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NACIU SUSTIPRINIMAI Iš OSLO PASIEKĖ 
TRONDHEIMO

Britanijos kariuomenės dalims gresia ap
supimas Dombas fronte

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
30. — Vokietijos karo komu
nikatas antradieni skelbia žy
mius nacių lamėjimus Norve
gijoje.

Vokiečiai, sako komunikatas, 
paėmė Storeną ir Dombasą. 
Vokiečiai, kurie veržėsi iš pie
tų, iš Oslo srities, susijungė 
su nacių kariuomene, okupa
vusia Trondhcimą.

Ir daugiau. Apie 100 mylių 
į pietus nuo Trondheimo, An-

dalsnes uoste, pietuse nuo 
Trondheimo, ir Namsos uoste, 
šiaurėje nuo Trondheimo. Jie 
mėgino kaip ir apžioti Trond- 
heimą su ten esančiu Vokie
tijos garnizonu, šitos žioties 
pietų linija — sulužo.

Tokie yra Vokietijos prane
šimai.

—X—X—X—
LONDONAS, Anglija, bal. 

30. — Britanijos karo minis
terijos atstovas pripaž’no, jo-
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I ĮSAKĖ FORDUI SUGRĄŽINTI DARBĄ 
94-MS DARBININKAMS

WASHINGTON, D. C., bai. 
30. — Nacionalinė Darbo San
tykių taryba antradienį išnešė 
sprendimą, kuris liečia Fordo 
kompanijos Įmonę St. Louis 
mieste. Čia 1937 metais Įvyko 
streikas. Darbininkai reikalavo 
pripažinti jų uniją.

Streiką darbininkai pralak 
mėjo, daugiau nei šimtą strei- 
kierių konjpanija pavarė iš dar
bo.

Antradienį Darbo Taryba

pareiškė, kad Fordo kompanija 
nusikalto Darbo Santykių Įsta
tymui. Ji Įsakė kompanijai su
grąžanti Į darbą 94 pavarytus 
darbininkus ir sumokėti jiems 
algą už tą laiką, kurį jie buvo 
pavaryti iš darbo.

Be to, Darbo Taryba Įsakė 
Fordo kompanijai panaikint 
jos dominuojamą uniją “Li
berty Legion of America” ir 
pripažinti reguliaria uniją 
(C.I.O. dalį).

CHAMBERLAIN NEKALBA APIE KAM
PANIJĄ NORVEGIJOJE

uoste, sąjungininkaidalsncs
išlaipino savo kariuomenę Nor
vegijoje. Iš čia eina geležinke
lis j vakarus, Dombaso link, 
o nuo Dombaso geležinkelis ei
na šiaurėn Į Storeną.

Britai kontroliavo geležinke
lių liniją iki Storeno. Dabar 
ta-p Storen, kaip ir Dombas 
pateko Į nacių rankas.

Britams tenka trauktis at
gal, Į vakarus, Andalsnes link. 
Kai kurios^Brita^ijos kariuo
menės dalys, ųtyn^įomą^ gali 
būti apsuptos.

gei Storen perėjo i vokiečių 
rankas. Vokiečiai veržiasi nuo 
Storeno pietų link, ir jau pa
siekę Opdal, pusiaukely tarp 
Storeno ir Dombaso.-

Iš karto karo ministerijos 
atstovas pareiškė, kad dar 
Dombas likimas nežinomas. Jis 
tačiau davė suprasti, kad Dom
bas — Storen sektore yra ap‘e 
10,000 Britanijos kariuomenės. 
Pavojus susidarė, kad vokie
čiai gali šitą kariuomenę ap
supti ir gal būt bent dalį jos 
jau apsupo. Britams teksią 
smarkiai kovoti, norint sulau-

Britanijos ir Rusijos 
derybos nutrukusios

KARO ŽINIŲ 
SATRAUKA

Pasigenda ledo kai 
nu vandenyne

operacijas Tįrortdheimo fronte, 
išlaipino savo kariuomenę An-

si traukti Į vakarus, Andalsnes 
bazės link.

Reikia policijos lei 
dimo taksikebą 

paimti

Franco nesutinkąs 
pulti sąjungi

ninkus

LONDONAS, Anglija, bal. 
30. — Prieš kurį laiką prasi
dėjusios Britanijos ir Rusijos 
prekybos derybos užsikirto, 
kalba asmens, kur’e turi arti
mų ryšių su Britanijos užsie
nių reikalų ministerija.

Anglai pagrinde nori, kad 
rusai neeksportuotų į Vokieti
ją tų produktų, • kuriuos pra
leis į Rusiją sųjūngipinkų blo-

Ru- 
sija sumažintų savo 
į Vokietiją.

Rusija, sakoma, 
neeksportuoti gautų
nių produktų, bet laikosi nu
sistatymo, kad jos vienos biz- < 
nis yra, ar ji ką nors iš savų, 
naminių produktų eksportuos į 
Vokietiją ar neeksportuos. j

eksportus

sutinkanti
iš užsie-

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
30. — Gasolino trukumas Ber
lyne vis skaudžiau jaučiamas. 
Jeigu žmogui reikia kur va
žiuoti urnai ir pasamdyti ke
lionei taksikebą, tai tas žmo
gus, vyras ar moteris, turi at
silankyti Į artimiausią polici
jos stotį ir čia gauti leidimą 
taksikebui nusamdyti. Taksi
kebą nusamdyti bus leista, jei
gu policijos kapitonas manys, 
kad reikalas iš tikrųjų svar
bus yra.

Sąjungininkų lėktų 
vai skrisiu per 

Atlantą
30.OTTAWA, Kanada, bal.

— Kalbama, kai kurie pasta
tyti Jungt. Valstijose ir Ka
nadoje bombonešiai skris per 
Atlantą į Angliją, jeigu sąjun
gininkams skubiai prireiks lėk
tuvų.

Iki šiol karo lėktuvai iš Ame
rikos buvo gabenami laivais Į 
Europą. Bendrai karo lėktu
vams skridimas per Atlantą yra 
pertolimas. Tačiau nauji, vė
liausia pastatyti Amerikoj bom
bonešiai gali pasiekti Angliją 
iš Newfoundlando, kalba avia
cijos ekspertai.

PARYŽIUS, Francuzija, 
30.

bal.
Gaunami čia praneši

mai sako, kad Hitleris ir Mus- 
solinis kvietė Ispanijos dikta
torių Franco ateiti jiems tal
kon ir kartu užpulti britus ir 
franeuzus Gibraltare. Už talką 
Italijos ir Vokietijos d ktato- 
riai prižadėję Ispanijos dikta
toriui Gibraltarą. Bet šis at
sisakęs juos paremti.

šitie pranešimai betgi oficia
liai nepatvirtinti.

Grau San Martin vėl 
kandidatuota Į Ku

bos prezidentus

fede-
pra-

Rusiją “proteguo 
jauti” Švediją

bal. 
šve- 
esąs 
kai-

HAVANA, Kuba, bal. 30. — 
Pereitą savaitę kandidatas į 
Kubos prezidentus, Grau San 
Martin, pareiškė, kad jis iš
traukė savo kandidaturą. Jam 
ištraukus kandidaturą, pulk. 
Batistą, irgi kand:datas Į pre
zidentus, pasiliko be stipraus 
oponento. Tačiau antradienį 
pranešama, kad Grau San Mar
tin sutikęs vėl kandidatuoti.

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
30. — Karo vadovybė praneša, 
kad Vokietijos jėgos pietų Nor
vegijoje padarė kontaktą su to
mis jėgomis, kurios laiko sa
vo rankose Trondheimą. Na
ciai paėmę Dombas ir Storen. 
Britanijos pranešimas pripažį
sta, kad sąjungininkų padėtis 
esanti sunki ir kad vokiečiai 
paėmė Storeną.

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
30. — Apskaičiuojama, kad są
jungininkų kariuomenes yra 
Norvegijoje apie 25,000. Tik
rai nežinoma, bet numatoma, 
jogei vokiečiai Norvegijoje tu
ri dvigubai daugiau kariuome
nės, o ir geriau apginkluotos, 
negu sąjungininkai. < ./ 

---X---X—X--
LONDONAS, Anglija, bal. 

30. — Londone pesimistiškai 
žiūrima į sąjungininkų padėtį. 
Reiškiami net patarimai jiems 
pasitraukti iš centralinės Nor
vegijos į šiaurę ir čia sukon
centruoti savo, jėgas. 

-- X-~X-- X--
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

Vokietijos submarinai, 
operuoią Skagerrake, paskan
dino du ar tris sąjungininkų 
submarinus, sako- nacių prane
šimai antradienį. Viso Skager
rake jau žuvo 13 Britanijos 
submarinų.

—x—x—x—
Anglija, bal.

T Rusija painformavo Lon-

BOSTON, Mass., bal. 30. — 
Tarptautinis patrulis, kuris 
Įspėja laivus apie buvimą ledų 
kalnų Atlante, Įsakė pakraščių 
sargybos laivui Chelan plaukti 
Į šiaurę ir ieškoti tų kalnų.

Tarptautinis ledų kalnų' pa- 
trul'avimas tapo Įsteigtas po 
Titaniko nelaimės 1912 me
tais.

Paprastai ledų kalnai atplau
kia pasiekia'’ •'pre
kybos laivų kelius kovo mėne
sį. Bet šįmet jų iki šiol dar 
nematyti. Taigi laivas 
pasiųstas nustatyti, jei 
ledų "kalnų sulaikymo 
tis.

LONDONAS, Anglija, bal. 
30. — Pranešimus, kad sąjun
gininkams yra sunku su vo
kiečiais Norvegijoje kariauti, 
Britanija pasitiko tyliai. Val
džios atstovai duoda suprasti, 
kad kova su vok'ečiais nepa
liaus. Matomai tokia pat nuo
taika dominuoja ir Anglijos vi
suomenę.

Kalbėdamas parlamente an-

tradienį, premjeras Chamber- 
lain pareiškė, kad jis mano, 
jogei naudos nebus visuomenei 
iš pranešimo apię kampaniją 
Norvegijoje, taigi tokio prane
šimo nedarysiąs.

Karo ministerija irgi neat
siliepė į Vokietijos skelbiamus 
laimėjimus. Kitaip tariant, ne
patvirtino jų ir nenuginčijo.

Chclan 
galima, 

prieždas *

Naciai pavartojo J 
Valstijų vėliavą už
puldami Norvegiją

Texas delegacija ne
kovos prez. Roose- 
-velta* kandidatūros/
' WASHINGTON, D. C., bal. 
30. — Vice-prez. Garnerio ir 
prez. Roosevelto atstovai susi
tarė dėl Texas valstijos dele
gacijos į demokratų konvenci
ją Chicagoje. Delegacija susi
darys iš Garnerio kandidatū
ros rėmėjų. Bet ji nekovos, 
nedarys kliūčių judėjimui no
minuoti prez. Rooseveltą tre
čiam termnui.

PARYŽIUS, Francuzija, 
30. — Vokietija nepuolanti 
dijos todėl, kad Stalinas 
priešingas tokiam' žygiui,
bama politiniuose Paryžiaus 
rateliuose. Esą, ir švedai pana
šią nuomonę reiškią, privačiuo
se pasikalbėjimuose.

Manoma, Stalinas ir Hitle
ris yra padarę susitarimą, ka
da nors Lenkijos draskymo lai
ku, palikti Švediją nekliudytą, 
kaipo buferį tarp Rusijos ir 
Vok’etijos.

Tačiau šitos kalbos yra ne
oficialios.

Išvaikė Vokietijos 
laivų konvojų

30.LYSEKIL, Švedija, bal.
— Konvojų . iš 12-kos laivų, 
kaip manoma, vokiečių, pirma
dienio vakare Skagerrake už
puolė priešų laivai — Švedijos 
pajūrio gyventojai praneša 
tradienį. Konvojaus laivai 
vo išskirstyti.

an- 
bu-

LONDONAS, 
30 
doną, kad ji sutinkanti svar
styti Britanijos ir^ sovietų pre
kybos sutartį, bet nenorinti pri
imti Britanijos sąlygos, kad so
vietai sulaikytų eksportus Į 
Vokietiją. 

—X—X—X--
LONDONAS, Anglija, 

Tarpe sąjungininkų
riuomenės Norvegijoje yra 
kų ir čekų legionieriai.

WASHINGTON, D. C., bal. 
30. — Norvegas jurininkas, 
priesaiką .sudėjęs liudija, kad 
jis parode kelią Vokietijos pro- 
vizijų laivui Jan Wellem įplau
kti į Narviko uostą. Bet Vo- 
kieti jos laivas plaukė Jungt. 
Valstijų vėliava prisidengęs. 
Kiti išmalevoti ant vokiečiu 
laivo ženklai irgi rodė, jogei 
jis priklauso Jungt. Valsti
joms.

ŠĮtą. pareiškimą padarė Nor
vegijos parlamento prezidentas 
Kambro. Jungt. Valstijų užsie
nių reikalų departamentas ty
rinėja kaltinimą. Jungt. Valsti
jų įstatymas draudžia sveti
moms valstijoms vartoti Ame
rikos vėliavą.

Lenkai ir čekai Nor
vegijoje

bal.LONDONAS, Anglija, 
30. — Reuters, Britanijos ži- 
n’ų agentūra, praneša, kad tarp 
sąjungininkų kariuomenės, iš
laipinamos Norvegijoje, yra 
lenkų ir čekų legionieriai.

Pasak Reuters, Vokietijos 
kariuomenė taipgi gabenama į 
Norvegiją, bet vokiečių nespė 
jama atgabenti taip greitai, 
kaip kad atgabenami sąjungi
ninkai.

Ar moters gali būti 
pilnateisiais ku-

K:. . .. ^ nigais
ATLANTIC CITY, N. J., bal. 

30. — Metodistų bažnyčioje 
moterys iki šiol galėjo būti ku
nigais. Bet jos neturėjo tūlų 
teisių, kurias vyrai turi. Da
bar laikomoj metodistų konfe
rencijoj iškeltas klausimas, ar 
neduoti moterims kunigams 
pilnų teisių.

Vengrija Įspėjo 
Slovakiją

BUDAPEST, Vengrija, bal. 
30. — Vengrija Įspėjo Slova
kiją, Vokietijos protektoratą, 
kad ji nesidrovės apginti savo 
“garbę”, jeigu Slovakija neres
pektuos vengrų kilmės gyven
tojų teisių.

30.
bal. 
ka- 
len-

Vokiečiai Narvike 
silpnėja

Du Britanijos sub
marinai žuvę

Francuzijos valtys 
išplaukė Į Turkiją
BUCHABEST, Rumunija, ba

landžio 30. — Francuzijos lai
vai Vilkėjai (tugs) ir baržos 
(didelės valtys), kursavę Du
nojaus upėje, išplaukė Į Istan- 
bulą, Turkijoj.

LONDONAS, Anglija,

Atmušė vokiečių 
ataką Steinkjer 

sektore

Švedija paskelbė už 
traukianti didelę vi 

daus paskolą
STOCKHOLM, Švedija, 

30.

30

Chicagai ir 
ralio oro biuras 
našauja:

Apsiniaukę; žymiai šalčiau; 
gal bus lietaus; saulė teka 5:47 
v. r., leidžiasi 7:47 v. v.

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
30. — Norvegijos radijo sto
tis praneša antradienį, kad vo
kiečiai Steinkjer sektore, šiau
rėje nuo Trondheimo, nelauk
dami sustiprinimų, užpuolė są
jungininkus. Jų ataka atmuš
ta. Vokiečiai turėjo gan dide
lių nuostolių.

bal.
Švedijos valdžia paskel- 

užtraukianti 500,000,000 
kronų vidaus paskolą. Mano
ma, paskola bus sukelta grei
tu laiku. Karalius Gustavas nu
pirko paskolos bonų' UŽ 250,000 
kronų, sosto impėdinis Gustfcv 
Adolf už 50,000 kronų. Perka 
tuos bonus ir paprasti šalies 
piliečiai.

OTTAWA, Kanada, bal.
— Jeigu sąjungininkams sku
biai prireiks daugiau karo lėk
tuvų, tai Amerikoj pastatyti 
bombonešiai skris per Atlantą 
iš Newfoundlando į Angliją.

Rooseveltas vyksta 
į Norvegiją

LONDONAS, Anglija, 
80. — Majoras Kermit Roose-

bal.

STOCKHOLM, Švedija, 
30. t— Vokiečių garnizono 
vike artilerija sudaužyta, 
ciai laikosi kulkosvydžių
tose pagal Naryiko fijordą. Ke
liamas klausimas, kaip ilgai 
pajėgs laikytis.

bal.
Nar- 
Na- 

guš-

bal.
30. — Admiraliteto pranešimas 
antradienį sako, kad du Brita
nijos submarinai, Tarpon ir 
Sterlet, nesugrįžta ilgą 
namo ir kad tenka juos 
tyti kaip žuvusius.

laiką 
ska-

Tornado užgavo 
Pontiac, III.

PONTIAC, III
Viesulas (tornado)/
nuo Delavan į Pontiac, pirma
dienio pavakary užgavo pasta-

bal. 30. — 
slenkęs

Moratoriumas pa 
skelbtas Norvegi 

jos skoloms
2 - ----------- \

STOCKHOLM, Švedija, 
30. — Norvegijos valdžia 
skelbė moratoriumą visoms 
lies skoloms. Moratoriumas 
skelbtas laikotarpiui nuo
landžio 16 d. iki gegužės 19 d. 
1940 m. Be to, valdžia paskel
bė, kad Anglijos ir Francuzi
jos p’nigai turi teisę cirku
liuoti Norvegijoje.

bal. 
pa- 
ša- 
pa-

velt, buvusio Jungt. Valstijų rą.jį miesteli ir jo apylinkę. De- 
prezidento Theodore Roosevet- vyniolika žmonių sužeista, vie
tų sūnūs, vyksta j Norvegijęnas ukinmkas užmuštas. Žalos

"Iturtui padaryta apie $100,000.
y

su vokiečiais a‘kariauti.

t AL1& •.» &

KAUNAS — Ledams išėjus 
Nemune ir Neryje, laivininky
ste upėmis prasideda jau nuo 
balandžio vidurio. Pirmasis 
laivas Nemunu Į Jurbarką jau 
išplaukė balandžio 9 dieną.

“Naujienų” Pinigų 
Siuntimo Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vekaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po
piet



NAUJIENOS, Chicago, UI.
St. Miščikas-žįemys

Suomijos karą laikinai užbaigus
(Musų specialaus korespondento)

Tą pačią dieną, kuomet ga
vau tuos “NAUJIENŲ” nume
rius, kuriuose tilpo mano ątrąjp^ 
snis “Nuo Lęnkyos iki Suomi- 
jjos”, pirmos telegramos prane
šė, jog derasi rusai su suomiais.

Minėtame straipsnyje nuro* 
džiau, kokios pasekmės gali bū
ti rusams šio kąro, nors nė mi
nulei tame straipsnyje neabejo
jau, jog suomiai bus nugalėti.

Bet minėtame straipsnyje pa
sakiau, jog rusai apsiskaičiavo, 
apsiskaičiavo tiek kariniai, tiek 
politiniai ir jiems šis karas, 
dargi laimėjus — bus savotiš
kas pastūmėsimas į bedugnę 
nuo kaino, ant kurio jie stovi

suomių' ir niekad jų savo drau 
gaiš neskaitys, bet tik kaip kai
myną, su kuriuo laikinai reikia 
susitaikyti.

^8 viso to butų maža, suo- 
aūai, žinodumi^ jog rusąi nė žo
džio žmonės, b0 vylingi, anot 
lietuvių: ''gudas mėgsta iš pa
sijų kandžioti ir pulti” taikos 
sutartimi netiki ir visų pirma 
ruošiasi smįaryli gynimosi su
tarti su savo kaimynais, tiesą, 
taip pat negarbingai pasielgu
siais su ja karo metu.

Suomiai iš pirmos taikos die
nos davė suprasti visam pasau
liui ir dargi savo vakarykštėms 
ginklo priešams, jog kova dar 
nepasibaigė, ji tik pertraukta.

rodžiau, jog suomių-rusų karas

ryta taika mano žodžius patvir
tino.

Bet karas užsibaigė, suo
miams buvo padiktuota gana 
sunkios taikos sąlygos, kurias 
jie turėjo priimti, bet tuo dar 
suomiai neparblokšti, jie tik su
žeisti.

gali maža valstybė padaryti bū
dama pasiryžus, būdama vie
ninga, o vieninga ji gali būti tik 
tuomet, kuomet jos piliečiai lai
svi, patys valdosi.

Suomiai šią taikos sutartimi 
neprarado nepriklausomybes, 
rusai neįstengė jų nužeminti ir 
suomiai kalba šiandien lygiai 
taip drąsiai, kaip narsiąi gynė
si nuo vergijos nešėjų.

Suomiai atidavė dalį savo te
ritorijos, liet pasiliko priešais, 
nepadarė jokios juos žeminan
čios draugiškumą sutarties ir 
drįsta atvirai pasakyti, jog ru
sai buvo ir pasiliko priešais

tų vargėjams, kaip girdėjome 
kitose Pabaltos valstybėse po 
“draugiškumo** sutarčių, suo
miai neslepia savo neapykantos 
rusams ir nemano rusams nei 
komplimentų sakyti, nei nudilo-' 
ti pasidavimą. Suomiai garbės 
neprarado.

Rusų-suomių taika smarkiai 
skiriasi nuo tų taikos ar pagro
bimo sutarčių, kurias diktuoda
vo pavergėjai paskutiniu laiku 
savo mažiems kaimynams. Gįąl 
keista, bet faktas, jog Suomija, 
pralaimėjus karą su Rusija, sto
vi nepriklausomybės atžvilgiu 
daug aukščiau, negu mes atga-

vergta ir tos teritorijos, dalys, 
kurios atiteko rusams, nesiskai
to suomių, bet už tai rusai nie
ko negali sakyti suomiams dėl 
jų vidaus politikos. Pabaltės 
valstybės neteko nepriklauso
mybės, gi suomiai neteko tik 
teritorijos dalies. Tai didelis 
skirtumas labai charakteringas 
faktas. '?* t

Suomiams Stalinas siūlė ge-
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resnę taiką, buvo sutikęs nerei
kalauti tięk teritorijos, kiek vė
liau pareikalavo^ bet už taį pra
šė, kad suomiui pasirašytų 
draugiškumo sutartį su Rusija 
ir tuo pademonstruotų pasau
liui, jog visai sumušti. Bet suo
miai su tuo nesutiko, jie geriau 
priėmė sunkesnes taikos sąly- 
gas, bet už lai neprarado savo 
garbės, kaip nepriklausoma vai' 
stybė. Užsįenio politikoje jj pa
siliko laisvą gynimosi atžvilgiu, 
norą pasižadėjo nieko nedaryti, 
kad vęl iššaukti kąrą, bet lm 
jau ateities klausimas, svarbiau
sias faktas tas, jog suomiai ne
pasirašė jokios karo sutarties su 
savo priešais, nepasižądėjo, savo 
vakarykščių priešų gintį, kaip 
tai padarė kitos mažos vąlsty* 
bės su tą pačią Rusija arba Vo
kietiją.

Visą tai parodo, jog rusai 
suomių karą nelaimėjo, jie ly
giai, kaip suomiai, nutraukė 
karą, nes gręsė jis išsiplės R, gi 
karo įšsjplėtimąs, kuip suo
miams, taip tuo labjąu rusams^ 
nieko gerų nežadėjo, priešingai, 
dar suomiams š'uo atžvilgiu bu
vo geriau, negu rusams, nes jie 
tęsdami karą, galėjo gal'laiki
nai c|augiąu netekti teritorijos, 
negu dabar, bet gauti daugiau 
ateityje, gi r ąsai galėjo laukti 
tik prąląimėjimo.

Labai kįaįdįugąi galvoja tie, 
kurie mano, jog rusai suomių 
karą laimėjo, priešingai, ,f akli
nai jie jį pralaimėjo ir kad tai 
geriau suprastume, pažvelgsime 
į karo eigą ir ypač paskutinius 
įvykius, kurie baigėsi taikos su
tartimi.

• NAVJIENŲ-AC^E Tolepho,to
MAPISON, AVIS. — Prof. 

WįUiam E. LeQUttr<U ątstu- 
ino fnbiįos ąuką (bijosi to
linu nuo nąm^ nueiti), ir 
vėl apsivedė šd Cluu’loįtte 
Gili, kurį uuo jo buvo atsi
skyrusi 1924 lų.

Statyti, bet visgi nę tokius, ku
rie suomiams nepriimtini. Reiš
kią derybose buvo yibos reika
lavimuose, nes jei rusai butų į- 
stengę užimti visą Suomiją, bu
tų nęstątę Uloniškus reikalavi
mus, bet negalėjo daugiau rei
kalauti, kiek suomiai daugiau
sia gulėjo nusileisti. Tai paro
do, kad rusai visiškai karo ne
laimėjo, nes suomių neokupąvo, 
nors tai žadėjo padaryti ir dar
gi neįstengė įšreikalauli iš Suo
mijos begėdiškos, suomius že
minančios taikos. ,

Maža to, reikia nepamiršti, 
jog taiką pasiūlė suomiai anks
čiau. Tad jei jie buvo toki gė
rį, tad kodėl nesiderėjo, kuo
met suomiai siūlė per radijo? 
Tuomet jie apie jokias sąlygas 
nenorėję kalbėti, nes buvo tik
ri, kad užims, bęt kuomet pa- 
lųatė, jog riešutas gan kietas, 
sutiko taikytis. Tad kas nusiže
mino. ar suomiai ar rusai?

Visą šįta tik patvirtina, jog 
aš nei kiek nesuklydau savo 
istraįpsnyje “Nuo Lenkijos iki

Trečia'dien., gegužės 1, 1940
visgi suomiai priėmė tokias sun
kias sąlygas? Todėl, kad jie vi
są laiką norėjo susiderėti, bet 
nenorėjo nusileisti nežinodami 
kaip jų kaimynai pasielgs ir ne
tikėdami, jog rusai visgi drįs 
pulti suomius ir tuo pasirodyti 
prieš pasaulį lokiais pat, dar 
bjauresniais, negu hitlerininkai. 
Kuomet suomiai pamatė, kad 
visgi rusai nei kiek nesiskaito 
ir jau nutarė nusiimti kaukę, 
pradėjo šaukti taikos ir be abe
jo bųtų priėmę rusą sąlygas, bet 
rusai jau nenorėjo. Šį kartą ru
sai pamatė, kad jie per toli nu
ėjo, gi suomiai, jog kova nely
gi (jos lygumu ji niekad neti
kėjo) ir priėmė pakenčiamiau- 
sias sąlygas, sąlygas, kurios 
mažina teritoriją, bet ne garbę.

(Bus daugiau)

Tel. YARDS 3146
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. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST

Dr. V. E SIEDLINSKi
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šešta dieni
4631 So. Ashland Avt

Tel. YARDS 0994
Aatrad., Ketvirtad. Peuktadien.
4143 So. Archer Avė

Tel. LAFAYETTE 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 46«5 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
Mrs. A. K. JARUSZ

PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.
;sąi apsiskaičiavo.

Nemenkesnę tiesą pasakiau 
įsavo ankstybesniuose straips- 
muose tvirtindamas, jog rusai 
'bijo susikibti su Vakarų demo
kratinėmis valstybėmis, nes tai 
butų jai pražūtis. Taika su Suo
mija parodė nepaprastą rusų 
silpnumą ir baimę. Rusai tol

valdžią, kurią novs grupę žmo
nių, kuri pati \p^Šįskelb,ė, bet 
Terioki valdžią ne Suomijoje 
atsirado, bet b.uyd įš Maskvos 
atvežtą ir dabąr vėl pašalintą.

Tai turi suomiai sau užsiskai- 
tyti kaip laimėjiiii^. Visai* kito
niškai butų išrou&iūs taikos su
tartis, jei rusąi butų iš suomių 
pareikalavę tik tiek, kiek reika
lavo anksčiau, bet pastatydami 
didesnius reikalavimus palys 
parodė vįsam pasauliui, jog ga
lėjo, didesnius reikalavimus pa-

AKIU SPECIALISTAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadi* 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai
kol anie daug menkesni už juos, 
bet vos Stalinui gręsia pavojus 
susikibti su sau lygiu, “Vyrai, 
į krumus!”

Kai kas gali sakyti, bet kodėl

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—‘9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

II.
Kuomet skaitai dabar “Izves- 

tiją”, “Pravdą” ir kitus rusų 
laikraščius po sutarties su suo
miais, dargi biauru. Stengiasi 
kaip gali įrodyti šiandien pasau
liui, jog jie niekad nenorėję 
suomių pavergti, visuomet no
rėjo turėti šalia nepriklausomą 
Suomiją, nors visai, ųpsęniai 
šaukė, katį su faši^įųę .Siųąniją 
niekuomet nesideves ir fašistus 
nušluos nuo žemės paviršiaus 
su maršalu Mannerheimu pry- 
šąkyję, bet staiga pradėjo derė
tis,

Bet nebūkime įvykiams už a- 
kių ir iš eilės panagrinėkime 
kas buvo ir kas pasidarė.

Kuomet dar vyko derybos 
tąrp suomių ir rusų prieš karo 
prądžią, rusai pakankamai me
lavo ir buvo tikri, jog suo
miams nusileidus, jie juos su
dirbs labai greitai ir už lai ne
susiderėję ir norėdami bent kuo 
pridengti gėdą, nors tuo dar 
bjauresniais pasirodė, paskelbė 
naują Suomijos valdžią ir pra
nešė dargi Tautų Sąjungai, jog 
rusai nėpripąžįsta. jokios kitos 
valdžios, kaip esančią Terioki 
miestelyje.

Ir kuomet suomiai, visgi, ge
rai suprasdami, kad negalės il
gai atsilaikyti prieš rusus, pa
prašė per radijų iš rusų taikos, 
rusai išdidžiai atsakė, kad jie 
nekūriau ją, bet tik padeda val
džiai vykdiiVi sutartį, tuo dar 
kartą patvirtindami, jog Suomi
jos, valdžia pripažįsta tik Terim 
kio, valdžią sutvertą iš rusų val
dininkų suomiškos, kilmes.

Tuomet suomiams neliko jo
kio kilo kelio, kaip kariauti.

Bet kur gi dabar liko ta Te
rioki valdžia? Kodėl rusai, val
stybė, kuri turi 180 mil, gyven
tojų neįstengė priversti suomių 
pripažinti jų pastatytą valdžią, 
o dar juo labiau, kuomet apie 
taį paskelbė visame pasaulyje? 
Ąr tąi laimėjimas?

Kaip dabaę gali 
Rusija pasaulyje jr 
ta sutartis padaryta 
valdžią?

Tokios gėdos dar nęąpturėjo 
nė vieųa valdžią. Įtąląi ir vokie
čiai iš karto, pripažino Ispanijoj 
Franką U savo jėgomis jį visgi 
prie ląimėjjino privedė, bet ru- 
sąj sutvėrė savotišką Franko ir 
pagaliau jį apleido. Ar gali bu- 
tį grąžte tragikomedija ir di
desnį sau patiems kirtimas į 
ąuląusį? Butų dovanotina, jei 
rusąi butu pripažinę suomių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBŲLANCE

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite Musų radi® programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiai*, ▼»!. ryto i* W. H. L P. stotie* (1488 K.) 

ra POVILU tALTIMIERU.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Laidotuvių Direktoriai LIETUVIAI

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS* 7299.

Tel. Office’4 Wentworth 6330 
Raz, Hyde P ark 3395 

Dr. Susanna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted SL

Valandos—1—4 po pietų. 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir s u bato mis.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th S t., netoli Morgan S t .

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

st.

Adresas.

Miestas ir valstija.

pasirodyti 
kpr (laba? 
su Tcrioki

1834 
3305

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

2400 WJ5ST MADISON STREET 
VąL 1 Iki 3 po pietų, 6 Iki 8 vak- 

Telefonas SEELEY 7330
Namu telefonas Brunrartek 0597

i r

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemloek 6699 A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn 

Room 123Q 
Ofiso tel. CENTRAL

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

T

,.4',

.1

■t

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valanaos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

-T"... ......’... . '■ ■ . .................................... ..... ................... ....

, L. J. ZOLP Pitone Yąrds 0?81 
1646 West 46ih Street

S. P. MAŽEIKA
3310 Lity^nicą Avęųue ’

J, MULEVIČIUS
4348 S,, ęalifprnia Ąveųne Phone Lafayette 357?

ANTHONY B. PETKUS
6834 Sa. Western Avė. Phone Grovehill 0142
141(Į Sąųth 49th Gourt, Cicero Phonę Cicęro 2109 

■ '■ r 1  —" ............................ .. "v  —

ADVOKATAI
K.P.GUGIS 

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

Telefonas YARDS 8818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutarti

P. J. RIDIKAS
33M. Su. hąlsted Street YARDS 1419

COPR. I9M; HttDJACRAFf ŠERVCE, INC ______

FILET CLOTH PATTĘRN 3385
No. 2285 —• Mėgsta staltiesė.

—- ——• •■’r
I NAUJIENOS NEEŲLŲCRAFT p^pt.

! 1739 Sek Halsted SL. Cbiotffo, HL

čia įdedu 10 ceątų ir prašau atsiųsti mąn Pavyzdi No

I Vardas ir pavardė.

Diduma turi radijus ir šildytuvus.

W1LLIĄM FEYERBEND 
7711 STONY ISLAND AVENUE 

VISUOMET ATDARA

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
iiųųiiŲiUU."WV.u.oi.iiŲųi>io,

imiiiiUiiiiiiBiHiiiiiiiiiiiimiiti

Ambųlance 
Patarnavi
mas Diena 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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.

No. 2285

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

Yards 1139 
Yarda U38 

........     9 111 ............................................   . ■ 1 v- i

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

i,. —... —  .............. . '     ——-
ALBERT V. PETKUS

4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tek 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 CLAREMONT AVĖ.

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

Nuo
4 vai. popięt ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

L jV

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
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TRYS RIEBUS 
TAŠKAI

/ (žinutės su daugtaškiu...)
• Kauno miesto muziejuje 

tarpe kitų senų paveikslų esa
mąjį “Nukryžiuotąjį” velionis 
Tumas Vaižgantas buvo spau
doje ‘apkėlęs” bene Rubenso 
kuriniu (originalu) esant. Ta
da—“gręsė” pusantro milijono 
litų ar daugiau jo kaina...

• Bene dėka to palies “dei
mančiukų ieškotojo” (tuo jis 
pasižymėjo—iškeldamas “nau
jus autorius) spaudos jaudin
tas! ir dėl originalumo pagar
sintosios stebuklingąją Dievo 
Motinos paveikslo Pažaislio 
vienuolyne pas Kauną. Gręsė 
“italu meisteryste” (tam pa
veikslui), — ypač, kad italai 
meisteriai ir šį puošnųjį Lie
tuvos dicvnamį statė...

• Neperilgai, bet nepapras
tai vešliai ėjusi savaitinė Kau
no "Banga" buvo užsimojusi 
duoti eilę istoriškų meniškų 
Kauno bažnyčių aprašymų. Iš
spausdino apie garsiąją ‘ša- 
ritkų” bažnyčią, Jėzuitų (— 
kur stovėjo arkliai prancūzų 
karo metu..), ctc. (“Banga” 
mirė...).

Cor. 63rd and Justino

BERGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

malevų, Hienų poplerfaug Ir lansrrj fiehlų. 
Ateikite i didžiąją krautuvę prie Justine 
OlvėH kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdinę knygą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BĖRO- 
MAN'S naujuoju Lengvam, Budžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI

Eu-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėm maleva.
Kss-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnlšas gerui dėvisi ir nesičė- 
mėja baltui vandeny. 5* "f

GALIONAS .......  .... I «VW
Popierių Valyklis arba II. R. II. po Be 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir šeSta- 

dieniais iki 0 P. M.
Tel. PROSPECT 3110

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

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

Buenos Aires, Argentina.

STATOME NAUJUS

MURINTUS ABBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS

' • Prancūzų karo metu nuo 
Meno Mokyklos (dabar) kalno 
pliekė patrankos... Ten pasta
tytoji (Murlionies galerija (per
kelia į Vytauto Didžiojo mu
ziejų—patalpa palikta Meno 
Mokyklai) buvo iš plytų; ku
rios imtos sugriovus vieną iš 
Kauno tortinių pastatų...

• Rusų rašytojas emigran
tas, Minslovas, parašęs roma
nų apie Lietuvos praeitį, savo 
knygoje “Negyvųjų sielų ieš
kant (rusiškai) aprašė savo 
“odisėją” po senus Rusijos 
dvarus, meno brangenybių ie
škant... Savo dienoraštyje iš 
karo melų autorius (bolševikų 
priešas, karininkas “balta
gvardietis”), apraš y d a m a s,

■ kaip jam teko galvatrūkčiais 
nešiotis iš dvaro Suomijoje su 
likusiais neišparduotais (pus
velčiui...) meno kuriniais, (ku

prių buvo dešimtys vežimų...), 
; pažymi faktų, kad anų motų 
■suomiai tautininkai buvo daug 
žiauresni už “raudonuosius” 
suomius...

—Pa Ii t ra Tepti ifca ii ė.

ŠIS TAS
Leonardo da Vinci iškilimas

Tokia Kenneth Clark'o kny
ga išėjo iš Yalc universiteto 
paskaitų. 'Paveiksluota. Esanti 
geriausia anglų kalb'a apie tai 
parašytų.

Dailininko knyga—"Pro Ki
nijos sieną", labai gerai verti
nama, jo iliustruota, yra Gra- 
ham’o Peek’o, kuris prieš 3 
metus nuvykęs pateko į karo 
sūkurį... — Kitas dailininkas, 
portretistas, Philip Steegman, 
parašė kelionių knygą iš Indi
jos, (“modelių” ieškant).

Knygos Meno Parodoje*.

Su vand. dažų paveikslais 
Bostone pasirodė —David Mc- 
Cord.

"Pinoccio" levas buvo Col- 
lodi (slapyvardis): Carlo Lo- 
renzini, (g. 1826). Tas, dabar 
išgarsintas Amerikos piešto
se filmose ir daugybe kitų 
būdų, vaikėzas—lėlė—atsirado 
iš rašinio “Vaikų Laikraštyje” 
1881 m. Romoje. (Išėjusi kny
ga praturtino leidėją ir tik 
primetė truputį autoriui... Iš
garsėjo visame pasaulyje).

—Garsus rašytojas Aldous 
Hurley sutiko Holivude Walt 
Disney (“Pinoccio” filmos kū
rėją).

*‘Mr. Disney”, tarė jis, “ką 
tamsta manai apie Picasso?”

Disney atsakė:
“O kas tas ’Picasso?”...
Žinoma, piešta filmą dau

giau širdžių pasiekia, negu 
maišo šmotas su keliom išlin
dusiom vinim. (— Picasso: 
“Gitara”)...

• Minnesotos univ. meno 
prof. asistentas Parker Lesley 
ruošia spaudai knygą apie A- 
merikos ankstybąjį vietovaiz- 
dininką ir “Hudsono Upės Mo
kyklos” steigėją—Thomas Co- 
le. Arėjas Vitkauskas.

i

a OME NAUJIENŲ TeJephoto
AVALTER,. MEIIL iš Wisconsino laimi vienos my

lios lenktynes.

Meno Diktatūra” 
Lietuvių Parodoje 
SLA Seimo Metu?

Skaitytojų Balsai.
“Naujienų” No. 96, skaityda

mas Meno žinių skyrių, turėjau 
(atsiprašant) net nusišypsoti ii 
pamanyti, kad diktatūra jau 
leidžia savo šaknis ir į meną.

Lietuvių Meno Paroda SLA. 
Seimo metu labai pagirtinas su
manymas. Bet skaitant Arėjo 
Vitkausko aprašymą, ką apie 
tos parodos patvarkyįną yra pa
sakęs Mikas Šileikis, tai atrodo, 
kad pasiūloma diktatūra.

Esą, “turi būti talentų paro
da, ne mėgėjų ir ne favoritų...” 
Tai kodėl nepasakyti, kad tu
ri būt profesionalų paroda? Ta
da išeitų aiškesnis atskyrimas 
Nes talentuoti profesionalai 
yra tie, kurie iš savo amato su
geba pasidaryti sau pragyveni
mą. 0 mėgėjai arba favoritai 
yra tie, kurie iš savo mėgiamo 
meno ar ko kilo, turi tik sau 
pasitenkinimą, bet pragyvenimo 
reikale yra priversti visai kitu 
amatu vaduotis.

Bet atrodo, kad M. Šileikis stf 
šia tiesa visai nenori susitikti, 
nes tada, be abejo, SLA Meno 
Paroda liktų be meno kurinių.

Čia pageidaujama talentų iš 
mėgėjų ir favoritų, bet tik to
kių, kurie M. šileikiui pasiro
dys tinkami...

Keletą metų atgal p. Belia- 
jaus surengto j parodoj, M. ši
leikiui vadovaujant, Garbės žen
klas buvo ^užkabintas ant vieno 
biauriai nuteplioto moteriškos 
paveikslo, bet publikai reikalau
jant galerijos užvaizdos įsake, 
kad tas paveikslas butų nuo ga
lerijos sienos nuimtas ir pasta
tytas ant grindų priešakiu j sie
ną, ir tenai jis sau ramiai išbu
vo iki užsibaigė parodos laikas. 
Ar tai ir vėl norima tokiais ku
riniais “puošti” lietuvių vardą?

Tiesa, meno mėgėjų tarpe lie
tuvių yra talentingų. Paminint 
ir M. šileikį, reikia tiesą pasa
kyti, jogei yra talentingas ir 
piešia švariai. Bet tuo pačiu sy
kiu save besikeldamas perdaug 
aukštai ir kitus žemindamas ar
ba diktatoriškai besielgdamas, 
pats save pasistato labai ne ko 
kioj pozicijoj.

Dėdė Kazimieras
ATSAKYMAS DĖDEI 

KAZIMIERUI.
Be reikalo gerb. Dėdė Kaži-, 

mieras man prikiša ‘‘meno 
diktatūrą” numatomai lietuvių 
dailės parodai rengti SLA Sei-

NAUJIENOS, Chicago, III.

VILNIUS — Ūkinis gyveni
mas Vilniuje ir srityje diena 
iš dienos gyvė.ja, steigiamos 
vis naujos bendrovės. Ūkiškam 
gyvenimui kredituoti čia įsi
steigė, savo skyrius Lietuvos 

I Bankas, Ūkio Bankas. Korner- 
I cijos Bankas, Centralinis žydų 
Bankas, kurie turi pakanka
mai darbo ir kuriu veikimu 
gyventojai yra patenkinti. Vie
tos gyventojai sakosi nematę 
lenkų laikais tokio greito- ir 
lankstaus, elastingo ir manda
gaus patarnavimo. Pagaliau, 
kreditas dabar yra žymiai pi
gesnis, negu anksčiau.

KAUNAS — Skelbiama, kad 
i Sovietų Sąjunga rengiasi su
jungti Dniepro upę su Nemu- 

,nu kanalų sistema ir tokiu bn- 
* du padaryti tiesioginį susisie
kimą tarp Juodosios ir Balti
jos juros. Tokiu bud u gal neto
limoj ateityje garlaiviai iš O 
tiesos galės pradėti plaukti

laikraščiui kaipo meno kriti- H 
kas. Mano darbas yra aprašy-;® 
ti meno parodas bešališkai ir n 

•saugoti meno kultūrą.
Po SLA 6 Apskričio Seimo m 

Rengimo Komiteto konferen- J 
cijos, kur buvo nutarta apmo- H 
kėli parodos rengimo išlaidas, JJ 
padariau pranešimą Meno MEiE3B2i®si8i30iSi3i3iHiiflH3i®Z!fflsiSK3iWfflnii3n3S!33Z32i3®333i.'

Žiniose. Tuo pačiu kartu pa-,, ........ ...........-............   —... ...... ..... -
sakiau, kad vien tik Chicagoje

Turtas................ $4,500,000.00
svetimtaučiu dailės parodose,!—. <r s ■ „
tik jie ten nėra žinomi kaipo AtSSITgOS fODūflS VIFŠ $325j000oD0 
lietuviai. Rodos, nėra čia ko 
dėl šito užsigauti? Reikėtų 
lik didžiuotis.

Kai dėl Dėdės Kazimiero 
tariamų profesionalų ir mė
gėjų, tenka -pasakyti, kad mu- 
su laikais retas kuris talenlin-. 
gas dailininkas iš savo profe
sijos pragyvena. Tūkstančiai 
jų ima “pašalpas” iš W. P. A. 
Vadinasi, p. D. K. pats sau 
prieštarauja ir sumaišo faktus.

Kas šeiminę dailės parodą 
rengs, aš nežinau. Tik žinau,
kad Seimo rengėjai parodos 
nerengs. Tą turės padaryti pa-į 
lys dailininkai, ar kas kitas.

P-as Arėjas Vitkauskas Me-! 
no Žiniose bal. 22 d. rašė turė
damas galvoj |ląM faktą,- kad 
lietuviai gražiai pasirodytų 
svetimtaučių akyse su savo 
menu. Jis nesakė, kad aš rei
kalavęs kokių ten talentų ir 
favoritų!

Kitas dalykas tai tas, kad 
parodos “gerumas” ar “pras
tumas” priklausys nuo to, iš 
ko ji susidės ir kur bus ren
giama. Jeigu bus rengiama ko
mercinėje galerijoje, tai kiek
vienas eksponatas eis per 
“džiuri” komisiją. Ta komisija 
susidės ne iš lietuvių dailinin
kų, o iš pačios galerijos pa
skirtų meno žinovų. Jeigu 
šiaip kur bus rengiama, tai, 
be abejo, jau kitas dalykas.

Gerb. Dėdė Kazimieras 'ne
tiesą sako, kad aš vadovavęs 
p. Beliajaus ruoštoj parodoj. 
Garbės ženklus skyrė p-as Os- 
kar Gross, žymus Chicagos 
tapytojas, d ne aš- Primetimas 
man ‘diktatūros” ir kitų “že
minimo”—yra be pagrindo.

— Mikas Šileikis.

Nauji Lietuvos 
Žemėlapiai

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

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

NAUJIENOS,
. . . e. . _ * 

kiečiai, iš savo pusės tokia su
sisiekimo arterija interesuoti, 
tikisi kad susisiekimas galės 
jau prasidėti 1941 metais, ta
čiau abejojama, kad taip greit 
sektųsi sureguliuoti visą upy
nų sistemą.

KAUNAS — Prekybos ir Pra
monės departamento išduotų 
leidimų eilėje naujoms įmo
nėms steigti ir esamoms pa
gerinti, yra be kt. sekamos: 
Šiauliuose — įrengti dirbtinio 
gintaro ir rago dirbtuvę, avi
žinių dribsnių ir kruopų dirb
tuvę; Vilniuje—skutimosi pei
liukų dirbtuvę “Zenitas”; Kau
ne — kosmetikos laboratoriją, 
geležinių lovų ir apkaustų 
dirbtuvę, betono ir tcraco d-vę, 
bemikos laboratoriją; Šiau

liuose — valos fabriką. Kitos 
Įmonės daugiausiai lenpiuvės 
malūnai ir tp. /

Laikas Malevoti!
SKKRKKtKBKKKEKtlIRlEEEEEEIZKBKKREKEKKKCEEEElM 
t 
u 
K ' 
H paleiskite mums pagelbėti jums pagražinti
M jūsų namą. Mes turime pilną pasirinkimą 
M namų malevoą, varnišių, šelakų ir sienoms 

popierų, 
DYKAI Patarimas Dėl Dekoracijų. 
DYKAI Dastatymas Visoj Chicagoj.

SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE 

1411 S. Halsted Street Tel. Canal 5063

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

Dabar Mokame 3%^ Lž l’a 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 rot.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

PIRKIT NAUJA BUICK 
MILDA 

-©/ AUTO SALES
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuviš* Buick pardavė
jas užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi
mo naujų 1940 metų modelių automobilių.

806 WEST 3181 STREET 
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Telephone Victory 1696 
ATSTOVAI 

ATSTOVAI: KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS, 
RODIN AND SHORTY.

NAUJIENOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis. Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus visuose 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.

NAUJIENOS paduoda vėliausias pasaulines žinias. 
NAUJIENOSE rasite necenzuruotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu:

1739 SO. HALSTED STREET 
chicago. ilunois

MADOS

FEDERAL.WING 
and .... :::-------

LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

No. 4418—Bliuzą ir sijonas. Su
kirptos mieros tiktai 12, 14, 16,
18 ir 20.

FB“ ACHING
DA^IZC MtMyBack 
dAvI\3 IFITFAILS
AndhOther Functional Sytnptoms of 
KIDNEY WEAKNESSES

Tak« KIDANS now aad aufUring
and diseomiorta of Backache and L09 Pains 
—Fraguent, Scanty and Burning Paaaaga— 
Unnatural Odor— Lobs of Enorgy— Hoad* 
achee, Diudnosa, Hervouaneaa—cauaed by 
functional Kidnov and Bladdor Diaordere.

When functional disordera allow wa8te 
matter, atida and poisona to accumulate, 
and such illnesaca as above trouble you. 
take KIDANS. They act naturally. They 
Btimulate thc kidneya to perforra efficiently 
wnen beaet by functional disordera. They 
reiieve you quickly and pleasanUy 01 dis* 
comfort and distress; and they Hmi‘ the 
poasibility of dangeroua ailmenta which 
may enaue. Triai ia frec ii KIDANS faile. 
MONEY BACk CUAFAN1EE!

Depoait f 1.00 with youi drusrgiat for two 
boxee of KIDANS. Uee one box. If not 
entirely satisfled with RESULTS, return 
other box to the aame drugglat and you r 
money -will be refunded. Start KIDANS 
Kidney Relief today. KIDANS ia aold by 
Rakštis Drug Store, 1900 So. 
Halsted Street.

AR ŽINOTE K s 1 
RAŠO

“KELEIVIS?"
Ar žinai, kodėl vieni jj *gi 

na, Kiti Keikia, bet vi<d /nopr.Fv 
skaityt’ **

«.U<1 IJU< ’

naimt

tu. kad ji> niekam n< p:<t; h 
ir nesibijo leisyla- kelln

Žmonių muikintOjUb ir apga 
vikus jisai lupa be jokio pasi 
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa 
tarinių, pamokinimų, gražių 
eilių, jdomių paveikslų ir žinių
< vis<> pasaulio

Kainuoja tik J2.IH' metama
Adresą. toks

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO BOSTON \1ĄSS

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 DepU 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted SL, Chicago, m.

Čia jdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį Nn

Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavarde)
-------- --------  ,------ -—

(Adresas)
I
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NAUJIENOS
The Lithnanian DailJ News

Published Daily Except Sunday by 
The LithUanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$3.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in ChicUgo 
3c per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
Marcn^3rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

3c 
18C 
75

Naujienos e i ri a kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1730 So. Halsted St.» 
Chicago, III. Telefonas Canai 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu

Metams ___________ ____
Pusei metų ----------------
Trims mėnesiams_______
Dviem mėnesiams____ —
Vienam mėnesiui ______ .

Chičagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ---------------
Savaitei _______________
Mėnesiui

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

Metams ....__ ...------------u... $5.00
Pusei metų -------- --------- . 2.75
Trims mėnesiams _____  1.50
Dviem mėnesiams_________1.00
Vienam mėnesiui--------------- .76
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams $8.00
Pusei metų ____________ 4.00
Trims mėnesiams ....—2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Mohe?

Orderiu kartu su užsakymu.
-- - -

atgal, kol dar galima. Tamstos politikos pabaiga bus
> finis Germaniae (Vokietijos galas). Atsimink savo 

priesaiką, duotą Potsdame, Grąžink Valstybei laisvą 
parlamentą, grąžink vokiečių tautai sąžinės laisvę, 
žodžio laisvę. Sukurk iš naujo, sąlygas, kurios yra 
būtinos, kad butų atstatyta teisė ir teisingumas, ku
rie padarys galima vėl pasitikėti vokiečių sutartim* 
Sustabdyk bereikalingą kraujo liejimą, ir Vokietija 
įgis taiką su garbe ir tokiu budu išsaugos savo vie
nybę...” ( ,
Per vėlai p. Thyssenas prabilo apie laisvę, teisę ir 

teisingumą. Jo akla neapykanta demokratijai padarė jį 
įrankiu barbariškos diktatūros, kuri Vokietiją, iš tiesų» 
gali nuvesti į pražūtį. , j

Balandžio meiiesis Lietuvoje
(Mušti spėdalaufe korespondento Lietuvoje)

r Hfftriii iiiatniftrtiį
Mi

Dar apie Thysseną
u

APŽVALGA
II I m ■■ I II Į ■

Pereitą vasarą iš Vokietijos pabėgo vienas stambiau
siųjų pramonininkų, Fritz Thyssen, kuris buvo uolus Hit* 
lerio rėmėjas. Vokietijos valdžia konfiskavo milžiniškuš 
Thysseno turtus, panaikino jo pilietybės teises ir išleido 
įsakymą policijai jį suimti. Nežiūrint to, daugelis žmo* i 
nių tarpe Vokietijos emigrantų, gyvenančių Europoje ir : 
Amerikoje, dar iki šiol abejoja, ar tas kapitalistas nėra ’ 
nacių šnipas.

Savaitraštyje “Life”, paskutiniame numeryje, yra 
paskelbti Thysseno laiškai gen. Goeringui, Hitleriui ir 
kai\uriems kitiems Vokietijos nacių šulams, kurių turi
nys šitas abejones, gal būt, išsklaidys. Laiškų autorius 
kalba, kaip asmuo, kuris yra nuoširdžiai nusistatęs prieš 
nacių režimą, ir jisai nurodo priežastis, dėl kurių jisai 
pasidarė rudosios diktatūros priešas. Tos priežastys, vo
kiško atžagareivio atžvilgiu, atrodo visai natūralios.

Fritz Thyssen sako, kad jisai įstojo į nacių partiją 
1923 m., prikalbintas gen. Ludendorffo. Jisai tikėjosi su 
nacių pagalba išgelbėti Vokietiją nuo komunizmo. Hitle
ris žadėjo grąžinti Vokietijoje monarchiją ir siuntė Goer- 
ingą i Dorną (Holandijoje) tartis su buv. kaizeriu. Jisai 
siuntė savo įgaliotinį ir pas Romos papą, parodydamas 
tuo savo pagarbą katalikų Bažnyčiai. Thyssenas, kuris 
sakosi esąs karštas katalikas, patikėjo, kad Hitleris savo 
prižadus išpildys.

Kitas stambus asmuo Vokietijoje, Von Papen, taip 
pat katalikas, daugiausia prisidėjo prie to, kad respu
blikos prezidentas, gen. Hindenburghas, paskyrė Hitlerį 
Vokietijos kanclerių,,.Hitleris ^prisiekė,,Potsdamo; įgulos 
bažn/čioje saugoti valstybes konstituciją. ■" t

Iš tų faktų, kuriuos Fritz Thyssenas pamini savo 
laiškuose, galima numanyti, kad be jo, Thysseno, ir Von 
Papeno pagalbos ne tiktai nebūtų buvę progos Hitleriui 
patekti į valdžią, bet nebūtų išlikęs ir nacių judėjimas. 
Apie pabaigą 1932 metų tasai judėjimas buvo pradėjęs 
visai krikti. Nacių partija buvo paskendusi skolose, jos 
vadai buvo netekę vilties nugalėti respublikos šalininkus. 
Per paskutinius laisvus reichstago rinkimus partija pra
žudė kelis milionus balsų. Hitlerio pasekėjus buvo apė
męs nusivylimas ir nusiminimas.

Šitos krizės metu susirinko pas vieną nacių pritarė* 
ją Hitleris su artimiausiais savo sėbrais apsvarstyti, kaip 
sulaikyti nacių judėjimą nuo susmukimo. Pasitarime da
lyvavo tarp kitų Thyssenas ir Franz von Papen. Jie nu* 
tarė sukelti 45 milionus markių — ir nacių partija buvo 
išgelbėta. 0 už kokio mėnesio laiko Hitleris jau buvo Vo* 
kieti jos kancleris!

Bet kuo Hitleris savo rėmėjams atsilygino?
Netrukus, jisai sutrempė konstituciją, kurią buvo 

prisiekęs (dargi bažnyčioje!) saugoti. Von Papeną jisai 
pašalino iš vice-kanclerio vietos. Jisai pradėjo spausti ir 
persekioti katalikų dvasiški ją ir bažnytinius ordinus. 
Ėmė Žudyti ir plėšti žydus. Galų gale, susidraugavo su 
Stalinu ir įsivėlė į karą su Anglija ir Prancūzija.

Thyssenas sakosi pakartotinai protestavęs prieš Įvai
rius nacių darbus, Norėdamas pabrėžti savo nepritarimą 
Hitlerio politikai, jisai pasitraukė iš Valstybės Patarėjo 
vietos. Bet jo protestų niekas nepaisė. Pagaliau, kai na
cių “fiureris” pradėjo karą, įsiverždamas Lenkijon, Thyš- 
senas išvažiavo į Šveicariją ir nutarė palikti užsienyje, 
kad galėtų nevaržomas kelti savo balsą prieš Vokietijos 
diktatorių,

Vienas Thysseno giminaitis buvo uždarytas Dachau 
koncentracijos stovykloje ir tenai staiga mirė. VokiėtL 
jos valdžia sukonfiskavo ne tiktai Thysseno turtus, bet 
ir jo žmonos ir vaikų. Jisai daugiaus nebėra Vokietijos 
pilietis, pagal nacių dekretą.

Iš visų šitų faktų galima spręsti, kad tas Vokietijos 
pramonininkas yra tikrai nusivylęs Hitlerio diktatūra, 
kuri daugiausia jo pastangojnis buvo įkurta. Jisai dabar 
mato, kokią baisią klaidą jisai padarė!

Thyssenas mano, kad Vokietija dabartinio karo ne
gali laimėti. Jisai geriau, negu kuris kitas žmogus, žino 
Vokietijos ekonominio organizmo silpnybes. Jisai pata
ria naciams ieškoti kaip galint greičiau taikos su Vaka
rų demokratijoms. Savo laiške Hitleriui jisai rašo:

“Tamstos naujoji politika, p. Hitlerį, varo Vo
kietiją j prarają ir vokiečių, tautą į pražūtį. Pą$<
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KAIP JIE UŽUODŽIA? į tuvių paminėjimas. Ta proga 
------------------------------ apie J, Vaičkaus gyvenimą,

Jau kokios dvi savaitės, kai kūrybą bei asmenį kalbėjo V* 
tautininkų laikraščiuose nuOla- Teatro dir. Juška, L, Gira, 
tos vis skelbiama tariamieji St, Pilka, Alf* Žibąs. 
SLA. Pild. Tarybos rinkimų “Be to, V. teatro fojė sU- 
daviniai. Balsai iš tiek ir tiek ruošta paroda iš J. Vaičkaus
kuopų, girdi, pasidalinę taip, ir gyvenimo ir kūrybos/’ 
paduodama skaitlinės. Praėjus Vaičkaus paminėjimai įvyko 
kelioms dienoms, pranešama L, V$Wujfe> Marijampt,l^ 
nauji rezultatai . u vė pa- . panevgįyje jr kt. Susiorga- 
duodama balsavusių kuopų nJzav0 komjtetas išleisti j Vaift. 
skaičius ir kiek ba sų gavo <ie <- jtaus monografįjg jr pastatyti 
vienas kandidatas. Broo < yno gauno |iapjngse tinkamų pa- 
komunistų organas irgi skelbia 
patyręs iš tautininkų, kaip bal
savusios 280 kuopos.

Kokiu budu tautininkai tai 
suuodžia? Balsavimų rezultatus 
kuopos siunčia į centrą užlipin
tuose konvertuose. Konvertus, 
galės atidaryti tiktai Balsų 
Skaitymo Komisija, kuri savo 
darbą pradės ne anksčiau kaip' 
po gegužės 1 d. Tai kaip gali 
pašaliniai žmonės žinoti, kas 
yra tuose konvertuose?

“Naujienos” irgi yra skelbu
sios balsavimų rezultatus. Bet 
jie buvo patirti per korespon
dentus, kurie dienrąščitii pa
duoda žinias i^.,kuopų susirin
kimų. Tos žiijoš^hįiiiia lik da
lį (daug-maž 3/5) dalyvavusių 
rinkimuose narių. Tautininkų 
spauda gauna tokių žinių visai 
mažai. Todėl, jeigu ji sakosi ži
nanti tikslius balsų skaičius, 
kai tik jie ateina į centrą, tai 
čia turi būti kokie nors kiti “in
formacijų šaltiniai”. -

LIETUVOS ATSAKYMAS
Lenkams

Lenkijos Generalinis Konsu
las Kazimierz Trubecki parašė 
Tautų Sąjungos gen. sekretoriui 
laišką, protestuodamas prieš 
Lietuvos sutartį su Sov. Sąjun
ga, iš spalių 10 d. 1939 m., apie 
Vilniaus pervedimą Lietuvai. Į 
tą protestą atsakė Lietuvos 
Nuolatinis Delegatas prie Tautų 
Sąjungos tokio turinio raštu;

1939 metų spalių 24 dlehą 
Jus malonėjote išsiųsti Tary- 

t , baii.ir , Tą^tų Sąjungos na
riams “Kązimįerz Trcbicki, 

i Lenkijos Generalinis Konsu
las”, pasirašytą pranešimą a- 
pie įteikimą Lietuvos Vyriau
sybei “formalaus protesto dėl 
tos vyriausybės priėmimo bet 
kurios teritorijos, perleistos 
Socialistinių Tarybų Ręšpu- 
blikų Sąjungos, šiai sąjungai 
nepriklausančios”. Pasilikda* 
ma sau teisę padaryti kitų 
pastabų, jei reikėtų, Lietuvos 
Vyriausybė jau dabar atkrei
pia Jūsų dėmesį į tą faktą* 
kad sutartimi, susijusia sil 
Vilniau^ ^msto ir Vilniaus 
srities ;įp|i’&vimu Lietuvos 
Respubl^ąi^ir su savitarpė 
parama tarp Lietuvos ir So* 
eialistinių Tarybų Respubli* 
kų S-gos, pasirašyta 1939 
metų spalių 10 dieną, Sočia* 
listinių Tarybų Respublikų 
Sąjunga Lietuvai jokio tęvi* 
torijos perleidimo nėra padu* 
riusi. Lietuvos suverenunią 
Vilniaus srityje Socialistinių 
Tarybų Respublikų . Sąjunga 
yra pripažinusi 1920 metų 
liepos 12 dienos taikos sutar* 
timi. Vėliau tą teritoriją 
smurtu užėmė generolas že* 
ligo'vvskiš. Lietuvos Vyrlausy* 
be niekados nėra pripažinusi 
to smurto, veiksmo, įvykdyto 
Lenkijos vyriausybės. Lietu-* 
va, vėl pradėdama valdyti sa
vo sostinę ir gretimą sritį, į* 
gyvendino savo šimtmetines 
teisės* kurios Uė vieną mo
mentą nebuvo pcrėjUsioš 
Lėlikijai.

Prašau Jūsų Ekscelenciją 
teiktis su šiuo laišku supažin
dinti Tautų Sąjungos na* 
rius.” F j • V.—I_____ ,

PAGERBĖ J VAIČKAUS VILNIUS — MiSkų departa- 
A-l-iy IJN'A į mentas pavedė visiems Rytų

Lietuvos miškų urėdams sura
si šyli visus smėlynų plotus, taip, 

inat visus nederlingos Žeme? 
plotus, kuriuose gaįėtų augti 

davinius, 
rėjo L Vaičkaus penkerįųĮbus einama prie nederlingųjų 
metų nuo jo mirties sukal^ plotų apždįd^UUič nUškais.

POTVYNIS MARIJAM
POLĖJE

Šešupės vandenys apsėmė Su
valkijos sostinę Marijampolę. 
Lietuvos laikraščiai rašo, kad 
tokio potvynio tenai žmonės 
dar nėra matę. <

“Šešupė išsiliejo iš krantų”, 
praneša “L. 2.” koresponden
tas savo laikraščiui, “ąpgrio* 
vė Marijampolės marijonų 
vienuolyho pylimus, sugriovė 
tvorą, apsėmė didesnę dalį 
Marijampolės priemiesčio — 
Tarpučių. Daugybe nainų 
vandenyje, tik stogai kyšo. 
Audimo fabrikas ‘Šešupė’ sU* 
stabdė darbus, nes pro fabri
ko langus veržiasi vanduo. 
Susisiekimas tarp kaimų nuo 
Šunskų nutrauktas. Susisie* 
kimą Tarpučiuose palaiko 
valtimis ugniagesiai. Ugnia
gesiai gelbsti valtimis ir gy
vulius. Pašešupio aikštė 
turgavietė — visa užlieta, že
mesnioji gimnazijos Sodo da
lis skęsta vandenyje; visi gy
venamieji rūsiai bei pau. taip 
pat uŽsemti?' -J
Potvynio priežastis esanti tą, 

kad Šešupės ledas susikimšo 
tuoj už miesto, taip kad jokiais 
sprogdinimais jo negalima iš j U-1 
dinti.

—

Viename Kauno laikraštyje 
skaitome;

“Vakar V. Teatre "buvo su
ruoštas lietuvių dramos ku-1 medžiai. Surinkus

Balandžio mėnesis Lietuvoje 
— tai visuomeniškų, kobpera- 
iškų, ūkiškų organizacijų me
knių susirinkimų mėnuo. Tuo 
metu renkasi visų rųšių koope
ratyvai, kaip tai smulkaus kre
dito, vartotojų bendrovės, pie
no perdirbimo bendrovės, įvai
rus ūkiški rateliai ir pagaliau 
visų tų kooperatyvų centrinės 
sąjungos, kaip tai Lietūkis, Pie
no 'Centras, Maistas, Sodyba, 
Linas ir kiti. Visi tie susirinki
mai svarstydami savo apyskai
tas ir busimų darbų planus vi
suomet paliečia ir kitus opius 
ūkiškus reikalus, o nuo jų pa
reina ir prie visuomeninių įvai
rių klausimų. Tuo kooperatyvų 
visumos narių susirinkimai vie
tose lyg butų ar atstovautų u- 
kiškiems reikalams skirtus sei
melius. Į kooperatyvus vietose 
daugiausia susitelkia sąmonin
gesni ūkininkai, žemės ūkyje 
dirbanti inteligentija, kaip štai 
agronomai, veterinarijos gydy
tojai, mokytojai ir kiti.

šiuo metu, kada Lietuvoje 
politinis gyvenimas stipriai var
žomas, tai tie kooperatyvai vi
suomeniniu požiūriu labai yra 
reikšmingi, čia kaip kokioje 
kalvėje grūdinasi ir formuoja
si visuomenine mintis ir kartu 
politinė pasaulėžiūra.

Čia kooperatyvų nariai turi 
progą kiekvienas geriau pažinti 
savo kaimynus ir kartu toje 
ūkiškoje visuomeninėje dirvoje 
savo pajėgas išmėginti ir savo 
išmintį parodyti. Lietuvoje ko
operacija šiuo melu didelis vi
suomeninio gyvenimo stumeklis 
ir kartu ūkiško gyvenimo vie
nas svarbiausių akstinų, žadin- 
lo^j ūkišką gyvenimą suvisuo- 
mininti, paimti jisai iš tarpinin
kų rankų. .>

Pereitais > metais tų koopera
tyvų narių visuotini susirinki
mai ėjo lino ženkle. Sąmonių 
gieji ūkininkai būtinai panūdo 
lino ūkį pasiimti į kooperatyvų 
rankas. Dėl šitų kooperatyvų 
užsimojimų ėjo aštri kova. Pri
vatus pirkliai, daugumoje žydai 
nieku budu nenorėjo tos pel
ningos šakos užleisti koopera
tyvams* Jie samdė advokatus, 
atsargos pulkininkus, genero* 
lys, net buvusius ministrus, kac 
tik padarius viską, ką tik gali
ma padaryti, kad tasai biznis 
liktų privačiose rankose. Juk 
tai biznis, kurio metinė apyvar
ta siekė iki aštuoniasdešimt mi
lijonų litų!

Atsirado tikri “šabes goj”, 
kurie ėmėsi energingai ginti 
privačių pirklių reikalus. Virė 
aštri kova. Betgi pagaliau vy
riausybė leido susikurti koope
ratinei bendrovei, kurios vy
riausias tikslas imtis lino ūkio 
šakos kulturiniino ir prekybos. 
Jau pereitų metų pabaigoje įsi
kūrė kooperatyvų sąjunga “LI
NAS”.

Štai dar metai nCsucjo, kaip 
toji sąjunga gyvuoja, o jau li
no ūkyje jaučiama padaryta di
džiulė pažanga. Ūkininkai gau
na Už parduodamą lino prekę 
aukštesnes kainas ir, be to, 
jiems leidžiama gausi literatū
ra, kuri pamoko, kaip linas rei
kia auginti, apdirbti, rųšiuoti it 
pagaliau parduoti.

Jau viso lino prekybos koks 
60% sukoopėratinta. privačiai 
pirkliai, kurių tarpe sukinėjasi 
atsargos generolas, buvęs vi
daus ministras Čaplikas vis dar 
stipriai laikosi ir daro visa, kad 
lik lino prekyba galutinai iš jų 
rankų neišspruktų, kaip štai 
pieno produktų, arba dalinai 
mėsos lt paukščių.

Įsikurusi “Sodybos” bendro
vė imasi taip vadihainų smul
kių ūkio šakų prekyba ir jų 
kultūrinimu, šioji organizacija 
apima sodų, daržovių, vaisių k 
medaus prekybą į savo rankas. 
Ir šioji ūkio šaka jau pamažu

Vėliau tų teritorijų smurtu už- 
ūmė gėn. Želigovskis, bet Lie
tuvos vyriausybė to Lenkijos 
vyriausybės įvykdyto smurto 
veiksmo niekuomet nebuvo 
pripaMnUsi, it dabar Lietuva, 
vėl pradėdama valdyti savo 
sostinę ir gretimų sritį, įgyven
dino savo šimtametes teises, 
kurios nė vienų momentų ne
buvo perėjusios Lenkijai.

išspruksią iš privačių pirklių 
rankų.

Kadangi tie privatus pirkliai 
daugumoje žydai, tai, supran
tama, kad čia vieni kitiems pri
kaišioja tautinę neapykantą, 
nors kooperacijos gyvenitne ga
li dalyvauti visi žmones bč tau
tų skirtumo.

Bet gi žydai miestelėnai iki 
šiol vengė dėtis į bendrą koope
ratinį gyvenimą, tai tuo pačiu 
kooperatinis judėjimas įgyja 
savotišką antižydišką aiitspalvį. I dvarų bendro 30,000 ha žemės 
Nors sąmoningesni žydai su- ] 
pranta, kad ūkiškas gyvenimas i 
pasukęs visuomenine kryptimi 
neišvengiamai turi skaudžiai pa
liesti žydų pirklių privačius in
teresus. Žydų inteligentijos da
lis, kuri sąmoningiau ir beša
liai! seka Lietuvos gyvenimą, 
jauste jaučia, kad tai esąs ne
išvengiamas procesas ir kad il
gainiui žydų visuomenė turės 
persiorientuoti ir pasekti koo
peratinį gyvenimą, kuris nėra 
uždaręs žydams duris bendra
darbiauti.

Šių metų kooperatyvų susi
rinkimai dalihaf jau eina kita
me ženkle, būtent, draudimo 
toliu. Lietuvos kaimas maža 
savo dalimi yra apsidraudęs 
nuo ugnies savo turtą. Vengia 
jo drausti privačiose'draudimo 
bendrovėse, kurių yra vos dvi, 
o taip pat nenoriai savo turtą 
draudžia valstybės draudimo į- 
slaigoje, kuri taip pat dėl tam 
tikrų personalių apystovų kai
mo žmonių tarpe neturi pasise
kimo.

Kaimas ir čia ieško išeities. 
Užsimota steigti savitarpinio 
nuo Ugnies draudimo bendro
ves. Betgi vyriausybė nenorėda
ma skriausti valstybės draudi
mo įstaigos tokių bendrovių ne
leidžia kurti. Toji kova eina jau 
iš seno, bet šiais metais ji ypa
tingai paaštrėjo ir kooperacijos 
veikėjai deda visas pastangas, 
kad galėtų ir šį darbą sukuopė- 
ratinti. Tuo tikslu visų koope
ratyvų centrų ir visuomeninių 
ūkiškų organizacijų yra jau į- 
kurla KOOPERACIJOS bendro
vė, kurios tikslas verstis drau
dimu ne lik nuo ugnies, bet 
drausti transportus ir eiti prie 
kitų draudimo rųšių. Šioji ben
drovė sėkmingai dirba, bet kai
me dar negali savo veiklos tin
kamai išvjrstyti. štai dėl kaimo 
draudimo dabar ir eina stipri 
kova. Kaime norima įgyvendin
ti kooperatinis draudimas, ku
riuo galėtų Vadovauti sukurtoj 
bendrove “Kooperacija”.

Tenka laukti, kad ir draudi
me galutinai kooperatyvai įsi
galės ir čia pakeliui visas kliū
tis nugalės ir pavers tą draudi
mą iš privačių rankų.

Pamažu, sunkios kovos keliu 
ūkiškame gyvenime įsigali koo
peratyvai ir vis jie užima nau
jas gyvulinio sritis*

Štai jau šiais metais įsikūrė 
kuru apsirūpinimo kooperatine 
bendrovė “Kuras”, kuri, rodos, 
taip pat turės gurų jiasišekimą. 
Radio aparatams daryti jaU su
kurta taip pat kooperatinė ben
drovė “šviesa”. 
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VILNIUS — Balandžio mė
nesio pirmąją savaitę žemės 
reformos reikalams Vilniaus 
srityje buvo nusavinti dar ke
lt smulkesni dvarai Maišioga- 
los ir Riešės valsčiuose. Ligi 
šiol jau nusavinta apie 100

ploto. Rytų Lietuvos bežemiai 
ir mažažemiai nekantriai lau
kia tų dvarų parceliačijos. 
Kasdien gaunami nauji prašy
mai žemei gautų kažkuriomis 
dienomis po visų šimtą prašy
mų. Jau gauta per 5000 prašy
mų.

VILNIUS — šių metų Vil
niaus miesto sąmata, kurią vy
riausybė jau patvirtino, suda
ro 27 milijonus ir 576 tukstan- 
čus 802 litus. Vilniaus miesto 
savivaldybė turi daug įmonių, 
kurios verčiasi operacinėiųis 
sąmatomis ir savivaldybei 
įduoda stambių pajamų. Iš visų 
savo įmonių Vilniaus savival
dybė numato gauti pajamų 12 
mil. 852 tuksiančius litų. Vil
niaus miesto savivaldybėje tar
nauja apie 1,800 žmonių (Kau
na savivaldybėje per 1000).

KAUNAS — Administracijos 
departamento žiniomis, apie 
200 įmonių Lietuvoje tebesam- 
do svetimšalius darbininkus, 
kurių apie 60 nuoš. yra spe
cialistai. Iš viso svetimšalių 
Lietuvos įmonėse dirba apie 
400, kuriems praėjusiais me
tais išmokėta atlyginimų apie 
4 milijonai litų. Nauju Svetim
šalių samdos įstatymu įveda
mi mokesčiai samdytojams, 
kad jie jaustų intereso svetim
šalius darbininkus pakeisti

VILNIUS. — Vilniui neturint 
savo pieninės, didesnę pieno 
dalį teko gabenti iš Kauno ir 
kilų Lietuvos dalių. Tiems sun
kumams pašalinti “Pienocent
ras” ryžosi įrengti Vilniuje pie
ninę, iš kurios miestas bus ap
rūpintas pieno produktais. Įvai
rios pienui perdirbt mašinos su
mobilizuojamos iŠ kitų Lietu
vos pieninių, nes gauti užsie
niuose šiuo metu yra labai sun
ku.

“Pienocentras” taip pat yra 
perėmęs baigti statyti Vilniaus 
šaldytuvus, kuriems baigti rei
kia dar apie 250,000 litų, šaldy
tuvas bus baigtas ir pradės 
veikti birželio liepos mėnesiais, 
šaldytuvas turės 14,000 kubinių
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Iš Lietuvos
ŽENEVA — Į lenkų “gene

ralinio konsulo” Karimierzo 
Trebickio pereito spalių 23 
įteiktų Tautų Sąjungos gen. 
sekretoriui raštą dėl Lietuvos 
ir Sovietų S-gos 1939 m. spalių 
10 d, sutarties, kuria buvo 
Lietuvai perduotas Vilnius su 
sritimi, Lietuvos atstovas prie 
Tautų S-fgOs Š. m. kovo 29 d. 
įteikė T. S. gen. sekretoriui ra
štą, kuriame be kt. pareiškia* 
Ina, kad SSSR jokio teritorijos 
perleidimo 1939 m. spalių 10 
d. nėra padariusi, o kad* Lie
tuvos suverenumą Vilniaus «ri* 
tyje SSSR yra pripažinusi jau 
1920 m. HepOs U-d* sutartimi*

tas sviestui, mėsai, kiaušiniams 
ir žuviai laikyti. Tarp kita pro
jektuojama Įsteigti rūkyklų, gy
voms žuvims baseinų ir kt. šal
dytuvas, be vietos reikalų, bus 
plačiai naudojamas eksportui į 
Sovietų Sąjungų, o vėliau, su
sidarius eksporto sąlygoms, ir 
į kitus kraštus. Dar prie šaldy
tuvo yta apie 6,000 ketvirtainiu 
metrų sklipas, kur ateityje bus 
įrengti pieninė ir kiaušiniams 
sandėliai.

KAUNAS. — Patiriama, kad 
Ir šiemet oro susisiekimas su 
Palanga lėktuvais “Darius0 ir 
“Girėhas0 bus palaikomas, kaip 
pernai, ir prasidės apie birže
lio vidurį,
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VILNIUS. — Sanitarinė ko
misija, apžiūrėjusi Vilniaus mė
sines ir dešrlnės, rado daugelį 
jų labai blbgame sanitariniame 
stovyje. Ypač klaikus stovis 
rastas Mėsininkų gatvės krau
tuvėlėse. Apie 90 tokių nešvu- 
rybės ir nesanitarinių produk
tų parduotuvių bus uždarytu, 
iš kurių 50 vien tik Mėsininkų 
gatvėje.



Trečiadien., gegužės f, 1940 NAUJIENOS, ChiaaBO, III.
Rašo F. J. živat&d.

IŠ SCRANTONO PADANGĖS
■ ----------------- -I ■

Nepriklausomybes minėjimas. — Vienas kitam kompli
mentus sakė. — Kalbėtojai. — Atidavimas kredito 
tiems, kuriems jis nepriklauso. — šeimos, kurios iš 
tiesų užsitarnauja pagarbos. — “Didelių veikėjų” vi
sai maži nuopelnai. —* Programa. — Bankietas. ~- 
Mes vertiname juos pagal jų darbus.

1*^1 i i i r

(Tęsinys)
Buvo ir muzikališka progra

ma: armonika, dainos ir piano 
solo. Gražiai pasirodė P. Valu- 
kas, vietinis. Jis sudainavo be
ne keturias lietuviškas dainas. 
Publikai jis tiek patiko, jog li
ko iššauktas antrą kartą dai
nuoti. Jei tas žmogus turėtų 
progos tinkamai lavinti savo 
balsą, tai iš jo išeitų pirmaeilis 
dainininkas. Jis turi ne tik gra
žų balsą, bet ir skonį.

Dainavo kokių 10 metų am
žiaus vaikutis. Visai gerai su
dainavo lietuviškas dainas. Bu
vo ir p-lė Šeperaityte iš Pittsto- 
no. Jai kažkaip nelabai tevyko 
dainuotu

Pianu skambino dvi mergai
tės. Butų buvę nei šio nei to, jei 
jos butų * pasirinkusios lietuvių 
kurinius. Žinote, tokiam įvykiui 
kitataučių kuriniai nelabai tin
ka. Tą pat galima pasakyti ir 
apie merginą, kuri tampė ar
moniką.

Tai taip praėjo Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo pa
rengimas.

Kaip jau minėjau, po prakal
bų tame pačiame viešbutyje bu
vo surengtas bankietas. Pats 
ten nedalyvavau, bet iš kitų gir
dėjau, jog ir ten tvarka buvu
si nepakenčiama. Bankieto ve
dėjai ir ten pasižymėjo tuo, kad 
vienas antrą gyrė bei dideliais 
veikėjais vadino. Kas gi šuniui 
uodegą pakels, jeigu pats ne
susipras to padaryti?
-------- į—S---------------- --------- y--------------------- -------------------------------------  

bridgeport roofing and) 
SHEET METAL CO.

3Ž16 S. Halsted St. VlČtory 4965 
Stogus, rihas, stoglangius ir 

, sienų apmiišinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

... ->/■ , ,/
t • - į ----------- ■ į —» ■■■ —  ; ■

8-ti Metai Skersai Vartų. 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

PETE YOUNG
Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos 

Schlitz Alus ir Užkandžiai 
83 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus 
!■■■■■■■!!■■■■■■■■■■■

O iš tiesų tie du dideli “vei
kėjai” tai nesudaro nė pusės 
vieno gero veikėjo. Kubilius 
nors Lietuvos bonų pardavimo 
metu kiek pasidarbavo bei šiaip 
įeina į visokius veikimo komi
tetus. Tiesa, veikimu ten nepa
sižymi, bet vis dėlto skaičių 
padaugina.

Apie Pėstininką nė to negali
ma pasakyti. Prieš trejus me
tus jis ne tik nė piršto Lietuvos 
gerovei nepajudino, bet kaip ir 
visi komunistai buvo prieš Lie
tuvą nusistatęs. Jei Stalinas bu
tų Lietuvą paglcmžęs, tai jis 
butų tvirtinęs, jog tai labai ge
rai, kad Lietuva liko “išlaisvin
ta”.

Kai staiga komunistai ėmė 
dėtis labai dideliais “patriotais”, 
tai ir Pėstininkas pradėjo veik
ti lietuvių labui. Už tai jam rei
kia kreditas atiduoti. Tiesa, 
veikli, jam nekaip tesiseka, bet 
vis dėlto geriau, negu Kubiliui.

Daugiausia juokų bankiete 
buvę iš adv. šalnos, kuris baig
damas kalbėti pristatė publikai 
ir savo tėvą. Vedėjai sumanė iš 
to didelį dalyką padaryti: pa
prašė, kad tėvas atsistotų, o vė
liau davė komandą publikai at
sistojimu jį pagerbti. Tačiau 
gerbiamoji publika nesutikusi 
stotis, bet pradėjusi juoktis.

Kai kuriems gal įdomu bus 
patirti, kodėl taip įvyko.

Dalykas loks, kad senį šalną 
sci’antoniečiai gerai pažįsta ir 
visai nemano, jog jis butų ver
tas tokios pagarbos. Jis yra ži
nomas kaipo didelis rusų carų 
garbintojas. Su juo man pa
čiam teko daug kartų argumen
tuoti. Jis visokiais budais nie
kindavo Lietuvos valdžią: girdi, 
kokia ten valdžia gali būti iš 
mužikų vaikų!

Kiek žiilaU, jis nebuvo palan
kus ir tam, kad jo sūnūs eitų 
į mokslus. Ir jeigu vis dėlto sū
nūs baigė mokslus, lai kreditas 
už tai reikia atiduoti jo moti
nai, kuri tikrai yra išmintinga 
moters. Jeigu ji butų bankiete 
buvusi, tai publika greičiausiai

fe** nrm; , - • • t * *

NAŪJIENU-ACME Telephoto
ABINGTON, PA. Boberi 

Heineman, 16 metų, kuris 
prisipažino nušovęs Editli 
Snyder, kai loji savo na
muose mokėsi prie lango,
.............................. 1

butų ją pagerbusi ne tik atsL 
stojimu, bet ir ovacijomis; Se
nukė kiek galėjo, tiek dirbo lie
tuvių tarpe.

Baigdamas noriu vieną daly
ką pažymėli. Teko patirti^ jog 
“Laisvė** mane visokiausiais bu
dais išniekino už korespondem 
ei ją apie tą patį Lietuvos nepri- 
dausomybės minėjimą. Prikiša, 
<ad tą korespondenciją į “Nau
jienas” aš parašęs^ it paskui 
garbavoja.

Turiu pasakyti, kad kalbamo
ji korespondencija buvo trum
pa ir visai tiksli, — vadinasi, 
teisingai aprašytas minėjimas, 
Bet nors su korespondencijos 
turiniu aš, ir sutinku, bet savin
tis jos nenoriu. Todėl primyg
tinai čia ir pabrėžiu: su tos ko
respondencijos parašymu aš 
nieko bendro neturėjau. ‘

MASTER WIND0W SHADE CO.
Š. J. Vondrak Tfet Lafayettė 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
firankom Lazdas..meš nUmieRuOjam ir užkasimam 
TAVERNOMS, namams ir MOKYKLOMS venėtian blinds 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD Št.)
> —u —.—- r - mti..a m M.aj ,• n ■ -fc n • ■... . — ■

■ ■MIKM'DOOM-M III .ir,,.......

S Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organižkcija. Tai lietuvių 

• ąpdrhudos tvirtove Amerikoje. Tai . lietuvių
brolybės ftfcternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš* 
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šcimy- 
JiUH. Dabai* eina SLA. Pažangos Vajus nau- 
iems nariams priimti.

Susivienijimas iš^apdraudOs bedaro sau pel
no, todėl ŠUbivienijime apdrauda yra pigesnė.

4 Bet SusiviėhijiinAfc teikia lietUvidUis dangikus, 
degu apdrUiidą. SusivįėUijimas veikia Kultū

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

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi siuitai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo pataHino-^pHMirasykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Strėet, New York, N. Y.■■■■■ ■ .*■>>{ ■ „■,■■■ ■ —H t n X .LJ.R. . , , ■v—

» lu.a a ■ t •

KLAUSYKIME 
saltimiero Rytmetinių W l| I |> LIETUVIŠKŲ. H. L r. radio_" ■" ■ PROGRAMŲ

HM KtLOCict.KS J___ MįOO VĄIANDĄ ROT?
RASTINU:

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050M

Tiesa, jau daug kartų man, 
vis bandoma suversti bėda už 
korespondencijas, kurios ~ pasi
rodo “Naujienose” ir “Keleivy
je”, nors aš su jomis nieko ben
dro neturiu. “Laisvės” ponai; 
svetimus grickus man prikišda- 
mi, turi progos mane pakan- 
džioth

Tesižino sau: “Laisvės” po
nams yra geri tik tie, kurie 
garbina Maskvą arba nors pa
lankiai žiuri į bolševikų veiklą. 
Kadangi “Naujienų” korespon
dencijoje Šalnai buvo užpilta 
šalto vandens Už bolševikų gar
binimą, tai “Laisve” ir atsisto
jo piestu. Negalėdama tikrojo 
kaltininko surasti, ji susimetė 
mane šmeižti. Tuščia to: juk 
iš komunacių nieko geresnio ir 
negalima tikėtis. Kas ne su jais, 
tai jie tuos niekina, o kas jiems 
pritaria, tai į jų ydas jie pro 
pirštus žiuri. Pavyzdžiui, Pėsti
ninką jie laiko dideliu veikėju, 
o tuo tarpu... Bet juo mažiau 
apie jo “nuveiktus darbus” kal
bėsime, juo bUs sveikiau. O 
ypač jei nutylėsime apie tai, 
kaip jis pasidarė daug dolerių.

Prikišama man, kad prezi
dentą Rooseveltą aš kadaise va
dinęs bolševiku, o dabar jį gar
binąs, kada jis pasidavęs “WaIL 
stryčio” įtakai.

Turiu pasakyti, jog aš savo 
nuomones apie prezidentą Roo- 
seveltą nemainiau: aš jį laikiau 
vieiiu iš didžiausių Amerikos 
prezidentų; tokiu jį ir dabar 
tebelaikau.

Visai kas kita su musų ko- 
numistais: jie pirma preziden
tą Booseveltą rėme ir jį gyrė, 
bet nuo to laiko, kai Stalinas 
su Hitleriu pasibučiavo, tai pra
dėjo prezidentą Rooseveltą 
smerkti.

Ir iš viso aŠ nepratęs savo įsi
tikinimus ir nuomones keisti 
taip, kaip tai daro “Laisvės” 
ponuil jie tai iš tiesų per vie
ną naktį savo nuomonę gali pau 
keisti, jei to rėikalaujtt Maskva.

GALAS

AUKOS LIETUVOS REIKALAMS.
M«—

Lietuvos konsulatas Chičagojfe gavo ir Žinomi maloniai 
skelbia sekančias aukas Lietuvos reikalams.

AUKOS VILNIEČIAMS ŠELPTI

CHiCAGO; ilk Antanina šiegattienė $2.00
Lietuvių Piliečių Darbininkų Paš. Klubai per sekr* &

Vyšniauką   ......62.05 
Klubas iš iždo paaukojo klubo nariai suaukojo 
$37,06 sekančiai: P» Sačiauskas $2i po D, Var
nus, Ž. Vyšniauskas, K. VyŠniaukietA P, Slogeris;
J. Simonavičius; M. Karlavičius; Neftus> L teaL 
nls, B. Kaaanauskas* J. Tomašiunas> Petkus/ A* Po* 
clus; J. Mikailis, Av Rirsha, A. Mardnaitis; A> Me^ 
laiškiu P, Butkus; K. Skunoris, K. Šulskis i smulkių 
$10*03, Viso $®L0&

A. U X Federacija; per sekr> L, Šimulį 2000.00
Auka buvo įteikta konsulo Daužvartlžio ordino apdo* 
vanojimo proga; jo pagerbimui suruoštame bankiete 
š. m. balandžio 7 d.

Mečys Šveikauskas 10.00
Steigiamojo Bendrojo Vilniui šelpti Komiteto narių pir* 

moji auka ....., .. .. 26.00
šią sumą suaukojo i kum IL Vaičiūnas $6, L Stun
gis $5, j. Rakštis $5, B. ūedeminas $2, ir po $V. A. 
KaiidrataS, A. Valančius, J. MotekUitiS, A. Bacevi
čius, Pr. Bastis, J. Andrulienė, S. Petrauskaitė, M. 
Vaidyla, O. Aleliunienė.

Lietuvai Gelbėti Fondas, Br. Motuzų Filmų demonstra
vimo Chicagoje pelno dalis .......... 418.40

K. Vičas ........ ..........     * $5.00
Vilniui Remti Draugijos Bridgeporio skyrius; per sekr.

Aleliunienę ....... ........... . ......... . 63.10
Lietuvių Jaunimo Kultūros Batelis, per ižd% A. Jakulį .... 10 00 
gABY, ind. Lietuvių Literatūros Dr-jos 123 kuopa, per

“Vilnies” administraciją .......... ...................... . $5.00
CLKVLLAND, Ohio. Broliai Motuzai per 1L S/Kurpių .... 15.00

šią sumą br, Motuzai paskyrė vilniečių šelpimui iš 
Clevelande suruošto filmų rodymo, pelno,

SK)UX CITY, loxva, Šv, Kazimiero purap, per kleboną
kum J, G. M, česną ..................    110.00

GBAND RAPIDS, Mielu SLA 42 kp. per sekr. P, Grei-

šią sumą paaukojo Br, Motuzų filmų demonstravi
mo proga: SLA kuopa 42 $li\ Broliai Motuzai $10,

AUKOS ŠVENTOSIOS UOSTUI

K, Vičas iš Ghicagos 5.00

$2,751.55
Pirmiau šiais melais gauta ir Lietuvon išsiųsta $3,715.08

Viso šiais metais aukų gauta ir Lietuvon išsiųsta $6,466.63
Visiems '.aukotojams, rinkėjams ir pasidąrb'avusicms Kum 

sula tas nuoširdžiai dėkoja. —LIETUVOS KONSULATAS, 
100 E. Bcllevue PI., Ghičago, III.

URANE COAL COMPANY 
5332 So. Long- Avenue 

TelėtoHAs f’ORTsMoti'tH W24 
pocahonTas Mm Run is guviausiu mainu,
dalig dulkių Išimta Pėfkhrtt
5 tonus ar daugiau .... .... ...... ... *
Petroleum gArboh COKE $7*75 
Perkarti 5 tohUš ar daa^tau Tortas ■

sateš Taz ekstra.y , ...r.-.. ...... rt, iitfii,, nu a« i tu itia ■iitit hihi h.i ■ uo i~**i ii nuii.ai»
*

Bn

Budriko Radio 
Programas

Budriko radio programas pė* 
reltą x septintudienio Vakarą, 
kaip ir visuomet, buvo geras 
ir įdomus. Orkestrą ir p-lė 
Gricaite gražiai išpildė savo 
dalis, o Makalų grupė gražiai 
suvaidino savo dramos vaizde- 
ii-

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienio vaka
re nuo 7 iki 8 Vai. Ghicagos 
laiku iŠ stoties WHFG, 1420 k. 
Bus gera muzika, gerus choras, 
gražios dainos, svarbus asme
nų ir draugijų pranešimai ir 
Dėdė Pasakorius su juokais ir 
galvosūkiais, i-j-Radio Mėgėjas.

'ALBfcltT LUMBER & 
COMPANY

Viskas pigu, ypač viškams 
ir beismentams.

Plašter Ėoards ktv. pėda fcc 
Sienoms Lentos 4x6 iki 4x10 

ketvirtainė pėda ......  2c
Izoliacijos lentos ktv. pd. 3V&C 
2x4's 8 iki 16 pd.................... 2c
1x6 lentos .............   li/fcc
Nereikia pinigų, imkite 3 me
tams išsimokėti. Dykai apskai

čiavimas-, be prievolių.

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO. 

3800 SO. WĖStERN AVENUE 
l-el. LAEiyette 2101

Atidarą sekrtiadieniais iki pietų.

■'■"'■■■i -------------------- ‘A
MODERNIŠKAS LIGONINĖS 

APTARNAVIMAS
Oaba’r priėmimas visiems Už že

mas nustatytas kainas 
rONSILAl. Išėmimas tonsilų ir 
adenbidų su gulėjimu, užlaiky
mu, gazų antiseptikais ir chirur
ge 'patafna'vimU. 24 vai. prabūti 
liėortihėje. Valkams ...u.....„ $15 
UŽAUGUSIEMS ......   $20
Visi ligoniai yfa asmeninėj Dr. 
Blaine L. Rartisay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra 
ligbni'o patogumas.
Blaine Bamsay hošpital 

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madišon ir Monroė) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

< . .-T ' " - - T -....f ‘ T ■ - I - ' II-*
t

j........ .

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lifr. 
tuviai įgyja naudin
gu žinių ir gerų pa
mokinimų.

,f,.į.-u ■ ... ininiii. i-..-. '■■■

JI RA.WBĘ TURĖSI
Kaip tik užsi

dirbsiu, pradėsiu 
taupyti 

NAUJIENŲ 
SPULKOJ

1

Naujienų Spulkoje Moka 3^%
Ir Indėliai Yra Apdrausti Kiekvienai Ypati

1739 SOUTH HAlSTED STRĖET

PIRKIT NAUJA 
Chryiler ar ha Plymoutb

Tai yra Geriausi ir 4 Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kaihoš. Lertgvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
/ «Ų WILL LIKĘ US”- 

4030 So. Archer Avenue
Fhone Virginia 1515

|j I——— |Į ■ Į. H . |Į Į Į ■ !■
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Remkite Lietuvišką 
žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale

4707 S. Ralsted SL 
Tel Boulevard 0014

dMll.i«li Į b

Tel. CICERO 6306

C. & M. PAUGA
D1STHIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimal 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Pėrkraustom forničius, pianus, ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žėma kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pnstatom an
glis i visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.

Šaukit Tel. VICTORY 0066
>.•■11111.1 ,■- - - - -■ ■ - ......... ............................. ,

į l • FOI^GRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšles su mo
derniškomis užlai- 
ddmis it Hollywood 
Iviekorhis. Darbas 
garantūotas.

420 W. 63rd St.
tfeL ENG. 5863-5640

PETER SUDENT
Atidarė naują vieta ir 
PIKNIKAMS baržą

Gražus tavernas, patogus priva
žiavimas, graži vieta piknikams.
6600 W. lllth St,, Worth, III.
>, --------- i----------- —--------------, - - ' ’ - ■ -- •

sveikatos Klinikas
TONSktuS $43Rf1
PRABUVIMAS $Cn fiA 
Ligdhihėje.............. *OUtUU
RAUDONGYSLIŲ $,OC flfi 
Išėmimas ir Ligon. tw«VvJ 
REUMATIZMAS CO nn 
Greita Pagelba ....... fa«UU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija $ 1 Afl
it vaistai .................. T I.VV
DdUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

yra Vaistų Ir NotTions 
KRAUTUVĖSE

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iŠ stoties —

W.G.E.S
Ife'tI

Išgirsit vėliausias žinias, 
mužiką W kitus įdomins 

firahešimuš,

Rasdien nuo 6:30 v. ryto 
iki 0:15 Vai. tyto
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IŠ TORONTO PADANGES
Liudna Gegužės Pirmoji
Kaip kasmet, taip ir šį metą 

musų Gegužės Pirmąją pavasa
ris ruošiasi pasitikti pilnam sa
vo gražume: medžiai puošiasi 
žaliu ’rubu, žemę dengia anks
tyvosios gėles, paukšeiai-gies- 
mininkai skelbia mums pavasa
rį atėjus.

Tačiau darbo liaudies ši šven
tė džiugiai nenuteikia, nelinks
mina jos ne gamtos atbudimas 
iš gilios žiemos, šią Geg. Pir
mąją jai tenka švęsti liūdnose 
sąlygose, nes jau astuoni mėne
siai kaip žmoniją slegia žiau
raus karo letena.

Stropų ir aktingą darbininkų 
veikimą kariaujančiose šalyse 
karas susilpnino, sąmoningi ir 
karo nenorį žmonės išgainioti 
kariauti. Aišku, tai vis pasėkos 
“neklaidingų” vadų, atsirėmu
sių neteisėto savanaudiškumo. 
Jie ir darbo liaudį verčia žu
dyti vieni kitus turtingųjų 
sluoksnių naudai.

Suprantama, kad karo pasė
kos paliks vargą ir skurdą dar
bo liaudžiai, jų gyvenimas bus 
smargiai sukrėstas, pilietinės 
teisės suvaržytos. Vėl ims lai- 
ko, pakol kovojant su slegian
čiu skurdu ir vargu gyvenimas 
taps atstatytas j normales vė
žes.

Esamose karo sąlygose bilc 
koks viešas darbin.nkų jtjdeji 
mas\yra negalimas ir nckaiiaa- 
junč.ose >alyse, štai pas mus 
šiemeKnei unijos, nei jokios or
ganizacijos nesiruošia viešai 
švęsti savo šventę. Taigi nors’ 
liūdna darbo žmonijai ši Ge
gužes Pirmoji, bet nebeviltė. 
Todėl nors tamsi naktis 'dabar 
slegia mus, vienok skaistesnė 
vilties žvaigždė nušvies 
rytojų, kurs išvaikys 
ros vanagus. Pasaulį sudaro 
darbo žmonija, tik jai reikia 
susiburti ir sudaryti atsparią 
pajėgą, kurios pagelba bus leng
va nusikratyti niekšų viešpata
vimo. Tuomet prekiavimas ne
kaltų žmonių krauju bus su
stabdytas ir laisvėje gyvenant 
nebebus žmonės siunčiami į ka
ro laukusi žūti ne už savo rei
kalus!

Nors sunki kova dar laukia 
žmonijos, tačiau prieš niekšiš
kų užgrobikų pasikėsinimus 
kova bus laimėta. Lai ši Geg. 
Pirmoji būna paraginimu kuo- 
greičiausiai sustabdyti diktato
riškų budelių gaują! Tebūnie 
vienas tikslas darbo žmonijai 
-— nuversti kruviną viešpatavi
mą ! Tiktai viso pasaulio žmo
nijos vieninga pajėga, atneš 
mums taiką ir nusiginklavimą! 
'Todėl sveikintini tie, kurie sto
vi kovoje dėl taikos ir nusi
ginklavimo!

Šalin karai, lai gyvuoja taika 
ir demokratija!

Sveiki šio skyriaus 
talkininkai!

Sunkus ir vingiuotas buvo 
kelias šio skyriaus iš pradž'o* 
tai vienoki, tai kitoki netikslu
mai kenkė jam bujoti. Vie
niems jis patiko, kiti jį peikė. 
Ir už lai negalima buvo nei 
rūstauti, nei sielotis, todėl kad 
jis buvo kai ir mokykla, per 
kurį mes dėka “Naujienų” ga
vome progos nors šiek tiek 
daugiau “pratrinti” akis ir pa
tirti kas geriau tinka į jį rašy
ti; tuo pačiu labiau išmikli- 
nam ir savo smegenis, kurios

mus verčia šalčiau ir rimčiau 
atkreipti domę į savo darbą.

Veik visą Kanados skyriaus 
gyvavimo laiką užpildydavo lik 
torontiečiai su mažomis išimti
mis pasirodydavo ir kitos ko
lonijos. Todėl, kad kartais ne
išeitų tuščias puslapis, toron
tiečiai jautė lyg ir pareigą ką 
nors kas savaitę parašyti. Da
bar jie, atrodo, kaip ir aptin
go, bet už tai išsijudino kitų 
kolonijų lietuviai, patiekdami 
gana gražių ir gerų raštų. Syei 
kinti reikia montrealicčms, wi- 
nipegiečius ir kitus, kurie pla
čiai dalinasi su mumis savo 
veikla ir gyvenimu. Paskutiniu 
laiku vis ^dažniau pasirodo nau
jų draugų su raštais iš įva.rių 
Kanados kampelių. Mums vi
siems malonu* žinoti, kaip gyve 
na musų broliai visur, taigi bu
tų smagu, kad jus, draugai, 
greit nepailstumėt dalimis su 
skaitytojais savo vargais ir 
džiaugsmais. Nenusiminkime, 
kad musų draugai iš “Liaudies 
Balso” suteikė į Naujienas my
lintiems rašinėti “pecke.ių” ti
tulą. Žinokime, kad šioje srity
je jie nėra nei kiek geresniais 
“pėckeliais” todėl lai ‘ pecke- 
lių” skaičius su teisybės žodžiu 
musų skyriuje dar labiau didė
ja!

Kada neapykanta valdo 
musų protą

Musų lorontieėių lietuvių 
tarpe yra giliai įsišaknėjęs pa
protys dėl nepavykusių dalykų 
ką nors kaltinti, smerkti ir net 
neapkęsti, žiūrėk ar kuri nors 
draugija kurios nors salės ne
gavo parengimui, ar kam nors 
nepatinkamą asmenį susirinki
me išrinko ką. nors atstovauti, 
ar kokią nors pareigą eiti, taip

skaistų1 tuojau pasipilia eibės pagiežos, 
diktatu-' kolionių ir net labai žemos ver-

tės išsireiškimų, žodžiu, dažnai 
save paverčiame dėl neapykan
tos beverčiais, save žeminan
čiais žmonėmis.

Štai neseniai vietinė sunu v 
dukterų draugija kvietė iš J. V. 
Dr. Kaškevičių laikyti torontie- 
čiams sveikatos reikalais pa
skaitą. Kokiu lai budu buk net 
jau netoli Toronto jis lapo su
laikytas ir grąžintas atgal. Mo
mentaliai pasklido gandai, kad 
jis buvęs skųstas ir charakte
ringiausia, kad tučtuojau buvo 
numatyti skundikai ir jų vardai 
minimi. Net skaudu klausytis 
tokių nerimtų plepalų, kuomet 
tikrai žinais kad įtariamas as
muo taip žemai nėra puolęs, 
kad skųstų tokį Dr. Kaškevi
čių. Nežinau ar gali būti kas 
nors žemesnio, kaip dėl turi
mos neapykantos įtarti nekal
tai žmogų, neturint jokių fak
tiškų įrodymų prasikaltime.

Nežinodama visokių įtarimų 
teisėtumo, dėl neįleidimo Dr. 
Kaškevičiaus, tuo tarpu įtarimą 
palieku ramybėje. Vieną tik 
drįstu tvirtinti, kad musų drau
gai komunistai skaudžiai klys
ta kaltindami neprasikaltuslus 
žmones, jei kada nors tas jūsų 
įtarimas skundime paaiškės, 
tuomet galėsime paprašyti vie
šai man bandžiusiam kaltint 
nekaltą žmogų atsiimti atgal 
savo žemą ir negarbingą išsi
reiškimą. Tik todėl, kad žmo
gus yra skirtingų įsitikinimų, 
ar todėl, kad jis asmeniškai 
kam nepatinka dar neturi 
reikšti, kad jis yra niekšas. Jei 
yra žinoma, kad skundimas tik
rai įvykdytas, tai reikia tikrai 
žinoti ir kaltininką ir tik turint 
faktus smerkti tai, kas smerk
tina.

Butų geriau, kad dėl neapy
kantos ir keršto savo proto ne
vargintume, bet rimtai ir tei
singai juo vadovautumės.

O. I.

N AUJIENU-A CM E THephoio
DĖS MOINES, IA. — Ramsdell iš Texas, laimėjo pusės mylios lenktynes.

NAII.TIENU-ACME Tnb-pnulu
ARNOLD HANGERO DIT, KURIS LAIMĖJO LENKTYNES IR $20,000.

Winnipegiečiai Parė
mė Vilniečius

Suaukojo $10.75.
Per Kazį Beniušį suaukojo: 

K. Beniušis $2.0(1, P. Yauniškis 
$1.25, J. Karalius $1.00. Po 5') 
centų aukojo: A. Urbonas, L. 
Bartnikas, P. Gurkšnis, V. Dau
baras, J. Subačius, P. Pūras, M. 
Pipiras ir M. Vainutas. Po 25 
centus aukojo: V. Zasas, M. Bu
kauskas, G. Palmcr, E. Palmer, 
J. Radzevičius ir L. Burga.

Per Petrą Gutauską aukojo: 
P. Gutauskas ir A. Bernot po 
50 centų. Viso surinkta $10.75.

Kettirios blankos grąžintos 
tuščios. Priežastis dėl mažai au
kų surinkimo tokios: tariant 
aukas rinkti masiniame susirin
kime buvo daromi priekaištai, 
kad apsiėmę aukas rinkti tik 
sau garbės ieškos, kad buk su
rinktas aukas Lietuvos ponija 
pati sunaudosianti, lygai kaip 
kad po didžiojo karo, kad ame
rikiečių lietuvių aukas pasi
glemžė ir sudorojo — biednuo- 
menė mažai jų tematė. Buvo ir 
tokių aiškinimų, kad buk Rusi
ja paėmusi Vilnijos kraštą esan
ti “tikrą rojų” Vilnijos bied- 
nuomenei suteikusi ir jokių au
kų vilniečiams nereikia. Bet di
džiausias aukų rinkimui paken
kimas buvo tas, kad Lietuvos 
valdžia pažadėjo duoti meda’i- 
kus tiems, kas daugiau aukų 
surinks. Tai todėl winnipegie- 
čiai lenktynių ir nedarė. Mat, 
čia Winnipege nėra tokių pa
triotų, kurie kavalieriškų me- 
dalikų norėtų. Winnipegiečiai 
laikosi tokios nuomonės, jeigu 
Lietuvos valdžia turi aukso iš 
ko medalikus kalti, tai, tur būt, 
ji turi užtektinai pinigų iš ko 
Vilnijos biednuomenę remti. Ir 
todėl niekas iš rinkėjų po sta
bas nebevaikščiojo aukų prašy
dami. Buvo ir kitokių priežas
čių, bet visa tai išaiškinti už
imtų perdaug vietos spaudoje, 
todėl nei nebeminesiu.

Aukos buvo renkamos pagal Pereitų metų derlių teko visai 
VVinnipego Lietuvių Lietuvos pigiai parduoti. Pirko tik gc- 
Liaudžiai Ginti-Bendro Fronto Tinusios rųšics tabako lapus, o 
Komiteto sušauktam masiniam
•ietuvių mintingo iš sausio 7-to » 
dienos šių metų nutarimą. Ge
neraliniam Lietuvos Konsulatui 
pasiųsta New Yorkan $9.54. Ka
nados paštas diskontavo $1.21.

Visiems aukotojams, kurie 
aukojo neabejodami, kad varg
stanti broliai vilniečiai tas au
kas gaus, viršminėtas komite
tas taria širdingos padėkos žo
dį. —Kazys Beniušis,

Viršminčto Komiteto įgaliotai

Fair Ground, Ont.
Tabako augintojų vargai.

Per kai kurį laiką Kanados 
lietuviai buvo susimetę tabaką 
auginti. Nusivylę fabrikų dar
bais, jie stengėsi įsigyti tabako 
farnias arba jas nuomoti.

Iš draugų, iš pažįstamų bei 
šiaip žmonių lietuviai girdėjo, 
kad tabako auginimas yra ga
na pelningas dalykas. Pasitai
kydavo, kad jų pažįstami išvyk 
davo tabako auginti ir per 
trumpą laiką prasigyvendavo.

Visa lai masindavo lietuvius 
griebtis farmeriavimo. Ne vie 
nas pagalvodavo: “Jeigu jis ga
li, tai kuo aš blogesnis?” Tokiu 
budu susidarė iš lietuvių “taba- 
kininkų” kolonija.

Ir reikia tiesą pasakyti, jog 
praeityje jie vertėsi neblogai. 
Nors dirbti ir reikėdavo gana 
sunkiai, tačiau šis tas ir atl. lo
davo. Bankai į tabako auginimą 
irgi žiūrėdavo kaipo į pelningą 
dalyką ir f armėnams teikdavo 
reikiamas paskolas.

Taip buvo iki pereitų metų. 
Tiksliau sakant, iki karo pra
džios. Kai tik prasidėjo karas, 
tuoj rinka tabakui susitraukė.

■I>11* *■11,1! ............. ...........  ..... R UI.II..>* . ...................... .

oKelbnnai Naujienose 
duoda nauda dėlto, .

>d pačios Naujienos 
u naudingos

mokėjo labai mažai.
Čia ir prasidėjo tabako au

gintojų vargai. Mat, beveik vi
si buvo įsiskolinę bankams. Tai
gi, su jais pirmiausia ir reikėjo 
atsiskaityti. Ir štai kai kurie 
farmeriai ne tik nieko neuždir
bo, bet už parduotą tabaką ne
gavo nė tiek, kad galėtų pasko
las bankams grąžinti. Dėlei to 
šiais metais tabako augintojams 
gana riestai, nes negali paskolų 
gauti. Štai kodėl atsirado ir dai
nuška, kuri vadinasi “Tabaki
nių vargai”. Ji skamba taip:

Kas daryt, kas daryt,— 
Laukai liks nesėti, 
Nesudarę mes finansų 
Tymo neturėsim.

Kas daryt, kas daryt,— 
Bulvės nesodintos.’i ’Nesudarius mums finansų 
Jau baigiasi apribus.

Kas daryt, kas daryt, 
Kad grud’s žemėn patektų. 
Biedna galva, pasiskubink, 
Leisk kojoms ilsėtis.

Šis pavasaris kitoks
Nei tie, kurie praėjo, 
Nes ir metinis sezonas 
Prie to prisidėjo.

Kas daryt, kas daryt, 
Kad vargus migruotus,— 
Tabakas visus apvylęs, 
Stato turčiams rumus.

Tabake mus’ pinigėlių
Sudėta, oi, daugel
Jau neskaitant sunkaus dar- 
Darosi net graudu. [bo,—

Kas daryt, kas daryt,— 
Liks laukai nearti.
Mums finansų nesudarius, 
Likimas bus sūrūs.

Nors čia sklandumo ir trūk
sta, bet užtai atpasakota tikra 
tiesa. Taip, tabako augintojų li
kimas gana liūdnas. O ko gali
ma tikėtis ateityje, tai niekas 
tikrai negali pasakyti.

—Pranulis

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Kanados lietuvių dėmes ui - atgaus ir vokiečio išplėštą Lie

tuvos akį! Už viską, ką Lietu-TORONTO, Ont. - - Kaip jau 
vietinėj anglų sapudoj buvo 
pi a.lesta, kanadiečių tiesioginis 
.usiiUšinėjimas su Lietuva dė
lei karo veiksmų yra pertrauk-

>r tas ne vieną Kanadoje 
gyvenanti Lcdivį pastatė keb- 
.on padėliu, nes juk daugelio 

.s musų ten likę levai, bro.iai, 
o kai kurių žmonos ir vaikai, 
.u kuriais ramiu laiku bu\o 
palaikomas dažnas susirašine 
jimas.
Pagelbon šiame reikale mums 

Kanados lietuviams ateina Lie
tuvos generalis konsulas, p. G. 
P. Grant-Suttie, kuris pasiry
žęs page.lieti kiekvienam Kana
dos lietuviui susižinoti su Lie- 
di,a aplinkiniais keliais, jeigu 
norimi Lietuvon siusti laiškai. c

bus pasiųsti per jį. Vadinasi, 
parašomas laiškas Lietuvon, už- 
adresuojamas, užlipinama rei- 
kaLngas pašto ženklas ir įde
damas į kitą voką, ant kurio 
padedama konsulo adresas; 
laiškas atėjęs konsulatan iš čia 
bus pasiųstas Lietuvon, i

Reikalinga prisilaikyti seka
mų taisyklių:

1) Rašyti tik būtinam reika
lui esant;

2) Rašant Iksli lik būtiniau
sius asine s reikalus;

3) Vengti ką nors minėti a 
pie karą;

1; Palikti aiš ;ą m užlipintą
Prisilaikant vii šutinėtų regu 

iacijų, 1 iškas pasuks Lietuvą, 
nors ir ilgiau kelinėje ūžt. ūks. 
Pažymėtina — pa a..ė p. Kon
sulas — kad Kanados lietuv ai, 
negali siųsti jokių siuntinių Lie
tuvon, nes jie nebus persiun
čiami. Užklausta-, ar Letuvo; 
žmonės gali rašyti į Kanadą, p. 
Konsulas atsakė: —Taip. Bet 
toks lai.kas turi kuli riunčia- 
mas su tam tikru, 5 litų žymi
nių mokesčių apmok , j imu, ap
linkinių kelių išlaidoms padeng
ti.

Taigi, rašant laišką Lietuvon, 
patarkite saviškiams, kad pirm, 
negu jie siųs laišką į Kanadą — 
pasiteirautų Lietuvos pašte, ko
kiu budu jie turi laišką siųsti, 
kad laiškas pasiektų Kanadą.

Taigi, Kanados lietuviai, ne
žiūrint kur jus gyvenat, kokia
me Kanados kampelyje, jeigu 
tik turite reikalų su Lietuva, 
nebijokit kreiptis prie gerb. 
Konsulo, o jis jums mielai pa
gelbės. Kreipkitės šiuo adresu: 

Colonel G. P. Grant-Suttie
110 Si. George St.

Toronto, Ont., Canada.
P.S. Kiti Amerikos lietuvių 

laikraščiai prašomi šią žinią 
persispausdinti.

Prof. Pakštas kajbėjo 
Toronto lietuviams

Balandžio 27 dieną prof. Pak
štas aplankė ir Toronto lietuvių 
koloniją. Gerb. svečias, kalbėjo 
torontiečiams lietuviams, lietu
vių parapijos svetainėje. Pradė
jo nuo Lietuvos prisikėjimo po 
Didžiojo Karo ir padarė 22 me
tų apžvalgą, Lietuvos materia- 
.io, ekonominio ir kultūrinio 
vystymosi. Lietuva, anot prele
gento, padarė milžinišką pažan
gą, ūkio, pramonės ir mokslo 
šakose. —Lietuva — sakė pro
fesorius — yra maža valstybė, 
bet ji yra didelė savo darbais ir 
siekiais! — Kalbėdamas apie 
meną, profesorius pasakė: — 
Tokioj aukso šaly kaip Ameri
ka, yra tik dvi operos. New 
Yorkas pajėgia išlaikyti 6 mė
nesius į metus, o Chicago vos 
3 mėn. Lietuva mažytė, turi o- 
perą ir dar kokią! Ir pajėgia ją 
išlaikyti 9 mėn. metuose! Lietu
viai yra darbštus ir ryžtingi. 
Jie atgavo Lietuvai širdį — jie

va yra padariusi per 22 m. savo 
m pi įklaiisomy. ė , priKes r.m 

jatidavė dauginusia kicd.l) L.e- 
aivos biednuomenei >r ūki ,ia- 
Kijai. Bendrai paėmus, jis ka.r 
i.ė.,0 iai;ai draugiška, ir bvšn 
Lsk.J, ne v.eno k.aa: ytojo, jaa- 
.mų' nepa, .eisdamas.

Prof. Pakšto prie nimas
Prol. Pakštas ajil.inkė Toron

to Leluvius, Gen. Lietuvos koii- 
aiio, p. G. P. Grant-Suttie ko- 
operavimo dėka. Kada Aušros 
ciano ul.tovai pasiteiravo, pas 
gerb. konsulą apie prof. 1 akš- 
<o atvykimą į 'Toronto Univer
sitetą dėl pielekcijos ir ga im.t- 
mą tuiėli jį l.clurių tarpe 
,ai gerb. ko..sol..s pažadėjo pa
dai yli viską, kad tas butų pa
siekta ir prašė, kad p,daryli 
-a.ssą įžangą į salę, kad galėtų 
.r tie Lotusiai atsi.ankyli, ku 
r.e negali nustatytos mlietų kai
nos užsimokėti. Taipgi pas s u 
ė pagelbėti iškri.i prof. Pakš
tui vaišes. Vaisos įvyko pirm 
viešos prof. kalbos ir ap.irt 
geib. svečių, dar dalyvavo ke
ičias choro gerų prietel.ų ir vi
si choro dalyviai. Vaišės praėjo 
gražioj nuotaikoj. Apart kalbų, 
Kurias pradėjo SI. Butkienė, 
lierstalydama choro pirm. Pr. 
Kundrotą, vėliau choro vedėją 
Pr. NLd.cjuną - jausmingas 
kalbas pasakė, gerk. konsulas 
ir prof. Pakštas.

Būtina pažymėli, kad šiai 
progai stalus papuošė labai įva - 
riais ir skoninkais valg ais, pa
nelė Anelė Blažailytc. — Tai 
tikra kulinarijos menininkė — 
pažymėjo profesorius) grožėda
masis ir gardžiuodamasis įvai
riais valgiais Ir visi kas toje 
puotoje buvo — galėjo ir tą pa
tį pasakė. P-Iė A. Blažaiiytė, 
tikrai verta dėmesio ir tinka
mos vietos kulinarijos srity. Bu
tų gerai, kad ji turėtų galimy
bės, atidaryti kursus, kur To
ronto lietuvaitės ir gal svetim
tautės, noriai lankytų ir pra
moktų, kaip tinkamai, valgį ga
minti.

P-lei A. Blažailytci didelis a- 
čių, už jos tokį pasidarbavimą 
šiame reikale. Mes choro daly
viai būtume labai patenkinti, 
jeigu galėtume jai kada nors at
silyginti kuo nors tikrai nau
dingu. —Frances

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai jgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.
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Grįžo iš Hot Springs
Praeitą savaimę grįžo iš Hot 

Springs, Ark., kurorto bridge- 
portieiės Užšulė Slotkuvienė, 

St., ir Josephina 
3423 S.. Emerald

Gražiai Palaidojo
Karo Veteraną
Joną Barškietį

Buvo Prakilnus Veikėjas.
Dariaus-Girėno Poste

išbuvo menesį su

901 W. 35th
Paiišaiticnc, 
Avė.

Jos tenai
viršum. Turėjo labai geras ato
stogas ir ypatingai gerą poilsį

Serga A. Bernotas
Zarasiškiai, aplankykite 

gantį klubiętį Antaną Bernotą, 
kuris randasi šv. Kryžiaus li
goninėj; kambaris 325.

Ligonis prieš porą savaičių 
susirgo plaučių uždegimu gana 
pavojingai. Tiktai ačiū Dr. Stri- 
kolio rūpestingai priežiūrai li
gonis žymiai sveiksta, todėl da
bar kaip tik geras laikas savo 
atsilankymu jį suraminti.

Vajasiškietis.

SCI-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Thomas Seddon, 25, su Mary

Kaminską, 22
John Dufour, 21, su Evelyn

Pąulenske, 21
Peter Mitchell, 32, su Anne

Taska, 24
Culler Lyman, 31,

Kasper, 23
Robert Hartman, 21, 

garet Govrilovich, 18
Bert Patrick, 28, su

Mason, 26

Praeitą šeštadienį, bal. 27 d. 
su m'ilitaikliėmi’s apeiį*om£s 
buvo nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines a. a. Jonas Barš- 
kietis.

Velionis tarnavo J. V. ka
riuomenėj, pasaulinio karo 
metu, ir dalyvavo mūšiuose 
Francijoje- Buvo pavyzdingas, 
geros ^širdies, malonaus budo 
žmogus.

Dariaus-Girėno postas 271 
American Legion, neteko labai 
mylimo draugo^ nes velionis 
buvol didžiai atsižymėjęs poste 
nepaprastu veiklumu ir pra
kilniais darbais. Nebuvo lai
dotuvių ar kitokių svarbių at
sitikimų, kad Jonas Barškie
tis nebūtų dalyvavęs. Nesigai
lėdavo .savo brangaus laiko 
ir dolerio kito geriems tiks
lams. Ne kartą palikdavo net 
savo kasdieninį užsiėmimą ar
ba biznį, kad tik suteikti prie- 
telišką patarnavimą savo drau 
gams. Buvo didelis patriotas, 
mylėjo savo tautą ir noriai 
rėmė jos visus reikalus.

“Heilo, CoinradesY’

JEIGU JUMS REIKIĄ VARDO -
Jeigu jums reikia vardo, ar gero obalslo, 

lietuvio, Alberto Pentis, 840 West
33rd S t. Toj srity ję jisai yra eks
pertas. Neseniai jis laimėjo konkur
są Armour mokykloj su obąlslu 
“Švaros Savaitei”. Pernai laimėje 
dienraščio “Times” surengtą vardų 
konkursą balandžiams, kuriuos lai
kraštis naudoja žinių rinkimui, pa
siūlydamas vardą “Picwhisk’\ šį
met Albertas vėl laimėjo tame kon
kurse, pasiūlydamas vardą, “Atta- 
gal”. Rankose Albertas laiko savo 
naują “krikšte paukštį.”

kreipkitės prie šio 12 metų

u

su Ann

su Mar-

Eugenia

Reikalauja
Perskirų

Walter Biskupaitis nuo Julia
Biskupaitis

Susiorganizavus Dariaus-Gi
rėno postui velionis pirmas 
parsikėlė iš -svetimtaučių pos
to ir visą laiką buvo aktyvus 
legionierius. Daug dirbo ir au
kavo Dariaus-Girėno namo 
statyme, nebuvo dienos, kad 
Jonas Barškietis nebūtų susto
jęs ir pasakęs “Heilo, Comra- 
des!”

Dariaus Girėno posto nariaį'

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Rezignavo Illinois 
Milicijos Vadas

Nematomi Akiniai

Užvakar vakare gubernato
riui Horneriui rezignaciją įtei
kė maj. generolas R. D. Keehn,

Be Rėmų
Naujas išradimas

Keli metai atgal laikraščiai 
buvo paskelbę didelę sensaciją, 
kad yra išrasti nematomi aki
niai. Akiniai, kurie uždedami 
tiesiai ant akies obuolio.

Suprantama, tokių akinių 
pritaikymas reikalauja specia
lių studijų. Tuos nematomus 
akinius išdirba Optical Re- 

New York City, 
okulistų jau yra 
specialius kursus 
žmonėms šių ne-

Sprmgifeldc eina gandai, kad 
Keehn buvo priverstas rezig
nuoti. Viena priežasčių buvo jo, 
draugiškumas republikonų kan
didatui į gubernatorius, Dwight 
H. Gręeų’ui.

Jo vieton Misiąs paskirtas 
brigadier generolas Samuel T.

$100,000;
Stipendijomis

TuŲslančiai 
baigę tuos 
pritaikymui

Gavo ,, ....... , !i;
Perskiras..-.... .

Mary Kurovich nuo Anton 
Kurovich

Angelą Simon nuo Joseph Si- 
mon

šti taip staigiai netekę bran
gaus bendradarbio. Paskutiniu 
laiku buvo tarybos narys ir 
namo statymo kęmitete. i
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reiškia gilios užuojautos ir su
raminimo žodį nuliudusiąi 
žmonai ir sunams, o jums, 
brangus Jonai karžygi, ramiai

Dr. Vaitush, 4712 S. Ąshląml 
avė., baigė tuos specialius kur
sus ir dabar yra pasirengęs sa
vo pacientams pritaikinti tuos 
nematomus akinius.

“Palaima

Prisipažino, Kad 
Nužudę 
Roselandietę

—ė'i vt n k K ra s a usĄas.

20 metų mechanikus Albert 
Moran, prisipažino Kensing- 
tono policijai, kad Velykų die
ną jis išgėdino ir nužudė 61 
metų roselandietę Petronellą 
Krawczyk, nuo 11224 State st. 
Jis sako, kad nuvilko ją į ielą 
ties 11527 Michigąn avenue ir 
ten kirto jai 20 smūgių su pei
liu.

Moran gyvena adresu 11529 
Yalę avenue. Jis buvo suimtas 
prie 109-tos ir Michigąn avė. 
už nepadorų elgesį, ir policijos 
pakamantinėtas noriai prie kru
vino darbo prisipažino.

Sužeidė Kelis
Keleivius Gatvekario
Nelaimėj

Susidūrė su truku
Prie Chicago avenue ir Green

Specialistai Aiškina',• khd tie 
akiniai yra labai parankus. Ir 
niekas negali pažinti, kad žmo
gus dėvi akinius, nes jie yra 
taip gerai pritaikinti prie akies, 
kad niekas negali pažinti. O 
žmonės, kurie turi drevėti labai 
storus akinius, kurie turi trum
pą regėjimą, tiems tie nemato
mi akiniai yra tikra palaima,

Dr. Vaitush išreiškė mintį, 
kad jis. turi net tūkstančius pa
cientų, kuriems tokie akiniai 
butų reikalingi. Tik, žinoma, 
tie akiniai yra daug brangesni, 
negu paprasti, su rėmais.

Buvusio Seąrs ąnd Roebuck 
firmos viršinip^o Julius Rosen- 
waldo. įsteigtąs labdarybės 
Fondas vakar, paskelbė, kad rišr 
dalino $.100,0.00, stipendijomis 
28 baltveidžiams jaunuoliams 
iš pietinių valstijų, ir 40 neg-

šis fondas daugiausia rūpi
nasi negrų reikalais ir skiria 
pinigus jVairiiems; projektams, 
kurie taikomi-:jų būklei page
rinti. ■ r-n f > 1 > ’

Staigiai Mirė Žymus 
Dirigentas

Chicagos Draugiją, 
Kliubų Valdybos

1940 Metams i
LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS ! 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Pirm.—Antanas Povilonis, 

2453 W. 45th PI., Tel. Lafayette 
2196; Vice-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.—? ; 
A. Jakutis, 6958 So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.—’ 
Petras Samoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan’ 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas. 
4415 So, Frapcisco Avė.; Bronė 
Lauciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hemloęk 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta-, 
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS VALDYBA 1Q4O ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., 6504 So.

Rockwell St., tel. Rep. 7929; A. 
Subajtis—Vice-pirm., 1947 Des-
plaines . St.;. A. Tumavičius—Nut. 
rast., 1227 So. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Mikliunas — Fin. rašt. 

4917 Komensky Avė., Laf. 5211
F. Margevičia, — Kontr. rašt., 
4409 S. Fąirfield Avė.; F. Šerpy
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair- 
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur., 656 W. 35th St., 
Yards 6701; Trustistai—Tamkevi- 
čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas Rūta —

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Pętrąs Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rašt., 3220 So. 
Union Avė.; Feliksas Kasperas— 
Fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Walter Dulevich — Kontr. rašt. 
8728. Harper Avė.; Juozapas Bal- 
chiunas—Kasierius, 3200 South 
Lowe Avė.; Martinas Punis — 

, Apiekųnas kasos, 3202 S. Eme
rald Ąve.; Kazimieras Valaitis— 
Apiekųnas ligonių, 7104 S. Eme
rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St

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

pirmininkė, 10560, Edbrooke Av.; 
M. Naverauskienė — Nut. rast., 

- 10320jSo.. WaĮlace. St.; Ąnna;Dht- 
gięnė2-Fih. rašt., 10520 So. 'State

Kasos

CLASSIFIED ADS
SITUATION VVANTED 

Ieško Darbo
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos

Josef Pasternack
Užvakar vakare, po repeti

cijos su N. B. C. siinfoniiiiu 
orkestru, širdies ataką gavo ir 
mirė Josef A. j Pasternack, gar
sus orkestrų dirigentas ir kom-

Jis buvo apie 59 melų am
žiaus. Gimė ir augo Lenkijoj.

JAUNAS VAIKINAS ieško darbo. 
. bučernę. Patyręs, šaukti Com- 
modore 2481.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 16 
kambarių ruiminghouse, arba mai
nysiu, kas ką turite. 2113 South 
Halsted St.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA LAUNDREI skal
bėjų, presų operatorkų ant nešioja
mų drabužių. Nuolatinis darbas. 
3139 Clybourn Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
gera vieta—moderniškai įrengta. 
Pigi renda, gyvenimui kambariai. 
Turiu kitą biznį. 6706 So. Ashland.

HELp VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

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

tavemo plvi^nif vak^ kambfry! PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
^mokestir 2307’N CaliforSa «rosernė‘ Biznis 21
ir mokestis. 2307 N. california. mętus. pjgį renda už pirmą tei_

' singą pasiūlymą. Savininkas aplei-
REIKALINGAS APYSENIS dar- džia miestą. 4543 So. Marshfield 

bininkas į tavern kaipo porteris ir Avenue. 
kad mokėtų prie baro dirbti. Ne —-------------------------------------- ■
girtuoklis. Turi turėti geras reko- PARSIDUODA ARBA išsimaino 
mendacijas. Gyvenimas vietoje. į grosernės biznį 7 kambarių rezi-

Prospect 5057. dencija, labai geram stovyj. šauk-
— ---------------------------—:----------- ti Virginia 0148.

REIKALINGAS HANDY MAN tavvdmac cttant mažos farmos dirbti visą, vasa- PARDAVIMUI TAVERNAS SU 
rą. Šaukite Crawtord 1847. restaurantu iš priezasUes 2 b«n>U-

parduosiu pigiai. 5 metai išdirbtas 
................   ■ '................ - - .S biznis. 3907 So. Halsted St.

FURNISHED ROOM—TO RENT L. RUTKAUSKIENĖ.
Gyvenimui Kambariai ----------------------------------------------

RENDON KAMBARYS karštu I RENDON TAVERNAS, pilnai 
vandeniu šildomas, vana ir visi lfen&tas- Gera vieta geram žmogui, 
parankamai. 668 West 18th St. Pusė bloko nuo bažnyčios. Biznis 

gerai išdirbtas. 2257 W. 23rd PI. 
- - ---------- ■ .. „ 3-čias aukštas.
FOR RENT—IN GENERAL 

Renetai—Bendrai
6 DIDELI KAMBARIAI GARU 2 BIZNIAI: TAVERNAS IR RES- 

šildomi, ant antro aukšto ir 1 di- TAURANTAS, įsteigti 20 metų, ge- 
delis kambarys ant pirmo aukšto, ra vjeta- Pardavimo priežastis — 
vedusiai porai, be vaikų. 742 Westhįga< 944 West 37th PI. 
33rd St.

PRIVERSTAS PARDUOTI ei- 
------------ nantį road house biznį. Priežastis 

BRIGHTON PARK RENDON —liga. Modernas įrengimas, 1^ 
storas tinkamas dėl barberio, akro žemės, nedidelis piknikams 
beauty salon arba siuvėjo ar rašti- daržas, prie didelio vieškelio. Gal- 
nės ir kitokiems hardware ir vi- voja apie mažą mainą arba ren- 
sokiems kitiems bizniams. 3970 Ar- duos atsakančiam asmeniui. 4 blo- 
cher Avė., matykite Frank Saba- kai vakaruos nuo Manheim Road, 
liauskas, 2957 West Pershing Road. prie Lake gat. Melrose Park, III., 

—————— savininkas C. F. Thierbach.
MUSICAL INSTR’NTS FOR SALE T TTXT' TT ~ ~

Muzikaliai Instrumentai LUNCH — TAVERN pilnai pen-
--------------------------------------------- gtas, daug metų vienoj vietoj, pigi 

TURI PARDUOTI seną smuiką, renčia su flatu. Proga paimti pi- 
L. MANNING, 1244 N. Avers Avė. giai. 4949 So. Halsted St.

RIGS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS Sumažinto* 50% 

Numuštos Iki H 
DIDKUV KAVRV 

BARGENAI
Neatsiimta 6x0, 8x10, 0x12, 0x10,11x10 
Vertė nuo 86 iki 860. Dabar 83 iki 829 
Nauji 6xQ, 8x10, 0x12, 12x18, 1OV4x10 
Vertė 820 Iki 8»0. Dabar 81Q iki 8421 

ir auk M.
10 0x12 tikrų orlantalių, 00 kitokių 

5|ieros 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
10OO Jardų karpetų po 00c Jard ir aukšti. 

CHECKER CLEĄNERS 
SANDELIAI

6208-16 8. RACINE—Dienomis, 3 vakaras

Tėles I (IVPlIf \ Teiegramu l LU I Lll\IO Visas Pasaulio 
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankletams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

I I Ti H m Gėlės Mylintiems 
I I U LJ fl Vestuvėms, Ban- 

nDMkidams, Laidotu- 
**■■•*■ ■ vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue

nas keleivių gatvckaris ir sun
kus trokas. Visi keleiviai, apie 
75, buvo gerokai sukrėsti, o ke
li buvo sužeisti.

Motonnonas Wąlter Gabriel- 
son aiškino policijai, kad (ro
kas jam staiga nukirto kelią ir 
jis nespėjo laiku gatvekario su
stabdyti. Po susidūrimo gatvc
karis nušoko nuo bėgių.

Bet jei žmogus, sergantis 
akių liga, priverstas dėvėti aki
nius, tai jam nėra brangų, j,ęi

gus dėvėti. Ir praktiški. O 
praktiški jie yra todėl, kad nu
kritę ir ant cementinių grindų 
nesusidaužo.

Gaisras 
Bridgeporte

ŲDWARDAS BLUMAS, 
gyv. 3233 S. Green St. 

Tel. Victory 652$.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 30 d., 9:20 vai. ryto 1940 
m. sulaukęs pusės arpž. gimęs 
Kauno apskr., Ramygalos par. 
Ėriškių kaime. Amerikoj iš
gyveno 33 metus.

‘ Paliko- dideliame nuliūdime 
moterį Oną, po tėvais Ęutkai- 
tę, dukterį Heleną ir žentą 
Vladislovą Mažiotą, 2 sūnūs: 
Raymond ir marčią Stanisla
vą ir Albina, seserį Vęroniką 
Mason, švogerį Justiną ir 
švogerką Heleną Butkus; gi
minaičius Albiną ir- Petrą Ma- 
tiejunus ir kitus gimines ir 
draugus.

Priklausė prie Jaupų Liet. 
Taut. Klubo,. L. D. S. 53 kp., 
Liet Teatr. Dr-stės Rūta Nr. 1

Kųnas pašarvotas A. M. 
Phillips kopi. 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, gegužės 4 d,. 1 vai. po
piet. Iš kopi, bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Edvardo Blumo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nųošjrdžiai kvieęiaęni da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutiiu patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Moteris, Duktė, Sunąi, žentai 

ir švogeriai.
Laid. Direkt. Ant. M. Phil- 

i:..a 'T'^i vADnc Anon

Nuvykit pas Dr. Vaitush ir 
pasiteiraukit apie nematomus 
akinius. Jis garsinasi “Naujie
nose” kasdien jau virš 20 
tų. —A Z.

1110?

THOMAS ALEKSYNAS 
ATIDARĖ NAUJĄ 
TAVERNĄ

BRĮDGEPORT. — Su pirma 
Gegužęs, atsidaro naujas, labai 
įdomiai išpuoštas lietuviškas 
tavernas, kurios savininkas yra 
plačiai žinomas veikėjas p. 
Thomąs Aleksynas. Tavernas 
yra užvardintas “Baltic Stream- 
Line Bar”.

Pats įrengimas labai alatin- 
ka vardui. Tikrai gražiai vis
kas padaryta. Ypatingai puola 
akin tos gražios spalvos ant 
sienų ir “biackbario”. Užlaikys 
Kingsbury alų ir visokius im
portuotus .gėrimus.

Vieta randąsi antrašu 310,7 
S. Halsted Si.

P-as Aleksynas yra ] 
draugiško budo žmogus ir ga
lima tikėtis, L ’ 
seksis naujoj vietoj.

Užvakar vakare buvo užsi
degęs stogas trijų aukštų mū
rinio naujo prie 34-tos ir Hal
sted gatvių. Gęsįuti atvažiavo 
viena ugniagesių komanda. 
Nuostoliai buvo, inaži ir ugnis 
pavojaus namo gyventojams 
nesjularč, nes jie patys iškišę 
galvas.iš laligų žiurėjo kaip

Gera Proga 
Karui Nusipirkti

Štai kvr nepaprasta proga 
kiekvienam automobilį įsigyti. 
Nereikia nė rankpinigių, jei tik 
turi darbą. Galį pasiskirti ko
kį tik uori automobilį iš dau- 
gybe$ ir naudoti per septynias 
dienas, kad įsitikinti kiek ge
ras pirkinys, o nupirkęs gausi 
magaryčioms dar ir laisnius 
dykai. i

Tą taip nepaprastą progą tei
kia senas, gerai žinomas per 
penkioliką metų automobilių 
dyleris Wilįiain Feyerbend, 
7711 Stony IsląnęĮ ąvenue. Jis, 
turi labąi dąug, gejrų, ma&H

’vartatų, visų išdįrbysčių auto
mobilių neąukštom kainom. Ir 

labai kai lik dabar jis stengiasi Jš-

■

parduoti turimus vartotus ąu-
kad jam bizn's tonjiobilius, kiek galint grei-

-•10320^.^11 _
giėne^-Fm- rd: .
St.; Paulina Stasiulis

, glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
rienė—Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
yal. vakaro, 10413 So. Michigąn 
Avenue.

LIETUVIŠKOS TEATRĄLI š K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. — 

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

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

Pirmiųinkas, 3442 S. Union Ąve.; 
Kazimieras Visockis — Pagelb., 
2931 Š. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. Jfąšt., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ace St.; Jęnas Motiejūnas—Kontr. 
rašt., 3400 So. Unięm Avė.; Petras 
Balsis—Kasierius, 5Q53 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. Hąlsted St.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
194Q METĄMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th Sf.; 
Vicę-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tįs, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas. 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Steljla MicketVlėiutė, $925 South 
Artesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
Kasierius -—Steponas Kaniušas,

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

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite jar 
rašykite > dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
•randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6d43 S. Western Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui

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

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 1 
bušelis 25c—5 bušeliai $1.00—15 
bušelių $2.50. Kreipkitės dėl kainų, 
dėl didesnių kiekių. Iškraustome 
nebrangia kaina. Anglys tiesiai iš 
kasyklų. 110 SOUTH’R1DGELAND 
AVĖ., WORTH, ILL.

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

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

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Repdai

RENDON TAVERNAS. Gerai iš- 
dibta vieta — Savininkas turi kitą 
darbą. Gerai įrengta. 535 West 37 
Street.

SUSIRINKIMAI
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NA

MŲ SAVININKŲ SĄ-GOS narių 
mėnesinis susirinkimas įvyks tre- 

, čiadienį, gegužės pirmą d., 7:30 v. 
vakaro, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 Sq. Halsted St. Susirin
kimas labai svarbus. Kviečiame vi
sus atsilankyti.

—S. Kunevičius, rast.
L. J. K. RATELIO susirinkimas 

įvyks trečiadienį, gegužės 1 d., 8 
vai. vakaro, Hollywood Svetainėje, 

—C. Danta, sekr.
ROSELANDO LIET. KULTŲROS 

DR-JOS mėnesinis susirinkimas į- 
vyks gegužės 2 d., 7:30 vai. vak. 
10413 Michigąn Avė. S. Dilis, rast.

SLA 63 KUOPOS NARIU mėne
siniu ir nepaprastas susirinkimas 
iįvyks gegužės 2 d., Tuley Park sve
tainėje, 90th St. ir Lavvrence Avė. 
Centras nepripažino vįeno musų 
delegato į SLA Seimą, todėl neiks 
rinkti kitą.

. Kuopos rast, A. Laurutanas.
MORNING STAR KLUBO narių 

mėnesinis susirinkimas įvyks gegu
žės 2 d. 8 vai. vak., Grigaičio svet. 
3800 West Armitage Avė. Yra 
svarbių reikalų aptarti.

—Mike Chepul, rast.

čiąu, kad pratuštinti vietą kb
ŽEMAIČIŲ KULTŲROS KLUBO
VALDYBĄ 1940 METAMS: Pirmi

ninkas—^Steponas Narkis, 4553 S.

Siman’s, 2520 W. 70th St.; Sekre
torius—Vytautas Uznys, 3232 So. 
Emerald Avė.; Iždininkas—Paul 
Petraitis, 812 W. 33rd St.; Fin. 
rašt.—Antanas Rudokas, 4547 So. 
Washtenaw Ąvę.; Iždo Globėją^

SKAITYTOJAI RENGIASI sta
tyti geram priemiesty, turės pirmus 
morgičius pardavimui straight ar 
pro-payment. Rašyti C. & W. Con- 
struction Co., 1708 W. Van Buren.

PRIE EŽERO KATEDŽĖ 
$1500.00 — PASIŪLO PUIKIĄ 

KATEDŽĘ izoliuota su celopaks, 
prie gražaus šaltiningo, smėlio dū- 
gnu ežero. Lotas 78 pėdų, priešokis 
prieina prie vandens. Mažas įmokė
simas, likusią terminais. Box B 1 
1739 So. Halsted St.

DIDELĖ KRAUTUVĖ, t. flątas, 
6627 W. Madison St., gera vietą ta
vernai ar kitokiam bizniui. Šaukti 
Keystone 5286.

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
BĄRGENUS

Po 6 flatus namai nuo $525.0 iki 
$6000.00. Po 2 flatus nuo $3000, iki 
$3500.00. A. C. ERICKSON, State

FARMS FOR SALE 
Įikiai Pardavimui

PARDUODU ARBA MAINYSIU 
į namą Chicagoje: 60 ir 80 akrų 
farmas VVisęonsine. Gera žemė prie 
upės arti miestelio. 634 W. 3$th St.

MOY1NG AND EKPRESąiNG

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. , ALISAUSKAS SONS, 
7100 So. Tahnan Avė. Prospect 8742

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Pikolos

PIRMIEJI MORGIČIAI Parsi
duoda ant tikrai saugios nuosavy
bės. $1.00 iki $5,000, 5% iki 6% 
palūkanų. TėL CENTRAL 5225.

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

2202 W. Cermak Road
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—-Geri Terminai 

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



8 NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadien., gegužės 1, 1940

Dr. Piuj Grigaitis
Šįvakar, gegužės 1 dieną, 

įvyksta iškilmingas apvaikščio- 
jimas Pirmos Dienos Gegužės, 
kaipo viso pasaulio darbininkų 
solidaršikumo ir bro’ybės šven
tės. Lietuviai darbininkai dar 
turi progą ir tuomi džiaugtis, 
kad jų darbo organizacija LSS 
šįmet švenčia 35 metų sukak
tį nuo savo įsikurmo ir turi 
malonumo rengti 35-tą metinį 
Pirmos Dienos Gegužės ap- 
vaikščiojimą. Prie šio žymaus 
darbo yra prisidėjus ir Liet. 
D-kų D-jos 4 kuopa. Apvaikš- 
čiojimas įvyksta 7:30 vai. va
kare Mildos svetainėje, 3140 S, 
Halsted St.

Bus išpildytas sekantią pro
gramas:

1. Dainuoja Naujos Gadynės 
Choras po vadovyste J. Stepo
navičiaus ;

2. Kalba jaunuolis Bronius 
Matijošaitis;

3. Dainuoja Naujos Gadynės 
choro lietuvaičių trio, p-lės Jo- 
sephine Milleriutė, Valeria La- 
dygaitė ir Lil’ian Stuparaitė;

4. Kalbės Naujienų red. Dr. 
P. Grigaitis.

Bruno Matijošaitis

Kaip matote, programas įdo
mus. Visi atsilankę galėsite pa
siklausyti įdomių kalbų apie 
pasaulio įvykius ir pasiklausy
ti musų gražaus jaunimo ma
lonių ir linksmų lietuvių liau
dies damų.

Įžanga veltui. Kviečia visus 
atsilankyti

LSS CENTRALINĖ KUOPA 
IR LDD 4 KUOPA.

Kiti Gegužės Pirmos 
Minėjimai

Kaip jau vakar buvo rašy
ta, Chicagos un'.’os, kitos dar
bininkų organizacijos ir visos 
socialistų sroves bo kotuoja 
Gegužes Pirmos eiseną, kuri 
šiandien yra organizuojama 
Chicagoj. Priežastis yra ta, 
kad e'senos vadovybę turi pa
siėmę į rankas komunistai ir jų 
pritarėjai, ir jie naudoja eise
ną Stalino ir Hitlerio diktatū
rų garbinimui.

• Tos įva’rios darbininkų or
ganizacijos priešingos eisenai, 
šįvakar rengia masinį Gegužės 
Pirmos minėjimą Amalgamated 
Clothing Workers (Kriaučių) 
Salėj, pr’e 333 South Ashland 
bulvaro. Prasidės 7:30 valan
dą vakare.

Kalbės Joel Seidman, buvęs 
Amerikos Mokytojų Federaci
jos v.’ce-pirmininkas ir John 
Dewey Fellowship laimėtojas 
studijavimui Amerkos darbi
ninkų judėjimo. Taipgi kalbės 
Arthur McDowell, Thomas’o 
socialistų frakcijos kandidatas 
į Illinois gubernatorius, M. L. 
Pol n, Daily Forwardo • admi
nistratorius, Dr. Z. Lorber, žy
mus žurnalistas, ir keli kili as
menys, žinomi darbininkų ju
dėjime.

“čia dalyvaus ir parodys sa
vo solidarumą visi laisvi ir de
mokratiški darbininkai, prie
šingi visoms diktatūroms, ar 
jos butų Staliniškos ar fašis
tiškos ar naciškos.”

Rinks Aukas Vokietijos 
Darbininkams

Po mitingo bus renkamos au
kos finansavimui darbininkų 
judėjimo Voketijoj ir kitose 
diktatūrose, taipgi Norvegijoje 
ir Suomijoje.

Prie šio masinio mitingo yra 
prisidėję sekamos organizaci
jos: Socialdemokratų Federaci
ja, Socialistų Partija, Leather 
Workers Union, Workmens 
Circle, Young Circle League, 
Federation of Jewish Trade 
Unions, Socialist League, Illi
nois Workers Security Fede
ration ir daug kitų grupių.

Masinį mitingą šįvakar taip
gi rengia Ladies Garment Wor- 
kers unija, Civic teatre.

‘ Rs.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Staigiai Pasimirė 
Bridgeportietis 
Edvardas Bliumas

Turėjo Širdies Ligą.
BRIDGEPORT. — Vakar 

apie 9:30 vai. ryto širdies ata
ką gavo ir mirė senas bridge
portietis, Edvardas Bliumas. 
Jis buvo apie 54 melų amžiaus 
ir gyveno adresu 3233 South 
Green slreet. Velionis mirė na
mie. \

Paliko žmoną Oną Blįumie- 
nę, dukterį Helen ir sūnūs 
Raymond ir Albertą.

Bridgeporte velionis išgyve
no apie 25 metus laiko ir per 
daug metų užlaikė laikraščių 
standą prie 33-čios ir Halsted 
gatvių kempo.

Laidotuves tvarkys direkto
rius A. M. Phillips, kurio kop
lyčioj, ties 3307 Lituanica avc. 
kūnas šiandien bus pašarvo
tas. Apie laidotuvių dieną 
šeimyna praneš vėliau.......Rs.

Audra Padarė 
Daug Nuostolių

Vieną Žmogų Užmušė.
Vėtra su lietum ir perkūni

ja, kuri užklupo Chicago ir 
Illinois valstiją užvakar vaka
re ir vakar anksti rytą, padarė 
provincijoj didelius nuosto
lius. Jos metu, vienas žmbgus 
Buvo užmuštas vėtros su
griautam name, taipgi keli bu
vo sužeisti. Tai įvyko prie 
Ponliac, III.

Kitose valstijos vielose 
sulas išvartė namus, klojimus 
ir kitokius triobėsius. Nuosto
liai siekia virš $150,000.

Valstija Nori 
Perimti Firmą už 
Sales Taksus

Skolinga $30,000
Illinois valst’ja užvedė bylą 

Superior teisme pareikšdama, 
kad ji perims United Liųuor 
Stores firmą Chicagoj už 
“sales” taksus.

ši bendrovė, operuojanti san
dėlį ad. 208 East 51st Street, 
ir 10 kitų gėrimų krautuvių 
Chicagoj, yra skolingą valstijai 
apie $30,000.

Byloj prokuroras Cassidy 
reikalauja paskirti receiverį ir 
uždrausti savin nkams bendro
vės turtą likviduoti. Jie yra 
Michael de Stefano, Rocco de 
Stefano ir Clara C. Hone.

AUTOMOBILIU
NELAIMES

Vakar ir užvakar, automobi
liai užmušė sekamus žmones:

17 metų John Murdock, 
Highland Park;

79 metų Loren Wilcox, 
1837 Berteau avenue;

57 metų Daniel Binelti, 742 
N. Lawndale avenue;

57 metų Jenny Spano, 1719 
N. Kedvale avenue; \

62 metų William Wolgast, 
iš Frankfort, III.

• Nuo sausio 1, iki baland
žio 31, 1940, automobilių ne
laimėse, Chicagoje, žuvo 163 
žmonės. Chicago yra * antras 
pavojingiausias miestas Jung
tinėse Valstijose.

San Diego, Californijoj, vie
nam golfo lauke buvo atrastas 
nušautas 28 metų kareivis iš 
Chicagos, Rudolph E. Yuriga. 
šalę kūno gulėjo revolveris.

Velionis Chicagoj gyveno ad- The Chicago Teachers Collęge 
resu 1010 Nortti Springfield Choir.
avėnue. Paliko brolį, Petrą R.l Prie šio chorb priklauso ke- 
Yurigą, kuris gyvenu *adr. 844 lios lietuvaitės,1 lankančios tą 
Ainslie Street. j kolegiją.

\''sipiei>u-Acme Tel*>nhot«.
ABINGTON, PA. — Edith 

Snyder, 16 metų mokine, 
kuri liko nušauta, kai ji 
sėdėjo prie lango.

VAKAR CHICAEOJE
• Darbo metu Hannibal 

Furniture Co. dirbtuvėj, 1919 
Sheffield avenue, krito n gyvas 
58 metų John Brems, nuo 1910 
Sheffield. Jis sirgęs Širdi s li-
ga. r*'.

® Hutsonvillėjj EI., sudegė
J. A. Boy’,1 metalo dirbtuvė. 
Nuostoliai $35,000?

• Mechanizuotas oro apsau
gos batalionas vakar išvyko D 
Fort Sheridano manevrams į 
San Augustine, Texas valstija j.

9 Iš nežinomų priežasč'ų ki
lęs gaisras padarė apie $2 0J0 
nubstolių Century viešbučiui, 
adresu 1447 East 55th strcet.

ve- Visi svečiai išliko sve.’ki.
© Tariamą svetimo turto iš

eikvojimą kriminalis teismas 
traukia atsakomybėn LaSalle 
Street brokerį Benn B. Davis.

e G nkluotas užpuolikas pa
sigrobė $303 .pinigais ir $39 če
kiais Taylor Washįng Machne 
Co. raštinėj, adresu 3931 W. 
Madison Street. Viduj buvo tik 
viena tarnautoja, kasierė Jane 
Grazioli, nuo 4236 W. Congress 
Street.

® Kai kepėjas Joscpb Jan- 
kowski grįžo namo vakar anks
ti :ry tą, jis nerado viduj padėtų 
$75 pinigais ir dviejų laikrodė
lių, kurių vertė siekia apie 
$775. Gyvena adr. 5548 Gladys 
avenue. Piktadaris įsigavo vi
dun per langą. Kiek vėliau nu
važiavęs atidaryti savo kepyk
lą adresu 5616 W. Madison st., 
pamate, kad ir”(ten piktadarių 
butą. Jie viską' viduj išvartė, 
bet nieko vertingo nerado.

O 75 metų William Ketche- 
son, 3842 Sheffield avenue, 
apie 10 metų atgal buvo dalina', 
suparaližuotas. Negalėjo p Inai 
vartoti vienos kojos. Bet Ket- 
cheson tikėjo, kad ji kada nors 
pasitaisys ir jis vės galės vaikš
čioti be lazdos. Vakar pabandė. 
Padėjo lazdą šalin ir atsistojo. 
Bet koja atsisakė tarnauti, jis 
pavirto ir mirtinai susižeidė.

• Laiptais nukrito ir mirti
nai galvą persiskėlė 2 metų ku 
(likis, William Schraeder, 5308
S. Paulina Street.

e Illinois Parole taryba va
kar grąžino laisvę 67 kaliniams, 
tarp jų 22 įkalintiems Cook ap
skričio gyverttojams. Tarp pa- 
liuosuotųjų yra 28 metų John 
Detter, buvęs bartenderis ali
nėj, adresu 6306 S. Morgan st. 
Jis buvo įkalintas už vagystes.

Chicagos Choras 
New Yorko Parodoj

Dainuos ir kelios lietuvaitės
New Yorko Parodos raštine 

Chicagoj praneša, kad parodoj 
koncertuos keli žymus chorai 
iš vakarinių valstijų, tarp jų 
Chicagos mokytojų kolegijos, m _ _ __ rr<_ i

Išvežiotojai Ir 
Pieninių Savi
ninkai Tariasi
Žada Pasirašyti “Paliaubas"

Vakar rytą Chicagos pieni
nių savininkai ir išvežiotojai 
galiai! suėjo į derybas ir per 
visą dieną tarėsi apie atnauji
nimą algų sutarties, kuri pa
sibaigė vakar vidurnaktį. Lai
kinai ginčas bus užbaigtas pa
liaubomis.

Pieninių savininkai pirmiau 
kalbėjo, kad kirs išvežioto- 
jams algas nuo $45 iki $30, o 
išvežiotojai grąsino streiku. 
Bet atrodo, kad abi pusės su
sitaikys. Per kurį laiką algos 
paliks tos pačios, bet vėliau 
jos bus sumažintos, turbūt su 
su pačių išvežiotoji] sutikimu.

Universitetas Ruo
šiasi Auksiniam 
Jubiliejui

Chicagos universitetas pa
skelbė, kad 1941 melais švęs 
savo auksinį jubiliejų. Sukanka 
50 metų nuo universiteto įstei
gimo. Per visus metus vyks 
įvairios ceremonijos ir iškil
mės, pabrėžančios universiteto 
nuopelnus mokslo srityje.

Chicagos universitetas skai
tomas vienas geriausių Ameri 
koj. Už pažangią dvasią, kuri 
šią įstaigą dominuoja, ji dažnai 
vadinama “raudonųjų lizdu”.

“Žiedų Šventė” 
Michigane 
Gegužės 5-12

Gražu Pamatyti
Metinė Michigano “Žiedų 

Šventė” šįmet įvyksta ateinan
čią savaitę, pradedant gegužės 
5 ir baigiant geg. 12. šventei 
paprastai parenkamas laikas, 
kuomet Michigano Vyšnių ir 
obuolių sodai tebežydi, ir ten 
tuo laku nuvažiuoti yra labai 
gražu.

Iškilmės vyks Benlon Har- 
bor-St. Joseph miestuose. Ge
gužes 6 d., bus renkama “Žie
dų Karalaitė”.

Prie Benton Harboro didžiu
lį vaisių ūkį turi ir p. Juozas 
Augustas, “Naujienų” redakci
jos nario ir bendrovės iždinin
ko p. K. Augusto, brolis. Ten 
daugelis chicagiečių važiuoja 
poilsiui ir ilgesnes atostogas 
praleisti.

Jau Surinko $991,973 
Mokesčiais

Moka po protestu
Cook apskričio iždas tik va

kar užbaigė siuntinėti 1939 me
tų mokesčių sąskaitas, bet jau 
sukolektavO iš namų savininkų 
apie milioną dolerių. Anksty
bieji savininkai sumokėjo už 
pirmą taksų dalį $991,973.

Bent pusė jų mokėjo taksus 
po protestu.

Vakar Temperatūra
Virš 60

šiandien vėsiau

Medžiai jau puošiasi šviesiai 
žalia spalva, o žolei netrukus 
reikės “mouerio”, nes ji beveik 
visur turi gana tirštai nukloju
si pievas ir pievukes. Dar* ki
tas pavasario ženklas yra ir va
kar dienos temperatūra. Iš ry
to buvo apie 57, bet į vidudie
nį darėsi vis šilčiau ir tempe
ratūra buvo iškilusi iki virš 60.

Šiandien, kaip sako oro pra
našas, bus kiek vėsiau.

i ■’( jr,. •? . , ’■ L • - ■/ < ' Ik*. ’

GUBERNATORIUS HORNERIS SIŪLO 
LEGISLATURAI DIDINTI PENSIJAS

Bet, Sako, Mokesčiai Turės Būti Pakelti
Vakar rytą Springfielde pra

sidėjo specialė legislaturos 
sesija, kurią sušaukė guber
natorius Horner, taipgi leite- 
nant-gub. John Sielio, kuris 
neseniai pasiskelbė irgi “gu
bernatorium-”

Sesija buvo atidaryta su 
pranešimu nuo Hornerio, ku
riamo jis siūlo legislalurai 
pakelti pensijas, mokamas val
stijos senoliams. Bet jis taipgi 
nurodė, kad padidinimui pa
dengti legislatura turės surasti 
naujų mokesčių arba dabar 
tinius pakelti, nes valstijos iž
das atliekamų pinigų neturi, o 
dabartiniu įplaukų užtenka 
liktai bėgantiems reikalams.

Yra pasiūlymų mokesčiais 
apdėti aliejų, kurio produkci
ja valstijoj labai pašoko pas
kutiniais metais, bet atstovai 
ių turbūt vengs. Jie, mat, bijo, 
kad aliejaus šaltiniu savinin
kai supyks ir atkeršys jiems 
lapkričio rinkimuose. Bepub- 
likonai siūlo apkarpyti esamas 
valstijos išlaidas.

Ginčas tarp Hornerio ir Ste- 
lle’o apie tai kas valstijos gu
bernatorius ir ar Horner už
tektinai sveikas pareigoms ei
ti kolkas sesijoj nefiguruoja. 
Slelle vakar kaip ir “rezigna
vo” leisdamas legislalurai 
skaityti Hornerio pranešimą.

Reikalaus Padidinti Pašalpą.
Rytoj iš Chicagos į Spring- 

fieldą važiuos 20 automobiliu 
“karavanas” įsu vfirši šimtu 
delegatų iš įvairių darbininkų 
organizacijų. “Karavano” tik
slas yra atkreipti atstovų dė
mesį į labai sunkią valstijos 
bedarbių padėtį.

Jie reikalaus būtinai padi
dinti bedarbių šelpimo fondą. 
Padėtis ateitvje bus net sun
kesnė, negu dabar, nes W. P. 
A. atleidinėja tuksiančius be
darbių ir juos valstija turės 
šelpti. Jeigu esamam skaičiui 
bedarbių neužteko valstijos 
skiriamų pinigų, lai bedarbių 
skaičiui padidėjus, jų padėtis 
bus tuo sunkesnė.

Delegacijai vadovauja Con- Vakar apskričio kalėjime 
ference for Sočiai Legislalion,| buvo uždarytas policistas Sven 
kurios viršininku yra pažan- Pcterscn, nuo 1218 Henderson 
gus chicagietis, Ira Latimer.’ avenue. Jis tol bus nelaisvėj 
Delcgacijon įeina C. I. ()., A. kol nesumokės $40 motinos 
F. L. atstovai, taipgi veikėjai užlaikymui.
iš įvairių religinių organiza-* Jai priklauso po $10 iš jo 
cijų. savaitinės algos.

PAVASARINIS

PIKNIKAS
—ĮVYKSTA—’

Gegužio 26 d.

LIBERTY GROVE
DARŽE 

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

NAUJIENŲ

$3,500,000 Pašalpai.
Vakar, beje, valstijos iždas 

paskelbė, kad pašalpos reika
lams gegužės mėnesį skiria 
$3,500,000. Tai pinigai iš sales 
taksų fondo. Prie tos sumos 
Chicago ir kiti miestai turi 
pridėti po tam tikrą dalį savo 
pinigų, bet jų paprastai netu
ri.

Chicagoj pašalpą ima apie 
160,000 šeimynų ir pavienių.

Du Jaunuoliai 
Pagrobė, Užpuolė 
Bridgeportietę

Policija Ieško Kaltininkų
BRIDGEPORT. — 30 melų 

’ ridgeporlietė, kur'os pavardė 
laikoma paslapty j, pranešė 
Deering policijai, kad užvakar 
ją pagrobė du jaunuoliai, pri
vertė įsėsti jų automobilio ir 
vėliau ją užpuolė.

Ji pasakoja, kad ji ėjo 36- 
ta gatve, tarp Emerald ir Hal
sted. Prie šaligatvio privažia
vo automobilis :r iš jo iššoko 
apie 25 melų jaunuolis, dėvįs 
odinį švarką. Jis pagriebė ją, 
užrišo nosinę ant burnos ir 
įstūmė į automobili. Tai buvo 
juodos spalvos sedanas. Ją pa
grobęs jaunuolis atsisėdo sale 
jos, užpakalyj, o kitas jaunuo
lis buvo prie vairo. Ją perspė
jo, kad nušaus, jeigu ji ban
dys priešintis, sale jos sėdin
čio jaunuolio vardas buvęs 
Dili.

Moteriškė toliau pasakojo, 
kad jaunuoliai ją išvežė toli 
kur tai už piiesto ir ten ją už
puolė. Po to ją parvežė atgal į 
Bridgeportą, ir paleido prie 35- 
tos ir Halsted.

Užpultoji yra dviejų vaikų 
motina.

Ir Policistus Irgi 
Sodina Kalėjimai!




