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ieško Pri
PABALTIJO VALSTYBIŲ PASIENIU SOVIE 

TAI PASKELBĖ UŽDRAUSTA ZONĄ
Popiežiaus nuncijus mato Rusijos karą su 

sąjungininkais
CHICAGO, geg. 31. — Ket

virtadienį pasirodė pranešimas, 
kad Rusijos premjeras Molotov 
įspėjo Lietuvą dėl “vogimo” 
rusų kareivių, kurie yra laiko
mi Lietuvoje.

Penktadienį kiti pranešimai 
kalba, kad Stalinas planuojąs 
paskelbti karą sąjungininkams 
ir kad Rusija Pabaltijo valsty
bių pasieniu paskelbė uždrau
stą zoną, kurioj be specialaus 
sovietų vyriausybės leidimo ne
valia gyventi, nė keliauti. .

“The Chicago Daily News” 
korespondentas Leland Stowe 
šito dienraščio penktadienio lai
doje informuoja (iš Buchares- 
to, Rumunijoj):

Sovietų Rusija išsigandusi 
greitų ir didelių Hitlerio lai
mėjimų. Greita nacių pergalia 
kare reškia pavojų, kad naciai 
pasisuks prieš Rusiją. Ir tai 
logiškai išaiškina “Lietuvos in
cidento” (kareivių “vogimo”) 
opumą. Raudonoji armija gali 
okupuoti visą Lietuvą, prisi
dengusi tuo incidentu. Tikru
moj gi okupavimas reikštų už
ėmimą priešakinių pozicijų lau
kiant dienos, kai naciai atkreips 
savo dėmesį į rytus, arba pa
stangas palengvinti Vokietijos 
spaudimą į Švediją.

šitoj šviesoj Molotovo įspė
jimas Lietuvai reiškia ieškoji
mą priekabių užpulti ją.

--X--X--X--
MASKVA, Rusija, geg. 31. 

— Leningrado sovietas nustatė 
vadinamą uždraustą zoną. Ši
ta zona eina Estijos pasieniu. 
Joje uždrausta gyventi ir ke
liauti be specialaus leidimo.

Rusija įspėjo Lietuvos vy
riausybę, kad jos laikysena yra 
“provokuojanti’\ryšium su pa
grobimu sovietų kareivių, esan
čių dabar Lietuvoje.

--X--X--X--
KAUNAS, geg. 31. — Le- 

tuvos vyriausybė jau davė at
sakymą Rusijai ryšium su mi
sterišku prapuolimu sovietų 
kareivių iš garnizonų, laikomų 
Lietuvoj. Be to, Lietuva pain
formavo Maskvą, kad ji sutin
ka kooperuoti su sovietais ir 
pilnai šitą reikalą ištirti.

---- X-----X-----X-----

VATIKANO MIESTAS, 
31. — Popiežiaus nuncijus
tuvai, Luigi Centoz, painfor
mavo popiežių, kad, jo many
mu, Rusija ruošiasi karui su 
sąjungininkais.

Pasak Oentozo,'"Rusija no
ruti praplėsti sovietų terito
riją ir pagerinti santykius su 
Vokietija, padėdama Hitleriui su 
sąjungininkais kariauti. Jis, be 
to, painformavęs Vatikaną, kad 
Rus'ja suintensyvina skleidimą 
komunizmo propagandos Pabal
tijo Valstybėse.

geg.
Lie-

Įgaliojo uždaryti Kanados karinome 
priešingus karui Bri 
tanijos laikraščius

nė atgabenta į pasie 
nį prie Detroito

LONDONAS, Anglija, geg. 
31. — čia išleistas įsakymas 
įgalioja vidaus reikalų minis- 
terį Andersoną uždaryti bet 
kurį laikraštį, jeigu tas 
raštis sistemačiai kursto 
ziciją karui.

laik- 
opo-

penktadienį 
pasienį pri? 
Detroit upė- 
Daugiau sar- 
pastatyti ir 

valandas pa-
Galėsią greičiau pa 

rūpinti galingą 
elementą

NEW YORK, N. Y., geg. 31. 
— Neseniai paskelbta, kad su
rastas naujas elementas, U-235, 
kuris duoda 5,000,000 kartų 
daugiau pajėgos, negu anglys. 
Bėda tačiau iki šiol buvo, kad 
šitą elementą išskirti, parūpin
ti ėmė labai daug laiko.

Dabar pranešama, kad Šve
dijos mokslininkas, prof. Wil- 
helm Krasny-Ergen, suradęs 
priemones pagre tinti U-235 
parupinimą 11,000 kartų. Pa
gal jo metodą galima parūpin
ti U-235 vieną svarą į keturias 
dienas arba net į trumpesnį 
laika.

WINDS0R, Ont., geg. 31. — 
Grupė Kanados tankų ir 100 
kareivių pasiųsta 
į Jungt. Valstijų 
Detroito. Patruliai 
je bus sustiprinti, 
gybos numatyta 
sargyba budės 24
roję, saugodama tunelį ir til
tą, kuris jungia Windsorą ir 
Detroitą.

Prieš porą dienų Kanadai bu
vo padarytas įspėjimas, kad 
Detroite vokiečių nacių bundas 
turi 7,500 narių. Jie esą apsi
ginklavę ir sudarą pavojų Ka
nadai.

Britanijos moters 
aukauja žiedus 
karo vedimui

ietuvą PultiS

v

NAUJTENŲ-ACME Teplioto
Prezidentas Rooseveltas laiko pirmą pasikalbėjimą su naujai organizuotu tautiniu apsaugos komitetu. Iš 

dešinės į kairę: Ralph Budd, Edward R. Steninius, Jr., AVilliam S. Knudsen, Harrict Eiliotu Leon llenderson, 
Chesler C- Davis, ir William McReynolds, komiteto .sekretorius. Sidney Hillman, siuvėjų unijos pirmininkas, 
kuris irgi buvo paskirtas į šį komitetą, sirgo ir negalėjo dalyvauti kada šis paveikslas buvo nutrauktas.

’t
I

TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

KAUNAS, gegužės 2S d. — 
Del labai šaltos žiemos dauge
lis Lietuvos ūkininkų buvo pa
jutę pavojingą pašarų truku
mą galvijams, jei, kaip iš pra
džių atrodė, pavasaris suvėluo
tų. Bet laimei pastaruoju me
tu oras pasitaisė — palijo, at
šilo ir gyvuliai ganosi, todėl ir 
pašaro krizė jau praėjo.

VILNIUS, gegužės 28 d. — 
Ryšyj su pavasario artėjimu 
Vilnius smarkiai švarinasi ir 
puošiasi, o bedarbių beveik vi
sai neliko.

VILNIUS, gegužės 28 d. — 
Greitu laiku pradedamas ties
ti Vilniaus-Kauno plentas tr 
Trakų geležinkelis, kuriam tik
slui organizuojasi savanorių 
darbo talkos.

Sąjungininku jėgos 
sustiprintos Vidurže

mio juros srity
ALEKSANDRIJA,

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI
šiau

rės

Rusija ištraukė ka 
riuomenę iš Vengri 

jos pasienio

194G/V/29 d.

BUDAPEST, Vengrija, geg
31. — Čia paskelbta, kad so- 

i'šreiškiąs' vietų Rusija ištraukė kariuo- 
reikalauja, kad Britanija grąžintų Ispa- menę iš Vengrijos pasienio. Sa

vo keli r Vengrija nutarė ne
kari uo-

— Dar apie 200,000 sąjungininkų karių yra apsuptų 
Francuzijoje. K ek pavyks jų išgabenti, nežinoma.
— Vatikano atstovas penktadieni pareiškė, kad nebėra vil-

Egiplas, ties sulaikyti Mussolinį nuo karo. Karui su Italija franeuzai
geg. 31. — Sąjungininkų karo turi paskyrę apie 1,000,000 kareivių.
aivynas daro menevrus Vidur

žemio Juros vandenyse. Laivy
ną sustiprino Britanijos lėktu
vai. Britai išbando savo jėgų 
prisiruoš’mą. Karo veiksmai 
gali prasidėti šitoj srity, jei
gu Mussolinis šoktų į karą.

— Ispanijos žurnalistas Manuel Aznar. dažnai 
vyriausybės nuomone, 
nijai Gibraltarą.

— Romoje pranešama, jogei Britanija ir Francuzija atme- bemobilizuoti daugiau
tusios Italijos re kalavimus. Italija pasiimsianti spėka kas ja 
priklauso.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

LONDONAS, Anglija, 
31. — Britanijos moters 
dėjo siųsti žiedus kaipo aukas 
karo fondams. Manoma, šitas 
judėjimas plač’ai apims šalį.

geg. 
pra-

Areštavo 32 komu 
nistus Paryžiuje

PARYŽIUS, Francuzija, ge
gužes 31. — Areštuotas Pary
žiuje Robert Blache, buvęs ko
munistų dienraščio “Humanite” 
redakcijos štabo narys, ir 32 
kiti komunistai, dalinę uždrau
stus lapelius. Jiems gresia ka-

PRAŠO DAR BILIONO DOLERIŲ 
A KRAŠTO APSAUGAI

menės.
Rusijos ir Vengrijos 

kiai paskutiniuoju laiku 
pagerėję. Kalbama, artimoj at
eity Vengrijos komisija vyk
sianti į Rusiją.

santy-
žymiai

£eg.

Sąjungininkai dar 
evakuoja savo ka

riuomenę
LONDONAS,“Anglija,

31. — Sąjungininkų kariuome
nė penktad:enį buvo evakuoja
ma iš Dunkirko ir jo apylin
kės. Jau 90,000 kareivių par
gabenta Anglijon. Viso Belgi
joje britų buvo apie 175,000.

Sąjungininkai sudarė aplink 
Dunkirką liniją, kuri sulaiko 
vokiečius ir 
daugiau 
ti. Kaip 
atlaikyti 
nežinia.

duoda galimumo 
kariuomenės išgaben- 
ilgai ši linija stengs 

vokiečių spaudimą,

Kabinetas atėmė sa
lią Belgijos karaliui

PARYŽIUS, Francuzija, ge
gužės 31. — Belgijos ministe
rių kabinetas penktadienį iš
leido pareiškimą, kad karalius 
Leopoldas, kaipo Vokietijos be
laisvis, neteko galios tvarkyti 
Belgijos reikalus. Ateity, kol 
karas tęsis, ministerių kabine
tas turės vyriausią galią.

Streikuoja darbinin
kai karo laivu 

statyboj

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

Debesuota; tarpais smulkus
lietus; vėsu; saulė teka 5:17 ro te'smas ir pagal naujus pa-'centų valandai, 
v. r., leidžiasi 8:18 v. v. [tvarkymus mirties bausmė. ’ im

KEARNY, N. J., geg. 31. — 
Federal Shipbuilding and Dry 
Dock kompanija stato Jungt. 
Valstijų laivynui du s^raido- 
lius ir du kreiserius. Kompa
nijos darbininkai nubalsavo 
streikuoti. Streikas, jeigu kil
tų, paliestų 6,000 darbininkų.

Darbininkai reikalauja pa
kelti algas po 10 centų valan
dai. Kompanija sutinkanti pa
kelti algas nuo pustrečio iki 4

kai galimumas yra,WASHINGTON, D. C., geg. | Tačiau,
31. — Prezldeptas Rooseveltas kad karas gali apimti ne tik 
penktadienį įteikė kongresui, vieną ar du kontinentus, bet 
rekomendaciją asignuoti krašto visus, 'visą pasaulį, Amerikos 
apsaugos sustiprinimui dar bi- apsauga turi būti tikresnė, 
lioną dolerių su viršum — gre
ta jau pirmiau pareikalautų 
trijų b'lionų dolerių.

Šitas naujas padauginimas 
sumų Jungt. Valstijų apsaugai 
yra reikalingas turint omenė- 
je veik netikėtinus paskutinių 
dviejų savaičių įvykius Euro-i 
poje, pareškė prezidentas. Juos' 
turint omenėje, Jungt. Valsti
joms tenka kreipti ypatingo 
dėmesio-į aviaciją ir armijos kongresas įgaliotų ' jį pašaukti 
motorizavimą. aktyvion armijos tarnybon tiek

Joks žmogus, jokia žmonių nacionalinės milicijos, kiek jis 
grupė negali numatyti ateitį, matys reikalą pašaukti.

Viena aiškiai matoma pamoka 
iš dabarfnio karo, aiškino prez. 
Rooseveltas, yra žygių greitu- 

i mas. Yra pavojinga laukti iki 
| karas prasidės, ir tuomet jau 
ruošti pabūklus ir pratinti ar- 

imijas. Todėl jis, prezidentas, 
j pataria juo greičiau sustiprin
ti krašto apsaugą.

Be to, prezidentas prašė, kad

Rumuniia paėmė vi 
so biznio kontrolę
BUCHAREST, Rumunija, ge

gužės 31. — Po ministerių ka
lbinėto mitingo išleistas pareiš
kimas. Jis sako, kad vyriausy
bė paruošė įsakymą, pagal ku
rį ekonomijos ministeriui duo
dama pilna galia organizuoti 
ir koordinuoti šalies gamybą ir 
reikmenų paskirstymą.

Pagal tą įsakymą ne priva
tus savininkai ir ne kompani
jos bus savo pramonių šeimi
ninkai, bet vyriausybė.

Pranašaują greitą 
karo galą

BUDAPEST, Vengrija, geg. 
31 a — Vengrijos premjeras Te- 
leky penktadienį pareiškė,' jo
gei dideli Vokietijos armijos 

■ \ i laimėjimai duoda galimumą ti-
[Streikas jau prasidėjo.] lietis gre tos karo užbaigos.

Leopoldas — karo 
belaisvis

BERLYNAS, Vokietija, 
31. — Vyriausybės

geg. 
atstovas 

pareiškė, kad Belgijos karalius 
Leopoldas šiandien yra karo 
belaisvis, 

e

Pabėgėliai užbloka
vo vieškelius

BERN, Šveicarija, geg. 31. 
— Atvykstą čia iš karo zonų 
asmenys pasakoja: Milionai 
žmonių, bėgdami iš karo zonų 
su savo manta, užblokavo ke
lius reikalingus sąjungininkų 
armijų susisiekimui. Antrą ver
tus, Vokietijos keliai buvo liuo- 
si nuo pabėgėlių, n’ekas na
cių kariuomenės ir reikmenų 
judėjimo ir gabenimo netruk
dė.

Sąjungininkų kariuomenės 
moralę žymiai palaužė minios 
pabėgėlių.

Hitleris pasiūly
siąs taiką

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
31. -— Svarbiųjų Vokietijos jė
gų Belgijoj rankos pasiliuosa- 
vo. Vokiečiai' spekuliuoja, koks 
bus sekantis Hitlerio žygis — 
ar jis veršis Paryžiaus linkui, 
ar mėgins užpulti Angliją.

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

31. — Hitleris pakvietė Goe- 
bbelsą, Vokietijos propagandos 
ministerį, skubiai atvykti 
jį. Spėjama: bene paskelbs 
leris apie Italijos poziciją 
atžvilgiu.

pas
Hit- 
karo

geg.LONDONAS, Anglija, 
31. — Painformuotuose Londo
no sluoksniuose kalbama, kad 
artimoj ateity Hitleris pasiū
lysiąs laiką anglams ir fran- 
euzams paskirai. Jis tuo budu 
nori sudraskyti 
vienybę. Jeigu

sąjungininkų 
saiungininkai 

nesutiks priimti Hitlerio taiką, 
tai naciai pagrūmos, jogei 
Ii j a stos'antį į karą prieš 
jungininkus.

Ita-
są-

Vokiečiai 6 mylias 
nuo Dunkirko

BERLYNAS, Voketija, geg. 
31. — Vokietijos aviacijos vei
kla buvo sulaikyta penktadie- 
n;, nes Dunkirko apylinkę, kur 
sąjungin’nkų kariuomenė eva
kuojama, penktadienį apdengė 
tiršta migla.

Vokietijos armijos priešaki
nės dalys yra tik 6 mylių 
stumoj nuo. Dunkirko, sako 
cių pranešimai.

at-
na-

Amerikos laivas iš 
plaukė i Europą

NEW YORK, N. Y., geg. 31. 
— Jungt. Valstijų didžiausias 
pasažierinis laivas, 24,269 tonų 
Wash’ngton, išplaukė į Euro
pą. Jis gabena gyduoles ir rau
donojo 
Laivas 
uostuose 
namo, į

* įgabenti.

kryžiaus reikmenas.
Washington Europos 

paims amerikiečius
Jungt. Valstijas par-

—I

..." • 1>. 71

geg.Anglija, 
kariuo- 
grandi- 
ją. Pir- 
kariuo-

LONDONAS, 
31. — Generolo Pricux 
menė sulaužė vokiečių 
nj, kuris buvo apsupęs 
mosios šitos franeuzų
menes dalys pasiekė Dunkirką. 
Bet pats gen. Prioux paimtas 
nelaisvėn, sako vokiečiai.

—x—x—x— ‘
PARYŽIUS, Francuzija, ge

gužės 31. — Pranešama, fran- 
euzai atėmę iš vokiečių pajūrio 
miestelį Abbeville. Nauja bri
tų armija išlaipinta Francuzi- 
jcj.

—x—x—x—
BUCHAREST, Rumunija, ge

gužės 31. — Kalbama, žinios 
apie greitus ir didelius Hitle
rio pasisekimus labiausia nu
stebino, net pritrenkė Staliną. 
Rusija nesitikėjo greito karo 
galo. Greitas karo galas Ru
sijai reiškia, kad naciai nu
trauks draugiškus ryšius su 
Stalinu ir atkreips greičiau sa
vo dėmesį į derlingą Ukrainą, 
Rusijos aruodą.

“Naujienų” Pinigų 
Siuntimo Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų, Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

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



Rumunija ant bedugnės krašto
NAUJIENOS, Chicago, UI

•St-. Miščikas-Žiemys.1 ca”, kuris tuo laiku buvo didžiausias I^riinduzijos Šalininkas
šeštadienis, birželio 1, 1940

(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA) 
(Tęsinys)Baigiant reiktų bent kelis žodžius pasakyti apie naują pakilusią žvaigždę Rumunijos politiniame horizonte dabartinioužsienių reikalų ministerio! (1*939 m.) Grigorio Gafeiikil as-į menyje.Visų pirma reikia pasakyti,' jog Gafenku pavardė netikra, nes sulig savo tėvuko jis turėtų vadintis SaiindeTs. Mat Grigorio tėvukas (tėvo tėvata) buvo škotas it vadinosi, kaip anksčiau sakiau, Šatmdėts ir iš profesijos buvo senų pieštų paveikslų ■stiprintojas arba taisytojas. Del savo sugebėjimų šioje srityje buvo pakviestas Rusijos caro Aleksandro I-o į Petrapilį dirbti garsiajame Ermitaže, kur pagaliau ir apsigyveno priimdamas rusų pilietA-iię.Rusijoje jam gimė sunirs Josienių reikalų ministerio tėvas, kuris visgi nevisai buvo išlikimas savo duondaviui — carui, nes būdamas studentu pradėjo kištis politikom dalyvauti studentų rateliuose iki gražių dienų pasijuto tarp kitų areštuo-

Akiniai visokių madų, pritaikyti akims su pilna garantija už $2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmogui tegėjimą ir prašalina daug visokių nešmagurnų.Sulaužyti ūkiniai sutaisomi už nužeminta karną, kaip, nauji lempehai 50c, sulaužyti stiklai $1.00 ir aukščiau. Egzaminavimas akių Veltui.Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, randasi didžiulėje JOs. F. Nudriko krautuvėje kožna diena ir nedėlioję fki 4 vai. po pietų.-•••••' 
JOS. F. BVDRIK

Futhiture Hotise

tų studentų “ochrankoje” (caro žvalgyba).Tėvas išgelbėjo savo sūnų nuo Sibiro ir vieton ištrėmimo tolimon šiaurėn, jį pasiuntė Be- taarabijon, kur Jonas taip pat nebuvo Visai ramus ir buvo priverstai pasišalinti perbėgdamas į Buiminiją.Ruriluhijbje iš karto dabartinio ministerio tėvas dar palaikė artimus santykius su rusi] stn-: dentija ir revoliuciniu judėjimu, bėt pamilęs rusaitę, gan! surumimėjUsi’ų tėVų, apsivedė/ metėsi prdkybon ir geresniam; bizniui ^Tre tik priėmė Rumuni-! jos pilietybę, bet ir pakeitė sa-' v o pavardę į Gafenku, kad ne-į galėtų jam pakenkti kada Oolsf jo revoliticmė praeitis.Ir iš šios šeimos, pusiau ang-; liškos, pusiau rusiškos-irnmmiš-i kos, gimė dabartinis ministeris Grigorio, kuris gavo gerą išsilavinimą, nes jau vienuolikos metų (gimė 1R93 m.) bilvo pasiųstas mokytis Šveicarijon, kur! ir baigė imTVetsftetą, vėliau į- stodamas į Eatyžiaus garsųjį Sorbonos universitetą, kurį bai-‘ gė daktaro '(teisės) laipsniu.Tai Imvo enei’gingas, atkak-! lūs ir nemenkų gabumų jau-, nuolis. Tokiu jis pasiliko ir šiandien. Priedo galima dar pri-ir visur yra savistovus.**Kilus 1913 m. Balkanų karui, (Hi'gofius, būdamas vos tik 19 iii. grįžta tėvynėn ir įstoja Rumunijos kariuomenėn. Tą pat padaro Didžiajame kare būdamas Rumunijos karo orlaivinin- kars. Kuomet Rumunija, vokiečių parblokšta padaro taiką sii vokiečiais, Grigorio stoja Praii- euzijos kariuomenėn, kur buvo i apdovanotas už drąsą ir suma- ■ namą, gan aukštais atsižymėji- mo ženklais, kaip anglų taip prancūzų. Po karo būdamas Paryžiuje pradėjo bendradarbiauti Rumunijos spaudoje siunti- nedamas labai įdomias ir gilias apžvalgas iš "Paryžiaus į “Epo-

nių agencijų, kuri šiandien visame pasaulyje žinolna “jFladėr’'' telegramų agentuTOs vatklu.Be to, įsteigė ekonominį — finansinį žurnalų — laiktššlį! “Argus” fr pagaliau peiėiiYč vesti dienraštį “Timpul”, kuris greiti! laiku virto daugiausia įiapliMsiVi R'i'i’m un i j o j e laikraš ■ čiu.•Ir kaip ŽiTimalis’tas, jis šu'da're šimtį Rumunijos žurnalistų šeimoje, nes savo laikraštyje jis itci ^oTlžiti, fiei Vieilti lYėžyffi'ftij mirk^dlėj’iiiiu treužsiminė šipič’ : Carivlio santyki irs s’n p. Lupesni, ka's atkreipė Karolio 'deirrė -: tį 4ėl ko, gi'eič'a'i'is'ia pašlty-į rė Geležinės ‘Gvardijos •džTfitfšto! mints’tėlri<;) piri'iP'binko 'Galinės-į cu i<abiii’e'tan nžswnių reikalų ’ lUinistėri^ (1938 m . gruodžio id.) Ictto jalą pšsili’ko ir ^arfčitTetfe !kabinetū'ose. 1l^a'Sai’ilyje tari gabaris diplo-Į ipato vardų ir yra Šaiilarvėsi va^Islybi^ šaliuinka's, Dėt laip; pa't BtiiTiUnijos neutraldmo 'ša- 1 i’ni’ftkas.Ji's paikiai ‘siiptafita *kdks pa- VojMs šiandien gręsia Biimti’iii-į ai iš kaimynu, bet ■dM tu visgi neparodo jokio nuolaiditmo į- vairierrts ultulrtatumų mėgč-; airis. Kvotimus išlaikė, klioiiTėt: stojęs valdžion apvažiavo visas Europos sostinės ir nors Hitleris jį smarkiai gųsdiilo, nenusileido ir parvažiavo be sū-, tarties su Vokietija. Ir šiandien tenka jam labai laviruoti, kad nepaslydus ir svarbiausia, nedavus progos priešams pasinaudoti kuo nors ir išprovokuoti puolimų.Bet labai reikia abejoti ar pa-

kuriuo 'šioms, rusiškos kilmės, buržtiažinėms partijoms nepakeliui.Todėl kalbant apie antifašistinį veikimų, negalima prie jo ptisk'ai’tyt’i visų eilę organizacijų, dargi slapta veikiančių, nes jos, skaity dailiosios rėžimo priešais tautiniu klausimu, ranka rankon, petys petyii eina su ta pačia valdžia kovoje prieš

Iš Lietuvos Dr. V. E. SIEDLINSKIVilniuje kovoVILNIUS.mėnesį jungtuvių skaičius pa- siekė rekordų. Tokio didelio' santuokų skaičiaus dar nebuvo: buvę. Per tų mėnesį susijungė' daugiau 200 porų. Pastebėtina, kad susituokusiųjų yra labai daug atbėgėlių.

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

TeL YARDS 0994
A-UrOd., Ketvirtad. Penktadienį
4143 So. Alrchcr Avfek

Tel. LAFAYETTE

t ■ irurt

u

$7^65

$7-75

3109-11 S. HALSTED ST.
Tel. Yards 21'51

f LbiMn.l ii

DIDELIS STARO

* R A NE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
'Telefonas PORTSMOUTH 9022POCAUONTAS Mine Run iš geriausių mainų, dkng dulkbų išimta Perkant 5 tonus ar daugiau PETROLEUM ’CARBOP COKE Perkant 5 tonrts ar daugiau Teinąs

Sales Tax ‘ekstra.

I5PAR0AVIMAS
Numažintomis Kainomis

NAUJI SEKLYČIOS SETAI, MUSŲ 
DIRBTUVĖJ PADARYTI

kutinai Pamatų ki t Musų Setus. Jie Jums Tikrai Patilęs
Kabios 2 Šmotų Seklyčios Setų tirto ir aukš.

Apvelkam Senus Setus—Padarom. Kaip Naujus

Archer Avė.
Furniture Company

JOE. KAZIK, Savininkas
4140 Archer Avė. Tel. Lafayette 3516

lr tais tautinis klausimas, tautinis susiskaldymas, labai kenkia behdram antifašistiniam frontui sujungti, nes kiekviena partija, veikianti viename ar kitame rajone, kur yra daugiau mažumų, turi nenorėdama į- traukti į saVo programą grynai tautinius reikalavimus, kurie ‘labai 'dažnai priešinasi kitos tautybės ar pačių rumunų nusistatymui šiuo klausimu, bet kurie gali patraukti ten gyvenančios tatitų maŽ'umos piliečius, kata svarbu buvo, kuomet dar bUVo laisvesni rinkilnai. Svar- (Mausia, jog daugelyje vietų magmos, kmių tautybės turi šalia UOptiklaUtaomą valstybę (Vengrai, Vokiečiai-, bulgarai, ‘iUtaai) reikalauja Šių mažumų -a’tsidalinimo UUO Rumunijos, gi UCįrataiUs taio reikalavimo, daž-’ ’h'ai šių mažumų fašistinės or- gaUiJiacijos skelbia, jog tos visos (‘nors ir kairiausios) partijos, kurios neįrašė savo programoj! atsiskyrimo teisę nuo Rumunijos, yra rumunų žvalgybos organizacijos ir pavadintos kai- čiama” Rumunijos valdžia ko- šiomis vien tam, kad kenkiu tų tautybių 'tautiniam veikimui.(Bus daugiau)

'‘TelėhhotG 
\. Y. —Lat

reli cė O’Jpally yra kamanti
nėj amas apie mirtį Erank 
D. ‘Oc/dper'd, knrita mirė po 
muštynių vietbta viešbutyj.

, f.-.i r .Vyį.-Į j. ■;

Mrs. A. K. JaRUSZ
PHYSICAL 
THERAPY and MIDWIFE 

6630 S. Western av.Telefonas: 
filUMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 
V. r. iki 5 v. popiet 
\uo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 12 iki 5 ir 6 Tki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sekm. pagal sutartį

DR. STRIKOVIS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4845 SO. ASHLAND AVĖ. OfiSo Vai.: NUo 2 iki 4 lt nuo 8 iki 8 vak. Nedėlioj “pagal susiterfmą 

Ohso TeL: YARDS 4*87 
Namų Tel.: PROMrtBČft 1980

DR. C. Z. VEZEL IS
DENTISTAS 

1645 So. Ashland Avė arti 47 Štrėet 
telefonas YARDS 2246Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. Seredoj. pagal sutartį.

i

už konstitUc’ij'os garantijas, geresnį užjda’dhį, laisvę it t-.t..-.. bet: niekam nopasiaptis, jog už šiip leikalavim'ų 'slepiasi grynai ta- šitatinės iltys tik 'dažytos rudo- iftita •(Vokietijos) at juodomis Vitali jos!) spalvomis.Besarabijoje taip pat dievo į galybė įvairiausiu sroviij, ku-! rios skaitosi valdžios pi'ie'šais,; bė-t reikalui atsitikus, kuomet kyla jų suotgani-žiTo'tose organi-’ zacijose grynai demokratinis ar socialis judėjimas, nei kiek neabejoja susijungti su “nekeli-.vai prieš taip vadinamus neklaužadas, kairųjį elėnientą, su
»

AKIU SPECIALISTAI
DR. BRUNO J.

ZUBRICKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—h /akaro, trečiadieniais ir šėkmadYt- nikis pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

neutraliu, ypač po to, kaip rusai pradėjo pulti suomijų ir jau ragina Rumuniją ^pasirašyti “nepuolimo” sutarimų Rusija pasiduodant anų valiai.
17. Antifašistinis veikimas 

Rumunijoje.Kalbėti apie antifašistinį vei dmą Rumuilijojc labai slinkti, nes jis yra nelegalus ir galima išsitarti tik apie tuos žmones, kurie jau sėdi nuleisti, nužudyti arba kurių veikimas valdžiai ir taip puikiai žinomas.Bet bendrai, juk antifašistinis veikimas priklauso ne nuo vieno ar kito vado — asmens veiklos, kaip šiais laikais įpras-, ta primesti, bet litro Visos masės, kuri pritaria ar sinerkia tą. veikimą. ;O Rumunijos ekohoniines ir politinės sąlygota, t. y. iicpapras-, tas gyventojų skiltdas ir nėtii- !iėjimas nei mažiausių pelitinių, laisvių, teikia pakankamai gyvos medžiagos šiam veikimui. .Bet su Rumunijos antifašis-, liniu veikimu reikia būti labai atsargiems, nes daugelyje vie-, tų tas vadinamas antifašistinis veikimas yra kaip kartas grynai fašistinis, tik . •. . ne pumu^ niškas, o itališkas, vokiškata ai' bulgariškata. Pavyzdžiui Tran-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DlDŽIAlfSTA LAfDbJlMd tsYAlGA

/ AMBV1>ANCF
DIENĄ Ik NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Faitfield AVenlie

Telefonas LAFAYEtTE '0727

koplyčios visose
į ii. it t f ■ ■■ ■!»—

DR. VA1TUSH, OPT
Lietuvis

Mano 20 metų praktikavimas 
Jūsų gafantavimaš. , . 

Optometrically Akių Specialistas Palengvina akių įtempimą, kuris esti priežastimi 'galvos skaudėjimo svaigimo,, akių aptemimo, nervuotu rno, skaudamą akių karštį, atitaisė trumparegystę it toliregyšię. Prirengia teisingai akinius. Visuose at įtikimuose egzaminavimas daromas su elėkfra parodančia mažiausias klaidas. Specialė atyda atkreipiama t mokyklos vaikus. Kreivos aky atiValšuinos.VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v Nedėlioj pagal sutartį. . Daugelyj atsitikimų akys atitaiso 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Pilone YARDS 1373.

KitiLietuvi^ DakUr^

DR. A. JENK1NS(Lietuvis)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 West 63M gtfreetOfišo valandos: hub 1—4 ir nuo 7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį Ofiso Tel. PROSPĘCT ‘6731Namų Tel. VlRGlNiA 2421
Dr. Margeris

3325 So. Halsted SUValandos: nuo H) r. iki 2 popiet ir nuo 6 iki 8 Vakaro. Šventadieniais tik susitarus. 
Phone VAROS 7299.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel Yard.s 1829Pritaiko Akinius Kreivas Akis Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET kampas Halsted St.Valandos nuo 1'0 iki 4, nuo 6 iki Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

8

-••’•• ■ ■ "'vi‘ ri-■

Klausykite musų Thdrb programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
• mečiais/ 10:00 vai. ryto Iš W. fi. i. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU šALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI Amerikos Lietuvių Daktarų 
 Draugijos Nariai.Ofiso Tel. YARDS 5921
DR. BERTASH
756 West 35th St.Cor. of 35th and Halsted Sts.Ofis'o valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 Nedėliomis pagal sutartį.

Rez. ^910 SO. MICHIGAN BLVD 
Tel. Kentvood 51(17.

Tel. Office Wentworth '6330
Rėz. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
^900 So. lialsted St.balandos—1—4 pu piėtų. 7—8 išskyrus seredomis ir subalomis

KlTATAUCkl
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOSGerai lietuviams žinomas per 39 metus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir akušeris.Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, moterų ir Vaikų pagal naujausius metodus X-Ray ir knokius elektrikos prietaisus.Ofisas it Laboratorija
1031 W. 18th SL, 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 3110Rezidencijos telefonai:
Superior 9454 ar Central 7464

vietose, mažumų nacionalistinės pajėgos stengiasi užkariauti antifašistinio veikimo vadovavimo vietas, kad tą veikimą, nudarytą kairiomis spalvomis, įkinkyti į grynai Vengrijos, Vokieti*, jos ar Bulgarijos slapto fata!zmo vežimėlį, išnaudoti masių misi-, statymą prieš Valdžią il'e jų gerbūvio pagerinimui, bet tik vandens drumstimui, kurio metu TAitų galima patarnauti svetimos Valstybės interesams. Nito to neatsilieka ir komi'inistai^ kurie to pat siekia Rusijos nau- 'dai it, aišku, 'turi daugiau pasekėjų dėl buvutaių savo grynai revolivičini'ų, praeities lapų, bet esmėje, šiandien tarnauja vien sltateginiems ir UačiOnaliniems Rusijos inteTesaiUs.Rumunijoje veikiančios vokiečių bei Vengrų mažumos savo programoje yta įrašiusios 'taip pat kovą prieš kato stovį,

Yards 1139
Yards 11'38

J. LI ULEVIČIUS
4348 S. Čalifornia Avenue Phone Laf&yettė 3572

■k___ ...._ L.___________ ___ '____ ;_______ i. -------------
t

TURIME 
KOPLYČIAS 

Visose Miesto '
DALYSE

I. J. ŽOLP PKo'iie Yards M81
1646 West 46th Street

' S. P. MAŽEIKA
&319 Lftųanfča AVėtatiė

LACHAWICZ IR sunvs 
2&4 23*a Plm Phone Canal 2515 J
ŠK’VRJUS: 42-44 lOtfth Street tel. Uullman 1270 į

ANTANAS M. PHILLIPS
330'7 Lituanica Avenue Phone Yards 4908 (

■it....... a .i,......... ■■■ ■■■a. i ,x — . ...  M. * . f. 1

ANTHONY B. PETKUS
#834 §o. WeŠtėtn Avė. Phone GrovehiH 0142
1410 SSouth *49th Čourt, Cičero Phone Cicero 2109■---- - ------ ' A--., ... --

P. J.'RIDIKAS
3354 So. dalsted Street YARDS 1419

nariai 
Chieagos, 
Cicero ' 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Phone CANAL 6122

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieiiį 

ir naktį

GYDYTOJAS Ifc CttilhURGAS
2201 West 22nd StreetValančios: nuo 1—3 ir 7—8 Seredomis ir nfedčį. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califbrnia Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Sega!OFISAS
4729 So. Ashland Avė.2-ros lubos CH1CAGO, ILL. OFIŠO VALANDOSNuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

4704 So. Westem Arenue Phbiie Latayėtte 8024
* -■-«•—r ‘ į ................ t...... • ..........................    ,

it > '* 4» • » f u 44

a ir K>;EUr>'an rt iA LB E K 1 V. 1 E 1 F11 LS

Ofiso Tel. Virginia 0036.Rcsidenčijos Telefonas
BEVERLY 8244Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040 
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER Avenue Ofiso valandos:ri io 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro Nėdėlioj pagal sutartį.

Telefonas YARDS 0994
Dr. Maurice Kahn4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.Ofiso valandos.Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki .3 popietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. tclephohe PLAZA 3206
........... -............. .. r. uri.i r. .

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsuoki Le Van
UVDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

T957 W. GarfiMd BJvd
fedf. Damten. Hetalock 6699

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miėsto ofisas—127 N. Dearborn St Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 Namų ofisas—3323 So. Halsted St. Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS 8818 Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — pagal sutartį.

A. Montvid, M. D.,West Town State Bank Bldg. 
2400 WEST MADlSON STREETVai. 1 iki 3 pb pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsxvick 0597

Yėl yaRDS
VALANDOS: Nvo 11 iki 12. t flr 

4 k 7 iki 9.Pirmadieniais:. 2 iki 4 ir 7 iki• šventadieniais: 11 iki 1-2.
Dr. V. A. Šimkus 

-GYDYTOJAS ir chirurgas 
ir Akiniuf Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST

i

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn 

Room 123Q 
Ofiso tel. CENTRAL 

Namų Tel.—Hyde Pafk

st
1824
3395

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

SUITE 1701
SO. LASALLE STREET 

Randolph 0331 
Naujoj vietoj

OFFICE
7619 S. ARTESIAN AVĖ. 

Hemlock 1940
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AMERIKIEČIŲ AUKOS VILNIAUS LIETU
VIAMS, RAUDONAM KRYŽIUI

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO NEW 
YORKE AUKŲ PAKVITAVIMAS Nr. 35 

Vilnijos lietuviams
Lietuvių Klubas, Trenton, N. J. (surinkta J. Januškevi

čiaus paveikslų rodymo proga, prisiųsta per J. Molį) $15.00 
Baltijos-Amerikos Draugijos Lietuvių Sekcija, Washing-

ton, D. C. (surinkta V. F. Bieliajaus ir jo Chicagos
Liet, grupės šokių koncerto proga; prisiuntė Sekc.
pirm. Adelė Dirvelytė-Koszel) ...........................  .$15.00

K. Dryža, Philadelphia, Pa., aukojo $2 ir prisiuntė B.
Tribulo $10 bei J. Bielskio $1, viso ................ ......... 13.00

M. Subačienė, Kingston, Pa., per K. Kučinskų ....... '.......... 1.00
Šv. Kazimiero Liet. Pašalpinė D-ja, Brockton, Mass., per

pirm. J. J. Samsonų ir konsulų A. C. Shallnų ........... 50,00
Br. Motuzai ir J. Valaitis — paskyrė dalį pelno iš Lietu

vos kariuomenės įžengimo Vilniun paveikslų rodymo 50.00 
Šv. Juozapo'Dr., Newton Upper Falls, Mass., prisiuntė

K. Ežerskis ............................................................   5,00
A. Lietuvių Pašalpinė D-ja, Peabody, Mass..................... 10.00
Lietuvai Bemti Draugija, VVorcester, Mass., surinko, pri

siuntė LRD pirm. A. Janušonis .................................. 200.00
N. N., iš New York, N. Y.......................................................  1.00

NATUIENŲ-AOME Tolenhnto
STURGEON BAY, WIS— 

• Joanne Voląuarts, 17 metų 
amžiaus, kuri nešios ‘kara
lienės” titulų laike metinio 
Clierryland žiedų šventės.

Lietuvių Piliečių Klubas, Maspeth, N. Y., iš iždo $5.70, 
surinko $9.30, prisiuntė pirmininkas P. Šlapikas, viso 15.00 
(aukojo: po $1 — P. Šlapikas, F. Yočis, J. Gražu’is; 
po 50c — A. Razminas, V. Zabielskis, P. Augustinas, 
K. Sabaliauskas, O. Pazusienė, J. Deikus, K. Vago
ms; po 25c — P. Dumblis, P. Paulauskas, S. Girnius,
P. Bagočius, P. Šapokienė, J. Ragalis, J. Petrauskas,
S. Račelis, S. Mesk, V. Konickis; s mik — 30c) 

Vilniaus Šelpimo Fone!., Asterdam, N. Y., surink, pris.
St. Kisieliūtė ................................................................ 100 00

A. L. D. L. D. 59 kuopa, Akron, Ohio, prisiuntė P. Švelnis 4.00
J. Krisiunas, Vancouver, B. C., Canada ...................  1.00

Viso $483.00
Anksčiau skelbta $13,262.51

ai suma 
Remti.

Bendrai Vilnijos lietuviams $13,745.51 
pervesta Vyriausiam Komitetui Vilniaus Kraštui

Lietuvos Raudonajam Kryžiui

LIETUVOS 
ŽINIOS

KAUNAS. — Ministras pir
mininkas A. Merkys “Pieno
centro” atstovų suvažiavime 
bal. 17 d. pareiškė, kad žemės 
ūkis laisvoje Lietuvoje yra pa
daręs milžiniškų pažangą tiek 
savo gamybos kiekybės, tiek ir 
savo kokybės atžvilgiu. Pa
grindinė tos pažangos priežas
tis yra musų žemdirbių ukinin-

do nusiskųsti, kad Sovietų Są-’mažų upelį. Apylinkes gyvento- 
junga butų nėvykŠžiusi bet ku- jai nuo senų laikų čia gydyda- 
rios su Lietuva sudarytos su- vosi reumatines ir k t. kaulų 
tarties. Ir dėl pereitų metų bei sausgilų ligas, be jokių gy- 
spalių 10 dienos sutarties 'vi-'(lytųjų patarimų. Seniau šia bo
sai lojalaus ir kruopštaus vyk-jvo ir gydykla pastatyta. Prieš 
dymo iš Sovietų Sųjungps pu-i Didįjį karų čia jau buvo žino- 
sės ligi šiol nebuvo pagrindo, mas kurortas, kur gydėsi iki
nusiskųsti. Tiek senesnių, tiek 
naujesnių metų praktika Lie
tuvos santykiuose su Sovietų 
Sąjunga mums rodo, kad ir 
ateityje bendradarbiavimas tarp 
musų valstybių bus tęsiamas 
lojaliai padarytų sutarčių ribo
se. šia proga mums yra įsidė
mėtini ir aukščiausių ir atsa- 
k'ngiausių Sovietų Sųjungos 
vadų pareiškimai, kurie musų 
pažiūrą į šiuos re'kalus abso
liučiai patvirtina. Tamstoms 
visiems, be kitko, yra žinomi 
Sovietų Sąjungos liaud ės ko
misarų tarybos pirmininko ir 
užsienių reikalų komisaro pono 
Molotovo Maskvoj e padaryti 
pareiškimai dėl Baltijos kraštų 
jo didžioje poli t nėję kalboje, 
pasakytoje kovo 29 dieną. Lie
tuvos vyriausybė neranda jo
kio pagrindo galvoti, kad Lie
tuvai iš SSSR grėstų bet ko
kie pavojai”.

LIKĖNAI (Smardonė, Biržų 
apskr.) — Tai naujai pradėju
si garsėti Lietuvoj gydymosi 
vasarvietė. Likėnuose žiemų ir 
vasarų teka gausus gydomomis 
savybėmis mineralinio van
dens šaltiniai, sudarydami nę-

poros šimtų ligonių. Dabar vėl 
Likėnuose, Biržų apskrities sa
vivaldybės pastangomis, Smar- 
donės (vardas kilęs nuo sieros 
junginiais atsiduodanč'o šalti
nių vandens) kurortas atgaivin
tas. Pastatytas namas su 14 vo
nių. Nuo to laiko čia sveikatos 
ieškančių nestinga. Per trumpų 
laikų gydykloje įvyko stebėtinų 
pasveikimų, kur ne vienas, vos 
šiaip taip lazdomis pasiremda
mas reumatikas beįstengęs pa 
eiti, iš čia grįžo visiškai svei-

kas. Dabar gydykla ir be rekla
mos pradeda daryt s garsi viso
je Lietuvoje. Gydomojo van
dens anai zčs parodė, kad jo 
gydomoji galia yra lygi gar
siausiems užsienių gydyklų van
denims, o kai kuriuos ir pra
lenkia. Abu Smardonės šaltiniai 
per 24 valandas duoda per 20 
milijonų litrų vandens, iš ku
rio butų galima paruošti 75,000 
vonių. Atsiradus kapitalo, iš 
Likėnų išeitų labai svarbi reu
matikams gydymosi vieta, ku
ri patrauktų ne lik Lietuvos, 
bet ir užsienių ligonius.

Skelbimai Naujienose 
hioda naudą dėlto, ■ 
ad pači s Naujienos 
ra naudingos.

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

Turtas virš - - - - $4,700,000.00
Atsargos fondas virš - - $340,000.00
Dabar Mokame 31//2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.*

STANDARD
Et;i)EPAI<lSAVINGS

and
LOAN ASSOCIATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
TNSTTRED

4192 ARCHER AVENUE

BALTIC STREAM LINE BAR 
įdomiai išpuošta Lietuviška 

Užeiga. Kingsbury Alus. 
Didelis pasirinkimas visokių 

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

S. Zujus, Vedėjas.

DARBAS IR 
MEDŽIAGA

Ant Lengvaus Kredito — Vien 
Parašo. Nereikia {mokėjimų, Po

$5.00 į Mėnesį
Plaster Board už pėdą ....... 2c
Stogams popierius, rolis $1.00
Tvoroms stulpai. 7 pd. po .... 10c
2x4 pd......................................... 1c
1x6 lentos pd......................... D/fcc
Maleva speciali, gal........... $1.25

Dykai Apskaičiavimas
Dykai Pristatymas

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO. 

3800 SO. VVESTERN AVENUE
Tel. LAFayette 2101

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

k , ............ ......... ...... , ✓

Musų naujas antrašas yra toks:
Z E L V T S

BUILDING COMPANY 
2716 West 42nd Street. 

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

išmokėjimais.

kų ypatingai tvirtas prisiriši
mas prie savo žemės, prie nuo-; 
savybės. Palietęs tarptautinę ir’ 

'politinę padėtį, ministras pirm.
i pasakė:

“Musų kraštas per palygin
Baltimore, Md., Lietuvių Draugijų Taryba, surinko ir ti trumpų laiką pergyveno di-

prisiunte per Liet. R. Kryžiaus atstovę J. A. V. p. dėlių sukrėtimų. Atsiminkime
Susanne P. Shallna ..................................................... $60.00 kovo 19 dienos Lenkijos uiti-'
(aukojo po $1: V. Taikos, J. Kalinauskas, K. Vaitu- jmatumą Lietuvai. Atsiminkime
kaitis, V. Budelis, Y. Bielis, J. Gutauskas, J. Stogus, 'pereitų metų kovo v 22 d. su-
B. Aleknavičius, Vu Išėdas, C. J. Stokos, J. Bubnis,

- T. Matuliauskienė, E. Lietuvnikienė, J. Kiškis, Vr 
Krikščiūnas, P. Jaras, S. Lcvanavičius, K. Matuliaus- 
kas, J. Žigas, J. Mandravickas, D. Pečiulis, J. Jokšas, 
Juozas ir Marijona Mihmaičiai, (). Budriene, U. Mi-

krėtimą, kai netekome ^Klaipė
dos krašto. Pagaliau^ kas ga- j 
Ii užmiršti tuos išgyvenimus, 
kai pereitų metų rugsėjo mėn.
1 d. tarp artimiausių Lietuvos

kušauskienė, J. Levickas, O. Bylienė, K. Pečkis, L. 
Kašinskas, V. Matukaitis, P. Laukaitis, M. Juršaitė, 
D. Mačiulis, E. J. Esunas. P. Gaidelienė, R. Rokuiža; 
M. Kurelaitis; sulkių — $23.00).
Ši suma pervesta Lietuvos Raudonajam Kryžiui.

Lietuvos Generalinis Konsulatas Ncw Yorke visiems auko
jusiems, rinkėjams bei šiaip prisidėjusioms nuoširdžiai dėkoja 
ir drauge praneša, kad iš Lietuvos yra gauta keli šimtai kvitų 
už ankstyvesnes aukas, kurie išsiuntinėjami aukojusiems. 
Consulate General of Lithuania, 16 West 75th St., New York.

New York, 1910. V. 28 d.

kaimynų suliepsnojo baisi karo 
liepsna! Visi šie įvykiai supur
tė, suvirpino visą gyvą musų 
valstybės kūną. Bet lietuvių j 
tauta tuos supurtymus mokė-' 
jo sutikti ir išgyventi.

“Tarptautinių- ' įvykių raida 
šiame Europos kampe netikė
tai greitai sudarė mums pa
lankią situacijų, kurios dėka, 
o taip pat ir musų politikos, 
su didžiaisiais kaimynais dėka

liukai,

Rakandai 
įrengti: 3 
rio setas; 
šmotu v

¥ JONE
K; BRIDES

Reliable Radiator 
KABINETAI 

(Plieniniai dangčiai radiatoriam)

S.

mes galėjome įgyvendinti savo

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

šventas ir senas teises į sosti
nę—Vilnių. — Palietęs Sovie
tų Sąjungos kariuomenės tam 
tikrų padalinių buvimą Lietu
voje, min. pirm. Merkys pa
reiškė :

“Dėl musų sutarties su So
vietų Sąjunga, pas‘rašytos 1939 
m. spalių 10 d., pradžioje ne 
Vienas turėjo tam tikrų abejo
jimų bei susimąstymų. Kai kur

PASINAUDOKITE 
PROGA '

dėl 3 kambarių, pilnai 
šmotų miegamo kamba- 

5 šmotų virtuvės setas; 2 
parlor setas, karpetai, lino- 
lempos ir sta- J 4 pQ5Q 
viskas tik ....... I VU

Padaryti iš storo plieno ir nu- 
snameliuoti kaip brangieji baldai, 
t. y., “Bake Enamel” riešutinė, ą- 
žuolinė, balta arba kremava spal
vom. Pagražinia namus ir apsau
goja brangiuosius papuošalus.

Viršutiniai dangčiai yra ant za- 
vieskų, o išvidiniai turi pleiteles 
ant vandens, kas atskiria svei
katai roįkalingą drėgmę ir suge
ria dulkes nuo sienų ir baldų.

Kainos dirbtuvinės. Jūsų na
muose parodysime baigtus mo
delius ir apskaičiuosime be jokių 
jums prievolių, dykai. Specia
liai žemos kainos bažnyčioms, 
mokykloms ir kitoms įstaigoms. 
Išdirbame taipgi naujoviškos 
mieros kabinetus virtuvėms že
miausia kaina.
Reliable Sheet Metai 
Eng,ineering, Company 

4334 SOUTH KN0X AVĖ.
Chicago, III.

Tel. LAFAYETTE 1133
J

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
June Brides Gaus DYKAI RADIO 1940 Metų Modelį

ROOSEVELTA

Skubus patarnavimas 
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertai Beer Coil Valytojai. 
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemlock 7407 
CHICAGO.

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

FURNITURE COMPANY, Ine.
2310 W. ROOSEVELT RD. TEL. SEELEY 8760

Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti 

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

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

snow ROOM 
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

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

KLAUSYKIME
SALTIMIERO
W. H. I. P.

1480 KYLOCICLES

Rytmetinių
LIETUVIŠKŲ

RADIO
PROGRAMŲ

10:00 VALANDĄ RYTO
RASTINI:

6912 SO. WESTERN A VE. PROSPECT 4050

buvo keliami abejojimai, kaip 
mums seksis toji sutartis vyk
dyti praktikoje. Kai kurie silp
nesnės valios žmonės buvo be
pradedą reikalus savaip įsivaiz
duoti. Ne vienas net pagalvo
jo, ar dėl tos sutarties pasira
šymo nebus jam atėjęs laikas 
išversti kailį, paraginti ir ki
tus į save panaš’us taip pat 
pagalvoti apie kailio išvertimą. 
Pasitaikė vienas kitas kursty
tojas ir iš šalies, kuris tą su
tartį vėl norėjo savaip išaiš
kinti. Kai kur tamsus agita
toriai pradėjo gąsdinti musų 
ūkininkus naujos santvarkos 
perspektyvomis, — kad busian
ti panaikinta nuosavybė. Dėl 
to buvo raginami ūkininkai ma
žiau d rbti ir mažiau gaminti. 
Tačiau neteko girdėti, kad mu
sų ūkininkai bent kur tokiu 
nieku nepagrįstų ragininmų bei 
gąsdinimų butų ypatingai pa
klausę. Turiu pažymėti, kad 
Lietuvos vyriausybė, turėdama 
jau 20 metų patyrimo santy
kiuose su Sovietų Sąjunga, nie
kada ir niekur neturėjo pagrin-'

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

arcus
RYTINE, RADIO 

VALANDA

iš stoties

Kasdien nuo 8:30 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto
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Iš Vokietijos vyriausybės šaltinių pranešama, kad 
Belgijos karalius Leopoldas dabar yra laikomas, kaipo 
karo belaisvis. Taigi naciai, kuriems jisai pasidavė, jam 
atsilygino, atimdami jo karališkas teises.

Jo karališką galią panaikino ir Belgijos vyriausybė. / _

u

Kita jurgelionio
FANTAZIJA

Fantastiškas Molotovo kaltinimas 
Lietuvai

Rusijos liaudies komisarų tarybos pirmininkas, t. y. 
premjeras, ir užsienių reikalų komisaras, Molotovas, kal
tina Lietuvos vyriausybę, kad ji “vagia” raudonarmie
čius. Tai yra toks fantastiškas kaltinimas, kad sunku ir 
suprasti, kaip atsakomingas valstybės vyras gali jį da
ryti!

Galimas daiktas, kad kareiviai iš sovietų “bazių” Lie> 
tuvoje pabėga ir slapstosi, o Lietuvos valdžia tų dezer
tyrų negaudo ir neišdavinėja sovietų komisarams. Susi
pažinę su Lietuvos gyvenimo sąlygomis, Rusijos karei
viai pamatė, kad Lietuvoje daug geriau, negu Stalino 
“rojuje”.

Bet ar tai Lietuvos valdžios pareiga daryti medžiok
lę ant nelaimingų žmonių, kurie nori ištrukti iš bolševi
kiškos vergijos?

Tokių raudonarmiečių pabėgimų įvyksta, be abejo
nės, ir kitose Pabaltijo šalyse, kur yra laikomi sovietų 
garnizonai. Bet kodėl Molotovas kaltina tiktai Lietuvą?

Atrodo, kad sovietų valdžia nori surasti priekabę 
Lietuvą užpulti ir okupuoti.

Lietuvos siena prieina prie Vokietijos. Maskva bijo, 
kad Vokietijos naciai, apsidirbę su Francuzija ir Ang
lija, pasiųs savo mechanizuotas divizijas j rytus. Taigi ji, 
tur būt, nori pagrobti Lietuvos teritoriją ir statyti tenai 
savo priešakines apsigynimo pozicijas prieš nacius.

Jeigu Stalinas turi šitokį planą, tai Lietuvos likimas 
yra nulemtas. :

Maskvos baimė
Per pirmuosius aštuonis karo mėnesius Stalinas bu

vo Hitlerio partneris. Stalino “pasibučiavimas” su nacių 
“fiureriu” faktinai paskatino Vokietiją pradėti karą. Bet 
Maskvos diktatorius manė, kad tas karas tęsis ilgai — 
tol, kol neišsisems abiejų kariaujančių pusių jėgos. Tuo
met Rusija, kuri per tą laiką savo jėgas taupys, bus pa
kankamai stipri ateiti ir padiktuoti savo “taiką”.

Bet Maskva nusigando, pamačiusi, kaip smarkiai 
Hitleris kariauja. Jisai jau laimėjo tiek pergalių, kad at
rodo, jogei per keletą mėnesių karas vakaruose gali pa
sibaigti pilnu Hitlerio laimėjimu. Tuomet sovietų Rusija 
butų mirtinam pavojuje, ir niekas jos neapgintų.

Štai dėlko Stalinas dabar galvoja, kaip apsaugoti 
SSRS vakarų sieną nuo savo rudojo draugo. Sovietijos 
apsaugojimui jisai, matyt, nori panaudoti Lietuvos teri
toriją. Kai pereitą spalių mėnesį bolševikai privertė Lie
tuvą pasirašyti Maskvoje “abipusio apsigynimo” paktą, 
tai jie sakė, kad Lietuva bus saugi po galingos Rusijos 
protekcija. O dabar gali išeiti taip; kad Lietuva pavirs 
mūšių laukti tarpe vokiečių ir rusų ir baisiai nukentės.

Tas nevykęs Molotovo kaltinimas prieš Lietuvą ne
lemia jai nieko gero.

Kitas gandas
Vatikanas praneša patyręs iš savo nuncijaus Lietu

voje, kad Rusija ketinanti stoti į karą prieš sąjunginin
kus, t. y. prieš Angliją ir Francuziją.

Naujasis popiežiaus nuncijus (pasiuntinys) Lietuvo
je, Msgr. Luigi Centoz, mano, kad Rusijos politikos tiks
las yra plėsti SSRS sienas, kooperuojant su naciais. Pa
baltijo kraštuose Maskva ketinanti sustiprinti komuniz
mo propagandą.

Šita Vatikano informacija griežtai prieštarauja ki
toms žinioms iš Europos, kurios piešia dalyką taip, kad 
Maskva jau ne tiktai neketina veikti išvien su Hitleriu, 
bet galvoja, kaip išgelbėti savo kailį nuo jo agresijų ne
tolimoje ateityje.

Kuri versija yra tikresnė, sunku pasakyti. Gal būt, 
jos abi yra tikros. Gal būt, ir pats Stalinas vieną dieną 
planuoja eiti su naciais, kitą dieną — prieš nacius, neiš
manydamas, kurion pusėn pasukti.

Bet charakteringa yra tai, kad ir vienose ir kitose 
žiniose yra minima Lietuva. Atrodo, kad artimiausieji 
įvykiai šiaur-vakarinėj e Europoje Lietuvos neaplenks.

Prieš keletą savaičių “Tėvy
nes” redaktorius parašė, kaip 
galėtų būt išrinkti ideališki 
kandidatai į SLA. viršininkus. 
Ideališkas viršininkas, jo supra
timu, tai toks žmogus, kuris 
neturi jokių asmeninių tikslų 
organizacijoje, o tiktai rūpina
si organizacijos gerove. Toks 
žmogus, statydamas savo kan
didatūrą, turi nesigirti, kad ji
sai “valdys” SLA.,; jisai neturi 
briti “karalium”; jisai neturi 
būt dekoruotas Lietuvos val
džios “medaliu”, ir t.t.

O kad SLA. nariai žinotų, 
kurie kandidatai į viršininkus 
tų griekų neturi, tai kiekvienas 
kandidatas privalo padaryti 
“viešą gyvenimo išpažintį”!

Dabar K. Jurgelionis papasa
kojo SLA. organe, kaip jisai įsi
vaizduoja žmones, kurie jo su
pratimu tiktų į Susivienymo 
“dvasiškus vadus”. Mat, jisai 
surado, kad Susivienymui šiąn-1 
dien vadovauja “politiški va
dai”, t. y. partijų lyderiai; o jie 
esą negeri. “Dvasiškas vadas”, 
pagal Jurgelionio kurpalį, turįs 
būt žmogus, kuris užmirštų vi
sas kitas idėjas (o kaip su tais, 
kurie jokių idėjų neturėjo?) ir 
gyventų “sulig Susivienijimo 
idėjų”, butų geras, sąžiningas, 
darbštus, toĮerantiųgas, labda
ringas ir miąla&rdįngas.

“Tokiu budarrias ir taip 
gyvendamas”, rašo Jurgelio
nis, “jis labai išsiskirtų iš vi
sų politikierių, iš kurių tar
po jis butų atsiradęs. Jis 
jiems priadėtų išrodyti, kaip 
koks šventasis, ir už tai jie 
jo pradėtų neapkęsti. Ir ją 
neapykaritą jis turėtų; pakelti 
be neapykantos, ir reikšti 
jiems atleidimą, ir kada jie 
smogs jam per veidą, atsukti 
jiems ir kitą veidą. Ir tik 
tuomet, kaipo doras žmogus, 
nors buvęs politikierium, ji
sai tiktų į Susivienijimo dva
siškus vadus ir juo pataptų.” 
Šitokiems kliedėjimams Jur

gelionis pašventė apie trejetą 
plačių špaltų redakciniame “Tė
vynės” numeryje.

SLA. nėra joks religinis “zo- 
konas” ir todėl “šventą žmo
nių” jo vadovybei nereikia. Su- 
sivienymas neturi nė paprasto, 
kad it nešvento, “dvasišką/ va
do”, kaip kad turi Romos-Kata- 
likų šusivienymas.

Kuriam gi tikslui 
nesąmones tauškia? 
gelyje kitų panašios 
vo rašinių, taip ir šitame straip
snyje, Jurgelionis nori kam tai 
įkąsti, bet bando savo piktą in
tenciją pridengti visokiais “ka- 
muflažais”: moralybe, organi
zacijos gerove ir visokiais mig
lotais filosofavimais apie pra
eitį ir ateitį.

Šį kartą jisai nori neva paro
dyti politinių srovių blogumą. 
Bet iš trijų srovių, kurias jisai 
atidengė Susivenyme — tauti
ninkų, komunistų ir socialistų 
— jisai “kritikuoja” daugiausia 
socialistus. Jisai pasakoja, kad 
kadaise buvę dargi tokių socia
listų vadų,—

“kurie skaitė ją (SLA. orga
nizaciją) ‘buržuazine orga
nizacija’, kaip insurance 
kompanija, ir iš ‘principo’ 'į 
SLA. nesirašė. Vienas-kitas 
iš jų tik visai neseniai tuos 
savo ‘principus’ pakeitė arba 
jų išsižadėjo.”

Toliaus Jurgelionis rašo, kad 
“pusiau socialistai”, laisvama
niai “ir kiti tautiečiai” irgi žiū
rėję į SLA., kaip į “mechaniš
ką kurią”, ir pradėję skverbtis 
Susivienymui į “dvasiškus” va
dus. Įdomi logika: žmonės, ku
rie žiurėjo į Susivienymą, kaip 
į mechanišką kūną, ėmė siūly
tis į dvasiškus vadus!

Jeigu Jurgelionis ąebandytų 
versti aukštyn kojomis SLA. 
istorijos, tai jisai turėtų pripa
žinti, kad socialistai parodė Su- 
sivienyme mažiau partyvišku- 
iho ir daugiau tolerancijos, ne
gu kitos srovės.

Socialistai niekuomet nesi
stengė paimti SLA. į savo sro
vės išimtiną kontrolę. O tauti
ninkai tatai darė ir buvo to at
siekę: ilgoką laiką visa Pildo
moji Taryba ir “Tėvynės” re
daktorius buvo sandariečiai, ir 
SLA. organe būdavo net deda
mi tos srovės suvažiavimų pro
tokolai. Bolševikai taip pat 
stengėsi paimti SLA. į savo par
tijos kontrolę, o kuomet jiems 
tatai nepasisekė, tai jie nuo 
SLA. atskilo.

Tuo gi tarpu socialistai vi
suomet stojo už kooperavimą 
suz demokratiniai nusiteikusiais 
kitų srovių elementais.

Tiesa, kai kurie iš kitų srovių 
žmonių (arba apsimetusių ne
partiniais “Susivienymo patrio
tų”), gavę paramą iš socialistų 
ir patekę,; tos paramos dėka, į 
“aukštas viętas”, vėliau prieš 
socialistus atsisuko. Tai yra ap
gailėtini reiškiniai, bet ką gi 
padarysi! Po pereitojo pasaulio 
karo dorovės principai pas dau
gelį žmonių labai susilpnėjo; o 
pastaruoju, laįku “doUble-crossi- 
nimas” tiesiog pasidarė mada. 
Kai kurie kandidatai į “vadus”, 
imituodami Hitlerį, bapdo ši
tuo nešvariu keliu padaryti

- karjerą — ir tuo didžiuojasi!
Jeigu jau K. Jurgelionis bū

tinai nori vaidinti pamokslinin
ko ir “dorovės mokytojo” rolę, 

. tai butų pravartu, kad jisai pra- 

. dėtų tokiems veidmainiams nu
iminėti kaukes, — nedarant iš
bridęs nė vienam.

jisai šitas

rųšies sa-

VILNIAUS “KULTŪROS” ŠVIETIMO DRAU 
GIJA JAU VEIKIA PRISITAIKIUSI

PRIE LIETUVOS ĮSTATYMU
*» ■ - -

Kaip jau žinia, Vilniaus “fcul-i 
turos" Švietimo Draugija, kuVi 
lenkų laikais Vadinosi Lietuvių 
“Kultūros” švietimo Dratigija 
r centrą turėjo Vilriiuje, jau 

per ši tvarkė ir savo įstatus pri
taikė prie Lietuvos įstatymų. 
Draugijos įstatus patvirtinus; 
1940.in.i0 d. įvyko D-ibs štei- 
giamasis sųsiririkimas, kutiš iš
rinko šitokią Valdybą: piritu —3 
A. krutulys, vicėpirihiriinkaš — 
F. Bugailiškis, sekretorius — J. 
Latvys, iždiniu. — Al. Brobnys, 
knygininkas — J. Moruks bei 
nariai -— P. Karazija ir V. Ži
lėnas. Draugijos Veikimo plotis 
— visa Lietuva, būstinė — Vil
nius.

šiuo metu Vilniaus 
ros” Draugija, kurios vyriau-] ir 
sias tikslas plėsti švietimą ir priktausančiuš kitiems? Tai jų 
kultūrą Lietuvos gyventojų tat- ideologija ir darbas. Neskaitarit 
pe, pradėjo savo veiklą ir pro-1 mokyklų, kurias valdžia atkak- 
vincijoje.

V. “Kultūros” D-ja yra pa
žangių, demokratinės minties 
žmonių švietimo organizacija.
Sunkiais lenkų priespaudos lai-1 Vadovybės nariai apie 80 kartų 
kais Vilniaus krašte demokrati
nės mintis vis giliau skverbėsi 
lietuvių valstiečių, darbininkų 
ir šviesuomenės sluoksniuosna. 
Lietuvių masės atsakydamos į 
vis brutališkesnę lenkų Valdžios 
tautinę ir socialinę spriespau- 
dą, gausiau ir glaudžiau būrėsi 
po “Kultūros” iškelta lietuviška

Draugijos vadovybė ir nariai bu
vo visiškai tikri, kad jų pastan
gos įšteigti skyrių bus bergž
džios — lenkų valdžia leidimo 
neduos. Bet per steigiamuosius 
susirinkimus buvo reiškiama 
nepalaužiama valia turėti savas 
organizacijas, keliama mintis 
laisvai šviestis ir siekti geresnio 
gyvenimo, buvo demonštruoja- 
iria valstiečių ir iš jų tarpo iš
ėjusių inteligentų glaudus ir 
nuoširdus ryšiai it, pagaliau, 
vieni iš kitų semdavosi energi
jos, entuziazmo ir ryžtumo ko
voti Už savo idealus iki visiško 
laimėjimo.

Kas Vilniaus “Kultūros’’ Są
jūdį Stūmė pirmyn, patraukė

“Kultu-] šaviinp valstiečių mases, o net 
inteligentus, ekonomiškai

mesniam visuomeniškam iš
mokslinimui suorganizavo Vil
niuje 2-jų savaičių liaudies švie
tėjų kursus, paskelbė konkur
są valstiečių gyvenimo, darbų, 
galvojimo ir siekių aprašymui, 
suorganizavo 4 valstiečių gegu
žines, kai kuriose jų dalyvavo 
ir po 2,000 jaunimo, pasirodan
čio su savo dainomis, deklama
cijomis, Sportu ir pan., ruošė 
savo krašto pažinimo išvykas ir

Įvairios žinios 
iš Lietuvos

VILNIUS. — C'entralinis Sta
tistikos Biuras paskelbė šių me
tų Lietuvos prekybos su užsie
niais balarisą, kurs pasirodo 
esąs palankesnis, negu pernai. 
Per šių. hietų kovo mėnesį iš
vežta į užsienius prekių Už 
18.9 milijonų litų, o pernai per 
kovo mėn. buvo išvežta už 17.7 
mil. lt., taigi išvežimas 6% di
desnis kdip pernai. Įvežta pek* 
š. m. kovo mėn. už 14 mil. lt., 
o pernai buvo įvbžta už 15.3 
mil. lt. Taigi įvežta 7% mažiau, 
kaip pernai. Iš viso šiemet iš
vežta per pirinuosiUs tris mc- 
riešiUs už 56JB mik litų, o per
nai buvo išvežta už 558.1 mil. lt., 
įVežta už 4.4.2 mil. ii., pernai Už 
47.7 niil. lt. Paiyglhus su kai
mynų latvių ir estų, Lietuvos 
prekybos Italą rišriš yčn geresnė
je padėtyje, negu tų valstybių.

KAUNAS. — Šį rudenį nu
matoma padaryti visuotinį Lie
tuvos gyventojų, žemės ūkio 
pramonės ir prekybos surašy
mą. Pirmasis gyventojų sura
šymas buvo* 1923 mt., o žemės 
ūkio 1930 m. Pramonės ir pre
kybos surašymo Lietuvoje iš 
viso dar bebuvo.

1938-1939 metais “Kultūros” 
pradėto darbo tempas buvo vis 
didesnis ir smarkesnis. Buvo ai
šku, kad per ilgesnį laiką “Kul
tuvą” Vilniaus krašto kaimą vi
siškai laimes.

liai uždarinėjo ir kam nebuvo 
priemolių priešintis, “Kultū
ros” Draugija tik 1938-1939 me
tais nuveikė šitokius darbus. —

Šiuo metu “Kultūrai” Lietu
vos valstybės pusėje teliko 15 
skyrių. Sovietų valdomose sri
tyse liko vietovės su 35 “Kul
tūros” skyriais ir tai pačiais ak
tyviausiais, turinčiais ilgameti 
kovos patyrimą ir toje kovoje 
visiškai subrendusiais. Tai or
ganizacijai yra didelis nuosto
lis, kuris jos jogas žymiai nu
silpnino.

V. “Kultūra” savo darbą tę
sia naujose sąlygose. Jau gau
tas leidimas steigti 16 skyrių 
kaime, o taip pat ir Vilniuje 
turi įsisteigti skyrius, šiais me
tais numatyta įsteigti 10 kaimo 
skaityklų, steigti kaimo sporto, 
vaidinimų ir dainos kuopeles, 
suruošti valstiečiams įvairiomis 
temomis ciklą paskaitų, suruoš- 

vakarus, 
dalyvauti

lankėsi provincijoje su paskai
tomis, steigiamuose susirinki- 
inuose, įvairiuose pasitarimuo
se su valsčiaus veikėjais ir p., 
davė kaimui per 2,000 lietuviš
kų knygų, įtraukė valstiečius į’ti kaime literatūros 
knygos ir spaudos skaitymą bei kuriuose pasižadėjo 
aktyvų spaudoje bendradarbia- pažangesni rašytojai, 

• . . • j • ■» • • v i • 1 ■» i • 1 . • _ • v i ivini'ą, įsteigė ir išlaikė kaimo lietuvišką spaudą ir knygą ir 
demokratine vėliava. 1936-19391 Skailyklėles, padarė šuvažiavi- dėti pastangų įsteigti Vilniuje 

mą savivaldybių rinkimams pa- pastovų liaudies universitetą, 
ruošti, valstiečių veikėjų toli-| St. Š.

metais, kai lenkų priespauda 
buvo pasiekusi aukščiausįjį 
laipsnį, Vilniaus krašto kaimuo
se ir miesteliuose įsisteigė per 
30 naujų skyrių. Ištisi valsčiai, 
kaip Tverečiaus, Adutiškio, Me
lagėlių, Daugėliškio, Kaltanėnų 
(Švenčionių apskr.), Valkinin
kų, Varėnos (Trakų apskr.), 
VarčnavO (Lydbs apskr.), Rim
šės (Breslaujos apskr.) masi
niai įsijungė į “Kultūros” at
stovaujamą sąjūdį, šis sąjūdis 
vienur visiškai išstūmė svetimų
jų ir savųjų reakcionierių įta
ką, kitur tik pradėjo už tai 
grumtis, tačiau dėka demokra
tinio sąjūdžio dinamiškumui, 
laimėjimas ir ten buvo patik
rintas. »

Paskutiniuoju lenkų viešpata
vimo laiku, t. y., prieš pat len
kų ir vokiečių karą, Vilniaus 
krašte buvo įsteigta “Kultūros” 
50 skyrių. Tiesa, milžiniškos jų 
daugumos lenkų valdžia neuž
tvirtino, o be to, Lietuvos mas
tu matuojant toks skaičius ir 
nėra impozantiškas. Tačiau 
ypatingose lenkų sudarytose są
lygose kultūrininkų sąjūdžio 
rezultatus teko matuoti ne len
kų oficialiai leistais skyriais, 
bet ryžtumu, griežtu, nepalau
žiamu noru laimėti, siekti švie
sesnio, teisingai sutvarkyto gy
venimo. Tai ir eiliniai nariai ir 
vadovybė daug kartų dokumen
tavo. Lenkams draudžiant vie
ną veikimo formą buvo eida
ma prie kitos. Įsteigtų D-jos 
skyrių paprastai administracine 
valdžia netvirtindavo, tačiau 
steigiamasis susirinkimas su
šaukti galima būdavo, šitą štai 
aplinkybę centras ir išnaudoda
vo susisiekimui su kaimo gy
ventojų mase. Pel* tokį sUsirin- 
kimą būdavo aiškinami Draugi
jos. įstatai ir veikloš tikslai, ži
noma, aiškinimas būdavo labai 
platus... Pvz., yra vietų, kur per 
porą metų padaryta apie 5 stei
giamuosius susirinkimus. { vi
sus minėtus dar nėsahio sky
riaus Steigiamuosius susirinki
mus būtinai apsilankydavo cen
tro atstovai. Lahkytaši pavie
niui, lankytasi ir po kelis iš 
karto. Žiūrėta, kUr yra didesnio 
reikalo gyvu lietuvišku žodžiu, 
netarpišku suėjimu, pasitarimu, 
knyga, abipusiu entuziazniu 
stiprinti lietuvybės ir demokra- 
tybės pozicijas.

Netarpiškas kontaktas ir bti- 
vo viena svarbiųjtį priėmOiiiį.

Lietuvos gyvenimo kronika
LONDONAS. — Su kiekvie-.iš karo 

nu praeinančiu karo mėnesiię 
Lomjpno lietuvių kolonijoje vis 
mažiau belieka jaunimo. Kai 
netrukus į kariuomenę bus pa
šaukti 27 metų amžiaus vyrai, 
tai Londono lietuvių kolonija 
jau bus netekusi 60—80 jau
nuolių. Dėl to smarkiai pakitė
jo visas kolonijos gyvenimas. 
Sporto klubas visai sustabdė 
veikimą, o kolonijos organiza
cijos taip persitvarkė, kad da
bar į valdybas vėl išrinkti tik 
senesnieji veikėjai. Kaip pasa
koja kolonijos pirmininkas P. 
Bulaitis, kolonijai ypatingai

menesiai. Ypač nukentėjo pa
rapijos bei vyrų savišalpos 
draugijos. Vienas seniausių pa
rapijos skyrių, Silvert6\Vnas, 
neseniai visai susilikvidavo. Ki
lus karui lietuvių kolonija tu
rėjo laikinai atsisakyti ir nuo 
lietuvių namų statybos, nors 
pati idėja nėra mirusi ir kai tik 
pasibaigs karas, statyba tuojau 
bus pradėta. Lietuvių namai 
bus statomi prie lietuvių bažny
čios, kur bus nugriauti kelioli
ka senų namų ir jų vietoje 
įrengtas sodelis. Statybos ko
mitetas savo žinioje turi keletą 
tūkstančių svarų sterlingų. Ke
letą šimtų svarų prižadėjo pa
aukoti moterų savišalpos ir pa
rapijos draugijos, kai tik pra
sidės statyba. Pinigus statybai 
žmones sudėjo be jokių ragini
mų ir sudėjo gana stambiomis 
paskolomis: po 300, 200 ir 100 
svarų. Vienas asmuo paskolinęs 
per 300 svarų ir padaręs raštiš
ką pasižadėjimą, kad jo mirties 
atveju du trečdaliai tos sumos 
dovanojami Lietuvių Namams. 
Niiihatbma kbloiiijos lietuvitį 
taiTe plalihti tam tikras akci
jas; būtent 100 akcijų po 125 
svarus, 200 akciją po 10 sVarų 
ir kleliš širtilriš pb5 svarus. Sti- 
atikdtiėji it skolintieji piriigai 
laikomi banke.

Kolonijos pirmininkas P. Bu
laitis gana šviešibmis žiuri į 
Lohdorio ličiu Vitj ateitį. Esą nė
ra pagrindo manyti, kad karas 
galėtų būti nutautėjimb prič- 
žaštihir. Rčmdrintasis Didžiojo 
krito pntyrimu, jis tikrina, Imd

grįžę jaunuoliai bus 
net geresni ir karštesni lietu
viai. Už tai kalba faktai ir iš 
lietuvių karių gaunamieji laiš
kai. Neseniai lietuvių klube pa
sirodė karys, kurs kada buvo 
civiliu, visai nenorėjo prisipa
žinti esąs lietuvis, bet dabar 
lietuvių klube viešai pareiškė, 
kad jis yra lietuvis ir tokiu 
jaučiasi. Panašiai buvę per Did. 
karą, kada ne vienas londonic- 
tis lietuvis manęs esąs lenkas.

Tuo tarpu didesnis dėmesys 
bus kreipiamas į priaugantį 
jaunimą. Jei karas ilgiau nusi
tęstų, tai prie klubo manoma 

visus jaunesniuosius 
Mergaitės buriamos 
grupę. Prieš karą

berniukus, 
į atskirą 
Londono lietuvaitės mažai teda
lyvavo visuomeniniame gyveni
me; mergaičių nebuvo hė spor
to klube, bet dabar jau gyvai 
veikia mergaičių grupė: jos 
rašo laiškus fronte esantiems 
lietuviams jaunuoliams, siun
čia jiems įvairių dovanų, orga
nizuotai dalyvauja lietuvių klu
bo rengiamuose lietuviams ka
riams pirštinių, kojinių mezgi
mo darbuose. Klubas ir kitos 
organizacijbs pastaruoju laiku 
stengiasi visokiais budais pagy
vinti lietuvių kolonijos gyveni
mą. Ruošiama daug vakarėlių,

buvo ruošiama Motinos Diena. 
Vasarai planuojama daug iški
lų su piknikais ir t. p. Koloni
ja tebeleidžia savo žurnaliukų 
“Ažvalga”.

KAUNAS. — Lietuvos aukš
tosiose mękyklose šiuo metu 
mokslus einą 1,121 valstybės 
tarnautojai, iš kurių 434 yra 
v'edę žmonės, fe87 nevedę, 101 
išklausę visą mokslo kursą ir 
958 dar tebeklauso. Daugiausia 
Studentų yra iš švietimo mini
sterijos (276) ir Vidaus reika
lų min. (233), Finansų min. 
— 177, Krašto aps. 
sisiekimo min. —
Ūkio min. 106, Valstybės kon
trolės £3, Užsienių reik. min. 
.5, Ministrų tarybos kanceliari
jos 4 ir Seimo kanceliarijos

— 142, Su- 
142, Žemes
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KARO ATBfiGELIU DUONOS IR SAUGUMO 
KLAUSIMAS

^LONDON^ NTriTERL^iL

(Laiškas iš Vilniaus)

Viename lenkų dienraštyje 
Vilniuje neseniai patys lenkai 
atbėgėliai ir neturintieji teises 
prie Lietuvos pilietybės gana 
nuosekliai pasisakė duonos ir 
saugumo klausimais, o tai šian
dien yra svarbiausi klausimai, 
ypač tiems, kas neteko savb 
valstybės, kas .turi ieškoti prie
glaudos ir maisto anksčiau jij 
pačių niekintoje tautoje.

Nemažėja skaičius atbėgelių 
ir atėjūnų: jie visi reikalingi 
pagalbos. Reikalaujančių sušel- 
pimo skaičius turės didėti. Tie 
žmonės, kuriems tenka rūpintis 
atbėgelių šelpimu, nerimsta, 
manydami, kad pavasarį ir va
saros metu, kai atšils oras, kai 
pradžius keliai, iš kaimyninib 
Valstybių vėl stengsis prasiverž
ti į Lietuvą naujos pabėgėliu

Reikalaujančiųjų pašalpos 
skaičius Vilniuje ir iš viso Lie
tuvoje turės didėti ir dėl kitti 
priežasčių. Pavyzdžiui, geras 
artėjančio skurdo barometras 
yra įvairios komisinės krautu
vės Vilniuje. Pradžioje jų bu
vo dvi ar trys, o dabar jau ke
liolika. Į tas krautuves nešami 
parduoti įvairus daiktai — ra
šomosios mašinėlės, foto apara
tai, kilimai, indai, drabužiai 
etc. žodžiu, parduodama visa,

česnakai Padeda žarnų 
Nuodus Pašalinti

Apsvaisręs? Dažnai Kalva skauda? Priežasti
mi Kali būti žarnų apsinodinimas nuo kenks- 
tningų bakterijų storojoj žarnoj. Ateikite 
Mandien ir Kaukite duosnių bandomųjų pa
kelį bekvapių DEARDORN česnakų tablečių 

A T DYKAI. Pamatykite kaip pa-
Lr JL lYzTll djanslte | poras dienų!
Gaukite DYKAI sai»p<l| iž WalKreen Vais
tinių. Partdūuoda visuose didžiųosuose vais
tinėse.

Nuostabi Knyga Apte 
Dusuli—DYKAI

Dykai knyga, tik ką iSėįusi. iškelia labai 
svarbių žinių dusulio bei brianeialio kosulio 
aukoms. Prarykite kopijos Šiandien, jei du
sulio antpuoliai trugdo mieKą. silpnina—jei 
sunku dūsuoti—jei kosi ir Šniokšti. Net ir 
jei butuni per metus kankinęsis ir beviUi«« 
iSKyti. Įsigykite Šią knygą. Ji aiidarS palai
mos duris tūkstančiams—ji gali tai padaryt! 
ir jums! Nesiųskit pinigų. Nėra prievolių. 
Nuostabiai puiki knyga teks jums vlsiSkai 
dykai. Nežiūrint kur gyveni. raSyk Šiandien. 
NACOR 836-D State Life Bldg.. 
Indianapolis, Indiana.

be ko diar šiaip taip galirha ap
sieiti.

—Parduoda dabar varguo
menė, — sako man vienos to
kios krautuvės vedėjas. — 
Greitai jau pardavinės ir tur
tingesnieji žmonės, kurių pini
ginės atsargos išsibaigs...

—O kas bus, kai nebeliks ką 
parduoti? — Klausiu.

—Na, — truktelėjo pečiais 
vedėjas. — Bus blogai...

Tikrai bus blogai — tie žmo
nės n'eturi pilietybes, netilti tei
sės dirbti darbą, b ir to darbo 
negali būti visiems pasirinkti
nai.

Valstybė negali hesiskaityti 
su susidariusia padėtim. Musų 
valstybė nėra turtinga, kad ga
lėtų neribotą laiką išlaikyti 
tūkstančius svečių, kurių ji ne
laukė ir kurių nekvietė. Dėl to 
nuolatos valstybei tenka rūpin
tis dėl priemonių, su kurių pa
kalba butų galima nusikratyti 
ta sunkia našta.

Viena iš tokių priemonių yra 
pastangos repatrijuoti tuos sve
čius, vadinasi grąžinti atbėgė
lius į jų kilimo vietas, t. y. į 
dabar rusų ir vokiečių valdo
mas buvusios Leiikijoš teritori
jas. Kiek tokių atbėgelių išsi- 
kraustyš, šidndien dar sunku 
būtų tiksliai įiašakyii. ‘‘čia, r'ei- 
kia žirtbti, žiūrima ir humariiš- 
kumo: valstybė nėūoH pavar
toti prievartos, nenori siųšti į 
SSSR, ih į Vokietiją tų atbėge- 
lių, kurie dėl jiems geriausiai 
žinomų priežasčių nenorėtų 
grįžti į savo gimtines.

Neseniai Vilhiuje ir Kaune 
posėdžiavo rusų ir vokiečių ko
misijos, atvykusios atbėgelių 
repątrijacijos reikalais. Vokie
čiai sutiko priimti visus atbė- 
gėdds, paeinančius iš tų Lenki
jos Vietų, kurias dabar valdo 
vokiečiai, išihitys daromos tik 
tieiiis žiiipilėhis, kurių grįžimas 
dėl kai kurių nors priežasčių 
yra nepageidaujamas. Vokiečių 
komisija veikė ir pravedė no
rinčiųjų grįžti registraciją iki 
balandžio m. 2 dienos Vilniu
je, šveh'či'ohėlyje ir Rudiškiuo
se. Pošedžiavo ir registravo 
KaUUc Uūo balandžio m. 2 ligi 
4 dienos.
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NAUJIENŲ-ACMĖ Telephoto
JUodos vityčios parodo į kurias puses Vokieti

jos mechanizuota kariuomenė prasiveržė, kad už
daryti “kilpą” apsuptoms talkininkų kariuomenės da
linis.

leisti jiems tokių laisvių, ku
rios nebūtų suderinamos sii 
krašto vidaus politika, ar dėl

vidaūs rimčiai, o į tai ypač rei

kad Vilniaus kraštas per 20 
metų okupantų buvo intesin- 
gdi lenkiitainas.

kita pūse v'crtuš, atbegeliams 
sškbma, kad jų darbds šdvo 
ghhtinėse vietose galįs būti rei
kalingas karė sugriautai Lenki
jai atstatyti.

Koniisarijatas karo atbėgė- 
liams tvarkyti, Veikiąs Kaune, 
prie Vidatis Reikalų Ministeri
jos (komisaru yra b u v. svetim
šalių reikalų referentas p. Alek- 
na-Aleknavičius) dar vis regis
truoja atbėgėlius ir kelia juos 
iš centrų, t. y. iš Vilniaus ir iš 
Kauno, į provincijos miestus, 
kad jų išlaikymas butų tiksliau

žydus, baltgu-

ne tik dviejuose jos centruose.
Visa tai, ką anksčiau sakiau, 

liečia lenkus, 
džius ir kitus karo atbėgėlius.
Jų tarp'e yra apie 1,800 žydų, 
kurie'rudenį atbėgo į Lietuvą iš 
Vokiečių Užimtos buvusios len
kų okupacijoje Suvalkijos. Ar 
ta sritis kada nors grįš pri'e 
Lietuvos, bent šiandien nebūtų 
galima pasakyti.

Sveikata ligoniams 
Knygutė aptašo 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 wholte- 
sale prekę negu kitur.

M. ZUKAITIS 
333 DEAN STREET, 

Spencerport, N. V.

gtaši raminančiai nuteikti atbė- 
gėliUs ir aiškina, kad atbėgė- 
liai, apsišptęšdami, kaip jiems 
reikia šiito rtiomentu elgtis, tu
ri rinitai susirūpinti savo liki
mu. Yra gandų, kad jie, grįžę 
į savo ghntiiics, varu busią va
romi dirbti fizinį darbą, arba 
kad jų asmeninė laisvė busian
ti suvaržyta. Tačiau ta pati

Lietuvių atbėgelių reikalais, 
vadinasi jų išlaikymu, jų pa
stoge, sveikata etc. rtiįihiaši 
Vilniaus Kraštui heihti Vyr. 
Komitetas. Didelis iii atbėgelių 
skaičius — tai mokyklihib am
žiaus jaunimas.

Žinoma, ir sii tais dtbčgė- 
liaiš kartais yra šiokitį tokių 
nešk landumų. Pavyždžiūi, kai 
kurie jų mano, kad jiems

ir į tą aplinkybę, kad Lietuvos 
Valstybė negales neribotų laiką

NELAUKITE—
Rytoj Gali Būti Pervelu!

Jei norite užsitikrinti nuo ttgnfes namus, baldus, automdbilius, ar 
šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad jis pa
rūpintų jums polisą per musų kompaniją. Nelaimei ištikus, netu
rėsite Jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Urtdteh<rriters”

O’MALLEY & McKAY, Ine.
222 W. Adams St- kamb. 151T, 1519, 1521

Telefonas CENTRAL 5Ž08 • Telefonas tENTRAL 5Žte
GENERALIAI AGĘfltAl Šh| kompanijų: 

AMERICAN INDEMNITY C'oMPAftt - 
COLUMBIA FIRE INSURANCE CQMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY ...............
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.

gi 12 vai. naktį... Krokuvoje 
policija ar kareivių patruliai, 
po 8 vai. šlisitikę gatvėje žmo
gų, nieko neklausdami, vietoje 
iitišduha ir prie jo drabužių 
prisega popierėlį, kuriame pa
žymėta valanda, kurią jis buvo 
nušautas. Tvarka. Vilniuje pat- 
riilis sulaiko gatvėje po vidur- 
ndkčio pasirodžiusį žmogų, pa
tikrina jo dokumentus ir, jei 
jie patruliuojančiųjų nepaten
kina, nusiveda į nuovadą per
nakvoti. Tai ir viskas. Taip, l'e- 
tuviai yra korektingi ir huma
niški... —K. V-as.

Lietuvos Padangėje
RYGA. — Latvijoje yra 11 

lietuvių pradinių mokyklų, ku
riose dirba <1.56 mokytojai ir 
mokosi 446 vaikai. Be to, Ry
goje yra lietuvių gimnazija 
107 mokiniais, 2 draugijų 
aikomi vaikų darželiai su 
vaikais ir 6 latvių mokyklos 
121 mokiniu, kur dėstoma
lietuvių kalba. Iš viso Latvi
joje lietuvių mokyklose moko
si 716 liet. Vaikų. — Latviai 
Lietuvoje turi 13 mokyklų su 
19 mokytojų ir 42'3 vaikais. 
Abiejuose kaimyniniuose kraš- 

liėtuvių, 
tautines 
abipusio 

Susitarta 
mokyklų

veikimo sąlygas ne tik 
ginti, bet abipusiai dar 
gerinti.

su 
iš- 
43
su 
ir

tuose, tiek Latvijos 
tiek Lietuvos latvių, 
mokyklos tvarkomos 
palankilnio principu, 
ir ateityje tautinių

nebto- 
labiau

prieš 
sklei-

darbą, kad pragyvenimą 
turi parūpinti valstybe, 

tai valstybei geVovč atei- 
dangaus, o ne iš žmonių

dirbti 
jiems 
tarsi 
na iš 
darbo.

—Ką?... birbti?... Galėtume 
dirbti ir sav'o vietose... Mes at
bėgome iš ten į laisvąją Lietu
vą, čia mus turite išlaikyti... 
Gana jau dirbome svetimiems...

Tokios kalbos, aiškus daly
kas, nėra rimtos, ir tokių atbė
gėtų niekas nenori. Jie turės 
dirbti taip pat, kaip ir visi. Lie
tuvoje tiems, kas nenori dar
bo, negali būti ir gerovės.

Šia proga noiečtau dar šU- 
i minėti ir tai, kad Lietuvos pa
reigūnai Vilhiuje visti ririitUhni 
eina savo pareigaš. Nfe kūrtą 
net ir palys lenkai pasiltalbėjL 
niuose reiškia nusistebėjimo, 
lygindami, įivzd., ihusų polici
jos pareigūnus su kitais.

—Man rašo iš Krokuvos, —■ 
I pasakoja man "Vienas lenkas 
VitiihFe, — kad ten /vokiečiai 
kūb kak griežčiau žiūri tvar
ios, įVe kaip Vilhiuje.

—kuriuo būdu? — klausiu.
—kad ir teismo klausi

niu. Krokuvoje draudžiamaj pa
sirodyti gatvėje "po 8 vai. vaka
ro. Vilniuje leista vaikščioti Ii-

VILNIUS. — Vilniuje 
gegužės pirmąją buvo 
džiami fantastiškiausi gandai, 
kad tą dieną turi kaž kas ne
paprasto įvykti. Bet, atėjus ge
gužės 1 d. visi įsitikino, kad vi
sos fantazijos ir kai kieno lau
kimai neturėjo nė mažiausio 
pagrindo. Gegužės 1 d. Vilniu
je ir visame krašte praėjo kUo 
ramiausiai, nebuvo jokio išsišo- 
kimd ir tą dieną nebuvo ne vie
nas asmuo suimtas. Visos dirb
tuvės ir įmonės dirbo norma
liai, taip pat dirbo visi darbi
ninkai prie viešųjų darbų. Gy
ventojai taip ramiai praėjusia 
gegužės 1 d. labai patenkinti, 
nes anksčiau tą dieną Vilniuje 
vis įvykdavo išsišokimų, de- 
ihohstracijų ilr ihuštyiiių. Taip 
įlUt dainiai ir tvarkingai praėjo 
gegužes pirmoji Kaune ir viso-

COOK COUNTY’S 
DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS Į 20 METŲ 

350, IS ttllklAuŠlŲ CHICAGOJE ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
PARbAVIMUI — PRAKTIŠKAI JŪSŲ PAČIŲ KAINA

20 b'ODGEŠ, 1939, IŠSfc, 1037 ir 1936 kaip nauji, kaikuris su radio, 
pigiai kaito $235; .35 BUlCKŠ, 1939, 1938, 1937 ir 1936 kiekvienas 
parsiūttbdą pigiai, kaip $265; 10 PONTIACS visi kaip naujutėliai už 
vos $235; 10 CHRYŠLteRS 1^38, .1937 ir 1936 garantuotas kaip nau
ji pigiai kaip $245; 24 OLDSMOBILES 1939, 1938, 1937 ir 1936 taip 
žiba ir . .tobuli kaito naiijąs sidabrinis doleris, pigiai kaip $255; 8 
HUDSONS nuo. 1939 ira. W3K kiekvienas garahtuolas, pigiai kaip 
$195; 30 FORbŠ, im, 1?3L 1937 ilr 1936 visi naujų Ratų sąlygose, 
pigią! kMp $125; 12 FACKARDS nuo, 1939 iki 1936. Visi garantuoti, 
kaip nauji, pigiai kaiįi $295; 8 LA SAULĖS nuo 1938 iki 1936 ypa
tingai puikus karau pigiai kai 
1937 it 1936 vos vanoti, pil-- 
CHEVROLETS nuo 1939 iki 1< 
kaip $2Ž5; 15 SlUDEBARERS nu_________________
cil. kaip nauji, pigiąi kaip $195. ...........  ....
Taipgi turime jmrš 150 sėnesniiį 1 . . „__
nub 1935 iki 1932—-visi garantuoti už pigiai kaip $45. 
Atminkite, Rad kiekVifehas karas yra pilnai garantuo

, jUtois metu patatnivimą it patenkinimą. 
Jums hetbikia ir pitUgų, mes, i 
O likusia dalį jtos galite išmok 

Atdara kasdieh iki 10

COOK C0UNT1’ FINANCE CO
1340 W. 634d STREET (Prie Loomis)

Iii kąip $290; 12 PLYMOUTHS 1939, 1938, 
Ū, pilnai garantuoti, pigiai kaip $225; 18 

1936. visi modeliai kaip naiiji, pigiai 
nuo 1939 iki 1936 modeliai visi 6

senesnių karų iš visų gamybų ir modelių 
ra pilnai garantuotas ir duos

— — *imsime jušų karus kaipo įmokėjimą, 
;ėti kaip patogiau.

v. v. ir visą dieną sekmadienį

MASTEI! MINTOM SMAKE CK
S. J. Vondrak Tėl. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAŽDAŠ..MEŠ NUiUlĖRUOJAM IR UžRABInAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENEilAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI VVOOD ST.)

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder- 
ruškai ištobulinti. Nužemintai 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WHL LIKĘ US" 

4030 So. Archer Avenuo
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wbolesale 
470? S. Halsted St 

Tel. Boulevard 0014

BALSO LAVINIMAS IR PRIDENGIMAS. MOKINIMAS 
KALBŲ: ITALIŠKAI, PRANCŪZIŠKAI, VOKIŠKAI 

RUSIŠKAI. AMERICAN OPERA COMPANY.

MADAME DEL PREDA 
LEONARDAS BRUNVALDS

3171 N. Clark Street
šaukite dėl kainų BUCKINGHAM 6707

Birželio 2 d., 1940—W0MAN’S CLUB TEATRE, 72 E. 11 St.
RIGOLETT0—By Verdi 8:15 vai. vak.

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausį

FOX IIEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

IK

FRIGIDAIRE
Geriausias Šaldytuvas Sviete

PIRK DABAR
Sutaupiusi Maistą, Sveikatą ir Dau?ę Pini&y
ADVANCE FURNITURE C0. KRAUTUVE
Dabar siūlo tikrus Geheral Motors Frigidaires Dideles šeimyniškos 
6 Kubinių Pėdų Dydžio už Mažiausią Kainą ę m J| 7R 
Refrigcratorių Istorijoj Tik už ........................ v 1 1 • d

Duoda Didelę Nuolaidą už Seną, Lcdaunę
Perkant Naują Frigi'daire.

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI

Victor Bagdonas
LOCaL & LON0 DISTANCE 

MOVING
Perklaustom fomicius, pianu.' ir 
visokias rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kiltos miestus 
Žema kaina. Mūšų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 00«6

■ ■ ■ !■— * ■ — --- - -- -

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

General Motors Frigidaires vadovauja refrigeratorių visą marketą. 
Frigidaires yra pasižymėję ekonomiškumu elektros jėgos vartojime, 
bes jie riaži'auši'ėi vaitoja el'ektrikos. Frigidaires greičiausiai ledą 
sušaldo. Frigidaires ilgiausia tarnauja nes jie turi daug metų iš- 
dirbystės tikrinimą—garanciją. Frigidaire Rainos yra nepaprastai 
inAžos kad reikia niisistebėti. ’6-ių kubiškų pėdų $11^ 
dydžio 1940 Frigidaires parsiduoda tik po ............. ■ I I v

t&NGVVS IŠMOKĖJIMAI
DIDELĖ NUOLAIDA UŽ SENĄ ŠALDYTUVĄ

PIRKITE FRIGIDAIRE ŠIANDIE IŠ

SVEIKATOS KLINIKAS
TONS1LUS $1Q C H
Išima Už .................. ■ O.U U
prabų vimas $cn n n
Ligoninėje .............. ^UU.UU
RAUDONGYSLIŲ $,OC n n
Išėmitaias ir Ligon. fcw»vU 
REUMATIZMAS C O
Greita Pagelba .. .... CiUU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 HA
ir vaistai ................. *I.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

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

ir KYLA (Hernia)
Virš 8,000 atsitikimų išgydyta— 
todėl pateisinama ir mano užtik
rinimas patenkinančių pasekmių 
kiekvienam mano gydomam at
sitikime. Žemas Mokestis. Leng
vus Mokėjimai. Visi gali pagyti. 
Ekzaminacija nekainuoja. Patir- 
kit vėliausius medikalius faktus 
iš knygelės dykai, kaip gali pa
gyti-
DON CABOT McCOWAN, M. D. 
20 metų Specializuojasi sėdimos 

žarnos ligose.
R. 1517, 25 E. JACKSON, Chicago 

Atdara 9:30 iki 8 v. v.
Sekmadienį 10 iki 12 v. r.

Make Your Truss Hea« YotiF , 

RUPTURE 
Contulf Only o Speciolitf Doctor

VILNIUS. — Prieš kaių Vii- 
nius buvo žiųonias pirštinių 
pramone. Per karą 
ta pramonė vėl atsigauna. Ga- 
iitybdi žaliavą pristato “Mais
tas”. Pirštinių pramonininkai, 
parledaftii Prekybos ir Pramo
nes Rūmų, rūpinasi pirštinių 
ckspoPtii į užsienius. Jau ūž- 
ūiegsti ryšiai su Olandija ir 
Šveicarija. Dabartinė Vilniaus 
piHtihių pramone skaitoma 
vertesnė negu prieškarinė.

sustojus' Kwre C°
3222-24’26 South Halsted Street

TelefdliAš VICTORY 4226 Chicago. Illinois

Geriausia Vieta Pirkti Įvairius Namų Reikmenis Visam Chicagos 
mieste. J. NAKROŠIS, D. ŠEMAITIS—Vedėjai 

________________ Visiem Maloniai Patarhaus n
Paklausykite Progress Radio Programus kas sekmadienį 11:30 i? 
Stoties WGfcS.

I’AHTGl ’DVKITK «AlA’ 
GALE 1OO % PRI

TAIKINTI: PARAISČIŲ

link ShiikIhI—ReHbejonė't 
—Leisit laisiiitiotani H|»e- 
'■ialiHtui ekzaininuot i dy
kai, Patirkite kaip 1OO% 
pritaikintas paraiaUa ifi- 
srydo tuok atsitikimu* 
BE OPERACIJOS. 
UŽKirta. be peilio 
lymo matoma, stato 
jtiH audiniu* kaip 
toriu porina.

try
niui- 
oi k-

\ BE DAkrtO tATkO 
1 'TIES Aimlai 
f <na Kaina. Kodėl 
% Nauji varaiSėlai 
į 100 7/ prilalkimo 
I tik $5.00. Sp<vial5 
j -pasiūla užintcalifekiams. 
a AUMra: 11 V. ryto 

^L^.’al. vak. Scpt. iki 2 v

SVOAT- 
i*trydyU Zc- 

IIC Jų H? 
iraranttioii 

už VOH 
kredito

iki K 
P. P.

RUPTURE & TRUSS SERVICE“
Ofl. PCTE« SCHVMAN Mfdirn Oirertor 

1869 N. Damen Av„ Chicago 
2d Hoo- Arm. 8200 

(ntrcncc Throunh Cern»rQt*r» 
80 YEARS r.KFRR. OFFICE SPECIALIUS.
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NAUJIENOS, Chicago, III.
T"----------- " ............................ ........ ‘ -...................................................................................

šeštadienis, birželio 1, 1940

AUDITORIUM 
RESTAURANT 

3131 So. Halsted St

Diena Iš Dienos
Lietuviški ir Amerikoniški 
Valgiai Su Geriausiu Skoniu

P. BALČIŪNAS ir 
M. KOVARSKL Sav.

Naujos
1940 ir 1941

fiadios
9

Pamatykite Jas
BUDRIKO

KRAUTUVĖSE
Perkant gerų radio dabar, 
jus gausite didelę nuolaidų 
ant jūsų seno radio iki $50. 
Automobilio Radios, Radios 

dėl Vakacijų

D i d e lis Pusi r i n k i m a s

Vieša
Padėka

Praeito mėnesio, 19-tos d’e- 
nos nuotikiai liks mums amži
na atmintis. Tai buvo tikras 
suprizas, sykiu ir džiaugsmas, 
kad mes turim tiek širdingų 
draugų, kurie susirinko su bran
giomis dovanomis atžymėti mu
sų 10 metų ženybinio gyveni
mo sukaktį. Tai buvo pirmas 
jubiliejus ir gana džiaugsmin
gas. Dabar lauksime sidabrinio 
jubiliejaus.

Tuom tarpu neturim žodžių 
išreikšti padėkos jums, myli
mieji draugai ir draugės, kaip 
daugiausia pasidarbavusiems: 
Mr. & Mrs. A. Vainoras, John 
Savitskis, T. & A. Brazis, Mr. 
& Mrs. Pučkorius, Mr. & Mrs. 
C. Jasutis, Mr. & Mrs. Tony 
Mairon, Mr. Grigas; Mr. & Mrs. 
Pauga, Mr. & Mrs. Gūdžius, 
Mr. & Mrs. Borinckas, Mr. & 
Mrs. J. Marozas, Mr. & Mrs. 
Bagavich, ir daugeliui kitų.

Taipgi didelis ačiū to vaka
ro šeim ninkėms, kurios sušilo 
darbavosi. Bendrai, visiems 
širdingiausias ačiū. Liekame 
jūsų draugais visados.

Mr. & Mrs. Gust Jasutis.

Budriko Radio 
Programas

Budriko radio programas da
bar transliuojamas sekmadie
nio vakare 9 vai. (Chicagos lai-

970 K. Visi esate kviečiami pa
siklausyti puses valandos gra
žaus programo, gerų duetų ir 
orkestrus, Makalų ir t. t.

Programų leidėjai yra Jos. 
F. Budrik Radio ir Furniture 
krautuvė, 3409 S. Halsted St.

Klausytojas.

NAUJIENŲ-ACM E Telepboto
Lee Childs, kuriai juri

ninku vaizbos butas suteikė 
‘‘Ežerų Panos” titulą.

Ambrose
Charlotte Ziegale nuo LeRoy 
Ziegele

Stephanie Nedvar nuo John 
Nedvar

(Javo
’erskiras

MOKEIIB6B

Elektrikinės Ledaunės 
parduodamos daug 
pigiaus. Dabar 5 ir 6 
pėdų dydžio po$79-50 
$93-50. $114.50 iki 

$199-50

Mary Ewald nuo Walter
Ewald

Helen Dombrose nuo Thoims 
Dombrose

Eve’yn Jurewicz nuo Stephen 
Jurevvicz

Stella

Elea-

Stella

k

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Sudriko Piknikas 
Birželio 9 d.

LENGVUS
IŠMOKĖJIMAI

Joseph F.
SUDRIK

įsiėmė Leidinius
^boms

(Chicagoj)
John Samielioms, 49, su Rose

Toleikis, 44
Adam Siwek, 33, su

Chapas, 28
Casimir Yurkus, 25, su

nor Kanelski, 20
John Kai m, 25, sj

Lenskas, 21
Edvvard Pietraszek, 25, su

Jean Sudul, 24
James Wasaitis, 24, s.i Helen

Estok, 20
VVilliam Walker, 25, su EI- 

aanor Pagels, 25
John Yuccas, 23, si BernicJ

Me ickas, 22
Waiter Kraukis, 22, su Irene 

la-kson, 18
Patrick Mitchell, 35, su Gėo- 

rgia Kanzios, 22
Charles Bender, 27, su Ro-

aEe Lroz, 27

Furniture 
House

3409-21 S. Halsted

' ’rii
Sally Wallace nuo John Wal- 

lace
Jozephine Katauskas nuo 

Jonh Katauskas
Agnės Ambrose nuo Peter

Tol. YARDS 3088.

PIKNIKAS

83 ir Willow Springs Road 
PRADŽIA 10 v. r.
įvairių žaidimų (gėmių) ir

11 VVardo Lietuviu Demokratų Organizacijos (Bridgeporto)

ŠEŠTAS METINIS IŠVAŽIAVIMAS

įvyksta

Nedelioj, Birželio-June 2 d., 1940

(Buvusioj Dambrausko Farmoj) Prie
WILLOW SPRINGS, ILL. —

Apart labai geros orkestros. turėsime
dovanų visiems, tad atsilankę į šį pikniką bus pilnai patenkinti. 
Suaugusiems piknikuotojams, į abi puses transportacija veltui. 
Bagdono trokas išeis 10 v. r., nuo kampo 33rd St. ir Lituanica 

Avė., t. y. iš Gudo Krautuvės.

ŠAKAR-MAKAR RADIO CHORAS RENGIA

ROŽIŲ GEGUŽINĘ
Nedelioj, Birželio-June 2,1940

WILL0W WEST DARŽE
Prie German Church Rd. ir Willow Springs Rd.—Willow Springs

DAINŲ — JUOKŲ — LINKSMYBIŲ DIENA
Teatras Po Atviro Dangaus—Dainininkių—šokėjų—Juokdarių

Dalyvaus ŠURUM-BURUM Choras, V. BELIAJAUS šokėių Grupe 
SENMERGE LIUDVI8E Iš MAHANOJAUS. (vairiausių Valgių ir 
Gėrimų. Garsi ANDY NORBUTO Orchestra šokiams. Dovanos Bus 

Duodamos Tiems, Kurie Turės Daugiausia Rožių.

v

C

svarbių pranešimų. Kurie ren
giatės prie pirkimo įvairių pa
malus reikmenų, labiausiai jau
navedžiai, girdėsite gerų žinių 
iš Progress Krautuvės. Čia eina 
didis June Bride išpardavimas, 
kame pirkiniams yra specialiai 
sumažintos kainos ir duodama 
brangios ir naudingos dovanos 
su kiekvienu pirkimu. Taigi ne
pamirškite pasiklausyti.

Rep. J. Z.

Linksma ir Įdomi 
Radio Valandėlė

Rytoj, sekmadienį, 11:30 vai. 
prieš piet girdėsis reguliaris 
sekmadienio programas iš sto
ties WGES, kurio leidimu rūpi
nasi lietuvių baldų krautuvė, 
Progress Furniture Company, 
3222-26 South Halsted St. šį 
programų veda Antanas Žilius.

Kaip ir visuomet, taip ir ryt 
dienos programas susidės iš 
gražių dainelių, smagios muzi
kos, naudingų patarimų

ej

Prašo Uždrausti
Papildomus Teisėjų 
Rinkimus

Turi įvykti pirmadienį

Šįvakar Dariaus
Girėno Posto
Šokių Vakaras

Pelnas Jaunuolių Grupei

šįvakar yra rengiamas, jung
tinėmis spėkomis Dariaus-Gi
rėnas Amerikos Lcgijono Pos
to, Moterų, ir Berniukų ir Mer
gaičių Skvriu, šokiu 
linksminimo vakaras 
and Bugle Kuopos 
naujoms uniformoms.

ir pasi-
Dnnn 

naudai.

Papuose Kapinių Iškilmes*

tuviai privalo šį parengimų 
duosniai paremti. Lauksime 
tamstos atsilankymo,

Rengimo Komisija, 
IV. B. Sebastian

Commander

Budriko radio piknikas ir 
muzikos festivalas įvyks O aks 
darže, prie Archer ir 119, bir
želio 9 d. Radio artistai, daini
ninkai, muzikantai ir kontes- 
tai sudarys įvairų programą. 
Bus ir brangių dovanų.

Šiuo laiku Budriko krautu
vėje eina jaunavedžiams įdo
mus išpardavimas. Čia randa
si visi namams reikalingi daik
tai, visų geriausių išdirbysči 
prieinamomis kainomis. Na 
jai apsivedusiems, arba man
antiems vestis, vertėtų 
kyti Budriko krautuvę.

NAUJ1ENIECIAMS
VISUR SEKASI

Naujienictis Antanas 
kuris per ilgų laikų užlaikė a- 
linę ties numeriu 3659 South 
Hoyne Avenue, neperseniai 
persikėle į naujų ir daug pa
togesnę vietų, būtent 3932 So. 
California Avė.

Vieta čia daug patogesnė ir 
apylinkė tirštai apgyventa nau- 
jieniečiais, o naujieniečiai vi
sada remia saviškius, todėl ir 
nestebėtina, kad Antanui biznis

S?

MES 
FINANSUOJAME

WPA
ŽEMIAUSI [MOKĖJIMAI 
RAŠYTOS GARANTIJOS

10 Dienų Važinėti
’39 Plymouth tr. sedan .......  $495
’37 Ford DeLuxe Sedan $265
’37 Chevrolet sedan ........... $Ž95
’38 Pontiac sedan ............... $425
’35 Oldsmobile sedan ....... $225
’35 Chevrolet MS sedan .... $195 
’34 Plymouth coupe ........... $145
’32 Chrysler sedan ............... $55
’38 Ford Dc Luxc sedan .... $345 
’34 Ford sedan .......  $95
’36 Ford tr. sedan ........... $195
’35 Plymouth sedan ........... $195
’35 Nash “6” sedan ........... $125
’33 Dodge cn. coupe ........... $95
’33 Plymouth DeLuxc sedan $95 
’32 Plymouth PB sedan ....... $75
’33 Graham “6” coupe ....... $65
’31 Buick DeLuxc sedan $45
’30 Ford Coupe ....................... $35
’31 Oldsmobile sedan ....... $35

’ UNIVERSAL
AUTOMOBILE SALES

2919 W. MADISON
CHICAGO, ILL.

Nauji instrumentai, naujos 
uniformos, didesnis ir geres
nis benas—visus pasitiko Ka
pinių puošimo dieną Lietu
vių Tautiškose Kapinėse ir 
Švento Kazimiero kapinėse.

Šokiai ir pasilinksminimo 
vakaras įvyksta Dariaus-Girė
nas svetainėj, 4116 S. Western 
Avenue. Tarp kitokių dalykų 
atsilankiusiems bus duota pro
ga įstoti į Posto “Bank Nile.”

Dari us-G i runas Postas su 
tiktai 618 precinktų Jaunuolių muzikale grupe jau 

daug yra lietuviams patarna
vę. tarnaus ir leliau. Taigi. lie-

Vakar teisėjas John C. Lewe, 
Supcrior teisme klausėsi taksų 
mokėtojų argumentų prieš pa
pildomus teisėjų rinkimus, ku
rie turi įvykti pirmadienį.

ieško du kand'dalai: 
Elder, republikonas, 

L. Quillici, demokra-

ietos

Dėl ekonominių priežasčių 
rinkimų komisijonieriai nutarė j 

atidaryti f40 -----
iš miesto 3,648, bet piliečių or- 

ir ganizacijos ir tam priešingos.

IT CD5T5 NO MORE
EIKITE PAS CZERWCA
KAINOS 10% ŽEMESNĖS NEGU PERNYKŠČIOS
Stogams Popierius

75 sv. volebs rabdone poo 
stogams. Ne antraeilės, 
maeilės kokybės.1 Ver -< 
tės $2.05. Volas 1.......

90 švarų volas, 
lio popieriaus, 
iausios kokybės, ne 
2ntraeilės. Vertės

*1.60

.o®

Langams Vielinės
SKRYNOS

Tai yra nepaprasta sensacinė;pasiu-1 
la .. . Padarytos iš 
rosa pušų, tankus

MIEROS 
r 8” x 3’ 4” 

tik

51.16

i’

bcis- 
viA-

i

fcln?iulll!ii?ll!utl.niiiU<

PAS CZERWCA

NAUJOS
GRINDIMS 

grindims, 
kambariui

Czerwca Ponde- 
vieliniai skrynai. 

PUSKRYNAI 
mieros 1’ 9” 

1’ 8” tik

80*

DURYS
Visų žinomų mierų, 
gatavos tuojau prista
tyt. Ypač stiprios du
rys su geromis vieli
nėmis skryn., padary
tos kiek didės, tiksle
sniam pritaikymui. Že- 
m’aus. kain. Chicagoj. 
Mier. 2’ 6”x6’ 7” tik

$2.72

1

SUTAUPYKITE Va NUO IŠLAUKINIŲ 
DURŲ

Visos Czerv/ca durys yra pada
rytos iš gerų vėjuj išsibuvusių 
ir džiovykloj džiovintų lentų.
Visos durys tvirto darbo, o pa
viršius atsakančiai nudailintas ir 
gatavas malevcjimui, graviravi
mui arba varnišavimui.

MIEROS 2’ 8”x6’ 8
1% colio storio

Kombinuotos 
Durys 

Padarytos gry
nų pušinių len- 
t ų. Czerwca 
komb. durys a< 
rodo geriau, il
giau laiko. Lan
gai įdedami žie 
mai-skrynos va 
sarai. MIEROS 
2’ 6”x6’ 8” tik

M.50

Antanas yra rimtas ir man
dagus žmogus. Sykį pas jį at
silankęs žmogus pasilieka jo 
nuolatiniu lankytoju. Antanas 
žada turėti “Grand Opcningą” 
birželio 8 ir 9 dd- Tėmykite jo 
skelbimus ‘Naujienose”.

—Steponas

Bruno Venckus vėl su 
Old Fort Dearborn 
Firma
‘ Bridgeportietis p. Bruno 
Venckus, nuo 3303 South Union 
avenue, vėl darbuojasi su Tri- 
ner-Old Fort Dearborn gėrimų 
firma, ad. 3649 S. Racine avė. 
P-s Venckus firmai atstovau
ja.

Įstaigos telefonas yra YARds 
7070, o p. Venckaus namų te
lefonas—YARds 1077.

VBA

krautuvėse, ku-

Asbestus Shinglcs
Asbestas Sienoms

Dengti
Pirmoji kaina yra nedaloma kai
na! Sutaupysite nuo matevoju- gteį J3 . f 
mų. Pakeiskite seną namą nau- 
ju. Padengimui 100 ketvirtainių 
pėdu. K

INSELBRIC
Noriai aptarsim jūsų nam > na- 
naujinimo su INHICLBRIC iš- 

luičas ir aps- 
kaleiMosime be 
jokių prievolių.

100 kvt. pėdų

$9.25

BRICK SIDING

padengimui 100 
ketv pėdų 

Tik

1x4 lentos 
mentams ar 
kc 
1(»() pėdų 
1x6 lentos grindims, 
mentams ar kambariui 
ke. 100 pėdų

1x4 verandų grin
dims 100 pėdų ...
1x6 porėtų sidings 
1 00 pė<hi 
1x12 Yellovv 
už 100 pėdi) 
ilgio 
2x4—-7. 8. P 
už ps<h 
2x4—jo. 12. 
16 p.

Pine

pėdų

14 ir 
už pėdų ..

bciH- 
vift- 

$ < .50

$3.10

Shinlnn 
$3.00

2
/ C

GARAŽAMS DVIGUBOS DURYS

•• 4% 
..51/2

2. 14. 
kotv. p
12. 14
ketv. pd.
12. 14 ir 
ketv. pd.

Pine
$o-45

Floo-

16 pd. už
U,x(J Whito 
100 pd. geriausios 
kokyb. lentos __  .
Puik. kok. (Red Oak 
ringi ąžuolo grindys $0.11 
lenlos 100 pėdų
Puik. kok. (Mame flnor. 
ingi kliavinio nie- $"V.65 
džin. 100 pMų ....*

LENTOS 
DENGTI 
2x6—10. 12. 14 
16 pd. už pėdų 
2x8—10, : 
16 pd. už 
2x10—10. 
16 pd. už

TikroR Doiiglas eglinės durys, su Refiiais £ 
(Aki)ais paneliais. iAdžiovintos jr be žy
mių bei Aakų. lygiai nuly- C 4 A V
gintos ir paruoMos *** | *T ■ Cs W ■
mnlevojimni.  J

Lengvai Atsidaro, Tylios
Overhead Tipo Garažams Durys

Norėkite įsidėti tas 
tylias durys, kurios 
darosi ant ne meta
linių rutulėliu ir ty- 
1 i a i išsitempančių 
sprendžinų. Durys 
padarytos taip lygiai 
kad net ir trejų me
tų kūdikis gali jas
atidaryti ir uždaryti, 
kimas stilių, visiškosi 
žiais ir įdėjimų, kaina nuo

BjūBĮBaaa

Didelis pasirin- Art
durys su gel-

fTnjttfrr

VIETINĖS 
TVOROS

36 col. '".ikfi.

8 c ■’
cnl. a’ikfi.

9 C PM“

GERIAUSIA 
MALEVA

Mherwln WI11iam 
markia — i a 
visuomet apsi
moka pirkti.

Galionas Tiki ii m S Ja ii 

iiiiiiiiitil $2*5

DURŲ SETAS (Kaip Vaizde)

Setas susidedąs iŠ 
rims su Aeftials feešių c»Hų kyfcėiais; 
peilinio kyAėio: T 
priedais: plieninės 
ir visų reikalingų 
Visas setas durims

grančininio baro du- 
6 col. 

zavieskų; klemkos sų 
rankenos 60
firubų.

GALIMA PIRKTI ANT CZERWCA 
BUDŽETINIO PLANO 

Czerwca FHA budžetinis planas. — įmokėkite 
po truputį kas mėnesį. Pelnykite iš siūlomų 
Czenvca pigumų. Imkite Czerwca pagerintų 
medžiagų, kas užtikrina geresnį darbą, o ga
lų gale tatai ir daug pelno suteiks—ypač, kur 
galite pirkti ant Czenvca FHA budžetinio 
plano. Išmokėjimas, įmokant $50.00 ar dau
giau, galima išdalinti7 metams mėnesiniais 
įnašais.

WHITK I.KAD
Reikalinga visuomet ir visur. Perkant 100

;vaur*7'“:"... ........101/-’*
Terpentinai ir aliejiig žemom kainom

DIDŽIAUSIAS LENTŲ PASIRINKIMAS

LENGVUS 
FHA 

Mėnesiniai 
Išmokesčiai HTRBBK

Pristatome 
Dykai 

Chicagoj ir 
Apylinkėje

PUSE BLOKO ( ŠIAURŲ NUO ARCHER AVENUE e UIDPINIA Hd1 I 
Kasdien Atdara nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vak. I Ola W I IBM 111;|ft U A? s3 OJ 3700 S. WESTERN AVĖPirkite tose 

rios garsinasi
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Piknikai, Piknikai, 
Piknikai
Ryt Joniškiečių 
Piknikas

Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros kliubo piknikas įvyksta 
rytoj, birželio 2 d., J. Spaičio 
darže, prie Archer Avenue, 
Willo,Cv' Springs, III.

Kviečiame visus draugūs, jo
niškiečius, žagariečius, skais- 
giriečius, Gruzdiečius, Meškui- 
tiečrus, pašvitiniečius ir kriukie- 
čius, aukštaičius ir žemaičius.

Visi malonėkite atsilankyti 
Joniškiečių Kliūbo piknike! 
Bus gera orkestrą, škanių val
gių ir gėriinų. Kviečia,

Komitetas J. J.

Daug Gražių
Vietų Indianoje
Piknikams

Jas Glabojo Lietuvis
T. A. Dietos

Ryt Ir ll-to
Wardo Demokratą

11-to \Vardo Lietuvių Demo
kratų Orgūnižačija laikys savo 
6-tą metinį pikniką rytoj, Li-

bratisko darže) Willow Springs 
Rofid ir 83rd Street.

Organizacijos nariai ir sve
čiai, kurie neturi savo automo
bilių, esate prašomi susirinkti 
apie 10 vai. ryto prie p. Prano 
Gudo krautuvės, 33rd St. ir Li- 
tuanica Avė., kur lauks jūsų 
VictOt Bagdono trekas ir visus 
nemokamai nuveš į daržą ir 
parveš.

Širdinga? kviečia visus lietu
vius, 11-to \Vardo Lietuvių De
mokratų Organizacijos

Valdyba.

“Šakaf-Makar” 
Piknikas

k££qmi

MM

SI

KAMBARYS ant rendos dėl vai
kino prie mažos šeimynos, su val
giu ar be valgio. 4864 Archer Avė.

REAL ESTATE FOK SALE 
. Namai-Žeme Pardavimui

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PERSONAL 
Asmenų Ieško

IEŠKO DARBO UŽ bšrtenderį,. 
patyręs. Blvd. 7566.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

RENDAI KAMBARYS jaunam 
vyrui prie mažos šeimos, 2-ram au
kšte fronte. 7035 So. Artesian Avė.

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

RENDON FORNIŠUOTAS kamba
rys pavieniui ar ženotai porai. 
Garu šildomas, šiltas vanduo. 6941 
S. Claremont, 1 blokas į rytus nuo 
Western.

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

valsti- 
kuriai

Pastangomis Thdianš 
jos vieškelių komisijas, 
pifrAininkaūja lietuvis, 
Dičus, toje valstijoje atsilan
kę antomobilištai dabar gali 
pasinaudoti gražiomis Vieto
mis piknikams. Tokių parkučių 
yra jau 30, ir dAU'giau planuo
jama.

Kur Vietos Pandasi
Jau įrengti parkučiai yra 

prie sekančių vieškelių: 66, ar
ti Troy; 62; arti Leavenworth; 
31, arti Peru; 50 arti Shoals; 
135, arti Bean Blossom; 13, ar
ti Elwood; 9, arti Anderson; 1, 
arti Ossain: 41, arti Lake Vil- 
lagė; 30, Arti GrovertoWn; 30, 
arti Ossain: 41, arti Lake Vil- 
nersville; 40, arti Knightstovvn; 
43, arti Raccoon; 41, arti In- 
glcfield; 68, arti Ncw Uarmo- 
ny; 30, arti Tippccanoe; 6, ar
ti Nappailoe; 27, arti Liberty; 
36, arti Montezuma; 41, arti 
Lyford; 13, arti North Webs- 
ter: 24, arti Ohio valstijos, ir 
prie vieškelių 50, 6, 21, 62, 67, 
ir 33. —Inditonietis

Truko $711;
Agentas Šoko
Iš 9-to Aukšto

Clialmer McCalla, apdrau- 
dos kompanijos agentas, užsi-

turės mušė užvakar, iššokdamas per
2 d., 
gra-

šakAf-Makar Choras 
savo pikniką rytoj, birž. 
Willow-\Vest Darže. Bus 
žus turtingas programas, susi
dedantis iš dainų, ^šokįų^ juo
kų, ir kitokių prašmatnybių. 
Programe dalyvaus “šurum- 
Burum” Choras, Beliajaus Šo
kėjų Grupė, ir žinoma, pats 
šakar-Makar” Choras — kvie
čia visus lietuvius dalyvauti.

“Šakar-Makar” Choras visuo
met pralinksmina savo svečius, 
o šįmet, kaip matyt iš garsi
nimų, žada būti' įdomiausias 
piknikas, iš visų. Narė.

9-to augšto langą Parkway 
viešbučio, 2100 Lincoln Park 
Wcst, į ielą užpakalyj namo.

McGalla buvo apie 45 metų 
amžiaus ir gyveno adr. 7652 
Calumet avė, Jis paliko žmo
ną ir dvi dukteri.

Jo kišenėje policija rado lai
šką adresuotą žmonai, kuria
me rašė, kad j”o premijų rin
kimo rekorduose trtiksta $711.

Furnished room—to rent
Gyvenimui Kambariai

PADĖKAVONĖ

METINĖS MIRTIES 
SUKAKtUVĖS

3

DOMICĖLĖ ČIAPTENĖ, 
kuri mirė 21 d. gegužės ir pa
laidota tapo gegužės 25 čl., o 
dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilus ir ne
galėdama atsidėkavot tiems, 
kūrie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą 

Mes atmindami ir apgailė
dami jds prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laido- 
thvėše žrriėhėms ir sutelku
siems vainikus draugams. Dė- 
kavojame musų kunigams, šv.
Jurgio parap., vargohininkūi 
prof. A. Pociui, solistei p-iai 
G. Giedraitienei, kurie atlai
kė įspūdingas pamaldas už 1 
jds sielą; dėkavojė-me grkbo- ; 
riui Antanui M. Phillips, ku
ris savu geru ir mandagiu pa- ' 
tarnavimu garbingai nulydėjo 
ją į amžinastį, o mums palen
gvino perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavojame grab- 
nešiams, gėlių ir mišių au
kautojams ir, pagaliau, dėka- 
vojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms, o ! 
tau musų mylima moteris ir • 
motinėlė sakome: ilsėkis šal
toj žemėje. Nuliūdę lieka:

ČMAPŲ ŠEIMYNA. 1

Jonas Nedvaras
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
dieną birželio 1939 m., su

laukęs pasės amž., gimęs Lie- i 
tavoje, Panevėžio apskr.-, Nau- 
j“amidsčio miestely.

Paliko dideliame nuliUdii*ne 
tfibterį Oną, po tėvais Šurnai- 
tę, uošvienę Ievą Chapas, švo- 
gerką Elzbietą Leigan, jos vy- • 
rą Kazimierą ir jų šeimyną ir 
švogerį Leoną Philips. :

Ir po metų giliai liud-ifiie 
tavęs Joneli brangus ir myli- , 
mės vyre. Liūdnos dienos 
mums be tavęs, bes tpaliko !i 
širdyse neužgydpma žaizda, o 
balnuose neužpildomą tuštu
mą. t

Musų brangusis Joneli, nie- ( 
kuomet nyužmiršime. 'tu pas 
mūs jau nebesugrįši, bet mes 
anksčiau ar vėliau 'pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant! r

Nuliūdę liekame:
Moteris Ona, Uošvienė, ŠVo- 

gerka ir Giminės.

NA1TJIENŲ-ACME Tnlephoto
šiaurinis Francijos karo laukas, iš kurio dabar są

jungininkų kareiviai mėgina pasitraukti be didesnių 
•nuostolių. Naciai sako, kad paskandinę 16 -kareivius-ga-

Skaitytoji! Balsai
Musą lietuviški bol 
ševikai dirba kaip

pasamdyti

SUSIRINKIMAI
KRUOPIŠKIŲ PROGRES. KLU

BO narių mėn. susirinkimas įvyks, 
šėštad., birželio 1 d., 8 vai. vak. 
5017 Cullom avė. Visi atsilankykite, 
turim svarbių reikalų aptarti.

—V. Cepulevičius, rast.
LIETUVIŲ KEISTUČIO PAš. 

KLUBO pneš-pusmetinis susirinki
mas įvyks, birželio 2 d., Hollywood 
svet., 2417 
Malonėkite 
priimamos

PAIEŠKAU MERGINOS dėl ap-i 
sivedimo ne jaunesnės kaip 40 me-i 
tų amžiaus. Turtingumas nereika-’ 
lingas. 1246 So. Wa'bas‘h St., Franįį,' 
Wasilauskas.

IEŠKAU DARBO UŽ BARTEN- 
DERĮ, esu patyręs, kalbu gerai ah-; 
gliškai. šaukite iš ryto Canal 1434. 
A. Miller.
-~i,r imi, ...i'in i ■ ■■■■i'umiiiiiii mitai.diiiiij i ..i

HELP VVANTED—FtMALE 
Darbininkių Reikia

Šios Dienos Specialai 
__ PAS __ 

CENTRAL AUTO 
SALES and SERVICE

ŠIOS DIENOS SPECIALAS
Kampas Richmond ir 66 gat., 6 

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

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.

$445

$385

$395

reikaLinGa mergina tar
pe 25 ir 35 metų amžiaus dėl abel- 
np namų darbo, kuri mol^a virti, 
nėra skalbimo, 2 Vaikučiai, gyve
nimas ant vietos. $7.00 savaitei. 
Tel. Berkshire 7672. 2446 N. Me- 
nard St.

RŪGS

■—■I ......... ..

1500 NAUJŲ
KAURŲ i 

500 NEATSIIMTŲ r 
Kabios Sumažintos 
60%, daugiau kaip ¥<l • 

didelių kaurŲ
BARGENAI

■ | n H Gėlės Mylintiems 
11U U fl vestuvėms. Ban- 
II ri 11 Alkietams, Laidotu- V V i w 1 vėms. Papuoši- i

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue ;

Phone LAFAYETTE 5800

Negimta 6x0. 8x10. Oxl«, 6x^5, 11x10 
. V«rt« nuo Iki Oftbar «3 lld S39 

Nauji 6x0, 8x10, 9x7«, 12xT8, 10%xl«' 
Vertė <24 Iki $80. Dabar >10 Iki >42

Ir aukAHau. 1
16 Otl« tikrų orlerttallų. 50 kitokių 

2x4 Hd 11x18. niAfflrfartl
lOOO Jardų karpetų po 50c Jafil ir adkSc. [

200 Naujau VelvFt 0*12 $18.50.
300 Naujau IVlltonu 0x12 $34.50. ;

CHECKER CLEANERS 
8ANDCMAI.

6208-16 S. KAClN»*M>ten<tart», 3 vOkkrtnų

Tas jų “darbas” 
Vilnyje šiais laikais 
atkakliu gnaibymu 
dergimu jos reikalų, kurie lie
čia krašto saugumą ir valymą 
nuo kriminališkų prasikaltėlių 
ir pasamdytų nenuoramų. Be
maž kiekviename Laisvės ir 
Vilnies numery užeini kokį 
Troi-s surazgytą sumazgytą pa
sakaitę apie Lietuvos kalėjimus 
ir apie priverstinų darbo sto
vyklas. O juk tp§ st^yy^los yra 
įsteigtos kaip tik tokiems ty- 
pams, kurie mėgsta darbinin
kų vardu kalbėti, bet kurių 
rankos yra minkštos, o lietuvių 
sutinę nuo darbo.

pasireiškė
Lietuvos,

W. 43rd St. 12 vai. d. 
atsilankyti. Duoklės bus 
nuo 11 vai. ryto.
—Helen Chapas, rast.

Moterų Dr-jds “Apšvie- 
pusmetinis susirinKimas

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

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

’38 PLYMOUTH Sedan, Radio 
ir šildytuvas ..............

’37 PLYMOUTH, Sedan.
Šildytuvas ..........................

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

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

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

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

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

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 
mūrinį bungalow, 
šildomas, 2 karų 
45x125, terminais, 
likusią mėnesiniai

Del informacijų 
Jurjevich.

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

karštu vandeniu 
garažas, lotas 
$1500 pinigais, 

iki išmokėsi, 
pasimatyti su- F.

MARQUETTE PARKE bizniavas 
namas, 5 flatų ir krautuvė, mūri
nis. Lafayette 3525.

PARDAVIMUI NAMAS, tinka 
ruimingauzei, prie Halsted gat. 
Kaina $1500, kreiptis 1703 South 
Halsted St.

. mulkinti; 
ilgai nesiseka ir 

manevras sugriu- 
atskiros fronto 

jų “darbas” eina

Laisves ir Vilnies komisarai 
kada-tai turėjo bendrą frontą 
savo skaitytojams 
bet mulkinti 
tas tavorščių 
vo; bet liko 
skeveldros ir
toliau pavydale rezoliucijų, at
sišaukimų, 'kores'pondeūčijų iš 
(BrookTyno) Lietuvos ir taip 
toliau. Vienas phm'ksnos 'akro
batas sugalvojo neva kalinių 
gyvenimo apysaką, spausdina
mą Laisvėje, — žodžiu, musų 
bolševikai dirba kaip pasam
dyti. Betgi visą tą jų Šiupinį 
apie priverstino darbo stovyk-

Lietuvių 
ta” narių 
įvyks sekmadienį, birželio 2 ęl,, 2-rą 
vai. popiet, Sandaros svet., 8>Į4 W. 
33rd St.., Chicago, III. A-

Sekr. M. Viščiulienč
DRAUGIJOS ŠV. PETRONĖLĖS 

narių pusmetinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį birželio 3 d., 7:30 vai. 
vdkaro para&jos svet. Narės ma
lonėkite pribūti ir sugrąžinti ti- 
kietus ir pinigus nuo serijų.

A. Laurihaviche, i’ašt.
SIMANO DAUKANTO DRAU

GIJOS narįų j^riešmetinis susirinki
mas įvyks sękmadięnį., birželio^ 2 d., 12 vai. ,7d" . Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svetainėje, 3133 South 
Halsted St. Susirinkimas yra svar
bus, kiekvienas privalo būtinai at
vykti. Reikia: darbininkus rinkti 
piknike patarnauti ir kiti reikalai.

0. —P. K. sekr.

REIKIA PATYRUSIŲ SCHINE- 
LE operatorių prie maudyklinių 
karpetelių. T1SHMAN Manufactur- 
ing Co., 328 So. Jefferson St.

■ REIKALINGA PATYRUSI MO
TERIS skudurams skirstyti. 3502 S. 
Federal St., 35th St. Junk Shop.

FURMTURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui
APLEIDŽIAM MIESTĄ — Turi

me parduoti visus rakandus. 2 mie- 
gkambario setai $15.00 kiekvienas— 
Porlor sėt $15—Valgomo kamb. se
tas $15—Susidaranti lova $3.00— 
Kuknids setas—$3.00—Gesinis Pe
čius $15—Anglinis Pečius—$15.— 
šaldytuvas $lu.00. 6825 S. Washte- 
naw. Antros lubos.
, lil'llj liti ...................... ■H-I-I.M-I . .................... ....... i l l|

WHOLESALE FURNITURE
Rakandai ir (taisai Pardavimui

PARDAVIMUI PRIEINAMAI iš 
priežasties ligos geras tavernas su 
fikčeriais ir staku. 4 kambariai už
pakaly gyvenimui. 2301 So. Leavitt 
St. Seeley 1742.

$15,000—65th ir Fairfield 4 flatų 
mūrinis, visi po 5 kambarius, garu 
šildomi, refrigeratoriai, nauji gesi- 
niai pečiai, lotas 60x125, pigiausias 
aukštos klasės 4 flatis Marąuette 
Manor. Mr. Mcdara, Stewart 3601, 
8110 So. Ashland Avė.

200,000-ciai
4 Valaiidų Vainiką 
Dienos Parade
Iškilmingai Pagerbė Žuvusius 

•Kareivius
Du šimtai tūkstančių žmonių 

ūžvūkat sUsifinko pamatyti ke- 
tūrią Valandų 'paradą Vidut
in i'ės ty j o—<p ūge'rb t’i a t m i n imą 
Ametiko’s ^katoivių žiiVtrsi'ų j- 
Vai ri'uOse karti ošė.

MERGINA — MOTERIS nesenes- 
nė 45 bendram ruošos darbui, 2; 
vaikai, extra samdoma sunkiami -e-n a i\,t a e ..4valymo darbui ir prosijimui Savas ‘ ki“ 0%.
kambarys — vana, vienas blokas ’ 
Lake gatvekarių lainės, $10. Ap
mokės už pašaukimą telefonu. Fo- 
rest 4392.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, savas kambarys, pagelbėti 
prie skalbimo, virti ir vaikus pri
žiūrėti. Cedercrest 6859.

pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Cįii-f 
cago, III. Phone Republic 6051.

iru lU .............. .. ........... i*

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS žmogus ant ma
žos ūkės ir vasarnamės, kuris galė
tų abelno darbo dirbti, geram name, 
darbas ant visados. Peter Bernotas, 
Silver Lake, Wis. Box 77.

REIKALINGAS bartenderis, vy
ras ar mergina, negirtuokliai. Dar
bas užtikrintas. Turi būt teisingi. 
734 W. 35th St.
M <■»!■««! !■■)■ III i

PARTNERS VVANTED 
Reikia .Partnerių

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

2 AUKŠTŲ medinis namas, $1800, 
krautuvė ir gyvenimui butas, 2 ka
rų garažas, 923 W. 20 gt.

BARGENAS, MŪRINIS, dviejų 
flatų po šešis kambarius atskiri 
boileriai, dviejų karų garažas. 67 
ir Campbell Avė. Parsiduoda pi
giai. Atsišaukite* į Jcwelry Store, 
L. V. Sirus. 3553 So. Halsted St. 
YARDS 5118.

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

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

BUSINESS CHANCES
Biznio Progbs

bradoje) nepataisomai supeizo- 
jo ir sugadino vienas laiškas iš 
Lietuvos., tilpęs Naujienose šio 
gegužio ahtrą dieną. “Naūjiė* 
nų” laikraščio korespondentas 
p. Jūsų Keistas parašė iš Vil
niaus teisingą pastabą nekieno 
neprašomas ir 
“Vilniuje pramonė atgija, 
švietimo 
žingsniais
šokių vagių, žiulikų, prostitučių 
skaitlius mažėja: jie gaudomi, 
kišami į kalėjimus, teisiami, 
sfunčiAini į priverstino darbo 

‘slovj’klas.” '
šitoks akylaus koresponden

to pranešimas, be abejo, yra 
šdltas vanduo ant karštų bolše
vikų galvų. Tatai Sveika žinoti' 
ir visiems amerikiečiams; bol-' 
ševikų agentai turės liautis 
mulkinę žmones pasakėčiomis 
ir priekabėmis. Blogų žmonių 
juk atsiranda ir taip vadinamų 
politiškųjų tarpe.

Taigi, ponai tavorščiai iš 
**Laisvėš” ir iš e‘Vilnies”, gaVę 
šalto vandens pirtį, rašykite it* 
apie Amerikos kalėjimus it apie 
kalejitnus Sovietų šalies, kurtai 
dirbate, bet liaukitės vien tik
tai Lietuvą šmeižę. Galop jūsų 
fabrikacijomis niekas ir 
tiki. —Skaitytojas

neapmokamas: 
o 

reikalai sparčiais 
žengia pirmyn. Vi-

Europęjc siaučiant žiauriau
siam pasaulio istorijoje mū
šiui, čia maršavo 11 žilų sene
lių kurie, turbūt, tuo momentu 
skrido atgal mintimis į tolimą 
praeitį, kada jie su artimais 
draugais dalyvavo Amerikos 
civiliam kare; maršavo ir bū
rys kitų—truputį jaunesni, bet 
jau pražilę—veteranai kovų su 
indijonais; maršavo tūkstan
čiai viduramžiaus vyrų kurie, 
prieš 23 metus matė daugelį 
savo draugų paguldant savo 
gyvybes ’“už viso pasaulio lais
vę, demokratiją ir visuotiną 
ramybę”—tuose pačiuose lau
kuose, kur šiuo laiku kasdien 
vėl žūna tūkstančiai..

Paradas prasidėjo 2 vai. fa 
tęsėsi iki arti 6 vai. Jis 'pasi
baigė ku ceremonijomis iprio 
Gen. John A* Logan paminklo 
Grant Parkoje. Gen. Ijogan 
1868 metais įkūrė Vaini'ką 
(Kaupų Puošimo) Dienos ap- 
vaikščibjiTfią. M.

Verhon Douglas, 22 metų 
negras, kuris tfėčiadie’nį btivo 
arėštuot'a^ už išgėdinimą jau
nos rnotihos, prisipažino poli
cijai, kad jas papildė 26 pana- 
$tiis darbus, 14 namų apvogė 
it vieną žmogų apiplėšė.

Douglas gyveno adr. 359 
60th št.

IEŠKO PARTNERIO, KURIS yra 
patyręs restauranto darbuose. Box 
2366,’ 1739 So. Halsted St.
................    ' L

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDAI storas dėl taverno ar 
lunchruimio. Atsišaukite antram 
aukšte, užpakalyj. 701 W. 21 PI.

RENDAI 3 kambariai už $36.00 
į rnęnesį .elektriką ir gesas, gesinis 
pečius, refrigeratorius, karštu van
deniu šildomi. 7034 S. Fairfield.

Tyrinės Parolių 
Aplikacijas 
Pirmadieni
Vieši tyrinėjimai 500 aplikaci
jų dėl parolių prasidės pirma-

Aplikacijas iš Joliet ir Stnte- 
vil’Fe kalėjimų it iš Dv/iglit 
Moterų Pataisos namų bus ty
rinėjam o s Joliet kalėjime. Ap
likacijos iš Metiatd ir Pontiac 
bus tyrinėjamos vietoj.

Tarp aplikantų paroliui, jau 
kelintu kartu, yra buvęs laid. 
direktorius J. J. Bagdonas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, . 
'hd paėios Naujienos 
/ra naudingos

TAVERNO 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; rendos $137 į mė
nesį, be skolų, $4,000 įmokėti. Mr. 
Mickevice, Rosain, 5933 So. Hals
ted St. Normai 3678 (didelis pasi
rinkimas kitokių bargenų).

PARDAVIMUI Marąuette Parke 
10 flatų, mūrinis namas, kampinis, 

.................................... $19,000.
8 flatų mūrinis namas, kampinis, 

............................................. $14,500
4 flatų mūrinis, graži vieta už

..............   $11,500
5 kambarių bungąlovv, 30 pėdų

lotas, 2 karų garažas ...........  $4250
Mūrinis namas, pečium šildomas, 

gera vieta, ąžuoliniai trimingai, ga
ražas....... ...................... .-................. $3500

Visi namai arti gatvekarių lainės, 
arba mainyti į mažesnį namą.

CHAS. URNICH, 
2500 West 63rd Street, 

Prosj,ect 6025.
Atdara vakarais iki 9:00 valandos.

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

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Pardavimui naujos mados taver- 
no fikčeriai, elektrinis šaldytuvas, 
pigus laisnis ir pigi renda.

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

80 AKRŲ FA*RMA, 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.

STORAS RENDAI — LABAI ge
ra vieta dėl taverno biznio. Išdirbta 
per ilgus metus—arba priimsiu pu
sininką. 2850 West 63rd St.

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

PARDAVIMUI GASOLINO STO
TIS ir vištų ūkis prie State High- 
way. Geo. Lowrey — 34 W. Van 
Buren Street, Joliet, III.

BUSINESS—-TO RENT’ 
   Bizniai Renetai

RENDON TAVERNAS su visais 
įtaisymais arba parduosiu pigiai 
barus Ir fikčeriūs. Storą išrenduo- 
siu kitam bizniui. 3600 So. Emerald 
Avė. Tel. YARDS 5937.

■i i i ^i n , iii,...........  i g .

BUILDING MATERIAL 
Statybai Materiolas

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.
CHICAfeO, 1LL.

PARDAVIMUI 5 AKRAI žemes 
su 4 kambarių namu su eonerete 
beismentu. Elektra, karšto van
dens boileris. Juodžemis. Yra vai
singų medžių. Naujai apgyventa 
apylinkė. Kreikitės subatoj arba 
nedėlioj. Kitoms po šešių vakaro.

STANLEY GODAS, 
116 PI. ir Hamlin Avė.

■■i ■ > « " - 1 -i» 1
FINANCE AND LOANS 

Finansai ir ‘paskolos 

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGICIŲ
Greita Veikla—Gefi Terminai

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

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield it Paulina gatb

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSEnebe-
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NAUJIENŲ 
Radio Programas 

Dainuos:

Mergaičių Choras, Duetas 
ir Solistės

Taipgi dalyvauja:

“NAUJIENŲ” RAŠTINE IR 
“GRAMATIKOS MOKYKLA”

Iš Stoties

W. G. E. S. 
1360 KILOCYCLES 

11 VALANDĄ RYTO
Maloniai kviečiam visus šio gražaus programo 

pasiklausyti!
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NAUJIENŲ-ACME Tclftphoto

Laimingasis Wilbur Shaw, kuris Vainikų dieną Indianapolis mieste laimėjo 
500 mylių automobilių lenktynes—ir $30,000. Shaw, kuris laimėjo ir du kitu me
tu, priima sveikinimus nuo savo žmonos jr motinos.

Diplomai Baigian
tiems Cicero
Pradines Mokyklas

Užbaigtuvės antradienį
Ciceros pradinių mokyklų 

mokslo baigimo ceremonijos 
bus atlaikomos antradienio va
kare, Morton Higli School au
ditorijoje.

Diplomai bus suteikti baigu
siems Wilson, Burnham, Cice
ro, Columbus, Goodwin, Lin
coln ir Rooscvelt mokyklas. 
Bus muzikališkas programas ir 
įvairios kalbos.

Prieš vėl tęsiant mokslų rug
sėjo mėnesyj, visi jaunuoliai 
turėtų patikrinti savo sveika-

VAKAR CHICAGOJE

KAS KART VIS NAUJI KAPAI, KAS KART 
VIS DAUGIAU GRAŽIU PAMINKLŲ

Įspūdingos Kapų Puošimo Dienos Iškilmės 
Tautiškose Kapinėse

Ir čia, tas pats V. Andru- 
kuris taip neseniai šaukė, 

‘‘Gelbėkime demokratijas 
Hitler o”, kuris taip ne.se- 
norėjo “demokratiją atstei-

šįmet naujasis Europos ka
ras dominavo Kapų Puošimo 
Dienos . iškilmes Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse, kurios įvyko 
užvakar po petų prie nepa
prastai skaitlingc.3 minios žmo
nių.

Publikos šįmet bu’vo gerokai 
daugiau negu pernai ar užper
nai, nežiūrint to, kad oras ne
atrodė iškilmėms labai prielan
kus.

įdomią ir įspud ngą kalbą 
ceremonijose pasakė Dr. P. 
Grigaitis, “Naujienų“ redakto
rius. Jis trumpai atpasakojo 
Kapų Puošimo Dienos kilmę, 
ir paaiškino, kad šventės pir
masis tikslas buvo pagerbti ka
reivius, žuvusius Amerikos pi
lietiniam kare. Tas karas kilo 
1861 metais, tarp pietinių val
stijų, kurios pa’aikė negrų ver
giją savo r bose, ir laisvų šiau
rinių valstijų.

Civilio Karo Reikšmė

dviejų skirtingų sistemų — ne
galima buvo išvengti, jis vis 
aštrėjo, ir galiau k lo karas.

Dar negalima pasakyti, kas 
karą laimės, tęsė Dr. Grigaitis. 
Bet, jeigu Hitleris, tai yra — 
diktatūros, tai demokratiškų 
valdžių sistema Europoj išnyks. 
Tai ne švengiamas dabartinio 
karo rezultatas. Pilietinį karą 
Amerikoj laimė i o laisvos val
stijos, ir laimėdamas jos pa
naikino negrų vergiją pietinė
se valstijose ir ten Įvedė savo 
tvarką. Jeigu piet nės valstijos 
butų laimėjusios pilietinį karą, 
tai jos butų įvedę savo tvarką 
laisvose valstijose.

Daug Tolimų Svečių
Publikoj buvo daug 1‘etuvių 

iš visų Chicagos priemiesčių, 
tolimesnių vietų, net ir iš ki
tų valstijų. Teko matyti prie 
Kapinių ir vėl au “Birutės“ 
darže mašinų iš Wiscpnsino, la
bai daug 
gano, iš 
Ohio ir 
tolimųjų
Russell-Raslavičius 
Russell’ienė

Šiandien Dar Galite 
Užsimokėti Taksus 
Be Bausmės

ap- 
pa-

vi.si

iš Indianos; iš Michi- 
New Yorko, vieną iš 
vieną . iš Iową. Tarp 
svečių malėsi Dr. .L 

ir p. A.
iš Washington,

Taksus galima protestuoti 
“Naujienose ’

tos stovį. Butų gerai, jeigu tė
vai nusivestų vaikus pas dakta
rus egzaminacijoms anksti va
sarą, kad prieš rudenį butų at
likta kas reikalinga atlikti vai
kų sveikatai pataisyti.
Lietuvių vaikai baigę mokyklas

Iš Cicero mokyklos tarybos 
prisiųsto mokinių sąrašo atro
do, kad baigiančių tarpe yra 
sekanti jauni lietuviai:

Goodwin School
Violet Ruth Benes

Tuometinis Jungtinių Valsti
jų prezidentas, Abraomas Lin- 
colnas, pareiškė, kad “valsty
bė negali būti pusiau vergiška 
ir pusiau laisva“; kad “dvi 
griežtai skirtingos valdžios si
stemos negali gyvuoti greta Ima, ir paliks tik 'vienas konti- 
viena kitos.“ nentas, kuriame demokratija

Kadangi tų sistemų intere- tebegyvuos — tai Amerikos 
sai buvo visai ' skirtingi, tai kontinentas. Paliks tik viena 
tarp jų neišvengiamai kilo kori- stipri demokratiška valstybė —- 
fliktas, ir galiau tas konfliktas 1 
privedė prie karo.

Konfl ktas tarp laisvųjų val
stijų ir vergiją palaikančių vai- L 
stijų buvo svarbiausia, pama
tinė Amerikos pilietinio karo 
priežastis. Panašiai, dabart’n's 
Europos karas, tęsė Dr. Gri
gaitis, kilo iš konflikto tarp 
dviejų skirtingų Europos vald
žių sistemų — “vergijų“ — 
tai yra diktatūrų, ir “laisvųjų“ 
šalių — tai yra demokratijų.

Nežiūrint istorinės pamokos, 
kurią ateinančioms pasaulio 
gentkartėms paliko Amerikos 
pilietinis karas, Europos demo
kratijos per kelis metus darė 
nedovanotinas klaidas bandy
damos Hitlerio ir Mussolinio 
diktatūras “patenkinti“, nura
minti įvairiomis nuolaidomis. 
Anglija ir Franc’ja ir kitos de
mokratinės šalys manė, kad 
nusileisdamos sykį, ir antrą ir 
trečią, jos skirtumas su dik
tatūromis užglostys, ir kad di
desnių konfliktų, ypač karo, 
bus galima išvengti.
Nuolaidos Buvo Didelė Klaida

Bet šiandien matom, kad da
rydamos tas nuolaidas diktatū
roms, Europos demokratijos la
bai klydo ir save labai susilp
nino. Įvykiai tik dar kartą pa
brėžė Amerikos pilietinio karo 
pamoką. Įvyk ai dar kartą pa
rodė, kad nežiūrint visų nuo
laidų, konflikto tarp demokra
tijos ir diktatūros Europoj —

lis, 
kad 
nuo 
niai
gti Lietuvoj“, kuris tiek straip
snių prirašė savo laikraštyj 
apie “Amerikos demokratijos 
gynimų“ nuo Bundo, nuo Cou- 
ghlino, nuo Rockeffeler ų ir 
nuo tuzino kitokių vidujinių ir 
išorinių priešų, kad tais straip
sniais butų galima pasauli 
juosti — tas pats Andrulis 
darė štai kokį pareiškimą:

Sako, kas čia yra, kad
kalba ir kalba apie tas demo
kratijas, lyg jos vienos tegali 
pasaulį valdyti ir lyg jos vie
nos yra protingos? Tos demo
kratijos neva jau tokios pro- 
t rigos, o kas su jom darosi? 
O tas Hitleris, kuris sako, pro
to neturįs, o žiūrėk demokra
tijas kad muša tai muša. Jei-

Tai taip bus ir Europoj. Ten'gu jam taip sekasi, tai turbūt 
įsigalės ta valdžios sistema, ku-|pas jį yra kas nors gero, tur- 
ri dabartinį karą laimūs. Jeigu būt apsimoka jam pritarti... 
Hitleris — tai visa Euivipa pa
teks po diktatūra. Po ta vald- vartų ir pikniko darže, visur 
žios sistema pateks ir Azija dalino savo literattirą. Lapeliai 
su Afrika, nes tuos du kon-'aiškino, kad dabar Jungtinėse 
tinentus Europa dominuoja.

Amerika ir Karas

Komunistai — kapinėse, prie

Į popietį apsiniaukęs vėsus 
oras,, pasitaisė, sau1 ė pas rodė, 
tad iapin ų naudai įvykęs pik
nikas “Birutės“ darže buvo la
bai skaitlingas, gyvas ir, ne
abejojamai, Kapinių naudai pel
ningas.

Prie kapinių, ir prie daržo 
automobilių buvo toks sus.’gru- 
dimas, kad važiavimas 
gana sunkus.

Chicagiečiai lietuviai 
savo Lietuvių Tautiškas 
nes ir savo prisirišimą 
gražiai parode per šias 
Puošimo dienos šventes.

buvo

myli 
kapi- 
joms 
Kapų

Rs.

Tada vėl kils klausimas, ar 
pasaulyj gali gyventi dvi skir
tingos valdžios sistemos. Visur Olandiją, etc.) 
bus įsigalėjusi diktatūrų siste- prieš “f

Valstijose pradedama kova 
prieš, “penktąją koloną“ (t.y. 
išdavikus tarnaujančius dikta- 

kurie pardavė 
Daniją, 

ta kova 
šioj šalyj 

žmo-

tai Jungtinės Valstijos.
Taigi, ar šio krašto žmonės 

norės ar nenorės — jie turės 
su šituo klausimu susidurti. 
Tarp šio kontinento ir šios ša
lies demokratinės sistemos ir 
kitose pasaulio dalyse įsigalė
jusių diktatūrų kils neišvengia
mi konfliktai, ir galiau ir č a 
bus prieita prie karo.

Europos demokratijų klaidos 
parodė, kad nuolaidos konflik
tų nepašalina, tokiu budu, ne
įžiūrint kaip karas yra pražū
tingas, kaip jis ba sus ir kiek 
jo visi nenorės - 
Valstijos ilgainiui 
karan savo sistemą ginti arba 
turės be mūšio diktatūroms pa
siduoti, ir tuo užgęsinti pasku
tinį laisvės, pačių žmonių ren
kamo? valdžios židinį pasau
lyj-

“Demokratų Nebėr”
Iš “Vilnies“ redakcijos 

toj skelbto L. Pruseikos 
bėjo V. Andrulis. Savo kalboj 
jis bandė kaip ir atsakyti į 
Dr. Griga’čio pareikštas min
tis. Jis kategoriškai pabrėžė, 

|kad “demokratijų“ pasaulyj 
nebėra, ir kad šis karas “nie
ko bendro neturįs su valdžios 
sistemomis“.

Amerikos žmones, sako, pri
valo prisidėti prie komunistų 
ir priimti jų partijos platfor
mą, nes komunistų partija vie
nintelė Amerikoj stovi už tai
ką, ir išgelbės šios šalies žmo
nes nuo karo pavojaus.

Jungtinės 
turės eiti

Apskrities iždininkas John 
Tomas praneša, kad dar galima 
ir šiandien užsimokėti taksus 
be pareikalavimo bausmės, ku
ri bus imama po šios dienos. 
Raštine bus atdara iki 4 vai. 
priėmimui mokesčių.

Nekilnamojo turto taksai ga
li būti mokami dviejais mokė
jimais be bausmės — pusę ga
lite užmokėti šiandien, o liku
sią dalį prieš rugsėjo 1 d.

Jei norite taksų sąskaitas 
mokėti po protestu, protestuo
ti galite “Naujienų“ raštinėj. 
Patarnavimas nemokamas.

(Padvigubins Susisie
kimo Patarnavimą 
Busais

L’ncoln School
Jack Simmonsx
George Stack

Roosevelt School

John Bajovick
Robert Baloun
Joseph Baloun
Lorraine Mary Lou Denk
Helen Gudaitis
Frances šelkauskas
Richard Syrevvicze
Adeline
Stella T. Selimos (?)

Wilson School
Doris Karieta
Frances Kautsky
Pete Matas »

Lech

turoms, pa v 
Hitleriui Norvegiją, 

i kad 
5-tą koloną“ 

yra tik ak'ų dūmimas 
nėms. To dūmimo tikslas yra 
neva “paslėpti Amerikos ruo
šimąsi eiti karan“ (talkininkų 
pusėj, prieš Hitlerį).

Red. M. Vaidyla iš “Sanda
ros“ buvo trečias iškilmių kal
bėtojas ir jis trumpai ir ben
drais bruožiais papasakojo Ka
pų Puošimo dienos istorinę ir 
sentimentalę reikšmę.

Programą dainomis ir muzi
ka puošė Dariaus-Girėno dūdų 
ir būgnų grupė, “Birutės“ cho
ras, “Kanklių“ choras ir “Pir
myn“ Choras, taipgi “Lietu
va“ benas.

Suėmė Penkis 
Senus Vyrus už 
Nepadorumą
Kaltinimus Kelia Trijų

Mergaičių Tėvai
Jaunų

Gerins Susisiekimą Chicagcj
Susisiekimo patarnavimas 

autobusais bus padvigubintas 
Chicagoje, pagal nauią sutar
tį tarp susisiekimo 
ir miesto.

Bušai aptarnaus 
mylių, o gatvekariai 
lių. Daugelyje gatvių

bendrovių

Burnham School
Virginia E. Motis 
Bose F. Reda 
Jerry Vaurys

Cicero School
Margaret Divis 
Lorraine D. Kowalski 
James Shemanske

Columbas School

• Albert Hanke, 21 metų, stai
gi sukrito savo namuose adr. 
5833 North Paulina st. užvakar 
ir vėliau mirė šv. Pranciškaus 
ligoninėje, Evanstone.
• Kaltinami apvogimu gasoli- 
no stoties adr. 4335 W. Cermak 
rd., anksti vakar rytą, Joseph 
Smitb, 18 metų, 350 N. State 
St. ir Ralph Thornton, 31 me
tų, 2754 W. Cermak rd., šian
dien laukia teismo.
• Trys ginkluoti vyrai anksti 
vakar aplankė taverną adr. 
6971 N. Western avė., pasiėmė 
cash registerį, kuriame buvo 
$75., $50 nuo savininko Martin 
Cannon ir $156 nuo šešių kos- 
tu merių.
• Policija ieško trijų vyrų, 
kurie vakar privertė Joseph 
Peskin, 45 metų, atidaryti sei
fą Universal Automatic Music 
Corp. raštinėje, adr. (>108 Stony 
Island avė., iš kurios pasiėmė 
$1,100. •
• Prie 6991 S. Anthony st. du 
vagiu užvakar atėmė $100 pi
nigais ir $90 vertės laikrodėlį 
nuo Mrs. G. L. Timmons, 7220 
S. Yale avė.
• Albert Larson, 49 metų, 8209 
S. May st., buvo areštuotas už
vakar kada jis mėgino pavogti 
piniginę, kurioje buvo $68, nuo 
Augusi Miller, 62 metų, 66 \V. 
Vau Buren st.
• Policistas Raymond Oswald, 
2653 W. 64 place, vakar teisme 
turėjo paaiškinti apie netvar- 
kaus pasielgimo skundą užvest- 
tą prieš jį Arnold UngePio, sa
vininko krautuvės adresu 3143 
W. 59 st. Unger skundėsi, kad 
jo rankos buvo apipiaustytos, 
kada Oswald jį įstūmė į langą 
Laike barnio apie laisnį jo krau
tuvei.

• Šeimai išėjus pamatyt i 
Vainikų Dienos paradą, vagys 
įsiveržė į Clifford Broivn na
mus, adr. 203 North Karlov 
Avė., ir išsinešė žiedą, laikro
dėlį ir kamerą—viso vertės 
apie $190.

vie- 
kal-

ROSELAND — Apskričio ka
lėjime šią savaitę buvo uždą- vaduos gatvekarius. 
ryti penki apvseniai vyrai iš 
Roselando ir West Pullmano 
apylinkės. Visi penki yra kal
tinami nepadoriu elgesiu su 
jaunomis mergaitėmis.

Kaltinimus jiems kelia trijų' 
mergaičių tėvai. Mergaičių dvi 
yra lietuvaitės, viena lenkai
tė. Viena 14 metų amžiaus, ki
ta—17-kos, o trečioji, 11 metų. 
Paskutinioji figūruoja skunde 
kaip liudininkė prieš suimtuo
sius. Jie yra:

William Banis (Rinnel), 59 
metų amžiaus, 725 Wcst 
streėt; > .

Wilham Morris, 
amžiaus; * 

Joseph Baniuhas, 
11750 Union avenue;

Dmitri Grabensky> 
amžiaus, ir

Frank Grušas, 68, nuo 
Edbrooke avenue.

Tėvai kreipėsi į Kensingtono 
policiją, ieškodami pagalbos, 
kai jų dukterys per dvi paras 
nęparėjo namo. Policija jas 
tuojau surado, taipgi, sako, su
sekusi, kad Banio siuvykloj, 
ad. 725 W. 120th Street, suim- 

1 

tieji vyrai mergaites ątsivilio- 
davę ir ten paleistuvaudavę.

Suimtasis Morris yra pensi- 
juotas lokomotyvų inžinierius, 

- . . p. Baniųnas, Grušas ir Graben-
Per v'są dieną grojo karilo- sky«—paprasti darbininkai. * 

nas, siųsdamas per kapines liūd
nas giesmes tai vieno, tai 
to poilsį atradusio lietuvio 
minimai pagerbti.

Atidengė Kelis Paminklus
Programą vedė kapinių di

rekcijos narys, drg. Tamkevi- 
čia, o iškilmes atidarė rengi
mo komisijos narys, drg. X. 
ša kus.

Po tų ceremonijų įvyko ke
li paminklų atidengimai, su 
trumpomis eulogijomis apie 
mirusius, ir dainom’s, tarp jų 
vėl., M. Keturakienei, J. Gais
rini ir Antanui Gudaičiui.

Būriai žmonių taipgi lankė 
naujai atidengtą kun. M. X. 
Mockaus paminklą ir jo'"fon
dui sudėjo virš $70.00 aukų.

Kapai iškilmėms buvo labai 
gražiai
Lietuvių Tautiškos kapinės, vi
suomet gražios, ketvirtadienį 
ypač atrodė kaip tikras gėly
nas. Kapinėse kaskart daugiau 
naujų kapų, kaskart vis dau
giau gražių paminklų.

papuošti gėlėm’s, ir

viso 795 
809 my- 
busai pa-

Pelagia E. Rogus 
James E. Simon 
Robert J. Zalkus

• Homer Hayes, 30 metų, 
mirė apskričio ligoninėje pasi
šovęs tavernoje adr. 2230 Lin
coln avė., balandžio 17 d.

Apie Sunkumą 
Gauti Teisingas 
Karo Žinias

Susis'ekimo priemonių 
dernizavimas Chicagoj bus 
kinamas gana plačiai. Jau 
padaryti planai nupirkti
naujų busų, 900 naujų gatve- 
karių, ir 550 subway karų bė
gyje ateinančių trijų melų.

mo- 
vy- 
yra 
640 teis- 

byla,

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖS

Įdomios Diskusijos Per Radio
Amsterdam, prieš nacių už

kariavimą, buvo vienintelė ir 
svarbiausia vieta, iš kurios ko
respondentai galėjo Amerikos 
laikraščiams siųsti teisingas ži
nias apie padėtį Europoje. Pir
mo pasaulinio karo laiku Olan 
dija buvo ir pasiliko svarbus 
telegrafin'ų vielų centru.

Naciams užėmus Amsterda
mą, necenzuruotas žinias gali
ma siųsti tiktai iš Berne, Švei
carijos.

Sunki laikraščių padėtis šio
je srityje bus d skusuojama 
rytoj rytą, 10:15 vai., per radio 
stotį WGN. Diskusijose daly
vaus Daily News redaktorius 
Carroll Binder, Medill žurna- 
lizmo mokyklos perdėtinis Keru 
neth E. Olson, ir istorijos pro
fesorius Tracy E. Strevey.

Ši Vakarą 
Pirmas Grant 
Park Koncertas

Šį vakarą pirmą šio sezono 
Grant Park koncertą išpildys 
Chicagos Simfonijos orkestras 
ir Marshall High School orkes
tras. Marshall turi garbę būti 
pirma mokykla kurios muzi
kantai pasirodys šiuose kon
certuose.

Per birželio mėnesį ir kilos 
Chicagos mokyklos dalyvaus.

Koncerto pradžia 8 v. v.

Capone Kontroliuo 
ias Bar tenderių 
Uniją

Cook apskričio Circuit 
me vakar buvo užvesta
kurioj skundėjai sako, jog Ca
pone sindikato gengsteriai kon
troliuoja Chicagos bartenderių 
uniją. Ta unija turi apie $220,- 
000 įplaukų kas metai ir tu
rėjo kelis šimtus 
dolerių ižde.

Skundėjai yra 
McLane, jo brolis 
William Salcatore,

tūkstančių

• Donai d Prather, 49 
amžiau, 628 Roscoe i 
mirtinai automobiliaus 
tas prie Broadway ir Cuyler 
gatvių. Jis vėliau mirė Ameri
can ligoninėje.
• Daniel J. Griffin, 49 metų. 
7212 Jackson blvd., užvakar mi
rė St. James ligoninėje nuo 
žaizdų įgytų gegužės 18 d., ka
da su automobiliu įvažiavo į 
kitą, prie 290 East 14 st., Chi- 
cago Heights.
• N. M. Marshall, 52 metų, 
8310 Gregier avė., buvo mirti
nai sužeistas užvakar kai jo 
vairuojamas trokas susikūlė su 
kitų troku prie 108 ir Doty avė.
• Joseph Jerger, 34 metų, 1344 
Crystal st., žuvo kai jo auto- 
mobilis apsivertė arti Twin

i Lakęs, 20 mylių į vakarus nuo 
Jiems keliamus kaltinimas Kenosha. Walter lig, 21 metų, 

ki- kitą savaitę svarstys miesto 3135 Washtenaw avė., kuris su 
a t- Domestic Relations teismas, jerger atvažiavo, buvo lengvai l^ė Thomas O’Malley, šio dis-

• K. sužeistas. " ‘ *

120th

76

38

59

nuo

metų

10545

metų 
st., buvo 
i sužel

da-
Ro-
Jie
at-

George B. 
Michael ir 

buvę unijos 
viršininkai. Jie sako, kad
bartinis prezidentas, Louis 
mano, yra Capone įrankis, 
reikalauja, kad jis išduotų 
skaitą ir kad teismas paskirtų
unijai receiverj. Romano ir gru
pė jo sėbrų unijos pinigus buk 
švaisto ir 
lams. Jie 
su teroro 
dėjai.

naudoja savo reika- 
valdo unjos narius, 
pagalba, sako skun-

pildy-

Geriau Prižiuręs 
Vaikų Darbo 
Įstatymus

Prižiūrėjimas aštraus
mo vaikų darbo įstatymų bus 
pagerintas su atidarymu 20 
naujų raštinių ir padviginimu 
Darbo Departamento algų ;r 
valandų skyriaus štabo, pareiš-

trikto direktorius.




