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ŠVEDIJAI GRESIA VOKIETIJOS 
UŽPUOLIMAS

Nacių spauda pradėjo atakas prieš Švediją

LONDONAS, Anglija, bal. 23.—Reuters, Britanijos 
žinių agentūra, pranešime iš Stockholmo sako, kad Vo
kietijos uostuose Baltijos juroje matyti didelis judrumas. 
Kariuomenė, ginklai ir amunicija gabenami kas valanda 
j šiuos uostus iš kitų Vokietijos dalių.

Pranešimas iš Kauno, Lietuvoje, kalba, kad Klaipė
dą ir Rytų Prūsijos uostus saugo budri kariuomenės sar
gyba. Civiliams gyventojams uždrausta lankyti karinių 
prisiruošimų zonas.

Kauno pranešimas duoda suprasti, kad nacių prisi
ruošimų tikslas nežinomas. Tačiau Pabaltijo valstybės 
nemato juose pavojaus sau.

Kokiu tikslu prisiruošimai daromi? Numatomas Vo
kietijos užpuolimas Švedijos.

Naciai praktikuoja sodinimą kariuomenės į laivus 
ir jos išlaipinimą. Tokius pratimus Vokietijos kariuome
nė darė prieš užpulsiant Norvegiją.

----- x----- x----- x-----
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 23. — Francuzijos karo vado-

23. — švedų rateliuose Pary
žiuje antradienį plito gandas, 
kad tenka laukti Vokietijos ka
riuomenės išlaipinimo Švedijo
je — jeigu ji dar neišlaipin
ta.

£3

Naujienų-Acme Telephoto
WARM SPRINGS, GA. — Preizdentas Rooseveltas 

(viduryje) sako kalbą, kurioje jis aštriai kritikavo rc- 
publikonų konservatizmą.

jį,11

Paskandino 451,000 Vokiečiai paskan 
tonų Vokietijos laivų dino 14 laivu

■

TELEGRAMOS 
E LIETUVOS

KAUNAS, balandžio 20 
Berlyne pasirašyta nauja 
tuvos-Vokieti jos prekybos 
tartis, kuria žymiai padidinami
ir praplečiami ūkiniai santy
kiai.

d.— 
Lie
su-

— Vyskupas Matulionis pa
skirtas vyriausiu kariuomenės 
kapelionu. >

— Ministras pirmininkas A. 
Merkys pasakė kalbą 
centro” suvažiavime, 
dalyvavo 615 atstovų, 
kys iškėlė milžinišką

AUKSAS PLAUKIA Iš LIETUVOS 
IR KITŲ ŠALIŲ

GENEVA, Šveicarija, bal. 23. 
— Tautų Sąjungos išleistas sta
tistikos biuletinis rodo, kad 
nuo karo pradžios iki šiam lai
kui aukso kiekis Jungt. Valsti
jose padaugėjo 11 nuošimčių. 
Turkijoj jis padaugėjo 30 nuo-

šimčių, Pietų Afrikoje 24 nuo 
šimčius.

Aukso rezervai .sumažėjo 
Švedijoje, Holandijoje, Danijo 
j e, Šveicarijoje, Latvijoje ir‘ 
Lietuvoje. Lietuvoje jie suma 
žėjo 17 nuošimčių.

LAIVŲ MUŠIS ŠVEDIJOS PAKRAŠTY

PARYŽIUS, F^cuzyaubal. 
28. — Gauti antradienį prane
šimai sakėj: -Vpldetidol kariuo
menės * transportai sukoncen
truoti Danijos saloje Bjorn- 
holm, 25 mylių atstumoje nuo 
pietų Švedijos pakraščio. Kiti 
vokiečių 
tai yra 
pasieny.

koncentracijos punk- 
Norvegijoj, Švedijos

--X--X--X--
PARYŽIUS, Francuzija, bal.

vybė antradienį duoda supras
ti, kad Švedijos padėtis darosi 
vis sunkesnė, švedai susirūpi
nę, nes mato pavojų, kad vo
kiečiai gali užpulti juos iš Nor- 
yegijos, Danijos ir iš pačios 
Vokietijos punktų Pabaltijy. 
Francuzijos opinija aiškiai ruo
šiama naujiems netikėtumams.

--X--X--X--
BERLYNAS, Vokietija, j bal. 

23. — Antradienį Vokietijos 
spauda padėjo piktas atakas 
prieš Švediją. Tarp ko kita na
cių spauda įspėja Švedijos val- 
dž ą, kad ji daro sunkią ir kar
čią klaidą, leisdama Švedijos 
spaudai talpinti nepalankius 
nacių armijai pranešimus ir ko
mentarus.

LONDONAS, Anglija, bal. 
23. — Apskaičiuojama, kad 
nuo karo pradžios iki šiam lai
kui br.tai paskandino 451,000 
tonų Vokietijos prekybinių lai
vų. Vokiečiai gi paskandino 
oer tą laiką 672,000 tonų Bri
tanijos laivų. Vokietijos laivų 
nuostoliai ypatingai pašoko nuo 
to laiko, kad nabiai įsiveržė 
Norvegijon.

Įsakė norvegams I Britai metė bombas 
atiduoti ginklus Į nacių bazesi nacių bazes

LONDONAS, Anglija, bal. 
23. — Radijo stotis Oslo mie
ste, kurį kontroliuoja Vokieti
ja, paskelbė įspėjimą norve
gams atiduoti iki ateinančio 
sekmadienio visus ginklus, ko
kius jie tik turi, vokiečių ka
riuomenei. Jei po ateinančio 
sekmad.enio vokiečiai suras 
ginklus pas norvegus nacių 
okupuotose zonose, tai tokiems 
norvegams gresia mirties baus
mė.

bal.

10 bilionų dolerių 
biudžetas Ang

lijoje

LONDONAS, Anglija, 
23. — Oro ministerija paskel
bė, kad Britanijos lėktuvai ata
kavo Fornebu aerodromą, na
cių lėktuvų bazę Norvegijoje. 
Iritanijos lėktuvai pirmadienio 
vakare trečią kartą atakavo 
Aalborgą, Vokietijos lėktuvų 
bazę Danijoje.

Fornebu aerodromas padeg
tas, sako Britanijos praneši
mas. Vienas britų lėktuvas žu
vo atakoje.

Vokietijos lėktuvai mčgno 
mėtyti minas Thames ii’ Hu- 
mer upių žiotyse. Britanijos 
lėktuvai ir pakraščių batarejos 
nuvijo juos.

Buvęs Lenkijos mi
nisteris mėgino nu

sižudyti
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

23. — Buvęs informacijų mi
nisteris Lenkijoje, Tadeusz 
Svviecicki, jo žmona ir Swic- 
cickio šesuo rasti jų apartmen- 
te Paryžiuje perskrostomis ger
klėmis. Abiejų moteriškių padė
tis esanti kritiška. Pats Svvie
cicki sužeistas kiek lengviau. 
Visi trys mėginę nusižudyti.

BERLYNAS, Vokietija, bal 
23. — Vokietijos pranešimai 
sako, kad per paskutines 48 
valandas nacių lėktuvai paskan
dino arba sužalojo 14 sąjungi
ninkų transportų ir karo lai
vų.

Pakartotinos Vokietijos lėk
tuvų atakos fprieš Andalsnes, 
kur Britanija \išlaipina savo 
kariuomenę Norvegijoje, taip 
pakrikdė sąjungininkų prieš
lėktuvinę apsaugą, kad vokie
čiai praktiškai .nesutinka pasi
priešinimo.

Voketijos lėktuvai skraido 
Norvegijos pakraščiu nuo An
dalsnes iki Namsos beve k 
nekliudomi. ’ .

Nacių lėktuvai pirmadienį 
atakavo 
mą ir 
(Tenka 
tai yra
Kiek juose teisybės, sunku pa
sakyti.)

“Pieno- 
kuriame 
A. Mer- 
Lietuvos

ūkio pažangą. Lietuvos ūkinin
kas, atydžiai sekdamas ir pa
siduodamas vyriausybės agro
nomų nurodymams, praktikoje 
jau įsitikrino progresyvinio 
ūkio vedimo naudingumu. Mi
nistras pirmininkas skatino ir 
toliau vystyti iki šiol parodytą 
darbštumą ir intensyvinti ga
mybą. Toliau savo kalboje mi
nistras. pabrėžė lojalų SSSR 
Lietuva sutarčių vykdymą.
1940.IV.22 
New York

KARO ŽINIŲ
sutrauka

su

Planuoja oro bloka
dą Vokietijai

Lillehammer, Elveru- 
Mjose ežero apylinkę, 

turėti omencje, kad 
Vokietijos pareiškimai.

OSLO, Norvegija, bal. 23. — 
Pustrečios valandos sąjunginin
kų lėktuvai skraidė antradieni 
virš Oslo-, buvusios Norvegijos 
sostinės, kurią dabar yra oku
pavę vokiečiai. Sąjungininkų 
lėktuvai atakavo Oslo aerodro
mą ir mėtė lapelius į miestą.

STOCKHOLM, , Švedija, bal. 
23. — Smarkus sąjungininkų ir 
vokiečių susirėmimas įvyko 
šiaurėje nuo Trondheimo. Na
ciai atakuoja sąjungininkų po
zicijas centralinėje Norvegijo
je. Smarkus mušis eina Lilk- 
hammer apylinkėje.

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
23. — Dienraštis Allehanda 
praneša, kad antradienį prasi
dėjo didelis mušis juroje, Ska
gerrake, pietų Švedijos pakraš
ty. Pajūrio gyventojai matė 
daugiau nei 10-tį skraidolių

(destroyers) skubinantis i mū
šį.

Dienraščio pranešimu, mušis 
prasidėjęs ataka prieš Vokieti
jos kariuomenes transportus. 
Mūšy, be laivų, dalyvauja dau
gybė vokiečių ir sąjungininkų 
lėktuvu. 4

SĄJUNGININKAI ATMUŠTI ŠIAURĖJE 
NUO TRONDHEIMO

BERLYNAS, Vokietija, bal. 2*3. — Reuters žinių agentūros 
23. \— Nacių spauda anlradie- pranešimu smarkus mušis an- 
nį sako, kad vokiečiai Norvc- tradienį eina Lillehammer apy- 
gijoje atmušė sąjungin nkų-linkėję, 
ataką šiaurėje nuo Trondhei- , 
mo. Naciai paėmę vieną kaimai BerI>no g‘ Pranas‘”’as ><a'- 
ir sustiprinę savo pozicijas. 
Mušis eina Levanger apyl n-

LONDONAS, Anglija, bal

Jungt. Valstijos pro 
testuoja blokadą 

Tientsine
TOKIO, Japonija, bal. 23. — 

Jungt. Valstijų ambasadorius 
Japonijoje, Joseph C. Grevv, 
atlankė užsienių re kalų mini
steriją. Jisai pareiškė, kad ja
ponų blokada svetimšaliams di
džiai apsunkina Jungt. Valsti
jų pilieč ų padėti Tientsine.

Japonijos atstovas, 
reikalu 
nedavė 
testą, v

užsieni*: 
vice-ministeris Tani, 

atsakymo Į Grew pro-

ba: sąjungininkai sumušti 
Lillehammer sektore; skau
džiausia nukentėjo kanadie
čiai.

Kanados premjeras 
atlankė prez. Roo- 

seveltą
WARM SPRINGS, Ga., bai. 

23. — Kanados premjeras W. 
L. Mackenzie King antradieni 
atlankė prez. Roosevellą. Apie 
ką jie tarėsi, nepaskelbta.

Pinigų dirbtuvės tu
ri daug darbov

LONDONAS, Anglija, bal. 
23. — Iždo ministeris Sir John 
Simon įteikė parlamentui biud
žeto sąmatą ateinantiems me
tams. Visa numatyto biudžeto 
suma siekia $10,688,000,000. 
Tai didžiausias Britanijos istor 
rijoje biudžetas.

Simono pare škimu, pirmuo
sius septynis mėnesius* karas 
Britanijai kaštavo $3,620,000,- 
000.

18 Vokietijos karo 
laivų paskandin

ta, 9 sužaloti

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

Debesuota; saule teka 4:57 
v. r., leidžiasi 6:40 v. v.

PARYŽIUS, Francuzija; bal. 
23. — čia gautos tokios infor
macijos: Balandžio 20 dieną. 
Hitleriui įteiktas raportas apie 
Vokietijos karo laivyno nuo
stolius laikotarpiu nuo nacių 
invazijos Norvegijon iki balan
džio 17 dienos. Raportas sako, 
kad keturi kreiseriai, dcvyhi 
skraidoliai, du torpediniai lai
vai ir trys minų gaudytojai 
paskandinti. Trys šarvuočiai, 
du kreiseriai, trys skraidoliai 
ir vienas minų gaudytojas su
žaloti. 18 laivų paskandinta, 9 
sužaloti.

Čia neįskaitomi Vokietijos 
submarinų nuostoliai.

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
23. — Prancūzijos blokados 
ministeris Monnet pareiškė, kad 
perdaug prekių ir gal būt pi
nigų siunčiama Vokietijon' lėk
tuvais. Vykdoma blokada Vo 
kieti jai jurose, reikia prekių 
gabenimą Vokietijon lėktuvais 
sulaikyti. »

Blokados ministeris sako, 
kad jis įteikė tuo tikslu planą 
Britanijos ekonominio karo mi- 
nisteriui Ronaldui Cross.

Pasak Monnet, vien Lisbon, 
Portugalijoj, paima kasdien 
muitų už gabenamas lėktuvais 
prekes 1,000,000 frankų.

Leis japonų laivams 
keliauti

—-----X..........

TOKIO, Japonija, bal. 23. — 
Japonijos užsiėnių reikalų m - 
nisterijos atstovas, Yachiro Su
ma, paaiškino, kad Britani
jos ambasadorius Crąigie. at
lankė užsienių reikalų vice-mi- 
nisterį Tani ir painformavo jį, 
jogei Britanija leis norvegų 
laivams, kuriuos samdo Japo- 
nija, plaukti kelionėms iš Ja
ponijos 
uostus.

uostų arba keliauti

Vokiečiai paskandi
nę keturis Britani

jos laivus
BERLYNAŠr*Vol<ietija, bai. 

2'3. — Vokiet jos komunikatas 
antradienį sako: Vokietijos lai
vai ir lėktuvai paskandino dar 
vieną Britanijos skraidolį, du 
transportus ir vieną provijanto 
laivą; šitie laivai paskandinti 
Norvegijos pakraščiuose.

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
23. — Pranešama, juru mušis 
eina pietų Švedijos pakrašty. 
Sąjungininkų laivai ir lėktuvai 
atakuoja Vokietijos transpor
tus Skagerrake.

Komunistai organi
zuoją ginklų klubus

Areštuotas dar vie 
nas buvęs Jugoslavi 

jos ministeris
BELGRADE, Jugoslavija, ba

landžio 23. — Milanui Asimo- 
vič, buvusiam Jugoslavijos vi
daus reikalų ministerlui, pa
skelbtas namų areštas. Jam už
drausta pasišalinti iš namų. Jis 
nužiūrimas, kartu su buvusiu 
premjeru Stojądinovičium, sim
patijomis Hitleriui.

Belgijos viešieji pa 
statai saugomi

BRUSSELS, Belgija, bal. 23..
Antradienį pastatyta sargy

ba svarbesniuose viešuose pa
statuose. Publikai uždraustą 
lankyti $epą|įo ir atstovų ^* 
mus.

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
23. — Vokietijos kariuomenės 
transportai ir karo laivai pa
stebėti Švedijos pakraščiuose. 
Švedų rateliuose Paryžiuje kal
bama, kad naciai neužilgo savo 
kariuomenę Švedijoj išlaipins, 
jeigu dar neišlaipino ją.

LONDONAS,"”Anglija, bal. 
23. — Visiems norvegams ir 
svetimšaliams, gyvenantiems 
Vokietijos okupuotose zonose 
Norvegijoj, įsakyta atiduoti vo
kiečiams visus ginklus, kokius 
jie turi. Neklausantiems įsaky
mo gresia mirties bausmė.

HONG KONGVKinija, bal. 
23. — Britanija leido 32-ms 
Nc-rvegijos laivams, sulaiky
tiems Hong Konge, plaukti to
liau. Bet gautas laivų koman
dos prižadas, kad laivai nesu
stos Holandijos * uostuose toli
muose rytuose.

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
23. —- Sąjungininkai svarsto 
galimumus vykdyti oro bloka^- 
dą Vokietijai. Kitaip tariant, 
svarsto planus sulaikyti reik
menų gabenimą Vokietijai lėk
tuvais

WASHINGTON, D. C., bal. 
23. — Atstovų rūmų ne-ame- 
rikoniškai veiklai tyrinėti - ko
mitetas antradienį klausinėjo 
tūlą Humphrey O’Shea, buvu
sį Nfew Yorko tunelių (pože
minių kelių) darbininką. O’Shea 
tarp ko k ta papasakojo, kad 
transporto darbininkų unija, 
kurią dominuoja komunistą’, 
turinti suorganizavusi ginklų 
klubus.

. Ginklų klubai buvę suorga
nizuoti tokiu pat tikslu, kokiu 
ginklų 
namas

SAN FRANCISCO, Cal., bal. 
23. — Pereitų metų pabaigoje 
ir šįmet Jungt. Valstijų pin gų 
dirbtuvės Philadelphijoje, Den- 
vere ir San Francisco dirba po 
16 ir po 24 valandas paroje. 
Paskutiniuoju laiku paklausa 
smulkių pin'gų — nikelių, de
šimtuku ir kvoteriu — vra di
džiausia Jungt. Valstijų istori
joje. Slot mašinos ir joms pa
našus įrengimai nemažai prisi
deda prie naujų pinigų parei
kalavimo.

Ledai padarė 
$500,000 žalos

klubus organizavo vadi- 
krikŠčionių frontas.
krikščionių fronto narių 
teisiami. Jie yra kalti-

(17 
dabar 
narni sąmokslu nuversti Jungt 
Valstijų valdžią.)

PARIS, Texas, bal. 23. — 
Pirmadienį šią apylinkę užga
vo ledai. Audra tęsėsi tik 20 
minučių, bet Paris miesteliui 
ir apylinkei padarė apie $500,- 
000 nuostolių.

$1,892,700 Chrysler 
darbininkams

DETROIT, Mich., bal. 23. — 
M^chigan valstijos bedarbių 
pensijų komisija nutarė, kad 
23,000 Chrysler kompanijos 
darbininkų, kuriems pereitą ru
denį buvo paskelbtas lokautas, 
turi teisę gauti atlyginimo už 
nedarbo laiką viso $1,892,700.

“Naujienų” Pinigų 
Siuntimo Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois
Ofisas atidaręs kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po
piet.
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SL1UPTARNIA1
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kdva ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

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

(Tęsinys)
Grįšiu, — beveik balsiai iš

tarė jis ir apsidaičė, ar kas ne
išgirdo, kad jis su savim šne
ka, 
gaiii
ti, pravalgyti, ką turėjau...

-Vistiek grįšiu!

Bet kur pinigai? Pi-hi- 
Jau baigiu čia pragulė

son šaukti, tai gausiu atlygini-

Taigi... Bet kiek jau šaukė, o 
ką gavo? Ką gavo?! Labai ma
žai arba visai nieko! Dabar 
vaikščioja — išfnaldos prašyda
mi...

Ir dabar yra, nes drauge vaikš
čioja su jais, kaip ir su visais 
nuskriaustaisiais...

—Bet kas iš jos — tokios tei
sybės? Ji tokia liesa, menka, su 
išbadytomis akimis, — kaip ak
muo akla!

—Argi tokios menkystės pai
sys ir klausys tie, kurie valdo 
turtus ir žmones ir kurių ran
kose yra viso krašto galia ir va
lia?

—Netikiu.
— Teisybė ir mano pusėje. 

Kaip gi? Tiek metų po žeme iš
dirbau, nei prakaito, nei krau
jo nesigailėjau... Vertas. Veltui 
nenoriu, l ik už prarastą sveika
tą, kad nereikėtų elgetauti...

Sako, mano kaltė, kam,

girdi,“nebėgęs gana greitai” — 
kaip zuikis, — šyptelėjo Rokas 
pro ašaras. — Bet taip, rodos, 
gali sakyti ir kalnas, kam lin
dau po juo. Bet žmogus *— ne 
kalnas. Ne. Net ir tie> kurie 
turtus valdo, turi šilto kraujo 
ir ką lai panašaus į žmogaus 
širdį. Kalnas nė to neturi.

—Tai tiesa. Ir anglies kara
liai turi turėti savo gyslose šil
to kraujo. Juk jie ne iš akmens 
ne iš uolos iškalti? Ne. Jie žmo
nės, jų krutinėję kas tai plaka 
ir jaučia — kaip širdis! Jiė 
žmonės! Jie pasigailės, jie atly
gins man už atiduotą jiems 
sveikatą.

Taip, jie pasigailės, jie atly
gins, — pradėjo Rokas balsiai 
Kalbėti — kliedėti. — Gausiu ■— 
šimtus, tuksiančius gausiu! Par
važiavęs Lietuvon dvarą pirk
siu, visus laimingais padarysiu" 
— visus! Ir Antanuką Rusijos 
gilumose susirasiu.

ju, ar girdite? Ne man tarp ši
tų keturių sienų rūgti, kaip ko
pūstams statinėj. Ne man — ši
tokiam vyrui! Dar jaunas, stip
rus ir sveikas esu. Dar jaunas! 
Kalnus nuversti galiu! Važiuo
ju Lietuvon! Ne man — šito
kia m vyrui--------------

vai. Anglies karaliai tavęs ne
pasigailės. Jie iš viso nežino, ką 
pasigailėjimas Reiškia. Jie ang
liakasių be tiktai nemyli, nesi
gaili, bet jų neapkenčia, —- kaip 
nuodų neapkenčią! Jie myli tik
tai save ir pelną. Taip> draugu- 
ti, tiktai save ir pelną.

- -Jie pyksta ant mus, perse
kioja mus, kam mes išdrįstame 
organizuotis ir reikalauti aukš
tesnio už bai iai sunkų ir pavo
jingą darbą Užmokesčio ir žmo- 
niškcsbių, saugesnių darbo są 
lygų. Jie nėra mulkiai, jie ge
rai žino, kad jie gali sii mumis 
arti ir akėti tik tol, kol mes ne
suprantame ir neįvertiname to 
paprasčiausio \isuointeninio dės
nio: vienybėje galybė. Ir užtat 
jie sil* tokiu baisiu įniršimu i? 
atkaklumu eiila prieš musų pa
stangas organizuotis, prieš mu
sų susipratimą bei klasinį są
moningumą. Jie žino, kad musų 
klasinė silpnybė yra kaip tik ta 
versmė, iš kurios tryška jiems 
turtai ir galybė. Ir todėl — juo 
mažiau mes išmanome, juo va
žiau savo proto ir kūno reika
lais tesirūpiname, juo biednesni 
ir tamsesni esame, juo skur
džiau gyvename, — juo geriau 
jiems patinkame. Jie tenkinasi, 
džiaugiasi musų tamsybe, ne
turtu, skurdu ir nelaimėmis, nes 
jie puikiai žino, kad visa tai 
stiprina musų klusnumą, ištiki
mumą — žodžiu, vergišką atsi
davimą jiems — anglies kara
liams.

r
palaiko, bet ir didžiuojasi pro
gomis, kuriomis gavo Inus muš
ti, kankinti, žudyti — musų vai
kus palikti našlaičiais. Nes tai, 

1 girdi, esąs labai patriotiškas ir 
visam kraštui naudingas dar
bas. “Ura!” šaukia jie. O jei ši
tų žemiškųjų priemonių nepa
kankamus klusniais vergais pa
laikyti, lai anglies karaliai pa
sikviečia talkon labai nuošir
džiai jielns tarnaujantį dvasi
ninkų luomą, 
kius, lai šitas

(Teisybę paša - 
“dvasiški^’ veltė- 
visados talkinin-

karaliams.). O

NAUjrRNŲ-ACME Telephoto
Platak 

jau šeštą 
Čempio-

Chicagietis Joe 
(lietuvis) laimėjo 
kartą “handball”

Akiniai 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 
nužeminta kainą, kaip, nauji 
tempeliai 50c, sulaužyti stiklai 
$1.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 
randasi didžiulėje Jos. F. Budri
ke krautuvėje kožna, diena ir 
nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3109-11 S. HALSTED ST.
Tel. Yards 2151

ramentus, kurie krisdami aut 
grynos aslos tiek sukėlė triukš
mo, kad saldus jo dienos sap
nas staiga nutruko. O jis tikrai 
buvo sužavėtas dienos sapno, 
nes kartojo tą patį, ką buvo sa
kęs savo Kas te i ir vaikams, kai

Brrrir...
—Bet nebijok, drauguti.. To

kios baisenybės ne greitai teiš- 
tiks juos. Jie žino, kaip reikia 
tamsybėje mus laikyti. Jie žino 
ir tai — ir pašėlusiai puikiai 
žmo ! — kad policininko buože, 
kareivio durtuvas ir “nešališko”
teisėjo nuskirtas kalėjimas visa-|tui. Musų proto šviesa degina 
dos palaiko jų pusę. Ne tiktai jiems akis, užvirina kraują ir

giliausius pože-

merikon.
Visi ligoniai į jį sužiuro. Kai 

kurie šypsojosi, bėt dauguma 
žiurėjo su pasigailėjimu.

Jis pabado iš aklos vilties 
miego, sąve susirado, pažino ir

Salia jo, kitoje lovelėje, gulįs 
ligonis labai • rimtai jį stebėjo. 
Atrodė, jog jis norėjo ką saky
ti, bet delsė,. Tur bu t laukė, iki 
Koko galvoje prasiskirs lys die
nos sapny rukai, ir jis pakels 
gaivą nuo savo kelių, rankose

—Taip, drauguli; jie džiau
giasi musų klasinio sąmoningu
mo menkyste; jie gėrisi musų 
pasiskirstymu, išsiblaškymu, 
vienybei špygos rodymu. Jiems 
linksma, smagu ir malonu ma
tyti, kaip mes, angliakasiai, jau 
užaugę vyrai
milis išlandę, didelius pavojus 
savo sveikatai ir gyvybei per
gyvenę, vis dar nesuprantame 
nė tiek, kiek, pavyzdžiui, tie 
smulkus gyvūnėliai — bitės. Juk 
bitės — darbininkės tik tol le
peni Iranus-veltėdžiUs, kol pa
čios pakankamai maiši# turi'; 
kai lik jo stoka, jos meta juos 
iš avilio lauk, kaip jurininkai 
nereikalingą balastą iš laivo. O 
mes, angliakasiai, ar turime aV 
neturime sau ir savo šeimai ką 
valgyti, vistiek maitiname vclt-

sapna-

URANE COAL COMPANY 
5ŽŽ2 So. Long Avenue 

telefonas PORTSMOUTH 0022
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkaht $7-65
5 tonus ar daugiau ...........................,. ■
PETROLEUM CARBOH COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daujiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

PATTERN 2537
COPR. 1940, NE

CROCHETED SCARF

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT. 

| 1739 So. Halsted St, Chkago, Al.

Čia įdedu 10 centų Ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

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

* Adresas...... -..........-.......... ............  ...............-............... —

No. 2537

Miestas ir valstija

stumia juos į visišką pasiutimą. 
O(, musų proto tamsybė — tai 
tikriausias jiems išganymas. 
Nes tamsus musų protas leidžiu 
jiems naudoti musų kūną, kaip 
jie nori ir kiek nori, leidžia 
•sigrobti jo darbo vaisius ir 
venti žemėje — kaip tame 
sakij danguje!

—Taip, drauguti. Anglies
raliams naudingas tėra tik mu
sų kūnas, — pigi, bėt labai ge
ra mašina anglinis kasti. O kai 
ta mašina sugenda, kaip, pa-

pa- 
gy- 
pa-

ka-

<auja anglies 
kadangi tarp musų brolių ang
liakasių daug yra ir tokių, ku
rie aklai kubigų klauso, tai ku
nigai pripumpuoja jiems galvas 
vergiško klusnumo, ištikimumo 
ir kantrumo djrbti, melstis ir 
tylėti. Jų pumpa, žinoma, yra 
dievo bei velnio rūstybė ir pra
garo* kančios. Todėl ji ir vei
kia daugiausia tuos, kurie tiki 
burtus, taigi — ir tokią “galy
bę”, kaip dievo bei velnio kerš
tas. Bet tokių musų tarpe yra 
labai daug. Jie tikrai tiki dievą

ruslingesnį ir kerštingesnį. Ir 
jie baisiai bijosi, kad nesmog- 
tų (smile) juos už išdrįsimą 
šiauštis prieš galiūnus, kurių 
rankose yra krašto turtai, gar
bė ir galybė.

čių, tada jie ir musų kūno tik 
liek tebepaiso, kaip ir musų 
proto. Ir juo greičiau jis atsi
randa kape, Juo jiems maloniau.

(Bus daugiau)

—Tad dabar matai, drauguli. 
Anglies karaliai nenori, kad 
mes daugiau uždirbtume, žmo
niškiau gyventume ir daugiau 
duotume klasinio sąmoningumų 
ir kultūrinės šviesos savo pro-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 

/r.;.;; • ,_
AMBULANCE, '

DIENA IR NAKTl 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4695-07 So. Hėrmitage Avė. 

'4447 South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

Garsinkitės “N-nose’

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

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. \. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
A.itrad., Ketvirtad. Penkiadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3S50

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

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. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų

Kreivos aky?

ryto iki 8 v. 
sutartį.

_ _ akys atitaiso
mos be akinių.1 Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—» 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadi- 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarių

DR. A. JENhlNS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 
valandos, nuo 1—4 ir nui 

vai. vakaro ir pagal sulartj 
Tel. PROSPECT 673'

VIRGINIA 242;

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395 < ■

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

siduso ligonis, — gėda, baisi ge
da mums, kad bitės yra mus 
pralenkę. Ir pralenkę akivaizdo
je fakto, kad jų sąmoningumas 
nebeauga ir, rodos, nebegali 
augti daugiau, nes tokia jau, 
mat, apribota jų prigimtis. Ka
dangi musų, Angliakasių, kaip 
ir visų žmonių, sąmoningumas 
gali augti, plėtotis, didėti ir 
stiprėti, nes juk tokia gausi ir 
didi yra žmogaus prigimtis!

—Bet mes, drauguti, nešinau- 
dojame savo smegenų gausiais 
ištekliais, kuriuos motina gam
ta neskupėdama mums sute’kč. 
Užtat dykaduoniai naudojasi 
musų kūno ištekliais, numesda
mi -mums už tai vieną kitą tru
pinį nUo savo stalo. Musų są
monės kasdieninis snūduriavi
mas, musų smegenų apkerpėjo 
mas yra jiems didžiausia palai
ma. Ir juo ilgiau yra miksų sme-

tiems geriau. Juk jie baisiai ne
nori, kad musų protas augtų, 
spindėtų, kad musų klasinis są
moningumas kiltų, o vienybės

kopiycios visose
Chicagos dalyse

Klausykite fcausų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
mtoėUlM, 10KI0 Vai. ryto H W. H. L P. stoties (1480 K.) 

ra POVILU OALTIMIERU.

DR. G. SERNER
LIETUVIS ĄKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 85th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI

Direktoriai LIETUVIAI

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

iiiftiiiuiiiiiiiiiiiliiiiiiiniiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 357

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
. 756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėliomis pagal sutartį.

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6G31 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

mas susilygintų su tų smulku-, 
čių gyvūnėlių — bičių —- supras 
linui. Oi ne, drauguli. Tada 
jiems, veltėdžiams, užsirauktų 
visa kuo pertvinkusio gyvenimo 
versmė. Baisios dienos *išfiktų 
juos, nes dirbti reikėtų ! Brrrrr 
— kaip baisu! Mėlyhkraujai, 
ballamiikiai ponai lįstų giliai po 
žeme ir dulkėtuose, tamsiuose 
urvuose prakaitą lietų, savo 
sveikatą ir gyvybę pavojun sta
tytų ir — pamanykite! — tik 
dėl to, kad užsidirbti šiokį tokį 
pragyvenimą, kad, tiksliau ta
riant, nuo bado .atsiginti, kaip, 
pavyzdžiui, mes — raudonkrau- 
jai, juodranldai angliakasiai.

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

1 į.. ■ .y. . ■» < • ■ - - » ■ ■ ■■ ' . ,

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

Yards 1139
Yards 1138

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
8939 SOUTH CLAREM6NT AVĖ.

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Tclephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn

ALBĖRT V. PETKUS
itern Avenue Bhone Lafayette 8024

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

Telefonai YARDS 68U 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

ANTANAS »I. PHILLIPS
$307 Lituanica Avenue ' Phone Yards 4908

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

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

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn St 

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų Tol.-—Hyde Park 3395
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AMERIKIEČIŲ AUKOS VILNIUI EINA 
GERIEMS TIKSLAMS

Viename kitame brolių am
erikiečių laikraščiuose buvo 
paskelbta straipsnių, kuriuose 
nepasitikėjimas Vilniaus Kraš
tui Remti Draugija (apie lai 
sužinojau iš “Vienybes“, Nr. 
28, iš šių metų vasario įnėn. 2 
dienos). Tuose straipsniuose 
nusakoma, kad iš V. K. R. 
Draugijos atsišaukimo į ameri
kiečius gaunamas esą toks įs
pūdis: “Jus jauslus išeiviai tik 
duokite aukas, o mes jau žino
sime, ką su jomis padaryti“. 
Arba “Ką mes su aukomis da
rom, tai ne jūsų biznis. Mes už 
jas jums galim duoti po Vil
niaus ‘rakta“.

Po vasario mėn. 2 dienos 
amerikiečių laikraščiai jau ga
vo visą eilę mano pranešimų 
apie Vilniaus Kraštui Remti 
Draugiją ir jos Vyriausiąjį 
Komitetą, kurio posėdžiuose 
kas savaitė, kaipo buvęs ame
rikietis ir žurnalistas, dalyvau
ju. Ne vienas klausimas jau 
bus amerikiečiams paaiškėjęs, 
tačiau šiuo momentu neišken
čiu neparašęs atsakymo į vir
šuje minėtus priekaištus, ku
riu tikslas, matyt, reikšti nepa
sitikėjimą V. K. Remti Draugi
ja (ir jos Vyriausiuoju Komi
tetu).

Žinau, kad amerikiečiai su
pranta, jog iš Lietuvos ypač 
dabar atsakinėti į bet kuriuos 
puolimus Amerikos spaudoje 
yra labai sunkus dalykas, kar
tais jis gali nepasiekti tikslo: 
ką jau parašė ir išspausdino, 
tas jau parašyta ir žmonių pa
skaityta. Gali dar būti ir klau-

tų neatsakyti, mątant tuose 
reikalu.*, kurie rupi V. K. Rem
ti Draugijai ir žinant, kaip da
romos yra pastangos tuos rei
kalus tenkinti.

Viename laikraštyje sakoma, 
kad nuo “pat Lietuvos įsikūri
mo visoki Lietuvos kolektoriai 
ir oficiozai visada klebonišką 
toną vartojo: “Nežiūrėkit, ką 
mes darom, bet klausykit, ką 
mes sakom, o mes geriau ži
nosim, ką su jūsų aukomis da
ryti“. Pergyvenant Lietuvoje 
dabartinius sunkumus, matant, 
koks didelis yra Vilniaus žmo
nių vargas, žinant su kokiu pa
siaukojimu Vilniaus Kraštui 
Remti Draugijos nariai dirba, 
kad mažinus skurdų ir padė
jus tiems, kuriuos prislėgė sun
ki vargo našta, skaudu skai-

ir Tarptautinis Ęaudo- 
Kryžiai šelpimo darbų 
krašte dirba lik per Lie- 
orgąnus, pvzd. per Lie-

Lietuvos Generalinio Konsulato New 
Yorke aukų pakvitavimas Nr. 32

VILNIJOS LIETUVIAMS
M. Vei^eris, Nbrth Grafton, Mass....... ...................................
šv. Antano D-ja, Osceola Mills, Pa., per M. Makaravičių 
SLA 7 Apskr. • suvažiav. proga, per A. Galinskų, Pitts-

burgh, Pa......................... .....................................................
(aukojo: po $1 — V. Kerševičius ir A. Galinskas; 
po 50c — J. Katilius, A. Dalurkcvičius, A. Kapris ir 
F. Suela; 40c — J. Maceina).

Lįnden, N. J., Liet. D-jų Bendras Komit. surink. Vas. 16 
minėj., įteikė P. Morozas .......................................

J. Dabričkas sti žm. ir šeima, E. Cambridge, Mass. (ne
turi. Vib liet, vaikams) .  •............................

Tėvynės Mylėt. D-jos 11 kuopa, Baltimore, Md., per P.

$0.40
50 03

5.00

15.60

5.00

sakymą? Vienok negalima, bu-

Budavokite ir taisykite savo 
tvoros už šias žemas kainas.

Nauji Ceder stulpai, 7 4
oėdų ilgio kiekvienas ....,.I"T
Tvoros dratai ......... . 8^ pėda
2x4 8 iki 16 pėdų .... pėda
Pentas reguliariškai $2.00 vertės, 
dabar specialiai už .... $1.25

Pirkite ant kredito per 3 me
tus išmokėti. Tik ant jūsų parašo
ALBERT LUMBER 

and SUPPLY CO.
3800 SO. VVESTERN AVENUE 

Tel. LAFayette 2101
Atidarą sekmadieniais iki pietų.

merikoje tais laikais, kada mus 
lankė kolektoriai, siunčiami į- 
vairiu partijų, aš pats tuomet 
rugodavau, kad mes amerikie
čiai nežinojome, kaip ir kur 
būdavo panaudojamos musų 
sudėtos aukos. Bet šiandien, 
kai man tenka matyli V. K. 
Remti Draugijos darbą ir da
lyvauti Vyr. Komiteto posė
džiuose, esu giliausiai įsitiki
nęs, kad toks priekaištas jo
kiu būda negali būti laikomas 
Vilniaus Kraštui Remti Drau
gijai.

Kad nebūtų nė mažiausio 
pagrindo panašiems priekaiš
tams, kad amerikiečiai, kurie 
aukoja Vilniaus Kraštui, žino
tų, kur ir kaip panaudojamos 
ių aukos, V. K. Remti Draugi
jos Vyriausiojo Kopi i toto esu 
pakviestas dalyvauti“ jo posė
džiuose ir informuoti užsienio 
spaudą apie Vilniaus reikalus 
ir apie V. K. Remti Draugijos 
veiklą. Tų informavimo dar
bų dirbu, amerikiečių spauda 
gauna iš manęs pranešimus 
(lig šiol jau esu išsiuntęs per

' NAn.HENŲ-ACME TnlPnhoto
DOMBAS, NORVEGIJA. 

—Kap. Roberl M. Losey, A- 
merikos mililarinis atašė 
Stockholme, kuris liko už
muštas nacių, bombos, kai 
jis gelbėjo amerikiečiams 
kraustytis iš karo apimtos
srities.

Globoti organizacijų sąjungos 
vedamiems keturiems sveika
tos centrams (maistas 500 vai
kų, po 45 et. dienai)—Lt. 81, 
000.

11). Administravimo ir prie-

je ir net per žydų privačias <?r-l 
ganizacijas ... Toks pasiūlymas 
yra didžiausias koks tik ga
lėtų būti įžeidimas, miestas 
musų pačių žmonių visuomenės 
įsteigtai tarpsroviniu pagrindu 
Draugijai, veikiančiai privati
ne geros valios piliečių iniciaty 
va, paremtai visuomeninės 
kontrolės irj veikimo principu. 
Man rodos, kad to. pasiūlymo 
autoriai padarė jį nepagalvoję 
ir patys nežinodami, kad Ame
rikos 
nieji 
musų 
t u vos 
tuvos

Mano pasiųstų amerikiečių 
spaudai pranešimų. tarpe yra 
trumpos Vilniaus Kraštui Rem
ti Vyr. Komiteto narių biogra
fijos, iš kurių matyli, kad visi 
tie žmonės yra pasižymėję vi
suomeniniais darbais ir beveik 
visi turi plataus prityrimo šel
pimo darbe net iš didžiojo ka
ro laikų, kada jiems tekdavo 
vadovauti, musų pabėgėlių sol-( 
pimo darbams tolimuose Rusi
jos centruose. Nė vienam jų 
niekas nieko primesti negalą- 
lų. Jais pasitiki visa Lietuva, 
rodos, galėtų pasitikėti ir ame
rikiečiai.

Viename savo pranešimų 
esu suminėjęs visų eilę darbų, 
kuriuos vykdo Vilniaus Kraš
tui Remti Draugija. Smulkes
nių žinių tuomet pateikti dar,
negalėjau, nes nebuvo priimta žiūros išlaidoms—apie 4% visų 
siu metų sąmata. Dabar galiu Komiteto pajamų. Likusios su- 
ir tas žinias paduoti.

V. K. Remti Draugijai pas
kutiniame savo posėdyje kovo 
m. 8 d. patvirtino šių metų są
matų, kuriai numatoma paja
mų 1,500,000 litu. Svarbiausios 
išlaidų pozicijos yra šios:

1) . Aukštųjų mokyklų stu
dentams 50 stipendijų, po 1, 
200 litų metams—Lt. 60,000.

2) . Viduriniųjų j
moksleiviams aprengti numa
toma T.t. 50,000. „

3) . Specialių mokyklųj.inok- 
sleiviams: išlaikymas bendra
bučiuose 30 asmenų, skaitant 
po 450 Lt. asmeniui metams Lt. 
13,500; 30 stipendijų po 720 Lt. 
metams—Lt. 21,600; mokslo 
priemonės metams—Lt. 3,000; 
apranga—Lt. 11,900; viso spe-

20 įvairaus turinio straipsnių . cialių mokyklų reikalui numa-
ir pranešimų). Ir dabar alsi-

Imos skiriamos šiandien nenu- 
matytoms išlaidoms. Iš tų su
mų melų eigoje galės būti pa
didintos ir tokios sąmatoje po
zicijos. kuriems reiks didesnių 
išlaidų.

I Tie skaitmenys, kuriuos čia 
surašiau amerikiečių žiniai, iš 
V. K. Remti Draugijos Vyr. 
Komiteto sąmatoj .‘/parodo, kad 
kiekvienas klausltnas yra tiks- 

mokyklų apsvarstytas, .numatytas ir 
paskirtas. Visame Komiteto 

I darbe griežčiausiai žiūrima 
nelik taupumo, bet ir aukų su
vartojimo tikslumo.

Be tų aukų, kurias Komite
tas gauna iš amerikiečių, jis 
gavo ir gauna iš,Lietuvos žmo
nių, ir šie, aiški^^dalykas, rei
kalauja kontrolės ir atsiskaity
mo. Racionalumas (aukų su
naudojime ir didžiausia nau
da šelpiamiesiems—tos ura ve
damosios Vyriausiojo Komi t e-

10.00

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurtos 
skelbiasi Naujienose.

merikiečių spaudoje priekaiš
tus, darau tai netik kaipo *V. 
K. Remi Vyr. Komiteto ben
dradarbis, bet ir kaipo buvęs 
amerikietis, suprantąs reikalą 
juo tiksliausiai amerikiečius 
informuoti, ypač tais klausi
mais, kurie yra susiję su ame
rikiečių aukų sunaudojimu.

Negalima čia nesuminėti to 
apgailėtino amerikiečių spau
doje pasirodžiusio pasiūlymo: 
“šelpimo darbą vesti per sve
timų valstybių”, tame skaičių-

EIME

saltimiero Rytmetinių
148* KYLOCICLES

RADIO
PROGRAMŲ

10:00 VALANDĄ RYTO
RAŠTINĖ:

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEfcT METAL CO.

8216 S. Halsted St. VICtory 4965 
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmusinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

pelnų (skiriama Vilniaus liet, našlaičiams), prisiuntė 
Pr. Lapienė, Babylon, N. Y..............................................

Brooklyn, N. Y., Vas. 16 minėj. Labor Lyceum, vas 25
d. pelnas (prisiuntė LDS, LDLD ir LMS komisijos 

sekretorius J. Dainius) .................... ............................
Lietuvos Šelpimo Fondas, Lawrence, Mass., surinko, pri

siuntė A. Snapauskas ..........................................   100 0.

10.03

20.57

(aukojo: ALDLD 37 k. iš kasos $2, surinko $1.75; 
M. D. Aušros Vartų D-ja $6.51; Liet. Tauliš. duon- 
kep. korpor. — iš kasos $10, sur. $5.03; Liet. Simų 
D-ja — $1.75; šv. Lauryno D-ja — $7.10; Liet. Mot. 
Pil. Klub. iš kasos $10, sur. $2.25; SLA 41 kp. sur. 
$2.90; Šv. Onos Mot. D-ja $3; LDS 125 k. — $3.65; 
Liet. Kom. Part. kuoja — $1; Liet. Pil. Klub. $10; 
Vas. 16 min. pelnas $20.80;
veltui Liet. Pil. Klubas)

minėj, svetainę

Viso
Anksčiau skelbta

.... $216.60 
$11,328.37

Bendrai Vilnijos lietuviams 
ši suma pervesta Vyriausiam Komitetui 

Remti.
Vilniaus Geležiniam Fondui

Vilniaus Fond., Harford, Conn., sur. už 
ir ženki., prisiuntė .J. Lconaitis ........................

J. Versackas, Norwood, Mass., aukojo A

$11,544.97
Vilniaus Kraštui

..... $12.59 
irpo B-vė>

Lietuvos Generalinis Konsulatas visiems aukotojams, aukų 
rinkėjams bei šiaip prisidėjtįsiems nuoširdžiai dėkoja.

Consulate General of Lithuania, 16 West 75th Strce4, New 
York, N. Y.

1940. IV. 20, New York.

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
idenoidų su gulėjimu, užlaiky- 
nu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
igoninėje. Vaikams ......... $15

UŽAUGUSIEMS .................... $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
31aine L. Ramsty priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra 
’igonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Mądison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI 

(su Hickory niedžio durnais) 
Galima valgyti žalius arba 
virtus, 
kandos 
turime 
batsų.

Labai tinka dėl už- 
TavE?noms. Taipgi 

venzyto porčepso ir 
Musų pačiu išdirbi- 

mas.

Food Store
5519 S. Halsted St.

Tel. Englevvood 9134 
Persikėlėm nuo 10804% So.

Michigan Avenue)

f «

10c
Juz25c

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA
NUDAŽYTI 
kttp'tf.njus sr

t

Gypsy
E£RU CURTAIN DYE,

YKA VAISTŲ IR NUTiiima 
KRAUTUVĖSE

MADOS

4420

i

No. 4420—Popietinė ir vakarinė 
suknelė. Sukirptos mieros 11, 12, 
13, 14, 15, 15 ir 17.

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas * - -
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 31/2% už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

$4,500,000.00
$325,000.00

teina Lt. 50,000. į
4) . Pradžios mokykloms: 7, 

000 vaikų papildomo maisto, 
po 20 et. dienai, metams—Lt. | 
315,000; aprangai—Lt. 135,000 
viso pradžios mokykloms—Lt 
450,000.

5) . 15 Vaikų Namelių, arba 
darželių, kiekvienam numato
ma tokios išlaidos: algos vędė-; 
jui, vedėjos padėjėjai ir tar-| 
nailei metams—Lt. 4,600; buto 
nuoma melams—Lt. 4.050; au
klėjimo priemonės ir darbo 
medžiaga—Lt. 300; švaros pa
laikymas—Lt. 100, viso vienam 
darželiui metams—Lt. 11,000. 
Visiems vaikų darželiams nu
matoma melams—Lt. 165,000.

6) . Žemės ūkio sekcijai nu
matoma—Lt. 70,000. Didžiau
sių žemės ūkio šelpimo darbų 
ima ant savęs žemės Ūkio Mi
nisterija, per savo žemės Ūkio 
Rumus ir, be to, musų didieji 
kooperatyvai Lietūkis ir Pie
nocentras. 1

7) . Pašalpa varguomenei: 
Vilniaus miesto ir apskrities 
varguomenei: per Labdaros 
Draugijų, 600 ąsmenų sušelp
ti Lt. 72,000; apskrities varguo
menei—Lt. 22,000; 
niaus varguomenei 
riama—Lt. 94,000.

8) . Švenčionėlių 
nei numatoma skirti Lt. 72,000; 
Valkininkų apskrities varguo
menei—Lt. 72,000; lietuviams 
karo i 
buvusiems lenkų kaliniams lic- ’ sišąukimo fono jie skubiai pa- 
tuviams—Lt. 9,000; viso šiems sidarė toli siekančias išvadas

numatoma—Lt. 163, ir jau kelia nerimo visuome-

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

LOAN ASSOCIATlONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

Prie užbaigos tenka pasaky
ti, kad V. K. R. Dr-jos* darbą 

’,ir atsiskaitymą neteisinga bu- 
,• 'tu lyginti Amerikoje su buvu- 

siais pokariniais kolektoriais, 
kurie važinėdavo Amerikoje 
'įvairių partijų reikalais ir au-i 
’kas rinkdavo partijų tikslams.’ 
Šiandien Vilniaus ■ Kraštui \ 
Remti Draugija renka aukas' 
ir tiksliausiai jas sunaudoja iš 
anksto numatytam viešam Lie
tuvos tikslui. Jei įvairių sro
viu ir partijų kolektoriai ir o- 
ficiozai nedavinėjo amerikie
čiams apyskaitų, tai gal jie tu
rėjo nors jiems patiems arba 
ju atstovaujamoms partijoms 
žinomus tikslus. Tokių tikslų 
nėra ir negali būti veikloje 
Vilniaus Kraštui Remti Drau
gijos, kurią įsteigė ir kurią pri
žiūri ir kontroliuoja pati Lie
tuvos visuomenė.
' Jei kurie nors amerikiečiai 
nepasitiki Lietuvos visuomene, 
tai jau jų pačių įsitikinimų da
lykas. Tie, kas pasitiki, aukojo 
ir aukos. Jei yra noro sužinoti, 
ar yra pagrindo nepasitikėji- j 
mui, tai ar nebūtų patartiną 
aiškiausiai įsitikinti ir tik po 
to, kai jau nėra' jolqų abejoji-, 
mų prabilti spaudoje. Šiame 
atsitikime, kai kurie brolių 
amerikiečių laikraščiai neparo-

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

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI

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

Telefonu LAFAYETTE 5824

NAUJIENOS
Norint gauti vieną ar dau

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

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda vėliausias pasaulines žinias.

NAUJIENOS

NAUJIENOS
varguome-

atbėgėliams—Lt. 10,000; dė to pilietinio rimtumo: iš at-
1 Atllrn nlini 1 i _ _• Y T •   t _ 1 • ... . 1

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)Karolis V airas-Račkauskas
(Miestas ir valstija)

viso Vil- 
šelpti ski-

NAUJIENOS Pattera Dept.
1789 S. Halsted SL, Chicago, HL 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No——___

Mieros ------------- ;— per krutinę

Lt. 96,000.
socialinei glo- British and Foreigp News Ser-

ir Vaikams vice atstovas Pabaltijui/

NAUJIENOS
NAUJIENOSE rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos. 

' . ;. I

NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 
kainuoji $5.00, Chicagoj ir Europoje

NAUJIENŲ
Radio Programai

DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 
JDOMŲS PASIKALBĖJIMAI.

kiekvieną sekmadienį
nuo 11:00 iki 11:80 vai. ryto, iš stoties 

W.G.E.S., 1860 kilocyclea.

000. ' \neje tokiu momentu, kada rei-
9) . Viešoms valgykloms iš- kia visų tautos jėgų šio meto r

laikyti pašalpą tų valgyklų sunkumams nugalėti. ............. [
organizacijoms

10) . Išlaidos
bai: Motinoms

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu:

“NAUJIENOS” I
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS
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NAUJIENOS
The LithuaniaB Daily News

Published Daily
The Lithuanian

1739 South
Telephone

Except Sunday by 
News Pub. Co. Ine.
Halsted Street
CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8,00 per year in Chicago 
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted Stu 
Chicago, Illi .Telefonas Canal 8500.

Maskva pasidarė atsargi
Stalinas bijo. įsivelti į karą su Vakarų demokratijo

mis, nes jisai žino, kad tokiame kare gramozdiška bolše
vizmo “sistema” sugriūtų, kaip kad sugriuvo cariškoji 
Rusija pereitame pasaulio kare. Todėl Maskva prisispy- 
rusi siūlo Anglijai prekybos sutartį, žadėdama pardavi
nėti jai gasoliną, mišką ir kitokias medžiagas, kurias 
anglai iki šiol importuodavo dalinai iš Skandinavijos.

Norėdama įgyti daugiau simpatijų Vakaruose, Mas
kva įspėjo nacius, kad jie neliestų Švedijos nepriklauso
mybės. Nacių įsiveržimas Švedijon butų pavojingas ir 
patiems bolševikams, nes tokiame atsitikime sąjunginin
kai eitų Švediją gelbėti ir visas Skandinavijos pusiausa- 
lis, galų gale, patektų į vienos arba antros kariaujančių
jų pusių rankas. 0 Rusija jau yra įkėlusi koją į Suomi
jos žemę, Jeigu sąjungininkai išmuštų vokiečius iš Skan
dinavijos, tai bolševikai butų priversti iš Suomijos trauk
tis,

Taigi sovietų valdžia pasidarė atsargi. Suomiai davė 
jąi gerą pamoką. Ji manė, kad su suomiais bus galima 
apsidirbti per keletą dienų, o pasirodė, kad ir per pusket
virto mėnesio ji nestengė tą mažiukę šalį užkariauti, nors 
Stalinas nesigailėjo šitam tikslui paaukoti šimtus tūks
tančių raudonarmiečių ir neapskaitomą daugybę lėktuvų, 
tankų, kanuolių ir amunicijos. Kas gi atsitiktų su Stali
no nenugalima raudonąja armija, jeigu jai tektų stoti 
prieš ginkluotas pirmos klasės valstybės jėgas?

Maskvai, tur būt, ims nemažai laiko, iki ji atsigaus 
nuo, tų ernugių, kuriuos ji gavo, “bevaduodama” suomius. 
Per tą laiką ji vargiai bus kam nors pavojinga.

Ku kluksai
Atlantos mieste (Gęorgia) yra teisiamas vienas Ku 

Klux Klano vadas, Henry Cauthon, kuris su gauja pa
daužų, apsisiautusių baltomis drobulėmis, nakties tamso
je užpuldinėdavo, ir plakdavo nekaltus žmones. Teisia
masis yra kaltinamas tup, kad jisai dalyvavęs šešiolikoje 
Šitokių smurto aktų. Tarpe jo aukų buvo vienas raišas 
farmerys, kurį ku kluksai norėjo išvyti iš jo namų.

Bet kuomet valstybės gynėjo padėjėjas ėmė kalbėti 
teisme, smerkdamas kaltinamąjį, tai pirmininkaująs tei
sėjas jo kalbą pertraukė ir padarė pastabą: “Liaukis! Čia 
ne vięta sakyti prakalbą!” Tas teisėjas, Hugh M. Dorsey, 
pirmiaus buvo Georgia valstijos gubernatorius, išrinktas 
į tą vietą, gal būt, su Ku Klux Klano pagalba. Tos vals
tijos vyriausiojo, teismo pirmininkas pirmiaus buvo ku 
kluksų advokatas, gaudąvęs už savo, “teisės” patarimus 
$2O>O0(t per metus.

Kuomet ku kluksai turi šitokių ryšių net su. valsti
jos teisingumo istąigomįs, tai sunku įsivaizduoti, kas tas 
piktadarių gaujas gaji išnaikinti.

Potvyniai ir pusnynai Lietuvoje
Tik-ką atėję i& Lietuvos laikraščiai rašo apie potvy

nius Kaune ir apie snįego pusnis Šakių apskrityje. Vie
kas. laikrašti^ kovo 29. d., sako, kad kai gurios, gatvės 
Kaune pavirto upeliais, o kiemai balomis.

“Visi mano”, skaitome toje žinioje, “kad dėl gau
sybės sniego ir storo Nemuno ledo busiąs didelis po
tvynis. Prie Nemuno žemesnėse vietose gyveną žmo
nės pradėjo iš anksto rengtis potvynį sutikti, iškrau
stė rusius ir 1.1. Bet pasirodo, kad. nuo potvynio galį 
nukentėti ne tik panemunės gyventojai ir nuostolių 
gali padaryti ne tik Nemujnę, bęt ir aukštesnėse 
Kauno vietose, net Žaliajame kalne.”
Tuo; tarpu Šakiuose — sniegą^.

“Iš Šakių gauta' oficialių žinių”, praneša vienas- 
Kauno laikraštis, “kad ten. kai kuriose vietose per 
Velykas tiek pripustyta,, kadi kai kur keliai apversti 
iki 2 metrų aukščio^pusnimįs, Į)ęl to, sRsiti/uįdęs be* 
kono j priėmimo punktus įę pieųo į gjenmeą sįąty4to»go. provincijoje. Autorius są 
mas. Šią savaitę nesitikima, kad normalus susisie
kimas butų atstatytas.

“Daugumoje ruožų autobusai vis d$F negalį va
žiuoti.”' i <
Buvo nepaprastą (nepaprastai šalta) pereitoji žįęijąa

Europoje. Dabar, matyt, yrą nępąp^ąčtas- pavasariu 4

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams ________________
Pusei metų, .... ......... ..........
Trims, mėnesiams ________
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui __ ____

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija ___ ________
Savaitei .««...
Mėnesiui ......................... ....

$8.00 
4.00 
2,00 
1.50
.75

$5.00 
2.75 
1.50 
1.00 

.75

3c 
18ę 
75

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

Metams ................. .
Pusei metų ............
Trims mėnesiams .. 
Dviem mėnesiams . 
Vienam mėnesiui ..
Lietuvoje, ir kitur užsieniuose:
Metams ...... .........__ _______  $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams    2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

KANADOS SOCIALISTAI

Karo laikai yra negeri toms 
politinėms srovėms, kurios sto
ja už taikę ir demokratiją. To
dėl, kai neseniai įvyko rinkimai 
į Kanados parlamentą, atrodė^ 
kad Kanados socialistai, kurią 
partija tenai vadinasi Ganadiaų 
Gommonwealth Federation (C.y 
G.F.), turės didelių nuostolių} 
Bet jie savo pozicijas atlaikė ir 
"net- laimėjo vieną mandatą, daiir 
giau, pravesdami 8 atstovus, 
vietoje 7. Visų atstovų parla
mente yra 245. Milžiniška daur 
guma vietų teko liberalams.

SU DIEVU SUSITAIKe, 
BET SU KUNIGAIS NE

Kauno “L. Žiniose” vienas 
liaudininkas, matyt, buvęs\lais.- 
vainanis, p. J. Lazauskas, rašo 
apie save, kad1 jisai pasaulėžiuf- 
ios evoliucijoje rado keturis 
etapus: naivaus tikėjimo, nai
vaus netikėjimo, kritiško neti
kėjimo ir kritiško tikėjimo. Ji
sai pats sakosi pasiekęs ketvir
toji, t. y. paskutinį, etapą — 
reiškia, tiki, bet “kritiškai”.

Daugelis žmonių į tokius at
sivertėlius žiuri nekaip. Tačiau 
p. Lazauskas sako:

“Aš, nepaisydamas tokios 
taip atsivertėlius smerkian
čios nuomonės, iš anksto (?• 
— “N.” Red.) susitaikiau su 
Dievu, su Kristumi. zBet to
liau užkliuvau už kunigų ir 
vienuolių. Su Dievu, su Kris
tumi. man, palyginti, nesun
ku buvo susitaikinti, bet su 

• kunigais ir vienuoliais — ne
apsakomai sunku, net neįma
noma. Negali sakyti, kad vi
suomenei kunigai ir vienuo-

ve ir neduodą. Davė ir duo- 
(Ją. Bet jį^įepalygiiili- daug 
daugiau davė visuomenei blo
ga. Ir duoda. Tai liudija da-

persekioja, 
mažiausią,

istorija ir visų konfesijų. Vi
sur susidaro klero kasta, ku
ri, visuomenę stengiasi laikyti, 
pačioj pirmojoj, t. y. naivaus 
tikėjimo, stadijoj. Jie su bai
siausiu įnirtimu 
kiekvieną, nors
kri tiškumo pasireiškimą.
Daugumas taip sąmonės evo
liuciją stabdo blogos valios, 
vedami, stęijgdauąiesi avelių 
neišleisti iš savo įtakos dėl 
to, kad netektų vilnų, o kili 
pažangą, stabdo, dpi neišma
nymo...”
Beti politiškai p. Lazauskas su 

kunigais susitaikė. Jisai yra. 
liaudininkas, q liaudininkai; 
šiandieų laiko bęndrą frontą, su 
kr. demokratais.

SABOTAŽAS KINIJOJE

i Kovoje su japonais Kinija, 
sako, turinti keturis ginklus: 
erdvę, armiją, partizanus ir 

ją tokią lųilžįųišlęa, kad japoųų; 
“okupaciją,” apima lik mažą jo? 
dalelę, kur> stovi japonų- divizi
jos. Kinijos armija nėra stipri- 
ir negali stoti- į "didelius mūšius 
su, japonais, fyęt jį veikia kelįo- 
sę provinąijpsę ir trukdo prip- 
Įšp. kariuoųienės judėjimą. Par-. 
tizanai nuolatos užpuldinėja ją- 
ppnus įyairijų “fyjųptų”’ užnuga
ry ję, ardydami komunikaciją, 
ųąikiiųjpmį mąįštę, in 
jpa transportus ir 1.1.
: Ijįiilijps partizanai turi supi* 
gąipzųotus “sąUotaŽ0 bulius”. 
Vienas ęiųipkįųąo ž'UEųaJąSj 
(“China Fortnightly^)- aprąšo- 

.‘^ąhętąžo burių”’ SJiąn*

kosi sudaręs gęupę iš 24 vyrų:
“Jie- nuverčia nuo- bėgių 

• trąuĮdnįuą, išardo geležinke
lių bėgimu ir tiltus, tuo tarpai 
fcąį jąjfonaį sįuptinėja patęo- 

, liną šarvuotuose traukiniuose, 
. stengdą.ų.iiesi lups. kenKejųs

sugauti, šiaurės Huuane nuo 
1988 m. gegužės mėnesio iki 
1939 m. lapkričio mėn. parti
zanai giriasi sunaikinę 96 lo
komotyvus, 350 vagonų, 18 
šarvuotų traukinių, 25 tillus; 
130 mylių geležinkelio bėgių 
ir tūkstančius japonų karei
vių, miegojusių nakties me
tu,”
Bet, gal būt, svarbiausias ki

nų ginklas tai--- jų tautos vie
nybė. Jeigu jie laikysis vienin
gai, tai japonai ąnksčiaus ar vė
liaus turės pailsti.

Japonai bandp Kinijos vieny
bę suardyti, įsteigdami NanRin-

džią”, kurios, priešakyje stovi, 
parsidavęs jąpopams Wang 
Ghing-wei. Bet, šita “lėlių val
džia” neturi Kinijoje jokio au
toriteto. Ji pąsilajko tiktai japo
nų durtuvais. z

H. G. WELLS APIE KARĄ

Garsusis Anglijos rašytojas, 
H. G. Wells, pasakė kalbą Bri
tanijos Studentų. Kongresui — 
apie karą, apie valdžios politiką 
ir apje pasaulio ateitį;

Jisai labai aštriai kritikavo 
Ghambeilaino kabinetą ir ypa
tingai užsienių reikalų ministe- 
rį Halifaxą, pareikšdamas, kad1 
žmonės demokratinėse šalyse 
reikalauja tikro karo, o konser
vatorių valdžia daro iš karo, 
kvailą komediją. Wells daugiau
sia pasipiktino Halifaxo para
šytąja įžanga prie valdžios bro
šiūros, išdės ta nčios britų pozi
ciją šiame kare. Jeigu konser
vatorių valdžia veda karą to
kiais tikslais, kokie nurodyti už
sienių reikalų ministerio rašiny
je, tai, VVells’o nuomone, “yra 
kvaila kovoti”.

Bet tai' nereiškia, kad pats 
Wėlls mamV, jpgėi dabartinis 
karas neturi prasmės, kaip, 
jo žodžius bandė išaiškinti ko
munistų spauda, kuri nuolatos 
iškraipo ta? /vieno žymaus asx 
mens, tai Ui't'o pareiškimus, ap-. 
gaudinėdama savo skaitytojus. 
Paminėtas rašytojas mano, kad 
dabar, kuomet Vokietiją valdo 
Hitleris, taika visai nėra gali
ma, nes ta valdžia yra ncatsa- 
kominga ir jokių sutarčių arba 
tarptautinės teisės nuostatų ne
paiso. Taika su hitleriška Vo
kietiją nepašalintų suirutės, ku
ri šiandien siaučia pasaulyje, ir 
nesustabdytų ginklavimosi, ku- 
!ris veda valstybes į bankrotą. 
Socialinė dezorganizacija tęstų 
si>

“Tai, butų, toks pat dalykas, 
koks vykstą Kinijoje”, tarė 
Wells, “Jie vadina tai. taiką.”
Jisai nurodė tolinus, kad da

bartinis karas nėra ideologijų 
karas. Visa, propaganda, kurią 
veda naciai' ii; bolševikai, priža
dėdami! visokių stebuklingų da
lykui žmonėms, yra anot- 
Wells’Oj tuščias burbulas. Da
bartiniame kare, sako jisai, ko
va eina ne dėl. kokių ten idėjų, 
bet dėli išgelbėjimo civilizacijos, 
kurią gręsia sugriauti gengste- 
riai, pasigrobusieji' kai kurias 
dideles, valstybes į savo rankas.

“Mes kovojame”, pareiškė 
1 anglų rašytojas, “dėl civilizkr

cijos.” z
i Jeigu šitoje kovoje paimtų- 
Viršų, gengs toriai, tai žmoųįjos 
civilizacijai ateitų galas,

VILNIUS. — Malūnų, pramo
ne yra viena iš gausiausių pra
monės. šakų Lietuyoję. Vilniu
je veikią 4: stambus malūnai, 
kuriuose 1939 m. ir dabar dir
ba 125 žmonės. Vilttiąuą malū
nų gamyba sudaro 3Q nuoŠ. D. 
Lietuvos malūnų gajnybps. Va
lūnų pramonė Vilniuje yrą vie
nintelę, kųrioą ųei karas, nei 
nauja situacija nebuvd išvedę 
iš pusiausvyros.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 22 metų sukakties minėjimas Buenos Aires, Argen
tinoje. Vasario 17 d. Buenos Airėse, Gaslilla salėje, lietuvių organizacijij dauguma suruošę 
bendrą Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą, kuriame dalyvavo per 1000 vietos lietuvių 
kolonijos narių. Tą patį vakarą Jose Verdi teatro salėje Lietuvos Nepriklausomybę minėjo 
“Argentinos Lietuvių Balsas”. Sekmadienį, vasario 18 d. šv. Jono Evangelisto bažnyčioje 
įvyko iškilmingos pamaldos už Lietuvą, o vakare Lietuvos ministras Dr. K. Graužinis vietos 
lietuvių, organizacijų ir spaudos atstovams suruošė priėmimą. Vaizdelyje matoma svečių 
grupė priėmime pas .Lietuvos ministrą. Antroje eilėje sėdi Lietuvos įgaliotas ministras Dr. 
K. Graužinis (antras iš dešinės), Latvijos atstovas Dr. Ozolinš, ponia Graužinicne, ponia 
Ozolicne, Estijos konsulas Gutmanas ir kt.

Vienos dienos įspūdžiai
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

! -----------------------------------

Šįryt nuėjau į paštą oro ke
liu. pasiųsti jums laišką. Malo
ni paštininkė man paaiškino, 
kad civilęs aviacijos keliai esą 
visai pakrikę ir vargu ankščiau 
kaip per dvi sąvailes tasai lai
škas pasieks USA krantus! 
Bet vistik greičiau, negu laivu- 
Lai sau sveikas keliauja oro 
keliu! Gausite pasiskaitysite!

Rytojaus dieną turėjau išva
žiuoti į Stokholmą. Einu į ke
lionės biurą iš anksto bilietais^ 
jūsiškai tikietais apsirūpinti. 
Čia man išaiškino, kad nori
ma traukiniai atmainyti, o ka
da išeisiąs kitas, tikrai nieko 
negali pasakyti,, man tasai 
traukinys eina tiesioginiai, iš 
Berlyno, traukiniai Vokietijo
je labai vėluoja, kartais net 
keletąs valandų! Noriu gauti 
bilietą tiesioginiai į Švediją 
per juras, čia man išaiškina, 
kad is Talino Estijoje laivai į 
Stokholmą šiuo tarpu neina, 
todėl ir lokio bilieto aš nega
liu įsigyti.

—Tai gal aeroplanu?—tei
raujuosi aš.

—Nebeskraido!—Trumpai ir 
reikšmingai man atsako.

Kelionės tenka bent šiuo 
kart atsisakyti.

Išėjęs iš kelionių biuro gat
vėje susitinku su vienu stam
bios visuomeninės ūkiškos or
ganizacijos direktorium. Skun
džiuos jam., savo nepasiseki
mais. Jis šypsosi. Šypsosi, ir 
juokauja. Nejaugi aš iš dan
gaus nukritau, kad iki šiol to
kių, paprastų, dalykų nežino
jau,. Štai, esą, jisai tm;įs kclc- 
rių milijonų užsakymą iš Ang
lijos- Biznis pelningas, bet ko
kiais keliais tasai užsakymas 
pasiųsti?

Baltijos juromis neįmano
ma. Lenkija vokiečių rankose. 
Vienintelis kelias per SSSR, 
bet traukiniu visai neįmanoma, 
trūksta tonais vagonų, o be to, 
tai labai tolima ir rizikinga 
kelionė!

Lietuva' nekariauja, bet ji iš 
visų pusių kietomis replėmis 
sugniaužta, du kaimynai vei
kia jos visą gyvenimą!

Tięsą, tą užsakymą puikiai 
galima rcaliuoli, Vokietijos 
rinkoje, bet mainais! Iš Vokie
tijos. galima gauti tai, kas Lie
tuvai visai ą,rba labai mažai 
reikalinga, o. svetimo? valiutos 
jįc ųeturi. Jei aukso bent kiek 
dar turi, tai jisai skiriaiųąs ki
tiems už Lietuvą stąiųb.ęs- 
nįęms, O Vokietijos valiutu tik 
iki Eitkūnų galioja! Užsię- 
Jiiuosę ji bęvcrtė, net palys vo
kiečiui pas save iš kilm: -savo 
pinigą ngįsijęidžia, Lygiai pa
našiai s.u sąvo valiuta elgiasi 
ir SSSR. ' '../ V'

Reikia aiškiai įsivaizduoti 
dabartinę Lietuvos ūkišką pa
dėtį! Bet Lietuva gyvuoja. Lie
tuva perdaug įvairiais truku
mais nesiskundžia. Jos visuo
meninio ūkiško gyvenimo, va
dovai ir tvarkytojai apdairiai 
vairuoja ir kaime balanos ne
prigijo. Kaimas žibalo turi pa
kankamai !

Įvairiais kelių keliais, takų 
takeliais, mainais, pinigais ir 
kitais budais Lietuva vistiek 
įsigyja tai, kas jos žmonėms 
reikalinga!

Tegu ne tiek, kiek reikia, bet 
turi, turi ir taupo! Pasidalinęs, 
tais įspūdžiais su apsukriu u- 
kiškojo } gyvenimo vairuotoju 
kiūtinu namo. Čia randu iš Sau 
Paulo, Brazilijos, laišką, kuris 
iki mane pasiekė keliavo net 
tris mėnesiiis. .
' Tai įdomi jo kelionė. Kon- 
verlas mangas, įvairiomis ant- 
spaudomis atžymėtas, dauge
lio karo cenzorių skaitytas, 
čiupinėtas, bet vistiek adresa
tą pasiekė!

Vakarop gaunu kitą laišką iš 
Čikagos. Laiškas keliavo še
šetas są.vaičių! šešioms sąvai- 
tėms praslinkus jisai mane pa
siekė.

Jos adresatė, turbut, slip- 
ijiai mane rugojo, dūlko jai 
lai]) ilgai. ni,eko neatsakau! 
Vargšas, aš! Gal tinginio var
dą įgijnu, gal. aloržieviu išva- 
dinlaS| kad. taip ilgai delsiu 
su. atsakymu!

Nusiraminu. Nusiraininu, 
kai]) pagalvoju, kad dabar yra 
nemaža, tokių, kuHe gauna. 
laiškus: iš minusių, jau aęnor 
kai; n ūkauju!

. Jie apkasun&e sa,vo. arti
miems, giminėms, šęįipos na
riams rąšo laiškus ir iki, tie 
llaiškai adresatus pasiekia, jau 
jų šiame pasaulyje tarp gyvų
jų nebesą.

Gavusieji laišku? skaito mi
rusiųjų ir ka«hais net nežino, 
kad' laišką autoriai jau seniai 
žemėje ilsisi!

. Musą žemėje rainu, karo 
veiksmų čia nėra ir tai mane 
nuramina.

Įvairių minčių lydimas cinu 
pas savo vieną pažįstamą, di
delį radio mėgėją, pasisvečiuo
ti.

Atėjus randu jį besidarbuo
jantį. Jisai, oro bangomis kal
basi sų USA.
. —ALLO, ALLO USA, USA, 
ALLO, WIJSA, WIJSA!

Eina garsas iš Lietuvos į 
USA!

Susikalbėta, susisiekia!
Amerikietis džiaugiasi susi

siekęs su Lietuva! Lietuvis 
džiūgauja sugavęs garsus iš 
įUSA! Reiškia, dar kultūriniai 

saitai ne visai nutruko. Dar 
yra priemonių su pasauliu 
viena akimirka susiekti ir vie
nas kitam daug gero palinkė
ti!

Tasai radio mėgėjas man gi
riasi, kad jisai vieną dieną 
štai su kuriais radio mėgėjais 
iš Amerikos kalbėjosi: W8JD 
B, WIDLX, W2SFJ, WIDLCX 
ir W8GVU! Tai vis tie nežino
mi, nepažįstami X, kurie gir
dėjo oro bangomis garsus iš 
Lietuvos. Rodo jisai man gau
tus iš USA radio mėgėjų atvir
laiškius. štai jie:

Davis Avenue, Poinl Pleas- 
ant, N. .L, \V2GSA, ROBERT 
W. MORRIS,

Roule 7, Box 387, Yakima, 
VVashinglon, USA, YV7AYO, 
Stanley J, Bollivcau.

Snelling, Galif. W6GGJL, Box 
42 ir daugelis kilų, tų nepažįs
tamų nežinomų Mister Roberl 
W. Morris.

Gal kas nors iš skaitytojų 
jiems parašys laiškus ir pa
reikš tą didelę jiems padėką, 
kad jie su Lietuvos radio mė
gėjais palaiko glaudžius ry
šius. Lai žino jie, kad ir šio 
laikraščio skaitytojai džiau
giasi, kad jie kalbasi su jų tė
vų žemės sunais!

(Bus daugiau)

Įvairios žinios 
iš Lietuvos

P RYGA. — Kovo 14-16 d. įvy
ko Raitijos Santarvės, t.y. Lie
tuvos, Latvijos, Estijos užs. 
reik, ministrų metine konfe
rencija, kurioje buvo aptarti 
ryšium su karu pasunkėję ūkio 
ir transporto reikalai ir ben
drai apsvarstyta tarptautinė 
padėtis. Po konferencijos iš
leistame komunikate pažymė
ta, kad “ligi šiol turėtieji pa
tyrimai duoda pagrindo trijų 
valptyl)ių ministrams daryti iš
vadą, kad Baltijos valstybių 
vestoji neutralumo politika, ly
giai; kaip ir šių valstybių, pri
siimtieji tarptautiniai įsiparei
gojimai ir iš viso ją pasirink
toji laikysena atžvilgiu tų pro
blemų, kurias yra iškėlusi da
bartinė tarptautinė padėtis, vi
siškai atitinka jų tvirtą pasi
ryžimą likti ginkluotų konflik
tų nuošalyje ir laiduoti savo 
nepriklausomybę ir saugumą. 
— “Jie taip pat sveikins kiek
vieną iniciatyvą, kuri turės tik
slo atsįatyti valstybių tarpe 
teisingą ir pastovią taiką ir, 
savo turimųjų priemonių ribo- 
•se> rems šiuo tikslu daromas 
pastangas. Šia pačia prasme 
trys ministrai priėmė su pasi* 
tenkinimu taikingų santykių 
atstatymą tarp Suomijos ir Sov. 
Sąjungos. Sekamoji, dvyliktoji, 
konferencija bus sušaukta 
Kaune, šių metų rugsėjo mėn.
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PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymoutb

Trečiad, balandžio 24, 1940'

Iš SYKIO DŽtAUGĖSI ATBĖGĘ, BEI KAI 
ATKUTO, TAI—

Pasikalbėjus Su Iš Lietuvos Grįžusiu 
• K. Liūtu

Šiomis dienomis grįžo iš Lię- 
tuyos Klaudijus Lutas (kun. 
J. Vtf. Liūto sūnūs), kuris stu
dijavo Lietuvos Vytauto, Did
žiojo Universitete LITUANIS
TUI. Ten jis sakėsi prabu
vęs suvirš metus laiko, čia rei
kia pažymėti, kad K. Liūtas 
buvo stipendininkas, vienas iš 

-penkių Amerikos lietuvių stu
dentų, ąplaikiusių stipendiją iš 
Lietuvos valdžios.

Na» kas tai per mokslas ta 
Lituanistika, paklausiau jauno 
Klaudijaus,

“Lituanistika susideda iš se
kančių mokslų — studijavimas 
lietuvių kalbos, Lietuvos. Isto
rijos, Lietuvos literatūros is
torijos, Lietuvos knygos, Lie
tuvos lyrikos, Lietuvos tauto
sakos, Lietuvos geografijos, Lie
tuvos ūkio. Vienu žodžiu, bąn- 
dom pažinti bęndrąi visą Lie
tuvos kultuvą”, pareiškė Klaur 
dijus Liūtas, taisyklinga, aiš
kia lietuvių kalba.

Apkalbėję menkesnės svarbos 
dalykėlius apie studentų gyve
nimą Kaune ir Vilniuje, per
ėjome vėl į politikos klausimus. 
Man labai įdomu buvo išgir
sti kaip Lietuvos žmonės atsi
nešė į Sovietų Rusijos graži
nimą Vilniaus Lietuvai. Todėl, 
pirm gavęs atsakymą, į tą 
klausimą, priminiau Klaudijui 
Liūtui, ar teisybė, sakau, kad 
pirm Rusijai’ užimsiant 
Vilnijos kraštą, Vokietija 
patarusi Lietuvai eiti ir 
imti Vilniaus miestą ir
Vilniaus kraštą, kaip buvo su
tartyje su Rusija nustatyta?

Ką Vokiečiai Siūlė
Taip, sako* tokie patarimai 

iš Vokietijos puses buvo pa
daryti, Lietuvai. Tik Lietuvos 
prezidentas A. Smetona griež
tai atsisakė tokį įsąkymą pa- 

• sirašyti, tai yra įsakyti Lie
tuvos kariuomenei eiti ir už
imti Vilniaus miestą ir visą 
kraštą. Mat, sako K. Liūtas, 
tame laike dar buvo lenkų ka
riuomenes keletas pulkų Vil
niaus krašte, ir dėl to butų Lie
tuvos kariuomenei su lenkais, 
prisiėję susikirsti.

Bet už tai lietuviai šiandien 
butų turėję net.k Vilniaus mie
stą, pastebėjau, bet ir visą Vil
niaus kraštą. O dabar turėjo, 
pasitenkinti, tuo, ką Rusijos

visą 
buvo 
pasi- 
visa

bolševikai Lietuvai davė. Juk 
per tai, salf.au, kad Liętuva nė
jo užimti. Vilniaus, krašto Vo
kietijos patarimu, šiandien ne
teko penkių šęšdalių Vilnjąus 
krašto, ųeatgavę Gardino, Su
valkų ir t.t.

“Taip, sako K. Liųtas, dide
lė d džiuma Lietųvęs gyvento
jų buvo nepatenkinti, kad. Lie
tuvos valdžia nėjo užimti viso 
Vilniaus krašto. Sako, po Lie
tuvą gandai vaikšto, kad gene
rolas Raštikis norėjo su savo 
kariuomene, eiti ir užimti visą 
kraštą, bet kai prezidentai A,. 
Smetona pasipriešino, tai turė
jęs ir jis nusileisti. Tačiau, kai 
rusai, užėmę visą Vilniaus kra
štą, o vokiečiai, vėliau pasiėmė 
Suvalkų kitaštą, o dabar Lietu
va tękį mažą sklypelį teatgavo 
nuo Rusijos, tai, daugelis ^mpr 
nių apgailestaują, kąd Lietu
vos. valdžia gal, padarė klaidą? 
kad pati nėjo užimti visą tą 
.kraštą?

Lenkai.* Lietuvoj
Na, pągaliaus, kaip lenkai 

atbėgeliai jaųęiąsi. Lietuvoje?
“Iš sykio kaip jie atbėgo į 

Lietuvą, tąi džiąugėsi, kad iš
sigelbėjo nuo bado. Bet vėliąu, 
kai atkuto, tai pradėjo šiauštis 
prieš lietuvius ir net buvo pra
dėję rengti, sukilimus. Bet Lie
tuvos policija taip tvirtai ir 
greitai, juos sugriebė, kad liku
sieji turėjo nusiraminti. Mat, 

lenkais
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Buick Skelbia Keturis Naujus Convertible Modelius

/ , ‘ ' Z- V ~

,tu,vis Jonąs Biekša, kilęs iš Vąi- 
kiųinkų apskrities, gyvenąs Eli* 
sąbethporte, dirbąs siuvamųjų 
mašinų fabrike paprastu dar- 
.binuikų džiaugdamasis ViL 
niąus. krašto, grįžimu Lietuvai, 
ip. savo, sųtąupų paskyrė 550 
dolerių. Lietuvos genęral kom 
sulą New Yorke paprašė, kad 
už tuos pinigus butų nupirkta 
Vilniaus paskolos lakštų ir tie 
lakštai butų išdabinti jo gbnir 
nėms, Vilniaus krašte.

Talį yra Geriausi ir Gražiausi 
.Automobiliai* Amerikoj, moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. gTei- 
singas patarnavimas pas

\ BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Ąrcher Avenue
Phone Virginia 1515Vaizde 70 Roadmaster convertible coupe su specialiu automatiniu viršum. Gene

ral* Motors bendrovė Buick Skyrius paskelbė keturius naujus convertible modelius: 
du phaetons ir 2 coupes. Turi 121 colių ir 126 colių ratų pagrindus ir 107 ir 141 
arklių jėgos- Buick o valvc-in-head inžinus.

dato. Reiškia, popiežius lietu
vius neužtaria ir nepripažįsta 
Lietuvos teisių į Vilniaus kra
štą, J.uk tai baisesnės ironijos 
nebereikia, čią. musų, rųpijski 
kunigai liepia žmonėms mels
tis už popiežių, ir pasakoja kaip 
jis. esąs geras ir- teisingas, o 
dabar,., štai, tas gerasis popie
žius nenori Lietuvai pripažin
ti. Vilniaus krąšto. Nenori iš 
Vilniaus, atšaukti tą lęnk0,na- 
ną, ark. Jalbžykowskį.

“Ką. tame dalyke darys ar
ba daro Lietuvos valdžia”, pa
reiškė K. Liūtas, “aš negalė
čiau pasakyti. Tiek galiu pasa
kyti, jog girdėjau, kad Lietu
vos valdžia bandanti, kaip sa
koma, diplomatiniais keliais tą 
ark. Jalbžykowskį išprašyti iš 
Vilniaus. Tapiau, ar Lietuvai 
pasiseks tai padaryti, tai nėr 
galėčiau pasakyti.”

Studentas
Lietuvoje, kai. vokiečiai atplėšė 
nuo Lietuvos Klaipėdos kraš
tą. Tačiau, nors ir labai įdomių 
dalykų jisai man teikėsi papa
sakoti, 
šį' sykį 
rašyti.
kini.

Studentas K. Liūtas pagrį
žęs iš Lietuvos buvo sustojęs 
kelioms dienoms New Yorko 
apylinkėje. Dabar apsigyvens 
■pastoviai pas savo tėvelius Chi- 
cagoje.' Laimingos jam kloties 
darbuotis Chicagos lietuvių ko- 
lionijoj. Koresp.

ŽINIOS
pažangos, ryžtumo ir atsparoj 
dvasią, pažinti Lietuvą, o ypač 
sostinę Vilnių ir jo sritį bei 
kitus pakraščius.

Liūtas buvo

Lietuvos policija su 
juokų nekrėtė.”

Tai, sąLą.ų, taip ir- reikia, 
Labai gerai, kąd, Liętųvos por 
licija nesiduoda lenkams už no
sies vedžiojama.

Bęt sakyk, Tamstą, kodęl 
.Lietuvos valdžia laiko tą. lie
tuvių. persekiotoją, iij engėją 
•lenkų arkivyskupą Jalbžykow- 
tskį Vilniuje?’ Kodėl jį nepa- 
siunčia arba į rusų, arba į vo- 
<iečių Lenkijos dalį? Kam jį 
Lietuvoje laiko ir leidžia Vii*- 
niaus krašto, lietuvius lenkinti 
per bažnyčias ?

Konkordatas

bet dėl vietos stokos 
negalėsiu apie tai pa-

Tą paliksiu kitam sy-

KAUNAS. — Vadovaujantis 
popieriaus taupymo sumeti
mais, nuo kovo 1 d. visų pe
riodinių.- leidinių (laikraščių) 
lapų; skaičius sumažintas 'vienu 
trečdaliu. Be to, tais pat su
metimais, trims mėnesiams sur 
stabdyti sekami periodiniai lei
diniai,: a) dienraščiai: “Dos 
Wort Boitog” popietinė laida, 

‘“Volksblątt” vakarinė laida ii 
“A Idiše Štime” popietinė lai
da, “Litovskij Telegraf”, — vi
si leidžiami Kaune; b) savait
raščiai: “Apžvalga, žydų leid
žiama Kaune, “Vėliava”, Kau
ne, “Diena” ir “Spinduliai”, 
Kaune; “Suvalkų Kraštas”, Ma
ri j am pelėj, “Kregždu lė—Kėdai
niuose, “Krikščionybės Gynė
jas”—Kėdainiuose, “Nuominin
kas”; “Namų Savininkas”, “žy
dų Amatininkas”, “Musų Jau
nimas”-, “Jaunystei Žydint” —- 
visi Kaune ir “Vaikų Vadas” 
Utenoje, ir “Chata Rodzinna”, 
Kaune. , .

KALNAS. — Staiga, nuę va
sario 22 d. atšilęs oras, iki mė
nesių galo laikosi su mažais 
pakilimais pastoviai ir vasarių 
29 d. jau, uodo 5 laipsnius šilu
mos, Kadangi, ątlydįs vykstą be 
liętąus, tai, nors visoje Lietuvo
je sniego buvo ųepaprastai gi
jų ir ledas storas, išrodo, kad 
didesnių potvynių galės būti iš- 
.vengia. Prieš kovo 1 d. jau iš 
kažkurių, Lietuvos vietų prane
šama apie pasirodžiusius pava
sario paukščius, kurie savo 
džiugiu, perdaug ankstybų čiul- 
.bėjiiųu stebina gyventojus. Oro 
/‘žinovai” spėja, kad kovo mę- 
ųuo Lietuvoje, busiąs palygina
mai šiltas, o ir palys metai bu- 
.šią šiltesnį negu, paprastai.

VILNIUS. — Vilniaus Lietu- J 
vių Studentų Sąjunga, jungu
si visus vilniečius lietuvius stu
dentus lenkų ę.k,u pači jos laikais, 
yra jau davusi daug veikėjų, 
kurie atliko1 daug didelių dar
bų Vilniaus krašto atlietuvini- 
mę. Dabar, kraštui grįžus prie 
Lietuvos, Sąjunga pritaikė sa
vo įstatus pagal- Lietuvos istar » 
tymus, kuriuose tikslai nusa JĮ 
kyli šiais žodžiais: “Jungti vi- j h 
sus lietuvius studentus į vieną. JJ 
organizaciją tautiniam, kultu.- M 
•riniam ir savišalpos darbui, ug- 
dyti. sustiprintą, išryškintą pa>- 
triotizmą, skatinti

VlįĘNĮUS. — Ąrt^jąnt. pava- 
;ąj;iuį, Liętukis susirūpino trą* 
špniią ir sęklomis vilniečiams, 
Apje 2Q vagonų, trąšų jau atga
bentą, į Vijųjų. Per agronomus 
renkamos žinios, kiek šį. pava
sarį Vilniaus srities ūkininkams 
ręikęs sėklų, nes per šalčius 
pritrukus pašarų daug sėklinių 
grudų buvo sušerta, be to, susą- 
o nemažas bulvių kiekis,

Fm^BLADDER
WEAKNESS
Also for Fuiictional Symptoms of 
KIDNEY DISTRESSESI

Take KIDANS now and relieve sufiering 
and dikcomfbrts of Backache and Leg Paine 
—Freąuent, Scanty and Burning Passage— 
Upnatural Odbr—- Lobs of Energy— Headr 
aches. Dizziness, Nervpusness—caused by.

< fųnctfonal Kidney aąd Bladder Disorders.
Take KIDANS. Help the kidneys pass 

ofli excees acids and poisonous wastes re- 
aponsiblc for those symptoms. Your dis- 
tress and diseomforts should quickly pass 

’’ away. You \yill feel better almost over 
nigfht. A few days may see you entirely 
free from kidney vveakness as KIDANS 
work in harmony with Naturc to restore 
proper funetioning of kidney and bladder.

■ Try KIDANS. Money back if not satisfied.
MONEY BACK GUARANTEE!

Deposit $1.00 with your druggist for two 
boxes of, KIDANS. Ūse one box. If not 
entirely satisfied with RESULTS, return 
other box to the šame druggist and your 
money tviU be refunded. Start KIDANS 
Kiąney Relipf today. KIDANS is sold by 
Rakštis Drug Store, 1900 So. 
Halsted Street.

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette. 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIEBUOJAM IR UZKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS. VENETIAN BLINDS 

1803 WE^T 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Laikas Malevoti!

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale 
4707 S. Halsted S t

TeL Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & B PAUGA
DISTRIBUTO'ĘS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

. FOX IIEAD ALŲ
! Vynai-Likieriai-Gėrimai

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL. '

!

: Victor Bagdonas
! LOCAL & LONG D1STANCE 

MOV1NG
i Perkraustom forničius, pianus u 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam į fannas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.

' Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

U Daleiskite mums pagelbėti' jums pagražinti
H jūsų namą. Mes turime pilną pasirinkimą 
;IS namų mąlęvos, variusiu, šeląkų ir sienoms 
■ popi-erų.

DYKAI Patarimas Dėl Dekoracijų. 
DYKAI1 Dastatymas Visoj Chicagoj.

SAM HELMAN
SERVICĘ WITH A SMILE

1411 S. Halsted Street TeL Čaižai 5063 £
lie tūvišką, ------- ---- —------------- --------------------------------- - --------------- *

F>ai)io^i
. .........................................................  iiiiiuiiiiiuiiiiumim
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čia K. Liūtas, pagalvojęs, 
tarė: “Atsiminkite, sako, kad' 
Jętuya turi, padariusi, su Ro- 

pųos popiežium konkordatą. Sur 
lig tuo konkordątu? pppiežius 
•turi teisę skirti ir ątleisti, yir 
suą vyskupus Lietuvos; Valdo
moje žemčję. Kiek man teko, 
girdėti, Romos pppiežius ątsir 
sakė pripažiųji Vilniaus kraštą. 
Lįeluvai. Todėl< jjs ten tebe
laiko ir tą lietuvių nękenęią- 
mą ark. JaĮbžykowsHį, O tąs 
savo, keliu tebelaiko Vilniaus 
KijašĮte visus lenkus kunigus ir 
.klebųnus.”

Tai išeina, pastebėjau, kąd 
ųprs Kietu va ir atgavo Vilniaus, 
kraštą, bet dpi pragaištingo 
Lietuvos valstybei popiežiaus 
konkordato, Vilniaus krašto lie
tuviai yrą tebelenkinamį, ir už- 
gaujiojami lenkų kunigų. Juk 
itai biauresnio dalyko neberei
kia. Kietuva atgavo nuo Rusi
jos Vilniaus miestą ir dalelę 
Vilniaus krašto, bet tame kra
šte lenkų arkivyskupas ir ku
nigai šeimininkauja ir demora
lizuoja lietuvius. Juk tai tokia 
ipadėtiš yna nepakenčiama, ir 
>nus amerikiečiai negalime ty
lėtu Juk tokis popiežiaus pasi
elgimas su lietuviais yra. bai
siai neteisingas. Juk tai; suda
ro Lietuvos valstybėje dar 
itą, popiežiaus- valstybę.

“Uoniją7
čia Amerikoje, tęsiau toliau? 

musų Romos katalikų, bažny
čios kuflįgąi ir jų spaudą vis 
aimanavo ir reikąjav.ę,, kad Lie
tuvos yąjdąia su^ąrytų su po
piežium konkpr<iatą, o dabar 
štai, ta,u ir naudą iž to kunigų 
pageidauto popiežiaus konkoi

3UDRIKO BADI0 
PROGRAMAS

SVEIKATOS KLINIKAS^
TONSILUS
Išima Už .........
PRABUVIMAS
Ligoninėje ......

*13T.5O

$50X10

RAUDONGYSLIŲ C (1(1 
'Išėmimas ir Ligon. fcv«UU
REUMATIZMAS ftfi
Greita Pagelba ....... rfc.UU

IGYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 Art
ir vaistai..................... ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL

(1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Pereitą septintądienį vaka
rę buvo labąi malonu pasi
klausyti Budniko radio. progra
mų, Buvo gera muzika ir graži 
vokale dalis, lęurią atliką prlę 
Gricaitė. Bet įdominusia buvo 
klausytis Makalų, gyvenimo 
vaizdelio, kuris ^išsivystė į 
rimtą tragediją. A Vaidinimas 
buvo tikrai geras. '

Kitas Budrikę radio. progra
mas bus ketvirtadienio vaka
ro, nuo. 7 iki; 8. vai. Chicagos 
laiku iš, stoties WHFG 1420 k. 
Bus geros dainos,

J

ie

arcus

ki*

INSUREDH

i

dalyvaus 
choras, ir 
juokais ir

Kąsdian nuo 8:30 v. ryto 
iki 9:15 vaj. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus Įdomius 

pranešimus.

25 
S.

Dėdė Pasakorius su 
galvosūkiais; taipgi bus svar
bus asmenų ir draugijų pra
nešimai ir svarbesnės pasaulio 
žinios. Radio Mėgėjas

Pranešame, kad atį-. 
darėm gėlių krautuvę 

i CACHOR BROS.
: FLORETS
Specializuojamės vestuvių ir lai- 

jlotuvių srityje. TupmP skintų, 
f Jėlįų ir diegų.

'■ 4020; Archer Avenue
> Tcl> LABAVBTTE 376a

uz

&Į2dMKfflBHl3£u9

Suėmė Du 
Pikietininkus

Už tariamą darbininkų u/> 
puldinėjimą policija suėmė du 
streikieriųs, p iki e tuoj ančius 
Chicago Metallic Mainifactur- 
ing Company dirbtuvę, adresų 
3711 S. Ashland Avenue. Jie 
•yra Leo Pillachows'ki, 22> nuo 
4502 S; Honore Street, ir 
metų Helen Lubas, 3811 
Spaulding avenue.

’ Dirbtuvėj vyksta streikas 
unijų pripažinimą.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

EL SPAUDŽIA ręikąlai... jei reikia pinigų 
... ar maijaj pirkti namus, ar senus pataisy- 

' ti; visuomet ateik pasitarti. Jei turi pinigų 
ir nori kitiems padėtį atnešk pasidėk ... čią ap
sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau
jienų Sp.ulka moka 3'72 % palūkanų. Jiaunuoli! ... 
tavo-tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslų, nes jie žinojo, kaip, reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomąja, sąskaitą dar šiandien 
NAUJIENŲ SPŪLKOJ.

UŽTIKRINK SAVOf INDĖLIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR pįLNĄ.

r ČIA VUSŲ INDĖLIAJ APDRAUSTI IKI

$5,OQO.QO

LITHUANIAN BUILDIKG, 
LOAN AND SAVINOS ASSOGIATION 

1739? SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas, CANAL 8500

v

i

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta

f RUDAUSKAI
II0LLYW00D INN, Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms m vi

sokiems parengimams.
2417-19 ĮVEST 43-RD STREET 

Chicago, UI.

RYTINE RA 1)10 
VALANDA

— iš stotie? —

W.G.E.S

Gąrsjnkitės “N-nose

salf.au
J.uk
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i KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
WINNIPEGO LIETUVIU KLUBO TARIMAI!

K VISUOTINO SUSIRINKIMO
\VINNTPECr, Man. — Balan- pirkimą, visi Jyg vienas pritarė, 

džio 7 d. vietos lietuvių klube,’kad reik pirktis Bet pirmutiniai 
240 Manitoba Avė., dalyvau- kalbėtojai nurodinėjo, kad pia- 
jant per 50 lietuvių, klubo pir-(nas bus galima pirkti tik tada, 

ttjj_.-i.__ ]<aj jau svetajng |)U8 pribudavo-
ta didesnė, nes dabar nesą 
tos kur pianą padėti. Kiti 
kalavo, kad pianas tuojau 
tų nupirktas, nes esą labai 
kalingas vaikų, orkestro muzi
kos mokinimui. Iškilus gin
čams, liko pasiūlyta, kad piano 
pirkimas butų paliktas klubo 
valdybos ir komiteto nuožiūrai, 
kad piano pirkimu pasirūpintų 
valdybos-komisijos išrinkti as
menys numatę progą.
Nesusipratimas balsuojant: trys 

pasiūlymai, du balsavimai.
A. Narutavičius pasiūlė, kad 

valdybos komitetas pirktų pia
ną. Kriščius, kad dar nepirkti. 
K. Beniušis, kad visuotinio su
sirinkimo išrinktas komitetas 
tuojau pirktų. Prieš balsuojant 
pirmininkas dar pasakė ilgoką 
kalbą, kad vertėtų dar palaukti 
su piano pirkimu, bet savo kal
boje laikėsi prie Narutavičiaus 
pasiūlymo, o balsavimui palai
do Beniušio ir Kriščiaus pasiū
lymus. čia įvyko nesusiprati
mas, nes susirinkimas daugu
ma atsidavė ant valdybos. Ir 
kaip vėliau iš balsuotojų paaiš
kėjo, tai daugumas pasiaiškino 
balsavę suprasdami, kad Kriš
čiaus įnešimas lygus Narutavi
čiaus Įnešimui. Taigi galima sa
kyti, kad dėl to, prieš 20 balsų, 
kad tuojau pirkti, su 24 bal-

nc- 
'pirkti” — palaukti, kol klubas 
jprabagolės, kol pati valdybi 
(.numatys progą pirkti. Dalis iš 
| susirinkusiųjų nuo balsavimo 
’ susilaikė. 
I

| “Bciškia, piano pirkimas at- 
į puola”, pareiškė pirmininkas.

mininkas M. Vidrukas atidaręs 
susirinkimą pareiškė jo tikslą 
ir perskaitęs dienoktvarkį pa
kvietė klubo prot. rašt. P. Pū
rą, kad perskaitytų praeito vi
suotinio susirinkimo protokolą 
ir sausio 20 d. ir klubo valdy
bos susirinkimo protokolą iš 
kovo 26 d. Pūras abudu proto
kolus perskaitė ir vienablsiai li
ko priimti.

Pirmininko prakalba
Pirm. M. Vidrukas pasakė 

gražią prakalbą kviesdamas vi
sus vien’ngai veikti. Kadangi į 
susirinkimą buvo atvykusių ir 
iš kitų kolonijų lietuvių, tai 
pirm, pareiškė, kad visi, nors 
ir iš kitur atvažiavę lietuviai, 
dalyvaują susirinkime, turi tei
sę kalbėti patariamuoju balsu. 
Todėl ir už aptartus klubo rei
kalais įnešimus balsuojant bu
vo leista visiems balsuoti, nes 
ir kitų kolonijų lietuviai prisi
dėjo prie winnipegiečių svetai
nės įsigijimo. Tuo atveju pa
sielgta tikrai demokratiškai.

Klubo namas išmokėtas
Tik apie tris mėnesius laiko 

atgal klubas dar turėjo skolos 
$600, bet štai šiame susirinki
me pirmininkas praneši, kai 
jau galima baigti sko‘a> grą
žinti. Nors klubas dar turi $4 ,0 
skolos, bet klubo ižde jau yra
apie puspenkto šimto dol r.ų, ;sais liko nubalsuota, kad

Susirinkusieji iš džiau 
gausiai plojo rankomis.

Kasoje $442.36
K. Beniušis išduo lamas 

gų patikrinimo raportą pareiš j 
kė, kad kontrolieriai P. Pūras ( 
M. Bukauskas i 
patikrinę klubo knygas, .......
tvarkoje sekamai:

Nuo sausio 16 d. 1910 m. iki 
balandžio 
mų ........

knv

vie- 
rei- 
bu- 
rei-

klauso. Be to, iš rytų į vaka
rus ir iš vakarų į rytus važinė
dami lietuviai apsistoja, todėl ir 
visokių išsireiškimų girdime.

P. Pūras pareiškė: Kadang’ 
svetainę pirkdami mes skelbė
me laikraščiuose net paramos 
iš Kanados lietuvių prašydami, 
kad įsigiję svetainę skie s’me 
apšvietą—-kultūrą, tai dabar 
namą išmokėję ir turime pirk
ti pianą nieko nelaukdami, kad 
butų galima vaikus muziko;

ir K. Bcniušs, ijr ap;e Narutavičiaus pasiuly 
kn\l/aS, I ado m o Iinlinnt’ieiminn rl,r»rlr»l Izuvi/

padaryta paja-
........ " $557.96
balanso

........... 190.16

Bendrai įplaukų....... $748.12
Tuo pačiu laikotarpiu

išlaidų padaryta ....... $305.76
Kasos stovis balandžio

7 dieną .......................... $4 12.3 >
Iš bazaro sukelta $177.24

mą nebeprisiminė. Todėl, kurio 
balsavo už piano pirkimą, o la
biausiai motinos, kurių vaiku
čiai mokinasi muzikos, tai labai 
įsižeidė. Ir tuoj net trečda’.is iš 
susirinkusiųjų apleido susirin
kimą — išėjo į antrą galą sve
tainės ir pradėjo kitą mit ngą.

be klubo pagalbos savo vaiku
čius 
rie 
kam

Winnipego Lietuvių Klubo 
bazaro įplaukos ir išlaidos iš 
kovo 1, 2, 3, 4 ir 5 dd. 1940 m. 
sekamos. PAJAMOS: Winnip2- 
gc parduota bazaro knygučių 
už ...................:............. $50.00

Iš provincijų prisiųsta 
už parduotas bazaro kny- \

24.45
Laike parengimo iš 

įvairios bazaro veiklos .

Viso pajamų ........... $226.08
Išlaidų padaryta ....... $48 81
Gryno pelno liko .... $177.24 
Kiek kas ką bazarui aukojo, 

kas pasidarbavo ir kas dova
nas laimėjo, tai parašysiu vė
liau. I

muzikos mokinti. Kai ku- 
supyko ant pirmininko, 
šis agitavęs pianą nepirk- 
t. t.

Pas l.kusieji susirinkimą veda 
toliau tvarkingai

Kadangi apie trečdalis įsižei
dusių apleido suolus, nereika
laudami ir nebelaukdami ką 
susirinkimas pasakys apie Na
rutavičiaus įnešimą, lai pasili
kusioms kito nieko nebeliko 
daryti, kaip tik vesti susirinki
mą toliau iš dienotvarkės paei
liui, nors pasilikusieji ir nekaip 
jautėsi, nes gerai permalė, kad 
gali įvykti suirutė,
pakenktų klubo vieningam 
bui.

Rimtos pastabos
K. Ginkus kalbėdamas

klubo svetainės galutiną sutvar
kymą labai rimtai nurodė svar
biausius dalykus, kas reikaling i 
daryti, kad klubo namas butų 
patogesnis susirinkimams ir pa
rengimams. Jis ir ekonomijos 
atžvilgiu kalbėjo. Ragino susi
rinkusius, kad 
kalbėtų rimtai.
pondentui (t. y. man), kad ir 
apie nesusipratimus į spaudą 
parašyčiau. Tuo Ginkus lyg ii 
įspėjo susirinkusius, kad susb 
rinkime nekalbėtų vaikiškai, 
kad nereikėtų nurausli pama
čius spaudoje, jei kas ką bus 
beprasmiškai bei nekultūringai 
išsitarę. Mat, čia musų klubui 
visokių pakraipų žmonės pri-

kas labai 
dar

apie

Diskusijos dėl piano pirk’mo
Pažymėtina, kad veik visi ta

rimai praėjo greitai be jokių 
diskusijų. Kai kurie dienotvar
kėje pastatyti klubo reikalai li
ko visai neišdiskusuoti, palie
kant valdybos nuožiūrai. Tuo 
susirinkimas pareiškė didelį pa
sitikėjimą valdybai, kuri stro
piai veda klubo reikalus. Bet 
svarstant apie piano pirkimą, 
tai net iš dviejų kartų buvo 
karštai diskusuojama.

Visi už piano pirkimą
Pradėjus diskusuoti piano

diskusuodami
Patarė korės-

]nuo Leningrado, — vietoj bu
vusios 30 kilometrų padaryda
mas 90 kilometrų. Tokiu budu 
“apsaugojo” miestą nuo Ame
rikos užpuolimo. Tokios ir ki
tokios nesąmonės skleidžiama 
“L. B.” ir jiems atrodo, kad 
dar kas tiki tokiu jų jovalu.

Štai jus šiandien rašote, kad 
jūsų vadas to nedarysiąs, nes 
lai priešinga darbo klasės inte
resams, — rytoj jis tai padaro. 
Jus gi tarsi tas pono šunelis 
meilindamiesi jam verčiatės 
aukšlieninki ir griebiatės zig
zagų, kad tik nenusidėti “gera
jam” ponui, tuo išeidami prieš 
vakarykščias savo garantijas.

Pėržiurčkite jūsų redaguoja
mo “L. B.” dviejų metų nume
rius, tąsyk pamatysite, kas jus 
tokie esat. Juk jus jau likote 
vadai be armijos. Jeigu laike 
rinkimų už jūsų kandidatus 
balsavo tik 13,000 visoj Kana
doj, tai reiškia, kad Kanados 
žmonės vadizmo kratosi. Jus 
gi naudodamiesi demokratinė
mis laisvėmis peršate vadizmą, 
kuris užčiaups ir jums pa
tiems burnas, taip kaip padarė 
Rusijoje pasilikusiems l’etu- 
viams atimdamas visą spaudos

aPnUrirnia D Pi liti Ii oi lov1’1 iai Prildauso l‘I<rai energin- 
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mėsiu Oną Indlilienę, kuri yra 
nepaprastai veikli. Kartą turė
jau reikalą pas Indrilius užeit i. 
Patyriau, kad. Indrilien? dirba 
dirbtuvėje^ Vadinasi; atliekamo 
laiko nedaug teturi. Ir vis dėlto 
ji sugeba ir šauniai savo dukre 
lę Birutę auklėti (pastaroji mo
kosi muzikos), ir dalyvauti vi 
suomeniniame gyvenime, ir ne
mažai rašyti laikraščiams.

Tai tikrai dideliš pasiryžimas 
ir pasišventimas. Kad butų dau
giau lokių veiklių moterų!

apylinkėje
DRUMHELLER, Alberta. —
Dar tik užvakar, t. y. balan

džio 16 d., vanduo pakilęs iš
lauže ledą iš Red Deer upes, 
tekančios pro Drtimlicllcr ir 
kitus aplinkinius angliakasių 
miestelius. s

Red Deer upe paprastai, kad 
ir pavasario metu, > neišsilieda-

Liaudies B.” prana 
sauja demokrati

joms gala

.J. Paliunas pareiškė papeiki- vo iš krantų ir todėl tuose anfr

“Liaudies B.” N r. 423 atvi
rai sako, kad demokratijoms 
atėjo galas. Aš nesiimsiu pra
našauti, kad ar demokratijos 
galės atsilaikyti, ar ne prieš 
įvairius diktatūrų skelbėjus ir 
pačius diktatorius, —■ juodus, 
raudonus bei rudus, nes lai 
priklausys nuo pačios liaudies 
ir einamo karo prieš diktato
rius. Bet tiktai noriu pastebėti 
“L. B.” galvočiams, kad jie dar 
neperseniai tvėrė frontus ir agi
tavo savanorius stoti į Ispanijos 
liaudies armiją gynimui demo
kratijos. O dabar jau džiau
giasi, kad demokratijos suby
rėsiančios, kaip senas puodas. 
Man gi rodos, kad šitie “tavorš- 
čiai” kerta šaką, ant kurios jie 
sėdi. Naudodamiesi demokrati
nėmis laisvėmis rašo ir liežu
viu mala kiek tik jie nori ir 
niekas juos nevaržo. Bet tegul 
kas pamėgins jų giriamuose 
diktatūrų kraštuose parašyti ką 
nors prieš diktatorius, tai kaip 
bematant atsidurs po velėna.

Kada skaitai “L. B.”, tai ne

'liakasių miesteliuose kaip 
Drumheller; East Cotdee, Rosc- 
dale, New Castle, Nec Mine ir 
Carbonc angliakasiai savo na
melius buvo pasistatę visai že
mose vietose ir net ant upės 
krantų. Bet šioji praėjusi žie
ma ypačiai Albcrlos provincijoj 

nep ip. aslai gili ir buvo

mą tiems, kurie džsikarščiavę 
apleido suolus tik dėl to, kad li
ko nubalsuota prieš jų norą. 
“Tai labai 
k ra (iškas 
nutarimu 
Paliliunas.

P. Ya u n iškis apibarė “bečlc- 
rius” sakydamas: ___ __
toriai neturite moterų, lai nė Iabai datI^ snie«0’ stovC 
nežinote i 
mis elgtis. Turėjote nubalsuoti, 
kad nors pigų pianą nupirkti, 
tai nebūtumėte moterims nusi
dėję ir moterys nebūtų išbėgu
sios. Taip pat p. Yauniškis ra
gino ir tėvus, kad 
mokytų savo ’ 
palaikyti.

A. Narutavičius net

peiktinas ir nedemo- 
clgesys su didžiumos 
nesutikti”, pasakė

: Kad jus bee- bllV(] 
111VIV1 U, ten IIV 

kaip reik su moterį-*1° laukuose dideliais šmotais
Ir tik šiuo laiku smarkiai atši
lus orui sniegas ir ledas pradė
jo smarkiai tirpti ir todėl Red 
Deer upę išnešė iš paprastų j.os 
krantų. Pagal radio praneši- 

pastarieji ;mus* vanduo pakilo virš nor-

geras ir 
Toronto

Prieš kiek laiko šiame sky
riuje buvo iškeltas sumanymas, 
kad toronliečiams reikia įsigyti 
savo svetaine.

Sumanymas tikrai 
naudingas. Svetaine
lietuviams bu Onai yra reikalin
ga. Nėra mažiausios abejonės, 
kad įsigijimas nuosavos svetai
nės žymiai prisidėtų prie padi
dinimo judėjimo lietuvių tarpe.

Montreal, Kanada
i,nabo nuo 12 iki 15 pėdų

todėl viršminčtti miesteliu Vytauto klubo darbuotes
belis kar

tus kalbėdamas ramino įsikarš
čiavusius, patardamas piano 
pirkimą palikti valdybos-komi- 
teto nuožiūrai, kuri rūpestingai 
darbavosi ir tą namą jau išmo-

tų, tik nesikarščiuokite — pa
sakė Narutavičius.

įgyventoj ų, ypačiai žemesnėse 
vielose, gyvenamus namus ap
sėmė. Kai kurie gavo nuo 1 iki 
2 pėdų vandenio į gričią, o ki
ti liko apsemti pusiau langų. 
Žinomą, daug šeimų palikę sa
vo namus bėgo j aukštesnes 
vietas; didelis buvo sumišimas, *ypačiai moterų ir vaikų. Netoli

K. Beniušis pasiūlė pašaukti 
atgal visus, kas tik į antrą ga
lą svetainės nuėjo ir paleisti 
dnt trečio balsavimo, kas už tai, 
kad iš valdybos sudarytas ko
mitetas pirktų pianą. Visi suti
ko.

kas antrame gale svetainės kal
bama, pagrįžęs į didįjį galą sve
tainės susirinkimui pasakė: 
“Vyrai, pirkite pianą kuo grei
čiausiai, nes jau bus suirutė!”

“Pabėgėliams” sugrįžus 
susitarta

Taip pat dar kalbėjo eilė il
ki tų kalbėtojų tuo pačiu reika
lu. Bet kadangi kai kurių kal
bos 
los, 
tos 
siu.
kad iš naujo pradėjus svarstyti 
piano pirkimą liko vienbalsiai 
nutarta, kad valdybos komite
tas pasirūpintų nupirkti pianą. 
Tai taip dėl įvykusio nesusipra
timo prieita prie Pieningo susi
tarimo. Y

buvo labai įvairios ir griež
tai užimtų labai daug vic- 

spaudoje, todėl nė neminė-
Malonu priminti tik tai,

Aukojo piano pirkimui
Norintieji, kad kaip galima 

greičiau butų pianas nupirktas, 
kad vaikučių mokinimą netruk
dyti ir kad tuo pačiu kartu klu
bui finansiniai pagelbėjus, vie
ningu susitarimu pasidžia,ugda- 
mi po vieną dolerį paaukojo: 
Burba, svečias (vardo neprida- 
vė), Gutauskas, Marcinkus ir 
Beniušis. Aukos priduotos į klu
bo iždą, nes iš iždo bus už pia
ną

gerokai jį išplovė; laikinai C. 
P. gelžkelių susisiekimas nu
trauktas, bet C. N. gelžkelis ne
pažeistas ir C. N. traukiniai

lio kai kuriuos tiltus apga-

pas

bet 
ka-

apmokama.
Pianas jau nupirktas

Balandžio 8 d. W. L. Klubo 
valdybos-komi teto susirinkime 
(dalyvaujant apie 30 lietuvių) 
liko įgalioti K. Beniušis ir L. 
Jesilionis, kad jie nupirktų pia
ną. Taigi, K. Beniušio ir L. Je- 
silionio pasirūpinimu pianas 
jau nupirktas ir iš klubo iždo 
jau apmokėtas. Balandžio 10 d. 
pianas liko atvežtas į klubo 
svetainę.

Kai pianą į svetainę atvežė, 
Jai kaip tik tuo laiku muzikos 
mokytoja savo mokinius mokė 
svetainėje. Taigi, pianas net pa
čių muzikos besimokinančią 
vaikų liko į klubą įvesdintas.

K. Beniušisr

— Prof. Pakštas laiko pa
skaitas studentams.
D. L. K. Vytauto klubo dra

mos skyriui vadovauja drg. B. 
Juraitis, kuris tikrai yra ga
bus režisierius ir organizato
rius. Dramos skyrius ypač pa
sižymėjo šį sezoną pastatyda
mas scenoje

Iveikalų. Iš savo pajamų jis pa-jrašto vėl 
skyrė $100 Vilniaus krašto l‘c- —1— 
tuviams šelpti. Už tą gražų dar
bą klubui reikia atiduoti kredi-

leidėjais, — atrodo, kad kas 
(ai ne viskas tvarkoj. Šiandien

Taigi, aš patarčiau jums mes
ti mulkinus liaudį ir eiti tik
ruoju demokratijos keliu, ku
ris suteiks darbo klasei laimin
gesnį rytojų.

Kanados Povilas.

sutaisys. Pagal Vadio praneš
imą, šitokio potvynio nebuvo 
čionai jau per 25 melus.

>,i ... ,.
Angliakasių gyvenimas 

mus nepavydėtinas,. Tiesa, 
mą ir rudenį mes dirbame, 
atėjus pavasariui čionai tos
syk los visos užsidaro ir nėra 
jokio darbo iki rugpjūčio 20 ar 
rugsėjo 1 d. Todėl atėjus pava
sariui daug angliakasių išvaži
nėjo kitur ieškodami darbų, o 
likusiems visą vasarą tenka gy
venti be jokio darbo. Darbo už
mokestis pas mus Drumheller 
apylinkėje praėjusią žiemą bu
vo $5.51 už 8 vai. darbo dieną. 
Bet ateinančiam sezonui unija 
darbuojasi, kad butų kiek pa
kelta, nes visas pragyvenimas 
dabartiniu karo metu jau pa
brango ir dar brangsta. Tai tiek 
šiuo kartu iš Drumheller apy
linkės. —Bijūnas.

Toronto, Ont
“Naujakurio” įspūdžiai
šiame mieste apsigyvenau tik 

prieš šešerius mėnesius. Lietu 
vių čia priskaitoma apie tuks- 
Jantis. žinoma, niekas negali 
tiksliai pasakyti, kiek iš tiesų 
čia yra musų tautiečių, bet dau
gelis mano, jog jų biišią apie 
tūkstantis.

Kaip ir visur, lietuviai yra 
pasiskirstė į parapijomis, komu
nistus ir socialistus. Savo laiku 
komunistai buvo labai veiklus 
ir turėjo nemažai šalininkų. Ta
čiau pastaruoju laiku jų veiki
mas pradeda silptieti*

Apie parapiją spiėč’ąsi būre
lis lietuvių. Bet kadangi tas bū
relis nėra labai gausingas, tad 
dėl to, tur būt, neįstengia ir lie
tuvio kunigo išlaikyti. Lietu
viams, matyti, su kitataučiu ku
nigu nėra taip lengva susiprasti. 
Lietuviams jau teko turėti ir 
nemalonių susikirtimų su kuni
gu.

Veikia ir socialistinio nusista
tymo grupė. Nors toji grupė ir

W. Z. Klubo korespondentas nepasižymi dideliu skaičiumi,

ria demokratijas, agituoja už 
kąra prieš faš'zmą, o dar nc-

net apie dešimt .spėjus nudžiūti rašalui nuo jų
1 pranašauja galą de

mokratijoms. Ir dar tokie žmo
nės nori, kad Kanados lietuviai 
tikėtų jų raštais.

Kas dėl demokratijų galo.
Dabar klubo choras sdrauge tai galima tavorščiams priminti, 

su dramos skyrium rengiasi kad per paskutinius Kanados 
statyti scenoje didžiulę penk ų parlamento rinkimus diktatūrų 
veiksmų operetę “Vergijos nuo-• šalininkai laimėjo pišš. Tai 
takos”. Tas veikalas bus stato
mas pirmą kartą balandžio 28 
d. klubo svetainėje.

Veikalas yra be 
mus ir vaizduoja 
laikus. Dainų daug 
žios, 
nių. <

Nėra reikalo nė aiškinti, kad 
toks veikalas reikalauja daug 
darbo ir nemažai i laidų. Ta- 
č’au pasiryžimas viską nug 1'. 
Chorui vadovauja gabus muzi
kas Basso, kuris yra ukrainie
čių tautos. Dramos skyriui va
dovauja B. Juraitis, pasižymė
jęs režisierius. Taip pat dar
buojasi ir A. Juraitienė, kuri 
tikrai meisteriškai moka gri- 
miruoli. Klubas jai yra labai 
dėkingas, juo labiau, kad ji 
darbuojasi be jokio atlyginimo.

Noriu dar kartą montrealie- 
čiams priminti, kad balandžio 
28 d. turėsime tikrai nepapras
tą iškilmę. Nepraleiskite tos 
progos ir būtinai atsilankykite 
pamatyti gražų veikalą. Įžanga 
tik 25. centai. 

* >[s *
Į musų miestą užsuko prof. 

K. Pakštas. Balandžio 16 d. lie
tuvių, parapijos svetainėje jis 
laikė lietuviams paakintą. Labai 
gaila, kad parengimas išėjo la
bai mizernas: atsilankė tik apie 
100 .žmonių. O. tuo tarpu Mon
treal kolonija priskaito iki 
4,000 lietuvių.

Nepasisekimą galima aiškinti 
tuo, kad lietuvių parapija yra 
labai pakrikusi. Nė patys parū
pi j onys nelanko savo parengi
mų. '

Reikia tiesą pasakyti, kad 
prof. Pakštas moka įdomiai 
kalbėti, Savo kalboje jis labai 
vaizdžiai nupiešė, kas liko Lie
tuvoje per 22 nepriklausomy
bės metus nuveikta, šios kolo
nijos lietuviams butų buvę tik
rai pravartu jo turiningą kalbą 
išgirsti.

Prof. Pakštas buvo pakvies
tas McGill ir Montreal univer
sitetų laikyti paskaitas studen-

galo įdo- 
baudžiavos 
ir jos gra- 

Dalyvauja apie 40 žino-

per paskutinius

dėlto ir sielojasi “L. B.” 
ruošiasi įsteigti diktatūrą, 
liko be armijos. —P. L.

gal 
bei
nes

Kerta šaką, ant ku
rios patys sėdi

Kada pasiskaitai “lavorščių ’ 
spaudą, tai atrodo, kad pasau
lis tik kruta, juda ir kaip be
matant subyrės ir ims garbinti 
“neklaidingąjį” vadą, kuris vi
siems visko duos; pieno upės 
tekės, medaus skardinės tiesiai 
ant stalų lėks, vištos petelnėss 
čirškės; kiekvienas su nauju 
automobiliu važinės. Tai bus 
gyvenimas ant žemės, — lik 
reikia būti ištikimiems ”gera- 
jam” vadui, nes jis yra biednų 
žmonių ir silpnų tautų užtarė
jas. Jis svetimų žemių “nei 
lio” neims ir savo niekam 
užleis.

Taip ir musų “Liaudies
štabas lenkiasi iki žemės prieš 
“gerbiamąjį” vadą, kuris apsi
tveręs muro sienomis gyvena 
tolimoje saulėtekio šalyje. Vi
sa bėda “L. B.” štabui yra ta, 
kad jis nepermato taip toli ir 
dar per muro sienas bei nega
li susigaudyti, ką jų vadas ma
no daryti rytoj.

Jų užtikrinimas, kad vadas

co-
ne-

B.”

nekalto darbo sūnų kraujo ne
išsipildė. Jisai apiplėšė Lenkiją 
ir Pabaltę, o su Suomijos “bal
tagvardiečiais” praliejo upes 
kraujo ir nunešė šimtus tūks
tančių gyvybių. Ir kuomet “L. 
B.” bažijas, kad nebus daroma 
jokia taika, kol bus išskersta 
liaudies išnaudotojai, tai jų 
vadas pasirašo “garbingą” tai
ką, atstumdamas sienas toliau

tapis. Tai reiškia, kad jį įver
tina ir mokslo įstaigos.

Vietos laikraščiai apie jį ne
mažai rašė. Maža to, jie pa
margino savo puslapius net jo 
atvaizdu. —Klubietis.

KAS MAN
PATINKA

perskaičius padeda 
neskaito. Vadinasi, 
laisvamaniui įdomu, 
tikinčiam tokie' raš-

Naujienų Redakcijai
Pirmiausia turiu pranešti, 

kad laikraštį Naujienas dabar 
gaunu labai punktualiai ir tik 
3 ar 4 d. sėmimo. z‘

Toliau turiu pastebėti, kad se
niau man teko matyti kai ku
riuose laikraščiuose redakcijų 
atsiklausimą savo skaitytojų, 
koki jiems, skaitytojams, 
straipsniai bei raštai laikrašty
je geriausiai patinka. Taigi to
kio klausimo Naujienose nors 
ir nėra, bet jeigu jis butų, tai 
aš turiu pasakyi štai ką:

Man užvis geriausiai patinka 
aprašymas, kuris jau seniai ei
na, “šliuptarnai”, Al. Margerio 
apysaka. Ir iš tikrųjų labai 
įdomus dalykas. Aš pats esu 
laisvamanis, bet mano žmona 
tikinti. Ir labai keista, kad ti
kinti moteris pirmiausia grie
bia iš pašto parneštą laikraštį 
ir skaito, kaip ji sako, tik Ro- 
kelį ir tą 
ir daugiau 
ne lik man 
bet įdomu
tai, kaip “Šliuptarniai” pasi
skaityti. Ir iš tikrųjų tokį skai
tymą su tąsom beskaitydamas 
jautiesi lyg, rodos, judomuose 
paveiksluose ir, rodos, tuos vi
sus nuotykius matyte matai, 
kaip jie kad šiandien butų. Ir 
net, kaimynų vyrai, kurie Nau
jienų neprenumeruoja ir ateina 
tik,' kaip jie sako, Rokelio pa
siskaityti. Aprašymas labai įdo
mus ir jo autorius vertas dide
lės pagarbos. Ir aš pageidau
čiau, kad šliuptarniams pasi
baigus gerbiamas jų autorius 
kitą panašią apysaką parašytų. 
Vienu žodžiu, tokiam pažan
giam laikraščiui kaip Naujie
nos reikėtų visuomet ką nors 
gvildenti laisvamanybės srityje 
ir vyti prietarus iš tamsių žmo
nių galvų. O juk burtų dar pa
kankamai yra, o ypatingai tarp 
senesnės kartos. Ir jie jokiu 
budu negali apsivalyti nuo tų 
nelaimingų tikėjimo burtų.

Toliau Naujienose man labai 
patinka korespondencijos bei 
aprašymai apie Lietuvą. Lietu
vą esu apleidęs jau liy2 metų, 
tąi labai įdomu Šį tą apie Lietu
vą sužinoti.

(Tęsinys 7-me pusi.)
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•
K. G. Urnežis 
Sveiksta, Grįžta 
Chicagon

•

Pranešu draugams ir pažį
stamiems, kad jau nebesu ligo
ninėj, o Michigan valstijoj. Gy
dytojai patarė pabūti tyrame 
ore. Jei aplinkybės leis, tai 
apie bal. 2'4 d., tikiuosi būti 
namie, kur randasi ir mano 
biznis, ad. 3755 W. 63rd st.

Tariu ačiu visiems lankyto
jams ir visiems draugams, ku
rie laiškais aplankėte mane. 
Kai ligoniu esi, tai yra labai 
malonu, jei kas ap’anko.

Širdingai ačiu pp. K. ir Ju
lei Krasauskas, kurie mano 
biznį vedė ligos laiku. Nerandu 
žodžių jiems pilnai atsidėkoti.

K. G. Urnežis, 
Custer, Mich.

Čia Visi Vyrai 
Šį Kartą Galės 
Būti “Ponais”
Moterys Visus Darbus Atliks

Pereitą šeštadienį, P. Balchu- 
no bute, Brighlon Parke, Ku
piškėnų Kultūros Draugija lai
kė mėnesinį susirinkimą. Na
rių atsilankė skaitlingai, ir vi
si draugiškai pasitarėm apie 
musų Draugijos vasarinius iš
važiavimus, taipgi ir kitus 
Draugiją liečiančius svarbius 
klausimus.

Ruošiasi Vasarai

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Joseph Poliakon, 22, su Ber-

tha Galdikas, 19
James Georon, 23, su Stella

Dvylis, 21
Joseph. Miazga, 25, su Jean

Waski, 22
Stanley Young, 25, su. Grace

Bernoski, 22
John Mateja, 2J, su Daisy

Orbut, 18
‘ Reikalauja

Perskiry
Mary Ewahl nuo Walter

Ewald
Auna Kalal nuo Stephen

Kalal
Gavo
Perskiras

Julia Kozlowski nuo Stanley 
Kozlovvski.

tu t • ir g
ONA KERDULIENĖ
(po tėvais Kielaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 22 d., 3:26 vai. ry
to, 1940 m., sulaukus pusės 
ami, gimus Lietuvoje, Pane
vėžio apskr., Raguvos parap., 
Dudelėnų kaime. Amerikoj 
išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Simoną, brolienę Dara
tą Kielienę, 2 anūkes: Bernice 
Kielą ir Emiliją Nemčauskas, 
dėdę Jurgį Pečiukėną ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas 4837 So. 
Springfield Avė. Tek Lafa- 
yette 2618. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., balandžio 25 dieną, 
9:00 vai. ryto iš namų į Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Onos Kerdulienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Brolienė, Dėdė ir kitos 

Giminės.
Laid. Direkt. Lachawicz ir . 

Sunai, tel. CANAL 2515.

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS Sumažintos 50% 

iNumufitos ik! % 
DIDELIU KAURŲ 

BARGENAI
Neatsiimta 6x0. 8x10, 0x12, 0x10,11x19 
Verto nuo $6 iki 960. Dabar 83 Iki 829 
Nauji 6x9, 8x10, 0x12, 10%xl5
Vert* 820 Iki $80. Dabar $10 iki $42 

ir aukAd.
10 9x12 tikrų orlentalit), 00 kitokiu 

MI eros 2x4 Iki 11x18, 40% nuolaidos 
1OOO Jardų karpetų po 00c jard ir aukBS.

Kupiškėnai su pasišventimu 
dirba ir rūpinasi savo draugi
joj likimu. Dar neužbaigė .žie
mos sezono parengimų, o jau 
turi suradę vietą vasariniams 
švažiavimams. Kupiškėnai tu

rės jų net kelius. Kokioj vie
toj ir kada įvyks — bus pra
nešta per spaudą vėliau.

Žiemos sezonui užbaigti Ku
piškėnai rengia šokius su pa- 
marginimais, kurie įvyks gegu
žes 11 dienų, Shameto svetai
nėj, 1500 So. 49th Avė., Cice- 
roj. Šiame parengime visi vy
rai busim paliuosuoti nuo dar
bo, o kupiškietės darbuosisv 
vikriai už baro ir kitur, ir pa
sirodys, kad jos su vyrais ga
li sulygti. Tai yra šios musų 
darbščiosios Kupiškcnės, V. 
Zalubienė, B- Užtupienė, K. 
Matekonienė, M. Sirbikienė ir 
P. Balchunienė. Jos visus at- 
silankusius pamatys ir tinka
mai pavaišins ir alum, ir už
kandžiais, ir gal pašokins.

Prie Draugijos prisirašė du 
nauji nariai, Jonas ir Mary Sir- 
bikei. Reiškia, Kupiškėnų šei
myna vis didėja. Po susirin
kimo P. Balchunienė visus pa
vaišino kava, senvičiasi ir ki
tais skanėsiais. P; B.

Visiems j Kurie Lan
ke Šv. Kryžiaus 
Mokyklą
Moterų D-ja Rengia “Ahimnų

Šukius”
/TOWN OF LAKE. — štai 

įvykis kokio per daugelį metų 
neturėjom. Galėsim sueiti ir 
vieni kitus pamatyti, pasisvei
kinti ir gerūt’s atsiminimais 
išsemtais musų “Alma Matei*” 
arba “Pirmo Mokslo Vietos”. 
Tai Šv. Kryžiaus mokykla, ku
rią jau daugelis mokinių ap
leido arba užbaigė ir jau yra 
padarę didelę pažangą bei at
siekę aukštas vietas darbuose, 
biznyje bei profesijoj.

Ta proga, nuoširdžiai kvie
čiame visus kuoskaitling'ausiai 
atsilankyti į “Alumnų šokius”, 
•kuriuos rengia Šv. Kryžiaus 
Moterų Draugija, šįvakar, nau
joj Dariaus-Girėno svetainėje, 
.prie 4414 So. Western Avenue. 
Įžanga t.ktai 35c. Pelnas ski
riamas mokyklos pagerinimui.

Kviečia Komitetas.

Suvalkiečių Choras 
Rengiasi Vakarui

• L

šįvakar Repeticija

NAUJIENŲ-ACM E Tc4cphoto
KANSAS CITY, MO. — 

Helen Johnson, kuri laimė
jo karalaitės titulą.

“Kada Kaimas 
Nemiega” Patiko 
Cicero Lietuviams

Svečiai Šauniai Užsire
komendavo

CHECKER cleaners
SANDELIAI

6208-t6 8. RAC1NK—Dienomis, 8 vakarus

Žinotina visiems suvalkie
čiams, kurže priklauso prie cho
ro ir kurie norite priklausyti. 
Suvalkiečiif Draugijos Choro 
pamokos perkeltos į didesnę 
vietą, Marųuette Hali, 6908 S. 
Weslern avenue. Pamokos įvyk
sta kas trečiadienį, 7:30 v. v., 
po vadovybe drg. ■ G. Zelniu- 
tės.

Labai svarbu visiems atsi
lankyti šįvakar; nes tttrim pri
sirengti pavasariniam vakarui, 
kuris įvyksta šį sekmadienį, 
bal. 28 d., 3.'30 vai. po piet, 
toj pačioj Marųirette Salėj. 
Prašom visų atsilankyti paren
gime. Bilietai tik 25c.

Alice Winsky, 
Choro Raštininkė.

KANADOS LIETUVIŲ susirinkimai

CICERO — Praeitą sekma
dienį po pietų Lietuvių Liuo- 
sybės Svetainėj buvo suvaidin
ta trijų veiksmų operetė, “Ka
da Kaimas Nemiega”. Vaidin
tojai, Jaunų Lietuvių Kultū
ros ratelio choro grupė, susi
deda iš virš 40 žmonių. Tai 
reikalinga erdvi vieta, o ta 
musų . estrada ne didžiausia, 
tad vaidintojai turėjo vargo. 
Nežiūrint visų trukumų, vai
dinimas išėjo neprastai. Sa
kau, neprastai, todėl, kad ne
toli 3 valandas publika sėdėjo 
ramiai, o užsibaigus veikalui 
ir uždangai ’iiuš’flcicttiš, įmonės 
plojo ir plojo, nenorėdami 
keltis. Tas liudijo, jog nenu
bodo, norėjo dar klausytis tų 
skambių dainų.

Programo vedėjas, draugijos 
pirmininkas p. Deveikis, dėko
jo už gražų užsilaikymą ir 
prašė publikos pasilikti sve
tainėje, būti svečiais, šokti lin
ksmintis.

Daugumas to prašymo pa
klausė ir kaip vienos šeimos 
nariai linksminosi. Lošėjai ir 
šiaip pašaliniai susirinko vir
šutinėj svetainėje pasistiprin
ti. Buvo dešrų, 'kopūstų ir ki
to ko. Viską parūpino krau
tuvininkas J. Kazlauskas, drau 
gijos narys, o draugijos nares 
šeimininkės su skoniu išvirė. 
Visi valgė su pasigardžiavimu. 
Ir pasisotinę linksmoj nuotai
koj šauniai dainavo. Net sve
tainės langai tarškėjo.

Pagal draugijos narių skai
čių ir komisijos triūsą, publi
kos turėjo būti daugiau. Kaip 
keistai atrodo! Svetimų dau-, 
giau negu pačių narių—vieti
nių.

Tiesa,- tą popietį buvo kele
tas kitų stambių parengimų 
Chicagoj. Kaip ten’ nebūtų, 
patys nariai turėtų savo rei
kalus statyti pirmoj vietoj. 
Bet taip nėra. Musų žmones 
nepratę be disciplinos ir be 
bausmės už nelankymą parcn- 
ginių.

‘‘Be Disciplinos"
O musų draugija to neprak- 

tikuoja, vadinasi, duoda vi
siems laisvę. Net ir tikietus 
veltui duoda. Visi turėtų tą 
laisvę branginti, kad jos ne
praradus. Visiems aišku, dr- 
jos duoklės mažos. O pašelpą, 
pomirtinę visi gauna, tad pa
rengimai turi nešti pelno. Aš 
čia turiu omenčj nė vien savo 
draugiją, o ir visas kitas loka
lias draugijas. —“2V.” Kasėjas*.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” '

(Tęsinys iš 6-to pusi.)
Tol au Naujienose man labai 

patinka pirmas puslapis, kuris 
aiškiausiai karo eigą ir kitus 
pasaulio įvykius gražiausiai nu
šviečia.
* Toliau Naujienos man labai 

patinka už vedamą liniją prieš 
komunistus. Ir iš tikrųjų ne
laimingi tie žmones, kurie tiki 
į komunizmą. Labai aš pagei
daučiau, kad visus komunistus, 
gyvenančius J. Valstijose ir 
Kanadoj, o ypačiai nors' jų va
dus kas nugabentų į tą nelai
mingą Rusiją ir ten tegul para
gautų Rusijos '• rojaus. Paskui 
daug butų lengviau skelbti ko
munizmo rojus ir mokslas. 
Man, gerb. komunistai, teko to 
komunistų rojaus ragauji Ru
sijoje 22 mėnesius, ir aš jo ma
lonumą gerai žinau. Todėl ma- 
lonėčiau ir to mokslo skelbė
jams pagyventi darbininkų ra
jonuose ir SU' Rusijos proleta
rais kokioj' vienoj įmonėje pa
dirbėti ir prie' krautuvės eilėje 
dėl duonos kąsnio pastovėti. 
Tąsyk butų lengviau tas įsivaiz
duotas rojus skelbti.

Toliau man Naujienos patin
ka savo pigumu, ir tik įteikia 
įsivaizduoti dienraštis ir ypačiai 
Kanadoj tik $5 melams, o tuo 
tarpu sava’traščiai kainuoja 
iki $3. Todėl linkiu Naujie
noms ir jų leidėjams bei ben
dradarbiams ilgiausių metų ir 
geriausio pasisekimo vesti mu
sų brolius lietuvius tiesos keliu 
ir išsklaidyti tamsos bei burtų 
prietarus. —Bijūnas.

Toronto, Kanada
Profesoriaus Pakšto 

paskaita

CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL
KIEČIŲ susirinkimas įvyks balan
džio 25 d. 7:30 vai. vakaro, 6908 
So. Western Avė., Chicago, III.

—A. G., sekr.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1940 METAMS: John Begen — 

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

PAIEŠKAU DARBO. Penteris ir 
poperninkas. Kalsimainu lubas už 
$1.50. Miegamas kambarys su savo 
popieriais—$3.00. Apkainavimas dy
kai. 10 metų patyręs. Darbas už
tikrintas. Jos. Augaitis, 1608 South 
50th Avė., Cicero, III. tel. Cicero 
2633.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

ŽENOTA PUSAMŽIAUS pora 
paieškome darbų ant ūkės. Abudu 
esame ūkininkai, gerai patyrę ūkės 
darbuose. Kam reikalingi tokie 
darbininkai, atsišaukite. M. A. Afe- 
kas, BOON, MICH.

HELP VVANTED—FEMAJLE 
Darbininkių Reikia

REIKIA SIUVAMŲ MAŠINŲ 
operatorių, patyrusių prie jupikų, 
slack siutų, bluzkų, darbas nuolati
nis, geras mokestis. ROTHLEY, 
212 So. Franklin.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Stella 'Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek-

. madienį kiekvieną menes, 1:30 
vai. popiet, Hollywood salėj, 2417 
W. 43rd St.

REIKIA PATYRUSIŲ operatorių 
prie binding ir single needle maši
nų. Kathleen Styles, 345 W. Hub- 
bard St. arti Orlęans.

REIKIA PATYRUSIOS MERGI
NOS virš 20, ruošos darbas, papras
tas virimas, 2 vaikai, mokyklinio 
amžiaus, plovimo nėra, būti, $8.00. 
Tel. pirmadienį, Rogers Park 
5579, sekmadienį — Briargate 7462.

REIKALIŲGA ŠVARI atsako- 
minga mergina prie abelno namų 
darbo mažame apartmente. Vienas 
vaikas, gyventi ant vietos, šaukite 
Rogers Park 9382.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žeme Pardavimui

EŽERO KATEDŽĖ
— PASIŪLO PUIKIĄ 

izoliuota su celo- 
gražaus, šaitiningo, smė- 
ežero. Lotas 78 pėdų, 
prieina prie vandens.

PRIE 
$1500.00 

KATEDŽĘ 
pakš, prie 
lio dugnu 
priešakis
Mažas įmokejimas, likusią termi
nais. Box B 1—1739 S. Halsted St.

' PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ me
dinis prie 63 gat. su groserne — 
įsteigta 18 metų to paties savinin
ko, karšto vandens šildomas, 2 ka
rų garažas. Parduoda blogos svei
katos verčiamas, dideli^ oargenas. 
Kreiptis 1851 West 63rd St.

DARBO ŽMOGAUS PROGA
2 flatų plytinis namas, 6 po 6 

kambarius, karšto vandens šildy
mas, garažai, geram stovy, tiktai 
$4450.00, arti 37 it Emerald avė. 
Veik dabar. Manor Realty 2532 W. 
63rd St., Tel. Hemlock 8300.

6225 S. ROCKWELL
6409 SO. TALMAN

Naujo modelio, 5 kambarių plyti
nis namas, tuojau nuosavybė, mai
nys. Pasimatyti su statytojais, Sha- 
lon, tel. Hemlock 8300.

Balandžio 27,’d., 9 vai. vaka- 
fro, lietuvių.(pąrąpij(Ls svctąinę- 
je profesorius.hPąkštas laikys 
paskaitą. Profesoriaus priėmi
mu rūpinasi < Aušros choras, to
dėl jis jaučia sau už pareigą 
kviesti visūs''"'. Toronto ir toli
mesnių kofoiujų lietuvius atsi
lankyti į šį retą parengimą.

Profesoriaus Pakšto paskai- 
toinis yra susidomėjusi išmok
slintoji Amerikos —- Jungtinių 
Valstijų ir Kanados visuomenė, 
tad ir musų kolonijai suteikia
ma didele proga jį išgirsti.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St./ tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Killis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
lakis—Fin. rašt., 3842 So.i Union 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. rašt., 
4539 So. Whipple St.; J. Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 South 
California Avė.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas, 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald Avė.; Dr.
'J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 

l> Halsted St. Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

REIKALINGA MERGINA nuo 21 
iki 35 metų amžiaus, prie abelno 
namų darbo. Gyvenimas ant vietos, 
3 žmonės šeimynoje, 2 vakarus ir 
kas antras sekmadienis paliuosuo- 
jama. 5852 N. Kilbourn Avė. Tel. 
Avenue 3930.

MORTGAGE HOUSE parduos 
jamtonams arba mažiems inves
tuotojams nuo 6 iki 24 apartmentų 
namus, 15% įmokėti. Room 1145— 
111 W. Washington St.

VViiOL.FbAL.E FURMlTUKE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

PRESS OPERATORIŲ 
marškinių. Taipgi patyrusių 
šerkų. Manhalan Laundry, 
Ųermak Road, Tel. Lawndale 

i

ANT 
fini- 
5530 

4145.

xVioKuaamas ctu>n uz raKandua, »u- 
Laupiusi nuo iki uU%. iVltx» prista
tomo Dile Kur. rasaukite ar rasy- 
Kilę dėl daugiau informacijų, vien- 
lik uauionauai ziaomi darniai rau
dasi pas mus. ALlSAUbKAS, Su 
aus, OJ42 S. Western Avė., cmeago, 
iii. 1 iione Republic tiUbJL.

lietuvius be 
visi busite

skirtumo 
maloniai

Aušros 
čia visus 
pažiūrų, 
priimti.

Po paskaitos bus 
muzikalų programa 
dar šokiai. Įžanga laisva.

trumpa 
ir po to

Kitas choro parengimas
Choras ruošiasi paminėti 

Motinų Dieną gegužės 12 para
pijos salėje. Bus mišri progra
ma. Pradžia’ 8 vai. vakaro. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Choro kor-tas.

Winnipeg, Man
Gyvieji Nabašninkai”.

Winnipego lietuvių Meno Ra
telis rengia perstatymą “Gyvieji 
Nabašninkai”, trijų veiksmų 
juokai. Taigi, ateinantį sekma
dienį, balandžio 28 d., visi Win- 
nipego ir apylinkės lietuviai-ės 
kviečiami kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti. Bds keletas ir naujų 
artistų. Bet iš Lur jie, tai nesa
kysiu, nes atvykusieji turėsite 
progos patys juos pamatyti. 
Vykstantieji nepamirškite atsi
vesti savo draugus bei pažįsta
mus. Visus maloniai kviečiame. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro.

y' Rengėjai

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin-,,

mokinimų.

50 OPERATORIŲ FRONT make- 
rių, taipgi guzikų ir skylučių siu
vėjų ant. skalbiamų dresių. Geriau
sios darbo sąlygos, geros kainos, 
nuolatinis darbas. KORACH BROS. 
913 W. Van Buren St. 5 aukštas.

MOVING AND EXPRESS£NG 
Perkrauslymas ir Važma

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PIANŲ KRAUSTY- 
juodžemio pristaty- 

baldų 
baldai 
darbas 
SONS,

BALDŲ - 
MAS anglių, 
mas. Seniausias lietuvis 
Krauslytojas Chicagoje. Visi 
nešami su ypatinga atsarga, 
užtikrintas. ALlbALJSKAS
7100 So. Talman Avė. Prospect8742

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

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rast. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne

REIKALINGAS ŽMOGUS troku 
draivinti,' geistina, kad butų pa
tyręs, kad turėtų šoferio laisnę, 
atsišaukite per laišką, pažymėda
mi amžių ir kur dirbi, ar vedęs.

1739 So. Halsted St. Box 2340.

SOIL—FOR SALE 
J uodzemis—Pardavimui

REIKIA KARPENTERIŲ, turi
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rast, būti patyrę namų taisytojai (uniji- OOJC KT 1 J -r r • i i—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rast.—Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

štai). Kreiptis vakare 6 vai., 2716 
W. 42nd St., antras aukštas.

Tel. OAK LAWN 193—J-l. 
STANLEY GAVCUS

Parduoda išpudinlą žemę trąšai, 1 
bušelis 25c—5 bušeliai $l.U0—15 
Duselių $2.50. Kreipkitės dėl kainų, 
dėl didesnių kiekių. Iškraustome 
ueorangia kaina. Anglys tiesiai iš 
KasyKių. 11U SOUTH K1DGELAND 
avis., VVORTH, 1LL.

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

ŠVARUS KAMBARYS rendon— 
pageidaujama vaikinui. Suaugusi 
šeimyna. Gera transportacija. Pi
giai. Telefonas namuose. 2436 W. 
45th Street.

RENDAI 2 KAMBARIAI geroj 
vietoj, netoli nuo gatvekarių, 4612 
S. Marshfield Avenue.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS su hu- 
mus ir Peat Moss — įtręštas—par
duodamas bušeliais ir važmomis— 
5 bušeliai už $1.00—10 bušelių už 
$1.50. Pristatom visur.

CHARLES GAVCUS, 
6100 S. State. Tel. Wentworth 7942

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rašt., 3549 S. Hal
sted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rašt., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yoreviclu—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band prakti
kos yra kas antradienio vakarą! PARDAVIMUI TAVERNAS su 16 
Q 1 G? 4- 4- r*« O O O T i 4 i m x x • • • .1 _

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDUODU DUONOS KEPYK
LĄ su namu arba ir vieną biznį, 
biznis įgyventas per ilgus metus; 
pardavimo priežastis — senatvė. 
Noriu poilsio. Biznio vieta ir savi
ninko antrašas 2803 Emerald Avė. 
Chicago, III. Tel. Calumet 4959.

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS & LOAN 
ASSOCIAT1ON OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN.. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

8 vai. Shemett svet., 3336 Litua- 
nica avė. Chicago, III.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas — Mike čepulevičiūs, 
3327 Le Moyne St.; . Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka-^- Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

kambarių ruiminghouse, arba mai
nysiu, kas ką turite. 2113 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI GERAI APSIMO
KĄS modernas tavernas, priežastis 
—kitas biznis. 434 West 31st St.

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

PETERS BROS. & CO.
1647 W. 47th Street

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

PARSIDUODA TAVERNAS la
bai pigiai. Biznis išdirbtas—■ prie
žastis—liga. 6528 So. Ashland Avė.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirmi

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

PARDAVIMUI EGG ROUTE, 
turiu farmerius iš kurių perku ir 
turiu mieste kostumerius, kuriems 
parduodu. Kaina $300. Atsišaukite 
per laišką. 1739 So. Halsted St. 
Box 2339.

Kas diena. .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t.

PARDAVIMUI TAVERNAS SU 
visais puikiais įrengimais ir pilnu 
staku. Kampinis namas, 4 kamba
riai užpakaly, pigiai. Lietuvių ko
lonijoj. Visokių tautų apgyventa.

2301 So. Leavitt St.
LIETUVIŲ' KEISTUČIO PAŠALP. 
KLUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J. 
Stul—Vice-pirm., 2453 W. 45th 
Place; Helen Chapas—Prot. rast., 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Fin. rašt., 4301 Archer Avė.; 
J. Skeberdytė—Kontr. rašt., 3215 

64th PL; N. Viršilienė — Iž
do glob., 3435 So. Wallace St.; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
kampinis namas. 3267 So. Halsted 
Street.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

BARGENAS. 40 AKRŲ Illinois 
farma, arti Braidtvood, budinkai, 
arkliai, karvė, 13 kiaulių. 150 viš
tų ir įrankiai. Kaina $3500, savi
ninkas 1823 So. Drakc Avė 
mente, tel. Rockvvell 1580.

beis-

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
‘4CU8sified,’ «kyriujb,

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Ciass- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arba at- . 
veždami:

CANa! 8500 !
“NAUJIENOS” ’

1739 S. HALSTED STREET
Chicago, m.



NAUJIENOS, Chicago, III, Trečiad., balandžio 24, 1940

RUOŠA .JAU EINA VISU SMARKUMU, VISI 
RŪPINASI, DIRBA

Besirengiant Prie SLA. Seimo

Išteisino 9-is 
St. Charles 
Streikierius

I Žinutės Iš Margo 
18-tos Apylinkės 
Gyvenimo

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

Visiems SLA nariams rupi, į Seimo dienotvarkės progra- 
kad busiantis SLA 41-mas Sei
mas įvyktų sėkmingas visais

Buvo Kaltinami “Terorizmu
mą. Taipgi, visose kolonijose 
toliau nuo Chicagos, pasveiki
nimus rinks SLA kuopų vei
kėjai, todėl, jokia kolonija 
nepasiliks be musų. Visur ir 
visus SLA 6-to apskričio vei
kėjai lankys kvies prisidėti 
prie skelbimų-sveikinimų.

Samdo Sales, Daržus*.
Trečia, SLA Seimo Rengimo 

Komitetas su įvairiomis komi
sijomis jau pradeda šeiminę

Mums chicagiečiams daug 
atsakomybes teks pakelti, jeigu 
kas sklandžiai neišeitų. Viena, 
surengimas Seimo, prisiruoši
mas prie jo reikalauja daug 
darbo ir gerų norų.

SLA Seimo Bengiino Komi
sija, kuri susideda iš 20 SLA 
kuopų Chicagoje ir apylinkė
se. yra išrinkus įvairias ko- ruošą: renkami skelbimai-ap- 
misijas įvairiems parengi- garsinimai, deramasi su daini- 
manis surengti, k, t. koncertui, ninkais ir orkestrais dėl kon- 
bankietui ir išvažiavimui-pik- certo, ieškoma gražaus daržo 
nikui. Yra keletas kitų komi-i piknikui, žodžiu sakant, vysto
si) ų delegatų 
Tai rimtas 
tvarkymas 
Seimo.

Renka

Neseniai Čia įvyko streikas 
St. Charles Manufacturihg; 
Company dirbtuvėj už unijos 

,pripažinimą. Streiką buvo pa
skelbusi A. F. L. unija.

Vietos šerifas areštavo de
vynis streikierius, kurie dirb
tuvę pikietavo, ir juos patrau
kė teisman. Kaltino pikietinin- 
kus “terorizmu”.

Kaip užvakar turėjo įvykti 
suimtųjų teismas, bet visi kai-, 
tinimai buvo panaikinti, nes 
skundėjai teisme visai nepasi
rodė.

patarnavimui.’si naujas judėjimas musų S. 
L. A. 41-main Seimui gerai 
sutvarkyti.

Parama Reikalinga.
Aišku, jog parama ir prita

rimas visuomenės yra rcika- 
mai turi vietos organizacijų, linga kiekvienam didesniam 
profesionalų ir biznierių pa- judėjimui. SLĄ 41-mas Sei- 
sveikinimus, savo apgarsini- mas Chicagoje turi būti šimtu 
mus skelbimu dienotvarkėjj, nuošimčių išrdingai remiamas 
—programe. Kaip, išrodytų, žj- ir sutiktas. Kodėl? Todėl, 
nant, jog atvyksta keli šimtai kad SLA organizacija jau 56 
rinktinių lietuvių veikėjų pa- metų amžiaus, įsteigta 1886 
trintų iš visos Amerikos kam- m., seniausia ir skaitlingiau- 
pų, jeigu čia nebūtų musų biz- šia nariais lietuvių organiza- 
nierių, profesionalų bei orga- cija Amerikoje. Čia suvažia- 
nizacijų pasveikinimų? Todėl vo žilagalviai veikėjai ir įku- 
čia iš anksto primenam ir rėjai tos labdaringos ir kultu- 
kviečiam, prisidėti prie to ros SLA organizacijos veikė- 
bendro gražaus darbo, visus jai. Mes įuos turime pavyzdin- 
biznierius, profesionalus ir or- gai priimti. Senelis Susivieni- 
ganizacijas. j imas per savo Seimo Rengi-

SLA Seimo Rengimo Ko- mo Komitetą pageidauja visij

ir tvarkingas susi- 
prie busimo SLA

Pasveikinimus.
Antra, kaip visi žino, Sci-

gęs Skelbimų Komisiją aplan- —K. J- Semaška, 
6-to Aspkr. sekr.

Nuteisė 14-kai 
Mėnesių Kalėjimo

Vilniui Gelbėti Vakaras; Kalbės 
p. Konsulas.

18 KOLONIJA. — Ateinantį 
sekmadienį, balandžio 28 dieną, 
pas mus aštuoniolikiečius atvy
kęs p. Petras Daužvardis paša 
kys prakalbą apie Vilniaus mie
sto padėtį ir jam (Vilniui) rei
kalingą paramą.

Vakaras įvyksta Apv, Dievo 
parap. svetainėje, prie 18 ir U- 
nion gatvių (įėjimas iš 18 gat
vės) . Apart prakalbų, bus ir 
dailus programas, kuris susidės 
iš dainų, šokių ir dailaus, įspū
dingo — tautiško lošimo. Vaka
rą rengia vietos “Rožių ir Leli
jų Klubas”. Visus kviečia atsi
lankyti komitetas. Pradžia 7 vai, 
vak.

Laidotuves.

AUTOMOBILIU
NELAIMĖS
— Chicagoj ir Apylinkėj —

Moe Annenberg 
Prisipažino, Kad 
Yra Kaltas

Naujos kuopos: 95, 165, 170, 192 ir 195

(Buvo paskelbta 226, 263, 265, 212, 139, 238, 36, 353, 289, 
30, 63, 104, 109, 129, 11, 60, 64, 188, 260, 16, 40, 68, 77, 
100,136, 200, 284, 352, 41,101, 242, 262, 342, 301, 313, 341, 
38, 344, 125, 158, 371, 14, 42, 89, 152, 217, 17 , 43 , 58 , 88, 
131, 270, 86, 90, 128, 198, 236, 323, 105, 169, 171; 266; 99;

120, 156, 177, 34, 211, 178 ir 192 .

Ėmė Kyšius
Fcdcralis teisėjas Stone va

kar paskyrė 14 mėnesių kalė
jimo bausmes dviems buvu
siems federaliams prokuro
rams už kyšių ėmimą bu Bege
riu bylose.

Nuteistieji yra Daniel Glas- 
ser ir Norton I. Krteske. Jie 
bandė iškovoti bylos persvar
stymą ir prašė pasigailėjimo, 
bet teisėjas visus prašymus 
metė.
Norėję Sukulti 
Traukini u-

tą Kraujalienę, žmoną žinomo 
vietos piliečio, p. Adolpho Krau-

at

se

18,000

laimėjo

Naujipnu.Acrfie Telenhot<.
Knoedler, kuri iš 

merginų, dirbančių
Męrchendise Mart, 

gražumo koųtestą.

Nelaimės 
Dirbtuvėse

dOtuVės buvo gana iškilmingos. 
Dalyvavo didelis skaičius žmo
nių.

Velionės kūnas buvo pašar 
votas vietos graboriaus koply
čioje, ir skaitlingos minios ją 
ten lankė paskutinį kartą. Per 
visą laiką koplyčioje grojo “var
gonai”, kurie žmonėms begalo 
patiko ir sujaudino iki ašarų. 
Iš koplyčios, 718 W. 18th St., 
velionė Morta Kraujal’s tapo 
palaidota su visomis bažnytinė- 

šv. Kazimiero

Prie Gencvos, III., vielos 
rifas ir federaliai agentai ieš
ko trijų vyrų, kurie buk norė
ję sukulti Northwestern gelž- 
kelio ekspresinį traukinį, “The 
Overland”. Ant bėgių jie už-

lį pravažiuojančio traukinio 
įgula tai pastebėjo ir Stulpą 
nuėmė.

Chicagos Saugumo 
skelbia, kad per vasario mėnė-’m^s apeigomis 
sį, Chicagos dirbtuvėse įvyko kapinyne. Be galo jaudinosi vc- 
199 nelaimės—sunkus susižei- Honės vyras p. Adolphas liau
diniai ir mirtys. Tiek bent pa
čios dirbtuvės ' raportavo. Jų j 
Chicagoj yra iott*, ir samdo 
170,130 darbininkų.

šios skaitlines' apima tiktai 
didesnes Chicagoj pramones.

Į PREZIDENTUS
F. J. BAGOČIUS ............    1,352
W. F. Laukaitis ...........................................................  928
J. Miliauskas ..............    A.............. 270

/ Į VICE-PREZIDENTUS
J. K. MAŽUKNA .................   1,528
V. G. Kerševičius .......................................................... 966

Į SEKRETORIUS
D. PILKA ...................................................  915
M. Vinikas ................................................................... 1,288
K. Michelsonas ............................................................ 286

I IŽDININKUS
K. P. GUGIS .................................................................  1,321
J. J. Bachunas ........................................................... 900
J. Žebris ........................................................................ 278

Į IŽDO GLOBĖJUS
E. MIKUŽIUTĖ ....................:...................................... 1,265
P. DARGIS ................................................................... 1,205
S. Mockus .................................................................... 1,143
J. Brazauskas ..............................  755
J. Januškevičius Jr....................................................... 249
J. K. Urbonas ............................................................... 180

I DAKTARUS-KVOTĖJUS
DR. J. STANESLOW .............................................  1,189
Dr. S. Biežis .... ........................................................... 912
Dr. A. L. Graičunas ...................................................  389

Vakar ir užvakar automobi
lių nelaimėse žuvo sekami 
žmones:

Henry F. Bolterman, 56, iš 
Lombard, III.;

Arthur AValter, 40 metų me
chanikas nuo 4028 N. Fran- 
cisco avenue;

Fred Joiner, 33, nuo 2257 
Maypole avenue;

Hazel Neivman, 24 metų te
lefonų operatorė, 961 Wilcox 
st., Hammond;

Paul W. Murray, 22, radio 
mechanikas, 2454 Lincoln avė.;

Ignatius Czajka, 67, sargas, 
3622 North Avers avenue;

Michael Karakas, AVPA dar
bininkas, 45, nuo 927 Mann- 
heim Road;

Elvis Deen, 21, Hammond, 
Ind., ir

Dolores Kolodziej, 22, nuo 
2240 S. Sacramento avenue. x

Areštai

Išsisukinėjo iš Income 
Mokėjimo”

Išrado Naują Budą 
Gaisrams Gesinti

Daro Pažangą 
Kovoj Su Vėžiu

Chicagos Turint Institutas
. kuriam vadovauja Dr. Lud-j

• Už pabėgimą iš nelaimes 
vietos ir nesuteikimą pagalbos 
žmogui, kurį suvažinėjo, buvo 
suimtas 23 metų Harry Bohne, 
2606 W. 82nd St. Jis sunkiai 
sužeidė 31 metų Lloys Murli- 
ną, nuo 5421 S. Claremont avė., 
priq Halsted ir 55-tos.

Nubausti
• Už neatsargų važiavimą 

automobiliais kalėjimu ir pi
niginėmis pabaudomis sau
gumo teismas nubaudė: 22 
metų Ann Klockany, 1645 
Humholdt bulvaras; Anthony 
Makry, 649 E. 91st Street; John 
Marciniak, 1921 N. St. Louis 
avenue, Frank Croplinski, 821 
S. Hermitage avenue ir Ray 
Sprice, 2757 N. Monticello 
avenue.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Sensaciją Chicagos federa- 
liam teisme vakar sukėlė gar
susis Moe Annenberg, milionie- 
rius laikraščių ir žurnalų lei
dėjas, taipgi savininkas mo
nopolio, kuris teikė žinias ark
lių lenktynių biržoms.

Jisai prisipažino, kad per ke
lis metus nemokėjo, tiek in
come taksų, kiek turėjo mokė
ti, ir sutinka nedamokėtus pi
nigus, kartu ir pabaudas, iš
lyginti. Jis taipgi pasidavė tei
smo mielaširdingumui.

Annenberg turės sumokėti 
valdžiai $5,500,000—nes tiek 
sudaro nedamokėti taksai ir 
įvairios pabaudos už kelis me
tus. Jam be to, gręsia 5 
kalėjimo bausme ir dar 
$10,000 pabauda.

Kartu su Annenbergu
prisipažino ir jo knygvedis. 
Joseph E. Hafner.

Liquid Carbonic Company, 
31 st ir Kedzie avenue, skelbia 
išradusį naują būdą gaisrams 
gęsinti, su pagalba carbon di- 
oxide dujų. Tos dujos tai, taip 
vadinamas “sausas ledas’..

Dujos tiek praskiedžianeios 
deguonį degančioj vietoj, kad 
ugnis nebegali degti ir užgęsta.

Šiandien 2 vai. po pietų dir
btuves rūmuose įvyks naujo 
išradimo demonstracija.

wig Hoktoėn, skelbia, kad pas
kutiniu dviejų metų begyj bu
vo padaryta nemaža pažanga 
gydime vėžio burnoj ir gerk- 1 
lėj.

Gydymui vartojami rontgeno 
spinduliai (X-ray) ir radin
io a s. s .

Remkite tuos, kurie
- garsinasi

metų 
viena

kaltu

Olis Gavo 48,705 
Balsus Nominacijose

Apskričio rinkimų komisija 
vakar paskelbė galutinas ir pa
tikrintas balandžio 
nacijų skaitlines, 
jau buvo paduotos 
nos “Naujienose”.

Iš galutinų skaitlinių pasiro
do, kad A. A. Olis, lietuvis ad
vokatas kuris kandidatavo į 
miesto teisėjus republikonų 
sąraše, gavo 48,705 balsus. Iš 
vir§ «50 kandidatų jisai stovė-

9 d. nomi- 
Kai kurios 
vakar die

Aukščiausias republikonų 
kandidatas Casey gavo 155,525 
balsus, o žemiausias, Loeh- 
wing—13,973 balsus.

NAUJIENŲ
PAVASARINIS

PIKNIKAS
ĮVYKSTA-

LIBERTY GROVE
DARŽE

WILL0W SPRINGS, ILLINOIS

įalis ir du palikti sūnūs.
Ten Daugiau Reikalingi...
P-ia Kraujalienė buvo vietos 

gyventojų mėgiama moteriške. 
Gaila, kad ją mirtis taip veikiai 
išplėšė iš gyvųjų tarpo. Geram 
žmogui, matyti, nėra lemta kiek 
ilgiau pagyventi. Nespėjai, žmo
gus susitvarkyti savo gyvenimą, 
o štai jau ir reikalinga skirtis 
su šeima, draugais, ir pamiršti 

— palikti viską, kas tik buvo 
‘daryta — svajota ir manoma 
nuveikti. Taip buvo su a.a. Mor
ta > Kraujalis, p. Savickiene, p. 
Pužauskiene ir p. Skudiene. Ge
ri žmones, matyt, daugiau yra 
reikalingi anoj pusėj grabo, ne

igti šiame pasaulyje. Lai būna 
joms lengva šios šalies žemelė.

Visi Grįžo Namo.
Čielas “bunčius” aštuonioli- 

kiečių buvo nutraukę pas p. An
taną Zalogėną, 7132 S. Racine 
Avė., pasveikinti jį gimtadieniu. 
Viskas buvo gerai. Linksminta1 
si iki vėlumos, ir, reikia pasa
kyti, kad nei vienas iš “i 
kių” neprapuolė ir visi 
namie rytojaus dieną..

Jurgiams.
Šiandien, rašant šiuos žodžius 

yra 23 d. balandžio — Šv. Jur
gio diena arba,- angliškai ta
riant, St. George. Sveikinu vi
sus Jurgius-Georgius, o taipgi 
ir dar šias ypatas: p-ią Teresą 
Kikas, 644 AV. 18lh St. ir p-ią 
Franciškų Anglickį, 6601 South 
Western Avė. (buvusį 18-tį ir 
gerą “Naujienų” draugą) su 
gimtadieniu. Geriausios laimes 
jums!
Justas Rimas naujam biznyje.

šiomis dienomis vietos gyven
tojas,, p. Rimas, įsisteigė, nuosa
vą dirbtuvėlę, 1909 So. Halsted 
St, CANal 9321, kurioje jis tai
so ir rempdeliuoja naminius ra
kandus, žmogus, nors apysenis, 
bet turi ilgą patyrimą naminių 
rakandų išdirbystėje. Gali dar 
daug ko pasiekti. Jis. iš senu 
rakandų padaro tikrai naujus. 
Reikalui priėjus, pašaukite. Pri
einama kaina. Bynsas

mušiš- 
i buvo

ainiai Naujienose 
n naudą dėlto,
..„cios Naujienos 

naudingos.

VAKAR CHICAGOJE
• Leon E. Cross ir Millon 

J. Utler, kartu ir jų žmonos 
važiavo iš Chicagos į St. Jo
seph, Mich. Prie Garų, susto
jo gasolino stotui pasiimti ga- 
solino. Užsimokėję., abu vyrai 
įsėdo į aiitomobilį ir nuvažia-

Buvo 74 melų amžiaus ir gy
veno ad. 2520 N. Hamlin avė. 
Tarnavo sandelyj už clcVolte
riu operatorių.

vo. Už 60 mylių jie pastebėjo, 
kad užpakalyj, kur žmonos 
sėdėjo, yra nepaprastai ramu. 
Apsidairę, pastebėjo, kad jų 
ten nebuvo. Sustojus prie Ga
rų jos išlipo iš automobilio, o 
vyriškiai apie tai nežinojo ir 
nuvažiavo neapsižiurėję. Ta
rėjo grįžti atgal į Garų.

• Prie M\-tos ir Western 
avenue vagys užpuolė Henry 
IV. Roos, realestatininką ir atė
mė $57. Roos gnvena ad. 2150 
Lincoln Park West.

• Virtuvinio gaso dujomis 
nusinuodijo 55 metų chicagie- 
tė, Anna Palmer, 1673 Pratt 
bulvaras. Ji sirgo ir neturėjo 
pinigų.

>

• Visi namiškiai išsigelbė
jo, kai sudegė A. Hack šeimy
nos butas, adresu 3539 North 
Narragansett avenue, bet sude
gė jų mylima papūga. Nuosto
liai $250. ‘

• Iš Michigan ežero žvejas 
ir nežinomas praeivis išgelbė
jo 50 metų moteriškę, Mrs. 
Emma Gustafson, nuo 471 W. 
25//? Street. Ji arba įšoko arba 
įkrito į vandenį prie. Jackson 
Park sargybos stoties. Žvejas 
buvo Francis Barnoski, gyve
nantis ad. 4548 S. Troy Street.

• Grožio saliona, prie 2842 
Sheridan Road, plaukus betai
sant, mirė 58 metų Mrs. Blan- 
che Davis iš Minneapolis, 
Minn. Ji turėjo širdies liga. Ta 
liga taipgi mirė 76 metų chi- 
cagietė Mrs. Jesse Blinn, nuo 
5349 Ravenswood avenue.

• Prie Benton Harbor, Mi
chigan, automobilio nelaimėj 
žuvo George D. Burdick, karo 
lakūnas iš Chicagos. Jis buvo 
25 metų amžiaus.

• Western - Warehousing 
sandelyj, 323 Polk street, į ele- 
veiterių šulinį įkrito ir mirti
nai susižeidė John Hagelgans.

• Vakar anksti rytą dien
raščio Times redakcijoj buvo 
kilęs gaisras, kuris dalinai su
naikino elektros sistemą ir už- 
gęsino visas šviesas^. Nuosto
liai buvo maži ir laikraštis va
kar po pietų išėjo laiku.

• Adresu 2053 W. 22nd PI. 
buvo atrasta negyva moteriš
kė Martha Wierzchowski. Iš 
žaizdų kūne atrodo, jog ji bu
vo mirtinai nudurta. Policija 
kamantinėja jos vyrą Joseph 
ir nuomininką, Albcrt Ncw- 
man.

Pasiutęs Šuo Sukan
džiojo Aštuonis 
Vaikus

Prie Roosevelt ir Halsted 
gatvių pasiutęs šuo sukandžio
jo 8-is vaikus, lankančius ar
timą pradinę mokyklą. Polici
jai galiau pasisekė jį nušau
ti.

Visi astuoni vaikai yra po 
daktarų priežiūra:

Richard Grcco, 918 Taylor 
Street; Simon Funtes, 1121 
Newberry avenue; Joseph Co- 
villi, 724 South Hermitage 
avenue; Virginia Sanchcz, 
1127 Newberry avenue; Nola 
Lulian, 941 Arthington Street, 
visi 5 metų amžiaus; Dolores 
Savia, 11, 1027 South Peoria 
Street; Michael Di Biaso, 3, 
1103 Newberrv avė. ir Bar
bara Misner, 3, 4735 South 
Halsted Street.

Nauii Lietuvos 
Žemėlapiai

“Naujienose” galite gauti 
naują su sužymėtais vėliau
siais Lietuvos rubežiais žemė
lapį.

šiuos žemėlapius galite nu
sipirkti ‘‘Naujienų” raštinėj už 
40 centų; per paštą—50c.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted Street, 

Chicago, III.




