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Fra n elizija Turi Ka ria uti-Sa ko Reynaudt

PLANUOJA NAUJUS ŽYGIUS PRIEŠ 
VOKIETIJA

Sąjungininkams reikalingi diplomą 
tiniai laimėjimai

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 26. — Premjeras Reynaud 
kalbėjo per radiją antradienį. 
Francuzijos viena didelė parei
ga šiandien yra kariauti, pa
reiškė jis.

Ir tuo pareiškimu davė su
prasti, kad Francuzija planuo
ja tuojau išvystyti plačiau ma
štabu veiksmus prieš Vokieti
ją

“Francuzijos valdžios parei
ga”, kalbėjo Reynaud, “yra pa
statyti kiekvieną vyrą jo vie
toje — ir ta pareiga šiandien 
vykdoma.”

Kalbėdamas toliau premjeras 
prisiminė, kad Hitleris užėmė 
Reino sritį, kad jis įjungė Au
striją į Vokietiją, pavergė če- 
ko-Slovakiją ir dalį Lenkijos.

“Ar mes turime leisti prie
šui sustiprėti šitais laimėji
mais, kad laisve visai žūtų?”, 
paklausė Reynaud ir atsake:

“Francuzijos valdžios užduo
tis yra aiški — kariauti.”

Apibudindamas karinę pade 
tį Francuzijos premjeras pasa
kė: praeity daug kartų Fran
cuzija buvo užklupta netikėtai; 
šį kartą ji yra prisiruošusi. 
Sunkus darbas ir sunki kova 
laimės karą. Bet pirm negu 
karine pergalė bus atsiekta, 
sąjungininkai turi laimėti di
plomatines pergaliąs. Diplomą 
tinių laimėjimų pasėkoje atei 
ir karinis laimėjimas.

Reynaud kalba buvo trans
liuojama ir Jungt. Valstijose.

Thyssen išvyko 
Į Francuziją

26.BERNE, Šveicarija, qvo 
— Fritz Thyssen, Vokietijos 
plieno magnatas,*“ ankstyvose 
jjacių' dienose padėjo Hitleriui 
įsigalėti. Pereitų metų lapkri
čio mėnesį pačiam Thyssenul 
pasidarė nesmagu Vokietijoje 
gyventi, taigi jis išvyko j Švei
cariją. Antradienio pranešimas 
kalba, kad Thyssen iš Šveica
rijos nuvyko į Francuziją.

Francuzija užsakė 
200,000 tonų Rumu

nijos aliejaus
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VĖLESNI PRANE
ŠIMAI

ihjbjoje Zelandijoje pe
reitu pirmadienį Darbo Parti- 
jos konferencija pašalino iš sa
vo tarpo John Lee, vadinamų 
“kairiųjų” srovės vadą. Lee 
Darbo partijoje stengėsi gar
sinti ir darbininkams įpiršti 
Stalino politiką.

— Ankstyvieji Kanados rin
kimų daviniai rodo, kad libe
ralų partija laimėjo rinkimus. 
Konservatoriai < skaudžiai _ nu
kentėję.

— Maskva praneša, kad at
šauktas iš Francuzijos sovieto 
ambasadorius Sųrits.

OE

♦ . rACMĘ-NATUIENO Phnt-H
DALLAS, TEX. —> Prospir Ingels pagamino “aiskri- 

mą,” kurios svarbiausias prieskonis yra padarytas iš 
medvilnės.

y

GAL ATŠAUKS VOKIETIJOS LAIVUS 
Iš DANIJOS PAKRAŠČIŲ

COPENHAGEN, Danija, ko- 
vo.4?6. — Britanijos submari- 
nai ir greitieji kreiseriai pa
truliuoja Danijos pakraščius, 
Skagerraką ir Kattegatą. Tai
kosi užklupti Vokietijos preky-

gabena į Vokietiją geležies ru- 
d9-

Kadangi Baltijos jura šiuo 
metu yra užšalusi, tai Švedijos 
geležies ruda Vokietijai pir
miausia siunčiama į Norvegijos

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

BUCHAREST, Rumunija, ko 
vo 26. — Francuzijos kompa 
nija, operuojanti valdžios intę 
resuose, davė Rumunijos alie 
jaus kompanijoms užsakymą 
parūpinti Francuzijos valdžia 
į artimuosius keletą menesi’ 
200,000 tonų aliejaus.

KALBA APIE PAKEITIMUS BRITANI 
JOS KABINETE

vavaite ir ne vienas; šąjtmgi* 
linkų, britų ir franeuzų, laivas 
lepaskandintas.

■;' f

Teisybė, -pereitą savaitę žu- 
to aštuoni neutralių šalių lai- 
ai. šeši tų laivų priklausė Da- 
i j ai. Matomai, sako admirali- 
?to pranešimas, vokiečiai kon- 
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entravo atakas prieš negink- 
’uotus neutralių šalių laivus.

binius laivus plaukiančius į 
Skandinaviją ir grįžtančios iš 
jos.

Du Vokietijos prekybiniai 
laivai jau paskandinti. Kiti du 
Įplaukė į seklumą. Nacių vy
riausybė dabar svarstanti klau
simą, ar neduoti. Vokietijos lai
vams įsakymo visai pasislėpti 
uostuose nuo britų patrulių pa
vojaus.

uostą Narvik, o iš čia gabena
ma Norvegijos pakraščiais, te
ritoriniais jos vandenimis į 
Skaggeraką ir Kattegatą, o to
liau j Vokietiją. Tačiau bent 
poroje vietų Vokietijos laivams 
tenka išplaukti toliau nei teri
toriniai vandenys į jurą. Ir čia 
vokiečiams gresia britų laivų 
pavojus.

Naciai ir svarsto klausimą, 
ar nepalaukti iki bus galima 
reikmenas gabenti Baltijos ju
ra. Bet praeis dar koks mėnuo 
laiko iki Baltijos jura atsida-

Vokietijos laivai gabena į 
Skandinaviją geležies ir plie
no produktus, taipgi anglis ir. 
koksą, o iš Skandinavijos jie rys nacių laivų kelionei.

LONDONAS, Anglija, kovo 
26. — Antradienį vieni prane
šimai sako, kad pereitos savai
tės gale ir šią savaitę prem
jeras Chamberlain turėjo pa
sitarimų su politinių partijų 
vadais ministerių kabineto pa
keitimo reikalu. Kiti praneši
mai kalba, kad Chamberlain 
kviečia į kabinetą parlamenti
nes Darbo Partijos vadą ele
mentą Attlee ir liberalų vadą 
Sinclairą; kad Chamberlain 
planuoja sudaryti mažą vidu
jinį kabinetą iš penkių ar sep
tynių ministerių, kaip kokią 
karo tarybą.

Bet. vėlesnieji antradienio 
pranešimai duoda suprasti, kad 
žymių pakeitimų neįvyksią. 
Darbiečiai atsisakę eiti į kabi
netą. Gegužės menesį įvyks 
Darbo Partijos konferencija. 
Ir jeigu ji įgalios, tuomet par
tijos atstovai sutiks užimti vie
tas Ch^rnberlaino kabinete. 
Chamberlain ketina laukti kon
ferencijos ir žymių pakeitimų 
kabinete iki to laiko nedary-

į Australiją. Jau pirmesni pra 
nešimai kalbėjo, kad Maureta
nia gabens kariuomenę iš Au
stralijos į karo zonas.

Kuone tuo pačiu metu, kai 
New Yorką apleido Maureta
nia, iš to paties uosto išplaukė 
ir didysis Britanijos pasažie- 
rinis laivas Queen Mary. Kur 
jis dabar yra, nežinoma. Jeigu 
ii' jis plaukia į Australiją, tai 
jam teks apsukti Pietų Ame
riką, nes per Panamos kana
lą išplaukti jis yra perdidelis.

Uždraudė britams 
belaisviams varto
ti Vokietijos radiją

Kanadoje sniego 
audra

0TTAWA, Kanada, kovo 26. 
— Antradienį Kanadoje įvyko 
narlamento rinkimai. Kol kas 
jų daviniai nežinomi, bet be
tai ėjo 7 prieš 5, kad libera
lų partija pasiliks valdžioje. 
Rinkimų dieną Kanadoje pasi
taikė viena aršiausių sniego 
audrų šįmet.

Mirė darbietis Nau
josiom Zelandijos T 

premjeras
WELLINGTON, .Naujoji Ze- 

landija, kovo 26.-— Antradie
nį mirė Naujosios Zelandijos 
premjeras Michaėl Jpseph'.Sa- 
vage, 68 metų, po ilgos ligos. 
Jis ėjo premjero pareigas . nuo 
1935 metų. ■

Savage vadovavo darbo val
džiai. ši valdžia įvedė šaly svar
bių ir naudingų darbininkams 
reformų: pakėlė pagrindines 
algas, suteikė bedarbiains di- 
desnes pensijas/ įvedė 40 va
landų ir penkių dienų darbo 
savaitę, padėjo valdžios kon
trolėje Naujosios Zelandijos 
rezervų banką ir kt.

ko

- Premjeras Reynaud

SNIEGAS UŽPUSTĖ NEW YORKO VAL
STIJOS ŠIAURĖS DALĮ

SYRAGUSE, N. Y., kovo 26. 
— Storiausias šių metų snie
gas nuklojo New Yorko valsti
jos. šiaurės dalį. Pūga didžiau
sią smarkumą pasiekė naktį j 
antradienį. 45 mylių valandoj, 
greitumo vėjas supustė dide
lius pušnius. Miestai Syracuse, 
Utica ir * Rochesler, priskaitą 
visi kartu apie 640,000 gyven
tojų, atskirti nuo kitų centru. 
Šimtai automobilių užpustyti J

ir palikti vieškeliuose.
šeši žmonės žuvo dėl audros, 

apie 100 sužeistų. Į miestus 
pienas vežamas rogėmis. Mie
stų pakraščiuose pastatyta po
licija, Ji ispeja automobilistus 
nevažiuoti iš miestų, nes keliai 
užpustyti. Įspėjimai padaryti 
taipgi per radiją.

Sakoma, ši sniego audra 
New Yorko valstijoje buvusi 
stipriausia nuo 1888 metų.

TIRS KOMUNISTŲ ŠNIPŲ ŽYGIUS
WASHINGTON, D. C., ko

vo 2’6. — Martin Dies, atsto
vu rūmų ne-amerikoniškai vei
klai tyrinėti komiteto pirmi
ninkas, antradieni pareiškė, 
kad komitetas
tyrinėti pranešimus, iogei šim
tai Rusijos agentų

Jungt. Valstijose, stengdamie
si gauti Amerikos karinių ir 
pramonės paslapčių.

Dies sako, komiteto agentai 
šiuo laiku ieško Clarence Ha-

Holandijos laivas 
paskendo 

' * ■

Suvaržytas reikme 
nų nardavimas 

Danijoj
ko-

Pranešimai apie Britanijos 
ministerių kabineto pakeitimus 
kol kas netikri ir prieštarauja 
vieni kitiems.

Mauretania plaukia 
per Panama kanalą

LONDONAS, Anglija, kovo 
26. — Patekusiems Vokietijos 
nelaisvėn britams vokiečiai 
leisdavo transliuoti pranešimus 
apie savo padėtį Vokietijoje. 
Natūralu, britai klausydavosi 
šitų pranešimų. Taipgi, supran
tama, jie klausydavosi ir vo
kiečių transliuojamos propa
gandos.

Dabar Britanijos valdžia už
draudė britams belaisviams da
ryti pranešimus per Vokieti
jos radiją.

AMSTERDAM, Holandija, 
kovo 26. — Antradienį užgavo 
miną ir paskendo Holandijos 
prekybinis laivas Protinus, 202 
tonų. Nelaimė laivą ištiko žiem- 
jury.

COPENHAGEN, Danija, 
vo 26. — Uždrausta fabrikams, 
daugmenų firmoms ir krautu
vėms parduoti auksą, platiną, 
dirbtinas gėlės, drabužius, skry
bėlės ir eilę kitokių reikmenų 
iki taps išdiskusuotas ir išleL 
stas įstatymas uždedąs naujus 
taksus reikmenoms.

Kovoja už Rumuni
jos aliejų

Visą savaitę ne vie
nas sąjungininkų lai

vas nepražuvo
CRISTOBAL, Kanalo Zona, 

kovo 26. — Didžiulis, 35,789 
tonų Britanijos laivas Maure
tania antradienį plaukė per Pa
namos kanalą į - Pacifiko van- 26. — Admiralitetas antradie-

LONDONAS, Anglija, x kovo

BUCHAREST, Rumunija, ko
vo 26. —- Vokietijos komisija 
spaudžia Rumuniją ir reika
lauja daugiau aliejaus. Kitoj 
pusėje Francuzija antradienį 
užpirko 200,000 tonų Rumuni
jos aliejaus. Sąjungininkai pa
ėmė kontrolę daugumos baržų 
aliejui gabenti Dunojaus upe. 
Artimoj ateity Rumunijos ko
misija lankysis Londone ir čia, 
manoma, britai darys spaudi
mą į Rumuniją aliejaus reika
lu. Jugoslavija taipgi norinti 
gauti Rumunijos aliejaus. Ko-

Vokietijos komisija

Ruošia bilių mobili
zacijai Turkijoje

ANKARA, Turkija, kovo 26. 
— Ruošiamas bilius, kuris įga
lioja vyriausybę paskelbti pil
ną mobilizaciją, jeigu reikalas 
bus. \
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COPENHAGEN, Danija, 
vo 26. — Gaunamais Danijoje 
pranešimais Vokietijos vyriau
sybė svarsto klausimą, ar ne- 
isakyti visiems nacių laivams 
Danijos pakraščiuose pasislėpti 
uostuose. Dabar Danijos pa
kraščiuose operuoja Britanijos 
submarinai ir greitieji kreise
riai. Jau du* nacių laivai pa
skandinti,, o kiti du įplaukė į 
sekYuiftiį?'

LONDONAS, Anglija, kovo 
26. — Pirmą kartą nuo karo 
pradžios praėjo visa savaitė lai
ko ir ne vienas sąjungininkų, 
britų ir franeuzų, laivas ne- 
paskandintas.

. '■'* ■ ■ ■. n-

LONDONAS, Angliją, kovo 
26. — Premjeras Chamberlain 
laiko pasitarimuįs Britanijos 
miųisterių kabineto perorgani
zavimo tikslu.

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 26
grumiasi su opiąją Francuzijos 
problema. Ji yra Francuzijos 
ir Italijos santykiai. Talkinin
kai nesitiki, kad Italija stotu 
jų pusėje kariauti. Reynaud 
betgi nori, kad ji neitų ne Hit
leriui talkon.

STOCKHOLM, Švedija, kovo 
26. — Pradedant trečiadieniu 
Švedijoje arbatos ir kavos bus 
pįarduodamas tik tam tikras 
apribotas kiekis.

CRISTOBAL, Panama, kovo 
26. —- 35,000 tonų Britanijos 
pasažierinis laivas Mauretania 
antradienį plaukė per Panamos 
kanalą į Pacifiko vandenyną. 
Iš Čia laivas keliausiąs į Au
straliją. Jo paskirtis esanti ga
benti kariuomenę iš Australi
jos į karo zonas.

LONDONAS, Anglija, kovo 
26. — Britanija ir Italija pra
dėjo prekybos derybas. Brita
nijos ir Italijos ginčas ryšium 
su gabenimu Italijon Vokieti
jos anglių pašalintas.

BUCHAREST, Rumunija, ko
vo 26. — Francuzijos valdžia 
užpirko 200,000 tonų aliejaus 
Rumunijoje.

tuojau pradės thaway, komunistų dienraščk 
“The Daily Worker” redakto 

veikia riaus.

denyną. H čia laivas keliaus nį paskelbė,, kad pirmą kartąja už aliejų įsisiūbavusi.

.. ‘ u '“i '♦

Chicagai ir apielirikei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: ’

Apsiniaukę; lietus arba snie
gas; šilčiau; saulė teka 5:43 
v. r., leidžiasi 6:08 V. v.

KAUNAS. — Ligšiolinis Tel
šių kunigų seminarijos rekto
rius prelatas Vincas Borisevi- 
čius paskirtas vyskupu sufra
ganu. Skaitant su naujuojum 
ir Vilniaus krašte esančiais vy
skupais, viso dabar Lietuvoje 
yra 12 vyskupų.

Nuslonino sukilimą 
Bolivijoj

LA PAZ, Bolivija, kovo 26. 
— Pranešta antradienį, kad ta
po nuslopintas sąmokslas nu
versti Bolivijos vyriausybę. 
Perversmą mėginę įvykdyti 
vienas kariuomenės regimentas 
ir karo mokyklos auklėtiniai.

Mirus Bolivijos diktatoriui 
Hermanui Busch, Bolivijos vy
riausybės priešaky dabar stovi 
gen. Carlos Quintanilla. Tai jo 
vyriausybę ir taikytasi nuver
sti.

Parduos talkinin
kams vėliausių mo

delių Amerikos 
lėktuvus

WASHINGTON, D. C., ko- 
vo 26. — Jungt. Valstijų ar
mijos ir laivyno vadai sutiko 
užleisti 600 lėktuvų, kurie da
bar statomi armijai ir laivy
nui. Jie taipgi sutiko duoti pir
menybę pastatymui lėktuvų 
talkininkams apie $1,000,000,- 
000 vertės. Patyrimai karo 
fronte, tikimasi, parodys nau
jų lėktuvų gerąsias puses ir 
trukumus.

Nebepirks žemėla
pių mokykloms

PHILADELPHIA, Pa., ko- 
vo 26. — Mokyklų superinten
dentas Alexander J. Stoddar 
įsakė nebepirkti naujų Euro
pos žemėlapių, nė geografijos 
vadovėliu apie Europą. Patarė 
vartoti dabar turimus iki ka
ras pasibaigs. Pasak Stoddardo, 
nėra prasmės pirkti žemėla
pius kol karas nepasibaigs, nes 
po karo gal visai kitos valsty
bių sienos bus.

■ 1 .. - -. - _

Daugiau darbų bai
gusiems mokyklas
BOSTON, Mass., kovo 26. 

— Horace G. Thacker, Boston 
University of x Business Admi- 
nistration viršininkas, antra
dienį pareiškė, kad studentams, 
kurie 1940 metais > baigs kole
gijų ir universitetų kursus, at
rodo daugiau progų gauti dar
bo nei per paskutinius trejus 
metus, šįmet progų gauti dar
bą busią 25 nuošimčius dau
giau, ne kad pernai.

SPRINGFIELD, III., kovo 
26. — Nuo 1935 metų iki šiam 
laikui Illinois valstija išmokėjo 
senatvės pensijų jau $100,- 
000,000.
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SLIUPTARNIAI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kiyžiokų”). _____________________

šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui Šliupui
------------ -----------  AL. MARGERIS------------------------

* - ■ • * • • am • .......

(Tęsinys) ........
Visų nuotaika buvo pakili, 

neg prakalbos iš tikrųjų puikiai 
pavyko. Visi džiaugėsi. Bet la
biausiai džiaugtai šitas butelis 
juodų angliakasių, kad ve jų 
lindynėje valgo kartu su jais 
toks didelis ir garbingas žmo
gus, kaip dr, šliupas. Ne mažai 
džiaugėsi ir šeimininkė. JI, mat, 
Vištyčio miestelyje užaugus, 
pas gydytoją tarnavus, dabar 
nepaprasto malonumo turėjo 
vaišinti didelį svečią — “poną 
daktarą”, kaip ji sakė.

Kalbėjosi jie apie lietuviškus 
laikraščius, knygas, draugijas, 
parapijas, kunigus ir lietuvišką, 
laisvą, darbininkišką veikimą.

O lauke slinkinėjo apie lan
gus vienas kitas katalikas, bet 
triukšmo nebekėlė — susivaldė.

Eidami stotin, užėjo pažini ė 
Ii sužeisto vaikino. Stabtelėjo ir 
lies sužeisto vaikučio namą.s. 
Norėjo ir vidun įeiti ir vaike.į 
pamatyti, bet jų dabar nębesi-

sitaiaębaltutėliu, švarutėliu 
sniego apdaru. Tik, deja, kami
nų viršūnės stovėjo pajuodavu- 
alotų prasižiojusios, be atlaidos 
ryjančios baltutėles snaiges. Jos 
aiškiai priminė juodam© su tone 
kunfgą, turintį nepasotinamą a- 
petitą — prie turtų žemiškųjų...

Kalbėtojas išvažiavo.
Tą vakarą, tą naktį ilgai de

gė žiburiai — degė ten, kur gy
veno lietuvių. Vieni labai džiau
gėsi dr. Šliupo atvažiavimu ir 
prakalba; kiti gi ramiai, šaltai 
kalbėjo apie jo darbus ir nuo
pelnus Amerikos lietuviams ir, 
bendrai, lietuvybei; dar kiti 
smagiai pasikarščiuodami ginči
josi; pagaliau, buvo ir tokių, 
tai, žinoma, karšti katalikai, — 
kurie baisiai pyko ant dr. šliu
po ir visaip jį niekino, keikė,

užuolaidomis užtraukti, o durys 
kietai užstumtos.

Gydytojo veidą perbėgo pasi* 
gailėjimo šypsena. Jis nieko ne
besakė.

Jau buvo naktis. Baltą snie
gą dar labiau baltino menulio 
spinduliai, ne.yginant saule jau

dabar butų romijami. Tik labai 
vėlios nakties romą ir gilus 
miegas tenuramino perkaitusias 
šitų fanatikų sielas.

Kazys su Miku ir rimtai ir ne
rimtai nagrinėjo dr. Šliupo pra
kalbą, ir abudu ilgai šią naktį

tcužmatė, visur viskas buvo ap-

šeimininkas perkratinėjo vi
sos dienos įspūdžius, kruopščiai 
žiūrėdamas, kiek jų jo galvoje 
prilipo ir pasiliko. Bet labiau
siai jis žiurėjo, kiek pasiliko — 
kiek jis atmena iš dr. šliupo 
prakalbų.

Grakščioji gi šeimininkė var-

Sveikata Ligoniams
Knygelė, kuri aprašo apie 350 
visokių žolių, medžių žievių, 
žiedų ir šaknių su nurodymais 

delko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų ir orlaivynų, kurie dabar da^ 
lyvauja mūšiuose jų kelių toliai ir 
tt. Tas viskas parodoma spalvuotu 
žemlapiu. Kaina 35c, 3 setai už 31.

M ZUKAITIS
334 DEAN BLVD.

SPENCERPORT. N. Y. .

visą naktį. Mat, su “ponu dak
taru’’ valgyti pietus nunešė ją 
dabar į Vištytį, kur ji gimė, au
go ir, biedna mergiščia būdama, 
pas gydytoją tarnavo. Taigi, 
matė, jautė jinai dabay , Juos 
metus, mėnesius, dienas, net'ir 
valandas, kurias ji praleido ta
me skurdžiame miestelyje, vis 
dėlto turinčiame savo ponją, Į 

su labai 
sukdama 

galvelę,

PETEK SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus priva
žiavimas, graži vieta piknikams. 
6600 w. lUth St, Worth, Iii,

didele pagarba, dažnai 
jauną, hlozną savo 
Kaip gera ir garbinga 
pono žmona, ypač “ponia dak- 
tariene’’,.. Bet dabar ji tik juo 
do angliakasio žmona; vis dėlto 
labiau patenkinta savo vyru, 
negu kadaise buvo ta “ponia

Tel, YARDS 8146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 i 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Trečiadienis, kovG* Ž?, Id4d
--------- ' ■ . . „..„I , ■

NAUJIENOS, Chicago, III,■

K
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NAUJIENŲrACMp Teiephoto
Kairėj senatorius ’Hatch ir senatorius J. Bankhead 

autoriai Hatęh biliaus, kuris draudžia valdininkams po- 
litikauti ir patvarkymo, kuris uždraudžia' aiikas virš 
$5,000 politinėms partijoms. -.-.v ,

daktarienė”, kuriai ji tarnavo. 
Ji dabar ir tų ponų neapkentė, 
— tik lenkišką tuštumą ir nai
vumą juose tematė. Bet tada! 
A, vaikystės išmanymas ir šir
dis... Dabar ji galvojo, kaip čia 
ir vėl prakalbas surengus, dr. 
Šliupą už kalbėtoją parsikvietus 
ir jam pietus paruošus; žino
ma, daug geresnius ir gardes- 
nius, negu ji paruošė šiandien, 
tiksliau tariant, vakar, nes lau
ke jau aušo...

O Antanas su Roku beveik 
per visą naktį neužmigo, akių 
nesudėjo. Ligi bręstančios die
nos juodu svarstė, planus darė, 
aptarė, kas ir kaip reikia Veikti 
toliau, kad išlaisvinus savo bro
lius lietuvius ši baisios prietarų 
ir tamsybės nevalios. Svarstė, 
lukšteno juodu ir dr. šliupo 
prakalbą. Ir kai Rokas pradėjo 
ją labai girti ir viską, ką kal
bėtojas pasakė, tikėli, Antanas 
pasipriešino.

—Tai tiesa, Rokai, prakalbti 
buvo labai gera, sakdjAnia- 
nąs, T-r be t, vis (l^llo^sn $skpę, 
ką jis šakė, sutik1ivlXegtfinhA; ‘;

—Kodėl? — paklausė' Uokas.
-Vai todėl, kad jis pasakė 

tikįs dievą. *
—Bet, Antanėli, juk ir tamsta 

man sakei po tuo gluosąiiu, at
simeni, prie upelio, kad tiki die-

aklai tiki, jog dievas esąs kokia 
tai antgamtiška jėga, galybė, 
kuri, sako, visą pasaulį iš nieko 
sutverusi, sutvarkiusi ir valdžiu
si ir dabar, girdi, tebevaldanti. 
Ir jie tiki, jog ta antgamtiška 
galybė yra valdovų valdovas, 
karalių karalius, š'ta galybė, 
girdi, esanti dvasia, taigi, su 
medžiagos ir fizinės jėgos pri
gimtimi nieko bendra neturinti. 
Vis dėlto, sako jie, pajėgianti ir 
materiją, ir los materijos fUi- 
,dus pasireiškimus
tvarkyli, keistis pagal savo norą 
ir užgaidas gniaužyti!

—Tik tu pamanyk, Rokai, 
.kokia nesąmonė išeina; dva
sia (dievas), kuri nė medžia
gos, nė fizinės jėgos savyje ne
turi, nes yra antgamtiška, val
do, tvarko ir visaip manipu
liuoja pasaulį, kuris perdėm 
yra 
yra

- jėgą —

v

cija ir kultūra yra priešgam- 
tiško darbo, daugiausia žmo
gaus proto, padaras.

Rokas patenkinančiai nusi
šypsojo, matyti, galvodamas, 
jog ir jis nors kartą Antaną 
sukirto.

(Bus daugiau)

ką pasiėkia. Bet ‘— karai, tva
nai, maras, žemes . drebėjimai, 
ugniukulnių išsiveržimai, badas 
naikino ir naikina žiftones — 
dievo-tėvo vaikus! Dievas čia 
neparodo nei išminties, nei mei
lūs, nei logikos, peš sykiu žus* 
ta ir dievobaimingiausi vyrai su 
moterimis, ir nekalti kūdikiai!

< ' 5.
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—Čia jau tragikomedija, Ro
kai, kruvina tragikomedija, 
sakė Antanas, suspaustomis lu
pomis. • ; ' /

— Iš tikrųjų,—patvirtino Ro-

—Bet kulto Ir religijos, teigi* 
komedijoj yra labai vaikiškų ir 
juokingą vietų. t štai, tikintieji

medžiaginis, fizinis! Tai 
nesąmonių nesąmone, nes 
mokslas labai puikiai ži- 
kad nematerialiniai kūnaino, 

negali veikti materialinių, kad 
nefizinės jėgos negali veikli 
fizinių jėgų.

-Bet Antanėli, — labai ne
drąsiai tarė Rokas, — aš neži
nau, kaip ten tikrai buvo ir te
bėra, vienok aš tiek žinau, kad 
žmogaus protas gali paveikti 
medžiagą ir jos jėgas. O pro
tas juk yra dvasinė jėga, ar 
ne ? '

—Taip, žmogaus protas gali 
veikti medžiagą ir jogą,—suti
ko Antanas. — Pavyzdžiui, svei
kas žmogus gali įsivaizduoti 
ligą ir paskui eikvoti, naikinti 
ne tiktai savo kūną, bet ir jo 

Į jėgas. Be to, juk visa civiliza-

• f

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
’ ) J 4 1 J k . „ „J į

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

; ^mbulancr 'Z

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
— (VYKS —

Kovo 31 d., 1940
SOKOLŲ SALĖJE

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadieni
4631 So. Ashland Ave.^

T«L YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki A ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tek: PROSPECT 1930

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

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

• • * JT
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AKIU SPECIALISTU

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 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 
Z808 VVest 63rd Si. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—l 
vakaro, trečiadieniais ir-sekmadit 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

(;

r

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

sų elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda_ atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS; nuo 10

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

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.

ryto iki 8 v 
sutartį. Tel.- Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Purk 3395
Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted SL

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

• t

DIENA IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LĄFAYETTE 0727

koplyčios visose
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 SL, netoli Morgan SL 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 ikį 7;3Q vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakare 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

-^Tuip, aš tada taip sakiau, 
bet ne visai taip maniau.

Roko ausys atsistojo, o akys 
išsiplėtė, tarsi skėtis.

—Nesistebėk, Rokai, — rami
no jį Antanas. Tu tada bu
vai dar tik naujokas, —.sakau, 
ir šitame krašte naujokas, ir 
laisvamanbūje naujokas, vadi
nusi, nieko neprityręs, nuo atsi
vežtinių iš Lietuvos prietarų nė 
kiek neatvėsęs,, neprasiblaivęs.

klausykite musų radio programų Antradienio it šeštadienio ryt- 
meėlaU, 19:00 vai. ryto iš yv. 11. $ P, stoties (1480 K-) 

SU POVILU/0ALTIMIERU.

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.
8

LIETUVIAI

p

T
iki

Nes

I Vardas ir pavardė

.f

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. GarfieH Blvd.
Oor. Damen. Hemloęk 6699

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

S, P, MAŽEIKA
3319 Lituanika Avenue

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomia nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

11 iu■ 1.1 mi no1".1

ALBERT V. PETKUS
4704 Sq. Wa$tern Avenue Phęne Lafayette 8024

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn SL 

Ręom 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų Tai.—Hyde Park 3395

Yards 1139
Yards 1138

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

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. 7 Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; uuo 2

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituaiuca Avenue Phone Vardą 4908

j

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572
Z Į ...į. .J .. I.. , i . ..............III-—..........  |l < .... I»l Įl| 'IT1,—* " 1 1 'I 1 — '■ - I' J "»

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 141»

v

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo l-r-3 ir nuo 6—43:30 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį. K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8^0

Telefonas VARPU 6818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagej sutartį

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

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

Gkstrn,
Ii pačią karčiausią teisybę, tai 
yra, kad dievo nėra! Aš neno
rėjau tave baisiai išgąsdinti, 
kaip perkūnas į tąvo religišką 
jausmą tvenkti. Juk tu buitim 
apstųlpęs, kaip mietu per galvą

CQML NSKPlACRAft SGRVIC6, INC

2369 — Mėgstąs kilimėlis.

1 naujienos needlecraft dept.,
I 1739 8* Halsted St, Chicago, UI.

I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

No. 2369

4

Ądrevaa-........ -........ -
Miestas ir valstija

—Tai šiur, Antanėli, tai šiur, 
pilnai sutiko Rokas, — Ąš 

tada maniau ir likėjau, kad sa
kyti, jog nėra dievo arba vėl* 
mo, reiškia mirtiną nuodėmę' 
dar daugiau, — kad taip baisiai 
piktžodžiaujantį žmogų gali 
staiga perkūnas nutrenkti arba 
žemė praryti.

—Taigi ir matai dabar, Ro
kai, kodėl aš tada tau sakiau, 
jog tikiu dievą — visumą. Da
bar aš pasakysiu tau atvirai, be 
jokios baimės, nes tu jau esi

prietarų mažne išsivadavęs, tai 
nen usigąs^ AS JOK J DIEV $ 
NETIKIU, Aš net manau, kad 
pats žodis “dievas” yra nevar
totinas. Juk jis reiškia . labai 
klastingą tragikomediją, štai, ti
kintieji sako, jog jų dievas esąs 
be galo išmintingas, teisingas 
ir miciaširdngas, ir jie tiki, 
kad be jo valios bei galios nega
lį nė vįcnaa plaukas nuo žmo* 

nukristi. Vadinasi, 
valiu ir ranku yis«

gaus galvos 
dievo žinia,

Laidotuvių Direktoriai

1

f.

NARIAI i
Chicagos,
Cicero '
Lietuvių r
Direktorių
Asociacijos

I

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos 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. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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

2406 VVEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 valę

Telefonas SEELEY 7330 
Namu telefoną* Rrun*wlck *597

4 • •

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. Tclephone PLAZA 3200

ADVOKATAI



Trečiadietiiš, kovo 27, 1940

P astka tbėįim a s a p f e 
SLA. Investmentuš

Adv. K. P. GUGIS 
SLA. Iždininkas

tį. Bet Susivienijimas, 
fraternale organizacija, 
rome.” larksu u

Tamsla
ge-

kad reikia dėti orga- 
piųigus tiktai į'fede- 
bondsus ir saugius 
bei municipalitetų

kaipo 
“iii- 

nomoka. Todėl 
nėra reikalo 
turtuoliais ir 

graibyti tuos nuo taksų paliuo- 
suotus bondsus.

KLAUSIMAS: Tai
manai, kad Susivienijimas 
rai daro, kad neinvestuoja 
sų savo pinigų į valstijų 
municipalius bondsus?

ATSAKYMAS: Tamsta pats 
matai iš to, ką aš pasakiau, 
kad dabartinėse aplinkybėse

ir

•surasti būdą saugiai investuoti 
SLA pinigus ir kad tie invest- 
mentai neštų Susivienijimui 
tam tikrą nuošimtį.

Antros dalies klausim o.Iur- 
gclionis neišaiškino visai. Ji
sai sako, 
nizacijos 
ralinius 
valstijų
(miestų) bondsus. Bet geri val
diški bondsai neša visai mažą 
nuošimtį, o juos perkant rei
kia mokėti “premiją”: už $100 
vertės bondsą tenka mokėti 
$105, $110 ir daugiau. Aišku, 
kad uždarbio ant tokių bondsų 
beveik nėra.

O klausimas apie investmen-

riale yra bereikalingai supai
niotas su “spekuliacija”, kuri 
jam, turbūt, prisiminė- iš tų 
laikų, kai jisai pats mėgino Li
mai pralobti, steigdamas viso-

Pastaruoju laiku tarpe SLA 
narių kilo daug visokių kalbų 
anie Susivienijimo investmen- 
tus. Jas sukėlė Kl. Jurgelionio kias kompanijas ir pardavinė- 
editorialas “Tėvynės” l 
numeryje.

Paskubomis tą editorialą 
perskaičius, susidaro įspūdis, 
kad SLA <Pildomoji Taryba 
spekuliuoja organizacijos pini
gais, pirkdama ir pardavinė
dama įvairius bondsus, kurių 
vertė markete tai pakyla, tai 
nukrinta, — kas jau pats sa
vaime yra gana pavojingas da
lykas. Bespekuliuodami 
riomis vertybėmis, kai kurie 
apsukrus žmonės, tiesa, pada
ro pinigų; bet kiti prakiša pa
skutinius savo centus. Savo 
rašinyje, be to, Jurgelionis, me
ta įtarimą, kad ta spekuliaci
ja kai kam neša da ir komisus, 
ir kad Pildomos Tarybos in- 
vestmentų komitetas turįs pa
sisamdęs kokius tai ^.“lipstci
mis . . į}, r

Priekaištai biaurųs. Bet ar 
jie yra pamatuoti? Keistas da
lykas pirmiausia atrodo tas, 
kad “Tėvynės” editoriale kal
bama apie spekuliavimą bond
sais. Kas gi bondsais speku
liuoja? Tik retuose atsitiki
muose bondsų pirkimu ir par
davinėjimu galima pasipelnyti 
—kaip kad, pav. buvo su Lie
tuvos Laisvės bonais, kuomet 
jie buvo labai nusmukę ir bu
vo pelninga juos f 
pirkinėti. Bet šiaip, kas nori,dabar, 

tas. spekuliuoja'Valstijų 
akcijomis), mas pasikeitė, tai jo patari- 
stakų” pir- mai šiandien nėra pritaikomi;

ir pardavinėjimu gali būti Susivienijimui net 
Pild. kenksmingi.

6-ame damas ji/ Šerus. Aš esu tikras, 
|kad SLA Pildomoji Taryba to
kiais dalykais neužsiima.

Žemiau paduodu savo klau
simus SLA iždininkui ir jo at
sakymus.
Reporteris pas adv. K. Gugi.
KLAUSIMAS: Perskaitęs “Tė

vynės” Redaktoriaus p. Jurge
lionio straipsnį, “Tėvynes” Nr. 

įvai-|6, kame p. Jurgelionis kaltina 
SLA Pildomą Tarybą, ypatin
gai Tamsta, tos organizac'jos 
Iždininką, kad SLA pinigai nė
ra tinkamai investuojami. Ką- 
gi Tamsta, kaipo SLA Iždinin
kas, į tą gali atsakyti?

ATSAKYMAS: Į Tamstos pa
klausimą galima butų labai 
trumpai atsakyti, bet jei Tam
sta šį pasikalbėjimą manai į 
laikraštį dėti, tai' skaitytojai, 
kurie su tais reikalais nėra 
gerai susipažinę, paaiškinimą 
vargiai suprastų. Todėl teks 
visą reikalą nušviesti plačiau.

Jurgelionis pasivėlino su sa
vo patarimais. Dvyliką arba

Susivienijimo mokesčių lente
lės butų nustatytos, numatant 
tik 3% uždarbio ant investuo- • 
tų pinigų (bet tuomet Susivie
nijimo narių mokestys turėtų 
būti didesnes), tai butų galima 
pirkti vien tik valstijų arba 
gerus municipalius bondsus. 
Arba, jei valstijų bondsai par
siduotų taip, kaip buvo laikei 
arba tuoj aus po .praeito karo,' 
tarp $90.00 ir $95.00, tada, ži
noma, pirktumėm Vien tik 
valstijų bondsus.

KLAUSIMAS: Kodel-gi Tam
sta pakartotinai mini gerus 
municipalius bondsus. Ar yra 
ir negeri] municipalių bondsų?

ATSAKYMAS: Taip. Labai 
daug municipalių bondsų yra

NAUJIENOS, Chicago, TU

Irving Cohen, Hollywood 
aktorius, kuris liko areštuo- 
tas ryšium su žmogžudys
čių sindikatų New Yorke.

Įvairios žinios iš Lietuvos
RYGA, Lalvia — Vilniaus- 

grįžimą prie Lietuvos latvių tau 
ta iš pat pradžių sutiko pilna 
simpatija ir brolišku pasiten
kinimu. “Lūžimas” latvių vi
suomenėje lenkiu nenaudai įvy
ko jau prieš daugiau kaip me
tus, ypač po lenkų “ultimatu
mo” Lietuvai, kai ir latviai į- 
sitikino tikraisiais leųkų sie
kiais. Latvijos vyriausybe buvo 
pirmoji, kuri deklaravo Lenki
jos žlugimą, pranešdama Len
kijos pasiuntinybei Rygoje, kad

KORESPONDENCIJAI

laiko diplomatine atstovybe 
tarptautinių santykių prasme. 
Latvija buvo pirmoji, kuri pri
pažino ir Vilnių kaipo L’etuvos 
valstybės dalį’, pirmoji paskir
iama į Vilnių savo konsulą 
Latviai yra tikri, kad vistiek, 
ar karą laimės viena, antra, ai' 
trečia pusė, Vilnius visada pa
siliks Lietuvos dalimi.

Latvijos lietuviai Vilniaus at
gavimą pergyveno tokių pat su- 
ijaudinimų ir džiaugsmų, kaip

i ir visa Lietuvių tauta. 1 Dau<f 
džiaugsmo ašarų nuriedėjo Ry
goje, Liepojoje, Jelgavoje, Dau- sitikinę

lietuvių ir Vilniaus galės užsi- 
mėgsti-tampresni ryšiai, Jau da
bar daug lietuvių amatininkų 
domisi savo profesijos sąlygo
mis Vilniuje. Nemaža Vilniaus 
srities laukų darbininkų lietu
vių ir lietuvaičių vasaros metu 
eidavo į Latviją uždarbiauti ii 
susieidavo su Latvijos lietu
viais. Kaikurie vilniečiai, per ei
lę metų nematydami šviežesnių 
perspektyvų lenkų varginama
me Vilniaus krašte, buvo apsi

bar, sąlygoms pakitėjus nori 
grįžti į savo kraštą. Bendrai 
Latvijoje tikima, kad Vilnius 
ateityje pasidarys pritraukime 
magnetas įvairiomis kryj)tiinis 
ne tik Daugaupilio sričiai, bet ir 
Liepojai ir Bygai. Jau ir dabai 
geroka dalis į Vilniaus sritį pa 
tenkančių importinių prekių a- 
teina iš Liepojos ir Rygos. Kad 
Vilnius dar žymiai išaugs i 
pasidarys dar žymesniu Rytu 
Europos centru, čia visi yra į

Rockford, III
įsikūrė Lietuvių Balsuotojų Ly
ga (Lithuanian Voters League).j

Man vis prisimeni senas, bet, 
praktiškas posak s, — geriau 
vėliau, negu ' niekados. Ta'gl, 
pagaliau ir šios kolonijos lietu
viai piliečiai pastaruoju met i 
teikėsi atkreipi! ypatingą dėme
sį į politines reikšmės charak-

$20.00, po $10.00—ir net po 
$2.00. Tokius bondsus pirkti 
pavojinga.

KLAUSIMAS: Ar Tamsta 
perki bondsus vienas?

ATSAKYMAS: Ne. Pildoma 
Taryba 1937 metais paskyrė 
mane, p-lę Mikužiutę ir Dr. Vi- 
niką į taip vadinamą “Invest- terį ir iš viso rimtai susiinte- 
ment Committee”, kuris bond
sus perka ir parduoda. Be to, 
Pildoma Taryba f 
vestment Committee pasisam- 
dy sau į pagalbą žinovus-pa^ 
tarėjus. Investment Committee‘našlaičio rolę, kurio 
pasisamdė Standard slStatistics' 
Company.

KLAUSIMAS: 
kompanija, kuri 
patarimus?

ATSAKYMAS: Standard Sta- 
------ _ c ----- tisties Company, < kuri dabar 

keturioliką metų tam atgal, p J vadinasi “Standard Planned 
Jurgelionis buvo artimuose Investments”, yra viena iš di- 
ryšiuose su tų laikų Pildoma 
Taryba. Jei jis tada butų da
vęs Pildomajai Tarybai tuos 
patarimus, jis butų Susivieni-

MASTER WIND0W SHADE C0.
J Vondrak Tol. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakvmo
FTRANKGM LAZDAS.. MES NUMJERUO.TAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS VENFTIAN BLINDS

1803 WFST 47th STREET IARTI VVOOD ST.)

vėsuoti šios šalies politiniais už
daviniais. Tenka konstatuoti tas

įgaliojo In- liūdnas faktas, jojį čionykščiai

Kas-gi toji' 
duoda jums

džiausiu tos rųšies bendrovių; 
ji bondsų neperka ir , nepat- 

| duoda, tik duoda patarimus. 
Valstijų Insurance Departmen- 

tuomet su- jimui daug gero padaręs, bet tai naudodavosi jos patarimais, 
l Q T1 H VI ! rlo lir»T» IzozJa triona Ti i rt i 11 TTa Ir. Ii T T A „ A T'A _

spekuliuoti, 
^stakais” (Šerais, 
o ne bondsais. O 
kinėjimu 
Jurgelionis dabartinės 
Tarybos nekaltina; apie “sta- 
kų” pirkimą jisai užsimena 
tiktai iš velionio T. Paukščio

kada visas Jungtinių 
ekonominis gyveni- partamentams ji 

taip vadinamas 
knygas.

KLAUSIMAS : 
tuos bondsus perkate ir par
duodate ?

ATSAKYMAS: Gavę iš Stan
dard Statistics nurodymą, įsa- 

Ikome Mellon Securities Corpo- 
ATSAKYMAS: Susivienijimo ration, kuri yra dalis Mellon 

Pittsburgh,

KLAUSIMAS: Kodėl Tams
ta manai, kad pirkti vien mu-| 
nicipalius ir valstijų bonus ga
li būti kenksminga?

ir net Valstijų Insurance De- 
prirengdavo 
“valuation”

Kaip-gi jus

Taigi U^sensacinga Jurgelio

 

nio pasaka ajnįe “spekuliaci
ją” man pasirodė abejotina. įdėliai turi nešti 31/2% arba 4%. National Bank, 
Bet kas gi tuomet tie “tipste- Nėra nei vieno gero municipa- Pennsylvania, nupirkti tam tik
rini”, kurie, pasak “Tėv.” re- lio, nei valstijos bondso. kuris rų bondsų už Susivienijimo ten 
daktoriaus, mokina Pild. Tary-1 neštų bent 3%. Valstijų bonsai padėtus pinigus, arba parduo- 
bą “spekuliuoti”? Nutariau nu- daugiausia neša 2%. Tie muni- ti ir pinigus padėti Mellon Na- 
eiti pas SLA iždininką, adv. K. cipaliai bonsai, kurie neša ar- tional Banke, Susivienijimo 
Gugį, ir pasiteirauti. Perskai- ti 3%, parsiduoda nuo $105 iki sąskaitom 
čiau dar kartą Jurgelionio ėdi-'$135. Taipgi ir valstijų bonsai I 
torialą, kad geriau suprasčiau1 parsiduoda nuo $103 net iki 
jo turinį, ir man pradėjo dary- $120. Tas reiškia, kad Susivie- 
tis aišku, kad klausimas, kurį nijimas turėtų, jei jis laikytų 
SLA organo redaktorius mėgi- tokius bondsus, iki jie pribręs, 
no iškelti, eina apie tai, kaip žudyti tą, ką jis sumokėjo virš

DAR VIENAS KLAUSIMAS: 
/‘Tėvynės” Redaktorius p. Jur
gelionis “Tėvynės” Nr. 6 pri
kaišioja, .kad kokie tai komi
sai gaunami. Ką Jus į tai gali
te atsakyti?

ATSAKYMAS: P-as Jurgelio-

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

$4,000,900.00
$300,000.00

gaupilyjc, Unkštos krašte ir vi
sur, kur gyvena lietuviai, o jų 
Latvijoje dar nemažai. yra. Jie

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija už 
4.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo- 

Tni regėjimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

ula.žyti akiniai sutaisomi už 
nužeminta kainą, kaip, nauji 

mpeliai 50c, sulaužyti stiklai 
1.00 ir aukščiau. Egzaminavi

mas akių veltui.
Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 

andasi didžiulėje Jos. F. Budri- 
o krautuvėje kožna diena ir 
edėlioje iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

PASKOLOS
ANT 1MViR2WMorgic|y 

GREITA VEIKLA—GERI 
TERMINAI

PETERS BROS.& CO 
1647 WEST 47th STREET 

2-ras aukštas.
'Tarpe Marshfidd ir Paulina gt.)

4UDGEPORT ROGFING AND 
SHEET METAL CO.

: « HabtedSt. VICtory 4965
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušinus.
"aisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

KAINUOJA
MAŽIAU Bl/į
PORA

MTurtas virš - - -
Atsargos fondas virš

■ •' • * ’ . J ■

Dabar Mokame 3Vo% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

10c
Juz25c

NUDAŽYTI 
irVT»nn^XTTTS £T

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
TNSURED

4192 ARCHER AVENUE

1KA VAISIŲ IR NUTARUS 
KRAUTUVĖSE

Gypsy~
&CRU CURTAtN DYE

SALTIMIERO Rytm.tlHH| 4415
No. 4415 
Sukirptos mieros 
taipgi 32, 34, 36, 
per krutinę.

Norint gauti

Suknelė su “Bolero”.
14, 16, 18 'ir 20, 

38, 40 ir 42 colių

3

4

lietuviai politiniame judėjime 
iki šiol vaidina ,/4lin mizerną 

veiksmai 
žiūrovų nežavėjo Yr.bendrai tas 
neva įšpudiš/savo pageidauja
mos svarbos neįstengia atvaiz
duoti. Pažvelgus ♦ į kitataučių 
užsimojimus ir jų ąlpiektus sėk
mingus žygius pauliškame apa
rate. Tai mes lietuviai, atvirai 
kalbant, politiškame gyvenime 
esame tik nuliai. Vadinas,, jo
kios reikšmes neturime, kad 
skaitytus! su mumis kaipo su 
organizuota jėga. Tiesa, prieš 
įvairius rinkimus kai kurie po
litikieriai lietuvių tarpe smal
siai pasisukinėja, žinoma, su 
tais sumetimais, kad jų balsus 
galėti] pakreipti į savo pusę. Ta
čiau kaip tik rinkimai praeina, 
lietuviai vėl tampą be niekur 
nieko užmiršti ir jų politinės 
karjeros tuo baigiasi. Bet kaip 
viskam yra pradžia ir pabaiga, 
tiksliau tarus, yra ribos, tai ir 
kalbamam reikalui pribr m’o, 
realus momentas tas stambias 
klaidas rūpestingai atitaisyti. 
Tatai vietos lietuviai tinkamai 
suprasdami, nedelsdami subruz
do ir galutinai priėjo tą išvadą,' 
kad reikia sukurti savo politinę 
organizaciją,'kurios pagrindi i 
uždavinys bus sutekti aplamai 
lietuvius į galingą politinį kū
ną, ir tam kūnui įkvėpti tvirtą 
gyvybės pulsą, kad butų galima 
išvystyti aktingą veiklą politiš 
ko j e dirvoje. Kai tai padarysi
me, tai galėsime triumfuoti gre
ta kitataučių. Kalbamas tikslas 
neabejojamai bus atsiektas bei 
sėkmingai bus taipgi ‘ įkūnytas 
viešame gyvenime.

Į Lietuvių Balsuotojų Lygą 
turės būt sutraukta apie penki 
šimtai piliečių narių. Ir tai čia 
ne įliuzija ir fantazija, šitoms 
pareigoms atlikti yra susispietę 
energingi vietos ilgamečiai vi
suomenės darbuotojai, kurie 
lietuvių gyvenime sugeba ati
tinkamai orientuotis, ir kurie 
yra pasiryžę žygiuoti savaimin
gais lietuvybės keliais. Su ta vii- 
čia jie ir kitus talkon kviečįa 
bendram ir lietuviams naudin
gam darbui dirbti. žvalgas

LOAN ASSOClATIONofChicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

STATOME NAUJUS

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

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

B. SHUKIS & CO
4131 SO. FRANCISCO, A VĖL

Telefonas LAFAYETTE 5824

LIETUVIŠKŲ
RADIO

PROGRAMŲ
10:00 VALANDĄ RYTO

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, I1L

1480 KYLOCICLES
—----- ---

RAŠTINĖ:

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050
$100. Tokiu budu Susivieniji
mui tektų pakelti nemejikus 
nuostolius. Dėlto Susivieniji-'nis yra advokatas ir turėtų į- 
mo “solvency” (pajėgumas iš- statymus žinoti. Jungtinių Val- 
mokėti pomirtines) kas metą 
mažėtų ir valstijos, kurios Su
sivienijimo turtą ir saugumą 
prižiūri, to nepakęstų.

KLAUSIMAS: Pasakyk, jei 
gali, kodėl geri municipaliai ir 
valstijų bonsai taip brangus?

ATSAKYMAS^ Municipalių 
ir valstijų bonsų nuošimčiai 
paliuosuoti nuo taksų (tax ex- 
empt). Todėl turtuoliai, ku
riems reikia didelius “income” 
taksus mokėti, jįuos perka, nors 
tie bonsai neša menką nuošim->

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)Garsinkitės “N-nose”1183 Snlb lilslii SlrnL CIIUOl ILL

ir progas sužino tiktai per 

NAUJIENAS

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, IR. 

čia jdedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No.....—
Mieros ____ ____ ... , per krutinę

AH JOKAI
BARBU

- -------------- SKAITYK KASDIEN--------------- a 

iNAUJIENASi 
į———n m soltc——>

"REIKIA DARBININKU"

stijų įstatymai aštriai drau- 
džio bondsų pardavinėtojams 
komisus mokėti arba komisais 
dalintis. Jus galite suprasti, 
kad Mellon National Bankas 
arba kita tokia įstaiga to neda- 
sileis. Mellon Securities Kor
poracija labai mažai ima už 
savo patarnavimą Susivieniji
mui. Bondsų pirkimo ir, par
davimo sąskaitos yra ma
ne., Jus ir kiti galite tą,'Ką aš 
sakau, patikrinti. Jurgelionio 
insinuacijos yra visai be pa
grindo. Reporteris

“NAUJIENŲ”
. I ! • 1

Radio Programai
DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 

ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

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

W.G.E.S., 1360 kilocycles
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Užsakymo kaina:
Chicagoj e—paštu

Metams —....
Pusei metų .... ...................
Trims mėnesiams  ...... ......
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui    ...

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija __________
Savaitei __________ _____
Mėnesiui ................. ..........

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

Metams ...................
Pusei metų ...........
Trims mėnesiams .
Dviem mėnesiams .
Vienam mėnesiui ..
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
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$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

3c 
18c 
75c

$5.00
2.75
1.50 
1.00
.75

Naujienos eina kasdien, išski
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Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Komunistas “Franklin D. Roosevelt”
Kongreso ne-amerikinių veikimų tyrinėjimo komite

tas surado pas vieną Pittsburgho komunistą, Dolseną, 
komunistų partijos nario knygelę, kurios savininkas va
dinasi “Franklin D. Roosevelt”. Kuomet komitetas ėmė 
Dolseną klausinėti, kas tas narys su vardu ir pavarde, 
kaip Jungtinių Valstijų prezidento, tai jisai atsisakė pa
aiškinti. Jisai tiktai pasakė, kad tai nėra tikras to ko
munistų partijos nario vardas.

Žmonės, kurie stoja į Amerikos komunistų partiją, 
įsirašo i ją, anot Dolseno, labai dažnai prasimanytais 
vardais, kad valdžia jų “nesusektų”. Konspiracijos tiks-' 
lais buvęs šiame atsitikime pavartotas vardas “Franklin 
D. Roosevelt”.

Bet reikia pastebėti, kad tai buvo labai gramėzdiška 
“konspiracija”. Asmuo, kuris vartoja Jungtinių Valstijų 
prezidento vardą, gali greičiau pagarsėti, negu pasilikti 
nežinomas. Tačiau tikslas čia galėjo būti ir visai kitoks. 
Sakysime, prisiartinus prezidento rinkimų laikui, jeigu 
Rooseyeltas kandidatuotų trečiam terminui, Maskvos 
spauda imtų ir paskelbtų, kad “Franklin D. Roosevelt” 
yra komunistų partijos narys. Ar tai nebūtų sensacija? 
Ar Roosevelto priešai neturėtų geros “medžiagos” prezi
dento vardui teršti? O iki dalykas išsiaiškintų, rinkimai 
jau butų praėję —- ir kas tuomet bepaisytų, ar tai, buvo 
tiesa, ar “laikraštinė antis”!

Galimas daiktas, kad Roosevelto vardas buvo įdėtas 
į komunistų partijos narių sąrašą ne konspiracijos, bet 
provokacijos tikslais.

Tačiau, nežiūrint kokiais sumetimais tai buvo pada
ryta, iš Dolseno pasakojimo matyt, kad komunistai Ame
rikoje yra ne politinė partija, bet konspiratorių klika. Jie 
daro slaptus sąmokslus ir iš anksto rūpinasi, kad jų ne
sugautų policija, tuo budu prisipažindami, kad jie prasi
lenkia su įstatymais. Taip daro ku-kluksai, nacių agentai 
ir kitoks fašistiškas gaivalas.

Amerikos žmonės gyvena ne po caro valdžia. Politi
nės partijos čia turi teisę veikti viešai. Kas šita teise 
bijo naudotis ir bando pasislėpti nuo viešumos, tuo vi
suomenė negali pasitikėti.

* - ' ----------- . •

Anglijos žmonių nusistatymas
Tik-ką Atėjusieji iš Anglijos laikraščiai .paduoda; 

smulkesnių žinių apie papildomųjų rinkimų į parlamen
tą rezultatus Silvertown apygardoje. Jie įvyko vasario 
pabaigoje. ’

Kandidatus statė trys partijos: Darbo partija (J. H. 
Hollins), komunistai (Harry Pollitt) ir fašistiška Britų 
Unija (T. P. Moran).

Balsai pasidalino šitaip: darbietis gavo 14,343 b., ko
munistas — 966, fašistas — 151. Darbo partijos kandida
tas Hollins laimėjo 13,377 balsų dauguma. Komunistai ir 
fašistai prakišo net savo rinkimų depozitus, nes jie gavo 
mažiau, negu po 15 nuošimčių visų paduotų balsų. Tik
rumoje komfašistų balsai nesudaro nė dešimtos dalies vi-' 
sų balsuotojų, dalyvavusių rinkimuose.

Britanijos Darbo partija stoja už karo tęsimą, iki 
nebus nušluotas hitlerizmas. Iš to yra aišku, kokiam nu
sistatymui pritaria Anglijos žmonės.

Niekus tauzija tie, kurie pasakoja, kad dabartinis 
karas prieš nacišką Vokietiją yra kapitalistų karas. Ne, 
tai yra karas Anglijos žmonių. Anglijos kapitalistai grei
čiau taikytųsi su Hitleriu, negu kariautų, jeigu Anglijos 
žmonės nebūtų pasiryžę padaryti galą rudajai nacių dik
tatūrai.

Lietuvos litas
Šiame “Naujienų” numeryje dedame p. Jono Budrio 

paaiškinimą, kode! Lietuva iki šiol stengėsi išlaikyti pil
ną auksinę lito vertę.

Nėra abejonės, kad galima paduoti stiprių argumen
tų už ir prieš. Juk ir kitos šalys nuėjo nuo auksinio stan- 
dardo ne be ginčų ir abejojimų. Bet mums neatrodo, kad 
yra įtikinantis argumentas tas, jogei Lietuva esanti “ma
ža”. Jeigu ji maža, tai juo labiau jai tiktų taikytis prie 
didžiųjų valstybių finansinės politikos, o ne eiti priešin
gu keliu. ! .

Lietuvos “mažumu” dažnai bandoma pateisinti ir ki
ti negerumai (pav. d emokratinės-tvar ko s sunaikinimas)

Polemika ir kritika
LIETUVOS FINANSAI

Rašo Jonas Budrys-
•i

“Naujienos” visa eile straips
nių kritikavo Lietuvos finansų 
politiką ryšium su lito vertės iš
laikymu. Leiskite ir man pasi
sakyti tuo reikalu.

Kaip lazda turi du galu, taip 
ir su pinigų vertės numušimu 
—• jis gali būti naudingas (iš 
dalies) ūkininkams ir pramoni
ninkams, bet nuostolingas dar
bininkams ir visiems tiems, ku
rie gyvena i iš algų bei sutau- 
pų. Šalia to yra svarbiausias 
klausimas, ar toks nuvertini
mas bus naudingas valstybės 
ekonominiam progresui. Lietu
voje lito nuvertinimo nenori 
daugumas krašto gyventojų. 
Tam yra labai rimtų priežasčių. 
Pirmiausia Lietuvos žmones tu
rėjo nusivylimų su rusų ir vo
kiečių valiutomis, žmones dau
giau pinigais nebepasitikėjo. A- 
pie taupymą negalėjo būti ir 
kalbos, žmones užpuolė pirki
mo epidemija — reikalingas ar 
nereikalingas daiktas — pirk, 
nes ryloj pinigas jau nebeturės 
savo vertės. Kiekvienas gi su
pras, kad tokie reiškiniai tautos 
ukiui neina į sveikatą.

Atstatyti ir išlaikyti pasitikė
jimą pinigais buvo ir yra poli
tika visų Lietuvos valdžių nuo 
pat lito įvedimo 1922 metais. 
Visi Lietuvos ekonominėje poli
tikoje svarų balsą turintieji, 
kaip prof. Jurgutis (krik.-dem.), 
Lietuvos Banko valdytojas Pak- 
nys (soc.), dabartinis finansų 
ministras E. Galvanauskas (be- 
part), prof. A. Rimka (valst. 
liaud.), nei vienas iki šiol nėra 
pasisakę už lito vertės numuši-- 
mą, o priešingai ne kartą gy
nė jo pastovumą.

J. A. Valstybių ir D.,Britani
jos valiutų ''miyer tikima s nėra 
mums pavyzdys^ jų ūkio 
struktūra skiriasi nuo Lietuvos. 
Pirmiausia Amerika yra didelis 
kraštas su išvystyta pramone ir 
kartu žemės ūkio kraštas be
veik pilnai apsirūpinęs savo u- 
kio gaminiais, todėl čia dolerio 
nuvertinimas mažai pajusta. J. 
A. V. dolerio nuvertinimo pa
grinde yra svarbios ekonomi
niam gyvenime priežastys — in
dustrine hiperprodukcija, > ar, 
kitaip sakant, industrija paga
mino daugiau produktų, negu 
jiems buvo pirkėjų. Dėlei to tu
rėjo sustoti gamyba, ko rezulta-1 
te sustojo šimtai fabrikų, pa
likdami bedarbiais štatus tūks
tančių darbininkų. Amerikos ju-į 
duštrinės gamybos indeksas iš, 
100, 1929 metais, nukrito iki .50,: 
1932 metais. Norint grąžtai* 
šimtui tūkstančių darbininkų iįi 
darbą, fabrikai turėjo pradėtu 
gamybą, o pagamintiems pro-* 
dūkiams turėjo būti surasti pir
kėjai. Kur juos rasti? Bandytai 
parduoti užsienio rinkose. Betį 
fen įsigalėję nuo seniau Angli-i 
jos, Prancūzijos ir Vokietijos! 
pramones gaminiai. J. A. Vais
inių pramonininkai, kad turė
tų pigesnes prekes, negu tų kra-j 
štų, negalėjo kažin kiek kainas; 
numušti, nes. to neleido aukštos| 
darbininkų algos. O darbiniųkų 
algas taip pat nebuvo galima 
mažinti, nes prie to neprileistų; 
darbininkų unijos. Anglija in-i 
fliacijos keliu jau buvo pradė-i 
jusi eiti 1932 metais, todėl jos 
industrijos produktai užsienio 
rinkose buvo pardavinėjami pi* 
ginu, negu J. A. Valstybių. Ko- 
kį kelią tokiose aplinkybėse tu*- 
rėjo pasirinkti J. A. Valstybės?; 
Ji pasirinko dolerio vertės nu- 
mušimą. Lietuvoje tos rųšies 
problemų nebuvo.

Nesupratotarnas atrodo Eko
nomisto rekęmendavimas, kad 
Lietuva turėjo pasekti J. A. Val
stybių finansinę politiką ir nu*-; 
vertinus dolerį nuvertinti ir li
tą. Juk Lietuva turi finansus 
tvarkyti kaip jos kraštui nau
dingiau. Kai doleris 1933 me*

— M......... .

tais pradėjo kristi, Anglijos sva-> 
ras jau buvo nukritęs 25%. Lie
tuvai kaip tik butų buvę pato-; 
giausia pasekti Angliją, nes pa
staroji buvo svarbiausias Lietu
vos produktų pirkėjas.. Bet juk i 
tada butų atsitikę, kad už dale-' 
rį butų buvę mokama ne 10 li
tų, bet 12.50. Iš anksto garimai 
tvirtinti, kad tuo atveju, jei nei 
šis, tai kitas autorius, butų maž
daug rašęs: “Lietuvos ^airinin-: 
kai nemoka tvarkyti finansų, jie 
nebeišlaiko lito vertės, nes jau 
už dolerį galima gauti 12.50 li
tų.” Jei jau Lietuva išsilaikė 
nuo pagundos numušti lito ver
tę pasekdama anglų svarą, tai; 
jai nebuvo jokio reikalo pasek
ti dolerio kritimą, kada jau pa
ti didžioji krizė buvo lyg ir pra
ėjusi. Gi rekomendavimas Lie
tuvai, neatsižvelgiant į ypatin
gas vietos sąlygas, sekti J. A. 
Valstybes atrodo žalingas.

Toje • kritikoje yra

sutrukdyta. Bet Lietuva turi 
varduoti ūkio produktus ir už 
juos pirktis pramonės gami
nius, taip pat žibalo, druskos ir 
U. Užsidarius Užjūrio prekybos 
keiiaiųs, lieka Vokietija ir So
vietai. Nors Vokietijoje ir yra 
maisto trukuftias, bet užsienyje kartą savo

Toje • kritikoje yra ir hitų 
spVagų, kurios į save kreipia 

“Tačiau 
Lietuva

Vasario šešioliktoji
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Šiais metais Lietuva pirmą 
i nepriklausomybės 

perkamiems produktams kainos I šventę jau .apvaikščiojo Vilniu- 
nekeliamos. Tas pasiekta kainų j savo tikroje sostinėje. Tiesa, 
reglamentacija — nors produk- dar Vilniuje nėra atsikėlusi vy
tų ir trūksta, bet už juos kainas dausybė ir į nepriklausomybes 
Kelti nevalia. Lietuva, nega.ė- Į šventę atvyko tik keletas jos 

narių* Tos šventės oficialioji 
dalis .atlikta laikinoje sostinėje 
Kaune. Suprantama dėl ko dar 
nesikelia vyriausybė į Vilnių ir 
suprantama dėlko oficialioji 
šventės dalis atlikta Kaune.

Jei vyriausybės suverenas ke- 
liasi į kitą miestą, kitau) tariant,

kur ne:
Bet ar

pavyzd

dėbesį. Autorius rašo 
nuo to laiko, ką tik 
pdrdave, turėjo parduoti du sy
kiu pigiau, 0 ką pirko, turėjo 
mokėti ne du, bet kai 
tris sykius brangiau.” 
taip buvo?

Paimkime konkretų 
ir palyginkime, kas
Lietuvos prekyboje su J. A. Val
stybėmis prie nuvertinto lito ir 
pilnaverčio, Sakyšimej prie 10 
litų vertes dolerio Lietuvos u- 
dninkas į J. A. Valstybes par
duoda du bekonu už 100 dol. ir 
gauna Lietuvos pinigais 1000 li
tų. Tuo pačiu metu, jis sau per
ka siuvamą mašiną, kuri taip 
pat kainuoju ,100 dol. Taigi, jis 
tą tūkstantį įr išleidžia. Dabar, 
imkime tą papą transakciją nu- 
mušus dolęrjp vertę. , Lietuvos 
ūkininkas parduoda tokius p^t 
du bekonus ir taip pat gauna 
100 dol., bet, litais jam beišeina 
tiktai 600, Gal jis ir nusiskųs, 
kad jo paršai atpigo beveik pu
siau. Bet jam perkant iš Ame
rikos siuvamą mašiną, mokėtų 
už ją 100 dol. arba 600 litų. Va
idinas, skirtumas liks tik ant 
popieriaus, o faktinai nebus jo
kio. Tiesa, kad pasaulinėje, rin
koje žemės ūkio produktų kai
nos daug daugiau nupuolė, ne
gu pramonės gaminių, bet čia 
lito nuvertinimu padėti negali
ma. Lietuva per mažas kraštas, 
kad galėtų diktuoti užsienio rin
koms kainas? Reikia pripažinti, 
kad lito verte numušus^ ūkiniu- 
ko padėtis bųtų kumpam laikui' 
kiek pagerėjusi, bet tik bernų, | 
tarnaičių ir darbininkų bei visų; 
(tų, kurie iš uždarbių ir sutau
pą gyvena sąskaiton. Gi kainų; 
nelygumą, Ekonomisto siūloma 
priemone — lito nuvertinimu— 
negalėtų pašalinti. Imkime dar 
kitą pavyzdį. Ryškų ūkiškų: 
santykių sldrtumą tarp jndus^ 
•trijos ir agrarinio kraštų duos 
šetaininkavimas geležinkelių į* 
menėse. J. A. Valstybių geležta 
kebų valdyba .(teeirijoje) savo; 
balansą gali suvesti nepaj<elda- 
ma tarifų ir prie nuvertinto do
lerio, kurą, bėgius, vagonus be’ 
garvežius phikdama savo šalyje. 
Tuo tarpu Lietuvoje tas butų: 
neįmanoma. Tarifus už važmą 
lėktų žymįąj pakelti, nes Lietu
va kurą ir visas riedmenis per
ka iš užsienio. Tas pats su te
legrafu, telefonu ete.

Karo metu nikio gaminiai, ne
pabrango tiek, kiek galėjo pa
brangti, o tuo tarpu pramonės 
gaminių -kainos gerokai pašoko. 
Vokietija užblokuota, ir ji mab 
sto iš kitur ihažiau begauna, tai 
reikėtų manyti, kad ji turės vis
ką pirkti iš Lietuvos jr mokėti 
kainais, kokias Lietuvos gamin
tojai prašys. Deja, taip nėra. 
Lietuva didelę dalį žemės ūkio 
gaminių parduodavo Ąpglijai, 
-o iš -ten pirkdavo daug pranta 
nes gaminiui Dabai* šf prekyba
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dama niekur kitur ūkio gami
nių parduoti, turi imti tokią 
Kaiuą, kokią gali gauti. Lietuya 
perka įvairius pramonės gami
nius Vokietijoje, kurių kainos 
tiko bemaž prieškarines. Ta
čiau dėl karo nepaprastai pa
sunkėjo ir pabrango transpor
tas, kas į prekių kainas gana I sostinė perkeliama į naują mie- 
smarkiai atsiliepia. Transportas stą, f ai ir svetimų valstybių rei- 
pakiio 300%, -o apdrauda -dūduoją atstovai turi keltis į tą 
apie 15 kartų. vietą, kur gyvens vyriausybės

Toliau “Naujienose” savoj galva.
straipsnio tęsinyje Ekonomistas; Vilnius nors ir yra Lietuvos 
rašo, kad valdminkams algos, sostinė ir dabar ji faktinai Lie- 
turėjusios būti numuštos,. Taįpiltuvos valdoma, bet juridiniai 
M” buvo padaryta 
atvejais net iki 26%,. Tačiau ir 
tam yra ribos — iš ko tie tar
nautojai turely gyventi, jei ir 
lito vertė butų nuniušta ir dar 
algos sumažintos?

Ekonomistas užveda teoretini 
.ginčą ar “Pinigas y\’a socialus 
.energijos gabalėlis” ar tik ver
tės matas (measure of vata).litai, bet viešai pasisakė, kad Vil- 
Pjnįgas vis dėlto yra ir “sočia- niaus miestas ir jo sritys lyg ir 
lės energijos gabalėlis” ir ver- butų Lietuvos okupuoti. Mat, 
lės matas. Kai kurie .ekonomis- Lenkija skaito, kad Vilniaus 
Jai tą aiškiau pabrėžia, sakyda- klausimas buvęs išrištas ir tik- 
mi, kad “Pinigas tai valstybes 
ekonominio gyvenimoi kraujas”. 
Pinigas yra socialinės (energijos 
gabalėlis todėl, kad jis yra už
dirbtas, kad į jį yra išmainyta 
tam tikras kiekis .darbo {gami
nys) .

Trumpai suglaudus, galtad 
pasakyti., kad Lietuva lito ver
tės nenumušė dėl šių priežas
čių:

Lietuvos žmonės, pergyvenę 
kelias infliacijas, yra pjiešiugi 
bet kokiems valiutiniams ^ eks
perimentams ir lito vertės ma«> 
žinimams. Lietuvos vyriausybės 
uždavinys yra ne mažinti, bet 
tvirtinti pasitikėjimą litu ir ska
tinti taupymą.

Lietuvos, kaipo žemės akio 
krašto, kajp iš aukščiau paduo
to matome, ekonomimo gyveni
mo problemos žymiai 'Skiriasi 
nuo Anglijos, Amerikos ir Pran
cūzijos, kaip ramonės kraštų.

Pagahau, Lietuva yra per
daug mažas kraštas ir -perdaug 
priklausąs nuo užsienio rinkų, 
kad bet koks lito vertės pakei
timas tuojau neatsilieptų viduje 
į prekių kainas. Amerikoje, su
mušus dolerio vertę, prekių kai
nos kilo palengva, tuo tarpu kajį 
tas kilimas Lietuvoje, numušusi 
lito vertę, butų buvęs staigus., 
Ir tai dėl visai paprastos prie-i 
žasties — Amerikos ūkininkas; 
savo produktus parduoda .už: 
dolerius ih* už dolerius perka 
savo krašto pramonės gatanius; 
.tuo tarpu Lietuvoje .90% pra- 
menės gaminių, arba žaliavų, 
perkami lužsieniuose.

.Šiuo pavojingu momentu Lie
tuvoje ypač gyvybiniai svarbu 
jos įvairių gyventojų sluoksnių 
socialinių ir eknommių -santy-. 
kių pastovumas. Tas pastovu
mas buvo įš dalies paremtas 
esamu lito pasitikėjimu ir tvir
tumu. Todėl jei ir priuitų prie 
nuvertinimo, tai tas reikštų ne
išvengiamą blogybę.

.ui.;,.,,„i,.
PALANGA — Praėjusiais 

metais privačių asmenų gyve
namų namų Palangoje pasta
tyta p.er 60, iš jų 16 mūrinių. 
Negyvenamų namų pastatyta 
.33, prekybai ir pramonei 2 ir 
vienas kino teatras. Iš viso. į 
statybą įdėta per l,27g,0Q0 
tų, neskaitaat valstybinių ir 
savivaldybinių pastatų, šiais 
metais^ jei bus gauta reikalin
gų statybiuių medžiagų, Pa
langoj umnatoma .dar didesnė 
statyba.?Visų Palangos gatvių 
ilgis numatomas per 27 kita 
ritama.

kai kuriais | tarptautiniai klausimai išeinant 
iš įvairių tarpvalstybinių santy
kių dar nėra sureguliuoti. Len
kija yra Anglijos ir Prancūzijos 
sąjungininkė Lenkija nėra pasi
sakiusi, kad Vilniaus miestą ir 
jo sritį perleidžia Lietuvai. 
Lenkijos Prancūzijoje sudaryto
ji vyriausybė, nors ir neofkia-

roji tų žemių šeimininkė buvu
si ji. Jokia pasaulio valstybė nė
ra niekuomet aiškiai pasisakiu
si, kad Vilniaus žemės galutinai 
Lenkijai pripažino. Tasai klau
simas buvo atviru paliktas ir 
tik skaitytas! su {vykusiu faktu, 
tai yra kad tą kraštą valdo

Tiek anglų, tiek prancūzų vy
riausybių «šiuo metu kelti savo 
pasiuntinybes į Vilnių, atsižvel- 
jgiant į savo, sąjungininkės Len
kijos interesus^ butų diplomatiš- 
kai nepatogu. Juk, jei tos pa
siuntinybės persikeltų į Vilnių, 
tai Juo pačiu jos lyg ir galutinai 
Vilnių pripažintų Lietuvai.

Kadangi Lietuva nori išlakti 
visais požiūriais neutrali ir ne
nori su savo kaimynais ir ki
tomis valstybėmis suardyti gerų 
santykių, todėl delsiama vyriau
sybę perkelti į Vilnių. Jei vy
riausybė keltųsi į Vilnių, arba 
štai vasario 16 Lietuvos suve
renas butų vykęs Vilniun švęs
ti nepriklausomybės šventę, tai 
butų turėję Anglijos ir Prancū
zijos pasiuntinybių atstovai va
žiuoti į Vilnių ir tuo pačiu jie 
lyg butų pažeidę savo sąjungi 
ninkės Lenkijos valstybės inte
resus,.

Štai dėlko vasario 16 šventės 
oficialioji dalis atlikta Kaune, o 
čia į Vilnių atvyko tik keletas 
vyriausybės narių.

Vilniuje lenkai oficialiai susi
laikė viešai dalyvavę nepriklau
somybės šventėje. Tiesa, vienas 
jų atstovas dalyvavo, bet tik as
meniniai., nieko neatstovaująs. 
Žydaį gudai, rusai aįškiai ir 
tvirtai pasisaką kad jie Vilniaus 
.žemes pripažįsta Lietuvai ir to
dėl šventėje dalyvauja. Tai to
kiose judriose diplomatinėse a- 
pystovpse šiemet Vilniuje šven
čiama Lietuvos nepriklausomy
bės Šventė Vilniuje.

Lietuva Vilnių atrado, bet 
Klaipėdą prarado. Tiesa, ir šis 
praradimas be Vokietijos jokios 
kitos Europos valstybės nėra di
plomatiniai pripažintas.

Reiškia, kaip Vilniaus, tau) ir 
Klaipėdos klausimai diplomati
niu požiurįu imant juos tarp
tautine prasme yra atviri klau-; 
šiinai. Bet Lietuva faktinai jau 
Vilniaus žemių dalį valdo ir ju
ridiniai <čia nieko netektų pri
kišti, nes juk Lenkija šį kraštą’ 
buvo užgrobusi. Ir dar kaip! 
Sulaužė Suvalkuose sudarytą 
sutartį.

Klaipėdos lyg Ar butų Lietu
vos vyriausybė.išsižadėjusi, bet 
pagal Lietuvoje veikiančią kon-

stituciją Lietuvos vyriausybe ši
to negalėjo padaryti. Tai Lietu
va lyg tik skaitosi su įvykusiu 
faktu.

Niekas dabar negali pasakyti, 
kuriais kebais dabar pasuks Eu
ropos istorija. Bet tenka tise ii 

į! žmonijos išmintį. Tenka ma
nyti, kad šis karas nesibaigs to
kia taika, kuri daug neteisybes 
.pasėtų.

Tenka manyti, kad kiti dabai 
atviri klausiniai bus rišami Lie
tuvai teigiama prasme, tai yra 
kad Lietuva atsiims jai visas 
priklausomas žemes, tiek vaka
ruose, tiek pietuose ir dalinai 
rytuose. Tai yra Lietuva atsi
ims Klaipėdos, Tilžės kraštą ir 
tas dar žemes, kurias dabar val
do SSSR.

Ir kas žino, gal jau kitais me
tais Lietuvos nepriklausomybes 
vasario 16 šventė bus oficialiai 
švenčiama Vilniuje ir tą .dieną 
Klaipėdoje, Tilžėje, Švenčionyse, 
Druskininkuos, Seinuos, Suval
kuose, hardine plevėsuos Lietu
vos trispalvė vėliava!

Rodos, nebūtų daug apsirik-, 
jei pasakysime, kad šiais me
tais švenčiant vasario 16 šventę 
daugelis ir daugelis lietuvių tau
tos sūnų taip manė ir troško, 
kad ateinančių metų nepriklau
somybės šventė butų visų Lie
tuvos žemių šventė, kaip sveti
mi jos žemių daugiau nebeval- 
dytų.

ši mintis, tie troškimai vis 
stipriau, vis tvirčiau, giliau in- 
strnga į kiekvieno lietuvio gal
vą ir gimsta didis noras savo 
atsiekti, iš kitų valdomos Lietu
vos žemes atsiimti.

Besirituliuoją Europos įvy
kiai, karo padariniai ir busiama 
taika masina lietuvį ir suteikia

galima atsiekti. z •• 
i.\; Tiesa, tai sunki kova, b$et tas 
laimi kas kovoja, kas kovai pa 
siruošęs, o juk Lietuva nieko 
svetimo nenori, o tik savo at
siekti.

Šių minčių Lietuvoje niekas 
viešai nereiškia, bet jos giliai 
įstrigusios kiekvieno sąmoningo 
lietuvio galvoje. —J. K.

Vilnius, 11—16—10.

ŽINIOS
KAUNAS. — “Tautos Ūkio” 

duomenimis, Lietuvos užsienio 
prekyba 1939 metais buvo to
kia: Iš tų valstybių, su kurio
mis atsiskaitoma clearingo, si
stema, didžiausią saldo Lietu
vos naudai davė prekyba su 
Vokietija — 8,6 milijonus li
tų, vadinas už tiek daugiau 
prekių Lietuva išvežė į Vokie
tiją arba Vokietija liko Lietu
vai skolinga 8,6 mil. litų. Taip 
pat musų naudai išėjo prekyba 
su Latvija ir Vengrija. Itali
jai; Suomijai ir Graikijai mes 
likome skolingi nedideles su
mas.. Iš ne clearinginių valsty
bių didžiausią saldo musą nau
dai davė prekyba su Angliju 
— 37,7 mil. litų. Be to akty
vų balansą Lietuva turėjo su 
Sovietų Sąjunga, Belgija, Šve
dija, Palestina, Norvegija ir 
Prancūzijos kolonijomis, kurios 
visos davė 9,2 mil. litų akty
vą. Didžiausią pasyvą davė 
prekyba su Olandija — 8,7 
mil. litų. Toliau seka Lenkija, 
Jungtinės Amerikos Valstybes, 
Danija, Argentina,
kolonijos, Anglijos dominijos 
ir kolonijos ir kt. Apskritai, 
kad ir teko musų prekybai pe
reitais metais pergyventi įvai
rius sukrėtimus ir sunkumus, 
vis • dėlto ji patenkinama. Kai
nos bendrame rezultate nebu
vo blogos. Kiek kitokia padė
tis susidarė karui prasidėjus, 
nes importinių prekių kainos 
pradėjo labiau kilti, negu eks
portinių.

Olandijos

k

F



Iš Pietų Amerikos
J. J. Lazdauskas

DEGANTIS LAIVAS
Vokiečių karo laivas 44Admirolas Graf von Spee” Urug

vajuje. — Nelaimingoji gruodžio 13. — Krito bom
bos į Urugvajaus teritoriją. — Vienas prieš tris. — 
36 vokiečių jurininkų lavonai. — Kiek žuvo anglų.— 
Vokiečių karo laivas “Graf von Spee” tarnavęs Vo
kietijai, bet ne Hitleriui. — Anglų laivai naudojo ko
voje apakinančius gazus. — Urugvajaus visuomene 
simpatizavo vokiečių jurininkams. — J anglų juri
ninkus žiūrima su panieka.

* padegimas ir jo kapitono Hanz Langsdorff didvyriš
kumas ir mirtis, etc. etc.

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

Laivo “Graf von Spee”

RAUJ1BNŲ-ACME Tplephoto
LOS ANGELES, CAL. — 

Alicc Faje ir Tony Martin, 
kurie gavo divorsą. Martin 
yra radijo .dainininkas.

a

(Tęsinys)
Pastovėjus po karšta saule 

pusę valandos, didelėj žmonių 
kamšatyje, ir prakaitą nuo kak
tos braukdami, laukiame nau
jausios sensacijos. Išlipa į kran
tą 61 anglų jurininkų belaisvis. 
Atrado ne kaip, visi išbalę ir 
kovos nukamuoti, nes kai laivų 
armotos naktį juroj žaibavo — 
jie visi gyveno po vienu stogu 
su vokiečiais ir kentėjo tą pa
čią panieką, bet šį rytą jau 
šiek Liek linksmiau įžengė į U- 
rugvajaus žemę, o kartu ir į lai. 
svę. Į tokią jaukią vietą juos 
palydėjo pats laivo kapitonas 
Hans Langsdorff su savo paval
diniais, perdavė Urugvajaus vy
riausybei. Visi atsisveikino kar
štais rankų paspaudimais ir liū
dna šypsena... langsdorff grįž
ta su savo pavaldiniais į laivą, 
o jų buvusieji anglai belaisviai 
lydi juos akimis ir rankomis 
mosuoja. Vienų ir kitų veidai 
suakmenėję, atrodo, kad pavo
jai įnirti dar tebestovi prieš a- 
kis. Jiems yra tekę pergyventi 
šiurpių valandų ir minučių ant 
juros paviršiaus, bet niekę nc- 

r pasakoja j .Visi tyli,rir*ikažin ką 
galvoja. Pirmiausia stengiamės 
sužinoti paskendusių laivų var
dus, kuriuos vakar šie blondi- 
niai anglų jaunuoliai turėjo sa
vo rankose, ant jų gyveno, o 
šiandien jų gyventojai ir savi
ninkai stovi prieš šimtatūkstan
tines žmonių’minios akis.

Štai tie laivai, gulinti dugne, 
nuo “Admirolo Graf von Spee” 
galingųjų šūvių: Newton Beach, 
Triroa, Streoųshalh, Trifania, 

 

Ashla, Trevenfpn, Doric Stardj 
Africa Shell ir 
ir kur šie laivai buvo nuskan
dinti, liko paslaptimi. Niekas, 
niekas mums apie tai nieko ne
nori pasakoti. Tiek anglai, tiek 
vokiečiai jurininkai pareiškė, 
kad mes, jei visa tai ir žinotu
me, *tai vistiek tų laivų neiš
griebtume... labai giliai nu
gramzdinti. Tik vienas vieninte
lis vyras daug įdomių dalykų 
papasakojo.

Karininkas Patrick Dobbe.
Pirmasis karininkas Patrick; 

Dobbe yra vienintelis jurinin
kas, išlikęs gyvas iš prekinio 

anglų laivo “Africa SUŠH” įgu
los. Su juo mėginome kalbėtis, 
burčinant sargybai, kuri laikė’ 
apsupus anglų belaisvius, ir ku
ri mums trukdė kalbėtis, nes ne 
visi turėjom' reikalingus leidi* 

 

mus. Iš jo\užJnojome, kad po 

 

kelių dienų \nuo išplaukimo iš 
Anglijos, “ 
nuskandintas Atlanto vandeny*; 
ne. Iš visos laivo įgulos išlikoi 
gyvas tik karininkas P. Dobbe,j 
kurį pasiėmė kaipo bcla^vį voj 
kiečių karo laivas “Admirolas 
Graf Spee”.

Jis papasakojo, kad vokiečiui 
su juo elgėsi labai draugiškai/ 
ir jis buvęs skaitomas “Adui. 
Graf Spee” kapitono “garbes 
belaisviu”. Dobbe pradėjo savo 
karjerą “Karališkoj Anglų Ju
roj”, paskui “Araguaya“ ir 
“Desna”.
Kapitonai Thomson ir Pottinger

šie du kapitonai taip pat pu-

teko į “Admirolo Qraf von 
Spee’’ laivo kapitono H. Langs- 
dorff rankas kaipo belaisviai.

Jiedu taip pat išreiškė dėkin
gumą vokiečių kapitonui už 
žmonišką ir draugišką elgesį jo 
vadovaujamame laive.

Paklausti, kaip jie jautėsi ir 
ką matė kovos metu, papasako
jo, kad jiems iš viso nebuvę ga
lima stdbeti kovos eigos, nes to
kiame momente jie buvę papra
šyti sueiti į belaisvių kamerą ir 
ten laukti iki pasibaigs kova. 
Sėdėdami kameroj jautę tik 
tiek, kad patrankas išvien gau
dė, laivas visaip buvo sukinė
jamas ir laivo sienos braškėjo. 
Staigus laivo krypties keitimai 
davę jiems suprasti, kad “Ad
mirolas Graf von Spee’’ smar
kiai kaujasi mažių mažiausia 
su dviem kolegomis... ir yra pa
ėmęs uolaus puolimo poziciją. 
Nors mes ir belaisviais buvome, 
bet gyvybės instinktas musų 
simpatijas pakreipė “Admirolui 
Graf von Spee’*. Nei patys skęs
ti norėjome, nei, kad skęstų vo
kiečiai jurininkai, kurie muš 
vadino “draugais“, o mes — 
juos: Supratome, kad tai vyks
ta kova tarpe musų tautiečių 
anglų ir. musų “draugų“ — vo-

rica SUeil” buvo

untsman. Kada

ti, tai tik nuo anglų... vokiečiai 
šį kartą mus ne bombardavo, 
Dėt gynė...

Po ugnies, — sako kapitonai, 
— mes pajutome, kad “musų 
aivas“ paėmė kryptį normalaus 

plaukimo. Mes nusiraminom ir 
^radėjo lošti kortomis, bet stai
ga atsidaro musų kameros du
rys ir pasirodo vienas vokiečių 
karininkas, kuris į mus prabilo:

-—Draugai 1 Esame Montevi- 
dco uoste... tamstoms karas jau 
pasibaigė!

šeši laivų kapitonai.
Laive 61 anglų jurininkų 

skaičiuje, belaisvėje buvo šeši 
kapitonai ir trys karo inžinie
riai. Štai jų vardai: J. Robinson, 
Polittinger, J. N. Edwards, W. 
Stubbs, Patrick Dobbe, H. 
Thomson ir kt.

Jų buvimo laike Urugvajuje, 
jais rūpinosi Britanijos A t stovy-

Vokiečių jurininkų laidotuvėse* 
dalyvavo 70,000 žmonių minia.

■Šiandien, gruodžio 15 d., iš 
pat ryto publika nerimauja, 
teiraujasi ir organizuojasi lydė
ti į “Cementerio dėl N orte“ 
(Šiaurės Kapines) .36 vokiečių 
jurininkus, priklausančius “Ad
mirolo Graf vau Spee” įgulai, 
kurie sutiko mirtį užvakar ko
voje su trimis anglų krateriais.

Publika, apčiuopusi mintimi 
kovus pradrią, dabar pasiryžusi 
jydeti -tą mirties efektą iki ka
pinių, susirinko į uostą pirmi 
laiko. Uosto policija kartono 
tvora atžymėjo lavonų nešimui 
kelią, kad išsaugojus laidotuvių 
ceremonijos įtvarką. ,

Juroje, už pusę kilometro 
nuo uosto kranto, kur stovėjo! 
“Admirolas >Qraf van Spee<”, ties 
juo matėsi didžiulė motorinė 
valtis “UdetwdcncnC i kurią 
jurininkai krovė 36 karstus, ap
juostus baltos, juodos ir raudu**

nos spalvos Vokietijos vėliava. 
Motorine valtis atsipalaidojo 
nuo žmonių krauju dvokiančio 
karo laivo, ir iškėlusi į viršų 
,36 jaunų vokiečių jurininkų 
grabus išlėto ir liūdnai plauke 
tiesiog 70,000 žmonių minios 
kryptimi, laukiančios ant uos
to kranto.

Kapinėse.
Kapines ir artimieji kvartalai 

pilni publikos, laukiančios 36 
karstų, o lydinčioj! publika dar 
skaillingesnė ir dar aktyvesne, 
nemažai duodanti darbo polici
jai. ’ . :

“Admirolo Graf von Spee“ ju
rininkai, kurie vakar kartu ko
vėsi, dabar neša į kapines savo 
■užmuštuosius draugus, išsirikia
vę į dvi eiles po 165 jurinin
kus kiekvienoje eilėje, o jų vi
duryje matosi 36 karstai. Pir
muosius karstus neša karinin
kai, o .pbjm jų eįna Vokietijos 
ministras' Dr: 6t(b 'Langmahn, 
kap. Langsdorff, jo* pavaldiniai, 
užsienių diplomatai ir Urugva- 
aus vyriausybės atstovai.

Gėlės, aplodismentai, ašaros ir 
vis smarkiau plakantis pulsas.

Laidotuvių eisena jau artina
si prie kapmių. žmonių minia 
nuleidusi galvas... gėlės krinta1 
nuo namų balkonų ant karstų, 
ir ant minios, bažnyčių varpai 
lydi minią. Minią sutinka, prie 
kapinių, Urugvajaus laivyno ju
rininkų kuopa, su baltų gėlių 
vainikais. Į kapines įžengia pir
mieji vokiečių ( jurininkai, ne
šanti kai’stus. Užviešpatauja ty
la. Palmių šakos kapinėse tyliai 
šnabžda, krinta į žemę urugva
jiečių moterų ir vokiečių juri
ninkų ašaros. “Admirolo Graf 
von Spee“ įgulos orkestras grie
žia laidotuvių maršą, kurio liū
dna meliodįja man priminė Lie
tuvoj dainuojamą dainą:
Be reikalo, motin,'mane auginai 
Kodėl mažutėlį nenuskandinai!?

Vokiečių jurininkai leidžia 
kartu 36 karstus į 36 duobes, o 
kartu su karstais krinta baltų 
!r raudonų gėlių bukietai ir vai
nikai.

36 jurininkai jau duobėse, ša
lia jų stovi jų vadas, kapitonas 
Hans Langsdorff. Nutyla orkes
tras, ir pasigirsta kapitono žo
džiai :

—Mieli draugai! Jus dėl savo 
tėvynės jau paaukavote viską, 
ką tik vokiečių kariai gali pa
aukuoti dėl Vokietijos. Dėkoju 
jums savo ir visų Vokietijos ka
rių vardu, ir kartu didžiuojuo
si galėdamas jus laidoti žeinej> 
kuri jurininkui ne visuomet bu- 
jia prieinama, o ypač po nely
gios kovos juroje, šiandien jus 
taidojam mes, o rytoj gal jau 
laidos mus kiti. Jūsų siluetai 
jau greitai išnyks iš musų akių, 
bet jūsų herojiškumas ir pasi
aukojimas savo tėvynei, bus 
kilniuoju pavyzdžiu visai Vo
kietijai. Mes atplaukėm Į į šią 
respubliką ir... į šias kapines’

savomis pastangomis ir daug 
mažesnėmis aukomis, negu mus 
atakavę musų priešai, susmeigę 
į juros dugną savo laivų inka-, 
rus ir negalėdami iš vietos pa-' 
krutėti. Jų laidotuvės įvyks ju
roje ir iiaktį, kad niekas nema-; 
Lytų!... j

Baigus kalbėti kap. H. Langs
dorff prie jo prieina šeši anglų 
kapitonai, buvę belaisviais, ir 
karštai spaudžia jam ranką/ 
reikšdami savo užuojautą ir dė
kodami už jo didįjį žmonišku-; 
mą, kurį tekę patirti gyvenant 
kartu po “Admirolo Graf von 
Spee“ vėliava.

Publika pradėjo rankomis 
ploti ir šaukti:

—Bravo! šalin, karas! Tegy
vuoja taika, meile ir brolybė!

Užkasa karstus.
Po kap. Hans Langsdorff, Vo

kietijos ministro Dr. Otto Lang 
mann ir Urugvajaus laivyno at
stovo kalbų, pasakytų vokiečių 
jurininkų garbei, prasideda už
kasimas karstų. Pats pirmas 
pradeda kap. liaus Langsdorff, 
berdamas po saują žemes į 36 
duobes, o paskui jį ir kiti. Krin
ta žemės, krinta gelių Vainikai 
ir ašaros... Urugvajaus jurinin
kų kuopa, atsisveikina su žuvu
siais vokiečių jurininkais, ko
mandos tvarkoj, iššaudama tris 
kart į dangų, lyg taikydama 
Dievui į akį, už tokią pavyzdin
gą tvarką ant' žemės... Vokiečių 
kunigai pašventina duobes ir 
jas peržegnoja. Viena senele, 
urugvajietė, apie 65 m. amž., ei
na pro 36-ių duobių rikiuotę, ir 
meta į kiekvieną po pabučiuotą 
raudoną rožę ir po gailią ašarą, 
kalbėdama sau pačiai:

—‘Dėkui Stalinui, dūkui Hit
leriui, dėkui Chamberlainui!...

Už ką. Už “taiką“, už “ben
drą frontą prieš karą ir fašiz
mą“, už Austrijos, Čekoslovaki
jos ir Lenkijos okupavimą, už 
Suomijos bohibardavimą, už 

, “savigalbą, žinoniškuiuą ir lai-J 
svę”, žodžiu šhkant, už visą tai, 
ki|. jje katbejb^kalba ir ką pa
darė ir clar pšdahys. Tik jiems 
pritarkite, o gėlių, ašarų -ir

i kraujo tai netruks.
Ką senele .norėjo pasakyti ?, 

Jos siela pašnabždomis ir bejė-' 
giškai šaukė:"šalin Stalinas, ša- 
tins Hitleris, šalin Chamberiai- 
nas!

(Bus daugiau)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Maino
Sudriko Radio 
Valanda Kovo 24 *

Vyrų kvartetas gražiai

misi. Nors tokis lošimas daug 
Ješuoja, bet yra ko pasiklau
syti. Tegul ir toliau Makalai 
gyvuoja Budriko programuos©. 
Yra pastebiama, kad kitos tau
tos, turinčios iki milijono gy* 
ventoj 14 Chicagos apylinkėse, o 
tokios Radio 
kaip Budriko, 

. ities.
Programas

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienį vakare, 
nuo 7 iki 8 vai., Chicagos lai
ku, iš stoties WHFC,—1420 k. 
Bus gera akordeonų muzika ir 
gražios lietuvių 
lės. Be to, bus 
nų ir draugijų 
gardus juokai.
pasiklausyti.

Dainų Mylėtojas.

valandos neturi 
iš galingos sto-su

dainavo keletą dainelių, prita
riant orkestrai, orkestrą labai 
gerai išpildė kelis numerius lie
tuviškų šokių. Makalų drama, 
kuri eina per radiją jau sep
tinti metai, toliau vis- labiau 
darosi populiari.

Makalų dramos vaidylos yra 
geri artistai, kurie per • dau
gelį' metų darbavosi scenoje. 
Makalų dramos autorė Aldutė 
yra gerai patyrusi aktorė ir 
žymi dainininkė. Ponia Maka- 
lienė ilgus metus darbavosi sce
noje ir yra gera scenos žino
vė. Tą patį galima pasakyti 
ir apie kitus Makalų dramos 
dalyvius. Todėl, vaidinimas iš-Į 
eina taip gerai, kad malonu kad paČi'JS Naujienos 
yra jo klausytis ir visi juo dc- yra liaudines.

.......   ........ 'T'"   —~*  ................... ............ —  •, .   —     ,---------- ----- -----

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

I

Ketvirtadienį

liaudies daine* 
svarbus asme- 
pranešimai ir
Nepamirškite

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

Vėliausias
IŠRADIMAS

KAIP ANT PEČIAUS VIRŠAUS KEPTI IR 
BE VANDENS VIRTI

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale 
474)7 S. Halsted St

Tel. Boulevard 0014

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG D18TĄNCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pjanus ir 
visokius rakandus bei Štarus. 
Vežam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pnatatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. VARUS 3408

• FOTOGRAFAS

Kasdien nuo 8:30 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
Šviesomis. Darbai 
garantuotas.

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

Šį išradimą mes jums parodysime jūsų namuose. Sukvies- 
kite pas ■save apie 10 svečių, o mes pagaminsime puikiausius 
pietus JŪSŲ VIRTUVĖJE visiškai veltui. Prie to dar namų 
^imininkė gaus gražią dovaną.

Dėl susitarimo dienos ir laiko kreipkitės į

JAMES GODITUS
536 Lakę Shore Drive, Room 3.04 Chicago, III.

Telefonas-SUPERIOR 3391.

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

EI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų 
... ar manai pirkti namus, ar senus pataisy
ti, visuomet ateik/ pasitarti. Jei turi pinigų 

1 ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk,.. čia ap
sauga tikra ir dar nuošimtis geras.' Dabar Nau
jienų Spulka moka 310 palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomąją sąskaitą dar 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

šiandien

flINSUREDjri

UŽTIKRINK SAVO INDELIAMS TIKRĄ 
\ APSAUGĄ IR PELNĄ.

ČIA VISŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

LITHUANIAN BUUING,
LOAN OD SOINGS ASS0G1ATI0N

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas, CANAL 8500

i

arcus
RYTINĖ RADIO 

VALANDA

iš stoties

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
,kad pačios Naujienos 
vra naudingos

g: A

$

•zL

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St,

Verta

Adresą*



-KANADOS J ’UVIU ŽINIOS
TRUMPAI APIE VISKĄ IŠ MONTREALO PADANGES

Vienybės reikia
TORONTO, Kanada. — To- 

ronto lietuvių tarpe antagoniz
mo liga taip giliai yra įleidusi 
šaknis ir kai kam atrodo, kad 
tos neapykantos prašalinti jau * 
nebegalima. Toronto lietuvių 
tarpe vienybė, kurios čia taip 
trūksta, gali būti įvykinta. Rei
kia tik gerų norų, truputį pasi
šventimo ir draugiškumas bei 
vienybė atsiras. Musų koloni
jos lietuvių gyvenimo tikrovė 
rodo, kad vienybės ir draugiš
kumo pirmoje eilėje nori so
cialistai, demokratinio nusista
tymo lietuviai ir tie lietuviai, 
kurie simpat'zuoja komunii- 
tams. Bet didžiosios komunistų 
galvos rita visus akmenis ant 
vienybės kelio. Atrodo, kad iš 
to Toronto lietuvių nesugyveni- 
mo kai kurie komunacių vadu
kai turi šiltus kambarius gyve
nimui. Kalbėti apie lietuvių or
ganinę vienybę šiandien, kada 
vieni garbinam ' dvilypį komu- 
nacizmų, kiti kovojame už dar
bo demokratiją, už laisvę ir 
teisę žmoniškai gyventi — nė
ra galima. Bet vienybė maža 
mc maštabe yra galima ir bū
tina. Ir ta maža vienybė, laikui 
bėgant, gali būti pagrindu or
ganinei vienybei. Kokia iš to 
nauda, kada kovo 9 d. literatu-

. lietuvių nesantaikos. Iškilus 
' reikalui Toronto lietuviams tu
rėti salę, visi kaprizai turėtų 
būti numesti į šalį ir einama 
prie rimto ir didelio darbo. Su 

I bendrintomis jėgomis galima

galetų sutilpti visi Toronto lie
tuviai ir organizacijos. Bendro
mis jogomis ir tas didelis dar
bas nebūtų labai sunkus. Me, 
galime tikėti kas nori į Stalino- 
Hitlerio nešamų dangų, kiti į K. 
Markso mokslų, treti į Smeto 
nos genialumų ir, pagaliau, ket
virti į dangaus ir žemės sutver
tųjų, — niekas mums nedrau
džia skleisti idėjų, kurios mum > 
atrodo geros, todėl bukime kul
tūringi, pasistatykime sau na
mus — salę visi bendromis jė
gomis ir iš tų namų skleiskime 
darbininkiškų kultūrų ir kovus 
obalsius už geresnį gyvenimų. 
Skleiskime savo idėjas kultu 
ringai, o gyvenimas parodys 
musų klaidas, kurias galėsime 
atitaisyti. Dirbkime ir nelauki
me, kad vvinnipegiečiai ar kas 
kitas ateis ir pastatys mums sa

Indietis žjnogžudis vedamas iš salės o i c ne kur užvakar jis nužudė Sir 
Michael O’Dwyer, buvusį Indijos valdi :nkų, ir tris kitus žmones sužeidė. Sa
lėje vyko East Indian Society susirinkimus, (šis paveikslas buvo perduotas 
New Yorkan iš Londono per radio).

D. L. K. Vytauto Neprigul- 
mingas Klubas v ešai pa
sisakė nieko bendro netu 
r's su ko.nunist ns p o;a- 
ganda.
MONTREAL, Kanada. — Ka- 

langi paša pinių draugijų klau 
simas viešai iškilo anglų spau
doje ir “The Montreal Daily 
dar” patalpino straipsnį, kurį 
patiekė Toronto policijos virši
ninkas Droper, nurodydamas 
busią Toronte kai kurios pašai- 
i/nės draugijos vedančios ko
munistinę propagandų visoje 
'/madoje tarpe lietuvių, tai tam 
primetimui atremti klubo val
dyba kaipo seniausios lietuvių 
draugijos (klubas įs kūrė 1997 
metais ir dabartiniu laiku turi

5 narius) parašė laiškų mi- 
. . -nglų dienrašč o reiLkto-

nurodydama, kad Vytauto 
Alubas nieko bendro ne-

su komunistų vedama agi- r P1.useikos: llž kovojiluą
komunizmų ir nukrypimą nuo 

I zigzaginės linijos dabar yra pa- 
į skirti z amžinais ko’ektoriaii ar
ba kitaip pasakius, turi pak i- 
tavoti už praeities griekus iki 
įrodys savo ištikimybę “neklai
dingiems” centro biuro va
dams.

-U

. .ri

ramybę. Ypač “L. B.” tam tik
rais laikotarpiais mėgsta padik
tuoti,, niekinant vienų ar kitų 
seniausių klubo veikėjų, kurie 
yra daugiausia pasidarbavę. Ką 
geresnio iš tų laikraščių ir tikė
tis galima. Mat, jų pagrind nis 
tikslas ne ugdyti organizac j~s 
bet griauti. Jie visuomet mėgs
ta žuvauti sudrumstame varde 
nyje, bet šį sykį nieko nelai
mės dėl savo politinio kromc-

Tai, matote, nevėli ui Janaus- 
kas kalėdoja po Suvienytas Vai
si jas dėl “L. B.” palaikymo: 
kanadiečiai nebenori ‘ L. B.” 
skaityti, — veja lauk. Nežinau 
kodėl Zigmas nedrįsta į Mon- 
trcal atvykti išmaldos reikalaa- 
i'amas. Veikuu iai jauč a, kad 
a a Jokių pasekmių neg us, n_ 
paNs komunistai savo įaiku n.- 
Kaip atsiliepdavo apie jo vcik-

ir dukterų draugijų surengė 
antrus šokius, suvarvmui sočia- 
listų į “skylę”? Rengti antrą 
konho akarą, vilioti žmenes 
veltui į parengimų, daryti sau 
nuostolius (iki 8:45 mofcrys 
buvo leidž.amos veltui. Atvyko 
iš viso 52 žmonės) ir kenkti ki
ldins, tai nėra kelias į vienybę. 
Kalbėti apie xienybę ir eiti jos 
ieškoti purvinu keliu yra tik 
savęs apgaudinėjimas ir neno-

Kada Toronto komunistai 
eis į bažnyčią?

Musų komunistai vis dar ofi- 
šuojasi esu kairus ir net kai
resni, negu buvo. Bet faktas 
yra toks, kad jie ne tik sufašis- 
tėjo susidedam] su vokišku fa
šizmu (Atrodo, greit susidės ir 
su Italijos fašizmu), bet ir į 
.omos dogmas pradeda žinioj 

kibančiomis akimis. Kad ko
munistai eina į bažnyčių, lanko 
parapijom] pramogas ir jų ban- 
kietus, taipgi faktas. Lkigum.i 
didelio nebūtų, jei kitos srovė; 
unogų, užsukusį į parapijom] 
parengimų, nešauktų gvollu rė
mime bažnyčios, palaikymu 
juodojo Romos Irusio. Bet, ka
da aš tik tiek sakau, komunis-

Gyvenimas ver- 
lietuvius įs’gyti

venant per ke’iolikų metų To
ronto 1 etuviai nieko nepasiekė. 
Pusėtinai stambi kolonija ne 
pajėgė net mažos nuosavos pa
stogės įsigyti, 
čia Toronto
nuosavų salę. Salės įsigijimas 
nėra mažas dalykas. Nesant lie
tuvių vieningumo, musų dides
niosios draugijos ieško paski
rai ir vieni ir antri prieinamo
mis sąlygomis įsigyti salę. Jei 
ir čia nebus susitarta, tai bus 
iŠ dviejų vienas: arba Toronto 
lietuviai paliks ir vėl be salės, 
arba nusipirks po senų laužų, 
neturės reikiamo patogumo, ir 
vieni ir kiti turės daug rūpes
čio jų išlaikymui, o tas rūpes
tis skatins dar prie didesnės

nes į bažnyčių neinu, lai iš kur 
visų lai galiu žinoti. Paduosiu 
čia faktų iš “L. Balso” gaziete- 
ės nr. 414 kovo 8 d., kurioje 
juodomis raidėmis ant balto 
popierio garsinamas katalikų

miero -
“Domės”, “šv. Kazi- 
Jono R. K. pašalpinę 

sekmad.enį, kovo
10 d. D. L. K. Vylau- 
salėje 2161 St. Cathe

(march) 
to klubo
rine St. East, ruošia Smagų Pa
rengimų — Vakarienę...” ir taip 
toliau su pabraukimais garsina
ma. Kai kas pasakys: kas čia 
tokio, užmokėjo, tai ir garsina.

. •’ •?> '.. ' •' '« j(ENV-aCME Telephoto
LAIVAS QUĖEN MARY IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO.

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

No.

No.

No.

68— DEKLAMATOKI U S. 
Puikus rinkinys eilių ir 
monologų, 164 
puslapių knyga .... ■ **
69— EILES IR PROZA. 
Gražus rinkinys dainų ir 
monologų, 83pus-
lapių knyga ...........wv

70— GLUDI-LIUDL Lyriš
kos ir kitos eilės. Kam 
patinka tikrai graž;o«? ei
lės ir kas nori prasi mo
kinti eiliavimo, tas neat- 
sigerės šia 105 IZfič 
pusi, knyga ......  wUr

Užsisakydami prisiąskite 
money orderi

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

tų visų draugijų parengimus už 
pinigus kaip skelbimus, tai ne
būtų nieko ypatingo. Ypatingu
mas čia pasireiškia štai kur, 
kad kitų organizacijų skelbimų 
netalpina nė už pinigus. Kaipo 
faktą pažymėsiu, kad Toronto 
socialistų kuopos skelbimo lap
kričio 18 d. rengtam vakarui 
nelaipino nė už pinigus. Dažnai 
rengia kontro parengimus, pub
likų leidžia be įžangos, kad pa
kenkti. Akivaizdoje šio biau- 

jraus elgesio, musų konjiunistai 
nesigėdi sakyti, kad “L. Bal
sas” tarnauja visiems Kanados 
lietuviams, be pažiūrų skirtu
mo. Nenuostabu, kad ta gazie- 
telė pasidarė nepopuliari, turi 
mažai skaitytojų ir reikalingi 
amžinos “almužnos”, nuolatinio 
ubagavimo prašant aukų, žino
ma, gazietelės redaktoriai sa
kys, kad čia jų dalykas, bet 
“L. Balso” skaitytojams turėhį 
rūpėti, kad jų nuolatinėmis au
komis einantis laikraštis eitų 
teisingu keliu. Balso skaityto
jai yra darbo žmonės, todėl 
jiems eiti su fašizmu arba Ro
mos agentais nepakeliui. Ta
čiau “L. Balso” redaktoriai gre
tinasi prie bažnytėlės šventos

Nau- laikraščių skaičiumi ir skaityto- 
Kanadoje lietuviški 

susisiekimo at-.komunaciai leidžia “Liaude; 
ĮTplo- žvilgiu parankus. Turime “Nau- Balsą”. Tas balsas giriasi turį> 

jienose” Kanados Lietuvių ži- apie tūkstantį sakitytojų iš 
nių skyrių vieną puslapį. Kar- apie 10,000 Kanadoje gyvenan- 
tais ir to neužpildome, kartais čių lietuvių. Vadinasi, 9,000 lie
jo per mažai. DėLpadaugėjusiu tuvių “Liaudies Balso” nenori 
korespondencijų dažnai visos skaityti dėl dvilypės komfašisti- 
korespondencijos netelpa, todėl nes to laikraščio linijos, ir todėl 
nemaža korespondentų' darbo 
nueina niekais. Dažnai jų ir su 
išrokavimu netalpinama, nepa
žįstant musų gyvenimo ir vei
kimo santykių su kitomis sro
vėmis. Dažnai telpa raštų, ku
rie turėtų tilpni kituose Jaikraš- čiui dirva plati.
Čiuosė, bet jokiu budu ne “Nau- zistuoti. Bet reikėtų neužmirš- 
jienose” ir atvirkščiai. Tas ir ti, kad leidžiant laikraštį rei
ki ti trukumai' gimdo mintį tu- kalingos dideles lėšos, daug 
rėti Kanados lietuvių demokra-. darbo ir pasišventimo. Visko 
tinei visuomenei leisti Kanados pas mus gali po truputį atsi- 
lietuviams laikraĮtįs. “Naujie- rasti, trūksta tik demokratinių 
nos” leisdamos mums puslapį jėgų glaudesnio bendradarbia- 
musų reikalams, be abejonės, vimo, ir šis trukumas reikia 
atlieka didelį darbų, už tai mes skaityti stabdžiu rimtesnių mu- 
turime būti dėkingi. Turėdami sų darbų. Kol nebus stabilizuo- 
skyrių, tuo pačiu mes platina- tos musų pažangiosios ir demo- 
me ‘'Naujienas” ir vieni ant- kratinės pajėgos, apie laikraš- 
riems atsilyginame. Kiti yra. čio leidimų sunku kų kalbėti, 
tos nuomonės, kad leisti naujų Be to, Toronto pažangiųjų lie- 
laikraštį butų per daug. Fak-Įtuvių ir organizacijų pirmoje 
tas yra toks, kad ta tauta, vai- eilėje stovi sales įsigijimo rei-

ir; nėra abejonės, kad mėgins /‘Naujienas”, “Keleivį ’ ir 
traukli ir savo pasekėju^. Nuo f jųjų Gadynę”. Tie laikraščiai ir jų tiražu. 
Denison stryto iki Gorėvaįe nebrangus ir 
Avė. kelias jau neilgas 
matinės derybos jau eina, jas' 
veda “L. Balso” vyriausias ze- 
ceris drg. P-is ir “falhet”. Kad 
* L. Balso” vadai jau dabar 
klupi ant vieno kelio prieš f‘fa- 
derį”, torontiečiams nėra nati; 
j iena, nebus naujiena ir tada, 
kada “L. Balso” penkios ra- 
ziimnos galvos atsiklaups ir ant 
abiejų kelių. Kai kurie karšti 
komunaciai jau klupo. “L. B.” 
štabe chaosas, mat, Maskvos 
kumelaitė ištruko, o ji buvo 
aukso kumelaite— puikiai ve
žė dolerius. Kad pagauti juo
daskvernių jodinėjamu Romos 
arkliukų, gazietelės štabas lai
žosi ant kampo Gorevale ir 
Dundas. Demonstruoja savo 
vierriumų, keikdami ir kenkda
mi socialistams. Bet socialistai 
kaip ėjo, taip ir eis darbininkų 
išsiliuosavimo kėl’u. Garbini
mas Stalino—Hitlerio dvilypio 
fašizmo nieko nepadės. Ar dar
bo žmonija ilgai klaidžios ieš
kodama kelio į šviesesnę ateitį 
komunizme, fašizme ir bažny
čioje, tenka labai ir labai abe
joti.

Nori naujo laikraščio
Toronto lietuvių/tarpe kai 

kurie draugai kelia naujo laik
raščio leidimo klausimų. Jo rei
kalingumui priežasčių yra daug 
ir kai kurios yra rimtos. Laik
raščių skaitymo atžvilgiu bado 
mės kanadiečiai nekenčiame. 
Galime skaityti Amerikoje" ei
nančius lietuvių laikraščius:

be amžino ubagavimo aukų tas 
laikraštis neišsilaiko. Iš 9,000 
didelė dalis skaito “Naujienas”, 
“Keleivį” ir “Naujųjų Gadynę”, 
tačiau naujam demokratines 
minties 'darbo žmonių laikraš- 

Jis galėtų eg-

stybė ar partija yra skąitoma kalas. Be salės, musų organiza
cijų. veikimas negali būti toks, 
koks galėtų būti. Čia reikalin
gos didelės lėšos, o jos netaip 
lengvai sukeliamos. Nėra, to, ko 
negalfrna. Reikia liktai darbo, 
pasišyentinyi ir vienybės. Bū
dami vieningi ir dirbdami To
ronto lietuviai butų galėję daug 
liuveikti, turėti salę ir paga
liau laikraštį.

Socalistų

kultūringa/’ kuri gali pasigirti

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
— įvyks — 

Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.SO. KEDZIE AVĖ. Draugas.

lietuvių klubo nar ai daugumo I 
je yra šios šalies piliečiai ir 
..oVi su Kanados lojale vyriau-1 
.»ybe. To niekas, manau, neban
dys užginčyti.

Rodos, nieko čia tokio blogi 
neturėtų liuli. Juk prie šio klu
bo daugumoj priklauso demo
kratijos 
bas nėra susidėjęs su jokia po
litine srove. Vienas, iš svarbiau
sių klubo reikalų yra — tai 
sušelpti savo narius ištikus ne
laimei. O antras dalykas — lai 
prižiūrėti tinkamai savo veda
mąjį biznį, kuris yra tampriai 
susirišęs su vietinėmis leidimų 
patvarkymo įstaigomis. Tatai 
visi nariai taip pat gerai ži.io.

Tarpo lokio didelio narių 
skaičiaus, be abejo, yra įsimai
šę keletas komunistų ar jų sim- 
patikų, kurie'dažnai sukelia be
reikalingus ginčus tarpe pačių 
klubo narių. Jiems ir viršmine- 
las laiškas labai nepaliko, ir 
kuo veikiausiai pasiskubino per 
“Liaudies Balsą” padiktuoti 
klubo nariams žemindami klu
bo pirmininką, kuris yra dau
giausia pasidarbavęs 
klubo gerovės, ypač 
darbo įdėjęs prie 
naujosios svetainės.
tie patys komunistai skleidė 
niekuo nepagrįstus gandus bu
sią klubas nepajėgs .išsilaikyti— 
bankrutuos, nes daug paskolos 
tuo laiku buvo paėmęs. Dėka 
klubo veikėjų ištvermingumo/ir 
pasiryžimo ne tik pajėgė at
mušti niekuo nepagrįstus sklei
džiamus baubus, bet tuo pačiu 
klubo reikalus tinkamiau su
tvarkė ir pastatė ant tvirtesnių, 
pamatų, sumažindami ir pasko
lų pusėtinai. Veikiausiai ir pa
starieji komunistų daromi ma
nevrai nueis vėjais, o pats klu 
bas kailio vienintelė lietuvių įs
taiga tęs savo pažangos darbą 
pirmyn.

“Vienybei” ir “Liaud. Bal
sui” Vytauto Klubas uždare 

duris
Kiek seniau “Vienybė” buvo 

pradėjusi dėti nepageidaujamus 
rastus, nukreiptus prieš patį 
klubų. Tie raštais sudarė daug 
nemalonuhių ir bereikalingų 
ginčų. KlubieČiai buvo privers
ti imtis griežtesnių priemonių 
ir pašalinti tų gazietų visai iš 
klubo. Tas pats atsitiko ir su 
“Liaudies/Balsu”. Klubo direk
toriai nutarė tų laikraštukų pa
šalinti, o šėrininkai mėnesinia
me susirinkime taip pat patvir
tino — užgyrė tų tarimų.

Mano manymu, gerai klubas 
ir pasielgė pašalindamas minė
tus laikraščius. Argi gali klu- 
biečiai toleruoti tuose laikraš
čiuose dažnai pasirodančius ne
pageidaujamus 
drumsčia taikių

šalininkai ir pats kln- “Naujienos” ir “Keleivis” 
pasilieka Vyt. Nepi\ Klub > 

organais -
Dienraštis “Naujienos” kai

po didžiausias ir populiariškiau- 
sias laikraštis kaskart randa 
didesnę įtakų tarpe Kanados 
lietuvių darbininkų. Taip pat ir 
“Keleivis” yra visi] mylimas sa
vaitraštis ir turi didelę į taki 
tarpe plačių darbininkų masių.

yra daug 
pastatymo

raštus, 
klubo

kurie 
narių

K

line spauda taip plačiai yra pa- 
siskleidus ir visuomet nuoš r - 
džiai gina demokratinius prin
cipus bei kovoja už apsispren
dimo laisvę. Todėl ir kanadie
čiai daugiau įvertina pastarąja 
spaudą, nes ji negarbina nė 
vienos diktatūros, neatsižvel
giant, kokiais obalsiais jos ne- 
sidangstytų. Tuo. pačiu visuo
met patarnauja klubams bei ki
toms organizacijoms prie kiek
vienos progos. Todėl ir Mon- 
trealo D. L. K. Vytauto Nepri- 
gulmingas 
“Naujienas’ 
rimčiausius
čius, kurie vengia bereikalingų 
užsipuldinėjimų ant atskirų as
menų bei draugijų.

Jaunas klubietie.

klubas įvertina 
ir “Keleivį” kaipo 
apšvietos laikraš-

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gauti už $1.00. Per paštą 
siunčiant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.



Trecia^etus, kovo 27, 1940 NAUJOOS, Ohicago, III.

Aukos Vilniaus
Krašto Lietuvių
Reikalams

Iš Cle Ehim, Washington 
valstijos, per p. J. J. Kurti
naitį:

J. J. Kurtinaitis .... $2.50
M. Kurtinaitienė ...... . 2.50
S. Žakevičius .......... . 1.00
S. Yoškienė ............ .. .50
D. Slišius ................ ... .50
K. Kurtinaitienė ........ .50
A. Zimbo ............... .. .50
Frances Kurtinaičiutė .50

$8.50Viso
Buvo paskelbta
(Žiūrėk “N” kovo 14)

$1,029.40

VISO FONDAS GAVO
$1,037.90

Paskutinėj Fondo atskaitoj, 
kuri buvo paskelbta “N-ose” 
kovo 14 d. įvyko klaida. Turė
jo būti pasakyta, kad p. Na
poleonas Paukštis, Chicago, au
kojo $3.00, o ne $2.00. šiuomi 
atsiprašom, už klaidą ir ją ati- 
taisom.

P-ui Kurtinaičiui ir visiems 
aukotojams tariame širdingai 
ačiū!

Aukas reikia siųsti finansų 
sekretoriui A. Ambrozevičiui, 
1739 S. Halsted St., Chicago. 
čekius ir money orderius rei
kia išrašyti iždininko, p. Mille- 
rio vardu. Visos aukos greitai 
pakvituojamos per spaudą.

KOMITETAS VILNIAUS 
KRAŠTUI ŠELPTI

Antanas Vaivada, 
Sekretorius.

Šiandien Laidoja 
Cicėrietį L. 
Rasinską

Žuvo Automobilio Nelaimėj
CICERO. — Namiškiams bai

sus smūgis. Jaunutis kaip gė
lė jaunuolis, L. Bašinskas, vos 
22! metų amžiaus, apleido šį 
pasaulį ir mylimus namiškius 
— motiną ir dvi sesutes, ku
rių širdys plyšta netekus my. 
limo sunaus ir brolio. Ne taip 
seniai jie palaidojo savo tėvą, 
J.. J. Bašinską plačiai žinomą 
buvusį fotografą. Bęt kasgi 
galėjo tikėtiš, jog jaunutis Law- 
rence turės eiti pas tėvelį. Bet 
taip buvo ir bus. Vienas šian
dieną, kitas rytoj.

Rašinskiai draugiško budo 
žmonės, daug yra prisidėję prie 
Klovainiečių Kliubo, tad Kliu
bo nariai ir šiaip ’ draugai pa
rodykite simpatiją toj liūdnoj 
valandoj. Dalyvauti skaitlingai 
šiandieną laidotuvėse—tai mu
sų paskutinis patarnavimas. 
Varde Klovainiečių Kliubo val
dyba pasiuntė gyvų gėlių vai
niką su širdinga simpatija. Tai 
viskas kas galima toj valan
doj.

Susirinkimo Nebus
P. S.: Klovainiečių Kliubo 

mėnesinis susirinkimas pripuo
la šį sekmadienį, 31 dieną kų- 
vo. Turėkite mintyje, kad su
sirinkimo nebus, nes svetaine 
užimta. Laukite kol gausite pa
kvietimą nuo sekretorius P. 
Staišiuno, 1430 S. 48th 
Cicero, Illinois.

Iš Politikos 
Lauko

Šįvakar Demokratu► *«

Klubo Šokiai
Ciceroj

Avė

Vieni Metai - 
Pragaištingos 
Nelaimės•. >« l • •

United Airlines 
Samdys Šimtų 
“Stewardess’ių”

Dienomis Dirbo,
Naktimis Ėjo
Mokyklon —

Rengia Lietuvių Kliubas
Cicero Liuosybės salėje, 

prie 14-tos ir 49 COurt, šįvakar, 
įvyksta Lietuvių Demokratų 
Kliubo rengiami 641 Metiniai 
Šokiai,

Muzika parengimui parū
pins Del Rene ir orkestras, 
Protarpiais rengėjai žatĮą iš" 
dalinti $50 dovanomis, taipgi 
publikai bus perstatyti regu
liarūs demokratų partijos kan
didatai, p. Scwarzel, ir kiti.

Šokiai prasidės 8 vai. vaka
re, rengėjai kviečia ciceriečius 
kuoskaitlingiaušįiai susirinkti, 
nes parengimas busiąs gyvas 
ir smagus. M. (Sp.)

19-to Wardo Demo 
kratai Rengia 
Balių

Kalbės Kandidatai
kurį

SUSIRINKIMAI
ŠIANDIEN CICERO LIETUVIŲ 

DEMOKRATŲ KLUBO balius ir 
Šokiai Lietuvių Svetainėje, 14 gat. 
ir 49th Court. Įžanga tiktai 35c,

pasekmingai Baigė
• Advokatūrą

NORTH SIDE. — Sekmadie
nį, 24 d» kovo, grąži ‘"Bitfthday 
Party’* buvo surengta Viktorui 
Kraučiuput, 4402 W. Parker 
avenue.

Viktoras šiomis dienomis pa
baigė Advokatūros mokslą, ir 
sėkmingai išlaikė kvotimus,' 
kuriuos tyrėjo laikyti Spring-

Ilk
Viktoras t pavyzdingas j a u - 

nuolis ir mokslus išeiti jam ne
lengva būva į Dienomis ture j o 
dirbti, o vakaras mokyklą lan
ke. Jis buvo užsibrėžęs atsiek
ti savo tikslą, nežiūrint kaip 
sunku tas butų.

šiai, ir , atsiekė. Jis neleido 
veltui laiko Įi^ užtat užsipelnė 
dideles garbes,' iTaipgi jo tėve
liams garbė, kad išaugino pa
vyzdingą sūnų.;

Susėdus prie , stalo, kuris bu
vo apkrautas skaniais valgiais, 
ir gėrimais, visi vienas po ki
to kalbėjo, linkėdami Viktorui 
geriausios laimės.

Aš nuo savęs linkiu 
rui daug, daug laimės 
sisekimo visame kame.

J. Faiza.

Laiškai 
“Naujienose”

Laiškai sekantiems 
nims yra atėję “Naujienų 
san. prašome atsiimti.

iš ' " ! -
John Adomaitis

v
■ ■. u

P. Arlauskas
T, IX Alexąnder
V. Grinevičius
Joy > Sehleicher

Vitkauskas
A. Yosęl

■ • < . /. •/

<-FT

asme- 
ofi-,,

i Diena Iš Dienos

Draugai 
Cherry, 
Milwau-

Vikto- 
ir pa-

CLASSIFIED ADS
LEGĄL NOTICES 

Legalus Pranešimai.

REAIz ESTATE FOR SALE
Namai-Žepjč Pardavimui____

BRIGHTON PARKE ant Maple- 
wood Avė. netoli 40 gat., 4 ir 5 
kambarių namas,, platus lotas, gara- 
džius, rendos į mėnesį $48.00. Kai- 

Mažas įmokėsimas.

KAUNTĖS KLERKO RAŠTINĖ
COOK KAUNTĖ. ILLINOIS

ILLINOJAUS VALSTIJA 
COOK KAUNTĖ

. Pasiremdamas Illinojaus Rinkimų 
statymų 34 dalimi, šiuo liudiju, 
tad primary rinkimuose baliotų po
pieriaus spalvos, kurios bus varto- t ____ _ _____
amos Primary Ripkimuose atitin-|na $3850.00. Mažas įmokėjimas. 
ęąmų partijų Cook Kauntėje už Mainys ant farmos arba ką jus tu
siu miestų Berwyn, Chicago, Chica-’rite. C. P. 3UROMSKIS, 6921 So. 
go Heights ir Harvey, Cicero mies- Į Western Avė. Tel. Republic 3713. 
belįo ir Elmwood Park, Morton Vakarais—Prospect 0176. 
Grove, Niles Center, Summit ir 
Stjckney kaimų ribų, antradienį, 
Jalandžia 9 d., 1940 metais, turi bū
ti kaip seka:
Demokratų Partijos .. 
Republikonų ..Partijos

Šio patvirtinimui pasirašau ir 
pridedu Cook Kauntės antspau
dą, šią Kovo 25 dieną, 1940 
metais.

MICHAEL J. FLYNN

Rožava
Rausva

Kauntės Klerkas
(SEAL) Cook Kauntė, Illinois

Keleivinių Oro Linijų itekordas.
Amerikos keleivinės lėktuvų 

linijos libsfatė rekordą, kuriuo 
gali pasididžiuoti. Vakar 2.00 
valandą ryto tps linijos užbaigė, 
lygiai metus operavimo — be’ 
nelaimių kuriose ar keleivis ar 
įgulos narys butų praradęs gy-

Turi Būti Registruotos Slaugės.
United Air Lines keleivinių 

lėktuvų linija vakar paskelbė, 
kad nori ■ pasamdyti tarnybai 
šimtą “keliaujančių slaugių” — 
“stevvardess’ių”. Po prirengimų 
kursų jos turės tarnauti bend
rovės keleiviniuose lėktuvuose, 
kurie kursuoja po įvairias Ame
rikos dūlis.

Kandidatės turi būti regis-

Antras metinis balius, 
rengia 19-to WardO Regulla- 
ris Liet. Demokratų Klubas, 
įvyks ateinantį šeštadienį, ko
vo 30 d., O’Mąlley’s svetainėj, 
3016 W. 111 th St., kaip 7:00 
vai. vakaro. Bus prakalbas ir 
gražus įspūdingas programas. 
Dalyvaus dainininkų ir šokėjų 
Gros gera orkestrą ir nei vie
nas nešokęs nebus. O gėrimų 
ir užkandžių užteks visiems. 
Bus ir lietuviškų saldainių lai
mėjimui. Todėl nepraleiskite 
progos, nes yra kiekvienam už 
tikrintas linksmas vakaras.
Atėję galėsite : prisirašyti į 

klubo narius. Dabar jau ? du 
metai Įkaip klubas įsikūręs. 
Turi apie tris šimtus narių. 
Auga greičiau negu kiti tokie 
pat klubai ir ateityj bus did
žiausia organizacija 19-tain 
wardc. <

—Korespondentas (skl.)

Traukia Teisman 10 
Bęrwyno Valdininkų

-.t

Draugai Rengia 
Vakarėlį

NORTH SIDE. — 
rengia vakarėlį p-ai 
gyvenančiai ad. 1540
kee. Avė. Vakarėlis įvyks ad. 
2001 W. North Avė., šeštadie
nį, kovo 30, 8 vai. vak.

«Draugai ir pažįstami 
laikas leidžia, prašome 
kyti ir linksmai laiką 
sti.

kam 
atsilan- 
pralei* 

M.

PERSONAL SERVICE 
AsmeniniaiPatornavimai

SENYVAS, BLAIVAS ŽMOGUS, 
nori apsigyventi ant burdo ukėje 
pastoviai, pas laisvų minčių žmo
nes ir švariai gyvenančius, Illino- 
jaus valstijoj, apie 40 mylių ar ar
čiau nuo Chicagos. Juozas Butkus, 
639 W. 18th St., Tel. CANAL 1133, 
Chicago, III.

FARMS, FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

OCEANA KAUNTĖS, MICHIGAN 
ŪKĖS.

50 a., mažas namelis, gera beis- 
ment barnė, 2M a. aviečių lotai 
šieno žemės, prie vieškelio, $1475. 
su terminais.

30 a., dalinai aprūpinta mulų ty
mu, geriausias pirkinys ųž $1900. 
tik 2 mylios nuo miestelio/ skersai 
teka upelis, gali pradėti imti tuoj 
pinigus, visa išskyrus 2 ak., apau
gusi žole, geri budinkai.

40 a., 4 mylios nuo miestelio, la
bai puiki rezidencija, furnasas, ele
ktriką, upelis teka skersai, šalikė
liai apsodinti puikiais klevais, kele
tas žingsnių nuo mokyklos, nuosta
bus pirkinys už $1500.00, $175.00 
įmokėti.

Šie ir daug kitų lengvais termi
nais. Atvykite į Hart ir leiskite 
jums parodyti kokius Čia bargenus 
galite gauti. Dar niekad kostumerių 
nesuvylėme.
HANSON-OSBORN, Hart, Mich.

Paskutine keleivinio lėktuvo 
avarija Amerikoj įvyko kovo 
26, 1939 metais. Nuo to laiko 
nežuvo nei vienas žmogus.

sunkioms kvalifikacijoms. Rei
kia kreiptis prie Miss > Rulh 
Flekke, “stewardess*ių” virši
ninkės, United Airlines raštinėj, 
61 st ir Cicero,

Traukinys Nukrito 
Nuo Bėgių

Reikalauja $425,000.
Berwyiio advokatas Jęįeph 

E. Serhant užvedė bylą prieš 
10 buvusių miestelio iždininkų,' 
reikalaudamas išduoti atskaitą 
už $425,000 miestelio pinigų, iv 
juos sugrąžinti į specialių, ašes- 
inentų fondą,.; iš . Į<urio pinigai 
buvo išeikvotai?' į i# *

kas Ernes^. A&ų^buvęs iždiniu-

HELP WĄNTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia •

REIKALINGA MERGINA ar 
MOTERIS bendram ruošos darbui, 
skalbimo nėra, būti ar eiti. 
MELLS, 2735 N. Francisco: Tel. 
Brunswick 5536.

FARMS— TO RENT 
Ūkiai Rendai

RENDON ARBA ĮLEISIU už 
prižiūrėjimą į savo gražią ūkę su 
visu įrengimu — yra netoli Chi- 
cagos. Atsišaukite, kurie galite tuoj 
eiti; savininkas dirba mieste. V. 
DIKSELIS, 7013 So. Talman Avė., 
Chicago.

fe 
tj i ž< ii u i likti i; Kur i e tarnavo niie-

' ■ 7 '-Y

s to valdžioj po 1921 metų.

SU

su

Don-

Eve-

REIKIA MOTERŲ SKUDURAM 
skirstyti junkjardėje — turi būti 
patyrusios—darbas nuolatinis — 
$18 į sąvaitę. BERGER BROS., 
2248 West Lake.

AU lOS-TRUCKS—MISCELLAN. 
Automobiliai ir Trokai—Bendrai

MARCIJONA STRIPEIKIE- 
NĖ (po tėvais Vertečinskaitč)

Persiskyrė su šiuo pasau
liu kovo 35 d.. 3:3Q vai. po 
pietų. 1940 m. sulaukus gilios 
senatvės amž., gimus Taura
gės apskr., Girdiškės parap., 
Patulių kaime. Amerikoj iš
gyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
3 dukteris—Marcijoną, žentą 
Joną Kvietkų, Oną žentą Juo
zapą Lazauską, Marcijoną, ’ 
žentą Stanislova Vištartą, 9 
anukus, brolį Stanislovą Ver- 
tečinską Conne^ticut valst., 
pusbrolį Andriejų Vertečinską 
Brooklyne ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas 8736 Ex- 
change Avė. Laidotuvės įvyks 
antrad., kovo 29 d., 8:30 vai. 
ryta iš namų į šv. Juozapo 
parąp. bažnyčią, kurioj® atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines. •

Visi a. a. Marcijonoa Stri- 
peikienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą 

Nuliūdę liekame: Dukterys, 
Žentai, Anūkai, Brolis, Pus
brolis ir Giminės.

Laid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 
YARDS 0781.

BRONIS KALKIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 25 d., 11:00 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Alvęriškių kaime, Ru
daminos- parap., Seinų apskr.,

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, posūnį Joną, po- 
dukrę Florense, 2 seseris Oną 
Urbonienę ir Marijaną Karch 
ir jų šeimynas, o Lietuvoje— 
seną motinėlę, 2 brolius ir 
vieną seserį.

Kūnas pašarvotas koplyčioj 
2834 North Southport Avė. 
Laidotuvės įvvks penktąd., 
kovo 29 d., 1:30 vai. popiet. 
Iš koplyčios bus .nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Bronio Kalkiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Seserys, Broliai ir 

kitos Giminės.
Laid. Dir. Leo M. Brieske 

ir Sūnūs, tel. Wcllington 6111

žuvo Pečkurys.
Prie Crystal Lake nuo bėgių 

nukrito Northwestern gelžkelio 
ekspresinis traukinys, “The Vi- 
king”, važiuojantis Chicagon iš 
Minneapolis. Visi keleiviai išli
ko sveiki, bet žuvo pečkurys 
Carl Millcr iš Baraboo, Wiscon- 
sin.

Gelžkelio valdyba sako, kad 
nelaimės priežastis buvo nege
rai atsuktas “svičas”.

Gaisras Marozo 
Kepyklof

BRIGHTON PARK. — Va
kar 7 valandą ryto Kazimiero 
Marozo duonos kepykloj, 4332 
S; California avenue, nuo’per
kaitusio krosnies kilo gaisras. 
Buvo užgesintas be didelių nuo
stolių.

Mažas gaisras vakar taipgi 
buvo kilęs lietuvių name, 
resu 7504 Colfax avenue; 
gasolino stotyje Roselande, 
resu 35 E. 115th Street.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Sam Barzdaitis, 29,

nie Fink, 21
Stanley Karpis, 27,

lyn Trakselis, 25
Andrew Foley, 45, su Ange

line Rasimas, 32
Frąhk Telesky, 21, su Jose- 

phirte JJbmbrosky, 16
< JRohert Berg, 25, su Veroni-

Reikalauja
’erskirų
Augusta Petkus nuo

Petkus
Catherine Tamošaitis

Joseph Tamošaitis

REIKIA OPERATORIŲ viena 
adata mašina siūti rayonines ir 
medvilnines sukneles—darbas nuo
latinis—geras mokestis 
aplinkuma 
Adams.

maloni
kreiptis 366 West

John

nuo

Gavo
Perskiras

Pęter Letosky nuo Irene Le 
tosky •

OFICIALĖ TROKAMS TESTIN- 
TI VIETA. Perimtas No. 441.

H1GHWAY GARAGE.
7431 So. Western Avenue.

mUViivCi Ai\D JhA.i'KJb&blfvG 
rerKiaustymas ir Važma

BALDŲ — 
xvi/it> anglių, 
ip,4?. ( Geniausias

REIKIA MERGINOS namų ruo
šos dąrbui—skalbti būti—extra va
karai. 1637 Touhy. Berg. Holly- 
court 2813.

PIANŲ KRAUSTY- 
juoazemio pristaty- 

1 lietuvis ■ baldų 
nraustytojas cmcagoje. Visi baidai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALibAUSkAb SOiNS, 
7iuu So. 1 aiman Avė. Prospect 8742

REIKALINGA MERGINA dirbti 
taverne prie lunchaus. 6425 South 
Ashland.

REIKALINGA TIKTAI patyrusių 
operatorių viena adata mašina siū
tį plaunamas sukneles, šviesi, orin- 
gą, jnąlani aplinkuma, nuolat.

404 So. Racine. 2-ras aukštas.

r Ltt.ui'Lii6M-riA.*l*URE FOK-SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

KLEJONKES ĮDEDAME DYKAI! 
uongoleum ketv. ped.............. 33c
Inlaid Linoleum ketv. pėd...... 69c
Armstrong Iniaid Lmoleum k. p. 98c 
Linoleum Rūgs 9x12 .............. $2.88
BLETSTEIN LINOLEUM STORE 

4957 So. Ashland. Avė.
Tel. YARDS 5015.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

ad- 
ir 

ad-

Rengia Sidabrines
Sukaktuves

REIKALINGAS APYSENIS žmo
gus pagelbėti prie bučernės, duosiu 
pragyvenimą ir primokėsiu. 5257 
So. Princeton Avė.

“Hit-and-run”
It » '

Automobilio Auka
Adolfina Bibas.

RŪGS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 NEATSIIMTŲ
KAINOS Sumažintos 50% 

Numuštos Iki Va 
DIDELIU KAURŲ

BARGENAI
8x10, 0x12, 0x15,11x10 

Verte nuo $0 iki 8OO. Dabar $3 iki $20 
Nauji 6x0, 8xlQ, 0^12. 12x18, 10^x15 
Vertė 820 iki 88S* Dabar 810 iki 842 

ir aukite.
15 0x12 tikru orlontftilu, 50 kitokių 

ttfleroH 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
1OOO Jardų karpetų po 50c jard ir aukfič.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

6208-16 S. RACINE—Dienomis, 3 vakarus

Pereitą sekmadienį rpie Cly* 
bourn ir North avenue, automo
bilis sunkiai sužeidė apysenę 
nežinomą moteriškę. Solum^ią 
dieną ji pasimirė, Aųgųstana 
ligoninėj, kur ji buvo atgaben
ta iš nelaimės vietos.

Vakar pasirodė, kad užmuš
toji yra Mrs. Adolfina Gibas, 65 
metų chicagiėtė nuo 933 Con- 
cord avenue. .

18-TA APYLINKE. — Lab- 
dariai ir Rožių ir Lelijų Kliu- 
bas rengia Labdarių 4 Kuopos 
25 m. sukakties Vakarienę ir 
Programą. Programas įvyks 
sekmadienį, balandžio 14 d„ 
Dievo Apvaizdos Parap. svetai
nėje, prie 18-tos ir Union gat
vių. Pradžia 6 vai, vak. Bus 
labai., geras programas ir vai 
šes. Įžanga 50c. Visas pelnas 
senelių prieglaudai. Prašom vi
sus • atsilankyti,

Už Komisiją, s
Ona Lukošienė.

REIKIA SEILSMENŲ, kurie jau 
yra pardavinėję likierus tavernoms 
ar kokias kitokias prekes. Tie, ku
rie turį šias kvalifikacijas gaus po 
$25 į savaitę, plūs komisiją ir bo
nus. 
Mr.

nnuLtSALh ruiuMtutta 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui 

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 4Q ikį 60%. Mes prista
tome biie kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacipnaiiai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 0343 S. Węgtern Avė., Chicago, 
tll. Fhone Republic 6051.

Pavasaris Tikrai 
Jau Čia

---------

Lietuvos Karinome 
nes Įžengimas Vil
niun Filmose

Kreiptis asmeniai, klausiant 
Leo Korzenski.
OLD FORT DEARBORN
WINE & LIQUOR, INC.
3649 So. Racine Avenue. •

FURNISHED ROOM-^TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

ŠVARUS IR INTELIGENTIŠKAS 
vyras ieško kambarių, 18-oj arba 
Bridgeporto apylinkėj. Praneškite 
laišku: 1739 So. Halsted St. Box 
2319.

FINANCE AND LOANS 
FinajnsaiirPaskolos

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

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rias garsinasi ‘^NAUJIENOSE

> NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
■ PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

lengvais ismokmimais

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
—TUK HOME OF FINE EUBNrTGRK” SINCE 19M 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban-r 
kietoms, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

i n«f r i u i n siunčtom asiesi I ni/HKI\ Telegramų l LU W LllUO Visas Pasaulio 
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308 I

Gliicagos oi’O pranašas va
kar su džiaugsmu cliioągic- 
čiams “apreiškė” didelę nau
jieną. “šiandien”, sako, “Chi- 
cagoj pasibaigs šalčiai ir tik
rai prasidės pavasaris.” Tru
putį palis, bu^ ūkanota, bet 
netrukus pragįčdtės ir tempe
ratūra nepuls žemiau 40 laips
nių virš zero. priešingai, laips
niškai kils.

Remkite tuos, kurtė 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

ĮKovo 27 d., Dievo Apvaizdos 
Rar. Salėj, 18th ir Union Avė.

Kovo 28 d.t Darius-GĮrėnas 
Memorial Hali, 4414 So. Wes- 
tern Avė.

Kovo 29 d., West Side Hali 
(buv. Meldažiaus), 2244 West 
23rd PI.

! Rodymo pradžia visur 7:30 
vai. vakaro. Kiekvieno tautie
čio pareiga pamatyti šiuos is
torinius vaizdus. Rodys br. Mo
tuzai/ .Kviečia visus.

• Lietuvai Gelbėti Fondas.
'' . u-. —..... .......................... y......

Pirkite tose krautuvėse, kū
rins garsinusi “NAUJIENOSE”

AUTOS—TRUCKS WANTED 
AutomobŲių ir Trokų Reikto

MAŽAS ĮMOKĖJIMAS AR SENA
SIS KARAS 

BE ĮMOKĖJIMO 
jei turi darbą

DAVIES FINANCE CORP.
Valstijos—miesto laisnė dykai 

Parduodam už morgičius 
266 KARŲ PASIRINKIMAS 

iš 1932 iki 1940 visų išdirbysčių—
Sėdau, Coupe ir Copvęrtable.

Buick, Chevrolet, Chrysler, Dodge, 
Ford, Lincoln, Zep., Nash, Oldsjnp- 
bile, Plymouth, packards, Pontiąc, 
Studebaker. Diduma turi radijus, 
šildytuvus, 90 dienų garantija, 7 
dienų bandymo laiką. Pats termi
nus pasidaryk. Pinigais ar mainyti.

KAINA $60 iki $795.
DAVIES FINANCE CORP. 

2209 MICHIGAN ĄVĘ. 
Visada atdara.

Biznio Progos
PARSIDUODA TAVERNAS arba 

priimsiu partnerį. Kampinis na
mas ant bizniavęs gatvės. 3566 So. 
Halsted St.

A .

Garsinkitės “N-nose”

Tukstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir į, t

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN . NAUJIENŲ 
“Classified" skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
tfied” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bąrgenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės olassified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba ai- 
veždami:

CANal 8500
4«XT A TTTTTnXT/r\C«W

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, UL



NAUJIENOS, Chįcągo, III

Jonui
Apart

my
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ave.

raketieriai ir jie 
aludininkus imli 
kitos bendrovės

kartu, “Naujienų” kon- 
sekmadienį bus tikra 
ir muzikos šventė.

— Taitikaš.

Naujie- 
štai

Trečiadienis, kovo 27, 1940
«**

Birutės” Choras

Įžanga 75c

w M

NAUJIENŲ 26-to METINIO KONCERTO 
PROGRAMOS DALYVIAI

Genevaitė Giedraitienė

adresu 1325 S. Spaulding 
nue.

Vos tik kelios dienos beliko,muzikos darbuotojų — ponia 
iki '“Naujienų” 26-to metinio Salomėja Čerienė. Be abejo, 
koncerto. Toji Visu laukiama Vyrų Choras sekmadienį ypa- 
muzikos šventė įvyks sekma- tingai gerai dainuos, nes jie 
dieni, kovo 31 d., Sokolų sve-1 norės parodyti poniai čerienei 
tainėje. Visi programos daly- kaip loli jie nuprogresavo sa- 
viai rengia savo dainos ir mu-!vo darbe. Kodėl? Todėl, kad 

daugumas iš šio Choro daina
vo Pirmyn Mišram Chore tais 
metais, kada ponia čerienė bu
vo jo mokytoja.

GENOVAITĖ GIEDRAITIE
NĖ, artistė-dainininkė bus prin- 
cipalė šio koncerto solistė, 
ra nei vieno tikro muzikos 
lėtojo, kuris nepažįsta ir 
įvertina Genovaitės puikų
są, jos artistišką gabumą ir 
augštą išsilavinimą muzikoj.

Manau sutiksite, kad paėmus 
viską 
certas 
dainos

zikos numerius, vis dar repe
tuoja, taip sakant “šlifuoja”, 
kad kuogeriausiai pasirodyti 
sekmadienio koncerte.-

Kuomet programą pildys net 
trys iš Chicagos žymiųjų cho
rų, ir įvairus pasižymėję so
listai, tai netenka abejoti, kad 
kiekvienas koncertan atsilan
kęs ras jame daug ką gražatfs, 
širdžiai malonaus.

Jeigu programos pi Idy tojai 
vyktų naujon vieton, kur jie 
visiškai nežinomi, tad butų rei
kalinga išpasakoti jų nuveik
tus darbus, jų svarbą palaiky
me musų lietuvių dainos ir net 
kalbos Amerikoje, ir apie jų 
reikšmę lietuvių kultūriniam 
augime. Bet chicagieč'ams ir 
visiems tiems svečiams, kurie 
atvyks ir iš toliaus į šį “Nau
jienų” koncertą, nei vienas iš 
šios programos dalyvių nerei
kalauja specialės introdukcijos. 
Jų ilgų metų darbai kalba pa
tys už save, ir niekas tų isto
rijos faktų negali pakeisti.

Todėl, man rodos, užtenka 
pažymėti tiktai kas dalyvaus 
šioje programoj, kad užtikrin
ti, jog koncertas bus tikrai 
augšto artistiško kalibro, tokio 
kokiu pasižymi visi 
nų” rengiami koncertai, 
jų vardai:

BIRUTĖS CHORAS, 
Byanskui vadovaujant,
mišraus choro, dainuos ir mer
ginų choras. Solistai bus Jie- 
va širvaitė ir Antanas Kamin
skas. Bet tai dar ne viskas. 
Jonas Byanskas dalyvaus šio
je programoje ne vien kaipo 
Birutės Choro vedėjas, bet ir 
kaipo artistas-solistas. Jis skam
bins kelis piano kurinius. Se
niai begirdėjom p. Byanską 
kaipo solistą, tad muzikos my
lėtojai susilauks malonumo iš
girdę jo pildomus kurinius.

NAUJOS GADYNĖS CHO
RAS, Jurgiui Steponavičiui va
dovaujant. šis choras nors jau
niausias iš visų musų didžių
jų chorų, bet savo atliktais dar
bais stovi greta geriausių. So
listė bus Aldona GrigoniutS.

CHICAGOS LIETUVIŲ VY
RŲ CHORAS. Kadangi šio 
choro vedėjas, Kazys Stepona
vičius tą dieną bus Cleveland’e, 
kur Pirmyn Choras statys 
“Kai Gėlės žydėjo”, tad “Nau
jienų” koncerte Vyrų chorą 
ves viena iš musų ilgamečių

I

įšauks 30 Aludininkų 
'Klausinėjimui Apie 
Muzikos Mašinas
Apskričio Grand Džiury Veda 

Tyrinėjimą. ,
Cook apskričio grand džiurė 

šią savaitę pradėjo tyrinėti au
tomatinių muzikos mašinų biz
nį, ir žada pašaukti į liudinin- 
kus'SO aludlninkų.

Tyrinėjimas buvo pradėtas, 
kai kilo kalbos, jog tą biznį 
kontroliuoja 
varu verčia 
vienos, o ne 
mašinas.

Aludininkai, šaukiami liudyti 
prieš kiek laiko nusiskundė, 
kad jie buvo priversti išmesti 
mašinas, kurias jau buvo įsitai
sę, ir į jų vietas “raketieriai” 
pristatė kitas.

Biznį buk kontroliuojąs, Al 
Capone’s vardu, vienas Eddis 
“Dutch” Vogei.

VAKAR CHICA8ŪJE
• Gasolino sprogime, kuris įvy
ko name ties 3245 Carroll ave
nue, skaudžiai apdegė maliorius 
Henry Lindberg. Jisai namą re- 
nontavo. <

O 5 metų berniukas, Harry 
^udkovvski, 8825 Houston ave- 
ue išbėgo į gatvę, nepastebėjęs 
įvažiuojančio automobilio ir 
įsidūrė po jo ratais. Jam bu

vo perskelta galva.
• 20 metų jaunuolis Alfred 
Rggins, gyvenantis Portlahde, 
Jregon valstijoj, nusipirko nau- 
^ą automobilį ir išvažiavo Chi- 
cagon. Kelionę atliko laimingai 
— bent iki 106-tos ir Western 
cvenue, jau Chicagos ribose. 
Užmigęs prie vairo Riggins įva
žiavo į telefono stulpą. Mašiną 
sudaužė, o jam pačiam nelai
mėj buvo nulaužta nosis ir stik
las skaudžiai apkapojo veidą.
• Šposininkai vasario 1 d,, pa
kišo degantį degtuką po 56 me
lų James Pouloso koja. Dėklu- 
kas paliko žaizdą, ji užs’nuodi 
jo ir vakar Ponios pasimirė ap 
skričio ligoninėje. Jis gyveno

ave- 

® Anthony Capp, 30 metų 
cagietis, nuo 4536 Emerald 
antru kartu tos pačios klaidos 
nepadarys. Eidamas gulti užsi
rūkė cigarętą — o kas įvyko,— 
lai jau žinote, šiandien jus gu- 
i ligoninėje, namas*, kuriame 

gyveno gerųkai apdegė ir devy
ni kiti žmonės turėjo bėgti vien
marškiniai gelbėdamies nuo ug
nies ir durnu, v
• Gaisras padarė $10,000 a par
lamentiniam name, adresu 67 
Šast 60lh Street. Name yra 48 
apartmentai, bet viši gyventojai 
išliko sveiki.

Sekmadieny,

• 39 metų Mrs. Marie Milliken, 
8559 Dante avenue, paskambino 
vyrui telefonu, pasakė japi su
diev, ir užsidariusi automobilyj 
nusižudė. Ji nutroško gasolino 
dujomis.
e “Gelbėkit, gelbėkit” šaukė is
teriškas balsas per telefoną W. 
North avenue nuovados seržan
tui. Jis tuojau išsiuntė du skvad- 
tarius, keli ginkluoti polic’stai 
apsupo namą ties 1457 N. Bell 
avenue, o vienas, apsigindavę-J 
culkosvaidžiu, įlipo per langį 
žiūrėti kas atsitiko. Jis rado 18 
metų Sophie Kantor stovinčią 
ant lovos. “Jis po lova, po lo
va!” ji sušuko. “Kas po lova?’ 
klausė policistas. “Didelė žiur
kė!” Bet po lova jos jau nebu
vo.

S V ET AI Nu JE
2343 South Kedzie Avenue

Išbrauks 192,455 
Vardus Iš Balsuo 
tojų Sąrašo

Neturės Teisės Balsuoti
Apskričio balsavimų taryba 

nutarė išbraukti iš registruo
tų balsuotojų sąrašo 192,455 
vardus.

Braukiami balsuotojai nepri- 
davę reikalaujamų įrodymų, 
kad yra piliečiai ir kad turi 
teisę balsuoti.

Jiems buvo išsiuntinėtos at
virutės su paraginimu priduo
ti įrodymus, bet jie neatsišau-

• Nuo cukrinės ligos vakar pa
simirė policistas Walter Ford, 
kuris pereitais metais buvo tei
siamas už Northsidės aludinin- 
ko nužudymą. Buvo išteisintas 
kai advokatai įrodė, kad jis taip 
sunkiai sirgo cukriąe liga, kad 
kartais pamišdavo. Gyveno a'ur. 
4846 Haddon avenue ir buvo 43 
metų amžiaus.
e De Paul universitetas skel 
bia, kad pereitais nfetais parū
pino daraus 1,300 studentų, bai
gusių mokslus. Tai buvo apie 
40% daugiau, negu užpernai.
• Berniukų teismo teisėjas 
Brande vakar nuteisė keturiems 
mėnesiams pataisos namuose 
jaunuolius, Roy Dowling, 23 
metų, 4425 Normai avenue, ir 
Louis Chamness, 20 metų, 532 
West 42nd Place. Jie bandė pa
sivogti 15 kumpių iš maisto 
krautuvės, adresu 703 W. 
Street Aiškino teisėjui, 
kumpius labai mėgsta.

'k

47th 
kad

Pasikorė
Bedarbis

“Rooming housėj” ties

Dalyvauja

Naujos Gadynnes Choras 
Chicagos L. V yru Choras

Programos pradžia 4:00 p. p

“Rooming housėj” ties 2660 
West Cermak Road, vakar pa
sikorė 55 metų virėjas, Walter 
Nalepa. Policija sako sužinoją- 
si, jog buvo bedarbis ir jam 
nepaėiseke gauti naujas darbas.

Užprašome Visus!




