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GUFFREY REIKALAUJA LYDĖTI LAIVUS
Amerikos prekybos laivai veš britams 

karo medžiagą
WASHINGTON, D. C., geg. t 

d.—Vakar respublikos preziden
tas paprašė laivyno komisijos 
paruošti kokius du milijonus 
tonų laivų įtalpos karo medžia
gai vežti, šiandien minėta ko
misija skelbia, kad ji jau turi 
paruošusi 50 laivų-tankų, kurie 
gali pradėti savo tarnybų arti
miausiu laiku.

50 laivų-tankų bus priskirti 
žibalui vežti britų karo jogoms, 
bet laivai nepereis britų nuosa
vybėn. Kiekvienas tankas turi 
po 5,000 tonų įtalpos ir britams 
bus didelė parama.,

Amerikos tankai ims žibalu 
iš centralinės ir pietų Amerikos 
valstybių ir priveš jį iki britų 
karo zonų. Vėliau žibalas bus 
perkeltas į britų tankus ir bus 
nuvežtas į karo uostus. Ameri
kos tankai galės vežti karo me
džiagą ir į Raudonos juros uos
tus, nes uždraudimas ten jau. 
nuimtas.

Šiomis dienomis bus paruošti 
kiti prekybos laivai, kurie taip 
pat pereis britų tarnybon. Bri
tai tvirtina, kad kuro metu ue 
neteko 10% savo prekybos lai
vyno, todėl ši Jungtinių Valsty
bių parama jiems bus labai 
reikšminga.

Jungtinių Valstybių patrulių 
veikla gerai atsiliepia į trans-

NACIAI SMARKIAI PUOLA TOHRUKĄ
Tankai pralaužė pir

mas apsaugas
KAIRAS, Egyptas, geg. 1 d. 

— Praeitą naktį vokiečiai pra
dėjo smarkiai pulti Tobruko 
įgulą.

Nacių tankai sugebėjo pra
laužti pirmąsias apsaugos lini
jas. Kovos metu naciai buvo su
laikyti ir sunaikinta daug tan
kų.

Tuo pačiu metu naciai smar
kiai bombardavo patį miestą iš 
oro. Britams pavyko numušti 
keletą nacių lėktuvų ir paimti 
nelaisvėn vokiečių kareivių. Ko
vos ir dabar tebeeina prie To
bruko.

Britų laivynas veikia 
Lybijoj

LONDONAS, Anglija, geg. 1 
d. — Admiralitetas skelbia, kad 
britų karo laivynas labai vy
kusiai bombardavo kelis stra
teginius punktus Lybi jos pa
kraščiuose.

Ypatingai smarkiai nukentėjo 
EI Gazala miestas, kur naciai 
turėjo sutraukę daug karei
vių.

Kiti britų karo laivai padėjo 
Tobruko garnizonui atmušti 
tankų puolimą. Vokiečių susi
siekimas labai sunkus, nes vis-* 
ką jie turi gabenti per dyku
mas.

Naciai paskandino 
britų laivą

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
1 d. — Vokiečiai skelbia, kad 
jų karo jėgos smarkiai puola 
Tobruko įtvirtinimus.

| portą. Praeitą savaitę naciai pa
skandino žymiai mažiau britų 
laivų, negu ankstyvesnėm sa
vaitėm, Vokiečių piratai nenori 
sutikti Amerikos patrulių ir ne
plaukia į tolį.

Republikonas senatorius Guf- 
frey šiandien pareiškė, kad jis 
pasiūlysiąs pravesti įstatymą 
kuris įpareigos Amerikos laivy
ną lydėti karo medžiagos pri
krautus laivus. Guffrey tvirtina, 
kad nėra jokios prasmės krauti 
j laivus naujai pagamintus tan
kus ir orlaivius, jeigu vokiečiai 
juos Atlantike skandina.

Guffrey pareiškė senato pir
mininkui, kad jis įteiksiąs for
malų pasiūlymą, kai bus svars
tomas įstatymas apie svetimų 
valstybių laivų nusavinimą 
Guffrey mano, kad laivai priva
lo būti lydimi, nežiūrint į lydė
jimo pasekmes.

Laivyno departamente rengia
mi planai perleisti britams A- 
merikos uostuose paimtus sve
timų valstybių laivus. Kai tik
tai senate įstatymas bus patvir
tintas ir suvaninkams atlygin
ta, laivai galės plaukti į pavo
jingas karo zonas. . '

Tuo pačiu mėtų Amerikos 
prekybos laivai ruošiami per
imti britų prekybą vakarų že
myne ir kitose zonose.

Kai kuriose vietose operaci
jos vyksta pasekmingai ir'prie
šas išmuštas iš savo apsaugų. 
Vokiečių aviacija smarkiai bom
barduoja Tobruko tvirtovę ir 
uostą.

Vokiečių lėktuvams pavyko 
paskandinti Tobruko uoste sto
vėjusį didžiulį laivą. Kiti vo
kiečių lėktuvai bombardavo 
Kretą.

Korfu saloje graikai 
kovojo

ROMA, Italija, geg. 1 d. — 
Valdžia skelbia, kad italų juri
ninkai paėmė Cefalonija ir Zan- 
te salas, kurios priklausė Grai
kijai.

Graikų batalijonas, kuris 
priešinosi italų okupacijos jė
goms Kretos saloje, šiandien 
pasidavė.

Kelias dienas kovos vyko 
Korfu salos kalnuose. Turėjo 
atvykti žymiai didesnis italų ka
riuomenės skaičius, kad galėtų 
nuginkluoti kovojančiuą grai
kus.

Graikų kariuomenė 
demobilizuojama 

BERLYNAS, Vokietija, geg.
1 d. — Vokiečiai skelbia, kad 
visa graikų kariuomenė demo
bilizuojama.

šį pranešimą kraštui paskel
bė karo ministeris Bakos. Ma
noma, kad Bakos yra naujai 
sudarytos graikų vyriausybės 
narys. - *

Bakos bendradarbiauja su vo
kiečiais ir skelbia, kad demo
bilizuojama visa Graikijos ką* 
riuomenė, net ir tose vietose, 
kur vokiečiai dar neįkėlė savo 
kojos.

NAU.HHNŲ.ACME Telepnucu
Suteikimui stipresnės apsaugos jurlj keliams, kuriais iš Amerikos dabar

siunčiama parama kariaujančiai Anglijai, J. V. praplėtė savo patrulių zoną 
Atlarįto vandenyne. Aną dieną admirolai. Harol'd R. S tark paminėjo kad dabar 

— patruliai sieki a-2J)00 mylių- Atlanie^Buo. Amerikos krantų, Žemėlapis paro
do patruliavimo zonos ribas.

Amerikos karo lai
vai Singapūre

TOKIO, Japonija, geg. 1 d.
— Vietos laikraščiai paskelbė 
žinią, kad Singapūro uostau 
įplaukė du dideli Jungtinių. Val
stybių kovos laivai ir keturi 
kreiseriai. ,

> Japonai tvirtina, kad atvyku
sieji karo, laivai padės britams 
ginti Singapūrą ir Borneo sa
las. Japonų laivyno sluoksniuo
se pastebėtas susirūpinimas.

Timošenko žada 
mušti priešus

MASKVA, Rusija, geg. 1 d.
— Raudonoj aikštėj šiandien 
vyko didelis sovietų Rusijos ka
ro jėgų paradas.

Maršalas Timošenko išleido 
specialų įsakymą kariuomenei; 
kur liepia laikyti sovietų para
ką sausoje vietoje. Rusija yra 
priešų apsupta ir mažiausiai 
lauktu momentu gali būti iš
provokuota.

Timošenko išgyrė Stalino di
delį protą už pasirašymą tai 
kos sutarties su japonais.

1
į

HITLERIS PRAŠO DAUGIAU 
PASIAUKOJIMŲ

/ > ’ • / .  •

BERLYNAS, geg. 1 d. -- 
Gegužio pirmos dienos proga 
Hitleris kreipėsi į vokiečius pra
šydamas didesnių pasiaukojimų 
karui laimėti. Jis prižadėjo pa
gerinti gyvenimo sąlygas, kai 
bus baigtas karas ir nugalėti 
britai.

Vokietijon importuota 800,- 
000 užkariautų kraštų darbi
ninkų, kurie padeda karo pra
monei^ H

Pastebimas maisto produktų 
trukumas, bet visa tai bus pa
taisyti po karo, sako Hitle
ris.

75,000 NACIU ŽUVO GRAIKIJOJE
i ii » ................. m .ii...........................

Sumuštos geriausios 
Hitlerio divizijos

KAIRAS, geg.d d. — Britų 
štabo karininkai tvirtina, kad 
Graikijos kovose- žuvo 75.000 
nacių kareivių.

Vokiečiai .išeikvojo nepapras
tai didelius kiekius karo me
džiagos. Nuo Floriną apylinkių 
britų kariuomenė traukėsi, bet 
kiekviena proga buvo išnaudo
ta naciams naikinti.

Kai kuriose pozicijose britų 
kulkosvaidžiai ištisas krūvas 
nacių suversdavo. Traukdavosi 
tiktai pabaigę visus šovinius.

Išgelbėta 48,000 
britų

LONDONAS, geg. 1 d. — 
Vakar saugius uostus pasiekė 
dar trys tūkstančiai < britų ka-' 
reivių. Tokiu budu britams pa 
vyko išgelbėti iš viso 48,000, 
tai sudaro 80% visos Graiki- 
jon pasiųstos kariuomenės.

Laukiama naujai atvykstan
čių britų kareivių, nes maži 
laiveliai ir toliau tebeplaukia. 
Britų karo laivai padeda baig
ti evakuaciją. %

Kretos salon atplaukė gana 
didelis skaičius graikų kariuo
menės.

• .......

Padidintos britų 
jėgos Irake 

, ' ......... 1 *—'•*T—

LONDONAS, geg. 1 d. — 
Šiandien Basra uoste išlaipdin-. 
tas naujas britų kariuomenės 
kontingentas.

Kareiviai bus siunčiami ^ži
balo versmių laukus ir saugos 
transportą. Naujos Irako val
džios atstovai pareiškė protes

tą dėl kariuomenės, bet britą 
naudojasi sutartyje jiems su 
teiktomis teisėmis.

Britai yra pasiryžę proteguo 
ti savo interesus Irake. Tur
kai patenkinti kariuomenės at
vykimu.

, — -....... — .I .. . . —-

Nukentėjo Berlynas 
ir Kiel

LONDONAS, geg. 1 d. - 
Praeitą naktį britų aviacij? 
bombardavo Berlyną, Kielį 
Hamburgą ir Emdeną.

Berlyno apylinkėse buvo ap 
šaudyti karo pramonės centrai 
o Kiel mieste sugriauti karo 
laivų fabrikai. Kiti britų or
laiviai bombardavo Norvegijos 
pakraščius, kur buvo sutrauki' 
•keli vokiečių laivai.

Nesugrįžo tiktai vienas bri
tų lėktuvas. Planuojama kas 
nakt siųsti aviaciją priešo te 
ritorijon.

ANGLIJOS “NEPRIKLAUSO
MIEJI” SIŪLO TAIKĄ

LONDONAS, geg. 1 d. - 
Trys “nepriklausomi” Anglijos 
darbieČiai parlamentui pasiūk’ 
pakeisti Churchill vyriausybe 
ir prašyti Hitlerį padaryti tai 
ką ir socialistinę Europą.

‘^Nepriklausomieji” (kritikuo
ja britų karo veiksmus Grai
kijoj, Norvegijoj ir Prancūzi
joj.

Jie nepasitiki dabartine 
Churchill vyriausybe ir nori, 
kad galimai greičiau butų įgy
vendinta taika.

ORAS
- ^.Didelis debesuotumas; tarpais 
galima tikėtis lietaus.

Saulė teka 5:46; leidžiasi 7:48

Atimtus turtus siun
čia Rusijon

TELŠIAI, Lietuva, geg. 1 d. 
—Ąį pavasarį komunistų val- 
Ižios organų įsakymu Telšių 
pskrityje buvo surengta “lygy

bės savaitė”.
Ištisą savaitę specialus “svie

to lygintojai” dalino pagalves 
r baltinius. Vurui su žmona 
xaliko po vieną pagalvę, trims 
vaikams — antrą ir t.t.

Kur rado daugiau pagalvių, 
tas paėmė ir “dalino” neturtiiv 
giems, bet vėliau pasirodė, kad 
jas išvežė Rusijon.

Suomiai mokės Ame
rikai skolas

WASHINGTON, D. C., geg. 
1 d. — Suomių ministeris Pro- 
’zope ir sekretorius Morgenthau 
šiandien pasirašė sutartį, kurie, 
suomiai vėl pasižada mokėti sa
vo karo skolas.

Suomiai Jungtinėms Valsty
bėms dar lieka skolingi 8,126,- 
322 dolerius.

Naciai tęsia preky
bą su rusais ,

BERLYNAS, geg, C 4 A 
Vokiečių ekonomijos ministeri
ja paskelbė, kad prekyba su so
vietais eina normalia vėže.

Vokiečiai siunčia Rusijon 
ginklams gaminti mašinas, c 
sovietai siunčia Vokietijon pa
sižadėtus produktus.

Jugoslavų karo lai
vai Anglijoj

LONDONAS, geg. 1 d. - 
Anglijos uostus šiandien pasie
kė du Jugoslavijos -karo laivai 
ir submarinas.

Italai paskelbė, kad šis sub 
marinas italų buvo paskandin
tas, bet jis laisviausiai pra
plaukė pavojingą Sicilijos zont 
ir per Gibraltarą pasiekė An
glijos uostus.

APKALTINO KETURIS 
BROKERIUS

CHICAGO, II!.—Konsberg ir 
Ko. (53 W. Jackson St.) keturi 
brokeriai liko apkaltinti naudo
jimu pašto prigavingiems tiks
lams. Sakoma, kad iŠ savo 100 
kostumerių jie išvilioję apie 
$190,000 ir tų pinigų negalėsią 
grąžinti.

Kalbama firma užsidarė ba
landžio 1 d.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS
—Illinois valstijos skolos siekia $986,845,000.
—Kanados vyriausybė uždarė Ottawoje leidžiamą franeuzų 

kalba žurnalą “La Draite”.
—Senatorius Bennett C. Clark tvirtina, kad Amerika ga

linti apsaugoti demokratiją tik nesikišdama į karą.
—Vienas švencarijos laikraštis sako, jog maisto problema 

sulaikanti Hitlerį nuo įsiveržimo į Angliją. Girdi, užkariavęs 
Angliją, Hitleris turėtų didelių sunkumų maitinti jos gyventojus.

—Anglų bombanešiai bombardavo Kiel, Emdeno, Hambur
go ir Berlyno sritis.

—Nacių lėktuvai smarkiai puola anglus Afrikoje.

"Lygintojai” sukėlė 
akelę neapykantą
TELŠIAI, Lietuva, geg. 1 d. 

• Bolšev’k” paskirti “lyginto
jai” sukėlė krašte didelę neapy
kantą.

Iš didelio gyventojų skaičiaus 
atėmė pagalves ir baltinius, bet 
labai mažai kas gavo “lygini
mo” dovanas.

Neapykanta butų žymiai ma
žesnė. jeigu atimtieji daiktai 
butų dalinami apskrities gyven
tojų tarpe, bet didelė atimtų 
turtų dalis, buvo išvežta iš Lie
tuvos. Niekas nežino kur sun
kiai uždirbti turtai pateko.

Gyventojai vagonais 
gabenami Rusijon
KARALIAUČIUS, Vokietija, 

geg. 1 d.—Lietuvos gyventojų 
padėtis kasdien sunkėja. Namų 
savininkai dažnai išvejami iš 
savo butų ir jiems neduodamas 
joks darbas.

Vėliau jie kaltinami nenoru 
dirbti, areštuojami ir vagonais 
gabenami į Rusijos gilumą.

Ūkininkai apkraunami dide- 
lėhtfŠ Rekvizicijomis. Kas neiš
gali rekvizicijų mokėti, tam at
imamas ūkis ir atiduodamas ki
tiems. Pasitaiko, kad ūkininkas 
■priverstas tarnauti savo bernui.

Lietuvoje trūksta 
plūgų

KAUNAS, Lietuva, geg. 1 d. 
—Vilniaus žemes ūkio mašinų 
fabrikas tepajėgė pagaminti tik
tai 1,500 plūgų, šitoks skaičius 
yra labai mažas.

Dar blogiau reikalas stovi su 
kastuvais ir šiupeliais. Lietuvai 
reikalinga gauti pavasarį 170 
tonų kastuvų, tuo tarpu gauta 
tiktai 30 tonų.

Plūgų stoka susirūpinę bolše
vikų valdžios organai, rašo apie 
šį reikalą spaudoje ir nemato 
galimybes jam išspręsti.

Iš universiteto išme
sta 120 studentų

KAUNAS, Lietuva, geg. 1 d. 
—Kauno universiteto technolo
gijos fakultetas skelbia, kad jis 
išbraukęs iš studentų skaičiaus 
120 asmenų, “neparodžiusių pa
žangumo moksle”.

Išmestųjų “nepažangumas 
moksle” pasireiškė tuo, kad jie 
nepakankamai uoliai lanfcė 
“marksizmo-len'nizmo” kursus.

Daugumoj išmesta visi tie 
studentai, kurie nelankė Kuro- 
jedovo, Svistunovo ir Košelevo 
“marksizmo” paskaitų.

*4
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DAILĖS CHORO 
KONCERTAS

Dailės choro koncertas įvyko 
balandžio 20 d. Nusisekė gana 
gerai. Pirmiausia choras sudai
navo kelias dainas, paskui" p. P. 
J. Urbonas, svečias iš Chicagos, 
tiesiog sužavėjo publiką savo 
dainavimu. Dainavo jis tikrai

Policininkas Nušovė 
Merginą

p. Valukas, vietos solistas. Kaip 
ir paprastai, jis labai vykusiai 
išpildė kelias dainas.

P-lė Sideriute, jauna ir ener
ginga choro darbuotoja, labai 
vykusiai išpildė kelias dainas, 
kurios publikai itin patiko.

į koncertą publikos prisirin
ko pilna svetainė. Buvo svečių 
iš Kanados ir kitur. Atsilankė 
p. Urbonas ir choristai kiek su
sivėlavo. Bet šiaip koncertas 
pavyko tikrai puikiai.

SHADY TREEINN
Daržo savininkas rengia
PIKNIKĄ IR DARŽO 

ATIDARYMĄ
Nedėlioj, Gegužės 4

1 vai. popiet.
Kviečia visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti. Bus 
gera muzika ir skanus užkand
žiai >Ųtui. Kviečia JUOZAS 
SPAITIS

Shady Tree Inn
89th and ARCHER AVENVE

WiĮlow Springs, III.
Skersk! Oh JHęnry PatkA 

f f ' V *

kartas, kad 
Dailės cho- 
sakoma, jis

NORS IR DAKTARAS, O 
KALBA KAIP TIKRAS 

PLIUŠKIS
Balandžio 20 d. turėjo kon

certą ir komunactų kontroliuo
jamas Aido choras. Publikos 
buvo visai skystai.

Tai nėra pirmas 
Aido choras biuidė 
rui pakenkti. Kaip
visada stengiasi koją pakišti. 
Tačiau visos kotnuilacių pastan
gos niekais nueina, — jie pa
kenkia tik sau. Šį kartą aidie- 
čiai neprisiviliojo publikos ir 
nemokamais tikietais, kuriuos 
jie siūlė gerbiamai publikai. 
Kad kokios, netrukus komu na
ciams, kaip sakoma, teks “pirk
ti” publiką.

“Puikiausiai’* aidiečių kon
certe pasirodė Dr. Valevičius, 
kuris vos apopleksijos negavo 
besikarščiuodamas* Jis skeryčio
josi, keikėsi ir visokiais budais 
niekino Dailės' chorą. Tūžo už 
tai, kad tas choras drįso kon
certą rengti tą pačią dieną, kaip 
ir komunaciai*

Matyti, jokie diplomai žmo
gui senso į galvą įkrėsti nega
li: jei jis neturi paprasto “com- 
mon sense”, tai elgiasi kaip pa
skutinis pliuškis, nors ir diplo
mais apsikabinėjęs.

4 Dailės choras dar pereitais

nAUJIENU-ACME lelepnoto

Policininkas Daiiiel Mo- 
riarty, iš Chicagos Valsty
bės GyriejO raštinės, kuris, 
mirtinai pašovė. Jemiy Mar
tin, sužeidė jos 'motiną ir 
vėliau bandė pats nusižudy
ti, Martinų namtiose. Jis, 
sako, Mrs. Martin įpykino 
jį iki įkyrėjimo.

BRIDGEPORTO DRAUGYSTĖS
— RENGIA —

IŠKILMINGĄ BALIŲ SU PROGRAMŲ
ATGAVIMO AUDITOHIUM Į SAVO RANKAS 

Programą Išpildys Vanagaitis.

Šeštadienį, Gegužės-May 3,1941 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 

3133 SOUTH HALSTED STREfcT
Pradžia 7:30 vai vakaro. įžanga 50c. ypatai. šokiams— 25c

Lietuviškų Kostiumų Šokius ir Balių
SU PROGRAMŲ RENGIA

Joniškiečių Labdarybės it Kultūros Kliubas.

. šeštadienį, Gegužės-May 3rd, 1941
) H0LLYW00D SVETAINĖJE

2417 West 43rd Street
BUS LIETUVIŠKI IR LATVIŠKI ŠOKIAI.

Pradžia 6:00 valandą vakaro. ' Įžanga 30c. ypajai.

COPft. 10*0, NGEDUCRAft SGRV1CG, INC. v /.

HOUSEHOLD UN£N$ PATTERN 2723
No. 2726 —- Msiuvmoti abruseliai

u

I NAUJIENOS NEEDLECRAJFT DEPT, 
| 17*9 So. ttahted St.. Cblc*<o 01 

| čia įdedu 10 centu ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

No. 2726

i Vardas ir pavardė

-utrrtuui.....

Ir valstija.

parke yra baigia statyti liahja 
ir didelė salė šokiams; šiaip yra 
daug suolų svečiams susėsti. 
Netrūkstą ir stalą.

Visi esate kviečiami atvykti į 
pikniką ir pralėkti kelias valan
das tyrame ore. Parkas visai 
netoli nuo miesto: Middle Beit 
Rd., apie pustrečios mylios nuo 
Eureka Ėd.

“NAUJIENŲ” RĖMĖJŲ 
DĖMESIUI

. “Naujienų” skaitytojai ir rė
mėjai, kurie dar neturite pasi
ėmę p la dilimui “Naujienų” pik
niko tikimų, tttOj tai padubki
te. TikietUs galite gauti iš J. 
Bėšasparis (1740 Beechėr St.), 
Jusliu Pilka (2252—24th St.) ir 
K. Šolovejus (33'31 AVilliams)*

Kai Naudojamas 
Sveikas ir Šviežias 
Maistas —

• Jugoslavai skelbia, kad 
šiandien Chicagoje lankysis 
Constantine Fotich, nepriklau
somos Jugoslavijos ministeris 
Washingtone. Jisai kalbės Pil- 
sen salėje, 26th ir Albany.

• Apskričio ligoninėje mirė 
56 metų krautuvininkas, Car- 
melo Rinaldi, 3341 Congress st., 
kuris buvo pašautas pereitą 
penktadienį ginče su gatvės šla
vėju.

\ ........■ u. ii .a , * 1 f

Tai Nereikia Mums Naudoti 
Vaįstų

Jau ne kartą ir ne vienas 
maisto žinovas įrodinėjo, kad 
geriausias būdas sveikatą pa- 
aikyti, yra valgyti‘gerą, s'vei- 
cą it šviežią maistą, ir laiks 
nuo laiko pasimankštinti.

Mankštinimu pats žmogus tu
ri pasirūpinti, bet geru maistu 
labai rūpinasi Midwest krautu
ves lietuvių apgyventose apy
linkėse.

Midwest krautuvės turi nu- 
samdę maisto ekspertus, kurie 
prižiūri, kad kaip Midwest san
delyje, taip krautuvėse, maisto 
visuomet butų didelis pasirin
kimas, o svarbiausia, kad jis 
butų geras ir geros gamybos, 
jei eina kalba apie kenuotus 
maisto produktus.

Vaistų Nereikės
Kiekviena šeimininkė gali 

būti tikra, kad jos šeimyna bus 
sveika, ir nereikalaus vaistų, 
jei naudos gerą, maistingą mai
stą, ir pirks jį artimiausioj 
Midwest krautuvėje.

Peržiūrėkite šios dienos skel
bimą, telpantį šiame puslapyje, 
kuriame yra paduotas visas są- 
rasas ekonomiškų pinigų, ir ta
da “Sopinkite” MįAwest krau- 
t'1 1 . , 'i J O-“ ■; z r- < t ■. ■ <.
tuvėje. (Sp.)

DIDELES VERTYBES
GERIAUSIOS RŲŠIES ŠVIEŽIO MAISTO IR GROCERIO

PIRKITE “MIDWEST KRAUTUVĖSE”. ČIA GAUSITE GERIAU
SIAS VERTYBES IR DAUG SUTAUPYSIT!

ISPARDĄVIMAS! PENKTAD. IR ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 2 ir 3

PUIKIAUSIAS GRANULIUOTAS TYRŲ BUROKŲ

CUKRUS = 10 sv. 53c
ŠVIEŽI
KIAUŠINIAI No. 1 kokybės Tuz. 25^
“MIDWEST” PUIKIAUSI DIDELI ’
KARTONE KIAUŠINIAI ™AI Tuz 29*
“MODERN BRAUD" DARŽOVIŲ PRODUKTAS
MAKGARINAS Sv. kartonai “f (J1/^
“TASTEIVELL” BIRŽELIO ŽIRNIAI No. 2 kenai 10c
“ELMDALE” CUT GREEN BEANS No. 2 kenai 2 už 19c 
PUIKIOS U. S. 1 RŲŠIES TEXAS RAUDONOS 4
NAUJOS BULVES Plautos 7 sv. 22*

i PIKNIKŲ KALEN
DORIUS

Gegužės 18 dr pikniką rengia 
Liberty parke1 LSS 116 kuopa.

Birželio 1 d. dr rugpjūčio 31 
d. Birutės darže [vyks LAP. 
Klubo piknikai.:; ,

Birželio 8. di 5ir rugpjūčio 24 
d. Gapjtol parke' piknikus ren
gia Dailės choras.

Birželio 22 du Birutės darže 
įvyks Lietuvių; urDemok ra tų Są
jungos piknikas.. r /! .

. ' Liepos ’ 6 ‘du įr1 rugsėjo,’ 21 * d.< 
Birutės darže rengia piknikus 
Moterų Draugiškas Klubas.

- —Rep,

1 > 1 • ' l’/V'. • K

getais rugsėjo jtoėnesį .viešaį 
paskelbė, kad furę^ .l^pncčrtą 
balandžio 20 d. Lapkričio 1’0 d. 
1940 m. įtraukė koncerto datą

visiems buvo žinoma, kada kon
certas įvyks. O jeigu komuna* 
ciai su tuo nesiskaitė ir savo 
koncertą tą dieną surengė, tai 
jie palys pasielgė lyg kokie šais- 
teriai. Vadinasi, jie rengė savo 
koncertą tam. kad galėtų Dai
lės chorui pakenkti. O kada tai 
nepasisekė, tai jie niekina tuos, 
kuriems norėjo koją pakišti.

kių vadas kitus puola, tuo bu- 
du bandydamas savo nešvarius 
darbus nuslėpti.

Pagaliau, kokią teisę tas Mas-, 
kvos pastumdėlis turi kišti sa
vo nosį į svetimos organizaci
jos reikalus? Detroite Stalino 
“saulė” dar nešviečia ir organi
zacijoms nėra reikalo iš Dr* Pa- 
levięįaus gauti “pavelenijc”, ka
da jos gali savo parengimus

LSS 116 KUOPOS 
VAKARAS

LSS 116 kuopos vakaras 
bai gerai nusisekė. Vakaras įvy
ko balandžio 26 d. Miltdno šve-

la-

kę pusėtinai. Jąu iš. anksto bu
vo gana nemažai tiliietų par
duota. . /

Gaspadinės labai gražiai pa
ruošė stalus ir pakvietė publi
ką vakarienės. Vakarienės me
tu trumpą kalbą pasakė J. Be- 
saspUris. Jis ragino susirinku
sius remti pažangiąją ir demo
kratinę spaudą, būtent, “Nau-
jienks“, “Keleivį” ir “Naująją 
Gadynę”, Be to, ragino įsigyti 
“Naujienų” pikniko tikietų.

PIRMAS PIKNIKAS
Pirmas piknikas įvyks gegų- 

žės 18 d. Liberty parke, kuris 
yra erdvus ir kur yra daug vie
tos automob.'ljams, Pikniką ren
gia LS8 116 kuopa. ; ? < , '

Pravartu bus pažymėti, jog

PUIKUS GELTONI SAUSI CIBULIAI 3 sv. 100
PUIKUS FLORIDOS AGURKAI —------------------------2 sv. 19c
Extra Puikus VVASHINGTON WINESAP OBUOLIAI 3 sv. 17c
PUIKUS CALIFORNIJOS LEMONAI 360 dydžio Tuz. 19c
“LIBBY’S ’ HOMOGENIZED
VAIKŲ MAISTAStVisų rųšių 3 2(K
PRESTO” KEKSŲ MILTAI 44 unc. pak.

Šokių Ir Pasilinks
minimo Vakaras 
Gegužės 3 Dieną

Joniškiečių Kliubas 
Rengia Nepaprastą 
Vakarą

240
MIRACLE WHIP” SALAD DRESSING Kvort džiarai 32c 

CĖREAL DISH už 1c. SU PIRKIMŲ 2 PAKELIŲ TT 
“KELLOGG S’ CORN FLĄKES JI <unc. pak. 2 už 17©f 
LIQUID FLdOR WAX 

“AER0WAX”

; Į1 <ųnc. pak.

NEREIKIA 
TRINTI

Paintės ODč
Kenas Civ’*

ARGO” GLOSS STARCH 1 sv. pak. 2 už 15£
R1NSO” .... 2 maži 170 Dideli pak. 2 už 370

‘LIFEBUOY” MUILAS —

šeštadienio vakare įvyks 
papiąstas šokių ir pasilinksmi
nimo vakaras, Junistų salėje, 
814 W. 33rd St.

Atgavimo spaudos Lietuvoje 
37 m. sukakties proga, šis pa
silinksminimo parengimas yra 
aukojamas literatūros fondui. 
Vakaro programas bus paįvai
rintas dainomis ir tautiškais šo
kiais. Į šį parengimą širdingai 
kviečia atsilankyt visus, Para
pijos komitetas.

Jonas Sutkus*

nė

Vakaras bus įdomus, su gra
žiu programų. Bus sulošta kaip 
dabar atrodo nelaisvėj paimta 
miisų tėvynė Lietuva. Dalyvaus 
“Kunigaikštis Gediminas”. Ku
rie bus geriausiai lietuviškai 
pasirėdę, tie gaus dovanas. Po 
programo bus šokiai.

Vakaras įvyks šeštadienį, ge- 
gužės-May 3 d., Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43 St. Pradžia 
6 vai. vak.

Programas 
kare. Įžanga 
šo komitetas

prasidės 7:30 va- 
y pa ta i 30c Užpra- 
A. K. (Skl.)

“MAGIC WASHER” ^TAI S“ 23c
LITTLE BOY BLUE” LOZURKAS —------- 2 už 170

”LITTLE-BO-PEEP” AMMONIA KvOrt. bonka 22c
^FLEECY^HITE” BLEACH 2 kvort. 25c V2 gal. bonka 23c

“PUR0-PUR0X” 210c pak 10c 2 2P5A. 25*
“KEN-L-RATION” 3 už 25*

MES PRIIMAM ORANDŽINES IR MĖLYNAS ŠTAMPAS 

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

Diena Iš Dienos
Naujienų Pavasarinis

PIKNIKAS
Sekmadienį, 

Gegužes 25, 1941 
LIBERTY DARŽE

PIRK UŽ MAŽIAU IŠ |

MIDWEST STORES
500 Nepriklausomų Apylinkinių Krautuvių;

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJE'.

Lloyd O. Cisana, 27, su Sally 
Pakinklis, 26 !

Charles Kodis, 33% su Bertha
Kebort, 31

Edward M. Hirsman, 26, su
Marguerite M. Vališ, 26
Reikalauja
Perskirų

Ągnes Sjmmąns
Simmons
Gauna
P<*rskiras

Mildred Ūskalis 
Uskalis

Gimimai

nuo

nuo

Artinti

Arthur

Ką Jūsų Sūnūs SKAITO?
Ar seka jis lietuviškąjį gyvenimą? Ar žino kas dedasi tarp lietuviu?

Jei jis skaitys JAUNIMĄ, jo santykiai su viskuo lietuviška bus tamp
rus. JAUNIMAS rašo viską apie lietuvius ANGLŲ KALBA, kad jauna
jai kartai butu lengvai suprantama.
Šiandien, kada visi lietuviai 
įsijungrę darban pavergtos tė
vu žemės labui, svarbu, kad 
musu jaunoji karta jame 
dalyvautų.

Užrašykite JAUNIMĄ savo sunui 
ar dukterei — JAUNIMAS Jiems 
patiks*^FONISĘ, Jimmy, 5884 SčAith TJK

Trumbull avenue, gimė balam, ™
clžio 16, tėvai: Edv. ard ir Irc-iie. „ ... ------- ----- --

PRISIŲSKITE ŠIĄ ATKARPĄ IŠPILDYTĄ SU $1.00

JAUNIMAS,
1739 So. Halsted Street
Chicago, Illinois.

PrisiunČiu vieną dolerį ($1.00) už kurį pra
šau siuntinėti JAUNIMĄ per vienus metus se
kančiai

Vardas, pavardė......

Gatvės adresas ......

Miestas ir valst. ,r....
------------------------------- ------------------■ I y



Penktadien, gegužės, 2,1941

NEW YORKO-NEW JERSEY DRAUGIJŲ 
KONFERENCIJA

P ROTOKOLAS
New Yorko-New Jersey ir apielinkės Draugijų Konfe
rencijos, Įvykusios Balandžio 20 d., Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo Svet., 280 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

SLA 242 kp.;
P. Venys;

SLA 38 kp.: ■ '?
J. šniras,
J. Glaveckas,
J. Kazlauskas,
W. Balvočius,
V. Radzevičius,
P, Yenušonis;

1. Konferenciją atidarė SLA 
Penkto Apskričio Valdybos 
pirm., S. Strazdas 11:30 vai. ry
te, paaiškindamas konferencijos 
tikslą ir kad šią konferenciją 
Šaukia SLA Penkto Apskričio 
valdyba, kuri tai atlikti buvo į- 
pareigota apskričio suvažiavi
mo, įvykusio sausio mėnesį, 
šiais metais.

2. Į Mandatų Komisiją pirm, 
paskyrė F. Vaitukaitį ir F. Mi
lių lietuvių siuvėjų 54 skyriaus 
delegatus ir V. Vizbarą Lietu
vių Alumnų ir Studentų dele
gatą.

3. Kol Mandatų Komisija su
tvarkė mandatus, pirm, pakvie
tė pakalbėti SLA sekretorių dr. 
M. J. Viniką ir Naujosios Ga
dynės redaktorių J. Stilsoną. 
Jiedu pasakė ilgokas ir atatin
kamas kalbas, kas liečia Lietu
vos gelbėjimą nuo rusų okupa
cijos ir kas liečia išsilaikymą 
lietuvių tautos bendrai. Abiejų 
kalbos palydėtos gausiais aplo
dismentais.

4. Mandatų Komisijos vardu 
F. Vaitukaitis išdavė sekamą 
raportą: prisiųstus draugijų, 
kliubų ir kuopų mandatus ra
do tvarkoje. Viso konferencijo
je dalyvauti yra užsiregistravę 
35 organizacijos su 99 atsto 
vais, kurie atstovauja 4,501 na
rį. Mandatų Komisijos raportas 
priimtas kaip išduotas ir vien
balsiai.

5. Pirmininkas paskyrė Mote
rų Vienybės atstovę Oną Valai
tienę, Long Island Birutės Mer
ginų Dr-jos atstovę Aleną Po- 
laitę ir Operetės Choro atstovę 
Adelę Radišauskaitę priseg’oti 
atstovams ženklelius, o SlJ\ 
Perfkto Apskričio sekr. P. Ba- 
— lt .
Naujienų Pavasarinis

PIKNIKAS
Sekmadienį,

Gegužės 25, 1941
Liberty Darže
Willow Springs, III.

jorui peršaukiant draugijų, 
kuopų ir kliubų užregistruotus 
delegatus, atsiliepė ir įsiregist
ravo šie:

Iš BROOKLYN, N. Y.:

A.C.W. of A. (siuvėjų) 54 skr.
J. Buivydas,
J. Jonaitis,
F. Milas,
P. Mačys,
B. Spudienė,
J. Naudus,
P. Kyrius,
M. Strazdienė,
S. Stagniunas,
J. Piterson,
A. Žilinskas,
F. Vaitukaitis,
J. Ambrozaitis;

Lith. Alumni & Studentą:
V. Vizbarą;

Amerikos Liet. Piliečių Klubas:
P. Tiškus,
P. Menkcvičia;

L. D. D. 7 kp.:
J. Stilsonas,
P. Kriaučiukas;

L. D. D. 9 kp.:
J. Hermanas;

Am. Liet. Tautininkų Klubas:
V. J. Vyšnius;

Moterų Vienybė:
O. Valaitienė,
U. Bacey;

L. S. S. 19 kp.:
S. Strazdas,
J. Jankūnas;

Lietuvių Radio Balsas:
J. Valaitis;

Liet. Operetės Choras:
A. Armanavičius,
A. Rad šauskaitč;

A. L. Legionas — Dariaus-
Girėno Postas No. 1:

P. Mikalauskas,
K. Jurgėla,
V. Kuras;

SLA 152 kp.:
J. Nargelas,
M. Sevengel;

SLA 287 kp.:
B. J. ščegąuskas;

SLA 335 kp.:
U. Kryžinauskienė;

Lietuvių Atletų Klubas:
P. Butkus,
J. Laurinaitis,
K. Bumbulis;

Nepriklausomas Liet. Amer.
Piliečių Klubas:

K. Kontrimas,
V. Pivorunas;

“Rimbas”:
K. J. Paulauskas;
IŠ NEW YORK, N. Y.:

SLA 126 kp.:
M. L. Vasil,
S. E. Vitaitis,
M. J. Vinikas,
O. Vinikienė;

Liet. Spaudos Klubas:
V. F. Jankauskas;

TMD 30 kp.:
A. B. Strimaitis;

SLA Penktas Apskritys:
P. Bajoras,
A. S. Trečiokas,
A. Lukoševičius;

Iš BR0NX, N. Y.:
SLA 225 kp.:

S. Pauža;
Iš MASPETH, L. L, N. Y.:

SLA 250 kp.:
D. Klinga; t

šv. Vincento Dr-ja:
A. Bazaras, 
S. Valant’nas;

Iš LONG ISLAND CITY, L. I.
Birutės Mergintų Dr-ja.; 

t Alena Polaite;
Iš RICHMOND HILL, L. L:

SLA 372 kp-:
V. Bukšnaitis;

IŠ WHITE PLAINS, N. Y.:
SLA 309 kp.:

S. Dailidėnas;
Iš NEWARK, N. J.:

NAUJIENOS, Chicago, I1L

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Turime 
visokių rūšių stogų. Pašaukit mus 
šiandien dėl nemokamo apkainavi- 
mo.
Tel. CRAWFORD 0619• l

— Pilnai Apdrausti —

PASKOLĄ^“"1 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVIN6S 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
Mokame 3M% Dividendų 

2202 W. Cermak Rd. Canal 8887 
Ben. J. Kazanauskas, Sec.

t\trsS $1,000,000.00

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH
3451 

Archer Avė.
Tel.

VIRginia
2332

BAL
“U WILL LIKĘ US”

4030 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

1515

LES

CRANE C0AL C0MPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5 tonus ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
Sales Tax ekstra.

BLACK BAND LUMP .... $9.75

DEMONSTRACIJA

PENKTADIENI IR ŠEŠTADIENI 
GEGUŽĖS 2 IR GEGUŽĖS 3

Graham & Sons, Ine.
1821 West 35th Street

AUTORIZUOTAS DYLERIS 
PILNAI LINIJAI DU PONT

Maliavų, Varnišio, Duco ir DuLux

Liet. Demokratų Klubas:
J. Trečiokienė,
V. Ambrozevičia;

šv. Jurgio Dr-ja:
V. Andriuškevičius,
B. Staniulis,
JJ. Yesiukaitienė, 
M. Bronkevičienė, 
O. Grimalauskienė, 
U. Norbutienė, 
A. Daukšis;
Iš PATERSON, N. J.:

SLA 101 kp.:
M. Ragauskas,
R. Adomaitienė;

L.U.N.P. Kliubas:
J. J. Dulkis,
J. Simons;

L.S.S, 65 kp.:
, E. Kinderas;
Iš BRIDGEPORT, CONN.:

SLA 51 kp.:
A. Viznis,
B. Viznienė.

Viso įsiregistruoja 35 organi
zacijų 79 atstovai.

6. Konferencijos prezidiumo 
rinkimai. Nutarta pirmininką 
rinkti rankų pakėlimu. Dau
giausia balsų gavęs eis pirmi
ninko pareigas, o sekantis — 
pagelbininko pareigas. Kandi
datais perstatyta S. Strazdas ir 
K. Jurgėla. Balsų skaitytojai A. 
Lukoševičius ir J. Kazlauskas 
pranešė, kad S. Strazdas gavo 
52 balsus, o K. Jurgėla — 21. 
Tokiu budu S. Strazdas išrink
tas konferencijos vedėju, o K. 
Jurgėla pagelbininku. Konferen
cijos sekretorium vienbalsiai iš
rinktas P. Bajoras, o sekr. pa
gelbininku A. B. Strimaitis.

7. Viešu balsavimu į Rezoliu
cijų Komisiją išrinkti: dr. M. J. 
Vinikas, J. Stilsonas ir J. Bui
vydas.

8. J Spaudos Komisiją rankų 
pakėlimu išrinkti: A. S. Trečio
kas, V. Vizbarą ir V, J. Vyšnius.

9. Svarstoma Lietuvos gelbė
jimo reikalai. V. J. Vyšnius į- 
nešė, V; Ambrozevičia parėmė 
įdėti į dienotvarkę apsvarsty
mui, ar ši konferencija negalė
tų pasiųsti pasveikinimo dabar 
Amerikoje viešinčiam Lietuvos 
prez. A. Smetonai. Po apsvars
tymo, nutarta šį reikalą paves
ti Rezoliucijų Komisijai ir jei 
komisija tuo reikalu patieks re
zoliuciją — tuomet svarstyti.

10. įnešta, paremti ir nutar
ta į dienotvarkę įdėti klausimą 
apie vedimą kovos- Amerikoje 
su pritariančiais elementais 
Lietuvos okupacijai!

11. Vienbalsiai ■ nutarta kiek
vienam kalkėtoj ui. įduoti tik 3 
minutes^ ir tik vieną sykį kalbėr 
ti tuo! pačių reikalu. , '> ? ::

12. P. Tiškus įnešė, P. Mačys 
parėmė, kad ši konferencija pa
sisakytų už šaukimą Amerikos 
lietuvių visuotino seimo. Po 
plataus apkalbėjimo ij* po gaūa 
gyvų diskusijų,; įdėsi iiias priim
tas didele, didžiuma* balsų. į

13. Įnešta; paremta vir nutar
ta padaryti pietums pertrauką 
iki 3 valandai.

Pirma sesija uždaryta 2 vdl. 
popiet '• /
\ f SESIJA ANTRA

Antrą sesiją pirm. S. Straz
das atidarė 3 vai. popiet.

14. Įsiregistruoja dar šie at
stovai: 1) Žurnalo Lietuvos ir 
Vienybes Spaudos Bendrovės J. 
Tysliava, Lietuvių Radio Dr-jos 
J. Ginkiis.

15. Toliau svarstoma Lietu
vos gelbėjimo reikalai. Pasako
ma ištisa eilė kalbų, kuriomis 
nurodoma budai pagelbėjimui 
Lietuvos žmonėms atgauti savo 
tėvynei nepriklausomybę. Pa
reiškiama daug minčių kas lie
čia kovas Amerikoje prieš čia 
veikiančius Liętuv<^ prispaudė’ 
jų talkininkus.

16. Rezoliucijų . Komisijos 
vardu dr. M. J. Vinikas perskaL 
te rezoliuciją padėkoti Suv. 
Valstijų prez. F. D. Rooseyeltui 
už rėmimą Lietuvos kovoje už 
nepriklausomybę. F. Vaitukaitis 
įnešė, K. J. Paulauškas parėmė 
rezoliuciją priimti kaip ’ buvo 
skaityta. J. Kinderas įnešė, J. J. 
Dulkis parėmė, kad rezoliucijo
je butų įkorporuota, jog Šioje 
konferencijoje dalyvauja ir New 
Jersey draugijos, o ne vien New 
Yorko apielinkės. Pataisius ;šį 
tekniškUmą, rezoliucija p ri im
ta vienbalsiai, kaip skaityta.

REZOLIUCIJA:
The president of 
the United States, 
Washington, D. ę. r
Dear Mr. President:

'The following resolutions 
were unariimously adopted by

the Confėrence of the Lithu- 
Unian Societies of Ne\v York 
am| New Jersey held at Lithu- 
aniąn Citizens4 Club Hali, 280 
Union Avė.,- Brooklyn, N. Y., 
April 20, 1941:

RĘSOLVĘD, that the deleg
ates, a t this conference, pledge 
their Įndividųal as well as col- 
lective loyalty and support to 
the President and entire Gov- 
ermnent of the United States to 
all their plaus and acts to de- 
fend and to maintain the pr’.n- 
ciples of the demoeratie fonu 
of our Government and the 
Goyernnients of demoeratie 
peoples of the worid;

RESOLVED, that the Confer
ence of the Lithuanian Socie
ties express its most sincere ap- 
preciation and vvarmest thanks 
to the President of the United 
States of America Franklin De- 
lano. Roosevėlf f6r his generous 
support of the Independence’of 
the Rėpublic of • ’Lithuania by 
not recognizing the illegal an- 
nexątion of the Rėpublic of 
Lįthuąnią which took place by 
the ūse of subterfuge and over- 
whelniing armed forces of Sov- 
iėt , Rųssia against thę will of 
the peaeęfųl populatiųn bf Lith- 
jiania. ‘

FURTHER be it resolved, 
that a copy 6f these resolutions 
be sėnt to President Franklin 
Delano Roosčvelt, to the Secre- 
tąry of State ! tlib Honbrable 
Cordell Hull and to the Minist- 
er Plenipbtentiary of the Re- 
public of Lithuania at Wash- 
ington, D. C.

. 17. Rezoliucijų Komisijos var
du dr. M, J. Vinikas perskaitė 
rezoliuciją pasineikimui Lietu
vos nelegalės okupacijos per 
Sovietų Rusiją. F. Vaitukaitis 
įnešė, J. J. Dulkis parėmė re
zoliuciją priimti kaip skaityta. 
Po gyvų kalbų, rezoliucija pri
imta vienbalsiai.

REZOLIUCIJA:

Lietuva, kaipo nepriklauso
mą. valstybė, yra kėsinamasi ne- 
pateisinamęs jėgos budu ištrinti 
nuo Europos žemėlapio. Ją o- 
kupąvo yibugystės ir prigavys- 
tės budu. Lietuvos galingas kai
mynas Sovietų Rusiją. Tuoj bus 
mętąį laiko, kai musų tėvų kra
štą valdo raudonieji atėjūnai— 
smurtininkai. 194Q metų birže
lio menesį ,jię sudarė savišką 
šokinamų lėlių “vyriausybę”, su 
Justu Paleckiu priešaky. Toji 
neva vyriausybe daro viską, kas 
jai yra įsakoma daryti iš Mas
kvos. Ji uždraudė visas parti
jas, kurios stoja už laisvą — 
nepriklausomą Lietuvą, o lega
lizavo tik vieną komunistų par
tiją, kuri yra aršiausia nepri
klausomos, demokratiškos ir 
laisvos Lietuvos priešų partija. 
Taip sudaryta vyriausybė, va
dinama Lietuvos SocįaĮistinė 
Tarybų Respublika, yra sudary
ta prfeš Lietuvos žmonių va
lią |r yra nelegalė okupante 
įjetųvos Respublikos.

Tie okupantai ir jiems tar
naujantis komunistinis gaiva
las, nepaisydami žmonių valios 
viliugystę ir ginklą pavartoję 
mūsų tėvų kraštą įjungė Sovie
tų Rusijon. Lietuvos vidaus 
santvarka tapo sovietizuota, jos 
ekonominis gyvenimas sugriau
tas ir krašto vairą paėmė į sa
vo rankas komisarai — lietu
viai ir atėjūnai iš Sovietų Ru
sijos. To viso pasėkos dabar y- 
ra baisios. Mažiau kaip į metus 
.laiko jie sunaikino visas nor
males galimybes bent kokio 
žmoniško pragyvenimo, šian
dien Lietuva yra didžiulis kalė
jimas, o jos gyventojai — skur
do vergai. Jiems stokuoja pa
čių būtiniausių gyvenimui reik
menų. Miestai neturi maisto ir 
aprėdalo, kaimai neturi gyve
nimui reikalingų būtinumų. Vie
nu žodžiu, Lietuvos žmonės, 
šiandien gyvena dvasiniame ir 
ekonominiame skurde ir prie
spaudoje^ • i . , ;* »

Akyvaizdojc viso to, New 
Yorko-New Jersey ir apielinkės 
draugijų, klubų bei kuopų kon
ferencija, įvykusi balandžio 20 
d., 1941 m., Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubo svetainėje, 280 
Union Avė., Brooklyn, N. Y.—

1. Protestuoja prieš neteisėtą 
ir žiaurią Lietuvos okupaciją;

2. Išreiškia pasipiktinimą 
tiems Lietuvos išdavikams, ku
rie sutiko būti Maskvos įran
kiais — pildydami okupantų 
Užgaidas “seime” ir “valdžioje”;

3. Pasižada teikti moralę ir 
materialę paramą Lietuvos 
žmonėms jų kovoje už a įsteigi
mą laisvos, demokratinės, ne
priklausomos Lietuvos;

4. Pareiškia pasipiktinimą 
tiems, kurie čia Amerikoje tei
sina Lietuvai padarytą skriaudą 
ir ragina visus Amerikos lietu
vius vesti su jais kovą;

5. Kviečia visus Amerikos lie
tuvius stoti į bendrą darbą ir 
kovoti už atgavimą Lietuvai 
laisvos, demokratinės nepriklau
somybės;

6. Kol Lietuva netaps laisva
ir nepriklausoma musų. Šukiu 
bus: Laukan Lietuvos pavergė
jai! Musų aukos, musų darbas, 
musų kova tol nesiliaus, kol 
Lietuva nebus išlaisvinta! Lai 
gyvuoja laisva, demokratinė, 
nepriklausoma Lietuvos Respu
blika ! ;

18. A. B. Strimaitis perskaito 
savo pagamintą rezoliuciją pa
smerkimui Paleckio “vyriausy
bės” už įkalinimą visos eilės 
Lietuvos darbuotojų ir valsty
bės vyrų, o jų tarpe ir buvusio 
Lietuvos prezidento dr. K. Grik 
niaits. P. Tiškus įnešė, P. Ma
čys parėmė rezoliuciją priimti 
kaip skaityta. Po diskusijų, K. 
Jurgėla įnešė, P. Mikalauskas 
parėmė rezoliuciją perduoti Re
zoliucijų Komisijai perredaguo
ti, Įnešimas priimtas didžiuma 
balsų. Perredaguota rezoliucija 
priimta didžiuma balsų.

(Bus daugiau)

CORNĖR 63RD t JUSTINE.
Southsfde Membor of Associated 

Paint Stores.
BERGMANE PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevij, sienų popieriaus ir langų Seldų. 
Ateikite 1 didžiųjų krautuvę prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdini ^nygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MANE naujuoju Lengvaus Biudžeto pla
nu. 10 savaiėių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai. 
PRISTATYMAS DYKAI

Es’-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėms maleva.
Ess-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varniSas gerai dėvisi ir nesidė- 
mėja baltai vandeny. AE 4 QF

GALIONAS * I bWW
Popierių Valyklls arba H. R. H. po Oc 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir ėeftta-

(jieniais iki O P. M.
Tel. PROSPECT 3440L J

Visose Vaistinėse ir 
Smulkmenų Krautuvėse

Atrodykite Metus Jaunesni 
NATŪRALIAI ATRODANTI

Dantų Fleitai

10 MfiN. MOKĖTI A A E fl 
Pinigų grąžinimo ga- \ |J H Įj 
rantija. Denturos da- “ 
romos tiktai gavus už- U Iš
sakymą ir nuo formų ®35 
padarytų laisniuotų . - 
dentistų. Apkain.
----------- ------------------ Nemok.
Pleitai 
Pataisomi Hejna Bros

Lawndale Deniai Lab.
30 N. DEARBORN—Kam b. 806 

Atdara iki 6 v. v., antrad. ir 
Ketvir. iki 7 v. v.

3945 W. 26th—Antras. Aukštas
1724 S. ASHLAND—2-ras aukš.

Atdara iki 8:30 v. v.
Vidurmiesčio Ofisas Atdaras 

Sekm. 10 iki 4.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA 
— iš stoties

W.G.E.S
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto. 
Subatnmis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryto.
Pirmadieniais taipgi 7.*00 

vaL vakare.
Išgirskit vėliausias žinias 
muziką Ir kitus (domius 

. pranešimus*
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Kai Maskvos diplomatai pamatė, kad pasiuntinybės 
namai tušti, tai jie suieškojo tą sandėlį ir pagrobė Visus 
daiktus, kuriuos jie tenai užtiko, net ir privatinį Lietu
vos ministerio turtą — knygas, rankraščius ir t.t* Kuo 
tie diplolnatai Skiriasi nuo gerigšterių,

^■4- r-n

________________________________JPenkiadien? gegužes, 2,1941

KAIP MASKVOS AGENTAI IŠVOGĖ l’ARY
ZIUJE PRIVATINIUS LIETUVOS PASIUN

TINIO Daiktus

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų BėndroVŠ. 1730 Š. Halsted SU 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

UžBAkymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ____ ____________
Pašei metų -------------------
Trims mėnesiams.
Dviem mėneBiąhis
Vienam mėnešltti .*^-**.^

Chicagoj per išsiuntiriČtojus
Viena kopija _______
Savaitei___________ _____
Mėnesiui______________ _

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta)

Metams$6.00
Pusei metų______________ _ 3.25
Trimd mėnesiams__________1.75
Dviem mėnesiams _____ 1.25
Vienam mėhesiui  .75

Užsieniuose:
Metams ___ ______
Pusei metų _________
Trims mėnesiams __
Pinigus reikia siųšti paštd Moriėy

Orderiui kdrtu Su užsakymui.

APŽVALGA-
I ■•imi' hirtil.,-vrll, , ti—i

$8.00 
4.00 
2.50

OKUPUOTOJE 
DANIJOJE

Suomijoje
Maskvos “Pravda” paskelbė, kad į Suomijos uostą 

Turku atvyko 12,000 pilnai apginkluotų Vokietijos ka- 
rėivhj; Sucūhijoš valdžia šitą pranešimą oficialiai nunei
gė. Ji sako, kad pagal Suomijos sutartį su Vokietija vo
kiečių kareiviai, kūno yra siunčiami i okupuotąją Nor
vegiją, yra praleidžiami per Suomijos teritoriją. Tų ka
reivių skaičius, atvykusių į Turku uostą, buvo ne 12,000, 
o tiktai lj300; jie iiebuVo apginkluoti ir dėvėjo civilinius 
dfabužitis.

Neutraliose šalyse manoma, kad Suoriiijos valdžia 
sako tiesą. Tai kam gi Maskvos laikraštis melavo? Vei
kiausia, tUO tikslu, kad Anglijoje ir Amerikoje susidary
tų nepalanki iiūdriidnė apie Suomiją, kurią bolševikai bu
vo užpuolę ir bandė užkariauti. Stalino propaganda nori 
įtikinti demokratijas, kad Suomija pasidavė naciams, 
taip kad Hitleris dabar jau siunčia į Suomijos teritoriją 
savo kariuomenę su tankais ir kanuolėmis ir tenai elgia
si, kaip namie.

Bolševikų simpatizatoriai tą Maskvos sufabrikuotą 
“žinią0 pasiskubino interpretuoti tąja prasme, kad na
ciai koncentruoja savo ginkluotas jėgas netoli nuo Le
ningrado, planuodami užpulti sovietų Rusiją iš šiaurės 
pusės, — tuo tarpu kai prie pietinės SSRS sienos stovi 
skaitlingos vokiečių divizijos, pasiruošusios • įsiveržti i 
UkfAiiią. Bet tai yra propagandos baubas. Jeigu Hitle
ris tmtėtų pulti savo bičiulį Staliną, tai kam jam reikė
tų kelti saVo antri ją į tolimą šiaurę? Naciams yra atda
ra Visa sovietų siena nuo Baltijos iki Juodosios jūros.

Suomija dar nėra Vokiečių okupuota. Tiesa, ji buvo 
priversta sutikti duoti kelią per savo terįtęriją vąkie- 
čių pulkams, kUdmėt jie važiuoja į šiaurinę Norvegijos! 
dalį. Bet tai nė kažin kokia koncesija naciams, turint 
g'alVdjė tą faktą, kad nei Anglija, nei kuri kita didelė 
valstybė šiandien negalėtų suomiams pridėti, jeigu Vo
kietija juos užpultų. Vos metai laiko tepraėjo, kuomet 
suomiai turėjo gintis nuo kito užpuoliko, ir iš niekur jie 
tuomet nesusilaukė talkos; Ta pati Norvegija, kurioje 
šiandien naciai šeimininkauja, ne tiktai pati nedavė suo
miams pagalbos, bet ir nesutiko praleisti franeuzų ir an
glų kariuomenės, kuri buvo paruošta Suomijai padėti.

Ištruko iš “rojaus”
Kotnūiiistų laikraščiai daug kartų yra rašę, kad “ge

ri Žtiidfi'ėš0 iŠ bolševikų okupuotos Lietuvos nebėga, o bė- 
gA tik buvusieji Smetonos valdžios valdininkai, kurie ne
teko šiltų vietų ir, gal būt, bijo, žmonių keršto už savo 
nedorus darbūs. Jie sakė ir tebesako, kad pažangieji Lie
tuvos inteligentai, o ypatingai riiėiio darbuotojai, artis
tai, ne tik paliko gyventi tarybinėj Lietuvoj, bet ir ko- 
olierūoja sh naująja Valdžia. Tačiau nešėhiai komunistų 
spaudoje buvo įdėtas laiškas apie tai, kad į užsienį išva
žiavo daugelis žmonių, kurie vienokiu arba kitokiu bu- 
dū galėjo įrodyti savo “giminystę” su vokiečiais. Jie ne
buvo Verčiami išvažiuoti. Jie apleido Lietuvą saVo noru. 
Kodėl gi jie bėgo iš tarybinio “rojaus0?

Tarpe pabėgusiųjų yra paminėti Kauno operos so
listė Grigaitienė ir teatro kežisieriūs Žadeika. Apie Gri
gaitienę (teisėjo J. Grigaičio žmoną) yra tikrai žinoma, 
kad ji niekuomet nebuvo palanki fašistams; priešingai, 

. ji daug kartų yra parodžiusi savo Simpatijas “kairiajatn” 
elementui, už ką ji buvo net Viešai kHtikubjariia. Bet ir 
ji nepakentė tos “gerovės”, kūną Lietuvai atnešė bol
ševikai.

Galima numanyt, kad, jeigu butų proga; tai pabėga 
tų į užsienį tūkstančiai žnionių, kurie šiaridiėn vargsta 
po okupantų jungu.

i---- ii---------------- -

Bolševikai apiplėšė Lietuvos pasiuntinį 
Francuzijoje

Keista padėtis srisidafė Dani
joje, kurią ptiėš melus laiko Už
ėmė vokiečių kariūdmenė; {tesi
priešinant įsiveržėliams, Kopen- 
hagene žuvo apie 1,000 žriioriilį. 
Bet Danija buvo užpulta Laip 
staigiai, kad jo^ valdžia ribliitė-- 
jo laiko pabėgti.

Vokiečių karo vyriausybė da
bar Daniją valdo, bet nėra pra
šalinta ir senoji Danijos val
džia. Anot Skandinavijos žur
nalisto, Kurt D. SirigePo,—

“Karalius Kristijonas ir 
ministeris pirmininkas Thor- 
vald Stauning tebeina savd 
pareigas/ kaip eidavo pir
miau ir, nežiūrint vokiečių 
okupacijos, jų įtaka vidaus 
politikos klausimuose anaip
tol nėra menka. Danijos vai4 
džia dar ir šiandien tebeturi 
teisę areštuoti Danijos ria- 
ciiis, kuomėt jie padaro riau
šes gatvėje, ir Vokiečiai oku
pantai ligŠibl nepfotėštavo Už 
tai.

“Šitą toleranciją vokiečių 
pusėje galima išaiškinti tik
tai tuo, kad Vokietija nori 
parodyti neutralioms šalims, 
kad gyvenimas po vokiečiu, 
valdžia gali būti palyginti lai
mingas, jei tik gyventojai pa
siduoda okupantams. Bet yrei 
ir kita, gal būt, dar svarbes
nė tokio vokiečių nuolaidu
mo priežastis. Vokietijai la
bai reikia Danijos ūkio pro
duktų?

“Dailijūs žęnjięj , ūkis yra 
nepaprastai aukštai išvysty
tas ir remiasi kooperacijo
mis, kurias šūdar'd fanheriai* 
Naciai žino, kad Danijos ag- 
rikiiltura tuojaus Suirtų, jei
gu Danijos fūrmerių koope
racijos butų suardytos. Todė 

, jiems yra įsakyta, kad jie 
| elgtųsi su ūkininkais niaridd4 1 •••99 'AI giai.

' Vokietijos kariuomenė Dani
joje, matyt, turi įsakymą iš 
Berlyno neerzinti žmonių ir1 
kibk galint mažiau kištis į juj 
reikalus. Vokiečių kareiviai mo
ka už viską Danijos kronomis,

kadangi ūkininkai ir ktūūtuvių 
sdviriirikai nenori Vokišką pri
imti.

Dauguma Ddttijos gyVėn tojuj 
tyliai, bet griežtai ptieširiūsi na
ciams. Minios žmohių nuolatos 
ajriūriko kūĮriiš Danijos karei4 
vllį/ kurie ŽŪVO, giriaūiriiėši nud 
vbkiėciiį invazijos, itbkyklos it 
uhivfefsitetai yra uždaryti. 
Spauda yra po okūprintų kon
trole/ bet ir ji kiek galėdama 
nepasiduoda vokiečidiris. Laik4 
raščiūi deda daug iiekaltd turi
nio žinių apie kasdieninio gyve
nimo atsitikimus ir ilgus straip- 
shiUš apie krašto praeitį ir apie 
literatūrą, bet duoda 
žiausia vietos valdiškiems 
vokiečių pranešimams.

kuoma-
vo:

KROATŲ QUISLINGAS

Užkariauti Jugoslaviją vokie
čiams padėjo kraštutiniai kro
atų nacionalistai, kurie taip ne
apkenčia serbų, kad jie žiurėjo 
į Hitlerį, kaip į “išvaduotoją”. 
Kuomet naciai rengėsi Jugosla
viją užpulti, tai tie kroatų na- 
ciorialistai kurstė kroatus sukil
ti prieš Belgrado vyriausybę; iš 
slaptos radio stoties kalbėjo jų 
vadas Dr. Pavelič.

/

“Kroatija”, sakė jisai, “ko
vos greta su Ašiih už ‘nau
jąją tvarką’ Europoje... Iš
mušė išsilaisvinimo valanda 
Kroatijai.”
Tokiu bildu Dr. Pavelič su-

> fvaidino panašią rolę Jugoslavi
joje, kaip Quislingas Norvcgi- 
j°je.

Kaip “Naujienose” buvo ra
šyta, tasai kroatų agitatorius 
vadovauja teroristinei organi
zacijai, vadinamai “Ustaša”. J 
pirmiau veikė užsieniuose, gau
dama finansinę pašalpą iš Ita
lijos fašistų-jr iš Vokietijos na
cių* Prieš Keletą metų ji užmu
šė Frąncužijos uoste Marseilleš 
Jugoslavijos karalių Aleksand- 
r^'

Kuomet vokiečiai užėmė kro
atų teri torį ją .šiaurinėje Jugo
slavijoje, tai Dr. Pavelič buvd ,i • ‘ ■
paskirtas “nepriklausomos Kro
atijos^ triiriistėriu pinnininku;

Prieš vokiečiams užimant Pa
ryžių visos Pthncužų Vyriausy4 
bes įstaigos ir diblomėtiniš kor4 
pusas apleido sostinę 1940 nu 
-birželio 10-11 d. Lietiivoš Vy4 
riausybėš įšakyiiiu su Francu4 
zų Vyriausybe kaitri turėjd 
vykti pats Pdsiuntihyš, kabo at4 
tachė, vięnas sekretorius ir vie
na dakiildgratė. Kiti tarnauto4 
jai pasiliko Paryžiuje.

Žadėto dirilomalmiam korpu4 
sui traukinio riėi kitokių susi4 
siekimo prlėriio'nių pūškutiitę 
valandą didžiojoj suirutėj iift4 
kas negavo. Reikėjo ki'ekvie4 
nam išvykti savomis priemonė4 
mis. Kadangi Lietuvos Pasiun
tinybė Paryžiuje valdinio auto4 
mobilio neturėjo, tai Pasiunti4 
nys šū žmbnū i’r kŪFd Ūltachė 
su daktilografe, reikalingiau4 
sius daiktus ir raštinės reikme4 
nis susidėjo į savo mažus pri4 
vatinius automobilius, patys šo4 
feriaudami. Bet užtat išvažiavo 

week4

tiktai nacių “gauleiteris”.

Laiškas iš Lietuvos

LietbVos tninistbriui Klimui išvažiavUs į*hteokUį>ūo^ 
tąją firarieuziją, ktidmšt vokiečiai tiŽŠfhč P^ryžiij, bolšej 
vikų ambasadorius pagrobė Lietuvos pašiurilinyfeės na- 
thus. Pasiuntinybes, rakandai ir ministerio bei jo štabd 
Barių daiktai buvb išvežti ir sukrauti viename Paryžiaus 
sandėlyje.. _ . <

JUS ŽINOTE, KOKIE FAS 
MUS PYRAGAI

(Šį laišką gavo vienas Čalip 
mėt Lity gyventojas ŪuO savd 
giminaitės.)
Mylimas dede,

Jušų laišką, tašytą škusid 
mėti. 9 d. oro paštu aš pHčmiau 
vasario iiiėn. 16 d. į Barzdų 
paštą jis dtejd vasario 14 d. Tai 
laiškas bUVo kfelioheje 5 savab 
tęs. Už laišką tariū riuoširdų 
ėčili. BhvfiU gaVtlši iš JūšU laiš
ką, turbūt, vasarą, kai būvau 
ddr tėviškėje. Laiškūs, rodoš, 
hiėkur ttObūVd plėštas, ties Hera 
jokių žehklų ant Voko. Gal pd4 
tėjo bė kbhtrblėš!

Aš įgyvenu kaip ir anksčiau; 
— ihokytojauju ir gaila, bei 
jau Beveik nendrių, nes labai 
dau^ reikalauja visko iš ind* 
kytojų. O tų Vaikų negali pei> 
dirbti atit naujo kurpaliaųs, — 
jie Vis seną valdžią prisiinėnd 
ir tiek; eina prieš visa ir Rainai 
Jei gaučiau kitur tarnybą, tai 
šitą mėsčiaii, bei dabar dar 
nieko ūešistehgiū, žiūrėsiu, kaš 
bus toliau, lauksiu vasaros. Da
bar algos gaunu jau 130 rub
lių mėnesiui ir malkas, butą ir 
Šviešą.' Pragyvenu visai gerai;

bet jei reikėtų taisytis visi dra
bužiai, jėi neturėčiau iš geniau, 
tai būt blogai, nes pas irius 
džiagoš ląbai brangios: gera 
vilnoriė medžiaga paltui 200— 
300 rublių metras. Bet aš^ turiu 
drabužių pakankairiai, todėl piJ 
nigą visai užtenka, galiu ir paJ 
baliavot kartaiš, jei noriu.

Aš dar pakol kūš heišfekėJ 
jau, bet gal jaU kai gausit šitą 
hiario laišką būsiu žėriota* JfiU 
ttiriva žiedilš ir t&fiavė Vestu4 
vdš daryt tdoj p6 Velykų bū4 
laiidžid pabaigų j ė. Tėvai jau 
liėldbūi ką ir sako, irihto, kad 
mŪdU vištiėk riėšiskirsiva* Be 
tb, piie ūalijdš valdžios tikis 
inėVa švai-bū, bVėrbd/ kūd gali 
dirbti’, 6 darbo vis gali kūr 
gauti, jei tik HOfi dirbti* Viri4 
cūš dabar aigoš gatuid ir 2J6 
rubną, tai galima jau išgyveiv

Pas ftitįfe žiemb rieŠMtū. Shm 
šio iriįri BitVo kėlbtą kūrtą į/6 
—25°G, bet vasario mėnuo vi* 
sai nešaltas dabar po —5° 
—10°C.

Daug apib VlŪūHliį Liėtūtbš 
gyvenimą, tritbul, bėgūlinia Fa* 
šyt, aš maųauj kad jus gerai 
žinot, koki pas mus pyi;agai. 
Pėf i&Ši.ia živdisi tik: dūrbo

leidosi į gengsterizmą, laužyda
ma svetimos šalies įstatyrilūs ir 
pagrobtus daiktus pridengdama 
savo diplomatine neliečiamybe 
(imunitetu).

Pasiuntinybės Patarėjas tuo
jau pranešė apie tai policijai ir 
Užsienių Reikalų Ministerijai. 
Bet prancūzų policija nežinojo, 
ką šit tokiu nepaprastu f ūktu 

ar j daryti; nežinojo ji ar bendrai,

Mžškvž vaidino tdij> pat šSVoljf fr negalį, ji net abejo- 
aidyBSs ik galyiies EoTę busima- įr gali tokią atvirą vagystę 
me pasaulio reikalų tvarkymo LiįVd papeštomis priemonėmis 
akte. i •

Prancūzai tada buvo tikrai 
loki Vakgšhi ib taiį> ptalairriėji-Į 
mų sugniuždyti# kad Skęsdami 
pabijojo net tą šiaudelį nuo sa-l 
vęs atstumti. Vytifltitybė, kad 
ir aiškindamas! atbū iėikydamd 
viską tik laikinu dalyku, vertė 
Pasiuntinybę perduoti ligi 25- 
tos rugpiučio dieiiOŠ, benorėda
ma turėti kokių gtifikriihų nė 
tik su Rusija, bet ir su Vokie
tija, kuri valdė Patyžių.

Buvo tikėtasi, kad Prancūzui 
Vyriausybė paims Lietuvos val
stybės turlą savo globoh ir jį 
apsaugos ligi galutinės taikoš 
sąlygos išspręs patį Lietuvos 
klausimą; Galėjo Vyriausybė at
sižvelgti ir į tą specialinę padė
tį, kuri neleido Pasiuntiniui su
sisiekti su Paryžium, kur jis 
galėjo pats nuvykti išvežti ar 
likviduoti savo turtą namuose, 
kuriuose išgyveno 15 metų.

Bet lyg kieno užburti Vichy 
ponai tų argumentų neklausė ir 
nors patys formaliai Lietuvos 
Užgrobimo nepripažino, Lietu
vos valstybės turtą betgi vertė 
atiduoti grobikams.

Kai Pasiuntinybės raktai pa
tarėjo Paryžiuje buvo atiduoti 
Prancūzų Vyriausybės atstovui 
rugpiučio 25 d., tas atstovas po 
kelių dienų juos perdavė Mask
vos Ambasadai, ši, žinoma, tuo
jau įsiveržė į tuos Lietuvos dar
bo žmonių pinigais įgytus kuk
lius, bet gražius namus vienoj 
iš gražiausių Paryžiaus dajiuj 
(Place Malesherbes). Naujos 
laidos raūdonsiuliai ir rpsifika- 
tpriai praėjo pro vartus, ku
riuos puošia akmeny iškaltas 
Lietuvos ženklas (Vytis) ir Ge-

Pasklido net kalbų, kad Mask
vos in’elagiai už tai žadėjo gel
bėti prancūzus nuo vokiečių ir 
suteikti jiems materialinės r" „ (1
ittaifeto pagalbos. Am griuvėsių k, ji dkupuotame Paryžiuje ga-

end’ą.
Kai nūVažiėvo į ToūVs po ke

lių dienų turėjo vėl toliau kel
tis į Bordeaux, karo attache 
buvo savo automobiliu išyykęš 
į Bretaghė sūvo šeimynos, ap
lankyti. Laiku jam nfesūšpėjuš 
grįžti, Pašidiitiiiyš vėl dalį 
daiktų turėjo palikti Tours’e, 
nes jam reikėjo paimti daktilo- 
grafę. Karo attache pasivijo jad 
Bordeaux.

Vokiečiams užėirius ir šį pas
kutinį iniCstą, Pasiuntinys išvy-* 
ko su Prancūzų Vyriausybe į 
La Bourboule ir į Vichy, o ka
ro attache su dektilografe grį
žo į Paryžių pakeliui susirasda- 
mi savo vaikus.

Tai buvo patys baisieji mė
nesiai tiek Prancūzijai, tiek 
Lietuvai. Susišiekittiaš su Kau
nu buvo labai keblus ir nerc- * • ' f
guliarus. Telegramos ateidavo 
po mėnesio ir dviejų. Ryšys su 
aplinkiniu pasauliu taip pat ne
buvo lengvas. Tai varginančiais 
laikais tik radijas skelbė, ką 
daro raudonoji armija Baltijos 
valstybėse. Bet buvo atspaus
dinti laikraščiuose Paleckio ir 
Krėvės Mickevičiaus pareiški
mai apie Lietuvos nepriklauso
mybes išlaikymą ir socialinės 
santvarkos nekeitihią. Tik lie
pos mėnesio gėle išėjo aikštėil 
visi tie melai at iliiižijos.

Pasinaudodama Vakarų Eu
ropos karu, Rusija vykdė savd 
seną imperialinę programą.

Toje suirutėje dvi Prancūzi
jos ) zonos bitvd atskirtos viend 
nuo antros ir šūsisiekimas tarp 
Paryžiaus ir Vičby buvo be gaj 
lo apsunkintas. Lietiivoš PaJ 
siuntinys nė kartą negavo leidi-1 
mo nuvykti į Paryžių. Tuo tar
pu Maskvos agentai, apgavę riet 
jų pačių suorgahiždotą pastum
dėlių seimą, o paskiri šutaidinę 
Maskvos delegacijos komediją, 
visur užsieniuose paskelbė ta
riamai laisvą Baltijos Valstybių 
prisijungimą ir džiaugsmingą 
jų savižudybę.

Netrukus Maskvos agentai 
pėrėikhldvo pėKdūoti jieiris Pa
siuntinybės namus, turtą ir ar
chyvus, nes jie dėjoši ir Lietu
vos atstovais. Suprantama, kad 
nė vienas lietuvis užsieniuose į 
tą žiaurią iVaibatišką koinėdiją 
nesidėjo, neBČht t'Okš, kuris 
turėjo nei garbės nei padorUmd 
jūdsiho.

Tada Mdskvos agentai kr'eb 
peši į\ Prancūzų Vyriausybęl 
kad ši priverstų Lietuvos Pa^ 
šiūntinybę jų norūs vykdyti. 
i. w
iiaŠtiiiiri pėlkėliirias, koinūhišttį 
šUVūžifivittiėi, paslfUdšlitta'š bh- 
vėšario sėjai ir dŪŪ'įiėri nlėko. 
kai gdibtihal sdsityūHtys vftlš* 
lybi, tW. hiariūū; plėšiu dt- 
viiMi parašyti viską.

Aš bėvėlk ir ribtečldu jėū at
važiuot pūs jUš į AhteHką, kd- 
žih ar gdlėčiaii?

tinkdnlūi šUdrtttisti ir atitaisyti.
UŽŪot veikuši, Vyrfaiišybė 

pasišaukė Maskvos Chargc d’Af- 
faifės pasidiškiūti. Bet Šisai Iš 
pradžių tiesiog uŽšlgyrie tvir
tindamas, kad jo bendradarbiai 
jokių daiktų iš niekur neėmė. 
Tik kai buvo policijos protoko- 

■ lo prispirtas, tas bolševikiškas 
dipldniatėš prisipažino ir tuo
jau pdšiŽadėjo visus privatinius 
daiktus grąžinti.

PraŪčUžų U. R. Ministerija 
tokiu pažadu pasitenkino, iria- 
ttydama, kad tilo budu iheidėn- 
taš iikvidtiojanihs. Bet Maskvos 
grobikai pažadais besivaržė ir 
savo pažado ligi šiol dar (po 
5 ftiėnešių), neišpildė. Jie nepai
so liei pakartotinų U. h. M-jos 
hei diplomatinio korpuso pri
minimų. Jiems nesvarbu, kad 
tas žygis visuose SluOgsniuose 
praskambėjo kaip negirdėtas 
skandalas ir pats šlykštusis. Jie 
berods nežino, kad Viši juokia
si iš jų, pažymėdami Maskvos 
atstovo pasiryžimą mautis Lie
tuvos Pasiuntinio kelnėmis, i- 
dant galėtų pasidaryti tikru 
Lietuvos atstovu... Jie nežino ir 
pasityčiojimų, kad nubiėdnėjęs 
Stalinas ir Molotovas atsigavo 
į Lietuvos ministerio batus į- 
siavęs... To jie negali žinoti, nes 
Maskvos agentų niekas į savo 
kompaniją po to nebepriima. 
Maskva gi niekad negalėjo , ki
taip savo galybės grįsti kaip 
mažais ir dideliais grobimais. 
Tik dabar ir čia taikomi Sta- 
chanovo metodai.

Bet vidury jie nieko nerado 
— tik ant vienos marmuro len
tos salone vaikų ranka užrašy
ta jiems prakeikimą. Baldai ir 
kiti vidaus įrengimai buvo su
spėta paskutinę valandą išvežti. 
Tai buvo, berods, padaryta Pa- 
lėckio-Gldvacko įsakymui tie 
dūbbkūšiūi dai4 nenorėjo, kad 
tą turtą išsivežtų Lietuvos $i’o- 
buoriiai kur nors j Maskoliją, 
ir atsiūiilė telėgrūnią tiesiog į 
Paryžių kad visą nejudoŪiiąjį 
turtą Pūšiuntiriybė pasitįštą į 
Kauną.

Maskvos agentai nebuvo pa
tenkinti, radę namus tuščius* 
Jie pradėjo ieškoti sandėlio, kur 
buvo išvežti daiktai, rieš grobi
kams grobio niekad nepakanka. 
Čia jiems padėjo viena išsigi
mėlė lietuvaitė, kuri pirmiau 
tarnavo Pasiuntinybėje. Tai bu
vo daktilografe Vabalienc, kuri 
tuojau su savo vyru persimetė 
į rusų pusę ir net nuėjo tarnau
ti fras Maskvos agenlūs. Btivęs 
ura-patriotas Vabalas, norėda- 
irias išsitarnauti, kvietė dąrbi- 
riihkbš šiųšti cafūi Stalinui iŠ- 
hkf'ibyhėš pūdčkoš teiegvūibą.

Neabejotinai jų nurodymais 
MaŠkVds hį'eritši Htįįriiičio 31 
d. Fytą šti 5—6 šavūlš sūihdi- 
hiaiš Užpuolė priyatinį sandėlį 
gretimoje gatvėje (rūe Moiit- 
blianin), papirkdami sargą ir 
pasinaudddūirii ryto irietit, keri 
nebuvo gatvėje nei žmonių, nei 
policijos. Visą saridėlį išvogė, 
jie viską pernešė į jų užimtus 
pasiuntinybės namus. Bet tai 
bebuvo Pasiuntinybės daiktdi, 
b privdtittlūi Pasitlriilriiū Šteilny- 
lios, l&rriai'eių, kitų tarnautojų 
ii* įvairių kitų ašftieriį, kūHe 
jiios deponavo, išvažiuodami 
kurui prasidėjus LietūvoM.

Tuo budu Būsi jos Ambasada 
atliko nepaprastą ir vienintelį

bar praturtėjo visa Lietuvos 
Pasitintinio manta. Jai neužte
ko pagrobti jo visą turtą Lie
tuvoje, jo visas sutaupąs ir net 
vaikų grašius. Jai dar prireikė 
tų vaikų žaislų, jų senų drapa
nų, jų mažų atminimų, foto
grafijų. Visą mantą, visą per 25 
metus surinktą Pasiuntinio bi
blioteką, daugiausia Lietuvos is
torijos reikalui, tos imperijos 
atstovai šiandien pagrobę laiko 
patys, tilrbut nežinodami ką jie 
su tokiu grobiti lainii.

Ar ilgai galės pasaulis kęsti 
tokius diplomatus — gengste- 
riuls savo tarpe?

Sp. Koresjj.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žt/ttas Paf&n-

gMi&s,

“Naujienos’^ įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Bitirų.

Draugijos, Kilubūi ir Viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujieiiriffis” dietiaš savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra- 
Šriftife kreiptis J “^^alijiėhas,’, 
kad nesusidurti su kitūiš pū- 
FėnghriaU Ir iŠVtehgli hė$agėi- 
dūujariids kdrifcdretitifoū* Sį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nethokamai.
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Šalna Pavasarį
(Tęsinys)

Alena pirmą syk ragavo ge
ro vyno. Vynas pasirodė ska
nus ir ji išgėrė geroką mal
ką. Malnieko raginama, ji iš
gėrė dar ir pajuto malonų šil
tumą apimdnt jos kūną. Jos 
pyktis prieš Vanagą nurimo, 
išnyko ir širdies nerimas, — 
jai nebesivaizdino, kad jos 
elgiamasi neteisingai. Priėjusi 
prie lango, Įjto kurį buvo ma
tyti Malnfekai, ji gėrėjosi pui
kiuoju vaizdu. Kaip jų trobos 
ir klėties raudonieji dokalkų 
stogai skyrėsi nuo medžių ža
lumo, kaip beržyne blizgėjo 
baltoji beržų žievė, mirgulia
vo šiaurus vingiuotas upelis! 
Alena džiaugėsi. Ten ji galės 
elgtis visai kaip norėdama, 
nės tai bus jos. Nė sapnuot 
nesapnuota!

—Ar liepa vaišinsi ir kitų 
namiškių? — Malniekds klau
sė priėjęs prie Alenos. — Vy
no dar gana.

—Gerai, — atsakė ši, — bet 
pirmiau ite vieno nebuvo 
kambary, 

•z

—Aš sušauksiu visus, —sku
biai pasakė Vanagas ir išėjo. 
Jis liepė Malniekų berniukui 
nudylinti į pakalnę ir švilp- 
terėti Andrių, o pats suieškojo 
kitus.

Ttio tarpu Alena vis dar sto
vėjo prie lango, žiūrėdama 
žemyn, o MUlfiiekas vėl sėdosi 
prie stalo. Ar tai dėl vyno, ar 
dėl sdžadėttivių džiaugsmo, 
bet senis atrodė žymiai jau
nesnis, negu pirmiau. Jo 
skruostų galai buvo lengvai 
patvinkę ir akyse, kurių jis

nenu'kreipė nuo gražiojo Ale
nos veido mirgėjo ypatinga 
ugnis. Taip jis valandėlę sė
dėjo, nei žodžio neištardamas, 
šypsodamas, ir klatišėsi kaip 
lauke gieda vieversiai. O gal 
jų visai negirdėjo?... Paskui 
pakilo ir žengė porą žingsnių, 
norėdamas iš naujo prie Ale
nos prisiartinti. Kažkas jį ver
tė, jei ne daugiau, bent uždė
ti ranką jai ant galvos ir pa
glostyti jos vešlius plaukus. 
Bet jis sustojo, pamąstė, ir vėl 
atsisėdo prie stalo. Čia nepri
tiko jaunystės karščiavimosi. 
Jis sėdėjo žiūrėdamas į savo 
sužadėtinę ir laimingai šypso
jo-

Įėjęs Vanagas pranešė šei
myną susirinkus*

—Tai eime! — Malhiekas 
tarė ir kėlėsi — Tu, Alyt, imk 
stiklinę ir vaišink.

Alena paėmė stiklinę ir 
bonką. Malhickas kitą bonką 
ir visi trys išėjo į šeirhyfloš 
kambarį. Norš Alė'na aukštai 
laikė galvą, bet širdy, vis tik, 
sudrebėjo klausimas: ką jie 
visi sakys?

—Turiu pranešti pasiimąs iš 
jūsų Alodą, — Malhiekas link
smai kalbėjo. — Ji bus mano 
šeimininkė. Išgerkite į jos 
sveikatą.

Šeimyna, kuri iš Vanago bu
vo girdėjusi tą naujieną, pakė
lė triukšmą ir reiškė nusiste
bėjimą. Kas tai butų manęs! 
Žiūrėkit, kas dedasi! 0 kokia 
gera šeimininkė bus! Tikrai, 
Malniekas mokėjo Ieškoti! Ge
resnės jis visam Vidžemy ne
būtų radęs! .. . Viena apsukri

JOS SAKO HALIFAXAS YRA “O. K.”

šios trys kavinės patarnautojos vešiuosi braidžio
damas vienarh Washingtdrid prūde, kada atsitiktinai ten 
užklydo lordas Halifaxas, Britanijos ambasadorius, ir 
jo draugas Malcolm MacDonald, mirusio premjero 
Ramšay MaeDonaldo sūnūs. Merginos su britais malo
niai pasikalbėjo, gavo Halifaxo autografiją ir net gėlę 
iš jo atlapo. Jos sako, kad Halifaxas, kuris yra labai 
malonus žmogus, pasižadėjo apsilankyti jų kavinėn.
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vaikų motina, turėdama galvoj 
kitais metais galėsianti išleisti 
pas Aleną piemenuku savo vai
ką jai vos rankos nepabučia
vo.

Triukšmas padrąsino Aleną, 
ir, vaišindama visus vynu, ji 
nenuleido akių, bet žiurėjo 
kiekvienam į Veidą. Ir kai visi 
buvo pavaišinti, ji galutinai į- 
sitikinp Visai teisingai pasiel
gus, pasižadėdama eiti už Mal
nieko. Nes po vislios veidus iš

imojo į šeimininko kambarį.
—Dailus, tvirtas bernas, — 

jis ramiai tarė padėdamas bon
ką ant stalo. — Reikės jį ki
tiem metam pasamdyti į Mal
ti i ekus.

—Netikiu, ar jis eis, jam ir 
čia gera, — Alena taip pat ra
miai atsakė ir1 maloniai pažiu
rėjo į senį.

—rTaip, taij),. — ištarė Mal- 
nickas. . . .

Tuo tarpu Andrius nuėjo 
arklidėn ir priėjo prie savo be
rijo, kurs išalkęs ėdė šieną. 
Jis apkabifid ranka arklio drė
gnąjį Jk aklą, prispaudė kaktą 
prie karčių ii* gldštė jį.

Arkliukas prunkštelėjo ir 
ėdė toliau.

Bernas nėsiliovč glostęs, ir 
bėrukas vėl prunkštelėjo, pa
suko, lyg nustebęs, galvą ir 
pridėjo snukį prie Andriaus 
alkūnės.

“Mano berūk!” Andrius 
šna b ž d ė j o kniupeiodamas! 
“Mano berūk! .. . mano arkleli! 
..Mano berūk! Mano laimužė! 
.. . Mano laimužė! ... Mano gė
lytė”!..

(GALAS)

Naujienų, Pavasarinis 
PIKNIKAS

Gegužės 25’ 1941
LIBERTY DARŽE

{VAIRIOS ŽINIOS
TOktO, Japonija, bid. 30 d. 

— Japonijos iižšienio felkždų 
mlnisteris pareiškė, kad j iš mie
lu noru važiuotų Ame-rikori, jei
gu žinotų, jog galima susitar
ti dėl taikos.

Matsuoka tvirtina, kad vokie
čiai nori taikos ir japonai ruo
šiasi padaryti britams forfria- 
lius pasiūlymus. Matsuoka ne
retų, kad ir Jungtinės Valsty
bės taikai pritartų.

SAN JOSE, Costa Rica, bal. 
30 d. — Vietos valdžia šian
dien nuta;ė išsiųsti vokietį Karu 
Bayer. Jis labai plačiai vyste 
nacių propagandą ir buvo ak 
tyvus naujų organizatorius.

Valdžia turėjo žinių, kad jis 
rinko medžiagą apie krašto 
strategines pozicijas vokiečių 
kai o štabui.

Žel Usurance reik, pu 
ir. P. Vileišį EIK 

dr. p. Vileišis 
AMiOYM 

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2504

Home Office New»rK K. J.
4432 S. California Avė. LaL 4771

Remkite Lietuvišką 
žyduką, 

nAthan KANTER
MUTUAL , LIQUOR 
CO.—VVHOtESALE 

4707 S. Dalsted SL 
Tel. Roulevard 0014
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BRIDGEPORT ROOFING AND 

SfiLĖET METAL CO.
3Ž18 S. Halsiėd SL VICiory 4965 
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.
V.

BALL

fitene

Nuo t6 laiko kai metų . '< t Į'»1 
AbHorene buvo ISrantas, Seimininkės džiau
giasi Jo magiškomis savybėmis vdlyti 
sienų poplerj, langines, sienų kalinis, 
freskus ir kitką jūsų bute.

Seimininkių pagyrimai paskatino tnits 
naudoti Išsireiškimą, “Magiškas . Kaihuo- 
lėlis”, kuris yra užregistruotas Washln$- 
tone. Valymas su Absorenc nerei
kalauja didelio prisirengimo, ne
palieka kambario nuversto — Jis 
lengyai, skubiai,, be “triukšmo” j
atlieka visą darbą. 1

Buy ABSORENĖ and Be Sure 
I.ook for thfe Magician on 

top of can.
ABSORENE MFG. COMl’ANY, 

Si. Louis, Mo.

Nepriklausomybė 
yra brangiausias tautos ttirtaš. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3&%.
KEISTUTO SAVINOS 

and tOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZĘRIS. Sec.

3236 S. Halsted Št. CAL. 4118
1-------------- ----

/*■*' " , ...............
SVEIKATOS KLINIKAS 

TONSttUS f?A
Išiftia už .....................^lO.OU
pRABbViMAs cen nrt
Ligoninėje *50.00 
RAtlbtiNGYSLIŲ fifl
Išėmimas ir Ligon. *CwbUU 
REUMATIZMAS CA flA 
Greita Pagelba ............

GYDO VISOKIAS LIGAS
Ekzaminacija <r 4 pi A

DOUGLĄS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kėdzic Avė. Chicago

reiškiamo džiaugsmo ir nusi
stebėjimo skraistė buvo jau
čiamas užslėptas pavydas. Iš
kilniais žingsniais ji dar kartą 
apėjo kambarį, pasak Malnie
ko, “į antrą koją” įpildama. 
Ttio metti įėjo Andrius. Pama
tęs visus namiškius susirinku
sius, Malnicką ir Aleną su bon- 
koin rankose, jis nustebęs su
stoji.

—O kas čia? — sušuko j iš, 
ir įietyčia iitištiimė ant pa
kaušio vis ddr papuoštąją ke
purę. j

—Sužadėtuvės, drauge, stiža- 
dėtiivės, — atsake Vanagas ir 
ypatinga šypsena nurodė susi
žadėjusius.

—Štai s'ttžadelihis — ten su
žadėtinė . .. Aly t, buk gera, į- 
pilk ir jam stiklinę.

Alohii šlapčioTh kiek krūpte
lėjo, bet tuoj atsisuko į Andrių 
it pylė Vylią stiklirtėh; bepil
ant bonkos kaklas kelis kart 
dužtelėjb į' stiklinės kraštus.

—Te, — ji tykiai ištarė ir 
priėjo žingsnį arčiau prie An
driaus.

Lyg Sustingęs jis stovėjo 
prieš ją. Kas čia įvyko? Ar tie 
žfnonės čia žaidžia? Ar gal jis 
proto neteko? Ar jis sapnuoja? 
... Jis žvalgėsi aplink ir matė 
visų akis nukreiptas į save ir 
visi veidai jam atrodė keistai 
giedri. Ten -— Jonuko riiotiftoš 
kaktoje kfetiitios raukšlės, ku
rių jis ligšiol nebuvo pastebė
jęs... At jaih šaukti? Ir ko 
čia noi'i toji ranka su šviesiai 
rausva rankove kurią jis prieš 
save hiato? Ir tuo kthiijįlotuo
ju vynu? Gerti? Ar pilti Vfll- 
Šintojai į akiš?

—Na, gerk, gerk — į naujo1 
šios Malniekų šeimininkės lai- 
hię, — senis ragiiid, it AfrdHuš 
iiUtVėtęš štiklihę ją
iki dtigniii. Paskui j Iš djpšisu- 
ko ir išėjo*

Katiiibžiry visi Buvo nutilę^
Lupas sukandęs Malriifekaš 

perleido žvilgsnį per visus ir

Į LOAU ASSdClATIOrt 6f Čfucaįo ■ 
Į JUSTIN MACKIEtVIOH, Pres.
i 4192 Arčhėt Avenue 

VIRginia 1U1

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų 
MOKAME DIVIDENDŲ 3!4%

BEDI

DOMINIKAS KURAITIS — Savininkas 1
agentai

Jonas Rodinas, Jonas Jasinskas '-d S\
Ant. Labanauskas, H. Rajewski /J/I

“Shorty” ųiz-y

M 1 L D A
BUICK SALES
ViENiNfėtfi LIETUVIŲ BUICK’O AGENTŪRA

NAUJA VIETA:

907 West 35th Street, Chicago
TelefoMs: LAFAYETTE 2022 • Rez. Tėl. VICTORY 2499

Gaisrai ytū į ūsų hamo didžiausias

• ATYDŽIAI tėirriykit, kad 
švarumas butų palaiko
mas apie namus.

k kEfcfelKALINGI popie
riai thrėtų būti išmėžti 
laukan, nes namiiose jiė 
išstato gaisro pavojų.

• TĖMVRtTĖ, kad reika7 
lingi remontai prie namų 
butų tuojau atliekami. Se
nas, išdžiuvęs medis kvie
čia gaisrą.

STATANT namą, nęskai- 
tykite medžiagos kainoš 
svarbesne už kokybę!

PRIEŠAS!
Sunku butų suskaitliuoti nuostolius, 
baisenybes ir sielvartas, kurias kas 
ritėtas gaisras atneša musų miesto 
gyventojams. Kas metas ugnis su- 
haikiria niilionų dolerių vertės nuo
savybių. Nežiūrint musų atsargumo, 
jis atsilanko ir atneša nuostolius. 
Tokiais įvykiais tik APDRAUDA 
gali mtiš apsaugoti... Apdrauskite 
visas nuosavybės!

T. RYPKEVIČIA
“RAŽOm VISOKIĄ APDRAUDĄ”

1739 souTrt Halsted Street

• FOTOGRAFAS 
CONRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 f i- 
domis ir Hollywood 
šviesortliš. D a t b & s 
garantuotas.

420 W. 63rd SL 
Tėt. ENG. $883-5840

šaukite CA N AL 8500

VICTOR BAGDONAS
LbCAL &<LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustorii forriičius, pianui ir 
visokius jąkandus ^bpi Štoruš. 
Vežam į farmąs ir kitus mieš
tus. Žema kėinė. Musų darbai 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St
*adKK Tel. VICTORY 006«

Garsinkitės “N-nose”
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300,000 Kasėjų 
Grįžo į Darbą
Sutartys tarp unijos ir operato

rių pasirašytos

Viso apie 300,000 kasėjų 
minkštų anglių kasyklose II i- 
nois, Indianoje ir keliose kito
se valstijose jau grįžo į darbų 
kasyklų tuneliuose.

Nuo balandžio 1-mos iki 29 
užsitęsęs streikas dėl naujos 
sutarties jau yra galutinai lik
viduotas ir kaip šiauriniai ope
ratoriai, kurie dabar mokės $7 
į dienų, taipgi ir pietiniai, ku
rie mokės po $6.60, jau pasira
šė sutartis su CIO United Mine 
\Vorkers.

Suėmė už Naciu 
Agento 
Impersonavimą

Jis “Fritz”
PEORIA, III. — Turbut norė

damas šposų pakrėsti, 21 me
tų jaunuolis, Charles W. John
son per neautorizuotų privati
nį radio siųstuvų pradėjo trans
liuoti radio programos. Klau
sytojams persistatė vardu 
“Fritz” ir pasivadino “nacių 
agentu”.

Federalė valdžia jį suėmė už

nusižengimų radio įstatymams, 
kurie draudžia neautorizuotas 
privatines radio stotis operuo 
ti.

Streikas Michigan 
City Siuvykloj

AFL Priešinasi
MICHIGAN CITY, Ind. — 

CIO Amalgamated Clothing 
Workers paskelbė streikų Be- 
liance Manufacturing Co., siu
vykloje, reikalaudama pripaži
nimo ir geresnių darbo sąlygų.

Streikui priešinasi AFL uni
ja, kuri turi suorganizavusi da 
lį darbininkų. Užvakar, kai 
AFL nariai bandė pereiti per 
CIO pikietas, įvyko susikirti
mas, kuriame keli žmonės buvo 
sužeisti.

Policija areštavo 11 CIO na
rių ir apkaltino juos betvarkės 
kėlimu.

Modernizuos North 
Shore Traukinius

CHICAGO, 1:1. — Federajs 
teismas Igoe autorizavo recei- 
verio valdomų Chicago, North 
Shore and Milwaukee gelžkeli 
išleisti $129,327 modernizuoti 
linijos traukinių vagonus.

Gelžkelis operuoja tarp Chi
cago ir Mihvaukee, Wis.

Parker Pen, Cont. 
Steel Pakėlė Algas

JANESVILLE, Wis. — Par
ker Pen Company pakėlė algas 
visiems darbininkams 7^%,’su 
gegužės 1 d.

K0K0M0, Ind. — Continen 
tai Steel Corporation, kuri sam
do apie 3,500 darbininkų, pri
dėjo jiems po 10 centų valan
dai.

Prašys Federalės 
Pagalbos Illinois 
Vaikams

SPRINGFIELD, III. — Leg.s- 
latura dabar svarsto projektų 
įsteigti fondų šelpti pagalbo 
reikalaujanč us Illinois valsii 
jos vaikus. Valstija į tokį fon
dų žada įdėti po $4,000,000, ir 
bandys gauti panašia sumų pi
nigų iš federalės valdžios so- 
cialės apdraudos fondo.

Neduos Nedarbo 
Apdraudos Fordo 
Darbininkams

DETROIT, Mich. — Michiga- 
no nedarbo apdraudos fondas 
atsisakė mokėti atlyginimą For
do dirbtuvės darbininkams, ku
rie nedirbo 11 dienų ir prara-

Detektyvo Nusiauta

NAUJIENŲ-ACME Telcųhoto
Miss Jenny Martin, 24 

metų, kurių mirtinai pašovė 
Chicagos Valstybės Gynėjo 
policininkas Danįel Moria- 
rily, kuris, tariamai, norė
jęs šauti jos molinų, kuri jį 
įpykino iki įkyrėjimo.

do propdrcionalią dalį savo ai- 
7ų dėl streiko River Rouge 
dirbtuvėje.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3foįn jf. (čuticilns
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

MADOS

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Tel. YARDS 17414742 
Ą605-07 So. Hermitage Avė, 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

DyKai KOPLYČIOS VISOSE 
CHICAGOS DALYSE

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU ŠALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

IIIIiilIlIlilIltlIlHMHIIIIIIIUIIIIIBII

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone LAFayette 3572

No. 4737 — Pavasarinė suknelė. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20 tai
pgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

Tulpių Šventė 
Geg. 17-24

HOLLAND, Mich'.—šis Olan- 
dijos kampelis Amerikoje, jau 
ruošiasi metinėms Tulpių Šven
tėms. Šįmet jos įvyks gegužės 
17 iki 24 dd. Visas miesats bus 
išpuoštas, ir parkuose taipgi 
prie kiekvieno namo ir kiek
vienoj gatvėj žydės apie 3 mi- 
iionai tulpių. "

, . ,, Tt:— ■— , ,

Žada Statyti 
Amun. Dirbtuve 
Prie Crab prchard

WASHINGTON, D. C.—U.S. 
armija svarsto sumanymų pa
statyti didelę., amunicijos dirb
tuvę Illinois valstijos Crab Or- 
chard distrikte. 1

Jai išleistų kelis milionus do
lerių ir suteiktų darbus nema
žam skaičiui darbininkų.

Chicagietis Juška 
“Life Guard” Vadas 
Michigan City, Ind.

MICHIGAN CITY, Ind. —. 
Antanas Juška, buvęs Lindblom 
mokyklos mokinys (Chicagoje) 
ir dabar St. Mary mokyklos 
footballo treneris, Michigan 
City, buvo, paskirtas kapitonu 
sargų (life guąrds) vietiniam 
Washington Parko papludymyj.

Jis yra ekspertas plaukikas 
ir pagarsėjo lošdamas footballą 
Purdue universitete.

SLA Jaunuolių 
Kuopa Rengia 
Gegužės Šokius

Rengia Rockfordiečiai
ROCKFORD, 111. — šį sek

madienį, Gegužės 4 d., Gritz sa
lėje, 510 Island Avė., įvyksta 
SLA Jaunuolių kuopos (Nr. 
348) Gegužės šokiai.

Rockfordo SLA jaunuoliai: 
jau keli metai gražiai darbuo
jasi vietinėj kolonijoj, ir šian
dien jų kuopa yra pati stip
riausia lietuvių jaunimo orga
nizacija čia.

Laukia Senesniųjų Paramos

Praeity jiems gražiai padėda
vo vyresnieji SLA 77-ta kuo
pa, reikia manyti, kad ir šį pa
rengimą nuoširdžiai parems. 
Nėra reikalo aiškinti, kad jau
nuosiuose musų žmonėse gludi 
visa lietuvių ateitis šioje šaly. 
Jie veikdami lietuviškoj dirvoj 
dirba grynai iš įsitikinimo ir 
idealizmo. Bet jeigu jie pama
tys,. kad senesnieji lietuviai jų 
atžvilgiu yra “užšalę” ir nero
do didelio paisymo, tai tų jau
nuolių ūpas nupuls ir jie iš mu
sų veikimo ims trauktis.

Reikia neužmiršti, kad tiems 
musų jaunuoliams yra atidaros 
durys į visokias amerikonų or
ganizacijas, ir, kad jie yra daž
nai prašomi į jas stoti. Bet 
mes lietuviai turime tiems jau
nuoliams parodyti, kad mes jų 
norime su savim ir, kad mes 
jų veiklą įvertiname.

šokiai prasidės 7 vai. vaka
ro. Rockfordietis.

600 Kasėjų Bentohe 
Grįžo J Darbą

BENTON, III. — Apie 600 
kasėjų vakar rytą grįžo dirb
ti Velier kasyklose, kurias ope
ruoja Burlington gelžkelis.

Kitos kasyklos Franklin ap
skrityje 'pradeda dirbti tiktai 
šiandien.

LIETUVOS
Vokiečiai naudoja 
lenkų siuntinius

STOCKHOLMAS, Švedija, bal. 
30 d. — Švediją pasiekė žinios, 
kad visi maisto siuntiniai, ku
rie iš Amerikos siunčiami Len
kijon, vokiečių yra naudojami.

Atėjusius siuntinius atidaro 
vokiečių valdininkai ir siunti
nio gavėjui pataria atiduoti da
lį maisto kaimynystėjb gyve 
nančiam vokiečiui. Daugelį siun
tinių valdininkai nusavina ir 
lenkams visiškai neduoda.

Kanadoj padvigu
binti mokesčiai

0TTAWA, Kanada, bal. 30 
d. — Kanados finansų ministe- 
riui pasiūlius, visi Kanados gy
ventojai ateinančiais metais 
privalės mokėti padvigubintus 
valdžios mokesčius.

Surinkta suma eis karo išlai-

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St

Telefonas YARDS 1419.

1646 West 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 188th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. VVestero Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Western Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court. Cicero Phone Cicero 2109

doms padengti. Mokesčių pakė
limo įstatymas įgyja galios 
šiandien, nors kai kuriuos jo 
paragrafus parlamentas dar ga
li pakeisti.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidenciios Telefonas: 

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

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

KFTI LIETUV DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. Western Avė. 
VALANDOS: 1 iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vnl. vakaro ir nagai sutarti. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Dr. F. Pulsuoki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

2400 WEST MADTSON STREET
Vai. 1 iki 3 poniet. 6 iki 8 vak. 

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekviena 
diena, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHICAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12

valandai diena.
Phone MTDWAY 2880

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
varde ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St.. Chicago, I1L

Aviacijos Kursai 
St. Charlese

ST. CHARLES, III. — Vietos 
mokyklose, taipgi Genevoje ir 
Batayijoje yra įvedami^yakari- 
niai kursai karo amžiaus vy
rams, kurie nori laikyti kvoti
mus karo aviacijai.

TRAKTORIUS UŽMUŠĖ 
ŪKININKĄ

JACKSONVILLE, III.—-Trak
toriui apvirtus, mirtinai buvo 
sužeistas 53 metų ūkininkas, 
Clay Roach, iš Franklin, III.

Traktorius apvirto įvažiavęs 
į ravą.

Naujienų Pavasarinis
PIKNIKAS

Gegužės 25, 1941
Liberty Darže
Willow Springs, III.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

estiz priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po

piet, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 3200

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
( 756 WEST 35th STREET

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 3 

Nedėliomis pagal sutartį.

Dr. Kari Nurkat
(NURKAITIS)

Atsakomingas 
, p r it a i k i n fine 
akinių už priei
namą kainą, tai
pgi ant lengvų 
išmokėjimų.

Randasi kasdien didžiojoj 
JOS. F. BUDRIKO Krautuvėj. 
3409 So. Halsted St 

Yards 3089

DR. STRIKOL’TS
Gydytojas ir Chirureas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel. PROSPECT 1930

Nauias Adresas
DR. WM. M. TULLY
DR. V. M. DEMPSEY

Dentistai
4740 SO. ASHLAND AVENUE 

(Virš Andes Candies krautuvės)
ŽEMOS KAINOS 

Mokėkit Per 18 Mėnesių
10 ryto iki 8 v. vak. YARDS 2148

ADVOKATAI
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47 Street
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J. 
ZUBRTCK’AS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimo 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

Tel. HYDE PARK 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir šešta.)

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
x Room 1230

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

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
TeL CALumet 6877

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 Tel. STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 ryto.

3149 SQ. HALSTED STREET 
TeL VIOtory 2679
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ATIDARO LIBERTY DARŽį, KELI “NAMI
NIAI REIKALAI”, NELAIMES, IR MITINGAI

Įvairios Žinutės Iš Cicero Lietuvių Gyvenimo
CICERO. — Pavasario sau

lutė jau šildo iš po šaltos ir 
sunkios žiemos. Visi žolynai 
atgijo, net miela pažvelgti į 
plačius laukus.

Gegužis, birželis — tai gra
žiausi mėnesiai, gamtos atgai
vintojai, sezonas išvažiavimų.

Populiari, paranki vieta — 
tai Liberty daržas, atitinka šių 
dienų patogumams. Vieta tin
ka ir dideliems ir mažiems iš
važiavimams.

Porų metų atgal buvo žino
ma vardu Dambrausko farma. 
Perėmus naujam savininkui p. 
J. Pilkiui, vieta buvo išpopu- 
liarizuota, praplėsta. Be vargo 
sutelpa tūkstančiai žmonių. Ne
žiūrint kokia didelė minia žmo
nių butų, dulkių nesukelia, nes 
visur žolynai, švara.

Tos gražios vietos atidary
mas įvyks šį sekmadienį, geg. 
4 dienų. Užkandžiai, muzika 
veltui. Kas norite pakvėpuoti 
tyru oru — atvažiuokite.

Savininkas Jonas Pilkis sa
ko: “Iš atidarymo pelno neti
kiu turėti, tik noriu svečius tin
kamai pavaišinti”.

RANCIŠKUS SAPIKAS
Gyv. 736 W. 35th St.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 30 d., 10:50 vai. ry
to, 1941 m.„ sulaukęs pusės 
amž., gimęs Liet., Upėnų par., 
Draviškių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Marijoną Petravičie- 
nę, žentą Domininką ir 3 anū
kus, ir dukterį Lucille, 3 sū
nūs: Pranciškų, Jurgį ir Leo
ną ir marčią Kotriną, seserį 
Agniešką JJalienę, švogerį 
Wa)ter ir jų šeimą. Pusbrolį 
Uksą ir pusseserę Marijoną 
Budrikienę ir jų šeimas ir 
daug kitų giminių. Lietuvoj— 
brolį Kazimierą, 2 seseris — 
Rozaliją ir Joaną.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad., 
gegužės 3 d., 8:30 vai. ryto, 
iš kopi. į Šv. Jurgio parap? 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos 'pamaldos ū’Ž’^elfėnib 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Sa- 
piko giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Duktė, Sesuo, žentai, Anukai: 
Pusbroliai ir Giminės.

Laid. Direkt. S. P. Mažeika, 
Tel. YARDS 1138—1139.

uz- A

23rd

G. Ūkelio svetainė tuo pat

gero;
Par-

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių dėl vienos adatos ir special 
mašinų. MEL-TEX, 532 So. Throop 
St., 5-tas aukštas.

PARDUOSIU ARBA MAINYSIU 
taverno biznį su namu, 30 metų iš
dirbtas. 2755 So. Whipple Street, 
ROCkvvell 1977.

REIKALINGA PATYRUSIŲ eur- 
tain stretehers ant be adatų maši
nos. 6343 N. Washtenaw.

REIKALINGAS KRIAUČIUS pa
tyręs ant visokio darbo, švarus 
pastovus darbas, mokantis gerai an- 
angliškai kalbėti. 1016 Rusk St.

PARDAVIMUI TAVERNAS. Biz
nis gerai išdirbtas per 10 metų ir 
tarp 3 strytkarių linijų.

4650. So. Western Avenue. 
LAFayette 4117.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių dėl moterų suknių.

308 W. Van Buren St., 
Room 403.

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
sortuoti skudurus.
Advance Iron and Metai Salvage 

1144 So. Fairfield Avė.

REIKALINGA MERGINA dėl 
ąbelnb n<įmU darbo, nereikia skaL 
bti, nuosavas kambarys, maudynė. 
$8—$10. MIDtvay 0427.

MAISTO KRAUTUVĖ greitai au
gančioj apylinkėj. Tinka mėsos 
krautuvei. Gerai aprūpinta prekė
mis. 3102 West lllth St.

PARSIDUODA HOTELIS, 30 
kambarių ir tavernas—Naujai per
taisytas ir įrengtas. Hotelis neša 
$400 rendos į mėnesį. Priežastis— 
liga. 1843 So. Halsted St.

TAVERN Pardavimui. BARGE
NAS; taipgi ir namas. 1207 West 
87th .St.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių dėl pirštinių (thumbing) ir 
dėl S.inger mašinų.

Royal Knitting Mills, 
207 Sq. California Avė.

DELICATESSEN ir GROSERY 
parsiduoda. Pilnai įrengta — gyve
nimui kambariai ant vietos. 3631 
So. Union Avenue.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
grosernė. Biznis išdirbtas gerai. 
Pėtsiduoda todėl, kad esu per se
nas laikyti. ^16 W. 31st St.

REĮKALINGA PATYRUSI VEI- 
TERKA; nedėliomis liuosa, gera 
alga. PERSHING RESTAURANT, 
506 West 39th Ši.

PARDAVIMUI BUČERNĖ 
vietoj. Biznis išdirbtas gerai, 
duosiu nebrangiai. Priežastį istir- 
site ant vietos. 2242 West 
Place.

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių vyrų ir moterų, patyrusių 
and kelnių. 702 West Roosevelt 
Rd., ftoorn 216.

PARSIDUODA BARBECUE su 
baru, įsteigtas 12 metų, geras biz
nis, turi turėti lease. $5,000. 5732 

I So. Westėrn AvėnUė.

(Skaitytojų balsai)
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SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 14 AKRŲ FAR- 
MA su dideliais budinkais, gera 
vieta dėl vištynyčios. Elektra. 

ROLLAND HOEFNER 
Decatur, Mich.

PARSIDUODA 14 AKRŲ FAR- 
MA sų dideliais budinkais, gera 
vieta dėl vištynyčios. Elektra.

ROLLAND HAEFNER 
Decatur, Michigan.

PARSIDUODA AUTOMOBILI, 
1937 Dodgė, 4 durų, šildytuvas ir 
radio. Geram stovy, atrodo ir bėga 
kaip naujas. Parduosiu pigiai 

830 West 35th St.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU 
HUMUS—1 bušelis __________ 25c
5 bušeliai už ___________  $1.00
10 bušelių už ____________ $1.50
Perkraustymas pigiai—Anglis tie
siai iš mainų. 

STANLEY GAVCUS 
110 So. Ridgeland Avė., Worth, Ilk 

Tel. OAK Lawn 193-J-l

VAIKINŲ IR MERGINU 
100 vaikitių ir nierginų reikalinga 
išmokti dirbti ofiso arba fabriko 
darbų. Neteikia patyrimo—algos nuo 
$14 iki $18. Visi darbai garantuoti. 

TRIANGLE AGENCY
25 E. Jackson. Blvd. 13-to Aukšto

AUTOS—TRUCk^ FOR 8Aluf~ 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARDAVIMUI Dodge 1941, 4 du
rų Sodan. Atrodo kaip naujas. Ra
dio ir apšildytuvas. Klauskite CARL 
WA1NORA, 3209 So. Halsted St., 
VICtory 1717.

PRANCIŠKUS DAJORAS 
Gyv. 7224 W. 58th St., 

Summitt, III.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 30 d., 2:30 vai. ry
to, 1941 m., sulaukęs pusės 
amžs gimęs Liet., Šilalių pa
rap., Kiaukų kaime. Amerikoj 
išgyveno 38 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Maž- 
naičiutę, 2 sūnūs Petrą, mar
čią Anną, anūką Petrą ir Juo
zapą, dukterį Oną La Brose, 
žentą Jurgį—pusbrolį Juoza
pą, Dajorą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Radžiaus 
kopi., 668 W. 18th St. Laido
tuvės įvyks subatoj, gegužės 
3 dieną, 8:30 v. ryto iš kopi, 
į Dievo Apveizdos parap. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pąjnaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Da- 
joro giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Moteris, 
Sunai, Duktė ir Giminės.

Laid. Direkt. Radžius, Tel. 
CANAL 6174.

I m n M Gėlės Mylintiems
I U M A Vestuvėms, Ban- 

[JH kietams, Laidotu- 
WilB<<1Vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Naminiai reikalai
Praeitas šeštadienis čia buvo 

labai “busy 
rengimai ir 
Buvo 
areštų, 
reikalai, 
tis.

— net keturi pa
galia triukšmingi, 

net apsistumdymų ir 
Tai paprasti naminiai 
nereikia į juos gilin-

Nelaimė
Praeitų savaitę Joe Mikulį iš

tiko nelaimė einant skersai 16 
gatvę ir 49 Ct. Pagavo automo
bilis ir gerokai aplamdė. Teko 
pagulėti ligoninėj keletą dienų. 
Netrukus Mikulis pradės eiti 
savo pareigas ir gelbėti savo 
partnerį Joe šaulių užeigoj 
4845 W. 14 St.
Vienas žemaitis, kitas dzūkas

Jau suviršum 10 metų kaip 
jiedu bendrai dirba. Tai reteny
bė, kad partneriai taip ilgai iš
silaiko. Turbut todėl pas juos 
taika, kad vienas žemaitis, o 
kitas dzūkas.

Raudonrožiečių susirinkimas
gegužės 2 d., 
Klubas laikys 

susirinkimų
Raudonos Rožės 
savo mėnesinį
Liuosybės svetainėj. Nariai, at
eikite visi, turim svarbių reika-

Pikniko rengimo komis ja 
prašo visų narių pasiimti tikie-

duoda po 10c. Yra proga gauti 
dovanų $300.

Piknikas bus liepos mėnesį 
13 d. Liberty darže. Kaip jau 
buvo pranešta, eina naujų na
rių vajus. Priimami ir 
jauni vyrai.

Prezidento F. Jasučio 
statymas yra gauti 100
narių ir turėti iškilmingas įves
dinimas. Tas galima, tik reikia 
noro ir pasišventimo.Automobili jau tų^i.

P. Tamošaitis, 15 
Avė., linksmo budo
šiomis dienomis įsigijo naujų 
automobilį važiuoti į piknikus.

vedę

Dusi
nau jų
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TRIJŲ IR PUSES METŲ 
MIRTIES SUKAKTUVĖS

VERONIKA GAILIŪTE
.persiskyrė su šiuo pasauliu 
spaljų 5 d., 1937 m., sulaukus 
21 metų amžiaus, gimus West- 
ville, III.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Oną, tėvą Juozapą, 
seserį Onytę ir daug kitų gi
minių ir draugų.

Liūdnai atminčiai musų 
brangiosios dukrelės ir sesu
tės bus laikomos Šv. Mišios 
Nekalto Pras. Pan. Šv. baž
nyčioje gegužės 3 d., 1941 m. 
8:00 vai. ryto. Kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti į pamal- 
mas, o paskui ir į namus po 
num. 4422 So. Artesian.

Mes Tave musų brangioji 
dukrele ir sesute, niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus 
jau nebesugrįši, bet mes ank
sčiau ar vėliau .pas Tave atei
sime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę liekame:
Motina, Tėvas, Sesuo ir 

Giminės. 

reikalinga jam. Našliukės, apsi
sukite.

Klovainiečių parengimas
Klovainiečių Klubo gegužinis 

balius bus šį šeštadienį, gegu
žės 3 dienų, Joe Shameto sve
tainėj. Paskutinis svetainėj pa
rengimas, nes tuojau prasideda 
piknikai. -—D*

Kupiškėnų Vakaras 
Puikiai Nusisekė

UžRengėjai Dėkoja Rėmėjams 
Gražų Kooperavimą,

Kupiškėnų Kultūros Draugi* 
jos bunco ir kortų vakaras, 
įvykęs balandžio 26 įlienų, ge^ 
rai nusisekė. Susirinko kupiš* 
kėlių ir rėmėjų daug ir visi 
linksmai žaidė, vieni kauliu4- 
kais, kiti kortomis lošė; laimė* 
tojai gavo gražių dovanų. Ro
dos, kad St, Cbarliečiai buvo 
laimingesni už chicagiečius, lai
mėdami daug loterijų bei durų 
prizų.

Daug svečių
Po lošimų prasidėjo šokiai 

bei vaišės, kurios užsitęsė iki 
sekmadienio ryto. Valdyba ir 
komitetas širdingai dėkoja biz
nieriams, kurie aukavo dova
nas, ir publikai už skaitlingų 
atsilankymų. Taipgi ačiū St. 
Charles šeimynoms, Ramanau
skams, Kučinskams ir visiems 
pavieniams, kad 
savo brangaus laiko ir atsilan
kę taip gausiai mus parėmė.

Ačiū kupiškėtėms moterims, 
kurios dirbo ir tvarkė to vaka
ro programų. širdingiausias 
ačiū “Naujienoms”. Mes be ju-i 
sų būtumėm bejėgiai surengti 
sėkmingus parengimus.

Susirinkimas šeštadienį
Primintina, kad Kupiškėnų 

Kultūros Draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyks šį šeštadie
nį, gegužės 3 d., 8 vai. vakaro,

nepagailėjo

Artesian avė. Nariai prašomi 

b Linco vakaro komisijos atskai
tų. Yra ir keletas laiškų bei ki
tokių draugijos reikalų, ku
riuos turime aptarti. —P. B.

Debatai Apie 
Ateivius Dabarti 
niam Krizyj

pri-
pa-

Dėl pasaulinio karo Amerika 
yra atsidūrusi kritiškoj padė
ty, ji turi ginkluotis, kad 
sirengti atremti Hitlerizmo 
vojų.

Kokių poziciją ateiviams 
imti šitoj situacijoj?

Ta tema Ūkelio salėje, 3436 
Lituanica avenue, šįvakar Įvyk
sta debatai, kuriuos rengi?, 
“Foreign Born Enthusiastic 
Americans Society” organizaci
ja. (“Naujienų” redakcijai ne
žinoma). Debatai prasidės 7 

(Skl.)

Ir Vėl Tos “Abi 
Pusės Medalio”

Praeito šeštadienio “Naujie
nose” tilpo raštas, kuris palie- 
čia mano asmenį. Polemikų 
vesti nenoriu ir nepratęs, bet 
ėsti priverstas tarti žodį kitų.

Apie Lietuvos tvarkų ir patį 
p. Smetonų ginčytis neapsimo
ka, nes jau viskas žuvo. Kas 
Lietuvoj buvo, tas pilnai paty
rė tautininkų “geradarystės”.

Matomai Cha$. W. Wosilius 
dėvi tokius akinius,. per ku
riuos šviesos spinduliai neper
eina. O apie paturimų bųnkie-

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pąs: 

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

Sohlitz Alus ir Užkandžiai
83 ir Kean Aveo Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus.

CLASSIFIED ĄDVERTISEMENTS
HELP VVANTED—MALĖ 

Darbininkų Reikia

DARBAI atdari berniukams ir 
vyrams, tMrbtuvėsė, Garažuose, Ga- 
so Stotyse, Shippingruimiuose, 
Stoėkkrumiuose* KrėttiuVėse, Val
gyklose, Ofisuose.

Pamatykit mus TUOJAU!
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 

6250 So. Halsted St.
Kambarsy (Room) 12.

REIKALINGA PATYRUSIŲ sor- 
terių ** gera alga, pastovus darbas.

NEW GOGU RICH LAUNDRY 
1221 N. Oakley BlVd.

------•- - --------- . ■ L

REIKALINGAS JANITORIUS — 
kambarys ir. butas, mokestis pagal 
patyrimo. 64.5 W. 18th St.

’ ’į \ i u ' '

SUSIRINKIMAI
LIETUVIU KEISTUČIO ' PAš. 

KLIUBO mėh. susirinkimas įvyks 
gegužės 4 d.,. 12 vai. dieną Holly- 
wood svet., 2417 W. 43rd St. Malo
nėkite atsilankyti.

Helen Chapas, Rašt.
JAUNŲ LIET. AM. TAUTIŠKAS 

KLIUBAS laikys mėn. susirinkimą 
penktad., gegužės 2 d., 7:30 vai. va
karo Chicagos Liet. Auditorijoj*, 
3331 So. Halsted Št. Sus-mas yra 
svarbus, kiekvienas narys būtinai 
pribukite; turime svarbių reikalų 
aptarti. Kurie draugai esat pasilikę 
su mokestimi būtinai pasirūpinkite 
apsimokėti, .priešingai liksite sus
penduoti. —S. Kuiievičius, Rast.

KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS OR
GIJOS mėn. susirinkimas įvyks 
šeštadienį, gegužės 3 d., 8 vai. vak., 
P. Balchunų bute, 4359 So. Arte- 
sian Avė., Chicago. Nariai prašomi 
susirinkti skaitlingai; yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

P. B., Sekr.
CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ 

CHORO dainų pamokos įvyks ned. 
gegužės 4 d., kai 10 v. ryto, Neffo 
svet., 2435 S. Leavitt st. Visi choro 
nariai būtinai susirinkite laiku, nes 
turime tinkamai prisirengti prie 
Kapinių Puošimo Dienos. Mylinčius 
dainas kviečiame .prisidėti prie cho
ro; jokių įstojimo nei mokesčių 
nėra. Dainų pamokos įvyksta kas 
nedėldienį, kai 10 vai. ryto. Visi 
bukit paminėtoj vietoj.

•, Choro
. H V

, SIMANO DAUKANTO 
mėn. susirinkimas įvyks 
gegužės 4 d., 12 vai. d., 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hal
sted St. Sus-m 
dėl kiekvienas 
tinai atvykti,, ;• 
reikalų fevarst; 
draugai esate 
mi, būtinai pfei' 
keti. —P .K.,

SUSIRINKIMAS LIET. TAUT. 
KAT. bažnyčioj įvyks sekmad., 
gegužės 4, 1941 Mildos svetainėje, 
31-mos ir Halsted, 2-tro aukšto. 
Visi esat kvlė?jami atsilankyti — 
kalbės kun. Maskoliunąs, Nakrų- 
šius ir atsilankę svečiai.

,Pirminink;aš^

Valdyba.
DR-JOS 
sekmad., 
Chicagos

as yra svarbus, to- 
draųgas privalo bu
rgės ? turime svarbių 
Hm ■ Taipgi, kurie 
pasilikę su mokesti- 
sfrutunkite apsimo-

tų rengime Dr. Graičiunui, 
Bimbai ir kitiems, tai nė mano 
darbas. Aš juos visus skaitau 
Lietuvos priešais ir diktatorių 
garbintojais. Ir pirmame savo 
rašinyje pabrėžiau aiškiai, kad 
A. Smetona diktatorius, tad 
pas diktatorius ir ture Iii va
žiuoti. Tad p. Wosilius labai 
klysta man primesdamas Rusi
jos “geradarystes”.- —C. K.

Gavo 8 Naujus 
Narius, Rytoj 
Rengia Vakarą

Iš Lietuvių Eks-mainierių 
Klubo darbuotės

Pracitas sų$įripkiinas įvyko 
20 d. balandžio George Janulio 
patalpoje, nes pasitaikė, kad 

lai- 
aš-ku buvo užimta. Prisirašo 

tuoni nauji nariai.
$5 streikiėriams

į Pirmininkas raportavo, kad 
yra paaukauta 1 McCormicko 
streikieriahls $5. Raportas už- 
girtas. Pastebėta iš vietų, kad 
vertėjo tokiam tikslui skirti 
nors dešimtinę.,

Parengimo komitetas rapor* 
tavo apie busiantį vakarų, ku
ris įvyks gegužės 3 d., šeštadie
nio vakare, C. Ųkelio svetainė
je, 3136 S. Lituanica avė. Dar
bininkus vųkariy pasiirti pa
likta; rengimo komitetui.

J« Gelgaudas.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

PERSONAL 
Asmenų Ieško

ANTANAS PAPAS, notėtų žinoti 
kur dąbar randasi Jonas Savickis, 
pirmiaus gyveno, arti 33-Čios ir 
Wallace. Turiu svarbų reikalą sU 
ypata, kas žinote prašome Šaukti J 
REPublie 2909.

NORIU SUSIPAŽINTI vedy- 
bom su mergina ar bėvaike na
šle. 'turi būti dora it nuošir
di.

1739 So. Halsted St.
Box 2478.

PAIEŠRAU GYVENIMUI drau
go, tarp 45—50 metų, kad turėtų 
darbą ir butų negirtuoklis. Esu 
našlė be vaikų, ir dirbu. Prašau 
rašyti Box 2482, 1739 So. Kalstei 
Sreet.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO už bartenderį, 
esu patyręs, teisingas, negirtuok- 
lis. Box 2481, 1739 So. Halsted St.

HELP VVANTED—FEfriALE

REIKIA PATYRUSIŲ skudurų 
sortuotojų. Gera alga. SMITH and 
PLOTKIN, 1101 So. Fairfield Avė. 
Van Buren 6151.

DARBAI ATDARI MERGAITĖM 
ir Moterims. Dirbtuvėse, Valgyk
lose, Vaistinėse it Ofisuose.

Pamatykite mus TUOJAU!
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY 

6250 So. Halsted St.
Kambarys (Room) 12.

REIKALINGA MERGINA į ofisą 
prie vedimo knygų ir rašomos ma
šinėlės. Patyrimo daug nereikia — 
darbas pastovus. CHARLES ZE- 
KAS, 4425 So. Fairfield Avenue, 
LAFayette 8248.

REIKALINGA MOTERIS ar mer
gina prie namų darbo. Nėra vaikų. 
Jei norės gali gyventi ant vietos. 
Atsišaukite į taverną 4358 South 
Ma.plewood Avė.

REIKIA PATYRUSIŲ MER
GINŲ dėl moterų drabužių press- 
feederių, folderių, ir dėl firankų 
(eurtains), gera alga.

HANSON LAUNDRY 
3505 Southporth.

REIKIA (PATYRUSIOS beauty 
operatorės.,.^^344 West lllth St. 
Tel. BEVerly 3079.

REIKALINGA DVI (2) patyru
sios merginos prie abelno namų 
darbo, viena prie valgio gamini
mo, antra prie vaikų. $15—$18. 
KENilworth 219.

HELP VVANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

GERI DARBAI GERA 
MOKESTIS 

REIKALINGI VYRAI ir moterys 
į dirbtuves, ofisus, viešbučius ir 
namų darbus.

PARK
6306 Cottage Grove. Bank Bldg.

Skelbimai Naujienose 
duoda, naudą dėlto, 
kad pačios Naujien- s 
*ra naudingos.

m ±= 
FURNISHED ROOMS—TO RENT 

Gyvenimui Kambariai

RENDUOJASI 2 KAMBARIAI 
prie mažos Šeimos. Tai kurį norėsi
te, galėsite paSiskitti. Renda pigi.

909 West 34th Place

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON STORAS, gyvenimui 
kambariai užpakaly labai tinkamas 
Liųuor storiui arba kitam bizniui.

1643 W. Cermak Rd.

NUOMAI 4 KAMBARIŲ, pečiu 
apšildomas apartmentas, didelis na
mas, maudyklės nėra. Nuoma $17. 
Kreipkitės 4459 So. Wood St.

RENDUOJAMA ŠTORAS su fle- 
tu už $15 į mėnesį. Geras beauty 
shop ar candy store, dėl kriaučiaus 
šapos ar lunch rpimiui. štoras yra 
Bridgeporte. LAFayette 7537, nuo 
9 iki 6, po 6 šaukite YARds 5426. 
■ k........ ..................    i -■ ■■■

VVHOLESALE FURNITURE
Rakandaiį ir Įtaisai Pardayimm 

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 40 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionaliai 
žinomi daiktai randasi pas mus.

Ališauskas, sūnūs, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago* IR Tel. REPublie 605)

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARSIDUODA PIGIAI gerai iš
dirbtas tavernas, su visais įrengi
mais. Priežastis — pašauktas ka
riuomenėn 1726 So. Halsted St., 
CANal 2480.

PARSIDUODA TAVERNAS ant 
Bridgeporto, senai išdirbtas biznis.

3337 So. Lituanica Avė.

PARSIDUODA Tavernas su 5 kam
bariais gyvenimui, gražioje South 
Side Englevvood apieiinkėj. Maišy
tų tautų apgyventa. Naujienos, Box 
2480, 1739 So. Halsted St.

TAVERNAS PARSIDUODA pi
giai. Biznis geras, kas pirmas nesi
gailės. Priežastis liga. 6000 South 
Carpenter St.

PARSIDUODA GERAI einantis 
biznio tavernas, kuris kainavo $2,- 
000, 4 metai atgal, dabar gausite 
.pigiai—priežastis turi kitą biznį.

434 West 31st St.

* PARSIDUODA TAVERNAS SU 
NAMU ir 16 kambarių Rooming 
House arba mainysiu ant vasarna
mio ar namo ar Road House.

2113 So. Halsted St.

PARSIDUODA (Barber Shop), 2 
krėslai, gyvenimo kambariai, sker
sai nuo ligoninės, su ligoninės biz
niu. .1748 W. 57th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ irgro- 
sernė su namu ar be namo. Kas 
nori gero biznio, gali ateiti ir per
sitikrinti. Parduodu pigiai, nes no
riu greitai parduoti.

Šaukite VlRginia 1469.

CLEĄNING and TAĮLOR SHOP 
su visais įrengimais už $300.00 arba 
išmokėjimais, apšildoma, randa ne
brangi, $30.00, Darbo dėl dviejų. 
Parduosiu pigiai. Priežastis — kita 
vieta. 5 E. U9th St., Roseland.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE — LOANS— 

INSURANCE
4631 S. Ashland Avė.

TeL YARDS 1001.

CICERO BARGENAS
2 flatų 5 ir 6 kamb. nesenas mu

ro namas, lotas 50x125, netoli Liet. 
Bažnyčios. Kaina pigi, randasi 1426 
S. 49th Ct., Cicero, III. Atsišaukite 
pas JOSEPH VILIMAS, 6753 So. 
Rockwell. HEMlock 2323.

PARSIDUODA 5-KIŲ KAMBA
RIŲ mūrinis bungalow, karštu van
deniu šildomas. 2-jų karų garažas. 
Lotas 33%. Einu į savo bizniavą 
namą. Kreipkitės 5427 So. Sacra- 
mento Avė. Tel. HEMlock 0384.

NAMŲ BARGENAI
Turime 97 namus visokio didumo 

—kainos nuo $1900 iki $85,000. Ga
lima labai pigiai pirkti arba mai
nyti, ką jus turite. Taipgi budavo- 
jame naujus namus ir taisome se
nus.
C. P. Suromskis and Co.

6921 So. Western Avenue 
REPublie 3713. Vak Prospect 1111.

PARSIDUODA GRAŽI 6 kamb. 
medinis namas, furnace Šiluma, 
prie geros transportacijos— 3 karų 
garažas. Lotas 27%xl25. Bargenas. 
4224 North Harding. Juniper 7645.

PARSIDUODA APT. BUILDIN- 
GAS, 3 štorai ir 10 flatų — už 
mažiau negu morgičių kaina. Ren- 
dos $500 į mėnesį.

Dėl informacijų kreipkitės. 
Metropolitan State Bank 
2201 West Cermak Road 

Miss Lucas.

PARSIDUODA NAMAS su gro- 
serne. Parduodam ar mainom ant 
kito namo. Pasiskubinkite, didelis 

bargenas. 2346 West 21st Place.

PARDAVIMUI BIZNIAVAS NA
MAS, 3527 So. Halsted St., 2 lietai 
ant antrų lubų, 2 karų garažas. Sa
vininkas, 3232 So. Halsted St.

ĮMOKĖKI $500.00
BUSI PATS BOSAS. Turėsi na

mą su tavernų ir valgyklos bizniu, 
tarp didelių dirbtuvių. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus. Kaina už 
namą ir biznį tiktai $4500.00. Sa
vininkas Įmainys ant privatiško 
namo, farmos arba lotų.

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

Rep. 3713. Vakarais Prosp. 1111.

PARSIDUODA 170 AKRŲ žemės, 
pusė miško, ir pusė išdirbtos že
mės, nuosavas ežeras, 37 mylios 
nuo Mantello, Wis. 50 mylių šiau
riuos nuo Madison, Wis. Parduosiu 
pigiai. Rašykite E. H. Wunderlich, 
JOLIET, ILL.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU HU- 
MUS ir Peat Moss, įtręštas, parduo
damas bušeliais ir vežimais. 5 bu
šeliai už $1.00, 10 bušelių už $1.50. 

Pristatom visur. 
CHARLES GAVCUS, 

South West Highway and 
Harlem Avė., Worth, IR 
Tel. WENTWORTH 7942 

arba WORTH 193.

PRSIDUODA 1940 CHEVROLET 
opera coupe—kaip naujas, radio ir 
šildytuvas, pigiai; pašauktas į ka- 
riuouien£ 4515 So. Fairfield Avė.
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Chicagoje jau parduoda 
apsaugosjonusir ženklus

Pinigai Bus Naudojami Ginklavimo 
Programui Apmokėti

■■ -■ i----------------- --—..... -

Valdžia Mokės 2.9% Nuošimčiu Kas Pusmetį;
Ženklai Parsiduoda nuo 10c. Bonai nuo $25.

Apsaugos ženklo Pavyzdys (10c Vertės)
Užvakar vakare prezidentas 

Rooseveltas inauguravo parda
vinėjimą valdiškų apsaugos bo- 
nų ir ženklų, o vakar Chicagos 
pašto skyriai ir bankai juos 
jau pardavinėjo publikai.

Kas turi atliekamus 10 cen 
.tų, įr tas gali, prisidėti prie šio 
valdžios užsimojimo sukelti pi
nigus dabartiniam ginklavimo 
programui apmokėti.
Proga “Visuomenei Dalyvauti 

; Amerikos Apsaugoj’* 1
Savo radio kalboje preziden

tas Rooseveltas pareiškė, kad 
“bonų ir ženklų pirkimas yra 
proga Amerikos žmonėms da
lyvauti apsaugoje visko, kas 
mums yra brangu.” Jis pareiš
kė norą, kad. juos pirktų kiek
viena Amerikos šeimyna, ir kad 
kiekvienas atsisakytų nuo vie
no ar kito liuksuso pagelbėti 
ginklavimui reikalingus pinigus 
sukelti. Jis pageidavo, kad vi
si žmonės tam tikslui kas sa
vaitę nors po .truputį ir siste- 
matiškai taupytų ir pinigus in
vestuotų “Jungtinių Valstijų 
ateitį užtikrinti”.

Apsaugos ženklai parsiduoda 
kiekviename Chicagos pašte (iš
ėmus sub-stations), ir jų kai
nos prasideda nuo 10 centų vie
nas. Kiti ženklai parsiduoda po 
25, 50, $1.00 ir $5.00.

išpildyti taipgi reikia 75 ženk
lų. Jų vertė $37.50, ir už juos 
galima gauti $50 vertės boną.

$1 ženklų reikia nupirkti ir
gi 75 is (už $75.00) ir juos val
džia iškeis į $100 boną.

Tokiam $100 bonų gauti $5.00 
vertės ženklų reikia 15.

10 centų ženklam albumėlių 
Valdžia nedaro, yra jiems tik
tai specialės lipinimo kortelės, 
kurias vėliau reikia iškeisti pa
šte.

Darbo Taryba Prieš 
Wilson Kompaniją

Darbo taryba Washingtone 
vakar įsakė Wilson mėsos kom
panijai panaikinti dabartinę 
darbininkų, atstovavimo sistemą 
veikiančią kompanijos dirbtu
vės, ir komitetus, neva kalban
čius už darbininkus derybose 
su darbdaviais.

Atstovavimo planas yra “prie 
šingas darbo akto patvarky
mams”.

Labai Daug 
Persikraustymų

Naujose Pastogėse Daug 
Ir Lietuvių

Bonai Nuo $25.00
Bonai prasideda nuo $25.00. 

Aukštesnės donominacijos yra 
$50, $100, $500 ir $1,000.

Už investuotus pinigus val
džia mokės vidutiniai apie 2.9% 
kas pusmetis.

Bonai pribręs j dešimts me- 
tų. ,

Kaip Bonus Pirkti
Bonai perkasi sekamai:
Perkant $25 vertės boną, už 

jį reikia mokėti $18.75, o kai 
jis pribręs, į 10 metų, tai pir
kėjas gaus iš valdžios $25.

Perkant boną už $50 reikia 
mokėti $37.50, $100 vertės bo
ną — $75, $500 bonų — $375, 
ir $1,000 boną — $750.

Albumėliai Pašto ženklams
Perkant apsaugos ženklus, 

pirkėjas pašte gauna albumėlį, 
į kurį reikia tuos ženklus lipy
ti. Kai albumėlis prisipildo, jį 
galima iškeisti į boną.

25 centų ženklų albumėlį už
pildyti reikia 75 ženklų, viso 
vertės $18.75. Tuos ženklus ga
lima iškeisti į $25 boną.

50 centų ženklų albumėliui

Gegužės mėn. pirmoji diena, 
yra ne vien Darbininkų Solida
rumo Diena, bet ir persikrau
stymų diena.

Šįmet į naujus butus persi
kėlė labai didelis nuošimtis Chi
cagos gyventojų.

Naujose pastogėse ir šimtai 
lietuvių, kaip parodo vakar gau
ti pranešimai nuo “Naujienų” 
skaitytojų pakeisti adresus.

Prezidentais Perkasi Pirmą ženklelį

NAUnENV-AOME Teiephoto

ŠIANDIEN CHICAGON ATVAŽIUOJA
ANTANAS SMETONA •

Bet Draugiškoj Chicagoj Nelabai Daug Kas jį 
Draugiškai ir Šiltai Priims.

Prezidentas Rooseveltas perkasi pirmąjį taupymo 
ženklelį tuo pradėdamas apsaugos fondo kėlimą. Su 
prezidentu matosi iždines sekretorius Henry Morgen- 
thau, Jr.

Majoras Kelly Priims.
Iš stoties šį rytą Smetonus 

nuveš j Palmer House, kur jie 
gyvens sekančias tris dienas. 
Vėliau, kaip tenka patirti, jie 
persikels į Justino Mackevi
čiaus rezidenciją.

Smetona savo vizitą Chica
goj e pradės apsilankymu pas 
majorą Kelly ir arkivyskupą 
Stritch. Kiek vėliau majoras 
Kelly svečiams iškels užkand
žius mieste. Apie 4 vai. p.p. 
Smetona nuvyks į Marąuette 
Parką uždėti vainiką ant Da
riaus-Girėno paminklo. Prieš 
tai jis dar aplankys šv. Kazi
miero akademiją ir Šv. Kry
žiaus ligoninę.

Demokratų klubas. Teis. Zuris, 
Rumskis ir Popeli naujų “na
rių” atstovams surengė gražų 
“surprizą”, surengė jiems sma
gias priimtuves. —Demokratas.

Ir Katalikai 
Nedalyvaus 
Smetonos Puotoj

Asmenys iŠ katalikų visuo
menės, kurie dalyvaus Smeto
nos bankiete, “neatstovaus jo
kios Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijai priklauso
mos organizacijos.”

Taip pranešė vakar katalikų 
“Draugas”, komentuodamas apie 
“Naujienose” tilpusias žinias, 
kad ir Chicagos Lietuvių Vaiz
bos Butas, taipgi Dariaus-Girė
no legionierių postas priimtu
vių puotoj nedalyvaus.

Dariaus-Girėno

Rytoj Vakaras 
Chicagos Lietuvių 
Auditorijos Naudai

Pelną Sunaudos Auditorijai 
Pagerinti, Skolą Numokėti
Rytoj vakare Chicagos Lie

tuvių Auditorijoje, 3133 South 
Halsted Street, įvyks gražus 
balius su programų, kurį ren
gia pati Auditorijos bendrovė 
su pagalba įvairių draugijų.

Parengimo tikslas yra sukel
ti pinigų Auditorijos salei pa
gerinti, taipgi numokėti skolą, 
kurią bendrovė užtraukė per
siorganizuodama ir pastatyda
ma įstaigą ant sveikų, stiprių 
pamatu.

Įvyks gražus programas, ir 
šokiai. Pradžia 7 vai. vakare.

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS

Užmušė Septynis
Paskutinėmis 2 dienomis žu

vo šie žmonės:
14 metų William G. Diedrick, 

5426 Magnolia avenue, prie Mi- 
chigan City, Ind.;

34 m. David Frawlet, 528 
Delaware avė., Gary, Ind., prie 
Mich. City;

67 m. J. Frank Tvvombly. 
154th ir Waverly avenue, Oak 
Forest, prie 156th ir Cicero;

56 m. Lee A. Patton, 436 
Washington st., Gary, prie 
Taft st., irgi Gary.

41 m. Willard Booker, 1109 
South Damen Avė., prie 1800 
Roosevelt Road;

Įrodyk, Jei Nori, 
Kad Jis Ne 36
Nežino Kada Gimė, Bet “žino” 

Kad Jis 36 —
Maxwell policija suėmė čigo

ną Eli Zuka. Atrodė jaunas, ka
ro amžiaus, bet neturėjo kor
teles, kad jis užsiregistravo ar
mijai.-

Nutempė policija jį Į fede- 
ralį teismą.

“Aš 36 metų amžiaus,” Zuka 
aiškinosi teisėjui. “Aš nekal
tas”. • "
u Ar turi metrikus, paklausė 

teisėjas?
“Neturiu”.
Kur gimei?
“Nežinau, mano tėvai niekad 

ilgai nebuvo vienoj vietoj.”
Kada gimei?
“Tikrai nežinau, bet žinau 

kad aš 36!”
Teismui nebųvp kitos išeities 

kaip čigoną paleisti.
, - - - f

Gerai Tokius 
Brolius Tikėti

“Geras Vaikas”
Russell C. Giers, 19 metų am

žiaus, 1621 W. Huron st., buvo 
pašauktas į teismą už pergrei- 
tą važiavimą automobiliu. Tra 
fiko teismo teisėjas J. T. Zu
ris, išgirdęs, -kad trys kaltina
mojo broliai yra armijoje, ket
virtas irgi jau ruošiasi tarnau
ti, nusprendė, kad turbut ir 
Giers yra “geras vaikas”.

Jo nebaudė, bet atėmė 30 die
nų jo laisnių kortelę ir atida
vė ją berniuko tėvui.

Kada šį rytą traukinys iš 
Clevelando sustos La Šalie str. 
stoty ir iš jo išlips apysenis 
barzdotas žmogus, tai bus pra
džia naujo pergyvenimo jo mar
goje karjeroje.

Lietuvos prezidentas, kada 
pereitą Birželio mėnesį vylingi 
rusai įsiveržė su puse milijone 
kareivių į tą ramią ir taikos 
trokštančią valstybėlę, šiandien 
Antanas Smetona atsiras drau
giškiausiam Lietuvos atžvilgiu 
mieste visam pasauly.

Eiliniam žemėlapy Chicaga 
yra tik vienas iš didžiosios Ame
rikos daugybės didmiesčių, bet 
’ietuviškam žemėlapy Chicaga 
turi žymiai didesnę reikšmę. 
Nei pačiam Kaune, iš kurie 
Smetona turėjo bėgti prieš de
šimt menesių, nėra tiek lietu
vių kiek Chicagoje (o dabar; 
rusams paviešpatavus dešimt 
mėnesių ir pervarius kelias 
“čistkas”, lietuvių skaičius lai
kinojoj Lietuvos Sotinėje dai 
sumažėjo). .< ■ t

Chicaga Lietuvių Centras.
Chicaga jau daug dešimtme

čių buvo ir tebėra didysis lie
tuvių centras. Dar kada apie 
Lietuvos nepriklausomybę lietu 
viai Vilniuje tik tarėsi ir pla
navo, Chicaga savo lietuviais 
jau dirbo Lietuvos atstatymo 
darbą, šiandien kada musų tė
vų šalis vergovės retežiais ap
kaustyta, Chicaga ir vėl pata
po viso lietuviškojo pasaulio 
ašis.

• Trys žmonės buvo sužei
sti labai keistoj auto nelaimėje 
prie 71-mos ir Stony Island 
avenue. Susikūlė du automobi
liai. Vienas jų užšoko ant šali
gatvio ir “bumperiu” užkabino 
kinietį Chan Chong, kuris prie 
kampo laukė gatvekario. Su 
juo automobilis įvažiavo j vai
stinę per didelį langą. Vaistinės 
viduj mašina pritrenkė prie šie 
nos du darbininkus, vienam su
laužydama koją, kitam strėn- 
kaulį. Chan Chong’ui, 2113 
Wentworth, buvo sužeisti Vidu
riai Du sužeisti vaistinės dar
bininkai yra 23 m, Rita Fitz- 
gerald, 7348 Blackstone, ir 41 
m. Irving Bonte, 7105 Stony 
Island.

56 m. Anthony Grenot, 443 
W. 56th St., prie Garfield ir 
Normai.

Užsimušė Ar
Nusižudė

Iš šešto aukšto lango iškri
tęs ar iššokęs užsimušė 57 me
tą darbininkas, Helmar Ander- 
son, nuo 5th ir North avenue, 
Proviso valsčiuje. Nelaimė įvy
ko ad. 5951 Madison i st.,' kur 
randasi Jackson Storage sandė
lis. Ten Anderson dirbo.

Policija įvykį tyrinėja, ir ka
mantinėja kitus sandėlio darbi
ninkus.

Kluczynski Siūlo 
Suvaržymus Alinėms

Brightpn Parko distrikto at
stovas Illinois legiąlaturoje John 
Kluczynski (dem.) atstovų bu
tui siūlo suvaržyti visas alines 
Illinois valstijoje.

Jis siūlo pravesti įstatymą, 
kups uždraustų alinėms daryt 
biznį po 1-mos nakties papras
tomis dienomis ir po 12-tos šeš
tadieniais.

Tūkstančiai 
Rengiasi 
Altoriui ;

4,245 Leidimai Per Balandį
Chicagos vedybinių leidimų 

biuras per ilgą laiką nedarė to
kios “apyvartos”, kokią daro 
dabar. Išduoda po kelis šimtus 
vedybinių leidimų kiekvieną die
ną.

Per balandžio mėn., nežiūrint 
Užgavėnių, išdavė 4,245 leidi
mus, o viso šįmet 11,453, apie 
2,500 daugiau negu per tą pa
tį laiką pernai.

• ? .—U—( 
Zurio Trafiko 
Teismas Šiandien 
Uždarytas
, Teisėjas J, T, Zuris vakar pa
skelbė, kad jo Vedamas trafiko 
teismas šiandieh bus uždarytas 
municipialio teisėjo ~ John J. 
Rooney laidotuvėms. Asmenys, 
kurie turėjo šiandien stoti teis
man, privalo ateiti rytoj ar pir
madienį.

Rooney laidojamas Mount 
Olivet kapinėse, iš St. Ambrose 
bažnyčios.

“Oficialiai” Smetonos vizitas 
Chicagoje tęsis tris dienas, ku
rios pripildytos įvairiais priėmi
mais, kurių vyriausias bus sek
madienį įvykstąs bankietas Pal 
mer House. Bet, kaip tenka pa
tirti iš asmenų, kurie veikia jo 
priėmimo komitetuose, Smeto
na su savo žmona šiame mie
ste gali užsilikti mėnesiui ar 
gal ir ilgiau.

Rytoj ryte jis, kelių chica- 
giečių lydimas, nuvyks j Spring- 
fieldą sudėti vizitą Illinois val
stijos gubernatoriui Dwight H. 
Green’ui.

Smetonai Chicagon atvykstą 
iš Clevelando, kur jie buvo su
stoję kelioms dienoms.

Maišytas Atsinešimas.
Buvęs Lietuvos prezidentas 

Chicagoje priimamas maišytais 
jausmais ir atsinešimu. Tauti
ninkai, kurių partijos lyderiu 
Smetona visą laiką buvo, ir ku 
rie jį rėmė per jo 14 metų rė
žimą, yra vienintelė frakcija į 
priėmimą pasinėrusi su “kurni 
ir dūšia”, nors ir tarp tų yra 
tam tikras skaičius, ypač tarp 
žymesniųjų veikėjų, kurie nie 
kada su valdžios įgijimo meto
du, kurį Smetona panaudoju 
1926 matais, niekad nesutikę 
ir nenori užmiršti šiandien.

Bet Chicagos lietuvių didžiu
ma, kurią sudaro pažangieji, ii 
katalikai, šiame priėmime ofi 
cialiai nedalyvauja. Ši visuome
nės didžiuma pradedant Gruo
džio 17 d. 1926 m. atvirai be 
jokių kompromisų pasisakė 
prieš užgyrimą Smetonos rėži 
mo ir savo nusistatymo nepa
keitė.

Rooseveltas “Nedalyvaus”.
Justinas Mackevičius, kuris 

yra Smetonos priėmimo komi
teto pirmininkas, vakar gave 
laišką iš Prezidento Roosevelto 
kuriuo jis praneša “negalėsiąs 
atsilankyti” į bankietą sekma
dienį. Komitetas buvo pasiun
tęs jam užkvietimą. Mr. Roose
veltas parašė, kad jis Smetonos 
kalbos pasiklausys per radiją.

Kaip jau buvo pranešta anks
čiau, Smetona pasakys 15 mi 
nučių kalbą angliškai sekmadie 
nį iš bankieto salės, kurią vi
sai Amerikai transliuos NBC 
Mėlynasis tinklas (Chicagoj 
kalbą perduos stotis WENR). 
Kalba prasidės 6:45 vai. vak.. 
Chicagos laiku.

Posto Pareiškimas 
Bankieto Komitetui
PAREIŠKIA, KAD NEDALY

VAUS SMETONOS PRI
ĖMIME

Atsisakydamas dalyvauti A. 
Smetonos priėmimo iškilmėse, 
Dariaus-Girėno Postas No. 271, 
of the American Legion, pa
siuntė Banketo komitetui seka
mo turinio laišką:

“Chicago Lithuanian 
Committee
4192 Archer A ve., 
Chicago, III.

“Gerbiamas Tamsta:
“Atsakydami j Tamstų laiš

ką, turime garbės pranešti, 
kad Amerikos Legiono Da
riaus-Girėno Postas svarstė 
savo susirinkime Tamstų ko
miteto kvietimą dalyvauti p. 
Ą, Smetonos priėmimo iŠkiĮ- 
mėse, ir nutarė duoti tokį at
sakymą :

“Musų Postas visai nebuvo 
kveičiamas prisidėti prie su
darymo komiteto, priėmimui 
p. A. Smetonos, nors mes 
esame organizacija, suside
danti iš 375 narių.

Kovojome pereitame Pa
saulio Kare už mažųjų tautų 
laisvę (tarp jų ir už Lietu
vą) ir ne vienas iš musų 
draugų paaukojo tam kilniam 
tikslui savo gyvybę, todėl 
Darius-Girėno Postas jaučia, 
kad šiame iškilmių programe 
Tamstos apsieisite be musų 
organizacijos.

Su augšta pagarba,
A. H. Kasper, Commander, 

Darius-Girėnas Post No. 271, 
American Legion.”

DEMOKRATŲ LYGOJ ĮNEŠĖ, BET NENU- 
TARE DALYVAUTI SMETONOS BANKIETE

Įnešimas Privedė Susirinkimą Prie Karštų 
Diskusijų

Chicagos Lietuvių Demokra
tų Lygos susirinkime, antradie
nį, buvo įnešta pasiūlymas, kad 
Lyga nubalsuotų oficialiai da
lyvauti Antano Smetonos priė
mimo bankiete, bet pasiūlymas 
susitiko su stipria opozicija ir 
jis liko nenubalsuotas. Vadina
si, kas norės, tas bankiete da
lyvaus, bet ne organizuotai.

Susirinkime dalyvavo atsto
vai iš visų Chicagos lietuvhi 
demokratinių klubų, taip pat ir 
iš Indianos. Dalyvavo taip pat 
visa valdyba ir egzekutyvės ta
rybos nariai. Iš pol’tinės pa- 
žvalgos visi tų pačių minčių — 
visi geri demokratai, bet kada 
iškilo Smetonos bankieto klau
simas, tai pasirodė, kad tuo 
klausimu dalyviai turi įvairias 
nuomones.

Neita prie balsavimo
Diskusijos tęsėsi ilgai ii 

karštai. Buvo prieita net ik 
to, kad vieni antrus ėmė dikta
toriais vadinti. Po tolimesnio 
ginčijimosi pasidarė aišku, kad 
balsavimas neatneš sutarimo. 
Tad taip ir palikta.

Priėmė du naujus klubus
Susirinkimas laikyta Po- 

pell’io salėj, 4956 S. Western 
avenue. Raportai iš Lygos vei
kimo parodė, kad organizacija 
plečiasi ir auga savo įtekme po
litiškame gyvenime. Ji turi gi
na daug pasižymėjusių, gerų 
veikėjų. Siame susirinkime 
įvesdinta du nauji klubai: Lith- 
uanian National Democratic 
Club ir 9-to Wardo Lietuvių

VAKAR CHICAGOJE
• Pennsylvania-Central Air

lines vakar pradėjo operuoti ke
leivinius lėktuvus tarp Chica- 
gos-Grand Rapids ir Traverse 
City, Michigane.

• Siuvykloje, adresu 2850 
South Ridgeway avenue, pasi
korė 61 metų sargas, Frank Da- 
nek.

• Northwestem traukinys 
prie Raven Street ir Northwest 
Highway užmušė 16 metų laik
raščių pardavėją, Douglas Co- 
dy, 6187 Northwest Hwy.

• Iš Standard Oil Co., namo 
12-to aukšto iššoko ir užsimu
šė 51 metų stenografe, Mynette 
Fitzgerald, 7907 Drexel avė.

• Chicagos SL Luke ligoni
nėje guli Will Hays, taip va
dinamas filmų pramonės “dik
tatorius” iš Hollywoodo, Cal.

• Adresu 518 N. Oakley bul
varas, buvo rastas nušautas ar 
nusišovęs 88 metų senelis, Ed- 
ward Hahn.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”




