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VOKIEČIAI TIKISI SUNAIKINTI M1LI0N0 
VYRU SĄJUNGININKU ARMIJĄ

Sąjungininkai laimės, jei atlaikys 
priešų spaudimą mėnesį laiko — 

sako gen. Weygand
LONDONAS, Anglija, geg. 

27. — Britanija pašaukė karo 
tarnybon 2*3 ir 29'tnetų vyrus. 
28 metų vyrams įsakyta užsi
registruoti birželio 15 d., 29 
metų vyrai turės užsiregistruo
ti savaitę vėliau, negu pirmie
ji. Viso įsakymas liečia apie 
600,000 vyrų.

Sąjungininkų kariuomenė Bel
gijoje pirmadienį atlaikė vo
kiečių atakas, sako Britanijos 
pranešimas, išleistas tos dienos 
vakare. Sąjungininkų linija pa
silieka nesulaužyta.

Somme upės fronte francu- 
zai atsiėmė iš nacių keletą kai
mų. Tačiau sąjungininkų padė
tis tebėra pavojinga.

Francuz'joj ir Britanijoj kal
bama apie didelį sąjungininkų 
kontrofensyvą. Ofensyvas esąs 
reikalingas, nes be jo negali
ma išgelbėti francuzų, britų ir 
belgų armijos Belgijoje. <
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NA U.H E N u-ACM E Telephoto
YORKSHIRE, ANGLIJA. — Darbininkai valo gatves 

Yorkshire, Anglijos, mieste, po bombardavimo. Bom
barduota miesto dalis buvo tirštai apgyventa.

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

BRITANIJOS KARO VADOVYBĖ 
PAKEISTA

NEW YORK, N. T.,*geg. 27. 
— Čia pagautas sekfnadienio 
vakare Francuzijos armijų vy
riausiojo komanduotojo, gene
rolo Weygando, atsišaukimas 
per radiją į sąjungininkų ša
lių gyventojus.

Atsišaukimas prašo atlaikyti 
vokiečių spaudimą tik vieną mė
nesį. Jei sąjungininkai atsilai
kys vieną mėnesį, net dvi sa
vaites, tai jie stovės pakeliu 
į laimėjimą, sako Weygand.

Sąjungininkų armijos peror
ganizuojamos. Milžiniškas dar
bas jau atliktas po to, kai vo
kiečiai sulaužė sąjungininkų 
apsigynimo linijas ir įsiveržė 
į Francuziją.

Toliau gen. Weygand pain
formavo: Vokietijos .karo va
dovybė sumanė išbandyti Ma- 
ginot linijos tvirtumą. Apšaud- 
žiusi keletą valandų Maginot 
fortus, nacių vadovybė pasiun
tė savo kariuomenę atakuota 
tuos fortus. Viena vokiečių ka
reivių banga paskui kitą puo
lė francuzų pozicijas. Atakos 
pas rodė pražūtingos naciams. 
Tai buvo ne atakos, bet sker
dynės. Mažiausia 25,000 vokie
čių krito kautynėse. Pagaliau 
vokiečiai atsišaukė į franeuzus 
prašymu sulaikyti ugnį ir duo
ti vokiečiams galimumo surink
ti savus sužeistuosius ir palai
doti užmuštus.

mijas šiaurės Francuzijoje 
Belgijoje.

Maži Vokietijos torpediniai 
laiveliai atakavo xsą jungininkų 
laivus Anglijos Kanale. Vienas 
tų laivelių paskandino Britani
jos skraidolį Ostend uoste, ki
tas paskandino submariną.

Tuo tarpu sausumoje vokie
čiai veržėsi kyliu tikslu atskir
ti sąjungininkų armijas esan
čias šiaurės Francuzijoje ir 
Belgijoje. Spaudžiami vokiečių, 
sąjungininkai Belgijoje trau
kėsi atgal į šiaurę, nestengda
mi prasimušti ir susijungti su 
armijomis į pietus 
čių koridorio.

Vokietijos karo 
yra įsitikinusi, kad
daužys, sudraskys mihoninę są
jungininkų armiją šiaurės Fran
cuzijoje ir Belgijoje, arba 
vers ją pasiduoti.

—X---- X---- X----
LONDONAS, Anglija, 

27. Sąjungininkai per 
kutinės šešias dienas Belgijoje 
traukėsi atgal, pietų link, steng
damiesi susijungti su savo jė
gomis esančiomis Francuzijoje. 
Bet pasiekę pajūrį vokiečiai 
stumia juos į šiaurę. Be to, ki
ta Vokietijos armija veržiasi 
vakarų link Belgijos - Fran
cuzijos pasieniu ir jau yra ne
toli Ypres. Ateinančios 48 va
landos parodys, ar sąjunginin
kų armijos Belgijoj ir šiaurės- 
Francuzijoj stengs ats laikyti, 
ar vokiečiai sunaikins jas.

pri-

geg. 
pas-

Sąjungininkų avia
toriai geresni nei 

vokiečių
PARYŽIUS, Prancūzija, ge

gužės 27. — Francuzijos kari
ninkai kalba, kad vokiečių lėk
tuvų tiek daug žūva, jogei ne
vedama oficialiai skaitlinių, 
kiek lėktuvų sunaikinta. Fran
cuzijos aviatoriai esą kur kas 
geresni, kalba tie patys kari
ninkai. Ir pasitaiko, kad 40 na
cių lėktuvų bijo užpulti šešis 
francuzų lėktuvus.

Vokiečiai pražudė
2,237 lėktuvus

PARYŽIUS, Francuzija, ge
gužes 27. — Laikraštis “Ex- 
celsior” praneša, kad Vokieti
jos centralinis statistikos biu
ras painformavo karo vadovy
bę, jogei naciai pražudė 2,237 
lėktuvus nuo rugsėjo 1 dienos 
1939 melų, kai Vokietija įsi
veržė Lenkijon, iki gegužės 17 
dienos 1940 m. Kur “Excel- 
sior” gavo šitą informaciją, 
nepasakyta.

Įspėja apie sąjungi
ninkų sąmokslą prieš 
Jungt. Valstijų laivą

1,000 lėktuvų gali 
karą nusverti

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
27. — Spiečiai mažų torpedi
nių Vokietijos laivų ir lėktu
vų, padedami mekanizuotų na
cių armijos dalių, taipgi Vo
kietijos pėstininkai ir artileri
ja pirmadienį dėjo pastangas 
sutriuškinti sąjungininkų flr-

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
27. — Vyriausybės atstovas 
pareiškė, kad per paskutines 
dvi dienas vyriausybė kelis 
kartus įspėjo Amerikos cfcarge 
d’affaires Berlyne, Aleksandrą 
Kirk, jogei sąjungininkai pla
nuoja “kriminalinį pasikėsini
mą” prieš Jungt. Valstijų lai
vą President Roosevelt, kuris 
plaukia j Airiją ten Jungt. Val
stijų piliečius paimti ir parga
benti į Ameriką.

“Kriminalnis pasikėsinimas” 
prieš laivą, apie kurį naciai 
įspėja Ameriką, gali būti pav. 
submarino ataka.

Londone, Anglijoj, valdžios 
atstovas pareiškė, kad nacių 
įtarimas, atkreiptas prieš są- 
jungin’nkus, yra fantastiškas, 
neturįs jokio pagrindo. Jeigu 
jau kas gali užpulti Amerikos 
laivą, tai naciai. Įvairių šalių 
patyrimai rodo, kad iš nacių 
galima laukti visko, pareiškė 
tas atstovas.

PARYŽIUS, Francuzija, 
gūžės 27. — Sekmadienio 
kare kalbėjo per radiją gene
rolas Jacues Chambrun. Jis 
atsišaukė j Ameriką prašymu 
išpildyti sąjungininkų užsaky
mus kaip galima greičiau. Pa
reiškė, kad 1,000 gautų iš Ame
rikos lėktuvų gali nusverti 
rą.

Chambrun aiškino, kad 
jungininkų padėtis esanti
kenčiama, bet jeigu jie turėtų 
1,000 s lėktuvų daugiau, negu 
turi, tai galėtų pasakyti, kad 
nacių ofensyvas nepasisekė.

7 Turkija prisiruošusi 
karo veiksmams

ge- 
va-

ka-

są- 
pa-

Internuos vokietes 
gyvenančias Ang

lijoje
geg.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai 
našauja:

Debesuota; vėsu;
5:19 v. r., leidžiasi

dienai pra-

saulė teka 
8:14 v. v.

ISTANBUL, Turkija, geg. 
27. — Turkijos vyriausybė 
esanti prisiruošusi tuojau pra
dėti karo veiksmus, jeigu Ita
lija užpultų Graikiją.

LONDONAS, Anglija, 
27. — Anglijoje gyvena nema
žai atbėgelių iš Vokietijos ir 
Austrijos, taip vyrų, taip mo
teriškių. Kai kurie tų atbėgė- 
lių iki š:ol buvo policijos prie
žiūroje. Dabar nutarta inter
nuoti nužiūrimus asmeųis. Bus 
internuoti nę tik vyrai, bet ir 
moteriškės amžiuje nuo 16 iki 
60 metų. Internuotos moteriš
kės galės pas imti su savim 
vaikus jaunesnius nei 16 mė
tų. 

■
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Naujas Anglijos am
basadorius Rusijai

LONDONAS, Anglija, geg. 
27. — Pranešama, Rusija su
tinkanti priimti Sir Stafford 
Cripps kaipo Anglijos pasiun
tinį į Maskvą prekybos dery
boms. Sovietų atstovai pareiš
kė, kad Rusijos ir Anglijos 
santykių pagerinimas dabar at
rodo galimas.

Kitas pranešimas kalba, kad 
B r. tani j a nutarusi paskirti nau
ją ambasadorių Maskvai.

Du Francuzijos ge
nerolai sušaudyti
ROMA, Italija, geg. 27. — 

Laikraštis “Pppolo di Roma” 
sako pranešime iš Ispanijos, 
kad du Francuzijos generolai 
ir kai kurie jų štabo nariai ta
po sušaudyti. Mirties bausmė 
jiems įvykdyta todėl, kad jie 
padarę klaidų laike Vokietijos 
ofensyvo. '4

Įsakė palaikyti tam
są Maltoje

MALTA, Britanijos laivyno 
bazė Viduržemio Juroje, geg. 
27. — Maltos gubernatorius iš
leido įsakymą užgesinti visas 
šviesas nuo 11 vai. vakarauki 
5 valandos ryto. Įsakymas įėjo 
galion tuojau. Jis duotas tikslu 
apsaugbti bazę huo priešų pa
rašiutininkų pavojaus.

PARYŽIUS, Francuzija, ge
gužės 27. — Vokiečiai, atakuo
dami sąjungininkus Belgijoje, 
keliose vietose perėjo Lys upę.

LONDONAS, Anglija, geg. 
27. — Smarkiausi mūšiai va
karų fronte eina dviejuose fron
tuose: Anglijos Kanalo srity, 
kur franeuzai pripažįsta, kad 
vokiečiai paėmė Boulogne uo
stą, bet sako, kad mūšiai dėl 
Calais uosto tebeina, ir Valen- 
ciennes srity, kur sąjunginin
kai naktį i pirmadienį pasi
traukė į naujas pozicijas.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
27. — Vokietijos pranešimai 
sako, kad nacių kariuomenė ar
tinasi Ypres miestą’ Belgijoje, 
kur didžiojo karo metais ėjo 
smarkus mukiai. Nacių ofensy
vas a/rodo kreipiamas Francu
zijos miestui Lille apsupti. Są
jungininkų armijos šiaurėje 
stumiamos vis į mažesnę teri
toriją ąrba jos suskaldomos į 
mažesnes dalis.

LONDONAS, Anglija, geg. 
27. — Britanijos, Francuzijos 
ir Belgijos kariuomenės padė
tis pajūry darosi vis pavojin
gesnė. Manoma, šitų armijų li
kimas bus išspręstas į ateinan
čias 48 valandas. ’

ATĖNAI, Graikija, geg. 27. 
— Italijos karo šūkiai gąsdina 
Graikiją. Graikija laikosi visiš
ko neutralumo politikos, kuri 
padėjo Hitleiiui praryti Holan- 
diją ir Belgiją.

WASHINGTON, D. C., geg. 
.27. — Prezidentas Rooseveltas, 
kalbėdamas sekmadienio vaka
re pareiškė, kad Amerikos ar
mija ir laivynas dabar yra 
Stipresni nei kuomet nors bu
vo praeity taikos metu.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
27. —r Naciai sako, kad sąjun
gininkai mėgins įtraukti į ka
rą Jungt. Valstijas, paskandi
nę jų laivą President Roose
velt.

Įtakingi britai suim
ti vajuje prieš šnipus

LONDONAS, Anglija, geg. 
2'7. — Scotland Yard, Britani
jos slaptoji policija, suima įta? 
kingus britus, kurie yra pasi
žymėję perdideliu draugingu
mu Vokietijai. Dar 20 fašistų 
vadų areštuota. Kartu su p’r- 
miau areštuotais jau 80 Brita
nijos nacių lyderių uždaryta 
kalėjimuose.

Dabar valdžia kreipia ypa
tingo dėmesio į tuos britus, 
kurie viešai iki šiol nesiskelbė 
Vokietijos draugais, bet priva
čiai yra žinomi kaipo nacių 
pritarėjai, šiton grupėn įe’na 
tokie asmens, kaip lordas Lon- 
dondery, lordas Runciman, As- 
torai ir kiti.

Padarytos kratos 400-se san
dėlių prie Temzos upės, karei
viai patruliuoja visus Londono 
tiltus, prieplaukas ir dokus.

VILNIUS. —. Vilniaus Uni
versiteto studentų atstovybė/or
ganizuoja šiai vasarai žemės 
darbams talkas. Pirmoji darbų 
talka bus liepos 1—27 dieno
mis, antroji Itepos 27—rugpiu- 
čįo 10, d., trečioji nuo rugp. 10 
iki 31 dienos. Registruojami 
studentai ir aukštesnių klasių 
gimnazistai.

LONDONAS, Anglija, geg. 
27. — Britanijos generalin'o 
štabo viršininkas, generolas 
Ironside, tapo paskirtas pačios 
Anglijos apsaugos viršininku. 
Jo vieton, generalinio štabo vir
šininku, paskirtas generolas Sir 
John Dili. Tretysis generolas, 
Sir Walter Kirke, kurio žinioj 
iki šiol buvo Anglijos apsau
gos reikalai, pasitraukė iš tar
nybos.

Kalbama, artimoj ateity 
įvyksią daugiau pakeitimų An-

prezidentašTrašo palaikyti
ŠALIES VIENYBĘ

glijos aukštųjų karininkų tar
pe.

Tuo tarpu Vokietijos armi
jos prisiartino pajūrį. Dabar 
didžiųjų Vokietijos kanuolių 
sviediniai galį pasiekti Angli
jos pakraščius. Todėl valdžia 
paskelbė 15-ką Anglijos mie
stų pajūry kaip esančius karo 
zonoje. Šitų miestų tarpe yra 
Dover, 22 mylių atstumoje nuo 
Calais, ir Folkestone, 26 my
lias nuo Boulogne, kurį yra 
užėmę vokiečiai.

WASHINGTON, D. C., geg. 
27. — Prez. Rooseveltas sek
madienio vakare pasakė pra
kalbą. Ji buvo transliuojama 
per radiją.

Prezidentas kvietė šalį pa
laikyti vienybę. Jis užtikrino, 
kad šalis turės re kiamą ap
saugą. Jis kartu įspėjo, kad 
reikia kovoti išdavystę, sabo
tažą, svetimų šalių propagan
dą atkreiptą prieš Jungt. Val
stijų interesus.

Prez. Rooseveltas nuginčijo 
kaltinimus, buk .Jungt. Valsti
jų išlaidos armijai ir laivynui 
buvusios bergždžios. Armija ir 
laivynas šiandien yra stipresni 
nei bet kuomet praeity buvo 
taikos metu, pasakė preziden
tas.

Ir prižadėdamas stiprinti 
krašto apsaugą, prezidentas pa
reiškė, kad Naujosios Dalybos 
laimėjimai bus palaikomi.

SHERMANO PRIEŠTRUSTINIS ĮSTA
TYMAS NELIEČIA UNIJŲ

WASHINGTON, D. C., geg. 
27. — 1937 metais Apex koji
nių kompanijos Philadelphijoj 
darbininkai paskelbė sėdėjimo 
streiką. Vėliau kompanija iš
kėlė unijai bylą ir laimėjo teis
mo sprendimą, kad unija su
mokėtų jai, kompanijai, $711,- 
932.

Pirmadienį šitoj byloj spren-

dimą pareiškė Vyriausias ša
lies teismas. Sprendimas sako, 
kad Shermano prieštrustinis 
įstatymas, pagal kurį žemes
nis teismas nubaudė uniją, ne
liečia unijų, jeigu jos nesulai
ko prekybos kompeliciios. Vy
rausiąs teismas panaikino že
mesnio teismo skirtą unijai 
bausmę.

Kaltina Fordą sam- Jš Dietų VOS
dant Vokietijos 

agentus

DETROIT, Mich., geg. 27. — 
Automobilių darbininkų unijos 
prezidentas, R. J. Thomas, pa- 
s’untė laiškus karo sekretoriui 
VVoodringui ir laivyno sekre
toriui Edisonui. Thomas pata
ria valdžiai patikrinti Fordo 
Motorų kompanijos praktiką,
nes, sako Thomas, Fordas sam
dė nacių technikus ir propa
gandistus, kurie visųpirma bu
vo ištikimi Hitleriui.

Thomas nurodo, kad Edsel 
Ford, Henry Fordo sūnūs, ir 
šiandie yra direktorius korpo
racijos, kurią dominuoja naciai 
ir kuri palaiko Vokietijos karo 
galybę.

Kalba apie Italijos 
karo planus

ROMA, Italija, geg. 27. — 
Fašistų laikraštis “Conųuiste 
d’Impero” rašo: Jeigu Italija 
stos į Ęarą, tai kariaujančios 
šalys taip pasidalins — vienoj 
pusėje bus Italija, Vokietija, 
Vengrija ir Bulgarija, kitoj — 
sąjungininkai, Turkija, Rumu
nija, Graikija ir Jugoslavija. 
Italijos pastangos bus ypač at
kreiptos prieš Suez kanalą ii* 
jo teritoriją.

KAUNAS. — Vasarojimo se
zonas Palangos vasarvietėje, 
kaip ir daugelyje kitų vasar
viečių. pradedamas nuo gegužės 
1 d. Kurortiniai mokesčiai, pra
dedantiems anksčiau vasaroti, 
vra sumažinti visu ketvirtada
liu. Lietuvos pajūryje šiemet 
tikimasi daug vasarotojų iš Ry
tu Lietuvos, kuriai iki šiol pri
ėjimas prie juros buvo neįma
nomas. Daug vilniečių rengia
si atostogų vykti į laisvąjį Lie
tuvos pajūrį. — Mišku admi
nistracija jau žymią dalį pajū
rio smiltynu yra apsodinusi
kalnų pušaitėmis, o drėgnesnes 
vietas tikraisiais Lietuvos spy
gliuočiais. šiemet numatyta ap
sodinti dar 40 ha p’otą. Nau
jai pasistačiusieji nuo Palan
gos iki Šventosios taip pat pa
raginti savo sklipus apsodinti 
medžiais.

“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 vaL po
piet
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Antrad., gegužės 28, 1940
St. Miščikas-žiemys.

Rumunija ant bedugnės krašto...
(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA) 

(Tęsinys)Antra, šiandien jau taip pat daug kas pasikeitė pasaulyje^ Jei Karolis atsisakydamas nuo sosto dėl moters Europoje buvo suliktas nedraugiškai ir tokioje Anglijoje buvo dargi vengiama su juo kalbėti, kuomet jis ruošdamas grįžti į savo sunaus sostą buvo nuvykęs prašyti pagalbos ir užtarimo, tai šiandien Anglija turi dargi nuo sosto nukopusį karalių Eduardą VIII Winsoro kunigaikštį, kas taip pat surišta su moterim ne karališkos giminės.Maža to, Švedijos karaliaus šeima pilna princų, kurie atsisakė karališkų titulų ir su savo pilietėmis apsivedė. Tiesa, pati Švedijos karališka šeima kilus iš revoliucijonięrių šeimos dar Napoleono laikais, bet zviągi šiandien labai skaitoma karališka, nors ir demokratiškiausia karališka šeima pasaulyje.Todėl ir Mikalojus šiandien jau neranda uždarytas duris aristokratijos rūmuose su savo žmona, nors tiesa, jis gan kukliai gyvena ir apie jį mažai kalbama, nebent retkarčiais, kuo- met gręsia pavojus Rumunijai ir jį nubaudęs brolis Karolis prašo atlikti diplomatinį žygį kurio nors krašto užsienių reikalų ministerijoje.Bet bent Mikalojus, paskubėjęs įsibrauti į paprastų mitingųjų tarpą, daugiau turi š.incų laimingai gyventi, negu jo bro-

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

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

lis, kurį laukia netolimas sosto netekimas pirmam smūgiui kirtus iš užsienio ar vidaus.Sunku Karoliui tikėtis užbaigti savo dienas karaliumi, ypač, kuomet pasaulis taip kunkuliuoja, verda...
15. Bet sunui vėl kitas 

mastas...Buržuazija labai mėgsta primesti proletariatui ir šiame reikale padeda taip pat dvasiškija, jog jų moters patvirkėlės. Maža to, tvirtina, kad daugumai prostitučių yra proletariato dukters.Jauni, vos su prasikalusiais ūseliais aristokratai ir jų draugai iš smulkios buržuazijos, tvirtina, kad lengviausios užkariauti moters — siuvėjos, krautuvių pardavėjos, menkos valdininkes ar tarnautojos ir tarnaites. Ne čia vieta kalbėti apie šias nelaimes ir jų priežastį, nors didesne kaltė tenka kaip karts buržuazijai dėl esamos santvarkos ir jų auklėjimo budo, negu pačiom aukom. Antra, statistika ir paprasti gyvenimo pavyzdžiai tvirtina, jog prostitucijai daugiausia palinkusios ne grynai proletarės, bet iš proletariato eilių kilusios smulkios buržuazijos dukters arba moters, kurios turėjo grynai miesčionišką auklėjimą su pasakų princais, galimais karalaičiais, mielaširdingais ponais, nuoširdžiais fabrikantais ir t.t.Antra, jei pažiūrėsime į proletariato pažvalgą dorai, miesčioniškai dorai, kuri šiandien pasaulyje viešpatauja ir kuri reikalauja moters nekaltybės (vyro nekaltybe juk neįrodoma), ištikimybės ir kitų atributų tai turėsime pripažinti, jog proletariatas į laisvąją meilę ir laisvą lytinį gyvenimą žiuri smerktiniau, negu pati buržuazija. Jei butų galima pravesti statistiką vedybų ir įrodyti, kurioje visuomenės dalyje vedybos daugiau b.una iš meilės, o ne iš grynai materialių išskaičiavimų, pamatytume, kad proletariatas viršija.Proletarė moteris ištekėdama už tokio pat proletaro, negali ir neturi pamato galvoti apie ištaigingą gyvenimą ir visi jos kandidatai lygus materialiu atžvilgiu, tad gali leisti pasirinkti jausmams. i

pramonės sluogs-tik paimti dailiąją pamatysime, jog

ir garbė’aristokra- dažniau-

MEILE KAIMO 
MERGAITEIŽalio kaimo niiela sesė žydi lyg tamunė.Tavo veidai neišblėsę.Myli tu gimtinę.Tu pamėgai gėlių, grožį, Brauki rasą rytą. , > Baltoj drobėj margą dryžį Regiu išrašytą,Tavo veidas lyg jurginas Nubučiuotas spindulėlių.Aš pamėgau tavo dainas ir t.k tave myliu.
Simas Luote Svajūnas.

PLUNGE,1939 m. spalių mėn. 6 d. Audringieji karo metai

dyti kitgm ir savo akyje neina-’ to rąsto, bet rėkia dėl kito akies menko susiteršimo. •Ir kuomet Rumunijos sosto įpėdinis Mikalojus, sūnūs dabartinio karaliaus Karolio, kuris savo sūnų pats nuvertė nuo sosto, pradėjo bręsti, Karolis ir visi susirūpino parinkti jam laikiną žaislą — moterį, kuri butų nepavojinga ir aklas įrankis jo geismų patenkinimui^Kas galėjo geriau šiame klausime patarti kaip p. Lupesku, Karolio meilužė? Niekas. Ir be kieno kito, kaiį) jos paprašė Karolis tarpininkauti šiame klausime ir parinkti sosto įpėdiniui

dymu, skriaudimu ir t.t.Bet kaip ten bebūtų, p. pesku garbės nesudaro šis gis, nors istorijoje ji rastųvyzdžių, kuomet karalių meilužės panašiai ir dar biauriau elgėsi. (Bus daugiau)
Lu- žy- pa Dr. V. E SIEDLINSK1

DENTISTAS
Pirm., Trečiadienį, šeštadieni

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARDS 0994

A.U^*ad., . Ketvirtad. Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Buržuazijoje to mes nematome: juo aukštesnis visuomeninis sluogams, juo vedybos dėl išskaičiavimo labiail vyrauja. Ten svarbiausią rolę vaidiną ne meile, ne jausmai, bet šeimyniniai, bankiniai, pramoniški, prekybiniai išskaičiavimai, palikimai, dalys, kraičiai, visuomeninė vieno ar kito padėtis prekybiniuose ar niuose ir t.t.Juk reikai literatūrą irlabai maža atsitikimų yra, kad proletarė moteris ištekėtų dėl kažkokių kitoniškų išskaičiavimų, negu meilės. Tiesa, pasitaiko išimtys, yra ir čia purvo, bet jis jau kitoniškas ir dažniausiai surištas su badmiriu proletaro šeimos gyvenimu, bet juk buržuazijai ne badas gręsia ištekėjus ar vedus mylimą asmenį. Ten vyrauja nepaprastas turtų troškimas, šykštumas troška.Juk visi skandalai tijos ritmuose surištišiai dėl nelygybės tarp įsimylėjusių.Jei šiandien jus paprastai proletaro mergaitei pasakytumėte, kad ji neturi teises pasirinkti mylimą žmogų, bet jai parinks tėvas, kiek ji bebijotų savo tėvų, nesusilaikytų nenusikvatojus jums į veidą. Tuo labiau vargu kas nors drįs pasakyti proletarui jaunuoliui, kad jam parinks moterį tėvai ar gimines. Kiekvienas pasakytų, jog šie laikai seniai praėjo ir šiandien kiekvienas laisvas pasirinkti sau gyvenimo draugą ar draugę-Bet karališkuose rūmuose? Didžiausia sensacija, jei karališkuose rūmuose įvyksta vedybos iš meiles. Jau seniai yra nusistovėjus mintis, jog princesės ir princai neturi teises turėti širdies, nes jų vedybinį gyvenimą tvarko ir nustato ne jie patys, bet valstybės interesai, Dargi .... . -■ .*• i,_ • .. I H* Ji. U Ji .r ' ' 'tiesiogini tėvai princo ar princesės neturi sprendžiamo balso šiame klausime, bet diplomatai, užsienių reikalų minis tenai ir

menką, už apsilankymą ir tos, kuri reikalauja algos padidinimo ar aukštesnėn vieton pakėlimo savo vyrui ar paskolos savo vyro prekybos namams ar skolos taip staigaus nereikala- vimo iš vyro ar ištisos kompanijos? Arba koks skirtumas tarp menkos valdininkės ar miesčionės moters, kuri išsilaikymui gyvenimo paviršiuje, susideda su vienu ar kitu vyriškiu kaip meilužė ir tos, kuri išteka už nemylimo vyro dėl šeimos išskaičiavimų, turtų ar tuščios garbes, garsaus vardo?Jokio, gerbiamieji 1 Esmėje nėra jokio skirtumo ir jei ji nori parodyti kiti ir vieną pasmerkti, o kitą pateisinti, tai nors bene biauriausias dalykas vien todėl, kad kiekvienas savo yra pats valstybės valdymas su- sutėrštą lizdą visgi nenori paro-’rištas su žmonių kalinimu, žu

Niekas negali teisti p. Lupesku dėl jos santykių su Karoliu, nes niekas negalėtų tikrai pasakyti ar šie santykiai pagrįsti meilės jausmu ar . kitais sumetimais, nes Šiandien šiuo klausimu reikia būti labai atsargiems atsižvelgiant į musų laikų įstatymus, tradicijas, įpročius ir t.t., kurie labai- retai te- . sutampa su elementariais gamtos įstatymais, bet visgi didžiausia dėme krenta tai pačiai p. Lupesku už tarpininkavimą šiame bjauriame biznyje ieškant sosto įpėdiniui Mikalojui žaislelio moterų tarpe. Tai tik turėtų parodyti, jog ją riša su Karoliu grynai materialus išskaičiavimai, nors žinoma, galima pateisinti ir nepaprastu prisirišimu ir noru padėti jam kiekviename reikale, dargi biauriausiamo,

Mrs. A. K. JaRUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

AKIU SPECIALISTAI

Tokio nužeminimo nei vienasvo namuose ypač klausiniuose, kurie artimai surišti su jo vaikų laime ir ateitimi.O karališkuose rūmuose dinastiniai, grynai diplomatiniai sumetimai vaidina svarbiausią rolę, karalių vaikai virsta tokiu

OBBUEfl

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■ Ou.'

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
' DIENĄ IR NAKTt

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

, Telefonas LAFAYETTE OT27

koplyčios visose

Klausykite tnuaų radia programų Antradienio iv šeštadienio ryt- 
Koliafe, 19t09 vai. ryto i* W. H. I. P. stotiem (1489 K.) 

M POVILU iALTIMIERU.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4646 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1838

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. x 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis • 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS; 2—4 popiet ir 7—b 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadu 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. A. JENKLNS
(Lietuvis;

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nuo 

vai. vakaro ir pagal sutarų 
Tel. PKObFECT 6731

VIRGIN JLA 2421

Ofiso 
7—9 
Ofl::o
Namų Tel.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

Valančios—1—4 pu pietų. 7—a vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI

KUUI

viešpataujančiam luomui.Kas manytų kitaip tvirtinti— klystų ir parodytų savo istorijos nežinojimą. Tiesa, pasitaiko išimtys šiais laikais, bet labai retos.Ir iš aukštųjų karališkų rūmų ši moterų prekyba persimetė į aristokratiją, iš ten į valdininkiją ir jau buvo užkrėtus

Laidotuvių Direktoriai

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 sutart.į.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

ADVOKATAI

No. 2553
Adresas

Miestas ir valstija.

kitų ar jos Koks skirtu- kuri nuo vy- pinigą, gan

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
| 1739 So. Halsted St, Chicago, Dl.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No..

I Vardas ir pavardė

Dr. F. Pulsucki Le Vau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

COPR. 1940, NEKDLSCRAFT S5RVICG, INC.

CROCHETED CHAIR SĖT PATTERN 2553No. 2553 — Mezginiai kėdei padengti.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau ...... *
PETROLEUM CARBOD COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Malęs Tax ekstra.

4 
.»

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230

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

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir nakti

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sercdomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Californią Avenue

« Telefonas Republic 7868

Kada valdininkas, norįs pakilti savo vieton siunčia su vizitu pas savo viršininką ar kitą Įtekmingą poną savu žmoną, nieką jau nestebina, kaip lygiai niekas netraukys pečiais pamatęs, kad menko valdininko ar fabrikanto duktė palaiko artimus santykius su vyresnio ar galingesnio sunumi, nors nėra jokių vilčių juos apvesdinti. Tai daroma dėl laikinos naudos, dėl karjeros, dėl biznio. Ši liga buvo apėmus ir proletariatą san- tikyje su darbo prižiūrėtojais bei fabrikantų sūneliais, bet nuolatos kylantis proletariato susipratimas ir jo profsąjungų pajėgumas, baigia naikinti šią .igą ir.sutinkame tik labai atsilikusiuose kraštuose.Ir dabaf pasistalykime klausimą: koks skirtumas tarp moters, kuri savo kūną viešai parduoda visiems ir moters, kuri tą patį kūną paveda išnaudoti vyriškiams, kurie pačios pasirinkti? ings tarp moters, riškio reikalauja

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

laiiiBiiiiiiiiiiiiiiaaaiiaiaiiiiiaaiiii

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 Weat 46th Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yarda 1138

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157. ARCHER AVENUE
Ofiso xalandos:

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 Sq. Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avertue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

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

SUTTE 1701
SO. LASALLE STREET 

Randolph 0331 
Naujoj vietoj

OFFICE .
7019 S. ARTESIAN AVĖ. 

Hemlock 1940 •

Tel. VARD8 314«
VALANDOS: Nud 11 rtd 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 Akiniu? Pritaiko 
8343 S. HALSTED ST
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MEILE, PAVYDAS, TURTU TROŠKIMAS, 
MIRTIS IR AMŽINAS KALĖJIMAS
1S TEISMO SALES

Lietuvos teismuose dabar 
yra viena byla, kurios siužetas 
tinka filmai, romanui arba 
dramai.

Dramos užuomazga prasidėjo 
Amerikoje

Žiežmarių apylinkės gyven
tojas Simas Venckutonis išvy
ko Amerikon laimės ieškoti. 
Namie paliko žmoną Magda
leną su dukterimi Vladze. 
Venckutoniui pasisekė laimę 
rasti. Geru laiku jis ten nuvy

Naujos
1940 ir 1941

Hadios
Pamatykite Jas

BUDRIKO
KRAUTUVĖSE

Perkant gėrę radio dabar, 
jus gausite didelę nuolaidą 
ant jūsų seno radio iki $50. 
Automobilio Radios, Radios 

dėl Vakacijų

Didelis Pasirinkimas

Elektrikines Ledaunės 
parduodamos daug 
pigiaus. Dabar 5 ir 6 
pėdų dydžio po$79.50 
$93.50, $114.50 iki 

$199-50

LENGVUS
IŠMOKĖJIMAI

Joseph F.
BUDRIK

Furniture 
House

3409-21 S. Halsted St.
Tel. YARDS 3088.

ko — buvo Didysis karas, A- 
merikos pramonė dirbos išsi
juosusi, o Venckutonis tuo pa
sinaudojo: kalė dolerį prie do
lerio ir per kelioliką metų jis 
susidėjęs apie 7 tukst. dol.

Venckutonis grįžo iš Ame
rikos Lietuvon, čia iškeitė do
lerius į litus ir gavo apie 70 
tukst. Lt.

Tuo metu Lietuvoje siautė 
ekonominė krize

žemė buvo atpigus, ir Vencku
tonis tuojau nusipirko 60 ha 
ūkį. dar 40 ha užpirkęs.

Garsas apie Venckutonio tur
tus visoje apylinkėje plačiai 
pasklido, jo pinigingumas bu
vo dar išpučiamas, o jis pats 
laikomas turtingiausiu žmo
gum visoje apskrityje.

Venckutonių duktė Vladze, 
nors buvo nejauna ir šluba, ta
po įžymiausia nuotaka toje 
apvlinkėje. Iš arti ir iš toli pra
dėjo Venckutonių namus lan
kyti jaunikiai ir prašyti Vlad- 
zės rankos.

Vladzei piršosi jauni ir gra
žus vyrai, kurių širdyse buvo 
ne meilės, bet aukso troškimas, 
tūlas jaunikis Vladzę laikyda
mas priedu prie eventualaus 
paveldėjimo turtų.

Jaunikis iš kitos parapijos.

Aukštadvario vals., Paukš- 
teliškių km. gyveno ūkininkai 
Noreikai — keli broliai ir ke
lios seserys.

Ūkis nedidelis, įpėdinių 
daug, tai visai natūralu, kad 
broliai taikėsi kur nors į žen
tus pakliūti, sesers išeiti už 
kaimynų.

Pranas Noreika, 24 metų 
amžiaus, gražus ir žvalus vy
ras, išgirdęs, kad netoli Žiež
marių yra amerikonka dide
liais turtais apsikrovus, pama
nė sau ‘‘Reiktų pakalbinti tą 
mergina ...”

Bet Pranui yra klintis: , jis 
karštai mvlisi su savo kaimy
ne Ona Mažuolyte. 18 metu 
amžiaus mergaite. Juodu daž
nai susitinka šventadieniais, 
kartu nueina į Aukštadvarį ir 
kartu grįžta, vakarėliuose Ma- 
žuolvtės niekas kitas nešokdi- 
na. kaip tik Pranas Noreika, 
žodžiu, meilė begalinė, juodu 
susikalbėjo amžinai nesiskirti 
ir susituokti. Bet aukso troš
kimas Prano širdy nustelbia 
meilę Onytei, nors iš pradžios 
Noreika savo širdį dalina pu
siau: Venckų tonytės auksui 
ir Mažuolytės meilei.

Pranas Noreika nieko nesa
ko Onytei apie savo sumany
mus pirštis Venckutuonytei, 
pasislėpęs nuo savo mylimosios 
Vandzės rankos prašo, o su
grįžęs pas Mažuolytę jai sako: 
“Tave, Onyte, myliu ir mylė
siu I”

Mažuolyte Noreikos neįtaria 
neištikimumu, kuria svajones

ąpic bendrą gyvenimą, su juo, 
kraunasi kraitį, tėvai rūpinasi 
pasoga, nes1 ir sutuoktuvės ne 
už kalnų. •

Kaimiškas donžuanas Pra
nas Noreika turi pasisekimą 
Aukštadvario apylinkės mer
ginų tarpe, neblogiau jam ei
nasi ir prie Žiežmarių.

Venckutonytė atsakė visiems 
pretendentams, o išsirinko 
Praną Noreiką. Vladzė tarė: 
“Turto man nereikia, savo tu
riu, man reikia žmogaus, o 
Pranas gražiausias vyras tų, 
kurie man piršosi ...”

Sakyta — daryta: Vandzės 
širdis palinko prie Noreikos, 
bet

radosi nauja didelė klintis 
sutuoktuvėms

Vandos tėvas jokiu budu ne
sutinka dukters leisti už No
reikos, sako, tekėk jei nori už 
savo išrinktojo, bet nieko iš 
manęs negausi.

Žj,noma, be turto. Noreika 
negi ims Venckųlonytę, bent 10 
metų už savo senesnę ir dar 
šlubą. Bet jis vaidina meis- 
tikslo. Jis Venckų tonytei sako 
tikslo. Jis Venckuonylei sako 
“Aš tave noriu vesti' iš meilės, 
tavo turto man nereikia! Pa
bėk iš namų ir gyvensime pas 
mane.”

Iš antros pusės, jis pakursto 
Venckutonytę savivališkai pasi
imti savo dalį. O sau mano,

Nanjlenų-A^mn Telenhoto
LONDONAS. — Leit. Gcn. 

Sir John Grecr Dili, 58 me
tų, naujas anglų kariuome
nės vadas, kuris pavaduoja 
Gen. Sir Edmund Ironside.

P. Ameriką ir vis giriasi, kad 
pinigų busią.
Dvylika paslaptingų revolve

rio šūvių
Praslinkus keturioms die

noms po to, kai uošvis žentą 
iš namų išvarė, abu Venckuto
niai rasti nužudyti. Teismo 
medicinos ekspertas gydytojas 
konstatavo, kad Magdalena 
Venckulonienc nužudyta trimis 
revolverio šūviais, o Venckuto
nis devyniais šūviais.

. i
Kambarys, kuriame Vencku- 

toniai miegojo, išverstas, visi 
apyvokos daiktai išmėtyti, pa-

Mažuolytė tardoma verkė, 
nervavos, visaip kalbėjo, bet 
vis dėlto patvirtino, kad iki po 
pusiaunakčio ant kelmo su 
Noreika išsėdėjus. -

Kadangi Mažuolyte kelis syk 
keitė savo paliudijimus, ir sun
ku susekti, kaip iš tikrųjų bu
vo, Ibi tardytojas Noreiką pa
traukė kaltinamuoju, o apy
gardos teisme Mažuolyte paliu
dijo, kad su Noreika ant kelmo 
visai neilgai tesėdėję ir tuojau 
atsiskyrė.

Žinoma, kaltinimas ir dau
giau surinko medžiagos Norei
kai apkaltinti: dviem atvejais 
jis pirkęs šovinių, turėjęs re
volverį (nors jo nerasta), sa
kęs, kad Venckutoniai greit 
mirs, Noreika piemenę prašęs 
gerai liudyti ir 1.1. Ir apygar
dos teismas Noreiką nubaudė 
visą amžių kalėti, o aukštesnės 
teismo instancijos apygardos 
teismo sprendimą patvirtino.

Taip praėjo keletas metu.
*

Noreika kalėjime’ nerimsta 
ir blaškosi “teisybės ieškoda
mas”. Vargais negalais jam pa
siseka iškelti bylą ir Mažuolytę 
pasodinti į kaltinamųjų suolą 
(už melagingą liudijimą), o 
jeigu ja teismas nubaus, tai jis 
galės .atnaujinti savo bylą ir 
teisintis dėl Venckutonių nu
žudymo.

Prasidėję paini ir didelė Ma
žuolytės byla.

Pranas Noreika sėdi kalėji
me metus, antrus, pagaliau 
šeštus melus ir tai kančiai ga
lo nesimato. *

Teismo organams jis rašo 
prašymus, skundus, bet jo bal
so ne labai kas klauso.

(Bus daugiau)

Didelis Suknelių 
Išpardavimas.

Ben Star, 4630-32 S. Ash
land avė. paskelbė didelį nau
jų, madnių suknelių išpardavi
mą. Išpardavimas tęsis per ke
turias dienas; t.y. šiandien pra
dedant iki penktadienio. Į iš
pardavimą įeina vėliausios ma
dos suknelės moterims ir mer
gaitėms, pasiūtos iš geros me
džiagos ir parsiduoda tokia kai
na, kad stebėtis reikia — po 
$3.30.

Kaina nepaprastai maža; 
ypač, kada pasižiūri į tas kai
nas, kokiomis tos suknelės par 
sidav nėjo prieš išpardavimą 
šiandien telpa tos krautuvė? 
skelbimas, persiskaitykite ii 
įsitikinkite. Boto, Ben Štai 
krautuvė turi ir elektriniu 
neon iškabų, veikia sav stoviai, 
t.y. nėra susirišusi ryšiais su 
kitomis krautuvėmis panašiais 
vardais. (Skelb.)

/■—....■"
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
8216 S. Halsted St. VICtory 4965 

Stogus, tinas, stoglangius ir 
sienų apmušinus.

Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

Česnakai Padeda Žarnųt 
Nuodus Pašalinti 

'psvafK?R? Dažnai Kalva skauda? Priežasti
ni Kali būti žarnų apsinodinimas nuo k<mk8- 
ninprų bakterijų storojoj žarnoj. Ateikite 
iandien ir Kaukite duosnių bandomųjų pa
lteli bekvapių DEARDORN Česnakų tablečių TA'Y'JZ' A T ,)YKAI Pamatykite kaip pa- 
Lk -I IvzAA žijausite j poras dienų!
Tnn’dt- DV’CAI s:r»m 1' p Vais
inių Parsi<.aioda visu h? didžiuosuose vais- 
inčse.

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
1939 Mažas BUICIC4 durų sedan, radio, heater $695
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater ....... 565
1937 Mažas BUICK 4 durų sedan su viskuo .........  445
1936 PACKARD SENDAN su viskuo ..................... 345
1937 PONTIAC SEDAN su radio su heater ..........  385
1936 OLDSMOBILE sedan su viskuo ....................... 345
1938 Mažas BUICK opera coupe su viskuo ....  ............555
1937 Mažas CHRYSLER SEDAN .............................. 365
1936 PONTIAC COACH, geram stovyje ...........   285
1937 FORDAS SENDAN su radio heater, geram s|. 365
1936 Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ............... 345
1934 CHEVROLET sedan, Jabai geram stovyje .... 165

kad šiokiu ar lokiu budu vis 
tiek reikia prisisukti prie Ven
ckutonių turto.

Mažuolytei sako, kad mudu, 
Onyt, bėgsim į Braziliją ar kur 
kitur, pinigų bus. Mažuolyte 
ir šiais Noreikos žodžiais pasi
tiki ir plauktų per vandeny
nus į pasaulio kraštą, kad tik 
kartu su mylimuoju.

Ir, štai,

vieną gražią dieną Venckui o* 
niai pasigenda 40 tukst. Lt.

Nėra pinigų, kartu dingo ir 
duktė* Vcnckutouirfi dukterį 
suranda pas Noreikus.

Prasideda derybos dėl 40 
tukst. Lt. grąžinimo ir dėl No
reikos vedybų su Vcnckutony- 
te.

Derybos vyksta sklandžiai, 
abi pusės nusileidžia: Vencku
toniui grąžinami pinigai, o 
Venckutonis sutinka dukterį 
leisti už Noreikos. *»

Tėvai pakelia iškilmingas 
dukters sutuoktuves, suvažia
vo daug svečių, ilgai vaišinos 
ir linksminos — vestuvės pir
mos rūšies. Bet ta proga Venc
kutonis žentui nieko neužrašo.

Noreika atėjo į žentus, apsi
gyveno Kleriškių km., Vencku
tonių ūkyje dirba visus darbus 
su uošviu.

Praieina mėnesiai, metai, bet 
padėtis nesikeičia: Noreika ne
sulaukė nei pažadų, ne perspe
ktyvų.

Iš pradžios Venckutoniene 
savo ūkio dalį (ūkis buvo abie
ju Venckutonių vardu) žadėjo 
užrašyti dukteriai, bet pama
čius, kad žentas blogas ir tą 
pažadą atšaukė.

Venckutonių santykiai su 
žentu vis blogėjo, nesusiprati
mai vis dažnėjo.

Žentas pradėjo vengti dar
bo, o uošvis darbštus žmogus 
ir taria: “kas nedirba, tas te
gul ir nevalgo”.

Atėjo rugiapiutė,' rugiai, pri
nokę, byra, o žentas slankioja 
pavėsiais, prie darbo neina. Ir 
dar ne viskas: Venckutonis pa
sigenda 14 tukst. Lt vekselių.

Apskundžia policijai, polici-

grobti vekseliai ir dar šis tas 
vertingesnio, stoge išplėšta sky
lė, pro kurią piktadarys galėjo 
įlįsti ir išlįsti, nes gričios du
rys iš vidaus buvo užsklęstos. 
Venckutonylė-Noreikienė mie
gojo su bernu daržinėj, piemuo 
kluone, taigi niekas nematė ir 
negirdėjo, niekos nejuto žiau
raus žmogžudžio.

Ožkos lipa ant palinkusio 
karklo

Kaimynai žinojo, kad Venc
kutonių buvo iRbai blogi san- 
tykįaį .žentų, lai ir pradėjo 
visi . šaukti Venckutonius nu
žudė Noreika. 1

Bet Venckutoniai buvo iš
garsėję turtuoliai, amerikonai, 
o čia panašu į plėšimą, stoge 
skylė išplėšta, jei Imtų atėjęs,, 
nors ir naktį, žentas, tai butų 
įėjęs pro duris, Venckutoniai 
butų jį įsileidę į vidų.

Nusikaltimo aiškintojai pa
suko kita kryptimi: jie tarė, 
kad plėšimo nebūta, plėšimas 
inscenizuotas, o nusikaltimo 
siūlai veda į Noreiką. Bet No-[ 
reika gyveno už 15 km nuo 
Venckutonių, tai ar jis galėjo 
trumpą vasaros naktį spėti pė
sčias nueiti pas Venckutonius, 
juos nužudyti iri tą pačią nak
tį sugrįžti namo, nes ryto me
tą Noreika tikrai buvo namie 
ir ėjo lauko darbų dirbti. Jo
kių pėdsakų, jokių tiesioginių 
įrodymų nebuvo, kad Noreika 
tą naktį iš Paukšteliškių butų 
ėjęs į KĮeriškius ir tą žiaurų 
nusikaltimą padaręs.

Sąžinė ir meilės kerštas

Noreika teisinos, kad jis 
Venckutonių nužudymo naktį 
tikrai buvęs namie. Savo alibi 
įrodyti be ko kita jis tvirtino, 
kad tą gražią rugpiučio naktį 
jis praleidęs su Ona Mažuolyte, 
netoli Mažuolių sodybos miš
ke — išsėdėjęs ant kelmo.

Taigi, Mažuolyte tapo vienu 
svarbiausiu liudytoju Noreikai 
apkaltinti arba išteisinti. Pra
dėta tardyti Mažuolyte.

Mažuolyte nenori su tardy
toju kalbėti. Jis sako, kad No-

765 Buvusios po $6.95 - $10.95 - $14.95

Suknelės
Per 4 Dienas tiktai

Antradienį, trečiad., ketvirtai, penktad.

’ft.30

Mergaičių mieros

Moterų mierps

VISI STILIAI

Išeiginės ir popietinės mados . ..

PO 2 PIRKĖJUI.

Na vy—Gre y—Priin t s—J uod o s— 
Ruža vos—R edingotes—B oi e ros

TAI YRA MAŽIAU NEGU 
MEDŽIĄ G O S K A INA

12 iki 20
11 iki 19
38 iki 44
46 iki 52

APRIBOTA
25c pinigais, 25c į savaitę.

BEN STAR
4630-32 S. Ashland Avenue

Mes neturime jokių ryšių su kitomis krautuvėmis panašiais vardais.

Musų naujas antrašas yra toks:
ZELVIS

BUILDING COMPANY 
2716 West 42nd Street. 

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

išmokėjimais.

1 ..... t

Sveikata ligoniams 
Knygutė aorašo visokias vaistiš- 
kas žoles šaknis, žiedus, lapus ir 
tt. su apskaitymu nuo kokių ele
mentų jos yra tinkamos su spal
votų naujausių Europos kariškų 
šalių žemlapiu, parodančiu svar
biausias laivu ir orlaivių vietas 
ir linijas keik) tolumas nuo vie-

• nų ligi kitų vietų 35c arba 3 se- 
: tai už $1, taipgi pas mane gali- 
! nia /gauti visokias žoles bei šak

nis ant svarų, už pigesnį whole- 
sale prekę negu kitur.

M. ZUKAITIS
333 DEAN STREET,

Spencerport, N. Y.

INSURANCE
(APDRAUDA)

Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti 

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

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

SHOW ROOM 
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

Atstovai:
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPIŠKEI “Shorty”

ja padaro kratą, vekselius su
randa, o Noreiką pasodina į 
kalėjimą.

Bet ir vėl tėvai atleidžia: 
žentą išvaduoja iš kalėjimo, o 
žentas uošviams grąžina vek
selius. Bet ir tai neilgam ... 
Vėl ^nuolatiniai barniai, vieni 
kitais nęišsitenka, ir uošvis 
žentą išveja iš namų.

Noreika sugrįžta, į savo tė
viškę, vėl kalbasi su Mažuo
lyte, jai sako, kad savo žmo
nos nemylįs, mylįs ją, Mažuo
lytę, kalbina su juo bėgti į

reika norėjo būti turtingas, tai 
dabar tegul pasėdi.

Pagaliau Mažuolyte
paprašė tardytoją, kad pa

kviestų kunigą.
Tardytojas šios jos užgaidos 
nepatenkino ir siūlė sakyti tei
sybę.

Kilo įtarimas, kad Mažuoly- 
tę_ už suvedžiojimą Noreikai 
nori žiauriai atkeršyti — nesa
kyti, kad su juo tą naktį ant 
kelmo sėdėjo ir Noreika gyvas 
pražuvęs.

KLAUSYKIME
ŠALTIMIERO

1488 KYLOCICLKS

lytmatinių■.?

LIETUVIŠKŲ
RADIO

PROGRAMŲ
VALANDĄ RYTO

RASTINU:
W12 SO. WESTERN AVĖ.

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų savi

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

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

v.
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VOKIEČIAI PASIILGĘ 
ŽINIŲ

Generolų valymas
Didžioji Britanija taip pat turėjo pačioje kritingiau- 

sioje valandoje pakeisti savo karo vadovybę. Vyriausiuo
ju generalinio štabo viršininku tapo paskirtas, vietoje 
gen. IronsidO, gen. Sir Jobn Dili. Be to, tapo pašalintas 
gen. Kirke, kuris stovėjo priešakyje krašto apsaugos na
mie, t. y. britų salose. Jo vieton yra pastatytas gen. Iroh- 
side.

Francuzijoje, matyt, yra padaryta dar stambesniu 
pakeitimų kariuomenėje. Be gen. Gamelin’o, kurį valdžia 
atstatė iš vyriausiojo armijos vado vietos, buvo išmesti 
dar 15 generolų iš generalinio štabo. Kas atsitiko su bu
vusiuoju vyriausiuoju armijos vadu, žinių nėra. Jo var
do spauda nebėmini (nepatikrinti gandai sako, kad Ga- 
melin nusižudęs).

Sunku pasakyti, ar tie generolai buvo neištikimi sa
vo kraštui, ar tiktai pasirodė negabus. Bet kad jie ne
paruošė sąjungininkų armijų tos rųšies kautynėms, ko
kios dabar eina Belgijos ir Francuzijos šiaurėje, tai aiš
ku kiekvienam. Didžiausią nusivylimą sąjungininkuose ir 
neutraliose šalyse iššaukė Francuzijos karo vadovybė, 
apie kurios “talentus” buvo tiek daug rašyta spaudoje.

Armijos generolai paprastai yra labai konservaty-' 
vųs žmonės. Jie yra linkę laikytis senų tradicijų karo 
metoduose ir priešinasi visokioms naujenybėms. Pereita
me pasaulio kare, pav. anglų generalinis štabas nieku bu
du nenorėjo vartoti tankų, kuriuos Anglijos inžinieriai 
buvo išradę, kol jų neprivertė tą naują karo pabūklą pri
imti parlamento komisija. O paskui pasirodė, kad tan
kas yra labai efektingas ginklas. Hitlerio tankai ir lėk
tuvai šiandien triuškina sąjungininkų jėgas vakarų fron
te. /

Vyriausieji sąjungininkų generolai buvo, matyt, įsi
tikinę, kad šis karas bus toks pat, kaip 1914—18 m. ka
ras. Jie manė, kad armijos kovos, pasislėpusios tvirtovių 
fortuose ir apkasuose. Todėl jie dėjo daugiausia svarbos 
tam, kad butų pastatytos galingos tvirtovės ir kad butų 
pagaminta daug sunkių kanuolių priešo tvirtovėms 
griauti. Iš to kilo, idėja apie Maginot Liniją. Franctizų 
generalinis štabas tikėjo šventai, kad Fraricužija už Ma
ginot Linijos yra visai saugi.

Bet vokiečiai tos tvirtovių Linijos ir neatakavo. Jie 
prasilaužė per Luksemburgo ir Belgijos sieną, už kurios 
franeuzai buvo pastatę tiktai gana menkus įtvirtinimus. 
Ir kuomet nacių motorizuotos divizijos įsibrovė į Fran
cuzijos teritoriją, tai franeuzų armija, susidurusi su jo
mis atviruose laukuose, nebeturėjo kuo gintis. Atgaben
ti sunkiąją artileriją nebuvo laiko. Taigi dabar vokiečiai 
jau yra ne tiktai prasimušę iki kranto siauros juros, 
skiriančios Angliją nuo Europos kontinento, bet ir ap
siautę milioninę sąjungininkų armiją prie tos juros, ši
lai armijai gręsia rimtas pavojus būti visai sunaikintai!

Už savo generolų neišmanymą sąjungininkai moka 
pasibaisėtiną kainą. Bet ar he per vėlai jie atstatyti?

Sąjungininkai gali šitą mūšį pralaimėti. Tačiau ne
sinori tikėti,- kad tai reikštų pralaimėjimą karo, — ne- 
gut staiga, dabartinėje kirtingoje valandoje, franeužus 
užpultų iš pietlĮpdsės italai. Tuomet padėtis pasidarytų, 
iš tiėšų, tairtsi Jairopos demokratijoms.

Bereikalingas publikos erzinimas

Vokietijos social-demokratai 
leidžia Paryžiuje žurnalėlį 
“Germany”, kuris deda gauna
mas slaptais keliais žinias iš 
Trečiojo Reicho. Tame žurna
lėlyje rašoma, kad pastaruoju 
laiku 16 žmonių įvairiose Vo
kietijos dalyse gavo viso SP1/? 
metus sunkiųjų darbų kalėjime 
už (ai, kad jie klausė užsiehio 
radio pranešimų.

Klausyti svetimos šalies radio 
Vokietijoje yra uždrausta. Bet 
žmonės yra taip ištroškę beša
liškų informacijų, kad jie tų 
draudimų dažnai sulaužė, rizi
kuodami užsitraukti aštrių bau
smę. Kai jie klausosi užsienio 
radio, tai jie užsidaro kambary
je ir paprastai pasirenka tų lai
kų, kada vaikai nueina gult.

algos centro raštinėje kaip tik 
tą ir reiškia.,

O kai SLA. natiai patirs dau- 
giaus apie Jūrgėlionio pagadin
tas mokesčių IferitėlėS, ir kbkių 
prietykių joms teko pergyventi, 
tai jo pasireklaiftavimas, kaipo 
“Šušivienymb išgelbėtojo”, gali 
pasirodyti labai ir labai abejo
tinos vertes.

BALSAVIMAI PAPILDO 
MUOSIUOSfe RINKI

MUOSE

PENKTOSIOS KOLONOS 
DEMONSTRACIJA

Vienas stalincų organas rašo:

Yorko pačiame cebtfe, ant 
Broadway ir Times Squarę, 
virš 5,000 jaunų žmonių, sti- 
chijiniai, be jokio organiza
vimo, surengė demonstraci
jas prieš karą. Jie šaukė: ‘Te
gul Dievas gelbėja Anglijos 
karalių, o mes jo gelbėti nei
sime!..’.”
Demonstracijas su tokiais Šu

kiais rengė įvairiose vietose ko
munistai. Taigi nėra jokios abe
jonės, kad ir* šita demonstraci
ja New Yorke buvo suplanuota, 
suorganizuota ir surengta ko
munistų. Ji buvo tokia pat “sti
ebi j inc”, kaip “stlchijiniai” su
skamba ęlektriškas ^skambutis, 
paspaudus* ni^tuką /(guziką);

PIGUS i»ASIREKLAMA- 
V1MAS

augiausia tai — jaunuoliai, priklausą Jaunu

St. Miščikas-žiemys

Prancūzijos Interesai Toli
muose Rytuose

Pollock rinkinių apygardoje, 
Glasgovė (Škotijoje) mite kon
servatorių atstovas GilmOUr, ir 
jo vieton teko rinkti kitų at
stovų. Balsavimų rezultatai bu
vo tokie:

Už konservatorių kandidatų 
Galbraith paduota 17,850 balsų;

Už neoficialų darbietį Nickoi- 
son — 2,401 b.

, Darbo partija atsisakė Nic- 
kolsono kandidatūrų remti, nes 
jisai ėjo prieš jos įstatymų ka
ro klausime.

Visuotinuose rinkimuose Dar
bo partija toje apygardoje bu
vo gavusi 8,670 b. Taigi Nickol- 
son surinko tik apie ketvirtų 
dalį darbiečių balsų — ir praki
šo rinkinių depozitų.

Per kokius ifis mėnesius Kl. 
Jurgelionis “Tėvynėje” (ir laiš
kuose) atdkavO SLA. Pildomų
jų Tarybų ir atskirus jos na
rius. Dabai* jisai, tuč būt, jau 
mano, kad visi jo, “priešai” par
blokšti, tai jis ėiita pi'ie kitos 
dalies Savo diktatoriškos kam
panijos. SLA. oi*gane jisai deda 
pagyrittitte, kuliuos jisai gaunąs 
iš įvairių Žtaonių.

Ncptahinčdataaš (ų žmonių 
vardų, jisai paduoda ištraukas 
iš laiškų, kūriUOš jišal esųs ga
vęs. Viėnaš žmogus rašęs jam 
šitaip:

•.. aš Tatašta’i turiu ali- 
dūuti kreditą, kad Tamsta 
tteįijūi iškelti aikštėn blogus

Pereitą šeštadienį ir sekmadienį policija sulaikė du 
buriu komunistų, dalinusių Illinois valstijoje partijos li
teratūrą ir rinkusių parašus komunistų kandidatų peti
cijoms. Vięname miestfe buvo Sulaikyti 10 žmonių, kita
me
Komūnistų sąjungai. Vieftoje VietOjd juos buVo užpuolusi 
publika.

Tie jaunuoliai vėikiaūsia nesižino ką darą. Jie mąno, 
kad jie patarnauja taikai ir žmonijos germtei, tuo tarpu 
kai tiktubioje jie dafbuojasi maudai nelemtos diktatorių 
sąjungos/ kuri užtraukė Ėutopai baisų karą ir kėsinasi 
sunaikinti visas nepriklausomas tautas tahie komtindnte.

Visi šiandieni žino, kad komunistai tartiauja ne šios 
šalies žmonėms, bet svetimos šalies Valdžiai. Jų veikimas 
daugumą žmonių Amerikoje tikrai erzina. Prie dabarti
nio publikos sentimento tai gali iššaukti represijas prieš 
kaltus ir nekaltus žmones. , f .

yra kenRsmmgi.
Kitas astaūb jam rašąšy kad 

JurgeiiUtab Stintartyntaniš —
“Be abejonės pritarimas 

yra iš milžiniškos didžiumos 
narių.”
O trečias “nuoširdus Susivie

nijimo patriotas” nukalba Už
vis geriausiai:

dAš neabejoju, kad Tanfis- 
tos vardas tus atžymėtas 
SLA. istorijoj už išgelbėjimą 
Susivienijimo.”
šitaip jisai save reklamuoja 

oficialiame SLA. organe.
K. Jurgelionis mano, kad sh- 

yo atakomis prieš Pild. Tarybą 
ir fašymaiš dpie “šiiikšlėš” ir 
/‘sąšlavyną” Susivięnyme jisai 
užsipelnė “istorišką vardą”. Gal 
kili, kūd ūžsipėlhė, bėt kažin 
ąf (ėigiatabje prdstaėjė? Nūo 
ko jisai* Susivienymą “išgelbė
jo”, dar iki šiol niefcdš tikrai 
fieŽino.

JurgeliOniŠ Siūlo padaryti Su
si vieb^tae refortnaš, kurios sie
kia jį paversti Insurance” 
koibp'aiiija. Nė’S suntanybtas pa
dėti visus SLA. viršininkus ant

Lietuvos Padangėje

KiluS Japobijos-Kinijos kdfui, 
kuris oficialiai nei vienos pusės 
dar ir šiandien nepaskelbtas, 
ptaneuzų buvo į tg karų žiūri
ma be didelio susidomėjimo ir 
tik kilus pirmam japonų mėgi
nimui užimti Haihan sdlą, kuri 
yra Kinijos juroje, prancūzai 
susirūpina šihd karb konfliktu 
dėtūglau.

Raktindi Haihan sala, ttiririti 
36,200 ketvirtainių kil. ir tris 
milijonus gyventojų, priklauso 
Kinijai, bet prancūzai jau se
niai ten įsigalėjo ir ne be kinų 
sutikimo, ktiric puikiai supra
to, kad patys šios salos neį
stengs apginti, gi jų japonams 
Užėmus, sudarytų jiems labai 
rimtų pavojų, nes nukirstų vi
siškai visus juros kelius Su li
kusiu pasauliu. Antra, ši sala, 
esanti į rytus riuo Tonąuin į- 
lankos, yi-a pirma galima gyni
mosi bazė prancūzų valdomai 
Indokinijai.

Ir Visai nfesdniaP ptieš karų, 
prancūzų spaudoje tilpo žinia, 
jog prancūzai galvoja statyti 
naujų karo uostų savotišką Sin
gapūru, Gam-Ranh įlankoje.

Tuo laiku daugelis sau statė 
klausinių: kodėl prancūzai taip 
smarkiai suširdpinb savo Azijos 
kolonijomis, kuomet sulig vie
nintele sutartimi, kurių turėjo

KAUNAS. — Ligšiolinis Lie
tuvos karitiohienės kapelionas 
kun. Sabaliauskas, pasiekęs 
kar. statuto numatytą amžių, 
paleistas į pensiją. Vyt. kariuo
menės kapeliono pareigoms pa
kviestas vyskupas Matui ionis. 
Vyskupas Matulionis yra gimęs 
1873 in. birželio 22 d. Kumo- 
riškių Vienk', Aluntos parapijo
je, baigęs Petrapilio kunigų se
minariją įšventintas 1900 m. 
kovo 4 d. Iš pradžių buvo vi
karu Varklionių par., vėliau 
klebonu Rykovoje. Už pakrikš- 
tijimą vaiko, gimusio iš mišrios 
moterystes, rusų buvo nuteistas 
6 menesiams*'į' vienuolyną. Nuo 
1923 m. jam teko sėdėti bolše
vikų kalėjimuose: Butyrkuose 
ir $ok61hikiiose. Vyskupu į- 
šventintas 1029 in. ir tais pat 
riieta’iš Vėl buvo išsiųstas į ka
lėjimą SoloVkudse. 1934 m., 
įvykUs tdrp Lietuvos ir SSSR 
politinių kalinių pasikėi(ibiui, 
grįžo į Lietuvą. Iki patekda
mas į bolšėVikų kūlėj iirlūs, 
klėbondvo darbinihkų rajone 
Lėnirigradė; Už J^ėvos vartų.

Grįžęs Lietuvės, vyk. Matu
lionis bŪvo nuvykęs į Romą, 
kur Rijus XI jį pričriie specia
lioj audieličijoj, po to bUVė A- 
mėrikojė, kur šu paskaitomis ir 
pamokslais lankėsi liėtuvių pa
rapijose; 1936 fh. dplaiikęš 
Šventąją žettę, Romą ir Vilnitį, 
grįžo į Lietuvą. Nuo 1938 ta. 
buvo liauno arkivyskupijos 
bažnytinio teismo pirtainihku.

KAUNAS. — Per 20 metų 
Lietuvoje* iš viso hūšaūsirita 
469,561 ha žemėš; griovio 457,- 
748 ha, dreriažo 11,813 ha. Nu
sausinta daugiausia PaheVėžio 
apskr.—77,140 ha, Šiaulių dp- 
skr. 69,686 ha,- Biržų—54,4^4 
ha, Kėdainių 43,238 ha, Rokiš
kio-—23,066 ha, Rdšeihių 20',- 
351 ha, Mūžeikig 19,230 hk, 
Kaūno 18,869 Ita, Kretingos 
16,174 hd,- Marijampolės 15,- 
094 ha, Tauragės 14/789 ha,- 
Alytaus 10,894 hd, Vilkaviškio 
10,383 ha, Sęing 9;417 ha, Tel
šių 9,205 ha ir Utenos 7,3^7 
ha.

* ■ < KAUNAS

kalavo, kad prancūzai teiktų 
pagalbų rusams, jei kiltij* karas 
Tolimuose Rytuose. Dar tuomet 
niekas negalvojo, kad Rusija 
gali taip greitai pakeisti savo 
nusistatymų ir sulaužius sutar
tį su prancūzais, prisidėti prie 
prancūzų didžiausio priešo Vo
kietijos. Bet už tai prancūzai 
turėjo kitų sutartį su Anglija, 
kuri lietė visus kraštus, dargi 
kolonijas, ' llttlp > vienos' taip ir 
kitos. Anglijos generalinis šta
bas seniai pradėjo reikalauti, 
kad prancūzai sustiprintų savo 
kolonijų Azijoje apsaugų, nes 
joms gręsia japonų pavojus, gi 
šis pavojus tuo labiau padidė
jo trumpai prieš karų, kuontet 
Japonija prisidėjo prie taip va
dinanti antikomunistinio pak
to, kurį paruošė Vokietija ir 
kurį ji pati sulaužė padaryda
ma sutartį su Rusija trumpai 
prieš karų.

Maža to, šis japonų pavojus 
nei kiek nesumažėjo šiandieh, 
nes jei vokiečiai nutartų užim
ti Holandiją, jos kolonijos, kaip 
Javoje, Sumatroje ir kitur gai
lėtų atsidurti japohų rankose 
atmenant, kad liolaridai neį-

šis pavojus tuo pavojingesnis. 
Jei sausumoje prancūzai galėjo 
būti tikresni, juros pusė buvo 
labai menkai apginta. Ir apgy
nimui Šio turto prancūzai nu
tarė pastatyti naujų karo uos
tų Cam Ranh įlankoje, kuri tū
ri apie aštuonis kil. ilgio, ke
turis pločio ir kurios gylis svy
ruoja tarp 10 ir 30 meti*.

Šioje įlankoje gali lengvai su
tilpti visas prancūzų Azijos lai
vynas.

šiahdteh nežinoma šio uosto 
statybos smulkmenos, nes tai 
karo paslaptis, bet jau ši pačios 
geografinės jo padėties galima 
suprasti, jog šis uostas vaidins 
ne tik svarbių rolę kolonijų 
gynime, bet ir prekyboje.

Tiesa, yra Tolimuose Rytuo
se Saigono uostas, labai didelis 
ir gan patogus, bet dėl savo 
geografines padėties ir vietos 
sąlygų, prekybos laivų ne tiek 
lankomas kiek turėtų būti, nes 
įvažiuoti ir išvažiuoti iš Saigo
no uosto jo seklumų saugojan
tis, reikia užtrukti bent 24 vai. 
gi tų patį naujai statomame 
uoste bus galima atlikti į tris 
valandas. Antra, reikia atminti, 
kad šio naujo uosto vietoje 
Banghoi miestas yra prie ceh- 
tralmio Indokinijos gelžkelio ir 

| Mandarin kelio.
Šiandien ne visi laivai einan

tieji iš Europos į Azijų ir at
virkščiai užsuka į Saigono uos
tų, gi į Cam-Ranh statomų uos
tų be jokių trukdymų galės įei
ti visi laivai.

Atmenant, kad Singapūras 
nuo statomo uosto yra už 2,240 
kil. jam jokios konkurencijos

muose Rytuose, neturi pamato, 
nėš tuo rupiitasi tie patys kolo
nijų šeimininkai, be to, ameri
kiečiai turi savo nebaigtas są
skaitas sb japonais bei rusais ir 
pakaks jiems darbo konfliktui 
kilus, jei toks kils, nors reikia 
labai abėjoti, kad japonai mes- 
tųsi į naujų karinę avantiūrų 
po ilgo ir varginančio karo Ki
nijoje. Japonų plėtimasis gali
mas tik į -šiaurę, o ten rusai, 
vokiečių draugai.

Ir japonai po Suomijos karo 
eksperimentų pradėjo labai 
smalsiai žiūrėti į ru^ų kai ku
rias teritbrijas.

Karas gali dar suteikti labai 
gražių siurpryžų.

Paraiko pakankamai ir tik rei
kia kibirkšties, gi tų netrūksta 
niekur.

Įvairios žinios 
iš Lietuvos

KAUNAS. — Balandžio 1 d. 
visoje Lietuvoje buvo jau 81,* 
498 radio abonentai, iš to skai
čiaus Vilniuje 11,910 ir Raude 
17,924. Per paskutinį mėnesį 
radio abonentų skaičius Lietu
voje pakilo 2,417. Pernai ba
landžio 1 d;, Jpruvo viso 54,896 
radio abonentai. \ ,

latiniai sukilimai bei sąmokslai 
Siaine, taip pat gręsia prancūzų 
kolonijai Indokinijai, neš tų vi
sų suiručių šaknys ne kur ki
tur kaip Japonijoje, gi Indoki
nija prancūzams svarbi ne tik 
kaip šaltinis kariuomenei žmo
nių atžvalgiu, bet ir karo pra
monei žaliavos atžvilgiu.

Rėitia atminti, jog Indokini
ja užima plotą 665,600 ketvir
tainių kil. ir turi 22 milijonus 
gyventojų, kurie gerokai gali 
Užpildyti prancūzų kariuome
nes eiles. Jau per Didįjį karą iš 
ten prancūzai sčme jėgų, o tuo 
labiau bus priversti tai daryti 
Šiandien, jei šis karas išsiplės/ 
kuo galima labai tikėtis.

Indokinijoje yra visko, ko tik 
pfamoningam kraštui reikalin
ga , Ir ko patys japonai, arti* 
miausi kaimynai iš priešų pu
sės neturi: aukso, metalų,- an* 
tracito, švino, vario, plieno it 
svarbiausia/ ten didelės ir nuo
latos plečiamos kaučuko plan
tacijos, kurios karo pramonei 
taip reikalingos, kaip oras žmo* 
gūi. () reikia nepamiršti, jog I1P 
elokinijoje gaunama kasmet 25,* 
000 tonų kaučuko. Japonijai 
tai butų nepaprastas turtas, nc9 
šiandien, kuomet ji įėjus taip 
toli Kinijon ir jos kariuomene 
stovi pi*ie Indokinijos pasienio^

prieš neturi, gi įsigyti naujų 
karo bazę Tolimuose Rytuose 
ir dar Kinijos juroje, be galo 
svarbu, nes tuo bus galutinai 
Japonija apsupta iš visų pusių 
gi sustiprinus Gam-Ranh aukš
tumas, šis uostas bus nepaima
mas jokių karo pajėgų.

Jau šiandien šioje įlankoje y- 
ra prancūzų povandeninių lai
vų baze, gi išpildžius projektuo
jamus darbus, išdigs prieš Ja
poniją naujas Singapūras. Ir 
Cam-Ranh Singapūras, Ameri
kos karo bazės Ramiajame van
denyne, privers japonus kito
niškai žiūrėti į galimų avantiū
rų ne tik prieš Indokiniją, bet 
dargi prieš Holandijos salas. O 
reikia nepamiršti taip pat Aus
tralijos.

Prancūzai truputį Susivėlavo 
su jo statymu, bet kai praneša 
japonų laikraščiai, prancūzai 
visgi neatsisakė šio projekto, 
nežiūrint dabartinio karo.

šiuo nauju Uosto statymu ne 
tik vieni japonai nepatenkini i, 
gan šnairiai žiuri į tai it rusai, 
kurie dar vis tikisi prasimušti 
daugiau į Ramųjį vandenynų 
sumušę japonus/ bet dabar ddr-

mūdienis, protestuodami, kad 
Lietuvos sostinėje, jos svar
biausioje bažnyčioj e-katedro j c, 
kur palaidotas Vytautas Didy
sis, pamaldos vis tebevyksta 
lenkiškai, lietuviai, susirinkę 
tūkstančiais, pradėjo patys gie
doti lietuviškas giesmes, o pa
maldų galė — Lietuvos himnų.

Sekmadienį, balandžio 21 d. 
katedros lenkiški kunigai ir 
zakristijoitas paskelbė “strei
kų”. Apie tai “L. A.” korespon
dentas taip rašo: “10 vai. pil
na Vilniaus katedra buvo lietu
vių, kurie pasiuntė delegacijų į 
zakristijų pareikšti, jog bažny
čioje esu žmones nori, kad pa
maldos butų lietuviškos, o ne 
lenkiškos. Delegacija pradžioje 
zakristijoje buvo užrakinta! 
Kai nuvyko daugiau žmonių 
teirautis, kaip bus, tada pradė
ta aiškintis, jog kunigas, kurs 
turėjo mišias laikyti, išėjęs, o 
kiti csų jau pavalgę, tad nebe
gali udšjų lajJ<yti. Vis dėlto, po 
kurio laiko atsirado kunigas, 
kuris atlaikė skaitytinas mišias. 
Vargiai ar kada katedroje žmo
nes taip sutartinai ir visi giedo
jo, kaip šį kartų. Tai buvo, ga
lima sakyti, jungtinis kelių 
tūkstančių žmonių choras. Ypa
tingai skardžiai net i aikštę nu
skambėjo katedros vargonų 
pritariamas himnas.

Po tų pamaldų didelė minios 
dalis — apie 2—3000 žmonių 
susirinko prie arkivyskupo rū
mų ir reikalavo pasirodyti arki
vyskupų Jalbrzykovskį, kuris, 
žinoma, nepasirodė. Buvo pa
siųsta ir susirinkusiųjų delega-

ti uostai, kurlė tUsūinš tikrai 
butų nepdimami, nes pėr daug 
toli nuo jų bazių, gi kaip jiems 
Sekasi, taatomė iš Suomijos ka
ro.

Tokiti budu dargi rusų gali
nius veržimasis Indijbh gali bū
ti Sulaikytas iš šio uosto kapo 
laivyno, kurį rūšų orlaiviui hė- 
lūbai pasiektų, gi ir( pasiekę nta- 
žd tepelnytų, nfeS tokį ubrstg, ku
ris savotiška įlanka, galinta len
gvai apginti antibtlaiVinėmis 
patrankomis.

žiiioma, toks uostas nepasta- 
toftiaš pėr Vienus ar du Pietus, 
bet jau šiandien jis itaūdojtanas 
kaip prančužų, taip ir dhgJų 
karu laivyno ir netolimoje at
eityje gali sMaidinti sprendžia
mų rolę kilus konfliktui Toli
muose Rytuose.

Tokiu budu vokiečių rusų 
skleidžiama propaganda/ jog š. 
Amerika taip smarkiai ginkluo
jasi, kad galėtų apginti anglų 
bei prancūzų kolonijas Toli-

legacijos pareikalauta, kad ji 
lenkiškai užpildytų lenkiškus 
blankus, nurodydama reikalą, 
kuriuo prašo audiencijos. Pa
galiau būvb sutikta, kad blan
kai butų užpildomi lietuviškai. 
Reikalas buvo — katedros pa
maldų kalbos klausimas. Arki
vyskupas delegacijos nepriėmė. 
Po to minia dar šaukė arkivvs-

ir išsiskirstė.
12 vai. sumai taip pat prisi

rinko beveik pilna katedra lie
tuvių. Prie altoriaus nebuvo 
matyti jokio judėjimo. Lenkų 
davatkos jau prie durų prana
šavo, kad pamaldų nebus. Ir 
tikrai, „nei kunigai, nei zakristi-

lietuvis

apskri- 
gyvena

to “streiko” akivaizdoje pegie- 
dojo “Pulkim ant kelių”, 
“Linksma diena” ir išsiskirstė.

Šv. Jokūbo bažnyčioje ntio 
šio sekmadienio pamaldas laiko 
ir pamokslus jau sako 
kunigas.

UKMERGĖ. -Tšios 
ties, Deltuvos valsčiuje
Adohtas Vaičkauskas, 58 metų, * 
žmona 47 me 
Vaikų, iš jų L 
teris ir visi sveiki. Vyriausioji 
duktė 29 metų, jauniausias sū
nūs 2 mėnesių. Vaičkauskai tu
ri tik 4/ ha žemės ūkelį. Res
publikos Prezidentas A. Smeto
na sušelpė Vaičkauskų šeimų 
pinigine dovana.

efų» kurie turi 13 
8 sūnūs ir 5 duk-
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LSS ŽINIO
Ieško vajui 

savanorių
sąjun- 

vajų. Jo 
visuo-

Amerikos fabrikantų 
ga šiuo metu varo 
tikslas yra mobilizuoti 
menės opinijų, kad visuomenė
suprastų privačios pramonės ir 
privataus biznio užduotis ir 
siekius.

Rodos, kam čia reikalingas 
toks vajus? Nebuvo jam reika
lo praeity, nėra reikalo nė da
bar.

Tačiau kitaip mano fabri
kantų sąjunga. Ir turi pflgrin*

Per paskutinius dešimtį me-

3

VYRAI!

i. u. ..i-v .

tų Amerikos ekonominis gyve
nimas šlubuoja. Depresija ir 
dabar nepraėjusi. Ir visuome
nė, nors povai, prieina išvadą, 
kad garbinamai AriierlkOs ėko- 
rtdminei sistemai rėikla refor
mų.

Šitai tendencijai kovoti ir va
romas vajus. Ryšium su vaju
mi Associated Industries of 
Nebraska išleido biuletenį, ku
ris kviečia savanorius talkon. 
Jų užduotis bus kovoti nepa
lankias pramonei ir bizniui 
nuomones. Jų užduotis bus 
taipgi informuoti fabrikantų 
sąjungos vadus apie kritiką 
prieš biznį ar pramonę spaudo
je, visuomenės 
ir net 
ieškos

organizacijosė 
bažnyčiose. O jau vadai 
priemonių kritikai slo-

Reikalauja algų - 
darbo valandų Įsta
tymą suspenduoti
J. Valstijos sukruto krašto 

apsaugą stiprinti. Prieš pastah- 
gas rimtos opozicijos nematy
ti. Bet atstovų rūmų narys Vin- 
son jau. siūlo bilių, kuris įga
liotų prezidentą suspenduoti 

Valandų Aktą, 
žinoma, pritaria 

Pasiūlymas ir
įneštas jų norams patenkinti. 
Amerikos biznis nesnaudžia.

Gerai dar, kad prez. Roošė- 
veltas pareiškė, jogei ir krašto 
apsaugos stiprinimo laikais bus 
dedamos pastangos Naujosios 
Dalybos lainiČjimtis išlaikyti.

Algų-Darbo 
Samdytojai, 
pasiulyfnui.

Anglijos dafbiftinktii 
pasipiktinę* komu

nistais

PasipiiOškit Puikiais liti 
bais iŠ MtiMj Krautuvės 

ATMINIMŲ DIENAI

Londone keliais atvejais ta
po išmėtyti lapeliai. Jie kalba 
apie naują Britanijos fridijb 
štdtį. Ldpėliai pažyihi laikų 
kuomet ta Stotis tfaitsliuoja Ži
nias*

Ta

BR1DGEP0RT
CLOTHING CO i

nauja stotis” tikrumoje 
Vokietijos radijo stotis, 

transliuojanti nacių propagah- 
tlą anglų kalba.

Petrauskas* ir Saitus, Sau

3310 S. Halsted St

pasklčidžiaini pHė įmonių, tai 
darbitiintai nužiūri, jogei jubs 
platina komunistai; Ir todėl pa
sipiktinimas komunistais uni-
jistų tarpe stiprėja.

Pirkite Anglis Dabar—Kainos Nukrito

COAL
kybes

ALESAUSKAS & SONS 
7100 So. Talman Avė.

T ei. Pfco’si»EfcT 8742 
Mes iškraustome modernu bildu 

Pardavinėjame tiktai oriausios ko

PEKIN, ILL. — Kada Ghicagos komunistai mėgino 
dalinti komunistiškus plakatus Pekih, Illinois, miestely
je, vietiniai gyventojai juos išvaikė ir padegė jų dutd- 
mobilį.

’ . 1

įįii I|i ■'I į tiij'iįiĮ , ’.yjj Į I., i , i, i,i „ j

Vajus prieš 
svetimšalius

Ryšium su karu Europoje ir 
išdavikiška hitlerininkų ir ko
munistų role įvairiose šalyse J. 
Valstijose dabar daug kalbama 
apie ‘‘penktos kolonos” pavojų 
Amerikai.

Yra pavojus, kad vajus prieš 
‘‘penktą koloną” bus atkreip
tas daugiausia prieš svetimša
lius.

Kongrese, skiriant fondus pa
šalpai ir WPA darbams, jau 
įterptas reikalavimas, kad pa
šalpos* ir WPA darbo negautų 
nepiliečiai. Dar įterptas reikala
vimas, kad nepiliečiai butų re
gistruojami ir jų pirštų žymės 
butų nuimtos.

Georgia valstijoje gubernato
rius E. D. Riverš jau įsakė vi
sus nepiliečius suregistruoti ir 
jų pirštų žymes nuimti. New 
Jersey valstijoje gubernatorius 
Moorc, Jersey City mero Haguė 
politinis bendras, sako, kad 
artimoj ateity ir jis įteiks 1c- 
gislaturai bilių, reikalaujantį 
nepiliečių reigstracijos. Gal būt, 
kad ir kitose valstijose pasiro
dys panašus biliai.

Šitą tendenciją kovoja libe
ralinės ir darbininkų organiza? 
cijos.

Anglijos darbininkai 
nori naujos socialios 

santvarkos
Pereitą savaitę Anglijoj pri

imtas griežtų reformų biliuš. 
Jis paveda visus šalies resursus 
valdžios kontrolei! pavojingu 
šalies laiku; paveda juos kai 
šaliai tenka visos pastangos dė
ti karki su Hitleriu. Reformos 
priimtos, valdžion įėjus stipriai 
darbininkų reprezen taci j ai.

O jėigti sąjungininkai laimės 
— kas toliau? Ar vėl Anglija 
sugrįš į senąjį gyvenimą?

Prieš porą savaičių AiigHjbs 
Darbo partijos vadai painfor- 
inrivo spaudos atstovus: Darbo 
Pattija Įsitikinusi, kad Ahglija 
yrri paruošta naujai socialiai 
šaiVvaHtad; kurios pagrindai 
turi btdi įiadėti DABAB.

Anglijos darbiečiai nori hti- 
daleti Hitlerį. Bėf jie neketlha 
po katro atgaiviiiti skriaudds, 
ktifias kovojo taikos laikais*

Darbiečių pareiškimas kalba: 
Darbo Partija reikalauju, kad 
tauta pripažintų, jogei seku
sios santvarkos diena pasibai
gė... Darbo Partija yra socia
listų partija, todėl ji Hiato ša-

Naciai palaidojo Da
nijos darbininkų 

unijas—
Danijos darbininkų judėji

mas buvo suorgdniziiotas 1899* 
metais. Danijos Uniją Cėritfui 
priklausė 500,000 narių, kai 
Hitleris okupavo šalį.

Prieš savaitę Danijos darbi
ninkų atstovas raportavo Tarp
tautinės, Darbo Unijų Federaci
jos konferencijai Paryžiuje, 
kad naciai jau palaidojo jo ša
lies darbininkų Unijas.

-1 ’ .,

Krašto apsaugos rei
kalams išlaidos teks 

padengti
Krašto apsaugos reikalams 

šiuo laiku prašoma $3,124,921,- 
/32. Kongresas svarsto prašy
mą. Neabejojama, kad prašo
mas sumas kongresas ašigiiuoš.

Tačiau lai ne viskas.
Apskaičiuojama, kad Hitle

ris išleido < “žaibo karui” prisi
ruošti mažiausia 15 biliohų do
lerių. Ir J. Valstijose, norint 
tinkamai prisiruošti apsigyni
mui, neišteks sakytų trijų bi
donų dolerių. Apsaugos reika
lai ateity gdli.,kaštuoti iki 10 
bilionų dolerių per metus, kal
ba kai kurie Washingtono ko
respondentai.

Kas padengs išlaidas ir ko
kiu budu? Suprantama, pri
dengs šalis, gyvelttb’jai.

Valdžios ekspertai šiuo laiku 
svarsto finansų klausimą. Ko
kie planai bus sudaryti, paro
dys ateitis. Bet jau dabar nu
matoma, kad gal bus uždėti 
dideli taksai, pdv. automobi
liams, gąsdinti!, tairanis. Del 
to tildžiau autbmobilių bus par
duodama, gi automobilių įmo
nės galėsiančios karo reikme- 
nas gaminti. Gal bus padidinti 
pardavimo taksai (sales taxes) 
—- ypatingai prabangos toik- 
menomsi Gal bus padidinti pa
jamų taksai, Teks tur būt pa
didinti taksus ant pelnų.

Bendrai sunkesnė taksų naš
ta visai šaliai.

Kaip sunki ji tikrumoj pasi
rodys, šiandien sunku pasakyti. 
Bet tur būt nedaro klaidos tie, 
kurie sako, kad J. Valstijoms 
butų daug pigiau padėti sąjun
gininkams (materialia pagal
ba) karą Europoje laimėli, 
ažuot vienoms ruoštis totalinių 
valstybių agresiją atremti.
K, "7 ~ n'į.? -..i,? , į . į

lies rekonstrukc’ją socialislų 
sąlygomis.

LIETUVOS 
ŽINIOS

KAUNAS.—Atatinkamų val
džias įstaigų nutarimu, šiaiš 
metais visos Lietuvoje veikian
čios spir.to varyklos turės iš 
ūkininkų pirkti 75 nuošimčių 
jų suvartojamų bulvių spirito 
gamybai. Likdsius 25% reika
lingų spiritui varyti bulvių va
ryklos galės Užsiauginti pačios. 
Bulvių auginimo ir pristatymo 
reikalu spirito varyklos turi 
dar anksti pavasarį susitarti sii 
uidtiinkaiš.

: - • • - . > -____________

VILNIUS. — Balandžio pra
džioje viėfiriš lietuvis iš Pietų 
AmėrikOšr atsiuntė į Vilnių lai
šką, rašytą daf pereitų metų 
rugpjūčio mėh. pabaigoje. Rei
škia, tas laiškas ėjo daugiau 
kaipx 7 mėnesius. Tame laiške 
amerikietis lietuviu reiškia Vil
niaus lietuviams, kenčiantiems 
lenkų okupacijoje, užuojautą ir 
kartu viltį, kad netrukus ver
gijos pančiai nukris ir vilnie
čiai bUs Idišvi. Pasirodo, kad

linkėjimai išsipildė ir vilnietis 
juos gavo jau šešis mėnesius 
būdamas laisvas.

—n ■■«■■■ iiTl

Atminimų Diena
________ v

‘ Kėttirtddiferiį Visas ktaŠtas 
švęs Atminimų Dieną, paminė
dami žuvusii> didvyrius už 
kraštui atliktus didžius žygius, 
mirušlris giminės, drdiigus ir 
pažįstamus.

Tą vienintelę dieną metuose 
visi stengiasi susikaupti, prisi
minti mirusuošūs, jų darbus 
ir kas kaip galėdamas pagarbą 
jiems suteikti. Ttid pačiu mėš 
simbolizuojame savo rūpestin
gumą ir gailestį.

Tad, kad geriau tatai atžy- 
itiėti, kad tatai geriausią įs
pūdį palikių ir ilgiau musų al- 
tnifttyšė pasiliktų mirusiųjų 
darbai, kalbėkilhc beiidra, vi- 
siėifts stiprantama ir amžina 
gelių kalba. Ir ketvirtadienį, 
kada milionai susikaups miru- 
siėmsiems pagarbą suteikti, ne
pamirškite, kad tinkamiausias 
bttdas tatai atlikti yra gėlės.

" (Skelb.)

PIRKIT NAUJA 
Chrysler arba Plymoutb

Tai yra .Geriausi Tr Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lėngvi išmokėjimai Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenna
Phone Virginia 1515

; .n « « '.i i i.i-

Remkite Lietuvišką
Žyduką

Nathan Ranter 
MUTUAL LIQUOA 

CO. — Wholesale 
4707 8. Halsted SL 

't’el. Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

pOn Memorial Day, the 
|ė /'one day of all the year 
that has been sėt aside to 
honor those who have 
gone before us, pay your 
tribute with Flowers, 
ttfmbol of comfort and 
COurage, of sorrow and 
solicitUde. Ahywhėre 
and everywhere they 
speak the universal lan- 
guage of Life everlasting. 
Consult your florist 
today; he will help you 
choose an appropriate 
florai remembrance.

WITBTIOWKRS

fliiifo t .cs;5i$

MgTqTe
l b:

AhitinitiUĮ Diena-—UiėtlH diena ntelubse skiriama miru- 
siėmsiems, jiems prisiminti l/ėlėmis, kaipo drąsos, gai
lesčio ir vienumos simbolius. Vfsitr ir visada jos kalba 
bendra, amžinu kalba. Tarkitės šii savi) gėlininką šian
dien; Jis padės jitms pUSirihkli atsakančią atminties gėlę.

-................... '■ ■■ ------------------ ..............................................................-------------------------------------------------------------------------------- -- ■ -

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš lt d., neš Nriošimti Niio 1 Dienos

Turtas virš - - - - $4,700,000.00 
Atsargos fondas virš - - $340,000.00
Dabar Mokainė 3l/2% Už Pri
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

STANDARD _ 
FEDERNLjMVINGS 

LOAN ASŠbdATlON of Chicago 

JUSTIN MACKiĖWlCH, Eres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Šub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVĖĖNMĖNT 

SAVINOS FEDERALLY 
IN6URED

4192 ARCHER AVENUE

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriauSį ir 
stipriausi

Fdx IiEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrltnai 

į visas miesto dąiis.

50351 W. Roosevėlt Rd.
CIČEttO, ILL.

Victor Bagdonas
LOCAL & LON<; ht'J'rąMCE

MOVING
Pėrkraustom forničiūs pianus
Visokius takahdus l«e Storus 
vežam j farmas ir kilus niiesUiS 
Žema kairia. Musų Darba- 
rantuotas. Taipgi pristalom an 
glis i visas miesto datir.
321Ž So. Halsted St.

Šaukit Tel. VICTORY 0066 
—.. ; -—- ■ - ._________

6-ti Metai Skėršai Vartij 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

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

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

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlai
domis ir Hotlywood 
švtęsbmis. Darbai 
garantuot aš

420 W> «3td st, 
rd. ENg <8A8-M4tl

sveIkAtOs KLINIKAS
...... *13.50

... *50.00
RAUDONGyfeLiv $ ot nn 
Išėmimas ir Ligoh.
REUMAT1ŽMAS $9 (1(1
G teita I’agelba    fcaUU
GYDO visas LIGAS
Ekzantihftcija C 4 Art
ir vaistai  ................. I «UU
D0UGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Skubus patarnavimas
Patenkinimas užtikrintas 

Stanley Mitchell Co. 
Expettfli Beer Co'l Valytojai. 
6059 SO. WAŠHTENAW AVĖ.

Tel. Henilock 1407 
CHICAGb.

Plumbers Union Lbcal No. 130.
A. F. of L. hariai.

Tel. Vlltginia 1141
FA-.r'rn m •.:> r, :■ . . ,
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Sonja. rys įrašys į draugiją iki eks- Iš Lietuvos
Ir vėl vestuvės.

CHIGA'GOS LlE'fŪVIU draugija
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

IŠ DRAUGIJOS PASTOGĖS
Visi šio skyriaus skaitytojai 

žino, kad Jubiliejinis Kontestas 
ir pabaigtuvių gegužinė pasi
baigė su pasisekimu. Įsirašiusie
ji laike Jubiliejinio Kontesto ir 
dalyvavusieji užbaigtuvių gegu
žinėje turėjo progos padaryti 
naujų pažinčių, draug škai pa
sikalbėti, pasilinksmintą na, ir

į draugijų nauju.; narius, štai 
pereitų savaitę Felix Gedmin 
įrašė du nariu, būtent, Lorettų 
Waznonis ir Helen Waznonienę 
ir K. Yokubka — John Braniš. 
Garbė tokiems nariams, kurie 
neužmiršta pasidarbuoti savo 
draugijai. Lauksim ir nuo kitų 
draugijos narių pasidarbavimo.

truputį nušalti. Kaip ten nebu
vo, bet dalyviams paba gtuvių 
gegužinė ilgai pasiliks jų at
mintyje.

Ar Chicagos Lietuvių Draugi
jos visi nariai žinot, kad birže
lio 16 dienų draugijos metinis

Nors kontestas pasibaigė, bet 
naujų narių įrašymas nepasi
baigė. Kiekvienas draugi jos ni- 
lys neprivalo pamirš.i savo 
diaugijos ir, progai pasitaikius, 
patarti kiekvLnam savo drau
gui bei pažįstamam įsirašyti į 
d džiausiu draugijų, būtent, į

Willow Springs, III.? Pasižymė- 
kit šia dienų ir nusitarkit daly
vauti patys ir agituoki t savo 
draugus, kad ir jie dalyvautų 
kariu su Tamsta šiame p knike.

Ar visi aktyviški nariai turit 
pasiėmę iš draugijos sekreto
riaus P. Mil.erio platinimui se
rijų? Jei kurie neturit, tai atva-

Kadangi Chicagos Eit tuvių 
Draugija turi daug narių, tai 
tarp šių narių atsiranda tam 
tikras skaičius draugijos pitr’- 
jolų, kurie ik p:Talija darbuu-

MADOS

4455

nų ar daugiau serijų ir išpla
tinki t tarp savo draugų bei pa
žįstamų. Serijoj yra 21 tikielas 
nuo 5 centų iki 25 centų, še
šiolika asmenų turės progų lai
mėti geras dovanas. Tad, kurie 
neturit pasiėmę serijų, o nori, 
pasidarbuoti draugijai, tuč-tuo- 
jaus pasiimkit ir per šias ke
lias savaites išp’atinkit.

Padarytas pelnas šiame pik
nike Lūs paskirtas į dvi dalis, 
būtent, Chicagos Lietuvių 
Draugijos moksleivių ir k u ta
ros fondui, ir Vilniuje iK.kcn- 
lėjusiems žmonėms.

Kaip matot iš mano praneši
mo, kad pelnas nuo pikniko 
yra skiriamas geriems tikslams, 
todėl visų draugijos narių yra 
priederme pasidarbuoti, kad

dienų butų sėkmingas.

Liepos 14 dienų, Draugijos 
jaunimo komitetas rengia eks
kursijų į Mihvaukee laivu na
riams ir jų draugams. Laivas 
■‘S. S. City of Grand Rapids” 
išplauks iš Chicagos 9:30 vai. 
ryto ir pribus į Milwaukee 3 
valandų, ir tuo pačiu laivu 10 
vai. vakare sugiįš atgal. Daly
vaujanti šioje ekskursijoje tu
rės progų per 12 valandų pra- 
eisti ant vandens tyrame ore. 

"taipgi mėgianli šokius turės 
progų prisišokti, nes per visą 
įaikų gros muzika, šios “vienos 
dienos atostogos” kainuos tik 
$2.00.

Kurie norit gauti ekskursijos 
tikietų sau ar pasidarbuoti jau
nuoliams platindami tikietus, 
tai malonėkli užeiti į ofisų.

i

(Dainuška pavasario .sezonui.)
A

Ant upės kranto lakštutė gieda: - ?
“Aš myliu Kostą, o kas jums bėda,”

Kostas, išgirdęs josios balulį, < 
Greit atvažiavo j šitą šal|.

Nors ir sutemo, nieko neboja,
Labai pasiilgo, greitai važiuoja.

Meiliai Onytės rankutę glosto:
“Ar pasiilgai tu savo Kosto?”

Musų Onytė, kukli mergaitė,
Akis nuleido, gražiau nukaito.

“Kodėl, Onyte, tu taip nurausti, 
Aš tave myliu, tai drįsau klausti.”

Kai tik Onytė šitai išgirdo,
Ant savo Kosto tuojau įširdo:

“Labai pasilgau, laukiau per dienas, 
Bet ko važiavai tu čia ne vienas?”

“Vienas bijojau ir nežinojau,
Ar dar tu lauki, mano brangioji.”

Draugas nekvailas, viską supratęs, 
Mandagiai tarė jiems: “Labanaktis.

Žvaigždutės šviečia, toks tyras oras, 
Pavaikštinėti man kilo noras.”

Kostas, palikęs viens, nežiopsojo,
Tuojau prie tikslo jisai važiuoja:

“Brangi Onyte, mano širdele,
Prieš tavo grožį puolu ant kelių.

Tol nesikelsiu, tolei klūpėsiu,
Kol “tave myliu” aš negirdėsiu.”

Musų Onytės gaili širdelė,
Mieląjį savo nuo žemės kelia:

“Širdužė mano yr’ tau paskirta, 
Tavoji meilė nebus apvilta.

Teisybę sakant, daug laukt nenoriu, 
Galėsim drožti ir pas altorių.”

Kuo neapalpo jis,‘tai išgirdęs.
Mažne iš džiaugsmo jam plyšo širdis.

Kada su draugu namo važiuoja,
Apie Onytę jis vis galvoja.

Nieko nemato, nieko negirdi, 
Nes pas Onytę paliko širdį.

Pavasaringa saulutė šviečia,
Visus Onytė į puotą kviečia.

•* •’ Jauniesiems laimės mes nepąyyęlim, 
Ir pas altorių visi palydim, .j

Paskui sugrįžę geriam, ulidjam
Ir gražią porą vis minavo jam. • <■

Prašo, svetelius valgyti gerti,
Bet šitie šaukia: “Oi kartu, kartu!”

Jaunasis tarė: “Aš tuoj parausiu.”
O ji atsakė: “Gausi per ausį.”

—“Mieloji mano, turėk sarmatą, 
Jeigu jau mušies, tai nors po metų.”

Taip pašnekėję pasibučiavo,
Smagus svetukai namo važiavo.

O šitas posmas tebūna dykas: 
Kas toliau buvo — ne mus dalykas.

draugijų. Juk mes visi gerai ži
nom, kad visų lietuviškų drau
gijų gyvenimas priklauso nuo 
jaunuolių. Jeigu mes galim 
gauti į savo organizacijas jau
nuolių ir turėsim sugabuma 
juos paliakyti savo organizaci
jose, tai tokia draugija dar gi
lės pasilaikyti. O kurios orga
nizacijos nesistengs gauti jaunų 
narių ir nemokės juos palaiky
ti savo organizacijose, tos turės 
anksčiau ar vėliau mirti.

dienai, du naujus narius, tas 
gaus vienų tikietų ekskursijai 
nemokamai.

Taigi už mažų pasidarbavi
mų draugijai yra proga kiek
vienam nariui nemokamai pa
sivažinėti.

Turi Nufilmavęs 
Gėlių Parodą

BRIDGEPORT — Andai 
seniai spaustuvininkas A. 
Ka u lak i s, 3326 So. Halsted 
automobiliu buvo nuvykęs į 
Benton Ilarbor miestų, Mieli., 
praleisti savo gimimo dienų. 
Tuo jnetu ten buvo suruošia 
gėlių paroda, kurių jis vykusiai 
nufilmavo. Mat, A. D. Kaula- 
kis turi įsigijęs filmų paveiks
lams imli ir juos rodyti apara- 
tą. i

Dabar jis prie progos drau
gams ir namiškiams tuo apa
ratu parodo ten įvykusios gelių 
parodos nuostabiai gražius 
vaizdus. Frentas

no-

VILNIUS.
sariui ruošiamasi dideliems že
mes darbams. Pradžioje bus iš
skirstyta sklipais 125 nusavin
tų žemės reformai dvarų že
mė, iš viso 28,042 ha. Vienkie
miais bus išskirstyta 78 kai
mai, iš kurių 48 buvo pradėti 
jau lenkų skirstyti. Kaimo že
mių bus išskirstyta 22,456 ha. 
Tokiu budu šia vasarą bus iš
matuota 50,498 ha. — Pačia
me- V Iniuje ir priemiesčiuose 
apie 500 ha žemės bus išma
tuota ir paskirstyta į sklipus 
statybai.

Garsinkitės “N-nose’’

AR ŽINOTE K A 
RAŠO

“KELEIVIS?”

pasislėpę j j 
savo parapi 
jį i ranka*

Ar žinai, kodėl vieni jj gi
ria, kiti keikia, bet vis? mėgsta 
•’ c kaityti ?

Net kunigai 
iludijuoja, nors 
jonirrs draudžia 
na i m t.

“Keleivj*’ žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau- 
ja t r nesibijo teisybę skelbti

Žmonių mulkintojus ir apga 
‘ vikus jisai lupa be jokio oasi‘ 

gailėjimo.
Bo to jame rasi visokių pa 

tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
’š viso pasaulio

Kainuoja tik $2.00 metama
Adresai- toks

“KELEIVIS
253 Broadway.

SO BOSTON, MASS.

Atėjus pava-

KAUNAS. — Lietuvos Aero 
Klubas nupirko Vokietijoje vie
ną dvivietį lėktuvų, kurs pa
daugins LAK aviacijos skrai
domųjų priemonių skaičių.

— SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:
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Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.Garsinkitčs “N-nose”

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

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas telkia lietuviams da’igiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.M MM G EROS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus vis u o s e 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio , kraštuose. .
paduoda vėliausias pasaulines žinias. 

NAUJIENOSE rasi*e necenzuruotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu: 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

NAUJIENOS

No. 4455 — Vasarinė suknelė. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18 ir 20 
taipgi 32, 34. 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę,

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky- 

/mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept, 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

Jaunuolių Komitetas

NAUJIENOS Pattera Dept
1789 S. Halsted St, Chicago, m. 

čia |dedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No
M toro*  per krutinę

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai jaunuoliai keletas mene- 
šių atgal suorganizavo . atskira 
organizacijų vien tik iš jaunuo
lių.

Draugijos jaunuolių organi
zacijos tikslai veikti nepriklau
somai nuo draugijos, 
pramokąs atatinkamas
musiems jaunuoliams, vystyti 
sportų tarp draugijos narių jau
nuolių, kitaip sakant pavesta 
Chicagos Draugijos jaunuo
liams sukurti tokias aplinkybes 
jaunuolių organizacijoj, kad ne 
tik palaikius dabartinius narius
jaunuolius Chicagos Lietuvių J.irbeję pavargs,; ir mes į šalį 
Draugijoj, bet kad galima butų pradėtų darbų, tas jiems pa
gauti dar daugiaus jaunuolių į Į tiems ir draugijai butų blogai.

rengti 
čia-gi-

(Vardas ir pavardė)

(Adresu)

permatydama tai, ir deda, visas 
savo' pastangas, kad gauti dail
iausia jaunuolių į draugijų ir 
įsirašiusius palaikyti organiza
cijoje. šiam tikslui ir yra su
organizuotas Jaunuolių Komite
tas, kuriam pavesta visas orga- 
nizacijinis darbas sutvarkyti ir 
jį įgyvendinti. Į dhieagos Lie
tuvių Draugijos Jaunuolių Ko
mitetų įeina gana' veiklių ir su
sipažinusių .su lietuvišku judėji
mu asmenų. Nuo šių jaunuolių 
sugabumo priklausys Chicagos 
Lietuvių Draugijos ateitis. Jei
gu šie jaunuoliai sugebės savo 
organizacijų išvystyti, kad visi 
čia-gimę atkreipia atydą į jų 
veikimų ir gausiai rašysis į 
draugijų, tai Chicagos Lietuvių 
Draugija augs ir bujos kaip ant 
mielių. Bet jeigu dabartiniai 
jaunuoliai darbuotojai, kiek pa-

Taigi, visų pradėtų darbų jau
nuoliai turi vesti su visa ener
gija ir neatlaidžiai. Tik tada 
mes “seniai” galėsim jų darbo 
vaisiais pasidžiaugti.

Kad pradžia jaunuolių 4darbo 
būt naši ir sėkminga, tai mes 
seniai” turim bent pradžioje 

teikti visokeriopų pagalbų. Ka
da jaunuoliai turi kokias nors 
pramogas, tai levų pareiga sa
vo sumii ar dukterei patarti 
lankyti tokius Ųarengimus, nes 
tokiuose jaunuoliai turi progų 
viens su kitu susipažinti ir sma
giai laikų praleisti. Jeigu mes 
seniai” jaunuoliams duosim in

spiracijos, tai jiems bus dau- 
giaus energijos dirbti draugijai, 
o mes iš to turėsim džiaugsmų

Jaunuolių komitetas jau tu
rėjo surengęs šokius kur turėjo 
neblogų pasisekimų. Taipgi tu
rėjo visų jaunuolių pirmų susi
rinkimų, bet tas ne taip gerai 
pavyko/ nes ne tiek atsilankė 
kiek buvo manyta. Bet sekantis 
susirinkimas gal bus gausesnis 
nariais ir dar galės ką nors ge 
resnio sugalvoti naujos organi 
zacijds labui.

Liepos 14 diepų Jaunuolių 
Komitetas rengia laivu išvažia
vimų į Milwaukee. čia vertėtų 
Visiems Chicagos Lietuvių Drau
gijos nariams pagelbėti jaunuo
liams, kad jų parengimas nu
sisektų. Prie progos turiu pri
mint, kad kuris draugijos na-

a

tW«’>BKME5I.N&(SENAI VEJE RAMYBĘ TURĖSI1

Kaip tik užsi-
i 4 dirbsiu, pradėsiu i 

taupyti A
NAUJIENŲ

SPULKOJ

Naujienų Spulkoįe Moka 3^°/o
Ir Indėliai Yra Apdrausti Kiekvienai Ypatai Iki $5,000.00

1739 SOUTH HALSTED STREET

i**;
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Šį Ketvirtadienį
Didelės Iškilmės
Tautiškose Kapinėse

Jos Nuolat Gražinamos, 
Nuolat Puošiamos

Ketvirtadienį, gegužės 30 d., 
Lietuvių Tautiškuose ' Kapinė
se įvyks didelės iškilmės. To
kios iškilmės yra rengiamos 
kiekvienais metais nuo pat į- 
sisteigimo Lietuviškų Tautiškų 
Kapinių. Chicagos ir apylinkės 
lietuviai gali pasididžiuoti to
kia naudinga* įstaiga kaip Lie
tuvių Tautiškas Kapinės kuri 
tarnauja laisvos minties įniru
siems ir nėra jokis propagan
dos biuras nei Romos nei Mas
kvos. Todėl joms ir yra lemta 
kaskart gerintis, puoštis irtbu- 
jot.

Nėra reikalo ginčyti, kad 
šiais neramiais politikos lai
kais yra vilkų avių kailiuose, 
bet dėka tų kapinių steigėjų ir 
globėjų rūpestingumu, kad Lie
tuvių Tautiškos Kapinės tar
nautų tam tikslui kokiam jos 
buvo įsteigtos, Čionai ilsisi ra
miai laisvų minčių mirusieji. 
Čonai ilsis ir visokių politinių 
pažvalgų žmones.
Ir Priešas Rado Prieglaudų
Negalima užginčyti, kad čia 

ilsisi nemažas skaičius ir bu
vusių šių laisvų kapinių prie
šų. Neturėdami lėšų paskuti
nėj valandoj, jie lengvai rado 
prieglaudų Lietuviškose Tau
tiškose kapinėse. Todėl kiek
vienam lietuviui būtinas rei
kalas suprasti didelę Lietuvių 
Tautiškų Kapinių svarbų lie
tuvių išeivijai.

JOSEPH SZWAJKOWSKI 
(SHWAY1

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 25 d., 12:45 v. popiet, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Heleną, sūnūs: Antaną 
ir Stanislovą, dukterį Stepa- 
niją, marčią Marijoną, brolį 
Pranciškų, anūkę Barborą ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 1928 So. 
Fairfield Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, gegužės 29, 
9:30 vai. ‘ryto Jš namų į St. 
Roman parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į. Resurrec- 
tion kapines.

Visi a. a. Joseph Szwajkow- 
ski giminės, draugeli ir pažįs
tami esat nuoširdžfai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Motina, Su- 
nai, Duktė, Brolis ir kitos 
Giminės.

Laid. Dir. Stephen J. Sen- 
dziak, Tel. Lawndale 3670, 
2654 West 21st St.

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip ¥2, 

DIDELIŲ KAURŲ 

BARGENAI
Neatrtimta 0x0. 8x10.0x12, 0x10.11x10 
Verf« nuo $7 Iki $(W. Dabar $3 iki $W 
Nauji 6x0, 8x10, 0x12, 12x18, 10Vįxl3 
Vert» $24 iki $80. Dabar $10 Iki $42 

ir anksčiau.
15 0x12 tikrų orientalių, 50 kitokių 

Mleros 2x4 Iki 11x18, . 40% nuolaidos 
lOOO Jardų karpetų po SOc Jard ir aukSfi. 

200 Nauja* Velvet 9x12 $18.50.
300 Nauja* Wilton* 0x12 $34.50.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI.

6208-16 8. RACINE—Dienomis, 3 vakaru*

URBAGėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuosi-

GELININKAS mams
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Po Iškilmių Pikniką?
Kad tų lietuvių brangių sa

vastį palaikyti pilnoj tvarkoj 
ir kaskart jų gerinti, kaip mes 
matome, po iškilmių, kurios 
įvyks kapinėse, įvyks milžiniš
kas piknikas Birutės darže, ku
ris randasi sale Tautiškų kapi
nių ir kuris yra vienas iš di
džiausių ir gražiausių daržų 
Chicagos apylinkėj. Užteks vie
tos visiems, o piknike sutau
pytas kiekvienas centas eis 
vien tik gerinimui ir gražini
mui Lietuviškų Tautiškų Ka
pinių, o ne kam kitam,

Todėl visi Chicagos ir apy
linkės lietuviai būtinai susirin
kime tose įspūdingose ir mil
žiniškose iškilmėse. X. 5.

Raino
Dainuos Genovaitė 
Giedraitienė, Smagi 
Muzika, Įdomybės, t. t.

Primintina radio klausyto
jams, kad šiandien, antradie
nį, 7-tą valandų vakare, iš sto
ties WGES, girdėsis reguliaris 
antradienio lietuvių progra
mas, kurio leidimu rūpinasi 
Peoples Furniture Company 
krautuve.

Šios dienos programe, tarpo 
kitų gerų talentų, dalyvaus žy
mi soliste, Genovaitė Giedrai
tienė, kuri žada padainuoti 
daug gražių kompozicijų. Prie 
smagios muzikos ir dainų, ra
dio klausytojai turės progos 
išgirsti svarbių pranešimų bei 
patarimų. Ypač jaunavedžiams 
ir kitiems šeimininkaujan
tiems bus naudinga girdėti ge
ros žinios apie Peoples Fųrni- 
ture krautuvės didį “June 
Bridc” išpardavimų, — progų 
susipirkti visokias namų reik
menis su didžiausiu patogumų 
ir pinigų sutaupymu. Ncpat 
mirškite užsistatyti savo radio 
minėtu laiku. Rep. xxx

5 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

ROBERT ZIGMUNT
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

27 d. gegužės mėn. 1^35 m., 
sulaukęs 6I/2 m. amž., gimęs 
Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Malviną, tėvą Petrą, 
brolį Edward, dvi seseris Elea- 
nor ir Dorothy ir gimines.

Jau praėjo 5 metai kaip ne- 
mielaširdinga mirtis ištraukė 
Tave iš musų tarpo ir paliko 
musų namuose neužpildomą 
tuštybę. Mes Tave, musų bran
gusis sūneli, niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus jau ne- 
besugrįši. bet mes ankšČiaus 
ar vėliaus pas Tave ateisime.

Nuliūdę lieka,
Motina, tėvas, brolis ir 

seserys

VINCENTAS WALUKIEWICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 25 d., 11:00 vai. ryto, 
1940' m., sulaukęs 71 m. amž., 
gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nuiiudlme 
moterį Margaret, sūnų Adam, 
brolį Joną Waluke, 2 seseris: 
Eva Milukus, ir Anna Bura
nus ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 4226 So. 
Campbell Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, gegužės 29 
d., 9:30 vai. ryto iš namų į 
Five Holy . Martyrs parap. 
bažnyčią, 43rd ir Richmond) 
kurioje atsibus gedulingos pa-, 
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Resurrec- 
tlon kapines.

Visi a. a. Vincento Walu- 
kiewicz’iau9 giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiant dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę lieka: Moteris, Sū
nūs, Brolis, Seserys ir kitos 
Giminės.

Laid. Dlrekt. Leonard Wol- 
niak, Tel. Lafayette 1313.

KAPU PUOŠIMO DIENOS PROGRAMAS 
LIETUVIU TAUTIŠKOSE KAPINĖSE

Iškilmės įvyks gegužės 30 dienų '

1. Įžanga — Benas Lietuva
2. Atidarymas apvaikščiojimo—kapinių pirm. drg. Liubinas
3. Benas Lietuva po vadovyste K. Steponavičiaus
4. Birutės choras, po vadovyste J. Byansko
5. Kalba Dr. P. Grigaitis, ‘‘Naujienų** redaktorius
6. L. K. choras po vadovybe J. Kenstavičiaus
7. Kalba L. Pruseika, “V.” red. narys ,

1 8. Benas
9. Pirmyn choras po vadųvybe K. Steponavičiaus

10. M. Vaidyla, “Saridatos” redaktorius
11. Benas ' 1
12. Dariaus-Girėno postas.
Iškilmių komitetas: x

X. Saikus, V. Andriulis, A. Garšinskienė.

Birželio 9-tą 
Keistučio Kliubo 
Piknikas
Pranešimas Keistučio Kliubo 

Naciams

Gerbiami-mos Keistučio Klu
bo nariai, šiuorni pranešu, kad 
Keistučio kliubo piknikas jau 
visai arti, tai yra 9-tą birželio.

Kaip žinot, serijos jau yra 
padarytos, bet 1 dar daug yra 
likę, tad visi esti prašomi atei
nančiam susirinkime, 2 d. bir
želio, pasiimti jų platinimui 
tarpe savo draugų.

Tuomi prisidėsite prie pik
niko pasisekimo, nes žinokite 
gerai, kad tie, .kurie esam jū
sų išrinkti, penki asmenys pik
nikų surengti, be visų narių 
prisidėjimo negalim daug nu
veikti.

Dirbkim visi! Tada turėsime 
ir pasekmes, nes ir patarlė sa
ko, “kur vienybė, ten ir galy
be.” rKUubietis

Diena Iš Dienos
• 

Adv. Savickus, 
Floridoj

.Talinas advokatas, Konnie 
Savickus, neseniai atostogavo 
Floridoj. Sako, kad dabar yra 
patogus laikas ten būti, nes 
kainos visur dabar yra priei
namos. Aplankęs keletu lietu
viškų šeimynų Miami mieste, 
Savickus grįžo Chicagon per 
pietines valstijas, Virginia,’Ca- 
rolina, Gcorgia, etc. - Drg.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicagoj)
Joseph Butkicwicz, 46, su 

Emma žemaitis, 28
Milton Kopecky, 26, su Jose- 

phine Karkauskas, 19
Edward Pocius, 22, su Doro

thy Barsema, 19
George Bęnning, 25, su Ju- 

lia Yesuiis, 21
Rudolph Hojck, 23, su Bea

triče Sim'kull, 22
Joseph Dzimidas, 30, su Ann 

Kr i nei us 30
Alphonse Gimbūtis, 25, su 

Helen Bagdonas, 21 
Benedict Varacinskas, 24, su 
Helen Radowskis,24

Edmund Ferlick,. 24, su El- 
eanor Jarusz, 22

Joseph Bubna, 24, su Lillian 
Havas, 19

Frank Yagmin, 23, su Ceci- 
lia Obrzut, 21

Reikalauja
Perskirų

Julia Burnash nuo Stanley 
Burnash

John Rupnick nuo Florenci
ja Rupnick

Skelbimai Naujienose * 
tuoda naudą dėlto, 
h<I nueios Naujienos 
ra naudingos

NAUJIENOS, Chicago, Ui.

ISPORTASI
Aiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiitiiaiiuiurt

Silverstein Risis 
Su Bert Rubi

Ruffy Silverstein, chicagie- 
tis iš Westsidės; trečiadienio 
vakare risis su vengru Bert 

i Rubi, Rainbo Fronton arenoje, 
prie Lawrence ir Clark gatvių. 
Silverstein giriasi, kad jis dar 
nėra buvęs nugalėtas.

Kitos ristynes tų patį vakarų 
bus tarpe Fred Grubmier ir 
Pete Sėliu, Gorilla Grubmycr 
ir Al Williams, George Mc- 
Kinzie ir Jack Moore, Cecill 
McGill ir Walter Palmer.

Baseball Mokykla 
Atsidarys Birž. 1

Mokyklos, matyt, yra reika
lingos ne tik jaunuoliams, ku
rie nori profesijų pasiekti, bet 
ir tiems, kurie geidžia padaryti 
pragyvenimų iš baseball loši
mo.
• Birželio 1 d. svaidinio žvaig

ždės praeityjej Babe Buth, R6- 
gers Hornsby, ‘“Rablnl” Mar- 
ranvįlle ir daugelis kitų, atida
rys Ray Doan Baseball moky
klų Soldier Field lauke. Jau
nuoliai gali užsiregistruoti tų 
dienų arba Soldier’s Field lau
ke, arba MoiTison viešbutyje, 
kambaryj 508. Mokestis, $10.00.

Birželio 5 d. vakare1 Babe 
Ruth ir Rogers Hornsby bus 
Shevvbridge Field lauke, prie 
74 ir Aberdecn gatvių, kur 
Spencer Coals komanda loš 
prieš Kansas City Monarchs, 
negrų čampi jonus.

Jaunuolių Šokių 
Mokyklos Smagus 
Išvažiavimas

. —.—7---------------- ■

Įvyks Spaičio Darže
Klasiškų šokių mokyklos iš

važiavimas įvyks sekantį ket
virtadienį, ^eg. May 30 d., 
“Shady Tree Inu”—Spaičio 
darže, prie Archer Avė., Wil- 
low Springs, III. Išvažiavimas 
prasidės iš ryto ir tęsis iki vė
lai1 vakaro. .

Andrejevo jaunuolių baleto 
grupė duos gražų šokių pro
gramą. šiamę piknike bus šo
kama keletas naujų šokių, ku
riuose bus įdėta daug pagrąži
nimo ir paįvairinimo. Apart 
klasiškų šokių, bus žaidimai, 
dešimtis brangių išlaimėjimų, 
bus skanaus maisto, gardžių 
gėrimų ir visokių įvairenybių. 
Po vaišių ir ’ pasilinksminimo 
prie geros orkestros bus gali
ma pasišokti lietuvių liaudies 
ir amerikoniškų šokių.

Dalyvauja Lietuvių 
Parengimuose

Ši mokykla visur dalyvauja 
lietuvių parengimuose, tat ir 
iš visuomenės ji yra užsitarna
vusi paramos. širdingai kvie
čiame publiką atsilankyti į mi
nėtą pikniką ir kartu su musų 
mokyklos jaunuoliais ir jų šei
momis pasilinksminti. Už pa
ramą, mes visiems busime dė
kingi. " z" Rengėjai

Metelionio Prakal
bos Apie Laisvama- 
nybę Pavyko

' \

Suorganizuota Liet. laisvama
nių, E. K.' D. Kuopa

BRIDGEPORT — Lietuvių 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugija surengė prakalbas 
25 d. gegužės, Mildos svetainėj. 
Kalbėjo svečias iš Detroit, 
Mich., drg. Metelionis.

Kalbėtojas nuosekliai aiški
no laisvamanybę, prisiminda
mas kaip Daktaro šliupo, ku
nigo Deinbskio taip ir M. X. 
Mockaus darbuotę. Jiems teko 
tamsybės ir prietarų voratink
liai draskyti. Tankiai tekdavo 
nuo sufanatizuotų kuniginių 
parapijonų ir fiziškai nuken
tėti. Daug kas iš musų atsime
na kaip laisvamanių kalbėto
jas d„rg. Perkūnas buvo bai
siai sumuštas, ir dėl to net mi
rė.

Mockus Daug Kentėjo
Ir kun. Mockus, jei jau ne 

nuo supuvusių kiaušinių ar 
kumščių, tai nuo fanatikų į
skundimo teismui, turėjo pra
sišalinti ir išvažiuoti į Meksiką, 
kas jo sveikatą ir pakirto.

Yra tokių, kurie sako, “Tai 
kokia čia jūsų laisvamanybę — 
Mockinė.” Vienok Mockus už 
jo darbuotę Ihisvamanybei vis
gi nepridera kaltint, nes jis 
tankiausiai aiškindavo iš bib
lijos, tai yra švento rašto, ir 
kartais gal kokį žodį ir per- 
storindavo/bet tai ne jo kaltė 
jeigu šventas raštas taip rodo.

Naujoji Kuopa
Bridgeporto naujai suorga

nizuota kuopa atrodo, kad 
žengs pirmyn šuoliais, nes pri- 

’sirašę nariai atrodo pilni cn- 
I orgijos, visi darbo žmones, o 
žinoma, MdLarbi n inkai viską nu
gali, iškasa iš žemes anglį, 
gclžkclius nutiesia ir t. t.

Todėl, nors nesu optimistu, 
vieno’; Bridgeporto kuopa gal 
bus didelė konkuręnte Uosč
iau do kuopai. Stepukas

Iš Atlantic 
Kolonijos Gyvenimo
Lietuviai Biznieriai Laikosi

ATLANTIC —- Šios koloni
jos namų savininkai ir biznie- 
ria neseniai sutverė kliubą ku
rio tikslas yra užstoti kelią ne
grų veržimuisi į vakarus nuo 
47 ir 51 gatvių ir Garficld 
Blvcl.

Bet pasirodo/ kad jų pastan
gos mažai atlaiko. Prie 51 ir 
Wentworth gatvių negrai jau 
užėmė ne tik gyvenimo namus, 
bet jau ir atsidarė krautuves, 
kaip tai vaistinę ir grosernę. 
Tai, rodos, ženklas, kad negrai 
traukia į vakarus.

Nežiūrint to visko, “Naujie
nų” skaitytojai ir jų rėmėjai 
šioje apylinkėje varo biznius 
gerai. Lietuvių biznierių tar
pe yra taverninkas, Tony Kas- 
par, 5059 S. Wells St.,; barz- 
daskutis M. Karčiauskas, 207 
W,. 51 St.; siuvėjas K. Moky, 
5115 S. Wentworth Avė.; ta
verninkas Zolpis, 5312 S. Wcnt- 
worth Avė.

Siuvėjas J. Balčiūnas, nese
niai pasirašė kontraktą su ai
riu, J. Battler, 236 W. 51 St., 
net penkiems metams ir pra
džioje menesio ten persikels 
iš dabartines vietos lietuvio 
savininko M. Karčiausko na
me, 240 W. 51st St. Mano tur
būt ten daugiau piznio padary
ti.. —-Špokas

Į CLASSIFIED ADSTI
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
MOTERIS, PORA, DALINAM 

ruošos darbui,' $12 į mėn. su apšil
domu beismente apartmentu.

Drexel 2032.

REIKALINGA operatorių, single 
needle mašinos, patyrusių prie mo
terų ir vaikučių medvilninių aprė
dą. Illinois Garment Co., 1219 W. 
Van Buren.

REIKALINGA MERGINA, 20-30 
bendram ruošos darbui, būti, virti 
nereikia, $6-8. Keystone 2825.

REIKALINGA MERGINA RES
TAURANTS pagelbėtą 6912 So. 
Western Avė.

REIKALINGA MERGINA NAMŲ 
darbui ant vietos gyventi, 3 suau
gę žmonės, nėra virimo, geri na
mai. 3350 W. Roosevelt Road, Tel. 
Nevada 5578.

2

^REIKALINGA MERQINA prie 
namų darbo, mažas apartmentas, 
geri namai — $6 ar $7.00 savaitei. 
Tel. Irving 8324.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS EXPERTAS 
elektrišinas prie namų darbų — 
senų ir naujų. Atsiliepkite laišku. 
Box 2363— 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS DŽENITORIAUS 
pagelbininkas, kiek patyręs. Box 
2364, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGAS PIENO IŠVE- 
ŽIOTOJAS. Tame darbę patyręs. 
Nėrft unijos. S. Daugėla, 3251 So. 
Emerald Avė., Victory 4181.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU prisidėt už partnerį 
su pinigais ir darbu prie lunch, 
sandwich, hamburger ir kitų val
gomų produktų. Arba kokį kitą 
biznį. Turėt-Ar--Norėt-Naujai užsi
dėt? Rašyk Box 2361, 1739 So. Hal
sted Street, Chicago, III.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNO KAMPINIO BARGE- 
NAS. Pamatykite ką $8,000 nu
pirks: gerai pastatyta 2 aukštų ply
tinį šu didele krautuve ir 4 kam
bariais užpakaly, einančių taverno 
bizniu ir fikčeriais; 4—5. kambarių 
flatus " antram ’ aukšte, furnaso Šil
dymas ir 5 kambarių katedžę už
pakaly, furnasą; rendos $137 į mė
nesį, be skolų, $4,000 įmokėti. Mr. 
Mickevice, Rosain, 5933 So. Hals
ted St. Normai 3678 (didelis pasi
rinkimas kitokių bargenų).

SUSIRINKIMAI
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 

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

MARQUETTE PARK LJET. AM. 
PILIEČIŲ KLUBO praeitame narių 
susirinkime nutarta perkelti susi
rinkimus iš sekmadienio į trečia
dienio vakarą. Pirmas, vakarinis su
sirinkimas įvyks paskutinį trečia
dienį. gegužės 29 d., 7:30 vai. -vak. 
Visi kviečiami atsilankyti ir atsi
veskite savo draugus bei kaimy
nus. Šis klubas yra laisvas, įneši
mai ir patarimai yra teisingai ap
kalbami. —John D. Simans, K.

ATSIPRAŠOM!
Žinioj apie Moterų Kultūros 

Kliubo 'Motinų Dienos vakarą 
(vakar dienos “Naujienose”) 
Įsibrovė nemaloni klaida. Turė
jo būti pasakyta, kad kalbėjo 
ne p. Artmanavičienč, bet p. 
Bradchulienč.

Už klaidą atsiprašom.
J. P.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

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

Garsinkites “N-nose”

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
BARGENUS

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.

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

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
namas, 2 karų garažas, trys 30 pė
dų lotai. 8648 Parkside Avė., Oak 
Lawn, III.

FARMS—TO EXCHANGE 
Ūkiai Mainais

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

AULOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Par^vi^

Šios Dienos Specialai
— PAS —

CENTRAL AUTO
SALES and SERVICE

’38 DODGE 4 durų sėd.
Radio ir šildytuvas .......... $495

’38 PLYMOUTH Sodan, Radio
ir šildytuvas .................... $445

’37 PLYMOUTH, Sedan.
Šildytuvas ........................ $385

’37 DODGE 4 durų Sedan,
Šildytuvas ........................ $395

’36 PLYMOUTH 4 durų, Sedan,
Šildytuvas -........................ $285

’35 DODGE 4 durų, Sedan,
Radio ir Šildytuvas .......... $245

’40 PLYMOUTH .4 durų De Luxe
Sedan su šildytuvu. Važiuotas tik 
3000 mylių už dideles santaupas. 

'Paug kitų išdirbysčių ir modelių 
pasirinkimui. Įkainuoti $25 ir au
kščiau lengvais išmokėjimais.

3207-9 So. Halsted St.
Tel. VICTORY 1717.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, 111. Phone Republic 6051.

BUILDING MATERIAL 
Statybai: Materiola^

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavunui

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.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS DĖL NAMŲ
SIMANO DAUKANTO
FEDERAL SAVINGS & LOAN 
ASSOC1ATION OF CHICAGO 

2202 W. Cerinak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGICIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina

GERB, Naujienų, skaityta 
ir skaitytojai prašoksi 

pirkinių reikalais eiti į , 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,
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“NAUJIENŲ” PIKNIKE SEKMADIENI 
TRUKO TIK MEŠKERIŲ

Ačiū Drąsuoliams!
Liberty daržo savininkų an

tys sekmadienio rytų turbūt 
buvo labai nudžiugę, šiltas lie
tus per dienų glostyte glostė 
jų plunksnas. Prūdas joms bu
vo nereikalingas, “šiandien sek
madienis”, antys turbut sau 
linksmai kvaksėjo, “bet mums 
rojus. Daržas bus visiškai mu
sų, nes tie dvikojai, kurie čia 
atvažiuoja kas sekmadienį ve
žimuose be arklių, bijo lietaus 
— ir mums šiandien duos ra
mybę.”

Bet antys klydo. Mat, neži
nojo, kad sekmadienį turėjo 
įvykti “Naujienų” piknikas ir 
kad nauj eniečiai paremia savo 
laikraštį kada šilta ir kada šal
ta. kada sausa ir kada lija.

Kai po pietų automobiliai 
pradėjo traukti į Liberty dar
žų, nustebę antys turėjo slap
stytis, nes į porą valandų joms 
jau neliko vietos. Penki darbi
ninkai nespėjo duoti įsakymus 
vairuotojams kur savo mašinas 
“parkinti”, todėl keletas nelai
mingesnių ir į dumblynų įklu- 
po. Bet tas nesugadino jų ūpo.

Publikos galėjo būti apie 
trys tūkstančiai. Pikniko ren
gimo komitetas nesitikėjo to
kios minios tokių prastų dienų, 
todėl jai ir nebuvo pasiruo-
sęs.

Nežiūrint lietaus, naujienie- Gal kita kartų busim laimin
čiai linksminos kaip galėjo iki gesni, kai “Naujienos” vėl 
vėlumai. Kiti pasiliko net iki rengs piknikų šį rudenį, 
dešimtos valandos. I Naujienietis.

Lietus Sugadino 
Kun. M. X. Mockaus 
Pamink. Atidengimą

Vienok Programas Įvyko;
Surinko $40.20 Aukų

•

Sekmadienio labai nepasto
vus oras sugad no ir kun. M. 
X. Mockaus paminklo atiden
gimo iškilmes Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse. '

Programas įvyko, taip kaip 
žadėta, bet reikėjo jį skubinti, 
ir publikai nebuvo smagu lie
tuj stovėti ir apeigas sekti.

žmonių suvažiavo nemažai, 
bet didžiuma sėdėjo automo
biliuose. Roselandietis p. Šat
kauskas turėjo suvedęs garsia
kalbį, tad ir1 automobiliuose sė
dį galėjo kalbų ir dainų klau
sytis.

*

Kas Laisvamanis?
Dr. P. Grigaitis, “Naujienų” 

redaktorius, pasakė nepapras
tai gražių, labai gilių ir nuo
dugnių kalbų, kurioj jis atsa
kė į klausimų, “Kas- yra lais
vamanis?”

Laisvamanis, kalbėjo Dr. 
Grigaitis, nėra žmogus, kuris 
pasitenkina vien tuo, kad nei
na bažnyčion. Tas dar nieko 
neparodo. Tikras laisvamanis 
yra žmogus, kuris myli tiesą, 
yra tolerantiškas, ir pasišven
tusiai dirba visuomenės labui. 
Skirtumas tarp tikro laisvama- 
n o ir bažnyčios yra tas: Lais
vamanis skelbia tiesą, dorovę 
pasauliui, nes ją myli, nes jai 
atsidavęs, o bažnyčia tai dafo 
už atlyginimų, ji reikalauja už
mokesčio.

Kiti Kalbėtojai /
Trumpas kalbas pasakė sve

čias iš Detroito, laisvamanis 
drg. Metelionis — jis nušvietė 
velionio kun. Mockaus gyveni
mą; T. Kučinskas — apie lais
vamanių rolę darbininkų ir pa
žangios visuomenės progrese; 
F. Abekas — ragino laisvama
nius eiti kovon griauti kapita
lizmą, ir S. Dombro-Dambrau- 
skas, Paminklo fondo pirminin
kas. Jis dėkojo susirinkttsiai 
publikai už atsilankymą nežiu-
rint didelio lietaus, ir už au-įo nuomuoja E. Maežis.

Tolimi Svečiai
Kita sykį tokiame atsitiki

me komitetas turės parūpinti 
ir meškerių. Visam darže be
veik buvo galima žvejoti.

Jeigu tiek žmonių atvažiavo 
blogame ore, tai kažin kiek bu
tų buvę publikos, je’gu diena 
butų pasitaikiusi giedra ir gra
ži?

Ne vien chicagiečiai buvo 
drųsųs ir važiavo piknikan. 
t

Tarp atsilankius’ų buvo sve
čių ir iš tolimesnių miestų. Bu
vo Maria Kemešienė iš Detroi
to ir keletas gerų naujienie- 
čių iš Waukegan, Rockford, ir 
Aurorai

Ačiū!
“Nauj enos” apgailestauja, 

kad oras šį musų išvažiavimų 
sugadino. Bet visiems geriems 
draugams-drųsuoliams, kurie 
nebojo sušlapti, dumble įklimp
ti ir braidžioti po sumirkusį 
daržų, ir atvažiavo į P.kniką 
— mes tariam širdinga ačiū’ 
Atsilankydami, nežiūrint labai 
nepalankių sųlygų, Pikniko da
lyviai parodė “Naujienoms” 
draugiškumų ir pritarimų, ku
ris “Naujienoms” yra nepapra
stai malonus ir brangus.

kas, kuriomis paminklas buvo 
pastatytas, taipgi kurių dėka 
kapas bus visuomet gražiai užj 
laikomas ir puošiamas.

Aukų už vėl. kun. Mockaus 
biografijų susir'nkusi publika 
sudėjo $40.20. Paminklo Fon
das skelbia, kad biografija bus 
dalinama už aukas publikai 
prie kun. Mockaus kapo ir Ka
pų Puošimo Dienų. Visi pinigai 
e’s kapui užlaikyti. Po to jo
du aukų rinkimo nebebus, nes 
Fondas uždaro knygas.

Iškilmių programų dainomis 
papuošė Naujbs Gadynės Cho
ras, kurio dainininkai susirin
ko nepaisydami oro, ir išpildė 
kelis gražius, įvykiui pritaikin
tus, numerius.

Paminklo atidengimo cere
monijas vedė drg. V. B. Am
inėse. . Rs.

Paskyrė Zintaką 
Miesto Gatvių, 
Triobesių Užveizda

Gaus $1,800 Metams
BRIGHTON P ARK.—Frank 

V. Zintak, 12-to wardo demo
kratų committeeman’as, šian
dien vėl valdžioj. Meras Kelly 
paskyrė jį miesto gatvių ir trio
besių užveizda. Jo oficialis ti
tulas yra “Superintendent, Bu- 
reau of Building Maintenance 
and Repair”, ir jis gaus po $4,- 
800 algos metams, ir $540.50 
išlaidoms.

Jo darbas bus eiti kaip ir vy
riausio Chicagos miesto “jani- 
toriaus” pareigas, bet darbą 
atliks — tai yra gatves ir tro
besius ,prižiūrėt ir taisys — 
pulkas darbininkų, kuriems per 
metus išmokama apie $375,000 
algomis.

Degė Garažas 
18-toj

Vakar anksti rytą nuo de
gančių šiukšlių užsidegė gara
žas, adresu 1932 So. Jefferson 
Street. Nuostoliai maži? Namas 

| ir garažas » priklauso F. Petru,

NAUJIENOS, Chicago, III.

LONDONAS. — Anglų minia, kuri aplankė Weslwinsler Abbey išgirsti ka
raliaus kalbų. Karalius ragino tautų melstis, kad vokiečių pulkai, kurie tik ran
dasi už 22 mylių nuo anglų uosto, Dover, nepasiektų Anglijos.

/ NĄUJHCNU-AGMK Telepnoio
EVANSTON, ILL. —> Universitetų sportininkai parodo savo gabumus šok

dami per pintines tvoras laikė lenktynių. Nuo kairės yra Richard Reising, Illi
nois Universiteto; Bill Benu, Minnesota Universiteto; Joseph Finch, Northwest- 
ern Universiteto; Ed Smilh, \Visconsin; J. Vollenweider, Iowa, ir Stan Kclley, 
Michigan- Ed Smilh laimėjo.

Lietuvis Apdegė 
Autobuso Motorui 
Užsidegus

Apdegė ir vienas keleivis

21 metų lietuvis, Jonas Nor
kus, skaudžiai apdegė, kai užsi
degė autobusas prie gasolino 
stoties, adresu 2900 West 55th 
Street. Jis tarnauja stoty j už 
prižiūrėtojų.

Autobusas važiavo su 25 
žmonių ekskursija į Mundelci- 
nų, III. Netoli Norkaus prižiū
rimos stoties sugedo jo moto
ras, ir šoferis sustojo pažiūrėti 
kas atsiliko.

Vos spėjo Norkus pakelti 
motoro dangtį, kai staiga mo
toras sprogo ir aptaškė gasoli- 
nu jo rubus ir skudurų rankoj. 
Nuo Norkaus ugnis persimetė į 
arti stovėjusį 32 metų Petrų 
Prokopa, 2105 W. 50th Place, 
ir jo rubus uždegė. Abu, Nor
kus ir Prokop, užgesino ugnį 
plikomis rankomis, ir dabar 
abu guli Englevvood ligoninėje.

Visi kiti autobuso keleiviai 
išliko sveiki.

Jonos Norkus gyvena Bridge- 
porte, adresu 839 West, 33rd 
street. 
X.

Suėmė Du Mokinius
\ *9

Už Vandalizmą
Brighton Parko nuovados 

policija suėmė du jaunus mo
kinius ir kaltina juos padary
mu apie $1,000 nuostolių Long- 
fellow mokyklai, ad. 1901 W. 
35th street. Jie buk įsigavo mo
kyklon gegužės 6 d-, su paga
liais apdaužė du pianus^ su
laužė suolų, ir ištepė sienas 
rašalu. Jie aiškino policijai, 
kad pasielgė vandališkai todėl, 
■kad nemėgo kelių mokytojų 
mokykloj.

Suimtieji yra: 17 metų Jo
seph Mancewięz, 3607 S. Ho- 
nore street, ir 15 metų Milo 
Donald Burkc, 1803 W. 35th st.

Garsinkite “N-nose’
1« I ■ V . r • * .-»<*» f ,a ‘ •, ■* . , * f' ’

Vakar, Užvakar 
Automobiliai 
Užmušė 9 Žmones

—Nelaimės Chicagoj ir 
Apylinkėj—

šeštadienio naktį, sekmadje- 
nį ir vakar rytų automobiliai 
Chicagoj ir apylinkėj užmušė 
devynis žmones. Žuvo:

70 melų Hanna Tobin, nuo 
4329 Congress street ( prie Kos
tu er ir Madison);

74 melų Archie Palno, 1144 
Easl 93rd street;

36 metų Edivard Paark, 1880 
IIowe street;

Carl A. Salenius*, 56, 4918 
Wolfram street;
. .Mrs. Agnės Broivn, 5600 
Springside avenue, Dovvners 
Grove;

Abe Gordon, 52, 2127 S. Har- 
ding avenue;

Henry Pascheri, 64, 2010 Ad- 
dison street;

Barbara Goldick, 42, nuo 
4795 Archer avenue;

Esther Polson, 45, iš Kewa- 
nee, Illinois. i ;

------------- iUj------

Šivakar Atidaro 
Naują Uptown 
Pašto Skyrių ■J__ ;■!. '

Aptarnaus 85,000 North~idės 
gyventojų

Šiandien 7 v, V. bus formalis 
dedikavimas naujo Uptown 
pašto skyriaus Northsidėje, 
prie Broadway ir Gtinnison 
gatvių. Naujasis pišlas, kuris 
pavaduos senąją lEdgewater 
stotį, aptarnaus . 85,000 gyven
tojų. ■ i

Uptown skyrius ^ra šešiol k- 
tas, pastatytas > Chicagoje per 
pastaruosius keturis ir pusę 
metų. Žemės plotas kainavo 
$123,500, statyba $208,893. '•

šio vakaro ceremonijose gro* 
pagarsėjęs Cliičagos Pašto Or-? 
kestraš po vadovybe Aldo Bor- 
tolotti. Kalbės Chicagos pašto 
viršininkas, Ernest J. Kruetgen 
ir kiti.

Baigia Ruošti 
įstatymą Susisie
kimui Suvienyti
Netrukus įvyks referendumas

Netrukus, gal dar šį rudenį, 
chicagiečiams teks balsuoti re
ferendume ir patvirtinti arba 
atmesti naujų įstatymų Chica
gos susisiekimui pertvarkyti.

Miestui galia u pasisekė susi
tarti su gatvekarių, cleveilerių 
ir autobusų bendrovėmis dėl 
susisiekimo suvienijimo, ir da
bar yra ruošiamas naujas įsta
tymas permainai padaryti. Ei
nant juo, visas tris bendroves 
perims naujai organizuojama 
Chicago Transit' Company ben
drovė, ji visas linijas operuos, 
ir išleis naujus transferus, ku
rie bus geri ne vien gatveka- 
riams, bet ir autobusams, ir elc- 
veiteriams, ir priešingai. Nau
joji bendrove taipgi operuos 
dabar kasamų Chicagos “šute 
way”.

Auga Priemiesčių 
Gyventojų Skaičius

Pirmosios U. S. cenzo skait
linės parodo, kad per pereitų 
deš’mtrnetį žymiai padidėjo ma
žų Chicagos priemiesčių gyven
tojų skaičius.

Tam apsireiškimui patvir
tinti cenzo biuras skelbia se
kamas skaitlines, parodydamas 
kiek priem'esčiai turėjo gyven
tojų 1930 metais ir kiek da
bar:

1940. 1930
Tinley Park ....... 1,128 823
Robbins ............ 1,285 753
Posen ............ 1,383 1,329
Chicago Ridge 377 269
Alsip ............... . 556 327
Markham ..... 1.... 1,395 349
Worth Village .... 701 411
įJEvergrcen Park 2,730 1,594
Oak Lawn ....... 3,418 2,045

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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PALIAUBOS CHICAGOS PIENO IŠVEŽIO- 
TOJŲ STREIKE

Pieninės nusileido, sutiko su unijos 
reikalavimais

Sekmadienio naktį paliau
bomis netikėtai pasibaigė apie 
ašluonias dienas užtrukęs pie
no išvežiotojų streikas.

Pieninės guliau, dalinai •nu
sileido išvežiotojų unijos rei
kalavimams, ir sutiko atsisės
ti su unijos atstovais deryboms.

Pieninės taipgi sutiko išve- 
žiotojams mokėti pilnas algas 
kol vyks derybos naujai sutar
čiai sudaryti.

Abi pusės turės tuojau pra
dėti derybas ir jas tęsti bent 
iki birželio 10 d.

Po Derybų—Arbilracija
Jeigu iki to laiko jos neduos 

rezultatų, unija ir pieninės de
rybas nutrauks ir kreipsis prie 
mero Kelly ir prokuroro Court- 
ncy skirtumus išlyginti.

Jeigu ir šitos derybos neduos

Didina Dirbtuves 
Chicagoj

Chicagos bendrovės jau ruo
šiasi biznio ir gamvbos padi
dėjimui, kuris netrukus pasi
reikš su milžiniškais valdžios 
užsakymais amunicijos, plieno, 
chemikalu ir lėktuvu fabri
kams.

Savo dirbtuves Chicagoj di
dina 25 firmos ir tam tikslui 
leidžia apie $3,500,000.

Vis Nauji Kapai, 
Kasmet Vis 
Nauji Paminklai

Kapų Puošimo Dienos 
Laukiant

CICERO. — Kaip kitais me
tais, taip ir šįmet vietos lietu
viai burią s važiuoja į kapines 
Kapų Puošimo Dienų atlankyti 
savuosius.

Kas metai Kapų Puošimo 
dienoj matosi naujų kapų, ir 
naujų, gražių paminklų.

Šįmet ir vėl Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse bus progra
mas. Jeigu oras bus palankus, 
tai suvažiuos daug žmonių. Vi
si liūdnom širdim žiūrės į sa
vo mylimųjų kapus.

Atidengs Paminklų 
M. Ketvirt’ienei

Jų tarpe rasis nuliūdę R. 
Ketvirtis, duktė ir sūnūs. Jie 
liūdi netekę brangios mamytės. 
Jau du metai kaip čia ilsisi, ir 
šiandieną visi mato jos gražų 
paminklų. Tai amžina atmintis 
mirusiųjų..

Velionė M. Ketvirtienė buvo 
visų gerbiama moteris, o na
miškių mylima motutė. Kad pa
rodyti tų savo meilę, visi ben
drai su tėvo pritarimu nupirko 
paminklą ir kapą savo ranko
mis apsodino gražiomis gėlė
mis. Butų labai sveika, kad pa
šaliniai nesikištų į ne savo rei
kalus, duotų ramybę mi r tį
siems, neerzintų gyvųjų, nes 
nei vienas nejaučia kito širdies 
skausmo. Bet musų moterėlės 
papratę plepėti ir viską išran
da. Taip buvo Lietuvoj, taip 
yra ir čia. Mirė moteris, tai jos 
tuoj suranda “kas kaltas” ir 
t.p.

Paminklas J. Gaisriui
Kitas paminklas Juozo Gai- 

srio. Jau metai laiko kaip pa
liko savuosius moteri, dukterį, 
du sūnūs. Kad pagerbti savo 
gerąjį “Daddy”, jie bendrai nu
pirko paminklą, kuris stovės 
ąmžinai.

Ir taip einą, metai iš metų. 
Kap’nęse statomi nauji ir nau
ji paminklai, kasami vis nauji 
kapai? D--------

Antrad., gegužės 28, 1940

rezultatų, tai abi pusės kreip
sis į arkivyskupų Samucl A. 
Stritch ir kvies jį ginčų arbi- 
truoti. Jeigu ark. Stritch arbi- 
tratorium neapsiims, jis bus 
prašomas paskirti kitų asmenį 
toms pareigoms.

Turi Dirbti 54 Valandas'

Paliaubų sutartis nustato, 
kad išvežiolojai turės dirbti 54 
valandas kas savaitę, ir senio- 
riteto teisės bus labai suvaržy
tos.

Išvežiolojai apskaičiuoja, 
kad dėl streiko jie panešė apie 
$300,000 nuostolių. Ūkininkų 
nuostoliai siekė $480,000.

Streikas kilo, kai pienines, 
nieko iš anksto nepasakiusios 
unijai ir nepasitarusios, užper- 
eilų šeštadienį paskelbė, kad 
numuša išvežiolojams algas 
nuo $48 iki $30.

VAKAR CHICAGOJE•
© Jaunas vagilis vakar anks

ti rytą bandė ap'plėšti alinę ad
resu 4207 Elston avenue, pri
klausančią alud’ninkui Ben Cy- 
trone. Piktadaris pabėgo be 
grobio, kai savininkas pradėjo 
šaudyti iš revolverio, kurį turė
jo paslėpęs už baro.

© Virš metai laiko atgal 18 
metų chicagietisi Jorgen Ander- 
sen, 1513 North Long avenue, 
susižeidė darbo, kai jis ėjo for- 
mano pareigas. Nuo to laiko 
sirgo, gavo širdies ligų, ir va
kar pasimirė.

© širdies ligos ataką gavęs 
mirė 63 metų Peter Levvan- 
dowski, jantorlus Wisconsin 
Steel Company dirbtuvėj, 2701 
East 106th street. Jis gyveno 
adresu 8839 Exchange avenue.

• Vakar Plastercrs unijos 
lokalu Nr. 5 prezidento parei
gas pradėjo eiti James Carncy. 
Jis buvo išrinktas naujam ter
minui toj vietoj lokalu susirin
kime, sekmadienį. Iždininko-- 
sekretoriaus vietų užima H. J. 
Multer.

© Keturi nežinomi! piktada
riai užpuolė ir skaudžiai sumu
šė rabiną Hymen Ezrą Cohen. 
Užpliolimas įvyko adresu 6307 
N. Francisco avenue, kur Co
hen gyvena. Piktadariai n!eko 
nepasivogė, tad spėja, kad už
puolimas buvo kerštininkų dar
bas.

O Nuo trečio aukšto veran
dos nukrito ir veidą apsikapojo 
4 melų berniukas Thomas Bor- 
sellino, 900 Cleveland avenue.

• Prie Peoria ir Roosevelt 
kampo du užupolikai atėmė 
$640 p nigais, auksiniais daik
tais ir drabužiais nuo Na^han 
T. Balas, 28 metų saksmano, 
gyv. adr. 5638 Kimball avenue.

• Keturi gerai apsiginklavę 
piktadariai įsigavo į Dealers 
Transport Company raštinę, 
100 West 91 st street, supančio
jo šešis ten buvusius darbinin
kus, atplėšė seifą ir pabėgo su 
nenustatyta suma pinigų ir če
kių.

• Bepardavinėdamas bilietus 
Union gelžkelio stotyj, širdies 
ataką gavo ir mirė 56 metų 
Halvor Moore, 145 S. KiĮdare 
avenue.

• Prarijusi nuodingų milte
lių, naudojamų pelėms naikint*, 
mirė 63 metų chicagietė Maud 
Couleur, 5853 North Fairfield 
avenue. Ji praradusi lygsvarą 
po savo vyro mirties du metai 
atgal.

• Adresu 7140 Champla n 
avenue buvo rasta mirtinai pa
šauta 19 metą mergina, Beat
riče Kramer.




