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SĄJUNGININKU ATAKOS SUSIAURINO 
VOKIEČIU KORIDORIŲ PRANCŪZIJOJE

Vokietijos nuostoliai sunkus; vien Į Aus
triją pasiųsta 60,000 sužeistų kareivių.
PARYŽIUS, Francuzija, ge

gužės 26. — Peronne - Bapau- 
r.ie • apylinkėje, Francuzijoje, 
sąjungininkų armijos susiauri
no nacių koridorių. Tas kori
dorius, kuriuo vokiečiai veržia
si j pajurj, buvo 30 iki 35 my
lių platumo. Pereito šeštadie
nio pranešimai sako, kad kori
dorius sakytoj apylinkėje beli
kęs tik 12 mylių platumo. Ki
ti pranešimai kalba, kad* jis 
esąs 20 mylių platumo.

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

26. — Francuzijos karo mini-

jos armijų, korpusų, divizijų 
ir kitokių kariuomenės dalių.

Pašalintų karininkų vardai 
nepaskelbti. Jų vieloms užim
ti paskirti kiti karininkai. Tas 
pats komunikatas paduoda var
dus septynių pulkininkų, kurie 
tapo pakelti į generolus.

Francuzijos generolai paša
linti dėl to, kad jie nesulaikė 
Vokietijos kareiv’ų veržimosi 
per Meuse upę, kad jie leido 
priešams paimti sustiprintas 
sąjungininkų pozicijas Meuse 
linijoje.

Tuo tarpu Vokietija siunč’a
NATi.TTENŲ-ACMJe Telephoto

Galais, Francijos uostas, kur dabar eina smarkus mūšiai

ITALAI REIKALAUJA KORSIKOS
ROMA, Italija, geg. 26. — 

Agitacija prieš sąjungininkus 
Italijoj varoma prakalbomis, 
raštais ir paveikslais. Iš šitos 
propagandos atrodo, kad Itali
ja šoks j karą, tačiau kada 
šoks, tai nežinia.

Daugiausia kalbama apie 
Korsiką, kurią italai nori at

imti iš Francuzijos. Ir gal būt, 
kad italai pirmiausia atkreips 
savo žygius į ją, jeigu jie im
sis karo ve ksmų.

Italijos laivų kursavimus į 
vakarus Viduržemio jura iki 
birželio 10 dienos sulaikytas. 
Laukiama los dienos, nes grl 
būt ji. pasirodys svarbiu me
mentu Mussolinio politikoje.

MINIA UŽPUOLĖ 7 KOMUNISTUS
ILLINOIS MIESTELY

PEKIN, III., geg. 26. — Sep
tyni komunistai pereitą šešta
dienį dalino šito miestelio re- 
zidenc'niame distrikte lapelius. 
Komunistų lapeliai kaltina pre
zidentą Rooseveltą vedant J. 
Valstijas į karą.

Pekin gyventojai užpuolė ko-

— jų tarpe dvi moteriškes — 
pasislėpė teismo pastate. Gy 
ventojai apsupo pastatą, lauk
dami komunistus išeisiant iš 
jo.

Šerifas Guy Donahue davė 
komunistams pasirinkimą: ar
ba jis palydės juos iki mieste

sterija išleido komunikatą šeš
tadienio vakare, užvardintą 
“Bausmės”. Komunikatas sako, 
kad vyriausias sąjungininkų 
armijų kemanduotojas, genero
las Weygand, pašalino iš va
dovybės 15-ką franeuzų gene
rolų. Pašalintų generolų tarpe 
buvo komanduotojai FrancuzL

daugiau tankų į Francuzija, 
siunčia juos į mušius pajūry, 
kur dabar kautynės eina smar
kiausios.

Francuzijos karo vadovybė 
praneša, kad Vokietijos nuo
stoliai mūšiuose yra dideli. 
Vien į Austriją pasiųsta 60,- 
000 sužeistų nacių kareivių.

komunistas

40 nacių lėktuvų su- Vokiečiai paėmė de
naikinta

Traukinys 4šrRary- 
žiaus į Italiją, su

laikytas

Organizuoja jaunuo 
menę krašto ap

gynimui
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

26. — Simplon - Orient eks
presinis traukinys, bėgąs iš Pa
ryžiaus per Šveicariją į Italiją 
tapo sulaikytas. Aiškinama, 
kad jis sulaikytas reikmenų 
taupmimo sumetimais.

LONDONAS, Anglija, 
26. — Karo ministerija

Nacių agentai vei 
kia Francuzijoje

geg. 
atsi

šaukė į jaunuomenę — amžiu
je 18. ir 19*/2 metų — pakvie
timu stoti į savanorių burius. 
Šitie būriai eis specialiai jiems 
paskirtas krašto apsaugos pa
reigas. Jie organizuojami kra
što ąpgynimui, jeigu naciai įsi
veržtų į Angliją.

LONDONAS, Anglija, 
26. — Pereitą šeštadienį 
nešta, kad dar 40 Vokietijos 
jombonešių nušovė arba sunai- 
<ino Britanijos karo lėktuvai. 
?ačių britų žuvo dešimt lėk
tuvų. Britanijos lėktuvai nepal
iaujamai atakuoja nacių susi
siekimo linijas, aliejaus rezer
vus, kovoja nacių lėktuvus ir 
jombarduoja aerodromus.

geg. 
pra-

šimtis tūkstančių 
nelaisvių

Švedija turi ru o š t i 
apsigynimus, Įspėja 

valdžios atstovas

munistus. Vienas 
įšoko į pravažiuojantį busą ir 
tuo budu paspruko. Kiti šeši

pakraščio, kad jie galėtų va
žiuoti savais keliais, arba areš
tuos.

Airija organizuoja 
savanorius

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
2’3, — Išleistas šeštadien’o va
kare Vokietijos karo komuni- 
<atas sako, kad naciai, besi
verždami pajūrio linkui ir ap
supdami sąjutigininkų kariuo
menę ^Belgijoj, paėmė dešimt s 
tūkstančių nelaisvių. Skaičius 
belaisvių nacių rankose didėja 
nepaliaujamai.. Vokiečiai sunai
kino šimtus sįiungininkų tan
kų. ' .

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
26. — Premjeras Reynaud įspė
jo franeuzus apsisaugoti nuo 
klastingų Vokietijos agentų 
įsakymų ir alarmuojančių pra
nešimų. Vokietijos agentai, sa
ko premjeras, skleidžia • klai
dingus pranešimus proklamaci
jomis, per telefonus, leidžia 
įsakymus valdžios atstovų var
dais, ir net jo paties, premje
ro, parašą suklastuoja.

Jis taipgi įspėjo nepasiduoti 
Vokietijos agentų propagandai, 
kurios tikslas yra atitolinti 
Francuzją nuo Anglijos.

Padegė aliejaus tan 
kus Rotterdame

LONDONAS, Anglija, geg. 
26. — Oro ministerija šešta
dienį paskelbė, kad Britanijos 
ėktuvai atakavo nacių alie- 

, aus sandėlius Rotterdame ir 
padegė du didelius aliejaus tan
elis.

DUBLIN, Airija, geg. 26. — 
Premjeras Emanon de Valeru 
atsišaukė į Airijos gyventojus, 
ragindamas juos organizuoti 
savanorius krašto apsaugai.

Airija yra karo zonoje, 
reiškė jis. Jai reikalinga 
sauga. Airiai turi ruoštis 

iškovotas savo laisves.

Vokiečiai prisiruošę 
sunaikinti visą Frau-

STOCKHOLM, Švedija, geg. 
26. — Švedija varo vajų su
kelti $12’0,000,000 'vidaus pa
skolą krašto apsaugos reika
lams. Kalbėdamas d'deliam su
sirinkimui, krašto apsaugos mi- 
nisteris P. E. Skold pareiškė.- 
Galingos tautos vartoja visas 
priemones, kokias lik turi, sa
vo tikslų atsiekti. Švedijos pa
jėgos apribotos. Tač'au ir prieš 
švedus stovi pavojus, ir jie 
privalo ruoštis savo kraštą, sa
vo laisves ir savo teises ginti.

KRIAUČIŲ UNIJA KOVOJA 
KOMUNISTUS

NEW YORK, N. Y., geg. 26. munistai. Iš šitų vienetų ir pa- 
— International Ladies Qar-' sitraukc moteriškų rūbų siu- 
ment NVorkers Union (moteriš 
kų rūbų siuvėjų unija) pasi 
trailkė'iš Darbo Nepartinės 
jungos (Lygos).

Nepartinės Lygos kai 
riuos vienetus yra užgriebę

j- vėj^ unijos atstovai. Jie ta- 
,. čiaii pasiliko tose Nepartinės 

Lygos grupėse, kurių komuni
stai nestengė užgriebti.

Ateinančiąv savaitę prasidės 
International Ladies Garmert 
Workers unijos konvencija.ko-

ti

euzijos armiją
Reikalauja regis
truoti ir sužymė

ti svetimšalius

Amerikos ambasa
dos štabo narys areš

tuotas Anglijoje

Del žemės drebėjimo 
žuvo 300 žmonių Pe

ru respublikoje

pa- 
ap- 

gin-

Pataria nedaryti 
keblumų Anglijai

Britanijos darbinin
kai prižada išpildyti 

savo pareigas

BOMBAY, Indija, geg.
— Mohandas K. Gandlii 
įspėjo savo sekėjus indusus 1 1 • A «■••• • •

vėl 
ne

daryti Anglijai einamuoju mo
mentu keblumų.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
26. — Hitlerio vyriausybės at
stovas šeštadienį pareiškė, kad 
vokiečiai savo laimėjimams 
Holandijo.ie, Belgijoje ir Fran
cuzijoje iki šiol tevartojo tik 
trečią dalį iš 5,000,000 vyrų ar
mijos. 65 nuoš’mčiai nacių ar
mijos, sako tas atstovas, kol 
kas visai nevartoti. Ir kai Vo
kietija mesianti į mušius vi
sas savo pajėgas, tai franeuzų 
armijos bus sutriuškintos.

55,000 japonų žuvo
Hitlerio slaptas gin
klas laimėsiąs karą

WASHINGTON, D. C., geg. 
26. — Atstovų rūmai užgyrė 
bilių, kuris skiria aštrias bau
smes už skleidimą pragaištin
gos šaliai agitacijos ir už va
rymą pragaištingo šaliai darbo 
Jungt. Valstijų armijoje.

Senato teisių pakomitetas, 
užgyręs šilą bilių, nuo savęs 
dar rekomendavo įterpti reika
lavimą, kad butų suregistruoti 
visi svetimšaliai (nepiliečiai) 
Jungt. Valstijose ir nuimtos jų 
pirštų žymės.

WASHINGTON, D. C., geg. 
26. — Pranešama, kad ryšium 
su Anglijos vajumi pr’eš “penk
tą koloną”, prieš Vokietijos 
agentus, tapo areštuotas Ame
rikos ambasados Londone šta
bo narys. Valstybės departa
mentas Washingtone atsisakė 
patvirtinti arba paneigti šitą 
pranešimą. Valstybės sekreto
rius liuli pareiškė, kad jis ne
gali neko pasakyti dėl šito 
pranešimo.

LIMA, Peru, geg. 26. — Pe
reitą penktadienį Peru respub
liką ištiko žemės drebėjimas. 
Sekmadienio pranešimai sako, 
kad dėl drebėjimo 300 žmonių 
žuvo, o mažiausia 2,000 buvo 
sužeista.

Prezidentas verbuos 
privačius ekspertus 
krašto apsaugos rei

kalams

Sąjungininkai dar 
gali išgelbėti 

padėtį
geg.LONDONAS, Anglija,

26. — Britanijos karo ministe
rijos atstovas pareiškė, kad pa
dėtis Francuzijoje yra labai 
sunki. Tačiau koordinuotos są
jungininkų pajėgos gali ją iš
gelbėti. Nėra pagrindo, pasakė 
tas atstovas, prarasti viltį.

LONDONAS, Anglija, geg. 
26. — 200 Britanijos darbinin
kų unijų, reprezentuojančių 
5,000,000 darbininkų, atstovai 
pereitos savaitės gale davė at
sakymą valdžiai, kad jie atliks 
visas pareigas, kurios jiems 
bus uždėtos ryšium su ' darbu 
krašto apsaugos interesuose.

Iš 1,000 delegatų, kurie da
lyvavo konferencijoje, tik ke
turi balsavo prieš dąrbo sąly
gų apsunkinimą. Tie keturi, 
nesunku suprasti, yra Stalino 
garbintojai.

CHUNGKING, Japonija, ge
gužės 26. — Kinijos' karo ta
ryba praneša, kad nuo balan
džio 30 dienos iki gegužės 16- 
tos 55,000 japonų kareivių žu
vo mūšiuose Kinijoj. 200,000 
vyrų Japonijos armija išvystė 
ofensyvą Honan ir Hupeh pro
vincijose. Japonai tikslo neat
siekė, sako kinai, bet pražudė 
55,000 vyrų. Tai rodo, kad 
ponijos galia pradedanti 
smukti. '

Ja-
SU-

Internavo 5,000
asmenų

Prašo sulaikyti alar 
muojančias žinias

Areštavo nužiūri 
mus užuuolikus 

ant Trockio

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
26. — Hitlerio vyriausybės at
stovas pareiškė, kad naciai pa
vartos naują ginklą kare su- 
sąjungininka’s, kai tik jie už
kariaus Belgiją. Sakytas nau
jas Vokietijos ginklas esąs taip 
galingas, kad jis greitai su
triuškins bet kokį sąjunginin
kų pasipriešin’mą ir karą pa
baigs. (Kalbas apie “naują gin
klą” tenka imti atsargiai. Sa
koma, vokiečiai skleidžia jas 
tikslu demoralizuoti britus ir 
franeuzus, pakirsti jų pasiti
kėjimą savimi.) 7

Nusižengimai kai
nuoja kas metai 
po $12,000,000,000

Sąjungininkai užsa
kė dar už $100,000,- 

000 lėktuvų

BATAVIJA, Holandijos Ry
tų Indija, geg. 26. — Holan
dijos Rytų Indijoje internuo
ti 5.000 asmenų, kurie yra ži
nomi arba nužiūrimi kaipo hit
lerininkai arba kaipo Holandi
jos priešai.

LONDONAS, Anglija, geg. 
26. — Francuzijos karo vado
vybė kreipėsi į Britanijos val
džią prašymu neskelbti visų in
formacijų, kurias ji turi apie 
sąjungininkų kariuomenės pa
dėt} Belgijoje.

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
Areštuotas 

Jesus Rodriguez
sika, geg. 2’6.
leitenantas
Casas ir penki kareiviai. J e 
areštuoti ryšium su pasikėsi
nimu prieš Leono Trockio gy
vybę pereitą penktadienį.

Jugoslaviją siunčia 
auksą Į J. Valstijas

ATĖNAI, Graikija, geg. 26. 
J-— J Graikiją atgabenti trys 
vagonai Jugoslavijos (' aukso. 
Auksas siunčiamas toliau — į 
Jungt. Valstijas.

,'^r U o-’ ‘ - A*

GRAND RAPIDS, Mich., ge
gužės 26. — čia laikoma 34- 
ta metinė konvencija pątikrini- 
mo valdininkų (probation of- 
ficers). Konvencijoj padaryti 
pranešima1’, kurie apskaičiuoja, 
kad kriminaliai nusižengimai 
Jungt. Valstijpms dabartiniais 
laikais kas metai kaštuoja dvy
lika bilionų dolerių.

Į šituos kaštus įeina taip 
kriminalistų padaryti nuosto
liai, kaip ir valstybės išlaidos 
kalėjimams ir kaliniams užlai
kyti, teismams, policijas patai
sos namas ir tt.

Kriminaliniai nusižengimai 
yra sunki našta šaliai. Dar ar
šiau yra tai, kad tokių nusi
žengimų skaičius ir tokių nu
sižengimų kaštai vis didėja.

NEW YORK, N. Y., geg. 26. 
— Pereitos savaitės gale są
jungininkai užsakė pastatyti 
jiems Jungt. Valstijose lėktu
vų dar už šl00,600,000. Kartu 
su tais užsakymais, kurie bu
vo duoti pirmiau, dabar sąjun- 
g’ninkai jau bus užsakę Ame
rikoje pastatyti jiems lėktuvų 
ir padirbti jų dalių viso $820,- 
000,000 sumai.

WASHINGTON, D. C., geg. 
26., — Prez. Rcoseveltas keti
na pašaukti privačius eksper
tus krašto apsaugos reikalams. 
Jis ketina sudaryti krašto ap
saugos koordinavimo tarybą, 
susidedančią iš privačių ir iš 
valdžios ekspertų. Š tą prane
šimą padarė prezidento sekre
torius Stephen Early.

Ekspertai bus pašaukti iš 
pramonės, žemės ūkio, iš dar
bininkų unijų, iš finansų sri
ties ir iš suvartotojų grupių. 
J'e tarnaus kaip valdžios pa
tarėjai.

7 , K Į

Amerika neparduos 
karo laivu kitoms 

šalims
WASHINGTON, D. C., geg. 

26. — Čia pasklido gandas, kad 
britai nori pirkti Jungt. Val
stijose karo laivų skraidolių 
(destroyers). Ryšium su šituo 
gandu Jungt. Valstijų laivyno 
vyriausybė pareiškė, kad Ame
rikos laivynas neparsiduoda 
(not far sale).

“Naujienų” Pinigų 
Siuntinio Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po
piet.

1...
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St. Miščikas-žiemys.

Rumunija ant bedugnes krašto...
(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA)

(Tęsinys)
Ar tuo Ir užsibaigė juodviejų 

romanas? Sunku tikėti, nors p. 
Lupesku įžengė į moteriai kri
tišką' amžių artindamosi prie 
pusšimčio metų amžiaus. Itet 
istorijoje turime nemaža pavyz
džių, kurie mums sako, jog po 
tokio didelio prisirišimo am
žius nevaidina jokios rolės, tuo 
labiau, kuomet moteris turėjo 
tokios nepaprastos įtakos savo 
meilužiui. Ludvikai Prancūzijo
je tai patvirtina. Pati Lupesku, 
paskutinį kartą vykdama po 
Gogos paskyrimo ministeriu 
pirmininku, užsieniu, sustojus 
Paryžiuje pasakė ironingu bal
su, jog negrįšianti daugiau Ru
munijon, nes “Karolis užsima
nė vienas valdyti kraštą”.

Tuo Karolio meilužė davė su
prasti, kad jos pasitraukimas 
nesurištas su Karolio atšalimu 
prie jos, bet vien politiniais su*- 
metimais Įvykdintas, kad paro
dytų, jog jo valdyme neturi jo
kios j takos jo meilužė. Bet savo 
šiais ironingais žodžiais p. Lu
pesku, aiškiausiai davė visiems 
suprasti, kad anksčiau ji kartu 
su Karoliu valdžiusi Rumuniją.

Tiesa, pati p. \ Lupesku nie
kad nesigynė, jog ji neturi įta
kos savo vainikuotam meilužiui 
valstybiniuose reikaluose, prie
šingai, davė daugeliui suprastų 
jog tik jos įtakos dėka Karolis 
neiškrečla keistesnių šposų dėl 
savo staigaus ir nenusistovėju* 
šio budo bei menko prasilavmi- 
mo.

valstybių,
kiti pa

bet vis- 
asmens 
spręsti

Ir reikia pasakyti, jog po šio 
Lupesku išvykimo, prasidėjo 
keisčiausias ir žiauriausias Ru
munijos bei Karolio valdymo 
istorijos lapas. Nepaprasti šau
dymai, šokinėjimas nuo vokie
čių prie Santarvės
ihlnlstėrių keitimas ir 
našus dalykai...

Po šio, gan menko, 
gi pakankamo Karolio 
apibudinimo, nesunku
kodėl Rumunijoje nėra pasto
vios linijos nei užsienio, nei vi
daus politikoje. Maža to, iš Lo 
aišku, jog Rumunija, kaip savo 
bajorija, taip savo valdovu, žen
gia senai pramintu Rusijos ca
rų keliu prie pražūties ir tik 
gaila, jog kraštui gali tekti 
brangiai užmokėti iki tas galas 
ar kuris nors pasikeitimas Ru
munijos gyvenime įvyks.

14. Karolis kitus savo mastu 
nematuoja...

Visi žino liaudies išsireiški
mą apie kunigus, kuriame sa-

elgtis žmonėms, kaip jie moko, 
bet ne taip, kaip jie patys el
giasi, nes jų elgesys pakanka
mai nuodėmingas.

Panašiai butų galima pasaky
ti apie Karolį atsižvelgiant į jo

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

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

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

JOS. F. BUDRIK
Furnitute House

nas būdamas ir dargi dabar, 
valdydamas kraštą, darė viską, 
ką norėjo ir nesiskaitė nei sū 
papročiais, nei su įstatymais, 
garbe ar karališkos šeimos iš
didumu, bet visai kitoniškai 
žiuri į savo jaunesniojo brolio 
Mykalojaus (nereikia maišyti 
šio Mikalojaus vardo su Karo
lio sunumi, taip pat Mikaloju
mi, kuriam Mikalojus apie kuri 
dabar kalbame — yra tikras 
dėdė) elgesį bei gyvenimą.

Reikia pasakyti, jog Karolio

savo broliui grįžti sostan ir vis
gi šiandien to pat brolio, pasie
kusio savo tikslo, yra atstum
tas ir dargi ištremtas į užsieni.

Kuomet Karolis grįžo 1930 m. 
birželio mėn. į sostą, jo brolis 
Mikalojus buvo Regentų tary-

artimus santykius su viena mo
terimi, kuri negalėjo tikėtis bū
ti jo, kaip karališkos giminės 
įsmens, moterimi, bet visgi, ne
žiūrint te, Mikalojus bene 1931 
m. su minėta moterimi apsive-

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

NEEDLECRAFT SERVICE, tNC.

PATTERN 2540
Gėlės išsiuvinėjimui lovos kapai.

CO>R. i**o,

BEDSPREAD MOTlPS
No* 2540

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefrirtas POfttŠMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mirte Būti iš geriausių rnainų, 
daug dulkių Išimta Pėrkatit $7*65
5 tohuš Ar daugiau ........ •
PETROLEUM CARBOU COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas •

Tax ekstra.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
| 1739 Jfo. Halsted Št, Čhfeago, tll.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė....

1 Adresas.....................
' Miestas ir valstija.

No. 2540

NAUJIENŲ- AČME Telephoto
Ėdna L. Joimson denitmstniojū, kaip ji ir Aiiiūti- 

kos motinų lygai priklausančios niotorys Aąųtlylų sveti
mos valstybės parašiutistns 
—- ===£=====£&& raix

dė, tiesa, slapta ir be karališ- balandžio mėn. 9 d. pasiuntė 
ko leidimo, kas skaitėsi ne’legtV Vainiko Tarybai paskutinį laiš- 
liu veiksmu ir kiekvienu mo- ką, kuriame pareiškė griežtai, 
mentei šios vedybos įstatymų1 jog niekuomet negalvoja skirtis
keliu galėjo būti panaikintos.

Reikia pripažinti Mikalojaus 
taktą šiuo atžvilgiu jis nevedė 
nei slapta iki buvo valdiškoje 
vietoje ir nariu taip vadinamos 
Regentų Tarybos, nes kaip tik 
apsivedė iš Regentų Tarybos 
pasitraukė, tuo norėdamas duo
ti suprasti, jog nutraukia visus 
ryšius sli karališka gimine ofi
cialiai, nenorėdamas duoti pro
gos kitiems blogai kalbėti apie 
karaliaus giminės narius, lyg 
tai galėjo sumažinti ar padidin
ti jau ir taip skandalingą kara-

su savo žnionai
šis laiškas buvo perskaitytas 

Vainiko Tapyboj ė,' dalyvaujant 
pačiam Karoliui; Perskaičius Š 
laišką, Karolis pasakė:

—Negaliu parodyti nuolaidu
mo, kuomet liečia vieną iŠ ma
no artimųjų, kad tuo sumažin
čiau savo karališko autoriteto 
ir todėl prašau prilaikyti maiio 
broliui karališkos šeimos statu
to tryliktą straipšnį, nors laiš
ke išreikšti jausmai yra kilnūs,

žiuriiit iš žmottiškUnio taškare-^ 
giou-. ,

Viši TaVybdš Dūriui pritarė 
Karolio nūoDloftei, tik vienas 
profesorius Chorga prašė, kad 
Mikalojui butiį duota dar tam 
tikras laikas pagalvoti, bet ki
ti nesutiko ir princas Mikalojus 
buvo nubaustas, jis išvyko į už
sienį kaip karališkos valdžios 
neklaužada.

Bet Visgi MikėlojuB daug 
aukščiau stoVi Už savo brolį, 
kuris jam pritaiko karališkos 
šeinios statuto straipsnius, nės 
jau virš dešimt metų vedęs ir 
ne tik neapleido savo žmoną, 
bet dargi nieko negirdėti apie 
kitas jo turimas meilužes šalia 
žhioiTbB, kUoniBt Karolis, šian
dien stovįs valstybės ir šeimos 
doros sargybojtj Hb’esielgia savo 
asttieiliškamte gyvėrtiille, kaip ir 
aukščiau, kuolu et jam pačiam 
taikė tuos pačius statutų para
grafus.

Bet gyvenime jau taip būna: 
kiekvienas sU UUsižeminimi 
priimąs aukštą Vietą ar sostą, 
dažniausiai Virsta išdidžiu ir de
spotu, kiekvienas nedorėlis, pa
gyvenęs, kurį laiką ir išsiaikvo- 
jęs pradeda kalbėti apie dory
bės, Neišimtis ir Karolis.

Bėt, aišku, niekas, tuo labiau 
pats Karolis tragiškai nežiūri 
šiuos paragrafu pritaikymus ir 
abudu broliai) nors viens nuo 
kito toli gyvendami gerai sugy
vena ir Mikalojus dabartiniu 
laiku yra savotiškas ypatingas 
pasiuntinys karališkos šeimos, 
nūs kur Teikia kokią, nors ypa
tingą misiją atlikti — atlieka
Jis.

(Bus daugiau)

Iš Lietuvos Dr. V. E. SIEDLINSK)
KAtJNĄS. — Jaunas lietu

vis kompozitorius Antanas Ra
čiūnas, kurio opera “Trys Ta
lismanai” su pasisekimu jau 
telinti metai eina Vaisi. Ope
roje, baigia rašyti naūją ope
rą, kur jau esanti įpusėta. Nau
joji opera bus vadinama 
da”. Ji bus baigta rašyti apie 
liepos pradžią.

M ii-

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THteRAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9Ž52

Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. Šeštad. ir 
Sek m. pagal sutaM

«Ui

dentistas
Pirm*, Trečiadienį, šeštadieių

4631 Sd» Ashland A vė.
YARDS «»94

AiLtid., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4«« SO. ASHLAND avė 
Ofiso vai.: Nud 2 iki 4 ir nito 6 iki 8 

vak; Nedėlioj pagal Susitarimą 
Ofiso Tekt YARDS 4t8t 

Namų Tel.l FROsPKCT 1930

DR. C. Z. VEZĖL’IS
DENT1STAS

4645 So* Ashland A Ve
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos huo 9 iki 8 vafcato. 

Seredoj pagal sutartį.

AKIU SPECIALISTAI
DR. BRUNO J.
ZUBRICKAŠ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd SL
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—b 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie 
niaiš pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

Bet Mikalojus labai daug kuo 
skiriasi nuo savo brolio Karo
lio ir teigiamomis ypatybėmis. 
Jis daug pastovesnis, aukštes
nio išsilavinimo, ne staigus, 
rinitas ir gan tykus žmogus.

Mikalojus visą laiką tylėjo ir 
laukė, jog pirmai progai pasi
taikius Karolis visgi įstatymų 
keliu legalizuos jo santykius su 
žmona ir ji (žmona) įgis tas 
teises, kurios jai priklauso. Tuo 
labiau jis turėjo vilties tili pa
siekti, atmindamas pačio Karo
lio praeitį, be to, jo nuopelnus 
prieš Karolį dėl jo grįžimo sos
tan. *

Bet Karolis visą laiką nero
dė nei mažiausio noro tą klau
simą liesti ir Mikalojus nutarė 
priversti Karolį pasisakyti šiuo 
klausimu, pareikšdamas, jog 
niekuomet nemanąs atsisakyti 
nuo savo dabartinės žnioiios ir 
skirtis dėl valstybinių 
sumetimų.

Kuomet karališkuose 
sė buVo švenčiamos 
1936 m., ir sutinkant
melus (1937 m.) Mikalojus 
švenčių iškilmėse nedalyvavo, 
nenorėdamas palikti žmoną ar
ba ją pasiėmus suteikti jai kar
čių valandų, kuomet rūmuose 
bus visuomet jai pažymimu, 
jog ji neturi teisių, nors ištekė
jus už Mikalojaus ir turės visuo
se apeigose eiti ne su savo vyru 
arba dargi kuriuo nors didžpo
niu arba ponia aristokratų kil
mės, bet kartu su liaudimi, ku
rios dukterimi sulig karališkų 
įstatymų ji yra. f

Kadangi Mikalojus buVo svei
kas, tai pastebėjo ne lik dvariš
kiai, bet ir pats Karolis jo ne- 
buvinią švenčių iškilmėse. Kuo
met-buvo užklaustas pats Mika
lojus, paaiškėjo, jog Mikalojus 
tuo norėjo pagtėitihti savo ve
dybų klausimo išsprendimą Į- 
statymų keliu. Jis davė aiškiai 
suprasti, jog tuo nori išgauti iš 
brolio Karolio jo vedybų pri
pažinimą.

Karolis pačiam broliui nieko

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
g— -j* g »

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDtlAtŠIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCK
- DIENĄ IR NAKTĮ

Visr^Telefonai YARDS 17414742 
'4605-07 ŠO. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

ar kitu c-

rumUo- 
Kalėdos 
naujus

4UW.-.«iU.

■

paspausti ką reikia ir netrukus 
pas Mikalojų atvyko balandžio 
mėn. pirmomis dienomis (1937 
m.) keturi valdžios atstovai, ku
rie turėjo už pareigą perkalbėa 
princą Mikalojų, kad jis atsisa
kytų nuo savo žmonos, bet Vi
so* pastangos nuėjo vėltui ir

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Maino 20 mėtų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciėlė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phohe YARDS 1373.

KitiLltetavhdDaEtaAi

DR. A. JENKINŠ
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ž500 West 63rd Street

Ofiso Valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 ’ Vai. vakaro ir pagal sutarti 
Oflro Tel. PRObPECT 6*731
Namų Tel. VIRGINIA 24Ž1

Kreivos akys

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Hiausyklto tautai »dto prograriių Antradienio i» Šeštadienio rirt- 
lt:O0 vai. ryto H W. H. L P. stotim (1486 K.) 

Mi POVILU tALTĖVllERU.

Laidotuvių Direktoriai
lAifiliiiilitiiVitiilililliųniidiili

NARIAI j
Chicagos,
Cicero Mį
Lietuvių CS 
Direktorių w 
Abociacijos ’

iiiniii.iiiiiiHtiiutiiiifiiiiiiiitiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOŠfc MIESTĄ 

DALYSE

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 Wešt 46th Štfeėt

_ ........................-___________________ _ :________ ____ ______________ _________ __

S. P. MAŽEIKA
3319 tiįtuhftįch Avenue

n, .tfc.— i-, t .irt .u——ir -r,t, ..'ri;  ;r „,rr.r, ž,?.

LACHAW1CZ IR SŪNUS
2314 Wešt 23rd Place Phbne Cdhal 2515
SKYRIUS; 42-44 East 108th Street TeL Pullman 1270

Yards 1139
Yards 1138

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVėštefii Arėhue Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
33(ri Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Westęrn Avė. Ph&ne GTbvehill 0142
1410 South 49th Čhurt, Cicero Vhnne Citėto 2109

X LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

B. J. RIDIKAS
3354 So. Aalsted Street L YARDS 1419

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tei. 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 

Tei. Kenwood 5107.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų. 7—b vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

~ KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi. 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan St

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną ’ 
dienų, išskiriant šeštadiehio vakarr 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464 .

Phone CANaL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 
sSeredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California AvenuC

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Šegal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

nuo 1—3 ir huo 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 6 vėl. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telėphone PLAZA 3200

ADVOKATAI

Dr. F, Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Nainų telefonas Brunswick 0597

Tei. YARDS 3146
VALANDOS: Nųd 11 ,ki 12, 2 ik 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 8. HALSTED ŠT

1

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn 

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

----- -

st
3395

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

feŪlTE 1701 
SO. LASALLE STREET

Rahdoiph 0331
11

7019 8. ARTfiSIAN AVĖ.
Hemloek 1940 h ..............—
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PITTSBURGH'O NAUJIENOS
pagaudavo katrą bėgant per ru- 
bežių be paso, tai už bandymą 
pabėgti niekam mirties bausmė 
negręsė.

Todėl Pruseika ar negalėtų 
kiek plačiau paaiškinti apię so
vietų įstatymus liečiančius pa
bėgimą užsienin. Kodėl jie to
kie? —Senas Pittsburghietis

s

N AIJTENU-ACMF Telepnoto
STATEN ISLAND, N. Y. — Campbell pasirengęs plaukti į Grenlandiją.

PITTSBURGHO 3-čio APSKRIČIO KUOPU 
IR SEIMO DELEGATU ATYDAI

PITTSBURGH, Pa.—Jau per 
daugelį metų SLA 3-čias aps
kritys, kooperuojant su kuo
poms, rengia savo metinius iš
važiavimus, kurie jau yra žino
mi Pittsburgho apylinkėje kai
po “SLA. Dienos”.

Šiais metais toji “SLA Die
na” Pittsburgho apylinkėje yra 
rengiama birželio 9 d., visiems 
gerai žinomam Lietuvių Ūkyje 
(Lithuanian Country Club), 
prie 51 vieškelio, netoli Airpor- 
to.

Tie metiniai apskričio išva
žiavimai visados yra linksmi, 
gražus ir sutraukia skaitlingai 
publikos, ne tik iš Pittsburgho,

savo apylinkėse turėtų gerai 
pasidarbuoti, kad kuodaugiau- 
siai lietuvių iš jų apylinkių da
lyvautų išvažiavime. Reikia pri
minti ir Seimo delegatams bei 
delegatėms, kad musų visų pa
reiga padirbėti šiam išvažiavi
mui ir patiems dalyvauti. Išva- 
žaivimo pasisekimas geriau .iai 
užtikrins delegatų kelionės ap
mokėjimą, o delegatai, dalyvau
dami išvažiavime, tarpusavyj 
pasikalbėsime pasitarsime apie 
kelionę ir kitais reikalais.
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Pruseika Turėtų 
Paaiškinti.

Kiek laiko atgal teko skaity
ti ‘Naujienose” aprašymą iš 
Lietuvos, kur Korespondentas 
rašo savo įspūdžius iš savo lan
kymosi tose Lietuvos dalyse, 
kilnos buvo atgautos iš Sovietų

liai iš tų Lietuvos dalių, kurios 
yra likusios po Sovietų Rusija.

Tame aprašyme yra pažymė
tas vienas į akį duriantis faktas, 
— tai sovietų Rusijos įstatymų 
žiaurumas žmonėms, kurie ban
do pabėgti iš sovietų rojaus j 
Lietuvą arba į kitas šaLs.

Pasirodo, kad tuo sovietų Ru
sijos įstatymu, jei yra sugau
nami tie žmonės, kurie nehga-

MADOS

timesnių apylinkių. Dažnai pa
sitaiko, kad į apskričio metinius 
išvažiavimus atsilanko ir žymių 
svečių bei viešnių iš tolimųjų 
kolonijų, kaip tai iš Chicagos, 
iš New Yorko, Bostono, Detroi
to, ir iš kitur. Mat, musų mies
tas yra pusiaukelyje tarpe lie
tuviškų rytų ir vakarų. Ar į vie
ną ar į kitą pusę važiuojant vi
sados Pittsburghas nėra iš ke
lio. Nėra mažiausios abejonės, 
kad ir šiais metais apskričio iš
važiavime turėsime svečių iš to
limųjų lietuviškų kolonijų.
Apmokės Kelionę Delegatams.

Kitas dalykas, šiais metais 
SLA kuopos ruošiasi prie savo 
Chicagos Seimo, kuris praside
da su birželio 21 diena Pittsbur
gho apskričio kuopos gana stro
piai ruošiasi jam. Apskritys jau 
per daugelį meti; savo" kuopų 
delegatų keliones lėšas apmoka 
— iš to uždarbio, kuris yra pa
daromas metiniuose išvažiavi
muose. Tad ir kuopos yra gy
vai suinteresuotos išvažiavimo 
pasisekimu.

Šiais metais SLA 3-čio ap
skričio kuopos ir Seimo delega
tai turėtų kreipti ypatingos do
mės į šį musų išvažiavimą, kad 
padarius tikrai sėkmingu visais 
atžvilgiais, nes iš musų apskri
čio yra 
legatų, 
burgho 
skritys
apmokėti. O apskričio finansai 
daug priklauso nuo šio išvažia
vimo pasisekimo.

Nėra Konkurencijos.
Tikrai yra malonu pažymėti 

tą faktą, kad šiais metais tarpe1 
apskričio kuopų ir paties ap
skričio yra geriausia kooperaci
ja, nes apskričio išvažiavimo 
dieną, birželio 9 d., nei viena 
kuopa niekur rtieko nerengia, 
kad nepakenkus išvažiavimui. 
Pittsburgho didžiosios draugi
jos irgi nieko nerengia ir ne
konkuruoja musų parengimui. 
Visi rengiasi į musų išvažiavi
mą.

Baigdamas dar kartą prime
nu visoms apskričio kuopoms 
ir Seimo delegatams, kad mes 
visi atliktume savo pareigą ir 
visi skaitlingai dalyvautumėm 
birželio 9 d. Lietuvių Ūkyje

Iki pasimatymo apskričio iš
važiavime. S. Bakanas

Pittsburghietiškos

Clevelando “Dirvos” 
Kazio Fuištikavimai.

Praeitam Pittsburgho “Nau
jienų” numery padariau pasta
bą tiems musų žmonėms, kurio 
vienaip kalba, o kitaip elgiasi 
SLA Seimo rengimo reikalais. 
Ir matomai mano pastaba tur
būt užmynė skaudžiai ant C’e- 
velando Kazio komo, kad jisai 
per savo 
duoda 
kišti į 
lūs.

Na,
Kazys parodo, kad jisai pats, to 

SLA. 3-čio Apskričio sekr.1 nepraktikuoja ko kitus mokina.

Patarė Bakanui nesikišti į Chi- 
cagos lietuvių reikalus, bet ji
sai pats tai gali kištis ir, žino* 
ma^ jam to niekas nedraudžia 
ir nepavydi.

Jei Kazys ir logiškai protau
tų, tai jis vistiek turėtų dasi- 
proteti, kad SLA Seimas nėra 
vien vietinės kolonijos reikalas, 
nes suvažiuoja delegatai iš pla
čios Amerikos ir Seimo rengi
mo reikalais turėtų būti atsi
žvelgiama į jų patogumą.

inainybę musų tokių pa t r j d.į 
kaip Kazys, kurie vienaip kal-

sakiau kas reikėjo pasakyti. O 
kad nelikti skolingu, tai dabar 
pasakysiu.

Pirmiausiai, noriu Kazio pa
klausti kam buvo Lietuvių E- 
konomiriio Centro suvažiavimo 
biznis atiduotas? Lietuviams ar 
svetimtauičams? Kaip žinome, 
tasai Lietuvių Ekonominio Cen
tro suvažiavimas buvo laiko-

Dirvukę” S. Bakanui 
vėjo, patardamas nesi- 
Chicagos lietuvių reika-

ir dar kartę Clevelando

Dėlei Lietuvių Biznio 
Atidavimo Svetimtaučiams.

Kas, kas, bet tik Jau. ne Cle
velando Kazys turgįų kitus kal
tinti dėl lietuvių1: įįžtiio atidavi
mo svetimtaučiams. 1 
kartą kalbėdamas, apie veid-

tyje, nors tame mieste yra 2 
lietuviškos svetainės. Bet musų 
patriotai laikydami savo suva
žiavimą viešbuty}, ir visą biznį 
atidavė svetimtaučiams, 
lietuviams, ir paniekino

denį, jie yra baudžiami mirtim. 
O jei kam pavyksta pabėgti, tai 
pabėgėlio tėvai, broliai, seserys 
ir kiti namiškiai likę sovietų 
jviisijoje yra baudžiami sunkių
jų darbų kalėjimu iki 20 metų 
ir jų visas turtas (jei jie turi 
kokio) yra konfiskuojamas. 
Reiškia, tėvas turi atsakyti už 
sunaus pabėgimą arba brolis už 
brolio, sesuo už sesers, ir 1.1.

Na, o jei prie caro Mikės bu
tų buvę tokie žiaurus įstatymai 
už pabėgimą, taip kaip kad da
bar sovietai turi, tai ar daug 
kas iš musų butų galėjęs at
vykti į šią šalį? Mums už pasi
šalinimą nuo kariuomenės, ar
ba už knygų nešimą arba už re
voliucinį veikimą teikėjo neš
dintis į užsienį. Jei už musų pa
bėgimą butų reikėję namiš
kiams atsakyti, tai ar daug kas

lietu-
Prae ta viskas svetaines.

• » I m • a •Tai tau ir patrijotai!

neišskiriant nei Leono Prūsei- 
kos?

Jei caro “Mikės” policija ir
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Musų naujas antrašas yra toks:

išrinkta gana daug de- 
kurių kelione iš Pitts- 
į Chicagą ir atgal ap- 
ir šįmet yra pasimojęs

B UIL DIN G COMPANY 
2716 tfest 42nd Street 

Tel. Lafayette 0331
Concrete ir Carnenter 

Senus—Statom
Namus. Apskaitliuojam 
nuostolius veltui. Mes 
sufinansuojam lengvais 

išmokėjimais

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted St, Chicago. HL
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Mieroa__________per Krutinę
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mentų jos yra t t±tm>u» ~ 
votų naujausių Europos kariškų 
šalių žemlapiu, parodančiu svar
biausias laivų ir orlaivių vietas 
ir linijas kelio tolumas nuo vie
nų ligi kitų vietų 35c arba 3 se
tai už $1, taipgi pas mane gali- 

a gauti visokias žoles bei šak
nis ant svarų, už pigesnį whole- 
sale prekę negu kitur.

M. ZUKAITIS
333 DEAN STREET,

Muro, 
Darbas—Taisom 
Naujus 
ugnies 
taipgi

HIGHER and HIGHER
Tas perstoto Chesterfield’s vis au
ganti populariikumą ir naujg, to 
vardo, pasekmingo Broadvvay vei
kalų, perstatant Marta Eggert, Leif 
Erickson, Blllie Worth, Lee Dixon, ir 
(kaip patomysit paveiksle) CHES- 
TERFIELD ClGARĖTUS.

Ar jūs rūkot cigaretą kuris yra vėsesnis 
kuris yra lengvesnis, ir geresnio skonio

o

jAr gaunat visą malonumą, kurį Chesterfield’s 
TIKRA KOMBINACIJA pasaulio geriausių cigarete tabakų 
suteikia milijonams rūkytojų kasdien . . . malonumą 
lengvesnio, vėsesnio ir geresnio-skonio cigarete?

Chesterfleld kombinacija tikrai patenkinas.......... „3

GERIAUS PAGAMINTAS, 
GERESNIAM RŪKYMUI
Kiekvienas Chesterfleld turi prisi
laikyti prie vieno tinkamo standardo 
kaslink didumo ir formos vėsesniam, 
geresnio-skonlo, ailkiai-lengvesni- 
am užsirūkymul. Chesterfields visaip 
yra tinkamai pagaminti suteikti jums 
clgaretg kuris tikrai patenkina. 
(Kaip matoma naujoj f Urnoj "TO- 
IACCOLAND, U.S.Ą."!

Norint gauti vieną 
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 St., Chicago. III.

Česnakai Padeda Žarn ’ 
'Tr>o',"s Pašalint"

Apsvaigus? Dažnai Kalva nkauda? Priežasti
mi gali būti žarnų apsino^fnimas nno Rėks
mingų bakterijų storojoj žarnoj. Ateikit-' 
Mandien ir Kaukite duosnią bandomąją pa
keli bekvapių DEARDORN česnakų tablečių 
TAVTf A T DYKAI. Pamatyk'!-' 
U T r pjausite j poras dienų!
Raukite DYKAI sampelj 
tinių. Parsiė-uoda visu se 
tinilae.

Sveikata ligoniams
n J
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jį nušauti jo miegamam kambaryje, bėt jį tiktai lengvai 
sužeidė. į

Niekam kitam nėra prasmės žudyti buvusįjį sovie
tų karo komisarą ir Lenino bendradarbį, kaip tiktai 
Stalinui. Galima neabejoji, kad tas pasikėsinimas buvo 
padarytas pagal Maskvos įsakymą. Mėksijoje, kaip 
spaudoje buvo .daug kartų minėta, Stalino žvalgybos 
agentai knibždėte knibžda.

Kokia valdžia, tokie ir jos metodai kovos su prie
šais.

St. Miščikas-žiemys

Naujas žingsnis į kapita
lizmą Rusijoje

(Musų specialaus korespondento)

*

APŽVALGA

Indija nedarys keblumų
Populiarus Indijos tautinio judėjimo vadas, Mohan- 

das K. Gandhi, atsišaukė spaudoje į savo pasekėjus, pa
tardamas jiems “nedaryti keblumų” Britanijos valdžiai 
dabartiniu kritingu momentų, kuomet Britanija veda 
mirtiną kovą su hitleriška Vokietija. Neseniai tokį pat 
patarimą Indijos žmonėms davė ir Kongreso partijos 
vadas, Nehru.

Kraštutiniai elementai Indijoje laikosi priešingo 
nusistatymo. Jie mano, kad Indija turi dabar “pasinau
doti proga”, kuomet Anglija yra bėdoje, ir sukilti. Jie 
negalvoja apie tai, kad toks sukilimas patarnautų Hitle
riui, kuris yra didžiausias tautų laisvės priešas.

Bet atsakomingi Indijos žmonių vadai yra pakan
kamai subrendę politiškai. Jie žino, kad anglų valdomo
je Indijoje vistiek yra šimtą kartų daugiau laisvės, ne
gu Vokietijoje po Hitlerio diktatūros jungu; ir jie tiki, 
kad toliau Anglija suteiks dar daugiaus teisių Indijos 
žmonėms, — kaip kad ji suteikė Kanadai, Australijai, 
Naujajai Zelandijai, Pietų Afrikai ir Airijai.

Dabar, kai svarbias vietas Anglijos valdžioje užėmė 
Darbų Partija, Indija ne tiktai nedarys keblumų Angli
jai, bet, gal būt, padės jai laimėti karą su nacių barba
rizmu.

PRIEŠ IZOLIACIJĄ

Pa Normano Thomaso- vado
vybe susiorganizavo “Keep A* 
meriea Out of War Congress’* 
(kongresas sulaikyti nuo karo 
Ameriką). Jį buvo pasižadėję 
remti įvairus visuomenės vei
kėjai ir rašytojai. Bet kuomet 
Hitleris įsiveržė į Holandiją, 
Belgiją ir Francuziją, o socia
listų lyderis Norman Thomas 
nesiliovė skelbti Amerikos izo
liaciją, tai daugelis to “kongre
so” rėmėjų atsisakė jame da
lyvauti. Jie mano, kad agitacija 
prieš Amerikos pagalbą demo
kratijoms dabartiniame kare 
šiandien gali padėti tiktai Hit
leriui.

Žinoma rašytoja Suzaime La- 
Follette, pav. 
turinio laišką:

“Šiuomi aš 
zignaciją iš
Out of Wai Congress’ New
Yorko skyriaus ir iš Kongre

so.

paskelbė tokio

į teikiu savo re- 
‘Keep America

Ateivių suvaržymai
Išdavikiški “penktosios kolonos” darbai Europos 

demokratinėse šalyse ąali turėti nemalonių pasėkų atei
viams šioje šalyje.”Jungtinių Valstijų kongrese*jau yra 
svarstoma visa eilė sumanymų apie ateivių suvaržymą. 
Siūloma ateivius registruoti ir pastatyti po policijos 
priežiūra; pašalinti juos iš dirbtuvių, kurios gamina 
lėktuvus ir amuniciją;' atimti bedarbių pašalpas, už
drausti užsiimti bizniu arba profesija ir t. t.

Tokių ir panašių sumanymų kongresas gaudavo ir se
iliaus, bet jie nepraeidavo. O šiandien nuotaika kongre
se tokia, kad aštrių įstatymų šalininkai g^li paimti vir-

“Dabartinėse aplinkybėse 
man atrodo, kad toks judėji
mas yra teorijoje utopiškas, 
o praktikoje padeda toms jė
goms, kurios darbuojasi, kad 
laimėtų pergalę totalitarinis 
barbarizmas...”

ANGLIJOS“ KOVA PRIEŠ 
HITLERĮ

žodžio, spaudos, organizacijų ir 
rinkimų laisvę. Savo valdžios 
palaikymui Jie vartojo žiau
riausias smurto priemones. To
kia priespaudos sistema, su
prantama, neturi nieko bendro 
su socializmu.

Anglijos darbiečių uždavinys 
šioje valandoje yra išgelbėti ne 
“plėšikišką imperiją”, bet savo 
krašto ir žymios dalies pasau
lio kultūrą, laisvę ir civilizaci
ją. Plėšikiška imperija yra ne 
anglų, o nacių, ir darbiečiai 
prieš ją kovoja. O bolševikai 
yra nacių talkininkai.

Ar anglams pasiseks nuo tų 
grobonių atsiginti, nežinia. To
dėl dar per anksti yra spėlioti, 
kokia tvarka bus Anglijoje, pa- 
'sibaigus karui. Tik šarlatanas 
gali šioje valandoje pranašauti, 
kad po karo Angliją valdys 
“plutokratija”.

Bet galima numanyti, kad, 
jeigu Hitleris bus pergalėtojas, 
tai Anglijos darbo žmonės il
gam laikui neteks viso to, ką 
jie buvo įgiję sunkiomis šimt
mečių kovomis.

Reikia pridurti, kad Darbo 
Partijos; atstovai užima svar
bias vietas > saldžioj e, bet jėgos 
įrankiai dar nėra jų rankose. 
Tik laivyno priešakyje stovi 
darbietis Alexander, bet laivy
no admirolai, armijos genero
lai, policiją ir teismai susideda 

turtingųjų klasių žmonių.iš

Milžiniška ateivių dauguma neturi nieko bendro nei 
su šnipais, nei su “penktąją kolona”. Bet komunistų, na
cių ir fašistų agentai savo viešais išsišokimais ir savo 
slaptais “skymais” prieš valdžią Amerikos publiką gąs
dina. Visi ateiviai jos akyse darosi “pavojingi”.

Todėl žmonės, kurie kokiu nors budu remia diktato
rių pakalikus, daro skriaudą sau ir kitiems. Kiekvienas, 
kuris gyvena demokratinėje . šalyje, privalo jos princi
pus gerbti, o ne griauti. Nes demokratija reiškia laisvę, 
o kas laisvės nebrangina, tas yra jos nevertas.

Kalbos apie koalicija
Pastaruoju laiku Amerikoje daug kalbama apie ko

alicinę valdžią, t. y. valdžią, sudarytą ne iš vienos parti
jos. šito sumanymo šalininkai sako, kad tokios valdžios 
sudarymas sustiprintų krašto vienybę.

Koalicijai pritariančių yra nemažai respublikonų 
partijoje. Republikonai dabar neturi vilties laimėti lap
kričio rinkimus; tai ne vienam jų ateina mintis į galvą, 
kad butų gerai pasidalinti valdžios vietomis su demo
kratais.

Šitoks dalykas yra beveik taip pat priešingas įsigy
venusioms Amerikoje tradicijoms, kaip trečias termi
nas. Amerikoje kuri partija laimi rinkimus, ta visas vie
tas administracijoje pasiima sau, — anot prezidento 
Andrew Jacksono, “pergalėtojui priklauso grobis”.

Partijų vadai šito įpročio laužyti kolkas nenori, 
bent kiek tai liečia administraciją. Rooseveltas koalici
jai priešingas. Oficialis republikonų partijos lyderis, 
Al£ Landon, irgi priešingas. Jie susikalbėtų negut tik
tai tame atsitikime, kai Europoje įvyktų kas nors labai 
nepaprasto.

Pasikėsinimas prieš Trockį
Pereito penktadienio ryte buvo padarytas pasikėsi

nimas prieš Leoną Trockį, kuris gyvena ištrėmime Mek
sikoje. Apginkluoti kulkosvydžiais, 20 gengsterių bandė

Vienas komu-naciškas “fiu- 
reriukag” rašo:

I

“Chicagos ‘Naujienos’ (ge
gužės 20 d.) sako: ‘Tai gali
ma sakyti, kad Darbo Parti
ja šiandien jau valdo britų 
imperiją’.

“O Darbo Partijos lyderiai 
yra menševikai (! — “N.” 
Red.). Taigi, žiūrėsime, ar 
tą imperiją bevaldydami jie 
įvykins joje socializmą.

“Jau nebe pirmas sykis 
darbiečiai buvo pašaukti plė
šikišką britų imperiją išgel
bėti iš bėdos. Bet kai krizis 
praeina, šitie menševikai (!) 
gauna saktį iš valdžios ir vėl 
plutokratija viską apžiojus 
tebelaiko. Taip bus ir po Šio 
karo.

“Anglijos Darbo Partijos 
lyderiams socializmas ne
apeina nei kiek daugiau, kaip 
Grigaičiui.”
Būti lyginamam su Anglijos 

Darbo Partijos lyderiais Gri
gaičiui nėra joks pažeminimas; 
priešingai, tai yra jam didelis 
komplimentas. . /

Bet vadinti tos partijos lydė* 
rius “menševikais” yra absur
das. Tas iš rusiško žargono (ne 
iš literatinės rusų kalbos) pa
imtas terminas reiškia tain tik
ros frakcijos pavadinimą Rusi
jos revoliuciniame judėjime. 
Anglijoje tokios rųšies frakci
nių pasidalinimų nebuvo ir nė
ra.

Anglijos Darbo Partija vado
vauja milžiniškai organizuotų 
darbininkų daugumai (o ne 
mažumai — “menšinstvo”), ir 
jau tas vienas faktas, kad ji 
sugebėjo suvienyti po savo vė
liava politiniai susipratusių ir 
veiklių darbininkų . daugumą, 
yra stambesnis žinksnis socia
lizmo kryptim, negu visi Rusi
jos bolševizmo “atsiekimai”. 
Po 22 metų bolševikų viešpata
vimo Rusijoje jie dar nedrįsta 
grąžinti Rusijos darbininkams

SANTYKIAI TARPE 
r TAUTŲ

Seniai, daugiau kaip prieš 20 
metų laiko, “Naujienose” buvo 
nurodyta, kokiais principais tu
ri būt pagrįsta darbininkiška 
tarptautinė politika. Tuos prin
cipus trumpai išdėstė savo “Ad
rese” Karolis Marksas, aiškin
damas Tarptautines Darbinin
kų Assočiacijos (Internaciona
lo), įsteigto 1864 m. Londone, 
tikslus ir siekimus. Į tas jo 
mintis, deja, iki šiol kreipdavo 
per mažai dėmesio socialistinė 
spauda, nors ji nuolatos kalbė
davo apie tarptautinį darbinin
kų solidarumą. Bet solidarumo 
nepakanka. Reikia taip pat ži
noti, kaip veikti ir kokio tiks
lo siekti.

Savo rašte Marksas griežtai 
pasmerkė diplomatijos apgau
lingumą ir nešvarias priemo
nes, kurios paprastai yra var
tojamos tarptautinėje politiko
je. Jisai ragino darbininkus 
studijuoti tos politikos paslap
tis ir su ja kovoti, susitariant 
“dėl bendro protesto”, ir —

“reikalauti, kad moralės ir 
teisingumo principai, kurie 
privalo tvarkyti santykius 
tarp atskirų asmenų, butų 
vyriausia taisyklė santykiuo
se tarpe tautų/*
Kovoti dėl šitokios užsienių 

politikos reiškia, anot Markso, 
“dalyvauti bendroje kovoje dėl 
darbininkų išsivadavimo.”

Šitas svambias mokslinio so
cializmo steigėjo mintis pami
nėjo savo straipsnyje J. Januš- 
kiš (“Nauj. Gadyne”, geg. 23 
d. 1940). Jų reikšmė darosi 
aiški ypatingai šiandien, kuo* 
met didelių valstybių valdžios 
savo politikoje su kitomis šali
mis nevengia, melo, klastos, 
sdktybių, veidmainybės ir ap
gaulės. .

Yra daug žmonių, kurie to
kiu politikos nėšvarumu gėrisi.

(Tęsinys)
Anot “Izvestija” kolektyvų 

nariai nedaro jokių patobulini
mų ir nedidina sėjamų laukų 
plotų nematydami sau asmeniš
ko pelno ir todėl valdžia, atsi
žvelgdama į esamą padėtį ir no
rėdama būtinai pakelti žemės 
ūkio produkciją, nutarė panai
kinti valdžios iki šiol laikytą 
kolektyvių ūkių planingumą ir 
visą iniciatyvą perduoti patiems 
kolektyvų nariams.

1 Taip sakant, žinokitės, daly
kite ką norite, dirbkite kaip no
rite ir mums nesvarbu kokiu 
budu jus padidinsite produkci
ją.

Bet tai nieko neduotų, jei tas 
produkcijos padidinimas neteik
tų asmeniško pelno patiems ko
lektyvų nariams ir todėl valdžia 
garantuoja, kad viskas, kas bus 
daugiau pasiekta, bus palikta 
kolektyvui ir visas pelnas bus 
sunaudotas ne kam kitam, kaip 
kolektyvui, tam kolektyvui, ku
ris tuos perteklius turės.

Tuo pat kolektyvus ūkiai, iki 
šiol buvę visuomeniniais ūkiais, 
valstybiniais ūkiais, virsta pri
vačiais ūkiais, savotiškom akci
nėm bendrovėm, kur visą nau
dą neš ne kam kitam, kaip sau, 
gi valstybė turės tiek pelno, 
kiek įstengs tą kolektyvų pro
dukciją pigiau pirkti ir bran
giau parduoti rinkoje, nesvar
bu, vidaus ar užsienio.

n.
Atsitiko tas pats, kaip su Lie

tuvos kooperatyviu judėjimu 
nepriklausomybės pirmais me
tais, kuris bankrotavo ir išsigi
mė į akcinių bendrovių formą, 
kur< buvo žiūrima akcionierių 
pelno, o ne visuomenines nau
dos. . i
• 1 J.

Ką toks ūkio išnaudojimas, 
nors ir pavadinto kolektyviu, 
suteiks Rusijai, abejoti neten
ka; produkcija padidės, bet kar
tu su tuo padidės \ nuosavybės 
jausmas, padidės galinėjimasis 
tarp vieno ir kito kolektyvo ir 
nesveikas noras praturtėti verš 
kolektyvuose sukurti tokias dar
bo formas, kurios nieku nesi
skirs nuo akcinių bendrovių fa
brikų darbo.

Maža to, prasidės konkuren
cija, neapykanta tarp atskirų 
kolektyvų, prasidės korupcija, 
protekcionizmas, vienų nepa
prastas augimas, kitų puolimas, 
vienų klestėjimas, kitų nuolati
nis skurdas ir susilauksime pa
galiai! naujos buožijos, kuri va
žinės ratais, o kitų kolektyvų 
žmonės vaikščios pėsti.

Aišku, kad naujai atsirandan
tis valstiečių pasiturintis luo
mas, kuris daugiau pagamins, 
turės daugiau įtakos valdžioje, 
visame kame ir gausime vėl 
kaime du luomu: biedniokus ir 
turtuolius-buožes, tik žinoma, 
jau pridengtoje formoje.

Tai tik paaštrins dar tebe
vykstančių klasinę kovą kaime 
ir vėliau privers vėl daryti nau
jas kruvinas reformas, kurios 
vargu beįstengs panaikinti tą 
blogą, kuris gims iš šių naujų 
akcinių dvarų stalinizmo sukur
tų ir įstatymais globojamų.

Tad ar ne daug teisingesnis 
buvo Bilcharino galvojimas, ku
ris sakė, jog valstybei svarbu 
ko daugiausia gauti, kad ir iš 
privačio savininko* nes visvien 
viskas.eina į bendrą katilą? Bet 
tuomet biedniokui perėjusiam į

kolektyvį ūkį buvo 
gauti, gi šiandien 
kolektyve suras tą,

viltis atslr 
jis pačiame 
nuo ko bė-

skiui, Vilniuje — už išardomus 
dichtinius pastatus su oro tar
pais izoliacijai; Abromui Bal- 
beriškiui ir Leonui Dem-Rosen- 
strochui — už laiškams dėžu
tes; Leonui Sakeliui, Kaune, už 
dviem asmenims miegoti sofą; 
Chaimui Chaitui, Panevėžyje, 
už primusams ir panašioms spi
ritinėms mašinėlėms 
S. Gudinskui, Kaune, 
liacinės medžiagos ir 
produktų (terpentino
folijos) iš kunkorėžių ir spyg
lių gaminimo būdą, ir Al. Sto- 
lovickiui Vilniuje už išrastą su
dedamą įdaromąją dėžutę.

galvutę; 
už ižo- 

šalutiniu 
ir kani-

Tuomi pridėta antspauda nau
jam stalinizmo nepasisekimui ir 
kolektyvizmo suprofonavimui.

Tai dar vienas žingsnis dau
giau į kapitalizmą, į visišką pri
valės nuosavybės įsitvirtinimą 
Rusijoje ir socializmo nustumi- 
mui į archyvą.

Kitoniškai ir negalėjo būti, 
stalinizmas, neįstengdamas savo 
prieštaravimais nieko gero duo
ti masėms, stengiasi visokerio
pais budais kurti naują buržu
aziją, kurios mieste jau pakan
kamai, tad dabar ta spraga bus 
užpildyta ir kaime. Tuomi su
sidarys, tiesa, keletas centrų re- 
miančių stalinizmą, nes šie nau-1 mokasi ir visę laiką gvveno 
ji akciniai dvarai, kurie įstengs Kaune> čia baigS Vytauto Di- 
gudrybčmis ir apgaule prasi- g^iojo Universitete Teisių Fa- 
mušti tarp kitų, bus užmtere-Įkujtct0 teisilj skyrių.

Visuomeniniame darbe 
dėjo dalyvauti nuo 1917 metų 
kaip L. Kat. Moterų Dr-jos pir
mininkė, Komiteto Nukentė- 
jusiems dėl karo šelpti narys, 
Šv. Zitos Dr-jos vicc-pinninin- 
kė ir kit. Tuo pat metu pra
dėjo rašyti spaudai. Vokiečių 
okupacijos Kaune metu vado
vavo pirmajai lietuviškai pra
džios mokyklai Kaune, prisi
dėjo prie pirmosios Kaune lie
tuvių gimnazijos organizavi
mo, kaip reikalų vedėja (be at
lyginimo).

L. K. Moterų Dr-joje dirba 
įvairiose Centro Valdybos pa
reigose, kaip pirmininkė, vice
pirmininkė, kasininkė; nuo 
1917 iki 1933 metų, be to, vado
vavo kaip pirmininkė 6 metus 
tos organizacijos molinoms ir, 
vaikams globoti sekcijai. Yra 
išrinkta už pasidarbavimą L. 
K. Moterų Dr-jos Garbės na
riu. Dirbo įvairių draugijų val
dybose: ilgesnį laiką ‘‘Saules” 
Švietimo Dr-joj, kaip C. Val
dybos kasininkė, “Dainos” 
Valdyboje kaip kasininkė, Kū
dikių gelbėjimo draugijoje, Šv. 
Vincento a Paulo D-joje.

Iki Vilniaus Vadavimo S-gos 
užsidarymo vadovavo jos mo
terų Sekcijai kaip pirmininkė. 
Buvo komiteto narys ir pašal
pos skirstymo komisijos na
rys Komitete Klaipėdos krašto 
lietuviams remti.'

Nuo 1934—ligi 1939 metų 
buvo Liet. Moterų 
vicc-pirmininkė, nuo 
vadovauja L. Mot. 
kaip jos pirmininkė.
Kat. Moterų D-jos atstove bu
vo pakviesta 1927-1928 m. Am. 
Rymo Kat. Moterų Sąjungos į 
Š. Jung. Am- Valstybes. Čia ap
lankė 72 lietuvių kolonijas su 
pranešimais iš Lietuvos gyveni
mo. Karmėlavos Žemės Ūkio 
Mergaičių mokyklos namams 
gavo iš išeivijos 90 tūkstančių 
litų. 1938 m. lankėsi Škotijos 
ir Londono lietuvių kolonijose, 
kur kalbėjo suorganizuotuose 
lietuvių susirinkimuose. Kaip 
įvairių moterų organizacijų at
stovė dalyvavo įvairiuose Tar-

Kuomet Hitleris kurią nors 
tautų apgauna, o paskui apiplė
šia. tai jie sako: “Matai, koks 
jisai gabus!” •

Kol santykiuose tarpe tautų 
Viešpataus banditų ir vagilių 
moralybė tai žmonijos gyveni
me nebus talkos ir saugumo.

P-NIA FR. P1KČILIN 
GIENĖ, V. K. R. VYR 

KOMITETO NARE
Moterų Sekcijai prie Vil

niaus Kraštui Remti Vyr. Ko
miteto vadovauja žinoma Lie
tuvos moterų veikėja ponia 
Pranciška Pikcilingienė.

šuoli stalinizmo išsilaikymu ar-1 
ba prisidės prie tų, kurie vėl 
svajoja apie privačius dvarus.

Po prancūzų Didžiosios revo
liucijos nemaža aristokratų ap
leido Prancūziją ir pabėgo į už
sienį, jų dvarai buvo valdžios 
konfiskuoti, bet vėliau iš var
žytinių parduoti kitiems, jau 
buržuazinės kilmės dvarinin
kams ir emigrantai, visą laiką 
svajoję tuos dvarus atsiimti su
grįžę, jų visgi negavo, bet jiems 
jie ir nebuvo reikalingi, jie pri
sitaikė prie esamų sąlygų, pri
sisiurbė valdiškų fondų ir vėl 
atpirko. Ar panašiai negalvoja 
tie šimtai tuksiančių ballgvar- 
diečių pabėgusių į užsienį rašy
dami šiandien himnus Stalinui 
ir tuo nogėdami tiek jam įtikti, 
kad galėtų grįžti atgal prie val
džios lovio? Monarchislinė rusų 
spauda šiandien nesigaili pagy
rų Stalinui ir užgiria kiekvieną 
Stalino žingsnį ir jie puikiai su
pranta, kad į tokius kapitalisti
nius 
liau

caro

dvarus galės jie įlįsti, o vė
lius galima pagalvoti apie 
nors caruką, nors .ir ne 
vardu...
taip po truputį eiiiama prie

Rusijos Briumerio aštuoniolik
tos, kuri, matyti, ne už kalnų, 
nes dirva jam baigiama ruošti...

(GALAS)

Įvairios žinios 
iš Lietuvos

AmerikosVILNIUS.
dų organizacija per savo 
stovybę Vilniuje žydų Vely
koms paaukojo 50,000 kg ma
cų ir 60,000 litų.

at-

KAUNAS. — šventosios uo
sto statybai šiemet skiriama 
2 milijonai 425 tuksi, litų. Mo
lams statyti 800,000 Lt; uosto 
krantinėms statyti ir tvarkyti 
300,000 Lt, ' uosto trobesiams 
statyti 300,000 Lt, keliams ir 
kopoms tvarkyti 55,000 Lt, uo
sto gilinimo darbams 100,000 
Lt, tyrinėjimams 40,000 Lt, iš
planavimas 20,000 Lt ir žemės 
nusavinimo reikalams (bus nu
savinta 750 ha) 750,000 litų.

KAUNAS. — Prekybos ir 
Pramonės departamentas pa
skelbė sąrašą, firmų ir asme
nų, kurie nuo vasario 1 d. įre
gistravo savo išradimus ir ga
vo išradimų patentus. Lietuvos 
piliečiams duoti išradimų pa
tentai, be kt. šiems asmenims: 
Karoliui
šiam būdą7 muilo milteliams ga
minti; inž. Stasiui Bukauskui 
—- sienoms statyti ir izoliuoti 
iš durpių medžiagą; Aleks. Tu- 
pikuf — už išradimą statybos 
reikalams plytelių įš medžio 
piuvenių; Leonui Daniušev-

Jakobsonui išradu-

ir visą laiką gyveno

pra-

1939 m. 
Tarybai 
Kaip L.

goslavijoje ir Anglijoje—Tarp- 
taut. Moterų Tarybos Kongre
suose, Vengrijoje Socialinės 
Moralės kongrese, Pabaltijo 
Valstybių motinoms ir vaikams 
globoti suvažiavime Estijoje.

Nuo 1938 m. yra Tarp t aut. 
Moterų Darbo biuro Genevoje 
narys 'korespondentas.

Rašinėja Lietuvos ir Ameri
kos laikraščiams ir žurnalams 
ir nuo 1937 metų pradžios re
daguoja moterims skirtą mėne
sinį žurnalą “Moteris ir Pasau
lis”.

1938 m. Respublikos Prezi
dento tapo apdovanota kaip 
visuomenininke Gedimino Or
dinu III laipsnio.
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Lietuvos Padangėje
PAS VILNIAISKRAŠTUI REMTI VYR. 

KOMITETO PIRMININKĄ
Užėjęs pas Vilniaus Kraštui 

Remti Vyr. Komiteto Pirminin
ką Valstybės Tarybos narį 
Daktarą J. Navaką, norėjau 
plačiau pasiinformuoti apie 
Komiteto -santykius su musų 
išeivija, ypač su šiaurės Ame
rika, ir apie Komiteto veiklą.

į mano klausimą dėl K-to 
santykių su išeivija pirminin
kas pareiškė sekąs Amerikos 
lietuvių spaudą ir pastebėjęs 
nuoširdų amerikiečių susirū
pinimą Vilniaus reikalais.

—Man visiškai suprantama, 
kad amerikiečiuose galėjo bū
ti ir dar šiandien yra kurių 
neaiškumų ir abejojimų dėl 
to visuomeninio darbo, kurį 
pasiėmė dirbti musų Komite
tas. Kitaip ir būti negalėjo, ži
nant, kad dabar sunku mums 
susisiekti su Amerika, kai mu
su laiškai ir laikraščiai eina 

C

pas juos po 6 ar po 7 savaites, 
tiek pat, žinoma, užtrunka ir 
amerikiečių siuntos į Lietuvą. 
Ne ką tepadarysime, gyvename 
karo metą!

—Antra puse vertus, ameri
kiečiai turi labai daug pagrin
do būti atsargus: po didžiojo 
karo juos lankė kartais ir sro
viniais tikslais aukų rinkėjai. 
Galimas dalykas, kad ameri
kiečiuose buvo pakirstas pasi
tikėjimas, jei kada jie nesu
laukdavo atsiskaitymo, kai 
jiems gal ir šiandien dar ne 
visada tėra aišku, kur ir kaip 
sunaudotos jų gera širdim 
duotos aukos.

—Šio musų dabar gyvenamo 
momento ir musų Komiteto ne
galima lyginti su ano meto sro
viniais veikėjais, lankiusiais 
amerikiečius ir prašiusiais jų 
aukų. Musų Komitetas kreipia
si į Amerikos lietuvius ne ku
rios nors srovės vardu, ne ku
rios nors partijos naudos siek
damas. Mes prašome amerikie
čius, kad jie padėtų dideliam 
ir kritiškam musų krašto mo
mentui, kviečiame juos į talką 
visos musų tautos gyvybiniu 
reikalu.

—Kiekvienos tautos gyveni
me gali būti tokių momentų, 
kada joms reikalinga pagalba 
visų tautos sūnų ir dukterų. 
Lietuvių tauta, kaipo tokia, la
bai atsargi su kreipimusi į sa
vo brolius išeivius.. Jei neklys
tu, šis musų toks platus kreipi
masis yra bene trečias: pirmą 
kartą Lietuva kreipėsi į apie; 
rikiečius did. karo metu, kai 
Lietuva buvo reikalinga rim
tos pagalbos kovoti už krašto 
nepriklausomybę. Amerikiečių 
finansinė ir moralinė pagalba 
buvo neįkainuojamai svarbi 
Lietuvai. Amerikiečių veiki
mas tuomet—per jų Tarybas, 
per jų Fondus, per jų Seimus 
ir Komitetus—buvo taip svar
bus, ir didelis, kad tiksliai ir 
teisingai jį įkainuoti galės lik 
ateitis, kai musų istorikai bus 
tinkamai nušvietę amerikiečių 
veiklos reikšmę.

—Antrą kartą Lietuva krei
pėsi į amerikiečius, kai musų 
Finansinė Misija, kuriai va
dovavo Jonas Vileišis, Majoras 
Žadcikis ir kun. Žilius, atvy
ko į Ameriką ir prašė pasko
los. Amerikiečiai pritarė ir iš
pirko paskolos lakštų už 1,800, 
000 dolerių. Ir čia buvo neį
kainuojama parama, kuri leido 
Lietuvai sustiprėti ekonominiu 
atžvilgiu ir sudaryti pagrindą 
savo valiutai.

—Trečią kartą Lietuva krei
piasi į amerikiečius dabar, per 
musų Komitetą. Mes neturime 
nė mažiausio abejojimo, kad 
musų kreipimasis nebus berg
ždžias. Juo labiau to tikimės, 
nes tiems reikalams, dėl ku
rių kreipiamės į amerikiečius, 
tenkinti visa lietuvių tautą ke- 
leriems metams turės sunkaus 
ir planingo darbo. Tuo tarpu 
bus pašalinti visi neaiškumai 
ir abejojimai, amerikiečiuose 
įsitvirtins nuomonė, kad jie 
kaip ir kiti Lietuvos sūnūs ir 
dukros, yra kviečiami neatlai- 
džiarn ir ilgam pasiaukojimo 
darbui, kad galėtume išvyti iš 
Vilniaus srities skurdą, kad ga-

NAUJIMN U-ACM » TMenhou
Leon Trockis pasakoja reporteriams, kaip jį užpuolė 

ginkluotas būrys vyrų. Trockis gyvena Meksikos Mieste.

lėtume (stiprinti ten lietuvių 
kultūrą, kad galėtume duoti 
tav žemės ūkio, švietimo ir ki
tas visuomeninio gyvenimo for
mas, kurios jau plačiau taiko
mos toje Lietuvos dalyje, kuri 
nebuvo lenkų okupuota.

klausimais. Musų Komitetas 
yra vieša visos Lietuvos, ne 
kurios nors ątskiros srovės į- 
staiga, musų darbas yra vie
šas, mes esame atdari bet ku
riai kontrolei, bet kuriam 
musų darbo patikrinimui.

koti jiems, kai mus prie to šau
kia.

—Amerikiečių kilnumas ir 
patriotiškumas daug kartų pa-

organų paskirstyta, kad ligi 
metų galo paskolai numatyta 
suma bus iždo surinkta. Jei 
amerikiečiai pirks tos paskolos 
lakštus, tai galės pasitaikyti j dėjo Lietuvai, jie padės ir da- 
taip, kad jie padės ne valstybei bar. Gera amerikiečių lietuvių 
ir ne Vilniaus kraštui, bet tik laikraštininkų ir vsuomenės 
tiems Lietuvos piliečiams, ku- vekėjų valia yra stipriausias 
rie, patys jau įsigiję lakštus, laidas, kurs mums užtikrina 
norės juos per bankus parduo- jų bendradarbiavimą ir para- 
ti. Čia, rodos, butų ne pagal-*mą, be kurios mums gali būti 
ba Vilniaus krašto gyvento- neįmanomai sunku ginti Vil- 
jams, bet, galimas daiktas, spe- niaus krašto nuo skurdo, 
kuliacija.

PIRKIT NAUJĄ
Chrysler arba Plymouth

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

—K. Vairas

Jei Amerikos lietuviai butų TZ a tint a a iz-i; . .' KAUNAS. — Kilus Europos
užsirašę Vilniaus Paskolai, kai fcaruj jr ‘pasunkėjus skystojo 
tik ji buvo paskelbta, jie butų kuro (benzino, žibalo ir tp) ga- 
daug padėję Lietuvai, jie bu- vimui, buvo įvestos ir Lietu- 
tų davę jai reikalingas šian- voje taupymo priemonės ir nu- 
dieno užsienio valiutos. Butų statytos gazolino normos auto- 
labai gera, jei amerikiečiai tu- mob liams ir sunkvežimams. o 
retų kokį nors stambų finansi- privačių lengvųjų automobilių 
nį savo centrą, kurs jiems pa- važinėjimas visai uždraustas 
dėtų daryts investmentus Lie- Paskutiniu laiku skystojo kuro

BALZEKAS MOTOR SALES 
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenut 
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
co. — Wh o lesale 

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

PAULINA
RUSSIAN-TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTJ
Pirtis naujai pertaisyta su akmenų krosnim. Čia gausite Elektros 
Trytmentus, Ultra Violet Sunshine ir Infra Red Light Radiations.

A. F. CZESNA, Savininkas
1657 W. 45th St. kamp. So. Paulina Street
Moterims Seredomis — Phone BOULEVARD 4552

KLAUSYKIME
SALTiMIERO.4'

1480 KYLOCICLB8

Rytmetinių
LIETUVIŠKŲ
1 RADIO

PROGRAMŲ
IMS VALANDĄ »TTO

SO. VVKSTERN AVĖ. PKO8PKCT M50

—Pone Pirmininke, — sakau 
aš, — tamstai juk žinoma, kad 
amerikiečiuose, bent kai ku
riuose jų laikraščiuose, kalba
ma apie izoliavimosi idėją. Ma
noma, kad musų išeiviams bu
sią geriau, jei jie, taip sakant, 
atsižegnosią savo tėvų krašto 
ir virsią tiktai amerikonais.

—Kiekvienos tautos išeivijo
je išsiskyrimo šūkis gali pasi
reikšti, tačiau ar norite, ar ne
norite, kraujas vis pasako sa
vo žodį. Mums teko matyli Lie
tuvoje svečius iš Amerikos, 
antros ir trečios kartos, ameri
kiečius, viešėjusius čia Pasau
lio Lietuvių Kongreso ir Di
džiosios Olimpijados metu. Iš
sikalbėjus su tais svečiais, pa
tyrus tai, kad jų tėvų kraujas 
garsiai prabyla jų gyslose, kai 
jie susiduria su ta jų tėvų že
me, įsitikiname, į kad izoliaci
jos šalininkai r nesugebės' pa
keisti žmogaus širdies ... Jei 
net ir atsimestų dalis suameri- 
konėjusių lietuvių nuo savo 
tautos, tai dar pasiliks gau
singa jų dalis, kuriai vis tiek 
Lietuvos vardas bus šventas, 
kuriai Lietuvos reikalai bus 
brangus, ir jie sugebės pasi
aukoti ir padėti sunkiomis tė
vynės gyvenimo valandomis.

Prisimindamas Amerikos 
spaudoje iškeltą kontrolės ir 
aukų suvartojimo reikalą, 
klausiau pirmininką:

—Kaip sutvarkytas yra Ko
miteto atsiskaitymas?

—Komiteto veiklos linijas 
nustato visuotinas Vilniaus 
Kraštui Remti Draugijos susi
rinkimas. Vyr. Komitetas savo 
posėdžiuose' balsų dauguma 
vykdo tuos darbus, kurie yra 
numatyti susirinkimo priimtoje 
programoje. Atsiskaitymą pri
žiūri Komiteto Revizijos Komi
sija ir valdiškos viešojo at
siskaitymo kontrolės įstaigos. 
Negalėtu būti nė mažiausio į- 
tarimo, kad žmonių skiriamos 
Komiteto darbams aukos ga
lėtų būti panaudotos kuriems 
nors kitiems tikslams. Paga
liau, Komitetas skelbia savo 
sąmatą, nuolatos informuoja 
spaudą apie savo veiklą. Komi
teto nariai už savo darbą ir už 
savo posėdžius negauna jokio 
atlyginimo. Tai yra visuomeni
nis pasiaukojimo darbas. Ir 
mes turime pagrindo didžiuotis 
kad musų visuomenėje yra 
daug žmonių, kurie be jokių 
asmeninių išskaičiavimų ati
duoda visuomenei savo laiką 
ir jėgas.

—dr į amerikiečių balsą, kad 
jiems įdomu butų žinoti, kaip 
sunaudojamo# jų sudėtos au
kosi mes visai rimtai žiūrime* 
Jie turi teisę reikalauki aiškiau
sio atsiskaitymo. Jei jie turėtų 
Lietuvoje savo organus, ku
riems pavestų susipažinti su 
musų, Komiteto veikla, su at* 

'skaitomybe, su aukų sunaudo
jimu, mes mieliausiu noru su- 

Ipažindintumėm juos su tais

—Pone Pirmininke,—klau
siu,—kaip Jus žiūrėsite į ame
rikiečių spaudoje iškeltą pa
siūlymą siųsti amerikiečių au
kas per Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių, kad jis rūpintųsi Vil
niaus krašto žmonių šelpimo 
reikalais?

—Galutinoje išvadoje ne
svarbu, kuriuo keliu eis į Lie
tuvą aukos Vilniaus srities gy
ventojų šelpimui, svarbu lik, 
kad tos aukos eitų šelpimo 
darbui. Tik čia išsiskiria tie 
tikslai, kurių siekia Raudona
sis Kryžius ir kuris siekia mu
sų Komitetas. Raudonojo Kry
žiaus uždavinys yra teikti pa
šalpą internuotiems lenkų ka
riams, jo Uždavinys šelpti vi
sus karo atbėgėlius, neskiriant 
tautybių. Del to Raudonasis 
Kryžius ir gauna piniginę pa
ramą iš kitų:!valstybių Raudo-j 
nojo Kryžiaus' draugijų. Musų 
Komiteto uždavinys yra rūpin
tis ne karo atbėgėliais, bet Vil
niaus srities gyventojais, Lie
tuvos piliečiais, kurie pasiliko 
nualinti buvusiųjų okupantų 
valdžios ir ekonominės betvar
kės. Mums ilgam tenka pasi
ruošti išlaikyti moksleivių ben
drabučius, šelpti maistu ir dra
bužiais suskurusius vietos gy
ventojus lietuvius, mums ten
ka steigti ir išlaikyti vaikų dar
želius, kuriuose auklėjami ir 
maitinami priešmokyklinio am
žiaus vaikai. Tų visų darbų 
Raudonasis Kryžių# negali at
likti, jie ir nepriklauso Raudo
nojo Kryžiaus darbų bei užda
vinių srities.

—Musų Komitetas išeina iš 
to dėsnio: valstybe negali ap
rėpti visų visuomeninio darbo 
sričių. Kiekvienoje laisvoje 
valstybėje piliečiai laisvai pa
naudoja savo iniciatyvą ir kur 
tiktai galima padeda savo val
stybei tokiose srityse, itaip 
švietimas, ekonominis gyveni
mas, žemėtvarka ir kl. Ir mes, 
dirbdami ranka rankon su 
valstybės aparatais, padedame 
valdžiai ten, kur ji pati nega
lėtų dirbti, ar neturėtų tinka
mų priemonių darbui.

—Pone Pirmininke, — klau
siu aš, prie užbaigos pasikal
bėjimo,—ar pastebėjote, kad 
amerikiečių spaudoje siūlomas 
taip pat ir taip vadinamas “bi
zniukas” rėmimas Lietuvos? .

—O kas tai tokio?—Klau
sia Pirmininkas.

—Skaičiau vienam laikrašty
je, kad amerikiečiams pataria
ma pirkti Vilniaus Paskolos 
lakštus, jei jie nori padėti Vil
niaus kraštui ir turėti sau nau
dos. Ar tokia pagalba butų re
ali?

—Taip,—sako pirmininkas,— 
ji butų reali, jei Vilniaus Pa
skolų tęstųsi neribotą laiką, jei 
jos lakštai butų nuolatos par
davinėjami iš Valstybės Iždo. 
šiandien yra truputį kitaip. 
Vilniaus Krašto Paskola yra 
taip sumaiuaL musų atsakingų

tuvoje—jie čia galėtų suvai- pradėjus gauti kiek reikia, ben- 
dinti labai svarbų vaidmenį žino ir gazolino visi varžymai 
tokiais momentais, kaip pavzd. panaikinti ir visi privačių au- 
ir valstybės paskola: padėtų tomobilių savininkai dabar vėl 
savo kraštui ir turėtų saugiai gali važinėtis, kiek tinkama, 
investuotus pinigus. Dabar ir Kaunas vėl atrodo,

Prie užbaigos, - sako man kaip ,prieš J,,d5i1imas yra 
pirmininkas Dr. J. Navakas,- smarklal pad,dcjęs’ 0 kai-kunb- 

v v. . r ... . ims gatvėmis automobiliu va-prasyciau painformuoti Amen- v. . . , . - .., ,. , • ■ . , . .. . ziav^mas primena net Amerika,kos lietuviu spauda, kad 11 ir _ . ,1 , . . . , . Q. . ;1 . A -ir i T narna, kad ir susisiekimu netoliau palaikytu Amerikos be-1, . . . .v. , .
tuvių širdyse prisirišima prie’ a,nllų akalcIUa vel Padld«J^, 
savo tėvų gimtinės. Vis liek kurs anksetau buvo visiškai iš- 
mes sudarome vienalytę tautą,* 
turime kritiškais jos' gyvenimo 
momentais vieni kitiem# padė
ti musų laida išsilakė tuks- 
tančus metų, ji išsilaikys dar 
lakstančius, jei mes visi suge
bėsime garbingai ir kilnai sau
goti tautos reikalus ir pašiau-'

BALTIC STREAM LINE BAR 
įdomiai išpuošta Lietuviška 

Užeiga. Kingsbury Alus. 
Didelis pasirinkimas visokių 

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

S. Zujus, Vedėjas.

Blue Bird System
Tel. LINCOLN 5657

MUSŲ BUŠAI VAIKŠČIOJA Į ABI
PUSES

Iš CHICAGOS IKI JOI.IET 
TURITE STOTIS PRIE 63-CIOS IR CICERO 

Argo • Justice • Willow Springs
Busus galite gauti Chicagoje ant Archer ir Cicero, 63rd ir Cicero, 

22nd ir Cicero, 22 ir Crawfqrd ir Kedzie ir Archer.
Visi nauji Bušai įtaisyti su radios dėl jūsų smagumo.

VAŽIUOKITE Į KAPINES SU 
BLUE BIRD BUSAIS

Kapinių Puošimo Dienoje, Gegužės 30 d.

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

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

~~:and___________
LOAN ASSOClATIONofChicago CHARTERED BY U. S. 

GOVERNMENT 
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
4192 ARCHER AVENUE

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam goriausi ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus n 
visokius rakandus bei storus 
Vežam j formas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatėm an 
glis i visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.

Saukit Tel. VICTORY 00«6

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840
■■■■■■■■■■■■B■■■■■■» 

6-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas:

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $13.50
Išima Uz .............. 1 w
prabuvimas $rn nn
Ligoninėje .............. wV«W
RAUDONG1SLIŲ flO
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS CO f)A
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija Hfl
ir vaistai .................. I ■ W
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Gypsy
ZCRU CURTAIN DYE

10c , 
3uz25c

KAINUOJA 
mažiau b y L

PORA
NUDAŽYTI 
KURTENUS SU

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

Sophie 
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

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

Iki 9:15 vėl. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką Ir kitas įdomius 

pranešimus.
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We Take a np to V iimus
By C. V. LIŪTAS

but 
run

dad, is the most beautiful creature 
he has seen. .. . Hcr mother, Mary,

BIBS AND TUCKERS: Francis doing very wcll and both wi!l b? 
Bulavv’s friends vvere right and he'cornjng home from the Holy Cross 
vvas vvrong . .. He vvill pass around hospital soon ... Received a card 
a box of candy and not cigars . .. jfrom ROjrer Lesley Reiher who savs 
Little Miss Bulavv, according to herj,^ arrived on May 20 and vveighs
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F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

the main ‘ waiting-roqm the pas
sengers had to descend into a tun- 
neled passageway. This under- 
ground passage served as a safety 
pass from track platforms to sta
tion and streęt. Ali persons seemed 
to be in a great hurry. Even the

At lašt, after a long vvait of 
months, an opportunity to see and 
to visit Lithuania’s long lamented 
historic Capital had arrived. On this 
first trip to Vilnius emotional exci- 
tement vvas almost uncontrolable.

The minutes vvhich remained be- 
fore the train departure from the į little professor sėt a fast pace to fol ,
Kaunas station dragged by; 
the thought that while on its 
the Vilnius express vvould make 
only four stops eased the draginess 
of departure. Finally came the 
shrill engine vvhistle, the express 
began to puff and movė on its vvay.

low. When we walked out upon the 
snowcovered Street, immediately I 
learned the reason for the speed. In 
fact, to catch the bus vvhich trans- 
ported passengers from the depot 
to the business center of the city, 
both of us had to race aeross the 
snovv-covered station square.

NAUJIEN Ų-ACME Telephoto
Corydon (No. 3), kuris New Yorke laimėjo lenktynes.

person, 
third 
the 
there

we settled 
class com- 

compartment 
vvas only 

He was

Folklore. On

Bric Brač
by BRUNO RAY MATHEVVS

Jaunimas Picnic 
June 23 at 
Sunset Grove

73/4 pounds . . . His parents are Carl 
and Vera Reiher (formerly Miss 
Stradomskis) .. . He also has a “big” 
sister, vvho is novv 13 months old 
... The Reihers now reside in Bluo 
Island ...

MEMORIES: Five years ago this 
vveek Lieutenant Fclix Vaitkus vvas 
m the F.pst. vvait;ng for fnvorable 
vveather for a takeoff on his bon 
to Lithuania ... Hclen Bartush «, adė 
her debut before an American au- 
dience in a recital at Kimball Hali 
—and novv look at the giri;...The 
LUC began discussing scholarship 
avvards for needy students ... Mar- 
raret Buliauskas vvas seleeted May 
Queen from a field of 2.000 Peoples 
Gas Company emnloyees ... The 
Duchess vvas eondueting the Pir
myn “Sharps and Flats” column, 
and vvas hinting about a romance 
betvveen Loufc Lapinskas and Mary 
Johnson... The Johnsons novv re
side in Marquette Park ... One of 
the favorite acts in Lithuanian ra
dio vvas the Peasants Quartet, vvhich 
includcd Albina Trilik... Tvvelve 
thousand people vvere reported to 
have attended Budrik’s picnic... 
The vvhole vvorld vvas talking about 
the famous trial in Lithuania vvhich 
sentenced four Klaipėda Nazis to 
death and many more to prison . ..

The Lithuanian Youth Society 
(LYS), organized by Vytautas Be- 
liajus, vvas at the height of its 
grovvth and had severa] branches 
in the city ... Tony Rutkauskas, vvho 

, later vvent to Spain as a volunteer, 
vvas eondueting the organization’s 
column . . .

Another great dav in nienies vvilĮ 
be sponsored by the JAUNIMAS. 
America’s leading Lithuanian-Ame- 
riean. newspaper on Sunday after- 
noon, June 23, at the SUNSET 
GROVE picnic grounds. The affair, 
according to the committee, will be 
the largest of its kind ever to be 
presented to the Lithuanians of 
this city. Doing their utmost in pre- 
naring the event, the committee 
has prepared an unusual program 
which will include Lithuanian 
community singing and dancing. 
Also scheduled on the program are 
field events vvhich will be open to 
men and women. These include 
racing

After boarding the bus, and pay- 
ing thirty Lithuanian cents for a 
ticket, once again I seated myself 
beside the friendly professor. When 
the bus started to drive along it 
vvas impossible to tell what kind 
of a road surface the bus rodė on, 
for the entire lane was thorough- 
ly covered and rutted with ice-hard- 
ened snovv. Through the bus vvin- 
dovvs I tried to establish 
ral pieture of the section 
the station was located in. 
most cities, the Vilnius
neighborhood proved to be one of 
the poorer appearing city distriets. 
The buildings which lined the road 
vvere negleeted, old, stone structures 
ranging from one to three stories 
high. The doorways of the buildings 
seemed to be higher and larger 
than usual. Ali the neighborhood 
store fronts vvere 
type-fronts found 
cities of Lithuania, 
miestis’? section of

The World at a Glance i Chanute Field 
Needs 800 Airplane

Dr. E. G. Punkay
If The Nazis Win

Mechanics
Winston Churchill’s stirring chal- 
lenge:

“Our aim is vietory at all costs, 
vietory in spite of terrors, vietory 
however long and hard the road 
may be .. . for vvithout vietory there 
is no survival . . . Our policy is to 
wage vvar by sca, land. and air with 
all our might and vvith all the 
strength God can give us. .. agaįnst 
monstrous tyrrany never surpass- 
ed in the dark, lamentable cata- 
logue of humari crime. We have be- 
forė us many long months of strug- 
gle and suffering . . . I have nothing 

, to offer būt blood, toil, tears and 
svvcat.”

RANTOUL, ILL.— The public 
relations Office at Chanute Field: 
the Army tečhnical school for air- 
eraftmen, 
cies vverd 
siring to 
ics, radio
in the Army Air Corps.

tlje nazis win the vvar. vvhat 
happen ?~~ Trying to find the

If 
wiU 
ansvver to this grim question has 
bccome a kind of terrible game 
these days since on May 10 Hitler 
loosed the nazi lightning at Eng^- 
land and France by invading the 
Lovv Countries. Leaving aside the 
military and political implications 
of such a vietory, implications sug-. 
gested by the surrender of the Bri- 
tish fleet and the destruction of the 
British Empire, vvith the possible 
ceding to Germany of those parts of 
that Empire in the Western Hemi- 
spheres likę Canada and the Bri
tish West Indies, let us consider the 
sočiai institutions and organiza- 
tions and particularly the human 
beings that vvould be affected by 
nazi succesš.

A complete 
make 
slave 
heel. 
Austria, Poland and Czechoslova- 
kia, novv vvrithing and dying in the j the Youth Commis.sion of the As- 
grip of Himmler’s gastly Gestapo, Į sociation for Family Living, Tues- 
regions vvhere the educated classes 
are ruthlessly and systematically 
destroyed, all to the glory of big- 
ger and better nazi barbarism.

What about the political and in- 
tellectual lead-ers of France—Her- 
riot and Daladier, Reynaud and 
Romain Rolland and Julės Romains? 
For them the executioner’s ax or 
the concentration camp. France’s 
venai būt lively nevvspapers, French 
universities, French art abd litera
ture—svviftly they vvill be “coordi- 
nated out of existence by vHerr 
Goebbels. And vvith all these vvill' 
go the nation that could produce 
and Anatol France or a Henri Berg’- 
son. France vvill gro’an under the 
hobnailed boot of a barbarian drill 
sergearrt provided vvith all the 
povver and ruthlessness of modern 
mechanism.

And England. stodgy old England, 
individualištic England, an England 
that can produce men as different 
as George Saintsbury, pacifist la- 
bor leader, and Winston Churchill, 
militant prime minister? What 
about such sound, free English jour- 
nals as the Nevv Statesman and 
Nation, courageous and truth-tell- 
ing; the brilliant yet conservative 
Spectator; the able, searching, so- 
cially-minded Manchester Guardian? 
Those publications vvould be in- 
stantly Gcebbelsed to death.

Will the nazis, vvith a shovvman’s 
eye for the value of euriosities, put 
G. B. Shavv on display as a punner 
^gainst “decadent” democracy? 
What vvill the nazis do vvith Hux- 
ley and Laski and Wells? Or vvith 
the outstanding members of Bri- 
tain’s War cabinet: Churchill and 
Eden, Greenvvood and Attlee, Be- 
vin and Dalton? Need one ask?

What about English individua
liam as exemplified by her cricket- 
eers and anglers and bird-lovers, 
by her birth-controllers and Vege- 
tarians and insert-ers of notives 
into liberal vveeklies? What vvill 
the nazis do to the British laboj’ 
organizationš and the British Labor 
Party? Merely 
all to death!

If the nazis 
England as vve 
vve care to knovv them, vvill be 
gone forever. cruąhecj under the jug- 
gernaut of Hitlerism. So, in mind 
and heart at least, those of us vvho 
care for the vvorth and digriity of 
human beings mušt say amen to.

a gene- 
of town 
Likę in 
railroad

announces the 800 vacan- 
open for young men de- 
become airplane mechan- 
operators, and repairmen

this 
have 
than 
con-

no better companion

the third vvell- 
daily nevvspa- 

condition provi- 
the exchange of

With the heart beating as though 
i n anticipation of seeing again dear- 
ly beloved 
i n one of the
partments. In 
beside myself, 
one other passenger. 
a celebrated personage in Kaunas,
and a professor at Vytauto Didžio
jo Universitetas in the department 
of philology. This littte man sit- 
ting on the other side of the com
partment vvas also vvell-knovvn in 
the fields of Lithuanian Literature 
and Lithuanian
trip to Vilnius there could 
been 
Prof. Krcvė-Mickevičius. The 
geniality of the tiny man, and the
keen brightness of his eyes vvarm- 
ed and livened the vvhole of the 
compartment. With him he had 
tvvo of the better knovvn Lithua
nian daily nevvspapers. In my pos- 
sossion there vvas 
knovvn Lithuanian 
per. This existing 
ded the chance for
reading material. Both of us vvere 
very much interested in getting the 
latest nevvs and developments on 
the tvvo European vvar fronts. In 
the course of conversation Prof.% IH > 
Mickevičius mentioned that the 
surroundings of Vilnius are beau
tiful. Thence in a 
conclusive manner 
Vilnių labai įdomų

Much of the

Rasi

easily find 
to course in 
than in the 
Kaunas; and

rather definite, 
he said, 
miestą.”

sunlit, snovv-
covered. landseape that I vvas able 
to view through the spots of the 
train vvindovv \which vvere not frost- 
painted impressed me vvith singular 
favor for the skiiers of Lithuania. 
The terrain slopes making up the 
surrounding area of Vilnius vvere 
superior to those in and around 
Kaunas. It looked very much likę 
Kaunas skiiers could 
more interesting trails 
the Vilnius territory 
immediate vicinity of
moreover, those ski addicts vvould 
derive more pleasure. Naturally 
after considering the landspace 
from such a vievvpoint, it vvas 
simple indeed to understand and 
interpret the significance of the 
ski-talk vvhich had prevailed 
among the vvinter sportsmen in 
Kaunas since Lithuania had acqui- 
red the responsibility of looking 
after the interests of her once im- 
portant capitol city.

Just at the outskirts of Vilnius 
the speeding train roared through 
a tunnel. After a half minute the 
train again rodė out into the. day- 
light. The professor ’announced it 
vvould be only a fevv more minutes 
before the express vvould arrive at 
the station. The buildings visible al
ong the traeks vvere already vvithin 
the city limits. As the engine throL 
tled its speeds the passengers in the 
other 
vvith
began to 
jamming 
the ends 
from our
by persons, no less exited than I, 
when the train finally came to a 
stop in the Vilnius station.

At our first chance, the profes
sor and I threvv ourselves into 
the stream of persons hurrying to 
step-off. When vve reached the sta
tion platform the first observation 
to leave any impression vvas the 
size of the station. It vvas much lar
ger than the Kaunas one; hovvever 
it vvas much more negleeted. Be- 
cause of past Polish influence and 
control, it vvas discemable that the 
Vilnius railroad station had lošt its 
one time prominence as a junetion- 
point in the system of trans^orta- 
tion for Russia, and for other east- 
erly directions in Europe.

To get from the train platform to

compartments of the car, 
their baggage and bundles, 

file into the corridors 
the aisle to the exits at 
of the car. The doorvvay 
compartment vvas blocked

and women. These 
(foot) and tug-o-war.

of the familiar 
in the smaller 
and the “sena- 
Kaunas. Discuss Problems of

. Men enlisting mušt be 18 to 35 
years old, unmarried, high schoo' 
graduates and American citizens. 
They are trained five months and 
then transferred to various stations 
of the Air Corps.

The 
tvveen 
Lithuanian musical singing groups 
will also take place. The Pirmyn 
and Birute choruses will engage in 
a mateh which vvill undoubtedly 
draw great interest.

are 2,498 men receiving

traditional softball clash be- 
two of Chicago’s leading

While enroute to the center of the 
city Prof. Kreve-Mickevicius point- 
ed out some of the Vilnius churches 
which had been built in the Middle 
Ages. Those inspiring church con- 
ątructions were marked with age 
and obvious neglect; yet undoubted
ly they provided architectural in- 
trigue to the city. As we neared 
the site of the city’s Cathedral 
Sąuare other forms of building 
structures came within serutiny. 
One gained the feeling, that in its 
past glory Vilnius was a very opu- 
lent city. The city’s baroque archi- 
teeture gavę it a definite indivi- 
duality. By no means, could any 
person say Vilnius was a monoto- 
nous metropolis. Its crooked, nar- 
rovv, intriguing side streets merely 
added color to the first impression 
it gavę a nevvcomer.

(To Be Con.tinued)

Opera Announces 
New Auditions for
Young Singers

Winners Will Appear in Opera 
And Radio Shows

an 
of

be

Mr. Henry Weber, Artistic Direc- 
tor of the Chicago Opera Company, 
announces the second public audi- 
tion to give opportunities to sing
ers from the entire countrv to win 
contracts vvith the opera. The sing
ers will be heard and judged by 
impartial committee of judges, 
vvhich Mr. Weber is chairman.

One man and one woman will
seleeted and in addition to an ap- 
oearance with the Chicago Opera 
Company in supporting roles, dur- 
ing the 1940 season, these winners 
vzill havei a featured radio appear- 
ance, the privilege of attending all 
stage rehearsals and at least ten 
performances. They will also re- 
ceive a check for $100 in the name 
of ’the Illinois Opera Guild and its 
President, Mrs. James G. McMil- 
lan.

At the finai audition, representa- 
tives of the theatre, motion pietures, 
radio and concert managements, 
vvill be invited to hear these sing
ers in order to give them further 
opportunities.

Start in June

at- 
by

Mr. Weber will give special 
tention to the artists seleeted 
the judges to hear them in roles in 
which they are prepared.

Auditions will start early in June.
Ali applications should be sent 

to Mra. William Cowen, VXce Chair- 
man ♦ of the Auditions Committee, 
20 North Wacker Drive, Chicago, 
Illinois.

Marriage

There
training here novv. The reeruits will 
replace graduates vvho 
lašt fall. <

reported

Britain 
statės 
That is

“Why People Marry”—what peo- 
ple seek in marriage; 10 roads to 
the altar; vvhat marrying for love

nazi vietory vvould 
and France largęly

under - the HHlerian
already the fate of means; finding a ^’bund foundation

for marriage—will be discussed by

School Dances
For Red Cross

■įjį

day evening at - Ž’20 South State 
Street, Suite 930. :l,!t 

. 11 ' >

Dances next Friday from 
midnight at 18 high school 
centers to raiše money for the A- 
merican Red Cross were announced 
by Supt, of Schools William H. 
Johnson. Admission is 25 cents.

8

“coordinate” them

vvin, France and 
knovv them, or as

to 
sočiai

The schools are Amundsen, Calu- 
met, Crane, 
Fenger, Kelly, Kelvyn Park, Hyde 
Park, Lane,
Roo&evelt, Senn, Steinmetz, Tilden 
Waller and Wells.

DuSable, Farragut,

Lindblom, Medill,

Pulitzer Prize Winner 
Banned from Germany

W JIE N (L ACM E Tėlephoto
Nuostoliai, kurie buvo pa

daryti Trockio namui, kai

Nevv York.— Otto D. Tolischus, 
winner of the 1940 Pulitzer prize 
for foreign correspondence for his 
dispatehes to tho New York Times 
and formerly of the Times’ Berlin 
bureau, has been banned from 
Germany. Tolischus, novv in Svve- 
den, is writing a bpok based on his 
dispatehes and articles from Ger
many to explain the economic and 
ideological background for the 
“Fourth Reich.”

Mr. Tolischus is of Lithuanian 
birth.

bombą į miegamąjį kambarį

NT . . i NAUJIENŲ. ACM E Telfinboto.
naciai stengiasi įsitvirtinti uostuose, kurie vra visai arti 
Anglijos.

Being the annual ‘get-to-gether 
for the Lithuanians, the 
should mark a great day in 
festivities for those who 
tend. A grand and glorious 
guaranteed by the 
committee.

affair 
outdoor 
vvil at- 
time is 

JAUNIMAS

t ■ For^besb routes to the SUNSET 
GROVE, take Archer Avenue all the 
way out to 135th Streets.

They’ll Take You 
To Chinatown, 
A Crematorium

P.

CHICAGO TOURS FOR THIS 
VVEEK

An opportunity to visit the na- 
tion’s principai organized exchange 
for butter and eggs and to hear 
hovv these produets are marketed 
is presented by the WPA Free 
Chicago Tours during the w?ek of 
May 26 to 29, 1940. Tours for the 
vveek include:

Monday, May 27, 1940. “Chicago 
Teachcr’s College”. Visit Chicago’s 
training center for public school 
teachers. Learn about training me- 
thods used. Meet at 2:0Q^ P. M. at 
6800 South Stevvart avenue.

1940. “Crcmato-
Cemetery”. See

beautiful 
m. at

cemeteries. Meet
4001 North Clark

May 
Truck”. 

transportation

28, 1940. “Freight 
Visit a large 

company

West 
road 
vvalk 

i

“But-

Tuesday, May 28, 
rium at Graceland 
a crematorium, also memorials of 
prominent Chicagoans in one of the 
city’s
at 2:30 p. 
Street.

Tuesday, 
by Motor 
freight
operating a fleet ’ of freight trucks 
to all points in the United States. 
Meet at 8:00 p. m. at 221 
Roosevelt road. (Roosevelt 
surface car to Wells Street, 
South on private ramp).

VVednesday, May 29, 1940.
ter and Egg Exchange”. Visit the 
nation‘s principai organized market 
for butter and eggs. See a produce 
market on Fulton Street. Meet at 
10:00 A. M. at 565 West Fulton St.

VVednesday, May 29, 1940. “Chi- 
natovvn”. Visit Chicago’s most co- 
lorful foreign community. See the 
On Leong Tong, the Temple Shrine 
the Hali of Justice and 
shops and museums. Meet 
p. m. at 22nd Street “L” 
(Cermak road near State 
Reservations necessary. Call Mon- 
roe 9674.

NOTE: No tour vvill be held over 
the Memorial Day vveek end.

For further Information call Mon- 
ro-e 9674 any vveek day, except Sat- 
urday, betvveen 9:00 a. m. and 3:30 
p. m.

Chinese 
at 8:00 
station 
Street).

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

and I have 
Hurry and send 
my bond!” . ..

Sabonis ... Very 
looks likę that

KNICKKNACKS: Dan Kuraitis 
received an urgent phone call from 
Cicero lašt vveek ... “The Cicero 
police have me locked up for speed- 
ing,” the voice said, 
no money vvith me. 
somebody to post 
The caller? Kastas 
unfortuneately, it
men’s quartet you’ve been hearing 
on Sunday mornings is to be bro- 
ken up. . . Just when the boys 
vvere winning wide popularity... 
Birutė chorus honored three of its 
oldest members at the party a week 
ago . .. Awards vvere made and 
cakes vvere inscribed to “Papa“ 
Miller, “Unclc Al” Mickevičius and 
Adam Maskoliūnas... No formai z 
announcements have been made. būt 
vve overheard Whitney Tarutis in- 
trodueing Eva širvas as “my fian- 
cee” . .. Vera Neckrosh, once an ac- 
tive member of Pirmyn, is seen at 
Lithuanian affairs only novv and 
then ... She is a bookkeeper ... 
Another obvious absentee is Flo- 
rence Korsak ...

PICNICS: Lašt vveek’s decidedly 
cool vveather might have had some- 
thing to do with the failure of the 
LUC to dravv a crovvd to its first 
picnic at the Sudent Grove .. A t 
Liberty Grove, however, about 2, 
000 were present to celebrate the 
conclusion of the successful mem- 
bership drive by the Chicago Li- 
thuanian Society ... The šame so- 
ciety’s annual picnic vvill be held 
at the šame place on June 16.... 
A week after that, on June 23. 
thousands are expected to attend 
the Jaunimas outing at Sunset 
Grove ... By July Chicago Lithua- 
nians vvill have their fili of these 
country excursions and ought to 
vvelcome the opportunity to partici- 
pate in the boat excursion to be 
sponsored by the youth committec 
of the Chicago Lithuanian Society 
on July 14 ... The trip to Mihvau- 
kee vvill cost you tvvo dollars... 
Tickets are on sale novv and can be 
obtained at the Office of the soci
ety or from mėmbers of the youth 
committee ...

THANX: To contributors Charles 
J. Rusackas, Violet Kaulinas, A! 
Valtis, Adolph Casper, Joe Žukas, 
Charles Stephens, Milda Vaivada 
Julia August, and many others vvho 
reąuested us to withold their name, 
a sincere vvord of gratitude for 
their assistance in the past, vvith 
the hope that they will continue 
to pass us bits of Information in the 
future...

■Jjb-
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DIbmIHm.
Mini Gimimo Dieną

T()WN OF LAKE. — Sian- 
dien, gegužes 27-tą, p-le Angelą 
Simahiutg mini savo gimtadie
nį (birthday). Reikia manyti, 
jog ši jauna panelė draugų ir 
giminių bus tinkamai pasvei
kinta ir įvertinta.

Ji čia operuoja grožio salio- 
ną vadinamą Angela’s BėaUty 
Shoppe ties 4645 So. Ashland 
Avė. Jos Draugė

Sveikino Su 
Varduvėmis

MARQUETTE PARK. — Šios 
kolonijos gyventoja Joana Alki- 
mavičienė 6940 So. Rockwell 
st., savo varduvhj proga, gegu-

žes 24-tą dieną susilaukė nuo 
dfahgų ir giminių ireftiažų šit-' 
dmgų sveikinimų su gražiais 
linkėjimais.

P-ia Alkimavičienė yra malo
naus budo lietuvė, gerai žino
ma šios apylinkės lietuviams.

Vietinis

Gražiai Pagėrbe
Motinas, Surengė
Vakarą

i

Iš Moterų Kultūros Kliubo 
Veikimo

ANTOINETTE 
NE (po pirmu 
mah, po tėvais

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
geg. 25 d., 12:07 vai. po pietk 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Ltet., Girkalnių Mieste
ly, Raseinių Apskr

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Stanislovą, dukterį Ma- 
jj rijoną, žentą Carl Cosby, duk

terį Ohą, žentą James Jarus, 
I sūnų Mykolą, marčią Franfciš- 
I ką, 2 anukus ir 2 anūkes ir 

daug kitų giminių, ęlraugų ir 
1 pažįstamų. Lietuvoje — brolį I Antaną.

Kūnas pašarvotas 6348 So. 
Campbell Avė., tel. Rep. 8915.

Laid. įvyks antrad., geg. 28 
d., 1:00 v. p. p. iš namų blis 
nulydėta į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antoinette Zu- I kauskienės giminės, draugai 
I ir pažįstami esat nuoširdžiai 

■ kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, dukterys, žentai, su- 

nuš, antikai ir giminės
Laid. dir. J. F. Eudeikis, tel. 

Yards 1741.

ZUKAUSKlE- 
vyrU Zimmer- 
Urbana vielutė)

išsiėmė Leidimus
/ edyboms

, (Chicagoj)
Tony Trikensky, 27, su Aldo

na Petronis, 23
Joseph Maksvytis, 27, su Me-

len RutkaUškas%, 29
Charles Bart, 39, su Adelle

Sholis, 35
Walter Neffas, 26, su Malve-

na Josimos, 24
Roman Skarpiak, 32, su Alicte

Lesčiauskas, 24
George Bobis, 43, su Kallte-

rine Sklaris, 25
John Martin, 32, su Alice

Walsh, 36
Earl Monroe, 20, su Ann

Štodden, 22
Anthony Čorona, 29, su Ėmi-

iy Kleiva, 24
John Sarpalius^ 24> su MarJT

Banaitis, 22
Leroy Anderson, 36, su Jos-

ephine Boobih, 24
August Cermak, 27, su Vero-

nica Zemeckis, 19
Jack Burke, 22, su Glara

Gersh, 20
Ben Boycs, 20, su Marga rot

Kasten, 20
Ralph Knoblaueh, 29, su Mo

lei! Pacai, 25

Moterų Kultūros Kliubas su
rengė motinų pagerbimui vaka
rą gegužės 4, Lietuvių Audi
torijoj. Kliubas susideda vien 
tik iš motinų, taigi buvo leng
va nusitarti surengti Vakarų 
motinoms pagerbti,

Vakarui programas buvo pri- 
t-aikiiltas-. Įėjo tik ths, kas lie
čia motinas, ar tai nėrusias av 
dar gyvas.

Programo vedėja t>. Garšin- 
skienė atidarė vakarų ir per
statė gabią visuomenės veikė
ją p. Artmanavičienę.

Kalbėtoja labai jausmingą 
kalbą pasakė.

Sekanti btivo perstatyta p. 
Abckiėnė. Ji taipgi labai aiš
kiai hUpiešė motinų rolę> ko
kią jos turi lošti, ypatingai 
šiais sūdrUmstaiš laikais. Ji 
sakė, kad kiekviena motina pa
keltų balsą, ir protestuotų prieš 
žudymų jų sūnų, nes kiekvie
nas nužudytas karo lauke žmo
gus yra 
gali būti 
gint!

motinos sūnūs. Kokia 
motinų širdis tai re-

Dainos

Reikalauja
Perskirų

Apolinaras Kilda nuo Bernice
Kilda

Gavo
Persldras

Stelia Ptocuskas nuo Wallei' 
Pi*octiskas

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

&oo NEAtsnM’rv 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip Yz 

DIDELIŲ KAUKŲ
BARGENAl

KUGS

Neatsiimta ęx0, 8x10, 0xl», 9x15,11x10 
Vert® ntfft *7 Iki *(W. Dahhr *.l Iki *»0 
Nauji 6x0, 8x10, 0x12, 1Žx18, 10Į6xl5 
Vertė *24 iki *80. Dabar *10 iki *42 

Ir aukšėlau.
15 0x12 tikrų orlentallų, 50 kitokių 

Mieto* 2x4 iki 1U18, 40% rttiolAidoH 
-1000 Jardų karpetų po 50c jard ir aukšč., 

200 Nahjtl* Velvei 6x12 *18.50. 
300 Naujaa Wilton* 0x12 *34.50.

CHECKeR CLeANeRS 
sandeliai.

6208-10 S. R/VC1NE—Dienomis, 3 vakaru* 
tthii ti įiii.niitii r.ni į

I I i fl ift A G^ės MylintiemsI I i U M A Vestuvėms, Bah- J *4 kietams, Laidotu- 
^"*"^"*vėmš, Papuoši-

I GĖLININKAS mams
I 4180 Archer Avenue

Phbnė LA^AYETTE 5800

I Al f F" 411 irt Siunčiam Gėles 
ll i/H K \ Te,e^mu iL U V L Iii 10 Visas Pasaulio

■ Dąlfe 
KViEtKlNlNKAŠ

Gėlės Vestuvėms. Bankletdms 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Strėet
Tel. YARDS 7308

Antanas pėtrokAs
gyV» 33$9 80. EmfeHdd AVė.

Persiskyrė si) šitio pasauliu 
geg. 25 d;-, 7:19 vai. vak., 1940 
m., sulaukęs 72 m. amž., gimęs 
Tauragės aps., Kėltinėhų pat.) 
Miškaičių kaime.

Amerikoj IšgyVėho 50 m.
Paliko didėliame riuliudimė 

brolį Stanislovą Petroką ir jo 
šeimyną, pusseserį Jielen Ma
žeikienę ir šeimyną, draugus 
Leoną ir Petrortėlę SchvVab’Us 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kdplyč., 3319 Lituanlča Avė.

Laid. įvyks seredoj, geg. 29 
d., 9:00 vai. ryto iš kopi. į ŠV; 
Jurgio par. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
Už velionio sielą, o iš teh bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano Petroko 
giminės, draugai ir pažįstami 
efeat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse _ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą it 
atsisveikinimą.

Nubudę llekamfe,
BrOlis, pbssęsėrė ir kitos 

giminės
Laid. dir. S. P. Mažeika, 

tel. Yards 1138-1139.
- v.- --- -——---—---
Skelbimai Naujienose 
tuoda naudą dėlto,

d ottėios Naujienos 
'undinjroa

A» z Ai
ONA MEREVIClENfi

(Po Tėvais Pėtraiiskaitė)
gyveno adresu 3239 5. Liluantca Avė.

-Pefsiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 25 d., 8:00 Vėl. ryto 1940 
m., gimus Šilalės Pirap., Tauragės Apskf.

Per daug metą gyveno Bpring Vftiley, Iii.
Paliko dideliame nuliudiiUe 6 dukteris^ Atnelia, žfentą Jbną 

Vitek, Oftą, žentą Jurgį Moračhę, Jeanettė, žentą JOUa tChtisty, 
Isabėlle, Žentą Joną Kuneiką, Lucillė, žentą Vlfttfehtą Jaftulis, ir 
Leoną Merevičiutę, 2 sudus Petrą, marčią Oną, ir Viktoru 8 anū
kus, 2 seseris, Prancišką, švogeiį Stanislbvą Usavagę it Jttzefą, 
šVogerĮ Antaną Trejomis, broli StanislOVą^ ir brolienę Petraus
kus it brolienę Petrauskienę, Rockford, III. ir datig kitą giminią, 
draugų ir pažįstamą.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips ko01., 3307 S. Litudnica.
Laidotuvės įvyks treč., gegužės 29 d., 8:00 Vai. ryto iš koplyčios 

į ŠV. Jurgio pat. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į ŠV. Kažlmiero kapines.

Visi A. A. Onos Merevičienės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
DUKTERYS, žentai, SUNAl, marčia, anūkai, 

SESERYS, BROLIS IR GIMINĖS .s
Laid. dir. Antanas M. Phillips, tel. Yards 4909.

Chicag&s Draugiją* 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
L. ŽAGARiEČiŲ KLtUBČ VAL- 
DYRA 1940 MELAMS: P. Arlaus^ 

kas—Pirm0 "2109 N; ČleVėland 
avė.; A. Niptikas—Pirm. Pagelb., 
1Š03 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė.j Cicero, I1L; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rajšt., 113 W. Germania 
plačė; Ę. RamaŠauskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independente 
blVd.; St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos (glo
bėjai i Ą. MiėraviČe, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st; J. Salakas—KorėspOnd., 
1414 S. 49th CU Cicero, III.; K. 
Balčiūnas—-Maršalka, 3521 West 
66th pi. Suširinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
Sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st?, Čhicago, 111.

Sekančių programo dalį iš
pildė Suvalkiečių kvartetas. 
Kaip buvo paaiškinta, dar ne
seniai susitveręs. Pusėtinai ge
rai užsirekomendavo. Bravo, 
vyrai!

Pabaigoj pačių Kulturiečių 
choras sudainavo keletą daine
lių, po vadovyste p. Petrutie- 
nės. Stebėtinai gerai išėjo. Ka
žin ar todėl, kad mažoj svetai
nėje? Jeigu taip sudainuotų di
deliuose parengimuose, tai jau 
galėtume konkuruoti su pirma
eiliais chorais.

Publikas-- buvo p^hia ^votai- 
tie ir galimi) tikėtis pelito;

Julia Petraitiėftė.

Registruotas Laiš 
kas Charles 
Witkevicž’iui

Chicagos paštas ptaneša 
“Naujiehoins”, kad chičagiečiui 
p. Chas. Witkevicz yra atėjęs 
registruotas laiškas iš Žarėnų,

P-as Chas Wilkevicz yra pra- 
šdihds tuojau susižinoti sii 
“NalijiėhŲ” raštine ir priduoti 
savo tikrų adresų. Jėigu jis iie- 
UtBišhuks pelikių dieilų bėgyje 
tUi laiškas litis grųžintaš Lietu
von. “N.” Aditi*

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

25 Metų
Sukaktis -

18-ta APYLINKĖ. — 1915 
Alėtais lAėcliartikas John Mikšis 
pradėjo savarankiai taisyti Vi
sokius automobilius .ir trokus. 
Tai tuo budu šiemet jam su
kanka 25 metai) kai seka šių 
bižhio šakų.

Dabar jo automobilių taisy- 
tūvė randasi adresu 724-26 W. 
19th St., vadinamam “Palace 
Garaže*'.

Jonas yra geras mechanikas 
it linksmo budo žmogus.

Ūž tai jis niekad nestokuoja 
automobilių taisymo darbų.

Frentas

12 WARD0 AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 MULAMS: J. Švitonuš—Pirm.

400 S. TSimah AV03 w. Turnėr 
--Pirmin. Pagelb., 2543 W. 43th 
St.; PaUl j. Petraitis—Nut. rašt., 
752 W. 33rd St ; tel. Victory 8770; 
Lučille Dagiutė— Finansų rašt., 
2902 W. Pėrbhing rd.; P. MphtVi- 
*das—Kontrolės rašt, 4005 South 
Artėsian ąVė.; K. Šova—Kasos 
giobėjftSį 4001 Š. Maplewood av.; 
Helėn Gramtihtięftė — Kasierius, 
4535 Sb. Rockwėll stį Ub T. 
Dlihduliš—Dr.-k\rotėjąs, Š939 Šd. 
ęlaremoht aye.; A. Miller—Teisė
jas, 4258 B. Wėštern avė.; j. Ėal- 
fcitiš—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiėkViėho mėn. trečią sek- 
madiėnį> 1 Vai. popiet-, Hėllytvood 
ŠVįti 2417 W. 43rd št. Nariais 
gali bUti Vyrai ir rhoteryš tiUo 16 
iki 45 mėtų amžiaus.

GARpIELD PARK LIETUVIŲ VY- 
RŲ IR MOTERŲ PAšELP. KLUBO 
VALDYBA‘1940 METAMS: Pirm.

■—Ged. Medalinškas, 233 S. Cent
ral AVė.; Pirm, pagelb.—John 
Y'tikhiSį 210 S. Kildarė Avė.: 
Raštininkas—M. MedalinskaSį 233 
So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasieriuš—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. pU'viddnis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai... popiet, Napoleon 
Hali, 3958,W.45th Avė.-------1:---------- ---  

teisybės Mylėtojų drau
gystės valdyba 194d Me
tams: Joe Bdlchunas,—Pirm., 3200

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 334? S. Litua- 
nica Avė., ,|Ą. KaulakiS' —Nut 
rašt., 3842 Sft į Union Ave.j F. Kas- 
per—Fin. rašt., 3534 S. Lowe 
Avė.; Z- Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
RachuhaS—Iždininkas, 3137 Sd. 
Halstėd St.;IL. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P.j'Roška — Dr. kvdtėjas, 
3153 So. Halsted St, Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted S L Į drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nud 18 iki 45 metų amž,

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

2453 W, 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vi“čė-piFm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Litudhida Avė; tždin.— 
A. Jakutis-, 6958 So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petrafe Sumoška) 515 W. 81st St.; 
Nut. raštinihkaS—Kasparas Dan- 
ta, 3314 Šo. Lituanica Ąve.; Biz
nio Komisija: Jonas Filitauskas; 
4415 So. FrancisėO Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Ave? 
tel. Hemiočk 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollyvvood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
Svetainėje.

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

Ročkwell St., tel. Rep. 7929: A< 
SUbditiS—Vl^irlh.i 194? Des-
pldineS Si.; A. Tumavičius—Nut; 
rašt., 1227 So, 5dth Avė,, Čiderd 
b395j. F, Mikiiiinąs — Fih; rašt;

4dĮ7 Jkdihensky Avė., Lai. 5211 
F. Mąrgėvičiėj — konth rašt.; 
4409 S. Faii'fieid Avė.; F. ėefpi- 
tis—kasos giob^ 4337 . Sp; Fair- 
fiėld AVė;'; T, Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan Št., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka; 3622 So. Union 
A Ve.; U; J.. Jakaitis—Ąūditbrijoš 
atstovas^ ii* koresp., 826 W. 34th 
Fl., YfeVds 2252; P. Augustinas—

Ululj A X UDUolal““l ulllAC VA- 
Čia, Augustinas, Šiibaitis; K.Stul- 
ga;—Tėisėjas; L. Jucius— Teis, 
taštininkas.

Garsinkitės “N-nosč”

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

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila Pagelbininkas, 
0435 So. WaŲaėe ŠI.; StanišloVaš 
KlmėvičiUs^-Nut. rašt, 3Ž20 So. 
Union Avė.; Feliksas KasperėB— 
Fin. rašt., 3534 So. Lo\vė AVe.; 
Mraltėr DUlėVich Kohtr, tfešt. 
8728 Harper Avė.; Juozapas. Bal- 
ehitinas—Kasierius, 3200 South

• « Ldwe Avė.;, Martinas Punįs — 
ApifekUnaš kasus, 3202 S. Ettie- 
rald Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekuhas ligčnilį, 7104 S. Efne- 
rald Avė.; Povilas Petraitis .— 
Korespondentas, 75Ž W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kaš mėnesio 
plrtną pedktadjfehį, 7:30 vai. Vėk. 
Chicagos Lietuviu Auditorijoje, 
3133 So. HMšted St.

ROSELANDO LIETUVIŲ MOTĖ-1 
RŲ KLIUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Matilda Slančaiiskienė — 

pirmininkė, 10560 Edbrooke Av.; 
M. NaVerailškiehė — Nut. rašt., 
10320 So. Wallaėė St.; Anna Dafr- 
giehė—Fin. frašt., 10520 So. State 
St.: Paulina StaSiulis — Kasos 
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasiefc- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb-1 MOTERIS, PORA, DALINAM 
rienė—Maršalka; Streukiėnė, — ruošos darbui, $12 į mėn. su apšil- 
koresp.; Antonettę StVart—korė- domu beismente apartmentu. 
spondentė. Susirinkimai yra kas Drexel 2032.
mėnesio aptrą trečiadiėnį, 7:30 •—-------------------------------------------
Vai. vakaro, 10413 So. Michigan REIKALINGA operatorių, single 
Avenue. needle mašinos, patyrusių prie mo-
———----- ----------- —----------------  terų ir vaikučių medvilninių aprė-

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠ K O S dų. Illinois Garment Co., 1219 W. 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL- Van Buren.
DYBA 1940 METAMS: Pirm. — - ------ -----------—--------------- >------

Frank Aušra, 3949 So. Artesian REIKALINGA MERGINA, 20-30 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- bendram ruošos darbui, puti, virti 
rąuskUs, 2109 So. Michigan Avė.; | nereikia, $6-8. KeyĄtone 2825. 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 3949 a t a
So. Artesian Avė.; Fin. rašt. — nnniat rrAnna Allen, 3429 S. Unioh Avė.; gS garimų—nuolat. 66
Josephine Yushkenas, 2547 West|W* Harnson st- 
45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kasieriūs, 2547 W. 45th Št.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Štenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al- 
leh; F. Žukauskas—Ligonių apie- 
kuhas. Draugystės Veikimo ko
mitetai: Dan. j. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
nis; Dan J. Smith—korespond.,

REIKIA PATYRUSIOS MOTERS mai laikomi kas antrą seredą I „ 
kiekvieno mėhfesio Hollyvrood Eiovėio MARTHA’S RESTAU^
8Vet, 2417 43 St *ANj, 66(. West 14th st Canal

LIETUVOS BENO KLUBO VAL- 9248.
LYBA 1940 METAMS: Frank Bist------------ --------- ------ ---------- - ----

ras—Birm., 4548 Sd. Francisco PARTNERS WANTED 
ave.:; Jonas Rakauskus —Pirm. Reikia Partnerių
pagelb.) 750 W. 35th št.'; Ėdward ‘
Grušhas—Nut. rašt.» 3549 S. Hal- PAIEŠKAU prisidėt už partnerį 
sted St,'; Oons'tantas JanUshaus- su pinigais ir darbu prie lunch, 
kaš—Kasierius, 3461 S. Morgan sandwich, hamburger ir kitų val- 
st.; Petrės Marozės—Fin. rašt., gomų produktų. Arba kokį kitą 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. biznį. Turėt-Ar-Norėt-Naujai užsi- 
(2) Harry Rėksnis ir John Dou- dėt? Rašyk Box 2361, 1739 So. Hal- 
nis; Ignatz Yorevičh—Maršalka, sted Street, Chicago, III.
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru- . ............     * n..... nniinn
shas — KbVespOndentas, 3549 SO. ALIUS—IRUCKS FOR SALE
Halsted st.; Jonas Rakauskas — Automobiliai ir Trokai Pardavimui 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti- \ ,
kos yra kas antradienio Vakarą Šios Dienos Specialai 
8 vai. Shemett svęt., 3336 Litua- _  PAS _
meaaVfe. Chieągo. I1L------ | CENTRAL AUTO

HUMBoLdT PARK LIETUVIŲ qat TPC o-nrl
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA oALjJLb anCL VlCHi
1940 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 38 DODGE 4 durų sėd.
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- Radio ir šildytuvas .........   $495
mininkas — Mike čepulevičius, ’38. PLYMOUTH Sedan, Radio 
3327 Le Moyne St.; Protokolų šildytuvas ..........................
sekr. — Anton LungeVicz, 1814 ’3? PLYMOUTH, Sedan.
Wabansia Avė., tel. Humboldt Šildytuvas ........................
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- ’37 DODGE 4 durų Sedan, 
neckis, .3247 Beach Avė.; Kasie- šildytuvas ........................
riuš—John Kuprevičius, 3446 W. ’38 PLYMOUTH 4 durų, Sedan, 
Pierce Avė.; Maršalka— Antohl Šildytuvas ............   $285
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St. 

----------------------------------------------------- ----------------------------------- I ItdUHJ 11 OlillJ'UlVcU 

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ ’40 PLYMOUTH 4 dur 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BĄ 19.40 .METAMS: John Begen ■— 

■Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis 
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220, TT , . ,
So. Union Avė.; Domininkas Gul- 3207-9 SO. MalSted. St. 
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- Tel. VICTORY 1717.
acę St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rašt.) 3400 So. Union Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Viee-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B; Vaitekūnas, 5211 Šouth 
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Stelia Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th Št.; 
Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, ,4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičiėnė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą 
madienį kiekvieną menes, 
vai. popiet, Hollywood salėj, 
W. 43rd St.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

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

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

nas Shirrikus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
į,ašt.-~Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungęwicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Uuhi- 
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Ave.» tel. Spauld- 
ihg 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avfe.

...... . ..... a ....................  i . ....... ...
HELP VVAbiTfeD-FĖilAtE
____Darbinįnkią Reikia

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininką Reikią

REIKALINGAS laikinai janito- 
riaus pagelbininkas—Turi būt uni- 
jistas. 1821 S. Lawndale, antros lu
bos.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

2

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemSPar davimui

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
BARGĖNUS

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

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

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asmens, 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.

25 AKRAI arti žinomo ežero ir 
vasarnamių, 2te mylio? 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.

MODERNAS BUNGALOW, 5 
dideli kambariai, extra kambarys 
viškuj, arba doorvvays, aliejum šil
domas, puikiam stovy. Kaina ne
brangi. Savininkas 6337 S. Keeler.

KETURIŲ kambarių namas, $200 
įmokėti, $24 į mėnesį, 2 kambariu 
galima padaryti viršuj, didelis sod
nas, medžiai, netoli parkos, tikras 
bargenas. Box 2362, 1739 So. Hal
sted Street.

$445

$385

$395

šildytuvas ............................
’35 DODGE 4 durų, Sedan, 

Radio ir šildytuvas ..... $245
__ JTH 4 durų DeLuxe

Sedan su šildytuvu. Važiuotas tik 
3000 mylių už dideles santaupas. 
Daug kitų išdirbysčių ir modelių 

Pagelb., | pasirinkimui. Įkainuoti $25 ir au
kščiau lengvais išmokėjimais.

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.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

SUSIRINKIMAI

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FARMOS
Pardavimui ar manymui tikras lie
tuviškas dvaras. 124 akrai, 80 dir
bamos, 15 miško, 5 akrai ežėro pil
na žuvų, gražios trobos, elektra, 
vanduo, visi kiti įtaisymai, tik 100 
mylių nuo Chicagos. Nėra tnorgi- 
čiaus. Kaina $68U0—mažas įmokė- 
jimas.
80 akerų su budinkais—kaina $2500. 
|0 ,ąkerų prie Kazimierinių kapi
nių. Kaina $2900.

Turime visokių kitokių bargenų, 
farmų ir namų.

C. P. SUROMSKIS 
6921 Š. Western Avė. 

Rep. 3713

PARDAVIMUI 28 akrų truck far- 
Įma su derlium, modernas 7 kamba
rių namas, garu šildymas, bėgąs 
vanduo, barnė, 58 mylios šiaūreje 
nuo vidmiesčio, 5 mylios vakaruos 
nuo Kenosha, Village Sommers, 
Wis., $2,000 įmokėti, sutvarkys iš
mokėjimus. Kreiptis ar rašyti Sko- 
kie Produce Co., Waukegan, III. 
Ontario 6750.

FARMS—TO EXCHANGE

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

sek
lio 
2417

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
susirinkimas įvyks gegužės 28 d., 
7:30 vai. v., 6908 So. Western Avė., 
Chicago, III. Po susirinkimo bus 
šiumm burum, todėl kviečia visus 
narius atsilankyti. —Valdyba

Jau Pats Laikas 
Šaldytuvus Pirkti

nū-Vasaros kaitroms užėjus 
ra abejonės, kad tinkamiausia 
priemonė Valgiams nuo suge
dimo apsaugoti yra šaldytuvas, 
o iš jų Servel Electrolux turi 
pirmenybę. Jis neturi judomų 
dalių šaldymo sistemoj, kas ga
lėtų nusidėvėti ir operavimo 
išlaidos labai žemos.

Tad, norihl namuose turėti 
parankamų, išvengti nuostolių, 
būtinai reikalinga įsigyti šal
dytuvų ir nekitokį kaip gesinį 
Servel Electrolux refrigetato- 
rių. Tas refrigeratoriūs daV ir 
tuo parankesnis, kad hekelia 
trukšrtio. Gatiau jis ir piges
nis, — 1940 metų modelis kai-' 
nuoja vos $129.50.

Reikalui esant dėl informa
cijų pašaukite Englewood Stove 
and Repair Co. telefonu Engle- 
wood 3630, arba nuvykite į 
krautuvę, 6850 So. Green st.

(Skfelb.)

BUILDING MATERIAL

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St. 
CHICAGO, ILL. 
nu iM m i iii, i ■ * iiibiui» 

SOIL—FOR SALE x 
Juodžemi^Pardavimui^^^^  ̂

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

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

FINANC& AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINOS & LOAN 
ASSOClATION OF CHIČAGO 

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887 • 

BEN. J. KAZANAUSKAB. Ražt

PASKOLOS 
Ant 1-mų ir 2-rų

Greita Veikla—Geri Terminai
PETERS BROS. & CO.
1647 W. 4?th Street

z 2-ras aukštas.
(Tame Marshfield ir Paulina rat4

Pirkite tose krautuvėse, ku- 
tfoli Ratsiūftsi “NAUJIENOSE



— —

Senato Komiteto 
Bilius Reikalauja 
Nepiliečių Varžymų

Užvakar vienas senato komi
tetas užgyrė bilių sulyg ku
riuo keturi milijonai nepilie
čių Amerikoje turės ateinan
čių keturių mėnesių laikolar- 
pyj registruotis pašto stotyse 
ir net palikti savo pirštu ž\> 
mes. Bilius sako, kad nepilietis 
yra tas žmogus kuris dar netu
ri pilnų popierų. Reiškia, kad 
jeigu ir turi pirmas popieras, 
ypata turėtų registruotis.

Panašus bilius buvo pernai 
atmestas atstovų bute. Ar da
bar pasiseks jį perleisti, tik

— ---------------------------------------------------------—

Pirmad., gegužės 27, 1940

Vakar ir Užvakar Chicag'oje

prie

Uždegė Automobilius

himnai. '

e Įsisukusi | savo lopšelio pa* 
galvę nutroško trijų metų mer
gaitė, Diane June Clark, 1801 
Touhu avenue.

• Prie 83-čios ir Baltimore 
avenue Illinois Central trauki
nys užmušė 23 metų jaunuolį, 
Joseph Malecki, nuo 8255 Buf- 
falo avenue. Jis. buvo bedarbis.

• 28 metų Joseph Ruszala mil
tinai susižeidė įvažiavęs su au
tomobiliu į gatvekarį
Tripp ir Chicago avenue. Gyve
no adr. 852 N. Keeler avenue.

Kaip Pekin, III 
Pavaišino 10 
Komunacių

NAUJIENOS, Chicago, III.

Ką Lietuvos Žmonės 
Galvoja Apie 
Europos Kar a

Panašius dalykus matome ir 
kitur. Užvakar Kėtchikan, Al- 
aska, miesto taryba užgyrė į- 
statymą kuris reikalauja ne
piliečių registraciją trisdešimts 
dienų bėgyje.

Georgia valstijos gubernato
rius užvakar pranešė, kad nuo 
birželio 1 d., nepiliečių biznie
rių ir profesionalų laisnės bus 
atimtos.

Matomai, šios dienos koinu- 
naciai susilaukia daug nema
lonumų, kur jie nebūtų. Užva
kar dešimtis jų iš Chicagos ir 
Evanston buvo nuvykę į Pekin, 
III., išdalinti plakatus ir rinkti 
piliečių parašus ant peticijų 
prašančių kad komunistų par
tijos kandidatų vardai butų į- 
dėti Illinois rinkimų baliotuc. 
se.

Pekin gyventojai užklupo 
komunacius, du sumušė, ir už
degė jų du automobiliu. Už
kluptieji subėgo į teismo namą 
kur išbuvo dvi valandas 
kol policija juos išgelbėjo.

Modernizuos
Susisiekimo
Priemones

iki

Naujienų-Acme Tolephoto
Policija saugo Trockio namą Meksikos Mieste.

Šiandien Aguonų 
^iedų Diena; 
Pirkite Ženklelius

Gatvekarių kompanija užva
kar priėmė miesto pasiūlymą 
pasidalinti išlaidas reikalingas 
išliejimui 225 myliu gatvių ku
rios bus išardytos išėmimui gi- 
tvekariu vėlų ir pavestos bo
sams. Tas darbas kainuos $16, 
000 už mylių. Pagal sutarties, 
miestas pridės $11,000, o kom
panija $5,000 už kiekvieną my- »A (U1ENŲ-ACME Telephotc

Glen R. Hillis, republikonų kandidatas į Indiana val
stijos gubernatorius (po kairei).

Dešimtis tūkstančių moterų 
ir merginų šiandien pardavinės 
aguonų ženklelius naudai A- 
merikos praeitų karų vetera
nų ir jų šeimų, šie ženkleliai 
yra pagaminami pačių vetera-

niai gauna pusę cento atlygi
nimo už kiekvieną žiedą.

Aguonos žiedas buvo paskir
tas ženkleliu atminčiai Ameri
kos žuvusiu kareiviu Flanders

• c

laukuose. Prisidėkite savo au
ka, pirkdami tuos ženklbliliš 
šiandieną.

sutveria
Chicago

Naujoji sutartis 
naują kompaniją, 
Traction Gompany, kuri ope
ruos visus gatvekarius, busus, 
|‘elevated” linijas, ir naują sub- 
way.

Jeigu įstatymas bus galuti
nai priimtas, $102.000,000 bus 
išleista aštuonių metų bėgyje 
modernizavimui susisiekimo 
priemonių. Tikimasi, kad fe- 
deralė įstaiga, Reconstruction 
Finance Corporation, paskolins 
naujai kompanijai $25,000,000 
varyti savo darbą.

Rengia Pikniką
Birželio 30
Mikniaus Darže

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

geg.
Iš Teisybės 

gijos
Gegužes 12 

bes Mylėtojų 
rinkimas, 
And torijoj. 
rė Pirm. J.

Mylėtojų Drau-
Veikimo
d., įvyko Teisy- 
Draugystčs susi-

Chicagos Lietuvių 
Susirinkimą atida- 
Balchunas.

LONDONAS,! Anglija, 
26. — Premjerai’Churchill pe
reitos savaitės gale pareiškė, 
kad pavojus sąjungininkams 
darosi kas valanda didesnis.

“Leader” Piknikas 
Įwks Birželio 16

Pirmas piknikas naujo ; 
glų kalba lietuvių leidžiamojo 
laikraščio, “Lithuanian Lead
er”, įvyks birželio 16 d. Sunset 
Grove darže, prie 135-tos ir vininku šeštadienį 
Archer avė. Komitetas ruošia užsimokėti 1939 taksus. Nelau- 
įvairų programą. Kuponai iš į kilę, kurie dar neužsimokėjote, 
Leader, laikraščio bus priima-! nes po birželio 1 d. bus pridėta 
mi už įžangą. Bus ir daug do- vienas nuošimtis bausmės kas 
vanų. z »

an-

5,000 Užsimokėjo 
Taksus Viena 
Diena; Nelaukite

Mirė 9 Nariai
pasirodė, kad

mirė
perIš raportų 

mėnesį laiko mirė 3 nariai, 
Augustas Katelnikaš, Helena 
Marcinkevičienė ir Magdalena 
Blaškienė. Tai j a,u 9 nariai 
šia’s metais.

Metinio išvažiavimo Komite
tas raportavo, kad išvažiavimas 
įvyks berželio 30, Mikniaus Dar
že, Willow Springs, 1111. Vi- 

mėnesį. Nėra reikalo visiems | siems nariams pas ųsta po 5

sa-Penki tūkstančiai namų 
skubinosi

! važiuoti į miestą; galite pasių-
^eselando Žinios '

0*1*1 J • y. Siųskite money orders ir če-
Nors Roselando Žemaičių ^^us’ ne Pinigus.

Kultūros Kliubas dar ne daug ~ _
susirinkimų turėjo, nariai ge- į Chicagos Raudonas | 
rai atsilanko.

Naujienų skaitytojai mel
džiu atsilankyti į musų susi
rinkimą ir sėdėti šalia žemai
čių kurie dar žemaičiuoja. Chicagos Raudono Kryžiaus

Sekantis susirinkimas jvyks skyrius iki šeštadienio surinko 
gegužės 27 d., 8 v. v., prminin- jau virš $200.600 aukų sušelpi- 
ko Louis Mikutis name, 10737 
S. Michigan Avė.

Jeigu kartais kas norėtų ko
kias informacijas apie Žemai
čių kliubą. paskambinkite Pul‘- 
Aian 0859 ir mes prane*me ką 
’ norėsite žinoti.

lyrinis Surinko 
Jau Virš $200,000

mui nukentėjusių nuo karo.
Stambiausia šeštadienio au

ka buvo nuo Gommonwealth 
Edison kompanijos, kuri davė 
$18,000. Auka buvo ne nuo dar
bininkų ir viršininkų, bet iš 
komnanijos iždo.

tikietus, taipgi teisybiečiai su- 
aukavo daug dovanų, o Drau
gija iš iždo skiria $15.00. Ga
lės laimėti kas turės įžangos 
Hkietus.

J. Yuškev čia raportavo apie 
Zerzinskio namo morgičių, ir 
pranešė, kad morgičius neša 
8%, taipgi pridavė $20.00 nuo
šimčių. X

Draugijai atėjo čekis iš 
Universal Banko, kuris atmo
kėjo $113.24. Laiškas nuo V I- 
niaus šelpimo Komiteto liko 
atidėtas pusmetiniam susirin
kimui, nes bus šauktas atvi
rutėmis birželio 9. Yra daug 
svarbių reikalų palikta pusme- 
t niam susirinkimui.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
26. — Vokietijoj atsotvas sa
ko, kad naciai pagavę 
stus ir yra priširuošę 
kinti visą sąjungininkų 
armiją Francuzijojr

• K-- X---X--
PARYŽIUS, Francuzija, ge

gužės 26. — Penkiolika Fran- 
euzijos generolų pašalinta iš 
augštų vietų armijoje. Perrone 
- Bapaume sek tore sąjunginin
kai susiaurino vokiečių korido
rių Francuzijcje, kuriuo naciai 
veržiasi į pajūrį. 

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

26. — Nacių lėktuvai atakavo 
Anglijos miestą Yorkshire. 12 
civilių gyventojų sužeista. Bri- 
'aniios laivai bombarduoja 
Francuzijos uostus pajūry, ku
riuos užėmė vokiečiai.

x—

l spą- 
siinai- 
ataku

geg.LONDONAS, Anglija, 
26. — Anglijoje areštuojama 
vis daugiau nužiūrimų hitle
rininkų.

N&ujienų-Acme Tewpuuio 
Trockio namas Meksikos Miesto pakraštyje.

m

i'™? “N?m-

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

— Chicagiečio Įspūdžiai —
Neseniai iš Lietuvos grįžo Jo

nas ir Antanina Tubiai. Jie įdo
miai papasakojo apie Lietuvos 
ekonominę būklę ir apie žmo
nių ūpą dabartinio karo laiku.

Jie į Lietuvą išvyko rugpiu- 
do 19, 1939 m., švedų linijos 
;aivu ir pasiekė Švedijos prie
plauką Gothenburg, iš ten jie 
vyko į Suomiją, Estiją, Latvi
ją, jie atvykę į Lietuvą apsigy
veno Šiaulių mieste.

—Kaip jums atrodo Suo
mijos gyvenimas ir jos žmonės, 
— paklausiau aš.

—Nors mes ten neilgai bu
vom, bet kiek matėm ir supra
tom jčs gyvenimą ir gyvento
jus, tai tuoni laiku viskas at- 
lodė gerai ir tvarkinga. Kaip 
kur teko pastebėti žmonių rupų 
elgesį, bet tas musų nejaudino, 
nes panašių įvykių niekur ne
trūksta. — sako p. Tubis.

Darbininkų Trūksta.
<a, o ka’p dabar atrodo 

Lietuvos gyven mas, — paklau
siau.

— Gana gerai, kol mes ten 
buvom, buvo ramu, o ir maisto 
ir visokių kitokių reikmenų bu
vo nestoka. Atgavus Vilnių, 
maisto pareikalavimas, pasidarė 
gana didelis, tat kaip kur pasi
darė trukumas silkių, žibalo ir 
perkelinių drobių. Šių reikme
nų trukumo priežastis buvo im
porto sutrukdymas. Lietuvoje 
stoka darbininkų ir kaip kada 
visiškai negalima nusamdyti. 
Lietuvoje daug ponų, o jie pa
tys (Jarbų nedirba. Viską atlie
ka samd ninkai, bet jų negau
nant, tat ir darbai lieka nenu
dirbti. Darbininkų trukumas la
biausiai paliečia ūkininkus, bet 
ir pramonė dažnai pajunta dar
bininkų nedateklių. Mes ilgiaus 
norėjom pasilikti Lietuvoje, bet 
kuomet amerikiečiams buvo į- 
sakyta grįžti, tat ir mes turė
jom išsikraustyti ir vykti atgal 
į Ameriką, — sklandžiai papa
sakojo p. Tubis.
Nori Kad Vokiečiai Laimėtų!

—Kaip Lietuvos žmonės ma
no, kas turėtų būti laimėtojais 
šio karo?

tasis, Adam Kowal, 21, nuo 
1214 N. Claremont, guli Bride- 
well kalėjimo ligoninėje. Du 
suimti piktadariai yra, Walter 
Baginski, 25, 1269 N. Wolcott 
avenue, ir 22 metų Frank Sa- 
dow, 1633 N. Honore Street.
• St. James Episkopalų bažny
čioj, Wabash ir Huron, vakar 
įvyko iškilmingos pamaldos už 
talkininkus, Angliją ir Franci- 
ją. Laike maldų už jų laimėji
mą buvo grojami Jungtinių 
Valstijų ir abiejų talkininkų

9 Garaže ties 43 West 18th st. 
nuodingomis automobilio dujo
mis nutroško 32 metų mechani
kas Leon Mariom Gyveno adr.
10 West 18th street.
O Trys jaunuoliai užvakar 
naktį bandė įsigauti į Oak Tea
trą, prie 2004 N. Western ave
nue. ^Sargas Harold Sweet vieną 
pašovė, kitus du suėmė. Pašau-

• Kriminalia teisėjas John Pry- 
stalski paskyrė kalėjimo baus
mę, nuo metų iki gyvos galvos, 
19 metų jaunuoliui Charles 
Duggard’ui. Jis apiplėšė virš 20 
namų Evanstone, kur gyvena 
adr. 1816 Church street.

Truputis Apie 
Joniškiečius

Joniškiečių L ir K Kliubas 
laikė mėnesinį susirinkimą 
Hollyvvood Inu svetainėje ge
gužės 12 d. Narių atsilankė ne
mažai.

Susirinkimo eiga buvo rim
ta ir sklandi. Aptarta daug 
kliubo reikalų.

J kliubą prisirašė naujos na
rės Ona Dauginiene ir Mary 
Janeliuniene.

Komisija išdavė raportą iš 
atsibuvusio Leap Year baliaus 
kuris atsibuvo balandžio 21 d.

Balius buvo pasekmingas vi
sapusiškai, nes ’kliubui liko 
gryno pelno virš pusės šimto 
dolerių. Matomai, komitetas 
dirbo ne juokais, kad lik butų 
pasekmingas viršminėtas ba
lius. Už tai susirinkime nariai 
išreiškė padėka komisijai už 
gerą pasidarbavimą kliubo nau
dai ir dalyviams tame paren
gime už ju skaitlingą atsilanky
mą ir gausią paramą.

J komitetą įėjo šie nariai: O. 
Klevinskiene, M. Laučienė ir 
J. Ramonas.

Buvo išrinkti darbininkai dėl 
busimojo pikniko kuris įvyks

e Apskričio policija kamanti
nėja 15 moterų ir 14 vyrų, ku
riuos suėmė Suburbau viešbu
ty j, 4825 W. Cermak Road, Ci
cero j. Visi yra kaltinami pre
kiavimu “baltomis vergėmis” 
ir operavimu prostitucijos na
mų.

9 “Medalninkai”, kurie pri
ima medalius nuo svetimų ša
lių diktatorių, įkyrėjo veteranui 
Dan:el Lavvrence Hardy, 1236 
Carmen avė., kuris kreip asi 
prie veteranų organizacijas, ir 
prie valdžios, reikalaudamas 
kad Amerikos piliečiai — ypa
tingai naturalizuoti piliečiai, 
butų uždrausti tokius medalius 
priimti.

• AVilIiam Engelman. 34 
motų. 6318 Bcrnice avė., ir 
George Mormon, 31 metų. 906 
N. Avers avė., užvakar buvo 
policijos areštuoti už reikalavi
mą pinigų iš Jacob Weil, 48 
metų, 1629 Clinton st., savinin
ko popieros kompanijos adresu 
1633 Clinldn st. NVeil pasiskun
dė policijai, kad Engelman ir 
Mormon, kurie buvo unijos or
ganizatoriai, iš jo jau buvę iš- 

ir
Mormon teisinasi, kad buk*jie 
pinigus tik pasiskolinę.

9 Joseph Swinkowskk 62 
metų, 1928 S. Fairfield avė., 
krito negyvas ant gatvės arti 41 
ir Ashland avė. užvakar. Jis bu
vo dženitorius.

Engelman

qq’v

įas Ąpir Par^n
Gimus

N*nn»<*»>o«” islciąė Lietuviški/
■"•'•įminiu f««fnrnr»riiii Riur*

Naujinim-AiAi'" T^lenboti. 
Kap. Franz von Rintelen, 
kuris per pasaulinį karą va
dovavo vokiečių sabotažui 
Jungtinėse Valstijose, liko 
suimtas Londone.

a

—Veik visi norėtų, kad karo birželio 2 d., J. Spaičio darže, 
laimėtojais butų vokiečiai. Jie 
taip mano, vokiečiams laimėjus 
karą. Lietuva pasiliksianti čie- 
Ja. Kitaip įvykus, iš lenkų ir vėl 
salima tikėti, neramumų. Pra
eitą žiemą, tuo po Trijų Kara
lių, vos tik lietuviai Vilnių bu
vo atgavę, lenkai pradėjo kel
ti trukšmą, ir smurtu norėjo 
nuversti Lietuvos valdžią, bet 
dabar Lietuvos valdininkams į- 
sistiprinus ir vėl pasidarė ra
mu, — sako p. Tubis.

Ar dabar Lietuvoje yra tiky
binių skirtumų?

—Taip. Lietuvos liaudis šiuo 
klausimu dabar atrodo labai 
pakitusi. Ten dabar randasi vi
sokių: Nepriklausomų nuo Ro
mos katalikų, metodistų, liute
ronų, laisvamanių ir perkunis- 
tų. Tomiškos .bažnyčios kad ir 
per atlaidus neturi didelių su- 
•/kimšimų, o šiaip sekmadie
niais beveik visos bažnyčios 
įpytuščios. '

Dabar pp. Tubiai vėl atsidarė 
tavern biznį, adr. 2643 W. 71 st 
St. ir mano verstis iki karas 
pasibaigs. žemaičių Draugas

prieš O Henry Park, Willow 
Springs, Illinois. Komiteto na
riai V. Kazimieraitis ir J. Jon- 
kus raportavo, kad jie dės pa
stangas įdant pirmas ši pava
sarį joniškiečių piknikas butų 
kuopuikiausias * visais atžvil
giais. Sako, kad bus visokiu 
skanių gėrimų ir užkandžių ir 
gera orkestrą šokiams.

Žinoma, kad bus publikos 
nemažai, na, ir kasgi nenorės 
tyro oro pakvėpuoti ir su jo
niškiečiais linksmai laika pra
leisti. N. M.

9 Miesto taryba užvakar pa
skyrė komitetą išieškoti prie
monių išžudymui žiurkių Chi- 
cagoje. Žiurkės padaro Chici- 
nos miesto gyventojams ap:c 
$7,000,000 žalos kas metas, su
lyg komiteto išsprendimo. Ko
mitetas sus;rinks rytoj dėl toli
mesnio pasitarimo.

9 Frank Bishop, 65 metu, 
4942 Henderson St, staiga mi
rė savo automobilyje užvakar, 
belaukdamas prieiti prie auto 
mobiliu bandymu stoties prie 
Long ir Berteau gat.

9 Užvakar buvo pranešta, 
kad Illinois Central gelžkelio 
traukiniai daugiau nebestos 43 
gatvės stotyje.

DUBLINAS, Airija, geg. 26. 
— Airijoj areštuota žmona ži
nomo rašytojo, Mrs. Iseult 
Stuart. Areštuotas taipgi stam
bus fabrikantas Caroll Held, 
pas kurį rasta nacių parašiu
tas, slapta radijo stotis, doku
mentai parašyti kodu ir teikiu 
informacijų apie Airijos aero
dromus.

M

partijos buveinėje.
— Policija daro kratą fašistų




