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No. 55

Italija Protestuoj a Blokadą Anglams
BLOKADA GRESIA BRITANIJOS IR ITALI

JOS SANTYKIUS NUTRAUKTI
TALKININKAI LEIDOTl-kai LAIVŲ 

PARGABENTI ANGLIS ITALIJON
ROMA, Italija, kovo 4. — 

Naktį į šeštadienį talkininkai, 
britai ir francuzai, pradėjo 
vykdyti blokadą Vokietijoj 
anglims gabenamoms į Italiją.

Sekmadienį Italijos vyriausy
bė įteikė protesto notą britų 
ambasadai Romoje. Nota sako, 
blokada esanti nelegali. Ji sa
ko daugiau: blokada gali už
gauti Britanijos ir Italijos eko
nominius ir politinius santy
kius, kurie buvo užmegsti 1938 
metais vadinama < “džentlema-- 
nų« sutartimi”.

Tai jau . reiškia grąsinimą 
nutraukti diplomatinius ryšius. 
Kol kas grąsinimas pasilieka 
tik grąsinimu.

Kai Britanija paskelbė, kad 
blokada įeis galion naktį į šeš-

jos laivų su anglių kroviniais 
ruošėsi išplaukti namo. Bloka
da sulaikė juos. Bet Britaniją 
dar leido šitiems laivams par
gabenti anglis Italijon.

Anglių blokada turi didelės 
svarbos Italijai. 1939 metais 
ji importavo 11,000,000 tom] 
anglių. 60 nuošimčių viso kie
kio gauta iš Vokietijos. Nors 
Italija ir Vokietija turi bend
rą sieną, tačiau geležinkeliais 
nestengiama viso reikalingo 
anglių kiekio iš Vokietijos Ita
lijon pasiųsti. Ypač Vokietijai 
stinga vagonų. Be to, geležin
keliais gabenamos kitokios 
prekės ir reikmenos.

Todėl anglių dauguma iš Vo
kietijos buvo gabenama lai
vais. Dabar talkininkai šitą

tadienį, Amsterdame 14 Itali- kelią nutarė uždaryti.

BRITANIJOS KARIUOMENĖ SUKON
CENTRUOTA ETIOPIJOS PASIENY

LONDONAg, Anglija, kovo 
4. — Kolonijų njftiisterija pa
informavo, kad Britanijos ka
riuomenės dalys iš įvairių Af
rikos sričių yra sukoncentruo
tos prie Kenya, britų koloni
joj, kuri siejasi su Italijos 
Etiopija.

Kariuomenės koncentravimą c-

kolonijų ministerija apibudino 
kaipo normalią karo laikų at* 
sargą. Tačiau stebėtojai turi 
omenėje fašistą' pyktį dėl blo
kados Vokiettijos anglims ga
benamoms į Italiją.

Jeigu Mussolinis pradėtų 
barškinti ginklus, tai britų ka
riuomenė jau yra Etiopijos pa
sieny.

Britanijos biznieriai 
jaučiasi “skriau

džiami”
MADONAS, Anglija, kovo 

4. -A Anglijoje ryšium su ka
ru tapo išleisti patvarkymai 
reikalaują, kad samdytojai pri
imtų atgal tuos samdinius, ku
rie buvo pašaukti karo tarny
bos ir . sugrįžo iš jos. Be to, 
patvarkymai reikalauja padėti 
darbininkus į buvusias jų vie
tas arba bent ne prastesnes.

Biznieriai nusiskundžia tų 
patvarkymų “skriaudžiami” 
esą. Jau keletas įvykių pasitai
kė, kuriuose sugrįžusius iš ka~

Gelbės Lietuviams 
Pildyti Income 
Taksy Blankas

INTERNAL REVENUE 
INSPEKTORIUS BUS 

“NAUJIENOSE” 
KOVO 4 IKI 9

Kovo 4 iki 9 d. “Naujie
nose” kasdien nuo 9:30 
v. ryto iki 5:30 vai. po 
pietų bus U. S. inspekto
rius p. A. B. Walonss kuris 
jums padės išpildyti 
193^įplaukų blankas. Su~ 
sinalbėsite su juo lietu
viškai, nes jis yra geras 
lietuvis.

Už jo patarnavimą mokė
ti nereikia. —“N.” adm.

riuomenės darbininkus samdy
tojai mėgino padėti į pigiau 
apmokamus darbus, tačiau dar
bininkai iškėlė bylas teismuo
se, reikalaudami pildyti įsta
tymus.

Kermit Roosevelt 
vytys j Suomiją

LONDONAS, Anglija, kovo 
4. — Kermit Roosevelt, buvu
sio J. Valstijų prezidento The- 
odore Roosevelto sūnūs, pain
formavo spaudą, kad artimoje 
ateity jis vyks į Suomiją, va
dovaudamas tarptautinei bri
gadai, su rusais kariauti.

Anglijos vyriausybė, kuriai 
jis tarnauja, pakėlė jį į pulki 
ninkus.

Suomiai svarsto tai
kos su rusais 

klausimą
PARYŽIUS, Frnacuzija, ko

vo 4. — Diplomatiniuose sluok
sniuose kalbama, kad Vokieti
ja ir Skandinavijos šalys daro 
spaudimą įx Suomiją, raginda- 
mos ją taikytis su Rusija. 
Švedija ypatingai darbuojasi 
tuo tikslu.

Rusijos eoknominė padėtis 
pakrikusi. Rusijai reikia sau
goti kitus savo rubežius. Tai
gi Stalinas norėtų taikytis. Bet, 
žinoma, jis nori laimėjimo, no
ri parodyti, kad ne veltui rau
donoji armija kariavo. Jisai 
sutiktų taikytis kompromisu 
— padaręs šiokių tokių nuolai
dų ir gavęs jų iš Suomijos.
Nors oficialiai neskelbiama, 

|bet gandai plinta, kad Suomi
jos vyirausybė svarsto taikos 
pasiūlymus ir galimumus.

SHENANDOAH DUMBA Į KASYKLĄ
T
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Finn tire kėeps 
Russians from 
Crossing ice

NaOJIENV-aCME Teiepnoto
Žemėlapis, kuris parodo karo frontą, kur tarp suomių ir rusų eina smarkus 

mūšiai.

Redsdrsve u p i 
raiiwov$(roads

__ Soviet seįiurė of 
iį fort kere opened

1 Ortgjnol , 
front,Feb, 1

Indijos mosulmonai 
protestuoja

m,, '■y..
NEW DELHI, Indija, kovo 

4. — Plačioji visuomenė užsie
niuose yra įgijusi nuomonę, 
kad visi Indijos gyventojai no
ri gauti nepriklausomybę, o 
Britanija nesutinka ją duoti 
jiems. ,

Tikrovė betgi kur kas pai
nesnė, nei įgytas įspūdis. In
dijoje pav. gyvena apie 90,- 
000,000 mosulmonų, kurie ne
pritaria Visos Indijos Kongre
sui. Faktinai mosulmonai pra
šo Britaniją ' apsaugoti juos 
nuo Visos Indijos Kongreso 
užsimojimo dominuoti šalį..

Be to, mosulmonai aiškina, 
kad kartu su kitomis mažumos 
grupėmis jie sudaro daugiau 
nei pusę Indijos gyventojų. 
Taigi Kongresas tikrumoje ne
atstovaująs nė pusės šalies gy
ventojų, o kalba visos šalies 
vardu.

Ir mosulmonai įspėja: jeigu, 
girdi, Kongresas pasidarytų 
politiniai dominuojanti spėka 
šaly, tai Indijoje kiltų civilis 
karas.

Apdraudos išmokėji
mai pašoko augštyn

WASHINGTON, D. C., kovo 
4. — Sočiai Security Board 
praneša, kad dėl pramonės at
slūgimo ir bedarbių skaičiaus 
padidėjimo išmokamos nedar
bo apdraudos sumos pašoko 
augštyn 34 nuošimčius.

Sausio mėnesį nedarbo ap
draudos išmokėta kuone $41,* 
000,000. Ją sakytu laiku gavo 
kas savaitė vidutiniai 877,000 
darbininkų.

Pramones atslūgimas pasiro
dė visose valstijose, išėmus 
Maine ir Oregon.

BRUSSELS, Belgija, kovo 4 
— Jeigu Belgiją apimtų karas 
ir tektų gyventojus iš pasienio 
evakuoti, tai susidarytų dide
lių sunkumų. Belgija yra tirš
tai apgyventa, ji neturi tokių 
plačių žemes ūkio plotų, kokius 
turi kitos šalys.

Kamara

...
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SHENANDOAH, Pa., kovo 
4. — Lietus susilpnino param
sčius apleistos anglių kasyklos, 
kuri arndasi po Shenandoah 
miestu. Mieste, 16 blokų plote, 
žemė nusėdo 18 colių. Dubi- 
mas dar tęsiasi.

Policija pašalino gyventojus 
iš dumbančios apylinkės. Vals
tijos policija atvyko vietos po
licijai padėti tvarką palaikyti.

Kai kurie namai sugriuvo. 
Kiti, stipresni susprogo. Iš

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

žmonių kol kas niekas nenu
kentėjo, bet turtui jau pada
ryta daug žalos.

Gaso ir vandens vamzdžiai 
sulužę, elektros ir telefono lai
dai nutraukti ir susisiekimas 
telefonu ir telegrafu pakrikdy- 
tas.

Tarpe pastatų, nukentėjusių 
dėl įdubimo, yra ne tik priva
čios rezidencijos, bet ir biznio 
patalpos, ir miesto mokyklos.

VĖLESNI PRANE
ŠIMAI

t

Viborgas dar tebėra 
suominį rankose

• s ... , .. , \.i... • , ',

HELSINKIS, Suomija, kovo 
4. .— Ką peranksti laidoja, tas 
ilgai gyvena — posakys kal
ba. Raudonoji .armija planavo 
paimti Vibprgą ir suteikti jį 
Stalinui kaipo i dovaną raudo
nosios armijos ir raudonojo 
laivyno 22, metų sukakties pro
ga.:'• '
f Praėjo Savaite ir jau kita, o 
pirmadienį suomių pranešimas 
sako, kad Viborgas tebėra jų 
rankose. Niekas beveik neabe
joja, kad rusai Viborgą paims. 
Maskva buvo paskelbusi, kad 
geležinkelio stotis pietinėje 
miesto daly jau paimta. Tačiau 
vėlesni pranešimai rodo, kad 
didžioji sovietų armija vis ne
stengia riešuto perkąsti.

Pirmadienį, Suofnijos karo 
pranešimas kalba, trys rusų 
atakos prie miesto atmuštos. 
Be to, rusų atakos šiaurėje 
nuo Lagoda ežero ir tolimoj 
šiaurėje, Petsamo fronte, taip
gi atmuštos. 1,200 rusų žuvo 
šituose frontuose.

---- X---- X---- X----
MASKVA, sovietų Rusija, 

kovo 4. —-Gaunamais Čia pra
nešimais raudonoji armija ap
supa Viborgą. Nukirtę reik
menų parupinimą, rusai paims 
miestą.

Slaptos Kinijos or
ganizacijos remia 

vyriausybę
CHUNGKING, Kinija, kovo 

4. -— Kinijoj per šimtmečius 
veikė slaptos organizacijos. Jų 
įtaka politiniame ir ekonomi
niame šalies gyvenime kai ka
da būdavo labai stipri.

Paskutiniuoju laiku slaptos 
Kinijos organizacijos išėjo vie
šumon ir sudarė sąjungą 
Chiang Kai-sheko vyriausybei 
remti jos kovoje su japonais.

Apskaičiuojama, išėjusios 
viešumon slaptos organizacijos 
turi apie 20,000,000 narių.

Lenkai dirba Vokie
tijos ukius

Daugiau kariuome
nės atvyksta į Vo

kietijos frontą
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 4. — Frančuzijos karo prar 
nešimai sako, kad daug nacių 
kariuomenės siunčiama į Sicg- 
friedo liniją vakarų fronte.

Ghicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; temperatūra ma
žai pasikeis; sąulė teka 6:20 v. 
r., lėidžiasi ^:44 v. v.

BERLYNAS, Vokietija, ko- 
vo 4. — Apie 300,000 lenkų 
belaisvių dirba Vokietijos 
ūkiuose. 140,000 lenkių' mote
rų bus išgabentų ūkių darbams 
reiche. Tačiau ir su šitais len
kais Vokietijai reikia dar apie 
600,000 laukų darbininkų.

Kampanija taupyti 
popierą Vokietijoj
BERLYNAS, Vokietija, ko- 

vo 4. — Vokietijoje atnaujin
tas didesniu intensyvumu va
jus popierai taupyti. Suren
kant visą galimą surinkti seną 
popierą ir perdirbant ją į nau
ją reikėsią mažiau medžio nau
jai popierai dirbti.

Septyni metai kai F.
D. Roosevelt yra 

prezidentas
VVASHINGTON, D. C., ko

vo 4. -— Pirmadienį, kovo 4, 
sukako septyni metai kai 
Franklin Delano Roosevelt ei
na J. Valstijų prezidento parei
gas.

Visoj šaly reiškiasi stiprus 
sentimentas, kad prezidentas 
Rooseveltas statys savo kan
didatūrą trečiam terminui. Ar 
jis statys; kol kas nepasakė.

LONDONAS, Anglija, kovo 
4. — Nacių lėktuvas padegė ir 
apšaudė Britanijos pasažierinį 
laivą Domala. Iš 295 Domala 
pasažierių ir įgulos narių 106 
žuvo. Kiti atgabenti į Angliją. 
Išgelbėtieji pasakoja, kad' vo
kiečiai apšaudė juos net kai 
jie, laivui užsidegus, susėdo į 
valtis gelbėtis.

HELSINKIS, Suomija, kovo 
4. — Suomiai praneša atmušę 
tris raudonosios armijos ata
kas, prieš Viborgą. 1,200 rusų 
žuvo kautynėse šiaurėje nuo 
Ladoga ežero.

HELSINKIS, Suomija, kovo 
4. — Suomiai kalba, jų karas 
su rusais dar nė neįpusėjęs. 
Tokios pastabos daromas pasė
koje pranešimų apie V. Vals
tijų atstovo Sumner Welleso 
pasikalbėjimą Berlyne su Hit
leriu ir apie Amerikos ambasa
doriaus Steinhardto pasikalbėk 
jimą Maskvoje su Molotovu.

PARYŽUS, Francuzija, kovo 
4. — Paryžiuje kalbama, kad 
Švedija gali suvaidinti tarpi
ninkės rolę Rusijai ir Suomi
jai taikydama. Francuzai neti
ki, kad suomiai stengs ilgai 
rusų spaudimą atlaikyti.

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 4. — Naujos nacių kariuo
menės divizijos siunčiamos į 
vakarų frontą, sako franeuzų 
karo pranešimai.

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 4. — Ryšium su praneši
mais spaudoje apie vokiečių 
reikalavimus, rišreiktVus S^m- 
ner VVellesui Berlyne, Francu- 
zijos valdžios atstovai sako, 
kad karas turi tęstis toliau.

BERLYNAS, Vokietija, kovo 
1. — Admirolas Raeder pareiš
kė, kad J. Valstijų prekybos 
laivai bus respektuojami visur, 
kur tik galima.

ALTON, III., kovo 4. — Už
gavęs pereitą šeštadienį Illi
nois ir Indiana valstijų dalis 
viesulas (tornado) padarė apie 
$500,000 žalos turtui. Be to, du 
žmonės žuvo, keliolika kitų su
žeista.

— Vokietija atnaujino dide
liu smarkumu atakas prieš 
prekybinius laivus Atlnate ir 
Anglijos pakraščiuose. Nuo 

į šeštadienio iki pirmadienio pa
skandinti septyni laivai. Pra
nešama, naciai užpuolę dar po
rą laivų pirmadienio vakare.

— Britai paskandino nacių 
submarina.

— Holandijoj areštuota gru
pė nacių pritarėjų, kurie duo
davo signalus vokiečiams pa
sieny.

— Rytinėse valstijose, ypa
tingai Naujoj Anglijoj, apyša- 
los audra padalė daug žalos 
pirmadienį.

— Paryžiaus policija arešta
vo 29 komunistus.

Welles atvyko Į 
Šveicariją

BASLE, Šveicarija, kovo 4. 
— Prez. Roosevelto pasiunti
nys, Sumner Welles, pirmadie
nį atvyko j Šveicariją. Jis to
liau keliaus į Paryžių. Welles 
įgijęs įspūdį pasikalbėjime su 
Hitleriu ir kitais naciais, kad 
vokiečiai šiuo laiku nėra linkę 
taikytis.

WASHINGTON, D. C., kovo 
4. — J. Valstijų Teisingumo 
Departamentas prieš kurį lai
ką iškėlė bylą Amerikos Dak
tarų Draugijai, dviems jos 
Skyriams ir 20-čiai draugijos 
viršininkų. Kaltino draugiją 
nusižengus Shermano prieš- 
trustiniam įstatymui, nes ji 
mėginusi sulaikyti veiklą gru
pės asmenų Washingtonc, ku
rie kooperatyviai stengėsi savo 
sveikatos reikalus aprūpinti.

Distrikto teismas atmetė iš
keltą bylą. Bet dabar augštes- 
nis, Apskrities Apeliacijų Teis
mas pakeitė pirmą sprendimą 
ir įsakė Distrikto Teismui iš 
naujo nagrinėti bylą.

DETROIT, Mich., kovo 4. — 
Kunigas Coughlin, paskilbęs 
Amerikos fašistų šalininkas, 
mato komunistus darant pro
gresą. Kalbėdamas sekmadienį 
jis pareiškė: Leninas, Trockis 
ir Belą Kuhn galėjo nesuprasti 
itkybos svarbos žmonėms val
dyti. Dabartiniai Maskvos val
dovai suprantą tai.

Coughlin sako, komunistų 
besivystanti tikyba esanti ma
terialinė. Ji vis gi geresnė, ne 
kad visiškas tikybos paneigi
mas. i

PILDOM
INCOME

TAX
BLANKAS
KASDIEN NUO 8 V. 
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ŠL1UPTARNIAI
Istorinis romanas iš AiperĮkps lietuviu gyvepijpo tais laikaig, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (‘^šiiuptamių’’) 
ir katalikų (“kiyžokų”); r _____________

Šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui šliupui 
------------------------  AL. MARGERIS -------------------------

(Tęsinys)
balsas, rodos, 
kokią karštą

Ko| nies gia 
rūpintis pę 

daug pinigų

Pakilo Antano 
kad jis čia butų 
prakalbą sakęs.

—Taip, Rokai, 
gyvename, turime 
vien tik tuo, kad
uždirbus, sutaupius ir savo tė- 
vyškėn dažnai siuntįnėjus, Ne. 
Mes turime matyti ir jausti ne 
tiktai save, savo šeimas, savo 
gimines, savo draugus, savo tė
vynę, bet drauge ir šitą kraštą, 
kuriame prieglaudą gavome, lai
svę radome ir turime progų 
mokytis, šviestis ir kultūringais 
žmonėmis tapti. O čia tų pro
gų, Rokai, yra tiek ir tiek. Tik, 
žinoma, reikia gerų norų, enei> 
gijos ir ryžtingumo pirmyn

venimo ieškoti.

Sveikata Ligoniams
Knygelė, 
visokių 
žiedų ir

kuri aprąšo apie 350 
žolių, medžių žievių, 
šaknių su nurodymais 

delko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų ir orlaivyųų, kurie dabar da
lyvauja mūšiuose jų kelių toliai įr 
tt. Tas viskas parodoma spalvuotu 
žemUpiU- Kąipa 35p, 3 setai už

M ZUKAITIS
334 DEĄN BLVD, 

SPENCERPORT, N. Y.

$1.

Rokas pakraipė galvą. Jo lu* 
pos krutėjo, bet jis nieko nesa
kė.

—Kiekvienas typjpie tapti 
Šios antrosios $ąvo tėviškės pįr 
lięčiais jr pąvy^jngais gyvęyto- 
jąis, Kas gi, kad tenka nuims 
gyventi šitoje, o ne anoje puse 
je Atlanto? Mę$ vis tiek gyve
name toje pąčipje žemėje, po 
ta pačia saule ir žvaigždėmis. 
Tąti ir bukime žmonėmis, o ne 
tik mašipoinis dolerius kalti ir 
savo tėviškėn siųsti. Mokykimės 
iš šjto krašto gerųjų, pažangių
jų žmonių, dirbkime ir kovojei? 
ijie sy jaią draugėj. Jąuskimės, 
kol čia gyvename, vienoj nuo- 
širdžinj šeimoj esą. Tada visi 
geros valios amerikiečiai, šio 
ląisvp krąšto gyventojai, gerbs 
mus, gėrėsis mumis ir padės 
mums, kaip tikriems savo bro
liams.

Roko ausis linko arčiau An
tano lupų. Matyli, kad jam to
kie nuoširdus žodžiai labai pa
tiko.

—Pirmus pilietybės popierius 
aš jau turiu, o prieš kitus pre
zidento rinkimus gausiu ir an
trus, vadinasi, paskutinius — 
pilnus. Tada ir busiu šio krašto 
pilietis — pilnas gyventojas. A, 
Rokai, pilnas gyventojas krašto, 
kur nėra nei carų, nei kuni
gaikščių, nei pagaliau kitokių 
oievo pateptų tironų ir veitč-

gus žmogus kalba apię musų, 
darbininkų, .yeikąlys: vienybę, 
sus.pratimą, apšyietą, meilę ąr? 
timo, meūę kaiipypo, — žodžiu, 
visų žmonių gerovę, visų žmo
nių laimę. Jis perėja ųeąpykap< 
tos, šmeižto ię kęrštp, b®t la
kina žmones meilės, brolybės ir 
lygybės. A, Rokai, kad kun.gąį 
taip gražiai ir teisingai žmones 
mokytų, kaip šitas brangus mu
sų vadas, tikras Markso sekėjas,

angliuką-

tik išbusi 
turėsi iš-

Galvos Skaudėjimo i,irko» ■ - __ vnzinvima. O neseniai
U.i Vargintojai!

Blogas galvos ėkąučlėjimąs sugadiną nusi
teikimą... padaro visai serganti! 0 ‘ _‘
daugelis Žįmųnių kenčia nuo galvos sjtaųdd- 
jlmo nerelj(ąlinga|, dėlto, kad nežino tikros 
priežasties.
Kąi tylią kartą tąu skaudas gąĮvą, patik
rink pats save. Giil ^au reikalingas tikrai 
gerąs palęngvinipiąs tietyarkiai ve|^lančiij 
vidurių. Ir jeĮgu |as yrą, (ai ipąža ĘK-Lajc 
plytelė sutelks tau didelę pagalbu.
Ex-Lax yra labui patikimas liuosuotojus. Jis 
yra efejąjnjm velklhie. bet taip pat ir 
šyeliĮUS. Jis dpoa'a rezultatus bo jokių ifisi- 
tsmplnių ir nesmagumų.
Bp to, Ę|c-jL>ax yra mul mus priimti. Jis gar
dus kaip skanus šokoladas. Jus galite gautt 
dėžute kiekvienoje yaistiiiėje už 10 centų 
arba ųž 2$ eeųtu?.

vi egi

SAUGOKITĖS I’A MĖGDŽIOJIMU i 
ATSISAKYK IT J| PAKEIČIANČIU!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax t 
IslJSmėkite raides “E-X-L-A-X” ant 
dSžutds ir kiekvienos plytelės. Kad 
gautuipčt gerąs pasekmes, reikalau
kite oriffinalio Ex-Lai.

GĘRB. Naujienų skaityto- 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti ( 
tas krautuves, kurios 
skelbtųsi Naujienose.

Pakįlo Antano galva, išsipūtė 
krutinę, o Rokas džiaugiasi An-

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

— Pjer kitus prezidento rinki
mus, manau, kad tikrai kandi
datuos garsus darbo žmonių va
das — Dębsąs. Ą, tąi ajiųogug, 
tai žmogus, Rokai1! x PąiĮiątyšj, 
išgirsi jį kalbant, tąi gėrėsįesi ir

teisingų, šviesių ir kilnjų žmo-

Jeigu neturi pinigų, kreip 
kis j Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St,
CHICAGO, ILL,

T**--

pasišventimą, žodžių tariant, su 
visą siela ir kimu darbo žmo
nėms atsidavimų. Išgirsi jo pra
kalbas. A, tai ne kunigų pamok
slai, kur viskas prasideda ir bai
giasi su velnio mandtybėmis ir 
pragaro kančiomis, šitas bran-

į mano iš- 
važjąyimą. Q Reseniąi buvo da- 
sipįrkęs, nąujus kluonus ir tvar
tus pasistatęs, bet dar, mat, ne
pakanka. O kiek prisikalėdoja? 
Kięk ujkininkai priveža vežimų 
dpbilų, Šieno, bobos gi prineša 
paršiukų, ančių, žąsų, sūrių, 
sviesto... Ir gyvena vienas. Kad 
nors turėtų pačią, vaikus, kaip 
aš arba tu, Antanėli, tai ne taip

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
— įvyks —

Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALĖJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Dr. V. E. SIEDL1NSK1
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

toks...
Roąųs Žiurėjo į Antanų, tarsi 

į kokį pranašą.
—Turiu, Rokai, būtinai turiu 

gauti ųmiuosius popierius, kad 
galėč-ap balsy o j už šitą bran
gų žmogų į Amerikos pręzitieiir 
lūs!

Antanas—gijų požemių kųp 
mis, k mis iškasa anglis, syką 
mašinas, apšildo namus, dabar 
tikrai jautėsi galingas, nors iš 
viso byvo tik juodas 
sys...

—O tu, Rokai, kai 
čia du metu, tuojau
siunti pirmuosius popierius, pa
skui gi, po trejų melų, gausi 
antruosius, na, ir busi šito didė
jo krašto pilietis, pilnas gyven
tojas. Supranti?

Rokas palingavo galvą,
—Bet žiūrėk, Rokai, kaip 

aukštai saulė jau pakilusi. Ne
trukus turėsime eiti namo. Mi- 
selė jau turės pietus priruošu- 
si. A, Rokeli, puikią šeimininkę 
mes turime, puikią. Laisva, teb 
singa, labai priežiuri. Maža to
kių tėra,

—Tąip ir aš manau, Antanė
li. Aukso, gryno aukso žmona. 
Bažnyčion, matyti, neina, bet 
tokia teisinga, tokia gera ir nuo
širdi. Kaip angelas. Užmokės 
jai už gerus darbus dievas, už
mokės.

—Et, Rokai, į tuos pomirti
nius užmokesčius nei aš tikiu, 
nei ką. Man atrodo, kąd tai yia 
tik pasaka, — labili sukta, ap
gaulinga pasaka.

—Antanėli!
—Nusiramink,

klausyk. Štai, jeigu pomirtiniai 
atpildai butų tikrenybė, sakau, 
faktas, tai kunigai ir ponai vi
sus turtus vargdieniams išdalin
tų, o patys basi vaikščiotų, jr 
maitintųsi duona su druska. 
Juk palyginti sy amžių amžiais, 
kuriuos, sako, gausią daugyje 
gyventi, ką gi šitąs trumputėlis 
gyvenimas tereiškia. Ką gi? 
NjęJ>o, ir tiek, Q vis dėlto jie

H'

a

T

CRANE COAL C0MPANY
5332 Long Avęnue
Telęfonąs PORTSMOUJH $022

POCAHONTAS Minp Rųn iš geriausių mąinų, 
daug dulkiu išimta Perkant ’ $7.65
5 tonus ar dąųgiąu ....... .............. f
Petroleum' carbon coke $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ "

Sales Tax ekstra.

rijusioje vietoje, prie didžiojo 
altoriaus, bažnyčioje pasodiną 
ir nuo pamokslų mielai at|ęb 
tižia, Tik vargtiięnius, tokius, 
kaip tas pasakų Jėzus, tai jie

krauna, negu tie, kurie į pomir
tinius atpildus netiki ir dangaus

r ssRvict/iNG. ’

HOUSEHOLD LINĘNS ‘ PATTERN 2498

No. 2498^-IŠ5iuvjnėjipĮaĮ Baltiniame

džiausiu ryžtingumu, stačiai į- 
nirtimu turtus kraudami, sako
si, tikį Jėzų — tą pasakišką j 
ębrėjų (žydų) vargdienį prana
šą! Man regis, kąd nieku guvu 
kųpigąi negali nųpširdžiai tikė
ti. Jęzų, kuris, sąko, jokių tur=- 
Jų neturėjęs ir vjsąi nesirūpinęs 
j lips įsigyti jr jų malonumuose 
šildytis. Kaip lik priešingai, Jė
zus, sako, labai baręs ir net su 
botagu iš bažnyčios vijęs turtin
gus muitinįnkus, — vijęs, sako, 
kaip nusipenėjusius galvijus ar
ba meitėlius, kad nebiauriolų 
dievo namų! O musų kunigai? 
Ar jie bara ir botagais vanoja

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DĘPT 
| 17$9 So, Hąlstęd 9h <WW>, HL

Čia įdedu 10 centų ir prašau ątaiųstl man Pavyzdį No

AdF«$aę

Miestas ir valstija..

No. 2498

I Vardas ir pavardė

kia duris į dangų, nes juk visi 
žinome, kąd kupranugaris pro 
adatos auselę neišlįs, kąd čia ir 
dar tąip! O vis dėlto, pradėjus 
nuo kunigo ir baigiant pačiy- 
popięžium, visi turtus grobią, 
kaip tik {manydami. Vadinasi, 
į dangaus buvimą, jo grožybes 
ir linksmybes netiki. O netikė
dami, stengiasi čia, žemelėje, 
tas grožybes ir linksmybes tu-

—Gal būt, Antanėli, kad tų 
čia teisybę sakai. Štai, kad ir 
musų prabaščjus, rodos, jąu ir 
taip labai turtingas, matytum,

Rokas kandžiojo itsą.
Aš mąnąų, aš ę§u giliai| įsi t b 

kinęs, Rokai, jog visas musų 
gyvenimas, visi įpusų darbai, jų 
atranka, įyąrtimmAS ir ątpi’das 
prasideda ir baigiasi čia — čia, 
-- pirštu ppdę jjs į žęmę, Re j

• —Tųi tu, Aųtanelį, jau nęŲę< 
tiki, kad dangus yra?

TrrKain aš turėčiau tikėti, kad 
patys kunigai jau seniai nebeti
ki? Juk bažnyčios moksjąs sa
ko, kad kupranugariui yra len
gviau prp adątps ąusclę išlįsti, 
ųęgų turtiųgaių (įąugun patekti. 
Vadinasi, turtas lręjd>te užtręų-

• •. r

Šypsojo Antangs, — kad augin
tų naujus kraštui piliečius, kad 
ruoštų jaunus, stiprius narius į 
darbo eiles, kad, pagaliau, žino
tų tėvo rūpestį, vargą... Dabar 
— nieko.

—Pamanyk, Antanėli, mano 
septynetas, o tavo trejetas! O 
ką mudu turime? Kas neša mu
sų šeimelėms paršiukus, auti 
Žąsis?

—Et, Rokai, teisingai liaudies 
pasakyta, kad kareivio duona 
kruvina, elgetos purvina, o ku
nigo sviestu tepta. Bet tegu jie 
valgo, kuo geriausiai valgo, aš 
jiems nepavydžiu. Juk geras 
maistas kiekvienam žmogui rei
kalingas, 
kimo ir 
tik labai 
dįeniams

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY

and MIDWIFE
6630 S. VVęstern ąv.

Telefonas:
HEMLOCR 9252

Valandos nuo 10:00 v. 
ryto iki 5:00 v. popiet 
Nuo 6:00 iki 0:00 vak. 
Treč. Ir Penktad. nuo 
12:00 Iki 5:00 ir 0:00 
iki 0:00 vai. vakaro

Aeštad. ir Sekm. pagal 
nutarti.

AKIŲ SPECIALISTAI

kad palaikyti stiprią 
proto sveikatą. Man 
pikta, kam jie varg- 
sako, kad už neturtą, 
ir vargą dangaus ka-

(Bus daugiau)

BUTKUS
VVILLIAM A. POKORNY, 
UNDERTARING CO., Ine.

Laisųiųotas Patarnavimas Dieną 
ir Naktį

7 JO WĘST 18th STREET 
Tel. CANAL 3161

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas, 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVp 
Ofiso va|.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

L645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—1' 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadiv- 

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

.■iywjy n j ■ ii!wi■ ............... .........

Klausykite musų radio programą Antrądiepio ir šeštadienio ryt- 
me#Uifc 10:00 vai. ryto iš ]V. H. L P. stoties (1480 K.) 

ąą POVILU ŠALTIMIERU.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBVLANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonas LĄFAYETTE 0727

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI
Chicagos, J
Cicero *
Lietuvių S 
Direktorių " 
Asociacijos

J i

Ambuląnce 
Patarnavi
mas Dieną 

ir nąktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MĮĘSTO 

DALYSE
įimnimiHiiiiiiaiiaiiiiiiimiiiif

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Ąvenue Phopę Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Ąve. Phpnę Grovęhill 0142
|410 South 49th Coyrt, ęiciero Phojię Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Cąliforpja Ąvenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street VAROS V410

Yards 1139
Yards 1188

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1046 West 46th Street Yards 0782

S, P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Ąvenue

- ■’>*■ '.-.V. ■ ■

LACHAWIC£ ĮR SUNŲ^
^314 West 23rd PĮące phone Canal 25J5
SKYRIUS: <2-44 Ęąst 108tb Styeet Tel. Pullman J270

’ ' . -Vr • 7 r

. ................... ... ........................... ibi....... .. i ......................................... i ...................... j j ■ ■ ................ . 1 ■

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI

Kiti Lietuviai^ Daktarai
Ofisąs Canal 7329 Res, Seeley 0434

Dr. Peter John
Bartkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 W. Cermak Road 
Ofisas atdaras: 2—4 p. p. ir 7—9 vak. 

ir susitarus.

8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Drauguos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122 .

DR. S, BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER ĄVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nup 6—8:30 vai. vakaro
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6° yak.

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

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

?4Q0 WEST AJADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Telefonas SEELEY 7330 
N>mų telefonai B|ninfiwiclc 05$7

Te). YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
8343 S. HĄL8TED Sf.

p

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

Ofiso valandos: nuo Į—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų. 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

j

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CĄNĄL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Centrai 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

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

v

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn SL 
fcamb. 143Į-1434-Te). Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted S t. 
Vąįandps vakarais ųuo 6 iki 8:30 

Tęlėfęnas YARDS «8Į8 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais-?- 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Deąrborn St.
Room 1230

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

Garsinkitės “N-nose

x



Antradienis, kovo 5, 1910 NAUJIENOS, Chicago, Dl.

Ką Žmonės Mano

LIETUVOS FINANSAI
Ar viskas yra taip gera ir teisinga su Lietuvos finansais, 

kaip Lietuvos atstovas pulk. P. žadeikis pasakė 
savo kalboje vasario 18 d. Chicagoje?

Kaip visiems jau yra žinoma, 
vasario 18 d. 1940 m., Randolph 
Auditorijoj Chicagoje, Lietuvos 
atstovas pulk. P. Žadeikis paša* 
kė labai įdomią kalbą. Jis toje 
savo kalboje (kuri b.uvo be ga
lo sunki klausyti dėl perdaug 
negreito kalbėjimo) trumpai 
perbėgo Lietuvos istoriją, o y- 
pač jos kūrimosi vargus po Di
džiojo Karo pradedant nuo 1918 
metų. Nupasakojo Vilniaus at
gavimo istoriją ir dabartinius 
šelpimo reikalus, kurie ’turi vi
siems lietuviams rūpėti, kur jie 
negyventų. Dėl šelpimo reikalo, 
suprantama, čia negali būti 
dviejų nuomonių, šelpti Vil
niaus atgauto krašto lietuvius 
reikia, nes to reikalauja ne tik 
žmoniškumas, bet ir visų musų 
kaipo lietuvių pafrijotinis jaus
mas tą daryti verčia. Todėl su 
(a dalimi jo kalbos aš pilnai su
tinku.

Tačiau kada pulk. P. Žadei
kis pradėjo aiškinti Lietuvos 
ekonominę padėtį ir rišti jos fi
nansines problemas, tai su ta 
dalimi kalbos aš jokiu bildu ne
galiu sutikti. Jis labai išgyrė 
Lietuvos tautininkų partijos fi
nansinę politiku pradedant tuo 
laiku, kada Amerikos J. V. val
džia nuvertino savo dolerį. Kaip 
visiems vra žinoma, Amerikos 
Jungtinės Valstybės nuvertino 
savo dolerį arba, kitaip sakant, 
nuėjo nuo aukso pagrindo ba
landžio mėnesį 1933 metais. An
glijos svarai dar kurį laiką lai
kėsi, bet ir anglai buvo privers
ti neužilgo nueiti nuo aukso,na- 

* - - - - - - -   . _ i - - .

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Sutaisė Dr. D. Pilko. Ji vra tinka- 
miaucia Amerikos lietuviams. Turi 
oaaiškinimus angliškai ir žodynėli.

KAINA $1.00
Galima gauti “Naujienoje”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago. III., arba Dr. 
D. Pilka, 528 Columbus Avė., Bos
ton. Mass.

grindo. Po Anglijos sekė Fran- 
cija, kuri irgi nuvertino savo 
franką ir taipgi nuėjo nuo auk
so pagrindo.

Lietuvos litas buvo išleistas 
1922 metais, o jo palyginimas 
su kitais pasaulio pinigais bu
vo nustatytas pagal Amerikos 
dolerį, tai yra 10 litų už vieną 
dolerį. Kitaip sakant, miera, 
kiek turi būti auksu padengtas 
litas buvo nustatytas pagal A- 
merikos dolerį. Todėl čia turi 
būti aišku, kad kada Amerika 
nuvertino savo dolerį iki 60% 
senos vertės, tai Lietuvos litas 
pabrango apie 40%. Kitaip sa
kant, kada pirma su nenuver
tintu Amerikos doleriu buvo 
galima nupirkti 10 Lietuvos li
tų, tai kada Amerika nuvertino 
savo dolerį, tai su juo bebuvo 
galima nupirkti tik apie 6 litus. 
Kitaip sakant, Lietuvos litas pa
lyginus su Amerikos doleriu 
pabrango.

Kada Lietuvos litas pabrango 
10%, tai tada visi Lietuvos ūki
ninkų produktai nupigo ne 
10%, bet net du sykiu pasidarė 
pigesni, negu buvo pirm Ame
rikos dolerio nuvertinimo. Koks 
tikslas buvo Lietuvos tautinin
kų partijos vadų palikti Lietu
vos litą ant seno pagrindo, aš 
parodysiu vėliau. Dabar aš pa
duodu ištrauką iš pono Žadei
kių kalbos, kuris pasakė, ką 
pareiškė dabartinis Lietuvos Mi
nistras Pirmininkas A. Merkys:

“Iš kitos pusės Ministras Pir
mininkas nusiskundęs, kad sa
vo produktus tenka parduoti 
perpigiai, o už importuojamas 
prekes tenka mokėti perbran
gia i. To reiškinio tikroji prie
žastis yra, žinoma, karas ir Mi- 
nisteris Pirmininkas Merkys 
nepasiūlė infliacijos ar lito nu
vertinimo, bet priešingai — pa
sisakė prieš pavojingus finansi
nius eksperimentus ir nurodė į 
reikalą išlaikyti lito pastovu
mą.”

Čia gerbiamas skaitytojau

S A l ’ II ENU-ACME Telophotc
LAWRENCE, Kas.—Wil- 

ma Parker, kuri vertėsi but- 
Iegeriavimur kad galėtų pa
dėti savo vyrui, kuris lanko 
Kai įsas universitetą.

TROKU SAVININKAI TĖMYKITE!!!
Naujas Valstijos įstatymas reikalauja turėti Public Lia- 

bility ir Property Damage APDRAUDA
ant visų t rokų po kovo 1 dienos. Dėl žemesnių mokėjimų 

dydžių, lengvų išmokėjimų kreipkitės į

EDW. G. CHERNAUSKAS
1900 So. Union Avė. Tel. CANAL 2183

KLAUSYKIME
ŠALTIMIERO RYTMETINIU

LIETUVIŠKŲ RADIO

PROGRAMŲ

“NAUJIENŲ”
Radio Programai

DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 
JDOMŲS PASIKALBĖJIMAI.

kiekvieną sekmadienį
nuo 11:00 iki‘11:30 vai. ryto, iš stoties 

W.G.E.S., 1360 kilocycles.

prisimink, kad Lietuvos pro
duktai nupigo nebe dabar, ir 
kad Lietuva, ką tik pirko iš už
sienio, turėjo mokėti perbran- 
giai, o ką pardavė, turėjo par
duoti perpigiai. Tas atsitiko 
1933—1934 metais. Tuojau kaip 
lik Amerika nuvertino savo do
lerį 40%, o Lietuva pasiliko ant 
senos vertybės su savo litu, ir 
Lietuvos litas pabrango 40%. 
Tada juk jokio karo nebuvo. 
Tačiau nuo to laiko, ką tik 
Lietuva pardavė, turėjo parduo
ti du sykiu pigiau, o ką pirko, 
turėjo mokėti ne du, bet net 
kai kur tris sykius brangiau. 
Todėl šis Lietuvos Ministro Pir
mininko Merkio aiškinimas, yra 
niekas daugiau, kaip durnų pū
timas Lietuvos žmonėms į akis.

Tiesa, kad šis karas pabran
gino kai kurias prekes, nedėl 
jų stokos, iš priežasties; nebuvi
mo, bet dėl labai sunkių aplin
kybių prekes pristatytų kury jos 
yra reikalaujamos. Ir Lietuvos 
ūkininkai kenčia, jau nebe nuo 
šio karo pradžios, bet nuo 1934 
metų, čia reikia atminti, kad 
Lietuvą pasiekė depresija tik už 
apie porą metų po to, kai Ame
rika savo dolerį nuvertino. Tai 
yra apie 1934—35 metus.
Kodėl tautininkai nenuvertino 

lito?
Lietuvos atstovas pulk. P. Ža

deikis, suprantama, būdamas 
pozicijoje kitaip ir negalėjo kal
bėti, kaip pilnai sutikdamas su 
Lietuvos Ministru Pirmininku 
A. Merkiu, kad dėl visų dabar
tinių Lietuvos finansinių sun
kumų yra kaltas dabartinis ka
ras.* Todėl jisai ir pasirinko Lie
tuvos 22 metų Nepriklausomy
bes apvMkščiojimo proga pa
kritikuoti vieno Chicagos lietu
vių dienraščio redaktorių, ku
ris, girdi, bandęs iš kainų ne
lygumo sudaryti apkaltinimo 
aktą Lietuvos vyriausybei. Gir
di, tas redaktorius rašęs, kad 
Lietuvos ūkininkas kenčia dėl 
jo produktų žemos kainos, ir 
čia yra kalta Lietuvos finansi
nė politika. Lietuva kenčia dėl 
savo aukštos valiutos.

Ką tas Chicagos dienraščio 
redaktorius rašė apie dabartinę 
Lietuvos netikusią finansinę po
litiką, yra tikra tiesa. Aš su tuo 
pilnai sutinku. Su tąja nuomo
ne sutinka tūkstančiai Ameri
kos lietuvių, kurie bent kiek 
nusimano apie finansinius rei
kalus. šitą Chicagos dienraščio 
redaktorių kritikuoti dėl finan
sinės Lietuvos politikos pulk. 
P. žaąįikis pasirinko labai ne
tikusį laiką ir būdą. Juk jei bu
vo laikraštyje rašyta, tai reikė
jo per laikraštį į to redakto
riaus mintis ir atsakyti. Dabar 
gi Lietuvos atstovas pasirinko 
Lietuvos 22 metų Nepriklauso
mybės apvaikščiojimo šventę 
polemikai su neįvardintu redak
torium.

Dabar, kodėl Lietuvos tauti
ninkų partijos vadai nenuverti
no lito tada, kada Amerika nu
vertino savo dolerį?

Nesigilindamas plačiai į įvai
rias versijas dėl stokos laiko ir 
vielos laikraštyje, aš bandysiu 
nurodyti “Naujienų” skaityto
jams vieną iš svarbiausių prie
žasčių, dėl kO Lietuvos litas ne
buvo nuvertintas ir sulygintas 
su Amerikos doleriu. Viena iš 
priežasčių buvo ta. Kaip tik A- 
merika savo dolerį nuvertino 
apie 40% ir tuo pačiu sykiu 
Lietuvos litas pabrango 40%, 
tai Lietuvoje visokie ūkio pro
duktai nupigo ben du sykiu. 
Todėl visi Lietuvos valdininkai, 
kurie gavo savo algas, sakysi“ 
me, 500 litų mėnesiui, tai jie 
tada galėjo tiek nupirkti Lie
tuvos ūkio produktų, kaip kad 
butų gavę 1500 litų per mėne
sį. Kitaip sakant, Lietuvos ūki
ninkas, kad galėtų surinkti 500 
litų dėl valstybinių mokesčių ir 
atmokoj imui bankams skolų> 
turėjo parduoti 1,500 litų vertės 
savo produktų, kad galėtų su
rinkti tik 500 litųt Dabar, ro
dos, yra labai aišku, kas turi 
pelno iš Lietuvos lito pastovu
mo (dėl kurio tautininkai va
dai taip sušilę sielojasi, pelno
si), o kas iš to turi nuostolį. 
Visi Lietuvos bankai, kurie bu
vo paskolinę ūkininkams dėl 
žemės ūkio pagerinimo po 500 
ar po 1,000 litų, dabar turėjo 
puikią progą iš ūkininko išrei
kalauti trigubai. Tiesa, bankds 
tegavo tiek litų, kiek buvo pa
skolinęs. Tačiau jis su tais iš, 
ūkininko išreikalautais litais,' 
kada litas pabrango, galėjo nu
pirkti trigubai.

Todėl tai, kada 1935 metais 
Lietuvą pasiekė taip vadinama 
depresija, tai dėl to kilo ūkinin
kų neramumai. Ūkininkai pra
dėjo streikuoti, kelti riaušes. 
Pasekmė to viso buvo, kad Lie
tuvos valdžia griebėsi karo lau
ko teismų prieš• įį'įjJetuvos ūki
ninkus, reikalą vislus pakelti 
kainas ant jų ūkio produktų. 
Suprantama, Lietuvos ukinin* 
kas jicsuprato, dėl. ko jo kainos^ 
taip žemai nupuolė. Todėl jis’ 
savo supratimu reikalavo, kad 
kainos butų pakeltos. Jei jis bu
tų supratęs, tai ji^ butų reika
lavęs, kad Lietuvoj litas butų 
nupigintas, tai tada automatiš
kai kainos butų pakilusios ant 
jo ūkio produktų.

Aišku kaip diena, kad finan
sai rišasi su politika. Jei, saky
sime, tada, lai yra 1935—1936 
metais, butų buvęs teisėtas Lie
tuvos Seimas, tai, suprantamas 
daiktas, kad seime butų atsira
dę žmonių iš ūkininkų pusės,

kurie taip pat gerai apie finan- musų Lietuvos tautininkai va
šus supranta, kaip ir tautinin- dai statosi gudresni ir už tas se
kų vadai. Jie tada butų pareika- niausiąs 
lavę Seime ir, be abejonės, nu-
balsavę litą nuvertinti. Kainos 
tada butų pakilusios ir ūkinin
kams nebūtų reikėję streikuoti, 
Lietuvos Valdžiai nebūtų reikė
ję jų karo .lauko teismu baus
ti ir net keturis ūkininkus su
šaudyti.

Toliau, Lietuvos atstovas kal
bėdamas pareiškė, kad kas esą 
gera dėl didelės valstybės, tai 
negera dėl mažos. Lietuva, gir
di, negalinti taip beždžioniauti, 
kaip kitos didelės valstybės. Ki
taip sakant, Lietuvos tautininkų 
vadai statosi gudresni finansi
ninkai, negu, sakysime, anglai, 
franeuzai ir amerikonai. O juk 
reikia žinoti, kad tokia Anglija 
jau tvarkosi kaipo nepriklauso
ma valstybė per 1,000 metų. 
Taipgi Franci ja irgi susikūrė 
tuojau po Romos imperijos su
griuvimo. Ir tik jungtinės Ame
rikos Valstybės yra jaunesnės 
valstybiniame gyvenime. Tačiau

valstybes.
(Bus daugiau)

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatlškų Skausmų

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasieks nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strSnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio .su inkaru ant dėžutės.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
— ĮVYKS —

Kovo 31 d., 1940
SOKOLU SALEIE
333 SO. ASHLAND RI.VD.

“GUARDIAN SERVICE” - AMERIKOS 
VĖLIAUSIAS IŠRADIMAS ANT PEČIAUS 
VIRŠAUS KEPTI IR VALGIUS GAMINTI

Kepkite duoną, pyragus ir pajus, kepkite ir mėsą stačiai 
ant pečiaus viršaus. Pečiaus nebevartokite. Taupykite vietą, 
gasą ir pinigus. Valgiai bus' skoningesni. Įrankius galima pir
kti tiesiai iš dirbtuvės. Taigi ir čia dar sutaupysite.

Pademonstruosime, gardžius valgius pagaminsime ir pa
tieksime dykai. Jus suprašykite svečius, o mes atliksime visą 
ki*q-

Ši pasiūla tinka iki kovd 25 d,, 1940.
. Rašykite: ;

JAMES GODITUS
536 Lake Shore Drive, Room 304 Chicago, III.

Telefonas ŠUPERIOR 3391.

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ ĮSTAIGOJ

šiandien

S&ĮĮfr

ČIA VISŲ INDĖLIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

LITHUANIAN BUILDING,
LOAN AND SAVING8 ASSOOIATION

UŽTIKRINK SAVO INDELIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

JEI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų 
... ar manai pirkti namus, ar senus pataisy
ti, visuomet ateik pasitarti. Jei turi pinigų 
ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk... čia ap

sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau
jienų Spulka moka 3'/2% palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslų, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomąją sąskaitų dar 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

1739 SOUTH HALSTED STREET 
• Telefonas, CANAL 8500

AKINIAI Visokios 
MADOS

. 52‘45UZ
oritaikyti akims su pilna ga
rantija. Ekzaminavimas akių 

reltui. Sulaužytą lensą pada
rome už $1.00. Nauji tempeliai 
50c. Adjustinimas akinių veltui

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis 
randasi didžiulėje Joseph F. 
Budriko krautuvėj kožną die
ną ir nedėlioj iki 4 vai. popiet.

Joseph F. Budrik
Furniture House

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

Garsinkitės “N-nose”

MADOS

No. 4401—Suknelė tinkamai spor
tui ir visai vasarai. Sukirptos mie- 
ros 12, 14, 16, 18 ir 20 taipgi 30, 
32, 34, 36, 38 ir 40 colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halsted St., Chicago, m.

Čia {dedu 15 >entų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį Nn
Mieros -.....—........   per krutinę

(Vardas ir pavardė)
•••••••• .»■«• • •-------------------------------rim nu _

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)
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“Bulvių maišai”
Louisianos valstijoje įvyko rinkimai, kurie nušlavė 

Longų viešpatavimą.
Per dvylika metų tą valstiją valdė Huey Longo su- 

pipganizųota politinė įlašina. Toji mašina tiesiog plėšė 
piliečius ir sų oponentais kovojo gengsteriškomis prie
monėmis.

Tos korupcijos politinės mašinos įsteigėjas buvo' 
Huey Lppg, gabps demagogas, kuris siekė savo tikslo, 
visai nesiskaitydamas su priemonėmis. Nors jis buvo 
Jungtinių Valstijų senatorįus, bet visvien kontroliavo vi' 
są savo valstijos politinę mašineriją. Be jo sutikimo ne
galėjo būti išrinkti jokie įžymesni pareigūnai. Jis jautė
si lyg kokis diktatorius.

Prieš kelis metus Huey Long žuvo nuo kulkos. Ta
čiau jo sukurtoji mąšiną pasiliko prie valstijos vairo.

Bet štai pernai užgulė Longo politinę mašiną viso
kios nelaimės. Labiausiai ją sukrėtė federalės valdžios 
tyrinėjimas, kurio pasėkoje vieni Longo šalininkai atsi
dūrė kalėjime, kiti nusižudė, o treti pasiskubino rezig
nuoti. Rezignavo tada ir gubernatorius, užleisdamas sa
vo vietą Earl Long’ui, Huey Long’o broliui.

Kadangi gubernatoriaus terminas baigėsi, tai įvyko 
rinkimai. Kandidatavo Earl Long, Sam Jonės ir dar ke
li kiti.

Nors Longo politinė mašina buvo pusėtinai sukrės
ta, tačiau ji vis dėlto tebebuvo galinga. Todėl mažąi kas 
tikėjosi, kad bet kuris oponentas galės laimėti. Balsayį- 
mo pasėkos tad buvo tikra staigmena: Sam Jonės 2O,0Q0 
balsų dauguma laimėjo Įrinkimusu Į į'egisiatnrą liko iš
rinkta daugumas jo šalininkų.

Tokiu budu Long’ų dvylikos metų savo rųšies dikta- 
torjavįmui atėjo galas. Pralaimėjęs rinkimus, gub. Earl 
Ųong dar bandė atsigriebti: jis buvo, pasimojęs sušaukti 
Valstijos legislaturą specialiems posėdžiams. Kadangi le- 
gislatųra pirmiau jam buvo paklusni, tai jis tikėjosi, jog 
ir šį kaytą ji darys tai, ką jis padiktuos. Vadinasi, baig
dami savo terminą legislaturos nariai (daugumas jų rin
kimuose pralaimėjo) priims gub. Longo pakištus bilius.

Savo laiku Huęy Long apie legislaturos narius išsi
reiškė taip: “Aš galiu pirkti ir parduoti legislatorįųs, 
kaip bulvįų maišusM.

Ęet štai Šiuo atveju tie “bulvių maišai” atsisakė 
klausyti savo, boso: iš šaukiamų valstijos legislatorių ne- 
sųsirinko nė tiek, kad bųtų galima kvorumą sudaryti.

Tąi reiškia, jog gub. Earl Long’ui iš rankų liko pa
skutinis “kp^yris*’ ištrauktas. Jam nieko daugiau nebe
teka daryti, kaip tik užleisti vietą savo oponentui, kuris 
Žada Įjouisianos valstįįą apvalyti nuo Longo klikos, pa- 
sižymęjųsįos korupciją.

HITLERIS APIE 
BOLŠEVIKUS

Perlai nemažą sensaciją su
kėlė Dr. Hermann Rauschning’o 
knyga ‘‘Nihilizmo revoliucija” 
(‘‘‘The , Revoliution of Nihil- 
iaih”). Toje knygoje autorius 
stęngiasj nųiĮnąskuptį HiŲęrį ir 
palodyti jį pasauliui tokį, ko
kis jis iš tiesų yra. Labai smulk- 
meniškai autorius išdėsto nacių 
fįlpsęfiją, kuri susiveda prie 
neigimo visko, kas per šimtme
čius civilizuoto pasaulio buvo 
sukurta.

Prieš, kiek laiko Dr. Ęąusęh- 
ning išleido kitą knygą vardų 
“The Voice of Destructionv 
(Destrukcijos bąlsąs). Knygą 
pąrąšyta pasikalbėjimo formo
je: surinktos Hitlerio pareikštos 
nuomonės vienu aj kitu klau
simu. Tas nuomones nacių fiu
reris reiškė savųjų tarpe, todėl 
jis nesivaržė pasakyti tai, ką 
piano. .

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams .................................. $8.00
Pusei metų .......................... 4.Q0
Trims mėnesiams .................. 2.00
Dviem mėnesiams ............... 1.50
Vienam mėnesiui ...................... 75

Chicagpj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ’........*................. 3c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ...........   75c

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

Metams .................................. $5.00
Pusei metų ........    2.75
Trims mėnęs.iąms ..............  1.50
Dvięių ęąėnęsįąmą ...........  1.00
Vienąin mėnesiui ............... , .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metarps .................................. $8.00
Puąei mėtų ........    4.00
Trims mėnesiams ............ .... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Čia bus pravartu pažymėti, 
jog Dr. Hermanų Rąusphning 
buvo “saviškis” žmogus. Kai 
Hitleris įsigalėjo, tąi jis Dr* 
Rauschningą paskyrė Dancigo 
senato prezidentu. Su Hitleriu 
jis turėjo progos dažnai susitik
ti ir kalbėtis įvairiais klausi
mais. Ir kai Hitleris tuose pasi
kalbėjimuose visiškai nusimas- 
kavo, tai jis sukėlę tik pasibiau- 
ręjimą ir pasišlykštėjimą. Išty
ręs tikruosius Hipęrię sįękimus, 
Dr. Rauschning nutarę nutrauk
ti su naciais ryšius iy feįsvu no
ru prisidėti prie tuksiančių pa
bėgėlių, kurie priversti buvo iš 
Vokietijos bęgtj.

Taigi, kaip mulatę, 
Rauschpįng yra kompetęntįškas 
Žmogus kalbėti apie Hitlerį ir iš 
viso apie nacių judėjimą. Hitle
rio paslaptys, kurios yrą sle
piamos nuo pasaulio, jam b,ųvo 
atidengtos*, nes jis buvo Msavi§- 
kis”.

šį kurtą nekalbėsime plačiai 

apie kalbamų knygų turinį (ta
tai padarysime kąda nors yė- 
liau), bet pasitenkinsime tik ka
liomis ištraukomis iš Hitlerio 
pasikalbėjimo su Dr. Rausch- 
mngu apie santykius- su bolše
vikais.

“Talmudistai”.
Dr. Rauschning pasakoja, 

kaip jis bandęs pagerinti santy
kius su Maskva. Tiesą pasakius, 
santykiai su Maskva niekuomet 
ir nebuvę nutraukti. Hitleris į 
susiartinimą su Maskva žiūrėjęs’ 
skeptiškai. Visai ne ideologiš
kais sumetimais, bet grynai 
praktiškais, šiaip Hitleris nie
kuomet pasikalbėjimuose su in
tymiais draugais neneigė gali
mumo sudaryti sąjungą su so
vietais.

Karlą Dr. Rausęlining’ui jis 
pasakęs:

“Važiuokite į Maskvą, aš duo
du savo sutikimą. Bet turękite 
galvoje, kad jums bus sunku 
bet kurių patenkinimų rezulta
tų pasiekti. Tie žmonės — žy- 
dai-talmudistai. Iš jų sunku kas 
išgauti”.

•‘Ręikąlinga hegemonija vie? 
no, o ne dviejų”.

Dr. Rauschning raportavęs 
Hitleriui, kad Karaliaučiaus na
cių vadas Koch turįs labai ge
rą Planų, kaip, bų|ų gulimą ęko- 
nomįškdje plotmėje bendradar
biauti su so.Yįętų Rusiją. Esą, 
jei tas planas butų priimtas, (ai 
abi valstybės pasidarytų neįvęi- 
kiamos.

Hitleris į tai atsakęs:
“Koch bando užbėgti už akių* 

Jis nori įrodyti, kad sudarymas 
sąjungos su sovietų Rusija iš
spręstų musų sunkenybes. Iš 
tiesų, kodėl nebūtų galima pa
sirašyti sutarties su Rusija, jei 
lik tatai pagerintų mųsų būk
lę? Ąš taną nesu priešingas, ir 
gal kada nors tatai padarysiu. 
Ir dėlei to žymiame laipsnyje 
bus atsakinga Lenkija. Vienok 
Koch vis dėlto klysta. Jo pia
nas neduotų " mums reikiamų 
rezultatų. Ne tokiu bųdu mums 
pasisektų sudaryti valstybių 
bloką, kuris dominuotų pasau
lį. Bet kuris padalinimas įtakos 
sferų privestų prie didžiausio 
nepasitikėjimo abiejose šalyse* 
Pagaliau toks paktas privestų 
prie lemiamo karo, kurio nebū
tų galima išvengti. Reikalinga 
hegemonija (vyravimas) vieno, 
o ne dviejų. O iš to išeina rei
kalingumas sumušti Rusiją. O 
po to Koęh gali pradėti savo 
planus vykinti, bet tik po to, o 
ne prieš tai”.

“Paskutinis švitalas”.
“Galimas daiktas, kad mąų 

nepasiseks Išvengti sąjungęs su 
Rusija”, tęsę Hūlęris, “bet aš 
griebsiuos to galimumo kaipo 
paskutinio ŠYįtąlo, (“kęzyrio”). 
Tąs ėjimas lęšiine gali būti rąą- 
no gyvenime sprepd^anjay ak- 
tas, bet apie tai neapsimoka 
plepėti, ir toks ėjimas neturi 
būti padarytas perdaug anksti. 
Re t jeigu aš kada nors pastaty
siu sudarymą sutarties su Ru
sija ant kortos, tai niekas pegą- 
lės sutrukdyti mane nuo užpuo
limo jos, kai mano, tikslai va
karuose bus atsiekti.

“Ęutų naivu galvoti, kad mes 
visą laiką turime eiti tuo pačiu 
keliu. Mes mainysime frontą, 
atsižvelgdami į reikalą, ir be to, 
ne tik karinį frontą. Bet kol kas 
laikysimės musų oficialios dok
trinos ir skelbsime, kad bolše
vizmas — musų mirtinas prie
šas. Mes turime pradėti puoli
mų iš tos linijos, kurią musų 
armijos buvo pasiekusios pas
kutiniame kare. Svarbiausias 
tikslas, kaip ir praeityje, visam 
laikui sąnaikipti pąyęjų pąnsįa-. 
višfco įmperiąUz|ųę. Vokietiją 
negąįi praplėsti są¥Q tęvi tori jų, 
kol tas pavojus nebus pašalin
tas. Neužmirškime, Uad slavai 
dauginasi sparčiau, pęgu kurios 
kitos Europos tautos.

“Musų misija susiveda prie 
to, kad galėtumėme sutrukdyti 
PĮ’asipJlatiJiimą rusų stepės Eu-

—Kaip sapne, — sako man 
vienas Vilniaus lietuvių, — ar 
taip seniai mes bukštavome vie
šai lietuviškai prabilti, ar taip 
seniai dėl karo padarinių mes 
buvome susįrupinę, kaip išmisi- 
me? Del duonos svaro žmonės 
kelętą valandų stovėjo, ir tai ką 
gaudavo? Pelais maišytą duo
ną! Q dabar einu Vilniaus gat
vėmis ir nedaliu atsidžiaugti. 
Krautuvių langai nuo visokių 
gėrybių lūžta. Visur girdisi lie
tuviškai kalbant, |r taip staiga 
Vilnius lįetuvėja. Rodos, ir len
kai dabar nebe tie. Nėra jau to
kie pasipūtę ir gali su jais vi
są; žmoniškai pasikalbėti. Tik
rai, kaip sapne! Kas seniau Vil
niaus gyveniniu negyveno,. tam 
bus net įsivaizduoti sunku, štai 
man senam vilniečiui ir tai sap
nu atrodo! žinote, net ir patsai 
Vilniaus -miestas man dabar at
rodo žymiai šviesesnis ir geres
nis ir žmonės malonesni...

*
Naujiems metams praslinkus 

aplankiau Vilniuje vieną lenkų 
šeimą. Jie man visai nuoširdžiai 
pasakojo.

—Visi giminės susirinkome 
Naujus Metus sutikti. Visi dū
saujame, dejuojame, vieni sa
vo artimus vokiečių belaisvėje 
prisiminame, kiti dėl žuvusių 
sielojamės, ir visų mintys suka
si apie Lenkiją! Skaudu, rodos, 
kųs žaizdas varsto, tyčiojas. Kai 
pyisįmęni viską, kas buyo, gėda 
ir skaudu. Juk mus visokie val
džios aukšti pareigūnai įtikinė
jo, kad prieš vokiečius tikrai 
atąispirsįą, vargo busią, bet jie 
per kelis mėnesius bus paktup- 
dyti. Tikėjom! Ir štai kas išli
ko? Gėda H1

—Bet štai laikrodžio rodyklės 
yis kilo aukštyn; seni metai su 
savo prįsimi'ijimais jau slinko į 
prąeįįį, į istoriją. Viena kita 
musų moterų jau ašarą šluostė* 
o kai laikrodis lygiai išmušė 
dvyliktą .. . žinome, kas įvyko? 
Mes visi kmp yięnas palinkėjo
me, kąd viskas taip liktų, kaip 
dabąr yra! Kad tįk nębutų blo
giau ir niekieno neraginami, ne
susitarę yisi veįk kartų sušuko
me: Lai gyvuoja Lietuvą!

—Tik pamanykite, jei ne Lie- 
tuva, jei nė jos politiką, mes 
visi dabąr dideliame varge skųr- 
stume, o daba v, dabar gyventi 
galima! Biznis eina, gyvenimas
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Vilniaus vaizdų vaizdeliai
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

ropoję. Niekas negali sulaikyti 
susirėiųimo vokiečių dvąsios su 
pansĮąvų dvąsią, susįremimo 
tarp vasčs ir mą^ęs. Tarp. mų$ų 
yra tokia praraja, kurios jokis 
renkalų bendrumas negalės ųž- 
pįldyti. Reikia, kad vadų ierąr- 
chija pašalintų vergų plušėjimą. 
Męs esame vienatiniai žmonės, 
kurie galime sukurti didelę kpn- 
tinentalinę erdvę, ir to galiųie 
atsiekti ne paktais su Maskva, 
bet jėga. Tai bus musų pasku
tinis mušis ir mes jį laimėsime. 
Pergalė atidarys mums duris į 
pasaulinę hegemoniją.

“Bet tąi dar nereiškia, kad ąš 
ke|io galą nekeliausiu drauge 
su rusais, jei tai bus mums 
naudinga. Vienok ir tuo atvejų 
turėsiu galvoje tik vieną dalyką 
— grįžimą prie pagrindinio tik
slo, kaip tik tatai pasirodys ga
lima”.

Iš tų Rauschningo reve- 
liacįjų ąįš.kų, kad Hitleris nie- 
kųp^ųęį ųęįųYQ priešingas susi- 
ąrįųųųųų sų Maskva. Tas susi- 
artmųną^ tųęęjo būti jo pasku
tinis “kę^yris” vakarų Europos 
demokratijoms sugniuždinti.

Pąbąr jįs g^ebėsi (o “ko^y- 
rįo”, Vąduiasį, panaudojo bol- 
^ęvikųs tam, kad galėtų savo 
tikslą atsiekti vakaruose. Ir ję^ 
jaųi pąsjscklų tcn savo tikslų 
ątsiekti, tąi tųda jis atsigręžtų | 
į rytus ir pasakytų Stalinui: 
“Maure, atlikai savo, o dabar 
mano eilė Ukrainoje ir^Uralu 
kalnuose pądai^li tvarką.”

verda! Turime, tiesa, dėl kalbos 
nesmagumų, bet musų jauni
mas jau liežuvį lamdo, jau mė
gina lietuviškai kalbęti. žinai, 
iš pradžių nepatiko, o dabar, 
dabar jau kitas net didžiuojasi 
pųsętinąi lietuvių kalbos pra- 
iųokęs- Lietuvių kąi kurios mo
kyklos tiesiog stebuklus daro. 
Mųsų jaunimas pamėgo lietuvių 
daiųąs. Bepatikėkite, kaip kur 
jąų šęinąoae kyla didaii nesusi- 
pratimąį! Seniui jau sų baime 
žiuri i sąvP vaikus, kad jie taip 
staiga tplsta nuo visko, kas len
kiška! Eina kovą! Taip, mes 
tikrai kaip už kinų sienos gy
venome, nęsitikčjome jūsų to
kia aukštą kultūra! Ji veikia vi
sus! Jūsų spauda tiesiog puiki! 
Tokios geros informacijos! Ar 
jus pastebėjote, kiek žmonių 
susirenka prie garsiakalbių El
tos lenkų kalba išklausyti radi
jo pranešimų! šaltis, stovi, trep
si, nekantriai klauso. Lenkų lai
kraščių tiražas jau mažėja!

—žinoma, ne viskas taip ge
ra, kaip čia sakau, yra šešėlių, 
bet kuris kraštas dabar be tų 
šešėlių gyvena? Jaučiamės, kar
tais skriaudžiami kaip lenkai, 
bet kaip visai blaiviai pagalvo
ji, už ką gi mus visi lietuviai 
gali gerbti? Laikas išdildys ir 
tuos šiurkštumus! Laikas išgy
dys. Gyvensime kaip broliai, o 
dabar, dabar daug kas iš musų 
Lietuvai linki sėkmingai gyven
ti!

Baigė tasai lenkas savo kal
bą, ir visai širdingai mane svei
kino, sveikino ir pridūrė —leis
kite ir ųiums gyventi, užtikrinu, 
musų tarpe surasite tikrų nuo
širdžių draugų! Taip, visų tiltų 
deginti nevertėtų. Jie kariais la
bai pravartu turėti!

Vilniuje! krautuvėje perku 
prekes. Žvali pardavėja mikliai 
patarnauja. Kalbu lietuviškai, 
stengiasi ir ji mane suprasti. 
Atsakinėja lietuviškai. Mėginu 
įsileisti į didesnę kalbą. Pasiro
do, kad toji pardavėja tik pra
mokusi tiek lietuviškų žodžių, 
kiek liečia jos krautuvės reika
lus- Daugiau nė žodžio lietuviš
kai nesuprantą, bet čia lenkiš
kai priduria, kad jei kitą kartą 
ateisiu, tai ji jau daugiau lietu
viškai mokėsianti. Lanko lietu
vių kalbos kursus.

Pasakykite, o kas dabar Vil
niuje nelanko lietuvių kalbos 
kuųsų? Visi, kas tik gali. Tuks
iančiai jaunimo mokosi lietu
viškai. O dėl ko? Ar jau pamė
go tą kalbą? Lietuviškai išmok
ti, yeiš.kia duoną įsigyti. Visi, 
kas moka lietuviškai, priimami 
į tarnybas. Kur lietuviškai kal
bą, tas krautuves lietuviai la
biau lanko. Biznis verčia pra- 
Uiokti lietuvių kalbos. Kiti mo
kos iš reikalo, bet kiti jau iš 
pąiUė^mp. Kitas veik prįsivers- 
damas pradedą lietuvių kalbus 
nmkytis, o: paskui, paskui tą 
kalbą pamėgsta ir jau didžiuo
jasi, kad ųamų apyvokoje gąlįs 
liętuviškai susikalbėti!

Vilniuje jau lietuvių spaudą 
daug kas iš lenkų skaito. Skai
to todėl, kad ji įdomesnė už 
lenkų spaudą, ir skaito todėl, 
kad greičiau lietuvių kalbos 
pramokti. Iš tikrųjų, bent šiuo 
metu lietuvių spauda žymiai į- 
domesnė už lenkų. Musų dien
raščiai tikrai gyviau, įdomiau 
vedami, negu lenkų dienraščiai. 
Musų žurnalistai geriau ir su
maniau skaitantiems patarnau
ja.

Būva ir taip. Vieno aukšto 
Lietuvos valdžios pareigūno 
žmona atėjusi į krautuvę šau
nia lenkų kalba prabilo, o čią 
krautuvninkas gražiai lietuvių 
kalba kreipiasi į ją ir sako:

—Mums maloniau lietuviškai , , »„k t f I
kalbėti, juk čia Lietuvos sosti
nė, tikroji sostinę.

(Bųą dąugiąų).

Antradienis, kovo 5, 1940

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
PENSACOLA, FLA. — Prezidentas Rooseveltas grį

žta iš atostogų.

Dr. Jonas Navakas
Vilniaus Kraštui Remti Draugi
jos vyr. komiteto pirmininkas

Pirmininkaująs dabar Vil
niaus Kraštui Remti Draugijai 
Dr. Jonas Navakas yra pane
vėžietis aukštaitis, 1914 metais 
baigęs Panevėžio realinę gim
naziją ir vėliau Maskvoje stu
dijavęs mediciną. Maskvoje 
būdamas, jau pasireiškė savo 
visuomenine veikla: čia jis dir
bo komitete nukentėjusiems 
nuo karo, šelpti, organizavo 
moksleiviams šelpti draugiją ir 
visą tos draugijos veikimo lai
ką buvo aktyviu jos valdybos 
nariu.

Su kitais tremtiniais iš Rusi
jos grįžęs 1918 m. į Lietuvą, 
tuojau pąt stojo į valstybinį 
darbą ir uoliai dalyvavo pir
mųjų Lietuvos valdžios organų 
kūrime. Kai į Lietuvą brovėsi 
raudonoji armija, J. Navakas 
šiaurės rytų Lietuvoje organi
zavo gausingus Lietuvos parti
zanų būrius, kurie sukilo prieš 
bolševikus. Pats partizanas-ku- 
rėjas, 1919 m. kovo mėn. 23 d. 
suagitavo prieš bolševikus 8-jį 
žemaičių pulką. Tų pačių metų 
balandžio mėn. 6 d. jis sušau
kė kąrininkų ir partizanų va
dų susirinkimą ir įsteigė Joniš
kėlio Apskrities Apsaugos Šta
bą. Prie partizanų prisidėjus ir 
kariuomęnei, per kelis mėne
sius kraštas buvo išvalytas nuo 
bolševikų, ir partizanų būriai 
priėjo prie Dauguvos upės.

Vėliau iš tų tiksliai suburtų 
partizanų susikūrė atskiras ba
talionas, o paskui — 9-sis Pės
tininkų Pulkas.

|920 ių. J. Navakas buvo pa
skirtas Piliečių Apsaugos De
partamento direktorium ir bu
vo tose pareigoje trejus metus. 
Tuomet jis vyko į Prancūziją, 
kur baigė tęisių fakultetą ir 
gavo tęisių c|aktąro laipsnį.

1924 m. grįžęs į Lietuvą, J. 
Navakas skiriamas Valstybės 
Tarybos raštinės viršininku, 
vėliau — Taiybos referentu. 
1930 metais jis grįžta į Vidaus 
Reikalų Ministeriją ir skiria
mas Piliečių Apsaugos Departa
mento įiręktorium. 1933 ip. 
lapkričio męn. buvo paskirtas 
Klaipėdos Krašto gubernato
rium.

Klaipėdoje būdamas, J. Na
vakas parodė daug energijos ir 
savo sumanumu bei ąutorilelu 
labai žymiai sutramdė vokieti
ninkų sauvaliavimus ir padėjo 
pasireikšti lietuviškam elemen
tui. Jo gubernatoriavimo lai
kais buvo pasiekta nuoširdaus

Klaipėdos bendradarbiavimo su 
Didžiąja Lietuva.

Dabar Dr. J. Navakas yra •/
Valstybės Tarybos narys. Visa
da dideliu darbingumu, susido
mėjimu dalyvauja ir visuome
niniame darbe, negailėdamas 
tam darbui savo jėgų ir laiko 
ir visur savo veiklą atžymėda
mas plačiu valstybiniu mastu. 
Dr. Navakas bendradarbiauja 
ir spaudoje. 1928 m. parašė ir 
išleido partizanų kovų atsimini
mus “Lietuvai Besikeliant”. Pa
rašė plačią vienos prof. A. Vol
demaro knygos recenziją ir 
daug įvairių raštų periodinėje 
spaudoje.

Pirmininkaudamas dabar V. 
K. R. D-jos Komitetui Dr., J. 
Navakas nesigaili darbo, visur 
parodo ypatingą susirūpinimą 
Vilniaus krašto reikalais ir la
bai gabiai ir tiksliai vadovauja 
Vilniaus šelpimo darbui, kurį 
šiandien dirba Vilniaus Kraštui 
Remti Draugijos Komitetas.

K. V-as.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Nušovė du Vokieti

jos lėktuvu
LONDONAS, Anglija, kovo 

3. — Pereitą šeštadienį nacių 
karo lėktuvai vėl atakavo lai
vus Britanijos pakraščiuose.

Savo keliu Britanijos lėktu
vai skrido Vokietijoje ir mėtė 
propagandos lapelius vokie
čiams.

Vakarų fronte talkininkais 
nušovė du Vokietijos bombone
šiu. Vienas jų nukrito Francu- 
zijos teritorijoje, kitas gi Vo
kietijoje, nacių linijų sektęre.

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

vuotą Europos žemėlapį sų pa
žymėjimais visų didesnių mie
stų, pagal kurį galėsite sekti 
visus karo veiksmus.

Antroje žemėlapio pusėje 
yra pasaulio kraštų ir salų są
rašas, su pažymėjimais jų di
dumo ir gyventojų skaičius.

Kaina

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALEJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ,
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LSS ŽINIOSA

J. Valstijų biznis ir 
naciai

J. Valstijos turi investavu
sios užsieniuose ąpie 10 buljo
nų dolerių. lųvestmentąi di
džiumoj, suprantama, priklau
so stambiajai Amerikos pra
monei ir stambiajam bizniui.

žymi tų investmentų dalis 
yra Vokietijoje. Ir pirmoje vie
toje, savo didumu, stovi Fordo 
motorų kompanijos investmen- 
tai. Paskui eina General Mo
tors, John D. Rockefellerio 
Standard Oil korporacijos, Lig- 
gett and Myers Tobacco, Lori- 
llard kompanijos, Goca Colą, 
General Electric ir kitų kombi- 
nuočių investmentai.

Prieš karų Amerikos gyven
tojus nemažai sujaudino me
dalis, kurį Hitleris davė For
dui, o Fordas ppęnie. Atrodo, 
p. Ford neveltui gavo jį.

Karo reikmenos ga. 
benames iš Ameri

kos Rusijon
Milžiniška J. Valstijų gyven

tojų dauguma simpatizuoja 
suomiams, kurie stengiasi apsi
ginti nuo Maskvos užpuolikų. 
Tuo tarpu iš Amerikos vis dau
giau karo reįkmenų, kaip va
rio, zinko ir kilų, gabenama 
Rusijon.

183 milionūs gyventojų tu
rinti Rusija reikalinga pagal
bos kovoje su pusketvirto mi- 
liono suomių. Ir Amerikos biz
nis nesidrovi pelnytis iš Mask
vos banditų. Tai biznio dorovė, 
kurių garbina kuone visa A- 
merikos propagandos mašine
rija.

pirkdamas muzikali Instrumentą: 
Klarnetą, Trumpėtą, Tromboną, 
Saksofoną, Smuiką, Gitarą arba 
Banjo. Taipgi Drums Uždangalų.

Taupykite pirkdami pas—
GOLDSTEIN

914 MAXWELL ST. 
Tek CANAL 6114.
. } - . V?. . ........... .

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

"■'J.'.,1. ...I tK.1'!...................'.l.1

Komitetas komunis
tams iš Darbo Par

tijos pašalinti
New Yorke įr New Yorko 

valstijoje veikia Ąmerikps par- 
bo Partija. Į jų įsiskverbė ko
munistai. Dabar partija sten
giasi nusikrątyti jų. Taigi susi
darė komitetas iš daugiau kaip 
100 žymių liberalų ir darbinin
kų vadų.

Komitetas išleido pareiškimų:
“Mes”, sako pareiškimas, 

“kurie visuomet smerkėme 
raudonųjų kandžiojimų, gali
me paimti vadovybę judėjime 
noriųčiąme pašalinti komunis
tus iš Partijos. Mes esame prie
šingi komunistų buvimui Dar
bo Partijoje ne dėl jų radika
lumo, bet dėl to, kad jie yra 
mašinos politįkįęriai, klausa 
Maskvos šeimininko įsakymų.

“Mes manome, kad komu
nistai turi teisę ieškoti pripaži
nimo ir kurti politinę organi
zacijų, bet mes esam prięšingi 
jų pastangoms briautis į Ame
rikos Darbo Partijų ir čia savo 
vežiiųų stumti.”

Herbeft Hoover — 
republikonų kan

didatas
Republikonų kandidatui nų- 

rpinacijoms į prezidentų varo 
kampanijų. Sako prakalbas se
natoriai Vandenberg ir Taft, 
važinėja po visų šalį New Yor
ko prokuroras Dewey.

Tuo tarpu Washingtono ko
respondentas Edward Loring 
spėja, kad nemažiau šąnsų no- 

niinaviinui republikonų partijos 
sųrašu turi buvęs J. Valstijų 
jrezidentąs Herbert Hoover. 
Panašius įspėjimus yra padarę 
ir kai kurie kiti koresponden- 
ai.

P-as Hoover su prakalbomis 
nevažinėja. Jis betgi garsinasi 
pašalpos Suomijai (eikijno or
ganizacijai vadovaudamas. Jis, 
be to, renkąs pritarėjus numa
tomose delegacijose į republi
konų konvencijų. Jis pilnai ga
lįs pasitikėti parama stambiojo 
kapitalo, kuris finansuos repub
likonų kandidato į prezidentus 
vajų. Ir. juo didesnės konven
cijoj bus Tafto, Vandenbergo 
ir Dewey varžytinės, tuo dau
giau turės šansų noininavųnui 
p. Hooveris, kaipo “juodas ark
lys”, sako Washingtono politi
kos stebėtojai.

/ NAUJIENŲ-ACME Telephoto
0TTAWA, , CANADA. — Kanados lakūnų išleistuvės į karų.

lių farmose, daržovių farmose, 
rinkimui uogų.

Kitas dalykas. Miestuose gan 
plačiai naudojamas vaikų dar
bas valgyklose^ skalbyklose, 
kontorose ir šinkavįmuį gatvė
se, pąy. laikraščių. Npręd^R1 
išvengti įstatymų bausmės sam
dytojai vadina vaikus ^mažais 
pirkliais” ir net daro kontrak
tus sų jųis. SaiųdytpjĮai patei
sina vaikų samdymų: esą, tai 
prat’nimas vaikų bizniui. Pada
lydami gi su vaikais kpntrak
tus, samdytojai apsisaugo nuo 
atsakomybės dėl jų sveikatos ir 
nelaimių. Vaikai — tai kontrak- 
tonai, savistovi biznieriai, jie 
dirbu savo atsakomybe.

Vaikų darbo Amerikoje iš
naudojimas dar neišnyks, nori 
ir žymiai sumažintas.

r-,—-—Remk’ite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kantef
■ MUTUAL LIQUOR

CO. — WUolesale
BJM 4707 S. Halsted St. 

Bo.ulevąrd 0014
N . M U t . 1 J1 L'TJ. I..-'1” 1 l ■

WAGNER
Typewriter Sales and Service
3712 So. Western Avė.

Phone LAFAYETTE 3534

Kovo 31
ĮVYKS

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ 

SVETAINĖJE
2343 SO. K-EDZIE AVĖ.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI

•
Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KLIUBO 
NAUDAI.

Weir — republikonų 
partijos iždininkas
Republikonų partija paskel

bė, kad jos finansų komiteto 
pirmininku tapo pąskiftas Er
nos t T. Weir.

Weirton ir Ford — skambie
ji Amerikos industr^fetaį, ilįi 
šiol pasilieku grįežęiatrei o.peų- 
šaperiai. Weirton Steel co., ku
rios galva yra Weir, nepaliau
jamai kovojo Darbo Santykių 
TąryVą, k»i yeikč NIRĄ (mėly
nasis aras).

Weirton Steel Qo. yiųrino, sau 
amunicijos sandėlius laukdama 
plieno darbininkų streiku,, kai 
darbininkai planavo organizuo
tis. •

Taip, Weir — vienas piktų
jų Amerikos organizuotų dar
bininkų priešų. Ir štai republi
konų partijos pirmininkas, Ha
miltonu paskiria jį partijos fi
nansų kojnitęto pjrrųiąįi^ku. 
Tai rimtas įspėjimas darbinin
kams, ko jie gali tikėtis, jeigu 
republikonų partija laimėtų 
ateinančio rudens rinkimus.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Nesveikas reiškinys
Electric Ąiito-pte koippąni- 

jo>s įmonėje, Tpledo piiesle 
(OJno), vasarjo 28 ir 29 dd. 
įvyko riaušės.

Kasdienmęs spaudos, prane
šimu, dauguma darbiniųkų pri
klauso automobilių darbininkų 
unijai — C. I. O. daliai.

Bet įmoųėje yra 19 darbinin
kų, Ąmėrjkos Darbo Federaci
jos narių. Kaip Federacijos na
riai, jie atsisako mokėti duok
les G. I. O. unijai. Pastarosios 
nariai skaito Federacijos na
rius skębais.

Pasėkoje pravardžiavimas, 
piktis, gadinimas darbo, kiši
mas kojos “skebams”. Kur di
delis darbininkų skaičius pri
klauso vienai unijai ir skaito 
kitos unijos narius skobais, ten 
šitokie įvykiai pasireiškia • da
bar ir pasireikš ateity.

Sveikatos darbininkų judėji
mui jie neduoda. Jie yra A. D. 
F. ir G. L O. kovos pasėka. Da
gi pačių Amerikos Darbo Fede
racijos unijų tarpe šitokie įvy
kiai žinomi seniai.;, ■

Kai kur panašios rųšies ki
virčai bent sušvelnijami pri
klausymu dviems organizaci
joms — vienai įmonėje (jei 
Įmonė organizuota industriniais 
pagrindais),,kitai — amato gru
pėje (jeigu mažas būrys amat- 
ninkų nori palaikyti savo žyiųę 
kaipo amątninkai). Bet kai or
ganizacijos veda griežčiausių 
kovų, tai ir ši priemonė ma
žai tepadeda nemalonumus pa
balinti.

Pramoninis tyrinėji
mas auga

Pulkininkas F. G. Harring- 
tp/I, WPA administratorius, 
paruošė raportų apie tyrinėji
mų pramonėje (industrial re? 
search).

Jisai sako, kad nuo 1921 me
tų iki šiam laikui skaičius as
menų, samdomų korporacijų ir 
kompanijų laboratorijose, sta
tistikos biuruose ir kitokiose 
tyrinėjimo įstaigose, pašoko 
ketveriopai.

Šiandien tyrinėjimams sam
doma visoj šaly daugiau nei 
50,000 asmenų. Tyrinėjimu 
kombinuočių išlaidos per metus 
siekia nuo $150,000,000 iki 
$200,000,000. Kai kurios kor
poracijos samdo štabus tyrinėti 
iki 50 ir daugiau ųsmenų.

' Štai šitie štąbai daigiausia 
pakeitimų prąmoųėje įveda. Jų 
pastangomis išvystomi nauji 
gamybos metodai, vedama nau
ja ųiąš.inęrija, padidinamas 
bendrai ąsiųens darbingumas.

Darbingumas (efficieney) 
pramonėje yra geras dalykas. 
Tik, deja, ne visuomet. Kai pra
eity toj ar kitoje įniwję dirr 
bo po kęlęlą šimtų dąrbinių- 
l^ų, o. dabąr pąsįtenkinama tik 
keliomis dešimtimis arba net 
keliolika, tai darbingumus (ef’- 
ficiency) pasidaro nelaimė dair- 
bo žmogui, nes jam po keletu 
metų tenka vaikštinėti be dar
bo.

Ir vis gi — progresas remia? 
Įsi darbo našumu.

Reikalauja trumpin
ti darbo laiką

Peržiūrint darbininkų organi
zacijų žurnalus vienas dalykas 
ypatingai puola į akį. Tai rei
kalavimas trumpinti darbo va
landas arba laikų. Kiekvienoje 
bet kurio žurnalo laidoje užtik
si vis keletu žinių, pastabų ar
ba straipsnių tuo reikalu.

Vaikų darbas 
Amerikoje

Prieš kurį laikų Wasbingtpnę 
įvyko konferenciją vaikų darbo 
klausimais. Pažymėtina, vaikų 
darbas J. Valstijose sumažėjęs; 
vaikų pramonėje, b zny ir ko
merciniuose žemės ūkiuose 
šiandien dirbą mažiau, ne kad 
prieš dešimtį metų.

Trumpinimas darbo laiko, sa
koma, sugrąžiusius bent dalį 
darbininkų, kuriuos našumo 
metodos išmeta iš įmonių. Jei
gu darbininkų algos nebus ka
pojamos, atsiras daugiau pirkė
jų, pramonės produktams išsi
plės ripka.

lę Amerikąi, su milžinišku 
jps darbo našymu, trųpipipimas 
darb,o ląikp visai nepakenks.

Teisybė, ir Amerikoj kai ku 
rios įmonės yra pasenusios, nu
sidėvėjusios,, atsilikusios nuo ki
tų, nestengiančios, kaip dabar 
operuojamos, trumpinti darbo 
valandas. Tokios įmonės ir į- 
s lai gos nepa tęjsina savo ekzista- 
VimO. f ■

Bešaliai taikytojai 
spręs jurisdikcijos 

ginčus
Kaip kitose pramonės šako

se, taip geležinkelių įmonėse 
(šapose) darbininkus ir samdy
tojus iki šiol vargino savitar
piai darbininkų organizacijų 
ginčai, nestengiapt pasidalinti 
darbu. Jurisdikcijos ginčai.

Paskutiniuoju laiku įvairios 
organizacijos, turinčios narių 
geležinkelių dirbtuvėse, nutarė 
vykdyti naujų planų. Pagal ji 
jurisdikcijos ginčus spręs beša
liai taikytojai (referees), bet 
darbo dėl tų, ginčų unijos ne
stabdysiančios.

Apskaičiuojama, nauja prak
tika palies apie 400,000 darbi
ninkų.

Visuomenės samda 
plečiasi

Nesiliauja atakos p^ieš WPA 
darbus. Atakos pąeųia iš los 
stovyklos, kuri reikalauja, kąd 
valdžia nekonkuruotų su priva
čia pramone ir privačiu bizniu.

Bet kodėl WPA negalėtų pa
silikti kaip valdžios darbininkų 
kadrąi — pilnai užgirti ir pri
pažinti?

Štai praeity mokyklos buvo 
privačios, šiandien jos yrą vi
suomenės kontroliuojamos. Pra
dinių mokyklų personąląs 1936 
metais siekė 870,963 asmenis.

Praeity ir policija buvo sam
doma privačiai arba biznierių 
grupių, šiąndięji jį yra visuome
nės tarnyboje. Pęvįįųrę^ąmi vi
suomenės samdomų darbininkų 
grupęs surusime, Hac} dąygelio 
jų funkcijos priklausė privačiai 
inciatyvai|. Bet laikai ‘pasikeitė, 
jie patap.o visuomenes samdi
niais. Tokiais p,ąt pilnai pripa- 
žintąįs vįsiiopleųėa samdiniais! 
turėtų patapti ir WPA darbi-Į 
ninkai. ■ Opc

Fair pabor Slandards įstaty
mas, išleistas 1938 metais, žy
miai sulaikė vaikų darbo išnau
dojimų. Taęiau nepašalino jo. 
Tas įstatymas 1 ečia tik pramo
nes, kurios verčiasi tarpvalstiji- 
ųėje rinkoje.

Kitas dąlykąs. Bedarbių yra 
dąug. Galima ir užaugusių dar
bininkų pigiai pasamdyti, taigi 
mažiau vaikų samdoma. į

Vaikų darbas šiandien dau
giausia išnaudojamas komerci
niuose žemės ukiupse ,— runke-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
<1* ' \

Viesulas užgavo dvi 
valstijas

OH1CAGO, kovo 3. — Perei
tų šeštadienį viesulas užgavo 
miestelius Evansville, Ind., ir 
Shawneetown, III. Telegrafo, 
telefono. ir elektros laidai nu
traukti, namų stogai nunešti 
ir medžiai su šaknimis išver
sti.

Evansville miestely užmušta 
9 metų mergaitė, Josephine 
Daugherty, kai viesulas jos tė
vų namų sugriovė. Viso dvy
lika asmenų sužeista. A.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničiųs, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam j farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Saukit Tek VAROS 3403

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

GERB. Naujienų įkaityto
ji ir įkaitytojo! prašomi 
pirkinių reikalait eiti į 
tai krautuvei, k u r i oi 
tkelbiaii Naujienoie.

INSURANCE ]
(APDRAUDA)

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

NAUJĄ BUICK
MILDA

AUTO SALES
Pirmas ir vienintelis Ghicagoj lietuvis Buick pardavė
jas užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi
mo naujų 1940 metų modelių automobilių.

806 WEST 31st STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Telephone Victory 1696
ATSTOVAI

KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS, RODIN & SHORTY

Turtas virš - - - - $4,000,000.00 
Atsargos fondas virš - - $300,000.00
Pąbąr Mokume 3^% Už Pa
dėtus Pinįgus. Duodam Pąs^o- 
iaą Ąųt Namų 1 iki 20 mt.

SAV1NGS FEDERALLY 
INSURED

4192 AKCllER ĄVENUE

JĮŲSTIN MACKięWICH, Pręs, 
Vai. 9 iki 6. Ser. 9 |ki 19 

Sub. 9 iki 8, vąk.

STATOME NAUJUS
NAMUS
MŪRINIUS ABBA MBBINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAMŲ PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• M°kčd^nd kaip ręndą—ismokčsit už sąvo mumi.
• Pirm negu duokit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI

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

immi LAFĄmg; sau

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

| • APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.

5 • APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
lities.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ
1739 S. Halsted St

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

KAINĄ 15 CENTŲ
Tįk ką fląvęjne RąRją ūūtądy 
knygą, kurią galite gau(i pąs 
muš. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS 
! & Halsted

Chicago, nt
’ ’VąrdM-...----- -
Adresas------- —

----------



NAUJIENOS, Chicago, III.
uli n* ■    ..i i, >i - - ---------- -—------------------------ ----------- ~ - - - - -    - ____________ -   ,   -   . ------------------------------ --- _

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius
- - - - >

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Įraš<

Adomas Markūnas, Chicago .............................-............ 73
Benedict Vaitekūnas, Chicago ........................................ 67
John Petkus, Aurora, III.................................   43
Juozas Žukas, Chicago ............................    38
Juozas Asciila, Chicago ...............................   38
S. Yurchis, Chicago ................ >.....    ».... 37
Stanley J. Petrauskas, Ročkford, III............................... 34
V. B. Ambrose, Chicago/.......................................  30
K. Yokubka, Cicero, 111/..........   28

NAUJIENŲ-AOME Photo
James Donovah ir jo jauna žmona sumanČ auto

mobilyje susitaikyti ir pasibučiuoti. Del to vienojo Clii- 
cagos gatvėje buvo sulaikytas trafikas. Teisėjas patarė 
jiems kitę kartę pasirinkti tinkamesnę vietų, bet baus
mes nepaskyrė.

6

Thomas Šalkauskas, Chicago .........................................  28
Dzūkas, Chicago ............................................................... 25
Jonas Thomas, Chicago ...................................................  16
Petras Galskis, Chicago ...................................................  15
Petras Lapenis, Chicago ................................................. 11
Marijona Ascilla, Cicero ....................................  ............. 10
Mike Senko, Chicago ..........................................  9
Frank Bulaw, Chicago ................................................... 8
Joseph Laurinas, Aurora, III............................................ 8
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III......................................... 8
Frank Klikna, Chicago ..................................................... 7
Ramusis Mikšys, Chicago .... .  ......................................... 5
Miss Josephine Miller, Evanston, III................................. 3
J. Cinikas, Cicero ............................................................. 3
Anton Marshall, Maywood, III......................................... 3
S. Mockus, Racine, Wis.................................................... 2
Bruno Ray Mathews .............................................  2
Joseph Augaitis, Cicero ................................................... 2
Antanas Totilas, Kenosha, Wis......................................... 1
Chester Prakuratas, Gary, Ind......................................... 1
Juozas Albauskas, Chicago Heights, TU......................... 1
Miss J. Bartkus, Indiana Harbor, Ind............................. 1
Pavieniai nariai įrašė ..................................................... 150

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vienų naujų narį.

Konkurso pabaigtuvių-' gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors viena narį į draugijų, gaus tikėtų nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų.

įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisų.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

IŠ MUSU VEIKLOS

PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais. į daugiau serijų išplatinti. Vargu
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus bent vienam nariui sudarys

Kontestas* , i

Kontestas vis dar tebėra mu
sų svarbiausias darbas. Baigsis 
jis balandžio paskutinę dienų. 
Tokiu budri laiko nebedaug be
liko. Konteskintai turės pusėti
nai siibrusli/ pasidarbuoti per 
tų laikų, kaq butų galima nu
statytų skaičių naujų narių 
gauti. Ir jų darbas bus tinka
mai įvertintas. Netrukus bus 
paskelbtos dovanos, kurios yra 
skiriamos kontestantams už di
desnį pasidarbavimų. Kitais žo 
džiai sakant, tiems kontestan
tams, kurie nuo dabar iki kon
testo pabaigos daugiausia narių 
gaus.

Dovanų bus keletu. Todėl 
kiekvieno kontestanto pastan
gos, jeigu tik tas kontestantas 
stengsis tinkamai pasidarbuoti, 
liks įvertintos, atseit, toks kon
testantas gaus piniginę dovanų.

Pirmiausia dovanos yra ski
riamos tiems kontestantams. 
kurie nuo dabar iki kontesto 
galo daugiausia narių gaus. 
Gaus dovanas ir tie, kurie įra
šys tam tikrų skaičių. Pavyz
džiui, 10 narių.

Visi tad kviečiami subrusti: 
juo daugiau pasidarbuosite, juo 
daugiau naujų narių gausite, 
juo didesnę dovanų gausite.

Serijos
Atgavimas Vilniaus pusėtinai 

Dalykas tokis, kad Vilnius 1'- 
ko atgautas nenormaliose sųly 
gos’e. Jis jau buvo karo pakęs
tas ir karo nualintas. Taigi Lie
tuvai tiek pats miestas, tiek jo 
apylinkės atiteko nuskurdę.

Karo metu paprastai nuken
čia ir civiliai žmones, nes su 
jais ceremonijų nedaroma. O 
ypač nesivaržo su jais okupan
tai: jie ima, kas tik yra vertin
ga, kas tik galima pasiimti. Ka- 
'da ginklai žvanga, tai piliečių 
teisės ir teisybė tyli.

Nekitaip buvo ir Vilniaus 
krašte, štai kodėl jo atitekimas 
Lietuvai sukėlė ne tik daug 
džiaugsmo, bet ir daug rūpes
čių.

Nuo pat pirmos Vilniaus at
gavimo dienos teko Lietuvai 
rūpintis tūkstančiais žmonių 
kurie neturėjo nei pastogės, nei 
maisto, Lietuvos žmonės pasi
rodė labai jautrus: kuo kas ga
lėjo, tuo ir rėmė Vilniaus kraš
to nukentėjusius žmones.

Vyriausybei teko užtraukti 
didokų paskolų Vilniaus kraš
to reikalams.

Kiek galima spręsti iš prane 
Šimų, Vilniuje ir jo apylinkėje 
jau daug kas padaryta, sutvar
kyta. Tačiau daug dar kas ir 
lieka padaryti, štai prisiartina 
pavasaris. Netrukus prasidės 
sėja. Tačiau daugelis Vilniaus 
krašto ūkininkų neturi sėklų.

sujaudino visus lietuvius, ne
žiūrint, kur jie begyventų. Da
bar visiems yra aišku, kad Vil
niaus atgavimas Lietuvos žmo
nėms ne tik suteikė didelį 
džiaugsmų, bet tuo pačiu melu 
užkrovė labai sunkių pareigų. 

būklę: jie savo centais steng a- 
si palengvinti nukentėjusių naš
tų. Ryšium su Lietuvos nepri
klausomybes sukaktimi įvairio
se kolonijose buvo rengiami pa
minėjimai (kai kuriose vietose 
net du ir trys) ir visur žmo
nės pagal savo išgales aukojo 
Vilniaus nukentej tįsiems.

Chicagos Lietuvių Draugija 
irgi pasiryžo atlikti savo parei
gų Vilniaus nukentėjusių žmo
nių atžvilgiu. Birželio mėnesi 
ji rengia piknikų, kurio pelnas 
eis Vilniaus nukentėjusių gy
ventojų šelpimui. Tam tikslui 
dabar yra platinamos serijos. 
Juo daugiau bus tų serijų iš
platinta, juo didesnė pašalpa 
teks musų broliams Vilniuje.

Visi tad draugijos nariai yra 
kviečiami į taikę: kaip galima 

sunkumų vienų serijų išplatinti. 
Serijas galite gauti draugijos 
ofise, 1739 S. Halsted St. Jas 
tvarko ir prižiūri finansų sek
retorius Paul Miller.

Pabaigtuvės
Kadangi kontestas eina prie 

pabaigos, tai tąja proga norime 
vėl priminti, jog gegužės mė
nesį turėsime pabaigtuves.1 Tai 
reiškia, jog visi kontesto metu 
įsirašę nariai bus pakviesti į 
Liberty daržų ir pavaišinti.

Juos teks sėkla aprūpinti, nes 
neužsėti laukai butų tikra ka
tastrofa. Tai reikštų, kad ūki
ninkai neturėtų iš ko gyventi 
dar ir Jcitais metais.

Amerikos lietuviai, nežiūri 
tpro pirštus į Vilniaus sunkių

Ta pabaigtuvių gegužinė 
įvyks gegužės 19 d.

Musų jaunimas
I

Jei kitose kolonijose Chica
gos Lietuvių Draugijai priklau
sęs jaunimas pasireiškė savo 
veiklumu, tai chicagiečiai iki 
šiol visai mažai veikimo tepa
rodė.

Daugelyje vietų vadinamosio
se kultūros draugijose vadovy
bė priklauso jaunimui. Jauni
mas ir į valdybų įeina ir veiki
mui diriguoja.

Chicagoje iki šiol jaunimas 
negalėjo susiburti ir savo vei
kimų išvystyti. Tačiau dabar 
jis yra pasiryžęs stoti į darbų. 
Is draugijos narių jau susidarė 
grupė jaunimo, kuri pradeda 
veikti. Pirmiausia ji nori, taip 
sakant, apčiuopti pulsų, atseit, 
jaunimo pageidavimus. Po to 
jau bus einama prie veikimo. 
Ir veikiama bus toje srityje, 
kuri jaunimui - bus labiausiai 
pageidaujama. Pavyzdžiui, jei
gu daugelis pasisakys, jog rei
kia organizuoti vienokias ar ki
tokias sporto komandas, — tai 
to ir bus siekiama.

Netrukus tad musų jaunimas 
įsitrauks į tokį veikimų, kuris 
jam yra arčiausiai prie širdies. 
Tame veikime jis galės parody
ti savarankiškumų bei išvystyti 
savo iniciatyvų.

Tenka tik palinkėti musų 
jaunimui kuo geriausio pasise
kimo.

Kultūros draugijoms
Netrukus visoms kultūros 

draugijoms bus išsiuntinėtos 
metinės apyskaitos už pereitus

St. Charles, III.
SI. Charles miestukas nėra 

didelis, - priskaito iki 6,000 
gyventojų. Tačiau lietuvių ko
lonija čia gana d'doka. Apie 
tai galima spręsti iš to, jog tu
rime pusėtinai biznierių: 5 bu-
černes, 2 kirpyklas ir 8 taver- 
nus. Ir visi pasilaiko (kai ku
rie ir visai gerai) bei pragyve 
n’mų pasidaro.

Yra ir keletas draugijų. Prie 
stambesniųjų tenka priskaityti 
St. Charles Lietuvių Kultūros 
Draugijų, kuri priskaito iki (i ' 
narių.

Nors musų kolonijos lietuviai 
yra įvairių įsitikinimų, bet su
gyvena jie labai gražiai: nerei
kalingų užsikirtimų ir vaidų 
kaip ir nėra. Daugelis skaito

metus. Iš jų patirsite, kiek bu
vo sėkmingi Chicagos Lietuvių 
Draugijai pereiti metai.

Šia proga prašome draugijas 
dažniau pranešti mums apie tai, 
kų veikiate, kę nuveikėte ir kę 
manote veikti. Nariams bus 
įdomu žinoti, kas kaip ir kur 
veikiama.

Anton Rudman- 
Rudminskas

Dėl Anton Rudman-Rudmins- 
ko įsirašymo j Chicagos Lietu
vių Draugijų kreditas tenka 
marąuetteparkiečiui Pranui Pe
trauskui: tai jis man rekomen
davo namų savininkę p. Rud- 
minskę pakalbinti, kad jis sto
tų į musų organinei jų.

P-as Rudminskas jau 19 me
tų tarnauja strytkęrių kompani
jai ir ne viena lietuvį yra vežęs 
Ashland Avė.

Ačiū ir poniai r.j Rudminskie- 
nei, kuri patarė Antanui į drau
gijų rašytis, sakydama, jog ge
resnės organizaciją nebūtų ga
lima surasti.

Ponai Rudminskai yra drau
giški ir malonus žmonės. Jie 
augina gražių šeimų: jaunutė jų 
9 metų duktė jau ant radio dai
nuoja, o vyresnioji duktė lanko 
aukštesnę mokyklų.

A. Markūnas
Nauji Nariai

Kont. B. Vaitekūnas įrašė: 
Alfons Savickas 
John Gasparaitis 
Karolis Mickevičius 
Rose Pickel 
Liidowika Stashkus 
Stella Ardikas 
Elizabeth Pūkis 
Victoria Zabtiraitė 
Mykolas Wailonis

Kont. A. Markūnas įrašė: 
Alexandra Petrauskas 
John Yerkis 
Victor Petrauskas 
Julia Malinauskas 
Viktorija Balčiūnas 
John Litvaitis 
Anton Rudman

Kont. Thomas Šalkauskas įrašė: 
Anna Klombas
Martha Vendel 
Nellie Anele Shukis

Kont. Juozas Ascilla įrašė:
Stella Budreck
Stella Goditus

Bruho Ray Mathews įrašė:
Sophia Kungis
Paul Kubilis /

Kont. J. Augaitis įrašė:
Eva Augaitis

A. L. Skirmont įrašė! 
Mary Clifford.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLU SALEJE 

lo nukentėjusius lietuvius rei
kia šelpti. Daugiausia tad bu
vo kalbėta apie tai, kokiu bū
du bus geriausiai galima sukel
ti pinigai, kadangi pačios drau
gijos iždas apytuštis.

Pagaliau daugumas pasisakė 
až tai, kad reikia tartis su kito- 
aiis organizacijomis ir bendrai 
xų nors rengti Vilniaus naudai.

Kaip žinia, tatai buvo pada- 
yta ir susilaukta visai gerų 

pasekmių. —S. Chakas.

Gary, Ind.
Balandžio 28 d. Gary Lietu 

zių Kultūros Draugija turės la
jai šaunų vakarų: iš Ch cago 

atvyks “Birutės” choras j rogra- 
nai pildyti.

Visi vietos ir apylinkės lietu
viai įsitūmykite dienų. Mes tada 
turėsime tikrai nepaprastų va
karų, kuris yra rengiamas Sax- 
son svetainėje. Rengėjai

Naujienas.
Prieš kiek laiko kultūros 

draugija laikė savo metinį su
sirinkimų. Vienas svarbiausių 
dienotvarkės punktų buvo — 
valdybos rinkimai. Kadangi 
valdyba visais atžvilgiais tin
kama, tai nariai užsispyrė, kad 
ji ir šiais metais pasiliktų sa
vo vietoje. Apie jokias rezigna
cijas jie nenorėjo ir klausytis. 
Nariams pasisekė pahkti senų 
jų valdybų, išėmus p-lę A. No- 
vogrodskaitę, kuri nesidavė 
perkalbama. Ji pasitraukė iš 
protokolų raštininkės pareigų 
Į jos vielų teko išrinkti kita, 
būtent, A. Kučinskį.

Kai valdybos rinkimai liko 
atlikti, tai prasidėjo Vilniaus 
reikalų aptarimas. Tenka pa
brėžti tas faktas, jog čia nuo
monių pasiskirstymo nebuvo: 
visi sutiko, kad Vilniaus kraš-

Racine, Wis.
Racine Lietuvių Kultūros 

Draugijos metiniame susirinki
me buvo išrinkta nauja valdy
ba iš šių asmenų: pirmininku 
P. Staponaitis, vice-pirmininku 
Anna Statkevich, užrašų rast. 
A. Mikulskis, iždo globėjais 
Mary Mikulskis bei P. Zičkus 
ir maršalka G. Vaislak.

S. Mockus.

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

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams dangiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karų ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagų), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS” 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj “KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbes prof. Antanas Purenąs 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktine knyga.

Žmogaus Gimimas 
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS” žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė S

Nr. 153. LITHUANIA. S

Antradienis, kovo 5, 1940
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:! Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurų.

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

- SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos 
LietuviųBalsas’’

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.
i

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

na, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ii skaityti? ? * t

Net kunigai pasislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia ji i rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau- 
ia ir nesibijo teisybę skelbti

Žmonių mulkintojus ir apga 
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo

Be tu, jame rasi visokių pa 
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, jdomių paveikslų ir žinių

< viso pasaulio

kainuoja tik $2.00 metams
Ądresa;- toks

“KELEIVIS"
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

You may be guilty of halitosis (bad 
breath) this very minute, and yet be 
’unavvare of it. That’s the insidious thing 
about this offensive condition, so fre- 
quently due to food fermentation in 
the mouth.

You yourself may not recognize it 
. . . būt everyone you come in contaęt 
with does.

Listerine Antiseptic halts such fer
mentation, said by some authorities to 
be a major cause of mouth odors, and 
overcomes the odors themsel ves. So why 
risk annoying and offending others? Why 
hurt yourself socially ana in business?

It is so easy to guard against offend
ing by gargling with Listerine, the 
safe antiseptic. Your breath becomes 
svveeter and more agrecable. If you 
value your job and your friends, ūse 
Listerine Antiseptic regularly. Lambert 
Pharmacal Company, St. Lcniis, Mo.

LISTERINE
<°r HALITOSIS

(BAD BREATB>

Garsinkite s “N-nose”
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Diena Iš Dienos
—_________________

• .
Dainuos A* Brazis, 
“Gyvenimo Bangos” 
Drarria, Smagi Muzika, 
įdomybės, t t,

Priminima radio klausyki 
janis užsistątyti savo radio ir 
pasiklausyti tikrai gražaus ir 
įdomaus programų reguliariai 
transliuojamas Peoples Baldų 
Bendrovė šiandien, antradie
nį 7 vai. vakaro iš stoties W. 
G. E. S. Prograino išpildyme 
dalyvaus žymus dąininiįvkas 
Algirdas Brazis, kuris padai
nuos daug gražių dainelių.

Bus sulošta drama “Gyve
nimo Bangos.” Prie to smagi

muziką linksmins visus ir bus 
įdomus, svarbus patarimai ir 
pranešimai. Jei norite papuoš- 
šti savo namus naujoms reikr 
menoms Velykų šventėms, tai 
gįrdėkitę gerų žinių iš Peop- 
les Krautuvės apie pavasario 
seozno atidarymo didį išpar
davimų. Taigi pasiklausykite 
visi. —Re p. xxx.

mętąis ir dar vasario 29 (Jįeųų. 
Sekantį gimtadienį jų duktė 
turės tik ateinančiais “Ųeap 
Yeąr’’ metais, 1944.

Išsiėmė Leidimus 
Vedybotną

Johp WąĮs|i, su Viktoriją 
Kalėta, 25.

%

A. -f A.
VYTELIAM RAKAUSKAS, 

4321 So. Halsted St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 4 U., 1940 m., sulaukęs 
pusės amž., gimęs Alytaus 
apskr., Mardosų kaime.

Amerikoj išgyyeno 30 m. 
Zeįgler, III. išgyveno 10 m.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Petronėlę, po tėvais 
Liepaitę, 2 posūnius: Liudvi
ką ir Pranciškų. 2 podukras: 
Juzefą Bukauskienę ir Oną 
Savickienę, o Danville paliko 
brojį Simaną ir jo šeimą ir 
daug kitų giminių. Lietuvoj— 
brolį Juozapą.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 S. Lituanięa 
Avė. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, kovo 7 d., 1:30 vai. 
popiet. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Liet. Tautiškas kapines

Visi a. a. William Rakausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
eęat nuoširdžiai kiečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
poteris, Broliai ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.
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KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pągrabams
3316 So. Huisted Street

Tel. YARDS 7308

|| A Gėlės Mylintiems 
i 111 H A Vestuvėms, Ban- Įj j 1 IjUįkietams, Laidotu- 
*-*"***■ n vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

§i Mergaitė Švęs 
Gimtadienį Tik Kas 
Keturi Metai
Susilaukė Dukters Vas. 29 d. y
Mrs. Josęphine Bertasli, 

žmona bridgeportiečiams ži
nomo biznieriaus, Malt Ber^ 
tash, savininko didelės mėsos 
krautuvės, 3239 So. Hąlsted 
st., praeitą ketvirtadienį su
laukė dukters.

Naujagimė sverianti virš 8 
svarų. Motina ir (Jukte yra 
Daktaro Bertash priežiūroje, 
German Deaconess ligoninėje. 
Abi gerai jaučiasi ir apie se
kantį sekmadienį tikisi būti 
namie.

Tėvas ir 3 metų “Junior” ne
kantriai laukia jų sugrįžtant 
namo, 6200 So. Bockwell st.

Pp. Bertash skaito už .laimę, 
sus

JONAS RAKUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 2 d., 1:30 vai. popiet,
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Pandėlio par., 
Rokiškio 'apskr., Gudelių km.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Anastaziją, po tėvais 
Sinkevičiūtę, dukterį Gene- 
vieve. žentą Pranciškų Yuza- 
pavick, 4 sūnūs: Kazimierą, 
marčią Bernice, Juozapą, mar
čią Genevieye, Ęronislovą, 
marčią Marijoną ir Edwardą, 
piarčią Barborą, švogerką A- 
meliją Juokaitę, švogerį Pran
ciškų ir jų šeimas ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas namuose 
2552 W. 69th sf? Dėl smulkes
nių ęinių šaukite Prospect 
4814. Laidotuvės įvyks treč., 
kovo 6 d., 8:30 vai. ryto iš 
namų į Gimimo Pan. Šv. par. 
bažnyčią, kurioj atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bu$ nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Rakuno gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečįamį da
lyvauti ląidotuvėse Įr suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsĮsveigįnimą. NulĮudę lieką: 
Bfpterią, Duktp, Sunai, Mar

čios ir kitos Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

DVIĘJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS.

I A. a, MARIJONA MĮKOLIUNIENE
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

fl kovo 7 d., 1938 m. Palaidota 
| kovo 11 d. šv. Kazimiero ka- 
I pipėse. \Paliko dideliame nu- 
I liūdime vyrą Vincentą Miko- 
| liūną, dukterį Julijoną, sūnų 
» Edwardą, Vęeserį Oną Klima- 
fj vičienę ir jos vaikus Ameri- 
I koj. Lietuvoj paliko 2 brolius 
| ir seseris. Paėjo iš Ųietuyos, 
• finto 31111 Laimn Pamtnralnc

? JEdwardą,

Gutainėlių kąimp, Ramigalos 
parap., Panevėžį# apskr.

Paliko širdyse neužgydomą 
1 žaizdą, o namuose neužpildo- 
j mą tuštybę. Dienos ilgos ir 
0 liūdnos, tamsios, be tavęs 

I brangioji m o te r e ir motinėle.
Pavasarį paukšteliai sugrįžta, 

'• bet tu brangioji nebesugrįši.
Viskas kas mums beliko tai 

į tavo šaltas kapas ir liūdni
i atsiminimai apie tave. Rusti 

giltinė lyg kokia viesulą $u-
■ draskė musų namus ant visa

dos, bet tu musų širdyse busi
B visados. Tavo kapą gėlėmis
g sodiname ir ašaromis laistome. Ilgą, ilgu mums be tavęs, Jiran- 
g gioji moters ir motinėle. Ilsėkis šitoj šąltoje žemelėje, Lauk mus

ateinant.
Kviečiame visas giminės, draugus ir pažįstamus atsilankyti į 

pamaldas, kurios atsibus kovo 7 d., 8 vai. ry|o, Šv. Juozapo parap. 
bažnyčioje, South Ųhicago. r

Nulipdę liekame; VYRAS, DUKTĖ, SŪNŪS IR GIMINĖS.

NAUJAUSI IR GERIAUSI ~RAKANDAI į
. PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA )‘

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904

1748-50 Węst 47th St Phonę Yards 5069

Sveiki Kazimierai
Ir Kazimieros!

Nors suvėluotai, bet -vąrdar 
dienįp progą širdingai sveiki
nu Kazimierus įr Kazimieras: 
muziką ^tpponavįčįų, Kasi- 
liąųską, Ęgdvilą, Bočkų, Za- 
yęcki, Brazaitį, Gaučių, Bali

Reikalauja
Pęrskirij

Knnstąncijj Zakaras nuo 
Paul Žąkarus,

|f

ir Kazimierą MUler.
—-Ožiu Dgpgin.

Padėka Geriems 
Draugams

Vasąi-įp 20 d, iškilmingai 
po palaidotas jaunuoliu Juo-
ząpąs Guntis Lietuvių Tautiš
kose kapinėse.

Na§lę Beatriče Gųnįis šįr-

ta-

vių Draugijai už grabnešius, 
kurie patarnavo velionio pas
kutinėj kelionėj į apižinastį. 
Ji taipgi dėkoja direktoriui 
Mažeikai už rūpestingą suren
gimą laidotuvių; visiems gėlių 
aukotojams. Dėkoja B. Vaite
kūnui ir V. Ambrose už gra
žias kalbas, taipgi visiems, 
kurie prisidėjo su aukomis, 
jos ir sūnaus Jįm parėmimui. 
Padėka priklauso pp. Matu
kams, Vąičiuliąms, Gąspąrai- 
čiams, Ludyikiti Ęismonlui, 
Leo Srogis, Paųgams iš Cice
ro, Miss Bose Pikel, Mrs. Po.- 
ciask, pp. Ąidykams, Tumams, 
Miliauskams, Bukniams ir vi
siems kitiems, kurių vardus 
suminėti čią nėra galimybės.

Vęlioųis paliko apart žmo- 
ųos ir sųpaus dar motiną ir 
seserį. Lai jis ramiai ilsisi 
Tautiškų Kapinių tylumoj.

A

JUOZAPAS JAN^SAŲSKAS
Pej-sistd/rė šu ’^iuo pasauliu 

kovo 3 d., 4:57 vąl. popiet, 
1940 m., sulaukęs pusės amž,, 
gimęs Griaužių kaime, Vi
duklės parap., Raseinių apskr.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Petronėlę, po tėvais 
Uksįkę, 2 dukteris: Josephine 
ir Julijoną, seserį Petronėlę 
Kvedarienę, švogerį Jurgį, 
brolį Kazimierą, brolienę Oną, 
pusbrolį Joną Uksą, sesers sū
nų Izidorių Galinąųską ir. jo 
šeimyną ir kitas gimines, o 
ILietųvoje paliko dvi seseris, 
Ledoviką Jančaųskienę ir Ro
zaliją Kačauskienę ir kitas gi
mines.

Priklausė prie Jaunų Liet. 
Amęrikoje Tautiško Klubo.

Kūnas pašarvotas namuose, 
?840 W. 3.6 St. Tel. Virginia 
3343. Laidotuvės įvyks trec., 
kovo 6 d. 1:30 vai. popiet. Iš 
namų bus nulydėtas į Lietu
vių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Juozapo Janušau
sko giminės, draųgąi ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti“ jam paskutinį patar- 
pavimą ir ątsįsveikipiipą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sesuo, Bro

lis ir Gimįne$.
Laid. Dir. P. J. Ridikas, 

Tel. YARDS 1419<

n

JURGAITIS 
šiuo pąsauįių 
v. ryto, 1940

STANISLOVAS
Persiskyrė su 

kovo 4 d. 11:45 
n)., sulaukęs pusės ąmž., gi
męs Joniškėlio parap., Sykš- 
tolių kaime, Birzų apskr.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko didęlįąme nųjįudimę 

moterį Elzbietą po tėvais Kas
paravičiūtę. dukterį Bronisę, 
suąų Albiną, brolį Antaną ir 
kitas gimines. Lietuvoj paliko 
2 brolius, Mykolą ir Baltra
miejų ir 2 seseris: Oną įr 
Nastaziją ir gimines.

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų Dr?jos ir Darb. Susiv. 
^3 kuopos.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioj, 3354 S. Hals
ted st. Laidotuvės įvyks ket- 
virtad., khvo 7 d. 1:39 vai. 
popiet. Iš kopi, bus nulydėtas 
į Liet. Tautiškas kapinės.

Visi a. a. Stanislovo Jurgai
čio giminės, draugai ir pązįs- 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti ląidotuyėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliųdę liekame: Motęris, 
Duktė, Sūnūs, Brolis ir Gim.

Laid. Dir. P. J. Ridikas, 
Tel. YARDS Į419.

■
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HELP VVANTED—FEMALE BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

REIKALINGA OPERATORIŲ į 
vyriškus kautus įsiūti rankoves ir 
tapė—geras mokestis. 308 W. Van 
Būren, 3-čias* aukštas.

Gavo
Pėrškirąš;
Lęwh '■ ■" •■C'1' •.

Užbaigė Dulkėtą 
Šio Gyveninio 
Kelionę *
Drangai Jonui Rakanui Miras- 

park.. — Mu
sų apylinkėje 1-mą vai, po pie
tų, kovo 2 dieną mirė pagyve
nęs apie 60 m. amžiaus, Jonas 
Rąkunas. Ir jeigu gerbiamos 
“Naujienos” leis, įąi vei’ta l<er 
liais žpdžiąis velionis J. Bąkp- 
nąs papiinėti, nes jau apie per 
10 metų nedirbdamas turėjo 
laįko vasaros metu artimam 
parke suėjus būreliuos žmonių, 
karštai pasiginčyti įr padlsku- 
suoli.

Vejionis J. Rąkųnas aiškiai 
matė šio gyvenimo niekšišku
mus, ir būdamas teisingu žmo
gum, prieš visokias skriaudas 
buvo. karštai nusistatęs, nors, 
deja kad pagerint tą viską, nie
ku, nei darbais, nei medegiškai 
neprisidėjo.

Į Per daug metų būnant su ve
lioniu artįmąiš kaimynais, ir 
man teko dąug kartų su jupm 
karštai pąsigiričyti. Jisai buvo 
J. Stalino klli''ŠtįĮ1š pasekėjas |r 
nežiūrint l$ą JVziS. butų daręk, 
velionis visudiii^t pritardavo.

Ui - ; 
J^ęapkęsdąvo Neteisybių.

’ Višokių ■ ncteisjLių neapkęsda
mas j isai labai7 n‘ėa pkęsdayo i r 
seųovįskų ’ tikrinio prietarų, 
nprs savp kiliehįS ir nesugebėjo 
lajsvą dvąsįą įkvėpti. Rezultate 
viso to jam jai'r mirus buvo pa
šaukia kunigas sąvo bereikšme 
ceremonijas atlikti, ir, žinoma, 
tikintieji broliai sakys, kad bu
vęs griežtas laisvamanis J. Ra- 
kuuas mirą su bažnyčios “palai
mą” !

Nemalonu, kad laisvos dva
sios žmonės nesugeba savo tei? 
singų minčių perduoti kitiems.

Rąliko Rrąžią Šeįmą.
J. Rakunas paliko keturis sū

nys, dukterį ir moterį, šeiiųoje 
velionis buvo geras tėvas. Buvo 
taupys, ir kaipo darbininkas sur 
si taupė keletą centų už kuriuos 
hyvp nupirkęs savo šeimai dai
lų namą.

no, kad būdami ąpįe per 10 me
tų artimais kaimynais, turėjom 
dabar amžinai skirtis. Bet nie? 
kp nepadarysi. Aš šiandien jam 
rašau iš kelių .bereikšmių žo
džių trumpą nekrologą, o diena 
už dienos, melai po metų, gal 
kas nors ir mane blogai ar ge? 
rai keliais žodžiais paminės.

Velionis J. Rakunas užbaigęs 
šiame neteisybių pasaulyj duL 
ketą kelionę, ramiai galės ilsė
tis po šalta laiminga Columbo 
žemės velėna, nejausdamas tų 
visų skriaudų, visų viliugysčių, 
kurias mes gyvieji turėsim koi- 
kas pergyventi.* * Amžiną atilsį 
tau, Jonai. - P. M.

i

| 1500 NAUJU 
KAURU

50# NEATSIIMTŲ
KAINOS Sumažinto? 50% 

Nuniurtos iki ’/ž
DIDELIŲ KAUKŲ

BARGENAI
Neatsiimta 0x0, SsilO,’ Oxl», 0x15,11X10 
Vertė nuo $6 iki $60. Dabar $3 iki $20 
Napji 0x0, 8X10. 0x12, 12x1$. JOVįxifc 
Vertė $20 iki $85* Dabar $10 iki $12 

ir aukSė.
15 0x12 tikru orientuliij, 50 kitokių

Mlivos 2x4 iRl 4Q% įHiolulilos
1000 Jardų karpetų po Qęę jurą ir aukSČ. 

CHECKER ŲLEANERS 
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0208-16 S. RAČlN^CrDlp1??!?.1!“?3

RŪGS

■Ž5
• Fv

OA

$

:jįS:

i

£#•

Oi

1!

B

4R O
NAUJIENŲ-ACME Telephoto

P-lė Frąnces Feęnąn, ku
ri “prakilniųjų metų” dieną 
(vąsąrįo 29) ėjo Auroros 
gaiisHpipkų viršininko pa
reigas.

Ar Pabėgėliai 
Vilniaus Krašte Turi 
Būti šelpiami?

Neva “prieskonis” p. Jonui 
šliburiui.

OPERATORIŲ 200
Single needle ir special 4 prie 

plaunamų suknelių, ypatingas auk
štos rųšies darbo mokestis. Turi 
būti patyrusios. Merginos gali už
dirbti toli daugiau negu minąpu- 
mą. Geroms operatorėms ekstra 
kompensacija. SMOLER BROS., 
2300 Wabansia.

OPERATORKŲ PATYRUSIŲ — 
Single needle mašina siūti. Prie 
skalbiamų dresių. 404 So. Racine 
Avė., 2 lubos.

REIKALINGA PATYRUSIŲ straw 
operatppių. Ateikite pasirengę dir
bti. VICTORIA <HOT FRAMES 
MANUFACTURING CO., 65 East 
South Water St. Room 1602.

PARDAVIMUI MAŽA SIUVĖJO 
šapą, žmogus išvažiuoja iŠ Chica
gos, 3 metai įsteigta, gera vieta, pi
gi renda, kreiptis Anderson, Tel. 
Merrimąc 3008. 2747 N. Oakpark 
Avenue.

HELP VVANTED—MALĖ
 Darbininkų Reikia______

REIKALINGAS SENAS ŽMO
GUS pagelbėti prie darbo; duodu 
karpbąĄi ir valgį. Telefonuokit iš 
ryto an vakare Dorchester 7199.

PARTNERS VVĄNTĘD 
Reikia Partnerių

REIKAŲINGAS PARTNERIS 
jaunas vyras su $500. Biznis užtik
rintas. Nėra skirtumo, kur gyven- 
tute. Plačiau paaiškinsiu laišku. 
Atsiliepkite iki kovo 15.

Naujienos, Box 2003.

SUSIRINKIMAI

BET KPKIA ĮMANOMA pasiūla 
paims kampinį taverną, gerąi staku 
prikrautą, 6 kambarių flatą. 1501 
48th Ct., Cicerol

NORI GREITAI PARDUOTI TA
VERNĄ — išvyksta iš miesto.

CĄNAL 5976.

PADRAVIMUI MĖSOS MAN
KETAS, padaro $600 į savaitę biz
nio, kreiptis. 8553 So. Ashland Avė.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪ
ROS RATELIO mėn. narių susi
rinkimas kovo 6 d. 8 vai. vak. Hol- 
lywood svet., 2317 W. 43 st. Prašo
me atvykti, nes turime daug svar
bių reikalų svarstyti. —Raštininkas.

REAL ESTĄTE FOR SALE

PARDAVIMUI freiminė kątedžė, 
geram stovy, 37^ pėdų lotas, ne- 
orangiai. 5706 S. Trumfcull.

VISAI ULTRA MODERNAS 
NAMAS. Keletas minučių į vakarus 
nuo Maywood, vana, vanduo, sani
tarė sistema, 6 kambarių asla, laip- 
ai į antrą aukštą, elektriką (4 

kambariai išdekoruotį), ant plačios 
šeimyninės nuosavybės. Kaina 
$2875, $21 į mėn., mažas įmokėji- 
mas, nuosavybė kovo 15. Box 1195, 
1739 So. Halsted.

ANT KALVOS VEIK 30,p0Q ket
virtainių pėdų prie grįsto kelio, 
arti Forest Preserves, vakaruos 
nuo Maywood. Kaina $375, $75 pi
nigais — $5 į mėnesį užgirta pas
kola 15 metų. Box 1199, 1739 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIU 
KATĖDŽĖ, ąžuoliniais trimais, 2 
karų garažas, gera vieta, bargenas. 
4642 So. Talman Avė.

—SKAITYTOJŲ NUOMONĖS— 
' Daųguinas musų tautiečių — 
nežinia, ąr iš per “didelio” pa
triotiškumo ar tik nesuprasda- 
iyi Vilniaus atvadavimo reikalo 
— labai neapgalvotai atsineša 
apie dedamas aukas Vilniaus 
pabėgėlių šelpimė reikalams. 
Dauguma, net jnuSų gerųj lietu
vių sako: kad pabėgėliams ne- 
.verla aiikoliv^iieverta jų šelpti 
atsižiūrint . į lenkų padarytai 
Lietuvai skriaudas, nes jie len
kai; nes jie per 19 melų Vilnių 
laikė po savo letęųa; nes jie 
spaude, ir grūdo į kalėjimus 
musų tautiečius už lietuvišką 
veikimą. Arba, girdi tokios am 
kęs tai suras vietą lik “riebioj” 
kišenėj.

Man teko būti vienam klubo 
susirinkime. Kada buvo per
skaitytas laiškas Chicagos Ko
miteto Vilniaus Lietuviams 
šelpti, tai klubas paaukavo var- 
gais-negalais penkis dolerius. 
Vienas geras biznierius, prie tų 
penkių dolerių aukavo 25 cen
tus, ^akydamas, kad jei klubui 
5 .doleriai “nebrangu” lai ir jp 
“kvoleris” tegu eina. Bet tikri
nę, kad visvien nenueis. O kyo- 
męl tam pačiam susirinkime bu
vę pakeltas klausimas asignuoti 
kelis dolerius laisvų kapinių ąp? 
tvėrimui, tai prie klubo aukau
tų 10 dol. tas biznierius paau
kavo 5 dol., visai be “širdies 
skausmo”, nes “nesusiprato” 
kad ir tie pinigai eis per “Tau
tiškos valdžios” rankas. Ar ne
gali kariais Įr jie pąkliųti į “rįe- 
bų” kišeųių? Wcll, tokię žmo
gaus suprąlipias kad ir tautię-r 
čio — lietuvio, labai apgailėti
nas.

Dėl Viešo Laiško žadeikiui.

gaikos?... Ar lamstai nežinoma, 
kad kasdieną ten yra reikalinga 
pašalpos apie 4,000 vaikų ir 
moksleivių, kurie, ypač pradinė
se mokyklose, išmokę — versli- 
pąi lenkų kalbą, dabar nori pa
taisyti savo tėvų klaidas ir iš
mokti lietuviškai? Ąr tamsiai 
ir tas neaišku, kad pabėgėliai 
nuo karo neieško prieglaudos 
pas savo priešus? Ar tamsta p. 
Šliburi esi tikras, kad tik lenkai 
pabėgėliai yra šelpiami? Jei 
taip . . . lai man labai gaila 
Tąiųętos, p. Šliburi...

Kurmrausis

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

DALINAI BAIGTAS NAMAS.
Šeimos ūkis, arti Harlem ir 63rd 

gat. Pasiūlo už $1150, $150 pinigais, 
$15 mėnesy. Box 2001, 1739 South 
Halsted St.

VEIK 4 AKRAI vištų ančių ar 
daržovių ukiui, gerai nudreinuota, 
pietuos nuo Higgins, arti Mann- 
neim (grįstas kelias iki įvažiavi
mo), . elektriką, kaina už viską 
$750, $150 pinigais—$10 į mėnesį.

- J3ox 1196, <1739 So. Ralsted.

PAKILUSIAI ŠEIMAI nuosavybė 
pasekmingų vyrų ir moterų, veik 
5 akrai, 1005 aukštų medžių, krū
mų, krūmokšlių prie grįsto skubos 
kelio, Naujas Palos miestelis, retas 
bargenas, $1500, $300 pinigais, li
kusią $18 į mėp. Box 2000, 1739 So. 
Halsted St.

Vyrų Choras Dar 
Kartą Pasižymėjo 
Scenoje

PUIKI 15 AKRŲ DALINAI su 
mišku farma ant kalvos, prįe grįs
to kelio, keletas minučių iki Palos 
miškų. $175 alęras, labai nebran
giai, terminai. Box 1198. 1739 So. 
Halsted St.

Čią kitas vėl, “N-nų” Nr. 5Į, 
iš vasario 29 d. š.m,, drožia vie
šą laišką Lietuvos atstovui p. 
Žadeikiui, nurodydamas pašal
pų reikalu Vilniaus pabėgėliams 
kreiptis pas lenkus. Tegu jie

Gerasis p. Jonai šliburj!.. La
bai apgailestavau pamatęs “N? 
se?? Tamstos labai neapgalvotus 
klausimus p. žadeikiui. Jei 
Tanista p. Jopąi glibųri, taip 
grąžity yąrtojį plunksną žędžjy 
sųdėrinį^ie ,ar negajęlumeį pą- 
vąrtotį kiek savp “smegenų tru- 
stą?” Ąr tamsiai dar neaišku, 
kad yeluyos nžiąHPP Vįhnaus 
krąšlp tęi'ilprijoir subėgę įmo
nės nuo rusų bei vokyčių ną-.

Surengė Gražų Vakarą Vilnie
čių Naudai.

Pereitą sekmadienio vakarą 
Lietuvių Auditorijoje įvyko Vy
rų Choro vakaras su perstaty
mu ir muzikaliu programų. 
Nors vakaras buvo rengiamas 
Vilniaus suvargėlių naudai, ta
čiau publikos atsilankė liepei^ 
daugiausiai.

Scenoje buvo sųyąįdiųtą dvie
jų aklų kojųlš^ąs veikaliukąs 
iš mainierių gyyepiiųo apie ner 
teisingus gydytojus, “Mulkino ir 
Mulkintojai”. Veifcaliųko turi
nys skystas ir pirmas ąktas ma
žai ką turi bendro su antruoju, 
bet viską išgelbėjo gabu$ lošėjų 
suvaidiniinąs. Bę jęfcių išimčių 
pagyriiųo verti visi artistai: Jo
nas Dambrauskas, St. Jokubau- 
skas, Tony Bypkeyičius, Mrs. 
Dauginas, ir Wą|ter Cookąs.

Kazys Steponavičius priedo 
davė, taip sukant, ?‘Preview” iš 
'‘Blossom Tinąe” operetės, kurią 
“Pirmyn” choras perstatys ši 
sekmadienį Sękolų salėje. Pre- 
view išpildė trys gražiai kostiu
muotos panelės, Milzi, Kilzi ir 
Brilzi, -- Ęrisčiunaitė, Himkai- 
tc ir Skeveriutė. Numeris labai 
gražiai sudainuotas..

Vyrų chorąs, kaip lf vįsųo? 
piet, sudąjuąvo daug dainų. Du
etu keletą daliklių sųdąinavę 
pp. Vincas AscIĮlą ir J- Čepaitis, 
gokiams grojo Andy Norbuto 
orkestras. —VBA.

NAUJA CICERO AVENUE ir 135 
gatyės šeimyninė farma, grįstas 
Kelias, elektriką, pasiūlo veik 25 
ketv. pėdas už $350, $75 pinigais, 
$5 į mėnesį. No extra.
. Box 1197. 1739 So. Halsted.

TURI PARDUOTI 60 AKRŲ far- 
mą, mylios nuo North Judson, 
geri budinkai, gera žemė, $4,090, 
Frank Jachim, North Judson, Ind.

332 ĄKRŲ INDIANOJ, yra bu
dinkai, $8,000, $75.00 pinigais, li
kusią ilgu terminu. COMBS, 544 
State, Hammond, Indiana.

* VVHDLESĄLE FURNITURE 
Rakandai ix Įtais|U ^ar4<yWHl

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Meą prista
tome bile kur. Pašaukite ąr rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vląn- 
tik ąacionahai žinomi daiktai ran
dasi paą mus. ALIŠAŲSifĄS, Su- 
nuą, 634ą §, W.eątern Ąye., Gtagągp 
IR. Čhpąe Repąblic 605L

Kas diena.. f
Tukstanttaės pirkėjų ąrmijoą I 
ieško visokių pin&4ifc biz
nio progų Įr k F 

f 9' 9
Todėl M W
duotĮ, mainyti, tannomoU, 
aamdytis ir t h ąeliHikUft 
kad kitas pąvRios |asų
rąjį kostumerl, bet ggptaM- 
tfe glAND^N

BTYKJTE kas diąMNąu- 
7-me puąĮapyjt ^Ptass- 
Skyrių, W mm 

įvairių garų bąrgeaų-
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Chlc*<«, BL *Pirki ta taaę krąųtųvęsę, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE”



NAUJIENOS,' ChleagS, m Anti'adienis, kovo 5, 1940

Beveik Šimtas 
Prieš-ateivinių 
Bilių Kongrese

arba visiškai sustabdytų arba 
apribotų net ir dabartinę imi
graciją. Komunistai, matytis, 
užsipelnė didžiausią kongrese 
monų neapykantą, tuomi ir 
įveldami nekaltus ateivius, nes 
apie trečdalis tų bilių reikalaut

Nori suvaržyti, skriausti atei-lja arba deportacijos arba baus- 
vius įvairiais budais Įmes visiems nepileičiams, ku

rie turi ryšius su komunistų

1939 Metų Taksai 
Chicagiečiams — 
$186482,000

Ciprijonas Kranzas

Reikės Mokėti Centu Mažiau 
nuo $100 Negu Pernai

Suvienytų Valstijų Kongre-. . * v. 1 
se dabar yra beveik šimtas bi-Į^ei ^asls^U partijomis. 
]ių, kurie yra tiesioginiai už
puolimai ant ateivių teisių, ir 
aštuoni iš jų gal bus neužilgo 
perleisti. Toks buvo pareiški
mas raporto skaityto Ameri
kos Komitetui Sveturgimių 
Apsaugojimui, kuris laikė ket
virtą metinę konferenciją Wa- 
shingtone šeštadienį ir sekma
dienį

Tas raportas parodė, kad 
dvidešimts tų bilių buvo su
daryti ir pasiūlyti kongresui 
tiktai šįmet per sausio ir va* 
sario mėnesius.

Dr. William Allen Neilson, 
pirmininkas to komiteto, pa
reiškė, kad Amerikos žmonės 
turi išreikšti savo pasiprieši
nimą tiems prieš-ateiviniams 
biliams kuogreičiausiai, nes jie 
yra pavojingi Amerikos demo
kratijai.

Konferencijoj dalyvavo dele
gatai įvairių kalbų, pašalpinių 
ir unijinių organizacijų iš vi
sos Amerikos dalių. Kalbėtojų 
tarpe buvo ir keletas žymių 
politikos ir darbininkų vadų, 
kaip tai senatorius Claude Pe- 
pper iš Floridos, ir James B. 
Carey, sekretorius C. I. O. or
ganizacijos.

Rcosevelto pasveikinimas
Prezidentas Rooseveltas pri

siuntė konferencijai pasveiki
nimą, kuriame tarp kitko pa
reiškė, kad “mes turime vi
suomet saugotis neapykantos 
ir neteisybės užpuolimų. Dėlto 
mes užtariame darbą, kurio 
tikslas yra apsaugoti svetim- 
gimių teises.”

Vidaus reikalų sekretorius. 
Ickes, savo pasveikinime įrodi
nėjo, kad “man rodosi savaimi 
aišku, kad atakos ant svetim- 
gimių yra atakos ant visų mu
sų piliečių laisvės.”

Vienas tų viršminėtų bilių 
neleistų nepiliečiui nuomuori 
kambarius bile kuriame name 
pastatytame Fėderal Housing ( 
Project Administracijos. Kita 
reikalauja deportacijos visiems 
nepiliečiams, kurie priklaušo 
arba tiki į organizacijas, ku
rios nori permainos Amerikos 
valdžios formoje.

Deportuotų pašelpgavius
Dar kitas bilius reikalauja, 

kad nepiliečiai, kurie ėmė pa
šalpą per šešis mėnesius perei
tų trijų metų laikįtarpyje, bu
tų deportuoti. Daugelis bilių

Pranešimas
‘‘Income Tax”
Reikalu

Jungt. Am. Valstijų federali
nė valdžia atsiuntė į ‘ Naujie
nas’* A. S. Vahmą-Walons • — 
Internal Revenue darbin-’nką. 
padėti lietuviams Income Tax 
blankas išpildyti ir duoti atsa
kymus į visus klausimus apie 
Income ir Sočiai Security tak
sus.

P-a s. Valūnas bus “Naujienų” 
raštinėje nuo kovo 4 d. iki ko
vo 9 d., nuo 9:30 vai. ryto iki 
5:30 vai. vakaro.

Šis patarnavimas, tai yra 
blankų išpildymas ir notarizavi- 
mas, veltui. Čionai bus galima 
Ir šekį išpirkti dėl mokėjimo

Kas Turi Pildyti Income Tax 
Blankas.

Kiekvienas nevedęs žmogus,

plaukus buvo $1,000.00 ar dau
giau, nuo algos, dividendų, par
davimo namų, šlakų 
per 1939 metus, turi 
blanką.

Vedę žmonės turi 
blanką, jei jų įplaukos buvo 
virš $2,500.00.

Biznieriai turi išpildyti blan
kas, jei jų įeigos buvo $5,000.00 
ar daugiau, neskaitant ar buvo 
taksuojama atsakomybė ar ne.

Blankos turi bu Ii išpildytos 
ne vėliau kovo 15 d. vidunaktį.

išpildyti

C. 1.0. Plieno Unijos 
Konvencija Chicagoj

Prasidės gegužės 14

C. I. O. Plieno Darbininkų 
Unija, Steel Workers Organ- 
izing Committee, vakar paskel
bė, kad Chicagoj laikys savo 
antrą metinę konvenciją. Ji su
sirinks gegužės 14 d. Dalyvaus 
delegatai iš Jungtinių 
jų ir Kanados.

Konvencija svarstys 
rių unijos ir lokalų ir
tų priimtą rezoliuciją raginan
čią C. I. O. ir A. F. L. susitai
kyti.

Valsti-

kai ku- 
distrik-

Naujlenų-Acme Telephoto
SHREVEPORT, LA. — Oscar Chapman, J. V. vi

daus reikalų sekretoriaus antrininkas, su savo žmona 
po vedybų ceremonijos.

Chicagos nuosavybių savi
ninkai šįmet turės sumokėti 
miestui taksais $186,172,000, 
beveik $9 milionais dolerių 
daugiau negu pernai.

Bet tuo pačiu laiku taksų 
sąskaitos bus truputį 
nės—reikės mokėti centu ma
žiau nuo $100, ne’gu pernai. 
Pernai nuo $100 reikėjo mo
kėti $9.12, o šįmet $9.11.

Sumokėti pinigai eis miesto 
ir apskričių valdiškų įstaigų 
išlaikymui. Pinigai bus pada
linti sekamai, einant biudže
tu:

Miesto administracijai — 
....................... $71,546,000

Mokyklų užlaikymui — 
..................... 65,191,000

Parkų Distriktui 22,275,000 
\ Sandariam distriktui — 

................. 13,488,000
Apskričio valdžiai—

...... ............... 11.853,000 
Mišku preservų adm. —-

..... ...................  1,839,000

Turėjo Tik 20 Centų 
Apelsinams...

Liūdnas Įvykis Bedarbių 
Seimo j

mažės-

“Auksorius Jo Didenybei,

Dr. Grigaitis New Yorke>

Iš Saint Louis, Missouri, Dr.

nį, bet kai pasirodė, kad Ncw
Jonas Dambrauskas

J Vieną Dieną—St. 
Louis, Springfield, 
Chicago, New Yorkas

Dr.‘ P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius, vakar turbūt nu* 
statė kokį nors rekordą.

Kaip buvo pranešta šešta
dienio “Naujienose”, jis išvy
ko į Ncw Yorką, kur buvo 
kviečiamas j SLA Pildomo-

švietos komisijos pirmininkas. 
Bet prieš vykstant New Yor
kan, turėjo pasakyti dvi pra
kalbas, /tvieną West Frtankfor
te, III., šeštadienio vakare, o 

tą, sekmadienį, East Saint
Louise.

PANAIKINO CENTRU RINKS NAUJA CEN 
TRALINI KOMITETU REFERENDUMU

Laisvamanių pareiškimas

Sako, Jau Seniai 
Taip Turėjo Būti

Uždraudė “Pedliorius 
Bridge porte

Bene komiškiausias tipas mu
zikaliam veikale ‘ BLOSSOM 
TIME” — “KAI GĖLĖS ŽYDĖ
JO”, kurį stato “Pirmyn” Cho
ras, yra “tituluotas” auksorius, 
Ciprijonas Kranzas. Jo labai 
sunkią ir juokingą rolę 
gabus ir senas vaidila, 
Dambrauskas.

čiau antradienio, jis nutarė 
skristi lėktuvu.

Bet užėjo blogas oras, ir 
tarp St. 
nutraukę

BRIDGĘPORT. —ši kolonu 
ja seniausia ir daugiausia lie
tuviais apgyventa, čia randasi 
keletas įstaigų, kaip tai ligo
ninė, konservatorija, taupymo 
bendrovės, mokyklos, • bažny
čių ir šiaip įvairių biznių. O 
ypač kaipo tokioj kolonijoj 
randasi nemažai ir senų gy
ventojų, kurie reikalauja ra
maus gyvenimo.

Virš minėtos įstaigos ir šiaip 
individualiai asmenys mėgsta 
tykų rimtą gyvenimą, ir pasi
rūpino šios kolonijos ramybę 
užtikrinti su pagalba ai derina-

Jonas

veika
lo d.,lą šį sekmadienį, kovo 

Chicagos Suknių Salėje, 2313 
So. Kedzie Avenue.

VAKAR CHICAGDJE

No Peddlers Alloived

Kaip jau matytis, apie porą 
savaičių • atgal uždėjo iškabas 
“No Peddlers Allowed’’ ir ant 
jų pasirašo “City Council”. 
Tas reiškia, kad čia miesto ta
ryba pravedė draudimą ir nu
statė jos teritoriją, būtent, nuo 
Morgan st. skersai iki Parnell 
avė., nuo 29 iki 39-tos gatvės,

Amerikos Lietuvių Laisvama
nių Etinės Kultūros Draugija 
laike susirinkimą kovo 2, 1910, 
Chicago, III. Vienbalsiai priėmė 
sekamą rezoliuciją, pateiktą per 
A. M. Metelionj:

1. Kadangi seno draugijos 
centro komiteto tarnybos laikas 
pasibaigė, o naujasis komitetas 
išrinktas ne pagal draugijos į- 
status; todėl šisai susirinkimas 
nutarė panaikinti centro komi
tetą, o draugijos pareigas vesti 
paduoti Lietuvių Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos pir
mai kuopai, Chicago, III., iki 
bus išrinktas centralinis komi
tetas referendumu.

2. Yra žinomas faktas, kad 
nei viena iš musų lietuvių gy
vuojančių srovių negali iškelti 
laisvamanišką veiklą, nes tam 
tikslui neturi noro. Laisvama
nišką draugiją galima išvysty
ti ir palaikyti, prisilaikant be- 
partyvio principo. Laisvamanių 
draugija turi susidėti iš visų pa
žangiųjų srovių, partijų, bei 
pavienių žmonių, ir dirbti lais- 
vamanybės darbą. Todėl L.L.E. 
K. Draugija pilnai laikysis šio 
pareikšto principo, dirbs apšvie
tus ir kultūros darbą.
Prisidės prie Freethinkers of 

America.

Louiso ir rytų buvo
tas. Tačiau vaikščiojo lėktuvai 
tarp St. Louis ir Chicagos. čia 
lėktuvų bendrovė žadėjo kelei
vius persodinti į kitą lėktuvą, 
ir tęsti kelionę Ne\v Yorkan iš 
Chicagos.

Bet skrendant iš Saint Louis, 
užėjo audra ir lėktuvas turėjo 
nusileisti Springfielde, III. 
Pakilo tik kelioms valandoms
praėjus, ir galiau pasiekė Chi- buvo negalima įvažiuoti “ped- 
cago. Čia vakar rytą 

---------  O Adresu 1510 Mohaivk st., durdienio,
Harry Duke buvo bedarbis. nevzinomas piktadariu nušovė mas skridimui, tad reikėjo ir rėkauti taip kad maži kūdikiai 

Turėjo dar 20 centų, bet šešta- virtuvėj sėdintį bedarbį Peter vėl laukti, 
dienį juos išleido apelsinams Ericano. Zmogžudis suvarė į 
ir juos parnešė namo savo šei- jo jmllq peturias kulkas. Neto-! įteigtas, 
mynai. Tą dieną jo žmona, lt sėdėjo I^ibdno žmonos'^ laiku, 
mėnesių sūnūs Harry Jr., ir jis 
pats nieko daugiau neturėjo 
valgyti, tik apelsinus.

Naktį jo sūnūs susirgo. 'Pi
nigų nebuvo, tad Duke nedrį

ijią, iki vi- Įjūriams” su įvairiomis daržo- 
, oras buvo netinka-'vėmis ir negalima šūkauti bei

esė sėdėjo /Libano žmonos gOs laiku, 
motina ir draugas, bet jie išli
ko sveiki.

0 Beegzaniinūodama šautu
vą, kurį laikė hahniose apsi
gynimui, MrS. A. Copc neti-

so šauktis daktaro. Bet sūnūs Lėtai patraukė gaiduką ir nu
ėjo blogyn. Sekmadienį tėvas 'šovė savo vyrą.^Arthur. Nelai-
• • •- - • 1-1 • • -• n A T nlzri Parlrjį pasiėmė į glėbį ir nuėjo pas 
daktarą. Tas pasakė, kad ne
bėra vilties kūdikį išgelbėti.
Bet Duke nenorėjo pasiduoti, 
ir nuskubėjo į Henrotin ligo
ninę. Bet kai ją pasiekė, jo sū
nūs buvo negyvas.

Užbaigė Aukų 
Rinkimą Suomijai

Sukelė $125,000

Neseniai Chicagoj įsteigtas 
fondas Suomijos šelpimui — 
“Chicago Finnish Relicf Fund” 
vakar paskelbė, kad užbaigė 
savo darbą. Fondas buvo sky
rius generalio Jungtinių Val
stijų komiteto, kurį įsteigė bu
vęs prezidentas Hooveris.

Chicagos kvota buvo $100,- 
000, bet vietinis fondas sukėlė 
$2’5,000 daugiau, negu buvo 
skirta, ir visus pinigus jau 
perdavė generaliam komitetui.

Chicagiečiai, kurie nori au
koti 
bar 
niai 
goj,

Suomijos reikalams, da- 
gali aukas siųsti tiesiogi- 
Suomijos i konsului Chica- 
Elmer A. Forsbergui, 160

North La Šalie street, 
Finnish Relief Fondui, 
Lexington avenue, New

arba 
420 

York.

Maistas Chicagoj 
Atpigo

Palyginus su kainomis Chi
cagoj pereito rugpiučio-rugsė- 
jo mėnesį, antro Europos ka
ro išvakariese, maistas dabar 
tyra atpigęs nuo 5 iki 10%.
i Rugsėjo mėnesį už “pork 
chopl’us” reikėjo mokėti iki 
38 centų už svarą. Dabar kai
na nukritusi iki 25 centų. At
pigo ir jautiena, sviestas; kiau
šiniai ir kiti maisto produktai. 
Jautiena parsiduoda nuo 
23c svaras.

i

17 iki

mė įvyko ad. 4631 Lake Park. 
Cope’ai laikeginklą namie, 
nes porą metų atgal toj apy
linkėj įvyko daug užpuolimų.

• Septyni žmonės buvo su
žeisti. prie 119los ir Normai, 
kur vakar rytą susikalė kelei
vinis automobilis ir du gatve- 
kariai. Automobilio vairuoto
jas, 21 metų jaunuolis, Wal- 
ter Cbmer, 740 Engleivood 
avenue, buvo suimtas už ne
atsargų važiavimą. Sužeistieji 
buvo gatvekario keleiviai.

• Prie Cerinak ir Califor- 
nia avenue su automobiliu į 
stulpą įvažiavo ir užsimušė 
Jobu J. Kerstnick, 59, nuo 
2101 So. Marshall bulvaras. 
Policija spėja, kad jis užmigo 
prie vairo.

• Floridoj pereitos savaitės 
pabaigoj pasimirė .James Cle- 
ment Murray, * Quaker Oats 
bendrovės vice-prezidentas. 
Laidotuvės šiandien.

e Laike muštynių alinėj 
ties 2101 Rice street, giminai
tis Frank Yendzejowski, 5700 
W. 64th st., mirtinai sužeidė 
45 metų Mrs. Mary Ryzą. 
nė priklauso užmuštosios 
rui. s

Bet netrukus po pabunda ir sergantiems dirks- 
į dvyliktos susisiekimas buvo’nius gadina. O ką jau bekal- 

’T ketvirtą, Chica-jbėti apie tuos, kurie naktimis 
dirba. Tie “pedlioriai’’ tai jau 
ramybės neduoda su savo į va i 
rios rųšies bizniais, šitoje, iki 
šiol gyvavusi, betvarkė lietu
vių apgyventdj kolonijoj, gar
bės nedarė. Kaip kažkas išsi
tarė: tas jau turėjo būt seniai 
padaryta, žinoma, geriaus vė
liaus negu niekad.

Čia norėtųsi patarti šios 
lonijos gyventojams — jei 
da rastųsi toks “pedliorius” 
ir mėgintų rėkauti, tai bile 
vienas gali pašaukti jam die
duką su žvaigžde ir jį tuoj su
stabdys., —Senas gyventojas.

ir
lėktuvas jau buvo

Ncw Yorke.
Ne kasdien ir ne kiekvie- 

nams pasitaiko St. 'Louis- 
SpringVlėŲl-Chicago- New Yorl^ 
į vebeik dvyliką valandų!

2,500 Žmonių 
Nelaimingos Mer
gaitės Laidotuvėse

Naujienose” buvo 
ją suvažinėjo vienas

Gaisras Town 
of Lake

Ali- 
vy-

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS

„ . L .
Užmušė penkis žmones

Automobiliai vakar ir užva
kar vakare Chicagoj ir apylin
kėj užmušė peilkis žmones:

27 metų Misa Artine Rhodc, 
4728 N. Mapledwod avė.;

60 metų Joseph Linden, 
1908 Congress Street;

Edward O. Miller, 40, 
Maple avenue, Evanston;

Frank Rusin, 57 metų
žiaus, 1404 W. 13th avenue, ir

Gimė Lee, 30 metų kinietis, 
22 W. Cermak*Road.

1583

am-

ko- 
ka-

Vakar St. Joseph kapinėse, 
River Grove, III., buvo palai
dota 5-ių metų mergaitė, Be- 
verly Joan Frank, kuri perei
tą savaitę žuvo automobilio ne
laimėje.

Kaip jau 
rašyta
Walter H. Bradshaw. Jisai pa
siėmė jos dar gyvą kūnelį į 
automobilį, žadėdamas ją ne
va nuvežti ligoninėn, bet to ne
padarė. Parsivežė ją į savo ga
ražą ir ten paslėpė. Negavusi 
daktaro pagalbos mergaitė nu
mirė.

Laidotuvėse dalyvavo 
2,500 žmonių minia.

apie

Atrado Sužeistą 
Merginą Marąuette 
Parke

Prie 66-tos ir Western avė. 
stovinčiam automobilyj vakar 
rytą buvo atrasta sąmonės ne 
tekusi sužeista mergina. Jos 
rūbai buvo apdraskyti.

Laikinai atgavusi sąmon 
sužeistoji pasisakė esanti 21 
metų Peggy Granstrom iš Zion, 
III. Daktarai atrado, kad ji bu
vo paėmusi perdidelę dožą mie
go miltelių. Kam automobili 
priklausė policija dar nežino.

Kent apskrity j, Michigane, 
buvo suimtas 24 metų jaunuo
lis Stanley W. Lasauskis, kuris 
vasario 19 d., pabėgo iš Fort 
Sheridan.’Jisai ten laukė teis
mą už pirmesnį pabėgimą iš 
Ford Brady kariuomenės sto
vyklos.

Kartu su Lasauskiu buvo su
imtas 25 metų Leonard Roh- 
loff, kuris irgi pabėgo iš Fort 
Sheridan.

T0WN OF LAKE. — 27 m. 
įnamis, Eugene Bartosik skau
džiai apdegė gaisre, kuris kilo 
mediniame name, ties 4801 S. 
Paulina street. Jisai gyveno 
namo pastogėj, ir negalėjo lai
ku pabėgti.

Kiti namo gyventojai išsi
gelbėjo.

3. Dėl pasekmiogesnio darbo, 
susirinkimas nutarė prisidėti 
prie amerikonų skaitlingos lai
svamanių draugijos, The Free- 
tbinkers of America, Ine., ir 
naudotis draugijos charteriu. 
Bet musų lietuvių laisvamanių 
draugija ir toliau pasilieka sa- 
vistovė draugija, dirbs vien tarp 
lietuvių apšvietus darbą, taipgi 
palaikant artimus ryšius su Lie
tuvos Laisvamanių Etines Ku|* 
turos Draugija.

4. Kviečiam ir raginant visus 
laisvamanius stoti prie šios 
brangios idėjos ir be atidėlioji
mo stoti į darbą laisvamanybės 
dirvoj.

Jeigu jusų kolonijoje nėra 
laisvamanių kuopos, bukie pir
mas užmanytojas ir organizato
rius. Pasitaręs su draugais su
tverk laisvamanių kuopą. Nes, 
laisvamaniai negalime snausti, 
kuomet laisvos idėjos priešai 
darbuojasi ir rengiasi sugražin
ti buvusią tamsybės amžių ga
dynę.

Prie darbo broliai ir sesers 
laisvamaniai! Informacijų rei
kalais kreipkitės pas L.L.E.K. 
Draugijos sekretorių:

Petras Kučinskas,
45 East 98th Sa., 
Chicago, Illinois.

Komitetas: V. B. Ambrose,
5. Dambrow, T. J. Kučinskas.

KAUJlhN Ų-ACME TuleptiuU)
MILWAUKEE, WIS. — Jcreme Safur, 17 metų vai

kų paralyžo auka, kuris nuo rugpiučio mėnesio gyvena 
“geležiniuose plaučiuose.“ Dabar jis liko atvežtas į 
Chicago.




