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MINISTERIU KABINETAS PAŠALINO 
JI NUO SOSTO

Belgai kovos ir toliau kartu su 
sąjungininkais

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 28. — Karaliui Leopoldui at
imtas sostas — kalbėdamas per radiją pareiškė Belgijos prem
jeras Hubert Pierlot antradienį.

Belgijos kabinetas painformavo Leopoldą, kad jis atmeta 
jo kapituliavimą ir kovos su sąjungininkais. Kabinetas nutarė 
mobilizuoti belgus Francuzijoje.

Premjeras Pierlot įspėjo, kad visi Belgijos valdininkai pa- 
liuosuojami nuo ištikimumo priesaikos, duotos karaliui, ir kad 
išsižadėta paties karaliaus, šitas pareiškimas faktinai reiškia, 
kad kabinetas atėmė Leopoldui sostą.

Manoma, Leopoldas pasidavęs vokiečiams todėl, kad Hit
leris prižadėjęs palikti jam sestą už kapituliavimą.

Vėlesni pranešimai rodo, jogei Leopoldo kapituliavimas bu
vo aršesnis, ne kad pirmosios žinios skelbė: susitaręs su vo
kiečiais, Leopoldas praleido- nacius per belgų pozicijas ir šie už
puolė britus ir franeuzus iš užnugario visai netikėtai.
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VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
— Sąjungininkų, britų ir franeuzų, kariuomenė Belgijoje 

stengiasi pasiekti pajūrį. Franeuzai sako, kad sąjungininkų 
rankose tebėra Galais, Dunk rk ir kai kurie kiti uostai karo 
zonoj e.

— Francuzijos kariuomenė tęsia atakas Somme upės fron
te. Tačiau nežinia, ar tai yra didysis sųjungininkų ofensyvas, 
pranašaujamas jau keletą dienų.

— Manoma, Belgijos karaliaus Leopoldo kapituliavimas 
paskatins ąs Mussolinį greičiau šokti į karą.

— Prez. RooseveHas nominavo 7 asmenų komitetą, kurio 
užduotis yra koordinuoti krašto apsaugos sustiprinimo darbus. 
Tie septyni yra: E. R. Stettinius, W. S. Knudsen, Sidney Ilill- 
man, C. C. Davis, Ralph Budd, Leon Henderson ir Harriet 
Ell.otL

— Italijos valdžia suvaržė išvažiavimą Britanijos ir Fran
cuzijos piliečių iš Italijos.

TAIKO ATIMTI DARBĄ KOMUNIS
TAMS IR NACIAMS

REIKALAUJA REGISTRUOTI SVETIMŠALIUS 
IR IMTI JŲ PIRŠTŲ ŽYMES

PARYŽIUS, Francuzija, ge
gužės 28. — Belgijos karalius 
Leopoldas, vyriausias belgų ar
mijos vadas, pasidavė su savo 
kariuomene vokiečiams. Belgų 
pasidavimas pastatė didžiausia
me pavojuje sąjungininkų, bri
tų ir franeuzų, armiją, kuri ka
riauja Belgijoje.

Belgų ir vokiečių kautynės 
paliovė 5 vai. aptradienio ry
tą. Visas sąjungininkų armijos 
kairysis sparnas, kovojęs- vo
kiečių veržimąsi prie Anglijos 
Kanalo ir prie uosto Dunkirk, 
svarbiausios sąjungininkų ba
zės š’aurėje, žuvo. Tą sparną 
sudarė belgų armija.

Francuzijos premjeras Rcy- 
naud, pranešdamas apie kara
liaus Leopoldo pasidavimą, pa
reiškė, kad Leopoldas nutarė 
pasiduoti nepasitaręs su sąjun
gininkais ir net neįspėjęs apie 
pasidavimą franeuzų generolą 
Blanchard, sąjungininkų arm -

SĄJUNGININKAI KARIAUJA 
BELGIJOJE

PARYŽIUS, Francuzija, ge
gužės 28. — Francuzijos karo 
vadovybė antradienio rytą iš
leido komunikatą. Jis sako: 
Karo padėtis netikėtai apsun
kinta todėl, kad Belgijos kara
lius su savo armija kapitulia
vo. Sąjungininkų jėgos priėmė 
naują padėtį ir kariauja to
liau. Nėra nieko svarbaus pra
nešti iš kitų frontų.

Atsakingas kariuomenės at
stovas pripažino, kad belgų pa
sidavimas pastate sąjunginin
kus Belgijoje sunkioj aplinku
moj. šitas atstovas patvirtino 
premjero Reynaud pareiškimą, 
kad Belgijos karalius pasidavė 

BELGIJOS PARLAMENTO DELEGACI
JA ATMETĖ KAPITULIAVIMĄ

PARYŽIUS, Francuzija, ge
gužės 28. — Belgijos parlamen

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

Debesuota; vėsu; lengvi ir 
vidutinio stiprumo šiaurės ir 
šiaurės rytų vėjai; saulė teka 
5:19 v. r., leidžiasi 8:15 v. v.

jų šiaurėje vyriausią koman- 
d notoj ą.

Reynaud painformavo, kad 
Leopoldas pasidavė, nežiūrėda
mas vienbalsio Belgijos minis- 
terių kabineto nutarimo nepa
siduoti. Belgijos valdž'a, pa
reiškė Reynaud, yra pasiryžu
si toliau kovoti ir naują belgų 
armiją Francuzijoje organizuo
ti. . .= •

Belgijos parlamento delega
cija Paryžiuje paskelbė pareiš
kimą, kuris atmeta pas'.davimą 
ir vadina jį Belgijos gėda. De
legacija atsišaukė į visus bel
gus, esančius Francuzijoje, 
prašymu skubintis sąjunginin
kams pagalbon.

Premjeras Reynaud, kalbė
damas toliau pareiškė: Mes ži
nojome, kad tamsios dienos at- 
e's. Jos atėjo ... Tačiau musų 
pasitikėjimas pergalia. pasilie
ka. Mes atsilaikysim. Mes lai
mėsime, nes atsilaikėme.

naciams nepasitaręs su sąjun
gininkais ir nutarė pasiduoti 
nepasitaręs su Belgijos vald
žia.

Belgų pasidavimas yra skau
džiausias smūgis sąjunginin
kams iš visų, kokius jie iki šiol 
turėjo kare. Ir netikėtas, nes 
tik pirmadienio vakare Belgi
jos premjeras Pierlot pasakė 
kalbą per radiją Paryžiuje, 
transliuotą taip Francuzijos, 
taip Belgijos gyventojams, ku
rioj jis pareiškė, kad Belgija 
ir tol au kariaus kartu su są
jungininkais, iki visi bendrai 
laimės karą. Pierlot atsišaukė 
j belgus prašymu išlaikyti pa
sitikėjimą.

to delegacija išleido pareiškimą 
ryšium su karaliaus Leopoldo 
įsakymu belgų armijai pasi
duoti. Delegacija sako, kad ka
raliaus pasidavimas yra gėda 
šaliai ir kad belgai nepriimu 
šito įsakymo.

Delegacijos pareiškimas kal
ba: “Mes nepriimame įsaky
mo. Mes norime tęsti karą kar
tu su sąjungininkais iki galu
tino laimėjimo. Mes kviečiame 
visus belgus Francuzijos sku
bintis sąjungininkams pagal 
bon.”

ŠKOTIJA. — Gręsiant Anglijai nacių įsiveržimo pavojui, škotai pila smil
tis į maišus, kurie bus vartojami fortifikacijoms “kur nors Anglijoje.”

(Photo iš Londono Neu) Yorkan via Clipper).

VOKIEČIAI SVEIKINA LEOPOLDO 
KAPITULIAVIMĄ

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

BERLYNAS, Vokietija, geg.. paliaubų su vokiečiais ir pri 
28. — Naciai antradienį s'vei-' ™
kino Belgijos karaliaus Leopol
do kapituliavimą. J^e akcenta
vo,- -kad belgų pasidavimas 'yra 
Ženklas, jogei sugriuvo sąjun
gininkų atsparumas Belgijoje.

Hitlerio štabo patalpos išlei
do pareiškimą, kad Leopoldas 
pasidavė vokiečiams besąlygi
niai ir kad pasidavimas liečia 
pusę miliono kareivių.

Pats Leopoldas prašęs mušiu

450,000 SĄJUNGININKU KONCEN
TRUOJAMA OFENSYVUI

BERNE, Šveicarija, geg. 28. 
— čia gaunami pranešimai taip 
iš sąjungininkų, taip iš vokie
čių pusės, kad Francuzijos ka
riuomenės vadas, gen. Wey- 
gand, koncentruoja 30 divizijų 
kontrofensyvui prieš vokie
čius.

Vienoj sąjungininkų- divizi
joj priskaitoma nuo 15,000 iki

Pašalino Lindberghą 
iš organizacijos

PARYŽIUS, Francuzjia, ge
gužės 28. — čia yra organiza
cija, kuri vadinasi Lafayette 
Eskadrile. Ji susidaro iš ame
rikiečių savanorių, 1914-18 me
tais kariavusių franeuzų avia
cijoje.

Kai Charles Lindbergh 1927 
metais perskrido Atlantą, sa
kyta organizacija priėmė jį kai
po savo garbes narį. Dabar or
ganizacija pašalino pulk. Lind
berghą iš narių tarpo.

Prancūzai daužo 
Reino fortus

,.■■■. ■ ■■ *

BASEL, šve carija, geg. 28. 
— Jau ketvirtą dieną antra
dienį Francuzijos artilerija 
bombardavo Vokietijos Sieg- 
friedo linijos fortus pagal Rei
no upę. Ryšium su šitais veiks
mais keliamas klausimas, ar 
nemėgins franeuzai veržtis į 
Vokietiją pei* upę.

ėmęs vokiečių reikalavimą pa
siduoti besąlyginiai.

Vėl’au išleistas kitas prane
šimas sako, kad Leopoldas nu
tarus pasiduoti vokiečiams 
prieš ministerių kabineto dau
gumos nusistatymą.

Nacių pareiškimu, Leopol
das gausiąs pilį gyventi Bel
gijoje ir Vokietijos kariuome
nė saugosianti jo asmenį.

18,000 kareivių. Taigi koncen
truojama tarp 450,000 ir 600,- 
000 kareivių.

Ši kariuomenė koncentruoda
ma į p’etus nuo Aisne upės, 
Rethel srity. Ofensyvo tikslas 
esąs išgelbėti sąjungininkų ar
miją Lille srity. Kalbama, ofen- 
syvas turis prasidėti nė vėliau, 
kaip i 36 valandas.

Rusai organizuoja 
Balkanus nrieš Mus- 
solinio užsimojimus

BUCHAREST, Rumunija, ge
gužės 28. — Pranešama, Ita
lijos pasiuntinys Ghigi painfor
mavęs Rumunijos užsienių rei
kalų min'steriją, kad Italija pa
siliks nekariaujanti.

Kiti pranešimai kalba, kad 
Rusija įspėjo ne tik Italiją, bet 
Vokietiją, Francuziją ir Angli
ją, jogei ji yra priešinga bet 
kokiems pakeitimams Balka
nuose^ Be to, Rusija organi
zuojanti Balkanų valstybių blo
ką.

Vokiečiai naujoj vie
toj sulaužė franeu

zų liniją
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

28. — Vokietijos karo vadovy
bė antradienį paskelbė, kad na
ciai sulaužė naujoj vietoje pla
čiame fronte Francuzijos apsi- 
gynipio liniją.

LONDONAS, Anglija, geg. 
28. — Karaliui Leopoldui kapi
tuliavus, sąjungininkai Belgijo
je yra desperatiškoj padėty. 
Sąjungininkams gresia sunai
kinimas. Premjeras Churchill 
atsišaukė į Britanijos gyvento
jus prašymu kovoti su nauja 
energija.

PARYŽIUS, Francuzija, ge
gužės 28. — Musų pasitikėji
mas, kad karą laimėsime, pasi
lieka nepalaužtas, pareiškė 
premjeras Reynaud.

PARYŽIUS, Francuzija, ge
gužės 28. — Karalius Leopol
das prarado sostą, pareiškė per 
radiją Belgijos premjeras Pier
lot.

LONDONAS, Anglija, geg. 
28. — Čia kalbama: sąjunginin
kų, britų ir franeuzų, armijai 
Belgijoje esąs pasirinkimas —- 
pasiduoti vokiečiams arba žū
ti mušiuese. Ir prieš Britaniją 
ir Francuziją stovi klausimas: 
kariauti toliau, ar kapituliuoti 
ir( pražudyti Britanijos ir Fran- 
euzijos imperijas?

ROMA, Italija, geg. 28. — 
Numatoma, kad popiežius ir 
Mussolinis pasiūlys kariaujan
čioms šalims taikytis.

Sąjungininkų impe
rijos arti nelaimės
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

28. — štai vokiečių nuomonė 
apie karą:

500,000 belgų padėjo gink
lus. Dabar britų ir franeuzų 
ekspedicija Belgijoje, abiejų 
šalių geriausia kariuomenė, 
yra apsupta, ji yra žuvusi są- 
j ungininkams.

Į 18 dienų Vokietija sutriuš
kino Belgiją ir geriausią Fran
cuzijos ir' Britanijos kariuome
nę. Lygiai tiek pat laiko vo
kiečiams ėmė sutriuškinti Len
kiją.

Dvi didžiausios pasauly im
perijos — Britanija ir Fran
cuzija — yra ant pražūties 
kranto.

Vokiečiai žinojo ko nori, ruo
šėsi pasiekti ko nori, prisiruo- 
šė ir laimi.

WASHINGTON, D. C., geg. 
28. — Jungt. Valstijų senatas 
priėmė bilių, kuris uždraudžia 
duoti darbą tarpvalstijinėje ko
mercijoje naciams ir komunis
tams. Jeigu atstovų rūmai ta p- 
gi priims šitą bilių, tai bus už
drausta komunistams ir na
ciams dirbti praktiškai visose 
pramonėse, kurios turi ryšų 
su krašto apsaugos stiprini
mu. ......

Senatas užgyrė kuone taip- 
oat griežtus suvaržymus ir sve
timšaliams (nepiliečiams). Tie 
suvaržymai draudžia samdyti 
tarpvalstijinėje pramonėje dan
gau nei dešimtį nuošimčių sve
timšalių (nepiliečių) iš viso 
samdomu darbininku kiekio.*•

RUSIJA BADAUJA
CHICAGO, geg. 28. — “The 

Chicago Daily News” specialus 
korespondentas, Leland Stowe, 
atlankęs sovietų Rusiją, rašo 
apie ją antradienio laidoje.

Rusija pergyvena šiuo laiku, 
.sako jis, alkaniausią laikotar
pį nuo 1933 metų bado. 1938 
metais derlius Rusijoj buvo 
prastas. Pernai, 1939 metais, 
derlius buvo tapgi prastas, 
šiandien kuone pusė Rusijos 
provincijų alkana.

Svarsto reikalą 
naujų taksų

WASHINGTON, D. C., geg. 
28. — Ryšium su prisiruoši
mais stiprinti krašto apsaugą 
keliamas klausimas, kaip fi
nansuoti ją. Ta:’p kongreso na
rių, taip valdžios atstovų tarpe, 
pranešama, stiprėjanti nuomo
nė, kad bent dalį prašomų kra
što ; apsaugai $3,000,000,000 
teks sukelti naujais taksais, o 
kitą dalį paskola ar paskolo
mis.

KLAIPĖDA. — Vokiečių val
džios organai pagaliau leido iš
vežti į Lietuvą didžiosios “Ry
to” spaustuvės Klaipėdoje ma
šinas ir kitą inventorių. Ma
šinos pakrautos laisvojoje Klai
pėdos uosto zonoje į Lietuvos 
vagonus. Spaustuvės mašinų 
dalis gabenama į Vilnių, kita 
bus palikta Kaune. “Ryto” 
spaustuvėje, Klaipėdoje, buvo 
leidžiami trys dienraščiai (“Va
karai”, “Lietuvos Keleivis” ir 
“Baltischer Beobachter”) ir 
spausd narnos lietuviškos kny
gos.

Svetimšaliams, turintiems pir
mas popieras, išimties nedaro
ma.

Be to, atstovų rūmai vien
balsiai užgyrė prez. Roosevel- 
to patarimą perkelti imigraci
jos tarnybą iš Darbo Departa
mento į Teisingumo Departa
mentą. O senato teisių komi
tetas %vienbals ai priėmė reko
mendaciją išleisti įstatymą, rei
kalaujantį registruoti svetim
šalius ir imti jų pirštų žymes. 
Tas pats įstaytmo projektas 
numato deportavimą svetimša
lių, kurie agituoja smurtu nu
versti valdžią, ir bausmes iki 
$10,000 už pragaištingą šaliai 
propagandą Jungt. Valstijų ka
riuomenės tarpe.

1940 metų sėja atlikta volai. 
Jeigu vasara šįmet bus ne la
bai ilga, tai ir vėl derlius bus 
prastas.

Tuo tarpu rusams tenka lau
kti ir netikėtumų. Stalinas ga
li užsmanyli Besarabijos. O 
karas Rusijai, nors ir nedide
lis, kaip, parodė įsiveržimas į 
Suomiją, yra baisiai sunki naš
ta. Karas Balkanuose reikštu 
naują nelaimę Rusijos žmo
nėms.

Susitarė dėl naujų 
taksų

WASHINGTON, D. C., geg. 
28. — Kongreso vadai ir vald
žios atstovai susitarė dėl nau
jų taksų krašto apsaugos su
stiprinimui finansuoti.

Vienas dalykas. Krašto sko
lai iki šiam laikui buvo nusta
tytos ribos $45,000,000,000. 
Prieitas išvadas, kad reikia pa
kelti krašto skolos ribas iki 
$48,000,000,000. Kitas dalykas: 
susitarta uždėti naujus taksus, 
kurie duotų karo reikalams 
tarp $600,000,000 ir $700,000,- 
000 kas metai per ateinančius 
penkerius metus.

Kaip nauji taksai bus paskir
styti, kol kas nepranešta.

RYTOJ—
ATMINIMŲ DIENĄ 

raštinė bus uždaryta 
ir Naujienos neišeis.

“Naujienų” Adm.



NAUJIENOS, Chicago, ĮĮĮ
Si, Miščikas-žiemys.

Rumunija ant bedugnės krašto...
♦ * r 5

(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA) 
(Tęsinys)

Faktas, jog p. Lupesku pri- 
piršė ir suvedė į gan intimų gy
venimą savo dukterėčią šu Sos
to- įpėdiniu Mikalojumi. Bet ka
dangi diiktefėčia Luvo žydį kil
mės, “Geležinė Gvardija” pake
lė rterrtažą skandalą ir pradėjo 
Šaukti, kad žydai pradeda dž- 
kariatdi visą karališką dvarą.

Ir noroms nenoroms šie san
tykiai turėjo būti nutraukti ir 
sosto įpėdinis pasiliko be nie
ko...

Kuomet “Geležinė Gvardija” 
šaukė, kad sosto įpėdinis susi
gyveno su žydelkaite, nenorėjo 
tuo pasakyti, kad ji netiko jam, 
bėt bijojo tos žydelkaitės įta
kos pačiam princui. Ir atme
nant, jog “Geležinė Gvardija” 
yra grynai antisemitinė organi
zacija, bijojo, kad dvi žydelkai- 
bės, viena su tėvu, antra su sū
numi, gali turėti labai blogos 
įtakos katrališkam dvarui, kuris 
pataikaudamas šidni moterim 
gali griebtis per daug griežtų 
prienumiį prieš jų antisemitinę 
organizaciją. Maža to, jau rei
kia sosto įpėdiniui žaislelio ir 
tas žaislelis gali į jį visgi turė
ti kokios nors įtakos, kodėl ne* 
gali juo Luti artima “Geležinės 
Gvardijos

Labai 
nias.

Sakoma, kai kas dargi tvirti
na, kad lai istorinis faktas, jog 
kuomet Napoleonas Bonapartas 
užėmęs Lenkiją gan savotiškai

moteris?
giškas samprotavi-

Akiniai visokių madų; prRatikyfrf 
ąKipjs Su pilna garantija už 
$2.45 ir aukščiau. Atitaiso Žmo
gui regėjimą ir prašalina dau# 
visokių nesmagumų.

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

Dr. Karolis Nurkat-Nūrkaitis, 
randasi didžiulėje Jos. F. Budrf- 
ko krautuvėje kožna diena ir 
nedalioje iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BIDRIK
Furniture House

3400-11 S. HALSTED St.
Tel. Yards 2151

žiurėjo į Lenkijos nepriklauso
mybę ir nieko prieš neturėjo, 
kad šaliai Lenkijos išdygtų ir 
Lietuva, lenkų aristokratai nu
tarė paveikti į Napoleoną kito
nišku būdū if afistbkraifija, 
slaptame posėdyje, nularė, kad 
grafaitė Valėfskaitė turi pasiau
koti tautai kaip žydų Judita, 
nužudžius priešų kariuomenės 
vadą, ir pasistengti suintriguoti 
savo kimu Napoleoną, privers
ti jį įsimylėti ir tuomet, įgijus 
jam įtakos išgauti visokių pri
vilegijų ir gerumų Lenkijos 
tautai.

Valevskaitei tai pasisekė pa
daryti, nors ji taip pamilo jį; 
kad pasiliko ištikima jam visą 
gyvenimą.

Panašiai galvojo ir “Geleži
ne Gvardija” apie sosto įpėdinį 
Mikalojų.

Ir vos jiems savo riksmais ir 
paskatais dėl santykių Mikalo
jaus su p. Lupesku seserėčia 
pasisekė šį romaną suardyti, jie 
patys parinko vieną savo mer
giną ir dėka intrigų įstengė su
vesti ją su sosto įpėdiniu.

Matyti, jog “Geležinės Gvar
dijos” mergina buvo gerai 
šioms pareigoms paruošta, nes 
netrukus pasijuto jos įtaka 
princui ir dargi pats tėvas Ka
rolis pastebėjo nepaprastą savo 
siiriaus simpatiją “Geležinei 
(įvardijai”. Pasiteiravęs kame 
šios simpatijos priežastis, suži
nojo apie savo sūnaus santy
kius sti viena “Geležinės Gvar
dijos” šalininke.

Aišku, jog tėvas pasistengė 
pats šį romaną suardyti, kad 
galėtų laisvai veikti prieš “Ga- 
ležinę Gvardiją” neturint jokios 
:opozicijos iš sūnaus puses.

ir kuomet buvo suardytas šis 
rOmabas, karališkų , rūmų hori
zonte pasirodė? nauja t žvaigždė 
asmenyje stambaus prainom- 
niriko Mataxa dukters Liliu.

Ir šį kartą, pasirodo, šis ro- 
manas palaimintas ne tik tėvo, 
bet ir jo meilužės p. Lupesku 
bei nieko uogai sakyti “Gelcži-

ATLEISK
■ ---Įiiiiinį ■

Atlėislc, bčąfigioji/ kad ftfekšas buvąį 
ič tavo nuoširdžius žodžius pamyniau, 
Dažridi įgėręs prie snhdkfes gfiuvaū, u? 
KUr tavo Šifrdį skmišmirigą sutryritau... > .
Prašei tu manęs gal šimtą kartų — 
“Negerki, braftgusa'i, degtinės riud'dų” 
Sakei širdis nuo skausmo apkarto... 
Ir atnešė vargo dienelių juodų.
Bet aš tots bevalis lyg Šiol btivap
Įr tavįją šif^j karščiau peilių, 
Ir nušigČfęs jiurvyridif griuvdu. 
Bet Šiandien jaū eisiu kiiotiu kefiu.

>' f* •

Siritaš Lttotė-Staijunas.
Plungė, 1939.m. spalių mėn. 6 d.

Aūdringiėji karo m'ėta'i

Kad gččtau sūp’tašfumė šį Č6- jo bliti. lt ištiesų; jiėtrukuš šie 
maną, tėhka truputį grįžti at

gryno kraujo arija, neturinti 
savyje nei lašo matomo ar ži
nomo žydų kraujo.

Bet tenemano, skaitytojas, 
jog šis romanas apsieina be in
trigų ir slaptų apskaičiavimų, 
kurie taip natūralus šioje vi
suomenės dalyje.

COPR. I9«o, NG6OL6CRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED ACČĖSSORIES PATTERN 2400
No. 2400 — Mėgstąs kilimėlis.

Panelės Lfilit fe^šis priėš d dį 
jį karį b'dvb paprastais vaflšty- 
bės geižicėiiį iriŽihierius, icūriš i 
turėdamas dklėllį ryšių štf įvai
riausio pla'ūLb ra'ngoVaiiš į'ėi 
pirkliais ič pi’ajhfb’ninirikais,' šti- 
darė šidiciį tokia sutaą pinigų, 
kuri rėikalavd platašnės dirvos, 
negu ktirib įo'čš bairiko sėifa'š. 
Ir todėl, ka'rtii užšiba'igttš,- jh 
apleidžia vaištybin!^ taifhyLą ieš
kodamas pėinihgešnio biznio.

Progai pasitaikė febai puiki. 
.Jis puikiai. Žihbjb kbkibiė ap
verk tihbje padėlyje yča RūmiL 
mjos gelžkėliai ir nė šiandien, 
ryt, valstybė bus priversta pirk
ti užsiėhyjė vagonų, garvežių it 
kitų gėlžkėiiamš reikalingų da
lykų. Jis pasistengė pave.kti 
tam tikrą skaičių parlamento 
atstovų bei senatorių, kad bu
tų priimti nauji muitai gelžke- 
ho įvežamai medžiagai tokioje 
formoj, kad neužsimokėtų pirk
ti užsienyje, gi pats su dar ke
liais skubiai stato didelius fa
brikus, kurie turėjo netolimoje 
ateityje aprūpinti valslybinius 
ir kitus geižkeliuš reikalingomis 
riiašmdrtiis, vagonais bei kitais 
rėikmeidinisz Kadajjgj rfnt gejž- 
kėFio reikMėiių ualių
niuita'i buvo žemi, nes aukšti 
muitai buVb užkrauti tik ant 
pilnai pagamintų vagonų, gar
vežių, Malaxa parsigabeno iš 
Vokietijos atskiras dalis ir sa
vo dirbtuvėse tik sustatydavo, 
kai kurias menkesnes dalis pats 
gamindamas.

Aišku, jog greitai gavo val
džios užsakymų ir tie užsaky
mai jam suteikė tūkstančius; 
milijonus, šiandien jis skaitosi 
didžiausias Rumunijos pranid- 
niniiikas.

Bet šalia Malaxa Rumunijojė 
buvo dar viėnas n’cmėhkaš pra
monininkas, Rumunijos geležies* 
ir plieno karalius Max Aii- 
schnitt, vadinamo Resita gele
žies konsorsio Titah-Nadrag- 
Kala’n pirmininkas. š,is ne arijų 
kilmės pramoninkas Ausclmitt 
visgi buvo* karaliaus draugas if 
slaptas pa’tarejaš. Iškilus Bū
ni unijos paviršiun inžinieriui 
Malaxa, Ausdinitt pasijuto ne
labai jaukiai, nes gčęsė ano 
bonkureiicija ir todėl visa darė, 
kad galėtų savo patarimais pa> 
kenkti Maiaxa tikslams.

Ausdmitt vfeįįi žydiškos kilmės 
bžšiundė ant jb ęlirtišėtaitinę or- 
gatfiižacijį ‘*Qetėžinė Gvardiją”, 
kūri už tani tikrą įririigų sumą I 
pasistepge įrodinėti koks dide- 
liš pkvojuš jįlr^sia tėvynei iš žy
diškos kilmės patarėjo karališ
kuose rūmuose. ,

Maža to, kadangi fašistinė 
“Geležines Gvardijos” organiza
cija taip pat užsiėmė žmonių 
tįŽniiiŠihėjimį, fcį teisindavo 
iiatFiotiniais sumetimais, p. Ma- 
axa prade j b detybas sį jais no

gėdamas sužinoti kiėk kainuotų 
iukstatičių ar milijonų lėy tokio 
Auschnita nužudymas.

1937 m. kūomet buvo teisia
mi du šios orgainizacijoš nariai, 
išėjd aikštėri, jog Malaxa dar
gi per tėlefoną pareiškė to lai
ko “Geležinės Gvardijos” vadui 
generolui, jog duosiąs nemažą 
sumą organizacijos reikalams, 
jei ana nužudys Ausdinitt. Ką 
atsakė gen. GahtaėuZirio Grani- 
corulo, kuris tiidmet ėjo Gvar
dijos vado pareigas, nežinia, bet 
Auschnitt panaudojo šį faktą 
prieš savo priešą, parodydamas 
kakaliui, jog Maiaxii šiišideda ir 
libri pinigais pūremti karaliaus 
nekenčiamą orgariižaėiją dargi 
skatindamas ją žudyti ištikimus 
jo patarėjus.

Ėėt aišku, šis vienas faktas 
hėgalėjb paJVėikti Karolį, kuris 
pats šavd taikų naudojosi ta pa
čia antisemitine organizacija, 
kad sumušti savo priešus iš kai
rės ir visai nėra toks dorybės 
simbolis, kaip jį kai kas 
piešti. Ir todėl Aiisclmilt

du jaūnūoiiai Vadūūdarriiėsi 
bXifždaziriiaiš įpročiais ir gerai 
atifiiridalmi, jog jį tarpe vedy
bos nereiškia ištikimybę vienas 
icitata, ūpsivėdė,- ; j ,

P6haš Malaxa buvo įvestais į 
kdčaiiškį dvarį if febai dažnai 
buv6 galima pastebėti jį lošiant 
kOčtoifi'iš kairtū šū itačailiutai, p. 
Lįpėškū ir Šavd1 ptlėšų, pramo- 
riihkū Aūšchh'itt.- Abūdū įičiėšai 
iėhfc tyhiavosi ' kūb da’ūgiaiisia 

lįjirallbšii piįigų tafaįiįi afb'ai p. 
Lūpėskū (tai savotiškai graži 
fbriihta kyšidi įteikiriįūi)' ir iritti- 

-gavO vienas prieš kitą fiorėda- 
maiš kitš kitarii pakeikti.

Kadangi I^afeka yra arijus ir 
jo didžiausias medžiagos šalti
nis Vokietija, sfferigėši karalių 
paveikti vokiečių naudai ir už 
lai reikalavo savotiškų lengva- būsi kitos priėhioncs savo 
tų ir globos iš pačio Hitlerio. ’ įjaskandyti. 
Maža to, naudodamasis tuo, jog1 (Bus daugiau)

na
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LAIDOTUVIŲ direktorius

John F. Eudeikis
GENIAUSIA IR DID4IAU8LA LAIDOJIMO (STAIGA 

r? • . . ...
a AMBVLANCE ' ' 

DIENA iŠ NAKTĮ
Visi T«iefwWi YARDS 1741-1742 

4605 07 So. Ėtėrtftitagė Avė. 
44^ South Fairfield Avenue

TėlefotaM LAFAYETTE <HŽ1 
koplyčioš visose

M IV.'

M POVILU 8ALTIMIERU
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Iš Lietuvos
KAUNAS. — Naujai popie

žiaus paskirtojo vyskupo Dr. 
V. Btizgio konsekracija įvyko 
gegužės 19 d. Nominavimo 
ė jau gauta Apaštališkojo 

sto nunciatūroje, Kaune, 
matoma, kad vysk. Brizgys 
paskirtas Kauno arkivyskupijos 
tribunolo oficiolu (bažnytinio 
teismo pirmininku).

bu-
So-
Nu- 
bus

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Aatrad., Ketvirtad. Penktadienį
4143 So. Archer Avė.*

Tel. LAFAYETTE 3650

Mfš. A. K. .lARLSZ
PHYSICAL’ 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

x 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]

4KIU SPECIALISTAI

nori 
gric- 
prie-

ų Antradienio f» Šeštadienio ryt-

Laidotuvių Direktoriai

DR. STR1KOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 1645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagaįl susitarimą 
Ofiso TeL: YARDS 4787 

Namų Tel.: RROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiamą 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS; nuo 10 _

Nedėlioj pagal sutartį, 
baugeiyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

ryto iki 8 v.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 
! Kreivas ’’ Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir, Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėhomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—4» 
vakaro, trečiadieniais ir sekmUdiv 

niąis pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) . , 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nu< 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutąrtį 
OfDo TėL PKObPECT 6731
Namų Tel. VIRGINiA 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventądieniąis tik susitarus.
Phone Y AKOS 7299.

No. 2400

Miestas ir valstija

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEP?., 
| 1739 So. Halsted Št, Chicago, W.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi Ko..

I Vardas ir pavardė....

* Adresas......................

ČltANE ( OAb COMPAM
5332 So. Long Avetiue

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Rūn iš geriausi 
daug dulkių išimta Perkant 
5 tonus ar daugiavi 
PETROLEUM CA&BON COKE
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas

Sales Tax ekstra.

J

ChicaffO^,'
Cicere

''<■! 11 •?

Ambtilaričė

KOPLYČIAS
VISOSE. MIESTO 

DALYSE
111111111111111111111111111111111111111

1646 West 46th Street

3307 Lituanica Avenue

Malaxa norėjo* ga'uti kitų val
džios užsakymų bet staiga, 
kada jaū rodėsi, kūd užsaky
mai bus gauti, jie nukrypo į ki4 
tų pusę ir Mataxa pasiliko be 
nieko,

Malaxai daug kenkė jo men
ka kilmė ir staigus iššokimaš 
bei kitų pavydas. Jis nutarė žūt 
būt prasiskverbti į karališkų^ 
rumus ir tam pasiekti kreipėsi 
prie p. Lupesku, Karolio mci- 
.tižūs.

Ana sutiko patarpininkauti, 
bet, aišku, pareikalavo šiokib 
tokio atlyginimo: ji taip pat 
norėjo savų padėtį sustiprinti ir 
todėl pareiškė, jog turinti antra 
seserėčių, labai gražių, bet ne* 
turtingų mergaitę, kurių norė
tų, kaip gera teta aprūpinti at
eičiai.

Ponas Malaxa kaip kartas tu
rėjo taip pat jaunų sūnėnų, ku
ris tarnavo jo įmonėse ipžinie 
rlumi. Geresnės progos negalė

IIIIIHUhlllllHIUHIlIMMIllHlliai

NARIAI

Lietuvių
Difėfctoriij
Asociacijos

Patarnavi-
f*

ihas Dieną
ir naktį

TURIME

L J. ZOLP PKohe Yardš 0781

3319. Lititariicri A vėrine
S. P; MAŽEIKA Yards 1139

Yards 1138

. LACUAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23r<l P)acę P*honė Gailai 2515
SKYRIUS: 42-44 Eas< 108th Street Tel. PRliman 127ė

ALBERT V* PETKUS
4704 Š6. .Wėš(ėžn Avęnūe Phone Lafayettė 8024

aNTa^taš M. PHILLIPS
Phdhe VardH

ANTHONY B. PETKUS
fĄM Sb. Avė. Phone Grovehill 0142
1416 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2169

J. LIULEVičiUS
4S4S S.- Calif6M6 Avenue

SŠ54 So. dsįMtcfl Štteet

Phtfnė Lafayettė 8572

P. J. RIDIKAS
YAIins 1419

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YAItDS 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 sutąrtį.
Rez. 4910 SO. MICIIIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

Phone ČANAL 6122

DR. S. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sėredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Ąvenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Rcsideųcijos Telefonas 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

~ _ BOULEVARD 1040 .

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOŠAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
Gydytojas ir chirurgas 

balandos kasdien 2-4 ir 6° vak. 

1957 W. ftarfield BJVd, 
Oor Damen. Hemlock 6699

A. Montvid, M. D.
. West; Town State Bank Ęldg. 

Ž40& WEST MADISON STRfeET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonai SEĖLEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

rel v a Rita .««• .
VALANDOS: Nųp 11 12. 2 ik

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

Šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Sirtkiis

3343 S. HALSTED st.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hydė Park 3395 .

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

Valanaos—1—4 pu pietų. 7—b vak 
išskyrus seredomis ir subalomis.

KITATADC1AI
-Į_rj_r J -L ~r ]

DR. HERZMAN
IŠ KUSIJOS

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 knokius 
elektrikos prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

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 8:3b vaL 
vakaro. Nedėliofnis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telcphorie PLAZA 3200

advokatai
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

A. A. SLAKI8
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

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

CHARLES E. ZEKAS 
Attoftiėy-at-Law 
Čhičftgo, Illinois 

SUITE 1701
SO. LASALLE STREET 

Randolph 9331
11

7019 S. ĄRTESV4N AVĖ. 
Hėmlock 1940
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MEILE, PAVYDAS, TURTŲ TROŠKIMAS, 
MIRTIS IR AMŽINAS KALĖJIMAS
IŠ TEISMO SALES

(Tęsinys)

loję labai svarbiu liudytoju 
yra buvusi mano mylimoji 
Ona Mažuolyte. Tada ji ant

Noreikai jau sėdint kalėjime 
buvo iškelta versija, kad atsi
radę tikrieji kaltininkai Venc
kutonių nužudytojai. Tie plė
šikai pakliuvę kalėjiman už 
kitus nusikaltimus ir savo 
draugams Alytaus ar Kauno 
kalėjime pasipasakoję, ka< 
prie Žiežmarių nužudę ir api
plėšę amerikonų su žmona.

Žinoma, prokuroras paliepė 
tardytojui šias aplinkybes pa
tikrinti.

Buvo ištardyti tų versijų au
toriai ir tariamieji Venckuto
nių nužudytojai, bet versija ne
pasitvirtino, buvo paremta 
gandais. Taigi ta versija Norei
kai nė kiek nepriartino laisvės.

Prokuratūra be ko kita ne
patikėjo šia versija dar ir dėl 
to, kad Noreikos byloje buvo 
liudytojas (Virganavičius), ku
riam prieš Venckutonių nužu
dymų buvęs įkeitęs revolverį 
už 30 Lt paskolos, bet paskui 
greit atsiėmęs.

Su Noreikos revolveriu buvo 
neaiškumu. Venckutoniai nu
šauti geru revolveriu, o pas 
Noreikų rastas revolveris visas 
surūdijęs, jau dveji-treji me
tai nešaudomas; revolveriui 
laikyti Noreika turėjo ir lei
dimų.

Manoma, kad Noreika galė
jęs turėti du revolveriu —

manęs pyko, kam aš jų suvilio
jau, o paskui apvyliau. Ji man 
keršijo ir tyčia nesakė, kad aš 
Venckutonių nužudymo naktį 
sa ja praleidau toli nuo Venc
kutonių gyvenamos vietos Kle- 
riškių km. Tada ji užsigynė 
manęs, užsigynė, gal būt, ne
norėdama viešai pasisakyti, 
jog su manim per naktį miške 
išbuvus. Bet dabar jos meilė 
man turėjo atvėsti, ji ištekėjo 
už kito vyro, dabar ji ponia 
Babaitienėv dabar gal jos są
žinė neleis liudyti neteisingai, 
o tada mano nusikaltimas, 
mano byla atrodys kitoj švie
soj. tada teismas turės mano 
bylų persvarstyti.

Ir pradėjo Noreika rašyti 
skundus prokurorui tvirtinda
mas, kad Mažuolyte melagin
gai liudijo ir už tai turinti bū
ti patraukta tieson.

Bet ir šio Noreikos balso 
apygardos teismo prokuratūra 
nenori klausyti. Ar maža yra at
sitikimų, kai nubausti nusikal
tėliai sugalvoja visokių versi
jų, paperka kitus, kurie ant 
savęs prisiima nusikaltimą. 
Juk moderniškoji kriminalogi- 
ja ir šiaip netiki žmogumi, sa
kančiu, kad jis tą ir tą nusi- 
calstamąjį darbą padarė, jei 
to prisipažinimo nepatvirtina 
Jylos aplinkybės, jei kitais a-

N AI1.1 f EN U-ACME Telephoto
COLUMBIA, MO. — La- 

zelle Swensbn, kuri buvo 
išrinkta karalaite mokslo 
užbaigimo ceremonijoms 
Stephens kolegijoje.

žuolytę-Babaitienę patraukti 
tieson už melagingą liudijimą 
atmeta. Tačiau

Noreika nenusileidžia.

Apygardos teismo prokuroro 
nutarimą jis apskundžia Ape
liaciniams Rūmams. Rūmai il
gai svarstė Noreikos bylos ape
liacinį skundą (rezoliucija bu
vo paskelbta po penkiolikos 
dienų skundą išnagrinėjus), jie 
atidžiai patikrina ir dabar No
reikos skundą. Rūmai nutaria 
apygardos teismo prokuroro 
nutarimą panaikinti ir paliep
ti padaryti tardymą. Ir nuo to 
momento

pajudėjo Noreikos byla

oreika su Mažuolyte vėl 
susitinka prie to paties 

kelmo

Tardytojas, norėdamas pa
stebėti, kokį įspūdį Noreikai 
padarytų susitikimas su Ma
žuolyte ir gal ta proga paaiškė
tų kokia bylai svarbi psicholo
ginė aplinkybė, paklausė Ma- 
žuolytę, ar ji nenorėtų prie to 
kelmo pasimatyti su Noreika.

Mažuolyte sutiko pasimatyti 
su Noreika. Į tą vietą tuojau 
sargybinių buvo atvestas No
reika.

Prie kelmo Noreika susitiko 
su Mažuolyte.

Noreika paklausė: ‘Onyte, ar 
ilgai tą naktį mudu ant to kel
mo sėdėjom?”

Mažuolyte atsakė: “Sėdėjom 
per naktį iki ryto!” ir pradėjo 
smarkiai verkti.

vieną policijai suklaidinti, o 
antru įvykdė nusikaltimą ir 
•kažkur paslėpė jį.

Bet' Noreika surado kitą ka
bliuką, kurio pagalbą jo byla, 
teismu jau baigiama užmiršti, 
ir pradėjo judėti.

Sena meilė ir alibi

Noreika sau tarė: mano by-

nalitiniais tyrimo metodais ne
galima to nusikaltimo įrodyti.

Apygardos teismo prokuro
ras pavedė vienam gabiam tur

Be to, kaip žmones pažiurę-(dytojui padaryti tardymą, re- 
ų į tokį teismo darbą, jei tei- mian(is Noreikos ..skundu, pa- 

_ • _ • 1 • "I '
skunde . nurodomus

Prasidėjo stropiausias tardy
mas.

Tardytojas pirmiausiai išstu
dijavo pirmąją Noreikos bylą,

sinas, pasirėmęs melagiu liudy- tikrinti 
toju, žmogų pasmerktų visą faktui, 
amžių kalėti, morališkai ir fi
ziškai jį sunaikintų.

Ir apygardos teismo proku
ratūra Noreikos skundus Ma-

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos
o paskui pradėjo tardyti liu
dytojus.

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

LOAN ASSOClATlONof Chlcago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

Dabar Mokame 3^2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVTNGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

Matininkas matavo laukus ir 
miš kusi

Kadangi labai svarbu buvo 
nustatyti, ar Noreika galėjo 
per trumpą laiką iš Paukšte- 
liškių nueit i Kleriškiųs, tai 
tardytojas pakvietė matininką 
atstumui išmatuoti. ,

Mažuolytė-Babaiticnė dabar 
tardoma vėl nervą vos, verkė 
seną meilę prisiminus, bet sa
kė, kad tą naktį ji su Noreika 
miške ant kelmo išsėdėjus.

Tardytojas nusistatė surasti 
ir tą nepaprastą kelmą, ant 
kurio . Noreika pelkės . ..TeL VIRginia 1141

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

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

B. SHUKIS & C(
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ 

Telefonas LAFAYETTE 5824

AUSYKIME
šaltimiero Rytmetinių

1480 KYLOCICLES

LIETUVIŠKŲ
RADIO

PROGRAMŲ
10:00 VALANDĄ RYTO

RAŠTINE:
6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

Mažuolytės tėvai gyveno Pi
liakalnio 'km., ukštadvario 
vals., ten pat yra miškas, o ja
me turėjo būti nelemtasis kel
mas.

Į tą miškelį iš kalėjimo bu
vo atgabentas Noreika ir tar
dytojas jam paliepė surasti tą 
kelmą.

Mat, buvo galima manyti, 
kad Noreika kelmą išgalvoja.

Kalinys Noreika ėjo į mišką 
pirma, šalia tardytojas su ma- 
tininku, paskui stipri sargyba.

Noreikai buvo pasakyta: eik 
ir neatsisuk, o jei atsisuksi, tai 
tuojau bus nutrauktas tardy
mas ir Mažuolytės byla baig
ta. Tai Noreikai įsakyta todėl, 
kad jam kas neparodytų iš ša
lies ženklu ar žodžiu nežleb- 
teltų.

Nors seniai Noreika tame 
miške vaikštinėjo, jau daug 
medžių čia iškirsta, bet jis atė
jo į kalbamą vietų ir parodė 
kelmų.

Po to Noreika buvo pašalin
tas, o pašaukta Mažuolyte, nes 
norėta ištirti, ar tikrai Mažuo- 
lyte prieš kurį laikų ant to kel
mo su Noreika sėdėjo.

Ir Mažuolytė-Babaitienė. nu
rodė tų patį kelmų.

Tardytojas surinko ir dau
giau įrodymų, kad Mažuolyte 
teisme, sprendžiant Noreikos 
bylą, liudijo neteisingai ir ją 
patraukė tieson.

Prokuroro padėjėjas surašė 
kaltinamąjį aktą, o aną dieną 
Kauno apygardos teisme buvo 

sprendžiama Mažuolytės byla,
Kaltinamoji nuolat verkia, 

išsiblaškius. Gaila Noreikos, 
bet bijo ir pati pakliūti į ka
lėjimą.

Teismas ištardo apie dešimt 
liudytojų, jų tarpe ir Noreika, 
kaip nukentėjusį. Liudytojais 
iššaukti ir du tardytojai.

Baigus tardymą, prokuroro 
padėjėjas turėjo kaltinti Ma- 
žuolytę, bet... jis veik atsisakė 
kaltinti.

Apygardos teismas Mažuo- 
lytę išteisino. Bet apygardos 
teismo prokuroras buvo atme
tęs ir Noreikos skundą.

Noreika nenurimsta ir da-
• I

JT, ~ . tmotyvų, ir duo-
bar: jis laukia apygardos teis
mo sprendimo
siųs apeliaciją Rūmams, pas
kui dar lieka Vyr. tribunolas.
t Taigi, ši didelė ir paini bylą 
yra. tik įpusėjus ir kuo ji baigr 
sis sunku atspėti.

Bet žmonių priežodis sako: 
plačios durys į kalėjimą įeiti, 
siauros išeiti. “L. U.”

VILNIUS. — Darbo Rūmų 
Vilniaus skyrius apima vis pla
tesnes sritis. Įsteigtame Darbo 
Rūmų biure raštinės tarnauto
jai darbininkams nemokamai 
rašo reikalingus prašymus ir 
teikiat patarnavimus, o trys ad
vokatai duoda teisinius patari
mus, o reikale ir teisme atsto
vauja darbininkų interesus, 
žmonės Vilniuje buvo pripratę, 
kad jų reikalais niekas nesirū
pina, tad dabar labai gausiai 
glaudžiasi prie Darbo Rūmų.

Miesto centre įsteigtas darb. 
kultūrinis klubas su skaitykla 
ir biblioteka, kur laisvu laiku 
gausiai renkasi darbininkai dy
kai laikraščių pasiskaitytų pa- 
diskusuoti, o lietuviškai dar ne
mokantieji — pasipraktikuoti
kalbos. Prie klubo suorganizuo
tas darbininkų choras, į kurį 
įstojo daug darbininkų net lie
tuviškai nemokančių. Tačiau 
visi taip uoliai niokosi, kad ne
trukus choras pasirodys viešai 
ir tvirtinama, kad bus vienas 
iš stipresnių Vilniaus chorų. 
Apie darbininkų sportą anks
čiau čia niekas ir supratimo ne
turėjo. Įsteigus sporto sekciją, 
radosi daug puikių atletų ir vil
niečiai darbininkai žada ilgai 
netrukus parodyti, kad ir jie 
nenori atsilikti. Kitas toks dar
bininkų klubas jau įsteigtas 
Naujojoje Vilnioje ir čia taip 
pat steigiamas choras ir spor
to sekcija. Pačiame Vilniuje 
taip pat dar bus įsteigtas prie
miesčiuose trečias ir ketvirtas 
kultūrinis klubas, nes darbinin
kams rodant tokį gyvą kultūri
nių gyvenimu susidomėjimą^ 
Darbo Rūmai nori, kad visiems 
darbo rajonams butų tokie kul
tūros centrai prieinami. 4:

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 
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KmLKR’S PRIVATI: BLCND.A BLKNDED WHISKEY: 75% Neutral Spirifs distilUd from 
Oroin. 9Q Proof. Juliu» K«»»kr Dittilling Co., Ine., Lawrenceburg, Ind.
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JULIUS KESSLER 
84 metų amt. 

Varyklos Viršininkas

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

RUSIŠKAI. AMERICAN OPERA COMPANY.

MADAME DEL PREDA 
LEONARDAS BRUNVALDS 

3171 N. Clark Street 
Šaukite dėl kainų BUCKINGHAM 6707

Birželio 2 d., 1940—WOMAN’S CLUB TEATRE, 72 E. 11 St. 
RIGOLETTO—By Verdi 8:15 vai. vak.

FRIGIDAIRE
Geriausias Šaldytuvas Sviete

PIRK DABAR

IR

Sutaupinši Maistą, Sveikatą ir Daug Pinigų

ADVANCE FURNITURE C0. KRAUTUVE

11475

BRIDGEPORT ROOFING AND
SHEET METAL CO. į

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

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

DARBAS IR 
MEDŽIAGA

Ant Lengvaus Kredito — Vien 
Parašo. Nereikia įmokėsimų, Po 

$5.00 į Mėnesį
Plaster Board už pėdą ....... 2c
Stogams popierius, rolis .... $1.00 
Tvoroms stulpai. 7 pd. po .... 10c 
2x4 pd.....................  1c
lx;6 lentos pd........................... l^jc
Maleva speciali, gal........... $1.25

Dykai Apskaičiavimas 
Dykai Pristatymas

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO.

3800 SO.
Tel. LAFayette 2101

Atdara 
sekmadieniais 8 v. r. iki pietų

WESTERN AVENUE

7 v. r. iki

Česnakai Padeda Žarną 
Nuodus Pašalinti

Apsvaigus? Dažnai galva skauda? Priežasti
mi gali būti Žarnų apsinodininias nuo kenks
mingų bakterijų storojoj žarnoj. Ateikite 
šiandien ir gaukite dnosnią bandomąją pa
kelį bekvapių DEARDORN česnakų tablečių 
TA'V'TZ’ A T DYKAI. Pamatykite kaip pa- 
kJ I lY/Yl Mjausite į poras dienų I 
Gaukit" DYKAI sanipelj iA V/plgreen Vais
tinių. Parsii'Atoda visu se didžiuosuose vais
tinėse.

Musų naujas antrašas yra toks:

BUILDING COMPANY
2716 West 42nd Street.

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

ir Carpenter 
Senus—Statom 
Apskaitliuojam 

veltui. Mes
Namus.
nuostolius 
sufinansuojam lengvais 

išmokėjimais.

Sveikata ligoniams 
Knygutė aprašo 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 laivų ir orlaivių vietas 
ir linijas kelio tolumas nuo vie
nų ligi kitų vietų 35c arba 3 se
tai už $1, taipgi pas mane gali
ma gauti visokias žoles bei šak
nis ant svarų, už pigesnį whole- 
sale prekę negu kitur.

M. ZUKAITIS 
333 DEAN STREET, 

Spencerport, N. Y.
Tik už

Duoda už Seną Ledaunę 
Frigidaire.

Dabar siūlo tikrus General Motors Frigidaires Dideles šeimyniškos
6 Kubinių Pėdų Dydžio už Mažiausią Kainą 
Refrigeratorių Istorijoj

Didelę Nuolaidą
Perkant Naują

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

INSURANCEGeneral Motors Frigidaires vadovauja refrigeratorių visą marketą. 
Frigidaires yra pasižymėję ekonomiškumu elektros jėgos vartojime, 
nes jie mažiausiai vartoja elektrikos. Frigidaires greičiausiai ledą 
sušaldo. Frigidaires ilgiausia tarnauja nes jie turi daug metų iš- 
dįrbystės tikrinimą—garanciją. Frigidaire kainos yra nepaprastai 
mažos kad reikia nusistebėti. 6-ių kubiškų pėdų $4 4 A 7F 
dydžio 1940 Frigidaires parsiduoda tik po ............. ■ I ■ w

S LENGVUS IŠMOKĖJIMAI
DIDELE NUOLAIDA Už SENĄ ŠALDYTUVĄ

PIRKITE FRIGIDAIRE ŠIANDIE IŠ

AIIIDVAN 'i
aAfURNITURECSč.

2536-40 WEST 63rd STREET
' Prie Maplewood Avenue

Vedėjai ir Pardavėjai J. Kaledinskas, A. Lapenas, J. Miskus 
Visiem Maloniai Patarnaus.

1

(APDRAUDA)

• 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- 
iities.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais —
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NAUJIIEIM©S
The Lithūanian Daily News 

Published Daily Except Sunday 
The Lithūanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

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

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

by 2.00
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NUVAINIKUOJAHlsudskĮ

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 S’o. Halšted St, 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams_______________
Pusei metų ____________
Trims mėnesiams_______
Dviem mėnesiams_____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija_________
Savaitei ----------------------
Mėnesiui ______ J,______

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

Metams ....._____________  $5.00
Pusei metų ......    - 2.75
Trims mėnesiams ___J.___ 1.50
Dviem mėnesiams_________1.00
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ----------------------  $8.00
Pusei mėtų ........________  4.00
Trims mėnesiams_________ 2.50
.Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Karaliaus parsidavimas
Belgijos karalius Leopoldai III pasidavė vokiečiams 

ir įsakė savo armijai, susidedančiai iš 400,000—500,000 
kareivių, padėti ginklus, nors Belgijos valdžia, pabėgusi 
Francuzijon, pasisakė vienbalsiai prieš kapituliaciją.

šis netikėtas belgų karaliaus žingsnis, pastatė sąjum 
gininkų jėgas, kovojančias Belgijoje, dar kžb'lėsnėn padė- 
tin, negu kad ji buvo. Nacių divizijos perėjo per belgų 
eiles ir užėmė pajūrį, atkirsdamos anglus ir francuzus 
nuo Dunkirko uosto. Atrodo, kad sąjungininkų kariuo
menei, kuri yra apsupta Belgijos ir Francuzijos šiaurė
je, beveik nebėra vilties ištrukti.

Tokiu budu Leopoldas išdavė talkininkus, kurie bu
vo atėję jam padėti. Gegužės 10 d., kuomet vokiečiai įsi
veržė į Belgiją, karalius Leopoldas atsišaukė į Prancū
zus ir anglus, prašydamas jų pagalbos. O dabar jisai juos 
pardavė Hitleriui!

Jisai pasiliks žinomas istorijoje, kaipo “penktosios 
kolonos karalius”. Belgijos valdžia pranešė žmonėms per 
radio, kad ji tęs karą prieš Vokietiją, nepaisydama ka
raliaus, kuris yra priešo kalinys ir todėl nebegali valdyti 
krašto.

Sąjungininkams gresia katastrofa
Belgijos karaliui ir armijai kapituliavus, nedaug be

liko vilties sąjungininkams išgelbėti savo pulkus šiaurės 
pajūryje. Bet jeigu, tie pulkai bus sunaikinti, ar tuomet 
sąjungininkai galės nuo vokiečių gintis?

Taip FrancuzijdŠ įfcelnjeras Rėynaūd, kaip ir Angli
jos ministeris pirmininkas Čhiirchill pareiškė, kad kova 
eis iki galo, nežiūrint kiek aukų ji pareikalaus. Bet ar jie 
turės jėgų toliaus kariauti?

Naciai, sunaikinę apsiaustus anglų ir franeuzų pul
kus ir paėmę uostus prie Anglijos Kanalo, gali arba pul
ti britų salas, arba pasukti į pietūs ir eiti paimti Pary
žių. Įsiveržti į Anglijos teritoriją naciams butų sunkiau, 
nes ją skiria nuo Europos kontinento jura. Kad ir jura 
toje vietoje siaura, tik 22 mylios pačiame siauriausiame 
punkte, bet anglų karo laivynas dar nėra sunaikintas. 
Parašiutais nuleisti Anglijoje stiprią kariuoinbnę naciai 
vargiai begalėtų. Tai vienintelis būdas paklupdyti Ang
liją jiems butų bombarduojant iš oro jos niiestus, uostus, 
geležinkelius, pramonės centrus ir amunicijas dirbtuves 
ir kartu naikinant laivus, kurie atplaukia į Anglijos taiii- 
denis.

Ar Anglija šitokiu budū butų priversta pasiduoti? 
Abejotina. Ji žino, kad, pasidavusi, ji netektų visko, ką 
ji šiandien turi. Anglai yrą labai ištvermingi. Kaktą pra
dėję kovoti, jie nenuleidžia rankų. Savo pasiryžimą tęsti 
karą iki pabaigos Anglija parodė, pašalindama iš prem
jero vietos Chamberlainą ir pastatydama valdžion opo
zicijos vadus. Tai valdžiai parlamentas suteikė .labdi pla
čius įgaliojimus.

Lengvesnis uždavinys Hitleriui butų apsidirbti su 
Francuzija. Jeigu franeuzai nestengė sulaikyti Hitlerio 
divizijų, įsiveržusių per Luksemburgo ir Belgijo's sienas, 
tai kdžiri dr jie galėtu apginti Paryžių ir visą šiaurinę 
Fraricūzijos ddlį, kūHoje rdndasi svarbiausieji krašto 
pramonės centrai? Neteku Šitų stičių ir savo sostinės, 
franeuzai labai susilpnėtų. Jie galėtų toliaus tęsti kovą, 
tiktai gaudami ginklų, lektiivų ir amunicijos iš Ameri
kos. \ '

Bet klausimas, ar dar daug jėgų turi vokiečiai? Ar 
jų pramonė ir susisiekimdš galės ilgą laiką pakelti tokias 
baisias pastangas, kokias Hitleris deda dabartiniame 
ofensyve prieš sąjungininkus? Ar jam nepristigs gaso- 
lino ir aliejaus lėktuvų, tdhkų ir sunkvežimių motorams 
varyti ?

Užsieniuose niekas tb' nežino, tddėl dar negalimu 
spręsti ir kaip buš nelemtas karas.

Patys lenkai pradėjo rašyti 
tiesą apie buv. Lenkijos dikta
torių, Juozą Pilsudskį, it jo' kli
kos valdžią. Vilniuje neseniai 
išėjo nauja brošiūra apie žlugu
sios Lenkijos vidaus gyvenini^. 
Jos autorius—Bblėslovasi Niem- 
czyic.

Jisai patodb, kad velionis 
maršalas, kuris pasigrobė dik- 
faiorišką galią perversmo keliu, 
buvo he didvyris, kokiu jį pie
šė jo pakalikai, bet bailys, me
lagis, apgavikas, sukčius, šmei
žikas, liaudies mulkintojas, ego
istas, bukaprotis, begėdis ir pa
gyrų įiuolas.

Niehiczyk pasakoja, kaip Pil
sudskis negarbingai pabėgo iš 
mūšlij lauko ties Kijėvū, kaip 
jisai ūe^isarmatijo šmeižti už
darytus Brastos kalėjime žmo
nes ir kaip jisai pats save vadi
no “didžiuoju žmogum”. Bro
šiūros autorius rašo:

“Nešališkam stebėtojui 
krinta į akis didėlis skirtu
mas tarp “didžiojo maršalo 
darbų’ ir jo ‘pasakiškos kar
jeros’, kurią jis padarė, reni- 
damasis savo ‘nuopelnais’ 
Tie patys išdidus idijotiški ti
tulai, kuriais jį kasdien vadi
no toji garbės ir sąžines ne
tekusi jo laižytojų ir garbin
tojų gauja, garbindama jį 
kaip Velykų žąsį. Ko ten ne
buvo?... ‘Pirmasis Lenkijos 
kareivis’, ‘^lidysis tautos mo
kytojas’, ‘Lenkijos atgaivin
tojas’, ‘valstybės atstatyto- 
jas’, ‘tas, kuris...’ ir taip nuo
lat ir priverstinai, visuomet, 
priešingai sveikam protui ir 
ortografijos dėsniams, buvo 
rašomas didžiąja._raide.. Bet 
manau, kad iš to viso gyva
tyno tik vienas buvo tiek ri
botas žmogus, kuris rimtai 
vertino tas durnyste. Tai bu
vo preiiijeras Slavo j-Skl&d- 
kovskis. Jo Vieši pareiškiiūiai 
ir garsioji knyga. ‘Strzęįiy 
meldunkow’ pateikia tiesiog 
patologiškos ir absoliutūs 
kvailybės vaizdą, kad jo nuo
širdumu net galima įtikėti; 
Tai buvo pirmas naivėlis. 
Antras naivėlis buvo pats 
Pilšūdskis: niekados nebuvo 
gudrus, valdžia pritrenkdavo 
jo ŠūŪėgėnis ir sukvailino lig: 
paskutinįijjų, ligi paties dug
no, ligi Slavo j aus intelektiia- 
liŠkunhiį. Tas ‘didysis vyras’ 
įžengė į Vavelį toks, koks( jis 
buvo: bė sniegenų ir be šir
dies...”
Tūi vienas iš pirmųjų kriti

kos balsų, pasigirdusių iš pa
čių lenkų tarpo. Pirmiaus tūip 
rašyti apie Įnaršalą Pilsudskį 
lenkai neįalėjo, nei jam gyvam 
esant, nei i hm mirus. Toliaus 
prie šito baiso prisidės kili. Bėt, 
žinomas dalykas, kad lenkų 
tarpe dar ir šiandien tebėra di
delis skaičiūš žmonių, kurie da
vatkiškai tiki į Pilsudskio “did
vyriškumą”, nes tas tikėjimais 
buvo jiems kalamas į galvas 
per mėtų metus.

— , f ■ .

jų Draugijos valdyba paskelbė 
spaudoje laišką, kuriame tarp 
ko kito shkoma: j

“beja, skaudama širdimi 
tenka čia mums konstatuoti, 1 
kad š. m. balandžio mėri. 25 
d. dalis mūsų akademinio 
jaunimo, Vilniaus Universite
to studentų", kurie turėtų bū
ti tautos taurumo pavyzdys, 
tautines kovos įkarštyje kaip 
tik pavartojo nėi jiems pa- l , i • > > , J ■ J X.liėms, nei tautai garbes ne
darančius nekultųringus 
smurto veiksmus, nieku bu
du netinkančius jokiai teisėi 
ginti. Organizuotu buriių iš 
anksto nustatytu obstrukci
jos planu, įsibrauti į teisėtai 
veikiantį ir ramų pačios Vil
niaus lėiikų visuomenės lėšo
mis ir pasttingoinis iš senų 
laikų sau ssūikdftą jų tauti
nės kultūros' židinį -— Liut- 
nėš teatrą — ir ten prievarta 
stengtis ūžmėsli savo valią, 
tikriau savo smiirtą, visų 
tautų žmonių, b pirm'bil gal
von pačių lietuvių, pašmerki- 
mb vertas ir didžiai apgailė
tinas dalykas. Tai įlėra pa- 
trijotizino žygdarbis, kūridb 
galėtų jo dalyviai didžiuotis, 
o tik neleistinas ir griežtai 
smerktinas antihumaniškas 
šovinizmo ekscesas, pąžei- 
džiąs ne tik musų akademi
nio jaunimo, ne tik senosios 
Vilniaus Almae Matris, bet ir 
visos lietuvių tautos gerą 
vardą. Eksceso dalyviai, gal 
nei nenusimanydami, tuo sa
vo ‘žygdarbiu’ lietuvių tautai 
ir Lietuvai tegalėjo tik pa
kenkti, pakenkti gal daugiau 
negu kad ir tų pačių lenkų 
šavinistų bei nesubrendėlių 
demagogiiie prieš-lietuviškoji 
agitacija.”'1
Gerai, kad Lietuvos Rašytojų 

Draugija tą nekultūringą stu
dentų žingsnį pasmerkė. Lietu
vių visuomenė tokių išsišokimų 
nėgalp toleruoti.

NEKULTŪRINGAS stu
dentų DARBAS

Ekonominė siiinitė Rusijoje

Prieš kiek laiko Vilniaus uni
versiteto studentų būrys nuėjo 
į lenkų teatrą “Lutnia” ir pa
kėlė triukšmą, reikalaudamas, 
kad būtų sdstabdytas lenkų vai
dinimas. šis studentų smuįto 
darbas betgi nerado LietuVos 
visuomenėje pritafimo. Priešin
gai, visuomenė jį pasmerkė.

Pavyzdžiui, LiėtUvos Rašyto-

Vilniaus “Kultūros” Švietimo Dr-ja 
Jos atsiradimas ir tikslai

Kuotiiet rudasis riaciį “fiureris” baigia užkariauti 
Belgiją ir taikosi suduot mirtiną smūgį vakarų demokra
tijoms, ką veikia jd raudonasis partneris Maskvos Krem
liuje? . ’

Stalinas pastaruoju laiku pasidarė tylus. J Europos

sybėr 1) nustato bendrą elek
trofikacijos planą ir ptiįiuri jo 
vykdymą, 2) stato didesnes 
elektros stotis ir eksploatuoja 
jas pati arba per sudarytas 
tam reikalui organizacijas arba 
perduoda savivaldybėms, 3) re
zervuoja smulkų elektros ener
gijos paskirstymą miestų ir 
miestelių ribose vietinėms savi
valdybėms, jei jos pačios 

[bus kitaip nutarusios ir 4)

reikalų. Dėl šios, b ne dėl ki
tos priežasties, visoms nelenkų 
taiitom's ši valstybė bdvb nuola
tinis kalėjimas. Daugumoje iš 
dvarininkų kilusi lenkiį kapita
listų klasė buvo ne tik labai go-|mato akc. b-Vės “Elektra” 
di, bet ii* nepaprastai šovinistiš-|mųjų darbų organizavimui

rtiihėš laisvės suteikimas ukrai- 
hdms; gūdams, lietuviams buvo 
tiktas Lenkijos valstybės inte
resas, bet prie to neprileido per- 

' dadg išbujoję lenkų kapitalistų 
apetitai. Nereikia stebėtis, kdd 
išmušus nelaimės valandai nie-

Nuo praėjusių metų rudens 
ligi šiam laikui visa lietuvių 
tauta džiaiigiasi ir nėgali atsi- 
džiaūgii tūlo, kad pagaliau ilga 
kova dėl Vilniaūs laimėta. Ji 
laimėta kaip bėtariūškais lietu
vių visuomenės kovos žygiais, 
taip lygiai it tūo, kad pūhiktuo-1 ka. Didėsnės politinės ir ekono
mus ir iiėtuviiį rei- ’M1 Zj
kūiūvlinūš Šūiiraio ir Iciloš tau- t 
(dš, jičifiš įintalč ii*; šūsiddrius t 
tdiil tiki*ąl fėirįtūūtįnėi ion- 
jūnkturai, iriūniš pūdejb tikslo 
atsiekti. Tiesa, dar daug lietu
vių gyvenam^ sričių pasiliko už 
dabartinių Lietuvos fbšpdblikdŠ

Lietuvos Padangėje
VILNIUS. — Vilniaus Gele

žinio Fondo pastangomis Vil
niaus srityje jau įsteigta ir 
veikia per 50 seklyčių; Iš viso 
jų bus įsteigta daugiau kaip 
šimtas. Norima, kad lietuviš
kas kultūrinis gyvenimas ap
imtų ne tik miestus ir mies
telius, bet ir Vilniaus srities 
kaimus. Seklyčiose įrengiami 
radio priimtuvai, skaityklos ir 
kitokios švietimosi ir kultūrin
go laiko praleidimo priemonės. 
Seklyčias steigti pradeda pa
dėti ir privatus asmenys. Pir
masis į VGF atsišaukimą pri
sidėti prie seklyčių steigimo 
atSiliepe Pranas Sutkus, kurs 
paaukojo Seklyčiai Steigti 400 
litų ir pažadėjo: vienai sekly
čiai paremti per 3 metus au
koti dar po 100 litų. Prano Sut
kaus lėšomis atidaryta Sekly
čia Prienų kaime, Pabradės 
valšč. Tikimasi, kad P. Sut
kaus pavyzdį paseks ir daugiau 
susipratusių lietuvių tėvynėje 
ir Užsieniuose.

ne
im
li i r- 
pa- 
ga-didinti akcinį kapitalą ir 

rantuoti Valstybės Iždo vardu 
jos leidžiamas obligacijas.

Elektros stotys, kurias sta
to vietinės savivaldybės arba 
privatus asmenys ar organiza- 

Icijos, turės būti statomos pa
kas rielėnkų šios valsptybės žiu- nū^tytą elektrofikacijos 

Į planą. Bė to, tiek saYivaldybės, 
tiek privatus asmenys ir orga
nizacijos gali savo kapitalu ir 
darbu dėtis į Valstybės Iždo 
sudarytas elektrofikacijos or
ganizacijas. — Lietuvos elek- 
trofikacijai per pastaruosius 
metus jaū yra daug padaryta, 
ypatingai pasiruošimo ir paruo
šimo srityje. Tačiau, be val
stybės įsikišimo nežinia, kada 
butų sulaukta didesnių vaisių. 
Dabar 

i vienas

sienų, bet ir tai, kas laimėta, gimo negailėjo, nors visi suprah-l 
yra daug. Lietuva darbo žmo-|ta ir tikrai užjaučia nelaimingą | 

laiku 
kenčia taip didelį vargą ir pa
niekinimą, ir tai pirmiausia dėl 
tb, kad leido save už nosies va
džioti visokiems maršalams ir 
panašiems vadams.

Vilniaus lietuviai, atsidūrę to
kiose politinėse sąlygose, iš kar
to veikė bendrai. Ir tikrai, ei
lę mėtų teko jėgos vis būrti į 
krūvą, o ne skirstytis į stovės. 
Tačiau kad ir sunkiausiose są-|tuvos 
lygose butų žmogus, jis lyg tas 
vanduo, randa sau išėjimą, pri
sitaiko prie sąlygų, įveikiamas 
kliūtis pašalindamas, o kitas ap
lenkdamas. Prasidėjo pozityvus 
darbas, nors ir labai kuklus. 
Bet lyg tik stoji į darbą, tuo
jau reikia įsisąmoninti, kurio
mis priemonėmis jį dirbti, ko 
sieksi, kokius planus statysi. 
Tokiu budu bendrame darbe

1 tekdavo nekartą susiremti ivai- 
I rių pažiūrų atstovams. Tačiau 
turint ant savo sprando sunkų

I politinį jungą, beveik visada 
i tekdavo rasti kompromisą, ir 
i esant gerai valiai, vėl stoti į 
bendrą visų naudingu pripažin
tą darbą. Žinoma, deinokrati- 

| niani sparnui daug sunkiau bū
davo. Imkime tik tokį pavyzdį. 
Visos draugijos gaudavo bend
rai padalytų pašalpų dalį. Bet 
dešinieji visada dar sugebėdavo 
savo išimtinoji nūožiūron gauti 
ne vieną tūkstantėlį doleriukų 
betarpiškai ar iš Amerikos ar 
ir iš kitur. Tie nelygus ištek
liai, pav.; gerokai buvo sude- 
moralizavę besimokinančią jau
nuomenę. Jeigu pataikausi ku- 
nlgatns ai* klerikalinei ideologi
jai, tai gėbičiab gilusi piniginę 
papdiną (š'Hpėridiją) mokslui 
Urba tdvė ribi*iaii priiiiis į

K AUNAS. — Apiė vidurį ba
landžio Kauno centralinis pa
štas gavo mhišą laiškų, kurie, 
kaip Liverpulio, Anglijoje, pa
što įstaiga palydimame rašte 
praneša, buvo anglų laivų ras
ti ir ištraukti iš jūros prie 
Shetlando salų. Laiškai siųsti 
iš Chicagos pašto. Laiškai van
denyje visiškai permirkę, su
plyšę ir daugelis, sunkiai beiš
skaitomi.

X

karą jisai nerodo noro kištis. Neutralių šalių korespon
dentai sako, kad Maskvą verčia būti atsargia vargingi 
ekonominė padėtis Rusijoje. Vienas Amerikos korespon
dentas, kuris neseniai pervažiavo pėr^gūsiją, praneša!, 
kad Sovietijos gyventojų masės badaują. ’

nėms patikrins geresnes gyveni- lenkį liaudį, kuri šiuo 
mo. sąlygas, negu buvo ligi šiol.
Todėl suprantamas tas džiaugs
mas, ta ilga šventine nuotaika. 
Bet gyvenimas yra nuolatinio 
triūso ir kovos procesas. Todėl 
šventinės nuotaikos ir skaitlin
gi laimėjimo įpiriėjiiiiai turi pa
sibaigti, nes darbo šiuo laiku 
lietuvių visuomenei yrū dau
giau, negu kada nors ligi šiol, 
juo labiau, kad it bendros są-| 
lygos, kuriose Lietuvos Valšty-| 
be atsidūrė, yra labai sunkios. 
Tai naujo karo padarinys. O 
tas karas vis naujas valstybes į 
savo sukurį įtraukia, kas kart 
vis labiau patapdamas pasauli
niu.

Vilniaus lietuvių demokrati
nis sparnas negalėjo tame 
džiaugsme nedalyvauti. Bet lai
ku stojo ir prie darbo. Visi ži
nome, kad tie dideli žygiai, ku
riuos reikės lietuvių tautai at-|r- 
likti kaip pačiame Vilniuje, taip 
ii* atgautosiose srityse, pavyks 
atlikti tik bendromis tautos jė-|Į 
gomis, aktingai dalyvaujant]^ 
plačiosioms darbo žmonių mi
nioms ir naudojantis visu vals
tybiniu aparatu. Bet ir valsty
binis aparatas ir minios tik ta
da tegalės naudingai veikti; kai 
bus paruoštos, kai sąmoningai 
stos į darbą, į kovą dėl švieses
nės ateities, dėl kultūrinės pa
žangos. Painių gyvenimo klau
simų išsiaiškinimui ir sprendi
mui reikalinga, kad plačiosios 
minios pasiektų aukštesnio švie
timo laipsnio. Dėl šios priežas
ties Vilniaus demokratinis spar- 
has pasistengė vienas pirmųjų 
savo švietimo draugijos veiklą 
atnaujinti it pti taikius jos įsta
būs prie Lietuvoje veikiančių į- 
štatymų, ją legalizuoti. Tatai 
jaū padaryta. Tokiu budu Vil
niaus “Kultūros” švietiiho 
Dradglja jau vėl veikia.

Amerikos lietuvių visuome
nei čia bus gal pravartu pri
minti, kaip ir kada ši draugija 
įsisteigę, ką ir kaip veikė.

1919 m. lenkaitis užėmus Vil
nių ir jį valdant 20 melų ten 
visą laiką gana aktingai veikė 
lietuviai; didžiausio dėmesio bu
vo skiriama Švietimo ir khl tu
rės reik&lamš, nors nebuvo pa
mirštos ir kilūs sritys. Kur dau
giau puvo dėta pastangų, tėn 
ir daugiau liiimėta. Žinoiiia, to's 
visos pastangos, tas triūsas ir 
Įdėtos lėšos hornia’liosė sąlygo
se butų davtišioš gėrėsnių pada
rinių. Bčt ir būvūšiose sąlygose 
nudirbta nemaža. Didžiausių 
kliūčių darė lenkų politika, kū- 
ri visokiais budais stengėsi vi
sus Vilniaus krašto gyventojus 
nūtaūimii,. palaužiant medžia
giškai ir kultūriškai. Nelenkai 
negalėjo laisvai šviestis, steigti 
savo kultūrinių ir švietimo 
draugijų bei ekonominio pobū
džio bendrovių ir kitokių orgaj- 
mzacijų. Be to, Lenkijoje yal- 
džia buvo beveik visą laiką dva
rininkų ąr jų Ideologijos šali
ninkų rankose. Dėl šios prie
žasties Lenkijoje neįvyksta ir 
žemės reforma, kas savo laiku 
padaryta Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje. Ir bendrai, visa eko
nomine politika buvo vedama 
išeinant iš Lenkijos kapitalistų

arną tave noriau priims į ben
drabutį. Šis pRyyždysi rodo, ko
kios tendencijos ėmė Nyranti. 
O kairysis sparnas betarpinių 
šaltinių beveik visai neturėjo.

(Bus daūgiau)

Įvairios žinios 
iš Lietuvos

KAŪNAS. —. Kuro, šviešb’s 
ir ehet-gijos i^tėkliktos bacioriti- 
lizdb'tl it iliišliiįgai bei visieįūš 
prieiiitonriRl naudėti, pati valsty
be čmėšį .tvarkyti Li^tŪvos 
eįektrbfikačiją. Tuo reikalu bal. 
27 d. išleistas pranešimas, ku
riame sakoma, kad Ministrų 
Taryba, siekdama aprūpinti vi- 
sį kraštą pi^ia, ^isieitls gyvėh- 
tpjų sluo'Ršnižtms prieiriąnia 
Elektros enetgijū, šūvleūddidti 
jos kainą visose kraštb Vieto
se ir energijai pasigaminti pa
naudoti visus savo krašto na- 
turaiitiittš energijas šaltinius, 
taip’ pflit derinti energijos ūkį 
sii bedclrdoju taūtbš ukiu lt 
turėdama galvoje; kad tiems 
uždaviniams įvykdyti reikia: 
1J bėhdfb višb's LlbiiiVbs ėlelt- 
f. plkiįb; Kubsėkliai lt 
metodiškai vykdomo, 2) didelių 
kapitalų tarė .pldnfui vykdyti, 
kuriuos sūkbltl privatine ini- 
cikty^ Glitų šdnku ar net vi- 
sįškki to?^k)ltha, pripažino, kad 
elektrofikacijos darbo tūri irū- 
tlš pati vyfiaūšybė. Vykdyda
ma šituos uždavinius, vyriau-

galima laukti, kad šis 
iš visų svarbiausių Lie- 
kulturėjimo uždavinių 
sparčiau pasistūmė pir-žymiai 

myn viso krašto naudai.

Varpo Bendrovės 
akcininkams

Varpas, 
visuoti- 
šiemct

Akcinė Bendrovė 
Kaune, savo akcininkų 
iiį metinį susirinkimą 
šaukia gegužės mėnesio 24 die
ną Kaune, Varpo rūmuose, Ge
dimino g. N38. Susirinkimui 
darbų tvarka nustatyta tokia:

1. Valdybos ir Revizijos ko
misijos pranešimai. .
H, 2. 19^9 metų apyskaitas ir

n imas ir gryno pelno paskirsty
mas.

3. Valdybos narių ir Revizi
jos komisijos rinkimai.

4. Sąmatos 1910 metams pri
ėmimas.

5. Einamieji reikalai ir su
manymai.

Didėle dalis Varpo akciniu 
kų yra Amerikos lietuviai. Kas
met į susirinkimą jie buvo 
kviečiami asmeniškais pakvie
timais, bet šiemet jiems apie 
susirinkimą pranešama per A- 
merikos lietuvių spaudą, nes 
dėl karo yra sutrikęs susisieki
mas, o, antra, daugelis akci
ninkų yra persikėlę gyventi į 
naujas vielas, savo adresų nėra 
atsiuntę, todėl asmeniški pa
kvietimai jų nepasieks.

Šia proga Varpo Bendrovė 
tiitl thalbhiiiiių įjrdiiėŠti savo 
akcininkams, Amerikos lietu- 
viahiš, kad iJendfbvės reikalai 
plėtojasi gerai, kad jos leidžia
mi lūikrŪŠčlai vis auga ir vi-

didesnį įihsišeklhiį.
Aktinė Beridrdve Varpas, 

fc&une.

KORESPONDENCIJA
- • ■■ - • - •• ■

New York, N. Y
Nauja knyga turi pasisekimą

“Brdliai Domeikos”, tiaūjai 
išrinkta Lithūanian Bo6k-of- 
the-Month Club knyga Šiomis 
dienomis visiems užsisakiu- 
Šibins Gūvo išsiuntinėta ir jau 
keli tapotlki pdslėkė komisiją, 
kad knyga tikrai įdomi. “Bro
liai Doriteikos” dar ir tuom 
brdiigi kilyga, kad ji gėli būti 
paskutinė knyga kuriam laikui, 
nes karui vis Sfhąrkiau ir pla
čiau siaučiant, kyla abejonių 
apie tdliihesūitiš siuntinldš iš 
Kauno. —LBC.
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Dar to li skurdo galas
(Laiškas iš Vilniaus)

Žiema baigėsi, ji šiais metelis 
buvo labai sunki ir žiauri, ypač 
beturčiams ir karo atbėgėlianiš 
Vilniuje ir kitose Lietuvos vie
tose.

čiai ir tie asmenys, kurie patei
kė komitetui reikalinguš įrody
mus, kad jie turi teisę tapti 
Lietuvos piliečiais.

Manoma; kad balandžio mė-
žiemos pagalbos koiiiiteto 

įgaliotinis turėjo pasikalbėjimą 
su Vilniaus ir Katino spaudos 
atstovais ir tame pasikalbėji
me paaiškėjo, kad ypač balan
džio mėnuo buvo sunkus be
turčiams Vilniaus gyventojams, 
nes tą mėnesį daugelis šeimd 
neteko butų, kai 23 d. (Šv. Jur
gio dieną) baigėsi jų nuomos 
sutartys, žiemos pagalbos ko
mitetas susirūpino padėti varg
šams ir sumokėti už juos nuo
mą.

Nuomos sumokėjimu pagal
ba buvo teikiama tokiu budui 
žiemos pagalbos komitetas su
mokėjo savininkui pusę nuo
mos, o antrąją pusę turėjo su
mokėti socialinio draudimo 
skyrius, kurs veikia prie Vil
niaus savivaldybės.

Tokia pašalpa galėjo pasi-

nuo tikrai buvo sunkus Vil
niaus varguomenei, bet tikima
si, kad darbininkąms pavasa
ris galės pagerinti būtį: Vilnių 
je balandžio mėnesį įvairiems 
darbams buvo reikalinga apie 
11,000 darbininkų.

Pirmoje eilėje gavo darbus 
Lietuvos piliečiai; pagaliau, ap
rūpinus darbu piliečius, imami 
ir karo atbėgėliai. šiandieninė
mis aplinkybėmis darbas yra 
kartu ir prievolė, ir privilegija; 
Darbai bus miškuose ir prie 
žemės ūkio. Prievartos, kaip 
informuoja žįemos pagalbos 
komitetas, neigus, tačiau tie 
darbininkai, kurie atsisakys 
nuo siūlomo jiems darbo, ne
teks teisės gauti pašalpos. Be to, 
ir į Estiją prašoma bent 3,000 
darbininkų iš Vilniaus.

Dabar manoma, kad vyrai ir

'Prūsijos Kunigaikštis Wil- 
helni> 34 mėtų amžiaus, skai
tomas “Vokietijos sosto” į- 
pėdiniu, padėjo savo gyvy-, 
bę, kovodamas už Hitlerį, 
Belgijoje.

naudoti tiktai Lietuvos pilie-

Naujos
1940 ir 1941

Radios
Pamatykite Jas

BUDRIKO
KRAUTUVĖSE

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

dėl Vakacijų

Didelis Pasirinkimas

Ėlektrikiftės Ledarinės 
pdtdiibdamos daug 
pigiaus. Dabar 5 ir 6 
pėdų dydžio po$79-50 
$99.50; Įl.14.50 iki 

$199.50
LĖNŪVŲS 

^MOKĖJIMAI

Joseph F.
BUDSIK

FtirtiitUrė 
House

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

moterys, kurie išlaiko šeimas, 
gaus darbus Vilniuje prie įvai
rių statybų. Tikimasi, kad apie 
3,000 karo ątbėgėlių šį pavasa
rį grįš į Vokieti jos užimtas bu
vusios Lenkijos sritis, t. y. į 
savo gimtinės vietas. Dėta to 
fakto,, truputį sumažės Vilniaus 
bedarbių skaičius.

Reikia žinoti, kad Vilniuje 
dar daug yra tokių žmonių, 
kurie neturi teisės tapti Lietu
vos piliečiais — tai yra įvairus 
karo atbėgėliai ir tie asmenys, 
kuriuos buvusi Lenkijos vy
riausybė iš kitų Lenkijos vietų 
siųsdavo į įvairias valdiškas 
vietas Vilniuje ir Vilniaus kraš
te. Kiek yra tokių žmonių — 
tikrai nežinoma. Tiksliau jų 
skaičiui nustatyti nuo balan
džio m. 1 dienos ligi'gegužės 
mėti. 15 dienos vedama jų re
gistracijai. Registraciją daro po- 
ličijoš pareigiihai policijos nuo
vadose.

• • •
šioriiis dienomis kalbėjai sų 

Amerikos žydų labdaros “Jb'itit” 
draugijų atstovu Liėfuvojc 
amerikiečiu p. M. W. Beckel- 
niainu, tejudamasis apie jo 
darbą Lietuvoje.

P-as Beckelmanas nuolatos 
gyvęfia Kaune ir kas savaitė 
važinėja dienai antrai į Vilnių, 
kur jo draugijų centro (Joint 
Distrib’utidn ComntfiiiėėJ . yra 
valgyd n’aimi ir išlalkb'irit žydai 
karo atbėgėliai.

Dabar Vilniuje /nafti/iakia 
per 9,000 žydų ątbėgėlių ir apie 
2,600 įvairiuose LietuTOŠ lies
tuose ir piiėšteliudse,* l y. w 
apie 11,600 afsinėntj. kiekvie
nam žtnogui išmaitini! Jdintas 
turi išleisti Vilniuje čėntų 
dienai, viso — 9,280 li/iį įer 
dierią, arba 278,400 lii^ 
nesį. čia, žinoma, riepriškaitb- 
nias ątbėgėlių aprengimas, bu
tai; ifiedicinos pagalba ir kL 
Tiems dalykams taip pat turi 
būti numatytos ncmOižos su
mos.

Įdėmus yra tas faktas: Vil
niuje viėfto pabėgėlio išlaiky
tas kastuoju 80 centų dienai; 
b’ provincfjdš miesteliuose žy- 
tidi daugiai!, kartais net ligi 
1 50 et. Tšiip yta dėl to, kad
Vilnt jė mifitinimaS yra masi
nis — “/bintas” yla sudaręs 
sutartis šd “Mšuštū”, “Pieno
centru” i£ Lfetukitf”, iš kurių

» • . . . į
maisto produktus gauna urmo 
kainomis. Provincijoje tų leng
vatų nėra, todėl ir maisto pro
duktų pristatymas iš centrų pa
didina išlaidas.

Žydų organizacijos jau dabar 
rūpinasi tuo, kas bus, kai ateis 
kita žiema. Dėl to jos jau ruo
šia žiemos aprangos atsargas. 
Nepaisant to, kad dabar atbė- 
gėlių skaičius pradėjo mažėti, 
yra pavojus, kad, atėjus šiltes
niam orui, galės atsirasti ir 
naujų ątbėgėlių iš kaimyninių 
valstybių. Nemanoma, kad šel
pimo darbas galės būti netoli
moje ateityje baigtas — jo dar 
pakaks ilgam laikui.

Kiek yra iš viso tų nelaimin
gų karo ątbėgėlių Lietuvoje —-- 
ir dabar dar negalima visai tik
rai nustatyti. Pasiteiravus prie 
Vidaus Reikalų Ministerijos įs
teigtame atbėgėliams tvarkyti

FREE; Pains in mi FĄft Money BackL tUO IFITFAILS
AncbOtlier Functional Symptoms of 
KIDNEY VVEAKNESSES

Take KIDANS now and reliove suifering, 
and diseomforts of^ackache and Leg Paine 
—Fieąuent, Scapty and Burnirig Paosage— 
Unnatural Qdor—Lpss of Energy—Head- 
aches, Dtadness, Nervousness—caused by 
functional Kidney and Bladder Disorders.

Take JCIDANS when Kidneys and Blad
der need Help—when functional kidney dia- 
ordera permit poiaonous waatea and acids, 
to- remain in the blood. Relief often comea 
yritb. the flrat treatment. In a few days, the 
aymptoms ahould entirely diaappear. They 
will make you feel better and look better. 
Take KIDANS in time. Functional. kidney 
veakneaa may prove serious. Remember 
KIDANS mušt aatisfy or the trial is free. 
MONEY BACKGUARANTĖE!

Depoait $1.00 with your drugRist fortwo 
boxes of< KIDANS. Ūse one box. If not 
entirely gatiefled with RESULTS, return 
other box,.to the šame druggint and your 
money will be refunded., Start KIDANS 
Kidney Relief today^ . KIDANS is sold_ by 
Rakštis Drug Store, 1900 Šo. 
Halsted Street.

Komisariate, man buvo paaiš
kinta, kad apytikriai jų yra per 
30,000, bet lig šiol dar registra
cija nėra galutinai baigta. Su- 
kegistravimui Lliutfd ir tai, kad 
įvairiose vietose yra pabėgėlių, 
kurie neįsiregistravo ir dažnai 
keliasi iš vienos gyvenamosios 
vietos į kitą, iš vieno miesto į 
kitą. • • • b

Iš tų 30,000 ątbėgėlių atė
mus 11,600, kuriuos maitina ir 
išlaiko žydų “Joint” komitetas, 
pasilieka daf 18,400 ątbėgėlių 
lenkų ir lietuvių. Lenkus dali
nai aprūpina Tarplaut’irs Riu- 
dohasis Kryžius, j r šelpimo 
darbą Lietuvoje dirba Lietuvos 
Raudonasis Kryžius, kurs tam 
reikalui turi du savo įgalioti
nius: vyriausiąjį įgaliotinį p. 
Stanciką Kaune, ir įgaliotinį p. 
Jurkūną — Šeinių Vilniuje.

Lietuvių ątbėgėlių rūkalais 
lenką rūpintis pačių lietuvių 
labdaros Organizacijoms, o tų 
musų tautiečių ątbėgėlių yra 
per 4,500. Jų šelpimu, ypač šel
pimu mokslus einančio jauni
mo rūpinasi, kaip jau esu pra
nešęs .užsienių’ spaudai, Draugi
jos Vilniaus Kraštui Remti Vy
riausiasis Komitetas (sutrum
pintai — V. K. R. Komitetas).

V. K. R. Komitetas, be to, 
rūpinasi ir šelpimu Vilniaus 
krašto varguomenės, ne atbė
gusios iš kitur į Lenkiją. Viena
me paskutiniųjų V. K. R. Ko
miteto posėdžių buvo aptartas 
drabužiu klausimas busimai 
žiemai. Buvo pareikštas /pagei
davimas prašyti amerikiečius 
lietdvių padaryti vasaros metu 
rinkliavą šiltesnių drabužių vai
kučiams ir siųsti juos taip, kad 
jie pasiektų Lietuvą rudenį. 
Tai yra svarbu: iš anksto pasi
rūpinus, pagalba bus suteikta 
tinkamu laiku.ųšią žiemą buvo 
taip, kad 50 tonų Raudonojo 
Kryžiaus vardu siųstų šiltų dra
bužių iš Anglijęs įšalo Švedijos 
pakraščiuose ir' jie gauti Lietu
voje tik pavasariui artėjant.

Iš New Yorko Lenkijos Žydrį 
Federącija Amerikoje sausio1 
mėn. 4 dieną išsiuntė apie 8,000' 
svarų drabužių žydų Pabėgė
lių Registracijos ir Išeivybėš 
Komitetui (kuriam pirminin
kauja p. Joųas Vileišis, o sek
retoriauja K. Vairas-Račkaus- 
kas), ir dar jų negauta ligi ba
landžio pradžios. Dėl to, turini 
galvoje karo meto sąlygos, žie
mai skirtus dalykus reikia siųs
ti būtinai iš anksto, nelaukiant, 
ligi prasidės šalčiai. —K. Vairas

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Šių metu biu

džete žem& .ukiui tėmti numa
tyta gana stambios sumos, že- 
mes Ūkio Rūmams subsidijuo
ti skiriaiiia 7,200,000 Lt., že
mei rūšiuoti l'/OjOOO Lt, žemės 
ūkio mokykloms ir Kėdainid 
žirgynui 600,000 Lt, pHvati
nėms žemės ūkio mokykloms 
šelpti 292,000 Lt, Žemės Ūkio 
Akademijai 876,000 Lt, žemės 
ūkio tyrimo įstaigai 624,003 
Lt, veterinarinei pagalbai

(įskaitant ir veterinarijos aka
demiją) 1,882',000 Lt. Nepa
prastose išlaidose žemfes ūkio 
teifcalamš numatyta 6,695,000 
Lt.

VMIŪŠ. — ti Lenkijos at
bėgusių šelptinų Asmenų Lie- 
tuvoje yra dar apie 25,000, ne
skaitant internuotųjų. Tai dau
giausia būvę1 Lenkijos valdi
ninkai, pirkliai, namų savinin
kai ir paūi., ūkininkų labai ma - 
žh. Iš SovietiĮ užimtų buv. Len
kijos sričių yra atbėgusių Lie
tuvon apie 3,000 asmenų.

PIRKIT NXtJTX 
Chrysler arba Plymouth

Tai yra Geriausi Ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder- 
taškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
«U WltL Likė us« 

4030 So. Archer AvenUe
Phone Virginia 1515

Specialės Vertybės
Atrtiinitnų Dienai

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus’ 
Pąs:

RODY SH()P
610 W. 32ncl St.

v Tet Victory 0308
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prięinamą kainą 
Al. Gudaitis, Sav.

—............... .

Sėdimos žarnos Ligos
(Pilės, Fistula, Fissure, Ulseriai) 

ir KYLA (Hernia)
Vir^ 8,000 . atsiukimų išgydytą— 
todėl .^atėįšipamą ir (nano užtik- 
ripiinaš patenkinančių pasekmių 
kiėkvi,enam .piano gydomam at
sitikime. žemas Mokestis. Leng
vus Mokėjinhiai. Viši gaili pagyti. 
Ekzaminaciją nekainuoja. Patir- 
kit vėliausius medikalius faktus 
iš knygeles djikai, kaip gali pa- 
gyti- ’ x t
DON CABtii McCOVVAN, M. D, 
20 metų Specializuojasi sėdimos 

žarnos ligose ■
R. 1517, 25 E. JĄCKSON, Chicago 

Atdarą 9:3f0‘ . iki 8 v. v.
Sekmaųiėn£ 10 iki J2 y. r.

Užtikrinama, kad nieko ne
nustosite užėję į Bernice Dresš 
and Lingerie Shoppe šiandien 
— priešingai, rasite specialių 
vertybių, skiriamų Atminimų 
Dienai. Kainos ant daug daly
kų t specialiai numuštos, parū
pintas specialus šlakas ir vis
kas vėliausiuose stiliuose bei 
spalvose.

Bernice Dress and Lingerie 
Šhoppe yra lies 3437 Šo. Kal
stei! Šiandien telpa jos skel
bimas Naujienose. Būtinai per- 
siskaityktė ir užeikite į krau
tuvę įsitikinti kokios čia pui
kios vertybės parsiduoda že
miausia kaina. (SkelbJ

< k f • i h i rriai N au ii c-n ose 
ęluoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos

- • • • A «. «• • • ' ' NA -■ 1* •». ♦ |

MASltt W1NDOW SliADh (XI.
S.' J. Von’drak' . V , 'tel. JLąiayette 4560 

Laingdrii Uždringalūš Pfiddfbip ąttt Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS..MES IR U2KABINAM

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS .VENETJAN BIJNDS 
18Q3 WEST 47th STREET. (ARTI WOOD ST.)

29-tas įspūdingas
Apvaiksėtojimas ir

PIKNIKAS
Ketvirtadienį Gegužės (May) 30,1940
t ; p <, • j o r •» • •• i * j*

mini t nu m HiiiiiiiiiiiHiittiiiHiHiHiiiiii  ii filiui iiiiiiiimi imi t*

Pradžia 10 vai. ryto
* /

mimmiiiimimmmiiimmmmiimmimmmmiimmmiiii

Yra surengtas įspūdingas pro
gramas. Dalyvaus žymus kal
bėtojai, chorai, Lenas iš Da- 
riauš-Gireho Posto su unifor
momis ir savo benu.

Po iškilmių bus gražūs pik
nikas

BIRUTĖS DAfežĖ
Visus kviečiame Komisija:

X. Saikus^ V. Andrulis, p-id
y. . . _ Lietuvių Tautiškų Kapinių, Garsinskiene. Koplyčia

, „ , į . > i . .............. . .... ... .... .................................... ,, N......

ATMINIMU DIENOS 
SPECIALAI

TOPPERS & COATS 
—vertybės iki $6.95 ...........

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

SPĖCIALAS

SLAČK SUITS
$1.98 vertybes ..................     $1.00

Visos vėliausios mados. Didelis stilių ir Spalvų 
įvairumas.

3 poros už .............................. $1.50
PAKETBUKAI

reguliariai $1.59 vertybės .... $1.00 
reguliariai $2.98 vertybės .... $1.98 

Balti, kombinuoti ir inidli-colors.

1Ū0TERIMS PANČIAKOS
Full fashioned chiffon, reguliari 69c 
vertybė. Vėliausios spalvos 59* 
—visos fhiėros ..........................

Bernice Dress and Lingerie Shop
3'437 ŠO. HALŠTĖD STREET

r . 1 r .... . .........

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LI^UOR 

CO. — Wholesdle 
4707 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTR1BUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
ęiCĘRQ,; ILL.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG hlSTANCE 
_ . . MOVING

Pęrkraustom forničius. pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam į farhias, ir kitus miestus 
Žema kauia. Mųsų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.

3212 Sd. Halsted St.
šaukit Tel. VICTORY 0066

• ĖOTOGRA1AS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis, užlah 
domis |r Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.
, 420. W. 63rd St....
Tel. ĖNG. 5883-5840
«si■ «■■■■!

6-ii Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

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

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

sveikatos klinikas r .
TONSILUS Cfl
Išima tJŽ ................
PRABUVIMAS $en nn 
RAtJDONGYSLIV $.į>C flH 
Išėmimas!'ir Ligon.
REUMATIZMAS $9 H f!
Grėita Pagelba ....... VL.UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija $1 HA
ir vaistai .................... * laVU
DČUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Skubus patarnavimas 
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Ėxvertai Beer Co’t Valytojai. 
6059 SO. WASI1TENAU AVĖ.

Tel. Hęmlock 7407 
CHICAGO.

Plumbers *Uhiori Local No. 130.
A. F. of L. nariai. f

YftA VAIŠIŲ iii NOTTibNS 
KRAUTUVĖSEA.

i mrnTv 1 įžanga visiems veltuiLIdlK I T uKUVt JOHN PILKIS, Savininkas Vištienos Pietus Tik...
... ■■■■■■■■____________ ___ ____  .. . ______________ _____ ______________ _______ . 4. -A ....... -
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Dar toli skurdo galas
(Laiškas iš Vilniaus)

Žiema baigėsi, ji šiais melstis 
buvo labai sunki ir žiauri, ypač 
beturčiams ir karo atbėgėliairis 
Vilniuje ir kitose Lietuvos vie
tose.

žiemos pagalbos komiteto 
įgaliotinis turėjo pasikalbėjimą 
su Vilniaus ir Kauno spaudos 
atstovais ir tame pasikalbėji
me paaiškėjo, kad ypač balan
džio mėnuo buvo sunkus be
turčiams Vilniaus gyventojams, 
nes tą mėnesį daugelis šeimd 
neteko butų, kai 23 d. (šv. Jur
gio dieną) baigėsi jų nuomos 
sutartys, žiemos pagalbos ko
mitetas susirūpino padėti varg
šams ir sumokėti už juos nuo
mą.

Nuomos sumokėjimo pagal
ba buvo teikiama tokiu bildu i 
žiemos pagalbos komitetas su
mokėjo savininkui pusę nuo
mos, o antrąją pusę turėjo su
mokėti socialinio draudimo 
skyrius, kurs veikia prie Vil
niaus savivaldybės.

Tokia pašalpa galėjo pasi
naudoti tiktai Lietuvos pilie

čiai ir tie asmenys, kurie patei
kė komitetui reikalinguš įrody
mus, kad jie turi teisę tapti 
Lietuvos piliečiais.

Manoma; kad balandžio mė
nuo tikrai buvo sunkus Vil
niaus varguomenei, bet tikima
si, kad darbininkąms pavasa
ris galės pagerinti būtį: Vilnių 
je balandžio mėnesį įvairiems 
darbams buvo reikalinga apie 
11,000 darbininkų.

Pirmoje eilėje gavo darbus 
Lietuvos piliečiai; pagaliau, ap
rūpinus darbu piliečius, imami 
ir karo atbėgėliai. šiandieninė
mis aplinkybėmis darbas yra 
kartu ir prievolė, ir privilegija.’ 
Darbai bus miškuose ir prie 
žemės ūkio. Prievartos, kaip 
informuoja žiemos pagalbos 
komitetas, nebus, tačiau tie 
darbininkai, kurie atsisakys 
nuo siūlomo jiems darbo, ne
teks teisės gauti pašalpos. Be to, 
ir į Estiją prašoma bent 3,000 
darbininkų iš Vilniaus.

Prūsijos Kunigaikštis \Vil- 
helih, 34 mėtų amžiaus, skai
tomas “Vokietijos sosto” į- 
pediniu, padėjo savo gyvy-, 
bę, kovodamas už Hitlerį, 
Belgijoje.

Naujos
1940 ir 1941

Radios
Pamatykite Jas

BUDRIKO
KRAUTUVĖSE

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

dėl Vakacijų

Dabar riianoma, kad vyrai ir 
moterys, kurie išlaiko šeimas, 
gaus darbus Vilniuje prie įvai
rių statybų. Tikimasi, kad apie 
3,000 karo atbėgčlių šį pavasa
rį grįš į Vokietijos užimtas bu
vusios Lenkijos sritis, t. y. į 
savo gimtines vietas. Dėka to 
fakto, truputį sumažės Vilniaus 
bedarbių skaičius.

Reikia žinoti, kad Vilniuje 
dar daug yra tokių žmonių, 
kurie neturi teisės tapti Lietu
vos piliečiais — tai yra įvairus 
karo atbėgėliai ir tie asmenys, 
kuriuos buvusi Lenkijos vy
riausybė iš kitų Lenkijos vielų 
siųsdavo į įvairias valdiškas 
vietas Vilniuje ir Vilniaus kraš
te. Kiek yra tokių žmonių — 
tikrai nežinoma. Tiksliau jų 
skaičiui nustatyti nuo balan
džio m. 1 dienos ligi' gegužės 
mėrt. 15 dienos vedama jų re
gistracija. Registraciją daro po- 
ličijoš p'areigūhai policijos nuo
vadose.

maisto produktus gauna urmo 
kainomis. Provincijoje tų leng
vatų nėra, todėl ir maisto pro
duktų pristatymas iš centrų pa
didina išlaidas.

Žydų organizacijos jau dabar 
rūpinasi tuo, kas bus, kai ateis 
kita žiema. Del to jos jau ruo
šia žiemos aprangos atsargas. 
Nepaisant to, kad dabar atbe- 
gčlių skaičius pradėjo mažėti, 
yra pavojus, kad, atėjus šiltes
niam orui, galės atsirasti ir 
naujų atbėgčlių iš kaimyninių 
valstybių. Nemanoma, kad šel
pimo darbas galės būti netoli
moje ateityje baigtas — jo dar 
pakaks ilgam laikui.

Kiek yra iš viso tų nelaimin
gų karo atbėgčlių Lietuvoje —- 
ir dabar dar negalima visai tik
rai nustatyti. Pasiteiravus prie 
Vidaus Reikalų Ministerijos įs
teigtame atbėgčliams tvarkyti

D idelis ty asir i n k i rnas
šibiiiis dienomis kalbėjai sų 

Amerikos žydų labdaros “Jdifit” 
draugijų atstovu Liėtuvojc 
amerikiečiu p. M. W. Beckel- 
nlUiiu, ( teifdudaniasiš apie jo 
darbą Lietuvoje.

P-as Beckelmanas nuolatos

Elektrikines Ledarinės 
pdtdUddamos daug 
pigiaus. Dabar 5 ir 6 
pėdų dydžio po$79-50 
$99.50, u i 4 50 iki 

$199-50

gyyėha Kaune ir kas savaite 
važinėja tfiėnai antrai į Vilnių, 
kur jo draugijų centro (Joint 
Distributiori Comrtfiiiėe)l , yra 
valgyti orimi ir išlaikomi žydai 
karo atbėgėliai.

Dabar Vilniuje /naft.iiiama

FE Pains in
TU E I E AC Money Back I n t L tbu IF IT FAILS
And-Other Functional Symptoms of 
KIDNEY WEAKNESSES

Taką KIDANS now .and relieve suftering 
and diacomforts of^Backache and Leg Pains 
—Freąusnt, Scanty and Burnidg Paasage—- 
Unnatural Qdox—Ipbs oi Energy—Head- 
aches. Diuiness, Nervousness—caused by 
functional Kidney and Bladder Disorders. 

•- Take KIDANS when Kidneys and Blad
der need help—when functional kidney dia- 
opders permit poisonous waates and acids, 
to remain in the blood. Relief often comes 
yyitb. the first treatment. In a few days, tho 
aymptoms should entirely disappear. They 
will rnake you feel better and Ipok bettor. 
Take KIDANS in time. Functional kidney 
weakneaa may prove aerioua. Remember 
KIDANS mušt satisfy or the trial is free. 
MONEY BACK GUARANTEE!

Deposit $1.00 with your druggist for two 
boxes of KIDANS. Ūse one box. If not 
entirely satisfied with RESULTS, return 
other box.to the šame druggist and your 
money will be refunded,: Start KIDANS 
Kidney Relief today^ KIDANS is sold by 
Rakštis Drug Store, 1900 So. 
Halsted Street.

Komisariate, man buvo paaiš
kinta, kad apytikriai jų yra per 
30,000, bet lig šiol dar registra- 
cijri nėra galutinai baigta. Sii- 
legistravimui Kliudo ir tai, kad 
įvairiose vietose yra pabėgėlių, 
kurie neįsiregistravo ir dažnai 
keliasi iš vienos gyvenamosios 
vietos į kitą, iš vieno miesto į 
kitą. 

• • •
Iš tų 30,000 atbėgčlių atė

mus 11,600, kuriuos maitina ir 
išlaiko žydų “Joint” komitetas, 
pasilieka dar 18,400 atbegėlių 
lenkų ir lietuvių. Lenkus dali
nai aprūpina Tarplaut’irs R ui- 
dohasis Kryžius, jr šelpimo 
darbą Lietuvoje dirba Lietuvos 
Raudonasis Kryžius, kurs tam 
reikalui turi du savo įgalioti
nius: vyriausiąjį įgaliotinį p. 
Stanciką Kaune, ir įgaliotinį p. 
Jurkūną — Šeinių Vilniuje.

Lietuvių atbčgė’ių rekalais 
tenka rūpintis pačių lietuvių 
labdaros organizacijoms, o lų 
musų tautiečių atbėgčlių yra 
per 4,500. Jų šelpimu, ypač šel
pimu mokslus einančio jauni
mo rūpinasi, kaip jau esu pra
nešęs užsienių spaudai, Draugi
jos Vilniaus Kraštui Remti Vy
riausiasis Komitetas (sutrum
pintai — V. K. R. Komitetas).

V. K. R. Komitetas, be to, 
rūpinasi ir šelpimu Vilniaus 
krašto varguomenės, ne atbė
gusios iš kitur į Lenkiją. Viena
me paskutiniųjų V. K. R. Ko
miteto posėdžių buvo aptartas 
drabužiu klausimas busimai 
žiemai. Buvo pareikštas pagei
davimas prašyti amerikiečius 
lietūvių padaryti vasaros metu 
rinkliavą šiltesnių drabužių vai
kučiams ir siųsti juos taip, kad 
jie pasiektų Lietuvą rudenį. 
Tai yra svarbu: iš anksto pasi
rūpinus, pagalba bus suteikta 
tinkamu laiku,ųšią žiemą buvo 
taip, kad 50 tonų Raudonojo 
Kryžiaus vardu siųstų šiltų dra
bužių iš Anglijos įšalo Švedijos 
pakraščiuose ir jie gauti Lietu
voje lik pavasariui artėjant.

Iš New Yorko Lenkijos Žydų1 
Federacija Amerikoje sausio 
mėn. 4 dieną išsiuntė apie 8,000 
svarų drabužių Žydų Pabėgė
lių Registracijos ir Išeivybčs 
Komitetui (kuriam pirminin
kauja p. Joųas Vileišis, o sek
retoriauja K. Vairas-Račkąus- 
kas), ir dar jų negauta ligi ba
landžio pradžios. Del to, turini 
galvoje karo meto sąlygos, žie
mai skirtus dalykus reikia siųs
ti būtinai iš anksto, nelaukiant, 
ligi prasidės šalčiai. —K. Vairas

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Šių metu biu

džete žemes , ukįui f-ėmti nurria- 
tyta ^ana stambios sumos, že
mės Ūkio Kūmams subsidijuo
ti skiriaiūa 7,200,000 Lt., že
mei rūšiuoti l'/OjbOO Lt, žemės 
ūkio mokykloms ir Kėdainid 
žirgynui 600,000 Lt, privati
nėms žemės ūkio mokykloms 
šelpti 292,000 Lt, Žemės Ūkio 
Akademijai 876,000 Lt, žemes 
ūkio tyrimo įstaigai 624,00!) 
Lt, veterinarinei pagalbai

(įskaitant ir veterinarijos aka
demiją) 1,882',000 Lt. Nepa
prastose išlaidose žem&s ūkio 
teikalamš numatyta 6,695,00'0 
Lt.

ViLi^itlS. — Iš Lenkijos at
bėgusių šelptinį Asmenų Lie
tuvoje yra dar apie 25,000, ne
skaitant internuotųjų. Tai dau
giausia būvę1 Lenkijos valdi
ninkai, pirkliai, namų savinin
kai ir pūti., ūkininkų labai ma
ža. Iš Sovietiį užimtų buv. Len
kijos sričių yra atbėgusių Lie
tuvon apie 3,00'0 asmenų.

PIRKIT NAtTM 
Chrysler arba Plymouth

Tai yra Geriausi Ir Gražiam! 
Automobiliai Amerikoj; moder- 
Liškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES 
“U WILL tlKĖ US” 

4030 So. Archer Avenne 
Phone Virginia 1515

LENČVUS
Išmokėjimai

per 9,000 žydų atbėgčlių ir apie 
2,000 įvairiuose Lietu^oŠ Mies
tuose ir miesteliuose,’ L y. viso 
apie 11,000 asmenį. kiekvie
nam Žmogui išmaitint Jdintas 
turi išleisti Vilniuje §0 riėntų 
dienai, viso — 9,280 liių įer 
dieh'ą, arba 278,100 litiįl įtie* 
nesį. čia, žinoma, nepriškailb-

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’Š BODY SHŪP 
610 32ri<l St.
v tėt Victory 0308 

AŠ suveldinu ir ištaisau
Prięinamą kainą 

Al. Gudaitis, Sav.

MASTEk WINDOW SHADE CO.
S. j. Voiidrak ; Tel. Lafayette 4560

Latigarii Uždžtagaliiš Pąddroin ątit Ūžsąkytno
FIRANKOM LAZDAS..MES NUMIe£tJOJAM IR U2KABINAM
TAVERNOMS, NAMAMS ,IR MbKYKLOMŠ .VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)
1

29-tas įspūdingas
Apvaikščiojimas ir

PIKNIKAS
Ketvirtadienį Gegužės (May) 30,1940

Pradžia 10 vai. ryto

Yra surengtas įspūdingas pro
gramas. Dalyvaus žymus kal
bėtojai, chorai, benas iš Da
riaus-Girėno Posto su unifor
momis ir savo benu.

Po iškilmių bus gražūs pik
nikas

BIRUTĖS DARŽE
Visus kviečiame Komisija:

X. Saikui V. Andrulis, p-id 
i Garšinskienė.

, nu i. ■■ i............

Lietuvių Tautiškų Kapinių 
Koplyčia

ATMINIMI) DIENOS 
SFECIALAI

Remkite Lietuvišką
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — VVholesale 
4707 Š. Halsted St 

Tel. Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam goriausi ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
....... ęiCERO, ILL.

—■1 ■ »■■■ i i — i....................

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

V , . MOVING
Perkraustom fornious. pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam į farriias ir kitus miestus 
Žema kaina. Mąsų Darbar. ga 
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.

Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOŪRAhAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis įr Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.
, 420 W. 63rd St.,.. 
Tel. ĖNG. 5883-5840

6-ii Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

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

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

Joseph F.
BUDRIU

Ėttrflitiirė
House

3409-21 S. Halsted Št.
Tol. YARDS 3088.

mas atbėgčlių aprengimas, bu
tai; medie nos pagalba ir kt. 
tiems dalykams taip pat turi 
būti numatytos nemažos su
mos.

Įdčmus yra tas faktas: Vil
niuje viėfio pabėgėlio išlaiky
tas kastuoju 80 cehtį dienai, 
b’ provincijos miesteliubsė žy- 
frritii daugiai!, kartais net ligi 
1 Lt 50 et. Trilp y ta dėl to, kad 
VilnMjė ina’itinimas yra masi
nis — “/bintas” y ta sudaręs 
sutartiš sM “Mriis’tū”, “Pieno
centru” # Lfetukiū”, iš kurių

Sėdimos Žarnos Ligoš 
(Pilės, Fistula, Fissure, Ulseriai) 

ir KYLA (Hernia)
Vinį 8,0QQ atsitikimų išgydytą— 
todęl .pątėisąiamą ir lįnano užtik- 
ripiĮnaš p0eąkiąanči^ pasekmių 
kiėkvįenam .mario gy.dorriam at
sitikime. žemas Mokestis. Leng
vus Mokėjimai. Viši gali pagyti. 
Ekzaminacija nekainuoja. Patir- 
kit vėliausius medikalius faktus 
iš knygeles dykai, kaip gali pa
DON CABtyi' ltfcCOWANt M. D. 
20 metų Specializuojasi sėdimos 

žarnos ligose^ ■
R. 1517, 25 E. JĄCKSON, Ch'icago 

Atdarą 9:3'0. iki 8 v. v.
Sekmadienį. 10 iki, .12 y. r.

Specialės Vertybės 
Atminimų Dienai

Užtikrinama, kad nieko ne
nustosite užėję į Bernice DresS 
and Lingerie Shoppe šiandien 
— priešingai, rasite specialių 
vertybių, skiriamų Atminimų 
Dienai. Kainos ant daug daly
kų specialiai numuštos, parū
pintas specialus s lakas ir vis
kas vėliausiuose stiliuose bei 
spalvose.

Bernice Dress and Lingerie 
Šhoppe yra ties 3437 Šo. Hal
sted gL Šiandien telpa jos skel
bimas Naujienose. Būtinai per- 
siskaityk.tė ir užeikite į krau
tuvę įsitikinti kokios čia pui
kios vertybės parsiduoda že- 
miauisia kaina. (Skelb.j

< k ė i hi rri ai N au ii cn < >se 
ęluoda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
VTa naudingos

SPECIALAS

topFERš & COATS
—vertybės iki $6.95 ...........

Visi uėtiaiisi stiliai ii' spalvos

PLAY SUITS
$1.98

SVEIKATOS KLINIKAS r . 
TONSILUS 
Išima tlž ...... .
PRABUVIMAS 
Ligoninėje ......

SLAinf SUITS

*13.50
*50.00

RAtlDONGlSLlŲ C.OC H H 
Išėmimas*ir Ligon. fciw«VV 
REUMATIZMAS $9 Afl 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija J •< Art
ir vaistai .................. I«UV
D0UGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė.. Chicago

$1.98 vertybės .................    $1.00
Visos vėliausios mados. Didelis stilių ir spalvų 

įvairumas.

$1.50

$1.00
PAKETBUKAI 

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

Balti, kombinuoti ir niūlti-colors.

^Moterims pančiakds
Full fashionęd chiffon, reguliari 69c 
vertybė. Vėliausios spalvoš 5S0 
—visos inieros

Skubus patarnavimas
Patenkinimas užtikrintas 

Stanley Mitchell Co. 
Ėxuertai Bcer Čo’i Valytojai. 
6059 SO. VVASHTENAU AVĖ.

TeL Hemlock 7407
7 CHICAGO.

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

Bernice Dress and Lingerie Shop
3437 ŠO. HALŠTĖD STREET

.....................................................

YRA VAISIŲ IR NOTT1ONS 
KRAUTUVRSEAi

i ifirnTv nnAiffr įžanga visiems veltui

LIutKI I bKUVtJOHN PILKis, Savininkas Vištienos Pietus Tik.
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Kanados Lietuviu Žinios
z

TRUMPAI APIE VISKI Iš TORONTO PADANGES
Ontario C. C. F. — socialistu 

suvažiavimas

Gegužes 24 ir 25 dienomis, 
penktadienį ir šeštadienį, įvyko 
Ontario provincijos socialistų 
(C. C. F.) septintas metinis su
važiavimas.

Suvažiavimas prasidėjo ge
gužės 24 d. iš ryto, The Audi
torium of the Sons of England 
Hali, antrašu 2 Berti st., To
ronto.

Ontario prov. socialistų dele
gatai suvažiavo dviems die
noms į “Anglijos Sūnų’’ audi
torijos salę ne šokiams, kurių 
mes turime kas šeštadienį, daž
nai net po kelis, bet diskusi
joms ir nustatymui planų, kaip 
ir kokiu keliu turi eiti darbi
ninkų klasė, kad pasiekus lai
mėjimo, pagerinti savo būklę. 
Suvažiavo iš visų Ontarios 
kampų skyrių delegatai ir afi- 
liuotų prie C. C. F. organizaci
jų atstovai.

Toronto Lietuvių Socialde
mokratų kuopa, kaipo dalis tos 
partijos, siuntė suvažiaviman 
vieną oficialų atstovą, kuris su
važiavime turėjo sprendžiamą 
balsą. Kadangi suvažiavimas 
įvyko gegužės 24 d., kurioje 
pripuola šventė (Victoria Day) 
ir daugelis lietuvių buvo liuo- 
si nuo darbo, todėl jie skaitlin
gai atsilankė -į suvažiavimą ir 
tuo parodė, kad ir mes lietu
viai darbininkai rūpinamės sa
vo reikalais.
SLA 236 kuopos susirink:mas

Vietinės SLA kuopos susirin
kimas įvyko sekmadienį, gegu
žės 12 d. Sus’rinkimas apsvars
tė visus klausimus, jų tarpe ir 
trečio delegato atmetimą į SLA 
seimą. Nutarta siųsti tik du de
legatus. Siame susirinkime! pa
keista sus:rinkimų diena. Pa
prastai susirinkimai įvykdavo 
po pirmos antrą sekmadienį. 
Dabar per vasarą SLA kuopos 
susirinkimai įvyks po pirmos 
antrą pirmadienį toje pačioje 
vietoje 8 vai. vakare. Sekantis 
kuopos susirinkimas įvyks bir
želio 10 d. 8 v. v.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
keletas narių leidžiasi suspen
duojami. Atrodo, kad Susivie
nijimo duobkasių lapeliai juos 
išgąsdino. Tie nariai tur būt 
tokie, kad Susivienijimas pir
ma mirs negu jie.

Labai gaila, kad nariai lei
džia save suspenduojami. Pri
klausydamas narys į SLA, daro 
gerą ne kuriam asmeniui ir ne 
tiek daug pačiai draugijai, kiek 
pats sau, apsidrausdamas save 
nelaimingame atsitikime — li
goje. Tas dažnai pasitaiko se
natvėje. Senų narių nepriima 
nei viena draugija, nei apdrau- 
dos kompanijos. Taigi senstant 
nereikėtų iš draugijos šalintis, 
bet reikėtų į ją rašytis, kad 
vėliau nebūtų vėlu ir nereikė
tų gailėtis.
“Graborių” šmeižikų reikalas

Toronto SLA 236 kuopa savo 
daugumoje yra pažangi. Bet 
štai užpereitame susirinkime 
buvo iškeltas sumanymas ap
svarstyti ir reikalauti Pildomo 
sios Tarybos, kad pastaroji im
tųsi priemonių sulig SLA kon
stitucijos nubausti tuos SLA 
duobkasius, mirtį pranašaujan
čių lapelių autorius, nežiūrint 
kas jie tokie yra.

Kiekviena organizacija ar 
draugija baudžia savo narius, 
kurie, būdami draugijoje, 
griauna ją. Inteligentiška baus
mė organizacijoje už biaurų 
organizacijos griovimo darbą 
gali būti išmetimas, jei draugi
jos turto nėra išeikvota, šiame 
reikale su lapelių vyrais įvyko 
musų pažangioje kuopoje ne
tikėtumas. Tas netikėtumas ap

sireiškė tame, kad išskiriant 
poros kuopos narių, nereikala
vo SLA griovikų bausti.

Pažangus nariai visi žino, 
kad tie lapeliai biauriai griau
na organizaciją ne tik čia pas 
mus Kanadoje, bet ir visoje 
Amerikoje. Taigi tylėti, nekelti 
protesto balso ir nereikalauti jų 
nubaudimo išmetimu iš SLA, 
kurią jie griauna, tai yra dide
lis musų pažangios kuopos ap
sileidimas ir nesirūpinimas sa
vo organizacija.

Motivuoti tuo, kad Pildomoji 
Taryba tegul daro taip, kaip ji 
išmano, nes ji turi teisę sulig 
konstitucija organizacijos ken
kėjus bausti, tai dar nėra mu
sų pažangios kuopos išmintis. 
Ypač musų kuopai tokia min
tis išminties neduoda. Nelabai 
tokia organizacine išmintimi 
musų pažangios kuopos nariai 
gali didžiuotis. Tiesa, kad Piki. 
Taryba lapelių biaurius auto
rius gali nubausti ir be musų 
reikalavimo. Ji tą teisę turi. 
Bet gyvenimo praktika rodo, 
kad šiais laikais nevisuomet ga
lima savo teise naudotis, nors 
teisė yra dažnai ir perdaug aiš
ki. Be kuopi] nuomonės ir rei
kalavimo vargu ar Pildomoji 
Taryba darys kokių žygių su 
organizacijos priešais-naikin to
jais. Mums žiūrint į šį reikalą 
per pirštus, jei Piki. Taryba 
juos nubaus/tų, tai lapelių komj 
panija lietų bjauriausias pa- 
mazgas-srutas ant Piki. Tary
bos. Kas nori už savo teisę bū
ti purvinamas? Faktas rodo, 
kad už savo teisę jei esi smir
dančia medžiaga purvinamas, 
šmeižiamas, keikiamas ir net 
“razba’ninkais” vadinamas, tai 
ar nėra pagrindas nuo savo 
teisės atsisakyti? Kad kelios de
šimtys kuopų pastatė reikalavi
mus bausti lapelninkus Pild. 
Tarybai, tas dar nereiškia, kad 
musų kuopa turi bijoti ko ar 
tylėti. Visos pažangios kuopos 
ir delegatai seime turi griežtai 
reikalauti Piki. Tarybos ir sei
mo tuos organizacijos kenkėjus 
nubausti, išmetant iš Susivieni
jimo, jų tarpe ir brolį Jurge- 
lionį, kuris nieko kito nemato 
kaip “razbaininkus” tuos, ku
rie pasišventusiai Susivieniji
mui dirba — aniuolais, kurie 
griauna.

Socialistų kuopos darbuotė
Socialistų kuopos pasitari

mas įvyko gegužės 12 d. šiame 
pasitarime papildomai buvo 
tartasi apie siuntimą atstovo į 
socialistų konferenciją Chica- 
goje. Nutarta, kad specialiai 
vykstančiam atstovui kelionės 
išlaidas padengs kuopa. Išlai
dos aprubežiuotos. Kuopos sek
retorius apsiėmė vykti, jei ap
linkybės leis. Bet jei jam aplin
kybės neleistų vykti, tai kuopą 
atstovaus kitas asmuo, tuo at
sitikimu draugė Indrelienė, ku
ri yra išrinkta nuo SLA kuo
pos į SLA seimą.

t
Taip pat nutarta paskirti du 

dolerius delegatui, kuris atsto
vavo C. C. F. Ontario socialis
tų konferencijoje gegužės 24 ir 
25 dienomis Toronte. Paskirtą 
sumą delegatas perduos tokiam 
fondui, kuris konvencijoje pa
aiškėjo daugiausia reikalingas 
finansinės paramos. Malonu 
matyti Toronto socialistus vei
kiant ir rūpinantis darbininkų 
geresnio gyvenimo kovos reika
lais.

Dar maloniau butų, kad visi 
save vadiną socialistais ir so
cialistinio judėjimo simpatikai 
stotų į . kuopą ir energingai 
veiktų organizuotai. Tik orga
nizuota ir organizuotai veikda
ma darbo klasė gali laimėti. 
Lietuviai socialistai bukime or
ganizuotos darbo klasės dalimi

Gražus May koncertas
Kaip ir kiekvieną pavasarį, 

taip ir šį gegužės mėn. 21 d. 
Toronto Public schools suruošė 
įdomų koncertą Massey Ha’l. 
Jo programą sudarė minimų 
mokyklų gabiausi vaikų cho
rai, kurie sujungti į vieną su
darė septynis šimtus bal ų, 
lengvai ir jautriai plaukiančių 
iš jaunų krūtinių, šiam didžiu
liam chorui dirigavo Miss N. 
Emily Tcdd, žymi muzike. 
Taipgi buvo ir gabiausi moki
niai smuikininkai. Jie sudarė 
bendrą orkestrą iš šimto vai
kų. Smuikininkų tarpe buvo 
ir lietuvis Alg. Šimonis, kurs 
priklauso Niagara str. school 
orkestre, šis orkestras du metu 
iš eilės yra laimėjęs antrą 
vietą konkursuose. Bendas 
smuikų orkestras pagriežė “Ali- 
ta” (Wild flowcr). Išėjo labai 
gražiai. Nors chore nedaug te
simatė lietuvių vaikų, vienok 
visai be jų neapsiėjo. Musų lie
tuvių jaunoji karta gražiai įver
tinama svetimtaučių tarpe. Cho
re viena iš talentingų mergai
čių dainavime dalyvavo Regina 
Straževičiutė. Ji baigia Public 
School ir jau rimtai pradėjo la
vintis dainavime. Studijuoja 
Toronto muzikos konservatori
joj. Nors Straževičiutė dar jau
na, bet atrodo, kad nejuokais 
siekia tikslo. Laimingo pasise
kimo.

Labai gražiai suvaidino, ma- 
ii vaikučiai iš Boyvmore Road 
kindergarten, pasakaitę, “The 
Shoemaeker and the elvcs”. 
Sunku visus numerius čia su
minėti, gana to, kad koncertas, 
buvo taip rūpestingai priruoš
tas ir taip sužavėjo žiūrovus 
savo įdomia programa, jog gra
žus įspudys- neišdils iki sekan
čio tokio koncerto, kitą pava
sarį. Patartina lietuviams gau
siau atlankyti tokius vaikų kon
certus, o ypač motinoms ir vai
kams.

Apsivedė J. Jurkonis.
25 d. gegužės įvyko vestuvės 

torontiečio Jono Jurkonio su 
amerikiete p-le Malvina Petrau
skaite iš East Vandergrift, Pa. 
Kadangi jaunosios tėveliai ir gi
minės negalėjo atvykti, ‘ai 
jaunoji pora, nekėlė labai iškil
mingų vestuvių, todėl jų vestu
ves torontiečiams, ' buvo visai 
netikėtos. Savo povestuvinėms 
atostogoms jaunieji vyksta jau
nosios tėviškėn. Ten mano kiek 
paviešėti, o vėliau gal ir apsi
gyventi. Joną Jurkonį ir Malvi
ną Petrauskaitę, sukurusius lie
tuviškos šeimos židinį, nuošir
džiai sveikinu ir linkiu daug 
laimes naujame gyvenime.

“Neteisingo” užmetimo dėlei.
Pastebėdama apie pertankius 

užgauliojimus nepatinkamų as
menų “replikomis”, net viešose 
vietose, norėjau tik įspėti kerš
to pilnus žmones, kad jau bu
tų laikas paliauti užgaulioji
mais siekti kultūros — meno 
ir vienybės, kuries neva visi 
trokštam. Tuo visai nesiskun
džiau ir užtarimo neieškojau, 
nes laimei šį kartą pati mažiau 
buvau paliesta negu kiti. Anaip
tol, tuo nemaniau ir nenorėjau 
įžeisti choro visų narių, o ypač 
jo jaunuolių, kurie man, kaip ir 
aš jiems, niČ nieku nesam nusi
dėję.

Mano menku supratimu, cho
ro geras autoritetas privalo rū
pėti ne tik rengėjams, bet kiek
vienam nariui, todėl atlankę

ir veikime. Niekas darbo žmo
nių būvio nepagerins. Tik mes 
patys galime pagerinti savo 
gyvenimą, tik organizuotai ko
vodami. —Darbininkas.

parengimą svečiai turėtų būt 
visi lygus, ir jeigu pag:ežą pa
vyksta išlaikyti ne’šlietą, t ;i to 
negalima skaityti prie kokios 
lai griežtos in .titucijos. Kaipo 
suaugę žmonės, turėtume ir be 
institucijų suprasti, kur ir kaip 
leistina elgtis. Kadmgi aš neį
vardijau, kuriame iš parengimų 
girdėjau replikas, tai jau tuo 
turėtų būti aišku, kad taikoma 
tik tiems, kurie nenori save su
kontroliuoti. Tai jus ir patys 
pripažįstate sakydami, kad 
jums neaišku “kas, kam ir ko
kiose aplinkybėse replikas siun
tė ir kuomet tas įvyko?” Jeigu 
taip, tai kamgi jums reikėjo at
siliepti jei nesate kalti?

Aš neprieštarausiu jums, jau
nuoliai, kad reikėjo nemalonu
mą su jumis išrišti, tai galima 
atlikti, tik tuo atveju, jei rei
kalas rišamas bešališkai. Aš gi, 
turiu atminty, kaip šališkai jū
sų įtakingi nariai reagavo į ne
tolimos praeities nemalonius į- 
vykius, įvykusius toje pat pa
stogėje, su kuria jus glaudžiai 
sugyvenate, taipgi tikiuosi, kad 
jus dar nepamiršot, kaip ska
niai buvo pajuokti tie, kurie 
pasipiktinti drįso nemaloniais į- 
vykiais. Geresnių pasekmių ne
sitikėjau nei dabar, todėl nie
kieno nepastebima pasišalinu, 
.šsinešdama nusivysimą. Gaila, 
kėd dar neatėjo laikas žiūrėti į 
visus kaipo į lygius lietuvius! 
Jei jums atrodo, kad kiekvienas 
žmogus turi teisę elgtis, taip 
kaip jam patinka, tai man at
rodo kitaip. Dažnai vieno žmo
gaus perdaug laisvas elgesys ar 
netinkamas išsireišk’mas, pa
kenkia draugijdinš, kuopoms ar 
chorams. Mums tai žinoma iŠ 
patyrimo. Norėjosi Le skirtumo 
matytis su visais lietuviais pa
rengimuose, kurių dažnai išsi- 
Igstam, bet jėirjįs pritariat ne
maloniems nuotikiams, todėl ir 
man belieka likti su tais, kurie 
pildo savo pažadą, nežengti ten, 
kur vien nemalonumais vaiši
ni.

Su jumis, kaip su jaunuoliais, 
polemikos vesti nemanau. Jums 
svetimi nemalonumai, nes jus 
jų dar nespėjot patirti. Kada 
jums teks turėti bendrų reikalų 
>u skirtingų įsitikinimų žmonė
mis, tada jus suprasite, ar vi
sada galima, taip elgtis, kaip 
patinka. Jus kaipo busimus vei
kėjus (tikiuosi lietuviškoje dir
voje) trokštu sulaukti rimtes
niais ir bešališkesniais negu 
mes esame.

Savo rašinio pabaigoje, mie
li jaunuoliai bandote -atreko- 
menduoti mane, kaipo turinčią 
daug priešų. Aš ir tai jums at
leidžiu, nes priešų, noriu tikėti, 
neturim nei jus, nei aš. Priešą 
vaizduojuosiu baisiu žmogumi, 
„ykojanciu iškrėsti žiaurią niek
šybę. Vadinti žmogų priešu, tik 
až tai, kad jis kitaip mano ar 
tiki negu “aš”, yra daugiau ne
gu žiauru. Pas mus, kaip ir ki
tur pasitaiko, tik blogos valios 
žmonių, dėl mažmožių nesuval- 
lančių pykčio, kurį lieja savo 
artimui visokiomis progomis.

Kadangi jumis, jaunuoliai, ir 
kitus rimtus choro narius aš 
gerbiu kaipo žmones, mums 
kaikada pasitaiko vienais ke
liais susitikti; todėl nuolankiai 
atsiprašau, jei mapo pavadini
mas “rengėjai” užgavo jus, Tie 
kurie vaizduojasi esą mano 
priešai, manęs kaipo paprastos 
pilietės, tai nei kiek neužgauna, 
taipgi nesumažina noro, pasitai
kiusiais reikalais juos aplanky
ti, taip pat žmoniškai, kaip da
riau iki šiol.

Šiuo pasiaiškinimu, baigiu su 
jumis, kaipo netikraisiais kalti
nimais bile kokias viešas pole
mikas, jei dar manote jų turėti.

? n o. i.

Nušovė Du 
Banditus

Du banditai buvo nušauti 
vakar po pietų, kai jie bandė 
apiplėšti Cragin Building and 
Loan Association “spulką”, ad
resu 5200 Fullerton avė.

Susišaudyme buvo sunkiai 
pašautas policistas Maurice 
Magner iš North avė. nuova
dos.

v 
t

SUDRIKO RADIO 
PROGRAMAS

Pereito septintadienio vaka
re Budriko radio programas iš 
WCFL stoties, 970 k. buvo ga
na gražus ir gerai išpildytas. 
Simfonijos orkestrą davė gra
žų maršą ir gerą polką; daini- 
n'nkai, Chapas ir Ona Juozai
tienė, duetu padainavo: Plau
kia sau laivelis, Aukso Miglos 
ir šaltyčius; vienu balsu — 
Ona Juozaitienė — “Visur Ty- 
}a”. Makalų šeima savo gyve
nimo dramoje pasiekė konspi
ratyvumo stadiją, kur kiti šei
mos nariai bando turėti sau 
gardžių juokų iš nelabai patin
kamos jiems draugės p-nios 
Petrauskienės. Kol kas tas jų 
šposas gerai jiems sekasi.

Kas atsitiks toliau, pamaty
sime tolesniuose vaizdeliuose.

Programas Rytoj
Kitas Budriko radio progra

mas bus ketvirtadienį vakare 
nuo 7 iki 8 vai., Chicagos lai
ku, iš stoties WHFC., 1420 k. 
Bus gera muzika, gražios liau
dies dainos, svarbus asmenų ir 
draugijų pranešimai ir Dėdės 
Pasakoriaus juokai.

— Radio Mėgėjas.

Diena Iš dienos]
>.................... • --------------------- —- - — _ .J I

ATOSTOGAUJA
FLORIDOJ

Prieš mėnesį ponia Aleknie
ne išvažiavo Floridan su sa
vo teta. Gegužės 2 d. apturė
jau nuo jos labai gražų laišku
tį, kur ame rašė kad Floridoj 
daug lietuvių daro pragyveni
mą iš vasarnamių. Rašė, kad 
visuomet šilta, tai priauga vi
sokių didelių paukščių, žvėrių 
ir žuvų, žmonės pusnuogi vaik
ščioja, maudos', tinginiauja.

Šiandien apturėjau nuo po
nios Aleknienės atvirutę, ku
rioje rašo, kad jau stotyje lau
kia Chicagos traukinio ją su
grąžinti namon. Jos teta pasi
lieka Floridoje gyventi pasto
viai pas jos dukterį, kuri te
nai užlaiko vasarnamį.

Mes visi laukiame laimingai 
sugrįžtančios ponios Aleknie
nės. Ji buvo išrinkta delegate 
į SLA seimą ir yra North West 
Moterų kliubo raštininkė. Ji 
mums daug papasakos ką ma
tė Floridoj. V. Faiza.

SVEČIAS Iš
CALIFORNIJOS

Šiomis dienomis lankėsi Chi- 
cagoje Lietuvos garbės konsu
latas J. J. Bielskis, iš Los An
geles, California, ir tarėsi su 
konsulu P. Daužvardžiu įvai
riais tarnybiniais bei tautiniais 
reikalais.

Konsulas Bielskis džiaugėsi 
didėjančiomis Californijoje lie
tuvių pajėgomis ir stiprėjan
čiu veikimu Los Angeles kolo- 
n joje. (Sp.)

SUZANA MAČIENĖ
SERGA

Praeitą penktadienį, geg. 21 
d., likosi išvežta į šv. Kryžiaus 
ligoninę plačiai žinoma ne tik 
Northsidėje, bet ir po visą pla
čiąją Chicago, p. Suzana Ma
čienė, gyv. po antrašu 3353 
Evergreen Avė. Serga sunkiai 
plaučių uždegimu.

Lankytojams patartina ko 
kas susilaikyti nuo lankymo, 
kol ligonis šiek tiek sustip
rės.

Labai gaila pp. Mačių, kad 
jų šeimą ištiko tokia skaudi 
nelaimė. — J. Tarulis.

Leidimus
(Chicagoj)
Anton Galich, 45, su Kathe-

rine Macikas, 41
Robert Stege, 23, su Beth

Sebastian, 24
Michael Malachesen, 21, su

Florence Levickis, 19
Edward Daujotis, 21, su Su- 

san Svinskunas, 21
Anthcny Rudis, 29, su Mary

Juozaitis, 25
Mendell Tichron, 24, su Stel

ai Sprogis, 23
George Burmeister, 25, su

Mildred Jost, 24
Joseph Swartz, 22, su Rose 

Stalmack, 20
James Magoon, 23, su Anas- 

tasia Burchent, 20
Jacob Koski, 28, su Erna 

Sohren, 27

Reikalauja
°crskirų

Pauline Barth nuo Jchn
Barth

Evelyn Suleski nuo Ray- 
mond Suleski

Elizabeth Nagel nuo August 
Nagel

MOKSLO BAIGIMUI...
ATMINIMŲ DIENAI

BALTI!!!
BOSTONS LEAD THE PARADE!!!

PUIKUS NAUJI PATERNAI. VISI NAUJI!!

SPECTATORS — PUMPS—RUDI IR BALTI

Didžiausias įvai
rumas Chicagoj e. 
Prie pat jūsų du
rų. Pasirink sa

vo stylių čia!Visos mieros. Visi ekspertiškai 
pritaikomi.

MES KAINŲ NEPAKĖLĖME.
WEGGIES—MULTICOLORS—SPORTS — ALLWHITES —

MĖLYNI IR BALTI —JUODI IR BALTI

NAUJI BALTI

98
ir aukšč.

GARSUS

Red Cross

f

BATELIAI MOTERIMS
Visi Nauji!!!

Didelis naujų paternų pasi
rinkimas.

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

Vyrams ir Jaunuoliams

Nauji Balti 
Rudi ir Balti 
Juodi ir 
Balti

0XF0RDS!!

Odiniai padai 
Crepe padai

MERGAITĖMS IR

Vaikams
Poli Parrott ir Star Brand 

Bateliai.

*2.45 *2.98 *3.45

GERIAUSIAS 
PIRKINYS 
CHICAGOJ

Prisitaikinkite 
DABAR!!

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

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

savo vaikui dabar.Pasirink
Mieros iki 3 ir visų pločių 

AA iki D.

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

Atdara Sekmadieniais iki 2:00 vai. popiet. Atdara Sekmadieniais iki 2:00 vai. popiet.
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JONO BURAGO PAMINKLUI STATYTI 
KOMITETO ATSKAITA

Šios aukos surinktos per sen
kamus draugus jau tilpo spau
doje:

J. Stulgaitis ..
A. Ambrozas
J. Jtiknis. ......
J. Skeberdytė

$25.00 
10.00 

. 2.70 

.. 1.45

Kapo pataisymas 6.40
G&Ss ...........      3.06
Garsinimai “Naujienose”

ir “Vilnyje” ...........  ; 6.00
Blankos aukų rinkimui 2?.0t) 
Bunko paves tikiėtai .... 2.25 
šįmet pataisymas kapo 5.60

Ivanauskiene 
Karaliūnienė . 
ftiarks ...........
Miščikaitiėnė 
Ptiriiškienė ... 
hagaūškienė . 
žSabukiėnė ....
^andargiėpė.....

Radviliškiečiai 
Nerengs Pikniko w 
Važiuosi “Jaunimo”
Cįdėaigėj nemažas būrys

Viso $40.00 •
Trys kiti draugai surinko 

$30.35 (Rinkėjų ir aukotojų 
vardai seka žemiau)

Aukojo J. Burago sesuo $5.00
Pelnas nuo vakarėlio

balandžio 25 d. 1939 .... 46.00
Surinkta aukų laike

Jonei Burago laidotuvių 19.30

Viso išmokėta ....... $118.90
Lieka komisijoj ......  $21.75
Komisijai

J. Stiil^aitis,
J. B. Bendokaitis,
P. Milerienė,-
J. Gulbirirenė

Bėndokaitis surinko:

Viso susidaro $140.65
Išmokėjimai

Paminklas $93.65

St. Vesas ...........
A. Andrulienė ...
Bernice Abrox ...
A. Deveikis .......
Ona Pemėikienė 
Veronica Vesienė
F. Abekas .........

PADĖKAVONĖ
A. Ona Tamošiūnienė, 

mirė 24 d. geg. ir palai- 
tapo Liet. Tautiškose ka-

kuri 
dota _ ___
pinėse, amžinai nutilus ir ne
galėdama atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo ją į 
tą t neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams, dėkavoja- 
me graboriui S. 1\L Skudui, 
kuris savu geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėjo ją į amžinastį, o mums 
palengvino perkasti nuliūdimą 
ir rūpesčius, dėkavojame grab- 
nešiams, visiems draugams ir 
giminėms, kurie suteikė gėlių 
vainikus, V. B. Ambrose už į- 
spudingą kalbą koplyčioj, vi
siems giminėms, ypač švoge- 
riui Jonui Tamošiūnui iš 
Grand Rapids ir pusseserei La- 
pienėnei iš Scottville, Mich., 
kurie atsilankė į pagrabą.

Moterei ir motinėlei sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę lieka,
Vyras, Antanas, dukterys 

- ■ • Kazimiera,- S o veri ja -ir 
Palmera, Sunai Frank ir

Leonard

O. Garčinskienė
O. Getting .......

Viso surinko

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip Yt 

DIDELIŲ KĄVRę 
BARGENAI

NeatMimta «xUL «ilO, 9x12, 9x15,11x19 
Verti htio f7 Del Dabar *3 iki $2I> 
5faujl QxO, 8x10. 0x12,. 12xią. 10^x14 
Verti *24 Iki *80. Dabar *16 Iki *12

15
Mle/oA 2^4 Iki 11x18, 40^, miolaidoH 
lOOO jardų karpetų po 50c Jard ir aukfič. 

200 >iaUja» Velvet 0*12 *18.50. 
300 Naujau YVIItonu 0x12 *34.50.

CĖECKER CLEANERS 
SANDELIAI.

6208-10 S. RACINK—Dienomis, 3 vakartiH

htio >7 fkl *65. Dabar *3 Iki $20

Ir aukidau. .
9x12 tikri/ orientallŲ. 50 kitokių

11 F* A Gėlės Mylintiems 11 K K A Vestuvėms, Ban- 
įj/Akietams, Laidotu- 

v 1 ** ■ ■ vėms, Papuoši- 
GELININKAS maras 
4180 Archer Avende

Phone LAFAYETTE 5800

H)vnn^s>xx>uėir 
I L.U ■ iii Ii IO Visas Pasaulio E . Dalis

KVIETK1NINKAS 
| Gėlės Vestuvėms. Banktefamš 

ir Pagrabams 
| 3316 So. Halsted Street 
Į x 1 Tel YAfiPS, 7308

$3.35
. 1.00
. 1.00

1.00
1.00

. 1.00

. .50
. .50

$10.10
J. Gulbinienė surinko

Brighton Pk. Mot. KI. 
P. Balickienė ............
A. Difcsas .................. .
J. Lendraitis ..............
S. Maukas ..................
J. C. Miller ................

E. Kelpk ........
Antanas Klein
Stanley Lipnik,

Petėr Mockus
John Urba ...

$2.00
1.00
1.00

. 1.00

. 1.00
1.00

.. .50

.. .50
.50

. .50

... .50

... .50

... .50

W. Brazauskas .........  25
V. Butkus ........................... 25
John Graber ....................... 25
A. Kalpokas ........................25
Wm. Kimickis ................ .25
O. Kipdericn®
Eva Mineika .... .25Eva Mineika .... e.
A. Praninskas .... 
Mrs. Burokienė .

HELEN SKALLĖŠri 
Gyvcho 3641 Mest 59th Št.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 26 d., 1940 m., sulau
kus 26 metų amž., gimus Chi- 
cago, III.

Paliko dideliame nubudime 
tėvelį Juozapą, seserį Mary 
Webster, 4 brolius: Alftėd, 
John, Frank . ir Charles ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė., J. F. Eudei- 
kio kopi. Laidotuvės įvyks 
penktad., gegužės 31 d., 9:30 
vai. ryto iš kopi. į Šv. Kry
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pąmaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į ■ Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Helen Skallesh 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą’ ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka:
Tėvas, Sesuė, Bfoliai ir kitos 

Giminės.
Laid. Djrekt. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

Atidertgirtias Paminklo Kapų Dienoje 
GUDAITISANTANAS
.Antanas Gudaitis, 70^8 Šo. 

Mtaplėwo'od Avė., miręs lapkf. 30 
d., 1939 m., palaidotas Tautiškose 
kapinės gruodž. 4 d. Pagerbimui 
mirusio Antano Gudaičio Kapų 
Dienoje, geg. 30 d., Tautiškoj 
kapinėse bus atidengtas pafnink- 
las, kur laike atidengimo cėrė- 
monijų, kvartetas sugiedos keletą 
tam tinkamų giesmių.

Velionis Antanas pąliko dide
liame nuliudiftie rtioterį Oną*, tris! 
dukteris, Pauliną, Anną ir Jad
vygą, .žentą Antaną Juškevičių, 
brOlį Tadą ir daugiau ginifriių.

Visi giminės, drangai ir pažį> 
starui malonėkit dalyvauti cetė- 
monijose atidarymo paminklo.

MOTERIŠ IR DitkTERYŠ

Visė surinko ......  $14.05
Pėtrdūelė fliiiler surinko

S. Waskėlis ....... 
S. Petrauskas....
K. Cėpūlis ........... 
M. Grakauskas .. 
A. Lungėvičia ... 
Jonas PabaršRd . 

’M. Ptefrėfa.........
C. K. Brazė ........
W. V. Marikūs ... 
Joe Markus ......
E. Mitėhėll ........
Mr. Šodeikis ___

Viso surinko

$i.ėo 
.55 
.50 

.. .50 
.50 

... .50 

. .50 

... .25 

. .25 
.25 

.. .25 
. .2'5

$5.30

Užsisakykite Knygų 
Apie Lietuvą
Stambieji prenumer ataria i 
knygos “Ecdnomič Reconstruc- 
tion of Lithuania after The 

World War”.
Kun. Valantiejus iš Watcr- 

bury, Conn., 12 egz. po $2.00 
—$24.00.

dakloriiį Kl. Jurgėliohį 10 egz. 
—$20.00.

Lietuvos Pasiuntinybė Wa- 
shingtone 10 egz.—$20-00.

Kun. Jurgis Paškauskas
Cfiicagos 6 egz.—$12.00.

Kun. C. E. Paufiohiš
Brooklyn, N. Y., 5 egz.—$10.00

Adv. J. W. Arisell-Andziū-
laitis iš New Yorko 5 eg.—$10.

Kun. B. Liubauskas iš tinti-

iš

Adv. F. J. Bago’čius iš Bos
ton, Masš-, 1 cgž., o likutį ski
ria knygos iš paremk $5.00

Chicagoj yra nemažas skai
čius Radviliškiečių, bet jiė iki 
šiol dat nėsusibure į klubą, 
kaip yra padūrę joniškiečiai, 
klovūiniėčiai, kupiškėnai, šti- 
valkiėčigi ir kiti. Vienok tie 
fa'dviliškįečiai, kėlios dešimtys 
šėiūiy, viso šūdararičių apiė 
Štt—80 ashienp, labai dažnai 
kfūvėū sueina ir kūrtu pralei
džia šėkrūadiehių popiečius be- 
škta'lthdami įvairiais sūvb kraš
to prišimiriiniais.

šiėmet radviliškiečiai, iš kar
to' buvo sumanę savo piknikelį 
rengti, bet šioįnis diehoiniš jiė 
žinomam West Sidės siuvėjui 
Petrui Maukui ir jo žmonai 
Mrs. Valerijai Mankienei vado
vaujant nus.it.aiie, kad vieton 
rengti nepriklausomą išvažia
vimą, jie visi “in corpore” vyks 
į laikraščio “Jaunimo” rengia
mas “Jonines” birželio 23 d. 
Simset Parke ir ten užsiregis
travę reikalingą skaičių stalų 
linksminsis.

“Jauhirho” redaktorius Juo
zas Poška šį radviliškiečių riu- 
(ūriihą maloniai priėmė iė iš
reiškė padėką ūž sa'vahoRravi- 
nhą paremti “Jauniiii’ą” ir po 
jė vėliava šusispiėtu'šnj Chiėa- 
gos lietuvių; jaunuolių „didįjį 
parefigimą. “Jaunimo” štabas 
ne tik kad rezervavo gražiau
sią dalį Sunset Parko ra'dviliš- 
kiečiains, bet pažadėjo dar ir 
išpuošti ir žinoma gražia iška
ba atžymėti, kad visi 
jog tai 
naši.

Ktm. Ąį wrcn-1
cė, .ftiasš., 2. egž>-7$4.00.

Tomaš VilcKiš, Lieluvūs 
Garbės Konsulas Mexico, 3 
egz. -— $6.00.

Adv. A. P. Lucas, iš Sche- 
riėctady, N. Y., 2 egz.—$4.00.

Kun. Jos. klėrdegan iš E. 
Vandergrift, Pa., 2 egz.—$4.00

Kun. Balkunas iš Maspeth, 
L. I.f N. Y., 2 ėgz.—$4.00.

Dr. Vėri.ciūs iš Brooklyn, N.

2 egz.—

210 užsi-

J. Laučiškis iš Brooklyn, 
Y., 2 egz.—$4.00.

Pranas Pūkas per 
iš Philadetphia, Pa. 
$4.00.

Iki šiol jati gauta 
mokėjusių prėriu
bet kad butų galima padengti 
spėmsdinimo išlaidas, prenu
meratų reikia mažiausiai 400 
ėgž. Manantieji šios knygos 
išleidimą paremti prenumera- 
to'ntfis, maloniai prašomi su 
užsakymais pdšiskubinti. Kny- 
g6s išleidimą užsakymais pa- 
rėmušiciriš nuoširdžiai dėkoju.

A. Siirtuti.%
16 W. 75th St.,

New York, N. Y.

Atidengs Paminklą 
A. Gudaičiui

Kapų Puošimo dieną, Tautiš
kose Kapinėse, bus atidengtas 
paminklas - velioniui Antanui 
Gudaičiui. Laike ceremonijij 
kvartetas, po vadovybe p. Ste
ponavičienės, sugiedos keletą 
giesmių.

Velionis Antanas mirė lap
kričio 30 dieną, 1939 m. Buvo 
labai gero budo žmogtis ir uo
lūs “Naujienų” rėmėjas. Pali
kė didėliame nuliūdime žmoną 
Oūą, tris dukteris, brolį Tadą 
ir daugiauš giminių.

Velionio atminimui 
dukterys palstatc 
Tautiškdse Kapinėse
gegužės 30 dieną kviečia gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti jo atidengimo cerfe- 
monijose’. A.,

žmona iT 
paminklų 
ir rytoj,

Kviečia

SUSIRINKIMAI
MARQUETTE PARK LIET. 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 yal. 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.

Skridimo Vadas
Ligget and Myers tabako ben

drove paskelbdama Chėsterfield 
cigaretų vajų birželio menesiui, 
vienkart, pavadino didelį orlai
vį, “Skridimo Vadą”, Chester- 
field vardu.

Tarpe kitų spėktakulinių 
skelbimų naujose serijose ma
tome New Yorko muzikalio tea
tro trupę, “iligher and 
Higher”, Douglas Fairbanks, 
Jr. ir kratomųjų paveikslų gar
senybę Gary Cooper, Poley Mc 
Cįintock bei Donna Dae iš Fred 
Waring Radio Programos. Kiek
vienas skelbimas traukia skai
tytojų dėmesį savo charakte
riais bei budu, kuriūo juos pri
veda prie supratimo tos “Ar 
rukai cigairetite, kurie paten
kina” sąvokos.

Be to, vajus yra papildomas 
gana gražiais ir originaliais iš
pardavimų paveikslais bei žur
naliniais skelbimais; paskui, 
krantas-nuo-kranto iš Fred Wa- 
ring “Pleasurė Time” ir Glenn 
MiIIer “Moonlight Sercnade” 
radijo veikalais didžiausiu ra
dijo tinklu. (Skelb.)

žinotų,
Radviliškiečiai lihksmi-

Atsišaukimas 
Į Lietuvius

CLASSIFIED ADS.

PAIEŠKAU TONY SVAIKAUS- 
KIO, Stanislovas Navickis, 2759 
Arsenai St., St. Louis, Mo.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

REIKALINGA MERGINA RES- 
TAURANTE pagelbėti. 6912 So. 
Western Avė.

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

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

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

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui, patikima, būti nakti
mis. Lawndale 5233.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
DARBUI, patyrusi; savas kamba
rys, vana, virti nereikia, lengvas 
skalbimas, eiti, prižiūrėti vaiką, 
mokestis. Columbus 4572.

REIKALINGA MERGINA prie 
namų darbo, ant vietos gyveni
mas. Butų geistina, kad mokėtų 
gaminti valgį. $12.00 savaitei, šau
kite Riverside 5150.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

> REIKALINGAS E^PERTAS 
elektrišinas prie namų darbų — 
senų ir naujų. Atsiliepkite laišku. 
Box 2363— 1739 So. Halsted St.

2

REAL ESTATE FOK SALE 
Namai-ŽemėPar davimui

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
BARGENUS

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

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.

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

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

ŠIOS DIENOS SPECIALAS
Kampas Richmond ir 66 gat., 6 

kambarių aukštos klasės mūrinis 
bungalovv, 3 karų mūrinis garažas, 
lotas 30x125 pėdų. Savininkas pats 
parduos. Dėl informacijų šaukti 
Republic 3714.

BRIGHTON PARK SPECIALAS
Kampas 45 ir Talman Avė. Krau

tuvė ir 3—4 kambarių flatas, karš
tu vandeniu šildomi, 2 karų gara
žas. Savininkas išvažiuoja, atiduos 
aukos kaina.

Artesian Avė. arti 71 gat. tik 
$6500 už aukštos klasės 6 kambarių 
mutinį bungalow, 
šildomas, 2 karų 
45x125, terminais, 
likusią mėnesiniai

Dėl informacijų 
Jurjevich.

ERNEST GEISSLER, 
2749 W. 63rd St. Hemlock 3400

karštu vandeniu 
garažas, lotas 
$1500 pinigais, 

iki išmokėsi, 
pasimaityti su F.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

ir kitus radviliškiečius 
pasekti

Pp. Manįųuns radviliškiečių 
grupės veiktoje'bei organizavi
me didelėj? reprezentacijos 
“Jaunimo” i Joninių piknike 
daug padeda) Mrs. Lileikis iš 
Marljuėitė (Rai'ko ir Mrs. Daili- 
doniš iš Bčidgęporto.

“Jatm'fmo’L redaktorius tuo 
pači ii atsikfeipfė į kitais pagal 
kilmės vietas SušibUrušiusi liė- 
tuvilte, kad jie pašekdafūhi ratd- 
vibškiečiį pavyzdžiu paširifiktų 
“JaiiUimo” išvažiavimą ša'vo 
pnvašariniam susiėjim’ui. Vie
tos, sako, visieųiš \ užteks ir 
visiems jiems išpuoš atskiras 
sekei jūs parkCr

“Jaunimo”, ketvirtasis nieti- 
hiš piknikas Joninių festiva- 
las įvyks sekmadienį, birželio 
23 d., Sunšėt Parke. —J. Į. S.

Kadangi šįmet Chicagoj į- 
vyksta keli seimai, į kuriuos 
suvažiuos žmonių iš visų lie
tuviais apgyventų mieštų, ra
giname visus puošti lietūviš-, 
kas 1 'tautiškas Kapines. Taį( 
yča ! viefii'ntelė, didžiausia ir 
tvirčiausia laisvosios 
inenėš organizacija,
atėję turim vieną ir tą patį 
liksią: turėti laisvę, ir laisvai 
būti palaidotais be bažnytinių 
ir barbariškų prietarų.

REIKALINGAS PAVIENIS, pus
amžis vyras, kaipo janitoriaus pa- 
gelbininkas resiirte. šaukite tarpe 
9:30 ryto ir 7 vakare. Crawford 
1959.

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

visuo- 
i kurių

kapinės ir laikosi nuošaliai 
visokio partyviškumo.

visuomenę prisidėti ir paremti 
kapinių lotų savininkų rengia
ntįjį piknikų Birules darže, ka
pinių' puošimo dienoje. Kapi
nių trustistai ir komitetas yra 
pri^irėhgę, kiek tik sąlygos leis 
priimti visūs svečius Birutės 
darže, kur visi tikrai maloniai

REIKALINGAS 3-čių RANKŲ 
kepėjas ir draiverys prie duonke- 
pyklos. 2924 W. 25 St. 8* vai. ryto.

BENDRAM RUOŠOS DARBUI, 
20 iki 30 metų amžiaus, angliškai 
kalbanti, patyrusi virimas papras
tas, lengvas skalbimas, vienas mo
kyklinis vaikas, savas kambarys, 
liudymas, $8 iki $10. Ravenswood 
7656.

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU prisidėt už partnerį 
su pinigais ir darbu prie lunch, 
sandwich, hamburger ir kitų val
gomų produktų. Art^a kokį kitą 
biznį. Turėt-Ar—Norčt-Naujai užsi
dėt? Rašyk Box 2361, 1739 So. Hal
sted Street, Chicago, 111.

FARMOS ’
Pardavimui ar manymui tikras lie
tuviškas dvaras. 124 akrai, 80 dir
bamos, 15 miško, 5 akrai ežero pil
na žuvų, gražios trobos, elektra, 
vanduo, visi kiti įtaisymai, tik 100 
fhy/ių nuo Chicagos. Nėra morgi- 
čiaus. Kaina $68uu—mažas įmoke- 
jimas.
80 akerų su budinkais—kaina $2500. 
10 akerų prie Kazimierinių kapi
nių. Kaina $2900.

Turime visokių kitokių bargenų, 
farmų ir namų.

C. P. SUROMSKIS 
6921 S. Western Avc.

Rep. 3713

BUILDING MATERIAL 
Statybai Materiolas

Sekmadienį 
Joniškiečių Kl. 
Piknikas

Įvyksta Spaičio darže

7 JOhiškiečių, Labdarybei ir 
Kultūros Kliubo susirinkimas 
įvyko gegužės 12 d. Hollywood 
Inn svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
Apsvarsčius kliubo bėgančius 
reikalus ir išdavus rengimo ko
misijai Leap year vakaro (įvy
kusio balandžio 21 d.) raportą, 
pasirodė, kad vakaras tliubui 
davė gryno pelno $52.15.

Toliau buvo išrinkti darbi
ninkai piknikui, kuris įvyks 
šekmacfiėnį, birželio 2 d., Juo
zo Spaičio daržė, prie 6’rienry

Rytoj Kapų Puošimo dieną, 
programas kapinėse prasidės 
11 vai. ryto. Koks bus progra
mas, yra pranešta kitur. Aš 
galiu tiek pasakyti, kad su 
programų nebūsite apvilti, nes 
šįmet turime gerą komitetą.

Vardan Visų truslistų, turiu 
padėkavoti poniai Marijonai 
Maciukevičicnci ir jos dukle- 
rėi, Marijonai, 1036 Ė. 93 SI., 
už puikią dovaną—Amerikos 
vėlidvą.

T rastis t as' P. Daubaras.

AŪTUS—TRUCKS FOR SALĘ 
Automobiliai ir Trokšti Pardavimui

Šios Dienos Specialai 
_  PAS _  

CENTRAL AUTO 
SALES and SERVICE

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

’38 PLYMOŲTH Sodan, Radio
ir šildytuvas ..................

’37 PLYMOŲTH,- Sedan.
Šildytuvas .......................

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

’36 PLYMOŲTH 4 durų, Sedan,
Šildytuvas .......................... $285

’35- DODGE 4 durų, Sedan,
Radio įr šildytuvas  ....... $245

’40 PLYMOŪTH 4 durų De Luxe
Sedan su Šildytuvu. Važiuotas tik 
3000 mylių už dideles santaupas. 
Daug kitų išdirbysčių ir modelių 
pasirinkimui. įkainuoti $25 ir au
kščiau lengvais išmokėjimais.

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

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

$445

$385

$395

$285

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH, už rakan

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

Policijos Parengi
mas Našlių, Naš
laičių Naudai

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

1 " '["■-XV " F’ ’.J" 1 "j * ... . .........  ’
SOIL—FOR SALE

J aoaženiiš—-Pardavimui
Tel. OAK LAWN 193—J-l. 

STANLEY GAVCUS 
Parduoda išpudintą žemę trąšąi, 6 
bušeliai $1.00—11 bušelių $1.50. 
Kreipkitės dėl kainų, dėl didesnių 
kiekių. Iškrausfomė nebrangia kai
na. Anglys tiesiai iš kasyklų. 110 
SOUTH RIDGELAND AVENUE, 
Worth, III.

šąhrii muzika šokiams, visokių 
skanių gorimų ir užkandžių, vi
sokių žaismių ir kitų įvairumų.

Jonišklėčių parengimai visa
dos' esti rūpestingai partiošia- 
mi svečią priėniiimuf ir JValink- 
smihimtii, tad ir Šitas piknikas 
ktte linkšmaš it* įvairite.

B. Vaiiekilnas.

Dabar parsiduoda tikiėtai 
Chicagos policijos departamen
to parengimui, “Sporto Dienai”, 
kuri įvyks birželio 29 d., 36 d.; 
ir liepos 7 d., Wrigley Fieki 
ir Comiskey Park laukuose. Tų 
dieną pelnas skiriamas fondui 
sušelpti še.’mas policistų, kurie 
žuvo eidami saivo pareigas.

Tiktai policisiai unifor/nuose 
tūri teisę iikiėtūs pardavinėti.

, TA VERNO KAMPINIO BARGE- 
NAS. Pamatykite ką $8,000 nu
pirks: gerai pastatyta 2 aukštų ply
tinį su 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; rėndos $137 į mė
nesį, be skolų, $4,000 įmokėti. Mr. 
Mi.ckevice, Rosain, 5933 So. Hals
ted St. Normai 3678 (didelis pasi- 
finkifnas kitbkių bargehiį).

fInAncė and loans
Finansai Ir Paskolos

bizniu ir fikčeriais

PASKOLOS DftL NAMU 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS & LOAN 
ASŠOCIĄTION OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

PARDUOSIU TAVERNĄ su vi
sais įrengimais ir laisniu greitai ir 
pigiai, nes savininkas išvažiuoja į 
ligoninę. 6500 S. State St., Tel. 
Wentworth 3643.

Remkitc tuos, kurie 
gą^sipasi 

"NAUJIENOSE”

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

PASKOLOS 
Ant 1-ttių ir 2-rų 

MORGICIŲ 
ęjreįta Veiklą—peri Terminąį 

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

2-ras aukštas.
ITarpe Marshfield ir Paulina gat'

RENDON TAVERNAS su visais 
įtaisymais arba parduosiu pigiai 
barus ir fikčerius. Štorą išrenduo- 
siu kitam bizniui. 3G00 So. Emerald 
Avė. Tel. YARDS 51/37.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”
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Rytoj Kapų Puošimo
Dienos Iškilmes

Tautiškos Kapinės Rengia 
Įspūdingas Apeigas

NAUJIENOS, Chicago, III

N AT’.IIENU-A CME Tpb'photo
LOUVAIN, BELGIJA. — Belgijos miestelis po bombardavimo. Pritruko net

ir, ambulansų. (Iš Paryžiaus, via Clipper Neiv Yorkan).

D A R B O
Trečiad., gegužės 29, 1940

TYRINĖS SKUNDĄ PRIEŠ 
REPUBLIC STEEL CORP.VAKAR CHICAfiŪJE

® 34 metų darbininkas Martin 
Bena, 1116 Lincoln st., North 
Chicago, buvo lengvai sužeistas, 
kai mažas lėktuvas, kuriame jis 
skrido, nukrito 50 pėdų Wau- 
kegan airporte. Bekylant, mo
toras staiga “užspringo”.
• Du piktadariai atėmė $90 
nuo Maudei Mišką, savininko 
gėrimų krautuvės, adresu 5943 
Divišion street.
• Washington Parko lagūnoj 
vakar prigėrė 14 metų berniu
kas, Robert H. Brown, 6318 
Evans avenue.
• leloj, ties 3118 Ohio st., du 
piktadariai užklupo apdraudos

Garnet L. Patterson, vietinis 
Darbo Santykių Tarybos direk
torius, praneša, kad birželio 10 
d. taryba tyrinės skundą pa
darytą prieš Republic Steel kor
poraciją. Skunde sakoma, kad 
korporacija grąsino perkelti sa
vo dirbtuves iš South Chica- 
gos ir Grand Crossing, jeigu 
darbininkai stos į nekompani- 
nes unijas, ir kad korporacija 
vartojo šnipus sekti darbinin
kų unijinį veikimą.

Skunde taipgi reikalaujama, 
kad korporacija atiduotų dar
bus ir atmokėtų už sugaištą 
laiką streikieriams, kurie išėjo 
į streiką tarp spalių 11 d., 1937 
ir spalių 18 d., 1938.

Kapų Puošimo Dienos Apeigų Tautiškose Kapinėse 
PROGRAMAS 

(Pradžia — 11 vai. ryto)

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

10. M. Vaidyla, “Sandaros” redaktorius
11. Benas
12. Dariaus-Girėno postas.

Kapu Puošimo arba 
Atminimo Dienos 
Reikšmė

Rašo Dr. A. L. Yuška

Jungtinių Valstijų šiaurines 
valstijos turi paskyrusios met. 
vieną dieną legale švente at
minimui pagerbimui ir papuo
šimui kapu, tų kareiviu, kurie 
liko užmušti ar sužeisti Civi- 
liame Kare. Gegužės (Mojaus) 
30 dieną tam yra paskirta ir 
švenčiama visose šiaurinėse ir 
vakarinėse valstijose. Dabar 
visi žmonės, netekę savųjų— 
ją švenčia.

Pietinėse valstijose tą dieną 
vadina: “Konfederacijos At
minimo Diena” t. y. “Confe- 
derate Memorial Day”, ir 
švenčia ne gegužės 30 dieną, 
bet skirtingos valstijos švenčia 
skirtingas dienas ir skirtin
guose mėnesiuose. Pavyzdžiui: 
Ala., Ga., Miss., ir Fla., šven
čia balandžio 26 d., N. C. ir 
S. C., švenčia gegužes 10; 
Tenn., švenčia gegužės mėne
sio antrą penktadieni; La., 
Kas. ir visos kitos pietinės val
stijos švenčia birželio 3 dieną 
t. y. Jtfferson Davis’o pietinių 
valstijų prezidento, gimimo 
dieną. Tik dvi valstijos: Idaho 
ir Texas, visai nešvenčia kapų 
Puošimo arba • Atminimo died
uos.

Civilis Karas.
J. V. Civiliam kare, pietinės 

valstijos kariavo prieš šiauri
nės valstijos per keturis me
tus, t. y. nuo 1861—1865.. Karo 
obalsis buvo paliuosavimas iš 
vergijos negrų, kuriuos pieti
nės valstijos skaitė “nuosavy
be”, kurią galėjo pirkti ir par
duoti lygiai kaip ir kitą savo 
turtą. Kada J. V. žmonose ir 
NVashingtone pradėjo kilti 
mintys, kad juodus žmones 
laikyti vergijoje, apšviestoje 
valstybėje yra nepadoru, Jef- 
ferson Davis iš Mississippi val
stijos buvo senatorium Wash- 
ingtone. Jis buvo veiklus poli
tikas, pirmiau buvęs viršininr 
ku kariuomenėje ir valdžios 
kabineto nariu. Jefferson Da
vis, būdamas geras kalbėtojas, 
aiškiai ir daug kalbėjo prieš 
sumanymus pietinėse valstijo
se vergaujančius juodžius pa- 
liuosuoti. žinoma, tuom jis į- 
gijo didelės ' įtakos tarp tų

valstijų ūkininkų, kurie taip
gi buvo nepatenkinti šiaurinių 
valst. užsimojimu atimti iš jų 
turtą, t. y. vergus.

Taigi Jef. Daviso pastango
mis, vienuolika pietinių valsti
jų atsiskyrė nuo J. V., ir suor
ganizavo konfederaciją, J iš
rinkdami Jef. Davis preziden
tu. 1861 metais paskelbė savo 
nepriklausomybę, ir pasiprie
šino Jungtinių Valstijų vald
žiai, kurios prezidentu tuo lai
ku buvo Abraham Lincoln. 
Prez. Lincolnas tuoj paskelbė 
karą konfederacijai.

Karas buvo nelygus. Šiauri
nė J. V. buvo daug tvirtesnės 
karo ginklais turėjo skaitlin- 
gesnę kariuomenę ir didelį 
karo laivyną. Pietinių valsti
jų Konfederacija turėjo gerai 
disciplinuotą kariuomenę ir 
viena iš geriausių karvedžių 
generolą Lee, bet karo pabūk
lu neturėdami, buvo priversti 
slaptai.pirktis iš šiaurinių val
stijų fabrikų arba parsigaben
ti iš svetimų šalių. Žnoma, J. 
V. kariuomenė ir laivynas ne- 
daleido svetimoms šalims juos 
įgabenti. Konfederacija, nors 
be daugelio patogumų, visgi 
narsiai kariavo apie keturis 
metus laiko prieš daug tvirtes
nes šiaurines valstijas, bet ga
linu buvo priversta pasiduoti 
ir atsisakyti nuo juodveidžių 
vergų.

Tokiu budu juodosios rasės 
žmonės iš vergijos buvo pa- 
liuosuoti ir šiandieną, turėda
mi lygias teises su baltosios 
rasės žmonėmis, gali laisvai 
gyventi.

Tie Tegali Suprasti—
Tik žmonės, kurie yra ka

riavę ir nukentėję tegali su
prasti ir atsiminti karo žiau
rumus. Kiek vai;go, alkio ir 
šalčio žmonės kariaudami tu
ri pakęsti! Kiek sužeistųjų 
jaunuolių kankinasi skaus
muose, ir kiek tūkstančių gy- 
.vybių be laiko žūna! Pagal
vokite, laike Civilio karo vie
na pora čebatų kainavo $150, 
o miltų viena statinė $300.00! 
Taigi, ne be reikalo daugelis 
žmonių, sulaukę Atminimo 
Dienos, ją iškilmingai mini. O 
kiti, kurie nėra dėl karo nu
kentėję arba nežino atminimo 
dienos reikšmės linksminasi ir 
dainuoja.

• Dabar yra aišku, kodėl pie-

Kapų Puošimo 
Dienos Paradas 
Vidurmiestyj
Parodys* Naujus Karo Pabūklus.

Rytoj, 2-trą valandą po pietų, 
Michigan gatve maršuos Memo
rial Day paradas, kuriame daly
vaus Chicagos garnizono ka
riuomenė, veteranų organizaci
jos, skautai, nacionalė gvardija 
ir t. p. Paradą priims guberna
torius Horneris, kiti aukšti val
dininkai ir vietos armijos gene
rolai.

Eisenoj garbės vietą užims 
neskaitlingas ir kasmet retėjan
tis Civilio karo veteranų bure- 
li(s.

Paradas bus tuomi įdomus, 
kad kariuomenė jame pirmą 
kartą parodys naujausios rū
šies ginklus, kurie dabar svar
bią rolę lošia Europos mūšiuo
se. Sekdama tenykščių mušiu 
pamokomas, J. V. karitiomcnė 
didelę dalį savo spėkų motori
zuoja.

Neskubina Taksų 
Mokėti
Birželio 1-mą—Paskutinė diena.

Chicagos ir priemiesčių gy
ventojai šiemet nelabai skuba 
1939 metų taksus mokėti. Per
nai, iki gegužės 28 d., apskričio 
iždas taksais buvo surinkęs 
$45,995,846, o šiemet tesurinko 
$30,889,227. Tuo pačiu laiku 
žymiai pakilo protestuojamų 
taksų skaitlinė, nes savo sąskai
tas po protestu moka beveik 
visi namų savininkai.

Paskutinė diena pirmą taksų 
dalį sumokėti yra birželio 1 d. 
Po to reikės mokėti pabaudą.

Gražiai Palaidojo 
Oną Tamošiūnienę

Gegužės 27 d. Tautiškose ka
pinėse tapo palaidota Ona Ta
mošiūnienė, sena 18-tos apylin
kės gyventoja.

Ji mirė gegužės 24 d. ir pali
ko didelę šeimyną, vyrą, tris 
dukteris, du sunu, žentus ir 
daug ktių giminių.

Laidotuvės buvo didelės ir į- 
spudingos. Jų metu V. B. Am
brose pasakė gražią kalbą.
. Jonas Tamošiūnas, atvažiavęs 
iš Grand Rapids veliones laido
tuvėms, nori padėkoti chicagie- 
Čiams draugams ir giminėms už 
gražų priėmimą ir gražų laido
tuvių sutvarkymą. (Sp.)

tinęs valstijos nešvenčia Atmi
nimo dienos kartu su šiauri
nėmis valstijomis. Dėl to, kad 
jų interesai yra skirtingi. Ka
da jie švenčia Atmjnimo die
ną, jie apgailestauja ne tik žu
vusių kareivių, bet ir bran
gaus turto, t. y. vergų, kurių 
nustojo dėl karo.

AUTOMOBILIU 
NELAIMĖSE -

Vakar ir užvakar žuvo seka
mi žmonės:

Garrett Kanouse, 4 metų 
berniju’kas, 6502 Greenwood 
avenue.

Gavęs penktuką nuo savo 
tėvuko jis bėgo skersai gatvę 
| krautuvę saldainių nusipirk
ti, ir pakliuvo po automobiliu.

Taipgi žuvo:
Si’dney M. Edelstein iš Elm- 

hurst, III.;
Abe Gordon, 52, nuo 2127 S. 

Harding avenue;
Henry Paschen, 64, 2010 Ad- 

dison;
Angelo Catardi, 2827 So. 

Michigan avė., ir
Mrs. Edward Black, 1870 

Howe street.

“Blossom Time” 
Per Radio t ‘

Ryt Vakare IV. G. N.
Tiems, kurie matė ‘Pirmyn” 

choro pastatytą operetę, “Blos- 
som Time” (“Kai Gėlės Žydė
jo”) bus įdomu žinoti, kad ry
toj vakare visas veikalas bus 
transliuojamas per radio.

Transliaciją rengia radio 
stotis W. G. N., ir ji įvyks 
tarp 9-tos ir 10-tos vakare, 
Chicagos laiku.

Veikalą taipgi perduos ra
dio stotys kitose Amerikos 
dalyse, kurios priklauso prie 
Mutual Ęroadcasting stočių 
tinklo.

Vadovaujamas roles pildys 
sekami dainininkai: Marion 
Claire—Mitzi; Igor Gorįn — 
Schubertas, ir Michael Part- 
leitt—Barbnes Schoberis.

i

“Pirmyn” Operetę Kartos
Beje, “Pirmyn” choras “Blos

som Time” pakartos šį rudenį, 
apie spalių mėnesį Chicagoj, 
ir rengiasi veikalą pastatyti 
keliose kolonijose pž Chica
gos ribų.

Išgelbėjo Nuo 
Mirties Ežere

Prie Kenosha^ Wią„ krantų 
sargyba išgelbėjo nuo mirt’es 
pavojaus tris Waukegano biz
nierius, H. H. Peterson, WilL 
iam Collins, ir l|.' L. Corke. 
Sekmadienį jie išplaukė ežeran 
mažam, 27 pėdų laive, ir už ke
liolikos mylių nįo kranto laivo 
motoras sugedo. Išbuvo jie eže
re nepilnai tris' dieįias.

't 4

Tazewell apskričio teisme 
evanstonietis A,dolph Filardo 
užvedė bylą prįeš Pekin mies
to valdybą reikalaudamas $1,- 
000 atlyginimo ‘.už sudeginimą 
jo automobilio pereitą šešta
dienį. Automobjliu į Pekin va
žiavo grupe Chicagos komu
nistų dalinti savo partijos lite
ratūrą. Vietos gyventojai auto
mobilį sudeginot ’

“Hitleris Nebus Prie 
Chicagos, New 
Yorko Vartų —

.Jeigu Amerika Pagelbės 
Talkininkams”

Žymus Chicagos universite
to mokslininkas Morlimer Ad- 
ler universiteto laikraščio 
“Daily Maroon” vedamąjame 
vakar atvirai išėjo už pagalbą 
talkininkams, ir tarp kitko sa
ko:

“...Jeigu mes (Jungtinės Val
stijos) dabar pagelbėsime tal
kininkams nuvyti Hitlerį nuo 
Londono ir Paryžiaus vartų, 
mums nereikės ruoštis jį išvy
ti iš New Yorko ar Chicagos-

Jo argumentas pamatiniai 
tas, kad Jungtinėms Valsti
joms dabar bus daug pigiau 
pagelbėti talkininkams Vokie
tiją sumušti, negu leisti Hitle
riui įveikti Angliją ir Franci- 
ją ir tada bandyti jį sumušti.

Negalima užginčyti, sako 
prof. Adler, kad ilgainiui Hit
leris bus prie New Yorko var
tų, jei jam pasiseks užimti 
Londoną ir Paryžių.

—i - \
“Burdingierius” 
Pašovė Gaspadinės 
Sūnų Laike Ginčo

Susibarė dėl jos palikimo.
Dėlto, kad burdingierius grie

žtai pasipriešino savo gaspadi
nės nutarimui permainyti savo 
testamentą, kuris buvo parašy
tas burdingicriaus naudai, gas
padinės sunūs, John Kava- 
naugh, 42 metų, 906 N. Marsh- 
field avė., šiandien guli Šv. Ma
rijos ligoninėje, sunkiai sužeis
tas.

Advokatas Alex Borūcki, 
1011 N. Ashland avė., kuris bu
vo pasamdytas parašyti naują 
testamentą, paaiškino polic’jai, 
kad Kavanaugh’o motina, Jose- 
phine Stosis, 64 metų, 2247 
Hubbard st., dabartiniame tes
tamente turi užrašiusi savo na
mą burdingieriui, Alcx Lies- 
kovskiui.

Kada ji nutarė permainyti 
testamentą, norėdama palikti 
namą sunui, kilo ginčas ir Lies- 
kovsky buk paleido šūvį į jo 
krutinę. Lieskovsky yra areš
tuotas.

Florsheim Shoe 
Uždirbo $510,000

Chicagos Florsheim Shoe 
Company bendrovė skelbia, kad 
per paskutinius šešis , mėnesius 
padarė $510,670 gryno pelno, a- 
pie $7,000 daugiau, negu per 
užpereitus šešis mėnesius.

Šerai Chicagos biržoj ir gru
dai javų biržoj krenta kasd’en, 
bet bendrovių apyvarta dabar 
yra didesnė, negu per pasku'i- 
nius kelis metus if didesni yra 
h* pelnai, šėrąi krenta daugiau
sia dėl įvykių Europoj.

bendrovės agentą, Thomas 
Chanskį, nuo 305 N. Central 
Park avenue, ir atėmė $127.03.
• Rytoj susisiekimui bus ati
darytas Damen avenue prailgi
nimas, jungiantis abu gatvės 
galu, tarp 74-tos ir 79-tos. Da
bar Damen eis nenutrugdoma, 
nuo 43-čios iki 87-tos.
• Gaisras padarė apie $2,500 
nuostolių “supermarket” krau
tuvėj, adresu 47-51 East Gar- 
lield bulvaras.
e Prie 87-tos ir Ingleside ave
nue, užsidegė 87-tos gatvės li
nijos gatvekaris. Visi keleiviai 
išsigelbėjo. Gaisras kilo iš pra- 
sitrynusių vielų.

Susikalė Gatveka- 
riai, Sužeidė
10 Žmonių
Nelaimė prie Kedzie ir Madison.

Vakar rytą prie Kedzie ave
nue ir Madison gatvės susikūlė 
du gatvekatiai, abu Madison li
nijos. Vienas stovėjo prie kam
po ir ėmė pasažierius. Antrasis, 
atvažiavęs iš užpakalio, nespėjo 
sustoti ir trenkė į stovintį. Visi 
sužeistieji buvo pirmam gatve- 
karyj.

Sprendžiant iš pavardžių, su
žeistųjų tarpe lietuvių nėra, 
nors didelis skaičius lietuvių 
Madison gatvės liniją naudoja.

Sunkiausiai sužeisti buvo 61 
metų John Daley, nuo 3220 Le- 
xington street, ir 66 metų Tho
mas Courtney, 101 S. Francis- 
co avenue.

Antrojo gatvekario motormo- 
nas, Walter Stahl, 114 South 
Western avenue, sako, kad “ne
gali išaiškinti kaip nelaimė įvy
ko”.

Talkininkai Supirki
nėja Mažus Lėktu
vus Chicagoj

Nuo fabrikų ir nuo privačių 
savininkų talkininkų atstovai 
Chicagoj ir kitur supirkinėja 
mažus lakūnų lavinimui ir pri- 
vatiškiems pasivažinėjimams 
naudojamus lėktuvukus.

Talkininkai juos žada naudo
ti karo fronte kooperavimui su 
artilerija laike bombardavimų. 
Pakilę virš fronto tuose lėktu- 
vukuose lakūnai nurodinės ar
tileristams kūnas vietas bom
barduoti.

Agentai už lėktuvus moka iki 
$3,300.

Billings 
Chicagoj

Vakar % Chicagoj lankėsi 
Warren K..Billings, nekaltai 
Californijoj išsėdėjęs kalėji
me (su Tom Mooney) 22 me
tus už bombą vPreparadness 
Day parade, San Francisco.

Jis pareiškė, kad J. V. per
daug isteriškai ima kovoti su 
5-tąja kolona.” Dėl panašios 
isterijos, sako Billings, ir jis 
nekaltai į kalėjimą pateko.

BAUDŽIA SAMDININKUS 
UŽ NETEISINGĄ REKORDŲ 
VEDIMĄ

Samdininkai, kurie neužlaiko 
pilnus rekordus darbininkų va
landų ir algų, arba tuos rekor
dus neteismgai veda, bus aš
triai baudžiami, pareiškė Tho
mas O’Malley, direktorius Dar
bo Departamento Algų ir Va
landų skyriaus Chicagoj.

Kadangi tie rekordai užtik
rina darbininkams teisngą at
lyginimą, tai jų iškraipymas 
gali nešti nuostolius darbinin
kams.

Neseniai Central Pattern and 
Foundry kompanija, 3737 So. 
Sacramento avė., ir jos prezi
dentas, Frank P. Battle, turė
jo užs mokėti po $1,004 baus
mės už neteisingą rekordų ve
dimą, ir turėjo darbininkams 
išmokėti $5,188.95 daugiau al
gomis. Kompanija buvo kalta 
iškraipymu rekordų, nemokėji
mu žemiausios legalės algos, 
ir nemokėjimu laiko ir pusės 
už “overtime”.

x
Goldsmith Pickle kompanija, 

4935 S. Racine avė., neseniai 
gavo įsakymą išmokėti 227 dar
bininkams dar $6,120.11 algo
mis.
ATLYGINIMAI 
DARBININKAMS

Nuo spalių 24 d.,. 1938, vie
tinio algų ir valandų skyriaus 
pastangomis darbininkams bu
vo išgauta beveik $200,000 už
silikusių algų. Atlyginimas bu
vo išgautas tiems darbinin
kams, kurie nebuvo mokami 
“min'mum” algas, tai yra 30 
centų į valandą, ir laiką ir pu
sę už “overtime” — po 42 va
landų j savaitę.

štai yra keletą vietinių kom
panijų, kurioms šįmet buvo įsa
kyta išmokėti savo darbinin
kams pridedamą atlyginimą:

National Carloading Corp., 
1100 S. State st., turi primo
kėti $2,912.35 — 31 darbinin
kui.

Gardner and Company, 2309 
Archer avė., turi primokėti $1,- 
919.92 — 45 darbininkams.

Universal Battery Co., 3410 
S. LaSalle st., $501.87 — 6 dar
bininkams.

Eureka Paper Bcx Corp., 
811 W. Evergreen avė., $278.31 
— 5 darbininkams.

Terre Paper Box Co., 18?1 
S. Bishop st., $239.94 — 63 
darbininkams.

B. Kremer and Co., 669 W. 
Roosevelt rd., $227.13 — 3 dar- 
b ninkama.

Godett and Gross Co., 337 
S. Franklin st., $153.01 — 3 
darbininkams.

May and Halas, Ine., 37 S. 
Wabash avė., $131.55 — 11 
darbininkų.

• Prie 70-tos ir Comell nežino
mas piktadaris užpuolė ir skau
džiai sumušė 18 metų mergaitę, 
Ruth Erickspn, 6953 East End 
avenue. Kirto per veidą taip 
smarkiai, kad sulaužė jai žan
dikaulį.




