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įvyko Sąjungininkų Karo Tarybos Konferencija
TAIKOS DERYBAS SĄJUNGININKAI VES 

TIK BENDRAI
Šaukia Britanijos pasiuntinius Balkanuo 

se konferencijon
LONDONAS, Anglija, kovo 

28. — Ketvirtadienį įvyko še
šta sąjungininkų vyriausios ka
ro tarybos konferencija. Į Lon
doną konferencijon atvyko 
Francuzijos premjeras Paul 
Reynaud ir sąjungininkų armi
jų vyriausias vadas, gen. Ga- 
melin.

Britanijos ir Francuzijos 
valdžios susitarė, kad dabarti
nio karo laiku sąjungininkai 
neves paskirai taikos derybų 
ir nesitars paskirai mūšių pa
liaubų klausimais. Kai šitais 
klausimais teks daryti spren
dimai, tai abi šalys juos da
rys bendrai.

Sąjungininkų komunikatas 
sako taipgi, kad Francuzija ir 
Britanija pirmiausia pilnai su
sitars, kokios sąlygos yra rei
kalingos patvariai taikai užtik
rinti. Kol šito susitarimo ne
atsieks, kol taikos sąlygų ne
svarstys.

Pagaliau sąjungininkai suti
ko palaikyti visuose savo veik
smuose juo glaudžiausią kn- 
operavimą net 4MU.tQ» kai tai
ka tapą^atątęigta.^.

Ketvirtadieni' •taftfl ‘ praneš
ta, kad. užsienį, reikalų sekre
torius Halifax (sakė Britanijos 
pasiuntiniams Balkanų šalyse 
atvykti į Londoną konferenci
jai balandžio pradžioje. Pa
šaukti į Londoną Britanijos at
stovai Turkijoje, ’ Graikijoje,

Britanijos valdžia 
tiria rekordus 

darbininkų
kovo 
tyri-

LONDONAS, Anglija, 
28. — Valdžios agentai 
nčja rekordus darbininkų, dir
bančių amunicijos įmonėse, lėk
tuvų dirbtuvėse, geležinkelių 
tarnyboje, ligoninėse ir kituo
se užsiėmimuose. šiuo 
Britanijos valdžia varo 
prieš šnipus.

laiku 
vajų

Britai nušovė nacių 
lėktuvą Škotijos 

apylinkėje
LONDONAS, Anglija, kovo 

28. — Britanijos lėktuvai ket
virtadienį nušovė Vokietijos 
karo lėktuvą Škotijos pakraš
čiuose — praneša oro minis
terija. *

Rusija reikalauja 
paleisti suimtus 

jos laivus
LONDONAS, Anglija, kovo 

28. —y Britanija yra suėmusi 
ir atgabenusi į Honkongą dū 

įjos laivus, vežusius karo 
reikmenas iš Jungt. Valstijų į 
Vladivostoką. Laivų vardai šie: 
Vladimir Majakovski ir Selen* 
ga.

Rusijos ambasadorius Lon
donui, Ivan Maiski, užprotes
tavo Britanijos užsienių reika
lų sekretoriui Halifąxui sulai
kymą sovietų laivų ir reikala
vo paleisti juos.

R

— I
Rumunijoje, Jugoslavijoje, Ven
grijoje ir Bulgarijoje. Konfe
rencijos metu bus Londone 
Britanijos ambasadorius Itali
jai, Loraine. Ir jis dalyvaus 
pasitarimuose.

Britanijos valdžios ir armi
jos vadovybė dar nenusitarusi 
klausimu, ar pagreitinti karo 
veiksmus. Pagreitinti noro esa
ma, bet galimumai pagreitinti 
atrodo nelengvi.

Sąjungininkai galėtų išvy
styti oro ofensyvą prieš Vokie
tiją. Tuomet ir pačiam Londo 
nui tektų laukti nacių lėktu
vų atakų. Jie galėtų pradėti 
karo veiksmus rytuose — prie" 
Rusiją. Bet dėl to Britanijos 
nuomonė pasidalintų — juo la
biau, kad, sovietams Suomijos 
kampaniją užbaigus, mažiau 
prasmės, beliko rusus pulti. O, 
be to, sąjungininkų vyriausio
ji užduotis yra Hitlerį įveikti 
Galima butų susiremti su Hit
leriu Balkanuose, bet per Bal
kanus sąjungininkai vargiai 
gali pulti nacius, jeigu šie pir
mieji nepradės čia karo veiks
mų. Pagaliau ketvirtas galimu
mas — ofensyvas prieš Sieg- 
friedo tvirtoves. Tai betgi reiš
kia milžiniškus nuostolius tal
kininkams, jeigu jie ofensyvą 
pradėtų. , ■'

Todėl kol kas numatomas tik 
diplomatinės kovos suintensy
vėjimas.

Nuteisė Britanijos 
karininką už ne

atsargią kalbą
■ —............................ .....

LONDONAS, Anglija, kovo 
28. — Britanijos karo teismas 
atėmė karininkui jo rangą, nes 
jis neatsargiai kalbėjo apie ka
ro veiksmus. Britanijoj šiuo 
laiku varomas vajus tikslu su
laikyti neatsargias kalbas, ku
riomis gali pasinaudoti Vokie
tijos šnipai.

Ispanijos pabėgėliai 
gaus darbą Francu- 

zijoje
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 28. —* Paskutinės Ispanijos 
pabėgėlių stovyklos taps užda
rytos. 6,000 esančių dabar sto
vyklose ispanų gaus 
Francuzijos pramonėje 
tuose užsieniuose.

darbus
ir ki-

Sovietų Rusija, 
Sekmadienį įvyko

Lenkijos gyventojai 
balsavo komunistų 

sąrašą į||
MASKVA 

kovo 28. — 
rinkimas atstovų į Sovietų Ru
sijos žemuosius rumus. Rinki
mai buvo toj Lenkijos daly, 
kuri teko Rusijai.

Maskvos pranešimu 7,743,- 
210 balsų paduota už komuni
stų partijos ir nepartinių kan
didatų sąrašą, 8,132’ balotai su
gadinti, o 142,641-me balote 
kandidatų vardai buvo išbrauk
ti. ‘Komunistų partijos ir ne
partinių sąrašas gavo daugiau 
nei 98 visų balsų nuošimčius.

Šaukia pasitari
mams ambasa

dorius
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 28. — Premjeras Reynaud 
pakvietė keletą Francuzijos 
ambasadorių atvykti j Paryžių 
pasitarimams.

Amunicijos imonė 
sudegė Berlyne

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 28. — Trečiadienio naktį 
užsidegė . Berlyno priemiesty 
Wilhelmsruh tūlos įmonės me
dinis pastatas. Kartas nuo kar
to liepsnos šoko į orą didelė
mis pašvaistėmis. Stebėtojai 
mano, kad degė, tarp ko kita, 
ir parako sandėliai. Įmonė pa
skutiniuoju laiku buvo varto
jama amunicijai gaminti.

Rolandai nušovė 
britų lėktuvą

ROTTERDAM, Holandija, ko
vo 28. — Britanijos karo lėk
tuvas ketvirtadienio rytą skri
do Holandijos teritorijoj, Ijs- 
selmonde apylinkėje. Du Ho
landijos lėktuvai užpuolė jį.

Įvyko šaudymas. Britanijos 
lėktuvas tapo pažeistas. Vie
nas britas lakūnas mėgino iš
sigelbėti parašiutu. Jis užsimu
šė. Kiti keturi išliko gyvi, nors 
jie su lėktuvu nukrito žemėn 
ir lėktuvas užsidegė. Holandi- 
jos valdžia internavo juos.

Britanijos oro ministerija 
ryšium su šituo' įvykiu pareiš
kė laukianti oficialaus prane
šimo apie ištikusią britus ne-

Japonijos pasiunti
niai pietų Ainerikoj 
laikys konferenciją

------ uu—;—

TOKIO, Japoniją, kovo 28. 
— Japonijos pasiuntiniai pie
tų, Amerikos respublikoms tu
rės konferenciją Rio de Janei- 
ro mieste arba Buenos Airėse 
gegužės pabaigoje arba birželio 
pradžioje. Konferencijos tiks
las bus išdiskusuoti priemones 
artesniems Japonijos ir pietų 
Amerikos respublikų santy
kiams užmegsti.

NTclepuolu
UTICA, N. Y. — Audra suparalyžavo susisiekimą.

Paskyrė aliejaus 
kompanijų turto 

įkainuotojus
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, kovo 2;8. — Paskirti du 
ekspertai įkainuoti Arperikos, 
Britanijos ir Holandijos alie
jaus kompanijų turtą, kurį nu
savino Meksikos valdžia. Pagal 
jų rekomendaciją Meksika siv 
tiks ': mokėti atlyginimą ^saky
toms kompanijoms.

Norvegija internavo 
naciu submariną

OSLO, Norvegiją, kovo 28- 
— Vokietijos submarinas įplau
kė i seklumą Norvegijos pa
kraščiuose. Jį paliuosavo Nor
vegijos kafo laivas ir atvilko 
į Mandal uostą. Nacių subma
rinas ir jo įgula internuoti. 
Vokietijos pasiuntinys Norve
gijoj reikalavo paleisti juos.

Didelis gaisras auk
so kasyklos miestely /

MANILA, kovo 28. — Mie
stely Paracale, aukso kasyklų 
apylinkėje, ketvirtadienį kilo 
gaisras. Nušlavė pusę mieste
lio, daugiau nei 5,000 
neteko pastogės.

žmonių

Jungt. Valstijų pre
kybinis laivas Užsi

degęs juroje
SAN FRANCISCO, Cal., kO- 

vo 28. — Globė bevielis tele^ 
grafas praneša, kad Amerikos 
prekybinis laivas Atinous, plau
kiąs iš ,HonoĮulu į Cobe, atsi
šaukė į laivus Admiral Hal- 
stead ir Bering prašydamas 
pagalbos, kai jame kilo gais
ras.

Ispanijos fašistai 
minėjo metinę 

sukakti
MADRIDAS, Ispanija, kovd 

2’3. ... Ketvirtadienį Ispanijos
fašistai minėjo metinę sukaktį 
kai gėn. Franco kariuomenė 
užėmė Madridą. Lojalistams 
pasidavus, fašistai įėjo" Madri- 
dan kovo 28 d. 1939 m.

Kaltina komunistus 
paniekinus kongre

so komitetą ko- pra-WASHINGTON, D. C., 
vo 28. — Šios savaitės 
džioje atstovų rūmų komitetas 
ne fimerikoniškai veiklai tyri
nėti klausinėjo Pittsburgho ko
munistą Dolseną. Reikalavo, 
kad jis pasakytų, koks komu
nistas vartojo Prez. RooseVel- 
to pavardę ir- vardą. Dolsen 
atsisakė paaiškinti.

Ketvirtadienį tas pats kon
greso komitetas klausinėjo va
karų Pennsylvanijos komunis
tų partijos sekretorių George 
Powers. Jis atsisakė duoti pa
aiškinimus į visą eilę klausi
mų.

Abu komunistai apkaltinti 
kaipo paniekinę kongreso ko
mitetą. Jeigu atstovų rūmai 
patvirtins kaltinimus, tai 
singumo Departamentui 
pavesta iškelti teisme 
jiems.

Tci- 
bus 

bylą

biPrašys daugiau 
liono dolerių pašal

pos reikalams
WASHINGTON? D. C., ko

vo 28. — Ateinančią savaitę 
prez. Rooseveltas prašys kon
gresą asignuoti pašalpos reika
lams 1941 fiskaliais metais 
daugiau nei bilioną dolerių.

Welles padarė pra 
nešimą prezidentui

VVASHINGTON, D. C.,, ko
vo 28. — Valstybės sekreto
rius asistentas Sumner VVelles 
ketvirtadienį' sugrįžo iš Euro
pos. Nepraėjus nė valandai po 
to, kai jis pasiekė Washing 
toną, Welles atvyko į Baltąjį 
Namą prez. Rooseveltui prane- 
šifną padaryti. Welles pasima
tė taipgi su valstybės sekreto
rium Hull. Kokį /pranešimą 
Welles padarė, nepaskelbta.

- ------ —---- .

Komunistų vadui 
metai kalėti 

s * ** A * ’L < . - . - » .
. >.• '■ ——r—w—- ;

NEW YORK, n. Y., kovo 28. 
—: Komunistes šnipas, kaltin
tas į vartoj imu klastuoto pas- 
jšorto, nubaustas kalėti mptus 
ir vįeną dieną. Jis yra Nicho- 
las Dozberg. '■■K-

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

LONDONAS, Anglija, kovo 
28. — Francuzijos premjeras 
Reynaud ir armijos vadas Ga- 
melin dalyvavo konferencijoje 
Londone. Nutarta, kad Brita
nija ir Francuzija ves taikos 
derybas arba sutiks mūšių pa
liauboms tik kartu, o ne pa
skirai. 

—x—x—x— 
LONDONAS, Anglija, kovo 

28. — Britanija pašaukė na
mo save- pasiuntinius Balkanų 
šalyse. Laukiama aktyvesnių 
sąjungininkų diplomatinių vei
ksmų Balkanų šalyse po pa
siuntinių konferencijos. 

-- X-- X—X-- 
LONDONAS, Anglija, kovo 

28. — Nušautas nacių lėktu
vas Škotijos pakraščiuose.. Ro
landai nušovė britų lėktuvą 
skridusį jų teritorijoj. 

--X-- X--X--
OSLO, Norvegija, kovo 28.

— Norvegija internavo Vokie
tijos submariną įplaukusį į se
klumą Norvegijos pakrašty.

--X-- X--X--
ALEPPO, Syrija, keto 28.

— Britai, franeuzai ir turkai 
susitarė klausimais, kokias už
duotis vieni ir kiti atliks, jei
gu karas išsiplėstų į pietų xy- 
tų Europą,

—X—X—X— -7

LONDONAS, Anglija, kovo 
28. — Britanijos ambasadorius 
Rusijai artimoje ateity sugrį- 
šiąs iš Londono į Maskvą. 

—X-- X-- X--
LONDONAS, Anglija, kovo 

28. * — Diplomatiniuose sluog- 
sniuose kalbama, Britanija vis 
dar nenusitarusi, ar pagreitin
ti karą, ar laikytis vien apsi
gynimo taktikos.

Talkininkai gavo 
1,600 lėktuvų iš 

Amerikos
WASHINGTON, D. C., ko- 

vo 28. — Oficialiai paskelbta, 
kad per paskutinius 14 mėne
sių sąjungininkai, britai ir 
franeuzai, gavo iš Amerikos 
1,600 karo lėktuvų. Kitus 2,- 
700 lėktuvų skubinama staty
ti.

Šitie lėktuvai yra tik pirmo
ji sąjungininkų užsakymų da
lis. Numatoma, jie užsakys 
Amerikoje pastątyti jiems dar 
apie 8,000 lėktuvų sumai vie
no biliono dolerių.

Sumner Welles su
grįžo Į Jungt. Val-

< stijas
NEW YORK, N. Y., kovo 28.

— Prez. Roosevelto pasiunti
nys, keliavęs Europon taikos 
galimumų tyrinėti, ketvirtadie
nį laivu Gonte di Savoia at
plaukė j Jungt. Valstijas ir iš
lipo ;New Yorke. Reporteriams 
pasakė, kad jis džiaugiasi su
grįžęs namo. Į politinius re
porterių klausimus atsisakė 
duoti7 paaiškinimų.

WASHLNGTON, D. C., ko
vo 28. — Išleistas patvarky
mas, kad lęudikiai gimę sek
madienio nakt:, po dvyliktos 
valandos, į 1940 metų cenžą 
nebus įrašomi. ,, t ", Y * r

TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

KAUNAS, kovo 26 d. — Lei
džiami nauji socialės pagalbos 
statymai, kurie griežtomis 

priemenėmis tvarkys sociali
nius šeimos reikalus, neven
giant nusikaltėliams kalėjimo 
bausmės; moterų suvedžiotojai 
bus baudžiami kalėjimu. Be to, 
plėšikams ir žmogžudžiams pro
jektuojama įvesti mirties bau
smę.

— Vievio stotyje susidūrė 
du traukiniai. Vienas užmuš
tas, keliolika žmonių sunkiai 
sužeisti.

— Džiova mirė atsargos 
aviac. pik. Itn. Mačiuika.

NEW YORK. — Lietuvos 
žydų Federacija Philadelphijo- 
je per Lietuvos Gen. Konsula
tą persiuntė i Lietuvą $1,- 
185.00, o Federacijos Detroito 
skyrius — $160.00 kaip dova
ną įvairių Lietuvos miestelių 
žydams.

NEW YORK.—Naujai Ame
rikoje nupirktas Lietuvos Bal
tijos Llcydo laivas “Denny” 
jau po Lietuvos vėliava ruo
šiasi į kelionę Lietuvon. Pri
krautas užpirktom “Lietūkiui” 
prekėmis, laivas “Denny” lau
kiamas iš New Orleano pirma
dienį, balandžio 1 d., Bostone. 
Firma Peabody and Lane Ine., 
110 State St., pasamdys laivui 
įgulą, kuri plauks į Norvegiją 
ir Lietuvą.
1940.IIL27,
New York

Prašo WPA fondu 
Shenandoah 

miestui
HARRISBURG, Pa., kovo 

28. — Pennsylvania guberna
torius James prašo, kad val
džia paskirtų WPA fondų She
nandoah miestui. 16 miesto 
blokų įdubo, kai sena anglių 
kasykla po jais susiplojo. Pra
šomi pinigai reikalingi trobe
siams pataisyti, kurie nuken
tėjo dėl žemės įdubimo.

SPRINGFIELD, III., kovo 28. 
— Areštuoti 400 Illinois auto
mobilistų. Jie neturi 1940 me
lų automobilių laisnių. Aiški
nasi, kad yra pašalpgaviai, ar
ba dirba WPA darbus ir ne
turi iš ko baVsmes užsimokė
ti.

WASHINGTON, D. C., ko
vo 28. — Darbo Taryba pa
skelbė sprendimą, kuris aiški
na, kad Swift kompanija tu
rėjo teisę pavaryti iš darbo 
154 streikierius, atsisakiusius 
išeiti iš dirbtuves.

ir apieiinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Aps'niaukę; liūtys; vėliau 
debesuota; saulė teka 5:40 v. 
r., leidžiasi 6:11 v. v.
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įvyko Sąjungininkų Karo Tarybos Konferencija
TAIKOS' DERYBAS SĄJUNGININKAI VES 

TIK BENDRAI
Šaukia Britanijos pasiuntinius Balkanuo

se konferencijon
LONDONAS, Anglija, kovo 

28. — Ketvirtadienį įvyko še
šta sąjungininkų vyriausios ka
ro tarybos konferencija. Į Lon
doną konferencijon atvyko 
Francuzijos premjeras Paul 
Reynaud ir sąjungininkų armi
jų vyriausias vadas, gen. Ga- 
melin.

Britanijos ir Francuzijos 
valdžios susitarė, kad dabarti
nio karo laiku sąjungininkai 
neves paskirai taikos derybų 
ir nesitars paskirai mūšių pa
liaubų klausimais. Kai Šitais 
klausimais teks daryti spren
dimai, tai abi šalys juos da
rys bendrai.

Sąjungininkų komunikatas 
sako taipgi, kad Francuzija ir 
Britanija pirmiausia pilnai su
sitars, kokios sąlygos yra rei
kalingos patvariai taikai užtik
rinti. Kol šito susitarimo ne
atsieks, kol taikos sąlygų ne
svarstys.

Pagaliau sąjungininkai suti
ko palaikyti visuose savo veik
smuose juo glaudžiausią ko- 
operavimą net kai tai
ka tap^atąįęigta.^

Ketvirtadiei 
ta, kad užsie
torius Halifax Įsakė Britanijos 
pasiuntiniams Balkanų šalyse 
atvykti į Londoną konferenci
jai balandžio pradžioje, Pa-

tarpai pranes- 
, ręikalų sekte-

—i. i

Rumunijoje, Jugoslavijoje, Ven
grijoje ir Bulgarijoje. Konfe
rencijos metu bus Londone 
Britanijos ambasadorius Itali
jai, Loraine. Ir jis dalyvaus 
pasitarimuose.

Britanijos valdžios ir armi
jos vadovybė dar nenusitarusi 
klausimu, ar pagreitinti karo 
veiksmus. Pagreitinti noro esa
ma, bet galimumai pagreitinti 
atrodo nelengvi.

Sąjungininkai galėtų išvy
styti oro ofensyvą prieš Vokie
tiją. Tuomet ir pačiam Londo 
nui tektų laukti nacių lėktu
vų atakų. Jie galėtų pradėti 
karo veiksmus rytuose — prie" 
Rusiją. Bet dėl to Britanijos 
nuomone pasidalintų — juo la
biau, kad, sovietams Suomijos 
kampaniją užbaigus, mažiau 
prasmės, beliko rusus pulti. O, 
be to, sąjungininkų vyriausio
ji užduotis yra Hitlerį įveikti 
Galima butų susiremti su Hit
leriu Balkanuose, bet per Bal
kanus sąjungininkai vargiai 
gali pulti nacius, jeigu šie pir
mieji nepradės čia karo veiks
mų. Pagaliau ketvirtas galimu
mas — ofensyvas prieš Sieg- 
friedo tvirtoves. Tai betgi reiš
kia milžiniškus nuostolius tal
kininkams, jeigu jie Ofensyvą 
pradėtų. ,

Todėl kol kas numatomas tik
šaukti į Londoną. Britanijos at- diplomatinės kovos suintensy 
stąvai Turkijoje, Graikijoje, vėjimas.

Britanijos valdžia 
tiria rekordus 

darbininkų
kovoLONDONAS, Anglija, 

28. — Valdžios agentai 
nčja rekordus darbininkų, dir
bančių amunicijos įmonėse, lėk
tuvų dirbtuvėse, geležinkelių 
tarnyboje, ligoninėse ir kituo
se užsiėmimuose. ’ šiuo 
Britanijos valdžia varo 
prieš šnipus.

laiku 
vajų

Nuteisė Britanijos 
karininką už ne

atsargią kalbą
LONDONAS, Anglija, kovo 

28. — Britanijos karo teismas 
atėmė karininkui jo rangą, nes 
jis neatsargiai kalbėjo apie ka
ro veiksmus. Britanijoj šiuo 
laiku varomas vajus tikslu su
laikyti neatsargias kalbas, ku
riomis gali pasinaudoti Vokie
tijos šnipai.

NV-ACMu. Tclepuolo

UTICA, N. Y. — Audra suparalyžavo susisiekimą.
......................      h>' !■ , ................................... ..............................

Šaukia pasitari
mams ambasa

dorius
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 28. — Premjeras Reynaud 
pakvietė keletą Francuzijos 
ambasadorių atvykti į Paryžių 
pasitarimams.

Amunicijos įmonė 
sudegė Berlyne

Paskyrė aliejaus 
kompanijų turto

Įkainuoto jus
MEKŠIKOS MIESTAS, Mek- 

sika, kovo 38. — Paskirti du 
ekspertai įkainuoti Amerikos, 
Britanijos ir Holandijos alie
jaus kompanijų turtą, kurį nu
savino Meksikos valdžia. Pagal 
jų rekomendaciją Meksika siir 
tiks- mokėti atlyginimą 'saky
toms kompanijoms*

| Kaltina komunistus 
paniekinus kongre

so komitetą
ko-

pra-

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

Anglija, kovo
- Francuzijos premjeras

TELEGRAMOS 
E LIETUVOS

Britai nušovė nacių 
lėktuvą Škotijos 

apylinkėje

Ispanijos pabėgėliai 
gaus darbą Francu- 

zijoje

LONDONAS, Anglija, kovo 
28. — Britanijos lėktuvai ket
virtadienį nušovė Vokietijos 
karo lėktuvą Škotijos pakraš
čiuose — praneša oro minis
terija.

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 28. —* Paskutinės Ispanijos 
pabėgėlių stovyklos taps užda
rytos. 6,000 esančių dabar sto
vyklose ispanų gaus 
Francuzijos pramonėje 
tuose užsieniuose.

darbus
ir ki-

Rusija reikalauja 
paleisti suimtus 

jos laivus

Lenkijos gyventojai 
balsavo komunistų 

sąrašų

LONDONAS, 
28
Reynaud ir armijos vadas Ga- 
melin dalyvavo konferencijoje 
Londone. Nutarta, kad Brita
nija ir Francuzija ves taikos 
derybas arba sutiks mūšių pa
liauboms tik kartu, o ne pa
skirai.

--X--X--X--
LONDONAS, Anglija, kovo 

Britanija pašaukė na
mo savo pasiuntinius Balkanų 
šalyse. Laukiama aktyvesnių 
sąjungininkų diplomatinių vei
ksmų Balkanų šalyse po pa
siuntinių konferencijos.

—x—x—x—
LONDONAS, Anglija, kovo 

28. — Nušautas nacių lėktu
vas Škotijos pakraščiuose. Ro
landai nušovė britų lėktuvą 
skridusį jų teritorijoj.

KAUNAS, kovo 26 d. — Lei
džiami nauji socialės pagalbos 
statymai, kurie griežtomis 

priemenėmis tvarkys sociali
nius šeimos reikalus, neven
giant nusikaltėliams kalėjimo 
bausmės; moterų suvedžiotojai 
bus baudžiami kalėjimu. Be to, 
plėšikams ir žmogžudžiams pro
jektuojama įvesti mirties bau
smę.

— Vievio stotyje susidūrė 
du traukiniai.
tas, keliolika 
sužeisti.

Vienas užmuš- 
žmonių sunkiai

mirė atsargos 
aviac. pik. Itn. Mačiuika.

Džiova

— Lietuvos 
Philadelphijo- 

Gen. Konsula- 
Lietuvą $1,-

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 28. — Trečiadienio naktį 
užsidegė . Berlyno priemiesty 
Wilhelmsruh tūlos įmonės me
dinis pastatas^ Kartas nuo kar
to liepsnos šoko į orą didelė
mis pašvaistėmis. Stebėtojai 
mano, kad degė, tarp ko kita, 
ir parako sandeliai. Įmone pa
skutiniuoju laiku buvo varto
jama amlmicijai gaminti.

Norvegija internavo 
naciųsųbmariną

Rolandai nušovė 
britų lėktuvą

OSLO, Norvegij ą, kovo 28. 
— Vokietijos subrparįpas įplau
kė. i seklumą Norvegijos pa
kraščiuose. Jį paliuosavo Nor
vegijos karo laivas ir atvilko 
į Mandal uostą. Nacių subma- 
rinas ir jo įgula internuoti. 
Vokietijos pasiuntinys Norve
gijoj reikalavo paleisti juos.

WASHINGTON, D. C., 
vo 28. —■ šios savaitės 
džioje atstovų rūmų komitetas 
ne Amerikoniškai veiklai tyri
nėti klausinėjo Pittsburgho ko
munistą Dolseną. Reikalavo, 
kad jis pasakytų, koks komu
nistas vartojo Prez. RooseVel- 
to pavardę ir- vardą. Dolsen 
atsisakė paaiškinti.

Ketvirtadienį tas pats kon
greso komitetas klausinėjo va
karų Pennsylvanijos komunis
tų partijos sekretorių George 
Powers. Jis atsisakė duoti pa
aiškinimus į visą eilę klausi
mų.

Abu komunistai apkaltini i 
kaipo paniekinę kongreso ko
mitetą. Jeigu atstovų rūmai 
patvirtins kaltinimus, tai 
singumo Departamentui 
pavesta iškelti teisme 
jiems.

OSLO, Norvegija, kovo 28. 
—» Norvegija internavo Vokie
tijos sųbmariną įplaukusį į se
klumą Norvegijos pakrašty.

--X--X—X--
ALEPPO, Syrija, kcKo 28. 

— Britai, franeuzai ir turkai 
susitarė klausimais, kokias už
duotis vieni ir kiti atliks, jei
gu karas išsiplėstų į pietų ry
tų Europą,
\ ;; ■ x—x—.
LONDONAS, Anglija, kovo 

28. — Britanijos ambasadorius 
Rusijai artimoje ateity sugri- 
šiąs iš Londono į Maskvą.

—-X--X--X--
LONDONAS, Anglija, kovo 

28.^ — Diplomatiniuose sluog- 
sniuose kalbama, Britanija vis 
dar nenusitarusi, ar pagreitin
ti karą, ar laikytis vien apsi
gynimo taktikos.

NEW YORK, 
žydų Federacija 
je per Lietuvos 
tą persiuntė i
185.00, o Federacijos Detroito 
skyrius — $160.00 kaip dova
ną įvairių Lietuvos miestelių 
žydams.

NEW YORK.—-Naujai Ame
rikoje nupirktas Lietuvos Bal
tijos Llcydo laivas “Denny” 
jau po Lietuvos vėliava ruo
šiasi į kelionę Lietuvon. Pri
krautas užpirktom “Lietūkiui” 
prekėmis, laivas “Denny” lau
kiamas iš New Orleano pirma
dienį, balandžio 1 d., Bostone. 
Firma Peabody and Lane Ine., 
110 State St., pasamdys laivui 
įgulą, kuri plauks į Norvegiją 
ir Lietuvą.
1940.IIL27, 
New York

Tei- 
bus

Talkininkai gavo 
1,600 lėktuvų iš 

Amerikos

Prašo WPA fondu 
Shenandoah 

miestui

LONDONAS, Anglija, kovo 
28. —- Britanija yra suėmusi 
ir atgabenusi į Honkongą du 
Rusijos laivus, vežusius karo 
reikmenas iš Jungt. Valstijų j 
Vladivostoką. Laivų vardai šie: 
Vladimir Majakovski ir Selen- 
ga.

Rusijos ambasadorius Lon
donui, Ivan Maiski, užprotes
tavo Britanijos užsienių reika
lų sekretoriui Halifąxui sulai
kymą sovietų laivų ir reikala
vo paleisti juos.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
kovo 28. — Sekmadienį įvyko 
rinkimas atstovų į Sovietų Ru
sijos žemuosius rumus. Rinki
mai buvo toj Lenkijos daly, 
kuri teko Rusijai.

Maskvos pranešimu 7,743,- 
210 balsų paduota už komuni
stų partijos ir nepartinių kan
didatų sąrašą, 8,132’ balotai su
gadinti, o 142,641-me balote 
kandidatų vardai buvo išbrauk
ti. ‘Komunistų partijos ir ne
partinių sąrašas gavo daugiau 
nei 98 visų balsų nuošimčius.

ROTTERDAM, Holandija, ko
vo 28. — Britanijos karo lėk
tuvas ketvirtadienio rytą skri
do Holandijos teritorijoj, Ijs- 
selmonde apylinkėje. Du Ho
landijos lėktuvai užpuolė jį.

Įvyko šaudymas. Britanijos 
lėktuvas tapo pažeistas. Vie
nas britas lakūnas mėgino iš
sigelbėti parašiutu. Jis užsimu
šė. Kiti keturi išliko gyvi, nors 
jie su lėktuvu nukrito žemėn 
ir lėktuvas užsidegė. Holandi- 
Įos valdžia internavo juos.

Britanijos oro ministerija 
ryšium su šituo* įvykiu pareiš
kė laukianti oficialaus prane
šimo apie ištikusią britus ne-

Japonijos pasiunti
niai pietų Amerikoj 
laikys konferenciją

— ’fl’i ' ■ v

TOKIO, Japonija, kovo 28. 
— Japonijos pasiuntiniai pie
tų Amerikos respublikoms tu
rės konferenciją Rio de Janei- 
ro mieste arba Buenos Airese 
gegužės pabaigoje arba birželio 
pradžioje, Konferencijos tiks
las bus išdiskusuoti priemones 
artėsniems Japonijos ir pietų 
Amerikos respublikų santy
kiams UŽmęgsti.

Didelis gaisras auk-
1 z.

so kasyklos miestely
MANILA, kovo 28. — Mie- 

stely Paracale, aukso kasyklų 
apylinkėje, ketvirtadienį kilo 
gaisras. Nušlavė pusę mieste
lio, daugiau nei 5,000 
neteko pastogės.

žmonių

Jungt. Valstijų 
kybinis laivas užsi

degęs juroje

pre

SAN FRANCISCO, Cal., ko
vo 28. — Globė bevielis tele> 
grafas praneša, kad Amerikos 
prekybinis laivas Atinous, plau
kiąs iš, HonoĮulu į Cbbe, atsi
šaukė į laivus Ądmiral Hal- 
stead ir Bering prašydamas 
pagalbos, kai jame kilo gais
ras.

bi-Prašys daugiau 
liono dolerių pašal

pos reikalams
WASHINGTOnT d. c., ko

vo 28. — Ateinančią savaitę 
prez. Rooseveltas prašys kon
gresą asignuoti pašalpos reika
lams 1941 fiskaliais metais 
daugiau nei bilioną dolerių.

Ispanijos fašistai 
minėjo metinę 

sukaktį
MADRIDAS, 1 s pa n i j a, kovo 

2’3. — Ketvirtadienį Ispanijos 
fašistai minėjo metinę sukakti 
kai gen. Franco kariuomenė 
užėmė Madridą. Lo j aliutams 
pasidavus, fašistai įėjo'' Madn* 
dan kovo 28 d. 1939 m.

* ■

y.'..-'.

Welles padare pra 
nešimą prezidentui

WASHINGTON, D. C., ko
vo 28. — Valstybės sekreto
rius asistentas Sumner Welles 
ketvirtadienį sugrįžo iš Euro
pos. Nepraėjus nė valandai po 
to, kai jis pasiekė Washing 
toną, Welles atvyko į Baltąjį 
Nam^ prez. Rooseveltui prane
šimą padaryti. Welles pasima
tė taipgi su valstybės sekreto
rium HulL Kokį /pranešimą 
Welles padarė, nepaskelbta.

paskelbta, 
14 mėne- 
britai ir 
Amerikos 
Kitus 2,-

WASHINGTON, D. 
vo 28. — Oficialiai 
kad per paskutinius 
šių sąjungininkai, 
franeuzai, gavo iš 
1,600 karo lėktuvų.
700 lėktuvu skubinama staty
ti. . -

Šitie lėktuvai yra tik pirmo
ji sąjungininkų užsakymų da
lis. Numatoma, jie užsakys 
Amerikoje pastatyti jiems dar 
apie 8,000 lėktuvų sumai vie
no biliono dolerių.

HARRISBURG, Pa., kovo 
28. — Pennsylvania guberna
torius James prašo, kad val
džia paskirtų WPA fondų She- 
nandoah miestui. 16 miesto 
blokų įdubo, kai sena anglių 
kasykla po jais susiplojo. Pra
šomi pinigai reikalingi trobe
siams pataisyti, kurie nuken
tėjo dėl žemės įdubimo.

Sumner Welles su 
grižo Į Jungt. Val

stijas

SPRINGFIELD, III., kovo 28. 
— Areštuoti 400 Illinois auto
mobilistų. Jie neturi 1940 me
tų automobilių laisnių. Aiški
nasi, kad yra pašalpgaviai, ar
ba dirba WPA darbus ir ne
turi iš ko bausmes užsimokė
ti.

NEW YORK, N. Y., kovo 28. 
— Prez. Roosevelto pasiunti
nys, keliavęs Europon taikos 
galimumų tyrinėti, ketvirtadie
nį laivu Gonte di Savoia at
plaukė į Jungt. Valstijas ir iš
lipo Yorke. Reporteriams 
pasakė, kad jis džiaugiasi su
grįžęs namo. Į politinius re
porterių klausimus atsisakė 
duoti paaiškinimų.

WASHINGTON, D. C., ko
vo 28. — Darbo Taryba pa
skelbė sprendimą, kuris aiški
na, kad Swift kompanija tu
rėjo teisę pavaryti iš darbo 
154 streikierius, atsisakiusius 
išeiti iš dirbtuves.

WASHINGTON, D. C., ko
vo 28. Išleistas patvarky-

* Komunistų vadui 
metai kalėti 

r / • «. ;Aui ” -L •: - r.  -•■■■■..—
. NEW YORK, M. Y;,' kovo 28.
— Komunistes Šnipas, kaltin
tas vartojimu klastuoto pas-mas, kad kūdikiai gimę sėk- 
porto, nubaustas kalėti mptus madienio nakt;, po dvyliktos 
ir yįeną dieną, jjs yra Nicho* valandos, į 1940 metų cenžą

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

Aps’niaukę;
debesuota; saulė
r., leidžiasi 6:11

metų
las Dožberg.

i

bbižfejį,

nebus įrašomi.
cenžą

liūtys;
teka

vėliau
5:40 v.



,pl,..... . . ... ...
..'?! .'i b* ’Ef'įA’i

:■ '•

NAUJIENOS, Chicago, III.

(Tęsinys)

tną tiesus ir kovos romaną sldriu dr. /onui Šliupui 
------------------------ AL.MARGER1S -------------------------- r

SLRJPTARNIA1
JMorin^ iš Amerikos lietuvių gyvenamo laikais,
ka 1* J^va ėip W laįsvąmąąių (“šliuptamių”)
ir KaiaiiKų t'Kryžiokų ).

x Juodu pakilo ir nuėjo į dar- 
bavieįtg, Abudu drauge pripylė 
y^oikžjį m* s.ųfcfov# Kaupą, kųjp 
^logą. Mftžab va
gonėlių įedąyė, <ai gayę flons 
vieną, Krovė, kiek tik tetilpo. 
Paskui ir vėl juodu laukė, aut 
dėžės susisėdę šnekučiavosi.

—(iayai pope
rius, — kalbėjo Antanas. — Ne
trūku? gausį ir pi/ipus piliety
bės popierius. O už poros metų 
ir antrus. Tada įau busi pilie
tis, pilnas šito lobingo ir galui- 
go krašto gyventojas.

-r-Tuip, Aptaneli, taip. Bet ,ąš 
čia uepasiliksHi, visados negy
vensiu. Ne.

—O ąš, RoKelb <eia busiu, 
dirbsiu, vaikus į mokslą išlei
siu. Padarysiu žmonėmis. Taip, 
pa^ar-ysui ž4nQ»ėųiis, — suplaz
deno Antanas plačiais vįlties 
sparnais.

—.Geriausio tau pasisekimo, 
Antanėli. Aš ir bandysiu savuo
sius mokyti, į platesnį gyveni
mo kelią įstatyti. Patsai vyriau
sias mano berniukas, rodos, už 
poros metų jau pradės lankyti 
gimnaziją. Lr žiūrėsiu, kad tik
rai lankytų. Sunkiau, skubiau 
birbsiu, prasčiau gyvensiu, lųau 
tik daugiau sutaupyti galėčiuiu

ir savo vaikus išauginčiau švie 
sesriiais, laimingesniais, negu 
aš... ,

—Ir aš taip, Rokeli. Taip ...
— Am^HMis. — Mes, 
Rofceli, ški^de varge au 
gę, per Avjsąs stfhvo jįaMnys'tės .die
nas nei mokslo, nei šviesos ne
matę, gaj ku.t, kad $&, šituos?, 
urvuose, giibaj po ^>ne, jr pasi
liksime ... savo sveikatą, mažu 
ir gyvybę $i<tų itąjnsybėje, 
nykybėje pa liksime... Kas žino? 
Be,t musų vaikai.... geriau, kad 
jie .čia nepatektų, kad šviesoje 
dirbtų, saule ir mokslų džiaug 
Ausi...

Saule ir pokšiu džiaugtųsi,'
— palingavų galvą. Rokas.

Tylų. Tik. & apjiųjkuį. To- 
Jj.au — dyigųbąs trųnksmąs. Ma 
lyti, du angliakasiai kartu iššo
vė po šovinį.

—Tavo jau atvažiuoja,—-pra
dėjo Rokas. — Susitiksite,'pa
simatysi te. A, tu laimingas, Am 
tanai...

—Turėtų šiandien būti. Taip 
laiške rašė ir parašė, kad būti
nai stotyje palaukčiau. Hm . .. 
palaukčiau. Kad jie žinotų, kaip 
aš laukiu, dieną naktį laukiu, 

■>— sužibėju rasotos Antano a-

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

delko juos vaitoti.
'Taipgi yra nurodymai Europos lai
vynų ir arjąivyną, kurie dabar da
lyvauja mūšiuose' jų kelių toliai ir, 
it. Taą viskas parodoma spalvuotu 
zerųlajiMii. Kaių> ?5c, 3 $etąi ųž $1

M BUKAITIS ,
334 DEAN ĘLVD.

SPENCERPORT, N. Y.

—šiandien... Taigi, Antanėli, 
šiandien. Kad taip mano, — 
sunkiai tarė Rokas, — kad taip 
mano...

—Šiandien... Visi keturi: žmo
nelė, Antanukas, Elytė ir Pra
nelis. Visi keturi... A, Rokeli, 
kiek apie juos prigalvota, kiek 
prisirūpinta... Palikau juos toli, 
anapus jurų marių, palikau vi
sai mažiulius, palikau be pini
gų, be niėko, tik plikose moti
nos rankose...

-klau ?Vps.

NĄUjlenų-Ącme Telenhoto
CHICAGO. — Amo Argo Tossayąinejįi, kuri nušovė 

Mąbel Bųehaaaų, teisme.

'si, koks heįi’m.Ulkas, ųęątsįdžiąiig* 
si... 1 | Į

—Koks berAKiįkąs.... ; 
kiai jšįtarė Antaųąs.. Ąu^ta; 
džiaugsmo banga spaudė Jąm 
krutinę ir — ąšajrąs.

—Ir B'ytė, r;o.dQa> tik vjįeųo*’ 
riais ųž Aųtanuką 
nesiiė. Kokia ji gra^i b* bųks-) 
ma buvę. Kaip pavasaryje par
lėkus gegelė, sakysiu.
manau, dar g.rąžesnč. 4 i

—Elytę lik dvįejų palik-au... 
Kiek ji man pritai-šydavo plaii-i 
kus, pripešiodavo usus. Tai 
žiuikūtė buvo, tai... '

—Pranelis gi. Jis inaą visa
da šypsodavosi, — neiškentė 
dabar nenusišypsojęs ir pats

tai užtaisyti, žinaj, kitaip — 
parakas tuoj sudriks ir nebe- 
šaus. Ir padegamąją dųdelę bis- 
kį trumpesnę įdėjau.

Antanas greitai sukišo dvi il
gas žarnas parado, aliejuotame- 
popicr.yje gerai įvynioto, ir tuoj 
ėdi.iė sauja berti Į skylę Anglies 
ir uolos trupmenas, o Rokas su 
ilga geježjųe <įalba grūdo, plu
ko. Kai jau beveik visai ligi pa
viršiaus skylę užpluko, Anta< 
nas tarė:

-- ©ogiu !
Bq!1^ pąs^'leidų ibęg'li, Vos tik 

spėjus jam įmukti į skersinį 
aivą, pasigirdo nepaprastai 
smarkus sprogimas. Toks smar
kus, kąd, rodos, atbudo nykie
ji požemiai, jš pamatų stupurty-> 
u. BųMrtėjo urvo sieųos ir su- 
įbaųgavo lubos, O tirštų durnų 
ka.muoiliai varėsi, tarsi garai iš 
verdančio puodo.

Šoviųį .Antanas ne juokais 
.stiprų užtaisė. Norėjo, mat, jis 
vienu šūvių .daug anglies pripai
šyti., kad ošikui,, jei tik vagonė
lių duos, greit abiem sykiu pri
pilti b' namo eiti. Juk a įva
žiuos.,. šiaųdieų...

Bokas sfcdEsųrYyj nerimo, sa- 
yę klausiuoju: “Kas gi? Kodėl 
^d^ar taip ilgai? Visados be
veik įkandin atbėgdavo, o da
bar... Gal koja užkliuvo, suvis 
pagavo? Neduok dieve!”

Iššoko įš skersurvio ir. bčgo 
darbavielėn. Tiršti, aštrus dū
mai stabdė jam kvėpavimą, 
graužė akis. Jis prisilenkė prie 
žeųiėSj kur jų rečiau tebuvo. 
Rėplomis rėpliojo, grabalioda
mas, ar neužgriebsiąs Antano 

Įė šlapia, tai reikia labai grei-1 drabužius, ranką, koją ir rasiąs

S==E=a5==^j

— Tų, ^Okėli, pilk -OŠ: 
gręšių sl<ylę ir ųždąįsys.iu šovi-

. f/' a " , j
—Aš .pa^ą(ųsM4^Pr^u ^\VQ. 

ųiųskute jr ’yą^ob'oj'is ąikrųs* 
Ųiirksiim kųpbrds.

I>abąr jųųdu dbkldu džiaugė^ 
si,’ jąųdiimsj ir skubėjo. Tųi jkos! 
•tos prąkąito y^ersmės^ by 
juodu greičrąu . darbą bųigs., 
ąiiksciųų ųaiųo pareis, ųųai-; 
•praus, DLisiskus, iščigi/ųais pa
sipuoš ir ejs s to t i n pusi I iki i 
naujokų... Vagonėlis tuoj buvo 
pilnas. Ir aukštaš kaupas, tarsi= 
mielės,' iškdo. Ateįo su mulu; 
italas ir išvęžc. . ■

-—Eikš čia dabar, Rokai. Pa
dėsi man pai'aką užplukti. Sky-:

imnT n»ni w n.) II'H 

PETER SI DEM

—Jį lik vicnerįų tepatikau... 
A, Rokai, — giliai atsiduso An
tanas, — šiandien t6i nepadary
čiau, nieku gyvu nepadaryčiau.

čiuš — palikti tuJcius puižiu., 
rodos, tik ką iš kiaušinio išsi
ritusias... Ne. šiandien to uejia- 
daryčiau. Ne.

-ttA>š tikiu, Antanėlį, M tikiu, 
k,ąd sjaudien taip laepadaYytvmh

I LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
f

jį tik suklupusį, parpuolusį, gy
vą ir sveiką, gal būt, tik Šiek 
tiek įepritrenktą. Dažnai pasi
kosėdamas nuo durnų, šaukė: 
“Antąnai, Ąntanai, kur tu esi?!, 
Atsiliepk, kur tu esi?!”

Jis negulėjo prisileisti mmčjią, 
kad Ankmą šovinys Lutų paga
vęs, į du greta sustatytu rams
čiu trenkęs įr ųkięs mirksniu 
palaidojęs tarp didelių akmeni-

'kaip deimantas ... giliai po že- 
jiW, kur jis buyo ti;krą darbo 
/mogaųs laįmę susiradęs, nes 
.dolerius šimtais siuntinėjo sąvo 
žnųjųąi ir vaikams, kuris šian
dien visi atvažiuoja pas jį — 
,pas savo dnojupe^nį...

(Bus daugiau)
------    ———     —g.--i? ... , j ■

Garsinkitės “N-nose

s kovo 2d, l$40
4 s *9- TĮ, t , . --

Tel. YARDS 8140
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 ito 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HAŲSTED ST

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. YARDS «»94 
Antrad., .Ketvirta^. Penktadienį
4143 So, Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE Ą65«

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSJCAL 
THERAfY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

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

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. STRIKOL’ĮS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ojtjsas «*5 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vąl,: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Nąmų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St, 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—t 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadiv 

niąis pagaį susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

__ Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd. Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuc 
7—9 vąl. vakaro ir pagal sutarty 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731 
Namų Tel. VIRGIN LA 242)

DR. VAITUSH, OPT.
METUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrjcally Akių Specialistas
Palengviną akių įtempimą, kuris 

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

su elektra parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.
nutaisomos.
VALANDOS: nuo 10

Nedėlioj pagal 
Daugęlyj atsitikimų 
mos Jbe akinių. Kąinos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1378.

Dr. Margeris
3325 So. Haisted St.

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

Šventadieniais tik susitarus, 
Phone YARDS 7299.

Kreivos akys
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

:'1MM.»VEANCE
DIENĄ.HLM^TI.l. i ;

VisįĮ tėktonai 1741-1742
4605-07 So. Herjnitage Avė. 
4447 South BAirfield Avenue

Telefonas LA1AYĘTTE 0727

koplyčios visose

t

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-
Tel. Office Wentworth 6830 

Rez. jHyde Park 3395 
Dr, Sušauna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Haisted St.

. p*džf* WM**
J. . luomel — atsimeni—nieko ne-

.dideli, —į
Rokas, nos jis aiškiai Artšte,'fraip 
skaudžiai Antanas graudenosi, 
nors kartu ir labai džiaugėsi, 
kad šiandien jo šeimolė atva
žiuos — šiandien... — Kai aš iš
važiavau, Antanukas jau su kel- 

dabar... Netilsi-

'•

U <nąinų, 
Sj-65
$7-75

Atimate jpąują vartą jr 
PIKNIKAMS DĄJRŽĄ

Gražus tavernas, patogus priva
žiavimas, graži vieta piknikams. ( nėm -buvo, o 
6600 VV. lllth St., VVortk, 111, { džiaugsi, Antanėli, kai pamaly-

------------------------------- - -----------  ------------------------------ :-------k----------------------- ---------------------------------------------------------------

■■ " .1 . Įiwr.l' JRl'FJ ■ ». T1W!W

CJRANE COAL COMPANY 
533{ž So. Leng Avenue 

Telefonas F^R;rSWUT;Ų 9.022
POCAHONTAS .^ine Run jš geriausiu 
daug dulkių išimta ’Rerkąnt 
5 tonus ar jaugiau . . ...............
Petroleum carbqh
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

$ales Ta?c ekstrą.

XųQmet — ąįsimeni—-njekę) ne
turėjai, o gyventi ir i?ayo žmo- 
ną, .savo vaikučius, rodos, iš be
viltiškos skurdo balos ištraukti 
norėjai. Gąįp gi! Kas nenorėtų? 
Rūpėjo tau ją ąjejtis —< švieses
nis, šiltesnis rytoju^,,. Paskui- - 
atsjmeni — kokiomis saulėto
mis, auksu blizgančiomis spal
vomis. žmonęs piešė ^ilą lobių 
ir laisvės kraštą. Kas gąlejo dą.- 
Jąikyli, pagundomis nepasiduoti 
ir ųebėgti čia--- čią, kur kiek
viena skurdo pelė randą darbo, 
pinigų, nors už lai ir tenka už
mokėti savo sveikata, o ne retai 
ir gyvybe, kaip antai nabašnin- 
kąs Juozukas... Vargas ir skur
das, Antanėli, atplėšė tave -- 
kąjp ir mane — ųųo mylimos 
žmonos, vajkučių, savo krašto, 
savo tėvų ir ajgrūdo čia — į ši
tuos gilius urvus, kur mudu ka- 
sąjųe pinigus — norėjau suky
li, anglį... Da.b.ąr tų, Antaųėlį, 
ją u šiek liek prasisiekęs, per. są-! 
yo sunku darbą ir prąkąitą pi
nigų susitaupę^ rytojaus dįęų.OŠ! 
sutemomis apsirūpinęs, lai, ži
noma, taip nebepadarytum, sar 
vo žmonos ir vaikučių vienų 
nobepaliklum. Bet tadą...

Klausykite iniuų radi® pjo^ramų Aųtradjenio jr šeštadienio ryt
mečiais, 16:00 vai. ryto iš H. L P. stoties (1480 K.) 

* su POVILU ^BALTIMIERU.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yąrds 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

išskyrus seredomis ir subatomis.

COPR. kiao, N65OUCRĄFT S$MCfi,.ING

CROCHETED NOVELTlES PATTĘRN ?52$
1 ■ ■ ' . > ■

No. 2526 — Mėgsti papuošimai virtuvei ir stalui

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEP?,, 

| 1739 So. Haisted St, CMca«, fll.;

- Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

I Vardas ir pavardė—........... ........ —.................................... ..........

No. 2526

Adresas.

likčiau. Niekados! Kai šiandien 
atvažiuos, kai susitiksime, nuo 
jų niekad daugiau nebesitrauk-; 
siu. Niekad..' L>,

Rokas tylėjo. Gal būt, savo 
pąsąmonyje pavydėjo Antanui, 
kam jis toks laimingas, š>iąn- 
dien, už katėtos valandų, pama-. 
lys savo žmoną ir visus -tris :vai- 
ku Čiujj! ‘ ‘Kodėl iv man t okią la i- 
niė neateina kariu ?’> klausė sa
vęs Rokas. r

Bet jau vėl tarškėjo tuščio 
vagonėlio ra lai ir prųnk^e mu- Į 
las. Antanus ture.;

—luiname, Rokai. Pasiskubin
sime. Anksčiau namo pareisime. 
Nusiprausiinie, apsiskusime. Pa
skui į stotį. Juk ir tfi eisi?

—-Ar eisiu? Mane ir surišęs 
niekas neišlaikytų.
Nuėjo juodu j urvo galą.jily (

8

KITATAUČIAI
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Laidotuvių Direktoriai
.www,"«ų’.«wttn»vĮ"ttWW-

NARIAI
Chicagos, . j
Cicerą 4
Lietuvių ' 1 
Direktorių ’ 
Abociiicijos

/ i •’ rt ' ‘ <

Ambulance 
Patarnavi
mas Diena

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

S. P. MAŽEIKA
3319 LUuanicą Ayeąue

Ya.rds 1J39 
Yax(įs 113.8

LA<>HAWICZ IR SŪNŪS 
2314 West 23rd Place 
SKYRIUS: ^44j Eąst lO^th Street 

' ----------L-... ...... ........................................
ĄlBERT V. PETKUS 

4704 So. Westerjn Ayęnve Phone įatayette 8024 

; ’ ANTANAS :M. PHILLIPS ~
3307 Lituąnięą Ąv^nue Phone Yards 4908

• / ■. y

Phone Ganai 2515
Tel. puHjnąn J£70

............... .. ...................... •. ■

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grove^ulĮ 0Į42
1410 $oų|h 49th COurt, Cicprp Phone Cicero 2109 

h yrnTgv..,.; „ ■ i'———-—'.----------------- —-------------- ;-----------

J, LIULEVIČJUS
4348 "S, Cjilifą^nia Avenue Phone Lafayejtte 3572

-Lį ........................t-Ji-J.... -?.■■■ I. ...

P. J. RIDIKAS
3354 So. Haisted Street YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yąrds 078)
1646 VKest Street

T

Į.

•>

ji

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTAS!!
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

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 Labpratorija 
1034 VV. 18th St., netoli Morgan St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122
DR. S. B1EŽIS i 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valanaos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Kez. 6631 So. Califorąia Aveąue

Telefonas Rėpuhlic 7868

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

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

Ofiso Tel. Virgin ia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4457 ARCHER AVENUĖ 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir ųuo .6-^8:30 vai. vakaro)
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos1—9—10 A. M. 
Nedėjioj pagal sutartį.

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir (b0 vak.

1957 W. Garfieid Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699
’t-JJU.-------- ' I' !■ ......... l1 ■■■■'

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

2100 WEST MADISON STREET
V&. 1 ikį 3 po pietų, « iki S'vak.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn SI
Kamb. ^431-1434-Tel. Central 4411-2 
Nam,ų ofisas—3323 So. Haisted St 
Valandos vakarais -nuo € iki 6:30

Telefonas YARDS 6818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutarti

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn St. 

Roern 1230
Ofiso bei. CENTRAL 1824
Nkamų Tel.—Įlydė Pąrk 3395

Miestas ir vą^tiją

:<s



NAUJIENOS, Chicago,-111
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Penktadienis', kovo 29, 1940

Detroito Lietuvių Žinios

KORESPONDENCIJOS
Cleveiand, Ohio

Detroit, Midi

Detroit. Mich

ĮVAIRIOS ŽINIOS

ncpa- 
grieš

vos kruvinojo diktatoriaus 
tus. —Rep.

10c ■
3už25c

Kenosha, Wis.

MIAMI, FLA. -
Katherine. Buvo skelbiama, kad jie susilauks penketu
ko, bet dabar daktarai sako, jog ginisiąs tik vienas vai
kas. ' •

Dailės choro šaunus 
parengimas

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

vieną 
būtent,

Žinutėje iš Detroito, kurioje 
buvo aprašyta Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas kovo

Garsinkites “N-nose”

NAUJIENVjACME Telephoto 
Emory Callelian- ir jo žmona

3RIDGEPORT ROpFlNG AND 
SHEET METAL CO.

.216 S. HaFtedSt. VICtory 4965
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienjii apmušinus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

riai
jo”
rus
v •
C1U,
bolševiku žygiu prieš Suomi ią

Akivaizdoje tų faktų protes- inerfkoje operetę* “Blossom’bes ir Bertram D. Day.
I utį 11 * 111 i \ 'T n o i no 1 i Dal • • v • . -w • . • i ■’1’ * • « • • V * ’lt

Ar nori keliauti juromis? 
Ar važiuojate atostogoms 
į Californiją ar kitur? 
Ar važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės į 
NAUJIENAS. Čionais 
gausite patarimą kaip pa- 
togiaus ir pigiaus tokias 
keliones atlikti.

Turime agentūras, lai
vų, traukinių, busų ir or
laivių.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

p. Kvedera; 
išlavino, šo- 

n-lc Ruth

Kiekvienas miisų tegul jau
čia sau už pareigą balandžio 2 
d. balsuoti už J. Martiną ir ki
tus darbininkų indorsuotus 
kandidatus. -*-C. K. Braze

PASKOLOS
ANT 1 MV m 2RV Morglcių

GREITA VEIKLA—GERI 
TERMINAI

PETERS BROS.& CO
1647 WEST 47th STREET 

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gt.)

Dailės choras po vadovyste p. 
A. P. Kvedero balandžio 14 d. 
finų svetainėje (5969 — 1 Ith 
St.) stato scenojč operetę “Syl
via”. Pradžia G vai. vakaro.

Svarbiausi op es vaidinto
jai ir dainininkai bils Darata 
Kvedaras, Jonas Valiukas, Ci
bulskas, Stefanija Masytė, Mir
ga Motuzas, Juozas Vasiliaus
kas, Nellie Sideriutė, Ruth Zig- 
mantaitė, Mary Yurkiulė, Mil- 
dred Broz ir visas Dailės cho
ras. Kiek teko patirti, choras 
išpildys 22 dainas. Visos cho
ristės bus tautiškais drabužiais 
pasirėdžiusios. Nėra abejonės, 
kad tai darys labai gražų įspū
dį. Dalyvaus taip pat ir jaunuo
lių choras, kurį 
jau pusėtinai gerai 

> kiains vadovauja 
Zigmantaitė.

Turėsime ir dar 
prastą dalyką, 
simfoninis orkestras, susidedąs 
iš 25 muzikantų. Kiek man ži
noma, nė viename lietuvių pa
rengime nėra dalyvavęs toks 
didelis ir šaunus orkestras. Tai 
bus tikrai didelė staigmena 
detroitiečiams.

Iš anksto bilietai parsiduoda 
po 60 centų, o prie durų bus 
75 centai. Bezcrvuotos sėdynes 
— $i.oo.

Mirė Janette Mackevich
Kovo 12 d. pers;skyrė su 

šiuo pasauliu Janette Macke- 
vich (5214 Florida St.). Mirė 
ji visai jaunutė: rodosi, nė de
vyniolikos metų amžiaus dar 

% neturėjo. Palaidota liko kovo 
16 d. su bažnytinėmis apeigo
mis.

Janette liko gražiui ir įspu- 
d’ngai palaidota. Tėyęliai tik
rai pasirūpino kaip galima gra
žiau savo dukrelę palaidoti.

Janette Mackevich apie tre-

O kai liga ją tiek paveikė, jog 
nebegalėjo choro painokų lan
kyti, tai vis vien ji su atsidėji
mu choro veiklą sekė. Kai se
sutė Helen pareidavo iš choro 
pamokų, tai ji vis klausinėjo, 
kaip, sekasi su operete “Sylvia”. 
Ji vis tikėjosi, jog netrukus pa
sveiksianti ir galėsianti vėl cho
re darbuotis.

Tačiau jos troškimams ne
buvo lemta išsipildyti: mirė ji 
kaip tik tuo laiku, kai choro 
darbas buvo pačiame įkarštyje.

Dailės choras labai apgailes
tauja netekęs savo darbšč o; 
narės ir reiškia giliausią užuo
jautą jos tėveliams, sesutei He
len ir broliams Joseph ir Ed- 
ward.

Ne tuo adresu
Pastebėjau “Vilnyje’/ ke’ias 

Detroito komunacių rczoliuc’- 
jas, atkreiptas prieš Lietuve; 
valdžią.

Butų daug sveikiau, kad tie 
komunaciai patikrintų adre ą: 
siųstų savo protesto rezoliuci
jas ten, kur jos priklauso.

Štai “tautų laisvintojas” Sta
linas “išlaisvino” pusę Lenki-

TIKRAS GYVENIMO LANKTIS (BLOGAI)

iŠ®;

HI-ENERGY 
HRH

SAVĘS YOIM 
f ENERGY . 
į YOU pON'T- 
t H AVĖ TO / 

RUBSOHAto

■ TABLESPOONFUt 
r TO ONEGALLON

0F WATER’« <

jou can take lt etisq 
qoa the hdblt erf asin< 
HRH Ataeter Clednerell 
over the house. It's the 
VOLCANIC ASH th<itwork$ 
vonders in removinj( the 
most stabborn dirt and 
4reaee from VENETI AN~ 
B Ll N DSAVOODVORK, 
PAINT,PORCEl.AIN, 
ctcv\vitb t/?e least 
C7nountofrubbinę.

GET THE HRH HABIT, 
AND SING HOME.CLEANy 
WEET HOME,

HRH -THB PACKACB’- IBBfe,DE A L tR ®

\kiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija už 

2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

Sulaužyti akiniai sutaisomi už 
užeminta kainą, kaip, nauji 
''mpeliai 50c, sulaužyti stiklai 
■1.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

Dr. Karolis Hurkat-Nurkaitis, 
randasi didžiulėje Jos. F. Sudri
ko krautuvėje kožna diena ir 
nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

rui ir buvo uoli to choro narė. 
Tad ir choristai, kurie tik ga
lėjo, atvyko palydėti jos į am
žiną poilsio vietą. Choras taip 
pat nupirko gyvų gėlių vainiką.

Janette sirguliavo per ilgą 
laiką. Tačiau ji buvo geležinės 
valios ir kantri mergaitė: nie
kam nesiskundė ir stengėsi vi
sada būti linksniai nusiteikusi.

sisavino. Šeniau sudarytoje su 
Lietuva sutartyje sovietų Rusi
ja Lietuvai buvo pripažinusi 
Vilnių ir visas lietuvių gyvena
mas sritis. Bet štai dabar ji nu
metė Lietuvai kaulą Vilniaus 
pavidale, o geroką šmotą “mė
sos” (lietuvių gyvenamas sri
tis) sau pasilaikė. Nežiūrint to, 
musų komunaciai nė pusės žo
džio nesako prieš tą neteisybę.

Antras dalykas, Stalinas bjau
riai ir akiplėšiškai “aprabavo-■ pasinaudolk štai jie trumpoje

Suomiją. Kiekvienas pado- sutraukoje:

Balandžio 2 d. įvyks rinkimai 
<■ ■ • • •

Balandžio 2 d. į.yks svarbus 
rinkimai. Renkami bus konsil* 
manai ir mokyklų tarybos na
riai. “Primary” Lūkimuose lai
mėjo penki darbininkų unijų 
remiami kandidatai, būtent, į 
konsilmanus John Martin (Mar- 

sekmadienį, at-jeinkevičiūš), Martin Pėrkin įr 
" , į mokyklų

Svarbus visuomeniški 
parengimai.

Clevelande šį pavasarį įvyks 
keli dideli visuomeniški paren-l 
girnai, kurie verti visuotinos pa-Į 
ramos, ir publika jais privalo!

i llvYU O.JL uVlli 1 IClvt 1 vllį j C< L Į /r . ' "

biauriu ir veidmainingu „yksta chieagos Pirmyn cho- Stephan B. PėcR, į mokyklų
•as perstatyti populiaHšką A-! tarybą,, laimėjo Fabian J. For<- 

“Blossom bes ir Bertram D. Day. '
tus reikėtų į Maskvą siųsti. Bet, kurią čia statys Lietuvių Visi jie yra dąčbininkų ir pa

žangiųjų žmonių remiami khm 
didatai, todėl balandžio:"!2 d. lie
tuviai už juos furetų atiduoti 
savo balsūs.- >. < ■ > '•'' ' i' 

šia proga būs pravartu; prL 
minti, jog “primdry” -rinkimuo
se J. Martinas iš visų kandida^ 
tų surinko daugiausia -balsų. Į 
konsilmanus jis ..jau kandida
tuoja ketvirtam- terminui',FJž jį’ 
paduoti balsai liudija, jog kę-į 
noshiečių.. tarpe jis yra. gana po-; 
puliaru's. Per Visą laikąviniėsto 
taryboje jis gynė ddlį/mįnkU; 
reikalus ir tuo pačiu laiku dėjo 
pastangas, kad kaip galima dau
giau dirbtuvių persikeltų į Ke
nosha. O to juk visi pageidau
ja — tiek darbininkai, tiek biz
nieriai. Juo daugiau dirbtuvių 
yra, juo daugiau darbininkų 
yra, juo. visiems yra geriau.

Lietuviams ypačiai svarbu, 
kad J. Martinas būtų ir vėl iš
rinktas. Per tuos šešerius metus 
jis daug gero yra padaręs^ Pa
sistenkime tad, kad jis ir vėl 
butų išrinktas. O tai bus nesun
ku, jei. balandžio 2 d. mes pa
tys už jį balsuosime ir raginsi
me savo pažįstamus, kad ir jie

žinoma, Maskvos vergai to ne- kalboje. Perstatymas bus mies- 
padarys: jie, kaip užguitas šuo, • įO auditorijos Mažajame Teatre. 

Šio parengimo pelnas eis Lietu
vių Kultūrinio Darželio įrengi
mo skolų baigimui.

Balandžio 10 ir 11 d., Lietu
vių salėje rodys Lietuvos fil
mas broliai Motuzai: tai bus 
naujai iš Lietuvos gauti vaizdai 
parodanti lietuvių kariuomenes 
susitikimą su sovietų karo va
dais, nupjovimas lenkų buvusio 
barjero ir .užėmimas Vilniaus, 
iškeliant Lietuvos vėliavą ant 
Gedimino kalno. Bus parodyta 
Lietuvos architektūra ir staty
ba, pačių Motuzų gaminta fil
mą, daugybė Vilniaus vaizdų, ir

koto jų sąraše yra praleista dvi 
aukotojų pavardės, būtent, inž. 
Eugenijus Žiuris aukojo $3 ir 
profesorius J. Stantonas iš Ann 
Arbor, Mich., aukojo $1. Malo
nėkite pataisyti tą mažą klaidą.

F. Motuzas, 
komiteto raštininkas.

Vienintelis lietuvis cemento 
biznyje.

Frank ir Stanley Kapstai turi 
cemento blaksų išdirbystę. Ka
dangi jie savo darbą ir dirbi
nius garantuoja, tai jiems biz
nis gerai sekasi. Lietuviai turė
tų juos paremti, nes jie yra tei
singi biznieriai ir “Naujienų’’ 
skaitytojai.

Jų dirbtuvė yra adresu 10323 
Russell St.

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

Turtas virš - - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virš $300,000.00
Dabar Mokame 3^?^ TJž Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

rodoj New Yorke. Dalį pelno 
Motuzai skiria vilniečių šelpi
mui.

Balandžio 13 ir 14 d. — Ame
rikos lietuvių trečias metinis 
Basket Bolo turnamentas. Daly
vaus keliolika sporto jauktų iš 
plačios Amerikos. Laimėtojams 
šį kartą trofeją paskyrė Lietu
vos Ministras P. žadeikis. Tur
namentas įvyks Cathedral La- 
tin high mokyklos auditorijoje, 
2056 E. 107th St. Suvažiuos 
šimtai sportininkų ir svečių. 
Lietuvių salėje bus visiems su
sirinkimas ir priimtuvės.

Gegužės 12 d. — Lietuvių Sa
lės Bendrovė rengia 20 metų pa
minėjimą nuo Lietuvių salės į- 
gijimo. Bus surengta platus į- 
vairus programas su daugybe 
vietinio talento.

Svečiai iš kitų kolonijų atva
žiuodami į šias pramogas turi 
progą atlankyti ir Lietuvių Kul
tūrinį Darželį. Rep.

Torpedinio I a i v o 
greitumas —- 46 my

lios per valandą

KAINUOJA

MAŽIAU

PORA
.• Top compartment has 

double height shelf
• , . permitting you to store 
packaged frozen foods 
ŠAPELY, for dayS—without

a interfering with your full ice 
ęube supply. You can freezc 
ice in 1&3S thąn ąn hour 
iąthi? big “Sanajloy ” SUPER 
FREEZER. And you can re- 
move •cubea ėaaily, too— 
from the cpnvenient EJECT- 
Q*CUUE trays.

th« nvw WEITINGHOU$I 
’’ '"ArMocrtrtrB" (illuslrated); Alto the 

^ECONOMY-SIK 
prlced ai

v-K -V 5 ’ .V ,-.v

.Z1 , / MODEL A. 6

$14.75 ĮMOKĖTI 
24 MEN. IŠMOKĖJIMUI' 114"

DANFEL
f t'KNlTVKK CO.

2602 W. 69th SU ; Phone Hemlock 4747
■ X- pANIĖLIpŠ.;T,i/kEZES,; Savininkas

< 'Z* I * ■ ‘Vėliausias

KAIP ANT PEČIAUS VIRŠAUS KEPTI IR
BE VANDENS VIRTI

1 >|
lt :

Gypsy
&CRU CURTAtN DYE

YRA VAISIŲ IR NUUIUaS 
KRAUTUVĖSE

No. 4272 — Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

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

MNGSfED
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
T

(Miestas ir valstija)

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

čia Įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdj No......... ......

Mieroa - .. , per krutiną

n«. • .tiu

____________ Z and
LOAN ASSOClATIONofChicago

fUSTIN MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 Iki 12

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS 
Kovo 31 d., 1940 
SOKOLŲ SALĖJE 

2343 SO. KEDZIE AVĖ.

NEW ORLEANS, La., kovo 
27. — čia išbandomas naujas 
Jungt. Valstijų torpedinis lai
vas .. PT-6. Pirmieji bandymai 
rodo, kad jis .gali išvystyti 46 
mylių per valandą greitumą.

1 '■ -.r : p.?,-

Garsinkites “N-nose”

• $|’fšrą(iimą ihės jtmis parddyšime jūsų namuose. Sukvies- 
kttę įjąi;Mve apie 10 svečių, o mes pagaminsime puikiausius 
pietus JUŠŲ VlRtUVĖJĘ visiškai veltui. Prie to dar namų 
iščimihihkė gaus gražią dovaną.; .
i - . . . . ...... . . , • . ’ ' . ' ■ ■ : .

' D/į susitarimo dienoj ir laiko kreipkitės į

JAMESGODITUS
536 Lake Shore Drive, Room 304 Chicago, III.

Telefonas SUPERIOR 3391,.
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Prieš sepatatihe taiką
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z
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Brdbklyhb kūmuriištų orgahe 
R. Mižara pasakoja:

“Rlebfaš Jitrgfelionis para
še dlškiteinį straipsnį SLA. 
reikalais. Kaipo organo re- 
daktoridš, jis įdėjd jį ‘T&vy- 
rieii’.

“Straipsnis hekahai para
šytis.. Jame p. Jurgelionis 
fbiškid mintį, kad Pilti. Tdfry- 
boš nariai daugiau rūpintųsi 
SLA, narių kultūriniais ir 
medžiaginiais reikalais...

“Bet He taip iitahb pp. Gri
gaitis ir Bagočiuš. Kai jie su
žinojo, kad toks straipsnis 
‘Tėvynėje’ telpa, tuojau įsakė 
plisę atšpaušdihtbš ‘Tėvynės’ 
šthiuikinll, tų stVaipŠHį iširies- 
ti, jo vieton įdėti ką kitą ir

Kitame to kom-prgano pusla
pyje įdėta tas latiaihaš “succn- 
ztauotas” Jurgelioniu straipsnis, 
sh dideliu antgrilviii, kur sako
ma, kad jį (straipsnį) “pp. Gri-

Anglija ir Francuzija padarė dar vieną svarbu žing
snį sukonsolidavimui savo jėgų kovoje prieš hitlerišką 
Vokietiją. Jų valdžios susitarė, kad nė viena jų nedarys 
atskiros taikos arba mtišių paliaubų su priešu ir neis su 
juo į atskiras taikos derybas.

Pati savaime šita Sąjungininkų sutartis nebūtį la
bai reikšminga, ries ir be jos buvo suprantama, kad Ang
lija ir Fraricuzija yra pasižadėjusios viena antrai stovė
ti kartu iki kovos galo. Bet Vokietijos naciai dar iki Šiol 
nėra visiškai atsisakę nuo savo pastangų atskirti Frdri- 
euziją nuo anglų, su ja susitaikant palankiomis Francu- 
žijai sąlygomis. Aukščiaus paminėta sutartis toms nacių 
intrigoniš turės užkirsti kelią.

Tačiau Anglija ir Fraricuzija susitarė ne tiktai lai
kytis išvien, kol tęsis karas, o ir karui pasibaigus. Jos 
pasižadėjo “palaikyti veikimo bendrumą visose srityse, 

t PdflaHus taikąn; Tdrp’ė tiį valstybių, vadinasi, tapo šhda- 
ryta karo ir taikos sąjunga.

Tai rėtaš atsitikimas didžiųjų valstybių gyvenime. 
Paprastai jos susideda tiktai iš bėdos, Šri tikslu apsiginti 
rido stipraus priešo. Bet kuomet pavojus praeina, tai jos 
vėl ėiria kiekviena savo keliu ir neretai viena kitai priki- 

♦ ša k oją. '
Taip buvo po pėrfeitojo Pasaulio karo. Karui pasibai

gus; anytai pfhdėjo dipldmatijoje ir kitdše Srityse veikti 
prieš Francuziją. Francuzija, pavyzdžiui, bijojo vokiečių 
ir stengėsi neduoti jiems po karo atsigauti; o anglai vo
kiečius rėmė. Toliaus Francuzija ėmė kenkti arigjaihs. Sa
kysime, kuomet anglai-bandė sulaikyti Italiją nuo Etio
pijos užkafiaviriio, tai FrancuzijOs premjeras- Laval^vi
saip sabdtažavo Tautį’ Sąjungos pasKęįbtįas ^sa’ritaijlS ■ V 
ir Mųssolini, galų galė, SaVo tikslą pasietė, g

Frrincužija, tarp ko kito, visokiais budais kėlė ir 
stipririo lenkus. Su jos pritarimu lenkų rankose paliko 
neteisėtai paįt’obtris Vilniaus kraštas. 0 Ariglija rėmė 
Rusijos bolševikus. Anglijos premjeras LlOyd George iš
reiškė sAvo “hesiinterėsaVimą” Gruzijos likimu,1 kuomet 
Leninas sumanė ją užkariauti.

Daugiausia rezultate šitų tąsynių tarpe Anglijos ir 
' FrancuzijoS, Vokietijoje atgijo ir be galo sustiprėjo mi: 

litarizmaš; ktiris šiandien grąso sunaikinti britui ir frdn- 
cužų iriipeHjas. Jei ne anglų simpatijos Vokietijai; nebii- 

»tų įvykęs Austrijos prijurigimas prie Trečiojo Reicho, riė- 
butų buvę Miūncherio konferencijos ir, gal būt; ffėbiittj 
dabartiriid ahtro Pasaulio karo.

AriglijA ii* Francuzija dabar susitarė veikti išvien ir 
po kard; kad ta pati istorija nepasikartotų ateityje.

, I
------------------------------------------- _____ /,

*

$8.00
4.00

.75

3c 
IŠfe 
75c

Užsakymo, kaina:
Chicago j e—paštu

Metams ...... ......... ......... ....
Pusei metų .............. . ... ....
Trims niėnVsiaips ...............
Dviem mėnesiams ;........... .
Vienam fnėnesiui .......... .

Chicągoj per Išsiuntinėtojus 
Vienaxkopija .. .........
Savaitei .—__ ______ ____
Mėnesiui __ ........ ..............

Jungtiiiėsė Valstijose, ne ichieagoj, 
paštu: (Atpiginta):

Metams .....................................$5.00
Pusei niętų   2.75
Trims mėnesiams ....... 1.5Q
Dvięm mėhesiaihs ....._____ 1.00
Vienanf mėnesiui ...U___ — .75
Lietuvoje ii* kitur Užsieniuose:,
Metams _________  $8.0Q
Pusei. mėtų_.r.M...........:.....;L.~ 4.00 
Trims mėnesiams _____   2.50
Piipguš reįkid siųsti pašto Mbhfey 

Orderiu kaltu su užsakymu. 
____________ i * -i '___________________

gaitis ir Bagąčius sucenzuravo”.
TliUj įib to įjaširoefe kild iilr- 

^clibhid “šhtehžufubtb .širaipš-- 
iii'o” veršijd lapelyj, kUi’į al- 
statiš'dinb ir ,§LA. riafitį adrė- 
sdlŠ iššitiiitinėjb pp. IbkUtlynd, 
ik jB’aciiiiHd “S.L.A. Gekdveš by- 
riėjiį” kditiitėlas. Ari t iapelid 
dždėtdš tėkrdritiš dhtgatvis: 

šMAtibfA “tcVV- 
m aLA?’, ir ta^febjdita: 
“PtdŽilbš šdVaitėš, kbvb ŽŽ;

i<JT6, ‘IčV^tiė’ štivėiUbld. R8- 
dėb? bsliriL tad sbciditay 
diktiMdi, kdkltt šu šėriką 
bildbiiid tdFyta, ir 
cbhžtird, ‘TŽvyhėš’
redaktorių ištraukti ir suhai- 

jau dUidiušdm^

‘TėVyilės’ numerį išnatljo 
špaušdinti su pakeistais 
slraipsiiiais; kurie buitį buvę 
‘ne košer’ senąjai SLA. Pil- 
domąjai Tarybai.

“... Bet tas uždraustas 
straipsnis ytta ŠbA. Gėrovės 
Gynėjų žinioje. Cenzoriai už- 
člauta ‘tėvyiiės’ reddktbriūi

burną,' bet jie negali SLA.
Gerovės Gynėjų nptildyti.”
Čia tie patys “gerpyės gynė

jai”, pirniesriiame lapelyje Skel
bė, kad Susiviemjiritas Lietuvių 
Amerikoje “įnirš” it aj^di’auHos 
ftdį’iarita riebus išmbkėtdš.

Tdi vė kBkių draugų ii* užta
rėjų šušilauta “Brolis” Jurgelio
nis: vietaje pusėje komunistai, 

, . — p. Bacliuno.
klikų te, kuri pranašauja “mir
šUškaldė; antroje - r; ,7 
iį” Šusivieriijimdii

TdČidtt; kad ir $Udatft “bend
rų frbntą’’, jie ddr riė piltai su
sitaria: Mižrfra pasakbjef “Lhi8“ 
viję”; kad Juįfeęlibhib štrdjps- 
nis esąs •* “nekiltai pdrdŠ^taŠ” ir 
“diškiišihiš”. 0 tiib tarpti “ge
rovės gyriijai^ giriasi; kad jie 
tą straipsnį nufotografavo, ir 
parodo, kad jisai tufėjęs būti 
pirmoje vietoje, kaipo .editbria- 
laš (Vedamasis), hėiškia, Miza- 
ra ftantalavo.

.Toliaus jie meluoju abeji, 
komunistai skelbia, tad Grigai
tis (šii Bagočium) liepęs straip- 
šiiį išmesti ir “jtašę atšįiatadin- 
toš ‘TeVyhės’” sunbikiriti; o 
bachuniriiai taūtiriirikai fįašhko- 
j d apie “smurtų ib čebzhrą”. 
prieš “Tėv;” redakibi’nį. Jiife tai 
ytd aiškus prasimanymai. Visų- 
pirfna, Grigaitis neturi jokios 
gilios davinėti kokius norš įsa- 
kyriiuš dplė “tėvynę”, 'juo la
biau liepti jos huiii‘eHuS naikin
ti: O pdš'akoš dpta “sifiUrių” — 
tai jau tiesiog beprolyšte.

Jau iš šitų piktų melų ir pra
simanymų matyt, šit kokiais 
“gerais norais” tiė gaivalai pa
kėlė triukšmį apie idriamą 
“cėnzUrų” SušiViehijimė.

Bei keletą įHblriių faktų Jdar 
patiriame iš “Vienybės”. Pažiu- 
iėkitb, kų ji rašd.

i “SKYMAS” APDUMTI ’ 
AKIS SLA. NARIAMS

girdi, buvo atspausdinta voš ke 
lėtas tūkstančių -

“Vienybė” šakosi patyrusi, 
kad pereitą, sąyaitę.^.“Tėvynės” 
redhktcįHuš Jufgęlidilis pridavė 
spausdintivjdmūiię >SLA. orga
no pusę, kurioje b;uyb įdėtas 
editorialas •ijniekindhtis Pildo
mųjų Tarybų. Bet to straipsnio,

“ii* laukia
ma kas pasidarys”. Tuo tarpu 
SLA. centras duoda žinią virši- 
ninkams, kaip Jurgelionis juos 
atakuoja. Ateina reikalavimas 
redaktoriui, kad jisai j to straip
snio nedėtų. Toliadš, Brooklyno 
laikraštis pasakoja: —

“ ‘Tėvyiiės’ redaktorius, ai
ški!, ’šiiliko išpildyti jam į- 
teifeių rėiičaiaViiKą if veda
mąjį pakeitė. Tačiau jau 
anksčiau tie ‘nebaigti’ spaiis- 
dinti pusės ‘TėvyhČs’ lapai 
išsiuntinėti kai kuriems laik
raščiams, jiids painformuoti 
it, disku, turi tikšlu, kad jie 
juos persispausdintų. Tokiu 
bUdii p. Jubgeliohio tikslas 
bite atsiektas — jis pataps 

x SLA. kankiniu ir susilauks 
visuomenės pasigailėjimo ir 
įVšHiftiffid.

tabdi įabiiih 
žlribli; kb® liį Hlitaigiiį 18- 
pų fcuvdĮ dlšpriUšciirilri tik fe- 
lėtiš tuk'šldhčių? kodėl taip 
grėitdi, iiėįddiškėjiiš uf-
timatunio ( . v. ^LA. virši-
Hiiife Fėikdtaviiiib: _

J? tf/.i .ii.L 4' ? . .

kas iš 16 liejasi laiffisli, fr 
M. :

šdžitibti.” •
y . • . ■ • .’*■■ ■ ■

Čia aiškiai sakoma, jogei tas 
“šUČenžurtiotas” t eAitprialds bu
vo’ dedamas į “Tėvynę”' siį pro* 
vSkatdriskais tikslais, kad Jiir- 
^elidilis pasidarytų SLA. narių 
ir Visuomenės akyse “kanki
nys”; ir paduodama faktai, ku
rie, iš litai), yra įdomus.

“Laisves” komunistai ir Ba- 
bhurid “gtafctaiai”, ku¥lė pra-

našauja mirtį Susivienijimui, 
skelbia, kad “cėnžura” įsakiusi 
tuos “Tėvynės” puslapiūš SU 
Jurgęlionio straipsniu “sunai
kini i”. 6 tuo tarpti tiė ptatapiai 
atsidūrė iBrodklyrie ir Sodus, 
Mieli.! “Vienybė” nurodo, kad 
jie bdvį tasiuntifl^ti dar pirma 
riegįt jurgeliohiš . žinojo, ką 
Pild. Tdiyba riiitrirs daryti.

. 1 ■ '

Kaijj “nekaltas” yfd
n i o rašinys, dėl kurio komunis
tai ir kiti SLA. priešai pakele 
triukšmą apie “cenzūrą” Susi
vienijime, pdrddb jb iŠsiFėtaki- 
mai: tad ^LA. turtas , apši- 
nešęš" jbvMtti ir šlam
štu”; kad “kas nors iš ttiUŠd 
Buvo litrai, kaš riorš tbdtaiiiį 
kas nbtš arba lėhgvUi
apgkudiriėjamaš grinorius, 
keriŠ’”; “puvėšti) kHitiš” šlovi
na hiitšų organizaci j oš dvašiį;
11’ 1.1.

Ar Ims nors, ešąs sVbitaiiib 
prot'ė, kitaip kalba, kuonibt jdiri 
rupi klatiŠinių* diskiisiioti?

Bbt ėdltbitalp tikslaš riiškUš 
iš pati'eš dhtgalvid. Editorialo 
autoriui rūpėjo ne apsvarstyti 
klausimą, kaip geriau SLA. tur
tų tvarkyli, kad jame butų dau
giau gryno “aukso”, bet — i.š- 
niekinti SLA. Pildomą Tarybą! 
Antgalvyje šakuma:

“kalne jPildBriiSji TAr^ba 
gdleš pdsltAišJ'ii.”
\ • t” • ».•••*<’

Vadinasi, 1 SLA. viršininkai 
yra lyg kokie nusikaltėliai, ku
rie turi “pasitaisyti”, kad redak
torius Jurgelionis teiktųsi apie 
juos tarti gėrį žodį! Jisai yra 
teisėjas, kuris spręs, ar jie tai
sosi, dr ne.

O kad parodyti, jogei tie vir- 
širiinkai tiktai yra “amžiname 
grieke” phskėhdę, Jurgelionis 
tarp kitko pasako štai ką:

“Išrodo, kad Pildomoji Ta
ryba būtinai nori palaikyti 
šųšlavyrią, l^ul jam kapstytis. 
Ji į sąšlavynų atėjo, ji šų juo 
susigyveno 

■. » > t 1,

Šitokiais begėdiškais užgau
liojimais pripildyta pusė to ra
šinio. Nei vieno fakto, nei vie
no paaišlčiniind, tik viehi plūdi
mai ir niekinjtaal asmenų, ku
riuos SLA. nariai išsirinko sa
vo viršininkaiš •’

Ir lai buvo skiriama oficia
liam Susivienijimo laikraščiui, 
editorialų skyriuje, kaifro Re
dakcijos pareiškiinaš. Na, pasa
kykite, ar yra kame nors pasau
lyje tokia organizacija, kuri sa
vo oficialiame organe šitaip 
kalbėtų apie savo viršinihkuš? 
Tegu komųništai arba “gerovės 
gynėjai” nurodo bent vieną to
kį pavyzdį! Bet jie nesisarmati- 
ja rėkti, kad esu “smurtas” ii’ 
“cenzūra”, jeigu SLA; preziden
tas pasipriešina šitokių purvų 
talpinimui “Tėvynėje”!

, Tęgti SLA. nariai pagalvoja ir 
pisako, ar jie tiktai tiek teger
bta š8vo iŠHriktų Piltfoftią/tary
bą; kad jie NORf ŠITOKIUS 
PURVUS aWė JĄ MATYTI ša- 
vb orgkriižkcijbš laikraštyje? 
Jeigu taip, tai,' zin3m$š dalykas, 
JųFgėiibrifc labai piiikiėį į£asiėi- 
gėj jūsų išFilikttiš viršinihkuš 
šitaip iškoneveik'damaš ir ap- 
šįitaudydiintaš. Ir Įtiomėl (okį 
gebą reddktbrtattš štraipšnį, ži- 
homii, buvo hušidejimaš slab-

, ?/> S . ; .
Bet ftites Hėhorime tikėti, kad 

SLA? nariai šitaip, į savo viršį- 
ninkita zjuH ir kad jie toleruo
tų tokias iiešvarias atakas pties 
juos savo organe!

/j B K...*., , ;

Karo laltb eksbioži-

6 sužeisti
NEWP0RTp R; I;, kovo 27: 

— Nėwpdrtb Uoste Jiihgt. -Val
stijų karo laivė Kirig (ddstroy- 
jer rųšieš) įvyko gasb 'ekšįjrd- 
izija. Vienas asmuo užmuštas; 
šeši sužeisti

LiėtWoš všiždų vaizdeliai
(Miteų spėčialaiiš korespondento Lietuvoje)

Viiriiatiš srities visi righono- 
riiąi įpareigoti ripferikylį visus ] 
špdžiriš ir gerai siišipažinti su j 
Valstiečių gyveriiihh. .Nė lik su- j 
Šiptaihtl, bet juta ištipFtai para
ginti pavasariui išdUŠta žbmę 
išarti; aįiatati ir gFutf| P^šiti.

Agraribhiai ątšįdėj'ę tahtosi 
taihirita, talbtai, iariaši šii val
stiečiais. .Mišri kalinai, įtdlrųs 
§y^ęnitdjdl« Viepi taiBą tik lie- 
tuViitai; kiti tik. leiikiškai; tre- 
(i gulįiŠltai; bBt jų hiihi^ 'Visų 
viėiitaoš:

—Žėriieš taip riiPža ir ta pati 
taip itaž&i dųbčta!

—Arti; akeli, štli; bet ktlb ir 
ta? . ..

—Mtis bajbitai vieton Štihies 
taikei.

—Mes riėiui’iihe gerų ftaUar- 
įįiį! Neturime net šęklii, karo 
reikdtaW iš iiitaų viską atėmė, 
štai kdimyhaš Bd j bitas ir udbar 
^rttduš parduoda!

— Juta ir įtarus iiep81ibtė! Jie 
savo tėvynę pardavė! Sakykite, 
ar dar ilgai jie čia šeiminin
kaus, ar dar ilgai jie mtisų ra
mybę čia i drums? Girdėjoinc, 
jie ruošė prieš Lietuvą sukili
mų? Ar bus jie skaudžiai nu
bausti? Dėiko iš jų dvarus, miš
kus tdip ilgai hėatįiiia.

:—Jie irius agittloja; jie ihuiris 
įsako neklausyti lietuvių val
džios! Jie mus įkalbinėja neim
ti Lietuvos valstybės pasų. Jie 
mums sako nesirašyti lietuviais.

• (

Kunigai bažnyčiose ragina mel
stis už Lenkiją ir dergia Lietu
vą! Kada jie bus sudrausti? ka
da iries sulauksime gerų kuni
gų? ...........

Tai įkyiųs, bet visomis kal- 
bomiš kalbančių valstiečių vie
nodi klaušiiriai!

—žemės, daugiau žemės!
O tiė norai labai kuklus.
Štai vieriaihe kaime valstie- 

’čiai’ &usįrįhkę pasakoja agroho- 
rinii, kaip-jie šiinkidi visi verte-

. •• ■» t J <j»i, gyveno ir sunkų vargų var
go. ,

—Duokite žemės?
—Bet j tisų apylinkėje neša

uta dVarų! Atkerta jibmš agro
nomas. v

—Štai musų kaime yra vie
nas, kuris turi aštuoniolika ha 
žemės, butų galima jį padalinti, 
vistik kokia dalelė ha kiekvie
nam tektų. Geriau kaip nieko! 
, —Vyrai, juk tai maža, — sa
ko agronomas. — Jus kiekvie
nas turite turėti po aštuoniolika 
lia! f

—:Tai butų jau labai gerai, 
bei kur imti?

Visų akys žiba ir kartu gal
voja, iš kur tos žemės paimli, 
jei jos čia apylinkėje hera.

—Teks kai kuriems Iš čia iš
sikraustyti, lenais toliau kur ba
joro guštos esama!

—-Tai bus koks ttisdešiiiits 
kilometrų, toli, bet kas daryli? 
Kaip reikės kelsimės, kad lik

• .■ ’J ’* > '♦

žemės butų!
Jau eina stiprus ginčai, kain 

geriau iš tos vietos išsikalti. 
Reikia surasti išeitį, kad visi 
butų patenkinti. Išeitis rasta, 
visi jaunieji ūkininkai gali kel
tis ir toliau — jie ir kitUr pri
pras, o senesni pasiliks savd so- 
dybęse, jas kaimynų žeme pa- 
sidalirię.

Ir plaukte plaukia prašymai į 
įvairias įstaigas.

—žemės, žemės!
Naktimis nemiega, dienomis 

sunkius uždavinius sprendžia; 
Ginčijasi, nerimauja, vienas ki
tą skundžia, kad tik žbriies ga
vus!

—Mes dirbsime, įneš dienas 
naktis savo laukuš saugosime; 
juos .arsime,, akėsime, agrono
mų klausysiirie, tik ihuhls že
mės Aliokite!

—Lietuva bite titrtihga ir: ga
linga, lik duokite mums žemes!

Ir ciiia gdršdš ir skliiida gan
dai, kad pavasaryje , jau žėhiė 
bus tidiiriama!

žentai

• Lietuva jiems visiems brangi, 
nes jie tikisi žemės gausių! že
mes gausių ir daugiau bajorų 
nebusiu!

-—Žemės!
Šimtai, tuksiančiai pasiryžę 

savanoriais stoti į Lietuvos ka- 
nuomenę, kad tik žemės gautų!

—Žemės!
O jie ryžtasi šventai ginti Lie

tuvos sienas, kad tik gautų že
mės! • • t > • »
, —Tik jiems leiskite, jie vie
na akimirka visus kaip vienų 
bajorų iš Lietuvos išvys ir sau 
jo žemes pasidalys!

Žemė! Tai auksinė Vilniaus 
srities bajoro nualinto valstie
čio svajonė! .

Žemė!
Žemė, tai visa Lietuva, lai 

mylimas kraštas tam valstiečiui, 
kuris tikisi los žemės gausius!

Žeinė!

Lietuvos gyvenimo įvykiai
JONAS VILKAITIS

V.K.R. Vyriausiojo Komite
to Narys.

Visuomenininkas p. Jonas 
Vilkaitis gimė 1888 m. Kybar
tuose. Pradžios mokslų ėjo Gri
škabūdyje ir V. Kudirkos Nau
miestyje. Toliau mokėsi Mari
jampolėje ir Petrograde, kur 
studijavo psicho-neurologijos 
institute pedagogikų ir psicholo
gijų ir istorijos mokslus.

Petrograde p. Vilkaitis moky
tojavo Petrogrado Liaudies U- 
nivcrsilete, o vėliau mokytoja
vo Rygos lietuvių mokykloje.

vo Tauragėje komercijos moky
kloje ir mokytojų seminarijoje.

Platesnį visuomenės darbų 
pradėjo Rygoje, kur aktingai 
dalyvavo lietuvių ruošiamuose 
vakaruose, lai kaipo vakarų 
rengėjas, tai kaipo vaidintojas 
— artistas.

Pono Vilkaičio rūpesčiu Ry
goje įsikūrė Lietuvių švietimo 
Draugija — “Giedra”. Čia rusų 
žandarų jis buvo suimtas už po
litinį veikimų ir padėtas kalėji
me, kur atsėdėjo kelius mėne- 
šittš. Po to buvo iš Rygos iš
tremtas.

PelrOgrdde p. Vilkaitis keletu 
mėtų bilvd Lietuvių Studentų 
Draugijos valdybos sekretorium 
ir, be to, dalyvavo keliose ki
tose Petrogrado lietuvių draugi
jose.

Po bid. Karo mokytojauda
mas Tauragėje, p. Vilkaitis bu
vo ir apskrities .valdybos pirmi- 
nirikaš. Čia jo pastangomis bu
vo įkuria daugiau kaip 40 pra
džios mokyklų, komercijos mo
kykla, mokytojų kursai ir vė
liau — mokytojų seminarija. 
Tauragėje jis įsteigė visų eilę 
kooperatyvų, aktingai dalyvau- 
dariiaš Lietuvos kooperatininkų 
darbe.

lt)26 metais buvo paskirtas 
Savivdddybiiį Departamento di- 
ffektbridm. 1(J28 metais p. Vil
kaitis šudrganizavo Kauno Mic- 
stb Ligonių Kasų, kurios direk
torium buvo ligi 1934 m. Kau
ne visų laikų darbavosi ir dar
buojasi šiuose kooperatyvuose: 
“Paramoje”, “Raidėje”, Ap
draudimo Sąjungoje “Koopera
cija” ir kituose. Tuose koopera
tyvuose nuolatos renkamas į 
valdybas arba į revizijos komi
sijas. Be kooperatyvų, jis yra 
valdybos nariu Lietuvos Vaiko 
Draugijoje; Lietuvos Motinoms 
ir vdlkdrRs Ulįbbti Organizaci-

Kraštui Remti Vyt. Komiteto 
^diqyD8J^;
. liėlMlil sjiiitftfejč tf. 
Vilkaitis dalyvauja nuo lUOli 
melų, rašo .slraipshiiis, feljeto
nus, žinias. įėridrddarbiauja pa
žangioje spaudoje. Redagavo 
šiuds UikFaščius: “Mokyklą”,

Tai dienos rūpestis, tai lasai 
klausimas, kuris, dabar kiekvie
nų Vilniaus krašto valstietį var
gina.

Nenuostabu!
Dvarai tūkstančiais ha žemės 

valdo, tasai valstietis, visviena 
kas jišdi nebūtų: lietuvis, len
kas, gudas vos kelis ha žemės 
valdo, o kartais ir to neturi. Jo 
žeriiė lai pelkynas, smiltynas, o 
Bajoro dvarininko kalnelis, lau
kos, juodžemis!

Ir štdi Lietuva pasėjo viltį, 
kad tašai valstietis tos žemės 
gdtisiąš!

Gadsiųs žemės nemokamai ir 
jisai jos busiąs tikras savinin- 
kaš ir valdysiąs kaip tinkamas!

Jis busiąs žymiai didesnio že
mės sklypo Savininkas!

—Žemės, žemės!
Zuja Lietuvos agronomai po 

Vilniaus kraštą, lanko valstie
čių pirkęs, kalbasi, tariasi kas

r

<

jų derlingesne padaryti, o iš vi
sų tik vienų atsakymų girdi:

—Žemes, žemės!
—Vistašpats

kuri prieš did. karų ėjo prie 
“Lietuvos Žinių”, “Aušrinę”, 
“Darbo Balsų”, “Savivaldybę”, 
“Darbų ir Sveikatų”, “Talkų” ir 
kilus. Nemaža yra rašęs Lietu
vos ūkio ir savivaldybių klau
simais ir užsienių spaudai įvai
riomis kalbomis. Kurį laikų p. 
Vilkaitis bendradarbiavo Užsie
nio Lietuviams Remti Draugi
joje ir techniškai paruošė Pir
mų j į Pasaulio Lietuvių Kongre
sų Kaune. Spaudoje pasirašyda
vo ir pasirašo įvairiais slapy
vardžiais.

Prie Tautų Sąjungos Darbo 
Biure Gen'evojc buvo paskirtas 
Pabaltijo Valstybių socialiniams 
klausimams ekspertu — kores
pondentu. Dalyvavo įvairiuose 
tarptautiniuose kongresuose ir 
konferencijose savivaldybiąj li- 
gąnių kasų, koopęrulyvų iP k t. 
klausimais. Kurį laikų būvo Pa
baltijo Valstybių ligonių kasų 
sųjungos sekretorium.

Dabar p. Vilkaitis dirba įvai
riuose kooperatyvuose ir kitose 
visuomeninio pobūdžio organi
zacijose ir bendradarbiauja

Iriems Lietuviams Remti Drau
gija sudaro savo veikimo planų 
ir išeina į tautų su atsišaukimu. 
Draugijos tikslas yra rinkti iš 
visos lietuvių tautos talentais 
ir gabumais pasižyminčius 
žmones, dėl neturto negalin
čius mokytis ir sudaryti sųlygas, 
kad jie galėtų išeiti mokslus ir 
tapti naudingais tautos nariais. 
Kol Lietuvos valstybė galės pa
tikrinti kiekvienam, kad ir ne
turtingam, bet mokslo veriant 
lietuviui sąlygas pasiekti moks
lų. Draugija kviečia kiekvienų 
kilnios valios tautietį pagal iš
gales padėti jai siekti tikslo. 
Daugiausiai draugija paramos 
tikisi iš bevaikių šeimų. Prijau
čiantieji draugijos tikslui, gali 
padėti įvairiais budais: 1. Pa
imti gabų mokinį visiškon sd- 
vo globoti, patikrinant tinka
mas moraliheš ir materialines, 
sųlygas jam gyventi ir mokytis. 
2. Paskirti stipendijų arba ilga- 

v

v'

kslcivį savarankiai' arba drau
gijos bendrabučiuose pragyven
ai ir eiti mokslus. 3*. Apsiimti 
moksleiviui duoti vienų iš šių 
dalykų: butų, maistų, drabužius, 
knygas, mokslapinigius ar k t.

rainos vienkartinėmis ar perio
dinėmis aukomis. Pdgal draugi
joj įstatus, viši, bbl kuriuo čia 
nUtodytu Budu padeda clrdugi 
jai, tampa tos draugijos na
riais.

Draugijd pasižhda iš savo pu
sės stengtis, kad jos pasiūlytie
ji kandidatai visais požiūriais 
butų verti kilnių aukų ir pa
slaugų ir kad ateityje pateisin
tų juos dėtas viltis.

; v • i / M V*
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Iš Pietų Amerikos
- ... w , ;r>i ttr-t

J. J. LazdausRas

degantis laivas
Vokiečių karo laivas “Admitftlas Graf viii UfŪfc- 

j — Ktito bortt- 
Vienas prieš tris. —- 
- Kitek žuvd alriglį.— 

Vokiečių karo laivas “Graf von Spee” tarnavęs Vo
kietijai, bet ne Hitleriui. — Anglų laivki naudojo ko
voje apakinančius gazuš. — 
Simpatizavo vokiečių jurinirikąins.
ninkus žiūrima su panieka. — Laivo “Graf vOn Spee” 
padegimas ir jo kapitbnd Hahz Langsdorif didvyriš
kumas ir mirtis, etc. etc.

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

vajuje. — Nelaimingoji gruodžio 13. 
bos j Urugvajaus teritorijų. *rk- 
36 vokiečiu jurininkų laVonai

Urugvajaus visuomenė 
T" l

ninkus žiūrini a su panieka. — Laivo “Graf vbn Spee”

karininkų Belaukiant
Pirmą valandą be 10 miau

kiu laiku, kada bus taip tamsu čių, prie uosto kranto pludu- 
jurbj, kad nors su pirštu durk|riuoja “Admirolo Graf von 
į akį, ir neatspęsi kas dūrė. VoliSpeė” valtis, SU keliais vokiečių 
tai tdii pdHiatyti kur jis plauks,'jurininkais, laukiančiais savo

(Tęsinys)
Reiškia, kreiseris išplauks to-

arba kaip jis vlėiiaš kailšls su 
dešiftitliiii; už jj didėšnių ii- ma
žesnių; Idivų, šudardnčių šąjun- 
ginidkų blokddą. Niekas iiegal- 
vojd, kdd kartdis gali Bdbuklų 
granatos kristi smalsuoliams 
ant įdlvų, jei jau įvyktų karo 
laivij kova tokioj dištanbijoj: 
jog tą kdviį bjitų galimd Stebė
ti šlovintiems ant juros kFanto 
Tai jaii bits rie fdblbblo rung
tynės; br»e kurilj urugvajiečiai 
taip labai pripratę! Tai 
daug didesnė velniava!... 
kodėl nepamatyti?

bus
Tai

BARRICK’S
PAINI STORE

6050 Š. ilalsfed St.
Piritą ,$$05 So. Kedzie Avė.

karininkų, kbrie, matyt, tarny
biniais reikalais siikiiičjosi po 

J « 4 - . < » . • * i •• f

tylontevideo miestą. Kada pa- 
klduseme valtyje sėdinčių ju
rininkų, kokią valandą išplauks 
“Ad. Graf voii Spee”, visi pa 
purtė galvas,, duodami suprasti, 
kad nežiną arba negalį sakyti. 
Be abejo, klausimas buvo be
reikalingas, nes įšdkymą apie 
laivo isplauKimą žino tik laivo 
vadovybė, ir eiliniai jurininkai 
apie tą įsakymą sužinoti negali 
iš anksto.

i , J*- '• ' • • ■ ■■ • ?

Laivo kbmendaritas mieste
Iki pirmos ^valandos, laivo 

komanduotojas, kap. Ifanz 
Laiigsdorff, tebesiranda mies
te. Šakoma, kad jis randasi Vo
kiečių atstovybėje, kurioje tu
rįs slaptą posėdį su Vokietijos 
diplomątaiš, skirtais Urugvaju
je ir Argentinoje. tralinyts 
daiktas, kad iš čia tariamasi su 
Berlynu, informuojant vyriau
sybę apie esamą laivo kritišką 
padėtį, ik jaukiama gaĮlitino

Vurime Visokių . f #
REIKMENŲ!

šiemet namų dabinimo , ir 
pataisymo klausimus spręsk 
greitai ir lengvai—pirk vi
sus reikmenis iš patikimos 
malevų ir sienų popieriaus 
krautuvės, kur turite p Ubą 
pasirinkimą reikaiaująriių 
dalykų. Ateikit pąs,. mus 
geriausios rūšies popierių ir 

r,malevu — nebrangią kaina! 
RENDŪOJAM—.

Siėmį bopieridnls niiimti ir 
grindims šveisti. mašinas ir 
Edžeriūs. Instrukcijos dy-

TIK PASAUK
Eriglfeivbbd ges?
ATDARA VAKARAIS: ANTR.

. KEJV., Š^ŠT.
Sekmadięnį iki pietų ,( 

(Greito pristatvmo patarna
vimas).

ir skęsti, ar 'ditotis interilubti?
Vokietijos ambašadorius Ar

gentinoje; prieš dvi valandas, 
davė Idikraštihihkdmš suprasti, 
kad “Admirolas Graf von Spee’’ 
iš Mdntevideo libsto plauksiąs 
į vienoj kaimyninės vdistybčs 
uostą. Į Argentiną?

• z - 4 d /P * ■ •

Atlanto ir La Platos žinovai
Prieš dvi diciiaš pašklidb, 

gandai, kad “Admirolo Graf 
Von Spee’’ karininkų tarpe ran
dasi du kdrininkai, kurid 
smulkmeniškai pažįstą visus 
įlietų Amerikos valstybių uos
tus ir Atldnto varidcilyrią bei La 
f’latbk upį. iČo^iu biidū? Vie
nas iš jų yra buvęs kdrinittku 
kėlėivinlamb . vokiečni laive 
“Cap Arčdria”, kuris ilgą laiką 
pldukiojb tarp Vbkibtijoš ir 
Piėtlj Amerikos valstybių. Čia

ninko kišenėj, su šimtais kopi
jų ir nuotraukų paliktų Vokie
tijoj-

Antras paslapčių žinovas, tai 
buyįs prekinio ... vokiečių laivo 
“feibnte kaseliai” kapitonas, di
dėlis žinbvds Argentinos uostų 
ir laivyno pašlap^itį ir, kas 
svarbiausią, žinojo visus po- 
vdlidėdldidš kanalus bei povan
denines kliūtis, apie kurių gęo- 
dkafibę padėtį buvo geriausiai 
dominuojantis ekspertas.

Be oficialių žinių
» ‘ .s J . . ■< .. .-rJ . ■

Iš Lbndono, iš Vašingtono, iš 
Bs. Aires ir iš kitur atplaukia 
didžiausios žinių bangos. apie 
tai; ką paUafė, ką daro ir ką 
darys Urugvajaus vyriausybė. 
Laiktdštihidliai Veržiasi į Mi-j 
nisterio Pirmininko, kancleri ją, 
iėškb Užsienio Reikalų Minist
ro, bet nieko gero hepegą... visi 
ministefiai pasišlėpė, tik ,$er 
rakto skylulę juos galillia pa
matyti sėdint už stalo ir rūkant 
sdvo kabiiietuose. šiaip jie kaž
kur išvykę... ir pasimatyti ne
galima. čia, Urugvajuje, mes 
beveik be žinių apie tai, ką da
ro niusų valdžia, gi Londonas 
ir Vašingtonas — “viską žido”. 
Anglijos ir Vokietijos atstovai

Anglijos, ministeris Urugva
jui, Mr. Milington Drake, va
kar vizitavo Urugvajaus Užsie- 
iiib Reikalų ininištOrį, o po pie
tų Tūrėjo du pasitarimus su Dr. 
Guani.

Iš savb puses Vokietijos mi
nistras taip pat tutėjo pasitari
mą sti Urugvajaus kancleriu, 
bet ką jie kalbėjo — paslaptis.

i : 4 I . '✓*. . .i k . K • » ,♦ t. » t ... t

Gal Urugvajus protestavo?
Sklihda gandai, kad Urdgva- 

jdus vyriausybe pasitintiisi pro
testo Uotą Anglijai ir Vokiėti- 
, ai dėl įvykusios karo laivU ko
vos Urugvajaus vandėiiyše ir 
atižymą netitraliteto. Ęėt Uru
gvajaus Užsienio Reikalų mi
nistras tų gandų nei užginčino, 
nei patvirtino.
>•'. :• .. i i •, . .. , :

Kada išplauks “Admirolas Graf
ton $pfeė”?

Šis klauširiihH buvo pastaty- 
ias Urugvajaus Užsienio Rei
kalų ministrui, bėt nbbuvo ga- 
ima gauti atsakymą. Iš kitokių 
šaltinių sužinojome, kad “Ad- 
iiirolds Graf von Špėb” iš
plauksiąs šiandien 20 vai., reiš
kia gruodžio 17 dienos vakarė, 
<ada jau btiš višai tairišii. Iki 
2 vai. i'yto padėtis visai neaiš- 
ei; tėnka operuoti spėliojiiiiiaš 

‘.ir yiship kęiherilubti. Galų galo 
patyrėme, kad, einant Haya su- 
tdrtiidi, “Admirolui Graf von 
Spėe” yra duota teise išbūti 
Mbntėvided Uoste nedaugiau 
kaip . 712 vai., o paskiii — iš
plaukti, ir platikti kur tik nOri:

.< ..U;-.; 4. . ■ .

Anglijos laivai išplaukė į
Bš. Aires

Kur geriau pirkti?

vdiiiiha įiii labai švaHitĮš likto
riai: nrelcitį Otriausia kdM'fc.*

Daugiausia Sutaupysit
i'e ir

ti pihib p&tėrikmirijb.

į šlofa kidht&vį1, žibo,

limai žemiausios ir kad pafar- 
nivlftiŠš įfi’dfi^iškdš ir JaįtlKi- 
mftš. Jos Hie^Štš fflSwist 
StdHsį hbs iiiio ią faktą, k!ad 
tol kFaiilįyŽš šiiitaird 5’6'o įldi’ių 
orgdidlzibiį& Ir jos yM $Sfe§lai 
apylidkeše jššiskirščiusios, kad

.'K- y •-visiems geriau patarnauti.
Bet šeihiiHliikėš gdli dar ne

žinoti .to, kad jos prisideda sa
vo dalia prie tų sąlygų, kurios 
jas remįą netiesiogine prasme 
įr jos prckiaųdamos su nepri
klausomais prekybininkais save 
remia. Mat, apylinkės gerovė 
priklauso nuo nepriklausomųjų 
prekybininkų skaičiaus ir jų 
prekybos išsivystymo. Kur tik 
rasi gerai išsivysčiusią nepri- 
kląusdiną prekybą, ten rasi ir 
pažangią bei gerai išsivysčiusią 
apylinkę. Ten namai geresni, 
bažnyčios geresnės, mokyklos, 
parkos ir t. t. dėlto, kad išleis
ti pinigai nepriklausomoj pre
kyboj, didumoj pasilieka apy
linkėje, ko id?ra, kada prekyba

Bet Mid\Vešl Stbrfes yl’a di- 
džidllšia kobpėratyvi Obgaiiiža- 
cija Amerikoje. Turi niidSavUš 
sandėlius, perka prekes tiesiai 
iŠ gamintojų ir dirbtuvių 
stdnibmenomis ir veikia moder
niškais pamatais, kaš ją įgalina 
sŪvų pirkėjus aprūpinti ekono
miškiausiom kainom. Be to, ta 
organizacija Susidaro iš nepri
klausomų krąutuvniilkų, . kas- 
taipgi, apylinkei neša didele 
naudą. % ,

Ir tąip tad, šeimininkė pirk
dama MidwestJ Store, žilio, kad 
čia ji gauna" i'ėškpmą patarna
vimą, prekes kokių nori ir 
kainas v— kurios yra žemiau
sios. (Skelb.)

..— ..•.•u—•<;
d'dfrili’dlu Šcliroedėr; bet ką kiti- 
Bejd — iifėilas bežino;

. Turime vis^ eilę • 
LANGAMS , UŽLAIDAS 

Nominale.. kaina

Kovo 31
rvvks -**

NAUJIENŲ
METI NtS

ŠdKoLu 
SVETAINĖJE 

2343 SO. KEDŽIE AVĖ.

gaiš vis.uoineųes sluoksiilūis, ir 
Urugvajaus lalvyilo kūtininkii 
tarpe yra. daiigel karių balia- 
vojęs, ir įsikaiišę visi pas mer
gas ėję. Be bbbj'o, iliekdd iš jo 
Įlipu rieiššpruRo, kad. jis pri
klausė Vokietijos karo laivynui. 
Visuomet persistatydavo kaipo 
prekinio Vokietijos laivyno ka
rininkas, ir daugiau nieko. Ir 
buvO visilbinet tiušlteįk^š net 
dniikaHniai^ buvb paęifistaš a 
k Staliri... Kas gi galėjo netikė- 
tl, kad Stalinas priėš metai lai
ko buvo didžiausios (kokį di- 
dlirtią tik gdlimh įšlvaizdttOti) 
demokratijos ir pącnižmb šąli- 
nihkaš it, net didžiausias va- 
ddš? 4:1;

ja,.gi so.ci^lištų vddai - 
rializmui ir karų prbpag&itduL. 
“NėOijvb” pagrindo neliktdi ir 
tam “Cap Arepuo4’ karininkui, 
kdlėi paaiškėjo;, kur štfvd bu
vo pakastas, kolei paaiškėjo 
kad višų Plfetų Amerikos Uos
tų ir Uo^tclTų šniulkmėhiŽka

> kari-

ddš? “Visi’’ tikėjo, kad Stalinas 
taikai ik* dertidkratljai tUfiiįiu- 
ją,.gi socidiištų vadai — impe-

x, . 4 ,j J - zrvr m uLJ.r uolienų smuiKineGarsinkites “Nonose išdirbti plunki randasi to

(Duųuesa, Natia, Margot ir 
Higland Princėss) stovėjo Mon- 
tbVideb ifdšie, riėtoliiiįdiš , “Ad- 
mirdlb Graf vbii Špeė”. Urug- 
vajatiŠ vyriausybė; lyg ką tai 
blbgo iiuj.S’ųsdairia, įsake šieimi 
anglų laivams apleisti uostą. 
Viši kėturi išplaukė į Bš. Aires; 
krdsto Adsau^oš Mikisfrdš pa- 

dkrb iiispėkcihį laivyno 
apžiūrėjimą '

v.... /.4- -» . ,

Gruodžio 17 d. Urugvajaus 
Krdštb Apsaugos Mlništras pa
daro generalinį laivyno inŠpčk- 
biiiį apžiufčjlrną; ktifib liielu 
turėjo pasikalbėjimą su vyr. 

--------------- 1------- -------- -

iiiaš blivo ryšy j b šU liudnti ib 
jjiivojiiigii “Admirolo Gbaf vbii 
SĮiėc’’ likimu.

Apie “Ad. Graf von Spee” 
ruošimąsi pabėgti x

ŠKliiida ^ilndlii, kdd Šąjiihgi- 
iiibi<U karb laivų bldkdda, išrl- 
kiiibta pei’ Liėfttvą riidehš inetu 
ŠkrėiiUtihčlų «gėfvių pavitlUle, 
Idtlkte išplaUkšiSiitį iš Mbiit^- 
'vldėb tidšlb vokiečių kdrd lai- 
Vą “Ailinirolą Graf von Spee”, 
ir ktid Įidstardšlš lufįš iiriiitifi 
galimybė blokada išjUbkiMUi, 
ištikilRdhitiaš iš Lii Pigia į 
bk^an^; Jei basihgtiddšią§ nSk- 
tiČŠ iainšUind ir pg'slaptih^u sa
vb išvykiiiiii iš Mblitėvideo lioš-

M ,
Gdlifha valyti ždtl^s &i*b,a ( 
virtiiš. Labai tinka dėl už
kabta TavėrHb'iris. TS®

>šo ir 
difbi-

mai

;134 ..
1% Šo

iibiilii dižiibš nlelii.
Kad hepabeglų...

Šidiktich; gtdodžicj 17 8'4 įib 
įiietų; buigšiš 72 vai; tėrmiiia's 
“Admirditū Graf vbii Špeė” gy- 
vchtl MbHteviclėd ttčšte.

Bet kdl baigšiš; tai dttr gali 
Viškb būti; Gali įgbėgli; ries tli- 
ri dai' laiko iki 9 vai; vakavo, o 
dšthhtą vgliiildą jati tliinšii, 
ypač juroj bė clėkttoš šviesos. 
Pašitiatiddddmdš tuiiišiiiiia gali 
išvykti iš uosto, niekam/, apie 
lai nępranešdanias ir neatlikda
mas reikalingų forųuilųmų upš- 
io .administracijoj. Kact visa tai

"'“S-,, 
laivelis “Layęlleja patruliuo
damas ^bkinėjasi aplink “Ad
mirolą Graf von Spee” . ir apie 
jo kiekvieną ^pasijudinimą tei
kia žinias Montėvidėo uosto 
adriiinistrdęijai, o čia;., laukia' 
^fisis išicipĮięs sąjungininkų 
įšprohiižaš, lįuns turi atlikti sa- ’ > >• -uvo misiją;.,

(Bus daugiau) a >

cIa 'GAuNAtĖ Geriausios kokybės 
VALGIUS ... ŽEMIAUSIA KAINA

■ • - - < • • • j '• ■ ■■» ----- *• a

Puikiausias Smulkusis Gryriiį Uurokų

ČUKRliScr«a 1081.47 c
—jU       _________________________________________________________________ __ ____________________ ■ •

“WILSON’S” Laurel-Leaf (

TAUKAI SV. pak. H
“DINfi MobRE” jieef Slew . —’ Ž4 tfnč. ken. ijc
^blNTt MOblfrE” borhed Beei and babBage 24 iltie 23c 
“EiLMDALE” Yėiiow Cling —————————,
PYČIAI Pidtistytl ar pusės Žl/, ken. 170
“KLlvtDAijE7’TAnkštybi Birželio Žirniai No. 2 keh. 2~už 19č 
“ELSidALE” pjaustyti žalios bujios . Ko. 2 kėh. 2 už 19c 
“JUSTlCE” Toinato Sunka Did. 46.tihc. keh 150

GRAFE JUICE kvt. būt 41
Šokoladinio ar Paprasto Skonio
O V ALTINE did. 59c mažas. 33«
‘‘LIPTON’S” delfdho Leibelio
jhdttšAfm 

rušiij 3 ken. 23^ 
“^eB ckdsTŠ”. Špagiiėtii ar Macaroni Did. pak. 2 už 17c 
sMvi^Balai šv. keri. iŠc 3| Šv. ken. 47^ 
ARGO ,Coru ar Gloss Starch sv. pak.
Pųįkųė. $vįežk Kalifornijos
KOPŪSTAI .

did. 176 mieros tuz. 25* 
r“ČAMY” "Muilas 3 už 17$
“LfTĖ^Liiiigų" Valytojas 1(5 u n c. bu I. 1O£
“SWIsk” Šienų“Valytojas- ~ Ž ken.
“LilJŲĘTBO^, BLUF.’rLazi|rka ........ ; . . 2 būt.

PIRKIT NAt JĄ 
Chryjjęr arba Plyįhopth

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
“XJ WILL LIKĘ XJS” 

4030 So. Atčiiėr Avenue
Pitone Virginia 1515

Rėmkite Lietuvišką
Žyduką

.v, Nathan Kanter
MUTUAL ,,LIQUOR

CO. — Whole$ale 
47(17 S. flalsted St 

Tel. Boulevard 0014

“LIPTON’S” Geltono
Jiiėdi Afbatii«•" I...-..' ...

“SUNKIST” Navel
GRANDŽIAI

2 už 15<

“Littlė Bo-Peep’’ Ammohia kvt. 22c 8 unc. būt. 2 už 170
K “RINSO” ~ 2 maži 17c 2 dideli 390

“GOLD DUST’’ 2 indži 9c Did. pak. 150 
r——————

“MAGIC WASHER’’ ,
lc IŠPARDAVIMAS BATHROOM TtSSUb

• NORTHERN . Visbs 5. rolėš 23^

did. fiak. 210

^00 D1KĄĮ Kaą. Savaitę;, Taupykite Musų Kuponus

"• pihk biuo

MIDWEST(- fiS .
STATOME NAUJUS
NAMUS

* S

ssl ISA
>£, iretykitfe mm, gausit geras 
IMAS DYKAI.

“NAUJIENŲ”
Radio Programai 

BAiW„. VĖtiAbs^š žiNidš ir 
IdBMŲŠ PAšiKALBĖJiiflAl.

kiekvieną sekmadienį 
hiio ii:6o iki ,11:30 vai. ryto, iŠ stoties 

W.G.E.S., 136(j kildcycles.

f***" **’< • UH/HG *1 i. ..-A *<*~~~-   ------------- . . ........ .. .....
, VictOr Bagdonas
LOCAl a tONG DIŠTANCE

• t—- MOVING
Pejękraųstom. ^orpičius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kainą. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.
3406 So. ttafsted St.
- .Sauki^Tjpl^tĄft^ę 

y »■. *1w r n----n——".

TFmOAUs
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis,,,ir Hollywood 
šviesomis. . Darbai 
ga^aptųptas.. ,

63r.(l SUt 
Tėl. ENG. 5883-5840

šojikie
■ui*

areus

& 4 J w

RYTINĖ RAD1O 
VALANDA

— iš štbtifes —
< »> \ 1

.G.E.S.
Kasdien nuo Š:30 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto
| r, l< ' ri k i •'

Išgirsit v&lia u šias žibias, 
muzikį . ir kitus įdoffiiiiš 

pranešim uš.
......................... * • " •

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

. f • /< G

NAUJA
MADŲ 

KNYGA

šaltimiero Rytmetinių
. . ..... M. -T’

A 15 fcfcNTŲ
k| |£vorriė ilaiiją madij 

knygą, kurią galite gauti pds 
tpifįs Siųskitę £ayb bf-dėHu4;
S*?^®<V*rT**-3l7*V^****,**w**w**^********^w*-**w **^*5 

NAUJIENOS

LIETUVIŠKŲ 
RADIO

. i; PROGRĄMV
10:00 VALANDĄ KYTQ _ 

------ ■■■■ .................................  ■MII

6912 SO; WĖSTERN A VE. PROSPECT 4050 
j frtl 

$

iišTINE:

1

Vardas.

taleMaL—.

VMhtij*—



r

6 NAUJIENOS, Chicago, III Penktadienis, kovo 2fl, 1940

Kodėl aš išstojau iš 
Komunistų Partijos

(Vertimas iš anglų kalbos)
Kaip man dabar prisimena, 

aš esu tikras, kad aš jaučiausi 
kaip koks kankinys už idėjų 
tuomet, kaip aš įsirašiau į ko
munistų partijų. Musų dįfrbtuvė- 
je darbininkai buvo atleidinėja- 
mi, algos nukapojamos ir dar
bo valandos ilginamos. Man bu
vo įtikinta, kad mano bosas, tai 
tikras dielė, kuris čiulpia mano 
kraujų. Vienų kartų man teko 
susipažinti su komunistu, kuris 
pažadėjo rojų tiems, kurie da
bar susipras ir įstos į komunis
tę partijų. Žinoma, ir aš norė
jau pamatyti rojų, dar gyvas 
būdamas. Tuojau aš buvau ap
rūpintas Markso evangelija (? 
— “N.” Red.) ir buvau prideng
tas kandidatu į Kom. partijų.

Kuomet aš įsirašiau man bu
vo aišku, kad tik visi darbinin
kai, susijungę į kovingas orga
nizacijas, galės pagerinti savo 
gyvenimų. Na, o tuo laiku Kom.

Aukcijonas!
PRUDENTIAL FINANCE CO. 
įsakė aarduop iš viešų varžyti
nių 197 vartotus karus ir trokus, 
būtent:
FORDS, DODGES, CHEVRO- 
LETS, PACKARDS. LA SALLE, 
CADILLACS, PLYMOUTHS 
OLDSMOBILES. CHRYSLERS. 
BUICKS, PONTIACS, ZEPHYRS 
ir kitokius. Proga nusipirkti au
tomobilį savo kaina.

AUKCIJONAS ĮVYKS
Šeštadieni Kovo 30 d.

2 vai. p. p. iki 6 v. popiet, 
ir 7:30 iki 11 vai. popiet

TAIPGI
Sekmadieni, Kovo 31

2 v. p. p. iki 6 v. p. p.
TERMINAI

Įmokėti vos tik ..................... $5
ir iki per 2 metu išmokėti

MAINUS PRIIMAME 
DUOKITE SAVO KARA ĮKAI
NUOJI PIRM VARŽYTINĖMS 
PRASIDEDANT. VISI KARAI 

TURI BŪTI IŠPARDUOTI.
Vartotų karų dyleriai ir speku- 
liuotoįai atsineškite laisnių plei- 

tas ir atsiveskite draiverius.
AUKCIJONAS ĮVYKS 

(koks nebūtų oras)

PRUDENTIAL 
FINANCE CO.

2750 Lawrence Avė-
(Garu šildomam budinke)

Michael Tauber & Co.
AUKCIJONIERIAI

K

Phone Virginia 9780
Mykolas or Elzbieta 

RUDAUSKAI .
HOLLYWOOD INN. Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43-RD STREET 

Chicago, III.
v . . .J

Nepamirškit Užeiti Pas
JOSEPH LEPPA

Visados turi skanių sendvičių 
ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon 
Alus

Daržas Mažiems Piknikams 
(Visos Subatos neužimtos ir vi
sos dienos Aug. ir Sept. atdaros)

82 ir KEAN AVĖ.
Tel. Willow Springs 45.

partija ir atrodė kovingiausia 
iš visų organizacijų. Aš įsira
šiau į Kom. partijų, nes tikėjau, 
kad tokiu budu bus galima at
siekti laisves ir gerovės, kokio
mis naudojasi tik turtuoliai. 
Man iš mano komunisto draugo 
paaiškėjo, kad pagaliau, ir aš 
pavirtau į žmogų, o ne kokį ten 
storapilvį parazitų.

Pirmame susirinkime mano 
mokslas prasidėjo: aš sužinojau, 
kas yra 1). O. ir “agitprop”. “A- 
gitprop” yra tas draugas, kuris 
rūpinasi visų vieneto draugų li
teratūra ir darbininkiška ap- 
švieta. Jis nurodo, kokios kny
gos ir laikraščiai turi būti skai
tomi ir studijuojami; jis parū
pina ir visų literatūrų.

“Tai aš esu agitpropas”, pa
aiškino man vienas žmogelis. 
Vėliau su juo pasimačiau jo 
krautuvėje.

Vėliau man reikėjo priimti, 
taip sakant, priesaikų būti išti
kimu darbininkų klasei ir aš ga
vau narystės knygutę. Agitprop 
man nurodė, kaip suskaitliuoti 
mano mokestis į partijų iš len
telės užpakalyje narystės knyge
lės.

Mano savaitinis uždarbis bu
vo apie $30, tai man teko mo
kėti po $1.50 į savaitę. O kuo
met nedirbdavau, tai mokėda
vau po 2c į savaitę. Prie to, dar 
būdavo pridedama visokie kiti 
mokesčiai: tarptautinei konven
cijai, komunistų partijos spe
cialiems reikalams, “Daily Wbr- 
kerio” palaikymui ir k t. Be to, 
dar reikėdavo pirktis visokios 
literatūros ir laikraščių, ir vie
nų sykį (o kartais ir tankiaul 
i metus, reikėjo mokėti specia
lius mokesčius — visos dienos 
uždarbį “Daily Workerio” va
jui. Po kiek laiko partijoj, aš 
buvau priverstas atsisakyti nuo 
kai kurių reikmenų, prie kurių 
buvau pripratęs, kad išsiversti 
mano savaitiniu uždarbiu.

Vienetų susirinkimai būdavo 
laikomi narių namuose. Kiek
vienas susirinkimas kvėpuoda
vo konspiracija. Išėjęs iš susi
rinkimo, aš sau įsivaizdavau, 
kad fašistas tyko ant kiekvieno 
gatvės kampo. Aš išbuvau apie 
melus laiko niekam nesisaky- 
damas, kad aš komunistas; net 
nei mano mergina apie tai nie
ko nežinojo. Aš jai išsisukinė
damas meluodavau. Kuomet jau 
gerai įsisiūbavau veikime, tai 
buvau laimingas, jei gaudavau 
dvi naktis liuoso laiko savo rei
kalais apsirūpinti.

Vienų kartų nuėjau pamatyti 
savo merginos ir ji manęs klau
sia: “Gal tu nenori su manim 
draugauti, gal tu kitų geriau 
myli, nes jei tu manęs paisy
tum, tai išlaikytum savo priža
dus”. Mes ilgai kalbėjomės ir 
pagaliau pasisakiau, kad aš įsi
rašiau į Kom partijų. O kaip ta
da man pasidarė lengva, kada 
jai daugiau jau nere'kės meluo
ti. Ji pasakė, jei ta partija ge
ra tau, tai bus gera ir man, ir 
ji įsirašė į jų. Partija jų biškį 
skeptiškai priėmė, nes, esu dar 

Į ji neprirengta prie uždavinių 
partijoj. Bet agitprop prižadėjo 
jų išlavinti ir... Viename susi
rinkime ji, juokaudama, išsirei
škė apie Stalino usus. Tas išsi
reiškimas, paveikė kaip perku-

ŽAGARIECll) vakaras
KOVO 30 D., ŠEŠTADIENIO VAKARI

CICERO LIETUVIŲ SVETAINEI
14th STREET Ir 49th COURT

Įdomus Vaidinimas. Smagus Juokai. Dainos, šauni Orkestrą 
Šokiams, Gardus Valgiai ir Gėrimai. Pradžia 7 vai. vak.

Nuoširdžiai Kviečia Rengėjai

no trenksmas, į ten susirinku
sius ir užviešpatavo mirtina ty
la. Ji tada sužinojo, kad juo
kauti galima lik iš Hitlerio, Mus- 
solinio, Rooscvello ir kt. “Mc^ 
kariaujame; lai yra klasės ka
ras”, pasakė jai organizatorius, 
“ir tas, kuris lokius juokus da
ro, yra darbininkų ir darbinin
kų judėjimo išdavikas. Jei mes 
neapginsime Sovietų Sąjungos, 
tai ir mes busime išdavikai, o 
jau jei randame kų nbrs juo
kingo pas musų vadus, tai mes 
verti fašistu vardo ar net Lu.i 
sušaudyti.” z

Vienų vakarų, mums grį, tani 
iš susirinkimo labai pavargu
sioms, aš ir mano draugė bu
vom pradėję gatvekaryje snau
sti. Ūmai mano draugė pradėjo 
kvatoti. Aš panorėjau sužinoti, 
kamedalykas, lai ji man sako: 
“Stalino ūsai, tai dalis darbinin
kų klasės judėjimo! Jeigu esi 
išdavikas, lai tu gal išdavei Sta
lino usus ir sykiu su jais nuė
jo visas judėjimas.”

Vienų dienų ate.na pas man* 
į namus sekcijos organizato
rius, prašydamas manęs paau
koti $20 į taip vadinamų “Emer- 
gency” fondų. Girdi, iškilo kri
zė. (Krizės iškildavo labai daž
nai Kom. partijoje.) Aš .mėgi
nau pasiaiškinti, kad aš neturiu 
$20, lyg durnas aiškinausi: “Už
vakar mano geras draugas, ku
rio žmona laukia kūdikio, pra
šė manęs ir aš jam paskolinau 
$50.”

Organizatoriaus veidas užrau
do, “Tu jam davei $50 ir liesi- 
šarma tini Partijai atsakyti $20. 
Tai ne bolševikiškas nusistaty
mas.”’

“Bet jis man pasiskundė, kad 
jo žmona labai kritiškoj padė
tyj ir kad ji turi greitai būti 
auvežta į ligoninę.”

“Man atrodo,” sakė organiza- 
ioris, “kad mes nieko geresnio 
ir negalime tikėtis iš šiaudinių 
komunistų, kurie negali prisitai
kyti prie Partijos reikalų. Aš 
apvogčiau ir savo močiutę, jei 
to reikalautų revoliucinis judė
jimas.”

Kiekviename musų vieneto 
susirinkime vienas iš svarbiau
sių musų uždavinių būdavo — 
sukelti pinigų. Kiekviename su
sirinkime mes diskusuodavome 
apie žmones, kuriuos butų gali
ma prikalbinti paaukoti parti
jai.

Iš musų buvo reikalaujama 
surengti parengimėlius, — va
karienes, piknikus, ekskursijas 
ir reikalaut iš žmonių, kad jie 
prisidėtų ir paremtų tuos musų 
parengimus. Buvo reikalauja
ma, kad mes rengtume sueigas 
savo nariuose, sukviesdami sa
vo draugus, kur padaryti įžan
gos mokestį ir pinigus atiduoti 
Partijai. Be išnaudojimo savo 
draugų, munfS taip pat reikėjo 
gauti naujų narių į Partijų. Ta
čiau nelabai tas mums sekdavo
si.

Susirinkimai ūždavo begali
niais patvarkymais ir reguliaci
jomis ir planais, pamargintais 
paliudijimais apie Partijos nu- 
veikimus. Man prisimena vienas 
tipiškas susirinkimas: Mes iš
klausėm prastai parašytos pa 
skaitos apie komunizmų, išklau
sėm raporto iš įvairių draugų 
veikimo; vienas draugas buvo 
socialistų susirinkime, bet nie
ko nepešė; kitas draugas buvp 
moterų organizacijos susirinki
me. šis draugas išdavė ilgų ir 
nuobodų raportų apie tai, kų sa
kė kalbėtoja. Tas raportas bu
vo toks įkirus, koks jis buvo ir 
teisingas (šis raportas vėliau 
tilpo viename laikraštyje). Taip 
mes ir sukdavomės lyg kokiam 
užburtam rate.

Komunistų Partijos vadas la
bai dokmatiškas ir užsilaiko to
kioj atmosferoj, kad ir pas Sta- 
.inas negalėtų susilyginti savo 
griežtumu ten, kur partijos da
lykai liečiami. Jei vienas iŠ 
draugų nesutinka su tuo, kųj dis- 
trikto organizatorius sako, jis 
tuojau perspėjamas ir “teisinga 
linija” jam išaiškinamą. Jei jis 
ir' toliau pasilieka užsispyrusiu,

NAU.HENU-aCME Tolephnto
Jacob Surits, sovietų Ru

sijos ambasadorius Franci- 
jai, kuris liko atšauktas.

jis pasiunčiamas į lavinimosi 
vienetų, kur jam aiškinamas 
Marksas ir Leninas. Nei joks 
evangelistas liek nėra didžiave- 
sis Biblija, kaip komunistų va
das didžiavosi Markso teorija, 
kuri buvo “pataisyta” Lenino ir 
praktikuojama Stalino.

Viename Kom. Partijos pa
rengime buvo pakviestas kalbė 
ti tūlas dakl 
litinei klikai
bėjo ne apie politikų, bet apie 
savo profesijos, dalykus, kaip: 
anatomijų ir kt. Savo kalboje 
jis kų lai pasakė; kas nebuvo 
(draugų supratimu) “košei” i: 
šie nieko-jam apie tai visai ne
sakę po poros mėnesių suruošė 
“viešų teismų”, bet nepašaukda
mi jo pasiaiškinti.

Šiame “teisme” vienas drau

gas. Jis jokiai po- 
icpriklausė ir kai-

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
L. ŽAGARIECIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 . N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb.. 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525.yS. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germanis 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blvd.; St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Baiakas—Korespond.. 
1414 S. 49th Ct., Cicero, 111.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

2 WARDO AMERIKOS LIETU
SIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
(940 METAMS: J. Svitonus—Pirm.

4000 So. Talman avė.; F. Žiekus 
—Pirmin. Pagelb., 2554 W. ,40tb 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rast.. 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory 8770. 
Lucille Dagiutė— Finansų rast.. 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvi
das—Kontrolės rašt., 4005 South 
Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė — Kasierius 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T 
Dundulis—Dr.-kvotėjas, 8939 So 
Claremont avė.; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė!; J. Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rašt., 3549 S. Hal
sted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rašt.. 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru
shas — Korespondentas, 3549 So 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemett svet., 3336 Litua- 
nica avė. Chicago. III.

HUMBOLDT P ARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
f940 METAMS: Pirmininkas —M

Grakauskas, 3039 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-oir- 
mininkas — Mike čepulevičius 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu* 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE- 
RŲ KLIUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Matilda Slančauskienė — 

pirmininkė, 10560 Edbrooke Av.; 
M. Naverauskienė — Nut. rašt., 
10320 So. Wa'llace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rast., 10520 So. State 
St.; Paulina Stasiulis — .Kasos 
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
rienė—Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michigan 
Avenue.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMU

Kiauliena Ir Taukai 
Bedarbiams

1 ’* 1 -

Federalč valdžia vakar pa
skyrė Illinois šelpimo adminis
tracijai 645,000 svarus sūdytos 
kiaulienos ir 660,000 svarų tau
kų. Mėsa ir taukai turės būti 
išdalinti Chicagos ir kitų vie
tų bedarbiams.

Gaisras Brighton
Parke

Nuo neatsargiai numesto 
degtuko užvakar po pietų kilo 
gaisras name ties 4224 South 
Campbell avenue. Ten gyvena 
A. Miller. Nuostoliai maži.

NAUJA GENERAL 
ELECTRIC

RADIJA

gas buvo ir prokuroras ir teisė
jas ir... visas teismas. Mirtina 
tyla užviešpatavo musų salėje. 
Aš jaučiausi esųs Maskvoj ir šis 
apkaltintas daktaras koks lai 
griovikas, išdavikas ar šnipas, 
kurio likimas tųęi. būti — mir
tis. Pagaliau organizatorius iš
nešė nuosprendį: “Daktaras yra 
kaltas. Jis savo prakalboj, neva 
aiškindamas anatomijų, provo
kavo rasių neapykantų, įrodinė
damas, kad juo^lyeidžių anato
mija daugiau panaši į beždžio
nės, pavyzdžiui, uoslė, negu į 
balto žmogaus”.,. Aš nusišluos
čiau prakaitų nup, kaktos ir, nu
ėjau prie lango. Dangus buvo 
giedras ir Amerikos miestas at
rodė ramus visur, išskiriant šių 
svetainę. Taftie momente aš pir
mų kartų pats prisipažinau; kad 
aš gailėjausi esųs Partijos na

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.: 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.: 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis. 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al; Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU- 
GYSTĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200 

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua- 
nica Avė., A. Kaulakis — Nut. 
rašt., 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rast., 3534 S. Lowe 

1 Avė.;1 Z.' Grigonis,—-Kontr; rašt., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.: J. 
Rachurias—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka. 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vak dieną, Lietuviu Auditori
joj, 3133 S. Halsted Št. Į drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Begen — 

Pirmininkas, 3442 S. Union Avė.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rašt., 3220 
So. Union Avė.: Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ace St.: Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rašt.. 3400 So. Union Avė.: Petras 
Balsis—Kasierius. 5653 S. Throop 
St.; Leonas Laudanskis—Maršal
ka. 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai jvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:30 vai. vakaro, Chi
cagos Lietuviu Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

rys. .r
Mano pasitraukimas iš Par

tijos buvo lėtas, bet galutinas. 
Visų laikų man esant partijoj, 
aš neturėjau laiko draugams, ne 
partijos nariams, neturėjau lai
ko skaityti literatūrų, kitokių, 
negu agitacinę, kurių skaitant 
'negalima rast jokio pasitenkini
mo. Mano protiškas lavinimasis 
buvo apleistas. Iškilmingumas, 
kokiuo Partija riša kiekvienų 
problemų, slėgdavo mano dva
sių. Man sunku būdavo įsitikin
ti, kad revoliuęija jau visai ar
ti. Betgi kiekvienas susirinki
mas buvo vedamas taip, lyg 
kad jau būtume revoliucijos iš
vakarėse. Mano asmeniškos lai
svės suvaržymas kartais būdavo 
beveik nepakenčiamas. Kiekvie
nas mano veiksmas turėjo būti 
pagal “Partijos Linijų”, kuri iš 
anksto nustatyta Komunistų 
Kongreso Maskvoje ir kuri tu
rėjo reguliuoti mano jausmus 
ir gyvenimų. Tie visi dalykai ir, 
svarbiausiai, paminėtas daktaro 
“viešas teismas” paakstino ma
ne pasitraukti iš Kom. Partijos.

Idėja, kad visi darbininkai 
susivieniję išlaimėtų sau geres
nį ateitį, man ir dabar yra 
brangi; bet kuomet man paaiš
kėjo, kad mano priklausymas 
Partijoj reiškė veiktr po demo
kratijos priedanga — už dikta
tūrų, tai tas siūlas, laikęs mane 
judėjime, tuoj nutruko.

Aš buvau įstojęs į Kom. Par
tijų, kad išsikovoti laisvę ir ge
rovę, o iš jos išstojau, kad įr 
vėl bučiau laisvas kapitalistinėj 
demokratiškoj šalyje.

1 Anonymas

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Pirm.—Antanas Povilonis.

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna. 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas

ŽEMAIČIU KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis. 4553 S. 
Talman Avė.: Vice-pirm.—J. D. 
Siman’s. 2520 W. 70th St.: Sekre
torius—Vytautas Uznys, 3232 So. 
Emerald Avė.: Iždtninkas—Paul 
Petraitis, 812 W. 33rd St.: Fin. 
‘rj’št.—Antanas Rudokas. 4547 So. 
Washbmaw Avė.: Iždo Globėja— 
Julia Petraitienė, 812 W. 33rd St.

T TETUVTŠKOS TEATRALI Š K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. —

Frank Aušra. 3949 So. Artesian 
Avė.: Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 3949 
So. Artesian Avė.: Fin. rašt. — 
Anna Allen. 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkenas. 2547 West 
45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kasierius. 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas: Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie- 
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Onulskis. Teisėjas Josenh Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
nis: Dan J. Smith—korespond., 
2449 Fullerton Avė. Susirinki
mai laikomi kas antra sereda 
kiekvieno mėnesio Hollywood 
svet.. 2417 W. 43 St.

išduoda tobulą balsą be jokio 
zirzėjimo, gerai pagauna mažą
sias stotis ir veikia trumpąsias 
bangas be vielų. C A

Kaina ....................
Elektrų inis Fonografas rekor4 
dams groti su taja radija ir 20 
rekordų DYKAI. Kitas geras pir
kimas GENERAL ELECTRIC ra- 
dijos su fonografu krūvoje, pa
dedama ant stalo, verta dusyk 

“■ “............>39.50
ir 20 rekordų DYKAI. $1.00 te
reikia įmokėti.
Mažutės GENERAL ELECTRIC ‘ 
RADIJOS po .......  $g i

4415 So. Francisco Avė.; Bronė 
Laucidtė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila. 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

.TONTŠKTF.ČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.: 
Vice-D’rm.— Viktoras Kazimerai- 
tis. 4030 So. Campbell Avė.: Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas. 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; kontrolės rašt.—

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., 6504 So.

Rockwell St., tel. Rep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirm., 1947 Des- 
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rast., 1227 So. 50th Avė.. Cicero 
5395; F. Mikliunas — Fin. rašt. 
4917 Camenskey Avė., Laf. 1152; 
F. Margevičia, —: Kontr. rašt., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. šerpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards. 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—^Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

JAUNU LIETUVIU AMERIKOJE 
TAUTIŠKO' KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas Rūta —

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Wąlter Dulevlch — Kontr. rašt. 
8728 Harper Avė.; Juozapas BaL 
chiunas—Kasierius. 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Punis — 
Apiekunas kasos, 3202 S. Eme
rald Avė.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekunas ligonių, 7104 S. Eme- 

’ rald Avė.; Povilas Petraitis — 
'Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St.

M. Laučienė, 1118 E. 65th St.;
Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. — 
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną menes, 1:30 
vai. popiet, Hollywood salėj, 2417 
W. 43rd St.

MORNING STAR KLUBO VALDY
BA 1940 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas. 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rašt.—Stasys JBeneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923;
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu
ri vitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—-Pirm,, 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Killis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau
lakis—Fin. rašt., 3842 So. Union 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. rašt., 
4539 So. Whipple St.; J. Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 South 
California Avė.; A. J. Zalatoris—

1940 GENERAL ELECTRIC
Refrigeratoriai

Kainos žemos.................  $114.50
6 pėdų ir geriausios po $234.95 
General Electric Skalbiamos Ma
šinos, Dulkių Valytuvai, Mix- 
masteriai, Prosai. Rasite pilną 
pasirinkimą Budriko Krautuvėje.

Jos. F. Sudrik
FURNITURE 

HOUSE
3417-21 S. Halsted St.

Tel. YARDS 3088.

WCFL. 970 k. žymus radio pro
gramas leidžiamas Budriko ne
dėlios vakare 5:30 iki 6:30. Per 
vasarą programų laikas bus per
mainytas nuo bal. 15 d. progra
mas prasidės 9 vai. nedėlios va
kare, o WAAF. 920 k. naujas 
programas prasidės 5:30 vai. ne
dėlios vakare.

Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas, 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis —' 
Maršalka, 7104 Emorald Avė.; Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—-^Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.
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Asmenų Ieško“KUR BUSI NEDŽĮJOJ?

Rinkimai jau

LEGAL NOTICES 
Legalus pranešimai
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Antradienį, BaL 2 
Įvyksta Rinkiniai 
Cicero j

CICERO.
netoli, įvyks ateinantį antra
dienį. Daug kas galvoja už ką 
balsuoti. Apie tai neturėtų bū
ti abejonių. Valdančioji demo
kratų partija, einanti vienin
gai su Rooseveltu ir naująja 
dalyba, yra užsipelniusi cice- 
piečių pritarimo savo nuopel
nais miestelio ir jų gyvenimui 
pagerinimui.

Kai demokratai perėmė mie
stelį, jo rotušė buvo mažas, 
nepraktiškas namas pastatytas 
pumpavimo stoties įrengimui, 
šiandien, Cicero rotušė yra di
džiulis, moderniškas ir gražus 
namas, kuriuo miestelis gali 
pasididžiuoti. Jis pilnai apmo
kėtas.

Kai 
stelį, 
turėjo
$10.00. šiandien miestelio lais- 
niai yra tik $2.50, ir miesto 
gatvės yra daug geresnėj tvar
koj, lygesnės ir geriau apšvie
stos, negu repųblikonų laikais 
— nors jie ėm£ $10.00.

Nežiūrint visokių prasima
nymų apie Cicero vandens si-

republikonai valdė mie- 
automobilių savininkai 
mokėti už laisnius po

BARBORĄ RIMRJENĖ, 
po jtėvąis Rją<unaitė.

Persiskyrė su škjo pasauliu 
kovo 28 d., 7:30 vai. ryto, 1940 
m., sulaukus pusės amž., gi
mus Krekenavos parap., Pa
nevėžio apskr. Amerikoj išgy
veno 34 metus.

Paliko dideliame nubudime 
.vyrą Kazimierą, sūnų Ed
mondą. seserį Karoliną Sku- 
tienę ir švogerį Juozapą, 2 
brolius, Pranciškų ir Joną 
Kiaunus ir brolienes Karoliną 
ir Stanisląvą, jų šeimynas ir 
daug kitų giminių ir pažįsta
mų.
Kui)^ pašąęyątas 3363 Lowe 

Avė. -Laidotuvės įvyks, -pirnria- 
* dįęnį,„balandžio 1 d., 1:00 v.

popiet. Iš namų bus nulydėta 
į Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. a. Barboros Rim
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patąrna- 
yimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Vyras, Sūnūs, Sesuo, Broliai, 
Svogeriai, Brolienės Jr Gim-

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
3 Tel. YARDS 1741.

bėga lygiai 
name, kaip

nuopelnais

gerai 
ir jo

buvo

DEMOKRATŲ PARTIJOS NUOPELNAI 
CICERO GYVENTOJAMS

Balsuokit Už Denu&ratų Sąrašą!
—r—r-----

s temą, ji dabar pavyzdingai 
aptarnauja miestelio gyvento
jus, vanduo 
jo reikia ir 
trijų aukštų 
skiepe.

Demokratų
pastatytas puikus, gražus ir 
patogus tiltas automobiliams 
virš Ogden avenue ir Cicero, 
kur pirmiau nuolat būdavo di
džiausias automobilių susigru- 
dįmas ir kur įvykdavo daug 
nelaimių. Dabar grafikas juda 
greitai,, saugiai ir nėra susi
kimšimų, kurie pirmiau įvyk
davo kasdien.

Pasidairyki t, pamatysit, kad 
daug kur yra pataisytos gat
vės, kaip pavyzdžiui, 16-ta, 
kur pirmiau būdavo galima 
“koją išsisukti”. Miestelis šva
resnis, jo ielos švaresnės, ge
riau apšviesta^ ir geriau ap
saugotas nuo piktadarių, nuo 
gaisrų ir nuo purvo. Miestelis 
dabar turi vieną geriausių po-i 
licijos sistemų, pavyzdingą ug-- 
niagesių departamentą ir mo
derniškus įrengimus išmatoms 
rinkti.

Jeigu, eieeriečiai. įvertinat 
tuos demokratų nuopelnus, jei-’ 
gu nenori rizikuoti savo ge
roves kiiLems, neišbandytiems 
žmonėms, kurie niekuo praei
tyj nepasirodė, tai 
balsuokime ,už visus 
sąrašo kandidatus.

štai demokratų 
sąrašas:

antradienį 
demokratų

kandidatų
*

Už Prezidentą
GEORGE STEDRONSKY

Už Miesto Klerkų 
ANTON J. KRUPICKA

Už Kolektorių 
JERRY J. VITERNA

Už Supervisorių 
LEO KASPERSKI

Už Assęssąrių
HJENRY R. SCHWĄRZEU

Už Trustistą
EPWĄRD GRISKO

(Skelbimas)

Tarp partijų Eina Atkakli 
Kovą

Ateinantį ąntradienį visos 
Ulinois valstijos, ir dalinai yį-į 
sos Ąffrerįkos, akys bus m»-; 
kreiptos j garsųjį Cicero mie
štąjį, gyvuojantį Chicagos va- 
teinėj pagonėj, x '

Ten antradienį įvyksta mie
stelio valdybos rinkimai. Ppjj- 
jtiniai lyderiai Chicagoj, Spring- 
fielde jr Washingtone tiki, kad 
rezultatai parodys kryptį, į ku
rią Jįflks balsuotojai ląpkričįo 
prezidentiniuose rinkimuose.

Cjicęroj yra apię 30,(100 re
gistruotų balsuotojų. Antradieni 
nį jie turės išrinkti miestelio 
prezidentą, klerku, ' kolektorių, 
superviserį, as.sesorių ir trus- 
tee — viso šešis valdininkus. 
(Apšvietos tarybos rinkimai 
įvyks balandžio 13 d.)

Partijos
Kandidatus turi išstačiusios 

trys partijos: valdančioji de
mokratų partija, republikonai, 
ir naujai užgimusi grupė, ku
ri vadinasi, “Better Govern
ment Party”.

Demokratai sako, kad ta par
tija yra “republikonų skyma'S” 
demokratų balsus suskaldyti. 
'Repubilkonaj sako, kad tai “de
mokratų skymas” jų balsus* 
skaldyti. O pačios Better 
yernment partijos lyderiai sa
ko, kad ir republikonai ir .de
mokratei £uri sudarę “bendrą 
skymų” ją užgniaužti pačioj 
gyvenimo pradžioj -ir neduoti 
progos rinkimuose pasirodyti. 
Taigi, kaltinimai skraido į vi
sas puses ir Ciceroj gana kar
šta.

-------- X-...'. o,

Man trėčįadienio vakare be- 
vakarieniaįijant, tifonas 
‘“brrr,?w

—ĄRo, ^iliepiy.
-r-Ąlio, atsąko, ■mr kas kalba?
—Kaulas, Atisakau.
—Na, tai ką^nedėlioj veiksi, 

kur eisi?
—NugŲ “Naujienų” koncer

tas nedelioj, tai aš jau šiur su 
iRaųja bųsįR teę. ' ,

—Hm, Įąbši gerai, ir ąš my- 
x‘NaRjienųM koncertus. O 

k«rgįi jjte Ųus?
—Šokėjų svetainėje, atsakau. 

2343 S. Kędzjel Rajų uos net 
trys chor^ąi -r- Birute, Naujos 
Gadynės ir Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras, ir dar dainuos 
Genovaitė Giedraitienė!

—Nu, tai susiguldamas, Rau- 
iai, nepalik ir manęs.

—Orait, sakau, tik buk redi 
3 valandą po pietų! —Rauįas.

KAŲNTkS KLERKO RAŠTINI
- COOK ęĄŲNTfi, ĮLLĮN.OIS

ILLINOJAUS VALSTIJA i QC 
COOK KAUNTĖ J

Pasiremdamas Ilinojaus Rinkimų 
Įstatymų 34 dalimi, šiuę liudiju, 
kad primąry rinkimuose baliotų po
pieriaus spalvos, kurios bus varto- 
jąįmos Prinąary Rinkimuose ątitin- 
kąmų partijų Ųook Kaųntė j e už 
šių miestų Berwyn, Chicago, Chica- 
go Heights ir Harvey, Cicero mies
telio jr EĮmw.ood Park, Morton 
Grove, Niles Cente!1, Summit ir 
Stickney kaiiųų rįb.ų, antradienį, 
balandžio 9 d., 1940 metais, turi bū
ti kaip seka:

Demokratų Partijos    Rožava 
Republikonų ..Partijos   Rausva

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

MICHAEL J. FLYNN.

PAIEŠKAU SAVO PUSBROLIO 
Aleksandro, Silvestro ir Kazimiero 
Martinkėnų. Edward 'Martin, Her- 
man Kiefer Hospital, P. 5, Detroit, 
Michigan.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO, pavienis, ga
lite atsišaukti ir iš toliaus. Esu 
karpenteris, suprantu visą darbą, 
prie namų. A. CASPER, 121 West 
Illinois St., Chicago, III.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nynd-žem ėPardavimui

5336 BRYRON, 5 KAMBARIŲ 
modernas, plytinis bungalow, tile 
virtuvė, vana, pusiau air-condition. 
Paiisade 4841, savininkas.

T— ---- ---- :----—rr- : irr—s----- —1
IEŠKO DARBO KĄIP V AIMA

NAS ar dženitoriųs, negirtuoklis. ’ 
Kreiptįs D. Slaųsgalvis, 6.53 West 
18th Št. Tel. Canal 4304.

HELP YVANJED—JEMAŲE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA TIKTAI patyrusių 
operatorių viena adata mašina siū
ti plaunamas sukneles, šviesi, orin- 
ga, maloni aplinkuma, nuolat.

404 So. Racine. 2-ras .aukštas.

PILNAS STATEMENTAS ant 
pareikalavimo, 6 apartmentaį įkai
nuoti $12,000, nuomos $2,900, arti 
63 gątų 12 apartmentų įkainuoti 
$20,000, nuomos $5,300, arti 65 gt.; 
14 apartmentų kaina $3,250, nuo
mos $6,960. arti 55 gat. ir beto 55 
bungalow pasirinkimas ir du apart- 
mentiniai budinkai. 10 % įmokėti. 
J. J. JILEK, 5348 So. Kedzie Avė., 
Prospect 6818.

Kauntės Klerkas 
(SEAL) , Cook Kauntė, Ilįįnoįs

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
dąrbuį, virimo nėra, geri namai, 
būti, nuolatinis darbas, $6 pradžiai. 
Belmont 0025.

40 PĖDŲ LOTAS, gyvenamų na
mų apylinkė, prie Avenue N—131 
gatvės, Hegewisch, III., pagerini
mai atlikti ir apmokėti, title be 
skolos. Kaina greitam pardavimui 
$350. Box 2320. 1739 So. Halsted.

z1—1 . .............. ...........fi... , I

Diena Iš Dienos . . . . . ..
Kovo mėnesį 
Nudegė Saulėj

Šįofriis dienomis Edwardas 
ĮyU^ošius, sūnūs Onos įr Tonio 
jLųįcošių, Brighton Park drabu
žių valytojų, 2555 W. 43*rd St., 
laimingai sugrįžo iš 
Floridos.

Jaunuolis 
apdegęs ir 
šiaur-ryčių 
vėją, kuris

Mlami,

smarkiai
nemaloniai

žiaurų
kudena jo veidą.

Stepųnąs.

saulės 
sutiko 

Chicągos

SUSIRINKIMAI
12-TO WARDO LIETUVIŲ DE

MOKRATŲ ORGANIZACIJOS ma
sinis sus-irųikimąs įvyks Sekmadie
nį, kovo 31-mą d. 1:30 vai. popiet, 
Dariaus-Girėno Am. Legion Svet., 
4411-4416 So. Western Avė. Bus 
krutami paveikslai—geri kalbėto
jai.- Dalyvaukite visi. Įžanga ne
mokama. . —Valdyba.

SLA 238 KUOPOS narių susirin
kimas įvyks kovo 31 d., K. Gra- 
monto svetainėje, 4535 So. Rock- 
well St., 2 vai. popiet. Bus balsa
vimų dienos ir seimo delegatų rin-; 
kimai. —;Frank T. Puteikis, sekr. ;

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
ruošos darbui, vaikų nėra, savas 
kambarys, ir vana, priemiestyje, 
$7.00. P. O. Box 2321, 1739 South 
Halsted St.

PARSIDUODA MEDINIS 2-flatis 
po 4 kambarius. Nebrangiai. Base- 
mente 2 kambariai. 4058 South 
Campbell.

PARDAVIMUI TAVERNAS, — 
Gold Mine Sieben alus iš krano.

1932 West 63rd St. kampas.

REIKALINGA PATYRUSI 
gina dėl abelno namų darbo, 
šeimyna, $8 iki $10 savaitei.

NEVADA 8570.

nicr- 
Maža

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

BUILDI^G SERVICE SUPFLIES 
Namų Pątarnavimas ir Reikmenys

KAMINUS TAISAU IR NAUJUS 
murinu, taipgi taisau stogus, šau
kite PORTSMOUTH 6663. 4035 W. 
69th Street.

“NAUJIENŲ”
Metinio Koncerto
Patarnautojai

REIKIA SEILSMENŲ, kurie jau 
yra pardavinėję likierus tavernoms 
ar kokias kitokias prekes. Tie, ku
rie turi šias kvalifikacijas gaus po 
$25 į savaitę, plūs komisiją ir bo
nus. Kreiptis asmeniai,* klausiant 
Mr. Leo Korzenski.

/ OLŲ FORT DĖARĘORN 
WINE ’& LIQUOR, INC. 
3649 So. Racine Avenue.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

Per paskutinius aštuonis 
metus Cicero miestelis bals.avo1 
“demokratiškai”. Bet šį kartą 
ir republikonai gana gerai su-1 
siorganizavę ir ^kakliai y^J-t 
dančią partiją • kovoja. Politi
kai Chicagoj įr kitur aiškina, 
kad demokratų laimėjimas pa
rodys, jog ir 
stija balsuos 
jeigu laimes 
tai valstijos 
būti visaip.

visa Illinois val- 
demokratiškai, o 
republikonai — 
rinkim.uose gali 

Cicerietis.

OCEANA KAUNTĖS, MICHIGAN 
ŪKĖS-.

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

30 a., dalinai aprūpinta mulų ty
mu, geriausias pirkinys už $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 ųž $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.

PAIEŠKAU PUSAMŽIAUS žmo
gaus, kuris supranta bučernės dar
bą. Valgis ir guolis ant vietos. 
Kreipkitės 10 vai. iš ryto. 2649 W, 
43rd St.

kviečiami 
koncerte, 
svetainėj,

Šie draugai yra 
pagelbėti “Naujienų’ 
kovo 31 d., Sokolų 
2345 S. Kedzie

Yra prašomi 
būti ne vėliaus 
& ... .......;

Pagerbė Mary 
Venckūnienę

Kovo 25 d. {susirinko grąžus 
būrelis Mary’š Venckūnienės 
draugų ir pažįstamų .adresu 
4454 S. Rockv^ell $t., ip gra
žiai pagerbė J ją gimtadienio 
proga.

Mary Venckūnienė, aftąid^ko- 
dama už pagarbą, vislus sve
čius maloniai pavaišino..

Stejųmąs

Išsiėmė Leidimus t
Vedyboms

(Chicagoj)
Ignatius Racevičia,

Florence Drabikowski,
Joseph Pokuta, 35, su JEv^lyn 

Pętersen, 24
John Meskis, 

Dickus, 22 
Gavo 
Perskiras

Minnie Yukon 
Yukon.

Avė.
į svetainę
3 vai. po

pri- 
pie-

FURNIŠHED ROOM—TO- RENT 
Gyyentoui Kambariai

RENDON VIENAS FORNIŠIUO- 
TAS KAMBARYS, arba miegamas 
ir kuknė sykiu. Pirmas aukštas. 
4058 So. Carripbell Avė.

A. Ambrazevičia
J. Shumakaris
Joe Ascila
A. Vaivada

I

Milda Vaivada
Lillian Stuparas
Mr. Skurskis
J. Bačiunas
A. Narbutas
J. Pučkorius
X. Shaikus
P. Galskis
J. Martinaitis
J. Tajnosa *
P. ^velnis

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

EXTRA! EXTRAI— Pigi Renda. 
RENDON pekarnė su visais įtai
symais. Taipgi gera vieta dėl ta- 
yerno ar kitokio biznio. Lafayette 
0591.

......... feuBINESS^ČHANCES 
Biznio Progos

RENDON 40 ARERIŲ FARMA— 
netoli Chicagos. Gera vieta. Pigi 
renda. 2519 West 45th Street. Vir- 
ginia 1398.

AUTOS—1RUCKS VVANTED 
Automobilių ir Trokų Reikia

MAŽAS ĮMOKĖJIMAS AR SENA
SIS KARAS 

BE ĮMOKĖJ1M0 
jei turi darbą

DAVIES FINANCE CORP.
Valstijos—miesto laisnė dykai 

Parduodam už morgičius 
266 KARŲ PASIRTNIRIMAS 

iš 1932 iki 1940'visų išdirbysčių—
Sedan, Coupe ir Convertable.

Buick, Chevrolet, Chrysler, Doęlge, 
Ford, Lincoln, Zep., Nash, pidsmo? 
bile, Plymouth, Packards, Pontiac, 
stųdebaKer. Diduma turi radijus, 
šildytuvus, 90 dienų garantija, 7 
dienų bandymo laiką. Pats termi
nus

27/ sų ĮŲelen

po

nuo perųardyra

(ČSkicJb.)

.ttJtlUJULbAJLE PUMNIAURK 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimų!

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu partnerį. Kampinis na
mas ant biznįąvos gatvės. 3566 So. 
Halsted St.

1500 NAUJŲ: 
KAURŲ

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS Sumažintos 50% 

NuniuStos iki

PARDAVIMUI RQAD ROUSjE, 
jlaisnis ir renda, pigiai, Green Lan- 
,ding, Route 49, 1 mylią šiaurėje 
)nuo Kankakee.

PARSIDUODA KRIAUČIAUS 
biznis. Iš priežasties ligos. Taipgi 
parsiduoda 2 bįzniąvi lotai North- 
sidėj ir vienas Šoųths.idėj ,ar mai- 
nysim ant namo. 6103 So. Racine.

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

HIGHWAY GĄRĄGĘ, 
7431 So. Western Avenue.

Cook Coliu ty Civic

ZA, SU

TAMOŠIUS BAJORAITIS 
gyveno 3222 Pierce Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 26 d., vakare, 1940 m., 
sulaukęs 83 m. amž., gimęs 
Lietuvoj—Mariampolės apskr. 
Skriaudžių par. Veiverių km. i

Amerikoj išgyveno 49 m.
Paliko dideliame nubudime 

draugą ir draugę Tamošių ir 
Marijoną Kubilius ir kitus 
draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wioz’iaus kopi., 2314 W. 23rd 
PI. Laidotuvės įvyks še^tad.,

E kovo 30 d., 1:30 vai. popiet. I 
Iš koplyčios bus nulydėtas į

I Lietuvių Tautiškas kapines.
| • Visi a. a. Tamošiaus Bajo- 
| raičio gimines, draugai ir pa_- 
I žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
| čiami dalyvauti laidotuvėse ir 

suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

h , Nuliūdę liekame:
Draugai ir Pažįstami.

h Laid. Dir. Lachawicz ir Su- 
| pai, Tel. CĄNAL 2515.

KAZIMIERAS JANUSAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu J 

kovo 26 d., 6:10 vai. vakaro, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Telšių aps
krity, Varnių parap., Pana- 
kaičių kaime. Amerikoj išgy
veno 40 metų.
. Paliko dideliame nubudime 
mo-terį Agotą po tėvais Mąr- ( 
Įęųs, posūnį Joną Demer.ecikį, , 
podukrę Marijoną ir žentą ! 
Joną Jankauskus, 2 anūkes; ■ 
brolį Juozapą ir brolienę 
Petronėlę Janišu^ ir jų šei
myną, seserį Oną ir švogerį 
Jonų Ročius ir jų šeimy
ną.; pųsseąerę Marijoną ir 
švogerį Sylvestrą Žalpius, jų 
šeimyną ir ki^as gimines.

Priklausė prie Simano Dau
kanto ir Sald. Širdies Viešp. 
Jėzaus Dr-jų.

Kulias pašarvotus Antano 
M. Phillįps kopi., 3307 South 
LitUanica Avė. Laidotuvės 

įvyks šeštad., kovo 30 d., 
8:30 vai. ryto iš kopi. į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kuripr 
je ajtsibus gedulingoj pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę Įięjkąme: M.ojteji^ 
Brolis, Sesuo ir kitos Giminės 

Laid. Dir. Antanas M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

Svarstys 69-ios 
Gatvės Taisymo
Reikalą

Marąuette Park Lietuvių Pi- 
iie.čių KŲųbas laikys savo mė
nesinį susirinkimą sekmadienį, 
kovo 31 dieną, 2 valandą 
pietų parapijos svetainėje, 
daug dalykų svarstymui, 
daug neužbaigtų dalykų.

išgirsite daug naudingų pra
nešimų nu.o visokių komisijų, 
kaip iš Southwcst Civic Fcde- 
ration,
C'Jųb ir kitų. Bus iškeltas kjaų-j

vės ir kjti musų apylinkės pa- 
gejinimd reikalai. Kviečiame 
visus nariits-res ir kaimynus at
silankyti ir išgirsti daug nau
dingų dalykų.

John Simais, kor.

RIGS

Boston Avalynėj 
Krautuvė Dėkinga

P. Balčiūnas
St. Stašaitis
J. Gumauskas 
Arthur Tumosa 
Albin Smalelis
Jašmantas
John
Mrs.
Mi’s, 
Mrs. 
Mrs.
Bronicė Laučaitė

. Mrs. Radišauskienė
;Mrs. V. Aiubrozienė
Mrs. Balčiūnienė

Ascila 
šmotelienė 
Radžienė 
O. Vilis . 
Bron. Tardąs

PARSIDUODA TAVERNAS su 
NAMU 6611 ĮVest Pershing Road, 
Berwyn, III. Gražus namas ir gra
žiai išdirbtas tavernas viduje. Ne- 
braągiąi. Biznis išdirbta\ per daug 
metų. Laisnis tiktai $200 į metus. 
Geram lietuviui yra gera proga. 
Turi būti parduotas iki 1-os ge
gužės. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės pas JOE ADOMAITIS, 
5700 West -79th St.

pasidaryk. Pinigais ar mainyti. 
KAINA $60 iki $795.

DAVIES FINANCE CORP.
2209 MlCHiGAN AVĖ. 

Vįsadą atdara.
...... . ■■BTCTTTT'

AVTOS-TRŲCKSrr-MISCELLAN.

NAUJAUSI m GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

ŲENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yarda 5069

M

Neatalknta 0x0, 8x10, 0x12, 0x10,11x10 
Vert^ .nuo SO Iki £00. Dąbįir .Iki $29 
Nauji ,OxO, 8x10, 0x18, 12x18, 10%xl5 
Vertė f20 iki $86. Dabar <10 iki <42 

•» ir aukfift.
1S 0x12 tikrų drientallų, OO kitokių 

MleroH 2x4 Iki 11x18, 40% nuolaidos 
,i,9Q0 Jiudu kerpėtų po «Qc JlUll Ir pukAČ.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

6208-10 S. RACINE—Dienomis, 3 vakarus

m Gėlės My#ntiąn?s 
marėms, B«- 
(cietgms, Ųaldota- 
vėms, PapuosL 

GĖLININKAS “amS 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTB 5800

Boston avalynes k^ittjuvė, 
3435 So. Halsted gt. šią pro
ga taria ačiū savo draugams 
ir pirkėjams už taip nuoširdų 
jų bendradarbiavimą pitfe^yely- 
kiniu metu.

Ačiū didesniam Bosimų ava
lynės krautuvės patogumams 
šimtais galėjome \ savo jkostu- 
merius vienu sykiu $įtįe$kin- 
ti. Nežiūrint to, kad jų atsilie
pimas į prašymą anksti jpįrieš 
šventes apsipirkti, šaltis priver
tė didumą draugų atidėti (pir
kinius iki po Velykų. :No$me 
užtikrinti tuos, kurie $ar ne
pirko pavasarinių apavų,, jkad 
Boston lentynos vėl papildytos 
geresniais ir naujesniais (bate
liais.

Taigi, dabar galite gaįi,W pa
čius vėliausius ir .naujausius 
BOSTON’S BETTER SHiOES. 
Prekių pilnai, naujos luptos 
ateina kasdien, kas daro Ęos- 
ton krautuvės pasirinkįrų^ dip 
džfausia Chicagoje.

Lietuvos Kariuome
nes Įžengimas Vil
niun Filiuose

Kovo 29 d., 'West Side Hali 
(buv. Meldažiaus), 22’44 West 
23rd PI.

Rodymo prądžįą yisur T.’SO' 
vai. vakaro. Kiekvieno tautie-1 
,čio pareiga pamatyti šiuos .is
torinius vaizdus. Rodys br. Mo-: 
tūzai. Kviečia visus,.

Lietuvai Gelbėti Fondas.

tavomis
KVIETKININĘAS '

Gėlės Veątuvėtąs, Bankietąms 
ir Fagrabams a, 

33J$ So. JĮaĮsted Street 
7308

PARDAVIMUI VARIETY and No- 
velty krautuvė, įvairių prekių 
krautuvė, be skolų. 10 metų įsteig
ta, gyvenimui kambariai užpakaly, 
pardavimo priežastis—senatvė. A- 
gentąi nesikreipkite. 2519 West 
<63rd Street.

PARSIDUODA LABAI PIGIAI 
(kampinis tavernas, nėra kompeti- 
•oijos. Kambariai užpakaly. Renda 
$35-00. South Sidėj parsiduoda mū
rinis narnai — 5—5 kambarių ar- 
iba išmainys į bizniavą namą. Galt 
;agentai atsiliepti. Spaulding 2614.

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaiiai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, .6343 S. Westarn Avė., Chioągo, 
HL Phone Rępublic 6051.

. .. ...  . i i ii ii

PARSIDUODA GROSERNĖ IR 
Ibučernė, lietuvių apgyventoje • ko
lonijoje. į apšildomi kambariai 
.gyvenimui. Renda pigi. 4605 So5 
Washtęnąw Aye.

! furnjture-fixturevfqr-sąlE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

įKLEJONKES ĮDEDAME PYKAU 
Congoleum ketv. pėd............... 33c
Įnląid Linoleum ketv. pėd....... 69c
Ąripstrong Inlaid Linoleum k. p. 98c 
jLinoleum Rūgs 9x12 ..... ..... . $2.88
BLETSTEIN LINOLEUM STORE 

4957 So.' ' 
Tek -Y

....... 1 "y ■ 1 . » ........... 11 . '.'J 'Į'. . '!■ ' 'U* 

MOVING AND EXPRE6SING
Perkraustyinas ir Važma

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustyto jas Chicagoj e. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALISAUSKAS SQNS, 
7160 Šo. Talman Avė. Prospect 87^2
;ihi ■lįi''įį m ai »į i »'t r*1 ■■■n Mi'i ‘y“'»rx .!■*' 

FINANCE AND LOANS 
______Finansaijir_ _

PASKOLOS DĖL NAMŲ
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGG & LOAN 
ASSOCIATION QF £HICAGG 

2202 W. Cermak Road
CANAL 8887 

BEN. J. KAZANAŪSKAS, Rast.
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LIAUDIES DAINOS PASAKO TAUTOS 
PRAEITI

VAKAR CHICA60JE
Štai viena tokių dainų:
Siuntė mane motinėlė
I Dunojų vandenėlio,
žalio vario naščiokeliais,. . ~
Baltos liepos viedružėliais. «
Man besemiant vandenėlį,
Vai atlėkė gulbinėlis,
Ir sudrumstė vandenėli,
Dunojelio vandenėlį.
Iš šios senoviškos liaudies dainos sužinom, jog ka

daise senovės gadynėje musų lietuviai yra gyvenę prie 
Dunojaus upės, nes kitaip jie nebūtų apdainavę sriau
nųjį Dunojų.

O kai vėlesniais laikais musų tautiečiai atsikraustė 
gyventi ties Nemuno upe, tai jų liaudies dainose jau 
ėmė figūruoti Nemunas. Kaip tai šioj dainoj: “Plaukė 
žąselės per Nemunėli...” Vadinas, liaudies dainos isto
riniu atžvilgiu yra be galo vertingos.

Už tai nepamirškime atsilankyti į metinį “Naujie
nų” koncertą, kuris įvyks kovo 31 dieną, Sokolų salėj, 
adresu 2343 S. Kedzie avė. Ten didieji chorai ir šiaip pa
garsėjusieji solistai dainininkai patieks publikai tiek ir 
tiek žavingų lietuviškų liaudies dainų. —Rep. X. N.

Policistai Bus 
Atsakomingi Už 
Rinkimų Tvarką

Kitiems Davė Savo 
Kraujo Net 
35-is Kartus

Turės * Pasirašyti Afideivitus
Policijos departamentas ir 

rinkimų taryba vakar išleido 
patvarkymą, ' kuris uždeda po- 
licistams atsakomybę už tvar
ką laike balandžio 9 d., ncmi- 
nacinių rinkimų Chicagoj.

Polici$tai paskirti balsavimų 
stotims turės pasirašyti afidei- 
vitus, kad tiktai autorizuoti tei
sėjai ir klerkai galėjo prie ba- 
liotų prieiti, ir juos skaitė.

Už nusižengimus balsavimų 
įstatymams jie turės daryti 
areštus, turės drausti agitaci
ją arčiau 100 pėdų prie balsa
vimo stočių ir turės sekti vi
są balsavimų eigą.

Jeigu vėliau, po rinkimų, iš
kiltų kokie nors skundai arba 
bus susekti netikslumai, pa
skirtieji policistai turės atsa-

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS

Nepaprasta Moteriškė
I

Vakar Chicagoj lankėsi 42 
metų moteriškė iš Washingto- 
no, D. C.» Mrs. Rose McMullen. 
Ji buvo čia atvykusi duoti da
lį savo kraujo dentistui Dr. 
Charles Zinck, 848 Ainslie st., 
kuris guli American ligoninėj 
ir serga sunkia kraujo liga, 
“staphylccoccus aurius sept'ce- 
mia”.

Tai buvo 35-ta kraujo trans- 
fiuzija,. kurioj Mrs. McMullen 
dalyvavo.

1935 metais ta liga susirgo 
jos jauna giminaitė. Kadangi 
nebuvo iš kur kraujo mergai
tei gauti, Mrs. ‘McMullen pati 
apsikrėtė ta liga, sunkiai su
sirgo, bet pasveiko ir tada jau 
galėjo giminaitę krauju aprū
pinti. Nuo to laiko ji važinėja 
po visą Ameriką ir duoda krau
jo ta pačia liga sergantiems 
ligoniams,, kurie kitur jo ne
gali gauti. Ji atlyginimo ne
reikalauja, ir jeigu ligonis yra 
neturtingas, tai pati apmoka ir 
savo kelionės išlaidas.

Sunkiai sužeidė marquette- 
parkietę

• Prie 66th ir Harvard gat
vių automobilis suvažinėjo ir 
sunkiai sužeidė Mrs. Gusta 
Wise, 65 metų marųuettcpar- 
kietę nuo 6615 S. Sacramento 
avenue. Jai buvo perskelta gal
va. Guli St. Bernardo ligoninė
je-

• Prie Garfield bulvaro ir 
Ashland avenue automobilis 
užmušė 74 metų senelę, Mrs. 
Margaret McCarthy, nuo 1447 
W. 55th Street. Ji bandė perei
ti skersai gatvę, nepamačiusi, 
kad atvažiuoja automobilis. <

• 28 metų Edvvard Tilley, 
7958 Constance avenue, /žuvo, 
kai jo automobilis paslydo ir 
atsimušė į šviesos stulpu prie 
96th ir Torrence avenue.

• Pragaištingų automobilių 
nelaimių skaičiumi Chicago 
stovi pirmoj vietoj tarp visų 
Amerikos miestų. Per vasario 
mėnesį žuvo 55 žmonės.

Inland Plieno Ben 
drovės Pelnas

$10,931,015
P. D. Black, Inland Steel ben

drovės prezidentas, vakar išda
vė raportą šėrininkams, kuria
me sako, kad pernai padarė 
$10,931,015 gryno pelno, po 
$3.12 Šerui.

Užpernai bendrovės pelnas 
siekė $4,916,203.

Borg-Warner korporacija va? 
kar taipgi paskelbė, kad 
padarė $5,683,801 gryno 
kuomet 1938 metais 
$19,966 nuostolių.

e Miesto teisėjo John V. 
McCormick teisme 19 buvusių 
Chicagos “bukių” užsimokėjo 
po $5 pabaudos. “Bukiai” yra 
arklių lažybų įstaigų agentai.*
j-.e Teisėjas Brande paskyrė 

$50 pabaudą W.P.A. darbinin
kui Edward LaMothe, 4832 In
diana avenue. Besiginčydamas 
su draijęu apie lažybas La 
Monte pašovė netoliese stovė
jusį 36 metų Fraiik Sadrick’ą, 
nuo 192G S. Springfield avė.

• Per daug metų adresu 742 
South Dearborn st., gyveno 
aludininkas* ir “bukių” “kara
lius”. Patrick O’Malley. Ten tu
rėjo du mažus kambarėlius, 
kuriuose buvo aplužusi lova, 
dvi iškrypę kėdės, staliukas ir 
mažas pečiukas. O’Malley gy
veno vargingai, bet kaip vakar 
pasirodė Probate teisme, jis 
paliko virš $1,100,000 turto, 
daugiausiai Šeruose. Turtas ei
na penkiems giminaičiams Chi
cagoj ir 7-iems Airijoj.

• Prie Hoyne ir Monroe 
gatvių policija suėmė 58 me
tų darbininką Charles Muggen- 
berg ir apkaltino jį užkabinė- 
jimu mažų mergaičių prie 
Grant pradinės mokyklos.

O Italas Sam Signore, 1433 
S. Morgan Street, buvo nuteis
tas metams kalėjimo ir užsi
mokėti $500 pabaudą už parda- 
vinėj’mą cukraus nelegalio al
koholio virėjams. Pereitais 
metais jis pardavė cukraus su- 
virš aštuonis milionus svarų.

• Ties 3003 Ellis avenuę, 
širdies liga mirė nežinomas se
nelis, kuris vietos gyventojams 
dažnai dalindavo biblistų sek
tos literatūrą. Pekin po’icijos 
nuovada ieško jo giminių.

• Du banditai pasigrobė 
$750 pinigais ir $500 čekiais 
iš National Baking Company 
kepyklos, ad. 325 W. 26th st.

• 73 metų senelis Alexan- 
der Allen vakar išgėrė nuodų 
bandydamas nusižudyti. Guli 
apskričio ligoninėj ir daktarai 
spėja, kad pasveiks. Porą sa
vaičių atgal mirė Allen’o žmo
na ir nuo to laiko jisai labai 
krimtosi ir liūdėjo. Gyvena ad. 
2842 W. Monroe Street.

• Wabash ir Roosevelt au
tobusų stotyje nuo suolo nu
krito ir mirtinai susižeidė 49 
metų chicagietis, Harry War- 
ner, nuo 617 W. Madison st.

• Prie Kankakee, III., auto
mobilio nelaimėj buvo lengvai 
sužeisti C. Wayland Brooks, 
republikonų kandidatas į U. S. 
senatorius ir jo žmona. Važia
vo iš Chicagos į politinį mitin
gą Kankakee mieste.

Užpuolė Policistą, 
Merginą

Apiplėšė Policisto
Žmoną ’

Prie 2223 Ainslie avenue 
ginkluotas vagis atėmė $2,200 
vertės kailinį' paltą ir ridikiu- 
lį su $25 ^nuo Mrs. 
Ryan, 3-čio distrik to 
kapitono John Ryan 
Ryanai gyvena adresu 
Tahnan avenue.
įvyko Mrs. Ryanienei važiuo
jant namo iŠ . vizito pas drau
gę-

Virginia 
policijos 
žmonos. 
6055 N.

Apiplėšimas

pernai 
pelno, 
turėjo

Nusižudė Miškų 
Prezerve

Miškų prezerve prie 143-čios 
ir Harlem avenue, automobilyj 
buvo atrasta negyvas 27 me
tų chicagietis, Louis R. Plech- 
ner, nuo 6545 South .Union 
avenue.

Jis nusinuodijo gąsdino 
jomis.

Prie California ir Farragut 
avenue nežinomas piktadarį s 
vakar užpuolė policistą Gordon 
O’Kelley ir merginą Gladys 
Hughes, nuo 3737 Pine Grove 
avenue, kuri buvo policisto au
tomobilyj. Piktadaris O’Kelley’ą 
išmetė iš mašinos^ nuvažiavo su 
mergina į Niles, ten ją užpuolė, 
vėliau parvežė namo, ir dingo. 
Jo ieško policija priemiesc.uost 
ir Chicagoj. 

I

du- Už Astuonias

Baigia Muzikos 
Mašinų Tyrinėjimą

Kaip vakar vakare Cook ap
skričio grand džiurč tikėjosi 
užbaigti Chicagos muzikos' ma
šinų biznio tyrinėjimą. Kokį 
nuosprendį dŽiurė išneš —? dar 
nežinia. Tyrinėjimas buvo pra
dėtas kai pasklido kalbos, kad 
biznį kontroliuoja raketieriai.

Šviesas — 
Dienos

Bridgeportietis Alex Swi 
gosh, nuo 2621 South Emerak 
avenue, turės % atsėdėti apskri 
čio kalėjime aštuonias dienas 
Po dieną už kiekvieną trafik< 
šviesą, viso astuonias, kuriai 
jis pravažiavo kovo^.4 d., va 
žinėdamas su autotaobffiu Bri 
dgeporto gatvėmis.




