dar 
nieko nepasako apie žmogaus 
gerumą ar blogumą.

Štai šiomis dienomis liko nu
teistas už vagiliavimą nuo ve- 
nų iki pusantrų metų kalėjimo 
Stanley švelnis, 22 metų jau
nuolis. Jisai, rodosi, turėjo bū
ti labai geras, nes namie buvo 
auklėjamas religiškoje dvasioje. 
Bet, kaip matote, alftilikcFvisai 
kitaip.

Vienas labai dievobaiming is 
lietuvis įsitaisė savo namuose 
altorėlį ar koplytėlę. Atsitiko 
taip, kad jis nepajėgė morgičio 
mokėti ir turėjo su namu atsi
skirti. Apleisdamas namą, jis 
bandė nors koplytėlę išgelbėti, 
bet negalėjo: pasirodė, jog lai 
namo dalis ir jis neturi teisės 
jos judinti.

— o —
Šv. Petro parapijos kunigas 

prieš kiek laiko nusipirko auto
mobilį. Bet sus'darė keblumas, 
kadangi prie klebonijos nėra 
garažo, kur butų galima auto
mobilis laikyti.

Susirinko parapijonai ir nu
tarė patys garažą pastatyti. Nie
ko nelaukdami, jie nupirko pa
kankamai lentų ir kitų dalykų. 
Darbas užvirė ir garažas kaip 
bematant pradėjo dygti. Bet 
štai pasimaišo miesto inspekto
rius ir patvarko, kad statomas 
garažas turi būti nugriautas, 
nes toje vietoje nevalia medi
nių garažų statyti.

Ne tik darbas nuėjo niekais, 
bet ir susidarė nemažai berei
kalingų išlaidų. Dabar teks vis
ką iš naujo pradėti.

Su darbais vis dar dalykai ne
kokie. Faktiškai kai kuriose 
dirbtuvėse darbai dar labiau su
mažėjo.

Nemažai žmonių dirba prie 
vadinamųjų valdžios darbų. 
Dažnai tenka girdėti nusiskun
dimų, kad ten at’yginiinas vi
sai menkas, žinoma, negalima 
pasakyti, kad tas atlyginimas 
butų didelis. Bet jei turėsime 
galvoje kai kurių darbingumą, 
tai, sąžiningai reikalą spręsda
mi, turėsime pripažinti, jog už 
tokį darbą niekas nė tiek ne
mokėtų. Kartais net pikta daro
si, kai matai žmogų vos tik 
krutantį. Ir prie darbo juda jis 
taip lėtai, kad vargu nuo jo 
galvos ir kiaušinis galėtų nurie
dėti. «—C. K. Braze

t

Scranton, Pa.
Dėl p. F. živato priekaištų.
Gegužės 5-tą dieną Lietuvių 

Draugijų sąryšis turėjo savo su
sirinkimą Lietuvių svetainėje, 
132 W. Market St., 8 vai. va
karo. Pirmiausia buvo skaitytas 
protokolai iš pereito susirinki
mo ir liko priimtas vienbalsiai. 
Sąryšio valdyba išdavė raportą 
iš apvaikščiojimo Lietuvos Ne
priklausomybės 22 metų sukak
ties, kuri buvo minima vasa
rio 18 d. Jermyn Ilotelyj. Iš ra
porto paaiškėjo, kad š:ais me
tais Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas pavyko v;'sa:s atžvil
giais ir bankietas dar davė pel
no $22.25. Prez. P. Pėstininkas 
raportavo, kad į sąryšį po $5.0J 
jau užsimokėjo (už šiuos me
tus) astuonios draugijos, o dar 
8 skolingos. Iždininkas J. Ste- 
pąnačkas raportavo, kad dabar 
ižde randasi $4$25. Koncerto 
komisijos nary/s V. Valukas ra
portavo, kad Slibnadoah mai- 
nierių kvąrteląs.su Si. Kuzmic
ku pryšakyję. nedalyvavo todėl, 
kad sniegu buvo užversti keliai 
ir jokiu budu nebuvo galima at
važiuoti; taip *pht panelė O. 
Kazlauskaitė nedalyvavo dėl tos 
pat priežasties. Skaitytas laiškas 
nuo brooklyniečių reikale Da
riaus-Girėno paminklo; tam tik
slui sąryšis paaukojo $5. Apkal
bėta korespondentai, kurie dar
bavosi garsindami tą taip dide
lę šventę. Visų korespondentų 
darbas užgirius, išėmus p. F. 
živalą, kuris “Naujienose” Nr. 
103 ir 104 labai išniekino są
ryšio prez. P. Pėstininką ir pro- 
gramo pirm. A. Kubilių; taip 
pat garbės konsulą adv. A. šal
ną ir jo tėvą ir koncerto pro- 
grame dalyvavusias merginas.

Sąryšis nutarė, kad ta jo ko
respondencija būt ant vietos 
perskaityta; ką atliko p. V. Meš
kinius,

Sąryšio utstovui, išklausę ir 
išdiskusavę tą raš’nį, nutarė 
pasmerkti p. F. Živato tokį žy
gį, nes tame rašte mažai pasa
kyta teisybės, vien tik ardymo 
darbas ir kenkimas rengti Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimą ateityje.

Labai skaudžiai įžeidė gerb. 
garbės konsulą advokatą A. šal
ną ir jo tėvą, prasimanydamas 
busią bankiete kalbėtojas adv. 
A. šalna perstatė publikai savo 
tėvą, iš ko buvę daug juoko. 
Štai jo paties žodžiai: “Dau
giausia juokų buvo bankiete iš 
adv. šalnos, kuris baigdamas 
kalbėti pristatė publikai ir savo 
tėvą. Vedėjai sumanė iš to di
delį dalyką padaryti: paprašę, 
kad tėvas atsistotų, o vėliau 
davė komandą pub ikai atsislo 
j imu jį pagerbti., Tačiau gerbia
moji publika nesutikusi stotis, 
bet pradėjusi juoktis.”

P-as F. živatas ir sako, kad 
nebuvęs bankiete ir mes gerai 
žinome, kad nė adv. A. šalnos 
tėvas jame nebuvo, — tai ko
dėl matyti, kad p. F. živatas tai 
raiė kiėno nors diktuojamas.

Mes turime pasakyti, kad 
adv. A. šalnos tėvas buvo pu- 
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blikai perstatytas, bet ne per 
bankietą, o per programą, ir ne 
Adv. A. šalnos, bet programos 
vedėjo p. A. Kubiliaus. Mes la
bai atsiprašome visus tuos, ku
riuos p. F. živatas savo kores
pondencijoje įžeidė ir prašome 
kad nekreipkite dėmesio į jo 
raštus, nes jie nieko bendro ne-

Pirm. Peter Pestinikas 
Sek r. W. B. Cherkauskas

BALTIC STREAM LINE BAR 
įdomiai išpuošta Lietuviška 

Užeiga. Kingsbury Alus. 
Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų.
3107 SO. HALSTED ST. 
Thomas Aleksynas, Sav.

S. Zujus, Vedėjas.

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

Turtas virš - - - - $4,700)000.00 
Atsargos fondas virš $340,000.00
Dabar Mokame 31/2^c' Už Fa- 
lietus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namu 1 iki 20 mt

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141

ILDiEMSAVlNGS
. and .—

LOAN ASSOCIATlONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

STATOME NAUJUS

NAMUS
KURINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokėsit už saro namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pu mm, gausit geran 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

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

TcMmim LATAYETTE MM

KLAUSYKIME
ŠALTIMIERO
W. H. I. P.

1480 KYLOCICLES

Rytmetinių
LIETUVIŠKŲ

RADIO
PROGRAMŲ

VALANDĄ RYTO
RA8TINA:

6912 80. WESTERN AVĖ.M PROSPECT 4650

P r ' • r : •^aujei ų i* u.
Siuntimo Shy» us
DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON

(įskaitant Vilniaus k ašhi

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. 3Vžc 
Maleva labai speciali reg. $2 

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

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

mas ir dykai pristatymas.

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101 

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

ęvitbu® v ima*
P*» tenki’ii’Tj'’* netikrintas

Stanley Mitchell Co.
Exnertai Beer Co?l Valytojai.
6059 SO. WASHTEVAW AVĖ.

Tel. Hemlock 7^07 
CHICAGO

Plumbers Union T.nral Vo ’^O 
Ą nf T. nar’A’

Garsinkitčs “N-nose”

MADOS

No. 4386—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48 ir 50 colių per krutinę.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofisai atįdaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų

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

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted SU, Chicago, OL

Čia jdedu 15 centų ir praiau 

atsiųsti man pavyzdj No. 

Mieros  per

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

kv%25c4%2585rtel%25c4%2585s.su
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NAUJIKUOS
The Litbuanian Daily Newe

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscriptlon 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.

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

Revoliucija Anglijoje
Dideli antgalviai Amerikos laikraščiuose pranešė, 

kad Anglija pateko po “diktatoriaus” valdžia. Bet teisin
giau bus pasakyti, kad Anglijoje įvyko revoliucija.

Jos valdžia prieš kelioliką dienų staigiai pasuko į 
“kairę”. Atžagareiviai, kurie per ilgus metus Anglijos 
valdžių kontroliavo, urnai buvo iš valdžios pašalinti arba 
nustumti į antraeiles ir trečiaeiles vietas. O priešakyje 
atsistojo buvusieji opoziciniai elementai ir darbiečiai, so
cialistai.

Dabar įvyko dar didesnis pakrypimas į “kairę”. Per 
2 valandas ir 43 minutes parlamentas priėmė įstatymą, 
kuris visų krašto gyvenimų — pramonę, žemės ūki, ban
kus, visus krašto turtus ir žmones — pastato po griežta 
valdžios kontrole. Tam įstatymui pritarė jau ir lordų rū
mai, ir jį pasirašė karalius.

Politinė, ekonominė ir socialinė krašto santvarka 
Anglijoje pasikeitė didesniu spartumu, negu kad eina 
Hitlerio “blitzkrieg”. Todėl ir sakome, kad tenai įvykd 
“revoliucija”. Tiesų pasakius kruviniausios revoliucijos' 
retai atneša tokių didelių atmainų, kokios Anglijoje ta
po padarytos taikiu parlamentinės procedūros keliu.

Diktatūra ir diktatūra
Ar Anglija dabar yra valdoma diktatoriškai? Taip, 

jeigu diktatūrą suprasime jos klasiškoje prasmėje; ne, 
jeigu palyginsime Anglijos režimą su hitlerizmu, staliniz
mu arba fašizmu. r

» I * ‘ ... 4 L

T# spauda, kuriai* Anglijoje įvykusios atmainos ne
patinka, bando’ tas dvi diktatūrų rųšis sumaišyti. Bet jas 
reikia atskirti.

Klasiška diktatūra prasidėjo senovės Romoje (ji ga
vo ir Vardą iš romėnų — lotynų — kalbos).

Jos pagrindinė žymė buvo ta, kad diktatorių skirda
vo vyriausioji respublikos įstatymų leidimo įstaiga — 
Senatas. Tai įstaigai diktatorius palikdavo atsakomingas 
ir turėdavo, atlikęs paskirtą jam darbą, pateikti jai at
skaitą. Atleistas iš savo pareigų, diktatorius vėl grįžda
vo prie savo užsiėmimo, nuo kurio jisai buvo laikinai at
sitraukęs. Pavyzdžiui, Cincinnatus sugrįžo į savo ūkį arti 
žemę.«

Diktatūra škyrėsi nuo paprastos valdžios tuo, kad 
per tą laiką, kuomet ji būdavo galioje, būdavo suspen
duoti įstatymai, kurie veikia normaliais laikais. Dikta
toriaus valia pasidarydavo vyriausias autoritetas respu
blikoje.

Bet diktatoriaus galia nebuvo neribota. Vienia, ji bu
vo aprėžta tuo, kad diktatoriui buvo nustatytas tam tik
ras tikslas: vesti karą, kovoti stl epidemija, pašalinti ba
dą ir t.t. Ahtra, diktatorius savo galią turėjo tiktai pet 
tam tiktą laiką — dažniausia, per šešis mėnėsiuš.

bulius Cezaris (arba Kaisaris), kuris buvė kelis kar
tus paskirtas tokiu diktatorium, galų gale, pasigundė 
siekti aukščiau ir tuos galios suvaržymus, sulaužė. Užtiot 
rezignavęs, kuofnet pasibaigė jo diktatūros terminas, ji
sai parsivedė kariuomenę iš Gailu žemės į ceųtralinę Ita-: 
liją, peržengė upeluką Rūbikbną ir, atmaršavęs j Romą, 
pradėjo ją valdyti despotiškai. (Senato nariai jį už tai 
paskui nudurė, 44 m. prieš krikščionybės erą).

Šių dienų diktatūros — bolševikų, fašistų ir nacių — 
yra panašios į Cezario, o n(e Cincinnato, tik jos yra dar 
žiauresnės ir visais atžvilgiais aršesnės.

Joms nėra jokių ribų nei tiksle, nei laike. Diktatūra, 
kurios veikimas nėta apribotas, virsta despotizmu. Stali
nas, Mussolini arba Hitleris neprivalo duoti atskaitos 
niekatn. Įstatymus jie daro kokius nori, ir jie gali jų vi
sai nepaisyti.

Prie to dar šie diktatoriai turi neribotą galią ir eko
nominiame Krašto gyvenime. Jų diktatūros yra visiškos, 
^totališkos”.

Kas kita Anglijoje, tenai irgi daug galios suteikta 
valdžiai. Tenai irgi valdžiai duota teisė valdyti kraštą de
kretais. Bet šitą galią valdžia ne pati pasiėmė, ji gavo ją 
iš parlamento. Parlamentui ji duoda iš savo darbų at
skaitas.

Todėl šį “diktatūra” nereiškia demokratinės tvarkos 
panaikinimo. Tam tikrose srityse demokratinės tvarkos 
veikimas yra suspenduotas — iki nepraeis bėdos padėtis, i

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams .—----------------------$8.00
Pusei metų ------------------- 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams _ ._____ 1.5
Vienam mėnesiui ________ .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija _____________ 3
Savaitei ---------------------------- 18
Mėnesiui ----------------------- u. 75

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

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

Orderiu kartu su užsakymu.

MIIJNCHENIZMAS
' Miųpcheno krizes metu Ang
lijos konservatoriai naudojo A- 
merikos lakūno, pulk. Charjes’o 
Lindbergbo, autoritetų pateisi-' 
nimui qąvo nuolaidų Hitlėriui. 
Mat, Lindbergąs^ pasakė, kad 
Vokietijos aviacija labai stipri, 
todėl butų pavojinga bet kuriai 
šaliai prieš Vokietijų Rąriąiuti.

šiandien tų “miunchenizmo” 
dvasiu pats Lindberghas sklei
džia Amerikoje, patardamas jai 
nesikišti į Europos reikalus, t. 
y. nepadėti EūrOpOš demokrati
joms, kad Hitleris ant Amerikos 
“nesupyktų”. O kadangi Mas
kva dabar yra susijungusi su 
Berlynu, tai komunistai, kurie 
seniaus Lįndberghų labai smer
kė, šiandien jam pilnai pritaria, 
štai Brooklyno komu-nacių or
ganas rašo:

“Mes manome, kad labai 
teisingai pulkininkas Lind- 
berghas pareiškė, kada jis 
pasakė: ‘Atkreipkime mes sa
vo akis į savo tautų!’ Musų 
valdžia neturi rūpintis nei 
Anglijos, nei Franci jos reika
lais...”
Lygiai taip kalbėjo “penkto

sios kolonos” agentai Norvegi
joje, Holandijoje, Belgijoje 
kitur. Pasėkas matome.

ir

ISTORIJOS TIESA
“Draugas” nenori pripažinti, 

kad garsųjį įtalų mokslininkų 
Giordano Bruno nužudė, už jo K 
priešingų katalikų bažnyčios 
dogmos mokslų, “šventoji” In
kvizicija. Jisai rašo, kad tas 
mokslo kankinys buvęs nubaus
tas “už valstybės išdavimų”.

Kokios gi valstybės? Romos, 
kur viešpatavų popiežius! Tojo 
valstybėje “valstybės išdavimu’’ 
buvo laikoma, tarp kitko, ir 
skelbiamas “heretikiškų” idėjų. 
Giordano Bruno buvo nuteistas 
mirčiai ne už maišto kėlimų 
prieš valdžių ir ne už parsidavi
mų svetimos valstybės prie
šams, o tik už savo raštus, ku
riuose buvo išreikštos tam tik
ros filosofinės mintys.

“Draugas” jį piešia nenuora
ma, intrigantu ir klajokliu, ku
ris trankėsi po Europą ir blaš
kėsi nuo katalikų pas kalvinis
tus ir nuo kalvinistų pas lute- 
ronus. Bet istorija tokių faktij 
apie Bruno nepaduoda. Tai yra 
tiktai gandai, kuriuo^ paskleidė 
apie jį priešai. Tikrumoje tai 

I Giordano Bruno buvo privers
tas bastytis iš vienos šalies į 
kitų dėlto, kad jisai buvo per
sekiojamas. Jisai bandė surasti 
prieglaudą GenevOje, kurių val
dė kalvinistai, pąsįui gyvepo ir 
skaitė lekcijas įvairiuose Pran
cūzijos miestuose, gyveno ištrė
mime Anglijoje it Vokietijoje, 
paguliau sugrįžo į Italiją.

Jam apsistojus pas vienų sa
vo draugų Venecijoje, jį sugavo1 
Inkvizicijos agentai. Jisai buvo 
įmestas į kalėjimą ir 1593 in. 
buvo nugabentas į Romą. čia 
jisai septynis metus buvo kalė
jime išlaikytas.

“Vasario 9 d. 1600 m. jisai 
buvo ekskomunikuotas, o 17- 
tų buvo sudegintas ant lau
žo.” (žiur. Eile. Brit.)
Kuomet “Naujienos” nurodo' 

šitokius istorijos faktus, tai ne 
su tikslu kam nors “išbadyti 
akis”, bet kad žmonės iš praei
ties pasimokintų. Kitokio budo 
išvengti klaidų ateityje žmoni
ja neturi. Tik patyrimas sutei
kia žinojimų. Mokslas irgi yra 
ne kas kita, kaip sutaupytas ir

kuri šitą nepaprastą pakeitimą valdžios sistemoje iššau
kė.

Demokratinė diktatūra, žinoma, gali išsigimti. Bet 
demokratija yra priversta imti riziką, kuomet pavojus, 
gręsia pačiai jos gyvybei. . ’ ; •* ■

sutvąrkytąs žmonių patyrimas.
Todėl apie tai, ką žmbnija 

pergyveno praeityje, reikia ži
noti tiesų, — nežiūrint, ar ji 
kain nors akis “badė”, ar ne.

VIENUOLIKA DARBIE- 
ČIŲ KABINETE

I . J. ( 1Anglijos premjeras pakvietė 
į ministėrių kabinetų dar kole
tų parbo Partijos atstovų. Be 
tų, ktiriė buvo pąminėfi pir- 
miąųs, dar yra šie įpiništėriai 
darbiečiąi: David Rhys Grenfell 
— kasyklų ministeris, Sir W. 
A. JOwift — generalinis proku
roras.

Viso kabinete yra 11 darbie- 
čių. Kai kurie jų yra miriistė- 
rių pavaduotojai.

Dabartiniame kabinete daug | Neutralumo sąvoka. — Valstybė, kuri vienaip kalba, o 
ministėrių pavaduotojų (under- 
secretaries) vietų turi konserva
torių partija, kurios atstovai 
parlamente sudaro daugiau 
kaip dviejų trečdalių daugumų. 
Į kąbipetų įeina taip pat kele
tas nacionalinių liberalų ir ne-. /t? • \
priklausomųjų liberalų. Kabinę- ' ^sin^s'
tas susideda net iš 60 narių. Bet Koks čia skirtumas, 
nusveriančią galią valdžioje tu- Tik tas, kad suomiai įnirtu- 
ri svarbiausieji mjnisteriai: šiai gynė savo žemes ir, kurias 
premjeras su “karo kabineto” jie prarado, nepanorėjo pasilik- 
nariais, laivyno ministeris, karo ti gyventi, o lenkai nesugebėjo 
ministeris, darbo, ekonominio savo žemių ginti ir dabar varu 
karo, teikimo, užsienių reikalų iš jų gujami. Vienu atsitikimu 
ir 1.1, šitų svarbiausiųjų minis-1 tose tuščiose žemėse apsigyvena 
tori jų portfeliai yra išdalinti 
daugumoje tarpe buv. opozici
jos atstovų, kurioje vadovau
jančių rolę vaidina Darbo par
tija.

Todėl Darbo partija, beveik 
galima sakyti, šiandien valdo

įvairios žinios 
iš Lietuvos

ŽENEVA. Elta. — Pasauli
nės Raudonojo Kryžiaus Drau
gijų Sąjungos (Ligue dės So- 
cietes de lą Groix Rauge) sluo
ksniuose rodomas didelis susi
domėjimas esančių Lietuvoje 
atbėgėlių klausimais. Ten pa
brėžiama, kad jau septyni mė
nesiai kaip tie atbėgėliai yra 

lai vieni ir tie palys, tik keliai 
bent kiek skiriasi ir dažai kiti
— vienų rudi, kitų raudoni. 
Lietuvos žmones turi progos la
bai vaizdžiai visa tai sekti, ste
bėti ir daryti 
išvadas.

Tai, rodos, 
nuostabu, jei 
gyventojų sluogsnių visų sim
patijos linksta suomių tautos 
pusėn. Juk Ispanijos pilietinio 
karo įvykiai dar visų atmintyje 

Raudonojo Kryžiaus šelpiami iri gyvais paliko. Juk tuomet ne
mažas skaičius lietuvių tautos 
sūnų kovojo ispanų vyriausybi
ninkų pusėje, žygiavo kartu su 
S8SR kariais, o dabar SSSR ei
na' veik išvien su vokiečiais, su 
tais pačiais vokiečiais, kurie a-, 
nuomet ispanų frontč kovojo, 
gniuždė demokratijos frontą, 
bendrą frontą!

Ar jau taip seniai visa buvo?
Tai kas dabar gali pasitikėti 

SSSR raudonąja armija? Jos 
keliai niekam nėra žinomi! Jų 
tikslai niėkam nėra aiškus!

Tai tikra klam’pynė!
Viena tik aišku, rusų impe

rializmas gyvas, atgijo, atkuto! 
Kpipunizmo idėjos išdulkėjo, 
arba išdulką. Bet gi ką padik
tuos rytojus, dabar sunku spė
lioti. Viena ląbai ryškiai paste- 

- biaina, kad visose demokratijos 
valstybėse jungiasi visų luomų 
ir pažiūrų žmonės ir ryžtasi 
rimtai gruiptiš su diktatūriniais 
kraštais. Europoje karo fronte 
bręsta nąųja mintis, mintis, ku
ri perša Europoje kitą santvar
ką, parepitą didesniu tautų pa
sitikėjimu, didesniu teisingumu, 
lygybe ir laįsyc. Tos naujos 
mintys dar nėra ganėtinai iš
ryškėję, dar nėra visai išsirutu
liavę, bet gairės jau lyg nunia- 
topips.

Kaq nugalės, ar brutali jėgą, 
ar prptas teisę besivadupdamas
— dabar sunku spėlioti. Lietu
vos žmopės taikos ištroškę, sa
vo Krašto laisvę pamyĮę, aišku, 
tįk JjnRi ir trokštą, kad Euro
pos sutemos greičiau dingtų, 
kad teisė ir teisingumas gi’Ci-

reiškiamas Susirūpinimas dėl 
to. kad dabartinė tų atbėgėlių 
būklė negalinti amžinai tęstis, 
nes Raudonojo Kryžiaus lėšos 
jiems šelpti baigia išsisemti. 
Tų sluoksnių# nuomone, dides
nė atbėgėlių dalis turėtų būti 
paskirstyta kitose šalyse, o Lie
tuvoje galėtų pasilikti tik tie 
atbėgėliai, įurie jokiu budu 
niekur negali' išvykti, ir tik to
kių atbėgėlių šelpimu galima 
butų toliau rūpintis. Tuose pa
čiuose sluoksniuose tiesiogiai 
patariama, kad Lietuva turėtų 
ieškoti būdų atbėgėliams ir at
eiviams grąžinti į jų kilimo 
vietas, arba pačioje Lietuvoje 
jiems organizuoti tekius dar
bus, kuriuos bedirbdami jie ga
lėtų užsidirbti bent minimalų 
pragyvenimą.

KAUNAS. — Tikybinių Or
ganizacijų, kurios yra valsty
bės pripažintos, kulturps rei
kalams iš valstybės iždo pagal 
šių metų biudžetų skiriamą 2,- 
119,000 lt, iš kurių 1,690,000' 
katalikams, 218,000 žydams, 
28,000 evangelikams reforma
tams, 71,000 evang. liuterio- 
nims, 53,000 stačiatikiams, 38>- 
000 sentikiams, 7 tūkstančius 
karaimams ir 11 tukst. litų ma- 
hometonąms.

.... . ..... .. .I.l.l.l
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Suomijos likimo akivaizdoje
kitaip daro. ~ Petro Didžiojo keliais. — Kuusinenas 
liko užkištas į užpečkį. — Skirtingi budai, bet rezul- 
tataš tas pat. — Gyvename, kaip užrištame maiše.
— Atbuko žmonių kritiška mintis. — Protenkrat.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

rusai, kitame atsitikime — vo
kiečiai.

Vokiečiai atvirai sako, kad 
jie kovoja lik dėl vokiškos erd
vės, o rusai giriasi tai darų re
voliucijos labo dėlei, nešą ko
munistinę tvarkų! Bet kaip vie
ni, taip ir kiti visai nepaboja 
vietos gyventojų reikalų, su jų 
valia nesiskaito.

iš to atitinkamas

visai negali būti
Lietuvos plačių

čiau įsigalėtų. SSSR dabartinis 
komunizmas į klampynus įklim
pęs dar gali pasukti visai ki
tais keliais ir dar nėra paskuti
nė viltis dingusi, kad ir SSSR 
politikai, jei ne šie dabar bc- 
bankrutuoją, bet kiti, nauji 
žmonės, suras bendrų kalbų su 
Europos demokratija. Juk ten
ka tikėti žmogaus proto pajė
gumu, juk tenka tikėti tautų 
geresnėmis pajėgomis. Tenka 
laukti, kad Europoje atbus, at
sigaus gera valia, noras taip 
sutvarkyti visas Europos gyve
nimas, kad ilgesniam laikui įsi
galėtų, taika, ramybė, brolybė. 
Bet viena aišku, kad bent šiuo 
metu netenka laukti, kad karo 
frontuose taika įsigalės. Atro
do, kad.mūšių bus: ir bus labai 
kietų žiaurių musių.

Tiek, pavasaris, tiek vasara 

poje žmonių kraujo tekės, dar 
daug jaunimo galvas padės iki 
geroji mintis, gera žmonių 
lia pradės imti viršų. Daug 

va-
pa- 
pa- 
bu-jėgų sumobilizuota ir vargu 

tų galima laukti, kad taika taip 
greitai įsigalėtų.

Europa dar stiprioje diktato
rių įtakoje gyvena ir sunku 
laukti, kad toji įtaka taip urnai 

sta tai dar yrą laikina. Laikina 
Lenkijos, Čekijos padėtis, laiki
na Suomijos taika.

Štai čekų tauta labai budin
gai savo padėtį nusako. Jie ne
sako protektoratų turį, bet savo 
tarpe taria — protenkrat — 
tai reiškia šiuo kartu, dabar, 
laikinai.

Tai žodžių žaismas, bet bu
dingas žodžių žaismas.

dabar tik galima tvirtai sakyti 
— PROTENKRAT!

O kas bus rytoj, dabar tik 
spėlioti galima. Visiems dabar 
Europoje vykstantiems įvy
kiams dabar esama, tiek valsty
bių, tiek organizacijų, ar pavie
nių asmepų neutralių ne tik iš 
ršsitikinimų, kiėk vieni reikalo 
skiriami, 6 kili iš prievartos.

Todėl dabar Europos veidų 
febai sunkų yra pažinti. Spauda 
dabar daug kur rašo ne taip,, 
kaip nori rąšyti, liet kąip pri
versta yrą rąšyti, arba reikalo 
skiriama rašo. Radijas skelbia 
Žįnįas pe tas, kuriąs reikia 
ėfcėimi, bet tas, kurias turi

Ir tuose |iet kraštuose kur 
nesąiųa cenzūros, ir lenais nę 
yjsa rašoma, kas galima rašyti, 
bet skelbiamą tai, kas yra pa
diktuota skelbti. Ateitis ir šių 
dienų Europos spaudos daug 
daug įdomių dalykų gailės papa
sakoti, pranešti.

Mes visi Europoje gyveiiamė, 
kaip užrištame marše. Spėju ir

jus iš Europos gaunate daug ne 
tikrų žinių, falsifikuotų, padirb
tų ir melu atmieštų.

Todėl nors jus ir iš tolo se
kate Europos gyvenimų ir gal 
įsitikinę, kad iš tolo jums vis
kas aiškiau, bet kartais tur bufC * Jskaudžiai buvote apgautais, ap
viltais. O visai tikra, kad Ame
rikos žurnalistų dalis, kuri vie
ši Europoje, kartais visai klai
dingomis žiniomis vaišinami. 
Vieni gal tai sąmoningai daro, 
nes paperkami, o kiti gal tokį 
nedėkingų darbų visai nesąmo
ningai atlieka, nes nežino, ką 
daro, arba nesusivokia, kur yra 
tiesa ir kur melas.

Ar nebuvo vienas iš didžiau
sių melų, kad Suomija grųsina 
Leningradui ir todėl reikėję 
suomiams karas paskelbti!

Trijų milijonų tauta, supras
kite, norėjo keturių milijonų 
gyventojų miestų užkariauti! 
Miestų, kurio valstybė turi šim
tų aštuoniasdešimt milijonų gy
ventojų! Juk tokios žinios bu
vo skleidžiamos, skelbiamos ir 
daug, daug kas joms patikėjo! 
Tik vienas ryškus pavyzdys, o 
jų butų galima šimtais tūkstan
čių priskaityti! Bet svarbiausia, 
kad žmonių kritiška mintis tiek 
šiuo metu yra atbukusi, kad 
daugelis ir daugelis tokioms 
nesąmonėms šventai tiki!

Ne tik tiki, bet dėl tokio me
lo net kariauti eina, savo gyvy
bę palydi. Atrodo, lyg butų dau
gelis ir daugelis žmonių savo 
proto netekę, lyg butų, vaiz
džiai tariant, pamišę.

Bet tikėkime, kad visa tai yra 
anot čekų — PROTENKRAT!

(GALAS)

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Balandžio 17 

d. Vokietijos užsienių reikalų 
ministerijoje Berlyne buvo pa
sirašyta prekybos sutartis tarp 
Lietuvos ir Vokietijos. Sutar
tis yra lyg ir tąsa praėjusiame 
metais gegužes mėn. pasirašy
tos dviem metams sutarties. 
Naujoji sutartis anos sutarties 
nepanaikina, bet tik praktiškai 
tvarko ūkinį bendradarbiavimą 
tarp abiejų valstybių naujose, 
karo sudarytose, ūkinėse apy- 
stovose. Tas susitarimas yra 
numatytas ligi šių metų gruo
džio 1 d. Tačiau sutartis žy
miai praplečia ūkinį bendradar
biavimą tarp Lietuvos ir Vo
kietijos. Metinė apyvarta tarp 
abiejų valstybių, nustačius 
naujas kontingentus, sieksian
ti didesnio kiekio.

VILNIUS. — šiuo laiku Vil
niuje “Maisto” bendrovė turi 
22 krautuvės ir 2 urmo sande
lius. Gyventojams tinkamiau 
apfa'rnahti ateityje “Maistas” 
numato saVo krautuvių tinklą 
dar praplėsti, kad jų nebetruk
tų ne viename miesto rajone. 
Dešrelių (hot dogsj pardavinė
jimas Vilniaus miesto gatvėse 
turi nepaprastą pasisekimą. De
šimtis pardavinėtoji kasdien 
parduoda po 2-2500 porcijų.

Scktfia4ieni Pavasarinis 
“Naujienų” Piknikas 

Liberty Darže
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Surengė linksmą pobūvį
Gegužės 11 d. p-ia Adams 

padarė siurprizą savo sunui 
Stanley ir jo sužadėtinei p-lei 
Angelai Bubeliutei. Kai kvie
čiami jie atvyko, tai rado daug 
giminių, draugų ir pažįstamų, 
kurie atvyko į priešvedybihę 
“parę”. Buvo nemažas būrys ir 
jaunimo iš Dailės choro. Mat, 
tiek Stanley Adams, tiek p-le 
Bubeliutė priklauso hcorui ir 
ten turi daug draugu.

Visus svečius p-ia Adams la
bai gražiai pavaišino. Prieš 
svečių išsiskirstymą buvo rodo
mos dovanos, kurias gavo jau- 
niejie: radio, laikrodis, daug 
drabužių ir kitokie gražus daik
tai.

Jaunuoliui Stanley Adams ir 
p-Iej Angelai Bubeliutei linkiu 
kuo laimingiausio šeimyninio 
gyvenimo ir visokio pasiseki
mo.

NA UJIENV-ACME Telephoto
GRANĄ RAPIDS, MICH. — Senatorius H. Vanden- 

berg, kurį rėpublikonai gal pasirinks kandidatu į pre
zidentus.

Patenkinimas
Užtikrintas

ir

f

LSS H6 kuopos piknikas 
liko atidėtas

Gegužės 19 d. turėjo įvykti 
LSS 116 kuopos piknikas. Ta
čiau tą dieną labai smarkiai Ii” 
jo ir apie pikniko laikymą ne
galėjo būti ir kalbos. Darbinin
kai, komisijos nariai ir valdy
ba susirinko į daržą ir atlaikė 
susirinkimą. Kadangi buvo aiš
ku, jog dėl lietaus pikniko ne
bus galima laikyti, tai liko nu
tarta jį atidėti. Pasitarus su 
daržo savininke Urbontiene pa
aiškėjo, jog rugsėjo 22 d. dar
žas yra liuosas. Ta diena ir liko 
paimta piknikui.

KAUNAS. — Spaudos Fon
das leidžia “Įžymiųjų žmonių 
biografijų” biblioteką. Jau 
pradėta Dr. J. Basanavičiaus 
biografija, netrukus bus baig
ta Simano Daukanto biografi
ja, toliau numatyta išleisti Ge
dimino, Radvilos, K. Būgos, 
Vaižganto ir kt. žymių lietuvių 
biografijos iš istorinių ir nau
jųjų laikų.

Sovietų Sąjungos valstybine 
literatūros leidykla praneša ga
vusi lietuvio rašytojo Petro 
Cvirkos rusų kalba paruoštas 
lietuvių liaudies pasakas kurių 
37 bus išleistos Sov. S-gos skai
tytojams supažipdinti su lietu
vių. liaudies kūryba. Taip pat

— š'viėfimo Mini- 
vasarą numatoma 
Tėviškės muziejui 
reikalui ir valsty- 
numa!tyta kiek lė-

KaūnAs. 
sterijoje šią 
imtis žygių 
steigti. Tam 
bes biudžete
šų. Muziejus numatoma steig
ti prie Kauno, Aukštojoj Pa
nemunėj, T)r. Basanavičiaus 
parko šiaurinėje dalyje. Tam 
reikalinga apie 80 ha žemės. 
Tėviškės muziejuj bus plačiai 
reprezentuojami žemaičiai 
kštaičiai, dzūkai ir kiti

Daug geriau, maloniau 
ekbnomiškiau pifkti tose krau
tuvėse, kuriose gali gauti pilną 
patenkinimo garantiją.

Tokią garantiją visuomet 
gausi pirkdamas Midwest 
Stores krautuvėse. Tai yrą di
delė koopera'tyvė organizacija, 
turinti virš 500 krautUvninkų 
nariais, kurių tikslas yra patar
nauti visuomenei našiai ir eko- *
riomiškai. O kad duoti tokią 
garantiją, arba pasižadėti grą
žinti neaptehkintam pin gus, 
organizacija turi žinoti visų sa
vo parduodamųjų prėki’ų ko
kybę. Ir kad turėti visišką pre
kių koiitrolę, ši organizacija 
turi ir šavO sandėlius bei paty
rusius frirkėjus', kurie savo ke
liu žilio ką ir kur pirkti.

Toliau, Mid\vest Stores kon
troliuoja tokias markes, kaip 
tai: “Midwest”, “Shurfine”, 
^Ehndale”, “TastewJl” ir “Jus- 
tice”. Kokios nebūtų prekės su 
šįoniis markėmis, jos, pirmiau
siai, turi būti grynos, sveikos 
ir maistingos, nes visa atsako
mybė tenka šiai organizacijai. 
Taip, kad pirkėjas pirkdamas 
iš Midwest Stores yra užtikrin
tas, jog perka gerai parūpintas

-----  m ai n — uij

Tamsta Esi Gera Virėjai
ŽINAI, TAD, KAD GERAS MAISTAS PADARU IR GERESNIUS 

IR MAISTINGESNIUS VALGIUS 

“MIPWĖST STORES” 
TURI PILNĄ ĖASIlklNKIMĄ, PUIKIAUSIOS KOKYBĖS 

PRODUKTUS ŽEMIAUSIOM KAINOM!
-------- :    .■   . " J'J  —-ĮĮ'L ............

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠT., GEGUŽES 21 ir 25
Šviežus No. 1 Kokybės

Kiaušiniai
“MIDWEST” Kiaušiniai Kartonuose 
Vigi kiaušiniai žvakę peržiūrėti ir užtikrinti. 
Užtikrintos puikiausios kokybės 
“SHURFINE” Qry7ietaMVių

tuz. 19//2c
tuz. 23t/o£

£ 43*
Juoda Arbata
“LIMON’S” ’/t sv. pak. 23'50 arb. maiš. 

pak. 45c.
Grynos žaletinos dezortai
“JELSERT” visų skonių 3 Pa^- 10^

' “CERESOTA”' Gryni

Miliai 5sžema&
241/0 SV. 

maiš. 89c
“SNIDER’S” TOmato Catsup did. butelis 14y>0
“CliEF-KOtt-Afe-ĖEE,> SMGHETTI 20 uite, ken. 2 už 19c
Čokoladinio ar paprasto skonio 
OVAĖTINE didelis 59c
“ĘLMDALE” California

PYCIAI ^.Ta“kl Ė 2 už 190

mažas 331

Puikus Kalifornijos Valencia
GRANDŽIAI dideli 200 micros

aū- 
Lietu- 

vOs kraštai. Iš visų tų Li'etu- 
budin- 
gyve-

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler nrha Plymoath

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenoe
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — VVholesale 

4707 S. Halsted SL
Tel. Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306C. & M. PAUGA
DISTKIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-JLiikieriaL-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Pasimirė Naruševičienė
Gegužės 15 d. pasimirė drg. 

Naruševičienė, o geg. 18 d. liko 
palaidota Richmande.

Naruševičiai per ilgoką laiką 
.gyvena Detroite ir abu dirbo. 
Paskui nusipirko farmą netoli 
Richm'ondo, kur dabar gyvena 
dukrelė ir žentas. Gegužės 12 
d. Naruševičienė nuvyko į Rich- 
mondą savo dukters aplankyti. 
Ten staiga susirgo ir netrukus 
pasimirė.

Kai kurį laiką Naruševičiai 
gyveno ir savo farmoje. Ten 
begyvenant pasimirė ir viena 
jų jaunutė dukrelė. Tada jie 
nupirko kapinėse lotą, o dabar 
tame lote, šalia dukrelės, liko 
palaidota ir Naruševičienė.

Velionė priklausė L. A. P. 
klubui. Tačiau klubas negalėjo 
suteikti paskutinio patarnavi
mo, kadangi Richmbnd nuo 
Detroito yra apie 60 mylių at
stumo.

Velionė buvo tvirta ir gana 
stambaus sudėjimo moteris. 
Turėjo apie 50 metų. Jai teko 
nemažai vargo pakelti, įet ji 
nenusimindama drąsiai visus 
gyvenimo smugiės pakėlė.

Tegul jai bus lengva šios ša
lies žemelė.

dar šiais metais žada išleisti 
parinktas Vinco Krėvės apysa
kas atskira knyga.

Kauno “Sakalas” išleido Dr. 
Vinco Pietario “Algimanto” 
naują leidinį. Šis veikalas yrą 
laikomas pirmuoju lietuvių is
toriniu romanu. Tas pąts Sa
kalas išleido prof. P. B. Šivic-

kalą “Gyvoji gamta ir mes”, 
parašytą platiems skaitytojų 
sluoksniams ir jaunimui. Spau
dos Fondas baigia leisti Dr. M. 
Vorovjovo puikią knygą albu
mą apie Vilnių “Vilniaus Me
nas’’ su turtingomis iliustraci
jomis.

gražiai 
Jčžatfs 

bėrhiu-

Dailės choro piknikas
Dailės choras rengia pikniką, 

kurio pelnas yra skiriamas rat
elio programų palaikymui. Pik
nikas įvyks birželio 9 d, Biru
tės darže. Yra skiriaihos ir do
vanos.

Visi ĖlėtroitO. lietuviai turėtų* 
tą pikniką paremti, kadangi 
choro palaikomas radio vi
siems vienodai patarnauja.

Reporterių.

KAUNAS. — Kauno vargin
gųjų šėimų vaikams išmokyti 
amatų, kad jie užaugę galčtų 
sau užsidirbti duoną, 
pasitarnauja Vaikelio 
Draugija, išlaikydama
kų ir irięrgaičių amatų teįėkyk- 
lafs, kuriose nemaža jąunirhė įš 
visos Lietuvos. Ši dratigijh Klė- 
bOniškyje, netoli KafrhOV 
net savo vasarnamį, kite vasa
ros metu atostogauja netta^Įp- 
gos Vaikelio Jėzaus Ėyčąi^ijbs 
mokyklų auklėtinės. Aleksote 
seserys, šircietės laiko mergai
čių darbo namus, ktrr jos mo- 
koįribs siuvimo ir knygų rišimo 
amato. Kauno senamiestyje se
serys kazimierietės laiko mer- 
gąičiį ramovę, kur paauguolėš 
'rėnkarši kultūringai praleisti lai
ką?. Nfiesfo berniukams auklėti 
tfėtotažąi1 husipelno saleziečiai.

įvertindama visų šių 
oY’gųht^a'črjų darbą auklėjimo 
ir tadkyrtfo lityje; jas paremia 
lėšritelis ir šaVd globa.

turi

vos sričių bus sugabenti 
giausi senovės pastatai: 
riamieji namai, svirnai, klėtys, 
tvartai, namų ruošos įrankiai 
ir kitokį senovės lietuvių gy
venimo reikmenys, atvaizduoją 
tipingą lietuvišką architektūrą 
ir namų, ūkio ruošos priemo
nes. Jau šią vasarą vyks į kai
mus ekspedicija, kuri rinks, 
užpirks, fotografuos ir'riubrąi- 
žys Tėviškės muziejui tinka
mus eksponatus. Kadangi kai
mams besiskirstant į vienkie
mius, daug budingų pastatų ir 
daiktų žūna, norima Tėviškės 
muziejaus kūrimą paskubinti.' 
Atgabentieji Kaunan pastatai 
ir kitokį daiktai laikinai buš 
pastatyti Parodos aikštėje.

Beto, Midwest Stores jau per 
daugel melų pristato pirkėjam 
ir kitokių — ne šių markių pre
kių, kurios taipgi yra geros re
putacijos prekės. Gera prekė — 
labai svarbus daiktas, neš nuo 
jos priklauso mūšų pirkėjų 
sveikata. Tad, perskaitykite 
šiandien Naujienose Midwest 
Stores skelbimą ir įsitikinkite 
kokias prekes perkate kokiomis 
kainomis, nepamirškite ir tai, 
kad šios orgąnizacijos tikslas 
yra gera prekė, žemiausia gali
nių kaina. (Skelb.)

Sekmadienį- Pavasarinis 
“Naujienų” Piknikas 

Liberty Darže

tuz. 25c
__SVL

“RIVAL” šunims Maistas 1 šv. ken. 3 už 250
Puikus Floridos Agurkai

‘ Magic Washe.r” Dykai sidabriniai'indai did. pak. 210
GOLD DUST
CHIPSO”

2 maži 9c 
maž. pak.9ė

Toilėl Muilas“OCTAGON
“OCTAGON”'Cleanser
KLEK

“CLlMALENE
1 ______________

2 maž. 17
“B0WLENE”
No Rubbing Wax
“OLD ENGLISH”

2 riiaži 17c

did. pak. 21ė
4 už 19^
3 už 140

did. pak. 170
did. pak. 200

did. 190

paint. ken. 3S^
$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus
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PIRK NUO ĮPWEŠjį NLS PIGIAU
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Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DTSTANC1F 

v MpVfNG
Perkraustdm forničius. pianus n 
visokius rakandus bei štorųs 
Vežam į rarmas ir kitus miestus 
Žemą kaina. Musų Darba; 
rantuotas. Taipgi pristalom ari 
glis i visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.

Saukit Tel. VIČTORY 0068

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

ViOdąs. —- Norint padėti 
lietuviška kftįtafą augantiems 
mažiesiems,
Fondas nutarė Vilniuje steigti 
vaikų teatrą'. Vaikų teatrą Jau 
yra sudariusi mokytojų grupė, 
šiam darbui paremti V.G.F. 
paskyrė 1,000 litų, kad mažie
siems artistams butų galima 
parūpinti reikalingų scenos 
drabužėlių ir dekoracijų. Vai
kų teatras su savo vaidininkais 
pradžioje aplankys visas Vil
niaus pradžios mokyklas, o Vė
liau su savo spektakliais vyks 
į provinciją.

Geležinis

KAUNAS. — Kauno pramo
nės priemiestyje, Šančiuose, 
pradedama statyti darbinin
kams kolonija, žemė kolonijai 
iš žemės Ūkio Ministerijos jau 
gauta. Vidaus Reikalų Miri-ja 
kolonijai rengia atatinkamus 
nuostatus ir planą. Sklipai nu
matyta skirstyti darbininkams, 
atsižvelgiant į jiį taupumą te 
norą įsigyti nuosavybę. Skli* 
pai bus skirstomi ir duodami 
ilgėsrij laiką įmonėse dirbu
siems darbininkams, turintiems 
garsesnes šeimas bei kiek sn- 
taupų nameliams pasistatyti. 
Sklipai po 750-800 ketvirtainių 
fnetrų bus duodami išsimokė
tinai. Įmokėjimo sumos-mokes- 
tis bus menkas: panašus, kokį 
moka naujakuriai už gauta že
mę. Gavęs šklipą darbininkas 
pfer tam tikrą laiką turės pa
statyti namelius, kuriuos jie 
galės statytis, pagal paruoštus 
standartinius projektus—riąm’- 
niu ūkio budu. Technikinę pa
galbą teiks Darbo Rūmai, ku
rte taip pat tarpiH'hkaus ata
tinkamose įstaigose bei įmonė
se, užsakant didėliais kiekiais 
statybai reikalihgą medžiaga, 
kųs papigins namelių statybą 
ir apsaugos nuo blogos ifredžią- 
gbs nupirkimo. Darbo Rūmai 
stengsis darbininkams ir kre
ditą. ilgesniam laikui išrūpinti, 
rąsistači tįsiems namelius dar
bininkams valstybė ir savival
dybes teiks mdkeščių lengvatas. 
Tikimasi prie darbininkams na- 
melių-kolonijos kūrimo pritrau
kti ir kai kuriuos įmbnininkus, 
kurie sklypelius gavusiems dar- 
biniųkaurs duotų didesnius 
avansus ar net kreditus be nuo-

Vesk Tiios Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina
Al. Gudaitis, Sav.

500

6-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

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

Schlitz Alus ir Užkandžiai 
83 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių VartusGARSINKITES “NAUJIENOSE” SVEIKATOS KLINIKAS
tonsilus $13.50
Išima Uz ................
PRABUV1MAS $50,00
Ligoninėje ................ wv«vw
RAUDONGYSUV fifi
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija J1 A Q
ir vaistai .................. I«VU
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

JAIIf’/K
ilSENMVĘlE RAMYBĘ TURĖSI

NUDAŽYTI
KTTRTF.NUŠ SI1

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA

Gypsy
EtCRU CURTAIN DYE

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

arcus

Kaip tik užsi
dirbsiu, pradėsiu 

taupyti 
NAUJIENŲ 

SPULKOJ

10c;
3uz25c

RYTINĖ RADIO 
VALANDA

......... .... ..................................................i.......... ................................................................................................................................................

Naujienų Spulkoje Moka 31/2%
Ir Indėliai Yra Apdrausti Kiekvienai Ypatal Iki $5,000.00

1739 SOUTH HALSTED STREET

— iš stoties —

W.G.E.S
Kasdien nuo 8:30 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir fcltus įdomius 

pranešimus.



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktad., gegužės 24, 1940

Diana iš Dienos
Nepaprastais Gimta
dienio Pokilis

DeKALB, ILL. — Gegužės 
19 — Virginijai Barron-Baro- 
nauskaitei buvo suruoštas ne
paprastas gimtadienio pokilis. 
Į salę susirinko virš pora šim
tų svečių. Didžiuma susidėjo 
iš jaunuolių. Atvykusius sve
čius širdingai pasitiko Bernice 
Patumsis, Virginijos mamytė.

šokius darniai grojo jaunuo
lių orkestrą, prie kurios sve
čiai smagiai šoko ir linksmino
si. Kiek vėliaus šeimininkės

ILL.

Rytoj Laisvamanio 
A. Metelionio 
Prakalbos

Sekmadienį Turi 
Savo Pikniką, Bet 
Bus ir “N.” Piknike

Žagariečių 
Kliubas

maistu, Dr. Le- 
perstatė kalbėti 
A. Geniotį. Jis 
tautinę sąmonę,

APRŪPINK SAVO MAŠINĄ 
DEL VASAROS

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

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

Elektrikinių Ledaunių

IŠPARDAVIMAS

svečius pakvietė prie puošniai 
paruoštų stalų vaišėms ir ce
remonijoms.

Svečiai kilsterėję vyno tau
res p-lei Virginijai linkėjo link
smiausių metų, gausos, laimės 
ir sėkmingumo. Visiems pasi
sotinus skaniu 
van-Pulsuckis 
ark. Steponą 
kalbėjo apie
ragino jaunuolius mokintis lie
tuvių kalbos ir patarė visiems 
skaityti lietuviškus laikraščius 
ir knygas. Galbūt žinodamas, 
kad p-lė Baronauskaitė lanko 
muzikos mokyklą, tat jis ir 

(muzikos svarbą sklandžiai api
budinęs, celebrantei patarė 
siekti aukščiausio mokslo.

Po to dar kalbėjo Dr. Levan- 
Pulsuckis. Jis kalbėjo angliš
kai ir labai įdomiai ir įspūdin
gai. Po pareikštų kalbų ir lin
kėjimų visi svečiai padainavo 
“Happy birthday to you”, ir 
taip baigėsi stalo apeigos. Sve
čiams susirinkus j šokių salę 
čia dar buvo išpildyta ir kla
siški šokiai. P-lė Genovaitė Sa
kalauskas gražiai pašoko pora 
baletų. Svečiai tuomi irgi 
bai buvo patenkinti. Ir po 
prasidėjo šokiai ir tęsėsi 
išsiskirstimo.

P-lė Virginija ir jos mamy
tė Bernice svečiams padėkojo; 
už brangias dovanas, reikšmin
gas kalbas ir I nkėjimus, ir vi
siems širdingai linkėjo sulauk
ti kitų metų ir vėl sueiti ir 
smagiai laiką praleisti. Jos taip 
pat pasisakė, kad jos nešykš
taus paremti spaudą, ir kaip 
matai p-nia Ona Dovgin tą pa
čią dieną DeKalbiečiams užra
šė tris “Naujienų 
tas. —

la- 
to 
iki

prenumera- 
Aukuras.

(5 Pėdu Dvdžio Po c *

$89.50, $114.50 
$149.95

Pasirinkimas didelis, visų 
gerųjų išdirbysčių, kožna 
elcktrikiiiė ledaune yra ga
rantuota. Lengvais išmokė

jimais per 5 metus.

Far-
Smith, 4457 So 
neseniai minėjo

šmotu indu setas, k. c

Joseph F.
SUDRIK

Furniture 
House

3409-21 S. Halsted
Tol. YARDS 3088.

100

St,

Žymus Budriko radio, programas 
iš stoties WCFL 970 k. Nedėlioj, 

9 valandą vakaro.

PARK. —

Kražiai Paminėjo 
Gimtadieni

BRIGHTON 
macistė Stella 
Talman Avė.,
savo gimimo dieną. Ją sveiki
no giminės ir šiaip draugai 
kurie jaunai profesijonalci 
linkėjo laimės ir ilgiausių 
tų.

Č’a mes kalbam apie 
Stellą, kurios tėvas Paul
Smith, yra žymus biznierius- 
realestatininkas.

— Frentas.

pa
ine-

p-le
M.

Iš Laisvamanių Veiklos; Atga
vo- Savo Antspaudą

Amerikos Lietuvių Laisva 
manių Etinės Kultūros Drau 
gijos pirma kuopa laikė susi
rinkimą gegužės 14 d. Narių 
į susirink mą atsilankė visai 
mažai. Tai peiktiną. Kuom ei 
nariai nesilanko į savo drau
gijos susirinkimus, tai ne tik 
kad nežino kas draugijoj vei
kiama, bet ir draugija neghli 
išdirbti planų svarbesniems sa
vo reikalams.

Iš valdybos raportų paaiškė
jo, kad kuopos antspauda jau 
atgauta. Buvusio centro komi
teto pirmininkas H. Jagminas 
ją buvo lyg ir pasisavinęs.

“Trauks Į Teismą”
Bet kaip išrodo, tai Jagmi

nas visgi dar nori savo intri 
gas varinėti, nes perduodamas 
antspaudą, prigrūmojo kuopos 
sekretoriui p. Kučinskui, kad 
tą antspaudą galinti vartoti 
tiktai kuopa. O jeigu butų vėl 
suorganizuotas centro komite
tas, ir vartotų tą antspaudą, 
tai Jagminas draugiją trauk
siąs į teismą.

Kažin ar ponas H. Jagminas 
nežino, kad jis nėra ne tik joks 
viršininkas, bet nėra nei drau
gijos narys. O kaipo pašalinis 
asmuo, ką bendro jis gali tu
rėti su kokios nors draugijos 
turtu ar jos tvarka?

' Poras narių užsiprenumeravo 
Amerikos Laisvamanių organą 
Frce Thinker”. Piknikas bus 
surengiąs apie vidurį liepos 
(July), Beverly Mills miške, 
prie Wcstern Avė. ir 87th St. 
Komisija, Step. Dambrauskas 
ir P. Kučinskas jau darbuoja
si tam tikslui, kad piknikas 
gerai pavyktų. Sako, gal bus 
:r su programa, i
Rengia Prakalbas Bridgeport.

Kunigo M. X. Mockaus pa
minklo atidengimo iškilmių 
proga atvažiuoja drąsus kalbė
tojas iš Detroit, Mich., A/. M. 
Metelionis, tad gegužės 25 d., 
tai yra rytoj, Mildos svetainėj, 
3142 So. Halsted St
mos prakalbos, ,6 vai. 
Įžanga visiems liuosa.

Kad A. M. Metelionis 
geras kalbėtojas, to nieks 
gali paneigti. Kas kartą jį
dėjo kalbant, tai nori girdėti 
ir kitą kartą, nes jo kalba vi
suomet paremta grynais fak
tais, kurių niekas negali su
mušti.

Todėl, visi Chicagos lietuviai 
kviečiami ateiti ir išgirsti to
kio reto svečio ir kalbėtojo žin
geidžias prakalbas.

Senas Antanas.

Lith. Nat. Democratic Club 
rengia išvaž.avlmą Kub,liaus 

darže

Denio-Lithuanian National 
cratic Club rengia pikniką sek
madienį, 26 dieną šio mėnesio, 
Kubiliaus darže, prie 82-ros ii 
Kean a ve., prieš pat Tautiškas 
.<apii)es. Piknikas bus su pri
zais ir prasidės apie 12 vai. ry
to.
1 Tikimės, kad gerbiamoji

lietuviškus, ture- 
gėrimų ir gerų

visus savo drau-

šio-
Elž-

PARK. —
Pranas ir 
4548 So. Fran- 

sugrįžo iš atosto-

Turėjo Smagias 
Atostogas

BRIGHTON 
mis dienomis 
bieta Bistras, 
Cisco Avė
gų, kurias leido Michigan val
stijoj ir Kanadoj. Sako, turė
ję smagias atostogas ir gerą 
poilsį.

Pranas Bistras iš profesijoj 
yia žymus muzikantas.

— Kaimynas.

•' Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NATI.ltHM>SF

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
JOE ADOMAITIS ir KATIIERINE ADAMS

CASTLE—INN
Įvyks šeštadienį, gegužės 25 d., 1940

5700 Wčst 79th Street
Buvo 6011 S. Halsted Street

Kviečiame visus savo draugus atsilankyti ir smagiai laiką pra
leisti musų iškilmingam atidaryme. Geri valgiai. G-eras alus.

Geri Likierai

PASTATYKIT PAMINKLĄ
MIRUSIO ATMINČIAI

Greitas patarnavimas visose Kapinėse
Matykit arba pašaukit Anton Tamkevičią, 

lietuvį atstovą senos firmos

E. Wunderlich
GRANITE CO.

Ofisas priešais Tautiškas Kapines, 
antrašas.

2856 W. 39th Place.

Namų

rengia- 
vak.

BEER GARDEN OPENING
Rengia Savininkai:

PETRAS ŠLIAKIS ir CHARLES BORTKUNAS
3260 West lllth Street

Mount Greenwood
šeštad. ir Sekmadienį, Gegužės 25 ir 26 d. d.

Užprašo visus draugus ir pažįstamus atsilankyti ir praleisti sma
giai Jaiką.

musų pikniką,' o mes iš savo 
pusės stengsimės užganėdinti 
ir gražiai priimti atsilankiusius.

Turėsime gerą muziką, taip
gi ir šalto alučio. Na, prie to 
bus progos laimėti prizą.

Kodėl piknikai supuolė
Pereitame posėdyje, 10 dieną 

šio mėnesio, kliube buvo pakel
tas klausimas, komitetui, kodėl 
komitetas paėmė daržą tą pa
čią dieną, kada “Naujienos” 
rengia pikniką. Komitetas pa
aiškino, kad jau nuo pereitų 
metų Kapinių dįęnos buvo duo
ti rankpinigiai ir jie negalėjo 
žinoti, kad tą pačią dieną ir 
‘Naujienų” p.knikas įvyks.

Taigi šiuomi atsiprašome 
‘Naujienų”, kad įvyko toks ne
susipratimas, bet kliubiečiai nu
barė vistiek atsilankyti “Naujie
nų” piknike. —Korespondentas.

Sekmadienį ir 12-to Wardo 
piliečių piknikas

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Politiškas ir Pašaipiais Klubas 
12 Wardo rengiasi prie savo 
pavasarinio išvažiavimo.

Pereitame suklikime, gegu
žės 19 dieną, paaiškėjo iš ren
gimo komisijos,^ kad yra daug 
dovanų laimėjimui, ir katrie 
tik atvyks į Sunset Parko dar
žą sekmadienį, 'gegužės 26 d.,

Rengia Sekmadienį, Gegužinę 
(May) 26 d. 1940 m., Spaičiot 
darže, Willow Springs, III. Pra
džia 12 vai. dieną. Bus šauni 
muzika, grieš visokius šokius: 
angliškus ir 
sime visokių 
užkandžių.

Kviečiame
gus ir pažįstamus dalyvauti su. 
mumis, linksmai laiką pralei
sime ir tyro1 oro pakvėpuos Ine 
tarp medžių, ką tik iš’edusių 
apelių, išduoda ma]onų kvapą. 
Laukai gražiai 
siems bus malonu 
na su draugais.

Kviečia

žaliuoja. Vi- 
praleisti die-

Komitetas.

Boston Shoe Store 
Baltieji Apavai

Boston Shoe" Store, 3435 So. 
Halsted St. turi pilną naujų 
baltųjų batelių išteklių. Pasi
rinkimas, stilių gausa nepapra
sta. Yra visiems: vyrams, mo
terims ir vaikams, o mados — 
pačios vėliausios.

Todėl, kada krautuvėje toks 
didelis pasirinkimas, tai niekas 
nėra priverstas apavams nusi
pirkti pasidaryti sau kokį eks
tra darbą. Boston Shoe apavų 
krautuvė šioj 'vietoj jau per 
17 metų ir, todėl, užtikrinti, 
kad jus čia perkate geriausias 
apavas ir nebrangiai. Kviečia
me visus, senus ir naujus drau
gus atsilankyti į šią krautuvę. 
O prie progos nepamirškite ir 
jų skelbimą šiandien “Naujie
nose” perskaityti.

(Skelb.)

Sekmadienį Pavasarinis 
“Nau jienų” Piknikas 

Liberty Darže

yra 
ne- 
gir-

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Persikėlė į
Naują Vietą

BRIGHTON PARK. — Jau 
kuris laikas kai juodžemio ir 
anglių pristatytojas John Ok- 
sas persikėlė į naują vietą ad
resu, 4942 So. Western Avė.

Biznierius Oksas yra išmė
ginęs kelis biznius, bet dabar 
nusistovėjo prie anglių ir juod
žemio pristatymo.

Kostumeris.

ATMINIMU DIENOS 
SPECIALAI

TOPPERS & COATS
'lybės iki $6.95 ............ J J g g
/.si vėliausi stiliai ir spalvos

PLAY SUITS
vertybės ......................... $1.98

SPECIALAS

SLACK SUITS
$1.98 vertybės .....................................  QQ

Visos vėliausios mados. Didelis stilių ir spalvų 
įvairumas.

MOTERIMS PANČIAKOS
Fui! fashioned chiffon, reguliari 69c 
vertybė. Vėliausios spalvos 59* 
—visos mieros .........................
3 poros už ...............................

PAKETBUKAI
reguliariai $1.59 vertybės ... 
reguliariai $2.98 vertybės ...

Balti, kombinuoti ir mulli-colors.

$1.00
$1.98

Bernice Dress and Lingerie Shop
3437 SO. HALSTED STREET

už įžangos likiėtlis (serijas).
Dovanų daug sūaukavo kliu

do geri biznieriai per komisijos 
pasidarbavimą.

Taipgi komisija pranešė, kad 
bus ir gražus programas, kurį 
išpildys kliubo narė p. Daugi
nienė.

Užsukit ir pas mus
Taigi, atėjus pavasariui 

gamtai atgijus, užplūsta daržai 
piknikais ir kas sekmadienis 
yra užimtas su keliais pikni
kais. Bet didžiumoj publika, 
išvažiavus iš miesto pasigrožėti 
gamtos gražumais aplanko be
veik kiekvieną pikniką. Taigi 
visi yra užprašomi ir pas mus 
į Sunset Parką užsukti ir turė
ti gerus laikus, prie to ir dova
nų laimėti.

Paul J. Petraitis.

Atvažiuoja iš 
Lietuvos Žutowtas, 
Antrokas

ir

MOKSLO BAIGIMUI...ATMINIMŲ DIENAI
BOSTONS LEAD THE PARADE!!!

PUIKUS NAUJI PATERNAI. VISI NAUJI!!

98
ir aukšč.

Visos mieros. Visi ekspertiškai 
pritaikomi.

MES KAINŲ NEPAKĖLĖME.
WEGGIES—MULTICOLORS— SPORTS — ALLWHITES — SPECTATORS — PUMPS—RUDI IR BALTI 

MĖLYNI IR BALTI—JUODI IR BALTI
Didžiausias įvairumas Chicagoj. Prie pat jūsų durų. Pasirink savo stylių čia!

Tel. Lafayette 4266
Atstovas pribus pas jumis bile dieną ar vakarą.

Rengia Beer
Garden Atidarymą

Sekantį šeštadienį ir sekma
dienį įvyksta Beer Garden ati
darymas, kurį rengia savinin
kai Petras šliakis ir Charles 
Bortkunas, 3260 W. lllth st.

Jie nori savo draugus ir pa- 
ž'stamus supažindinti su gra
žiu daržu, kuris randasi šalę 
jų taverno. Tėmykite skelbimą 
“N-se” geg. 2T ir 25-tą dd.

— Steponas.

— Laivas New Yorke Rytoj —
Rytoj New Yorkan pribuna 

Italijos laivas “Conte di Savo- 
ia”, kuriuo atvažiuoja du “Nau
jienų” keleiviai, Marijona Žu- 
tovvtas, kuri atkeliauja pas sa
vo gimines, Magdaleną Rimkus, 
14434 Chicago St., Dolton, III., 
ir p. Antrokas, kuris atkeliau
ja pas Robertą Shaikų,v 6404 
So. Rockwell St.

Apie šių keleivių pribuvimą, 
Chicagon, pranešime vėliaus.

šiuo laivu iš Lietuvos grįžo, 
rodos, ir keletas kitų lietuvių. 
Tarp jų buk esą dainininkas 
V. Benderis ir buvusi p-lė J. 
Aleksaitė.

T. Rypkevičia.

GARSUS
RED CROSS

BATELIAI MOTERIMS
Visi Nauji!!!

Didelis naujų paternų pasi
rinkimas.

Nauji Baltieji.... Naujos kom
binacijos. Viso am- $£* Cft 
žiaus prisitaikymas Q«wU

VYRAMS IR 
JAUNUOLIAMS 
Oxfords!!

Odiniai padai
Crepe padai

NAUJI BALTI
RUDI IR BALTI
JUODI IR
BALTI

NAUJI BALTI

MERGAITĖMS ir

Vaikams
Poli Parrott ir Star Brand 

Bateliai.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

GERIAUSIAS 
PIRKINYS 
CHICAGOJ

Prisitaikinkite 
DABAR!!

2.45 2.98 3.45
Garantuoti vien tvirtos odos 
bateliai $5.00 pinigais ir nauja 
pora, jei 
pieriaus
ILGIAU

rasite bent kiek po- 
bet kur bateliuose.
DfiVfiSIS, ILGIAU 
LAIKYS

savo vaikui dabar.Pasirink
Mieros iki 3 ir visų pločių 

AA iki D.

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

Atdara Sekmadieniais iki 2:00 vai. popiet.
......................  1 'i>* ............... .......... —

Atdara Sekmadieniais iki 2:00 vai. popiet
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KAIP LIETUVIAMS TEKO UŽ LENKU) 
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.” nn geg. 17, 18, 20, 

21, 22)
(Tęsinys)

Praleidę naktį pas ukrainietį 
ūkininkų ėjome toliau, bet ne
lengva buvo musų kelionė. Vi-

JONAS VALAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 22 d., 2:30 vai, popiet, 
1940 m., 'sulaukęs pusės amž., 
gimęs šakių apskr., Nauja
miesčio parap., Bartkų kaime

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Aldoną, kuri rūpina
si %idotuv|mis, seserį Petro
nėlę Stanaitienę, švogerį Pet
rą, brolį FranciŠkų Valaitį ir 
jo žmoną Marijoną ir dauj! 
kitų giminių; Lietuvoje— z 
brolius Antaną ir Justiną ir 
jų šeirrią.

Priklausė prie Teisybės M. 
Draugijos.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma- 
fl žeikos kopi., 3319 S. Lituanica 
| Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., 
fl gegužės 25 d., 9:30 vai. ryto B iš kopi. į Nativity parap. baž- 
| nyčią, 37th ir Union, kurioje 
įj atsibus gedulingos pamaldos i už velionio sielą, o iš ten bus 
j nulydėtas į šv. Kazimiero 
| kapines.

Visi a. a. Jono Valaičio gi- 
; minės, draugai ir pažįstami 
| esat nuoširdžiai kviečiami da- 
| lyvUuti laidotuvėse ir suteikti 
| jam paskutinį patarnavimą ir 
> atsisveikinyaą. Nuliūdę lieka, B Duktė, Sesuo, Brolis ir kitos 1 Giminės.

Laid. D:fekt. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138—1139.

sur švaistėsi ginkluotos ukrai
niečių grupes ir pastojusios 
mums kelią kelis kartus neno
rėjo praleisti. Jei tik pasirodė, 
kas yra lenkas ar žydas, tai uk
rainiečiai viską nuo jų atėmė, 
paliko tik apatinius rubus ir 
taip juos paleido toliau eiti. Bet 
kadangi mes mokėjom rusiškai 
susikalbėti, tai musų daug ne
kliudė.

Valgyli mažai ką turėjom, o 
nusipirkti niekur nebuvo gali
ma. Bet penkias dienas, beveik 
nieko negavę valgyti, nuėjom 
gal du šimtus kilometrų iki 
miestelio vardu Šokai. Čia dar 
užtikom traukinį ir į jį susė
dom toliau važiuoti. Gatvežėlis 
buvo silpnutis, ir vos galėjo pa-, 
vežti. Lyguma tai dar šiek-tiek 
slinko, bet į kalną nevaliojo į- 
važiuoti. Tai mes kareiviai išli
pę turėjom jį stumti. 0 žmonių 
traukinio vagonai buvo pilni 
kaip musių, buvo susėdę net 
ant vagonų stogų.

Vargas, Skurdas.
Vargais-negalais pasiekėme 

miestą Rowno. Čia vienoj baž
nytėlėj vyko atlaidai. Reikėjo 
stebėtis kaip blogai čia žmones 
atrodo. Dar taip blogai apsiren
gusių nebuvau matęs. Kai ku
rios merginos iš veidų buvo 
gražios, bet kaip pažiurėjai į jų 
apsivilkimą, tai buvo tikrai į 
baidykles panašios. Vyžais ap
siavę, o blauzdas tai turėjo bal
ta drobe apvyniotas ir virvele-

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

SOO NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip ’/ž 

DIDELIŲ KAURU 

BARGENAI
Neatsiimta flxf>. 8x10,0*1*4, 0x15,11x10 
Vertė nuo $7 Ik) $G5. Dabar $3 Iki $29 
Nauji 0x0, 8x10, 0x1*2, 12x18, 10>/axl5 
Vertė $34 iki $80. Dabar $10 iki $12 

ir aukiC-iaii.
15 0x12 tikru orlentaliij, 50 kitokių 

Micron 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
1000 Jardų karpetų po 50c ja r d Ir uukfič. 

200 Naujas Vėl ve t 0x1*2 $18.50.
300 NaujuH AVIltona 0x12 $34.50. 

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI.

0208-lė S. KACINK—Dienomis, 3 vakarus

LU I LiMU Visas Pasaulio
Dalis 

KV1ETKIN1NKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankletams 

ir, Pagrabams
3316 So. Halsted Street

i Tel. YARDS 7308

A. +A.
DOMICĖLĖ ČAPIENĖ, po 

tčvais Šatkaitė
Persiskyrė su šiuo f pasauliu 

gegužės 21 ,d,, 5:40 yal.. vaka
ro’, 1940' m., sulaukus pusės 
amž., gimus Lietuvoj, Taura
gės apskr., Šilalės parap., De
bilų kaime.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliudime 

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

Kūnas pašarvotas 3638 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 pąmaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys ir kitos gim.

Laid. Direkt. Antanas M. 
Phillips, tel. YARDS 4?08.

NELA URŠULE MEDALINSKIENĖ

ir jų šeimyną ir kitas gi 
tzimierą ir Klemensą; se

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 jų šeimyną, pusbrolį Joną 
Mikšiuną, pusseserę Barborą Lukienę ir jų šeimyną ir kitas gi
mines. Lietuvoje paliko 2 brolius 
šerį Agniešką Andrijaitienę ir jų šeimynas ir gimines.

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

Iš namų biis 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.

mis suraišiotas. Suknelės btivo 
jau pigiausio, blogiausio perke
lio.

Bernai buvo sermėgomis ap
sivilkę, su drobiniais marški
niais, kurių kalnieriai buvo rau-
donais siūlais išvedžioti. Visi at-
rodė tokie nuskurę, kaip mes 
buvom po pirmojo karo.

Pasiekėm Babonowicz’ą. čia 
btivb labai daug pristoję trau
kinių, ir paklausėm savo maši
nistei kur musą traukinys eis. 
Į Vilnią, jis atsakė. “Į Vilnių 
su pilnais vagonais žmonių eis 
ir kiti traukiniai, bet aš patar
čiau jums,” draugiškai prašė 
mašinistas, “važiuoti sti manim. 
Mes Vilnių gal pasieksim, o su 
kitais visaip gali būti”.

Mes supratom kėnie dalykas, 
pade jom savo mašinistui ir po 
ligota, vargingos keliohes paga
liau pasiekėm .Vilnią.

Valgyti!
Čia dasigaVę pirmiausia puo

lėm valgyti. Vienus pietus nusi
pirkom už pinigus, o kitus ga
vom nemokamai nito Raudono
jo Kryžiaus. Kol atvažiavome į 
Vilnių tai per tris dienas visiš
kai nieko nebuvom gavę val
gyti. Pinigų aš dar turėjau 41 
zlotą, bet maisto niekur nega
lėjom nusipirkti, nes jo niekur 
nebuvo.

Namo sugrįžom rugsėjo 30d., 
naktį. Negaliu suprasti tų mo
terų. Kai važiavom į karą — 
jos raudojo, o kai, grįžom tai 
vėl raudojo. Juokiausi, gal ne
norėjo, kad mes grįžtume.

Bolševikai.
Beje, grįžtant prie tų bolše

vikų. Bloga buvo prie jų. Da
bar, kur mums artimos Lietu
vos dalys pakliuvo po sovietais, 
tai žmones nebeturi druskos
nei žibalo, ir viskas nepaprastai 
brangu. Putini rugių 50 rublių, 
o vienam kiaušiniui trys rub
liai. O kaip ponus jie mličijo! 
Atrodo, kad jiems visi čia pO- 

rrLąi. Rudenyj, Į j^ ‘bųvp 
šalta, tai bolševikai jiems liep
davo eiti maudytis, o paskui 
versdavo ant smėlio kočiotis. 
tPo to juokėsi ir aiškino jiems, 
kad kaip darėte vasaros metu, 
tai taip darykite ir dabar.

Kaip tik sovietai atėjo, tai 
žmonės iš Melagėlių bažnyčios 
išėjo ir pradėjo jiems dėkoti. 
Sako, mus išgelbėjo te. Bolševi
kų Vyresnysis čia pat įėjo į 
bažnyčią, ir pamatęs Kristų pri
muštą prie kryžiaus, tai tuoj 
paėmė, atplėšė jį nuo to kry
žiaus ir pasakė, tai kad žmonės 
girdėtų, “Idi tovarišč na svobo- 
du”! Paskui jis dar pridūrė 
žmonėms su pajuoka, sako, 
“Jums gerai kad išgelbėjom 
nuo karo, o kodėl jąs šitą žino- 
gėlį nuo kryžiaus nepaleidžiat?”

“Ponai”.
Kitą kartą, kai žmonės ėjo 

namo iš Dūkšto bažnyčios, tai 
bolševikų kareiviai sustoję lau
kė “kada pradės eiti mužikai.” 
Bet jie stebėjosi, kad ėjo vis
“ponai” ir “ponai”. “Mužikų” 
visai nematė.

Bet toj bažnyčioj buvo vieii 
musų žmonės, paprasti ukihin- 
kai> ir jokių į “ponų” ten nebu
vo. Tai, matykite, koks pas ru
sus gali būti gyvenimas, kad 
musų nuskurę, nuvarginti žmo
nės jiems “ponais” atrodo. O 
kad jus pamatytOmėte kaip jie 
savo kareivius blogai maitina! 
žuvim supuvusia ip prie; jos tru
pučiuką aliejaus primeta. Viši 
jie tamsus ir atrodo dar baises
ni, negu kad mes atrodėin kai 
po mūšių iš Lwowo namo grį
žom.

Tai čia jums, Dėde ir Dėdie
nė, parašiau didžiumą ką paty
riau karo lauke. Teko matyti 
didelių baisenybių. «Prie musų 
yra Žano dvaras. Jeigu kas man 
butų davęs tą dvarą ir būt pa
sakęs, kad už tai pabūk vieną 
dieną karo fronte ir tokioj bai
mėj kokioj man teko būti, tai 
bučiau pasakęs, pasilaikyk dva
rą ! Bet jeigu galėčiau išvažiuo
ti Amerikon, per tokius pat pa

vojus, tai važiuočiau ir nesigai
lėčiau savo gyvybės. .• 1

Pas muš Velykos buvo šaltos 
ir sniego buvo labai daug, dau
giau kaip pep Kalėdas.. Net at- 
ramentas, ir tas buvo sušalęs.

Labai dėkoju Dėdienei, kad 
nepatingėjote parašyti, ir ačiū 
už margučius ir Už angliškas 
dainelės ir angliškus žodžius. 
Bandysiu išmokti.

Tuo tarpu mes esam sveiki ir 
linkstu!, laukiam Jūsų atsaky
mo, ir laukiam pavasario, nes 
vis dar sninga, vis dar šalčiai. 
Sudiev!

. < K. Velička
Bal. 14, 1940.

Kaniūkų Kaimas, 
Dūkšto Paštas, 
Švenčionėliai.

(GALAS)
(Rytųjų šitoj vietoj, tilps ki

tas laiškas iŠ Lietuvos. Už šia
me numeryje baigiamą įdomių 
laišką dėkojarii’ ch'eagiečianis 
pp. S. Veličkoms.)

Įvairios Mintys 
Aplankius Lietuvių 
Tautiškas Kapines

— Skaitytojų Balsai —
Belankant kapus, bežiūrint 

į užrašus ant akmenų-pamink- 
lų, prisimena daug, labai daug, 
senų draugų ir pažįstamų bei 
visuomenes veikėjų, kurie jau 
čia ilsisi amžinai. K

Užmigę Draugai
Čia “Dėde” Šernas, čią-, B. 

Vargšas, dr., A. J. Karalius, 
dr. K. Kasputis, dr. Bagočius, 
J. Čeponis, Julius Mickevičius, 
“Dėdė” Mišeika, Marė Jurge- 
lionienė, Butautas, Aleksandra
vičius, Masonas A. Jokantas, 
drg. KulikaUškfts, Buragas, ir 
daug kitų vi^ūbmenėš darbuo
tojų, kurių 'berašant nesuspė
jau atsiminti!11'P ■

•> ;< rrj • •
Ir skaičius nauju-1 kapų, nau

jų paminklų i kapinėse auga su 
kiekviena dįpjąą.;Beskaitliuo- 
jant buvusius . draugus, kurie 
jau čia guli, .savaime kyla klau
simas, kur daugiau gerų drau
gų, ar čia, ar. gyvijų tarpe?

Artinasi Kapų Puošimo : 
Diena

Kapinių—puošimo diena ar
tinasi. Giminės bei draugai 
klupinėja, dabina kapus savo 
artimųjų, sodina įvairiaspalves 
gėles prisimindami savuosius 
ir buvusius draugus.

Gal būt lietuvių tarpe įsi
gyveno perdaug didelis atsidė
jimas kapų puošime.

PUošia ne tiktai Kapinių Puo
šimo dienai, su neribotu saiku, 
bet net puošiami ir prieš Ka
lėdas, su žaliomis ir raudono
mis apklodėmis, kurias prieš 
pastaruosius kelerius metus, 
kaž kas sugalvojo.

Paminklai
Tas pats yra'ur sU pamink

lais. Statomi yra dideli, bran
gus, iki dviejų-trijų tūkstan
čių Vertės akmenys, ir tai pri
vačių žmonių, ne Visuomenės 
kokiam atžymėjimui. Milžiniš
kos pinigų skaitlinės yra su
dedamos į tuos brangius pa
minklus.

O ką gero tie brangus ak
menys, stovėdami ant kapų, 
kam suteikia? Jei bėht paten
kinimą tiems, kurie juos nu
perka? Tiek pinigų, kati butų 
suhaudojama gyvųjų reikalams, 
varde mirusiojo, kuriam tie 
brangus paminklai statomi, tai 
daug geresnė atmintis pasilik
tų Visuomenėje, negu tas ak
muo. ' :

čia nėra mintis, kad pamink
lų visai nereikia, tik čia kal
bama apie brangiuosius. Miru
siam nesvarbu, ar ant jo kapo 
milioninis hiauzoliejus ar ma
žai, kuklus akmuo, pranešan
tis pasauliui, kad jjs čia ilsisi, 
atlikęs savo gyvenimo kelio
nę. ' K. C.

PERSONAL 
Asmęrių Ieško 

PAIEŠKAU MOTERS, vidutinio 
amžiaus, kad butų kiek pasiturinti 
ir pamokyta arba biznierka. Aš esu 
vaikinas ir turiu pastovų, gerai 
apmokamą darbą. Rašykite Box 
2358—1739 Sp. Halsted St.

■■■"■....... I ........... ...................................... ....

SITUATION WANTED 
lęško Darbo

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

REAL ESTATE FOR SALE 
N am ai-Žemė Pardavimui

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
BARGENUS

FURNITURfe-FlXTURĘ FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardayirtiui
Pardavimui naujos mados ta Ver

no fikčeriai, elektrinis šaldytuvas, 
pigus laisnis ir pigi renda.

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

MOTERIS IEŠKO namų ruošos 
darbo ar padėti virti restaurante, 
patyrusi vienam ir kitam darbuo
se. 3032 S. Emerald Avė., 2 aukš
tas, priešaky.

Po 6 flatus namai nuo $5250. Po 
2 flatus nuo $3000.

A. C. ERICKSON, State 3800

SUSIRINKIMAI

MERGINA bendram ruošos dar
bui, virti nereikia, gali priimti ir 
ateivių. Kreiptis į krautuvę, 3311 
Fullerton Avė., tel. Belmont 3542.

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

PARDAVIMUI BIZNIAVA nuo-

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

Reikia merginos dirbti taverne už 
veiterką. 2900 So. Emerald Avė.

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- 
Uc 8242.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

Sekmadienį Pavasarinis 
“Naujienų” Piknikas

Liberty Darže
i..--.i;■.n '........ ii.'i.'i..... . . ■■■■■ ........... ......

“Naujienų”
Pav. Pikniko 
Darbininkai

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

A. Vaivada
Milda Vaivada
Mr. Skurkis
A. Narbutas
J. Pučkorius
X. Shaikus
P. Galskis

, J. Martinaitis
J. Tumosa
J. Chcpaitis' i >

P. Balčiūnas
J. Ascila
P. švelnis
J. Gumauskas
Mr. Jasmontas
K. P. Deveikis
J. Shumakaris
Mrs. Šmotelienė
Mrs. Radžienė
O. Vilienė
Miss B. Laucaitė
Mrs. Bernice Tumas
Mrs. Radišauskienė
Mrs. Balčiūnienė

Visi suminėti draugai yra 
prašomi susirinkti darže apie 
10 vai. ryto.

“N” ADM.

“Jaunimas” ir Vėl 
Rengiasi Paminėti 
Tradicines Jonines

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui, paprastas virimas, 
geri namai, $10.00. Buckingham 
3432.

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.

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

HELP WANTED—MALĖ
Darbininkų Reikia______

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

TUOJAU reikalingi salesmenai. 
Patyrimas nebūtinas. Atvykite pa
sikalbėti ir patirti. Pageidaujama, 
kad turėtų pardavinėjimo gabumų. 
Malosoff Plumbing and iieating

Supply Company 
5205-9 S. State fc't. 
Tel. Kf|iwood 5109

MARQUETTE PARKE
Artesian Avė. netoli 63 gatvės, 2 

flatų mūrinis namas 6 ir 7 kamba
riai, apšildomav, 2 karų garažas, 
kaina $6900. Mažas įmokejimas.

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

7 kambarių residencija; galima 
padaryti 2 flatus, platus lotas, ga
ražas. Kaina $3500.

Mes turime visokių bargenų, na
mų it farmų, galima pigiai pirkti 
arba mainyti, pasiskubinkite.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avė. 

Telefonas Republic 3713. 
Vakarais—Prospect 0176.

REIKIA BUČERIO. Atsišaukti 
Šiandien. 4554 So. Rockwell St.

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.

REIKALINGAS patyręs TROKO 
draiveris. Rašykite apie save laiš
ku Box 2359, 1739 So. Halsted St.
...............u 11 11 ■■■   — ...................................... ■■■—i...

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI fornišiuotas kambarys 
garu šildomas. Vyrui. 3325 S. Lowe 
avenue, antras aukštas.

PATOGUS kambarys dėl ženotų 
arba merginos. 937 W. 34th PI. Tel. 
Yards 5341.

RENDON FORNIŠIUOTAS kam
barys maža šeima—gera transpor- 
tacija. Šaukite po 5 vai. Telefonas 
Prospect 6139.

RENDON GRAŽUS fornišiuotas 
kambarys prie mažos šeimynos. Ge
ra transportacija. 1810 So. Peoria 
St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

TIKRI BARGENAI
Pardavimui mūrinis namas su 

valgykla ir tavern bizniu, namas 
ant 2 lotų, 50x125, 5 kambariai 
viršuj. Biznis senas. Randasi prie 
kryžkelio.

Pardavimui 2 murinės cottage, 
po 6 kambarius. Viskas moderniš
kai įrengta, nebrangiai.

Pardavimui virš 100 lotų, su 
visais įrengimais.

Išparduodu paminklus, nes žemė 
reikalinga. Parduodu pigiau negu 
kainavo. Kainos nuo $15 ir aukš
čiau.

MRS. A. BITTIN
3958 W. lllth St. Tel. Beverly 0005

25 AKRAI arti žinomo ežero ir 
vasarnamių, 2 Vii mylios nuo mies
telio, yra kiek vaismedžių. Budin- 
kai taisytini, geras vištų ir vaisių 
ūkis. $900.00. Imkite vidurnaktinį 
busą šeštadienį, čia atvyksite sek
madienį ir tą pačią dieną, sugryšite. 
Hamson-Osborn, Hart, Mich.

5 KAMBARIŲ KATĖDŽĖ, karštu 
vandeniu šildoma, 39 pėdų lotas 
—$3200. JOHN BREJCHA, 4024 W. 
16th St. Lavvndale 5701.

FARMS FOR SALE 
U kiai 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, Pa.

Rengia išvažiavimą birž. 23
Chicagos lietuviai šiemet ir 

vėl galės švęsti tradicines lie
tuviškas Jonines, kaip jos šven
čiamos Lietuvoj. Taip praneša 
Juozas Poška, laikraščio “Jau
nimas” redaktorius, paskelbda
mas, kad ketvirtas metinis 
“Jaunimo” išvažiavimas, kuris 
įvyks sekmadienį, birželio 23 
U. Sunset Parke, bus šiemet 
paverstas į senovišką lietuvių 
celebraciją.

Pernykštis “Jaunimo” išva
žiavimas sutraukė apie 4,000 
žmonių. Jame dalyvavo ypatin
gai didėlis skaičius musų jau
nosios kartos. Poška sako, kad 
birželio 23-čiota dienos Joninės 
šiemet tikisi sutraukti daugiau 
lietuviško jaunimo negu bile 
kada nors pirmiau Chicagoje 
buvo vienon vieton susirinkę.

Joninių smulkmeniška pro
grama šiuo laiku dar nėra ga
tava paskelbimui, anot redak
toriaus, bet ji bus paskelbta už 
kelių dienų. —J. I. S.

Sekmadienį Pavasarinis 
“Naujienų” Piknikas

Liberty Darže

TIKRAS feARGENAS. Parsiduo
da bučernė. Geroj vietoj. Lietuvių 
apgyventa. Priežastis liga. 2242 W. 
23rd Place.

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.

VVHOLESALE 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 hacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS. 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi- 
cago, III. Phone Republic 6051.

1,,^,„Į,,,,  ..................................................... .Oi

BUILDING MATERIAL

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.

8039 S. Halsted St. 
CHICAGO, ILL. 
I H' M. .  ... į ...........

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

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

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

40 AKERIŲ FARMA su triobo- 
mis, gera žemė, prie gero kelio, 
Michigan valstijoj, Lietuvių kolo
nijoj. Parduosiu pigiai. J. GUDE
LIS, 3341 Evergreen Avė.

FARMS—TO EXCHANGE 
Ūkiai Mainais

MAINYS Į NAMĄ — 160 AKRŲ 
farmą Wisconsin, geri budinkai. 
2845 Paliner St., Armitage 7949.

■" u ......................................liuli* u i u

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos ,

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS & LOAN 
ASSOCIAT1ON OF CHICAGO 

2202 W. Cermak JRoad
CANAL 8887 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ft* Paulina gat)
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NAUJIENOS, Chicago, III.

JAU TIK 2 DIENOS BELIKO IKI “NAUJIENŲ” 
PAVASARINIO PIKNIKO. .

Jeigu oras bus gražus, o atrodo kad bus, tai j 
“NAUJIENŲ” PIKNIKĄ suvažiuos visi “NAU
JIENŲ” skaitytojai, jų draugai ir rėmėjai.

Ten tyram ore sueisime su savo draugais ir 
pažįstamais, ir kartu pasilinksminsime, smagiai 
pasijuoksime iš gražių J. Žuko sutaisytų žaismių 
ir linksmai laiką praleisime.

Ten smagiai pašoksim prie pirmaeilio orkestro 
šokių muzikos, kuri skambės daržo pavilione per 
visą dieną.

Ten pasilinksmirisime, sekdami lošimus, ku
riuos surengs susirinkę jaunuoliai, pasisvečiuo- 
sim ir pasidalinsim skaniais užkandžiais, kuriuos 
parūpins pikniko šeimininkės, malšinsim trošku
lį prie gerai aprūpinto baro.
....“NAUJIENOS” jau 26 metai kaip tarnauja lie
tuvių visuomenei ir yra įsigijusi plačios minios 
pritarimą ir draugiškumą. Todėl sekmadienį visi 
į “NAUJIENŲ” Pavasarinį Pikniką Liberty Dar
že, buvusioj Dambrausko farmoje.

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS

Vakar ir užvakar 
kami chicagiečial:

Theodore Mandiu,
North California avenue;

Charles F. Schuller, 64, 8229 
South Ashland avenue, (buvo 
mirtinai sužeistas prie 69th ir 
Ashland, mirė šv. Kryžiaus li
goninėj), ir

Gretcjhen Sink, 64, 
South Halsled street.

Nubaudė $70,
Ir Kaštus,
Už 390 Svarų

BRIDGEPORT-— Stearns 
Lime and Stone Company Brid
geporte, 27th ir Halsted, vakar 
užsimokėjo $25 ir kaštus, o

-

ŽUVO se-

61, 5000

137nuo

NAUJIKNŲ-ACMTC Telephoto
Gcn. Andre Corap, dėl 

kurio nesugebėjimo naciai

—
Penktad., gegužės 24, 1940

PIENO STREIKAS
NESIBAIGIA

LABAI JDOMIOS
W.P.A. DARBŲ 
PARODOS

cobs užsimokėjo $50 ir kaštus 
už nedada vinių 390 svarų trin
to akmens W.P.A. administra
cijai. WPA pirko 27,500 svarus 
akmens, bet atrodo, kad prista
tyto akmens svoris buvo netei
singas. Bausmę firmai ir Jacob- 
sui paskyrė miesto teisėjas Mas- 
ten.

Franciją. Tokį kaltinimą 
padare premjeras Rcynaud.

Naujienose

pačios Naujienos • 
, *•« nandinerot?
-—■—— --------------------- -ite-—-— -----------------------

Šįvakar L.S.S 
Centrales Kuopos 
Susirinkimas
Rinks Delegatus į Konferencijų.

Draugai! LSS Ccntralinės 
kuopos susirinkimas įvyks šį
vakar kaip 8-nips,'“Naujienų” 
bute. į

Susirinkimas bus svarbus, nes

LSS konferencijos, kuri įvyks 
apie birželio 25 d. Kad tiksliau 
prisirengus prie konferencijos, 
šiam susirinkime kuopa tuiės 
pagaminti įnešimus LSS labui 
ir taip pat išrinkti delegatus į 
konferencijų.

turi gana daug ir savo naminių 
darbų, kuriuos reikia aptarti ir 
sutvarkyti. Todėl, draugai, pri
bukite visi į susirinkimų, nes 
kuopos darbai jus prie to šau
kia. —Kuopos Organizatorius

© Damen avenue gatveka- 
ris, netoli 35 S. Hoyne, suva
žinėjo ir sunkiai sužeidė 3 me
tų mergaitę, Virginia Vetter, 
gyvenančių tuo adresu. Nelai
mė įvyko tėvų aky vaizdo j.
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SEKMADIENĮ

NAUJIENŲ
Radio Programas

DAINUOS KVARTETAS ir 
nežinoma viešnia, kuri dainavo 3 savai
tės atgal.

Už atspėjamą jos vardo mes pasiūlome 
dovanų—gražų Vilniaus Albumą, pir
miems penkiems asmenims.

Taipgi dalyvauja: 
“NAUJIENŲ” RAŠTINE 
ir “GRAMATIKOS MO

KYKLA.”
18 STOTIES:

W. G. E. S.
1369 KILOCYCLES

11 VALANDĄ RYTO
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9 Antradienį į mokyklą iš-1 
ėjo dvi jaunos mergaitės. Jos 
mokyklos nepasiekė ir iki šiol 
negrįžo namo'. Jų ieško tėvai. 
Mergaitės yra, 12 metų Doro- 
thy Trischmann, 7654 Ingleside 
avenue, ir 13 metų Patricia 
Lewis, 7705 Evans.
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VAKAR CHICAGOJE
O Kriminale grand džiurė 

vakar išteisino keturis polici
jos detektyvus, kurie buvo kal
tinami neteisėtu žmonių areš
tavimu, kad iš jų kyšius išgau-

Vakar buvo penkta pieno iš
vežiotųjų streiko diena. Kelios 
“didžiosios” pieninės vis griež
tai laikosi savo nutarimo nu-i 

■ r ti išvežiotojams
,;30 nuo $48, ir jokių kitų pa
siūlymų nenori svarstyti.

Vakar ir užvakar reiškėsi di
delis jėgos naudojimas kaip iš 
vienos, taip ir iš kitos pusės. 
Buvo daužomi “straikalaužiau- 

nrių” pieno įstaigų ir krautu- 
ta igai, . artomi pieno tro

bai, o McIIenry apskrity j buvo 
apgriauta McHenry Dairy Com- 
pany pieninė. Streikieriai gavo 
plytga ių, lazdų ir kumščių.

Išvažiotojai jau sutiko su al
gų apkarpymu, bet pieninės sa
ko, kad jie “siūlo perinažai”.

Mero Kelly ii* valdžios arbi
trą torių pastangos streiką tik

ri joti ikišiol nedavė jokių re-

Su rytdiena pasibaigs kelios 
labai įdomios parodos Chicagoj, 

algas iki kurias surengė W.P.A. adminis
tracija, norėdama supažindinti 
piliečius su įvairiais darbais, ku
riuos šios įstaigos darbininkai 
— bedarbiai atlieka.

Kam laikas leidžia ir kas ši
tokiais dalykais įdomaujasi — 
būtinai parodas aplankykite, jei 
ne šiandien, — tai rytoj.

čia Dirba Lietuviai.
Viena įdomiausių parodų yra 

surengta adresu 1400 Wcst 
Washing‘on Bulvaras, kur ran
dasi centras taip 
“Omnibus Library” 
Šitam skyriuj, kaipo 
mokami darbininkai,

Apie 100 mažesnių Chicagos 
pieninių su unija sutartis pasi
rašė ir pienų pristatinėja.

Keturi streikieriai vakar buvo 
areštuoti prie Leinont Dairy 
pieninės Bridgeporte, adresu 
840 West 31st Street. Jie kalti
nami “betvarkės kėlimu”.

lietuvių, taipgi ir 
spaudos, praeities 
klasifikuoja kny- 

prieš 1800, ruošia

Sako, “Nebijokit
Roosevelto, Hitleris
Jusy Neužmirš”

vadinamo, 
projekto, 

pilnai ap
dirba keli 

lietuviai.
Projekto viršininku yra p. H. M. 
McCullen.

Šio skyriaus darbininkai daro 
vertimus iš 
kitų ateivių 
ir dabarties, 
gas išleistas
bibliografijas apie įvairias šalis 
ir žmones, pavyzdžiui, Grenlan
diją, kuri dabar daug figūruo
ja žiniose; daro ateivių spau
dos ir veikėjų bibliografijas, vi
sų Chicagos laikraščių žinių su
rašą nuo 1833 metais, ir 1.1. 
(1833 metais Chicagoj pasirodė 
pirmas laikraštis.)

Visi tie įdomus darbai dabar 
yra rodomi publ kai. Parodos 
valandos čia nuo 9 ryto iki 11 
vakaro.

plačių Lapeliai Chicagoj.
Vakar ir užvakar vakare Chi

cagoj, daugiausiai Northsidėje, 
kas tai paskleidė mažus, ranki
niu presu spausdintus lapelius, 
u užrašu, ‘‘Amerikos vokiečiai!

Nebijokit Roosevelto! Neikite 
karan už Anglijos pinigus! Hit-I 
;eris jūsų neužmirš! Heil Hit
lerį”

Lapeliai daugiausia buvo su- 
kišci į pašto dėžutes arba prili
pinti prie automobilių.

Valdžios teisingumo departa
mentas pareiškė, kad lapelių 
platintojai turi žodžio laisvę ir 
jiems negalima tokius atsišau
kimus uždrausti dalinti.

Bet pašto departamentas kal- 
i n.nkų ieško, nes nori iškolek- 
dio.i iš jų paštų. Mat, niekas I dėlės vertės darbus, kurie ne
neturi teisės į pašto dėžutes dė-|ša visuomenei 
ti medžiagų, nepersiųstų per pa
štų.

Rašytojų Paroda.
Kita įdomi W.P.A. Rašytojų 

paroda vyksta adresu 433 East 
Erie street. Čia kitų projektų 
surinkta įdomi ir svarbi istori
nė medžiaga apie ateivius ir jų 
veikimą, yra redaguojama į 
knygas ir brošiūras, čia paro
dos valandos nuo 1-mos iki 10- 
tos šiandien, ir nuo 1-mos iki 
5-tos rytoj.

Pasirodo, kad ’ yra W.P.A. 
darbininkų, kurie “dirba” pasi
rėmę į lopetas, bet kur kas di
desnis nuošimtis tų darbininkų 
nuoširdžiai dirba svarbius, di-

dėlę naudą. Rs.

Birželio Pirma — 
askutinė Diena

Mokesčiams Mokėti
Aštuonios dienos beliko su

mokėti pirmą dalį 1939 metų 
real-estate taksų. Terminas pa
sibaigia 'birželio 1-mą. • Po to 
reikės mokėti pabaudų.

Ikišiol apskričio iždas mokes
čiais surinko $21,500,000, apie 
$6,500,000 mažiau, negu per tą 
patj laiką pernai.

Keturi Žmones Žuvo 
Prie South Bend

Pereitų penktadienį prie 
South Bend įvyko automobilio 
nelaimė, kurioj trys žmonės bu
vo užmušti, o vienas sunkiai 
sužeistas. Vakar ir sužeistasis 
pasimirė vienoj viteos ligoninėj.

Užmuštieji buvo:
Robertas W. Paulus, 29;
Juozas Balint, 24;
Wkiliam F. Bollinger, 40,
George Balis, 24,

ir

<

• Chicagos sveikatos depar
tamentas žada pradėti regulia- 
res Chicagos alinių inspekcijas, 
kad patikrinti ar savininkai jas 
užlaiko sanitariai.

e Policijos departamentas 
vakar paskyrė keturis detek
tyvus į specialį skvadų, kurio 
tikslas bus kovoti prieš “penk
tų koloną” Chicagoj, ypač “prieš 
sabotažą pramonėj.”

• Illinois gvardijos 33-čia 
divizija šaukia 500 karininkų į 
laikiną tarnybą, kurios metu 
jie bus lavinami naudoti įvai
rius moderniškus ginklus, kaip 
šautuvus, minosvaidžius, kul
kosvaidžius, etc. Pratimai įvyks 
Camp Logan stovykloj, prie 
Ziono.

“Žaibo karų” Chopin mokyk
lai, 2240 Rice street, vakar su
rengė keturi jauni berniuką’. 
Dėl kokios tai priežasties jiems 
nepatiko mokyklos principalas 
ir jie išdaužė 51-ną mokyklos 
langą.

Priteisė Miestą 
Mokėti $20,000

59 metų chicagictis Arthur 
O’Connell įvažiavo į miesto pa
statytą tiltą po Northvvestern 
gelžkelio bėgėmis po Clark gat
ve. Jis užvedė bylą ir vakar 
apeliacinis teismas priteisė mie
sto 'valdybą sumokėti O’Con- 
nell’ui $2'0,000. Mat, tiltas ne
buvo apšviestas, ir miestas už 
apsileidimų turi prisiimti kal
tę.

Rytoj “Pirmyn” 
Choro Šokiai 
“Padangėse” 
\ _ _____________

“May Frolic” — Nariams, Rė
mėjams, Draugams.

Rytoj, gegužės 25 d., Chica
gos Lietuvių choras “Pirmyn” 
rengia nepaprastus pavasarinius 
šokius, “May Frolic” žiemos se
zonui užbaigti.

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

Rengėjai parinko šokiams sa- 
’ę, įrengtų ant stogo Wcdgc- 
wood viešbutyj, kuris yra apie 
12 aukštų aukštumo. Gatvėj gal 
karšta, bet tokiam aukštyj pa
prastai būna gražu ir vėsu.

Rengėjai kviečia visus savo 
jaunus ir senus draugus atsi
lankyti ir smagiai praleisti va
karų. Bus gera muzika ir va
karėlis bus pamargintas gražio
mis dainomis, vaizdeliais ir į- 
vairiomis lietuviškomis ;ai m”- 
mis. Bilietai tik po 75c. Juos 
galima gauti pas visus choristus 
arba šaukite HYDe Park 3440.
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