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SĄJUNGININKAI NORI SUSTABDYTI RU
SIJOS ALIEJAUĮPUAUKIMĄ i VOKIETIJĄ

JUNGT. VALSTIJOS NEPRIPAŽINS JA
PONŲ PROTEGUOJAMOS KINŲ 

VYRIAUSYBĖS
Rusijos prekybos su neutralėmis' šalimis 

nekliudysią ♦
BUCHAREST, Rumunija, ko- konferencijoje, kuri įvyko Alle- 

vo 31. — Iš gęrai painformuo
tų Balkanuose politinių šalti
nių patirta, kad Turkija suti
ko atidaryti Dardanelus Brita
nijos ir Francuzijos karo lai
vams į Juodąją jurą įplaukti 
ir ją patruliuoti. Jeigu Darda
nelai taps atidaryti sąjunginin
kų laivams, tai sąjungininkai 
sustabdys plaukimą Rusijos 
aliejaus į Vokietiją.

Laikraštis “Le * Moment”, 
skaitomas kaipo artimas Fran 
euzijos ambasadai Buchareste, 
dar praneša, kad Turkija su
tikusi pavesti savo, uostų įren
gimus talkininkų laivams Tre- 
bizonde, Samsune ir Sinope.

Valdžios atstovai Londone 
pareiškė nieko nežiną apie sa
kytą nutarimą. -Tačiaū kalba
ma: jeigu Turkija atidarytų 
Dardanelus sąjungininkė karo 
laivams, tatai sustiprintų jų, 
talkininkų, diplomatinį ofensy- 
vą Balkanuose. '•

Pranešama, Turkijos atsto
vai sutikę atidalyti Dardataelus---- -  JV
pereitos savaitės Tųrkijęs^ Bri-|gei Rusija perdaug nesipriešins 
tani jos ir Francuzijos karirtėj e blokadai Juodojoj juroje. 

> , •’ * ■

po.
Nurodoma, šitokia Turkijos 

akcija butų priešinga 1936 me
tų Montreux konvencijos nu
tarimams. Sakyti nutarimai 
reikalauja* uždaryti Dardanelus 
kariaujančių šalių karo lai
vams. Išimtis daroma tais at
vejais, kai Tautų Sąjunga įga
lioja juos atidaryti. Bet, kal
bama, Turkija galėsianti pasi
aiškinti, jogei ji nepajėgusi at
laikyti sąjungininkų spaudimo.

Jeigu sąjungininkų laivai 
įplauktų į Juodąją jurą, tai 
jie stengsis sustabdyti tik alie
jaus plaukimą Vokietijai. Ru
sijos prekybos su neutraliomis 
šalimis visai nekliudysią. z

Pereitą penktadienį sovietų 
Rusijos premjeras Molotov ak
centavo, kad Rusija esanti neu
trali. Pareiškė, kad Rumunija 
daranti daugiau biznio su Hib 
leriu,- negu sovietai. Ryšium su 
Molotovo pareiškimais kai' ku
rie karo ir politikos stebėtojai 
Europoje yra linkę manyti, jo-

NAUJ1ENŲ-ACME Telephoto

Anglų laivas “Mauretania” išplaukia iš Panama kanalo į atvirą jurę.

NACIAI PRISIRUOŠĘ OFENSYVUI 
SAKO CHURCHILL
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f ■ ' Italai mėgina gauti 
geleži iš jurų smilčių

RUSAI UŽGRIEBĘ ESTIJOS UOSTĄ
STOCKHOLM, Švedija, kovo 

31. — Pernai Estija davė so
vietų Rusijai Baltiški uoste, 
prie įplaukimo į Suomių Marę, 
bazę. Dabar Švedijos spauda 
patalpino pranešimų iš Tallino, 
Estijos sostinės, kad Rusija 
privertė estus pavesti jai visą 
Baltiški miestų ir uostą ir eva
kuoti iš Baltiški srities Visus 
estus gyventojus.

Vakarų fronte vei 
kia artilerija

LONDONAS, Angliją,x kovo 
31. — Britanijos laivyno 
nisteris Winston Churchill 
tadienį pasakė kalbą per 
diją.
\ Britahija nenori karo su 
sija, pareiškė jis. Tačiau šą- 
juhgipinkai .^riąus; ;7tęC'StŲr 
karo veiksmai bus reikalingi.

i • e
šiandien ramu vakarų fron

te, kalbėjo Churchill, ramu ore 
ir jurose. Bet vokiečiai turi 
daugiau nei 1,000,000 paruoštų

mi- 
šeš-
ra-

bet
Bei-

kareivių ofęnsyvui pradėti 
kur išilgai Luxembourgo, 
gijos ir Holandijos sienų.

Jisai vėl, t kaip; pirmesnėse 
savo kalbose,'ragino neutralias 
šalis remti ^ajungininkus. Je:- 
gu visos nei|trąlios šalys, ku
rių mtęr^įį^ėjasi . sąjun^ 
gininkų interesais, butų parod
žiusios savo interesų bendrumą 
su talkininkų interesais, tai 
karas butų ‘buvęs trumpas, ar
ba jo ir Visai nebūtų buvę, kal
bėjo Churchill.

ROMA, Italija, kovo 31. — 
Premjeras Mussolinis šeštadie
nį stebėjo bandymus daromus 
su nauja mašina. Mašina se
mia jurų smiltis ir iš jų su
renka geležies grūdelius, jeigu 
jų smiltyse randasi. Dėka ši- 
Ąps mašinos italai tikisi, gauti 
geležies- iš jurų įsfri11Čt$?'^

Įsakė panaikinti se
niausią kompanijų 

uniją

Dėl eksplozijos žuvo 
daug Rumunijos 

kareivių

PARYŽIUS, Franciizųa, ko
vo 31. —Vakarų fronte\Vos- 
ges kalnų sektore, paskutines 
dvi dienas smailiai veikė ar
tilerija, pėstininkų patruliai ir 
lėktuvai. Artilerija veikusi in
tensyviau nei bet kuriuo laiku 
kai karas prasidėjo.

Karo ekspertai iškėlė 
mą, ar šitas veiklumas 
išsivystyti į dideles 
operacijas. <

Naujos rūšies rusų 
talka Hitleriui

klausi- 
nežada 
karines

LONDONAS, Anglija, kovo 
31. Naciai pradėjo skelbti 
neva “dokumentus”, kuriais 
stengiasi palodyti, buk Jungt. 
Valstijų valdžia padėjusi su
kurti karų Europoje.

Nąęi

Naciai pražu 
^lėktuvus — 

sako
LONDONAS, Anglija

Panašiai Stalinas buvo suor-- 
Suomijos valdžią” 

; Terijokuose, kai pradėjo karą 
su rusais. Suomiai nepaisė Sta
lino suorganizuoto jiems »reži-

premjeras Wang* mo. Ar Wang Ching-wei reži
mas turės geresnį pasisekimą, 
parodys ateitis. 

»

Tuo tarpu Jungt. Valstijų 
valstybės departamento 
torius Hull pasakė, kad 
Valstijos nepripažins 
Ching-\vei režimo. Jos
žlns Chiang Kai-sheko vyriau
sybę.

VVASHINGTON, D. C., ko
vo 31. — Nankinge, kurį yra ganizavęs 
užkariavę japonai, šeštadienį 
oficialiai įsisteigė nauja kinų 
vyriausybė. Jai vadovauja bu
vęs Kinijos
Ching-wei, prieš 15-ką mėne
sių nutraukęs ryšiui su Chiąng 
Kai-sheko vyriausybe, kuri ka
riauja prieš japonus.

Naujas kinų režimas įsteig
tas japonų kontroliuojamo j te
ritorijoj ir jį patį japonai kon
troliuos. Japonai suorganizavo 
šitą režimą tikslu ugdyti kinų 
tarpe pasidalinimą. K

sek re- 
Jungt. 
Wang 
pripa-

JAU ATAKUOJA PREZ. ROOSEVELTA 
REMDAMIESI NACIŲ’ MELAIS ’

ko-.mai yra neteisingi. Napiai giWASHINGTON, D'. C
vo 31. — Jungt. Valstijose yral^ada dar sensacingesnių kalli- 
stiprus nusistatymas prieš 
vėlimą į Europos karą.

Bet štai prieš porą dienų 
Vokietijos propagandos minis
terija, pt^skelbė neva dokumen
tus parodančius, kad prez. Roo- 
seveltas ir kai kurie Amerikos 
diplomatai žadėjo pagalbą są
jungininkams, britams ir frau- 
euzams, kare su Vokietija. Ki-

įsi

Valstijas į ka”Xv ’ ’ ***
Taip prez. Roosevcltas, taip 

valstybės # sekretorius Hull. 
kaip ir nacių kaltinamas Ame
rikos ambasadorius 
Biillitt ^pareiškė,

Paryžiui 
kad kaltini-

nimų paskelbti.
Tuo tarpu kongresmanas 

Fish (republikonas iš New 
York valstijos) reikalauja, kad 
kongresas ištirtų kaltinimų tei
singumą ir, jei rastų juos pa
grįstus, impyčytų prezidentą.

Suprantama^-jeigu prasidėtų 
siūlomas tyrinėjimas, tai pre
zidento priešams butų didelio 
smągumo: daug įvairių kalti- 

daug nepalankios kriti
kos galima butų prieš jį at
kreipti. Prezidento priešai Ame
rikoj susilaukė nacių pagalbos. 
Ko ’ji verta, tai kitas klausi
mas.

BUCHAREST, Rumunija, ko
vo 31. — Dadilov mieste, pra
nešama, eksplodavusios didelės 
Rumunijos kanuolės manevrų 
metu. Daug kareivių žuvo ir 
sužeista.

Rumunijos vyriausybė už
draudusi skelbti nelaimę spau
doje, tačiau pilnas vagonas su
žeistų kareivių skubiai nuvež
tas į Bucharestą.

Milionas Francuzi 
jos moterų dirbs 

karo imonėse

Ecuadbre sulaikytas 
f sukilimas

QUITO, Ecuador, kovo 31. 
— Vyriausybė paskelbė šešta
dienį, kad policija ir armija 
nuslopino sukilimą taikytą val
džiai nuversti.

PARYŽIUS, Prancūzija, ko
vo 31. — Numatoma, einamų
jų metų pabaigoje Francuzi j op 
karo įmonėse dirbs daugiau nei 
milionas moterų. «Įos dirbs vy
rų darbininkų vietose, šian
dien 'Francuzijos karo įmonėse 
dirba 570,000 moterų. .

V .

$268,009 atlyginimo 
žuvusių angliaka

sių šeimoms

Reynaud turėjo ^pa
sitarimą su gen.

Weygandu
PARYŽIUS, Francuzija, ko 

vo 31. —- Paryžiun atvyko ir 
premjeras Reynaud turėjo tuo
jau pasitarimą su atvykusiu 
generolu Weygandu^ 
ninku karo jėgų artimuos ry-
tuose vyriausiuoju komanduo- Atlygi 
toju.

COLUMBUS, Ohio, kovo 31. 
— Prieš porą savaičių' Willow 
Grove kasykloje, Ohio Valstijo
je, dėl eksplozijos <žuvo’72 an
gliakasiai. Dabar industrinė 
Ohio valstijos komisija pasky
rė 40-tų žuvusių angliakasių 
šeimoms atlyginimo $268,000. 
Atlyginimo paskirta kiekvieno 
Žuvusio giminėms, po $6,500 ir 
dar po $200 laidotuvių kaštams

kaltinimai remiasi do
kumentais, ' kuriuos jie užtikę 
Varšuvoje. Bet Lenkijos atsto
jai Londone štai ką paaiškino 
spaudai: kaį vokiečiai įsiveržė 
Lenkijon, tai vyriausybės ar
chyvai iŠ karto buvo išgaben
ti į Lubliną, iš čia -į Kre^emie- 
niec, o įj&skui pKuty.

Gal būt, kad mieste Kuty 
rusai ir paėmė kiek Lenkijos 
dokumentų. Gal būt, kad rusai 
ir pavedė kai kuriuos Lenki
jos,, dokumentus Vokietijai. Jei
gu taip, tatai pasirodytų, kati 
vokiečiai ir rusai daug glau
džiau kooperuoja su naciais, 
ne kad iki šiol atrodė.

O kai dėl nacių aiškinimo, 
kad jie užtikę Lenkijos’ vy
riausybė archyvus Varšuvoje, 
tai, lenkai sako, naciai melųe^ 
ja. Laike Varšdvos apgynimo 
visi palikę archyvai 'buvo 
deginĮį.

Leiikai nepripažįšta nė 
tentiškumo nacių paskelbtų 
ku menių.

kovo
31. — Britanijos atstovai ap
skaičiuoja, kad iki pereito šeš
tadienio britai vieni nušovė 133 
Vokietijos lėktuvus. Dar 26 na
cių lėktuvai buvę sužaloti taip 
sunkiai, kad veikiausia jie ne-, 
bestengė. sugrįžti i savo, bazes 
Vokietijoje.

Talkininkai pražudę
357 lėktuvus

SU

d\-

Italiją nenorinti są
jungos su Rusija

ROMA, Italija, kovo 31. — 
Iš artimų Italijos vyriausybei 
šaltinių gautas pereitą šešta
dienį pareiškimas, jogei Italija 
pasiliekanti “anti-bolševikiška”. 

. Romos-Berlyno-Maskvos

BERLYNAS, Vokietija,, 
vo 31. — Vokietijos karo 
dovybė šeštadienį paskelbė, 
kad nuo vasario 2’9 dienos iki 
šiam laikui naciai nušovė 22 
sąjungiriihkų ' lėkjuvu. Per tą 
laiką vokiečiai prarado septy
nis lėktuvus. Gi nūo karo’ pra- ♦ 
džios iki pereito šeštadienio są
jungininkai viso neteko 357 
lėktuvų, sako Vokietijos pra
nešimas. O vokiečiai , netekę tik 
85 lėktuvų. , * f*

; , ,■ —. ............ ■

Ir kūdikių drabu
žiams Vokietijoje

k kortelės ,

ko- 
va-

32-
giminėms dar nenustatytas ka tikėtis

BERLYNAS; Vokietija, ko
vo 31. — Vokietijos vyriausy
bė išleido patvarkymus, kad at
eity galima bus pirkti tik pa
gal korteles drabužius net kū
dikiams, jaunesniems nei mė
tų. Kitaip tariant, ir yistyk- 

tri-ilams Vokietijoj įvestos korte- 
ten- les. O Hitleris ragina vis dau-

giau kūdikių gimdyti

WASHINGTON, D. C., ko
vo 31. — Nacionalinė* Darbo 
Santykių Taryba šeštadienį įsa
kė panaikinti Colorado Fuel 
and Ir/n Corporation kontro
liuojamą darbininkų uniją.

šį organizacija skaitėsi se
niausia kompanijų unija Jungt. 
Valstijose.

Jr. atstovai 1915 metais, ne
užilgo po kruvino Ludlow strei
ko. Kitos kompanijų uųijos -at
sirado vėliau. . . / •

Dabar Darbo Taryba sako, 
kad Sunrise, Wyo., - kasyklos 
160 darbininkus atstovauti tei
sė priklauso išimtinai organi
zacijai vardu International 
Union of Mine, Mill and Smel- 
ter Workers, kuri yra C.I.O. 
dalis.

Mažai taikos gali
mumų—W ashing- 

tonas mano
' WASHINGTON, D. C., ko- 
vo 31. — Jungt. Valstijų sena
to užsienių reikalų komiteto na
riai, taipgi preziderltas Roose- 
veltas duoda suprastu kad ma
žai taikos galimumų Europoje 
matyti, remiantis Sumper Wel- 
les pranešimais apie padėlį Eu
ropoje. -

, ’ y • 'i' , ’ • ‘ J" j .. ’

Nauji potvyniai gre
sia Kalifornijai

SAN FRANCISCO, CaL, ko
vo 31.
logas E. H. Fletchęr, šeštadie
nio vakare įspėjo, kĄd Kalifor
nijai gresia didelis potvynis pa
sėkoje .lįetaus, kuris lijo visą 
savaitę. Daugiausia pavojaus 
sudaro SAcramento, Feather ir

•Vyriausias teismas 
svarsto tikybos tei

sių klausimus
WASHI^GTOnT d. c., ko- 

-Vo 31. — Štai kokioje byloje 
Vyriausias (eismas ruošia 
sprendimą:

Prieš kurį • laiką tūlas New- 
ton Cantwell ir du jo jauni 
sūnus rinko fondus bažnytinei 
sektai žinomai vardu Jehovah’s 
Witnesses.

Jie atlankė New Havene. ka
talikų ^eimos namus. Pakvie
sti vidun, jie uždėjo sugroti 
rekordą, kuris išvadino .kata
likų bažnyčią “didžiausiu ra
ketų, koks tik kada yra buvęs 
vartotas žmonių tarpe.”

Pakeltas klausimas: ar Cald- 
well turėjo teisę svetimuose 
namuose atakuoti namų šeimi
ninkų tikybą? Klausimas pate
ko į teismą ir net pasiekė Vy
riausią . šalies teismą. Dabar 
laukiami, Vyriausiojo teismo 
sprendimo.

Tęismas uzd raudė 
samdyti Russelli pro

fesoriaus vietai

Federalus meteoro-

American upių vandens

WASHINGTON, D. C., ko
vo 31. —‘ Atstovų, rūmų va
dai, pranešama, susitarę ap
karpyti $60,000,000 prez. Roo- 
sevelto siūlomą biudžetą- armi
jos reikalams, o šituos pinigus 
paskirti, kaipo pagalbą, žemės 
ūkio reikalams. Bet tai esąs 
tik atstovų rūmų Vadų susi
tarimas.

CENTRALIA, III., kovo 31. 
— šeštadienį šiame mieste eks- 
plodavo aliejaus tankas. Trys 
vyrai žuvo ekspliozijoj, keturi 
kiti sužeisti. Dar sudegė na- 
itfašYnriklausęs Stowe šeimai.

Žuvusių j U" vardai ir pavar
dės buvo-: John Smith, 20 m., 
Charles Underwood, 54 m., ir 
D. E. Dovan.

NEW YORK, N. Y., kovo 
31. — The City' College of 
New York pasamdė žinomą 
filosofą ir matematiką, Bert- * 
rapd Russellį, kaipo profesorių. 
Augštųjų mokyklų taryba už- 
gyrū pasamdymą.

Bet episkopalų bažnyčios vy
skupas Manning pirmas; o pa
skui kiti asjnens ir organiza-; 
cijos pakelė balsą ir išvysto 
kanhpaniją prfeš paskyrimą. 
to, tūlos Mrs. Jean Kay vardu 
iškelta teisme byla Russellio 
paskyrimui.

P-nia Kay aiškina, kad jos 
du vaikai gal būt ateity lan
kys sakytą kolegiją ir ji ne
nori, kad joje mokytų “ištvir
kėlis” filosofas.

Pirmoje teismo instancijoje 
teisėjas John E. McGeehan pa* 
skelbė sprendimą. Jisai- reikaį 
lauja paskyrimą Russellio pro
fesorium atšaukti. Augštųjų 
mokyklų taryba Ketina spren
dimą apeliuoti.

Reikalauja pakeisti 
Wagnerio Darbo 
Santykių Aktą. *

WASHNIGTON, D. C., ko
vo 31. — Atstovų rūmų komi
tetas, tyrinėjęs Darbo Tary
bos veiklą, paruošė raportą. 
Faktinai paruošti du, raportai 
— komiteto daugumos ir ma
žumos.

Daugumos raportas sako, 
kad būtinai reikalinga pakeisti 
Darbo Santykių Aktą dar šio
je kofigreso sesijoje.
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Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarnių*’) 
ir katalikų (“kryžioki|”). j • ___________

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

toj vietoj yra labai pavojinga 
dirbti Anglis šlapia, parakai 
sudrėksta, o sprogdinti dažnai 
reikia, nes anglies sluoksnis ne
storas, rodos, trijų pėdų, tai 
viskas. Tiesa, daUgiau kompani
ja moka, bet kas iš to/ kad ta-

NAUJIENOS, Chicago, III

- f —;—i-------

Pirmad., balandžio 1, 1940

(Tęsinys)
-—-Šovinys, — atsakė Rokas.
—-Ir vieloje užhiuše? Negali

ma jau buvo nieko padaryti? 
Ligoninėn nuvežčtė? Gydytojai 
žiurėjo? — klausinėjo Koką Šei
mininkas.

—Vietoje.... Nuvežėme tiesiog 
pas laidotoją, — atsakė Rokas.

—Tat turėjo staiga nutrenkti, 
kaip anąsyk Džianą Dargį, — 
pastebėjo Mikas, o Rokas pra
dėjo aiškinti, kaip atsitiko:

—Du storus ramsčius buvo
me pastatę, — sakė jis. — Ang
lis šlapia, tai labai greitai šovi
nį užtaisėme. Antanas kalbėjo, 
kad padegamąją dūdelę trum
pesnę dėsiąs, žinote, kad grei
čiau šovinys sprogių, parakas 
nesudrėktų. Paskui jis sako

--Tiitėjo Vargšas — turėjo 
už ko nors užkliūti, suklupti, ir 
ne vieną kartą, kad visai nesu
spėjo kiek nors tolėliau nubėg
ti. O hidžu beskubėdamas sumi
šo ir į ramsčius atsimušė, pas
kui gi jau nebesuskubo pa
sprukti. Ir juo labiau, kad/ sa
kai, padegamoji dūdelė trumpa 
buvo ir šovinys netikėtai greitai 
iššovė. Laimė, Rokelit laimė, 
kad ir tu kartu iiežuvai) — kal
bėjo šeimininkas, jau visko ma
tęs angliakasys.

/

—Aš anksčiau pradėjau bėg
ti, ir nebuvau taip labai susi
jaudinęs, kaip Antanas. Jis, na
bagas, visą laiką šiandien tik ir 
kalbėjo apie savo žmoną, vai
kučius. Sakė, kad nuo jų dau
giau ilcbesiskirsiąs, vienų lie- 
paliksiąs, kaip paliko LietUvo-

kiek kojos neša. Vos tik spėjau 
įsmukti į skersinį urvą — kai 
iššovė. Pirmiau vis^reikėdtivo 
palaukti truputėlį. O Antanas 
d^ir nebuvo atbėgęs...

je...
Šeimininkė šluostėsi
—Aš visada sakiau Antanui

gilių požemių kurmis, — kad

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

TMėfohaš PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mihe Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant 
5 tortuš af ddUgiaU ..................... .....
Petroleum carbou coke 
Perkant S tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

$7-65
$7-75

VėliausiasIŠRADIMAS
KAIP ANT PEČIAUS VIRŠAUS KEPTI IR

BE ■» VIRTI* ■ •«■ •. v ■

dienas kabo.
—A, vyrai, ką jus čia šneka 

te, — garsiai ir drąsiai pradėjo 
Mikas. —■ Jei v.si bijosimės po 
žeme lįsti, tai kas anglies pri 
kas? Kas nhmtiš apšiltins? Kas 
visokias mašjihas sultk? Kas 
traukinius trauks, laivus pei* 
marias stums? Kas? Sakyk te, 
jeigu jau tokie smart esate. O 
mirti vis tiek reikės. Ar ant že
mės, ar po žeme. Ir aš busiu 
next! — išrieti krutinę Mika.Sj 
kaip buvo pratęs ją dažnai iš
riesti. — Geriau pagalvokime, 
ką pasitikę sakysime tiabašniil- 
ko moteriai, vaikams. Juk ne
trukus bus čia.

—Gėlai tu sakai, Maik, ge
rai. Jeigu mes, darbininkai, bK 
josimos po žetne lįšti-, tai kas 
bus? — klaUse ir tUoj pfttš AP 
sake Kazys: Visi pasaulio ra
tai sustos, viskas apmirs. Meš 
kenčiaihc, mes sveikatos nebe
tenkame, mes mirštame ——— 
“kad kili gyvenlŲ”, ištraukė iš 
jo burnos sakinio galą MikAš;

O Rokas jau- prausėsi, kaip 
paprastai, prieš cėberį žettuli 
atsiklaupęs, rankas ir galvą suo
dinau vandenin sukišęs. Atėjo 
šeimininkė ir nuplovė jam nu
garą, — šaltai, be juOkų ir Už
gaidų.

Visi nusiprausė, apsiskuto, 
išeiginiais apsivilko, vis tarda- 
mie*si, ginčydamiesi, ar sakyti, 
ar nesakyti Anlaitu žmonai, kas 
atsitiko.

—Geriausia nič nieko nesaky
ti apie baisią Antano mirtį net 
motinai, nei vaikams, — stipriai 
laikėsi Rokas.

Bet vėliau vislick sužinos, ir 
paskui ant mus pyks, prikaišios, 
kam nesakome, paskutinį'kartų 
jai ir "vaikams neparodėme', 
laikė savo pusę Kazys. '

—Ką gi parodysi? šitaip vi
sas sulamdytas, sutrintas. Vis- 
tiek nebepažins, tik nusigąs, nu
alps, o paskui dar nervų ligą 
gaus ir ji, ir vaikai. Jau geriau 
nei sakykime, nei rodykime,— 
nenusiieido Rokas*

—Tai ką gi sakysime, kai ji 
klaus Antano, o vaikai — tėve
lio? — klausė Kaays.

—Sakysime, — visi turime

iš darbo dar neparėjo, — atsa
kė šeimininkas.

—Bet juk dienų ir naktį ne 
dirbs, inainose negyvens/— lai-

JiĄUjtJUNV-AČMjB Telėųhoto
Richard Gari Oehlert, ku

ris manomd, žuvo it. V. nai
kintuvo “Kihg” ėkspliozijoj,

, ; .ni—..".I-.-,..—. .J, . .

burdingierių' irtirį jfeia daug jų 
turiu, tai ką gi vidinis tereiškia? 
— bandė Šyptelėti Šėithininkė, 
bet jai nesisekė.

—t)ač fait, niisitikė, dac raiti 
K^ Reiškia vienas. Aš busiu, next

- Išrtetė krutinę Mi-— šiur, - 
kas.

—Bei einamu* įidį penkta va
landa baigiasi/o juk penkiomis, 
sakė, alvažiudš, visus vadi
no eiti Rokas.

—Einame) — pritarė šeimi
ninkas.

_r. . .v_.Visi išėjo. V \
—Palaukite, palaukite! su

riko Mikas. -įĄš bėgsiu sto
rai} Vaikams kėhdžių nupirkti. 
A, geriau eikite. Aš pasivysiu,

* ' '/-■ -V. 1 . ■

ba tuHu labui greitas kojas, — 
gyrėsi Mikas šaVo (leojomis. Iš 
tiešų, jis visados buVo smarkus 
vyras, bet Šiandien itin pasmar
kėjo. Gal būt, iš susijaudinimo 
dėl Antano rriiftiės, bet, ^aip ar 
taip, ir iš stiklelio kito...

Stoties aikštelėj ir apie stotį 
buvo pilna žmonių. Tokiame, 
mat, miestelyj, kur nėra kur 
daugiau eiti, eina žmonės į sto
tį — eina, galima sakyti, kiek
vienu traukihio, klekvieiio kelei
vio pasitikti, pantatyti. Atėiyiai, 
žiliuma, daugiausia eina pasi
tikti savo giminių bei draugų, 
tik iš tėvynės atvažiavusių. A- 
merikiečiar gi eina prisišypsoti 
iš jiems labai “juokingų” nau
jokų, pigiu, prastu apdaru apsi
taisiusių, su menka skrynele 

I rankoje arbli ftiaišeliu ant pe- 
I /

• Mikas atbėgo Uždusęs. Ir tuoj 
jis pradėjo visiems patarimus 
duoti.

—Tu, Kokai, 
mus visus supažindink su An
taniene, sti vaikais, kad jie visi 
jaustųsi tarp savųjų esą. Tu, 
misele, — a, tamsta palaikysi, 
ba labai shtart esi. O tu, Rokai, 
iii — septyiietoa mažiukų tėvas 
— žitirėk vaikus, ba tu prie 
mažų, tai kaip tikra boba, — 
kaip motina, norėjau sakyti. 
Ekskiiiž my.

visiems užrakino burnas. Lau
kė. Jaudinosi. Labiausiai, žino
ma, Rokas, kuris tiesė, rodos, 
tempte tempė jau ir taip gana 
ilgą savo kūną, bandydamas 
kuo aukščiausiai iškelti galvą, 
kad pamatytų pirmutinis. Ir jis 
jautei — žinolha, kai truputėlį 
prigeso liūdnos mintys apie An
taną, — kad, rodos, jo paties 
šeima čia atvažiuoja, kad jis 
tuoj apkabins savo mylimą Ka- 
stę it spaus prie krutinės visą 
septynetą vaikučių... Bet kai 
liūdnos mintys apie Antaną su
grįžo, suliepsnojo, jis ir vėl ma
tė prieš save stovinčią Antanie
nę ir jos vaikus, klausiančius 
tėvelio... Jis nenulaikė rankų 
vietoje, pirštus laužė. ,

(Bus daugiau)

sake jis, —

si tylėjo. Mikas padavė po sau
ją saldainių šeimininkei ir Ro
kui. Bet dabar sakyti nieko ne
besakė. Visiems atsistojo prieš 
akis vaizdai, — kaip motina 
klaus savo vyro, o vaikai — tė
vo. Taigi, gailesys ir nerimas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

■.^Ambulanck.
visi Telefonai YARDS 1741-1742

", 46054)7 So. Hertnitage Ate*
4447 South Faitfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727
« ♦

T~A ~t __ _ * koplyčios visose
1 -J 1 Chicagos dalyse

v .

Klausykite inusų radi o programiį Antradlfehlo šeštadienio fyt- 
meėlah, 16:00 vai. ryto iš H. L P. štftfea (1480 K.) 

in POVILU šAltiMierU.

Laidotuvių Direktoriai

šį išradimą mes jums parodysime jūsų namuose. Sukvies- 
kite pas save apie 10 svečių, O mes pagaminsime puikiausius 
pietus JtJSŲ VIRTUVĖJE visiškai veltui. Prie to dar namų 
šeimininkė gaus gražią dovaną.

Dėl susitarimo dienos ir laiko kreipkitės į

JAMES GODITUS
536 Lake Shore Drive, Room 304 Chicago, 111.

Telefonus SUPERIOR 33!>t.
=

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių v.ei* 
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kulįurą, kovoja su lietuvių nutautimu. -
Sykį savaitėje leidžiu jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų
Pasaulį”

Kaina nifetams $5.00. LielUVojte it BtOoklyhe $7. . . 
.Laivakorčių agčrttura ir patarnabimų biuras. Pinigų

• persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Broo

t ' n i ..inkii/. ■ -JUi M

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

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

ŠventadieniaiŠT’ll įki 12.

Dr. V. A. Šimkūs 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST

Or.V. E. SIEDLINSK)
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994 
Antrad., Ketvirtad. Penktadienį 
4143 So. Archer A ve.

Tel. LAFAYETTE 3650

&

Mrs* A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVesterri av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak,. šešta d. ir 
Sekrn. pag£l sutartį

AKIU SPECIALISTAI

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930 _

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
, arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

' Optometrically k Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri-1 
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER (
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas if Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėhomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—1 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. A. JENKINS
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street « 

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 242f

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
1 Rėži įlydė Park 3395
Dr. Sušauna Sląkis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI U

—Laidolojas sakė, jog rytoj 
apie pietus lavoną atveš,V- pa
stebėjo Rokas.

—Taigi, rytoj apie pietus la
voną atveš, — pakartojo Kazys.

—Sakysime, kad kitur išva
žiavo dirbti, — traškiai tarė Mi
kas.

—Taip sakyti geriausia, Mal- 
kiuk, taip geriausia, — ilgai ty
lėjusi, tarė šeimininkė. — Saky
sime, kad Antanas yra labai ge
nis darbininkas, kompanijos vi
sur patikimas, tai todėl* jį ir 
siuntinėja visur, kur tik tokio 
darbininko prireikia. ' O jeigu 
paklaus, kodėl jis čia, o ne le
nai gyvena, (ai juk galime sa-

tai ir gyvena.
—Kain,,misis, fain, — gyrė 

šeimininkę Mikas. — Aš sakiau 
ir sakysiu, kad musų misiukė y- 
ra smart leidė,‘ kad jos niekas 
nesubytins.

—Galime sakyti, kad Antanas 
turi lokį darbą — lokį, noriu 
sakyti, kilnojamą darbą, ir to
dėl, sakysime, jis negali .visa
dos namie būti, - - pądėjb saVo 
žmonai šeimininkas.

—Tiiip sakyti geriausia ii* 
šadgiatisiaf— patvirtino Rokas.

—Tai taip visi ir turime sd-
- pridėjo šeimininkė.kyli,

—Bet ką sakysime, kai ryloj 
lavoną atveš? Kieno jis?—klau
sė Kafcys* • ,

—O, sakyšime> kad vienas iš

lūiiliuuihiiUiŪHiibliiiiiliiihi

NARIAI ' \
Chicagos, J 
Cicero ■
Lietuvių K
Direktorių 
Asociacijos
tiiiiiiiiiliiiilifiIiitiiiliiimUim

Ambulance 
Patarhavi- 

į ttiad Dieną 
I ir naktį

TtftiMfe 
•KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSfc

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

praugijos Nariai.
Ofiso Tel* YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Getai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi« 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. ISth St., netoli Morgan St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

V

■'---------.--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. J. ZOLP I^hone Yards 078L 
1646 WėSl 46th Strfefet

. ■ • > x I
I* f...i, Ia tl Į, ■ ,f

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lititaiiicd Avertue Yards 1138

~ LĄCHAWICZ IR^UNŲS )
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-4l East 108th Street Tel. Pullman 1270

Un-i ■■ ..i.t.; __L

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas RepUblic 7868

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2-ros hibos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

V

ALBERT V. PETKUS
4704 Sd. Wėstern Atenue Phone Lafayette 8024
f r. . . » . >• . -k.- : -■ .................-t-

• Antanas m. i’Hillips
3307 Lituanic^ Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY b. PETKUS
68Š4 Šd.y^V^terri. Avė.
14ib Soiith 49th Court, Cicero

.'■■iy.il, ,r ,'.,k ntu. u.L.  

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence TeL BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Ma'urice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
V'

Phbhė Gtdvfehill 0142
Phone Cicero 2109
r? r--j---------

/ ; J* LI ULEVIČIUS
4348 S. California Avenue i Phbrie Lafayette 357Ž

s P. J. RIDIKAS v
3354 So. H<lls(ed Blreel YAteDS 1419

Dr* F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

"talandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

2400 ĮVEST MADISON STREET 
Vai. 1 Iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namtj telefoną* Brtihsttlck 0597

K.P.GUG1S
ADVOKATAS

Miesto, ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamfei 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 8 Iki 8:30 •

Telefonai YARDS 9818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti
r

ADVOKATAS
7 So. Dearborn

Room 1230 
Ofiso tel. CENTRAL 

Namų Tel.—Hyde Park

st
1824
3395

K 
v

i'
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Pirmai, balandžio 1, 1940
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NAUJIENOS, Chicago, 111.,

PITTSBURGH i NAUJIENOS
PRASIDĖJO PITTSBURGHO KOMUNISTU 

MEDŽIOKLĖ
Dies Komiteto Agentai Darbuojasi

PITTSBURGH, Pa., kovo 29. tiki. Kuomi ta komunistų me- 
—Šiomis dienomis Pittsburgho džioklė baigsis Pittsburghe, tai 
laikraščiai labai daug rašo apie kol kas sunku pasakyti, tik 
komunistų medžioklę ir, žino- reikšmingas yra faktas, kad ir! 
ma, prirašo butų ir nebūtų da- Pittsburgho komunistai dažn i 
lykų. Bet faktas lieka faktu, dangstosi svetimais vardais ir 
kad Pittsburgho komunistų va- susiję su visokiomis slaptybė-1 
dai yra gaudomi, vežami į mis, ir misterijomis, nors jie j 
Washingtoną ir kamantinėjami turi pilniausią laisvę, klipo 
Dies komiteto. Komunistų do- partija, atvirai veikti, 
kumentai užgriebiami. Tas val
džios agentų veikimas, žinoma, 
sukėlė daug sensacijų ir viso
kių spėliojimų.

Praeitos savaitės pabaigoje 
visai netikėtai Dies komiteto ir 
Teisingumo Departamento aficn-|imama $5 200 Tačia . 
tai užklupo žinomą komunistui(lll()ti fol fuoĮi dokllni’1Ui 
'C*i,amc Pačiame laikraštyje rodo, 

kad yra sumaišyti du skir.ingi 
’ dalykai ir iš to daromas (Ld - v

lis daiktas.
Sakoma, kad buvo pardavi

nėjama Sovietų pilietybė už 
$5,200. Ta*i ne už pilietybę tiek 
buvo reikalaujama, bet už ke
lionę į Rusiją ir už pasivažinė
jimą po sovietų rojų. O pada
vimas aplikacijos Sovietų pilie
tybei tekainuoji vienas doleris. »

Tačiau ta visa procedūra, 
kaip galima įgyti Sovietų* pi ie- 
lybę yra gana įdomi ir malt s’, 
kad kol patapsi Sovietų pil e- 
čiu, tai čeką pirmiau gerai tave 
turi ištyrinėti. Ir tik už 10 ar 
12 mėnesių gausi sužinoti apie 
galimybes likti piliečiu.

mė jį, kartu užgriebdami visus 
jo žinioje esančius dokumentus, 
ir išsivežė lėktuvu į Washlng- 
toną tardymui. Užgriebtuose 
dokumentuose buvo rasta ko-

A. HUOIVL IJvUllUj H Vi O •

pilniausią laisvę, k jlpo I

Kaip komunisiai buvo daromi 
Sovietų Rusijos piliečiais

Pittsburgho Posl-Gazcllc pa 
skelbė, kad, esą, atrasta Pitls- 
burglic raketas pardavinėjimui t 
Sovietų pilietybes ir buk buvo! 
imnmn iw> UOO Taz’inii- I

NAUJIENŲ-ACM E Teleohoto 
republikonų kandidatas į prezidentus, Chicagoje

PITTSBURGHIŠKOS PASTABOS
Kcmunacių “Rūpesčiai” 
Dėl SLA.

Pastaruoju laiku lietuviškų 
konnmacių organai labai yra 
susirūpinę SLA reikalais ir 
daug rašo, teikdami organizaci
jos nariams neprašomų patari
mų, pamokinimų ir kitokių vi
sokių dalykų. Matomai, dabar
tiniu laiku, kada eina Pildomo
sios Tarybos rinkimai; 1 kada 
yra rengiamasi prie SLA Seimo, 
kada tarpe pačių SLA narių yra 
pasįskirsčiusios nuomonės, tiek 
Pildomosios Tarybos rinkimuo
se, tiek organizacijos reikaluo
se, tai musų komunaciai bando 
/jdrumsti vandenį, kad šiek 
dek pažvejoti ir pasigirti savais

nėra jokios agitacijoj jokių 
varžytinių. Tenai einant rinki
mams nėra jokių partijų,'jokių 
šleifų ir jokios opozicijos, taip 
kaip Sovietų Rusijoj, kaip na

mi fiktyviais vardais ir pavar
dėmis. Ant vienos kortelės Kū
no užrašyta vardas Franklin 
Delano Roosevelto, Amerikos 
Prezidento. Dolson atsisakė pa
sakyti Dies komitetui kas nau
doja prezidento vardą ir atsisa
kė net liudyti. Dies komitetas 
apkaltino Dolseną paniekinimu 
Kongreso, uždarė į kalėjimą ir 
jam gręsia metai kalėjimo ir 
ŠI,000.00 piniginė bauda.

Valdžios agentai ieško komu
nistų partijos . sekretoriaus 
Young, kuris yra pasirašęs po 
narystės kartomis, bet jo nesu- kėlė į aikštę • ukrainietis advo- 
randa. Šią savaitę buvo pašauk- katas Basil Onyshkow, kuris 
tas į Washingtoną kitas žymus skundžia komunistų partiją ir 
komunistų vadas, George Pow-'reikalauja grąžinti John ir Bose 
ers. Jisai nuvažiavo liuosnoriai, Ghiszekams $200 įmokėtų pirii- 
bet ir jisai atsisakė išduoti na-'gų už “pilietybę”. Bet paduoda- 
rių sąrašą. Jis irgi buvo užda
rytas į kalėjimą, kaip ir Dol- 

, šen.
Buvęs West Homestead mies

telio gaspadorius Richard Low- 
ry prarado gerą valdišką darbą 
prie cenzo ėmimo dėl bičiulys
tės su komunistais. Mat, Wash- 
ingtone Dolsen papasakojo, kad 
Lovvry yra geras komunistų 
draugas. Lowry siūlosi pats va
žiuoti į Washingtoną ir pasisa
kyti Dies komitetui, kad jisai 
prie komunistų partijos niekada 
nepriklausė.

Pittsburgho laikraščiai net 
kritikavo Dies komiteto agentus 
už Dolseno suėmimą, sakydami, 
kad jis per mažas “politikiškas 
sutvėrimas”, kad apsimokėtų iš 
jo suėmimo daryti tokią didelę 
sensaciją. Dolsenas, esą, žino
mas tarpe Pittsburgho politikie
rių ir laikraščių reporterių kai
po politinis “pest”.»

Kaip atbodo, Dies komiteto 
’’ agentai deda svarbą ant Del e 

no, kad jisai e ąs Browderio 
pusbrolis ir turįs ryšių su Ru 
sijos slaptąja policija ir užsi
imąs šnipinėjimu Rusijai. Bet 
Pittsburgho laikraščiai (am na-

I NAUJIENŲ-ACME Telenhoio
SOUTH PITTSBURGH, TENN. —Keturi iš 25 angliakasių, kurie liko pašau

ti iš pasalų. Tarp angliakasių eina tarpusąvio kova. 
............... ....................................................■...................■. . -... ■■

mi dokumentai rodo, kad 
įmokėti pinigai greičiausiai 
už kelionę į Rusiją.

Sovietų Rusijos konsulo 
sytas laiškas iš New Yorko

tie 
bus

ra- 
pa-

rodo, kad apliįafcija soviėtų pl- buti pridėti tam tikri dokumen- 
lietybei kainuoja tik pienas do
leris, tačiau yra reikalaujama, 
kad aplikantas:

1. Išpildytų dvi kopijas deta- 
liškos savo gyvenimo biografi
jos.

2. Reikia išpildyti 4 kopjas
kitokios - formos, pridedant 5
kopijas paveikslo. \

3. Paduodant aplikacijas
konsului su aplikacijomis turi

tai dėl teisingumo atsakymų į 
aplikacijos klausinius.

singumą paduotų faktų ir pa
siunčia aplikaciją 'Maskvos Cen-

--------  — -----—r~r-------------
. Nrl.il IK”
oda naudą dėlto, 

oj-ieios Naujienos 
audin^os

traliniam Komitetui ir kol iš 
tenai sugrįžta,* .tai užtrunka 
nuo 8 iki,>10. mėnesių.

. 5. šeimynoje kiekvienas as
muo, sulaukęs 18 metų, turi pil
dyti atskiras aplikacijas.

Kaip matote, procedūra nėra 
'ehgva įgyli Sovietų Rusijos 
pilietybę. Butų įdomu žinoti ar 
daug lietuvių komunistų yra

Si Bakanas.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. HalstedSt. VICtory 4965 
Stogus; rinas, stoglangius ir 

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

KAINUOJA

MAŽIAU

PORA
NUDAŽYTI

Gypsy
E^RU CURTAIN DYE

10c ;
^uz25c

YKA VAISTŲ IR NOTTIONS I 
KRAUTUVĖSE

BETTE D AVI S
Šiandienos atsižymeju- 
šiaušia žvaigždė lošia 
Warner Bros, dabartiniame 
veikale, ALI THIS AND 
HfAVEN TO O, ji laimėjo • 
Redbook nusprendimą už 
puikią kontribuciją Kruta* 
mųjų Paveikslų Dailei.

CHESTERFIELD 
yra atsižymėję kaipo šian> 
dienos Vėsesnio-Dumo, 
Geresnio-Skonio, Aiškiai J 
Lengvesnis cigaretas. J|

&

1

Copyright 1940.
Li&gitt & Myku 

Tobacco Co.

Bct šiuomi laiku komunacių 
organai neprisilaiko jokių prin
cipų, graibstosi į visas puses ne- 
yginant kaip girtas patvoriais. 
Matomai Stalino su Hitleriu pi- 
.nbuciavimas sumaišė musų sta- 
lincių visus buvusius šiokius-- 
lokius principus ir padarė tik
ras “trejas devynerias”.

“Laisvė” ir “Vilnis”, teikda 
mi SLA nariams neprašytus pa
tari mus, per savo skiltis dažnai 
su pirštu parodo: “žiūrėkit SLA

yra peštynės”. “Oi žiūrėkit mu
su LDS, tenai tikra ramybė tik-

*■ J V

Italijoj.
LDS kanidatus į Centro Val

dybą parenka Lietuvių Komu
nistų Centro Biuras ir pak ši 
nariams n u balsuot h žodžiu sa 
kaili, Lietuvių Darbininkų Susi
vienijime rinkinius budriai pri
žiūri draugas A. Bimba, taip 
kaip Stalinas Rusijoj, kaip Hit
leris Vokietijoj ir kaip Mussoli- 
nis Italijoj. Tie diktatoriai irgi 
giriasi, kad pas juos nėra jo
kių užsivarinčjimų, nei politika
vimų nei kitokių jokių blogy- 
oiii, ir ki d pas juos kuone vien
balsiai balsuojama.

Pas Staliną ir Hitlerį “frater- 
nalizmas” yra vykdomas su 
iulkom, su koncentracijos sto
vyklom, o LDS, žinoma, nevar- 
oja tokias žiaurias priemones, 
aid palaikius tam tikroje aukš- 
umoje “fraternalizmą”, bet ten
kinasi politišku “teroru” prieš 
visokius išklydelius iš tiesiosios 
Bimbos linijos ir Stalino vieros.

Tačiau, Stalino ir Hitlerio 
•fraternalizmas” laisvų Ameri
kos lietuvių nei kiek nežavi ir 
SLA nariai nei kiek nepavyd.

Gerai, pažiūrėkim. Kiek yra 
“baisi padėtis” SLA, ir kiek to 
“fralernalizmo” randasi LDS.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje, tai yra kaip ir kokia A- 
merikos laisvų lietuvių respu
blika, kur nariai laisvai pasi
renka sau viršininkus iš visokiu v

tani ir komunistų šlcitą. Čionai 
yra opozicijos, pozicijos ir kito
kių dalykų, taip kaip laisvose ir 
demokratinėse šalyse, ir tas, ži
noma, nieko tokio “baisaus” or
ganizacijai nepadaro, tik gerai 
visur išgarsina.

Kas tiesa tai liesa, kad Lie
tuvių Darbininkų Susivienijime

srfield yra šiandienos Aiškiai 
Lengvesnis • • • Vėsesnio-Dumo 
Geresnio-Skonio Cig a retas

Tūkstančiai naujų rūkytojų 
kasdien pasirinkimu kreipiasi į 
Chesterfields todėl, kad jie randa 
visko ko tik jie pageidauja į šitų 
visiškaįmalonų ijr patenkinantįvisiškai 
cigaretą

Chesterįield gamintojai 
toli prysakin stovi su 
kiekvienu žinomu budu 
pagerinimui jų produk
to. Jūs negalit nupirkti 
geresnį cigaretą.

>licsterfidcl
■. 'timi

Senas Pittsburghietis

S.L.A. Įstatų Kom 
Narys P. Dargis 
Vyksta Chicagon

Besiartinant SLA Seimui Įsta
tų • KoMisfja ruošiasi prie dide
li darbo kuopų įnešimų pri ren
gimui Seimui. Įstatų Komisija 
susideda iš Dr. A. Montvido, 
adv. J. Grišiaus ir Povilo Dan
gio. Du pirmieji komisijos na
riai gyvena Chicagoje, tai ir p.1 
Dargini priseina važiuoti į Chi- 
cagą, dalyvauti komisijos susi
rinkime.

Povilas Dargis išvažiuoja į 
Chicpgą sekm., vakare, kovo 31 
d. Pirmadienį prasidės komisi
jos susirinkimas, kuris gali už
trukti apie savaitę laiko, nes 
yra pakankamai darbo visus 
kuopų įnešimus sutvarkyti ir 
tinkamai prirengti Seimui. O jei 
įnešimai bus tinkamai sutvarky
ti ir prirengti, tai žinoma tas 
daug palengvins darbą Seimui.

Važiuoja Į Ek. Cen
tro Suvažiavimą

Pittsburgho Lietuvių Vaizbos 
Butas išrinko Charles K. Pikelį 
ir P. Pivaroną dalyvauti Lietu
vių Ekonominio Centro suva
žiavime, kuris įvyksta Philadel- 
phia, Pa., balandžio 7 d.

—Koresp.

’ iniai 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 Nurkaf-Nurkaitis, 
randasi didžiulėje Jos. 
ko krautuvėje kožna 
nedėlioję iki 4 vai. po

F. Budri- 
diena ir
&

Furniture House«
3409-11 S. HALSTED ST.

Tek Yards 2151
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Savaitei _____ .._________
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Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta):

Metams .................
Pusei metų .........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui
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Duoti mažoms (arba silpnoms) tautoms laisvę ver
čia žmones didžiosiose valstybes^, kuriose yra demokra
tija. Sakysime, Anglijos žmonės^ nepakęstų tokios val
džios, kuri drįstų savo kaimynus užpuldinėti taip, .kaip 
Hitleris arba Stalinas.

f !

Jeigu demokratijos principai — kurie remiasi tam 
tikrais moraliniais įsitikinimais — butų pasaulyje su
naikinti, tai* daugumos mažųjų tautų nepriklausomybei, 
ateitų galas. z ,

tikrais moraliniais įsitikinimais

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St.» 
Chicago, III. Telefonas Canah 8500.

Berlyno intervencija Amerikoje
F. RASOLNIKOVAS 

PRIEŠ STALINĄ

Vokietijos nacių riksmas apie tariamų Roosevelto 
administracijos “sąmokslų” iššaukti karų Amerikoje, 
turi ne vienų tikslų, bet du. Vienas tikslas, kuris anų 
dienų jau buvo šioje vietoje nurodytas, yra tas, kad« na
ciai nori įtikinti publikų, jogei karas kilo ne dėl jų kal
tės. Agresoriai bando įrodyti, kad jie esu agresijos au
ka!

Bet jie turi ir kitų tikslų. Paskelbdami lenkiškus 
dokumentus (tikrus ar ne tikrus) apie tai, kad Ameri
kos valdžia “kurstė” Vakarų Europos valstybes prie ka
ro, naciai bando pakenkti Roosevelto administracijai 
Amerikos balsuotojų akyse.

Šie mętai Amerikoje yra rinkimų metai, ir Vokieti
jos naciai mano, kad, kaltindami Jungtinių Valstijų val
džių tariamu “kurstymu” prie karo, jie duos gerų argu
mentų Roosevelto priešams vartoti rinkimų kampanijo
je. Šitokių išvadų padarė vienas Amerikos koresponden
tas telegramoje iš Berlyno. Matyt, pačiame Berlyne nė
ra slepiama, kodėl naciai staiga pakėlė šitų triukšmų.

Bus įdomu pažiūrėti, ar republikonai šitų Hitlerio 
-* sliekų praris.

Lenkų diplomatas
Tarp įvairių lenkiškų dokumentų, kuriuos Vokieti

jos naciai užtiko Varšuvos archyvuose, vienas esąs len
kų pasiuntinio, grafo Potdckio, pranešimas apie nuotai
kas valdiškose sferose Washingtone, Tas pranešimas bu
vo išsiųstas į Varšuvą < <1939 m. sausio mėnesį, t. v * 
dvejeto mėnesių prieš fai, kai Hitleris okupavo čekų 
Žemę. . I

Lenkų pasiuntinys savo raporte. pulk. Bekui 
Lenkijos užsienių reikalų ministeriui) su ironija 
apie prezidento Roosevelto baimę, kad Eufopoje gali 
kilti karas. Jisai pasakoja, kad Amerikos žmonės nieko 
neišmaną apie tai, kas dedasi Europoje. Ir dėlto, kad 
jie tokie neišmanėliai, tai jie —

“laiko kanclerį Hitlerį ir nacional-socializmą 
džiausėmis blogybėmis ir didžiausiais pavojais, 
rie dabar gręsia pasauliui.”
Tas lenkų diplomatas, vadinasi, juokėsi iš karo 

vojaus ir iš Amerikos nepalankios nuomonės apie Hitle
rį. Tai buvo pereitų metų sausio mėnesį, kuomet Hitle
ris jau buvo apdraskęs Čekoslovakiją ir rengėsi ją galu
tinai sunaikinti! O tų pačių metų rugsėjo mėnesį Hitle
rio armijos jau trempė ir pačią Lenkiją!

Tai šitoks aklas diplomatas atstovavo Lenkiją Wa- 
shingtone. Jisai, beje, tebesėdi Washingtone da ir šian
dien. Jungtinės Valstijos iš susimylėjimo Lenkijai, ku
rią naciai užkariavo, dar tebelaiko jį ambasadorium.

Jeigu yra tiesa, kad grafas Potockis* tokį raportą 
siuntė į Varšuvą, tai Washingtone dabar iš jo visi juok
sis. , ’ - '

y. Uz55
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Mažosios valstybes
4

Vienas žymiausiųjų Rusijos 
bolševizmo šulų, Feodor Ras- 
kolnikov, pereitą vasarą mirė 
Francuzijoje, gavęs nervų su
irimą, kuomet Stalinas padare 
sutartį su Hitleriu. Prieš mir
tį jisai parašė laišką Stalinui, 
kaltindamas jį išdavus Rusijos 
revoliuciją.

. Raskolnikovas vadovavo bol
ševikų šturmui prieš buv. caro 
žiemos Rumus, spalio-lapkričio 
1917 m. sukilime. Paskui jisai 
buvo sovietų Volgos laivyno 
komanduoto jas, buvo sovietų 
pasiuntinys Afganistane, Esti- 
; oje, Danijoje ir Bulgarijoje. 
Jisai buvo du kartu dekoruo
tas Raudonosios Vėliavos ordi
nu.

Savo ilgame laiške F. Ras- 
kolnikov išdėsto visus Stalino 
nusidėjimus prieš socializmą, 
demokratiją ir Rusijos liaudį 
ir baigia tokiais žodžiais:

“Anksčiau ar vėliau Tave 
pasodins Sovietų liaudis į 
kaltinamųjų suolą ir Tave 
apkaltins, kad Tu esi socia
lizmo ir revoliucijos išdavi
kas, vyriausias sabotažni- 
kas, tikrasis priešas, bado 
organizatorius ir priesaikų 
laužytojas.”
Prie pirmutinės progos tas 

istoriškas 1 Rkskolnikov laiškas 
bus perspausdintas “Naujieno
se”.

latras, kas nors godišius, 
kas nors kvailys arba leng
vai apgaudinėjamas grino- 
rius, ‘šnekėtis’.”
šitaip Kl. Jurgelionis apibu

dina buvusius SLA. viršinin
kus, kurie, anot jo, paliko Su
sivienijime “sąšlavyną”. O hpie 
naujuosius viršininkus jisai 
pasakoja taip:

“Išrodo, kad Pildomoji Ta
ryba būtinai nori palaikyti 
sąšlavyną, kad jame galėtų 
krapštytis. Ji į sąšlavyną 
atėjo, ji su juo- susigyve
no

“JAUNIMO” 5-6 NUM.
♦Iš spaudos tik-ką išėjo nau

jas numeris “Jaunimo”. Tai 
aikraštis, skiriamas Ameriko
je gimusiai lietuvių jaunuome
nei.. Editorialai yra rašomi lie
tuvių kalba, o žinios

Naujai išėjęs numeris 
padidintas, 12 .puslapių.

anglų.
yra

KL. JURGELIONIS 
AIŠKINASI

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) 
K,.. *

Vilniaus lenkų dėstomąja kal
ia valstybės gimnazijos istori
jos mokytoja teiraujasi, kiek 
šiandien mokinių nesą pamoko
se.

—Penkių, — atsako dižiuruo- 
janti mokinė.

—Penkių? Dėl ko tiek daug?
Kur jos? ,

-—Suimtos!
—Kaip tai suimtos? '
—Policija padarė kratą ir

Kaip matote, Jurgelionis 
“nė vieno neteisė” ir “niekad 
nepasmerkė” “nei vieno virši
ninko buvusio ar esančio”!

Jeigu taip, tai tas straipsnis, 
kurį paskelbė komunistai ir 
bachuniniai “S. L. A. gerovės 
gynėjai”, turėjo būti ne jo ra
šytas. Bet kodėl tuomet Kl. 
Jurgelionis to aiškiai nepasa
ko?

šitokie išsisukinėjimai ir pa
siaiškinimai, kad jo vieni ne
supratę, kiti iškraipę jo žod
žius. nedaro jam garbės nei 
kaipo asmeniui, nei kaipo laik
raštininkui.

su-

Ką žmonės 
mano

Anų dienų vienas stambus Chicagos dienraštis pa
rašė liūdnų straipsnį apie mažasias tautas. Jisai pasa- 
kė^kad tos tautos gali gyvuoti tiktaį tol, kol didžiosios 
valstybės nesusitaria jų praryti, šitos savo minties pa
rėmimui laikraštis nurodė į Austrijos, Čekoslovakijos ir 
Lenkijos likimų. Jisai priminė, kaip Sovietų Sąjunga 
uždėjo savo letenų ant Pabaltijo kraštų ir apiplėšė Suo- 

" mijų, kuomet Stalinas susidraugavo su Hitleriu.
Jeigu dar neišnyko nepriklausoma Belįija, tai, esu, 

tik dėlto, kad eina rungtynės tarpe Francuzijos, Angli
jos ir Vokietijos. Jeigu gyvuoja nepriklausoma Šveica
rija, tai dėlto, kad Italija, Vokietija ir Francuzija vie
na kitai neleidžia jų pagrobti. Ir taip toliau.

Mums atrodo, kad čia yra paliesta tiktai viena 
klausimo pusė. Ne viskas tautų santykiuose yra tikta 
“jėgos politika”. Jeigu taip butų, tai kas gi sulaikytų 
Jungtines Valstijas, sakysime, nuo pagrobimo Meksi
kos? Kod# Anglija butų suteikusi faktinų nepriklauso
mybę Airijai? Kodėl Indija jau gavo gana plačiu auto
nomijų ir netolimoje ateityje, be abejonės, gaus domini
jos teises?

Pereitos savaitės “Tėvynėje” 
redaktorius Kl. Jurgelionis aiš
kinasi, kad jisai savo straip
sniuose niekuomet nesmerkęs 
“nei vieno žmogaus, nei viepo 
viršininko buvusio ar esančio”. 
Jį, esą, negerai supratę tie, ku
rie bandą padaryti iš jo straip
snių “rinkiminius baubus” ar
ba? “iškraipyti” juos savo agi
tacijos naudai.’

Deja, kraipy tojams daug ne
reikėjo kraipyti, kad iš Jurge- 
lionio pareiškimų pasidarytų 
“baubai”. Jisai pats pakanka
mai jų primalevojo!
"Viena vieta jo paaiškinime 

yra ypatingai įdomi. Jurgelio
nis sako:

; “Aš neesu teisėjo vietoj ir 
nei vieno neteisiau ir netei
siu. Jeigu kas butų teistinas, 
tąm yra Susivienijimo įstai
gos su teisimo galia ir tam 
yra seimas.”
Tai dabar stebėsis tie žmė* 

nės, kurie skaitė komunistų 
spaudoje ir bachuninių “gero
vės gynėjų” ^lapeliuose Jurge- 
lionio editorialą: “Kame Pildo
moji Taryba galės pasitaisy
ti”.

Jeigu ne /^teisėjas” šitaip 
kalbą, tai kas? Kunigas, kuris 
turi galią duoti “griekų atleį- 
dirhą”?..

Arba šitokie to editorialo 
žodžiai:

' “Tas sąšlavynas; liudija, 
kad kas nors iš musų buvo

NAUJOJI SUOMIJOS 
VYRIAUSYBĖ

Smulkesni pranešimai apie 
naująjį Suorpijos mipisterių 
kabinetą rodo, kad jame yra 
5 socialdemokratai ir trys kh 
tų srovių atstovai. Premjeras 
tas pats, kąįbuvo nuo pradžios 
karZT^iTTtusija, Risto Ryti — 
progresistas. Užsienių reikalų 
ministeris (vietoje socialdemo
krato Tannerio) prof. R. J. 
Witting — švedų partijos at
stovas. Apsaugos ministeris 
—r gen. Kari R. Walden, arti
mas maršalo Mannerheimo 
draugas.

O socialdemokratai turi šiuos 
portfelius: finansų — Mauno 
Pekkala (senasis); maisto —• 
Vaino • Tanner (buv. užsienių 
reikalų ministeris); susisieki- 
iho — V, V. Salovara . (tas 
pats); viešų darbų — Kari E. 
Ekholm; Visuomenės reikalų 
— K., A. Fagerholm.

Naciai ir jų pakalikai, ko
munistai, džiaugėsi, kad social
demokratai " Suomijoje neteko 
įtakos, nes, mat, buvęs užsie
nių reikalų ministeris Tanner, 
socialdemokratas gavo “žemes
nę vietą”. Bet Tanneris' yra 
stambiausias Suomijos koope
ratyvų darbuotojas. Aišku, kad 
jam užsiimti užsienių politika 
trūksta laiko. Ir prieš karą ji
sai buvo finansų ministerijoje, 
o ne diplomatijoje.

•Bet tas faktas, kad social
demokratai Suomijos kabinete 
dabar turi 5 vietas, liudija, jo
gei jų įtaka šiandie yra stip
resnė, negu 'kada nors.
.......... *....................................................  f.....r» H ... .........

KAUNAS. -— Bankininkas J. 
Vailokaitis atsiuntė Kauno šau
lių rinktinės yaduj firmos 
“Cord” automobilį ir tokį laiš
ką: “Giliai vertindamas šaulių 
veiklą, pasinaudodamas vi
siems brangia vasario 16 diena, 
šį firmos “Cord” automobilį 
aukoju Pirmajai Kauno Mote
rų šaulių Rinktinei, kad ji tu
rėdama patogesnes susisiekimo 
priemones geriau galėtų išplėsti 
sąvo veikimą kultūros ir atlie- 
tuvinimo darbe, ypač musų hu- 
tautėjusių brėlių tarpe — 
nijoje?

Vii.

Istorijos mokytoja nelaukė 
tokio atsakymo.' Jai buvo tikra 
staigmena. Pagalvojus tarė:

—Suprantu aš jus. .Bet saky
kite, dėlko visas smūgis krei
piamas prieš Lietuvą? štai pa
čios sakote, kad jums suaugu
sieji nedraudžia vokiečių kalbos 
mokytis, bet įkalbinėja nesimo
kyti lietuvių kalbos, o Juk mes 
visi su jumis norime gražiuoju 
sugyventi. Sakykite, štai dėl ko 
Lietuvoje mes visi negalime 
gražiuoju, geruoju gyventi, 
čia Lietuvos žemė!

—Mokytoja, mokytoja, a 

visa tai gerai suprantame, 
štai jie šito žinoti nenori!
sario šešioliktąją dieną mtims 
buvo grąsinta Vilniaus gatvėse 
nepasirodyti, mus sekiojo, Sakė, 
kad nuoširdus lenkai negali 
džiūgauti, kaip Lietuvos kariuo
menė gatvėmis žygiuoja. Mes 
neiškentėme, ėjom, žiūrėjom, 
kit^s buvom už tai net apstum
dytos. O dėl ko? Nežinom! Ber
niukų gimnazijos kai kurie mo-

Tai tau ir “savas 
pas sava”!

Juk—Už ką? ;
—Priklausė lenkų Slaptai 

ganizacijai!
Visoje klasėjė įsigali mirtina 

tyla. Mokytoja išbalusi stovi ir 
nebežino ką sakyti. Su visomis 
mokinėmis ji labai geruoju su
gyveno. Rodos, visos jos klausė, 
gerai mokėsi ir nebuvo paste- 
biama bet koks nusistatymas 
prieš Lietuvą, ir štai tau, jos 
vedamoje ir auklėjamoje klasė
je toksai įvykis. Taip, mokyto
ja žinojo, kad suimta lenkų te
roristų grupė, kad jie mėgino 
vykdinti terorą, bet kad jos mo- kiniai net klasėse darė demon- 
kinės priklausytų tokiai organi- stracijas, dabar jie iš gimnazijii 
zacijai, tos jaunos mergaitės? i

Taip begalvojant mokytojai 
viena iš mokinių atsistoja ir vi- ' 
sa virpėdama, paraudusi prabi
lo:

—Mokytoja! Gelbėkie musų 
drauges! Jos nekaltos! Jos su
augusių įkalbėtos palaikė tik ry
čius tarp tų teroristų. 1 Mokyto
ja, tikėkite mums, tikras var
gas gyventi. Mums įkalba, 
mums įsakinėja taip elgtis, 
mums net grąsina! Jos paklau
sė ir dabar suimtos.

Visa klasė sustoja, visos mo
kinės maldauja, jų drauges gel
bėti!

Mokytoja pasižada ką galė
sianti padarysianti.

Kelioms dienoms praslinkus 
klases dižuruojanti mokinė is
torijos mokytojai praneša, kad 
klasėje nesą jau tik vienos mo
kinės, suimtosios jau atėjo ir 
čia dėkoja mokytojai, kad ji 
padėjo jas išvaduoti. Visos mo
kinės reiškia padėką.

—Bet dėlko dar vienos nėra ?
— Ji jau nebegrįš?
—Ji sąmoningai darbavosi

lenkų slaptoje organizacijoje!
—Šitaip! Tai tokių vis dėlto 

esama?
■—Jos brolis buvęs karinin

kas !
—Didi garbe yra ginti savo 

tėvynę, prabyla mokytoja į sa
vo mokines, bet svetimo norėti 
yra nešlovė. Juk jus iš istorijos 
žinote, kad čia Vilnius Lietuvos 
žemė!

■—Mokytoja leiskite mums 
lai atsakyti, atsistojus kalba 
viena mokinių. — Mes dar dau
giau žindme. Mes žinome, kad 
Lenkijos žemėse nėra nei vie
nos dabar lenkų kalba gimnazi
jos. Mes žinome, kad tepais net 
pradžios mokyklos atidaromos 
tik vokiečių kalba. Mes žinome, 
kad fenais musų broliai lenkai 
žiauriai persekiojami. Mes ma
tome, kad Lietuva mums daug 
gero daro, net vyriausybė išlai
ko savo lėšomis lenkų kalba 
gimhazijas ir ne vieną, bet ke
letas jų! Mus įkalbinėja nesi
mokyti net lietuvių kalbbs, o 
apie vokiečių kalbą visai nuty
li, juk ir ji musų gimnazijoje ir 
kitose Ičnkų gimnazijose dėsto
ma! Bet kas mums daryti. Kur 
rasti išeitį? Mus verčia visa kas 
lietuviška prieštarauti. Mus agi
tuoja, mus įkalbinėja taip, o ne 
kitaip elgtis. Mums tiesiog grą
sina! s Mes esame terorizuoja
mos ! O iš kitos pusės vertus, 
juk musų tautos broliai karia
vo ir kovoja dėl Lenkijos! Juk 
lenkų tauta dabar gyvena tikrą 
tragediją! Mokytoja kas mums 
daryti, kur išeitį rasti!

—Lietuva! Lietuva mes ma
tome, Įępd tik gero mums nori, 
mus moHo, mus Šviečia, bet ki
ti šito viso nenori suprasti!

or-
mes 
bet 
Vą-

šalinami! Mokytoja kas daryti? 
Mes mokytis norime, mes nori
me būti lojalios, bet mums su
augusieji neleidžia! Kartais mu
sų tėVai, kartais suaugę broliai, 
buvę lenkų kariuomenės kariai 
mus agituoja, o štai čia gimna
zijoje iš lietuvių mokytojų tiek 
daug nuoširdumo mes patiria
me! Mokytoja, mokytoja, kas 
mums jaunuolėms daryli? Mes 
pergyvename tikrą tragediją!

Sakiusi tuos žodžius mokinė 
apsiverkia. Byra ašaros ir iš 
kitų mokinių akių. Klasėje mok
slas jau neįmanomas. Panašu į 
laidotuves.

Mokytojai gaila tų jaunuolių, 
kurios jai visos vienodai geros 
ir štai taip nuoširdžiai atviros!

—Pirmiausia mes bukime 
žmonės, stipriai susijaudinus ta
ria mokytoja. Jaunuolės daina 
viską nugali. Uždainuosime!

Dar mokytoja nepasakė ką 
dainuoti, bet visa klasė sustoja 
ir užtraukia Lietuvos himną!
i Girdėti verksmas. Verksmas 
veržiasi pro himno, Lietuvos 
himno žodžius! Mokytoja neju
čiomis nosinėle šluosto savo a- 
šaras. Ji jas bejėgė paslėpti!

Taip aidi Vilniaus mergaičių 
lenkų kalba dėstomo j gimnazi
joj Lietuvos himnas!

—Vistaspats

Kai kurie žmonės, prisiden
gę neva patriotizmo skraiste 
labai alasavojo “Sandaroje” ir 
“Vilnyje” prieš SLA. 6-o Ap
skričio komisiją, kad ji paėmė 
vietą SLA. seimui, vidurmiesčio 
kotelyje, o ne Chicagos Lietu
vių" Auditorijoje. Jie sakė, kad 
tai nusidėjimas/ obalsiui “Sa
vas pas Savą”. Bet dabar gir
džiu, sandariečiai surengė šo
kius kovo 30 d. — ir kame:, 
ar Lietuvių Auditorijoje? Ne. 
Jie surengė tuos šokius Viking 
Ballrųom’e (kertė 69 gat. ir 
Emerald Avė.).

Tai ve kaip tie “patriotai” 
šneka — ir kaip jie daro.

Bet, gal būt, Auditorija šo
kiams netinka? Ji šimtą kar
tų geriau tinka šokiams, negu 
seimams. Auditorija tinka mi
tingams, prakalboms, baliams, 
koncertams ir šokiams. Tam 
ji yra pastatyta. O konvenci
joms, kurios tęsiasi po keletą 
dienų, Auditorija neturi tinka
mų įrengimų. Be to, toje apie- 
linkėje nėra nė vieno viešbu
čio atvykusioms iš kitur dele
gatams.
1 c Musų “patriotams” yra per 
prasta šokius rengti Lietuvių 
Auditorijoje. Jeigu jie suren
gia balių arba vakarienę, tai 
jie eina į hotelį vidurmiestyje 
arba j kokią nors svetainę už 
kelių mylių nuo lietuviškų ko
lonijų. Tai pas juos vadinasi 
“savas pas savą”!

SLA. seimo rengimo komisi
ja gavo seimui vietą hotelyje 
už . dyką. Prie to dar hotelis 
duoda be užmokės ties kamba
rius dviem viršininkams.1 To
kiu Ijudu bus sutaupyta nema
žai pinigų Susivienymui. Bet 
prieš tai keliama protestai. Su 
kokiu tikslu?

Kuopos Delegatas.

Gal Skaitytojui 
Nesvarbu, Bet Jei 
Jis Pamatytų —

v

K

ŽINIOS
; KAUNAS — Lietuvos Gentra- 
linio Statistikos Biuro duome
nims, beveik visų prekių kainos 
išskyrus normalius sezoninius 
svyravimus, per visus 1938-1939 
metus laikėsi labai pastoviai. 
Tačiau ryšium su kilusiu karu, 
nuo pereitų metų spalių mėne
sio, užsienines prekes, iš pra
džių ti kkaikurios, aiškiai pra
dėjo brangti. Vėliau kainų kili
mas palietė ir beveik visas kitas 
prekes.

Lyginant su 1939''metų rug
sėjo mėnesiu, per tris paskuti
nius praėjusių metų mėnesius, 
tai yra iki šių metų pradžios,

bendrai visos svarbesnės prekės 
pabrango 25 nuošimčiais, že
mės ūkio parduodamos prekes 
pabrango 23.3 nuoš., žemės u- 
kio perkamos prekės — 28.6 
nuoš., maisto^ produktai — 20 
nuoš. Įvairus pramonės gami
niai iš vietinių žaliavų—12.8 
nuoš., gaminiai iš užsienių arba 
didžiuma iš užsienių žaliavų— 
34.9 nuoš., 'importuoti faUrika- 
tai—net 40.6 nuošimčių. Tačiau

ifiy, kurių kainos pakilo žymiai 
daugiau, o kai kurių žaliavų bei 
gaminių iš viso yra labai sunku 
gauti.

Apie Oak Forest Senelius.
OAK FOREST, 111. — štai, čia 
mes šios prieglaudos įnamiai 
lietuviai, meldžiame visų ger
biamo dienraščio “Naujienų’ 
patalpinti šitų musų viešą padė
ką gerbiamam ponui, ir poniai, 
J. Pociams, 3313 So. Halsted St, 
už jų brangią atmintį musų se-

Jie mus aplankė 25. d. kovo 
ir paliko pas manė tabkko ir 
cigaretų tiek, kad mumsy vi
siems užteks po pakelį kai pasi
dalinsim. Tai labai mums/bran- 
gios Velykų dovanos nuo ger
biamų mu^ų tautiečių poiųą Po
cių. • C

Mes visi tariam jiems širdin
gai ačiū ir linkime jiems viso
kios laimės jų gyvenimo reika
luose.

toms gal ir nesvarbu šitokie da
lykai, bet kad pamatytum se- 
uelį toj valandoj, kai jis ima 
dovaną ir kaip jo*veidas nu
švinta, tai tuoj suprastum do
vanos svarbą ir vargšo įvertini
mą.

Su aukšta pagarba, ačiū.
Jonas Rusteika,

Iiist. Ward 52, 
Oak Foresl, 111.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin- 
grų žinių ir gerų pa
mokinimų.
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Iš Pietų Amerikos
J. J. Lazdauskas

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

vajuje. — Nelaimingoji gruodžio 13. — Krito bom
bos į Urugvajaus teritorijų
36 vokiečių jurininkų lavonai. — Kiek žuvo anglų.—
Vokiečių karo laivas “Graf von Spee” tarnavęs Vo
kietijai, bet ne Hitleriui. — Anglų laivai naudojo ko
voje apakinančius gazus 
simpatizavo vokiečių jurininkams. — J anglų juri
ninkus žiūrima su panieka. — Laivo “Graf von Spee” 
padegimas ir jo kapitono Hanz Langsdorff didvyriš
kumas ir mirtis, etc. etc.

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

Vienas prieš tris. —

- Urugvajaus visuomene

(Tęsinys) ivu “Scharnost” ir “Gineisenau”, 
,, . . , . . . x. .po 26,000 tonų* įtalpos, po 11Valstybes, kurios pačios pir-/ , ,, . 1™ pabūklų ir po 30 juros mazgųmos pradėjo statyti naujus lai

vus, buvo šios: Vokietija, Itali
ja, Did. Britanija, Prancūzija. 
Italijai pakrikštinus du nauju 
karo laivu “Vittorlo Vencio’' ir 
“Li t torio”, Prancūzija tuojau 
krikštino “Richelieu”. Vokieti
jai pakrikštinus (1931—1936 
m. laikotarpyje) karo laivus 
“Deutschland”, “Admiral Graf 
von Spee” ir “Admiral Scheer”, 
— Prancūzija pakrikštino, kai
po atsakymą 
karo laivus 
“Strasbourg”,

savo
ir

Vokietijai, 
‘Dunkerųue 
abu po 20,500 
po 13 pabūklų

kiekvieną ir su 30 mazgų plau
kimo jėga į valandą.

Vokietija, nusikračiusi Versa
lio sutarties suvaržymų, vėliau 
jau laisvai pastatė du karo lai-

kiekvieną. Dar vėliau pastale 
tris karo laivus po 35,000 tonų, 
pakriks tindama juos šiais var
dais “Bismark”, “Von Tirpitz” 
ir kt. šie laivai turėjo jau mo
torus ne sistemos “Diesel”, ku
rie daro didelį virpėjimą plau
kiant pilnu “chodu” ir trukdo 
taikyklingai veikti pabūklams, 
bet turėjo kokios tai kitos 
“hitleriškos” sistemos motorus, 
kurie šaudant mažiau virpa...

Po to, š. Amerika greitai bai
gė statyti “Washington” ir 
”North Carolina”, ir dar du lai
vu po 35,000 tonų įtalpos, po 
30 juros mazgų plaukiamos jė
gos ir po 9 pabūklus kiekvieną.

LIETUVIŲ KALBOS

Prie
of

Pritaikyta Amerikos Lietuviams 
Sutaisė Dr. D. Pilka

Lietuvių Kalbos Mokytojas 
Massachusetts Department 

Education
.Gramatika yra sutaisyta pagal ge
riausius lietuvių kalbos žinovus. Ji 
yra labiau pritaikyta Amerikos lie
tuviams, ypač jaunesniems, susipa
žinti su savo kalbos taisyklėmis. Ji 
tun pagrindinių žodžių paaiškini
mą angliškai. Ji taipgi turi arti pus
antro tūkstančio veiksmažodžių žo
dynėlį su nurodymu jų asmenavi
mo ir anglišką definiciją.

Kaina su Prisiuntimu $1.00

ras skaitomas didžiausiu iki 
šiai dienai, o tokių laivų š. 
Amerika turinti 5 laivus,- kai 
t u 6 tarpu Anglija to paties ka
libro turinti tik du laivu (“Nel- 
son” ir “Rodney”) nuo 33 iki 
34,000 tonų įtalpos.
“Admirolas Graf von Spee” su

kėlė ant kojų visą, pasadlį
Kaip anksčiau imperialistai 

lenktyniavo karo laivų statyme, 
taip dabar jie lenktyniuoja ir 
suka galvą'-tų laivų naikinime.

mas užviešpatavo, laike 48 va
landų, visus ir visos Amerikos 

Tuojau gaukite “Naujienose’, 1739 kanclerius, vokiečių karo laivui 
Soutn Haisted St., Chicago, Iii, arba “Ad. Graf von Spee’ įplaukus į 
pas Dr. D. Pilka, 528 Columbus 
/įve., Boston, Mass. Montcvideo uostų.

PAULINA
RUSSIAN-TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Pirtis naujai pertaisyta su akmenų krosnim, čia gausite Elektros 
Trytmentus, Ultra Violet Sunshine ir Infrą Red Light Radiations.

A. F. CZESNA, Savininkas
1657 W. 45th St. kamp. So. Paulina Street
Moterims Seredomis — Phone BOULEVARD 4552

STATOME NAUJUS

NAMUS
MŪRINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS ISL
• Mokėdami kaip rendą—išmokėsit už savo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gaus 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

B. SHUKIS & CO.
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ.

Telefonu LAFAYETTE 5624

SALTiMiERO Rytmetinių
1480 KYLOCICLES

LIETUVIŠKŲ
RADIO

PROGRAMŲ
10:00 VALANDĄ RYTO

RAŠTINĖ*
6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

kancleris, Sr. Cantilo, daro te
lefonu dažnus pasikalbėjimus 
su savo kolegomis Brazilijoj ir 
Urugvajuj, su Sr. Aranha ir Sr. 
Guani, vėliau priima pas save 
Š. Amerikos ministetį Argenti
noje, Mr. Annork. .Pasikalbėji
muose ieškoma vienybės laivų 
naikinimui, žinoina, pirmiausia 
Vokietijos. ,
Povandeniniai vokiečių laivai 

atplaukia į pagelbą!..
Romos dienraščio “Giornaie 

D’Italia” korespondentas Lon
done praneša, kad keli vokiečių 
povandeniniai laivai La Plata 
linkui, tikslu suteikti pagalbą 
užblokuotam “Admirolui Graf 
von Spee”. Dar priduria, jog 
galimas daiktas, kad kartu su 
submarinais plaukia jurų pa
baisa, kreiseris “Admirolas 
Shecr”, kuris “interpretuosiąs” 
kovai, kada “Ad. Graf von 
Spee” išplaukus iš Montcvideo 
uosto, jį pulsianti sąjungininkų 
blokadą.

Draugiško pasimaudymo 
ordenai

Iš Londono, pranešama, kad 
žinia apie įvykusias trijų Didž. 
Britanijos karo laivų kovos re
zultatus su “Admirolu Graf von 
Spee” Anglijos karaliaus buvu
si sutikta su dideliu pasitenki
nimu. Karalius šia proga apdo
vanojęs admirolą Harwood 
“Komandantų Kavalierių Pasi
maudymo Ordenu” ir nuo gruo
džio 13 d. (kada įvyko kova) 
pakėlęs jį į aukštesnį laipsnį. 
Anglijos admiraliteto komuni
katas sako, kad kapitonai Par- 
ry, Woodhouse ir Bell, kurie 
vadovavo anglui karo laivams 
(“Achilies”, Ajac” ir “Exeter”) 
kovoje su “Admirolu Graf von 
Spee”, Anglijos karaliaus Jur
gio tapę apdovanuoti “Pasi
maudymo Draugų Ordcnais”. 
Admiraliteto deklaracijoj pra
šoma. admirolo Harvvood, kaipo 
vyr. sąjungininkų blokados va
do Pietų Atlanto juroj, suteik
ti smulkmeniškas žinias apie 
tų kapitonų gerą elgesį ir jų 
karinę vertę įvykusioje kovoje 
po jo^vy^. vadovybe.

Tarpo Anglijos ir Urugvajaus 
nebuvę jokių nesusipratimų
Vienas Urugvajaus Užsienių 

reikalų Ministerijos valdininkas 
patvirtino, kad Urugvajaus val
džia yra leidusi “Ad. Graf von 
Spee” išbūti Montcvideo uoste 
tik 72 vai. šita informacija iš
plaukia iš los versijos, kalban
čios apie ruošiamą kokią tai 
didelę karo laivų kovą Pietų 
Atlante tarpe anglų ir vokiečių, 
atplaukusių iš šiaurės juros. 
Komentuojant apie Urugvajaus 
valdžios duotą terminą vokie
čių kreiseriui, autoritetingi 
sluoksniai pranešė laikraštinin
kams, kad nebuvę jokių diplo
matinių nesusipratimų .tarpe 
Urugvajaus ir Anglijos, ryšyje 
su “Admirolo Graf von Spee” 
situacija. Gerai informuoti 
sluoksniai paneigė versiją, kad 
Didž. Britanija buvo pasiuntu
si protesto notą Urugvajui dėl 
įleidimo vokiečių kreiserio į 
Montcvideo uostą. Paaiškino, 
kad Anglijos ministeris Urug
vajuje, Millington Drakc, buvo 
prisiuntęs seriją notų Urugva
jaus valdžiai, bet nei vienai tų 
notų 1 negalima esą pripažinti 
protesto karachlcrį. Iš Anglijos 
valdžios pusės buvę pareikšta 
tik liek, kad vokiečių kreiseris 
privaląs apleisti Montcvideo 
uostą laike 24 valandų, arba 
turįs būti internuotas, moty
vuojant, jog “Admirolas Graf 
von Spee” įėjęs į Mon te video 
uostą visais laivą varomaisiais 
motorais, luomi įrodant, kad 
jis turįs visas navigacijos gali
mybes. Bet kad Didž. Britanija 
butų protestavusi už jo įleidimą 
į uostą, tai esą netiesa, vien 
jau todėl, kad sulauktoji iš 
Anglijos karinė pagclba užtik
rinanti visišką “Admirolo Graf 
von Spee” sunaikinimą, jei šis 
mėginsiąs išplaukti iš Monlevi- 
deo uosto.

Ilgesnis terminas einąs sąjungi
ninkų naudai

Aiškinama, kad “Ad. Graf 
vęn Spee” užtrukimas iki 72 
vai. Myntevideo . uoste išeisiąs 
sąjungtaįnkų naudai, nes per 
tą laiką siispęsią atvažiuoti bri
tų ir prancūzų karo laivai, pil
nai pasiruošę stoti į kovą su 
vokiečių kreiseriu. Tarpe šitų 
karo laivų, sako, atplaukiu 26,- 
000 tonųc prancūzų kreiseris 
“Dunquerque ’ ir antras mažes
nis kreiseris “Cumberląp’^ Ang
lų kreiseris “Renown”? ir ypor- 
taavionas “Ark Rp§^į$5 visu 
mašinų tempu atplaukiu į La 
Plata vandenis, taip pat stoji į 
kovą su “Admirolu Graf voų 
Spee”. Be to, manoma, kad už
trukimas taip pat galįs duoti 
galimybes ir vokiečių laivams 
prisiartinti prie La Plata upes, 
ypač karo laivui “Admirolui 
von Scheer”, su tikslu atkreipti 
blokados dėmesį į priešingą pu
sę, kad “Admirolas Graf von 
Spee”, apleisdamas Montcvideo 
uostą galėtų pabėgti iš bloka
dos taškaregio į atvirą jurą, 
kurioje, gavęs šovinių iš ten 
esančių vokiečių karo laivų, ga
lėtų su jais kartu stoti į kovą 
su sąjungininkų blokada.

■ ‘i ■ •

Vėl pranašaujama didelė kova
Jurininkų sluoksniuose tvir

tinama, kad La Plata upės pa
kraščiuose galinti įvykti dide
le laivų &ova tarp sąjunginin
kų ir Vokietijos karo laivyno. 
Bet optimistai įrodinėja, kad 
toji kova išeisianti sąjunginin
kų naudai, ir todėl abejojama, 
ar Vokietija rizikuosianti siųsti 
savo karo laivus į beviltišką 
padėtį, į kurią yra patekęs “Ad
mirolas Graf von Spee”.

(Bus daugiau)

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
, DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-JL/ikierial-G6rimai *■ 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Remkjte tuos, kurie 
/garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Padėti Pinigai kas l^fenesį Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienoj \

Turtas virš - - - $4,000,000.00
Atsargos fondas virš - - $300,000.00
Dabar Mokame 3%% Už Pa- __
dėtus Pinigus. Duodam Pasko-)
las Ant Namų 1 iki 20 m t. p

FEDERAL^AATN'GS
LOAN ASSOClATIONof Chicago

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
Vai. 9 Iki 5. Ser. 9 Iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

41 <12 ARCHER AVENUE

CICEROS PILIEČIAI
X) BALSUOKI^ UŽ STREIT

DemoKratią Sąrašą
DEL TAUPOS, PAŽANGOS IR PILIEČIU GERBŪVIO

340tl’O

JERRY J
VITERNA

1 FOR COLLECTOR
TOWN OF CICERO

GEORGE 
STEDRONSKY 
FOR PRESIDĘNT 
TOWN ,OF CICERO

UOf

HENRY R. 
SCHWARZEL 
FOR ASSESSOR 
TOWN OF CICERO

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515 f

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 0014

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokiu^ rakandus bei Storus? 
Vežam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

• FOTOčĮRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tek ENGk0«83-584O

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus priva- 
žlaviiųas, graži vieta piknikams. 
6600 W. lllth St., Worth, III.

NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI

(su Hickory medžio durnais) 
Galima valgyti žalius arba 
virius, 
kandos 
turime 
balsų.

Labai tinka dėl už- 
Tavernoms. Taipgi 

venzyto porčepso ir 
Musų pačiu išdirbi- 

mas.

Food Store
5519 S. Halsted St

Tel. Englewood 9134 
Persikėlėm nerti 10804 So.

Micingan Avenue)

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS Cft
Išima Už ............... ■ O-V U
PRABŲVIMA8 A A
Ligoninėje ................ *UU,UU
RAUDONGYSLIŲ C OE Afi 
Išėmimas ir Ligon, ’fcViUU 
REUMATIZMAS €A A A 
Greita Pagelba .......
GYDO VIS ( S LIGAS 
Ekzaminaoija C 4 A A
ir vaistai ................... I . U V
DOUGLAS PARK IIOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

r1"' ....................J 11 •' n ‘ \
Phonp Virginia 9780

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI

HOLLYWOOD INN, 1‘rop.
Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. I 
2417-19 WEST 43-RD STREET

Chicago, III.

ANTON J. 
KRUPICKA 

FOR CLERK 
TOWN OF CICERO

LEO KASPERSKI
FOR SUPĘRVISOR 

TOWN OF CICERO

EDWARD GRISKO
. ir

FOR TRUSTEE
TOWN OF CICERO

i -» .

Ir vėl pasiųskite šituos Demokratų Partijos Pažangius Žmones
Į MUSU NAUJĄJA T0WN HALL .

Balsavimas Balandžio-April 2 d., 1940’
MMMRUmmo

■

ophie
Barčus
RYTINE RADK) 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias tintas, 
mušiką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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The yV.orld at a Glance
Dr. E. G. Punkay

tently maintains hcr popularity as versity Club, grftiuated tbe Kent

w

wave lengths...
EDUCATION: Victor Kriaučiūnas, 

a member of the Lithuanian Uni-

S® i n 
that signing and mechaioics 

' gėlės .. . For the kist

NAUJIENŲ-ACME Tolephoto
Largest twin-motor air liner on tęst flight. The 19 ton, high altitude airliner built by 

Curtiss-Wright. In air cn first tęst flight over St. Louis, Mo. The 36 passenger substratosphere 
plane left the ground after an 11 second, 600 foot run along the runway, under control of 
tęst pilot Edmund Alton.

America’s Gag Bill

a top-fligh,t star ... Her most re- 
cent professional appearance was 
on Henry Weber’s “Pageant c.

as- 
ac- 
the 
18.

returned California,, where hc will take a 
airplane de- 
in Los An- 
five years

where he recently signed a 
contract with the Ka\nas-Vi)nius 
radio stations ... Alex vsksiliaus-.. 
a Pronklyn tenor, has an agree- 
ment for a professional career in

NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF 
F. H. Sadauskai, A. S. V ai vadu

the Smith gag bill would foster, 
the founding fathers, both far-see- 
ing statesmen and practical citi- 
zens, provided the constitutional gu- 
arantee of “freedom of speech and 
of the press.”

A Tribute to 
Mare Jurgelonis

r

To gag anybody wno darės cri- 
’ ticize the act of any public offi- 
cial will be the effect of the inno- 
cent-appearing būt dangerously vi- 
cious bill of Representative Mow- 
ard Smith of Virginia. That mea- 
sure, seemingly aimed to prevent 
attempts to stir up military diso- 
bedience, makes it a crime to ad- 
voėate overthrovv of the govern- 
ment by force, to circulate litera- 
ture advocating such overthrovv, 
to belong to any organizątion hav
ing such purpose, or to justify or 
defend the unlavvful killing or 
saulting of any public officer, 
cording to Raymond Clapper in 
Chicago Daily Times of March
That gag bill of Smith’s has already 
pasęed the House and has been re- 
ported favorably by the Senate 
judiciary committee.

Obviously, when our public ser- 
vnnts, that is our Congressmen and 
Senators are either asleep or will- 
ing to destroy freedom of expres- 
sion, the very pith and marrow of 
republican government, then we 
common citizens mušt rebuke such 
recreant public officials in stern 
and unmistakable language.

Such a law is unwise, unconsti- 
tutional, and vicious, a main wea- 
pon of tyrants. For. the first thing 
that any dictator does, once he has 
g»*abbed power, is to destroy free- 
dnm of speech and freedom of the 
p^ss. Stalin, Mussolini. and Hitler 
all sunnressed such freedom: Na- 
poleon I and Nanoleon II in France 
and Cromwell in Eugland swept 
away freedom of expression. When 
ii duče could not face the criticism 
of his onuonents in parliament, he 
murdered them; fchen he gageed the 
Italian nress so that it could not 
report these murders.

The Smith gag bill. destroyer of 
free exnression. plainly violates tbe 
first amendment of the federal 
Constitution. That amendment says:

“Congress shall make no law 
resnecting and establishment of 
religion, or prohibiting the free 
exercise thereof; or abridging the 
freedom of speech, or of the press; 
or the right of the people peace- 
ably to assembhe,.and to petition the 
government for a redress of ^grie- 
vances.”

Freedom of expression, as the 
foundin-g fathers well knew, and a^ 
the late Senator William E. Bo- 
rah stated repeatedly, is the very 
core of democratic or republican 
government. Freedom of expression 
is for a nation or for a society 
what the safety valve is for a 
steam engine. If some fool screws 
down the engine’s safety-valve, he 
is reading for an explosion. Simi- 
larly. if some short-sighted alarm- 
ist, really a feel even if he hap- 
pens to šit in , Congress, screws 
down the safety valve of free ex- 
rression and free criticism, then 
that faithless public servant a 
democracy is prepafing nation 
for the explosion of a sočiai re- 
volution.

To prevent just such tyranny as

NAUJIENOS, Chicago, III. Firmai!., balandžio 1, 19-10
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Bric-a
by BRUNO RAY MATHEW

SINGERS: When the Milwaukee 
Opera company presents “Martha”, 
either in Milwaukee or in Chicago, 
Helen Bartush will be in one of 
the leading roles, Anh Juozaitis in
a minor role, arid Christine Kris-1 Lithuania’s State Opera, būt cannot 
ciunas in the chorus ... Whbther get over there because of the war 
or not it will be presented in Chi- ... Bronė Rasinis of Waterbury, 
:ago seemsto depend on what ar- j Connoęticut, is heard freęuently orų 
rangements can be made with the the Ne 
Chicago musicians’ czar, James C. 
Petrillo... Helen Bartush consis-

for 
is 1 
in

friends, no matter, with 
came in contact. Numer- 
have I been told by 

whom she has worked, 
likę a mother. Whenever 
trouble, I always go to 
always has some 
helping me.”

way or

I used 
at that 
a lead-

Plans For Yoiith 
In The Chicago 
Lith Society

birutė
36 Scholarships 
Offered By Central 

College
Thirty-six scholarships for the

School of Law lašt wcek . .. Jo
seph £irik, a young Lith of Mount 

on Henry Weber’s “Pageant of Greensyood, will quit his job as 
Melody” on WGN ... When several LaI.es. clerk SO.On and wiH leavę for 
Lithuanian-Amcricans L---------- ,
from Europe a few months ago, Į three month cours 
almost •everybody believed 1-----
Vic Bender had also returned to 
the States and, it was said1, he had Pr* Kliaufi'n has been study- 
stopped for a visit with relatives! Advanced orthodontia-—the sci- 
in New York . .. Jaunimas now re- 
ports, that Bender did not eturn, 
būt that he is štili in -Lith la

By HELEN B. JERRY, 
Immigrants’ Protective League

Mare Jurgelonis had the God 
given ąuality of being able to ra
diste frien'dliness around her and 
ofi making 
whom she 
ous times 
those 
“She 
I am
her. She 
other of

I remember, years ago 
to read about her. To me 
time she became a Symbol,
er among Lithuanian women. She 
was a pioneer not only among wo- 
men, būt among the entire Lith
uanian colony. She interpreted not 
only the Lithuanians to- America, 
būt America to the Lithuanians.

Some day there may be other 
leaders among the Lithuanian wo- 
men, būt there will never be any- 
one who will have the šame kind- 
ness, the šame ability to see the 
plight of her unfortunate fellow- 
men, the šame humanity for every- 
one or anyone, as did Mare Jur
gelonis. She knew no creeds nor 
races. The hour was never too 
early or too late to her to be of 
Service. She never knew the mean- 
ing of the word “No” to an ap- 
peal. The fact that she had been 
asked for assistance was sufficient 
to merit her whole-hearted desire 
to help. She was truly a little 
mother to all.

Symphony Orchestra 
Wants New 
Members

The Chicago Philharmonic Sym
phony Orchestra, a non-profit or
ganization of’ both professional and 
non-professional musicians, men 
and women, ispstarting a member- 
ship drive' in order to increase its 
present number to ninety-five.

The group meets on Fridays, 8:00 
p. m. at Sherman Park fieldhouse 
at 53rd and Loomis Street. The 
members invite any musicians ’ over 
eighteen years of age to bring their 
instrument and rehearse with the 
orchestra until an audition for per- 
manent membership has 
ranged.

The new conductor is 
Alfred Schade. Officers
Eva Percera, president; James Mat- 
telino, vice-president; Mrs. Estelle 
McCalip, treasurer; and Edward 
Miller, secretary.

Miss Marie Butkus
Cellist of Chicago Phil. Sym. Orch.

been ar-

now Mr.
are Mrs.

NAUJIEM V*ACMETTeleDhoto
Jerome (Dizzy) Dean, išgarsėjęs beisbolininkas, 

treniruojasi Catalina saloje.

CLS Youth Committee

The Chicago Lithuanian Society, 
the largest Lithuanian organiza- 
tion in Chicago, having a member
ship of more than 5,000, has formed 
a youth committee which is now 
planning various artivities for the 
more than thousand young people 
now in the organization, .

T’-»e committee, headed by Al- 
<^i”d Rulis, one of the directors of 
the sodiety, will start activities 
v/ith a “Curiositv” dance at the Da- 
rius-Girenas hall on April 19, a 
Fridav nięht. The young members 
of tbe society will receive free tick- 
ets through the mails, with addi- 
tional “guest”tickets, which will 
admit their friends for a small fee.

“Curiosity” is the only word the 
committee could find which sug- 
gests, even remotely, the odd 
tractions which will entertain 
guests of the committee at 
dance.

The dance will be used as a 
yardstick by the committee in its 
plans for future activities. At pre- 
sent the committee feels that, if 
the members are interested, it can 
nlan for almost monthly affairs 
the future, all of which would 
free to members. and open only 
members and their friends.

Society Benefits

original Lithuanian °P~, school year 1940-41, totalinę $4,560,A new. original Lithuanian op- scbooi year 1940-41, totalinę $4,560, 
eretta, “Viengungiai” (The Bache- iu be granted to outstanding stų- 
lors) will be presented for the first dents of June hięh school and jun- 
time in America by Birutė on Ap-|įor colleęe graduating classes bv 
ril 21, at the Lithuanian Auditori- Central Y. M. C, A. Collcge, 19
um, 3133 So. Halsted St. The ope- 
retta is composed of two acts, and 
contaįns some very beautiful mū
šio.

at- 
the 
the

in 
be 
to

What has the Chicago. Lithuanian 
Society to 
woman? 
protection, during illness
cases of the inevitable.

oftep a young 
Protection —

man or 
financial 

and in

The society has three classes of 
siek benefits: $6.00 per week, $10.00 
oer week, and $15.50. Monthly dues 
for the first are 50 cents; for the 
second, 75 cents; for the third. 
$1.25. Ali classes fiave a $200.00 
death benefit. included. Initiation 
fees vary according to ages. If you 
are interested, you can obtain full 
Information at the society’s Office, 
1739 So. Halsted St., or by contact- 
mg any of the contestants in thė 
-ociety’s present membership drive. 
Among the young members in the 
?ontest ere Joseph Žukas, Jose- 
įhine Miller and Bruno Ray Mat- 
iews. B. R. M.

Traminu Camps
Offer Three “U” 
Scholarships

Plan To Visit 
“Mexican Fiesta”

Chicago Tours For Next Week—•

The east chosen fot* the perfor- 
mance is, we believe. a very good 
one. It includes such Birutė ve- 
terans as Eva širvaitis, Whitney 
Tarutis and John Balanda. Some 
of the “younger” members will be 
giv-en their first opportunity in lar- 
ger roles. They are Zehon Pranins- 
kas, Aldona Gulbin, John Svitoris 
and John Dauckus. GeneVieve Gied
raitis is acting ašį d^amatic director 
in the preparationslfor the perfor- 
mance. ' ■ ;; ' j / ’ y > '.

The first three'' nlentioned above, 

Tarutis, Miss širvaitis and Balan- ' ė
da have played leads in several of 
the previous Birutė presentations. 
Of the others, Aldona Gulbin has 
had one or two small roles. Zenon, 
Svitoris and Dauckus will 
ing their “d-ebuts”,, so to

South La Šalie Street.
Candidates seleeted by the vari

ous schools wiH take a competitive 
psychological examination at the 
college Fridav, April 19, and the 
results of this examination, to- 
gether with the student’s high 
school or junior college grades, will 
determine the winners. More than 
200 students are expected to com- 
pete. The announcement about 
scholarshios waąT made by Dr. 
ward J. Sparling, president of 
College. j

A n S.L.A . Branch 
Comes to Life

the
Ed- 
the

be mak- 
speak;

program
Cultural

following

Birutė will fulfill the 
for the Gary Lithuanian 
Society, in . Gary, the 
week, Ąpril 28, būt the operetta
will not be presented. The chorus 
will merely present a concert of the 
latest songs added to its repertoire.

As yet, the girls have not made 
a finai decision on the type of uni- 
form formai dress they will adopt. 
They hope to do so before our an- 
nual affair, however.

Rehearsals are being held, as usu- 
al, on Mondays and Fridays, at the 
Sandara Hall, 814 W. 33 St. Every 
member should make it his or her 
duty not to miss one reheatsal be- 
tween now and April 21. E. P.

THEY ARE 300,000 
STRONG OVER KERE

Are They Ealing Food, Wearing
Clothes, or Hats or Shoes 

Made or SoW by YOU?
—■—»u n irai HM® »•—

After prolonged inactivity, 
Chicago branch, number 238, of 
S.L.Ay is finally coming out 
hibernation. To mark 
the group is presenting 
day evening, April 6, 
Showers of 1940”, at
wood hall, 43rd near Western.

This particular “kuopa” recently 
has enrollęd many 
and is now ready 
work and fun.

Fun for everyone 
everything is free,
eats and admission — and the lat- 
ter is only two bits.

that 
this 
the 
the

the 
the 
of 

event
Satur- 
“Anril 
Hollyf

new members 
for some tall

is assured and 
except drinks,

A. U.

Chicago Park District 
Novice Gymnastic Meet

Three scholarships offering 
year’s tuition at Loyola, De Paul 
and Chicago universities are among 
150 awards offered young men at- 
tending the Citizen’s Military 
Training Camps at Fort Sheridan, 
Tll., this summer.

Cook County’s ąuota of 1,500 can- 
d’dates for the camps, which will 
be hėld from July 5 to Aug. 3, will 
be nassėd within the next two 
weeks, according to Jevne Haugan, 
chairman of a comn/ittee which an- 
nounced the awards today. Expense 
of the training course is borne by 
the government, which this year 
will allow five cents a mile for 

. j transportation.

a NAUJIENOS

The Chicago Park District, Divi- 
sion of Recreation, will eonduet a 
city-wide novice gymnastic meet 
at Douglas Park, 14th Street and 
Albany Avenue, Thursday and Fri
day, April 4-5.

Boys who have never won a first, 
second or third place, or a medal 
in a gymnastic tournament on the 
particular piece (or pieces) of ap- 
paratus on which they desire to 
compete in this meet may qualify 
for participation.

Boys under 18 years of age on 
April 5, 1940 may enter the inter- 
mediate classification and those who 
are or who will reach 18 years on 
the above mentioned date, may 
ąualify for competition in the se- 
nior men’s division.' One obligatory 

and one voluntary exercise is re- 
ąuired of all contestants.

Events in the intermediate divi
sion consist of obligatory exercises 
on the long horse, side 
zontal bar, and parallel 
of similar events have 
duled for the senior
with one exception—rings will be. 
substituted for the long horse.

Nearly 100 new stewardesses will 
be hired by United Air Lines this 
year to take care of additional 
flight schedules and to replace 
stewardesses who are resigning to

horse, hori- 
bars. A ,list 
been sche- 

men’s class—~~
The WorW» Grenteit UthuanMJi LWIy 
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An opportunity to visit a gay 
fiesta arranged by the Friends of 
Mexico and to hear the Mexican 
Consul sp'eak, is presented by the 
WPA Free Chicago Tours during 
the week of March 31 to AprilJ), 
stotes H. M. McCullen, Chicago 
WPA Manager. Tours for the week 
include:

Tuesday, April 2. “Wholesale Mil- 
linerv District.” Tour Chicago’s 
vvholseale millinery district. Learn 
of the various organizations in the 
district. Visit a typical wholesale 
nlant. Meet at 2:30 p. m. at 53 East 
Wacker Drive.

Wednesday, April 3. “Education 
in Drama and Music.” Learn about 
music and drama as taught in an 
institution of higher education. 
Meet at 2:30 p. m. at De Paul Uni- 
versity, 64 East Lake St.

Thursday, April 4. “Le Moyne 
Elementary School.” The first ot 
our series of tours to Chicago’s 
Public Schools. Become better ac- 
ąuainted with the school children’s 
problems. Meet at 2 p. m. at 851 
Waveland Avė. (3700 North)

Friday, April 5. “Illinois Insti
tute for Juvenile Research.” Visit 
a dispensary for the study of bę- 
havior difficulties in childreri, 
Meet at 10:30 a. m. at 907 South 
Wolcott Street.

Friday, April 5. “Mexican Fiesta.” 
Visit a gay fiesta arranged by the 
Friends of Mexico. Hear the Mexi- 
can Consul discuss the advancės 
of his people. Meet at 8 p. m. at 
Hull House, 800 South Halsted St.

Saturday, April 6. “Religious and 
Pprtrait Painting.” Visit the art 
studios ofj Sister Stanisia, America’s 
outstanding religious painter. Meet 
at 2:30 p. m. at Academy of Our 
Lady, 95th and Throop Streets. 
Monroe 9674 any week day

For further Information 
cept Saturday, betvveen 9 a. 
and 3:30 p. m.

Lisien o and Ądidtrtme over 'marry; Ruth Flekke, chief steward-

PALANDECH’S YUfiOSLAV RADIfless, annou?c!d lhis we?k-i y p ( Ag usuaj m tbls profession. there
SongS and iliusic is a shortage of qualified applicants

Tamburitza Orchestra a“d hMiss,,F'ekke is prepharin« t0 Y!') . i šit hospitals m search of appli-1
Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 cantSt Stewardesses mušt be trained
536 S. Clark St., Chicago — Har, 8006 nurses.

ex-

ence of straightening ernoked teeth 
|—under Dr. S. Albert Slgil, a spe- 
•cialist in that field . .. Im Washing- 
|ton, D. C., Dr. J. Russe-Il is gain- 
ing widespread attention for his 
vvork in child psychology ... He is 
probably the only Lithuanian to 
have made his interest in this sub- 
ject professional . ..

WRITERS: Wonder what has hap- 
pened to the prolific vvriting of 
Bimni Sovctski? . .. We haven’t 
seen any of his contributions in the 
Lithuanian press for months. .. The 
Chicago Lithuanian-American His- 
torical society is proud of its new 
member, Thomas Shamis ... Shaniis 
nublished a monthly, Lithuanian 
Booster, from 1916 to 1924... The 
Boostor was published in English 
and 4 
prese 
papers .. . Shamis 
booklet on Kosciusko, 
vvidely circulated ...

KNICKKNACKS: Though Jose- 
phine Miller Ii ves in Evanston, a 
check on. her hours ,would ,most 
probably show that she spends 
more time in Chicago ... Her job 
in town and various organization 
activities keep her from home most 
of the time . .. If it’s fortune-tell 
ing Information you want, see AmX 
Gudas, the 18 Streeter ... Bruno 
Brooks is now an automobile salėsi 
man: new Fords and used cars... 
He is connected with the Braud 
Motor Salos on Western Avė ... 
Mary Juozaitis will say “ būt sūre
ly” to Anthony Rudis on Decora- 
tion day... . Violet Kaulinas is stri- 
ving to become the best booster 
for the SLA 238 dance at Darius- 
Girėnas this Saturday . .. John Ba- 
ląnday who has absented himself 
from all būt LUC activities since 
his marriage, will return to i^ie 
stage when Birutė presents ‘^ie 
Bachelors” on April 21 ... Balanda 
will play the role of a father, and 
the name of the character is—Ba
landa! ... Vytautas Beliajus will 
take his dancing troupe to Wash- 
ingten, D. C. next month . .. Though 
Beliajus is regarded as an authori- 
ty on folk dancing, and his troupe 
is well-trained, it seems he cannot 
get the Lithuanians themselves in-

an be called “daddy” of our 
Litnuanian-American news- 

also wrote a 
which was

call j terested. .. Only a handful of Lith- 
m.Įuanians were present at the Au-

I ditorium a week ago yesterday ...

NAUJIENŲ-ACM E Telephou.
WASHINGTON, D. C. — Velykos Baltajame Name. 

Prezidento Roosevelto žmona apžiūrinėja vaikams ski
riamas pintinas.
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Iš Politikos Lauko
CICERO GYVENTOJAI, RYTOJ BALSUOKIT 

UŽ DEMOKRATUS! '

Teisėjas Hartigan 
Vėl Kandidatuoja

Demokratai Neša Progresą
T —...................  /

Ryloj Cicero gyventojai turės sto valdyboje, mes galime tikė- 
nuspręsti ar jie nori, kad tie 
pagerinimai, kuriuos demokra
tai pradėjo vykdinti prieš aš
tuonis melus, ir toliau progre
suos. Balsas už visus demokra
tų partijos kandidatus yra bal
sas už progresų.

Kokia buvo padėtis Ciceroje 
laike republikonų administraci
jos? Su visais tais pagerinimais, 
kuriuos demokratai mums da
vė, mes lengvai užmirštame 
koks sumišimas kartų buvo už
valdęs musų miestų. Bet, kažin, 
ar tikrai galima užmiršti tuos 
laikus, po republikorių Adminis
tracijos, kada vandens negauda
vome ant antrų lubų; kada van
dens sistema buvo taip apleista, 
kad vasaros laiku, namų savi
ninkai nemiegodavo, rūpinda
miesi apie ugnies pavojuj Mat, 
nebūdavo nė gana vandens gai
srams gesinti. Už tai ir apdrau- 
dų kompanijos žymiai pakėlė 
ugnies apdraudos mokesčius.

Ar galime užmiršti apleistas, 
pilnas ligas nešančių atmatų ie- 
las? Ar galime užmiršti apleis
tas gatves, kirtioše bite kada 
buvo galima kojas išsisukti? 
Aišku, kad rie!

Automobilių savininkai Šian
dien Ciceroje rtloka tiktai $2.50 
už laisnius, o republikonų lai
kais mokėdavo $10.00. O prie 
to dar ttiri geresnes, lygesnes ir 
geriau apšviestas gatves!

Namų savininkai džiaugiasi, 
kad jų taksai dabar yra žemes
ni negu republikorių laikais, ir 
daugumas pagerinimų blivo į- 
vykdinta be pridėjimo naujų 

. asesmontų, ir be pakėliiho tdk- 
ŠU. Ief6fs ^ra' štitvarkytos, šva
rios. Atmatos yra greitai ir re
guliariai išvežamos, ir daugiau 
nestato pavojaus Cicero gyven: 
tojų sveikatai*

Cicero Laukia 106,000 
Gyventojų.

Vėl palikus demokratus inife-

lis, kad dar daug pagerinimų 
susilauksim. Net ir dabar admi
nistracija planuoja puošnesnę 
šviesų sistemų, kuri padarys 
musų gatves dar saugesnes 1V 
žymiai pagražins niUsų mieštų. 
Cicero auga ir augs* Demokra
tai tų gerai supranta ir todėl vi
si jų planai yra daromi su at
sižvelgimu į ateitį, kada Cicero- 
je bus 100,000 gyventojų.

Republikonai tai arba nesu
prato, arba nenorėjo suprasti, 
bet mėgino valdyti Cicero kaipo 
20,000 gyventojų miestelį.

Demokratų administracija pa
rūpino Vandehs sistemų, kuris 
gali* lengvai tarnauti 120,000 gy
ventojams. Ji Sutvarkė polici
jos, ugniagesių ir sveikatos de
partamentus, taip kad šiandien 
Cicero gali prisilyginti prie bi- 
le kokio miesto;

Vienu žodžiu, demokratai — 
progresas; republikonai — stag
nacija. Yra gana aišku, kad 
Cicero gyventojai gali tik vie-> 
naip rytoj balsuoti, kad palai-; 
kyli tų progresų. Tai yra, bal
suoti už visus demokratų sura
šo kandidatus.

Štai demokratų kandidatų są
rašas:

GEORGE STEDRONSKY

Už ^liesto Klerkų 
ANTON J. KRUPIČKA

Už Kolektorių
JBRry j. viTerna

Už SupervišoHų
LEO KASPERbKI

Už Asscssorių
HENRY R. ŠCHtoARZĖL

EDWARD GRISKO
(Skelbimas)

Vieša Padėka Cite* 
ro Demokratams

(BARBORA VAIČIENE 
po tėvais Krušaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 29 d., 9:45 vai. ryto,
1940 m., sulaukus pusės amž. 
gimus Telšių apskr.. ^Kvedar- 
nos parap. ir mieste*

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antaną, dukterį Adelę, 
anūkę JUne, brdliėnę Julijo
ną RačkaUŠkienę, švogerį 
Pranciškų Venskų, sesers sū
nų Kazimierą, sesers dukteris 
Marijoną, Kotriną ir Oną Ai- 
tučius ir kitas gimines, Lie
tuvoj—2 brolius Joną ir Juo
zapą ir kitas gimines.

s Priklausė prie Lietuvių Kei- 
| stučio Pas. Klubo*

Kūnas pašarvotas Antano g M. Phillips kopi., 3307 S. Li
li tuanica Avė. Laidotuvės iš

vyks antrad., balandžio 2 d.. 
8:00 vai. ryto iš kopi. į ŠV. U Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už veįįortės sielą, o iŠ 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines. Vienkart buš 

^sunaus Vaclovo kūno perkėli
mas iš pavienio į bendrą lotą.

Visi a. a. Barboros Vaičie
nės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę lieka: Vyras, Duk
tė |r kitos Gimihės.

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

Lietuvių Dienos komitetas, 
ir Chicagus Lietuvių Sporto 
Klubas, nori išreikšti širdingą 
padėkų, DEMOKRATŲ KAN
DIDATAMS Iš CICERO už 
gausių paramų musų parengi
mams. Mes lietuviai netižmir- 
štarrie kas mums padeda. Ir 
Balandžio 2 dieną mes tam
stoms atsilyginsim nors duo
danti balsą. Dar sykį sakome 
ačiū, ir nepamirškite musų at
eityje. .<

Lietuvių Diehc-s Komitetas, 
Chicagoš Sporto Klubas;

Sfckr* S; Stašaitis.

Phil-

iiI LU V LIMO Visas Pasaulio 
Dalis 

i kvietkininkab
j Gėlės Vestuvėms; Bankieta$s 

ir Pagmbams
3316 So* Halsted Street

f Teį. YARDS 7308 /

i i n R 1 Gėlės Myliotiems
11 U M A Vestuvėms, Ban- 

jMkietams, Laidotu-
V 111/ •• vėtns, Papuoši-
GĖLININKAS
4180' Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

PETRAS KARPUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovb 28 d., 6 vai. vak., 1940 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Pavijos kaime, Mokolų 
Naujienos kaimas, Šunskų 
valse., Matiampolėš apskr.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame, nuliudime 

dukterį Virginiją, Ėdną, seserį 
JUlijoną Dikšiėnę ir švogerį 
Antaną, 3 brolius Jurgį, Kas
tantą, Klemensą ir jų šei
mynas, pusbrolį Sirrtiinską it 
švogerį Felix Staugautį ir šei- 
paą, Lietuvoje—seserį Emiliją 
Mtežlauskiehę ir gimines.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioj, 3354 S. Hals- 
ted St. Laidotuvės įvyks pir- 
ihadienį, balandžio 1, 1:00 V. į 
popiet. Iš kbpl. bus nulydėtas 
į Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. a. Petro Karpio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Duktė, 
Seserys, Švogeriai, Pusbroliai 
Broliai ir Gitniiiės.

Laid. Dir? P. J. Ridikas, 
Tfcl. YARDS 1419. *

Per tie jus praeitus primary 
rinkimus teisėjas Mathėw t). 
Hart i gėli tirtėjo rihkikų ir ad
vokatų taftos pasiiikėjim^ jis 
tikisi to pasitikėjimo ir šiais 
rinkimais.

Jis kandidatuoja Demokratę 
Partijos tiklėtu* Teisėjas Harti- 
gan yra tlėrbli Užgtudiiitas žmo
gus. Dat* vienuoliktus metus ei
damas pradėjo tatnauti Wėsį- 
ern Union Telegrapli Co. pa
siuntiniu^ o mokslus siekėsi va
karais, nes būdamas keturioli
kos šeimos nariu daugiau netu
rėjo galimybių. Kada Jungi. 
Vaisi, išėjo j Pasaulinį Karų, jis 
ką tik buvo gavęs leidimu advo
katūros praktikai, tad, tuojau 
tūręjo įstoti J armijų, kur ir iš
buvo iki karo pabaigos.

Garbingai atlikęs karines 
prievoles jis, pradėjo advokatū
ros praktikų Chicagoj. 1924 
metais laimėjo pirmuosius rin
kimus ir per yisą laikų ėjo vie
nokias ir kitokias teismo parei
gas, pasižymėdamas gabumu, 
sumanumu ir, už tai, susilaukė 
daug pagyrimtį iš eivilės ir dva
sinės valdžių.

Teisėjas Hartigan yra vedęs, 
gyvena su žmona ir trim vai
kais. Yra Cbicagos Advokatų 
Tarybos indorsuotas. Tad, ba
landžio 9 d. 1910 metais nepa
mirškite padėti kryželį ties Mie
sto teisėjo, pasaulinio karo ve
terano ir šešiolikos įlietų teisėjo 
patyrimu, Hartigan vardu.

' s C (Skėlb.)

Argi Jie Ištikro
Žada “Ekonomiška”

f Cr

Valdžią Ciceroj?
Tie republikonų prižadai

- -—---- 4—
Pirkite tbse krautuvėse* ku- 

Hos garsinasi “NAUJIENOSE”

_i—

Ugdykim savo miestelį, žiūrė
kim į ateitį su viltimi, kad Ci
cero kils ir bujos, ir balsuAkirti 
už George Sifedronsky į prezi
dentu , ir visus kitus demokra
tu kaildidatus \ kitbi^s valdivė- 
tėms. Stedronškio kandidatūrų 
remia visos žyttiio$ Cicero or
ganizacijos ir įstaigos. Ir lietu
viai turi daUgt pamato atsimin
ti, kad Stetlrohsky jiems visuo
met buvo ile vipii gėrks valdi
ninkas, bei geras kaimynas if 
draugas. (Skelbimas)

Balsuokime Už 
Naujuosius! z

. ' C' •Hrr----------
ČlCĖftO; lį.zRytoj ‘-teismo 

diena” ^judesio valdžios rin
kimai. Trys partijos štato kan
didatus. Kurį iš jų laimės? To 
užtikrinti ■ niekas- negali, . pri 
kiaušo nub<|b^kų pasakys pa
lys balstmldją| su baltalais.

Lietuvių biUsUotojiį yra ne
mažas skaičiais, ir jeigu jie vi
si vieningai, sutartinai kryptų 
vienon pusėn, tai tie ir laimė
tų. Bet tarpe lietuvių sutarties 
nebuvo ir jiėra. Kaip ten nebū
tų, eikite ir balsuokite iš savo 
liuoso noro. Pasirinkimas yra 
didelis;

Duokime progų naujiems, 
kurie žtida; hiūiiis numažini 
taksus it* vandens suskaitau ir 
bilti taupiais visame kame. 
Tuos prižadus mums duoda re- 
publikotių partijos kandidatui.

Lietuviams iš tų kandidatų 
ypač gerai žinomas yra Krank 
Christėiison. Duokim jam pro
gų.

Praeito penkiadienio vilkavę 
šv. Antano parapijos Svetainė
je lietuviai republikonai turėjo 
savo susirinkimų; Tarp kilų 
kalbėtojų buvo adv. Antanas 
Olis, kaiididaįgsAį teisėjus. Pa
sakė labai ^grų,;prakalbų. Visų 
Upaš geras, ibi daug kas pasiry
žo balsuoti republikoniškai.

t s p//(Skelbinias)
'fhvrtr ,,,y.,.t <;■

Cičero piliečiai, rytoj prieš 
eihaht balsuoti (balsuokite visi, 
nepasilikite namie) pcrsvarsly- 
kitę tuos prižadus, kuriuos 
jums daro republikonai. Jų 
kaiididatas į prezidentus yra 
Frank E. Svoboda. Jis vis kal
ba, kad jo valdžia bus “bizniš- 

teišin- 
sako,

teisy-

ka-, ekoilomiška, paremta 
guiiiu” ir taip toliau. Jis 
kad nebus “Bond Issue”. 
vėns pagal biudžetų.

Pažitirėkiihe kiek tame
bes. Jis sU kalbomis apie eko
nomijų biivb išrinktas į apšvic- 
tos tarybų. Jis buvo prezidentu. 
Po jo administracija apšvietos 
tarybos biudžetas 1939 metais 
buvo didesnis negu per kitus 
melus ir jis išviso išleido su- 
virš $80,000. Po jo administra
cija buvo daug tokių datbiilin- 
kų, kurie ėmė algų čekius, bet 
jokio darbo nedirbo. O kai pi
liečiai pareikalavo juos pra
šalinti, tai Svoboda atkirto, kad 
ne jiems kištis į jo . reikalus. 
Jisai sako, ? kad yra priešingas 
naujiems bonains. Vienok bal
suotojai gal^ atsimena ir girdė
jo apie tų SVobodos “Sėcpet 
Bohd Issue”, kuri siekianti apie 
$200,000.

Ištikro, žmogus gali vienaip 
kalbėti, bet jo darbai visai ką 
kitų parodo. Taigi, ryloj bal
suotojams reikia saugotis re
publikonų prižadų. Tie priža
dai neturėtų jų suvilti. Balsuox 
kitę demokratiškai žinodami, 
kad nepralaimėsite, nes demo
kratai davė ir duoda miesteliui 
pavyzdingų, gerų adminislraci-

Geras kaimynas
Giceriečiai, , eikim pirmyn.

sijos įžeisti, Užgauti ar panic- 
<lnti; Jei taip suprastų p. V. 
Beliajus, man butų labai gaila.

Patš vakaras
Prie^ingdi, b* V. B-j aus pro

fesijų aš aukštai įvertinu. Ma
liu sįipratimu, tokie jaunuoliai 
ttirętų būti visų lietuvių remia- 
rtii ir jų parengimai gausiai 
lankomi, nes tai tikrai įdomu 
visada pamatyti kaip jie vik-

CLASSIFIED ADS.
'   -■ ~ '  —-— —— - - ■ -- - - J

SITUATION WANTED 
ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO. Penteris ir 
poperninkas. Kalsimainu lubas už 
$1.50. Miegamas karhbarys su savo 
popieriais—$3.00. Apkainavimas dy- 
cai. 10 metų patyręs. Darbas užtik
rintas. Jos. Augaitis, 1608 S. 50th 
Avė. Cicero, UI.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Ženjė Pardavimui

30 PĖDŲ LOTAS, gyvenamų na- 
ų apylinkė, prie Avenue N—131 
įtvės, Hegewisch, III., pagerint
ai atlikti ir apmokėti, title be 
:olos. Kaina greitam pardavim'ui 
150. Box 2320. 1739 So. Halsted.

Skaudžiai Išpliekė 
Publiką,>t Gal Tai 
“Prasta Metodą”

Apie B.eliajaus šokių vakarą

Šokiuš, šoka.
Štai kad ir pereitas sekma

dienio parengimas Lietuvių Au
ditorijoje. Sakoma, btivęs la- 
bai geras progratnas ir publi
kai Ubai patikę’, tačiau lietuvių 
mažai atsilankė. Kodėl — sun
ku pasakyti} gal būt, kad pa- 
rengirnas butų mišresnis, o ne 
vien šokių, mažu turėtų geres
nės pasekmeš.’ Kaip ten nebū
tų, visgi Ubai gaila, kad tokiuo
se svarbiuose parengtinuose ne
pavyksta pUblikbŠ sUtVhrkyti.

Kurie tame jaunuolių šokėjų 
parengime buvo, sako, kad Lie
tuvių Auditorija buvo neapšil- 
dyta ir janitorius buvęs per
daug purvinas. Kaip matote, 
ttiojati ir skundais ant janito- 
riaus.

Reikia tikėtis, kad ateityje 
viešoje vietoje pasirodys “čys- 
tas” ir švarus. —Gvaizdikas.

.» o—. _
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įSPORTASl 
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kviėsti 
to, į)()- 
bizniš- 
tikietų

Ponas Vytautas Beliajus 
“Naujienų” dienraštyje’ keletą 
dienų pirm lenkiamo šokių 
koncerto skaudžiai išpliekė lie
tuviškų publikų it,'i'odosi, tų 
patį įrankį iškėlęs grųsina: atei
kite! O kad ne — tai...

Tai prastų nietoda 
publikų grųsininiais. Be 
nas V. Beliajus visai ne 
kai sutvarkė įžangos
pardavinėjimų. Jisai garsina, 
kad likietų kaina esanti 35c, o 
prie dtp-ų 50c. Reiškia, porai 
kaštuoja 30c daugiau užsimo- 
kėjUsienis prie durų. O tuo tar
pu per visų savo garsinimų nei 
vieilU žodžiu nCprisihiena kur 
galihia iitlsipirkti likietus lo
baus bihiaht (nųo durų.

Žiilpfna, a§j.eia/ primeniau li- 
kielų kuiliu dėl to, kad ,50c 
įžanga butų įiefeiikšta. Gal būt, 
kad bųv<vxlau -per žema, tačia< 
man rodos, J^ad tarp likietų 
“prie duf’ų” it ^‘lobaus ntio du
rų” btlVo sūdetinaihas skirtu
mas dainoj, tu . -

t Kelionė Washingtonan
. ■ ' z '

Taip jau aš'kitokios iluoiUo- 
nės ir apię patį tikslų. Maii go
dosi, kaip ppilas V. Beliajus 
tvirtina, ka$l bė pUno V. B. šo
kėjų grupes Washingtonas ne
gali apsieiti; Tai Washinglonas 
juk ir lesąs tirėtų padengti ir, 
be abejp, tai padaryS. O jei lik
tai važiuoti savo lėšomis, kad 
lietuvių vardų pagarsinti, tai 
kdžiii ar iš viso apsimoka va
žiuoti, nes tiii' pėrbl’angi^i Ič- 
šuoja, nežiūrint lov kąd ir di
delę naudų lietuvių tautai \teik-

Virsminėtos. pastabbs beturi 
tikslo pono V. Beliajaus profe*

Lietuvių Boksininkų 
Turnyras Balandžio 
Men. 3-5 dd.

Chicagos Lietuvių Atletikos 
Sųjunga ir Lith. Leader laikraš
tis deda pastangas, kad pirmas 
lietuvių bokso turnyras kuo ge
riausiai pavyktų. Iki šio laiko 
virš šešiasdešimts jaunuolių įsi-

, 1 U'■' ■ 1 II. III Į

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

NEVADA 8570. '

REIKALINGA MOTERIS namų 
darbui ir apvalymui krautuvės. Pa
šaukite Boulevard 1411. 

»
MERGINA BENDRAM RUOŠOS 

darbui—virimo nėra, puikus na
mai, būti, ar išeiti. 1247 Indepen- 
dėnee. Rockwell 1923.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, 25 iki 40, savas kambarys, 1 
virimo nėra, nė skalbimo, prižiūrėti 
vaiką, liudymas. $8.00. 1227 Lunt, 
Rogers Park 0630. '

REIKALINGA MERGINA, paty
rusi prie avinių žarnų skirstymo. 
Oppenheimer Casing Co., 1016 W. 
36th Street.

HELP VVANTED—MALĖ 
• .Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
prie automobilių taisymo. Turi tu
rėki patyrimą. PALACE GARAGE, 
724 West 19th Str.

'FURNISHED ROOMS—VVANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

\ MERGINA IEŠKO , KAMBARIO 
su valgiu, turi būti ant Bridgepor- 
to. Praneškite 1739 So. Halsted St. 
Box 2323. V

BUSINESS CHANCES“
Biznio Progos

PARSIDUODA TAVERNAS ir 
lunch; išdirbtas per daug metų. 
Iš priežasties ligos parduosiu pi
giai. Tarpe didelių dirbtuvių.

4949 So. Halsted St,

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Petkus ir 
savininkas,

turnyrų ne 
musų jauni-

mėję boksininkai gaus puikias 
aukso trofejas, kurias šie žino
mi biznieriai yra padovanoję: 
Wm. A. Lewis, laidotuvių di
rektorius Anthony 
Milda Auto Sales 
Dan Kuraitis.

Didelė pelno dalis 
nia senelių namui 
Atsilankydami į ^į 
vien padrąsinsite
mų, bet dar prisidėsite prie lab
darybės darbo.

Kviečia Sharkey, Požėlą.
Rengimo komisija yra pa

kvietusi musų tautietį, buvusį 
pasaulio bokso meisterį, Jack 
Sharkey, būti visų rungtynių 
teisėju. Be to, p. Karolis Požė
la bus prašomas atvykti su savo 
pasauline sensacija, “Angelu”, 
kurs stebina mokslininkus savo 
nepaprasta jėga ir kūno negra
žumu. Jei tik aplinkybės leis, 
lai lietuviai galės pamatyti-tą 
“Angelų’’, kurį p. Al G. Kinus- 
kis ir teisėjas J. T. Zuris asme
niškai aplankė.

Turnyras tęsis dvi dienas: 
penktadienį, balandžio 3 d., ir 
šėkhi. 5 d. Rungtynės bus laiko
mos naujoje ir moderniškoj t; 
J34th Field Artillery armory — 
52-rps ir Cottage Grove Avė. 
Pradžia lygiai 7:30 v.v. Bendra 
įžanga tik 40 centų, o rezervuo
tos sėdynės 75c.

Norintieji įsigyti* fikielus iš 
anksto, atsilankykite į Lith. 
Leader redakcijų, 6825 S. Wesl- 
ėrh Avc., arba rezervacijas už
sakykite telefonu: REPubįic 
2742 Kviečia Komitetas

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
t| . .... f,. ■ -i r ■ • ■
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KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BUTL 

fr . L i--.........

PARDAVIMUI TRYS AKRAI su 
modernu 6 kamb. namu. Graži 
vieta arti mokyklos, bažnyčių ir 
susisiekimo. Dviejų karų garažas, 
didelė vištidė, namas 20x80. -Tur
tingas juodžemis, dideli ir maži 
vaismedžiai, krūmai ir gėlės. Bar- 
genas greitam pardavimui. Kreiptis 
į savininką vietoj: Jacob Schor, 
Aurora Road. Warrenville, III.

$2100 NUPIRKS 4 IR 4 kamb. 
medinį namą prie Cullerton Avė. 
prie Damen Avė., puikus stovis, 
rendos $31. 106 N. Pulaski Road,
Van Buren 4770.

........... I I .........................

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

«»■

OCEANA KAUNTĖS, MICHIGAN 
ŪKĖS.

50 a., mažas namelis, gera beis- 
ment barnė, 2% a. aviečių lotai 
šieno žemes, 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 pr&dėti imti tuoj 
pinigus, visa išskyrus 2 ak., apau
gusi žole, geri budinkai.

a., mynos nuo miestelio, la
bai puiki rezidencija, furnasas, ele- 
ktriKa, upelis teka skersai, šalikė
liai apsodinti puikiais klevais, kele
tas žingsnių nuo mokyklos, nuosta
bus pirKinys už $15UU.0U, $175.u0 
įmokėti.

Šie ir daug kitų lengvais termi
nais? Atvykite į Hart ir leiskite 
jums parodyti kokius čia bargenus 
galite gauti. Dar niekad kostumenų 
nesu vy leme.
HAbiSON-OSBORN, Hart, Mich.

KLEJONKES ĮDEDAME DYKAI! 
Cohgoleum ketv. pėd.............. 33c
Inlaid Linoleum ketv. pėd...... 69c
Armštrorig Inlaid Linoleum k. p. 98c 
Linoleum Rūgs 9x12 .............. $2.88
BLETSTEIN LINOLEUM STORE 

4957 So. Ashland Avė. 
Tel. YARDS 5015.

PARSIDUODA TAVERNO fik- 
čeriai, “Direct draw”—Stalai ir 
visi kiti' tavernai reikalingi daik
tai. Labai pigiai. Anna Mitchell, 
3300 Archer Avė.

“ŠURUM-BURUM” 
PARENGIMAS 
BALANDŽIO 7-TĄ

Povilo šaltimiero šurum- 
Burum programe bus daug įdo
mumo ir įvairumo. Ne tik bus 
lietuviškų dainų ir šokių, bet 
du žymus juokdariai, Dėdė 
Brukąs ir* Maikis — turi tam 
vakarui prirengę daug juokų.

Gharlie Hess’ orchestra gros 
angliškai, o Juozas Warput — 
lietuviškas polkas šokėjams.

Įsigykite tikietus dabar, nes 
galime jų pritrukti.

Mikas.

1 ‘ ............... ~

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
\

Ralph Freeman, 30, su Ann 
Roman, 22

Frank Wolski, 49, su Char- 
lotte. Skic,( 32

Lester Sirauss, 22, su Lu- 
cille Karp, 18

Reikalauja
Perskyrų '

Joseph Ro^athis nuo Estelle 
Rpgatius

C’ I ' A*-* <

GaVo /
Perskiras

Mary Servinis
Servinis

nuo Anthony

VViiMuJbdALjh r Uitivii ckjc.
Kakaudai ir j taisai Farciavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 4U iki 0U%. Mes prista
tome Dile kur. rasaukne ar rašy
kite dėl daugiau iniormacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 0d43 S. Western Avė., Ctuoago, 
111/ rhdne Republic ttUBl.

AUTOS-TRUCKS—MISCELLAN. 
Automobiliai ir Trokai—Bendrai
OFICIALĖ TROKAMS TESTIN- 

TI VIETA. Perimtas No. 441.
I11GHWAY GARAGE, 

7431 So. Western Avenue.

MOV1NG AND EXPRESSING 
Perkraustymas ir Važma 

— - — - - - --------— ------------- - --- --------------- -

BALDŲ — 
Mas anglių, 
mas. Seniausias 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALISAUSKAS SONS, 
7100 So. Talman Avė. Prospect8742 
Į.—■ I......  ..■■■'■ III I.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir^ Paskolos

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

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

PIANŲ KRAUSTY- 
juodžemio pristaty- 

lietuvis baldų

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų Morgičių. Grei

ta veikla—Geri Terminai. x
. PETERS BROS, and CO. 

1647 West 47th 'Street 
2-ras aukštas.

(Tarpe Marshfield ir Paulina gat.)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

s diena. .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų Tr t. t

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

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-mę puslapyje “Class- 
ified” skyrių, Kur siūlomi daug 
įvairių * gerų' bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa- 
tarnayimu pašaukdami arba at
vėpdami:

CANal 8500
.“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, UI.



Specialė Legislatu 
ros Sesija

Apie balandžio 18

Gubernatorius Hornef vakar 
rytų sušaukė valstijos legish- 
turų specialei sesijai. JI susi
rinks netrukus po prinrary rin
kimų, kurie {vyksta balandžio 
9, turbut apie balandžio 16.

Serijos programas než’no- 
mas, bet politkai spėja, kad jį 
turi ką nors bendro su guber
natoriaus kova su leilcnant g i- 
bernatoriuni Stc’.le.

Incidentas Vokiečių 
Bankete.

Atsisakė pagerbti • Roossveltą

Chicagos vokiečių Gerinama 
Kliubas šeštadienio vakare su
rengė banketų priėmimui her- 
zogo Saxe-Coburg Gotha, Vo
kietijos Raudono Kryžiaus v'r- 
šininko, kuris dabar lankosi 
Amerikoj.

-i
Bankete buvo išgertas toas- 

tas prez’dentui Rooseveltui, bet 
trys jauni svečiai atsuko, nuga
ras toatstmeisteriui ir neatsisto
jo. Kuomėt buvo geriamas toa- 
stas Vokietijos valdžiai, visi at
sistojo.

Tuomet bankete vedėjas pa
sakė aštrių kalbų apie ištikimy- 
mę Amerikai ir paprašė Roose- 
veltų ignoravusius svečius ban
ketų apleisti. Bet jie to nepada
rė.

Liet Piliečių 
Darbininkų 
Klubo Veikla

Lietuvių Pi- 
Pašelpinio 

kovo 24 d. 
kiek buvo 

Labdarybės

Aukos VilnieČiaiųs
WEST SIDE. — 

liečiu Darbininkų 
klubo susirinkime 
komitetas paskelbė 
suaukota Vilniaus
Fondui per pereitus keturis su
sirinkimus.

Paaiškėjo, kad nariai suau- 
kavo $47.05, o iš klubo jždo bu
vo paskirta $15.00, kas iš viso 
sudaro $62.05. Pinigai bus pri
duoti Lietuvos konsului per
siuntimui į Lietuvų.

Klubas buvo užsibrėžęs su
rinkti nemažiau $50.; reiškia, 
klubiečiai savo užsibrėžimų iš
pildė pasekmingai^

. Pramonės komisija pranešė, 
kad kliubo “žiedų” balius'įvyks 
balandžio 13 d., Neffo svetainė
je, 2435 S. Leavitt st. Nariai, 
kurie nesirgo per dešimts Kąr 
daugiau metų, bus apdovanoti 
žiedais. Balius prasidės 7:30 v.v.

Truputis apie lietuvius
Lietuvis advokatas Antanas 

Olis pareiškė, kad lietuviai su
moka daug visokių taksų mies
tui ir valstijai, o miestas ir val
stija labai mažai lietuviams iš
moka. Lieka svetimtaučių kiše
nėms, nes lietuviai labai mažai 
įeina į miesto ir valstijos dar
bus. Tas daugiausiai dėl to, kad 
lietuviai už lietuvius neagituoju 
ir mažai katras balsuoja už sa
vo tautietį lietuvį. /

*

Ateityje reikia kitaip veikli. 
Nereikia laukti, kad kas nors 
lietuviams kų duotų, bet reikia 
patiems stoti į darbų. Tik tada 
bus kaip reikia.

Reiškia, yra svarbu išrinkti į 
miesto vald.ninkus Fetiivius 
nežiūrint ar jie butų ant vienos 
ar kitos partijos tikietų. Tadu 
lietuviai turės savo atstovus 
miesto valdyboje ir, bile kokia
me atsitikime bei reikalu, bus 
geriau kreiptis į savo tautietį 
negu pas kokį kitatautį.

Klubo Korespondentas 
------------ ------- —-------------»..lir, 
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE0

Antradienį Pradės 
Cenzą

Rytoj Chicagoj ir Cook ap 
skrltyj prasidės cenzo ėmimas. 
Tam tikslui valdžia turi suerr 
ganizavusi 2,5ėo žinių rinkėjų 
ir jie eis per visus namus, pri
vatinius ir biznius, klausinėda-

■ ►

mi gyventojus apie jų užsiėmi
mus, šeimynų dydį, įplaukas, 
ir t. t.

• Amerikos cenzas yra imamas 
10 metų.

/ **

Ciceros Pradinių 
Mokyklų Vaikų 
Muzikos Švente

CICĘRO. — Apie 3,0Q9 C cc- 
ro pradinių mokyklų vaikučių 
rengiasi prie “Muzikos šven« 
lės”, kuri įvyks gegužės 7< d. ir 
8 d. Pirmo vakaro programas 
bus paremtas pasauline muzi
ka. Antro vakaro programas 
susidės vien tik iš amerikonišku 
kurinių. |

Sukėlė’ $37.02
Vilniaus Lietuvių
Reikalams
Didel;s ač’u marąuetts p^rk e- 

čiams ir kitiems geriems 
tautiečiams

' SLA 260 kuopos kortų ir 
kauliuku vakares įvyko kovo 
15 d. Vilniaus krašto gyventojų 
naudai, š’o vakaro komisija, 
truputį atsilsėjusi, suvedė v’sus 
įvykusio vakaro reikalus ir pa
sirodė, kad davė pelno apie 
$33.00.

Turint galvoj, kad šis vaka
ras buvo surengtas begyjs12 
dienų laiko, tai pasekmės ne
blogos. Komisija turėjo d o va
lių, gal būt, daugiau nei reikė
jo, nes beveik ktekv’ena-nas 
dalyvis laimėjo šiokių bei tokh] 
dovanu. O laimingesni tai lai
mėjo ir gana brangių dalykų. 
Bet tai ir gerai, nes musų duos- 
nųs aukotojai davė labdarybės 
tikslui dovanas nuo širdies, kad 
tik pagelbėjus musų broliams 
vilniečiam^ '

Visos komisijos vardu dėko
ju visiems aukotojams už su
teiktas dovanas bei pirktus li- 
kietus. Norėčiau visus aukoto
jus išvardyti ir aukas atžymėti* 
bet dėlei daugelio 
negaliu tai padaryti, 
šau visų gerbiamų 
man dovanoti.

Svečiai iš kitų kolonijų
Šiame vakare publikos daly

vavo virš šimtas. Ypatingai bu
vo malonu matyti svečių iš ki
tų kolonijų, kaip tai pp. Gu- 
gius, p-lę Grigoniutę, p. Aleksy- 
nienę, pp. Skriskus, p. K. A’ek- 
siunų, na, ir daugelį kitų. Iš 
vietinių buvo malonu matyti 
musų nuoširdžias labdarybės 
rėmėjas ir darbuotojas p. Z. 
Kartanienę, p. Lekienę, p. Vai
nauskienę, p-ių Liskienę, p-ia’ 
M. Petrulienę, p-ių Kliaugienę, 
p-ių Kielų, p-ių Ambrose ir dau
gelį kitų, kurių pavardžių ne
atsimenu.

Man buvo malonu darbuotis 
šioj komisijoj su tokiom darbš 
eiomis ir nuoš rdžiomis naiė 
mis, kaip p-le G. Zelniute, p-ia 
P. Kairiene ir p-ia E. Pužaus-' 
kiene, ir vyrais: p. V. Saba- 
iiapsku, p. T. Aleksynu ir ma
no geru prieteliu Liutkų Kaziu. 
Man, kaipo šio vakaro sumąny- 
tojui, tenka padėkoti visiems 
rėmėjams ir komisijos nariams. 
Taipgi daug ačiū p-iai Vilka 1- 
ikieuei ir jos draugėms (kurių 
pavardžių nežinau), aukavu
sioms po dolerį su p-ia P. Kai
riene, taip kad iš viso pelno 
nuo vakaro $33 02 aukų prisi
dėjo $4 ir sykių pasidąrę $37.02

Geo. S ungia, 4
Kom. pirm.

todėl pra-

r

/. < t . . N AI JIENT’ACME Tdeiinoto '
MILWAUKEE, WIS. — Arkivyskupas Moscs Kięcy, kuris liko paskirtas 

Milwaukee arkidiocezijos galva.

' naujienų ACM e Tolephoto
PRINCETON,. ANGLIJA. — Kaliniu riaušės Anglijos kalėjimo.

• ■ . t-

Jau Turime 
“Vesterniaune” _

O dabar ir “bekelnių” parką
BRIDGEPORTAS. — Užėjau 

į bučernę pasipirkti “balione?’, 
o kad jau radau net kelias ma
mas stovint, tai ir man prisiėjo 
laukti savo kaleinos. -

Po manęs ateiųa irgi niarpa,: 
vyriškais . kailiniukais apšiyiU 
kus, sliperiais apsiayus.<JŠ Vei
do matyti, kad. jau atgyvenus 
savo jaunas dienas.y* *r

Prieina prie ten pht štdvih-.: 
čios Įeitos moteries ir užkalbi
na, — Alio, Jonienė, girdėjau, 
kad tavo* duktė už vyro išėjo.

—Taip, atsako Jonienė, ir 
dar ne bile už kokio, gerai už
dirba ir tuojau po veselijos pa
siėmė fliatų priešais . “belęelnįų” 
parkų. Mat, Vasarų bus gražu 
gyventi, nors jr dabar ■ jie išei-j 
na į parkų pasivaikščioti. V

’—Dabargi juk šalta be kelnių 
vaikščioti.

—O ne, ten be kelnių niekas 
nevaikščioja. ?

—Taigi, tamsta tik/sakei,: 
kad “bekelnių” parkas. Tai aš 
maniau, kad ten tik visi .bekei- 
niai sueina.

—O ne, tai tik to parko- pa-* 
vadinimas toks.

—Aš beveik visus parkus ži
nau, bet “bekelnių” parko ne
girdėjau, . įsimaišė bučeris. y. Į

—Jis randasi prie ^9-tps įr 
Westernave.

—O..." tai McKinley parkas, 
sušuko bučeris.

—Taip, taip, “bekelnių 
kelnių”. —-Rautas.

<«

aro Žemėlapiai
, * ■ 'ė ’' k ' ■' * •• •4 .

Naujienose galite gauti spal
vuotą Europos žemėlapį r su ,pa- 
žymėj imais visų didesnių mie
stų, pagal kprj; galėsite sęitj 
visus kąr/.veiksmus, ///j

Antro,je žemėlapio P’iSSj^ 
vra są
rašas, su/spą^y'mė j imais y jų di? 
durno ir gyventojų skhičiuš;

Kfflna I5č; ^v . .

mų dingo Keli 
mokinė Dor'dthyjfcinks. Ji yra 
1*5 m. am., ir gyv. ad. 2631 S. 
Lawndale avenuė. Vakar tėvai 
paprašė policijos merga tės ieš
koti;.
: ■■ ,y. • . . , ■ • , ; • -ę

•-L' Socialist - Labor Party cįf 
^m^ica, 160 N. Wells, paskel
bė, kad statys surašą kandidatų 
'į valstijos urėdus;

■ jį Automobilių .nelaimėse va- 
kąr ir užvakar žuvo sekami 
žmonės: Gene Elzberg, 19, 127 
N. Genesee sL, Waukegan; 
Rosette Horrel, 5, 5253 South 
Halšted Street; Catherine Hayes, 
68, 3730 N. Herjrtitage avenue.

O Prie Laramie ir Chicago 
avenue į tvenkinį įkrito ir pri
gėrė 8 metų berniukas Joseph 
Cunningham, ■ 4952 W. Chicago.

• Muzikos unija ir parkų 
distriktas. paskelbė, kad šįmet 
Grant Parko koncertų sezonas 
prasidės birsejo 1 d., vietoj 
liepos 1, kaip pernir. šįmet 
koncertus pildys, ne i/ien profe
sionalai, bet ir parink'ų mo
kyklų orkestrai^ ,
v o Po ginčo: |U savo sužie
duotine garaže .užsidarė ir nu
sinuodijo 17 metų Josfeplr G. 
Bennett, 2322 M?70th Place.

• z 'į • > '■ ■

• Keturi ugniagėziai prarado 
jąmonę ir buvo ^užeisi b c ga
nant gaisrą Park Ridge prie 
miesto bizn'o centre. Nuosto
liai: siekė $35,000.

. • Besivydamas Vėjo nešamą 
kepurę prie Market ir Madison 
gatvių į prekiniu -įlėvei terio šu- 
linį . įkrito Jr< |ĮŽs|mųšė Joki 
AVąyrrian, 65, ^il6 Warre Eųl 
varas

t r • V z
'A. *'

' s.?**’

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

, ; . ’S- •si* -

Rengiasi Prie 
Vakaro

BRIGTON PARK.—SLA
® Pereitą trečiadienį is. na-J ]<uopa labai, energingai

” ’lyf JLgh ? School' si

238 
rengia

mi prie savo rengiamo pregta
imo ir šokių vakaro, “April 
Showers of 1940”, kuris įvyks 
šeštadienį, balandžiu 6 d., Hol- 
lywood Inn svetainėje, 2117 W. 
43 st., 7:30 v.v. Įžanga tik 25c 
ypatai.

Kiek teko patirti iš renginio 
komisijos, kuri susideda iš pa
neles S. Norkaitis, A. Rudoko 
ir J. Kaulino, programas bus la
bai įdomus ir gražus. Dalį pro
gramų išpildys “Naujos Gady
nės” choro nariai, ir jaunas, 
gabus smuikininkas, Paul To
mis, akompanuojant panelei 
Buger. Kiek supratau, panelė 
Buger išpildys porų numerių 
piano solo, šiedu jaunuoliai yra 
gabaus muzikos mokytojo, B. 
Kalkio, mokiniai, kurie jau yra 
pasižymėję kaipo gabus muzi
kai tarp svetimtaučių.

Antra dalis programo susidės 
iš juokų ii4 kalbų. Rengimo ko
misija laiko paslaptyj kas išpil 
dys tų dalį programo, bet už
tikrinai' kad visi turės smagaus 
juoko. Jaunimas turės progos 
pasišokti prie geros, George 
Stephens, orkestros.

Taipgi sužinojau iš SLA 238 
kuopos valdybos, kad šiame va- A 
kare visiems vaikams ir visoms 
mergaitėms bus duodamos do 
vanos. Narys 

' BekoriuoJama Mason e 
salėj, 812 N. La,-Sali© Street, 
širdies liga mirSmetų M'sj

sargai Right Way Service raš
tinėj, ad. 319 S. Paulina st. Bu 
vo 40 metų.amžiaus. .

e Kens'ngton policija suėmė 
38 metų janitorių, Chester 
V augu, 10154 Wentworth avė., 
kamantinėjimui apie nužudymų 
60 metų roselahd e ės, Petrone 
11a Krawczyk. Ji buvo atrasta 
negyva užperei ų sekinidienį.

' > Beimkydamas cigarų užmi
go ir sudegė William Brown,

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
ra naudingos 

m L. i i. ...

i :no žinios
| Meno Parodos Į
Septyni Lietuviai 
Dailininkai Dailės 
Parodose

Beveik ligi vidurio šio 
uosio Chicagoje įvairiose 
no galerijose bus rodomi 
veikslai ir skulptūra. Svetim- 

tarpe paro- 
srptyni lie- 

mė
me- 
pa-

kąd vienu 
lietuviai taip aukštai 
Jų darbai rodo, kad 

doms atstovauja 
tuviai dailininkai.

Malonu .girdėti, 
kartu 
iškilo,
lietuviai dailininkai nėra pra
stesni už no lietuvius, -kad 
džiuri . komisijos jų darbus 
priima, kur, suprantama, nė- 

ro
ta-

po kelis kartus dalyvavę įvai
riose dailės parodose, kiti — 
tik pirmų kart.

Art Institute.
Ligi balandžio 14 d. bus 

doina Chicagos dailininkų 
pyba ir skulptūra. Parodoj 
dalyvauja penki lietuviai dai
lininkai, būtent: Antanas Siru
pas, Julius A. Paškauskas 
(skulptorius), Ann Radville, 
Edivin J. Shermikas ir George 
Kachergis.

Slevens Viešbutyje
Trečiame viešbučio aukšte 

yra užimtas visas koridorius 
ir keli kambariai pavasarinei 
vandens dažų parodai. Parodų 
surengė didžiulė All-Illinois 
Society :*of the Fine Art s, Ine. 
dailininkų organizacija, kuriai 
priklauso art900 narių, šioj 
parodoj dalyvauju ir aš pats. 
Kurinio vardas yra: “Žvejai”. 
Katalogo nr. 110. Kitas mano 

ai. tapybos paveikslas 
vra rodomas Indiana- 

Ind.—Hopsier Salon
parodoje.

dabar 
polis, 
dailės

Tenka pasakyti, kad aukš
čiau sakyta vandens dažų pa
roda šiemet yra geriausia, ko
kia yra buvus. Pirmųjų premi
jų laimėjo iPeter Winthrop 
Sheffers už juros pakraščių 
peizažų. Labai vykęs, patrau
klus kūrinys. Geresnių paveik
slų autorius reikia pagirti, at
seit: Ted 
Scbullz, 
Kenneth 
Friend,
Longabaugh,
Julia Sulzer Griffith, Leo R. 
Weeks ir keletas kitų.

Paroda truks ligi balandžio 
13 d. Įžanga ir katalogas ne
mokamai.

Vognild, Įrene 
Rowena R. Smith, 

Bolton, Shirley 
Donald Mills, C. O.

Ralph J. Ricc,

No-Jury Mišri 
Dailės Paroda.

Adresu 830 N. Rush gat. 
(America Fore Bldg.) pirma
me aukšte, pietų-rytų kampas, 
yra rodoma taip vadinama 
“No-Jury Society of Artists, 
Ine.”1 dailė—mišri tapyba ir 
skulptūra, šiai parodai atsto
vauja du lietuviai: skulpto
rius Julius Paškauskas, pri
siuntęs iš medžio drožtus du 
akrobatus. Statulaitė pavadin
ta “Alayoop”—lipk. Paškaus- 
kas Art Institute turi kitų įdę- 
mių statulaitę vardu “Vanity 
in Ebony”. A. J. Barauskas, 
kaip ir Paškauskas, berods, 
pirmų kartų pasirodė šios dai
lininkų draugijos rengiamose 
metinėse parodose. Barauskas 
prisiuntė aliejaus tapybos mo
teriškės galvutę, pavadintų 
“Painting.” Katalogo nr. 7.

Šioj parodoj senesnės kar
tos dailininkų, išskyrus Well- 
ington Reynolds, Macena Bar
ton ir keletą kitų, kaip ir nė
ra. Bendrąjį ihiant paroda 
niūri, apsiniaukusi, nežiūrint

PfrJnacL, balandžio ,1, 1940

patogios galerijos sienų—vis 
tik išeina chaosas. Vieni eks
ponatai mėlynai tamsus, kaip 
naktis 
ugnis;

antri— raudoni, kaip 
nė tono, nė kokybės.

krauta, tačiau nėra spalvos, 
nė išraiškos, ne reprezentaci
jos. Macena Barton šį kartų 
atsiuntė juodveidčs nuogų fi
gūrų, pavadintų “Barbariška 
Madona”. Kad ir “barbariš
ka”, tačiau neblogai pavaiz
duota !

Ši paroda truks ligi baland
žio 6 d. įžanga nemokama . -

Ir Graikai Turi
Dailės Parodų.

Morrison viešbutyje, Roose- 
velt kambaryje Chicagos grai
kai dailininkai surengė savo 
tautinę dailės parodų. Berods, 

čia buvo Constantine Pougia- 
lis’o pastangomis, susiburta į 
klubų ir surengta paroda.

Italų Dailės Paroda
Parnassus Galerija j.

Adresu 817 N. Rush gat., 
meno galerija rodo italų dai- 

dalyvauja 20 italų tautybės 
menininkų. Kai kurie jų yra 
žinomi kaipo veiklesni ir žy
mesni, būtent: Niek Ziroli, 
Armino Scapiccbi, Feliz Ruvo- 
lo, Josepb Guallieri, Fogliani, 
Cadel ir kiti. Kaipo garbės 
svetys buvo pakviestas gar
susis skulptorius Dr. Edgardo 
Simone, kurs patiekė tris gra
žius skulptūros kurinius.

18 d. Įžanga nemokama.

Chicago Painters 
and Sculptors.

Chicago Gallerics Assn., 215

ateinantį pirmadienį, bal. 8 
d. atsidarys konservatyvės 
(realistų) da'ili ninku grupės 

moderniškos dailės nebus, 
mat, modernistų draugija ne
bepriima i narius. Paprastai 
ši grupė turėdavo geras paro-

įžanga nemokama.

Paskaita \
Ateinantį ketvirtadienį, bal. 

4 d. Art Institute (6:30 v. v.) 
įvyks paskaita tema: “Senovės 
Egipto dailė“. Skaitys p-lė 
Hclcn Parker. Įžanga nemoka
ma.

Rytoj Rinks SLA 
Pildoma Tarybą
Iš Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoj 139 kuopos veikimo
ROSELAND. — Kuopos mė

nesinis ir nepaprastas susir.’n- 
kimas įvyks antradienį, balan
džio 2 d., Darbininkų svetai
nėj, 10413 Michigan Avė.

Susirinkimas labai svarbus, 
nes bus balsuojama SLA cen
tro 
mi 
ris 
sį»

Pildomoji Taryba ir renka- 
delegatai į SLA seimų, ku- 
įvyks šįmet birželio mėn?- 
Chicagoj. Kuopos valdyba

kviečia visus narius dalyvauti 
susirinkime.

Taipgi pranešame kuopos na
riams ir visiems roselandie- 
Čiams, kad musų kuopa rengia 
puikų metinį* parengimą, balan
džio 7 d., Darbininkų svetai
nėj, 10513 Michigan Avė.

Bus suvaidinta juokinga ko
medija, “Mulkinę ir Mulkinto
jai”. Užprašome visus roselan- 
dioČius niekur kitur nepasiža
dėti tų dienų ir atsilankyti mu
sų parengime. 
25c. Bus gera

Įžanga pigi, tik 
muzika šokiams.
A. Narbutas.




