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VALDŽIA KRITIKUOJA DARBIEČIA1, LI
BERALAI IR NET KONSERVATORIAI

Antradienio debatuose Chamberlainą lau
kia sunkus kvotimai

DAUGIAU BRITANIJOS LAIVŲ AT
PLAUKĖ Į ĖGĖJOS JURĄ

LONDONAS, Anglija, geg. 
5. — Karo nepasisekimai nu
verto ne vienų valdžių. Tai ži
no Britanijos premjeras Cham- 
berlain. Smūgiai sąjunginin
kams Norvegijoje, numatoma, 
iškels reikalavimą parlamente, 
antradienio debatuose, kad ir 
Chamberlain ir jo kabinetas 
rezignuotų.

Nors prieš keletą dienų 
Chamberlain prašė parlamento 
narius susilaikyti nuo valdžios 
kritikos iki antradienio, iki de
batų, bet aiškėją sąjungininkų 
nepasisekimai kelia nerimą bri
tų tarpe ir karčią kritiką prieš 
Chamberlainą ir jo kabinetą. 
Valdžią kritikuoja taip opozi
cija (darbiečiai), liberalai, taip 
ir paties Chamberlaino vado
vaujami kai kurie konservato
riai.

Darbietis Herbert Morrison 
reikalauja, kad rezignuotų 
Chamberlain, iždo ministeris 
Sir John Simon ir oro minis
teris Sir Samuel Hoare. Dar- 
biečių vadas ’*Xttiee
kalbėdamas pareiškė, jogoj. val
džia bus priversta įrodyti, kad 
viskas buvo daroma, kas gali
ma daryti, Norvegijos ekspe

LLOYD GEORGE SMERKIA BRITANI
JOS VALDŽIĄ

LONDONAS, Anglija, geg. 
5. — Buvęs Pasaulinio karo 
metais Britanijos premjeras, 
Lloyd George, pereitos savaitės 
gale išėjo su griežta valdžios 
kritika. Laikraštis “Sunday 
Pictorial” patalpino jo straip
snį.

NACIAI ŽYGIUOSIĄ Į NARVIKĄ
STOCKHOLM Švedija, geg. 

5. — Švedijos' karo ekspertai 
mano, kad vokiečiai, užkar a- 
vę centralinę Norvegiją, toliau 
žygiuos į šiaurę, į Narviką, 
kur sąjungininkai yra apsupę 
keletą tūkstančių Vokietijos 
kareivių.

Kelionė nacių kariuomenei 
businti sunki, nes teks stum
tis siaurais ir vingiuotais tarp- 
kalnių keliais, kuriuos iš fijor- 
dų gali apšaudyti sąjunginin
kų karo laivai. Visgi nacai 
veikiausia žygiuos šiaurėn sa
viškius gelbėti.

Nacių padėtis Narviko apy
linkėje yra sunk;, sako asmens 
atvykę į Švediją iš Norvegijos. 
Jų pajėgos (kurias sąjunginin
kai atakuoja jau keletą savai
čių) žymiai susilpnėjusios. Jie

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

Debesuota; gal būt tarpais 
lietus; šilta, vidutinio Stiprumo 
pietų rytų ir rytų vėjai; saulė 
teka 5:41 v. r., leidžiasi 7:53 
vai. vak.

dicijoje. Dar vienas darbietis, 
Emanuel Shinvvell, kalboje pa
reiškė, kad tenka reikalauti 
valdžios, kuri gali parodyti 
tvirtumo ir drąsos.

Lloyd George, buvęs Pašau-, 
linio karo metais premjeras, 
rašo: jeigu valdžia tuojau ne
pakeis nusistatymo, kurio lai
kėsi iki šiol, tai karas bus pra
laimėtas. Karčiai kritikuoja 
Valdžią ir kiti liberalai.

Bet ypatingai reikšmingas 
yra faktas, kad ir konservato
riai, kurių parama Chamber
laino valdžia laikėsi iki šiol, 
ima nerimauti. Kai kurie jų 
atlankė savo' apskričius ir čia 
patyrė apie balsuotojų abejo
nes ir net nuožiūrą, žinomas 
konservatorių komitetas iš 15 
asmenų sušaukė nepaprastą su
sirinkimą. Jo tikslas buvo ap
svarstyti poziciją, kurios jie 
laikysis antradienio debatuose. 
Ir jie nepatenkinti Chamber
laino vadovybe, ir jie abejoja.

Visa Anglijos nuotaika ro
do, kad Chamberlainui antra
dienį Jeks kovoti už Jo vado
vaujamos valdžios gyvybę, kad 
jo politika turės išlaikyti tik
rai sunkius kvotimus.

Lloyd George sako: Demo
kratijų Vadai padarė iš karo 
jovalą; karas tikrai bus pra
laimėtas, jeigu neįvyks pakai
tų jo vadovybėje. Britanijos 
parlamentas tuojau turi padė
tį pakeisti. Jeigu jis to nepa- 
dąrys, tai nūs.kals šalies iš
davimu.

įsitvirtinę Narviko apylinkės 
augštumose, tačiau yra apsup
ti priešų, ir sąjungininkai vis 
artin slenka prie jų pozicijų.

Vokietijos lėktuvai 
paskandinę du 

karo laivus
BERLYNAS. Vokietija, geg. 

5. — Oficialus nacių komuni
katas šeštadienį sako, kad 
penktadienį naciai paskandinę 
devynis sąjungininkų karo ir 
trasporto laivus, jų tarpe vie
ną didelį šarvuotį ir vieną sun
kųjį kreiserį atakose prie Nam- 
sos ir prie Narviko.

Paskandintas šarvuotis buvęs 
30,000 tonų klasės. Paskandin
tas kreiseris — 8,250 tonų. Ki
tas kreiseris ir du skraidoliai 
sužaloti.

Britanijos šarvuotis, paskan
dintas j 3 minutes. Kreiseris 
paskandintas į 30 minučių. Jie 
žuvo nuo vokiečių lėktuvų iš
mestų sunkiųjų bombų. Naciai 
užpuolė sąjungininkus, kai šie 
gabeno kariuomenę iŠ Namsos 
į Narv ką.

(Britanijos atstovai Londo
ne paneigė vokiečių pranešimą 
kaipo absurdišką, visai netu
rintį pagrindo.)

NAUJIENŲ-AOME THephnto
Nacių vėliava pietinės. Norvegijos mieste, kurio vardo Berlynas nepaskelbė

Sąjungininkų pasi
traukimas buvęs 

pražūtingas
' —------ 7— f >'

BERLYNAS. Vokietija, geg.
5. — Vękįętijo^ pranešimais 
sąjungininkų pasitraukimas iš 
Namsos buvęs jiems pražūtin
gas (d:sastrous). Sąjunginin
kai palikę Namsos uoste ir apy
linkėje daug amunicijos ir ki
tokių karo reikmenų. Norvegi
jos kariuomenę jie pavartoję 
kaipo apsigynimą, ir palikę ją, 
kai patys susėdo į laivus.

Karo vadovybės pranešimas 
sako, kad Narviko apylinkėje 
nacių kariuomenė atmušė są
jungininkų atakas ir padėtis 
tame fronte nepasikeitusi.

Rusija ir Vokietija 
atnaujino lėktuvų 

kursavimą
BERLYNAS. Vokietija, geg. 

5. — Pereitą šeštadienį atnau
jintas reguliarus lėktuvų kur- 
savimas tarp Rerlyno jr Mas
kvos. Kelionė trūksta devynias 
valandas. Lėktuvai pakeliu su
stoja .Dancige, Koenigsberge, 
Biclostoke ir Minske.

Nacių padėtis Nar- 
vike sunki

PARYŽIUS, Francuzija,' geg. 
5. — Francuzijos karo mini
sterija pereitos savaitės gale 
pasireiškė, kad sąjungininkai 
Narviko apylinkėje apsupo 3,- 
000 — 4,000 Vok'etijos karei
vių. Nacių padėtis Narviko 
esanti desperatiška.

Holandija areštavo 
21 šnipą
' - - -

HA AG A, Holąndija, geg. 5. 
— Holandijos valdžia pereitos 
savaitės gale areštavo- 21 as
menį. Jie nužiūrimi kaipo na
cių šnipai. Areštuotųjų tarpe 
yra ir parlamento narys, žino
mas Vokietijos nacių šalnio- 
kas. Areštai buvo padaryti 
Haagoje, Haarleme ir Amster
dame.

i ’ 'i VjA’'*- ‘‘--/Z C-V/'T /vk' ,’/•/ AlyT’f'' • ,

&. j. ‘'ii- ? ž x

Naciam ir komunis
tams gresia mirties 
bausmė Francuzijoje

PARYŽIUS, Francuzija, geg.
5. •-— 2.05 Francuzijos komu
nistai — jų tarpe atstovų rū
mų nariai, buvę miestų merai 
ir valdžios tarnautojai —: rasti 
kalti priklausymu komunistų 
partijai ir pasiųsti į koncen
tracijos stovyklą. Iki šiol ta 
Stovykla buvo Paryžiaus apy
linkėje. Ateity ji bus perkelta 
Į Afriką.

Dauguma areštuotų iki šiol 
nacių ir komunistų buvo su
rasta Paryžiuje, šalies sostinė
je. Dabar valdžia pradėjo da
ryti kratas mažesniuose mie
stuose, ir jau padarytos kra
tos Nancy, Marseilles, Dijon, 
Lyons ir kituose centruose. 
Dar 20 asmenų areštuota.

Areštuotieji tikėjosi išbūti 
koncentracijos stovyklose arba 
kalėjimuose iki karo galo, o 
paskui, gauti amnestiją, kaip 
kad nusikaltėliai gavo ją po 
Pasauliino karo.

Tačiau Francuzijos vyriau
sybė. neseniai išleido naują pa
tvarkymą. Jisai sako, kad as
mens, rasti kalti kaipo ruošę 
medžiagą tikslu platinti ją na
cių arba komunistų interesuo
se, yra šalies išdavikai, ir kai
po -šalies išdavikams, jiems 
gresia mirties bausmė.

Nesen ai areštuoti dar 58 
komunistai, šituos komunistus 
laukia teismas. Jiems gresia, 
pagal vėlesnį patvarkymą, mir
ties bausme. 
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Italija įspėjo sąjun
gininkus

ROMA, Italija, geg. 5. — 
Ryšium su koncentravimu są
jungininkų laivyno Viduržemio 
jurojė Italija įspėjo britus ir 
frarięuzus, kad ji atrems jų 
Užsimojimus. Įspėjimą padarė 
Virgin o Gayda, žurnalistas ar
timas Mussoliniui, kuris daž
nai pareiškia fašistų vado in
spiruotas mintis.

•Ga^da sako: bet koks ofen
zyvas Viduržemio juroje suras, 
kad Italija yra pris ruošusi re- čaš ir Cook prestižas žymiai 
aguoti greitai ir stipriai. nukentėjo.
kad Italija yra pris ruošusi re-

Pranašauja, kad vo
kiečiai isiverš 

Anglijon
ROMA, Italija, geg. 5. — 

G o’vanni .;Ansaldo, Italijos už
sienių reikalų ministerio Ciano 
laikraščio vyriausias redakto
rius, kalba, kad ilgainiui vokie
čiai įsiverš Anglijon. Ansaldo 
kai kada neoficialiai išreiškia 
užsienių reikalų ministerio nuo
monę.

Kiti Italijos žurnalistai taip
gi svarsto vokiečių okupacijos 
Anglijoj klausimus. (Bet, su
prantama, tai yra tik galimu
mų diskusavimas, o kas tikru
moj atsitiks, tai tik ateitis pa
rodys.)

Minos išplautos Į 
Juodosios juros 

krantą
SOFIJA, Bulgarija, geg. 5. 

— Pranešama, minų išplauta 
į Juodosios juros krantą. Pa
stebėta ir plaukiojančių minų 
juroje. Jos sudaro pavojų lai
vams.

Prieš kurį laiką buvo pra
nešta, kad rusai išmėtė minas 
Juodosios j uix)s kai kuriose da
lyse, ypatingai gi Odesos srity.

Miršta žynius tyrinė
tojas, Dr. Cook

LARCHMONT, N. Y., geg. 
5. — Vietos ligoninėje miršta _ l v
Dr. Cook, garsus keliauninkas 
ir tyrinėtojas. Jį ištiko apo
pleksija pereitą penktadienį.

Dr. Cook prieš 30 metų pa
siekė šiaurės polių. Dėl jo ke
lionės vėliau kilo ginčas. Kai 
kurie kaltino, kad jis nepasie
kęs šiaurės poliaus.

Dr. Cook skelbė, kad jis pa
siekė polių balandžio 21 d. 1908 
m. Penkias dienas vėliau kitas 
keliauninkas, būtent admirolas 
Peary, pareiškė, jogei jis pats 
pasiekė 'Šiaurės ašigalį balan
džio 6 dieną 1909 m., tačiau 
neužtiko jokių ženklų apie pir
mesni kieno nors buvimą toj 
vietoje. Dėl to ir prasidėjo gin-

ATĖNAI, Graikija, geg. 5. 
— Graikijos uosto Salonika 
apylinkėje, Egėjo juroje, Bri
tanijos karo laivų eskadra bu
vo laikoma nuo karo pradžios. 
Bet pereitos savaitės gale čia 
atplaukė daugiau sustiprini
mų.

Ryšium su tuo Balkanuose 
pasidarė dar didesnis įtempi
mas. Matomas karo pavojus. 
Nes ne taip toli nuo Britani

jos laivų bazės Italija koncen
truoja savo laivyno ir lėktuvų 
jėgas Dodecanesc salose. Jeigu 
prasidėtų Italijos ir sąjunginin
kų imtynės, tai veikiausia pir
mieji mūšiai įvyktų šioje sri
ty j, Ėgėjos juroje.

Savo keliu Graikija, mobili
zavusi karininkų rezervus, pa
siuntė stiprius kariuomenės 
kontingentus į Albanijos pasie
nį. Iš čia tenka laukti Italijos 
armijos veržimosi į Graikiją.

Reikalauja visuome
nes nuosavybes pa

grindinėm šalies 
pramonėm

WASHINGTON, D. C., geg. 
5. — Peoples Lobby arbatėlėje 
pereitą šeštadieni kalbėjo at
stovų rūmų narys John M. 
Coffec (demokratas iš Wa- 
shington valstij os).

Coffee aiškino, kad Ameri
kos valdžia le do monopolijų 
vedėjams eksploatuoti šalies 
gamtos turtus. Pasirodė, kad 
monopolijos smaugia pačią ša
lį ir eikvoja jos gamtos tur
tus. Todėl . reikia visuomenės 
nuosavybės tiems turtams.

Kitas kalbėtojas, Dr. Harry 
Laidler, aiškino: visuomenes 
nuosavybė pagrind nių šakes 
pramonių duotų galimumą iš
rišti nedarbo klausimą.

Nauja galybė 
numatoma

NEW YORK, N. Y., geg. 5. 
— žurnalas “Physical Review’- 
praneša, kad laboratorijose su
rasta nauja galybė, 'kai esan
ti keminė medžiaga, gimininga 
uraniumui. Vienas jos svaras 
turįs tiek galybės, kiek turi 
5,000,000 svarų anglių arba 3,- 
000,000 svarų gasolino. Pavyz
džiui, dešimt svarų tos medžia
gos galėtų varyti karo laivą 
ilgą laiką.

Vok’etijos (ir, tur būt, kitų 
šalių) mokslininkai dabar esą 
užimti problema, kaip padary
ti sakytos medžiagos pakanka
mą kiekį ir kaip ją pažabo’i 
praktiško gyvenimo re’kalams. 
Kalbama, vienas medžiagos 
svaras turįs 15,000 tonų TNT 
eksplozijos gakos.

Ispanija tikisi Jungt. 
Valstijų pagalbos
WASHINGTON, D. C., geg. 

5. — Laukiama, kad art moj 
ateity Ispanija prašys paskolos 
Jungt. Valstijose suma $86,- 
000,000. Da’į paskolos ji tiki
si gauti pinigais, kitą kviečiais 
ir medvilne.

Francuzija paleis na
mo senesnius ka

reivius
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

5. — Francuzijos karo m ma
terija paskelbė, kad nuo gegu
žės 11 dienos bus paleisti iš 
kariuomenės 1912 ir 1913 me
tų klasės kareiviai. Tai yra vy
rai 47 ir 48 metų amžiaus.

Suėmė keturis japo
nus uždraustoj 

zonoje
HONOLULU, gegužės 5. — 

Pearl Harbor zonoje stovi 
Jungi. Valstijų karo laivynas. 
Be specialaus leidimo pašali- 
niems laivams yra uždrausta 
š’ton zono plaukti. Be to, siau
ras įplaukimas yra apsaugotas 
priešlėktuvinėmis patrankomis 
ir tinklais prieš submarinus.

Visgi čia pagauti keturi ja
ponai. Jie tapo suimti ir ati
duoti teismui. Eina tyrinėji
mas. Norima nustatyti, ar ne 
šnijįpėjimo tikslais japonai 
įplaukė mažose valtelėse į Pearj 
uostą. ’ . • " - -**-*'

Karas paliko 20,000 
našlaičių Suomijoje

WASHINGTON~ D. C., geg. 
5. — Hjalmar Procope, Suo
mijos pasiuntinys Washingto- 
nui, pereitos savaitės gale pa
reiškė, kad dėl karo Suomijoj 
paliko tarp 20,000 ir 30,000 
našlaičių. Jų tėvą’, kai kuriais 
atvejais ir motinos, žuvo lai
ke Rusijos invazijos Suomi- 
jon.

Įvyko parako eks
plozija DuPont

Įmonėje
PENNS GROVE, N. J., geg. 

5. — šeštadienio rytą E. T. 
DuPont de Nemours kompari- 
jos įmonėje eksplodavo du to
nai parako. Eksplozija žalos 
nepadarė nė turtui, nė žmonių 
nesužeidė. Tačiau apylinkė jau
tė eksplozijos drebėjimą keleto 
mylių rate.

8,000,000 darbininkų 
gavo darbą

\VASHINGTOn7 D. C., geg. 
5. — Darbo departamento se
kretorius, p-lė Perkins, prane
ša, kad šįmet kovo mėnesį 8,- 
000,000 darbininkų daugiau bu
vo samdomų pramonėje, negu 
kovo mėnesį 1933 metais.

“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 vakaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po
piet
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Bt. Miščikas-žiemys

Suomijos karą laikinai užbaigus
• a;.; ■ t,- fX, jį

(Musų specialaus korespondento)

(Tęsinys)
Ir įsivaizduokite šiandien pa

dėtį tų, kurie butų paklausę, 
butų patikėję Šiems rusų paža
dams Suomijoje? Kas juos lauk
tų? šiandien jdos šaudytų kaip 
svetimos valstybės agentus, ites 
ta tariama suomiška vrddž’U 
pranyko gi rusai su “nekenčia
ma” ‘‘buržuaz ne” suomių val-

SABERGMAN
1524 W 63* ST.
TEI.PR05PECT 3440

BERGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

inalevi]. aieng popieriaus Ir UiiRtj. Meldų. 
Ateikite j didžiųjų krautuve prie Justifie 
caiveH kampo ir raidei te dykai sielių 
popieriaus pavyzdine knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERO- 
MAN'S naujuoju Lengvaus Budžėto pla
nu,. 10 savaičių nrokčtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrinruoja dykai 
PRISTATYMAS dykai

Ess-A-Bee vidaus žibanti balta ir 
naujausios spalvos virtuvėms 
nėm maleva.
Kss-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Kss-A-Bee 4 
valandų varniSas gerai dėviu! ir nųsiėč- 
mčja baltai vandeny. <E 4 Q g

GALIONAS l«WW
Popierių VaTykfls arba H. 11. II. po fle 
AtdarA antradieniais, ketviitųd. ir Šešta

dieniais iki 9 P. M.
Tel. PROSPKCT S140

visos
ir inaudy-

tižia susitaikė ir susitaikė ta p, 
jog neturi jokios teisės kištis į 
vidaus reikalus.

Kaip gali šiand’en tos Terioki 
VaMžios frAriai žvelgti žilio-j 
guŠ į Veidą skivai’dinę lokią ile- 
gafrbingą Tolę? Jie turi miHi iš 
gėdos. ,3\iOs atvežė, paskyrė val- 
džiA ir kuomH AcrėikiA, vėl pa
siuntė po velnių. Tai didžiau
sias įžeidimas, tai neturėjimas 
nei menkiausio garbės jausmo, 
tai reiškia būti pastumdėliu pas 
galingąjį.

Ir didžtAusias pasaulio laimė
jimas, tai šis antausis kirstas 
rusų komUnistų partijai, visai 
partijai pasaulyje. Aiškiausiai 
šiilo veiksmfi įrodė rusai, kad 
jie partiją naudoja grynai savo 
impėria ristiniems tikslams ii’ 
kuomet ji nereikalinga, tikslas 
iš dalies ar visiškai pasiektas— 
pasiunčiami namon ir šti jais 
nesiskaitoma. Jie be balso, jie 
tik Taukia įsakymo ir jį pildo 
nežiūrėdami Ar tai rteš naūdą 
ar pražūtį tam proletarijatui, 
kurį jie Dori pasaulyje atsto
vauti.

Didesnio pasityčiojimo, dides
nio pažeminimo negalėjo komu
nistai susilaukti iš niekur, kaip 
iš savo dabartinių ponų.

Dabar jau ir suomių valdžia 
sostinėje Helsinkyje, ir suomių 
liaudis išliilosuota, ktlri trau-

NAUJIENOS, Chicago, III

, Naujientį-Aemo Tąleph^to 
CHi'CA’G'O. — 1 jeanne La MaT laiko 4trėšlą, kutis ’ 
padarytas iš sintetinės inedžiagoš

Įvairios žinios iš Lietuvos
VILNiŪk — Vilniuje vėl 

’liajūdėjo grąžinimo į kilimo 
vietas tų asmenų, kurie yra Vil
niuje atsiradę ir kurių kilimo 
vietos atiteko SoViėtų Sąjungai. 
Pirmoj eilėj numatyta išvežti, 
išvykusių į Sovietų Sąjungą bu
vusio VuniaUs radiU fabriko 
‘taėktrit” darbihibkų šeimas, 
kurios yra Užsilikus os Vilniu-

| Je. be 16 bus grąžinti į ki’imo 
; vietas visi tie, kUrie pareiškė ( 
norą ir ūžė įregistravo vykti į 
Sovietų Sąjungą. . Tuo reikaUi 
yra Vilniun atvykusi Sovietų 
konilslja.' Vilniuje yiU dar ne
mažai ašinėiių, kilusių iš Sovie
tų Sąjungai atitekusių 
1 ,en k i j os sričių. J ų
k la u s imaš t ehepali ekū

buvusios 
grįžimo 

atviras.

KAUNAS. _ Kovo 12 d. Ro- 
mojė švęstų J. šv. Popiežiaus 
Pijaus XII karūnavimo sukak
tuvių prViga šventasis Tėvas 
Lietuvos Vžsiehių Reikalų Mi-

Pirmadien., gegužės 6, 1940
Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 2 Iki 

, ■ 4 ir 7 iki y.
Pirmadieniais. 2 jki 4 ir 7 iki I 

fiV€*itadieniais: 11 iki 12.
Dr. V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ir Akinius PritaiKo 

H AALKIYb ’ri

tuvos delegatų karūnavimo iš
kilmėse, apdovanojo švento) 
Grigaliaus1 pirmojo laipsnio di 
džiUoju ordinu.

VILNIUS. — Vilniaus srities 
valsčių savivaldybės šiuo metu 
turi labai daug darbo su beže
miais ir mažažemiais, kurių 
kasdien ateina šimtai ir paduo
da prašymus gauti žemės iš 
numatomų parceliuoti dvarų.

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

Firm., Trečiadieni, šešudienj
4631 So. Ashland Av<

Tel. YARDS 0994
Aitred., Ketvirtad Penktadiei
1143 So. Ardu i »

Tel LAFAVETTF W5<)

DR. STR1KOLIS
*■ i > \ 1 O Jri * I» '

Ofisas 4615 SO. ASHLAND AVI
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki

’^k Nedėlioj nagai susitar”'
Ofisu Tel.. lARlia »5d» 

.Namų 1‘eL. PROSPELi liMu

2__ x*l

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAhONTAŠ Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant gg
5 tonus ar daugiau .......       ■ "
Petroleum carboh coke $7.75
Perkant 5 tonus ar dauji'au Tonas ■ "

Saleš Tax ekstra. 
■ ■■■■■■ .i..-  ■i.ui.ii.. ‘.imiMr ir lot .r; r v

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelta aikštėn ir gina lietuvių reikalus, pialiila 

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams ‘‘Moterų
Pasaulį”

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS (ORP.
193 Grand Street Br'ooklyn, N. Y.

kiasi kartu sti šilainių kariim-; 
menė iš tos tėritorijOs daliės.j 
kur Vaduotojai rusai turi atei-j 
ti, dabar viskis jau gera, pliikui 
ir Maskvoje skamba šampaUm 
taurės, sū Mahherheimo SėbrAišJ

Tai pamoka proletariatui, kU- 
rios jis turi Pepamiršti.

Tai daug žiauresnė painoka, 
negu Ispanijos pilietinis karas, 
kur V. Europos kapitalistinės 
valstybės pasistengė paltlupdyti: 
respublikoiių valdžią, bet tai 
buvo kapitalistinės valstybės,’ 
nieko iš jų respublikonai gero 
ir negalėjo laukti, bet čia? Čia 
pati komunistinė Rusija par-

ViLNiUS. — batiaus ir Girė- 
no vardo šaulių aviacijos mo
kyklos (prie Vilniaus) viršinin- 

Vo Ijen't vienoje pašatdio dalyje, Paskirtas buvęs Nidos sklan- 
now žindžia, tai gali iššaitldii‘<Jy,n<> virš, šaulys at
tik dat žiautesnl karą kifojė 
viėtnj'e. -

l-, , ’ . u ... . 101’111111 šaulys lakūnas Al. Gy-Bet sis karas, ilgai tęstas, gan*
keistas savo pradžioje, įleUžgėsi 
taip greitai ir j‘6 biauruiūą, jo i 
nepaprastą jėgą pajus dar pa-i 
sauiis. v x j

O to tai tikrai gaila, neš visi i 
jo smūgiai kirs darbininkams į j 
pėčhis ir dėka to, kad pasaulyje 
turime kelis bepročius, vadina-į 
nluS 'diktatoriais... -i

1940—III—18’d. \

(GALAS)

=====

taUskas, o vyresniuoju instruk-

' šas, žinoilias lakūnas sklandy
tojas, gavęs trečių vietą pasad- 
iyje už ilgą išsilaikymą ore su 
skiatidytuvu. Mokyklos dirbtu
vių vedėju paskirtas vilnietis 
šaulys Nikodemas Gaida, kurs 
Už veikimą Lietuvai buvo len
kų ntiteistas visam amžiui ir 
ilgą laiką kdlėjo. Naujojoje 
■mokykloje jau turima paga
mintų 10 sklandytuvų, o kita 
tiek yra Veniontuojama.

Mrs. A. K. .IARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

DR. C. Z. VEZELIS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartĮ. c

AKIUSPECIALISTAI
Kiti Lietuviai Dakiand

DR. A. JENKINS

DR. BRUNO J.
ZU BRIČKAS 

Gydytojas ir chirurgas 
2808 VVest 63rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—b 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadiw 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

tuos, kuriuos norėjo “išvaduo-: 
ti”. i

Visa tai parodo, kiek maža 
telaimėjo rusai ir kiek daug’ 
pralaimėjo visuose frontuose po 
suomių karo.

Tie gabaliukai žemes, kuriuos 
gavo rusai, ned'tsveria tų ne-

rašytame, 
tris menesius ir minint 
savaičių sukaktį suomių-. 
karo, sakiau jog butų cli- 
laimėjimas, jei suomiai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
8EN1AU81A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
.. " DIENĄ IR NAKTl ■'

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 Šo. Hermitage Avė. 
4447 Sbilth Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

« koplyčios visose

COPR. I9«o, NGGOUiCRAFT SERVICE, INC.
BASKET MOTIFS PATTERN 2542

No. 2542—Išsiuvinėjimai baltiniams.

I Vardas ir pėvardė

Adresas 

Miestas ir valstija.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT bEPT., Xo 25 12
| 1730 So. Halsted St, Chieago, ttl.

Čia įdedu 10 centų Ir prašali atsiųsti man Pavyzdi No....

laimėjimą, kuris lydi rusus po 
suomių karo.

Savo straipsnyje, 
prieš 
trijų 
rusų 
delis 
bent
kyli, kad suteiktų pastūmė j imą 
rusams rištis pakalnėn, bedug
nėn ant kurios kranto š’tdVi, gi 
galutinas smūgis rusams bus su
teiktas kitur, gal kitame karė. 
Šiandien galiu pasakyti, jog 
suomiai savo drąsa, savo hero
jiškom u daugiau suteikė pasau 
liui, nes be tik pastūmėjo ru
sus bedugnėn, bet dargi išliko 
nepriklausomi.

Rusų liaudis puikiai suŲraš, 
kokis karas ir kokios to kart; 
pasekhiės. Suomių karas labai 
panašus į japonų-rusų karą po 
ktirio kilo 1905 m. Revoliucija. 
Dabar tos revoliucijos dar nė
ra, bet esančios žarijos padėjo 
])lesdehti, degti smarkiau ii* ši 
taika bus tuo vėju, kuris įkurs 
po antro smūgio revoliuciją Ru-, 
sijoje. z.

Todėl taip smarkiai Išsigando 
karo riisai.

Tiesa, galima iš jų tikėtis daV 
vienos šunybės, jie gali dar kar
tų pulti sUomitiš, kaip Vokiečiai 
jiasiėlgė sti Čekoslovakija po Su
detų krašto tižėmimO, bet iš 
ėttkstb gėlimą pasakyti^ kad šiš 
natijas suomių pudliihas taip 
slidžiai rušaihs nepraeitų, kaip 
pfraėjo vokiečiams, nes tik pas
kubintų jų JpYažutį. Suomiai 
šiandien atvirai sako, jog jie sh- 
vo kariuomenės nedemdbilizub- 
ja ir visą laiką gyvens tubeda- 
iiii viebbje rank’bje kastuvą 
krašto atstatymui, gi., kitoje — • 
šautuvą, naujų rubėžių gyni-; 
inui.

RUsams tai turi būti labai, 
kartu klausyti, nes tai parodo, 
jog suoniiij dvasia tvirta ir jie 
tyčiojasi.

Bet kaip ten bebūtų ir kaip 
skaudu lieinitų, reikia visgi 
džiaugtis, jog taika užviespata•

DR. VAITUSH, OPI’.
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 toliregysrę. 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 137S.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 wesl 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ii' pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731 
Namų Tel. VIRGIN 1A 242J

Sfangykita inuaų radio programų Antradienio lt šeštadienio ryt-

POVILU 6ALTIMIERU

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.

LIETUVIAI
8

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

---- -------—7---------------- :—;—-
Tel. Office Wentworth 6330 V 

, , JRez. jiyde Park 3395
Dr. Sušauną Slakiš 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

K

£

J. LlULEVIČIUS
4348 Si California Avenue Phone Lftfayette 3572

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Westertt AVe. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phonė Cicėro 2109

Yards 1139 
Yards 1138

LACttAWICZ IR ŠUNVS “ 
2314 West 23rd Place Phone Cahal 2515
ISKYRltS: 42-44 Ėast 108th Street tėl. Pullman 1270

ALMĖKI v. PETKUS 
4704 So. Western Avėpue Phone Lafayette 8024

1. j. ZOLP Phone Yards 0781 
1646 West 46th Street

' Š. I\ MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue,

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica “Avenue Phone Yards 4908

P. J. RIDIKAS
S&. Halsted Street YARDS 1419

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

f-

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
ViSOSE MIESTO 

DALYSE 
liiiiiliiiiiiitiiiiiiiiibliiiiiiiiiin

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugi jos N ariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Repubiic 7868

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
8^39 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

Dr. F. Puisucki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

2400 VVEST MADTSON STREET
Vai. 1 3 po 6 iki 8 vak
/ Telefonas 
Namų telefonai

Y 7330 
6W

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. 18th St, netoli Morgah St 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
O P 1 S A S

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

4
Telefonas YARDS 0394

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Teiephone PLAZA 3200

4 
X

ADVOKATAI •i

K. P. GUGIS
ADVOKATAS '

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1431-1434-TeL Central 4411-3 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 6818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- ; 

pkgal sutarti

ADVOKĄTA8
7 So. Dearborn St

Namų TeL—Hyde Park 338 
_______________________ i---- —£

■
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PITTSBURGHO NAUJIENOS
S.L.A. 3-čio APSKRIČIO METINIS 

SUVAŽIAVIMAS
Reikalauja, Kad Pildymoji Taryba šmeižikus Nubaustų. 

— Vienbalsiai Pasisakė Prieš Kėsinimąsi Panaikinti 
Referandumą. — Draugiška Suvažiavimo Nuotaika. 
— Delegatų Ir Svečių Vaišės.

CARNEGIE, Pa. — Balandžio 
28 d. Lietuvių svetainėje įvyko 
SLA 3-čio apskričio kuopų at
stovų pusmetinis suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo apie 15 kuo
pų su 53 delegatais. Tame skai
čiuje įskaityta apskričio valdy
ba ir komisijų nariai, kurie ir
gi dalyvavo su sprendžiamuoju 
balsu.

Suvažiavimas prasidėjo apie 
2 vai. po pietų, kurį atidarė 
apskričio pirmininkas, J. P. 
Milieris, paskirdamas į Manda
tų Komisijų A. Vainorių, 10 kp. 
delegatų; Pranų Želionį, 101 kp. 
delegatų ir J. Virbickų, 40 kp. 
delegatų. Iki Mandatų Komisija 
sutvarkė delegatų mandatus, — 
pirmininkas pakvietė Povilų 
Dargį kalbėti. Kalbėtojas gra
žioje savo kalboje liesdamas 
abclnus SLA reikalus prisiminė 
ir apie tuos SLA šmeižikus, ku
rie pranašauja SLA mirtį.

BALTIC STREAM LINE BAR 
įdomiai išpuošta Lietuviška 

Užeiga. Kingsbury Alus.
Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų.
3107 SO. HALSTED ST. 
Thomas Aleksynas, Sav.

S. Zujus, Vedėjas.

No. 4446—Iš šios suknelės galima 
padaryti net tris. Yra bliuzą, “Jum- 
peris” ir švarkelis. Sukirptos mie- 
ros 11, 12, 13, 14, 15, 16 ir 17.

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 St, Chieago, I1L

Antruoju kalbėtoju buvo S. 
Bakanas. Jisai savo kalboje 
trumpais bruožais gvildeno pa
skutiniam “Tėvynės” numeryje 
p. K. Jurgelionio iškeltų klau
sima dėl panaikinimo visuotino 
balsavimo kaipo nepraktiško 
budo rinkimui Pildomosios Ta
rybos. Bakanas griežtai pasisa
kė prieš bandymų panaikinti vi
suotinų balsavimų, nurodyda
mas, kad jeigu nėra praktiškas 
visuotinas balsavimas rinkli 
Pildomųjų Tarybų, lai dar ma
žiau yra praktiškas Pildomosios 
Tarybos rinkimas pačiame Sei
me. Kalbėtojas nurodė tų faktų, 
kad jeigu yra netikusios agita
cijos visuotinam balsavime icn- 

! kant Pildomųjų Tarybų, tai tos 
agitacijos nebus galima išveng
ti nė Seimuose. O Seimuose ne
tikus agitacija yra daug pavo
jingesnė negu visuotinam bal
savime.

Kalbėtojas sako, jeigu Sei
muose butų Pildomoji Tarybi 
renkama, tai tenai didžiausia 
dalis laiko butų pašvęsta rinki
minei agitacijai už vienus ar 
antrus kandidatus, ir kiti orga
nizacijos svarbus ir butini dar
bai butų atidėti j šalį. O už vis 
blogiausia, kalbėtojas sakė, ka
dangi randasi dabartiniu laiku 
tokių kandidatų į P. T., kurie 
išleidžia tūkstančius dolerių vi
sokiems lapeliams ir visokiai a- 
gitacijai, bet jie už tuos tuks
iančius vistiek negalėjo visų S. 
L. A. narių papirkti. Jeigu tie 
tūkstančiai dolerių butų atvežti 
į Seimų ir praleisti agitacijai už 
tam tikrus kandidatus, tai žino
ma, daug daugiau nusvertų, ne
gu per visuotinų balsavimų.
Mandatų Komisijos Raportas.
Pirmininkas J. P. Milieris pa

kvietė tris jaunas SLA darbuo
tojas prisegioti delegatams žen
klelius, būtent: p-lę Julių Biki- 
naitę, 40 kp. narę; p-lę Olga 
Sandaitę, 353 kp. narę ir Ane- 
lį Valinskaitę, 128 kp. narę.

Mandatų komisija iššaukė 
kuopų delegatus vardais. Jiems 
buvo suteikti ženkleliai ir pra
nešė, kad visi mandatai yra 
tvarkoje. Mandatų Komisijos 
raportas buvo vienbalsiai užgir- 
tas.
Dienos Tvarkos Vedėjų Rinki

mas ir Kiti Dalykai.
Dienos tvarkos vedėjais vien

balsiai buvo išrinkti: pirminin
kas J. P. Milieris ir sekretorius 
S. Bakanas, kuris pasiskyrė sau 
ir pagelbininkų Stasį Rugšlaukį, 
40 kp. delegatų. Protokolas iš 
metinio suvažiavimo skaitytas 
ir priimtas. Iš valdybos prane
šimų tenka sužinoti, kad dabar
tiniu laiku apskričio ižde ran
dasi $158.65. Parengimų komi
sija pranešė, kad stropiai yra 
rengiamasi prie apskričio meti
nio išvažiavimo, kuris rengia
mas birželio 9 d., Lietuvių Ūky 
je. Išvažiavimo pelnas yra ski
riamas delegatų nuvežimui į 
Seimą.

Taip pat buvo nutarta, kad iš 
apskričio iždo bus duodami 
kiekvienam delegatui kelionpi
nigių į SLA Seimą po $10. Ma
noma, kad Pittsburgho ir apy
linkės delegatai daugumoje va
žiuos į Seimą mašinomis ir už 
dešimts dolerių bus galima nu
važiuoti.

Buvo nutarta pasiųsti į SLA 
Seimą sveikinimų su auka $10 
skiriant Vilniaus nukentėju* 
siems.

Telephoto

mams visos apylinkei kuopas 
yra nutarusios siųsti delegatus 
į seimų.

me 3-čio apskr. kuopų delega
tų suvažiavime tapo nutarta iš 
apskričio kasos apmokėti visų 
prie apksričio priklausančių

turėdamas tokių
WAUJIENŲ-ACME

CHICAGIEČIAI PERKASI PIENO Už MIESTO RIBŲ.

IŠ LIETUVIŠKO VEIKIMO
Rašo P. Dargia

Kur tik nuvažiuoji ar kalbi 
su kuopų veikėjais, visur pasi
reiškia gilus įdomavimasis SLA 
organizacija. Pareiškiama pa i- 
ryžimo dirbti. O tai yra vienas 
:š geriausių 
vienijimas 
nuoširdžių

Suvažiavimas Pasisakė Prieš 
Panaikinimų Visuotino 

Balsavimo.
šis apskričio suvažiavimas 

vienbalsiai pas'sakė prieš panai
kinimų visuotino balsavimo. 
Diskusuojant “Tėvynėje” iškel
tų klausimų dėl panaikinimo vi
suotino balsavimo, kaipo ne 
praktiško, pasireiškė gana ori
ginalių nuomonių, štai jų kele
tas:

A. Vainorius, 40 kp. delega
tas ir senas SLA darbuotojas 
savo kalboje prisiminė tuos lai
kus, kada SLA nariai kovojo, 
kad butų įvestas referendumas. 
Kai kurie musų tautiečiai prie
šindamiesi referendumui tvir
tindavo, kad visuotinas balsavi
mas SLA nariams busiųs taip, 
kaip skustuvo padavimas ma
žam vaikui su kuriuo jis gali 
pasipiauli. Bet SLA referendu
mas buvo įvestas ir ne tik kad 
su organizacija nieko tokio bai
saus neatsitiko, bet Susivieni’i- 
inas užaugo ir sustiprėjo; o Tė
vynės Mylėtojų Draugija, kuri 
bijojo referendumo, kad “nepa- 
sipiautų” jau yra mirus.

Jonas A. Rūkas, 86 kp. dele
gatas ir senas. SLA darbuotojas 
pareiškė, kad jei tik visuotinas 
balsavimas butų panaikintas ir 
įvestos taip vadinamos kitos re
formos, kurias “Tėvynės” re
daktorius siūlo, tai SLA nusto-Į užsistojo, 
tų buvus kaipo musų kultūrinė‘ v .... ., i ..v, . , j Reikalauja, Kad SLA šmeižikaidemokratiškai valdoma organi-. r, ’ ,rr. . ., , ,.. ! Butu Nubausti,zacija. luomet pasidarytų tik 
kaip kokia apdraudos kompa-

Harden Cburch, 
instituto preziden- 
Pillsburgho grupes 
$1,000,000 tam ar

P IT T S BURGU, PA. — 
Samuel 
Carncgi.e 
tas, nuo 
pasiūlė
tiems, kurie pagaus Hitlerį 
gyvų ir pristatys jį teismui.

nija, kurioje nariai neturį bal
so, vien tik mokesčius mokų ir

Tarptautiniai šokiai
Balandžio 15 dienų didžiau

sioje Pittsbmghe svetainėje 
“Groto” įvyko visų tautų radio 
programų rengiami Šukiai.

trys tūkstančiai. Keli orkestrai 
grojo įvairių tautų muziką. Pir
mų sykį Pitliburghe visų tautų 
jaunimas 
užmezgė

bendrai linksminęs:, 
artimesnius ryšius ir 
Vėlai vakare, t. y. 

šokių svetainės buvo 
per radio visų tan ų

IL. Ai šmeižikai ir mirties pa- 
(našai ir tuomi reikalu buvo p.i- 
’inta sekanti rezoliucija:

“SLA 3-čio apskrit es posme 
rt’niam kuopų atstovų suvažia- 

ime įvykusiam balandžio 28 d.
\ i. metais, Cainegie, Pa., de- 

egatai apsvarstę ir apkalbėję 
apie priešrinkiminę agitaciją 
renkant Pildomąją Tarybų, ai 
rado, jog minėta, paskutiniuo
ju laikti agitacija nėra švari, 
bet kenksminga Susivienijimui.

“3-čias apskritys siūlo, kad 
P. Taryba, griežtai prisilaikant 
Konstitucijos, pasielgtų su Su
sivienijimo šmeižikais, nežiū
rint kuri SLA narių grupė tuos 
šmeižtus skleistų.”

Pasirašo SLA 3-čio apskrities 
Rezoliucijų Komisija:

Paul Dargis, 
Juozai Virbickas,

daug galės nuveikti musų lic- 
tuv škame gyvenime.

Tie, kurie skleidžia įvairią 
nešvarių agitacija ap e Suvivi> 
nijimą, p matys jog nariai at
liks jiems nugaras.

Jie pažįsta ir tuos, kurie pri
sidengę neva tai Susivienijimo 
“geradariais“, šmeižia P. T. ir 
'siūlo įvairiausias reformas. Vi
sa bėda yra ta, kad jie yra ne
pastovus. Tos reformos jų gal
vose gimsta vienų dienų, na, o 
už savaitės pamiršę pirmąs'as

Kiti delegatai kalbėdami prieš 
referendumo panaikinimų, išsi
reiškė visokių ir gana origina
lių nuomonių. O už referendu- važiavime 
mo panaikinimų nė vienas ne

Rezoliucija priimta vienbal
siai.

Sekantis metinis apskričio su
važiavimas nutarta laikyti S. S. 
Pittsburgh, Pa.

Suvažiavimui > užsibaigus, 
Garnegics SLA kuopos, buvo 
surengusios skanių vakarienę 
pavaišinimui delegatų ir svečių, vantų.

Pittsburgliiečiai delegatai at
vyks į seimų nuoširdžiai d rbti 
Susivienijimui ir t'k Susivieni
jimo gerbūviui.
Musą metiniai parengimai

SLA 3-čias apskritis kiekvie
nais metais rengia vieną di
džiulį pikniką, j kurį suvažiuo
ja visi Susivienijimo nariai ir 
šiaip geros_ valios lietuviai iš 
visos plačiosios Piitsburgho 
apylinkės.

šiais metais 3-čio apskr. me
tinis piknikas įvyks “ birželio 
(June) 9 dienų, lietuvių ūkyje, 
Willock, Pa.

Pinigai skiriami delegatų nu
vežimui į seimą, todėl svarbu, 

Ikad visi skaitlingai jame daly-

perduota 
muzika ir kalbos. Varde radio 
stoties W\VSW ir varde visų 
tautų kalbėjo vakaro pirminin
kas ir direktorius \isų progia- 
mų Povilas Dargis.

Šį vakarų reikia skaityti tik
rai pavykusiu, nes amerikonų 
ir vietinė tautinių grupių spau
da labai gražiai paieng'mų ap
rašė ir t’nkamai jį įvertino.

Clevelandieaai Pittsburghe
Balandžio 21 d. Liet. Mokslo 

Dr-jos svet. įvyko dainų ir mu
zikos vakaras. Programų išpil
dė Clevelando liet, dainininkai. 
Jų tarpe buvo p-lės Rasiliutū, 
Kučinskaitė, pp. Krasniekas ir 
Akelis. Akomponavo ponia Vil
kelienė, 
tai buvo 
Žmonėms 
nininkus
tais per visų vakarų lydėjo.

Vakarų vedė Jonas Jaras, 
clevclandietis, kuris daininin
kus ir atvežė Pittsburghan.

Mes pittsburghieciai esame 
dėkingi ponui Jarui, jo žmone
lei ir visiems dainininkams ir 
akom poniutei už taip malonų 
patarnavimą. Mes jūsų ilgai il
gai nepamiršime.

Reikia pasakyti, jog 
tikra dainų puota.

publika aplodismen-

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SIIEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtory 4965 
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušinus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Paskui buvo šokiai. Baigiant, 
reikia pasakyti, kad šiame su- 

viešpatavo tikrai 
draugiška nuotaika. Suvažiavi
me dalyvavo ir daug jaunimo, 
kaipo delegatai, kurie su dideliu 

: dėmesiu sekė SLA reikalus ir 
dalyvavo diskusijose.

Buvot iškelta apkalbėjimui S. '

L. radio piknikas
Įvyksta pirmų sekmadienį 

birželio mėn., t. y. June 2 d. 
Adomo Sodne, Castle Shamon, 
Pa. Radio piknikai visada būna 
skaitlingi. Į juos suvažiuoja ke
li tūkstančiai tautiečių iš visos

—Reporteris vakarines Pennsylvanijos.

ALBERT LUMBER & SUPPLY 
COMPANY

Viskas pigu, ypač viškams 
ir beismentams. 

Plaster Boards ktv. pėda 2c 
Sienoms Lentos 4x6 iki 4x10 

ketvirtainė pėda ............. 2c
Izoliacijos lentos ktv. pd. 3^4c 
2x4’s 8 iki 16 pd.....................  2c
1x6 lentos ............................ D4c
Nereikia pinigų, imkite 3 me
tams išsimokėti. Dykai apskai

čiavimas, be prievolių.

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO. 

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101 

Atidarą sekmadieniais iki pietų.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namą savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabl- 
Uties.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

NAUJIEN U 
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ 

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vaL popiet

Garsinkitės “N-nose”
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The Lithnanian Daily Netvs
Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co. Ine

1739 South Halšted Street 
Telephone CANal 8500

Subsčription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outšide qf Chicago
$8.00 per year in Chicflgo
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, IU.» Ondet thė act of 
March 3rd 1879.

Naujienos .eina kasdien, išski- 
rifint sekrtladieniuš. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St.. 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.
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Demokratija ir diktatūra
Sąjungininkų nepasisekimas Norvegijoje iššaukė 

audrą Anglijoje. Laikraščiai ir parlamento atstovai ašt
riai kritikuoja Chambetlainą ir jo kabinetą. Vieni rei
kalaują pasiaiškinimo, kiti tiesiog sako, kad dabartinė 
vyriausybė turi pasitraukti.

Įdomų pareiškimą padarė Darbo partijos vadas, 
Clement R. Attlee, pasakydamas, kad Chamberlaino vy
riausybė bus pašaukta “parodyti žmonėms, kad buvo 
padaryta visa, kas buvo galima”, Norvegijos kare. To- 
liaus jisai nurodė, jogei “tas faktas, kad valdžia turi 
dubti atskaitą žmonių atstovams, pažymi skirtumą tarp 
demokratijos ir diktatūros”. Hitleris, sako jisai, pražu
dė didesniąją dalį Vokietijos laivyno ir labai daug vo
kiečių gyvasčių toje neišprovokuotoje atakoje prieš tai
kią neutralią šąli, bet Vokietijoje niekas negali parei
kalauti, kad Hitleris pasiaiškintų.

Šis darbieČių vado nurodytas demokratijos požymis 
yra deipokratijos apsauga rimties valandoje. Jeigu de
mokratinės šalies valdžia eina klaidingu keliu, tai žmo
nių atstovai gali ją arba pašalinti, arba priversti pakeis
ti savo kelią. Bet jeigu diktatūra ima vesti šalį negeru 
keliu, tai jai išsigelbėjimo nebėra. Ją sustabdyti gali tik
tai katastrofa.

Tiems, kuriuos žavėja Hitlerio sensacingi “triumfai”, 
butų pravartu atsiminti, kaip pabaigė savo karjerą Na
poleonas, kuris sutrempė respublikos santvarką.

Mokslo stebuklas
•i< . £91 V? t ... '__________ 1 ' •
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Grupė mokslininkų Columbia universitete atidengė 
naują kuro medžiagą motorams, kuri pagamina 3,000,- 
000 kartų daugiau jėgos, negu gazolinas, ir 5,000,000 
kartų daugiau, negu, anglys.

Tą medžiagą mokslininkai vadina “U-235”. Ji esan
ti “gimininga” elementui Uranijai. Jau gerokas laikas, 
kai mokslo žmonės žinojo, kad tokia jėgos medžiaga 
yra, bet iki šiol jie- nemdkėjo jos gauti tyroje formoje, 
atskiriant ją nuo kitų medžiagų. Šitą uždavinį dabar iš
sprendė ptof. John R. Dunning ir keletas jo bendradar
bių. - /

Dar vienas žinksniš esąs nepddarytas. Ta medžiaga, 
kol kas, yra gaunama labai mažuose kiekiuose. Ją ima 
iš tam tikrų rudų, bet reikia labai daug laiko ir darbo, 
iki jos pagaminama kiek žymesnis gabalas. Tolymesni 
bandymai ir tyrinėjimai, be abejonės, nugalės ir šitą 
keblumą. Tuomet “U-235” galės būt vartojamas prak
tiškiems tikslams.

Galima įsivaizduoti, kokį perversmą tai padarys 
pralhoriėje, susisiekime ir kitose srityse. Jau šiandien 
reiškiama baimė, kad valstybė, kuri turės toš stebuklin
gos medžiagos pakankamai, galės laimėti karą kad ir 
šu stipriausiu priešu. Sakoma, kad jbs gabalas; tiktai 
kumščios dydžio, duotų tiek jėgos lėktuvo inbtdbui, kdd 
jisai galėtų apskristi kelis kartus aplink žėrileš kUhiub- 
lj. O jėgai iš “tl-235” gauti, reikia tiktai srovės Šalto 
vandens.

Bet reikia tikėtis, kad šitas naujas mokslu išradi
mas bus vartojamas ne karui, b taikai. Tečhilikbs pro
gresas padarė karo pabūklus tokius baisius, kad jau ir 
šiahdien kariaujančios valdžios nebedrįsta vartoti jų be 
atodairos., Sakysime, ndčiai dar nenumetė nė vienbs 
bombos į Londohį arba Paryžių, hes jie Žino, kad sąjun- 
giiiihkai tuomet ifnią bdfribarduoti Berlyhą. Nibko ne
laimėtų rifei viena, nei kita pusė, jeigu visi kariaujančių
jų šalių didmiesčiai butų pdversti griuvėsiais.

Kuomet “U-235” bus tbks visiems priprastas daiktdš; 
kaip anglys arba gazolinas, karo tur būt, jMti hėBbbiis. 
Reiškia, nebebus ir diktdtbrių, kurie ardo pasktilib tai
ką. t

Pažangi St. Pkul administracija
f f » \
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Minnesdtos valstijoje vienu laiku bdVb labai StipH 
Farmerių-Darbihinktį partija. Bet įvairios klaidbs ir ne
sutikimai partijoje tiek ją susilpnino, kad valstija pate
ko į republikonų kontrolę.

Tačiau Minnesotos didmiesčiuose darbininkų judė
jimas ddr laikosi, štai; Pbrikant naują St.Paul miesto

Užsakymo kaina*
Chicagoje—naAtu „

Metams ...............  $8.00
Pusei metų .............  4.00
Trims mėnesiams _________ 2.00
Dviem mėnesiams ___ __ .. 1.5
Vienam mėnesiui  _____ .75

enieagoj per išsiuntinėtoj lis:
Viena kopija _____________ 3c

• Savaitei ______ ___________  18
Mėnesiui   .............  75

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

Metams .................  $5.00
Pusei metų ................ ......... 2.75
Trims mėnesiams _______ 1.50
dviem mėnesiams _______ 1.00
Vienam mėnesiui _______ .75
Lietutoje ir kitur užsieniuose:
Metams ....................  $8.00
^usei rpetų ..__________ 4.00
Trimš mėnesianiS ... .... ..... 2.50
Pinigus reikia Siųsti pašto Monėy 

Orderiu kdrtū su Užsakymo.

NAUJIENOS,. .Cliięago,.in.
NUOSTABUS DALYKAI

Prieš savditę šit viršuiii laiko 
Dr. A. L. Graičiiiris pdšk'elbe 
“Saddardje” K. Jurgėlionio 
laišką, kui’iariie pasthrašis bjau
riai šmeižia ŠLA Pildomąją Ta
rybą; vadindamas ją “broliais 
razbUiiiinkdis” ir prikišdamas 
jai poiiiirlinię fondo ’eikvojihią 
ir “Rbtlipcij^”; Matyt, ir 
JurgbilbhiŠ ’rttislgarido, 
tuos šūvo ptiivinus šŪieįžltiš 
spaudoje, dės sekailčiaiife ‘ Šąh- 
dards” hliiheryjė. jisai paireiške 
protestą prieš Dr. Grdičuhią dėl 
to lalškb paskelbimo ir bando 
pasitėišiiiti tuo, kad Idiškhš be
buvęs skirtas spaudai.

Jurgelionis sako, kad tą laiš
ką jisai rašęs “Dr. P. Grigai 
čiui, kaipo ŠLA Apšvietos Ko
misijos natini”, ir pasiuntęs jo 
ištraukas “kitiem dviem ŠLA 
Apšvietos Komisijos nariam, jų 
informacijai”; todėl laiško tu
rinys esąs “tik komisijai žinoti
nas” ir niekam kitam.

Reikia pasakyti, kąd tai ne
atitinka tiesos. Laiškas, kurį 
“Tėvynės”' redaktorius rašė P. 
Grigaičiui, buvo rašytas jam, 
kaipo asmeniui, b nė kaipo Ap
švietos Komisijos pirmininkui 
— lai rodo laiško tolias ir įvai
rios dalys jo turinio, neturin
čios nieko bendro su reikalais, 
kurie yra SLA. Apšvietos Ko' 
misijos pareigų srityje. Pats 
Jurgelionis savo ranka buvo 
pažymėjęs, kad tas laiškas esąs 
“Personai”.

Yra nuostabu, kad K. Jurge
lionis iš to privataus pobūdžio 
laiško darė ištraukas, kuriose 
yra pikčiaUsiu būdu niekinama 
ir juodinanla visa SLA Pildo
moji Taryba, ir siuntinėjo jas 
įvairiems asmenims! Ir jisai da
bar mėgina nusiplauti rankas, 
sakydamas, Jluid\tąi buvęs jo 
“argumentavimas” su komisi
ja.

Nuostabu yra ir tai, kad da
bar K. Jurgelionis protestuoja 
prieš skelbimą laikraštyje jo 
rašinio, kurio, sako jisai, “nei 
aš nei SLA Apšvietos Komisija 
spaudai neskyrė ir paskelbti ne- 
autoiizavo”. Tai, vadinasi, jisai 
jau pripažįsta, kad laikraščio 
redaktorius neprivalo skelbti 
ką jisai pats užsimano arba ką 
jam pakiša kas nors kitas. Bet 
kuomet SLA Kontrolės Komisi' 
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ja pasipriešino skelbimui “Tė
vynėje” vieno dokumento, ku
rį paskelbti ji nebuvo autoriza
vusi, tai Jurgelionis paliko SLA 
organe tuščią vietą ir parašė, 
kad tai — “cenzūros pėdsakai”. 
Kuomet neseniai SLA Apšviė- 
tos Komisijos nariai, SLA. Pil- 
JoHios Tarybos šuvaŽikvimb 
inėtti, New Yorke, sdšltiirė šti 
K. JtirgelipriiU, kad “i^Vyiieje” 
HepHvalb imti cieciama tiŽplįldi- 
hėjimai prieš SLA vlršinhikus 
“be jų žliiibš ir pHtdtijilo” 
(pats Jurgęllohlš sutiko šitos 
laisyklėš laikytis!); ir kilti. Ta
ryba, tuo pasiremdama, padare 
atatinkamą patvarkymą; — tai 
Jurgelionis paleidd gandą po Vi
są Ameriką, kad SLA organui 
esanti uždėta “cenzūra”!

Bet tižvis hiiostkbidušią yra 
štai kdš. Savb prdtėšte “Tėvy
nės” rėdaktbriūs įvihtiha, kad 
jo šmėižianči^ Idiškb ištraukos 
buvo pašitjstbs tiktai “kitiem 
dviem SLA Apšvietos Komisu 
jbš iiariam” (t. y. p. j)’. M. Vį!- 
dyki ik J. Miliauskui j, “ir niė- 
kdifi kitam”. Tai Kokiu biidli 
taš rašinys patėkb į batikas Dr. 
A. L. feraičund, ktiriš nėra nei 
AiĮŠvlėtbs Komisijos; nei kurios 
kitBs ŠbA komisijos narys. Ka; 
daiigl Jbrgelionis pareiškė, kad 
Jo tdšihlo skelbimas nebhyo ati- 
tbrlžiibtas, tai Di\ Graičmias

valdžią; vėl laiffiejb kandidatei, kuriuos rėtne darbiriih- 
kų organizacijos. Meru tapo išrinktas William Tallon, 
49;244 balsais įrieš 45,^9. tšririįęti taip pat £ryš f arinė- 
rių-darbininkų indorsuoti kaunšiimanai.

turėjo pasakyti, iš kur jisai jį 
khs jį įgaiidvo tą rašinį 

skelbti, feet, vietoje to, jisai, iš- 
sišukiriėdaihasj aiškinasi:

. “Węii, aš jį g’ai^jab gdiiu 
New Yoike, Čhicagoj, Pitts- 
bufghe ir ten, kaihe jis Bu
vo žiiibliias viėtinieihs vėikc- 
jartis.”
feih Grdlčlihaš išreiškiu hįlii- 

lį, kad jltkigblidilib hevą tik Ap
švietos kbiiiišijbš riūritį Žiniai 
pdšiųstdš laiškdš buvo į>^sicięiš- 
tds New Yorkė, Čįiicagbj) Littš 
burglib ir dhr kokiose lai Vie
tose. Tai atrodo, kalį) šąittbks- 
jaš iš įasaltj apšmeižti stA 
Pildomąją Tarytą tarpe “velke- 
ją” kolonijose, ir tai tokiu bu
du, kdJ ji hegalčtlį Bei apgiiiti 
savo vardą!

Šitokie Dr. Graičiino išsisu
kinėjimai nedaro garbes iiėi 
jam, nei tieiiiš ašmėilimš, ku
rie, pasislėpę už jo nugaros, 
drabsto įiiirvaiš $LA Pilid. Ta
rybą. Nėpašdkyddiiias, kas jį 
įgdiidjo tą nešvariį irašiilį skelb
ti spaudoje, Dr. Gtaičunds su
kelia įtarimą, kdd akba Jiirgė- 
jibhįs hėįasąke tiėšoš, kuomet 
jisai pdreiške, jogei jo laiško 
ištraukos btiVo pdsiąstbs tik 
“kilieiii. dviem BDA Apšvietos 
iĮhtidiii” (t. y. jį. įi. Vąidylhi ir 
JVtiiia lįsk iii), — Urba kid vie
nas iš tą dviėjįj dBrlij pabaudo
je Br. GraiČUiią, kaipo įrankį, 
šd.Vb bidiiriai atd.kdi jprieŠ Pild. 
Td^bi

Tąi bailią, ik piktos Valios 
žinohių darbas.

KORESPONDENCIJAf ,

Free Soil, Mich.
b •------y..

Ūkininką gyvenimas.
Šito miestelio apylinkė apgy

venta lenkų ūkininkų. Raridaši 
ir keletas lietuvių, šio miestelio 
paštas aptarnauja daug lietuvių 
ūkininkų kitose apylinkėse, že
mės neblogos, bet yra ir smėly
nų. Leiikai turi seną iiiedinę 
bažnyčią ir puikią brangią kle
boniją. čionais, kadaise buvO 
pradėjęs klebonauti chicagie- 
čiams gerai pažįstamas kum 
Ambrozaitis nuo Weštsidėš, iš 
kur tapo parapijonų su bas
liais išgintas. Freešoile jis ilgai 
neužtruko, nes lenkams netiko, 
ir pradėjo lūipsiiiškai mažinti 
jam algą ir, ant galo, nustojo 
visai mokėti. Kunigėliui prisėjo 
neštis su savo gašpadihė Barbo
rą kitur. Dabar kun. Ąmbroząi- 
;lš; itir gyvena LlėluvBjė.-— L 

A f........

iJdidtij^id 2^ d. muštį iųtyllH- 
kę apldhkė Įiilmutiniai švėčldi 
iš ČlliBgbš;. — P. MiktiŠkii šli 
šėlmyiid. ĮsbdiidydanidŠ sdVb 
ridtijiį Bliickiį, atvažiav8 dĮildn- 
kyti savo sergančią sesutę, An- 
geliją Galvidienę. Ponai P. Mi- 
kdškai seni pasiturintys Bridge- 
porto gyventojai ir pažangus 
žmonės.

L. b, Ž. Drahgiją rengia pik
niką Birželio 2 d., kuriaiiib lie
tuviai Ukininkdi mdhb g c H i pa- 
silinksiiilnli. Gal ii- chlbagiečiai 
atlankys mus ir kartu pasilinks- 
tiilnsimc.

Ofrdš dtVcšo if brddčjo lyti; 
kdš hėlabai bdgeiddujhihd ūVižtj 
sėjoj. Sd pirma gėghžėš Įji-aši- 
deda ankstybas bulvių sodini
mas. Ūkininkai gerai gyvuoja 
ii- laukuose diFBti, šfedba, lies 
jidyasaHs gaila Velytas. ,

‘ 1 —Ūkininkas

Pirmadien., gegužės 6. 1940

Nevykusi pažintis
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

O vistiek juos visiems labai i daug aš esu tenai prakaito iš- 
įdomū arčiau pažinti. Bet kūrini j liejęs tuos molus statydamas, 
progai pasitdikiūš kiekvienas Juk tasai uostas lyg butų ma
mėgina juos užkalbinti, pasi
šnekėti ir patirti jų tą paslap
tingą gyvenimą.

Ne tik jų tą gyvenimą pažin
ti, bet juos pačius, jų mintis, 
pergyvenimus patirti. O jie, lyg 
kokie vienuoliai, taip nuošaliai 
laikosi ir, rodos, net vengto 
vengia su vietos žmonėmis pa
sikalbėti. Jie tylus, nekalbus.

Štai traukinyje sėdi du kariiii 
SSSR uniformoje. Sėdi, tyli net 
tarp savęs žodžio netaria.' Ilgai 
juodu stebėjęs vienas civilis 
žmogus pakyla, prieina prie 
tuodviejų uniformuotų Vyrų ir 
sako:

—Draugai, gal užsirūkysime?
—Mes iiėrukbme, — trumpas 

atsakymas.
—Nerūkote? Negali būti, juk 

inačiau vienas jūsų rūkė! Ką gi, 
draūgai, aš noriu su jumis pa
sikalbėti. Aš tbks pat rusas, 
kaiį) ir jąs, tik Lietuvoje gy
venu. Galiu gi jus Lietu voš 
papirosais pavaišinti. Geras ta- 
bakaš! Jūk aš ir ne koksai buo
že, o darbininkas, prie statybos 
dirbu. Lietuvos tiltus remon
tuoju, juos statau, kelius tiesiū, 
tai mano amalas; vadinasi, mes 
ne tik draugai, bet; ir vienos 
tautos broliai, tai dėl ko mums 
nešnęktelti;

Uniformuoti vyrai keistai žiu
ri į šnekų vietos rusą darbinin
ką, bet jam nieko neatsako.

—Keisti vyrai jus, — sako 
tasai rusas, — kur tik aš mė
ginu su jumis visai nuoširdžiai 
pasikalbėti, vis man nepavyks
ta. Noriu jums pasigirti, kad 
gera man 1 Lietuvoje, gyventi. 
ŠtHi ilš prbifelaraš, ttiHH žmoną, 

ketvertą valką. Visi mes 
gbrdl gyvenamo.^ yįikai mano 
lablib mokyklą; ilėtuviškai ir 
Flišiškai llidkihdši. Lia muhis 
iiiėkdš heiirdūdžiii. šhva giiiita 
kiilBtl kalbėli; štili i]f čia tūme 
traukinyje aš drąsiai su jumis 
kalbu. Mes turime popą, šdvo 
cerkvę; nori ęiiii melstis, libti 
ilbšihieldi, nlėkclš ilbclraudžld! 
Vadinasi, laisvė! Gyvenu gbFhi, 
Hėtetlka škąštlš, štai galiu jds 
giėrdiš ]įbpiroshiš pdvdlšinti, ria, 
pfaŠhii, linkite, hlk^klte.

Bbt SSSR piliečiai Hilo vJišių 
atslšako ir į tbiihiešiiės kalbūs 
nėįšileldžia:

—Keisti jus žmones! Na del- 
ko iiiitiiiš čia taip visai draugiš
kai ir atvirai nepasišnekėti! Juk 
jys dabar musų draugai, sąjtm- 
įiniilkhi. Jei bišimb kariauti, lai 
eisimo khrtti Kdi'ihiiti, bet lik 
prieš vokietį! Dudki; suomių 
Jeisiirie niUŠti, jie gina savo liz- 

ą; šdvo tėvynę, savo laistę, 
štili ybklėliš — tai visai kas ki
ta! Ar žinote, kad vokiečiai tįl- 
Čiiiė iiiušų VibiliiitėlĮ Uostą! Tai 
buvo skaudu, štai ir dabar itid- 
nb krutinėję dar atvira žaislia 
neužgijusį tebėr. Ji tik tuo’iiiet 
užgiš, kaip aš vėl tenais uostą 
statysiu; Oi; vyručiai; duUg,

sai Suomijos žemės gabalėlis? 
A? O mes turime išsižadėti sa
vo uosto? A? Ar vokiečiai mu
sų draūgai? A? Ne, draugai, ei
nate tie tuo keliu! Tylitb ir ne
kalbate! O kas jūmš sakyti? A? 
Aš laisvas, aš laisvai kalbu! Aš 
Lietuvos pilietis, nors ir rusas. 
Suprantate; nlan Lietuva viską 
davė. Aš tūriu ką valgyti, turiu 
žmoną ir vaikus! štai tūrlti ge
ro tabako ir galiu jūs pavaišin
ti. Atsisakote, na tai ir nereikia. 
Tai kokie čia Įneš draiigai?

Įkyrų rusą*, Lietuvos pilietį, 
kiti keleiviai jau lietuvių kalba 
draudžia kabinejusis prie tų 
dviejų SSSR uniformuotų pilie
čių. Rusas iiepasiduoda:

—O kas mah? Kas gali man 
uždrausti su jais pasikalbėti ir 
jiciilš. atvirą žodį tarti, — jau 
liettivij kalba taria keliems ta
sai rusas. — Juk butų įdomu 
išgirsti, kaip jie tenais gyvena. 
O jie tyli, tyli ir nešneka. Vaiši
nu, supraskite, jūk lai nuošir
džiai darau, juk jie mano tau
tos broliai, nuo vaišių atsisako!

Rusas įleiiurimsta, dar ilgai 
lietuviams jisai įrodinėja, kad 
jisai už Lietuvą galvą guldys.

—O kaip jus manote? Jūk aš 
atshrgos grandinys. Tegu tik 
bus mobilizacija, busiu vienas 
pirmųjd, už Lietuvą galvą pa
dėsiu ! Rusas, bet aš Lietuvą 
myliu; myliu lietuvius, juk ir 
jie mano draugai. Mes kartu 
augome, mes kartu Lietuvą kū
rėme! Su. lietuviais, kaip su tik
rais broliais Klaipėdoje uostą 
stačiau! O kiek tiltų stačiau, 
kiek kelių liesiau! Automobi
liai, sunkvežimiai tais keliais 
dabar dūzgia! Kas ar kokie bur
žujai jdls važiuoja? Tai musų 
Lietuvos žinones! Mes visi/ dar
bo žnionės. Buvau kariuomenė
je, o ką manai, tenai bloga bd- 
vb? Patšai kuopos vadas man 
ranką padūodavo, draugiškai 
per petį suduodavo. Juk ir jis 
toksai pat kairho žmogus, kaip 
ir aš. štai traukinio palydovas, 
mano draugas, iš vieno kaimo 
kilę. Rudas, o traukinio palydo
vas. Sakyk, ar ne tiesą sakau, 
pamatę^ jisai traukinio palydo
vą klausia?

—Tu; brolau, meluoti nemo
ki, bet kartais niekus kalbi. Ir 
dauį kalbi, sdko jam lietuvių 
Rdlbh traukinio palydovas. Kam 
čia tūos draūgus kliudai, kam 
juoš kalbini, paskui sakys, kad 
propaganda užsiimi. Tylėk, da
bar ne tie Ihikai, kad palaidą 
liežuvį laikyti, reikia ir jis mo
kėti suvaldyti!

—Klausyk, jūk aš tiesą sa
kau, ar aš meluoju, ar aš tiemd 
dviem vyrams ką nors bloga da

no, aš jį stačiau, b štai jus at
ėjote pas mus ir mes buvome 
tikri, kad kartu į Klaipėdos 
kraštą pasuksime, bet jus pasu
kote kitais keliais. Kokiems ga
lams jums buvo reikalingas ta

rau, tik noriu pasikalbėti, o taip 
draugiškai, atvirai pasikalbėti, 
o jiibdli, hčt pdpirbsdiš vaišina
mi atsisako, ar aš IčBks buriu- 
jUŠ, af ką? — skundžiasi ir tei- 
šiiiąši kalbus rusas.

Ratiddhbsids armijos htstbvai 
gėrį pbogą hūžurėję ir niekam 
nepastfebidnial perėjo į kitą va- 
gonį. klišas lai pastebėjęs nusi
minęs šhkb:

—Pabėgo!, Juk tai ne pirmas 
atsitikimas. Kur tik aš juos su- 
Hiiku noriti prašnekinti, b jie 
nedori susipažinti! Ko jie čia 
atvažiavo, ko jiems čia reikia? 
Jei vokietį mušti, tai kaš kita, 
eisiu kartu! Klaipėdą tųri buii 
musų, ji bus musų! Verkiau, 
verkiau aš, verkė visa mano šei
ma, kai jos netekomė! Kalbėki
te, kaip jus norite, o štai giliai 
krutinėję Klaipėda paslėpta, 
kerštas auga, mes dar Klaipėdą 
turėsime! Už Klaipėdą galvą pa
dėsiu! Kai reiks, eisiu ir kariau
siu! Tai musų bus teisėtas ka
ras! O štai tie raudonarmiečiui 
Čia atvyko ir patys nėžiūo, ko 
jie. čia., ,

Kalbėjęs rusas aptilo. Trau
kiniui atvykus Į paskyriiiio vie
tą jisai vėl stotyje aptiko tuodu 
tiniformubtu SSSR piliečius ir 
vėl prie jų prikibo.

—Dabar ne 1918 metai, — ta
rė vienas jų ir atsiskyi’ė.

I<4 jis tUom norėjo pasakyti9

Įv&irfos žinios 
iš Lietuvos

KALNAS. — Spaudos žinio- 
liliš, K. Pargaliadskas, gyvenęs 
kretingbje (anksčiau buvęs 
klhipėdos jūros “Budžio” Drau
govės skautas) praeitais metais 
padavęs Jūiigt. Amerikos Vals
tybių prezide.htui prašymą; kad 
jį jiHimilį į Amerikos jtiHJ mo- 
kykltį. J. A . V. pbežldentas 
Booseveltas jo prašymą paten
kinęs ir Pargaliauskas priim* 
laš Ainetikos jurtį mokyklon 
Be atlyginimo už mokslą ir iš
laikymą.

PALANGA. — Kovo 31 d. su
ėjo 1B motų, kaip Lietuvos pa
jūris, 21 kilometro juosta 
Šventoji-Palanga, grįžo Lietu
vai. Tai įvyko 1$21 in. kovo 31 
d., kada dalyvaujant minioms 
palangiškių, Birutės tėviškė grį- 
Ž8 amžiams Įirie savo tėvynės. 
Pdlangbš buhništru, kurs lai
kas . iš lų pareigą pasitrūuj<hs 
aušrininkui Dr. šliupui, paskir
tas šeinio narys agrohomas 
Lritkus.

VlLNiuŠ. — Vilniečiai rašy
tojai paškutiniUojh laikų rdo- 
šid spaudui liauju bHgliihlią be
letristinių leidinių. Rašytojas 
VI. Rddžiutis Baigią rengti spau
dai romaną, pavadintą “Išgriau
ti kryžiai”, kuriame bus vaiz- 
dūojanias lietuvių vilniečiu gy- 
vctiiihas lenkų okupacijos įdė
tais. Poetė O. Miciulė taip pat 
baigianti platesnį beletristinį 
veikalą, ir kiti vilniečiai rašy
tojai pasiryžę phsirodyli nau
jajai gadynei su nauja savo kū
ryba.
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Šachno Šeima visuomet ,gy-

Septyhioliktame am-
'ienholo
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APIE D. L; K. VYTAUTO PORTRETĄ
Vilniaus žėiilČš Banko pir- tretas, kuris -kabo Krokuvos 

mininkas Bohdands Šacllho katedroje, 
suteikė Martynui Yčui žinių 
apie Vytauto Didžiojo portre
tų, kuris dabar yrd Vilūiaus 
katedroje, už didžiojo alto
riaus kairėje pusėje, žiūrint iš 
didžiųjų, dtirų. Portretas kabo 
viršum Dievo Motinos nedide
lio paveikslėlio, aptaisyto sti
lingais 15 amžiaus gotikos rė-

Iš Lietuvos
KAUNAS;— Pašto korespon- 

'deiicijos išvežiinas iš Europos 
paskuhniaiš laikais žymiai pa
rėtojo. Pavyzdžiui, š. m. kovo 
mėnesį korespondencijos ir 
Šiunllnių paštas, į Šiaurės, Pie
tų ir VidūHo Ameriką, Pietų 
Afriką ir Palestiną buvo veža
mas, priderinant prie laivų, iš 
Kdtmo tekančiomis dienomis:

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymnuth

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ USn 

4030 So. Archer Avenue
Rhone Virginia 1515

Minėtas Vytauto Didžiojo 
portretas esąs vėlesnės kilųiės, 
galbūt, pradžios aštuoniolikto 
amžiaus, nupieštas pagal tuo
met dar gyv^ tradicijų, ir atsi- 
minįmuš apie to Didžiojo ku
nigaikščio išvaizdą ir iš jo 

i antspaudų ir pinigų.
rėiiielmelidis. Tas paveikslėlis šachno Šeima visuomet gy- 
buvįs Lietlivos Didž. kiihigai- venusi Lietuvos Didžiosios Ku- 
kščip Vytauto nuosavybė ir nigaikštijos ribose ir jos ha- 
labai jo branginamas. Jis pa- riai visuomet narsiai tarnavę 
vėikslėlį visuomet imdavęs su savo tėvynei. Jos sena gūžta 
savim,’ keliaudamas karam'buvusi Naugardėlio apskritis— 
Pasakojama, kad kairėj pusėj Lietuvos Didž. Kunigaikščių 
altoriaus požemiuose esama buveinė.
Vytauto Didž. karsto su jo pa
laikais. Šis Vytauto portretas

■

vo 15, 17, 30 d’, ir balandžio 13 
<1- u . . ..

Į Rio de Jane.ro, Montevideo 
r Buenos Aires: kovo 3, 22 ir 
Sėlaųdžio 3 ir 10 d.

Į Tel Aviv ir Haifą (Palcsti- 
iioj) k6vo 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15f 
17; 19, 22, 24, 26, 2Ū, 31 d. ir

Oro paštas Į Pietų ir Šiaurės 
Ameriką skrenda sykį per 
vailę.

sa-

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
tyUttJAL LIQUOR 

CO. — Wholesale 
4707 S. Halsted Si 

Tel Boulevard 0014

į dvarus arčiau Vilniaus, bet 
už dalyvavimą 1831 m. sukili
me tų dvarų netekusi, išski
riant Lintvario dvarą prie Vil
niaus, kuts 1852 ih. taip pat 

Lietuvos valdovų portretai perėjęs graftii Tiškevičiui. Ša7 
dažniausiai buvę piešiami iš chno šeima susigiminiavusi su 
atvaizdų ant pinigų, antspau- Į lietuviška bajorų Žilinskų šei- 
dų arba sarkofagų. Tik nuo 16 ma, kuri seniau gyvenusi Tra

kų apskrityje, Nedžiugių dva
re. šios šeimos nuosavybė ir 
buvęs Vytauto Didžiojo port
retas. Devyniolikto amžiaus 
pirmoje pusėje šis portretas 
perėjęs Vilniaus vyskupo, vė
liau Mohiliavo diocežijbs me
tropolito V. Žilinskio nuosavy
bėn.

Ilgą laiką portretas buvęs 
laikomas stilingame vyskupo 
name Antakalnyje, Vilniuje,

mas visoj Lietuvoje. Kieno jis

nia. Penkioliktojo amžiaus

a lūžia ils turime jau autentiš
kų valdovų portretų, kaip an
tai Vladislovo Jogailaičio por-

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems ūž že
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams ........... $15
UŽAUGUSIEMS .............  $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai . išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra 
ligonio patogumas.
BLAINE RAMSAY IIOSPĮTAL 

,35 South , Hoyne Avenųe 
(tarpe Madison ir Monrbe) 

Telefonas dieną ir naktį 
$EĘLEY 4700. .

čios. Šie namai kartu su por
tretu perėję vyskupo sesers

Dar Del Meno 
Parodos S.L.A. 
Seimo Metu

Naujos 
io Parodos o hicho. guiierijoš 

ihę yahdenš dažų

KAUNAS. - - Del karo ir 
sų blokados, nepaprastai 
pasunkėjusios užjui’ihės kelio
nės. Į Ameriką buvo likę priei- 

.»• • į t ■ • • » k ‘ # •

narnos tik švedų ir italų lini
jos, 
tarp 
darė 
liko
koš ruožas. Ryšium su tuo, ita
lų laivininkystės bendrovės, pa
laikančios susisiekimą su Pie-

ju-

Paskutiniu laiku ruožas 
Švedijos ir Amerikos pasi- 

neniažai rizikingas, tau 
tik vienas Italijos-Ameri-

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam genausį ir 
stipriausi

FOK HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

MENE DIKTATŪROS NEKĄ
Pakartoju, kad dėl lietuvių 

meno parodos S.L.A. Seimo 
melu aš (ne Šileikis) manau;

mėgėjai yra 
mėgsta, bei 
Gi favoritai

Nebaphistils
Tdlfchtas

Andrew Wycth, 22

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.I.......   -.. _4

6-ii Metai Skersai Varių
Nepamirškit Užeiti Pas:

PfeTfe tdutfd
Narys 271 Post ir Čh. Liet. Dr-jos

Šchlitz Alūs ir Užkandžiai
83 ir Keari Avė., Willow Springs
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus

savyben, o iš jos portretą pa
veldėjo jos duktė M. Korvin- 
Kaminskienė, kurios vyras Ka- 
z i iii ieras Korvin-Kaminskis, 
Šachno senolis, 1870 metais 
portretą padovanojęs Vilniaus 
katedrai, kad jis Kabotų toje 
pačioje vietoje, kur yra Did
žiojo Lietuvos Kunigiūkščio 
Vytaute) palaikai. “V.”

roda„ o ne mėgėjų ir ne favo
ritu. Talentai nebūtinai tik iš 
meno gyvena, o 
tie, kurie meną 
gabumo neturi.
yra tie, kurie per vaišės ir pri
sigeri ninius nori įsisprausti į 
talehtų tai'bą ir net randa pe
rėmėjų... S. L. A. parodoje, 
jeigu mes kalbame apie meną, 
turi dalyvauti, pavyzdžiui, ne 
mažiau kaip dviejose žymiose 
amerikonių pagodose dalyva
vę lietuviai dailininkai, (ne
žiūrint ar jie iš nieno gyvena 
ai’ kuo kilu verčiasi pragyve
nimui). Jeigu šioii pai’odon 
butų priimami ne meno kuri
niai, o tik lietuvių padaryti 
piešinėjimai, (tai yra visokių

metu 
jaunuolis, gabus vandens dažų 
dailininkas, turi savo dailės 
darbų parodą Chicagojc. Car- 
son Pirie, Scolt Coinpany an
tikvaro skyriuje 6 aukšle ro
do ptiikius jo akvarelės pieši
nius. Tai jau treciu kart jis 
viešdi pasirodė. Ne\v Yorke 
dvi galerijos buvo surengusios 
jam parodas, ir kone visus pa
veikslus išpardavė. Chicagojc 
pardavihjias mažiau sekasi, ta-

; • . ■'< f: *
Wyėlh’o darbe vystosi ne

paprastas meniškumo talen
tas: 1) motyvo pasirinkimas; 
2) tonai plaukte išplaukę su

LU- 
bė

didžiausiu šyelhtiiiiu; 3) na 
ralizhio interpretavimas 
techniškų sunkumų.

d. 6:30 v. vak. Art Inšlitutė 
(Fūliertoh šhięjej įvyks bas
ką Ha tėihd: į Pro
vinciją”. Kadangi paskaitų 
lankytojai labiau liiėgsla pas
kaitas apie keliones, tai pre
legentė, Helen Parker, praei
tą vasarą specialiai vyko į 
Prancūziją rinkdama medžia
gą. Paskaitos nemokamos. 
Kviečia visus atsilankyti.

niu laiku nemažai susidomėjo 
ir keleiviais Į Lietuvę ir iš Lie-' 
t u vos.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

KAUNAS. — Kiaulių Augi
nimo Dr-jos suvažiavime paaiš
kėjo, kad 1938 metais Lietuvo
je biivo 1 milijonas 186 tūks
tančiai kiaulių, o 1939 m. tik 
1 milijonas 117 tūkstančių. Su
mažėjo dėl Klaipėdos krašto at
skyrimo. “Maistas” iš ūkininkų 
iš viso jau yra supirkęs kiaulių 
už 456 milijonus litų. Tik pra
ėjusiais metais ūkininkams už 
kiaules sumokėta beveik 60 mi- 

i lijonų litų.

Victor Bagdonas
LOfcAL & VLONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianu> ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

* fotografas
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

Laikas Malėvoti! t
Da leisk i te mums pagelbėt! jums pagražinti 
jugų nąrpą. Mes turime pilną pasirinkimą 
namų malevog, varnišių, šelakų ir sienoms 
popierų.

dtRAl PaiafiiŪąs Dėl Dekoracijų.
DYKAI Dastdtymas Visoj Chicagoj.

SAM HELMAN
SERVlČE with a smile

1411 S. Halsted Streėt Tel. Canal 5063

aš turėčiau ten dalyvauti 
kitais mokytais “ 
ir “panelėmis...”
L. A. paliktų istorijai ženklą 
buvusios nieno pai'odoS, reikia 
užkirsti kelią jon visiems 
tiems piešėjams, kuriais lik 
namiškiai gėrisi, (kurie tikro
se meno parodose nebuvo pri
pažinti). S. L. A. meno paro
dos kataloge prie kiekvienos 
dalyvio pavardės turi bųli pa
žymėtos bent dvi žymios aine- 
r.ikųniškos parodos, kuriose 
dailininko dalyvauta. O tokių 
lietuvių dailininkų Amerikoje 
tikrai jau, nemažai yra. Paro
dos rengėjai turi lik tinkamai 
juos siirankioti; visus .smul
kius piešėjus paliekant girti 
tik žmonoms, iilalnoins, tetoms 
ir pažįstamięms, nevarginant 
jais nei S. L. A. Seimo, nei 
musų biednos istorijos...

Pasirašęs Dėde Kazimieru 
(inene gi reikia tiėsiimo ir at
virumo!) Šlleikį puola dėl ma
no minčių ir sumžiišb sąvokas. 
O apie tai, kokie kuriniai yra 
“švarus 
ta .kalba! Pirmiausia, 
kad tai būtų kuriiiiai

su
jaunikaičiais”

Ndi-th Shbre
Art Guild

Maudei Bros, meno galeriją 
(9 aukšte krautuvėje) (ligi ge
gužes 18 d. ro»!ys Nortli Shpre 
Art Guild men. org. narių dai
lę. Viso eksponatų parodai, 
prisiųsta 145—aliejaus ir van
denę dažų tapyba. Akvarelis- 
lai kur kas gėriau pasirodo, 
negu aliejaus dažų tapytojai. 
Tik mažas skaičius ai. tapy
boje neblogai j)asirodė >seka- 
pii: Mae Alšhtiler su “Peš 
Plaincs River” peizažu; Mary 
Borno.th—su “AutuiUn bn the 
River”; Julia Sulzei’ Griffith 
—su “Qceąn”, ir AVilma Smith 
—su “ Waikiki Bcach, Hawaii.”

Akvarelistai, kurie ląbiau 
skiriasi žymesniais savo kuri
niais yrh: Jaiiies Ariibld, Alicė 
B. Cfaiie, Ješsė Fiėlcl; 
D. Pdhl, Loreiie Riecly ir k t.

if

STATOME NAUJUS fa

IINIUS, TAIPGI TAISOME SENUS. 
OLAS LENGVOMS IŠLYGOMS

Pina aėgu duosit darbą, kreipkitės pas mūs, gausit gerM 
sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

B. SHUKIS & ČO.
1131 SO. kRANCISCO, AVĖ.

ItftfoiMį LAFAtETTB 5S24 . . nn
/ 4 a LkĮ?»i LUTI a* ClO

kokie “ne”—visai ki- 
r eiki a, 

♦ (lie

Katharinfc Kuli—
540 N. Michigan dvė< 

galerija rodo prdiiėuzd 
dailę.

meno

caš.šo lt Italų šedevrai, negali 
būti rųšiubjaįni kaip “švarus” 
ar “nešvarus”, bet tik kaip 
kitų krypčių kuriniai! Ir—tafr-

iiūkūblnėtl pavciksiiis!...
Būigiaiit,—Ūpiė šileikib “kė- 

limąsi aukštai,” “kitų žemini
mą” ir ‘ dlktatoHšką elgesį” 
spręskime iš jo ivąrkomd sky
riaus. Kur visa jai buvo?

O busimai parodai bus svei-
T • » i * * i v I 44

—'kad apsisaugojus favoritiž- 
mo). —Arčja's Vitkauskas,

n .tort.M..'1 ;—i

Nauji Lietuvos 
Žemėlapiai

“Naujienose” galite gauti 
naują SU Sužymėtais vėliau
siais Liethvoš rubeŽldis žeinė-

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

NAUJIENOS,
1739 Šo. Halsted Streėt, 

Chic&gb, Iii.

Ūž

Blue Bird System
Tfel. LINCOLN 5657

MUSV BUŠAI VAIKŠČIOJA Į ABI 
• bUSES . ,

Iš CHiCAGOŠ iki JOLtET 
turite šibiiš bftlE 63-člętš IR ČiefeRO 

Argb < JUstice • Wiilow Springs 
Biisūs gąįite.>tgąuh U)įicągo/e tan^t Archer ir Cicero, 63rd ir Cicero, 

22n<i ir Cicero; 22 ir Crawford ir Kedzie ir Archer. 
Visi nauji Alisai įtaisytit su radios dėl jūsų smagumo.

VAžiUOKiTE į CmCAdbŠi LIET. DRAUGIJOS PIKNIKĄ 
SU RluE BIRD BŲSAIS .

Sekitiadiferil, Gegdžes 19 d., Liberty Darže

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

Turtas ------ $4,500,000.00 
Atsargos foriaaš virš - - $325,000.00
Dabai Mokame Ųi Pb- 
dėlhš Pinigus. Diibdaln Pasko
las Ant Namų i iki 20 mt.

CHARTĖRED BY b. Š. 
GOVERNMENT 

SAVINOS FEDERALLY 
« . . .INSUREb
4192 ARCHER AVENUE

Tel. VlRginia 1141 
I III ■ II .  ................. ..II .

LOAN ASSOClATIONofChicago

JŲSTIN MACKIEWICH, Pfėa.
Vai. d iki fc.,Sėr. 9 Iki 12 / 

Sūb. 9 iki 8 vak.

K L A U S YKI M E 
ŠaLtiMIERO Sjtafctą

*

’UU t i A *
14M KYLOCICLE8

RADIO
PROGRAMŲ ie:M vAlANdą KYtO

6912 SO. WESTERN AVeT* PROSFECT <050
A

JT -------- ■ ■ 7

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

u_____________■____________________________________  -J

SVEIKATOS 
TONSlLUS 
Išima Už ...........
PRABUVlMAS 
Ligoninėje .........

KLINIKAS

$13.50
$50.00

RAUDONGYSLIŲ $,OC f|fl 
Išėmimas • ir Ligon.
REUMATIZMAS
Greita Pagelba fc-UU
GYDO VISAŠ LIGAS
Ekzaminacija $4 fin
ir vaistai .................. ■ -UU
DOUGLAS PARK HOSPTTAL

1900 S. Kedzie Ąvę. , Chicago

— iš Stoties —

W.G.E.S.
j •' 1 t •* ■ r,

Kasdien nuo 8:30 v, ryto 
iki (i:i5 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką it kitus įdomius 

pranešimus.

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

■BkMii

Jane.ro
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Dan Cupid
THE LITHVANIAN DAILY NEWS

Free Speech or Gag Rule
He is night ant) day, 

He is the depth of despair, 
The height of joy, 
That naugh y, darling boy.

Bric-a-Brag
by BRUNO RAY MATHEWS

by Dr. Edward G. Punkay

(Continued from April 29)

laws 
xvar- 

giv- 
su?h

all utterances which 
do the things prohibit- 

these Draconian acts 
Burleson excluded from

To worsen the tyrnnny of 
hatched in the brains of 
erazed legislators, the conrts, 
ing a broad interpretation to
Hitlcrian legislation, held to 
violations 
tended to 
ed. Under 
Postmaster
the mails The Masses, the Milvvau- 
kee Leader, one issue of the Nr- 
tion, and many books and pam- 
phlets, including Thorstein Veblen’s 
“Imperini 
dustrial 
Burleson ; 
Attorney 
laws i n to 
eution for 
dissenters.

Germany and the In- 
Revohition.” Moreover, 

and A. Mitchell Palmer, 
General, turned those 

• instiuments of perse- 
pacifists and economic

with the idious 
Sedition lasvs of 
the ha ed Al en 
of John Adams’ 

\vas a mere 
despotic

Es- 
the 
and 
a;l-

popgun. 
legislation

Compared 
pionage and 
\Vorld War, 
Sedition law 
ministration 
Against such
the founding fathers, bo'.h far-see- 
ing statesmen and practical citi- 
zens, strove to protect us when 
they wrote the first 
to the Constitution. That 
ment statės.

us 
amendment

umend-

law 
of 

free 
or abridging

re- 
re- 
ex- 
the

“Congress shall make no 
specting an establishment
I gion, or prohibiting the 
c ei e therecf;
frccdom of speech, or of the pres- ; 
or the right of the people po ce 
ably to assemb’e, and to pet’tion 
l.he government for a ledress of 
{•rievances.”

so p'ainly ty- 
unconstitu ion- 
evcr rcad the 

they swore t j

\Vith so clear a prohibilion be- 
f >re their eyes, what rossesse1 
our Sena ors and Represcntatives, 
Presidcnt Wilson and his rabine 
that they vvould enact and dras- 
t'cally enforce laws 
rannical, so clearly 
ai? Had those men 
Constitution \vhich
uphold? Did they subscribe to the 

. vicious theory that the constitu
tion is suspended in wcr time? 
Or xvere they vic'.ims of mass hy- 
steria, or dupes of the dangerous 
doetrine that they had a Messianic 
mission to destroy Imperini Ger
many? In any rase, those men, 
our public servants, used means 
just as despotic, just as cruel and 
inhuman as the methods employed 
by the Prussianism against which 
this coun ry cntered the lists. 
That those war-mad officials were 
yvrong in 1917-18 
they imprisoned 
shown by the fact 
to a recent Gallup
majority of the American 
are convinced that the
States made a mistake by allowing 
itself to be drawn into the World 
War. Būt in 1917-18 those far- 
s^ghted enough to see vvhat most 
Amcricans no\v perceive were gag- 
ged and jailed by the despotic 
unconsti'utional Espionagc 
« i ion acts.

and 
were 
that, 
poli,

thc 2,000

accordin į 
a sizabie 

people 
United

and
and
Se-

fed-

who does well by you—do not 
grudge it its hay. It cannot eat 
bread, as you can; let it have with- 
out grudge a little grass tor 
four slomachs. It xvill 
to yield you milk for its 
\ ou who are a man walking clean- 
ly on two fcet will net pirk a 
ąuarrcl with a poor cow. Take this 
handful 
Būt if 
l xvalk 
?ow, I \viil

If alive during the World War, 
lefferson, Thoreau, and ‘Emerson 
would have been jailed along with 
Debs, Bergcr, and Haywood, and 
the hundreds of other poliiica3 
prisoners, the first imprisoned 
since i n 1800 thc Fedcra lists and 
their gag lavv werc swept into the 
limbo by the rising democracy 
the Sage of Monticello.

(To be Continued)

its 
not stint 

treat.

o f 
you 

in

elover and vveleome. 
go to hook me whcn 
the fields, then, poor 
eut your throat.”

Naujos Gadynės
Chorus Invites
You —

of

to participate in a splashing good 
time on Saturday, May llth at the 
Midvvest Athletie Club located on 
the northeast corner of Madison 
Street and Hamlin Avenue. Swim- 
ining from 9 to 11 P.M. and cards 
a* d dancing from 8 P.M. on. Cmne 
ajid join the fun with the chorus 
members and their friends in the 
beautiful Midwest pocl, and after 
svvimming t > your hear ’s conte it, 
dance to the lilting tu es cf a 
good orchestra, in the Ya<ht Room.

For those of you who don’t care 
for svvimmi '.g, \ve offer an evening 
oi sociable card gailies 
bridge, pinochle or 
truly enjoyable way 
Saturday evening.

be 
otherwi.se.

to s;cnd

it

the 
distinetive

prize will be avvarded. AVhat tha1 
prize will be is a secret that vvill 
not be revealcd until the winner 
unvvraps i’..

To the wcarer o f 
tractive or

mest a 
slacks,

To participate i n all activities 
offered on May llth, will cost you 
only 60c — including swimming. 
For cards or 
sion is 35c. 
tained from 
We suggest 
s\vim su i t s.

including
dancing, the admis- 

'lickcts may be cb- 
any chorus inembe*1. 
poviding your o\vn

Naujos Gadynės Chorus cordially 
with 

at the
invites you. Splash-Dance 
your friends on May llth 
Midwest Athletie Club.

Illinois Symphony 
To Honor Tschai- 
kowsky Tonight

is vietory and dcfeat, 
knocks > ou dowh 
puts you on your feet. 
is winter and spring,

He
He
Or
H e
A combination of everjthing!

eyeHe is the light in someone’s 
'Ihe štai s u p i n thc s)<y. 
Dan Cupid is some guy!

is the smile on someone’s faee 
the blush on someone’s 
cheeck.

He
Or

Hc 
l<or

NAIIJTENU-ACME Telephoto
DĖS MOINES, IA. — 

Ralph Schwarzkoff, kuris 
laimėjo lenktynes.

:< ^Birutė:-:
What-ever we do, we mušt ex- 

press a word of thanks to the Gary 
Lithuanian Cultural Club for the 
way our Birutė members and guests 
were treated in Gary lašt Sunday. 
Everybody had a good time and 
we hope they will invite us again.

sets a pace
strong aul weak 

And all mušt l'allow 
\Vithout a sųuęek - 
'Pins naughty

around 
To make the 

romui!

fellow ’who hang

\vorld a merry-go-

Gabija Liūtas.

liJLUC
Naujienų-Acme TelephoU.

MADISON, WIS.— Pauk-

The membership of the LUC was 
inereased by three new and very 
promising looking members. Eve- 
lyn Kazy is a major in Businass 
at Wilson Junior College, Michael 
Martin Junior, has also studied at 
Wilson while Ernept Reckliss re- 
ceived his B. S. at the University 
of Illinois. Regular members are 
proud to have these people for fel- 
low members and friends.

Severai Pirmyn members were 
there with us. They had kindly 
offerėd their Services as chauffeurs 
for some of the girls, and became 
real members of the party. In fact, 
they claimed to have enjoyed them-1 
selves so much that they will show 
their appreciation by 
rutė members to some 
my nparties.

The concert fulfilled
ry Lithuanians was practically 
šame which we presented in 
Lithuanian auditorium, except 
Anthony Kaminskas, Albina Casper 
and Stasys 
sing solos. 
opportunity 
everybody 
well.

inviting Bi- 
of the Pir-

for the Ga- 
the 
the 

that

Rimkus were added to
It was Albina’s 

to sing a 
thought she

solo 
did

first 
and 

very

one 
this

more en-
month be-

weeks 
sūrely 
to get

Sunday May 19 is just two 
away. By then, wintei’ will 
be over and folks will want 
out in the open fields for a true
gegužine. Timely i§ the early LUC 
pienie which will be held Sunday 
May 19, at Suden’s Grove on 111 
Street, ields will be fresh and green 
with newly grown grass and bud- 
ding trees. Dancing, 
singing, and typical 
merry-making are 
the day’s program. 
first outing of the 
everyone a fine
greet old friends and to make new 
ones. Everyone, old, young, peppy 
and indifferent, are all invited.

ball playing, 
Lithuanian 

to be part of 
This, being the 
year, will give 

opportunity to

the
an-
ap-

štelis pasikorė lizdą besuk

damas. Vaikai jį palaidojo

su didelėmis iškilmėmis.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

GREETINGS: To Diana Sylvia 
Zibavičius, who today is six days 
•1d... She was born April 30 ... 
Her mother ,the former Miss Irene 
Juozaitis, has been in Chicago 
since lašt summer, when she re- 
turned for a visit from Lithuania 
with her husband. Liudas, who i^ 
an officer in the Lithuanian air 
corps . .. At the outbreak of Euro- 

pean hostilitięs Liudas returned to 
his post in Lithuania, būt Irene, 
who has not renounced her Ame
rican citizenship, remained ... Their 
son, Liudas Junior, is 3 years old 
.. . Irene, as you remember, used 
to be promipent as a 
Lithuanian affairs ...

danccr at our

to reason that 
of six conse-

CHAMP: It stands 
Joe Platak’s record 
eutive handball championships will 
not be equalled for a long time, if 
ever. .. Yet. due to lack of acco- 
modations 
has been 
fans than 
field of
as high as $25 for seats at the re
cent

or five young Lithuanians who are 
interested i n thįs field seem to be 
planning on going into business for 
themselves, būt are hoping for po- 
sitionse with advertising firms ...

ROMANGE: St. George’s church 
was the scene of the nuptials of 
Frances Bartkus and Bill Šidlauskas 
... Clockers are štili breąthless 
about the time turned in by Rock- 
ford’s Pete Jąnuliunas and Jenny 
Juška... They were engaged a 
week ago Wednesday and, the fol- 
lowing Saturday, eloped to Du- 
buque, Iowa . ..

SINGERS: You can hear Helen 
Bartush tvvice a week in the octet 
of the WGN “Pageant of Melody” 
programs... She has a one year 
contract which is worth, it is re- 
ported, $3,900 ... Which isn’t 
actly buttons... .Miss Bartush 
tinues her training for the
ra, however, and has already me- 
morized 16 complete roles ... Sta
sys Rimkus is in the men’s chorus 
of the Elevator Operators and Star- 
ters union, which is composed of 
75 men ... They wear uniforms 
which resemble those of navy lieu- 
tenants and are made to 
$55 a copy ...

KNICKKNACKS: Al G. 
publisher of the Leader, 
posed a merger with the
to publisher Juozas Poshka of the 
latter ... Joe has turned thumbs 
down on the offer .'.. Kumskis’ sup- 
porters, including Judge Zuris, Jack 
Juozaitis and ponnie Savickus, in- 
sist that this movė does not mean . 
the Leader is folding up... They of
fered to create a Corporation, giving 
Poshka more than 
the stock. ... John 
confided to a few 
the war continues
other month, he will begin to se
riously consider marriage and 
other draft exemptions ... Frank 
“Punchy” Alis is trying to rush 
both Berneckis girls at one and the 
šame time ... Pirmyn members re- 
ceived their annual warnings of a 
“house cleaning” lašt week ... Ed- 
gar Firant will graduate Armour 
in June and will return there for 
a bachelor’s degree in the fall... 
There are so many Lithuanians at 
Armour now that it might be in- 
teresting to know that Attorney K. 
P. Gugis is an Armour alumni... 
Helen Butkunas is recovering from 
an appendectomy performed April 
30 ... John Miller (18 Street colony) 
will join the benediets in June...

ex- 
con- 
ope-

at handball tourneys, Joe 
seen in action by fewer 
any champ in any other 
sports ... Spectators paid

Pirmyn presents a May Frolic 
at the Wedgewood Hotel at 64th 
and Woodlawn Avės., Saturday, 
May 25, 1940. The entree is at 8:00 
P. M. This semi-formal attraction 
will take place on the Roof Gar- 
den that should offer you and ap- 
pease you euriosity of how it really 
feels to be dancing high above the 
city noise. The terraces can sūrely 
take care of all who wish to watch 
the stars above twinkhe and a sump- 
tuous garden to add to the novelty 
of the place.

TID-BITS

Detroit tournament. . .

order at

Kumskis, 
has pro- 
Jaunimas

SNAPPER: Ed Mankus, who is 
seriously preparing himself for 
commercial photography, never 
misses an opportunity for interest- 
ting and unusual shots ... Using 
Jean Vespender as a model and the 
landseaping of the Brookfield zoo 
as a background. he hopes to 
out some really professional 
tos this week ... None of the

turn 
pho- 
four

Plan Visit To Chi 
Gold Coast Homes

CHICAGO TOURS FOR VVEEK 
OF MAY 5th

fifty percent of
Rukštala has 
friends that if 
to spread an-

The lyrannic powcr of 
erai governmcnt and its 
disregard of pFin constitutional 
rights of American citizens dpring 
the VVorld War makes one won- 
der if thinkers likę Henry Tho- 
reau, Ralph \Valdo Emerson, and 
Thomas Jefferson were right in 
beįieving that a strong centrai 
government, the leviathan statė of 
Alexander Hamilton, is despotic by 
its Very nature. In an essay, Civil 
Disobedience, Thoreau defends the 
citizen’s right to disobey his govern
ment; and ne himself went to jail 
rather than pay taxes. Wanting to 
keep the centrai government weak, 
Jefferson thought an occasional 
r volution so salutary that, if it 
does not come of itself, it might 
well be brought about. For the 
longer deiayed revolutions are the 
gravest. He favored leaving much 
power to local governments, be- 
cause they are eloser to the peoplp, 
and because they lend themselves 
more easily to the experimenting 
which brings progress.

Emerson, who looked
govęrnment as a necessary nuisance, 
vvrote in his Journal:

“The State is a poor, good beast 
who means the best.. A poor eow

our 
flagrant

upon

The Illinois Symphony Orches
tra will dedicate the second half 
of its progrtim to?ight in the 
Studebaker Theater to symphony 
No. 5 in E minor in honor of its 
composer, Peter Ilyich Tschaikow- 

anniversary of 
on May 7.

Birutė will have 
gagement to fulfill 
fore the members can relax. That 
will be the participation in the 
program of Memorial Day at the 
Lithuanian National Cemetary. For 
this reason members are urged to 
continue attending rehearsals as re- 
gularly as they have been doing 
during the lašt fcw months.

Stanley Drigot, Chairman of 
Scholarship Committee has 
nounced that the deadline for 
plications is extended to June 1,
1940. It may be possible that many 
people have contemplated applying 
for the scholarship būt negleeted to 
do so before May 1, the former 
deadlipe. Hence, the extension of 
the deadline will give these people 
an opportunity to be considered 
candidates for the $150 grant. Ap
plication blanks and further de- 
tails as to reąuirements may be ob- 
tained from Stanley Drigot, Chair
man Schol. Comm., 5114 S. Knox 
Avė., Chicago, Illinois.

When it comes right 
the girls (although in 
club membership) are 
jority at club funetions,
far the more enthusiastic of the 
two sexes, Proof: At the recent 
volley bąli game six men played a 
fierce game against twice as many 
girls. The points were made so 
it seemed wec ounted them 
two’s. Although the vietors 
to put up a bit of a fight, it 
an inevitable vietory from the
ginning. That really was a great 
game.

P. S. The boys won.

The Chorus is having a rehearsal. 
Tuesday to brush up on their reper- 
toire. A West Pullman engagement 
for this comming Sunday where 
Pirmyn will fulfill the program is 
on the docket.

The Men’s 
are running a

Chorus and Pirmyn 
joint pienie June 30.

The/ Chorus 
two other groups will help fulfill 
the Decoration Day Ceremony, May 
30, at the Lithuanian National Ce- 
metery.

in eonjunetion with

Park Golf Courses
sky, the lCZIth 
vvhose birth falls

Open May 11

was wri ten i nThc great work
1888, five years before Tschaikow- 
sky’s death. He was then 18 years 
old. He became vvell-knovvn to 
Amcricans vvhen he made a con
cert tour of the United Sta'es in 
1891. It was at the conipletion of 
this tour that the Russian com- 
poser wrote the world famous Nut- 
cracker Suite. He died in 1893 in 
Moscow.

The Chicago Park 
<?olf courses will open 
son on Saturday, May 
permitting, according to Sam Pe-
coraro, Supervisor of Golf and 
Beaches.

5District’s 
for the sea- 
11, weather

down to it, 
minority in 
in the ma- 
and are by

Another date Pirrpyn has is the 
SLA concert that is being given at 
the Lithuanian Auditorium in June.

Foreign Students To 
Present Dance 
At U. of C.

A cosmopolitan folk dance, cre- 
ated by 24 foreign students at In 
ternational Hoūse,' University of 
Chicago, from the folk dances of 
their respective home lands, will 
be a feature of the 17th 
card party to be given May

annual 
18.

ILrtfį

To Stella Barauskis and Mary 
Pukšnis, our new sopranos, the 
column extends heartiest helio and 
expects to know them for a long 
time.

fast 
by 

had 
was 
be-

Roy Petro, an Armour graduate, 
was accepted into the membership 
and it seems the basses will take 
up his time now.

Good luck to you all.

now, you have a 
awaiting you at the 

May 25. Tell your

These are located in Lincoln 
Park, Diversey Boulevard off the 
Outer Drive, Lincoln Park Exten- 
sion, foot of Addison Street by the 
Waveland fieldhouse, Jackson Park, 
64th Street off the Outer Drive, 
Columbus Park, Jackson Boulevard 
and Central Avenue, and Mar- 
quette Park. 67th Street and Ked- 
zie Avenue.

There is a chargex of 50c for 
18 holes at Jackson, and 25c for 
9 holes at the other 4 courses.

the 
the

With the openihg oiį the courses, 
the hours for the Park District dri- 
ving rangės shift to after the clos-

Outing Club to Visit 
Morton Arboretum

The public is invited tp 
members of the Chicagp Park 
triet Outing Club in ąn eight

join 
Dis- 
mile

Don’t forget 
wonderful time 
May Frolic 
friends about it and keep that date
open. The fėe for this novel dance 
is seventy-five cęnts. What, with the 
fresh air and high altitude we all 
should have one healthful of a 
time.

hike through Morton Arboretum, YOUTH OF C. L. S. TO 
Sunday, May 12.

Excursioriists will meet ąt Union 
Station, Canal Street ąnd Jackson 
Boulevard and 
at 8:15 A. M., arrive ąt Lisle, Illi
nois at 9:10 A. M. Returping, leąve 
Lisle at 6:01 P. M. and ęrrive in 
the city at 7 P. M.

PLANS TOMORROVV
DISCUSS
NIGHT

-An 
Gold 
the homes of famous Chicagoans of 
the past and the present is presen
ted by the WPA Free Chicago 
Tours during the week of May 5 
to 11, 1940. Tours for the week also 
include: • ■ .

Sunday, May 5, 1940. “Chicago’s 
Gold Coast Homes”. Tour Chicago’s 
lake front from the Water Tower 
to Lincoln Park. An opportunity 
to visit one of the old mansions. 
Meet at 3 p. m. at Water Tower, 
Michigan and Chicago Avės.

Monday, May 6, 1940. “Wash- 
burne Trade School”. Visit Chica
go’s noted public trade school. See 
apprentice classes in various trades, 
vocational high school courses and 
post-graduate work. Meet at 2 p. 
m. at 1225 N. Sedgewick St.

Tuesday, May 7, 1940. “Street 
Car Repair Shop.” Visit a repair 
shop in action. See a new type 
trolley bus demonstrated. Meet at 
2:30 p. m. at Chicago Surface Lines 
Shops, North and Cicero Avės.

Wednesday, May 8, 1940. “The 
Negro Too in American History.” 
(National Traditions Lecture). Meet 
at 7:30 p. m. at 4703 South Park- 
way, 2nd Floor.

Friday, May 10, 1940, “Chicago 
State Hospital”. Tour a famous 
hospital for the mentally iii. Hear 
specialists’ explain their work. and 
activities. Meet at 1:30 p. m. at 
Administration Bldg., 6500 Ir- 
ving Park Blvd.

Friday, May 10, 1940. “Filipino 
Makers of Chicago.” Visit a Fili
pino community center. See pietu- 
res and 
llipines. 
cast on 
Meet at 
Street.

Saturday, May 11, 1940. “Lincoln 
Park Conservatory and Natūrai 
History Museum’’. See the spring 
flovver exhibit in Chicago’s largest 
park. Visit the Academy of Scien
ces and Museum of Natūrai Histo
ry. Meet at 2:30 p. m. at Conser-

opportunity to visit Chicago’s
Coast to see and hear about

hear the music of the Phi- 
(Listen to advance broad- 
WJJD Tuesday afternoon) 
8 p. m. at 837 N. La Šalie

board trąin lęaying

Elizabeth Pajari will accompa

The youth of the Chicago Lithu
anian Society will meet at the Li
thuanian auditorium tomorrow night 
to discuss further activities.

The meeting, which will begin at
8 p. m., is for members only. Ad- vatory, foot of Fullerton Avė. 

only. ' For furthermission will be by cards Information call

CONTRIBUTIONS: Many thanks 
to those of you who have supplied 
much of the Information in this 
column ... Your continued coope- 
ration will be appreciated in the 
future ... Just keep on sending 
those contribs on to this column, 
care of this paper... .

Ali News About
All Lithuanians

Interesting news — articles 
—discussiops — ideas—deal- 
ing enfirely with the Lith- 
uaniaps in

JAUNIMAS
Send your Subscription 

N0W

JAUNIMAS,
2201 W. Cermak Rd., 
Chcago, Illinois

Here is my $1.00. Send 
JAUNIMAS for one year

ny' the group as leader, EUzabeth; There will be refreshments served ■ Monroe 0674 «ny week day, except
ing of the coursęs until 11:00 p. m. Sauer and Joseph Meęhan ąs guides.ja^er meeting. [Saturday, between 9 and 3:30.

f ' Sįl • ’ iiŽ t*' *’ *•' ’i *fc v’r /■ '
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13-tas Pavojingiau 
šias “Lietuviškas” 
W ardas Chicagoj

9-tas
Pasirodo, kad 13-tas vvacdas, 

lęuriame yra lietuviškoji MUr- 
ųuette Parko apylinkė, yra 
bene pavojingiausias “lietu
viškas” wardas Chicagoje. Tai 
yra, automobilhi nelainlių nt 
žvilgiu.

Chicagos miesto valdyba 
vakar paskelbė skaitlines, iš 

te Parke ir kitose 13-to vvatdo 
dalyse automobiliai šįmet per 
tris mėnesius užmušė šešis 
žmones.

9-tas wardas —apimantis 
Roselandų, ir 11-tas, kuriame 
randasi Bridgeportas, yra 
“saugiausi” lietuviški wafdai. 
Chicagoje. Čia per tų patį lai
kų automobilių nelaimėse žu
vo po 2’/2 žmonių.

(Skaitlinėj paduodama “pu
sė” reiškia kad ir vienam ir 
kitam warde žmogus buvo už
muštas ant wardo ribų).

5^—12-tam.
12-tam warde aukų skaičius 

per tris mėnesius 
14-tame—3*^.

Taipgi lietuvių 
32-ram warde

sieke 5Vz, o

apgyventam 
automobilių 
žmonės.
vvardai be

ne-
Vienintėliai du 

pragaištingų automobilių 
laimių per tris mėnesius buvo 
7-tas ir 8-tas. baugiausia mir
čių buvo 19tam. žuvo 9 
žmonės.

cAmpbellsport WIS.

JUOZAPAS POCIUS-POTTS 
gyv.adr. 926 West 36th Št.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 3 d., 2 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs pusės amž. 
Kilęs iš Lietuvos: Kaltinėnų 
parap., Laumėnų kaimo, Tau
ragės apskr.

Paliko dideliame nubudime 
brolį Joną ir brolienę Julia 
Pocius ir seserį Johanną, švo- 
gerį Stanislovą Margevičių ir‘ 
jo sūnų Juozapą ir marčią 
Anelę ir Edvardą; pusbrolį 
Stanislovą Jurevich ir šeimy
ną; pusseserę Barborą; švo- 
gerį Petrą Burdzius (West- 
ville, UI.) ir du pusbrolius: 
Joną ir Juozapą Urnežius, o 
Lietuvoje — pamotę; 3 bro
lius ir 4 seseris.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioj, 3307 S. 
Lituanica Avė, Laidotuvės 
įvyks Antradienį, Gegužės 7 
d., 1:30 vai. popiet. Iš koply
čios bus nulydėtas į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Nuliūdę lieka:
Brolis, Sesuo, Giminės ir 

Draugai.
Laidotuvėse patarnauja Lai

dotuvių direkt. Antanas M. 
Phillips, tel. YARDS 4908.

RŪGS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip L2 

DIDELIŲ KAURŲ

BARGENAI
NeutHllmtu 6x0. 8x10,9x12, 0x10,11x10 
Verlė nuo *1 Iki $<>,5. Dabar $3 jki 
Nauji 6x0, 8x10, 0x12, 12x18, 10^x15 
Vertė f 24 iki «80. Dabar $10 iki $42 

ir aukščiau.
15 0x12 tikrų orientaliu. 50 kitokių 

MleroN 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
tOOO Jardų karpetų pu 50c Jani ir aukfič. 

200 Saujas Velvet Oxl« $18.50.
300 Naujas Wiltons Oxi2 $31.50. 

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI.

0268-16 S. RACINE—Dienomis, 3 vakarus
■

I r *. 1 fiii ■ Siunčiam Gėles iLDVLIKISssJ, 
d Dalis

KVIETKININKAS
1 Gėlės Vestuvėms, Bankletams
¥ ir Pagrabams
| 3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

11 ft JTO £ Gfetės Mylintiems 11 Ic M A Vestuvėms, Ban- 1111 H M ketams, Laidotu- V I R m vėmJ^ Papuoši- 

GELININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Paskelbė Muzikos 
Šventę Chicagoj
1 Albai Prieinamai Parduoda

Rekordus*
Meras Kelly paskyrė šių sa

vaitę ‘Mužikūs Savaite” Chi
cagoj. Įvairios iliužikos orga
nizacijos rengs s-pecialius kon
certus tarp ji] ir valdiškas Illi
nois simfoninis orkestras.

Taipgi šių savaitę, geriau 
pasakius peĄeitų šeštadienį, 
pradėjo veikli Chicagoj “Coin- 
mittee fhr Music Apprecia- 
tion,” kurį už nepaprastai že
mų kainų ($1.69) parduoda 
pilnus kompiet’us įvairių žy
miausių simfonijų rekorduose. 
Kas savaitę šis 'komitetas pa
leis rinkon naujų simfonijų ir 
kas norės, tas galės pasiulymu 
pasinaudoti.

jo dalinti, ir dalins per visų 
šių savaitę, garsių Franz Schvi- 
berto parašytų, “Nebaigtųjų 
Simfonijų.”

Nusižudė Auroros 
Valdininkas

Ypatingu budu užvakar nu
sižudė Myron J. Tarble, Au
roros, III., specialhi asesmentų 
kolektorius. Jis buvo 67 metų 
amžiaus.

Tarble prileido Vonią pilnų 
vandens, į ją įlipo ir tada pa
griebė už “gyvos” elektros v.e- 
lOs. Buvo nutrenktas vietoj. 
Nusižudymo priežastis nežino
ma.

NOBERT ROZGUS
I i, • ■.? « « . t. » : . ’ i

Persiskyrė su šiuo .pasauliu 
gegužės 4 d. 1940 m., sulaukęs 
pusės amž. ’ gįmęš Butikių 
kaime, Mažeikių apskr., Re- 
navos parap. Amerikoj išgy
veno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
3 brolius: Stanislovą, Petrą ir 
Aleksandrą, seserį Pauliną 
Dulinskienę ir gimines, o Lie
tuvoj dukterį Kazimierą ir 
sūnų Kazimierą ir kitas gi
mines.

Kūnas pašarvotas Campbell- 
sport, Wis. adresu R. 3, Box 
65; gyveno prie 67 kelio.

Laidotuvės įvyks antradie
nį, gegužės 7 d., iš namų į 
Sheboygan, Wis. Į kapines.

Visi a. a. Noberto Ruzgus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Broliai, Se
suo ir Giminės.

r

PADĖKAVONĖ

Martinas 'Aaromskis
balandžio 28, 

palaidotas tapo
kuris mirė 
1940 ir 
trečiadienį, gegužės 1 d., 
o dabar ilsis Kenosha, 
Wis. kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas 
atsidėkoti tiems, kurie su
teikė jam paskutihį pa-

į tų neišvengiamų amži
nybės vietų.

Mes atmindami ir ap
gailėdami jo prasišalini- 
mų iš musų tarpo, reiš
kiame giliausių padėkų 
dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteiku
siems gėlių vainikus gi
minėms, draugams, pažįs
tamiems ir kaimynams.

O tau musų mylimas 
vyre ir tėveli sakoihe: il
sėkis šaltoj žemėje.

Nubudę lieka: Moteris 
Antanina 'Aaromskis. Sa
nai : Stanislovas ir Bro- 
nhiB ir duktė Elena.

hum

NAUJIENOS, Chicago, III

ACME-NAUJIENU Tolephoto
James “Tex” Carleton (po dešinei), pasižymėjęs 

beisbolininkas.

Kiek Automobilių 
Chicagiečiai Pirko 
Balandžio Mėnesį

Chevrolet Pirmoj Vietoj-
Chicagos ir Cook apskričio1 

automobilių agentūros■ prane
ša, kad per balandžio mėnesį 
pardavė 14,881 naujus auto
mobilius. Daugiausia parsida
vė Chcvroletų. Antroj vietoj 
buvo Plymouthai, trečioj Bui- 
ck’ai, o ketvirtoj—Fordai.

Žemiau telpa lentele, kuri 
parodo kiek ir kokių automo-

Chevrolet ......
Plymouth ....
Buick __ ___
Ford ............
Pontiac .... ...
Dodge ...........
Oldsmobile ....
Pačkard ........

Mercury .... ..........
Studebaker ...........
Hiidson ...J..............
Nash ......................
Cadillac La Sale ..

3,057 
2,160 
1,600 
1,495 
1,288 
1,062 

932 
482 
464 
436 
415 
396 
372 
312 

. 244

Willys .........
Hupmobile ...
Graliam ......
Miscellancous

Įdomus Svečiai 
Chicagoj

Renka Aukas Kinijai.
šeštadienį ir vakar Chicagoj 

lankėsi dii tolimi svečiai, 
Moon Kwan it jo žmona Tso 
Yee Man. Kwan yra garsus Ki
nijos poetas ir filmų direkto
rius, o jo žmona —- Kinijos 
filmų “žvaigždė”, prilygstanti 
Hollywoodo “žvaigždei” Įledyk 
La Mari*.

Jų vizito tikslas buvo *supū-^ 
žindinti vielos kiniečius sū1 
vėliausiais įvykiais Kiiiijoj it! 
pagreitinti aukų rihkmų kare; 
nukcntČjusių kiniečių šeipi- 
mui.

Sekasi Roselahdo 
Moterims Darbuotis

Iš Motery Kliubo> Pastogės
ROSELAND. — Vietos Mo

terų Kliubas neseniai tupėjo 
parengimų Darbininkų svetai
nėje. Jis gerai nusisegė, hės 
buvo pilna svetainė žmonių. 
Pačios kliūbretėis pildė pro
gramų ir pp. ValiePė ii* Petro
nienė publikų labai prijuoki
no.

Balandžio 10 d., įvyko kliū- 
bo susirinkimas, khriamė prfc* 
sirašė 10 naujų parių.

Liūdna primigti, kad viena 
musų narė, p. Ona Bagdonie
nė, pasimirė. Jų nulydėjobie* 
amžinaštin. Narės skaitlingai^ 
dalyvavo laidotuvėse. Tai pa
girtina, kad kiiubietes gražiai, 
pagerbė mirUšių draugę.

—Kdiabietė. .

į fliena iš Hienos Į
ŠVENTĖ
gimtadTenį

BRiDG’EPORT. — Vietos 
gyventoja, p, Petronėlė Kviet- 
kus, 3140 South Wallaėe str. 
neseniai gražiai atšventė savo’ 
gimtadienio sukaktį. Ji galėjo 
pasidžiaugti pėr savo netaip 
ilgų gyvenimo laikotarpį iš-; 
auklėjusi gražią šeimyną.

Iš Columbus, Ohio sukaktu
vių proga buvo atvažiavusi 
duktė Elena ir čia praleido ke
lias dienas.

Aš p. Kvietkus linkiu lai
mingai sulaukti antrų 'tiek 
metų, kiek; ji jau išgyveno.

—Kaimynas.

!

SUSILAUKS 
SUNAUS
. TOWN> QF LAKE. — Perei
tą penktadienį ^poiiaš” “Gar
nys” sudėjo( vizitą p. Leukadi- 
jai. Dargis ir paliko jai gražų, 
sveikų sūnų. Reiškia, p. Anta
nas Česna, žymus Town of 
Lake’o biznierius, . pūTiko 
‘ ‘gr andf ather.’ ’ —Draugas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Charįes Gonclia viskas, 

su Alice Falaska, 21.
Charles Preidis, 24, sli 

gare! Thelen, 21.
Charles Miller, 27, su

liilc Savickas, 25 

21

M ar

Pau-

iiy Elfas, 58.
S’teve. Urick, 24, su l’herūs'e;

Tomick, 21.

tarškini
Fkūbk SaSVicki iiūo Mdryl 

SaVvickh
john Vifcauskas nuo LtMiiei 

Vilcatiskas,
Eriiest JureskO nuo CeTesti-

11 a JuVėsko

GaVO

Ėlsie Žas'ke nū6 johū ŽJūšike 

man.

i
1

dt

Kauliukai Ne 
Natijkhybė

Mūšų kra-i^ra—teviai
juoš žinūje

, i

1 Yra. istorikų,
i po giiiūš seUoVes khy^aš Vei
stis it- iteškūti faktų Ūūie mii-i 
sų ųratevlų gyVeūimą. Štai jų;

j Vėiiaūsiūs radihys. •
“kaūhūkai” (diete), kūnuos 

mūsų moterys ūAŪ'dbia lošdū-^ 
mos “biinoo”, o ūasisfcįų -bėi’-i 
niukai inėto už pinigus, yra'ne: 
šių laikų naujienybė. Kauliu
kais lošdavo žmoitėš čvaiki jo j ,* 
1,250 metų prieš Kristų. .

■

būtie

Čia Ciceriečiai Gali 
Protestuoti 1939 
Mokesčius

CLASSIFIED ads
Pirmų dalį reikia sumokėti 

birželio 1 w

CICERO. — Bervvyn-Cicero 
Real Estate Board prašo musų 
paskelbti, kad Cicero ir Ber- 
w.yno namų savininkai gali 
protestuoti 1939 metų real 
estate taksus žemiau paduotose 
vietose. Visos tos įstaigos yra 
Real Estate Board nariai.

dalį reikia sumokėti nevėliau 
birželio 1 d. Po to reikės mo
kėti pabaudų.

Be c nežiūrin t kaip mokesčiai 
mokami, be ar su protestu, bir
želio 1 d. yra paskutinė diena- 
pirmų dalį sumokėti.

Štai Bervvyn Cicero Real 
Estate Board paduodamas įstai
gų sąrašas: (Už patarnavimą 
protesto reikalu čia mokėti ne-

w.
W.

W.’

W.

John Groh — 712 W. Bur
lington Avenue, La Grange

William II. Uudecek — 6501
W. Cermak Road, Berwyn

Anton Januta — 6750
16*111 Street, BeiAvyn

JanTes Karban — 6304
26th Street, Berwyn

Kohout Brothers — 6200
Cermak Road, Bervvyn

John J. Kucera — 3925
26th Street, Chicago

Arthur M. MOysey — 3208 
S. Oak Park Aventie, Berwyn

Badous & Co. — 5904 W. 
Cermak Road, Cicero

Sobotka-Jaros & Co. — 5823 
W. Roosevelt Road, Cicero

Stedrohsky & Co. — 5710 W. 
Cermak Road, Cicero

Stob, Knol and Huizenga — 
6027 W. Roosevelt Rd., Cicero

John O. Sykora — 2111 
52nd Avenue, Cicero.

Frederick Weil — 5211 
25ht Street, Cicero

w.

Areštavo Chicagietį 
Lietuvį Oniahoj
Suimtas Už Žmonos Mušimą.

Omaha, Nebraska laikraš
čiai praneša, 'kad ten buvo 
areštuotas buvęs Chicagos lie
tuvis, Pranas Urbonas-Urban, 
gyvenęs Omahoj, adresu 4210 
Madison Street. Jis yra kalti
namas sumūšinu savo žmonos 
p. F. Wisinontaitės-Urbonie- 
nės.

Ją sukruvino, įlaužė vieną,

dtaske krutibę ir šonus. Ji bu
vo paguldyta Omaha, Neb.; 
apskričio ligoniiiėje, o F. Vr-Į 
būnąs buvo uždarytas vietos 
apskričio kalėjime. (Sp.)

Padavė Klaidingus 
Metus Cenžo

Laiškas f‘Na u ji e n Oms”
Prųšyčiūū sūleikti hiah ntsė- 

kymų šiuū ‘reikūim Kai pnsĮ 
mūs buvo cenzo rinkėjas, tai’ 
per fclūitių pasakėm, kad ūia-i 
nė žmohū yra 55 metų amž., 
o H'e 59 metų amžiaus, kaip, 
reikėjo pasakyti. Mes norėtu
me žinoti kaip tų klaidų pa
taisyti ir ar dėl to mes lietu-, 
tesime triūbėlio?

^Skaitytėjas. i 
te’el tds klaidos gerb. skai-j 

lytdjas jokių hūmMobūmų ūė-i 
tiires. Atitaisyti būtų gūna! 
sunkti. Cehzo Hšliiiė, tJ. S- 
Cemsūs But’eau, randasi nati- 
j'd piAšib rumūbse^

“N.” . AdmiA.1

Vžvak^'r naktį didelis gaisras; 
sūhaikino 2 aukštų gyVeūamų: 
ir biznio namą Uptown biz
nio distrikte, ad. 4725-4729 
&roaid\vay. Nūoštoiiai siekia' 
$125,000. Gaisrų begęsinant 
peiiki Ugniagesiai būvo sunkiai' 
sųžefeti

HELP VVANTED—FEMALE 
_______ Darbininkių Reikia______ .

MERGINA BENDRA^! RUOŠOS 
DARBUI; prižiūrėti 2 vaiku, geri 
namai, būti. Rogers Park 0920.

SKALBYKLŲ DARBININKIŲ, 
presų operatorių, prie dėvamų dra
bužių, darbas nudlatinis. 3139 Cly- 
boum Avenue.

REIKALINGA MOTERIS farmoj 
prie namų ruošos, pamilžti porą 
karvių, algos $10 į mėnesį. Kreiptis 
pirmadienio vakarą, 7:30 vai. 3454 
So. Oaklfey Avė., Tel. Lafayette 
2044.

REIKALINGA MERGINA PRIE 
abelno namų darbo. Paprastas vi
rimas, nė'ra lattndry. 
kambarys ir maudynė, 
nas 9 metų kūdikis. 
1145, 1415 Dean Avė.,

Nuosavas 
$10.00; vie- 
Hyde Park 
Ravihia, III.

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM ruošos darbui, suaugę, $9, 
5800 Adams Blvd., tel. Austin 4198.

MERGINA BENDRAM RUOŠOS 
darbui, savas kambarys, $8 iki $10, 
be virimo, gydytojo namai, Long 
Beach 6444. 2732 Winnemac Avė.

FOR RENT—IN GENERAL
 Rendai—Bendrai

RENDON TAVERNAS, pilnai 
įrengtas. Gera vieta geram žmogui. 
Pusė bloko nuo bažnyčios. Biznis 
gerai išdirbtas. 2259 W. 23rd PI. 
3-čias aukštas. Atsišaukti Canal 
6369.

VVtiOLESALE FURNITUfcE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionahai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALlšAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.

PIANŲ KRAUSTY- 
juodžemio pristaty- 

iSeniausias

MOV1NG AND EXpRESSlNG 
Verkraustymas ir Vazma

BALDŲ - 
MAS anglių, 
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALlbAUSKAS SONS, 
71U0 So. Talman Avė. Prospect 8742

SUSIRINKIMAI
Draugijos Šv. Petronėlės narių su
sirinkimas įvyks pirmadienį, gegu
žės 6 d., 7:30 v. v., parapijos sve
tainėje. Prašome visų atvykti.
Per vasarą susirinkimai bus vaka
rais, kas naujo mėnesio pirmąjį pir
madienį. A. Laurinaviche, rašt.

ROSELANDO LIETUVIŲ MO
TERŲ KLIUBO narių susirinki
mas įvyks gegužės 8 d., 7:30 vai. 
vakaro, Darbininkų svet., 10413 S. 
Michigan avė. Kviečiame visas na
res atsilankyti. —Sekretorė.

Moterims Gal Bloga, 
Vyrams Gal Gera — 
Naujiena

Illinois valstijos aukščiau
sias teismas pereitos savaites 
pabaigoj išnešė sekamų nuo
sprendį :

Vyras neprivalo mokėti ali- 
monijos savo divorsuotai žmo
nai, jeigu ji apsiveda su kitu 
vyru..

Teismas pareiškė, kad nega
lima reikalauti iš pirmo mo
teriškės vyro jai mokėti pini
gus antro vyro užlaikymui.

Ne Visiems Pavasa
rio Giražumas Sutei
kia Linksmumą

Liūdnas Laiškas Iš Lietuvos
Holly- 
žymus 

kuris 
Druce

Jonas Yuška, buvęs 
wood Inn savininkas ir 
visuomeninis veikėjas, 
dabar užlaiko vasarnamį
Lake, III., šiomis dienomis ga
vo liūdnų laiškų iš Lietuvos, 
kurio turinys gali supurtyk 
kiekvieno žmogaus jausminga 
širdį.

Laiškas nusako, kad Jono 
Yuškos brolis Stasys sausio 

’G-tų d. 1940 m. kuliamos ma
šinos heleimėj neteko rankos.- 
Tų pačių dienų Stasio žmona 
buvo išvežta j ligoninę, o sau
sio 8-toj mirė. Parvežant iš Ii-, 
goriinės lavonų pasitiko ant ke
lio brolį Antanų, kuris prane
šė liūdnų žinių motihai, ir ta
da ji ndfe.

— Steponas Narkis.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

PARDAVIMUI GERAI APSIMO
KĄS modernas tavernas, priežaštis 
—kitas biznis. 434 Wešt 31st St.

UM
REAL ESTATE FOR SALE

N amai-Žemė Pardavimui____
PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 

BARGENŪS
Po 6 flatus namai nuo $5250 iki 

$6000.00. Po 2 flatus nuo $3000. iki 
$3500.00. A. C. ERICKSON, State 
3800.

DIDELĖ KRAUTUVĖ, 1 flatas, 
5627 W. Madison St., gera vieta ta- 

i vernui ar kitokiam bizniui, šaukti 
Keystone 5286.

SAVININKAS SIŪLO, modemą 2 
apartmentų namą, 5 kambarių ply
tinis, pečium šildymas su uždarais 
saulėtais porčiais. Didelį plytinį ga
ražą su aukštoms durims. 534 No. 
Kedzie. Kedzie 1125.

KAS TURITE NAMĄ, NORITE 
BŪTI BIZNIERIAIS? šitie bizniai 
ant mainų: 5 bučernės su groser- 
nėmis, 3 grosernės, 9 tavernai su 
namais arba be namų, 7 ruiming- 
houses. Biznieriai pridės pinigų ar
ba priims morgičius. Turime viso
kių bargėnų ir mainų.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avė.

Tel. Republic 3713.
Vakarais Prospect 0176.

SAVININKAS PRIVERSTAS par
duoti prie ežero cottage; lotas pri
eina prie vandens kranto. $1250.00 
—mažas įmokėjimas, namas užbai
gtas su cellotcK. Geras žuvavimas 
ir maudymosi; 40 mylių nuo Chi- 
cagos. Rašykite 1739 So. Halsted 
St. Box 2.

4 KAMBARIŲ MEDINIS NA
MAS, naujai malevotas, gesas, elek
triką, arti mokyklos, krautuvės, 
susisiekimas, $1,500, pinigais $500. 
$20 mėnesiniai įnašai. 3524 Ottawa 
Avenue.

SOIL—FOR SALE 
’7 b Juodžemis—-Pardayimtti

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

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

finaNce and LOANS
^Finansai Paskoios

PIRMIEJI MORGICIAI Parsi
duoda ant tikrai saugios nuoasvy- 
bės. $1000 iki $5,00U, 5% iki 6% 
palūkanų. Tel. CENTRAL 5225.

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

2202 W. Cermak Road 
CANAL 6887 . .

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGICIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•'NAUJIENOSE”

■Tūkstantinės pirkėjų arntflos 
ieško visokių pirkinio, biz
nio progų ir t t

Todėl Jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumer|, bet fcartlnki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
Ifiėd" skyrių, kur siūloma daug 
Įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reiktuose 
naudokitės Naujienų aukitoa 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami itbait- 
veždamii

CANal 8500
“NAUJIENOS” > 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago. OI
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NENUSIMINKIME! MES VISGI PROTINGES
NI UŽ BEŽDŽIONES!

Taip Sako Šitie Ekspertai
Pažiūrėję kas darosi Euro

poj, gal prieiname nekokios iš
vados apie tai kaip dirba žmo
nių smegenys. Bet nenusimin
kime. štai atsirado keli eksper
tai kurie dar neprarado pasi
tikėjimą žmogumi.

Tai Amerikos psichologai, 
kurie pereitos savaites pabai
goj laikė konvencijų Chicagos 
Universitete ir vakar jų už
baigė.

Tie pschologai priėjo kelių 
labai svarbių išvadų.

Kai Pasiūlo Saldainių
Svarbiausia, koks žmogus ne

būtų, jis visgi protingesnis už 
beždžionę. Dr. Ben Weinsteinas 
iš Wlsconsin universiteto ra
portavo bandymus, kuriuos jis 
padarė su mažu kūdikiu ir su 
suaugusiu šimpanze. Jis atrado, 
kad kūdikis visais atžvilgiais 
buvo gudresnis už ta savo 
priešistor nį pirmtakunų. Ir kū
dikiui ir beždžionei profesorius 
pavesdavo ką nors atlikti, o at
lyginimu pažadėdavo saldainių. 
Kūdikis ka;p mat uždavinį at- 
1 kdavo ir jau saldainius čiulp
davo, o beždžione vis dar te- 
bevargdavo su uždavinio kom
plikacijomis.

Nors Pluta Prisvyla —
Kiti psichologai raportavo, 

kad moteriškė kartais gal ne
pergeriausia virėja ir sudegina 
pyrago plutą, bet tai dar ne
reiškia, kad ji negera šeiminin
kė.

O kai dėl divorsų, tai jų dau
giausia ieško lėti, vidutinio pro
to žmonės. Apsukresni ir gud
resni žmonės ž no, kad kitoj 
pusėj tvoros žole “nėra žales
nė”. Toliau, sako psichologai 
“lietieji” už “apsukresnius” 
daugiau skuba j šeimyninį gy
venimų, paprastai turi daugiau 
vaikų ir dažniau su policija su
sipainioja. Rs.

Išvežiotojų Unija, 
dienines Pradėjo 

erybas
S Darbi a u s i a s Klaus i n i a n—A l - 

gos Išvežiotojams
Pildydamos laikinos sutar

ties reikalavimus, pieno išve
žiotojų unija ir Chicagos pie-
ninių sąjunga vakar pradėjo 
derybas naujai, sutarčiai suda- 
rvti.

Ikišiol veikusi sutartis pasi
baigė gegužės 1 d., ir kai pie
ninės atsisakė ją atnaujinti, 
tai išvežiotojai išėjo streikam 
Pieninės priešinosi sutarčiai, 
nes buvo pasiryžusios nukirsti 
išvežiotojams algas 25%-čiais.

Einant laikinąja sutartimi, 
pieninės mokės išvežiotojams 
buvusią algą, bet derybose al
gos reikalas turės būti nuodu- 

♦ gniai išdiskusuotas ir unija 
greičiausia turės sutikti jei ne 
su 25%, tai bent su mažesniu 
nukapojimu-

Reikalauja 
Nupiginti Elektra 
Chicagoj
Sako Elektros Bendrove hna 

Perdaug už Patarnavimą
Keturi Chicagos advokatai 

įteikė skundų Illinois Com- 
merce Commission įstaigai, 
reikalaudami priversti Chica
gos Commonwealth Edison 
bendrovę nupiginti elektrų 
Chicagoje.

Advokatai atstovauja kelis 
Chicagos didelių namų , savi
ninkus.

Skunde jie sako, kad 1936 
metais bendrovės turtas siekė 
$296,000,000, bet jo vertė bu
vo neteisėtai iškelta iki $318,- 
000,000. Tas buvo padaryta 
tam, kad iškelti daugiau negu 
reikia elektros kainų. Nuo 
1936 metu chicagiečiai sumo
kėjo už elektrų apie $4,500,000 
daugiau, negu jie turėjo su
mokėti.

Advokatai reikalauja, kad 
Commonwealth Edison bend
rovė, kuri parūpina elektrų 
Chicagai, tuos pinigus grąžin
tų vartotojams, ir kad elektros 
sąskaitas ateityj sumažintų 
$3,500,000 metams.

Kaip dabar dalykai stovi, 
sako skundėjau bendrovė ant 
savo investmento turi perdi- 
delį uždarbį^ vartotojų sąskai
tom

Iš $1,097,386 
Paliko $4,172 »

Kiek laiko atgal Chicagoj pa
simirė Henry G. Barkhausen, 
turtingas laivų statytojas. Prieš 
mirtį jis išdalino savo gimi
nėms apie $3,000,000, bet mir
damas dar turėjo $1,097,386 
turto.

Palikimų teisme pasirodė, 
kad iš tos sumos federalė val
džia' ir valstija pasiėmė $716,- 
980 palikimų taksais, advokatai 
už patarnavimą ii’ už įvairias 
administravimo išlaidas pasi
ėmė suvirs $350,000, ir iš vi
so Barkhauseno palikimo įpė
diniams liko tik $4,172.

NAUJIENU-ACME Tclephoto
ILLNO, MO. —■ Tornado sugriautas pastatas. Begriudamas trobesys sunkiai sužeidė jo savininką Joe Palley

v

NAUJIENOS, Chicago, iii.

Užareštavo Scalise’o 
Valdytos Unijos 
Knygas

McFetridge Nori Jo Vietc-3
Teisėjo John Prystalskio įsa

kymu šeštadienį buvo užaręs- 
tuotos Bu.lding Service Em? 
ployes International Unijos 
knygos. Tą uniją per keliolika 
metu valdė newyorkietis v ♦
George Scalise, kuris neseniai 
buvo patrauktas atsakomybėn 
New Yorke už “juodrankystę”. 
Kaip šeštadienio Naujienose 
buvo rašyta, unijos knygose 
Chicagoj auditoriai susekė apie 
$1,500,000 “trukumą”. Pinigai 
buvo išmokėti Scalise’ui po 
įvairiais abejotinais preteks
tais.

Po apkaltinimo New Yorke 
Scalise buvo pašai ntas iš uni
jos prezidentų. Jo vietai kan
didatuoja keli unijos skyrių 
prezidentai, tarp jų ir Chicagos 
janitorių unijos prezidentas, 
McFetridge.

Building Service Internatio
nal uniją sudaro įvairios ma
žos unijos, kurios turi suorga
nizavusios eleveiterių operato
rius, janitorius, ofisų valyto- 
jus, ir kitus didesnių namų 
darbininkus.

Televizija Pamažu 
Tobulėja
Transliacija Neiv Yorke Pa

siekė Chicagd. 
t * ? ' • ‘ • V • ‘ '

Viena svarbiausių priežas
čių, kurios trukdė televizijos 
išvystymą ant tos pačios ska
lės kaip garsų perdavimų ra- 
dio bangomis, buvo ta, kad 
inžinieriai, dar nebuvo išradę 
būdų paveikslus perduoti ra- 
dio bangomis (tai ir yra tele
vizija) per didesnes distanci
jas.

Dalį to uždavinio jiems tur
but jau pasisekė išrišti. Iki- 
šiol televizijos « transliacijos 
tiek nusilpnėdavo už. 50 mylių 
nuo siunčiamos 1 stoties, kad 
aparatai priimtuvai negalė
davo paveikslų pagauti. Bet 
pereitą savaitę National Broad 
casting Company inžinieriams 
Chicagoj pasisekt gana aiškiai 
pagauti transliaciją iš New 
Ycrko, per 717 mylių tolį.

>
iVeib Yorke Pardavinėja 

Priimtuvus.
New Yorke, kur televizijos 

transliacijos yra daromos kas
dien, jau galima nusipirkti ir 
aparatus. Chicagoj kol kas nei 
viena radio stotis tokių .trans

liacijų reguliariai nedaro.

NAUJIENU-ACME Telephotc
LAKE ZURICH, ILL. —- Dėl pieno išvežiotojų strei

ko kiaulės turėjo gerus laikus: buvo pienu girdomos.

Užsimušė Įvažiavęs 
Su Automobiliu 
Į Medį

Z- Nelaimės Chicagoj Ir 
Apylinkėj —

2’1 metų mal'.orius iš North- 
sidės, Edvvard Zukowski, už
simušė įvažiavęs su automobi
liu į medį prie Austin avenue 
ir Higgins vieškelio. Jis važia
vo labai greitai ir turbut ne
galėjo automoblio suvaldyti, 
nes labai zigzaga'vo po visų ke
lią. Taip pasakoja liudininkai.

Trys automobilio keleiviai 
buvo sunkiai sužeisti:

18 metų Miss Helen Keller, 
4111 Grace Street;

17 metų LaVergne Steffen, 
4015 Cornel a avenue, ir

21 metų Clarence Litwinas, 
4141 Oakdale avenue.

Kitos Nelaimės
Apskričio ligoninėj mirė 63 

metų chicagietis Šarkis Bali- 
gian, nuo 29 S. Aberdeen st. 
Peter Karotewicz, 1308 N. Ar- 
:esian avenue jį suvažinėjo ir 
m rtinai sužeidė su autoniobi- 
’iu prie Adams ir Halsted gat
vių.

Automobiliai taipgi užmušė 
dar du chicagiečius, būtent

13 metų Chester Godlevvski, 
1616 Wabansia;

21 metų Edwardų Sukowski, 
4020 Nelson Avenue, ir

65 metų Patrick O’Keefe, 
1140 N. Waller.

Darbininkai Laimė
jo Streiką Kepurių 
Dirbtuvėj

Vakar beveik pilnu darbinin
kų laimėjimu pasibaigė mėne
si užtrukęs streikas American 
Needle & Novelty Company ke
purių dirbtuvėj, 2331 N. Wasli- 
tenaw Avė. Firma pripažino 
uniją, su kolektyvėmis derybo
mis ir pakėlė algas 5% 7!/£%.

‘Motinų Dienos” 
Programas Lind- 
blom Mokykloj

Motinoms pagerbti ateinantį 
penktadienį, 2:30 po pietų, 
Lindblom mokykloj bus su
rengta madų paroda ir arba
tėlė. Gali dalyvauti visos mo
kyklos mokinių motinos.

Muzikalį programų pildys 
mokiniu mišrus, choras, 
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Tadas Kosciuškų 
Buvęs Negrų 
Vergijos Priešas

* 1 1 ' .. »•' 1
Paskyrė Turtą Jų Laisvinimui

u

* Dienraštis “Tribūne” vaka
rykščioj laidoj atspausdino įdo
mų straipsnį apie Amerikos re
voliucinio karo didvyrį, kurį sa
vinas! ir lenkai ir lietuviai, Ta 
dą Kosciuško.

“Tribūne”, sako, kad Kos
ciuško buvo didelis negrų ver
gijos priešas. Apleisdamas 
Ameriką, gegužės 5 d., 1789 
metais jisai padarė testamentą, 
kuriame pavedė Thomas Jef- 
ferson’ui likviduoti visą jo tur
tų Amerikoj ir gautais pini
gais išpirkti kuodaugiausia ne
grų iš vergijos, ir jiems duoti 
amatų ir pradžią laisvam gy
venime.

Jefferson’as testamento ne
galėjęs vykinti, bet po jo mir
ties Kosciuško pinigai buvę su
naudoti steigimui mokyklos ne
grams Newarkc, N. J.

Jefferson’as, beje, buvo tre
čias Amerikos prezidentas ir 
dabar yra gerbiamas kaip vie
nas didžiųjų Amerikos Vyrų.

Reikalauja $100,000 
Už Dukters 
Užmušimą
Traukia Teisman Bradshavv’ą

Apskričio teisme buvo už
vesta byla, kurioj tėvai reika
lauja $100,600 iš automobil o 
vairuotojo už jų 5 metų duk
ters užmušimą. , t

Skundžiamasis .yra chicagie
tis Walter H. Bradshaw, North- 
sidės biznierius, kuris vasario 
29 d., mirtinai suvažinėjo 5 
metų Beverly Joan Frank, ją 
pas’ėmė automobilin neva ligo
ninėn 'vežti, bet nuvežė į gara
žą ir ten paslėpė.

Neseniai Bpadshaw buvo tei
siamas už neatsargų važiavi
mą, bet teismas jį išteisino. 
Jis gyvena adresu 3644 North 
Oakley, o skundėjai Frank’ai, 
ad. 1402 George Street.

Pirmas Pašto 
Šimtmetis

Šiandien, gegužės 6 d., su
kanka pirmas pašto šimtmetis. 
1840- metais, geg. 6 d., Angli
joj, kur paštas pirmiausia pra
dėjo veikti, buvo parduotas pir
mas vieno angliško cento (pen- 
ny)—pašto ženklas.

Pirmadien., gegužės 6, 1940

Vakar Ir Užvakar 
Chicagoje

• Dvokiančių dujų bomba 
buvo įmesta į barzdaskutyklą 
ir “grožio salioną” adresu 6317 
West Grand avenue. Ją ope
ruoja Samuel Raviola, “nepri
klausomas” barzdaskutys. Jis 
nesilaiko unijos nustatytų kai
nų ir nepriklauso unijai, tad 
spėja, kad gal todėl bombos su
silaukė.

• šiandien Rosehill kapinė
se bus palaidotas vyskupas 
George Craig Stewart, Chica
gos presbiterionų diecezijos 
viršininkas. Velionis yra pašar
votas St. Luke katedroj, Evan- 
stone.

• Rytoj Chicagoj susirenka 
Illinois valstijos republikonai 
pradėti ruošą nacionalei parti
jos konvencijai, kuri įvyks bir
želio mėnesį, Philadelphijoje, 
Pa. Ten bus nominuotas repui)- 
likonų kandidatas į preziden
tus. Chicagos ir kitų Illinois 
republikonų pozicija neaiški, 
bet jie turbut rems Thomas E. 
Dewey nominacijose.

• Policija ieško- dviejų balt- 
veidžių ir vieno negro pikta
darių, kurie vakar ir užvakar 
užpuolė ir išgėdino dvi Chica
gos moteriškes. Baltieji pikta
dariai pagrobė jauną moteriškę 
prie 4221 W. Jackson bulvaras, 
o juodveidis — ties 36th ir 
Rhcdes avenue. Nuo vyry, ku
rie buvo su motei iškėmis, pik
tadariai atėmė pinigus ir laik
rodėlius.

• Gatvių valdyba skelbia 
kad Harrison gatvės tiltas bus 
uždarytas kelioms savaitėms. 
Gatvė ir tiltas taisoma.

• Gegužės 12 d., yra “Mo
tinų Diena”. Pašto viršininkas 
Ernest J. Kruetgen prašo vi
sus ryšulius su dovanomis, 
siunčiamus per paštą, gerai ir 
tvirtai surišti, ypač jei siun
čiama dovana yra stiklinė.

• Aukštas, augalotas pik- 
tadaris pasigorbė $500 iš Per
sonai Financc Company rašti
nės, ad. 3982 Milwaukee avė.

o Iš pinigų keitimo biuro, 
adresu 809 Van Buren Street, 
trys ginkluoti piktadariai pa
sivogė $900. Klerką Jack Siegel 
supančiojo.

• 72 metų senelis Ignatz 
, Sachman, 1721 Pierce avenue, 
. dalyvavo laidotuvėse kaipo 
Sgrabnešis. Grįžęs namo iš ka
pinių jis gavo širdies ataką ir 
pasimirė.

Jeigu derybos iki gegužės 31 
d., neduok rezultatų, tai reika-
las bus.. pavestas pašalinių 
žmonių arbitracijai.

liaujas Illinois 
Milicijos 
Viršininkas

Gubernatorius Homer vakar 
paskyrė brigadier-generolų Sam- 
uel T. Lawton IH'nois valstijos 
milicijos (National Guard) vir
šininku. Ikišiol jis ėjo 58-tes 
lengvos artilerijos brigados va
do pareigas.

Pirmesnis milicijos viršinin
kas, gen. Roy D. Keehn, rezig
navo protestui prieš “intrigas” 
milicijoj. BIMELECH, KURIS LAIMĖJO MĖGINAMAS LENKTYNES. •

NAUJIENŲ
' PAVASARINIS

PIKNIKAS
—ĮVYKSTA—

Gegužio 26 d.

LIBERTY GROVE
DARŽE

WILL0W SPRINGS, ILLINOIS




