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KARUI LAIMĖTI REIKIA KITŲ ŽMONIŲ 
VALDŽIOS VIRŠŪNĖSE - SAKO 

OPOZICIJA
Chamberlaino valdžia visur ir visuomet 

pavėluoja
LONDONAS, Anglija, geg. 

7. — Antradienį Britanijos 
parlamente prasidėjo dviejų 
dienų debatai. Dcbatuojami są
jungininkų, ypatingai Britani
jos, ekspedicijos Norvegijoje* 
klausimai.

Debatai pačioj pradžioje pa
sirodė triukšmingiausi iš visų, 
kokie tik buvo nuo karo pra
džios. Valdžios kritikai reika
lauja, kad Chamberlain ir jo 
bendrai pasitrauktų ir užleistų 
vietas kitiems, energingesniems 
asmenims. Kritikai reiškia pa
sitikėjimą, kad sąjungininkai 
karą laimės, bet krašto vado
vybėje turi atstoti kitokie žmo
nės.

Kai Chamberlain pasirodė 
parlamente, valdžios šalininkai 
pasitiko jį plojimu. Tačiau opo
zicijos sukis “kas praleido ba
są?” veikiai nutildė aplodis
mentus. (Mat, kai načiąį įsi
veržė Norvegjjon, ^f5F~uftam- 
beriain pareiškė;* »kad. Hitleris 
“praleidęs busą°.)

Chamberlain pripažino, kad 
sąjungininkams teko pasitrau
kti iš centralinės Norvegijos. 
O pasitraukti teko todėl, kad 
jie neturėjo ten aerodromų, ir 
todėl, kad vokiečiai gabeno ka
riuomenę į Norvegiją greičiau, 
negu sąjungininkai. Jisai sten
gėsi pateisinti ekspediciją. Ji
sai pareiškė, kad ateity Win- 
ston Churchill, laivyno sekre
torius, prižiūrės karo veiksmus 
ir tarsis su kariuomenes va
dais visais svarbiausiais karo 
vedimo klausimais.

Chamberlain tik tokį pakei
timą valdžioje teprižadėjo. Įspė
jo, kad pavojus gresia pačiai 
Anglijai ir kad todėl ji nepri
valanti savo jėgų terioti ir skir
styti. Kvietė visą parlamentą 
ir visus šalies gyventojus pa
laikyti vienybę ir reiškė viltį, 
kad galų gale sąjungininkai ka
rą laimės.

Opozicijos vadas, darbietis 
Attlee, kalbėjo:

Anglijos žmonės nepatenkin
ti, nes karas nevedamas pakan
kamai energingai, o asmenys 
stovį valdžioje parodė, kad jie 
visur ir visuomet pavėluoja.

Premjeras kalbėjo apie pa
sivėlavimą į busus, akcentayo 
Attlee, bet Anglija praleido vi
sus taikos busus ir pagavo tik 
vieną karo busą. Įvykiai Čeko
slovakijoje, Lenkijoje ir dabar 
Norvegijoje pasakoja tą pačią 
pasaką — visuomet ir visur 
Chamberlaino valdžia pasirodo 
pervėlai.

Sąjungininkai gali laimėti 
karą, bet reikia kitokių žmo-

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

Apsiniaukę; tarpais lietus; 
vešu; saulė teka 5:39 v. r., lei
džiasi 7:54 v. v.

nių valdžios priešaky — pa
reiškė Attlee.

Taipjau rūsčiai ir karčiai 
kritikavo valdžią ir liberalų 
partijos vadas, Archibald Sin
clair. Ir jis reikalavo kitokių 
žmonių valdžios viršūnėse.

Kai Chamberlain pradėjo 
kalbėti, jį priėmė gan vikrus 
plojimas. Kai jis baigė, aplo
dismentai pasirodė daug sky- 
stesni. Toliau debatuose Cham- 
berlainą gins Churchill ir gal 
kiti kabineto nariai.

Ne vieno nacių laivo 
nepaliko Narvike
LONDONAS, Anglija, geg. 

7. — Britanijos laivyno atsto
vai antradienį davė suprasti, 
kad Narvike ir į šiaurę nuo 
Narviko ne vieno Vokietijos 
laivo nepaliko Norvegijos van
denyse.

Nuo balandžio 1 dienos iki 
šiam laikui Vokietija pražudė 
300,000 tonų laivų. Į tą žuvu
sių nacių laivų skaičių įeina 
taip kariniai, taip transporto 
ir provijanto laivai. Dauguma 
šitų laivų žuvo ryšium su na
cių užpuolimu Norvegijos.

Nuo karo pradžios iki bal
andžio 28 dienos viso Vokieti

jos laivų paskandinta 600,000 
tonų, sako Britanijos atsto
vai.

Vokiečiai paskelbė 
Chamberlaino - Rey- 

naud “pasikal
bėjimą”

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
7. — Vokietijos spauda antra
dienį plačiai garsina Britanijos 
premjero Chamberlaino ir 
Francuzijos premjero Beynaud 
“pasikalbėjimą per telefoną”. 
Pasikalbėjimas, pasak vokiečių, 
įvyko balandžio 30 d. ir pra
sidėjo 10:10 vai. vakare.

Kaip vokiečiai nugirdo “pa
sikalbėjimą”, nepranešama. An
glijos valdžia pavadino vokie
čių pranešimą absurdišku. 
Taippat charakterizavo jį Fran
cuzijos atstovas.

Vokietijos spaudos praneši
mu premjeras Reynaud pain
formavęs, jogei sąjungininkų 
karo vadovybe businti pris ruo- 
šusi duoti įsakymus veiksmams 
artimuose rytuose gegužės 15 
dieną. Chamberlain nekantriai 
nurodęs, kad sąjungininkų pla
nai perilgai nevykdomi. Rey
naud į tai atsakęs, kad kliūčių 
sudaro nauji Turkijos reikala
vimai, bet prižadėjęs, jogei 
veiksmų tenka laukti ne vė
liau, kaip gegužės 20 d.

(Manoma, skelbimu šitokių 
“pranešimų” nacių vyriausybe 
ruoš’anti vokiečių opiniją karo 
žygiams Balkanuose: jeigu ka
ras prasidės pietų rytų Euro
poje, tai dėl to busią kalti są
jungininkai.)

Dr. Alfred O. C. Nicr, 27 metų amžiaus Minnesota 
universiteto fizikas, kuris atskyrė iš urahiumo radioak- 
lingą medžiagą “U-235.” Toji medžiaga yra 30,000,000 
kartų pajėgesnė, negu TNT.

Vokietijos laivas nu
skendoKattegate
GOLEBORG, Švedija, geg. 

7. — Naktį į antradienį Katle- 
gate nuskendo Vokietijos pre
kybinis laivas Vogesen, 4,000 
tonų, gabendamas anglis į Nor
vegiją. Nežinia, ar jis užgavo 
miną, ar jį paskandino subma- 
rino torpeda.

Reikalauja nušvies
ti Italijos laikyseną

ROMA, Italija, geg. 7. — 
Diplomatiniuose sluoksniuose 
kalbama: Britanija pareikala
vusi, kad Italija išaiškintų sa
vo tikrą nusistatymą karo at
žvilgiu; ji išreiškė viltį gauti 
atsakymą ne vėliau, kaip iki 
gegužės 16 d. Reikalavimą įtei
kęs Britanijos atstovas fašistų 
užsienių reikalų ministeriui 
Ciano gegužės 1 dieną.

Mėgino atimti diplo
matinius doku

mentus
DUBLIN, Airija, geg. 7. — 

Airijos sostinėje antradienį du 
detektyvai motocikliu vežė di
plomatinius dokumentus An
glijos atstovui. Miesto vidury 
du nežinomi asmens pradėjo 
šaudyti j detektyvus iš kulkos
vydžio. Abu detektyvai tapo 
sužeisti, bet atsakė šūviais į 
užpuolikų ugnį, ir šie turėjo 
pabėgti neužgriebę dokumen
tų. ' ■

Rumunija prisiruo- 
šusi suimti svetim

šalius 1
BUCHAREST, Rumunija, ge- 

gūžės) 7. — Rumunija pada
riusi visus reikalingus prisiruo
šimus, jei karas prasidėtų, tuo
jau areštuoti tūkstančius sve
timšalių, jų tarpe apie 60;000 
vokiečių gyvenančių Rumunijo
je. Rumunija bijo išdavikų ša
lies viduje, jeigu jai tektų sto
ti į karą.

Amerikos atstovas 
parvyks namo iš

. Berlyno
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

7, _ Jungt. Valstijų charge 
d’affaires Berlyne, Alexander 
Kirk, šios savaitės gale išvyks 
Romon pakeliu į Jungt. Val
stijas. Kirk veikiausia lėktuvu 
padarys kelionę per Atlantą. 
Pabuvęs Jungt. Valstijose ap’e 
3 savaites jis sugrįš į Berly
ną. *>

Paskandino sąjungi
ninkų submariną

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
7. — Vidutinio didumo nacių 
lėktuvo bomba užgavo Britani
jos kreiserį, gi Skagerrake vo
kiečiai paskandino sąjunginin
kų submariną — sako Vokie
tijos karo vadovybės komuni
katas išleistas antradienį. Vo
kietijos kariuomenės padėtis 
Narviko apylinkėje nepasikei
tus, kalba tas pats praneši
mas.

Egiptas skubiai ruo
šiasi karui

ALEKSANDRIJA, Egpitas, 
geg. 7. — Egipte daromi sku
bus prisiruošimai kraštui ap
saugoti, jeigu karas kiltų. Tarp 
ko kita įsakyta užgesinti stra
teginėse vietose vakarais ir 
naktimis visos šviesos.

Britanijos atstovai duoda 
suprasti, kad galima laukti 
svarbių įvykių j ateinančias 
septynias dienas.

Gyventojų nuotaika Alek
sandrijoj įtempta. Mieste gy
vena apie 70,000 italų. Dauge
lis tų italų, kurie priešingi fa
šizmui, kreipiasi į valdžią pra
šymu duoti jiems Egipto pilie
tybę.

Vyriausybė pastate stiprią 
sargybą telefonų, telegrafo ir 
radijo sistemų saugoti. Brita
nijos kariuomenės kontingen
tai šitoj srity prisiruošę akci
jai bet kurį momentą, kai tik 
gaus įsakymą veikti, 
u” , •}'TįiAii.‘••i 'T\F•

TELEGRAMOS 
E LIETUVOS

ROLANDUOS ARMIJOS ATOSTOGOS 
PANAIKINTOS

KAUNAS, gegužės 3 d. — 
žemės Ūkio Rumu suvažiavi
me ministras pirmininkas A. 
Merkys pasakė kalbą, kurioje, 
tarp kito ko, pareiškė, kad 
šiandien žemės ūkio gamybos 
didinimas yra griežtas musų— 
tautos ūkio* postulatas. Vyriau
sybė tvirtai pasiryžusi greitu 
laiku išleisti įstatymą pakriku
siems ūkininkams, bei apleis
tiems ūkiams tvarkyti. Šio įsta
tymo tikslas butų kelti žemės 
ūkiuose gaimybą, ūkininkų ir 
darbininkų gerovę bei bendrą 
krašto kulturingumą. Valstybė, 
sudarydama sąlygas pažangiai 
ūkininkauti ir didinti gamybą, 
reikalaus išnaudoti visas gali
mybes bendram viso krašto la
bui. Baigdamas, ministras Mer
kys ragino žemės Ūkio Rūmus 
atkreipti visą dėmesį padėti 
atsilikusiems ūkininkams pro
gresuoti.

Gegužes pirmoji visoje Lie
tuvoje praėjo labai ramiai ir 
darbingai. 

I

1940 m. gegužės 6 d.

KARO ŽINIŲ
satrauka

LONDONAS, Anglija, geg. 
7. — Antradienį prasidėjo par
lamento debatai Norvegijos 
ekspedicijos klausimu, nuo ku
rių ne tik Chamberlaino, bet 
gal būt ir Reynaud (Francu
zijos premjero) kabineto liki
mas priklausysiąs.

LONDONAS, Anglija, geg. 
7. — Kalbėdamas apie Norve
giją Chamberlain pareiškė, kad 
kova toj šaly nepasibaigusi.

LONDONAS, Anglija, geg. 
7. — Chamberlain debatuose 
pareiškė, kad Winston Church
ill, greta laivyno ministerio pa
reigų, ateity prižiūrės karo ope
racijas, kaip jos vystosi diena 
iš dienos.

LONDONAS, Anglija, geg. 
7. — Opozicija karčiai kritika
vo Chamberlaino kalbą. Kalba 
charakterizuota kaipo vien mė
ginimas pasiteisinti.

STOCKHOLM, Švedija, geg. 
7. — Norvegijoj dėmesis krei
piamas į vokiečių kariuomenės 
likimą Narviko apylinkėje. Są
jungininkai užblokavo kelią, 
kuris eina iš pietų į šiaurės 
Norvegiją, stengdamiesi sulai
kyti nacių žygiavimą į šiaurę. 
Sąjungininkai padėjo minas 
Kattegate, Gothenburgo apylin
kėje.

ROMA, Italija, geg. 7. — 
Diplomatiniuose sluoksniuose 
kalbama, kad sąjungininkai 
įteikė Italijai reikalavimą duo
ti paaiškinimą, kokia yra jos 
laikysena karo atžvilgiu. Itali
jos atsakymo reikalauja iki 
gegužės 16 d’.

Sąjungininkai užblo
kavo kelią j Narviką

STOCKHOLM, Švedija, geg. 
7. — Neutralių šalių karo eks
pertai praneša, kad sąjunginin
kai pastatė sustiprinimus, už
blokavusius vieškelį einantį iš 
Trondheimo į Narviką. šituo 
keliu vokiečiams teks žygiuo
ti, norint pasiekti Narviką.

IIAAGA, Holandija, geg. 7. 
— Antradieni išleistas įsaky
mas panaikina atostogas karei
viams. Visiems kareiviams ato
stogose įsakyta tuojau sugrįž
ti į savo vietas armijoje.

Vokietijai pabaigus kampa

Chamberlaino pata
rėjas — nacių “ra

mintojas”
CHICAGO, geg. 7. — Chica- 

go Daily Times antradienio lai
doje prof. Gerhard Schacher 
aiškina, kad stipriausias An
glijoje asmuo, kuone taip pat 
stiprus, kaip ir pats Chamber
lain, yra Sir Horacc Wilson, 
artimiausias premjero patarė
jas.

Ir tas Horace Wilson iki ka
ro pradžios buvo žinomas kai
po Vokietijos raminimo politi
kos šalininkas. Tai jis pataręs 
Chamberlainui į Miuncheną 
vykti su Hitleriu derėtis.

Kitas prof. Schacherio straip
snis tilps Chicago Daily Times 
trečiadienio laiddjė. ’•

Britai neturėjo amu
nicijos Norvegijoje

ŠIAURĖS UOSTE, Anglijoje, 
geg. 7. — Sugrįžę į Angliją iš 
Norvegijos sąjungininkų karei
viai pasakoja, kad jiems Nor
vegijoje st’go amunicijos. Taip 
stigo, kad tiltams sugriauti, kai 
jie traukėsi, teko vartoti bom
bos mėtomos į juras subma- 
rinus atakuojant.

Mūšy ties Otta, Dombas sri
ty, jie butų žuvę, jei butų mė
ginę atsilaikyti prieš vokiečius. 
Turėdami daugiau kanuolių, 
daugiau lėktuvų ir sviedinių, 
sąjungininkai ir šiandie tebe
būtų Norvegijoj — kalba tie 
sugrįžę iš ekspedicijos karei
viai. 1

Planuoja skridimą 
Europon be su

stojimo
BRIDGEPORT, Conn., geg. 

7. — Igor Sikorsky, žinomas 
lėktuvų planuotojas, praneša, 
kad ji§ darbuojasi naujų mo
delių lėktuvus pastatyti. Tie 
lėktuvai galėsią pasiekti Euro
pą į 16 valandų ir kelionę at
likti be sustojimo. Dabar trans
atlantiniai lėktuvai, skrisdami 
į Europą arba grįždami atgal, 
turi sustoti Azoruose ir pasi
imti kuro.

Submarinas Sųualus 
atremontuotas

PORTSMOUTH, N. H., geg.
7. — Gegužės 23 dieną 1989, 
m. nuskendo Jungt. Valstijų 
submarinas Sąualus, daryda
mas pratimus Portsmoutho J 
apylinkės vandenyse. Dabar 
Squalus atremontuotas ir bus 
paskirtas Jungt. Valstijų lai
vyno tarnybon gegužės 15 d. 
Jis tačiau bus pavadintas kitu 
vardu, būtent Sailfish.

niją Norvegijoje, Daniją vėl 
suėmė baimė nacių invazijos. 
Painformuotuose rateliuose kal
bama, kad naciai ruošiasi žai
bo karui prieš Holandija. Už
kariavę Holandijos bazes na
ciai lengviau galėsią pulti An
gliją.

VĖLESNI PRA
NEŠIMAI

— Premjerą Chamberlainą ir 
jo vadovaujamą kabinetą an
tradienį smarkiai kritikavo opo
zicijos — darbiečių ir liberalų 
— atstovai. Bet didžiausią įspū
dį padarė ataka prieš valdžią 
pačių konservatorių atstovo, 
admirolo Sir Roger John Brown- 
low Keyes. Keyes pareiškė, 
kad Britanijos karo laivai ga
lėjo įsiveržti į Trondheimo uo
stą, o laivų pagalba sąjungi
ninkai galėjo atlaikyti savo 
pozicijas Norvegijoje. Tačiau 
admiralitetas nepriėmė jo, 
Keyes, patarimų.

— Britanija paneigė žinią, 
buk ji reikalaujanti, kad Ita- 
1 ją.U?aaiškintų savo nusistaty
mą karo atžvilgiu.

Rusijos"*Karo^tcorriisaraš, 
maršalas Vorošilov, pašalintas 
iš vietos. Jo vieton paskirtas 
generolas V. Timošenko.

— Prezidentas Rooseveltas 
ir popiežius Pijus dar kartą 
mėginsią taikyti kariaujančias 
šalis.

— Norvegijoj, antradienio 
pranešimais, partizanai dar te
bekovoja vokiečius. Karalius 
Haakon išleido proklamaciją, 
kuri sako, kad jis tebėra Nor
vegijoje ir kad norvegai nepa
siduoda naciams.

Britai ieško susita
rimo su Meksika
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, geg. 7. — Britanija ir 
Meksika veda derybas diploma- 
tiniems santykiams atnaujinti. 
Jie buvo nutrukę kai prieš po
ra metu Meksikos valdžia nu
savino Britanijos, Holandijos 
ir Amerikos al ejaus kompani
jų turtą.

Rusai kaltina 
suomius

MASKVA, Rusija, geg. 7. 
— Komunistų dienraštis “Prav- 
da” kaltina suomius: jie, suo
miai, sugrovę dirbtuves ir su
naikinę elektros įmones tose 
vietose, kurios pagal Rusijos - 
Suomijos sutartį perėjo į ru
sų rankas.

“Naujienų” Pinigų 
Siuntinio Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois
Ofisas atidaręs 'kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po
piet
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St. Mišdkąą-žiemys.

Rumunija ant bedugnės krašto...
(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMĄ)

(Tęsinys) .
Bet už tai šiandien Rumunija 

priskaito, oficialia statistika re
miantis, 26% mažumų, bet fak- 
tiuai mažumų skaičius žypiiai 
didesnis, nes iš veik dvidešimt 
milijonų gyventojų skaitoma 
septyni milijonai mažumų. Dau
giausia mažumų skaitoma Tran
silvanijoje ir Besarabijoje, bet 
jei Besarabijoje daug rusų arba 
tikriau pasakius, surusėjusių 
moldavų, tai Transilvanijoje iš
tisas tautų mišinys, tarp kurių 
nemaža vengrų, vokiečių ir kL 
tų. Už tai vokiečiai ne labai 
skuba raginti vengrus paliuo-^ 
suoti savus tautiečius Rumu-’ 
nijoje tikėdamiesi, jog netoli-' 
moję ateityje įstengs ne tik 
Transilvanijos vokiečius paliiuv- 
suoti, bet ir pačius vengrus pa
sigrobti. liesa, siand.en Italija, 
tiek daug padėjus Hitleriui, 
pradeda jo bijoti ir dargi ofi-. 
daliai sako, kad puolus kam 
nors Vengriją, ji ateisianti jai 
į pagalbą. Pati Vengrija pejj 
Pietų Slaviją oficialiai pranešė^

Netenka daug vilčių turėti 
dėl Rumunijos. Jos likimas bus 
labai panašus į Lenkijos likimą. 
Vienintelė viltis, jei Italija į- 
stengs sutaikinti tuos visus 
priešghiųinus, bet irgi, neįėjus 
į šią taiką Rusijai, Rumunija 
tebepasilicka ant bedugnės kra- 
Sfcb

Aišku, Rumunija, turėdama 
ąpie dvidešimt milijonų gyven
tojų, galėtų daug drąsiau žiūrė-, 
ti į ateitį, negu tokia Suomija, 
bet visa nelaimė, jog pačioje 
Rumunijoje veik nėra nei vieno 
luomo, išskiriant pačius valdo
vus, kuris hutų užinteresuotas 
Rumunijos dabartinės padėties 
pasilikimu.

2. Valstiečiai Rumunijoje
4\ors Aiumumju Šiandien sxai 

iUdi savotiškų pramones Eras-, 
uii, dauguma jos gyventojų vei
siasi 
tvatą, 
mjos 
ouvo
nų pramonei teko o4Q imi. ley, 
gi žemės ūkio produkcijai nei

zemės tikiu Kaip ir prieš 
rrtes Didįjį karą itiunib 
bendra metinė produkcija 
i,811/ milijonų ley, iš km

ti atsiimti Transilvanijos, bet... 
žinoma, jei ir kiti to nemėgins 
daryti Rumunijoje.' Bet Rusija 
siundo Bulgariją ir pati taikus 
pulti Rumuniją dėl Besarabijos 
ir tuomet, aišku, Vengrija nie
ko nelauks ir griebs savo gaba
lėlį.

ŠATKRGMANI
1524 W.63rd ST.
TEL.PROSPECT 3440

gu dvigubai. Bo Dodžiojo karų 
oumuiujm teko gan pramonin
gos provincijos: Banata ir Tran- 
■Mįvąmja, bet šalia to gavoi taip 
pat žemės ūkio provinciją Be
sarabiją su pustrečio milijono 
gyventojų ir tokiu budu pramo
nes ir žemės ūkio produkcijos 
santykis pasiliko veik tas pats, 
tik Vokietija, 1939 m. kovo 
mėn. antroje pusėje patiektuo-» 
se Rumunijai reikalavimuose 
per derybas prekybos sutarčiai

ių grynai žemės tikjo kraštu ir 
pramonė vystytųsi tik tiek, kiek 
caf teikia žaliavos, kaip pav, 
uąftos. Bet kilus karui viskas 
pasikeitė ir šie reikalavimai ne
teko savo reikšmės. Taigi, kol 
kas reikia žiūrėti į Rumuniją

Cor. 63rd and Justina

BERGMAN’S pavasario 
IŠPARDAVIMAS

inulevij. nirnij |>opi«riaun ir langu ieidų. 
Ateikite i didžiąją krautuvę prie Justine 
gatvčH kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdinę knygą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau. pagal BERQ- 
MAN’S naujuoju Lcngvaus Budžeto pla
nu. JO savaičių mokėti*. Ateikite ir 
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai 
PKISTATYMAH DYKAI

KsK-A-Bce vidaus žibanti baltą ii* visus 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėm maleva.
Kss-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta U* 12 
valandų varnišas gerai 
mėja baltai vandeny.

GALIONAS
Popierių Valyklis arba
Atdara antradieniais, ketvirtad.

dieniais iki B P. M.
Tel. PKO.SPFCT 3 i IP

dėl įdomu pažiūrėti kokia ten

pu-

spąl. 4
dėvisi ir neąiūė-

*1.95 
n. n. ii. po hc 

ir SeSta-

Rumunijos valstiečių gyveni
me 1907 m. turėjo, ypatingos 
reikšmės, nes tais melais įvyko 
savotiška agrarinė revoliucija 
visoje Rumunijoje, kuri buvo

gi įvedė šiokių tokių reformų 
ir todėl kalbant apie Rumunijos 
valstiečius tenka padalinti vu

"   " ■—■ '■ ■■■■  I 

ątitęko dvarįninkąms.
1923 m. pabąigoję Rumuni

jos žemes ūkio ministeris parei
škė, jog sulig žemės reformos 
įstatymo vienas milijonas vals
tiečių turėtų gauti žemės, bet 
iki to laiko įiuvo gavę gan blo
gos žemės gabalus vos tik ke
turi šiinlai tūkstančių ir re
miantis to pat ministerio žo
džiais, galėjo maždaug dar^200,- 
000 valstiečių tikėtis gauti savo 
parcelę, bet visi kiti ir toliau 
nksis bežemiais.

Bet reikia atminti, jog už šią 
žemę ,valstiečiai turi ne tik iš
mokėti nuosavybės mokestį, bet 
ant jų pečių puola. ne menka 
bendrų mokesčių našta, kuri 
viršija 40 milijonų meluose.

Trečiadien., gegužės 8, 1940
rališkas fašizmas, kuris skiria-j 
si nuo kitų kraštų fašizmo vien 
tuo, kad kitur fašizmo, vadu bū
na ministeris pirmininkas (Ita
lijoje) ar prezidentas (Vokieti
joje), o Rumunijoje tas parei
gas eina pats karalius, gražio
sios lyties garbintojas, Karolis 
II-as. ’

(Bus daugiau)

kiek nepagerėjo po vadinamos 
žemės reformos, nes neturėda
mi kur gauti paskolos, neturi 
reikalingiausių ūkio padargų, 
jau nekalbant, jog dauguma iš 
jų jei nenori mirti badu, turi 
ne lik kiekvieną metą pirkti 
seklų, bet dar uždarbiauti eida
mi savotišką baudžiavą už ga
nyklas ir kitką pas dvarininkus 
ir pasiturinčius ūkininkus.

Iš Lietuvos

Tel. YARDS 314f
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

šventadieniais: 11 iki 12.
Dr. V, A Šimkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko

.1343 S. HALSTED ST.

KAUNAS. — Del karo pa
sunkėjus automobilių padangų 
ir. kamerų gavimui, sumanyta 
tuos dalykus gaminti Lietuvo
je, tam tikslui įsteigiant spe
cialią įmonę. Be to gumos fab
rikui “Inkarui” duota leidimas 
įsteigti automobilių padangų ir 
kamerų gaminimo skyrių.

Mrs. A. K. JARUSZ
_ ___ PHYSICAL

THERAPY 
and MIDVVIFE

8630 S. VV e s te r n av.
Telefonas:

HEMLOCK 9252

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

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENT1STAS

Piim., Trečiadienį, šeštadienj
4631 So. Ashland Avė.

Tet YARDS 0994 
Ąntrad., Ketvirtad. Penktadienj 

4143 So. Archer Avė.
Tel. LAFAYETTE 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4615 SO. ASHLĄND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: £ARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

1645 So. Ashland A ve 
aru 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarų.

ĄCMĘ-NAUJIENŲ Tęlepho\ą 
Vokiečių laivas gabena kanuoles į Norvegiją.

........ ... i-K.............. .. ... 

są laiką į du peri jodu: iki stb 
kilimo ir po sukilimo.

Rumunija tipiška bajorų ša-* 
lis, kokia buvo senoji Rusija 
ir kuri dar šiandien nėra galu-r 
linai išgyvendinusi savyje feo
dalinių liekanų. Prieš valstiečių 
sukilimą (1907 m.) 5,200 Ru
munijos bajorų valde 3,800,000 
hektarų žemės arba 48.6% vL 
so dirbamo žemės ploto, gi 
920,839 valstiečiai valdė tik 3,- 
000,15,3 hektarus žemės, t, y. 
40.29% dirbamos žemės.

Iš šių skaičių aiškiai matyti, 
jog šalia didelių dvarų buvo 
smulkus valstiečių ūkiai, kurie 
svyravo tarp puses ir 40 hekt., 
jei įskaityti ir pasiturintį vals* 
tietį, kuris savo politinėje kovo-, 
je svyravo tarp smulkaus vals-^ 
tiečio ir dvarininko, žiūrint ku-, 
ris ekonominis, klausimas buvo 
sprendžiamas.

Rumunų ekonomistas Kriam 
ga tvirtina, jog prieš karą Ru
munijoje buvo 300,000 valstie
čių bežemių, kurie dirbo dva
ruose arba pas stambius ųkinim 
kus. 62,832 valstiečiai grįleln.iu. 
kai, nes valde mažiau, negu po 
pusę hektaro žemes; 81,039 vai-

į ■«.!■■■■ I), II.., i-, . i.l. i ILHiį.*ĮĮ liGtl

gi lik iš dalies tepatenkino val
stiečius, nes ne visi valstiečiai 
tos žemės reformos buvo palie
sti, gi kurie jau gavo — gan 
didelę sau naštą užsidėjo ant 
pečių.

žemės reformai buvo paskir
ta 12 milijonų hektarų žemės, 
bet faktinai išdalinta tik keturi 
milijonai, visa kita žemė

gražiais vardais, nėra grynai 
bjedniokų reikalų gynėjos, bet 
dažniausia skiriasi nuo visų ki
tų reakcinių partijų tik tuo, kad 
gražiau kalba ir reikalui esant 
pasinaudoja valstiečių nepasi
tenkinimu valdžios pasiekimui, 
nors paskutiniu laiku Rumuni
joje veik visos partijos kiek 
nors pažangesnės paskelbtos nc-

vėl legalėmis ir vyrauja grynai ka-

AKIU SPECIALISTAI
Kiti Lietuviai Daktarai

UK. BRUlNU J.
ZU BRIČKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—l 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadiv 
niats pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO |8TAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ 

visi Telefonai YARDS 17414742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefoną,. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

DR. VAITUS!!, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pinua.

4712 South Ashland Av,
Phone YARDS 1373,

DR. A. JENKINS
(.Lietuvą)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2500 VVest 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7-r-9 vai. vakaro n pagul sutaru 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731 
Namų Tel. VIRGIN iA 242J

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

Dr. Margeris 
3325 So, Halsted St. 

Valandos: nuo 1U r. iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais tik susitarus
P^.YARPS7^.

Tel. Office Wentworth 6339 '
Rez. Hy4ė Pąrk 339$

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

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

! U A ■R '

COP(1 <939. NBCPUECRAFT SEBV1CE, INC.

HIS AND HER TOVVEkS PATTERN 2388
No. 2388 — Abnisni ir “Jai”

URANE COAL COMPANY 
5332 So. Lonjr Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9822 
POC.AHQNTAS Mine Run iš geriausių maįnų, 
daug dulkįų išimta Perkant »7-65l
5 tonus ar daugiau . ■
PETROLEUM CARBOP COKE $7.75
Perkant 5 tomis ar ęiaųjiąų Tona? ■

Šalęs Tax ękstęą.

po pusę ar vieną hekt. žemės ir 
117,900 valstiečių plecinįnkų, 
kurie valde po vieną ar du litik- 
larus.

Tokiu būdu bežemiai ir įiuk 
zažemiai sudarė iš visos valstie--

771 žmogų, t. y. daugiau negu 
pusę. Bet jei mes priskaitysime 
prie mažažemių ir tuos, kurįe 
turi ne daugiau kaip 10 hekt, 
gausime, jog mažažemiai Ru
munijoje sudarė virš 75% visų

Kuomet 1907 m. Rumunijos, 
valstiečiai sukilo vadovaujami 
liberalų partijos, kurį tuomet 
siekė valdžios ir taip panaudo
jo, valstiečių nepasitenkinimą 
užsiundydami juos ant dvari
ninkų ir žydų —- nuomininkų,, 
pasekmės buvo Huduos. Tiesa,, 
liberalai paėmė valdžią, bet vai-, 
s t iečiai buvo gen. Avereskų 
žiauriai numalšini! artilerija ir 
kulkosvaidžiais. Vien užmuštų 
buvo virš 15,000 žmonių gi kai
mų ir valstiečių sodybų būvą 
apmotų sulyginta su žeme ir

savo dienas’įvairiųosę, dar tur

NAUJIENOS NEEDLECBAFT DEPTu
1739 So. Halsted S t, Chicago, HJL.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė.

I Adresas...... ............ .......

I Miestas ir valstija.
* M—MM

/

ras ąųky skaičius dąr šiand.en 
nežinomas, nes archyvai dar tę-> 
besąugojąmi siguriąųcos (taip 
vadinasi žvalgyba Rumunijoje), 

Bet pokarinis peri j odas vė| 
išjudino valstiečius ir Rumuni-. 
jos valdžia, netekus kare 800,- 
000 žmonių, turėjo kuo nors 
pa|ep|<inti tuos, kurie grįžo na- 
piou, nors daugelis tarp jų in
validų ir buvę pravesta savo-. 
Ilsimą i’0fQHDa> kuri vis

A m

Klausykite Musų ra d i o progranjų Antradienio ir Šeštadienio ryt- 
■MdHata, Įt:00 vai, ryto iš W. H, L P. stotie* (1480 K.) 

ra POVILU iALTIMIERU.

- .r r '--- -• ...... —.  - .

Laidotuvių Direktoriai

t

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

.*&

....... —’ *

Yards 1139
Yards 1188

P. J. RIDIKAS
3354 So. rląlsted Street YAPDg 1419

■ 1 .............................. --e—-................................. -.,T t Į, 1 l

J. J. ĮZOĘp Phęnę Yąrdfit 0734 
1646 46th Stfee|
Ti'-rri—nu ui i'.iui i“n—i'.'iiri) , ".vnn'i". ...................................

j S. P. MAŽEIKA 
3310 Lituanica Avenue

..................nulini................... ..

NARIAI j
Chicagos, 
Cicero ■ 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos
llllll■■lllllllll■lllllllll■llllill■lll
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Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ALBERT V. PETKUS
4704 Węstęrn Avenue Phone Lafayette 8024

ANTHONY B. PETKUS
6834 $o, Węs(ęrn Ąve, Phone Grovehill 0X42
1410 South 40Ul Coųrt, Cicero Phone Cicero ?109

1 LACHAWICZ IR SUNVS
2314 West Plac« Phone Cąnal 2515
SKYRIUS: 4244 Ęast !Q8tį Streęt Tel. Pullmąn 1870

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 

Nedaliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
~GY1?YT^

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tęl. Renwoąd 5JL07.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

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

Sefedomis ir pedėl. pagal sutart| 
Rez. 6631 Šo. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Ręsidence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVRNUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
8938 SOUTH CLĄREMONT AVĖ.

Valančios—9—1,0 Ą. J4- 
Nedėlioj pagal sutartį.

Pr. F. Pulsuoki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak, 

1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Damen. Hemlock 669$

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

2400 VVEST MAPI8ON STREET 
Vąl. 1 iki 3 per pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namu telefonas BramnHek 05ft7

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš • RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vąikų pagal nau
jausius metodus ir kitokius
elektrikos prietaisus.

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidepcijps telefonai:

Sųperior 9454 ąr Central 7464
»

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubęs 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos.
Nuo 10 iki 12 diepą, 2 |ki 3 po 
piętų, 7 iki 8 vai. Nęd. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn 8L 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 9818
Kętvirtadieniąis ir $ekmądieniais- 

pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St
Ofiso tęl. CENTRAL 1824

Namų Tel.—Hyde Park 3395
1 ■■ I Irr-cr

irpuo.se


Trečiadien., gegužės 8, 1940

Įvairios žinios iš Lietuvos

pask irs tymo punktai, 
punktai maža kuo skirsis 

kooperat’nių krautuvių, 
juose prekių galės gauti 
darbininkai,> o esant ku- 
prekės pertekliui, ir ne- 

Punkto sandėlyje 
darbininkai mokės 
o darbininkai, pri- 
Rumų prekių pir- 

žymiai pigiau.

bus pa- 
koopera- 
bus visi 

Tačiau, 
i sunku

KAUNAS. — Darbo Rūmai 
sumanė praktiškų būdą visiems 
darbininkams padėti pasidaryti 
savų kooperatyvų nariais ir 
galima pigiausiai apsirūpinti 
prekėmis. Tuo tarpu Kaune ir 
kt. didesniuose darb ninku cen
truose steigiami darbininkams 
prekių 
Tie 
nuo 
nes 
visi 
rios
darbininkai, 
p’rkdami ne 
pilną kainą, 
statę Darbo 
kimo kortelę, 
Lietuviškos stambiosios gamy
bos įmonės, kaip Lietūkis, So
dyba, Parama, “Lietuvos Cuk
rus”, Maistas ir kt. sutiko dar
bininkų kooperatyvams duoti 
savo prekes žymiai pigiau, bū
tent pigiausiomis urmo kaino
mis, o dalį net už savikainą. 
Tie punktai palengva 
verčiami darbininkų 
tyvais, kurių nariais 1 
pirkėjai darbininkai, 
kadangi darbninkams 
butų sumokėti iš sykio kad ir 
nedidelius pajus, tai jų paiai 
bus sudaromi auginimo budu, 
priskaitant pajų sumon po pu
sę nuoš. duodamos’os už pre
kes nuolaidos. Kol įsisteigs to
kių darbininkų krautuvių ki
tur, bus susitarta su veikian
čiomis kooperatyvų krautuvė
mis, kad darb ninkams su Dar
bo Rūmų kortelėmis butų pre
kės duodamos tokiomis pat 
giomis kainomis, kaip ir 
punktų sandėliuose. Laikui 
gant iš tokių darbininkų 
bperatyvų bus sudaryta visa 
Darb. Kooperatyvų Sąjunga.

Pi
jų 

bė- 
ko-

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija už 
$2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

Sulaužyti akiniai sutaisomi už 
nužeminta kainą, kaip, nauji 
tempeliai 50c, sulaužyti stiklai 
$1.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

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

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

Garsinkites “N-nose”

'r

STATOME NAUJUS
NAMUS
MURINTUS ABBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS

• Pirm aegv duosit darbą, kreipkitės pas mm, gausit geras 
sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

B. SHUKIS
4131 SO. FRAN CISCO, A VE.

co

i

saltimiero Rytmetinių
14M KYLOCICLES

BASTIN*:
6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050M

KAUNAS. — Ką tik pergy
ventoji gili žiema, kuri dar ir 
kovo mėnesį, nors speigai su
mažėjo, bet tebesninga ir tebe- 
šąla, labai įveikė ne tik Liegu- 
vos žmones, bet ir miškų žvė- 
r s. Darbininkai prie miškui 
darbų per dienas kūreno ugnį 
ir vakare eidami namo laužus 
palikdavo neužgesintus. Paste
bėta, kad žmonėms nuėjus prie 
laužų bematant susirinkdavo 
būreliai stirnų, kurios čia šil- 
dydavosi, kol tik ugnis visiš
kai užgęstą. Kaišiadorio urė
dijos miškuose rasta sušalusių 
jaunų stirnų. Aplamai, dėl šal
čių ir bado žvėreliai pasidarė į 
labai jaukus ir artinasi į žmo
nių sodybas. Kiškiai bėga nak
voti į tvartus ir daržines; Kai 
kur jie virto tikrais naminiais. 
Pašvenčio girininko k’oiime ke
li kiškiai baigia praleisti visi 
žiemą. Kaimyniniuose trobe
siuose taip pat žiema uja kiš
kiai. Šilasėdžių m'ške du ūki
ninkai pasigavo sniege įklim
pusį šerniuką ir nešėsi jį na
mo. Šerniukui ėmus smarkiai 
žviegti, iš miško atbėgo būrys 
šernų, kurie ūkininkus puolė 
ir šie turėjo sprukti, šerniuką 
pametė. Miškų admin'stracija 
gauna žinių, kad kaikuriose 
upėse ir ežeruose vandeniui įša
lus, pradėjo trokšti žuvys. Daug 
kur kertamos eketės ir vanduo 
vėdinamas, bet tatai visur 
daryti nėra įmonama. tad 
Ii daug žuvų žūti.

pa- 
ga-

Refor-

žemės reformos reika-
(bežemiams, mažaže-

KAUNAS. — žemės 
mos Departamento duomeni
mis, nuo 1919 iki 1940 m. Su
naudota 
lams 
miams, įvairioms įstaigoms ir 
kt.) 559,463 ha. Buv. dvarų 
savininkams palikta nenusavi
namų normų ir pramonės įmo
nėms — 159,899 ha. Iš viso 
per tą laiką buvo išparcel’uo
tą 719,362 ha žemės, žemės 
fonde dar nesunaudotos žemės 
liko 4,685 ha. šiuo metu svar
stomas gana aktualus kultūri
nių ir pavyzdingųjų ūkių, ku
rių Lietuvoje esdma \53, ben
dro ploto 6,371 ha, reikalas, 

išsprendus palankia že- 
fondo padid'dinimo link- 

išparccliuotinos žemės pa
mės 
me, 
sidarys dar apie 11,000 ha.
• Pernai išparceliuotos žemės 
buvo duota nuosavybėn 87 nau
jakuriams, viso 566 ha. Be to, 
177 mažažemiams duota nuo
savybėn 402 ha, 35 miestų gy
ventojams duota žemės trobe
siams pasistatyt’, dar duota 
žemės 5 parapijų bažnyčioms 
ir 4 kapinėms įrengti. Dar per
nai aprūpinta žeme 30 savival
dybių, kurios žemę sunaudojo

RADIO
PROGRAMŲ

M:M VALANDĄ RYTO

NAUJIENOS, Chicago, III.

■
HM

NA.UJIENU-ACME Telophoto
Gallahadion, kuris laimėjo Kcntucky Derby lenktynes.

trobesiams pasistatyti, ligoni
nėms ir prieglaudoms, gatvėms, 
parkams ir žvirgždynams. Per
nai iš viso išparceliuota 2,314 
ha žemės.

KAUNAS. — Kaunui nuo ro- 
1 tvynių apsaugoti, Nemuno išsi
liejimams išvengti ir ledo ėji
mo metu sukoncentruoti dau
giau vandens esjm’oje upės va
goje Nemune žemiau Kauno 
yra nuo seniau pradėti pylimo 
statymo darbai dešiniajame 
Nemuno krante ties Lampė
džiais. Iki šiol jau supilta, 
aukščiau ir žemiau Lampėdž ų 
Nevėžio upės link, apie 5.5 ki
lometro. Pylimas turi viršuje 
apie 4 metrus pločio, o apačio
je siekia iki 40 metrų, pylimo 
aukštis vietomis siekia net 7 
metrus. Pylimas dar nebaigtas 
pilti ties Nevėžio žiotimis apie 
400 metrų, tačiau ir tai bus 
baigta artimiausiu laiku. Praei
tą žiema supllth apie 1 kilomet
ras’, ir 300 metrų pylimo. Prie 
pylimo dirbo apie 1800 darbi
ninkų bedarbių. Be to, ledų 
krypčiai reguliuoti, numatytas 
antras pylimas Vilijampolės 
pusėje, nuo Petro Vileišio til- 

link, išilgai Neries 
dešiniuoju krantu.

Vileišio tilto, žuvų 
linkui jau supilta

ir Nemuno 
Nuo Petro 
turgavietės 
pusės kilometro ilgio pylimas,
kurs apsaugo senąjį mieštų nuo 
vandens užliejimo. Pylimo dar
bams išleista apie 1,500 litų.

VILNIUS. — Patiriama, kad 
nuo ateinančių metų Nemen- 

įsteigta mokytojų 
kur yra tinkamos 

Seminarija pradės 
ateinančių mokslo

činėje bus 
seminarija, 
patalpos, 
veikti nuo
metų pradžios.

Gimnazijose, pradžios ir spe- 
cialinėse mokyklose Vilniuje 
yra paliktų nemaža mokytojų, 
kurie nemoka lietuvių kalbos. 
Tiems mokytojams duotas ter
minas lietuvių kalbai išmokti 
iki liepos 1 d. Tada bus ekza- 
minai ir išlaikiusieji bus pri
imti ir ateinančiais metais mo
kytojauti. Šiuo metu tie moky
tojai gan stropiai mokosi lie
tuvių kalbos.

VILNIUS. — švietimo įstai
gų surinktomis žiniomis Vil
niaus apskr. yra 155 pradžios 
mokyklos su 13,000 vaikų ir 
337 mokytojais. Prie 133 mo
kyklų yra suaugusiems kursai, 
kuriuos lanko apie 9,000 as
menų. Iš 155 mokyklų tik 40 
teturi savo patalpas, kurios 
veik visos yra senos. Lenkai 
per 19 šeimininkavimo metų 
Vilniaus apskr. pastatė tik 1 
murinę ir 28 medines mokyk
las, bet nė viena jų dar nėra 
baigta įrengti.

Švenčionėlių" apskr. yra 82 
pradžios mokyklos su 122 mo
kytojais ir 5,473 vaika s, iš ku
rių 3,2’69 lietuvių, 1,654 lenkų, 
270 rusų ir 280 žydų tautybės. 
Tik 19 mokyklų turi nuosavus 
namus, o lenkai tepastatė tik 
13 mokyklų. Prie visų šių- mo
kyklų įsteigti kursai suaugu-

kuriuos lanko didelis čių 1,3 nuoš 
vielos gyventojų.

Valkininkų apskrityje 
mokyklos yra tik dau- 
ukininkų pirkiose. Per

siems, 
skaičius 

Buv.
pradžios 
giausiai
19 metų lenkai pastatė lik 13 
mokyklų, tačiau nė vienos ne
užbaigė. Dabar iš viso yra buv. 
Valkininkų apskr. 96 
los; prie 45 mokyklų 
suaugusiems kursai.

mokyk- 
įsteigti

KAUNAS. — Vidur. ;
dep-to surinktomis žiniomis, 
šiemet Lietuvoje yra, šios vi
durinės mokyklos: Valstybinių 
gimnazijų 36 su 16,451 moki
niu^ privatinių gimnazijų 30 su 
5,095 mokiniais. Lietuviškų 
privat. gimnazijų yra 11 su 2,- 
540 mok’niais; mažumų privat. 
gimnazijų 19 (vokiečių 1, rusų 
1, lenkų 3, žydų 14) su 2,555 
mokiniais. Iš viso yra 66 gim
nazijos su 668 (klasėmis, 21,- 
546 mokiniais ir 1,335 moky
tojais.

jį .k-:*'.

Valst. progimnazijų yra 18 « 
su 2,114 mokiniais, privatinių I® 
progimnazijų 7 su 502 moki-J 
niais, iš tų: lietu v ’škų 2 su 268 u 
mokiniais, mažumų 5 su 240 Jj 
mokin’ais (vokiečių 1, žydų 4). M 
Iš viso 25 p?bįimnazijos su 2 
91 klase, 2,616 mokinių ir 210 “ 
mokytojų. u

Tautybėmis mokiniai yra pa- £ 
siskirstę: lietuvių 80,35 nuoš., ■ 
latvių 0,29 nuoš., lenkų 1,54 h 
nuoš., žydų 15,33 nuoš., vokie- 2

mokslui įr 1,703 mokytojais.

1

Daleiskite mums pagelbėti jums pagražinti 
jūsų namą. Mes turime pilną pasirinkimą 
namų malevo.<5, varnišių, šelakų ir sienoms 
popierų.

DYKAI Patarimas Del Dekoracijų.
DYKAI Dastatymas Visoj Chicagoj.

SAM HELMAN
SERVICE WITII A SMILE 

1411 S. Halsted Street Tel. Canal 5063 "

4391

No. 4391—Pavasarinė suknelė su 
“Bolero”. Sukirptos mieros 14, 16, 
18 ir 20 taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 
42 colių per krutinę.

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

Čia įdedu 15 centą ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No .......

Mieros  per krutinę

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St„ Chicago, I1L

■SENATVĖJE RAMYBĘ TURĖSI

Naujienų Spulkoįe Moka Š1/^
Ir Indėliai Yra Apdrausti Kiekvienai Ypatai Iki $5,000.00

• 1 ■ . ■ :. >( ■

1739 SOUTH HALSTED STREET

Vilniujc sportiškų įrankių dirb
tuvę. Tokios dirbtuves iki šiol 
Vilnius ir visa Lietuva neturė
jo. Ją suorganizavo naujai su-

gardos vadovybė su jos pirmi
ninku Pranu žiežmarų prieša
kyje. Dabar visos Lietuvon 
sportininkai ir sportinės orga
nizacijos bus aprūpinamos be 
tarpininkų geros kokybės spor
to įrankiais. Dirbtuvė pradžio
je taisė slides ir darė naujas, 

i vėliau remontavo Vilniaus prie
plaukų baidares ir valtis, arti
miausiu laiku pradės statyti 
sklandytuvus ir vieną lėktuvą’. 
Be to, dirbtuvėse užsakyta ne
maža baldų, kurie jose gami
nami pagal būdingiausius Pa
ryžiaus modalius. Dirbtuvėse 
dirba žymus meistrai, su vedė
ju Nikodemu Garla.

rašų 1,05 nuoš., 
kitų tautybių 0,14 nuoš.

Vilniaus krašte šių metų pra
džioje buvo 8 valstybines vi
durinės mokyklos (2 progim
nazijos ir () gimnaz j;s) su 81 
klasių, 3,265 mokiniais ir 198 
mokytojais. Tš viso Lietuvoje 
šių metų pradžioje yra 99 vi-! 
dūrinės mokyklos (27 progim
nazijos ir 72 gimnazijos) su 

1839 klasėmis, 27,42*6 mkoiniais

FEF.ESMELLV 
PASSAGE SŽSE 
And Other Functional Symptoms of 
KIDNEY WEAKNESSES

Take KIDANS now and reliove sufferfng 
and diseotnforts oi Backache and Leę Paine 
—Freąuent, Scanty and BiArning Passage— 
Unnatural Odor— Lobe ai Energy— Head- 
aebos, DininesB, Nervousness—caused by 
iunctional Kidney and Bladder Disorders.

Thoae symptoms are guickly and pleas- 
antly relieved by taking famous K’DANS 
—the kidney remedy which harmlessly and 
efficiently aids in flushing acids and poisons 
from the kidneys. KIDANS is a soothing 
diuretic. It inereases the flow of bland 
urine. It helps carry away excess wastes 
responsible for disconSforts and distress due 
to functional kidney disorders. Your money 
back if KIDANS faile. Try KIDANS today.
MONEY BACK GUARANIEE!

Deposit $1.00 with youi druggist for two 
boxes of KIDANS. Usc one box. If riot 
entirely satisfted with RESULTS, return 
other box to the šame druggist and your 
money will be refunded. Start KIDANS 
Kidney Relief today. KIDANS is sold by 
Kakstis Drug Store, 1900 So. 
Halsted Street.

VILNIUS. — Vilniaus Spor
to Apygarda pirmaisiais savo 
veiklos metais suorganizavo Garsinkites “N-nose”

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENET1AN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Garsinkites “N-nose
MADOS

Laikas Malevoti!

Kaip tik uzsi- 
dirbsiu, pradėsiu 

taupyti 
NAUJIENŲ 

SPULKOJ

♦

(Vardas ir pavardė) 
f

(Adresas)

BR1DGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Dalbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

ALBERT IJTMRF.R & SUPPLY 
COMPANY

Viskas pigu, ypač viškams 
ir beismentams. 

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

ketvirtainė nėda .....  .... 2c
Izoliacijos lentos ktv. pd. 3*/žc 
2x4’s 8 iki 16 pd....................... 2c
1x6 lentos .............................. P/2C
Nereikia pinigų, imkite 3 me
tams išsimokėti. Dykai apskai

čiavimas, be prievolių.

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO. 

3800 SO. IVESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101 

Atidarą sekmadieniais iki pietų.

MODERNIŠKAS LIGONINĖS 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už 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. 
31aine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
Mninku štabą. Prieš viską yra 
igonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL 

35 South Hoyne Avenue 
<tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

’kubus patarnavimas 
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertai Becr Co»l Valytojai. 
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Ilemlock 7407 
CHICAGO.

Plumbers Union Local No. 130.
A. F. of L. nariai.



% NAUJIENOS, Chicago, UI. Treciadien., gegužes 8, 1940

mUNENOS
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Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St.» 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

“šeštoji kolumna”
Ispanijos karo metu pagarsėjo “penktoji kolumna”, 

t. y. slapti fašistų pritarėjai, kurie veikė respublikos gy
nėjų teritorijoje. Dabar kalbama apie “šeštųjų kolumnų”.

Šitais žodžiais yra vadinami Hitlerio priešai, pabė
gusieji į užsienį, kur jie veikia su tikslu pakreipti Vaka
rų demokratijas prie kompromisinės taikos su Vokietija. 
Francuzijoje šiomis dienomis spauda pakėlė balsų prieš 
tokius “šeštosios kolumnos” atstovus. Ji pataria valdžiai 
apsisaugoti emigrantų iš Vokietijos, kurie nori išgelbėti 
Vokietijos militarizmų, paaukodami Hitlerį.

įdomu, kad vienu iš tos “šeštosios kolumnos” lyde
rių yra laikomas buvęs Vokietijos pramonininkas, Fritz 
Thyssen, apie kurį buvo neseniai rašyta “Naujienose”. 
Tas žmogus seniaus uoliai rėmė Vokietijos nacius ir pa
dėjo jiems įsteigti savo diktatūrų, bet pernai rudenį, 
prasidėjus karui, pabėgo į Šveicarijų, ir Vokietijos val
džia konfiskavo jo turtų ir atėmė jam pilietybės teises. 
Viename Amerikos savaitraštyje tilpo jo laiškai gen. 
Goeringui ir Hitleriui.

Pasirodo, kad Thyssenas tų laiškų užsigina! Rimtas 
laikraštis, “Das Neue Tage-Buch”, kurį leidžia Paryžiuje 
demokratiniai nusistačiusi Vokietijos išeivija, pranešė 
balandžio 6 d., kad tariamas Thysseno laiškas Hitleriui 
yra falsifikacija, nes Thyssenas sakosi jo nerašęs. Tas 
Vokietijos milionierius, esu, patylomis darbuojasi už “tai
kų be laimėtojų ir be pralaimėtojų”, kas butų pragaištin
ga ir sąjungininkams, ir pačiai Vokietijai.

Tokios taikos nčri ir fiabsburgų pretendentas į Aus
trijos sostą, Otto. Prieš keletą savaičių^ jisai lankėsi 
Washingtone ir buvo su vizitą pas prez. Rooseveltų; da
bar jisai yra sugrįžęs Europon. Yra ir daugiaus Vokie
tijos, Austrijos, Lenkijos ir kitų tautų aristokratų ir pi
niguočių, kuriems rupi, kad po karo butų palikta centra- 
linėje Europoje senoji išnaudojimo sistema. Jie stengia
si padaryti įtaką į turtingus sluoksnius sąjungininkų ša
lyse.

Tam tikrose aplinkybėse šita “šeštoji kolumna” gali 
būti pavojingesnė demokratijos ateičiai,, negu “penktoji”.

Kova dėl darbo
Charakteringą žinių pranešė pereitų sekmadienį te

legrama iš Maskvos.
Sovietų komunistinio jaunimo organas, “Komsomol- 

skaja Pravda”, rašo, kad Melitopolio distrikte vieno kol
chozo (kolektyvio ūkio) nariai sūdaužė traktorių, kurį 
operavo moteris. Jie esu priešingi tam, kad merginoms 
toks darbas butų pavedamas.

Rusijoje, vadinasi, reiškiasi toks pat vyrų antago
nizmas prieš moterų darbų pramonėje, koks pirmiaus bū
davo pastebimas kapitalistinėse šalyse, kol jose dar ne
buvo išsivysčiusi pramonė. Vyrams darbininkams paver
žta darbą mašinos — o čia dar ir moters pradeda užimti 
vyrų darbininkų vietas!

Kapitalistinėse šalyse, laikui bėgant šis antagoniz
mas išnyko, nes darbininkės moters susimetė daugiausia 
į tokius darbus, kuriuose nereikia daug fyziškos jėgos, o 
vyrams paliko sunkesnieji darbai. Bet Rusijoje moterys 
dirba net sunkiausius darbus.

JURGELIONIU “BLITZ-
KRIEG”

Šių metų vasario men. pra
džioje, besiartinant SLA. Pild. 
Tarybos rinkiniams, Kl. Jurge
lionis staiga mete didelę “bom
bų” į SLA. narių tarpą, pa
skelbdamas “Tėvynėj e” kuone 
puslapio ilgio straipsnį apie bai
sius Susivienymo nuostolius in- 
vestmen tuose ir suversdamas 
kaltę už tuos nuostolius buvu
siems ir esantiems SLA. virši
ninkams. Jisai apkaltino juos

Užsakymo kaina!
Chicagoje—paštu

Metams _________________ $8.00
Pusei metų _____________ 4.00
Trims mėnesiams________ L 2.00
Dviem mėnesiams_______ 1.5
Vienam mėnesiui ..______ .75

Chicagoj per išsiuntinėtoj us:
Viena kopija _____________ 3
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
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams _____ ___________  $8.00
Pusei metų _____________ 4.00
Trims mėnesiams___ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu. 

spekuliavimu svetimais pinighis, 
“tipsterių” samdymu, apsileidi
mu, savo proto nevartojimu ir 
net metė jiems netiesioginį įta
rimą, kad jie imą komisus už 
beverčių bondsų pirkimą SLA. 
pinigais!

Tai buvo lik pradžia. Už kiek 
laiko Kl. Jurgelionis tuos savo 
priekaištus SLA. viršininkams 
vėl pakartojo “Tėvynėje”, įvai
riais pavyzdžiais nupiepdamas 
apverktiną SLA. turto stovį, ku
rio žymi dalis esanti paversta 
“šiukšlėmis” ** ir tai, esą, įvy

kę per SLA. viršininkų apsilei
dimą arba nesąžiningumą. Pa
galiau, tuos pačius kaltinimus 
jisai pakartojo pereitos savaites 
“Tėvynėje”, su naujais pavyz
džiais ir naujomis iliustracijo
mis. šį kartą “Tėvynės” redak
torius sukoncentravo savo ata
kas prieš SLA. iždininką, adv. 
K. P. Gugį, pastatydamas jį 
SLA. narių akyse, kaipo di
džiausią visų Susivienymo fi
nansinių bėdų kaltininką.

šito Jurgelionio “žaibo karo” 
(Blitzkrieg) tikslas šiandien yra 
visai aiškus. Kai kurie “Tėvy
nės” skaitytojai pirmiaus dar 
galėjo manyti, kad SLA. orga
no redaktoriui rupi tiktai page
rinti SLA. tvarką, nes jisai, 
mat, pasiūlė busimam seimui 
tam tikras “pataisos” prie kon
stitucijos, kurios, kaip jisai tvir
tina, apsaugos Susivienymą nuo 
tolimesnių finansinių nuostolių 
ir įgyvendins jame laimę, gero
vę ir tikrą brolišką dvasią. Jei
gu kurie pirmiaus manė, kad 
jam rupi tiktai “tvarkos page
rinimas”, o ne kas kita, tiems 
turėjo atsidaryti akys, kuomet 
neseniai pasirodė “Sandaroje” 
Jurgelionio laiškas, kuriame ji
sai pareiškia, kad jisai turi 
“misiją” apvalyti nuo “korup
cijos” Susivienymo viršūnes: 
jeigu jie, girdi, negali refor
muotis, tai “turi eiti lauk”!
Reiškia, šitos Jurgelionio kam

panijos tikslas yra diskredituoti 
ir pašalinti iš viršininkų vietų 
tam tikrus asmenis, kuriuos ji
sai laiko nusikaltusiais. Kuomet 
dalykas šitaip stovi, tai nei as
menys, kuriuos Jurgelionis ata
kuoja, nei Susivienymas negali 
apeiti jo kaltinimų tylomis.

Kokių žingsnių imsis SLA. 
Pildoma Taryba, tai jos reika
las. šioje valandoje SLA. na
riams, tačiau, kyla štai koks 
klausimas: Kodėl Kl. Jurgelionis 
savo kaltinimus prieš SLA. vir
šininkus skleidžia -diskuose ii 
skfelfyia spaudoje, ^o^ne įteikia 
juos ATITINKAMOMS SUSI
VIENYMO ĮSTAIGOMS, kad 
jos galėtų juos ištirti ir pa
traukti kaltininkus atsakomy
bėn?

Jeigu “Tėvynės” redaktorius 
žino, kad tas arba kitas SLA. 
Pild. Tarybos narys “ėmė ko
misus”, spekuliuodamas SLA. 
pinigais, arba kitokiais budais 
susitepė “korupcija”, tai kodu 
jisai nepaskundė tų asmenų Pil
domai Tarybai, kurios pareiga 
yra tokius nusikaltėlius nubaus
ti? O jeigu Pild. Taryba šitos 
savo pareigos neatliktų, tai ko
dėl jisai nepadavė skundo KON
TROLĖS KOMISIJAI, kuri pa
gal konstituciją turk teisę parei
kalauti, kad Pildomoji Taryba 
nusidėjusį savo narį pašalintų?

.Vietoje to, jisai šaukia tuks-. 
tančius žmonių, kurie neturėjo 
progos net išgirsti priešingos 
pusės pasiaiškinimo, tuos jo ap
kaltintus asmenis pasmerkti. 
Tokios “tvarkos”, tur būt, ne
turi jokia organizacija civili
zuotame pasaulyje, šitokia “lei
simo” procedūra tai — ne tei
singumas, bet barbariškas “lyn- 
čo teismas”! Moralinis žmonių 
lynčiavimas yra beveik toks pat 
žiaurus dalykas, kaip ir kori
mas žmogaus, sukurstąnt prieš 
jį minią.

K. Jurgelionio ‘Taktai”.
Dabar pažvelgsime, kokiais 

faktais “Tėvynės” redaktorius 
savo žiaurias atakas prieš Pild. 
Tarybą remia.

Jisai sako, kad SLA. yiršinin* 
kai leido įsigalėti Susivienyme 
“piniginei diktatūrai”. Senialis 
“piniginis diktatorius” buvęs 
SLA. iždininkas T. Paukštis, o 
po Paukščio mirties tokiu “dik
tatorium” pasidaręs K. P. G il
gis. Jurgelionis rašo:

“Kazys Gugis, užėmęs SLA. 
iždininko vietą, visai neatsi
sakė nuo Paukščio įvestos 
‘mados’, bet ją tęsė toliau ir 
apie bondsų pirkimus ir par
davimus Taryba nieko jam 
negalėjo pasakyti ir nesakė.”

Tai *yra aiškus melas. Po T. 
Paukščio mirties SLA. iždas bu
vo- perduotas ne Gugiui, o p. S. 
Gegužiui, kuris ėjo iždininko 
pareigas iki pabaigos 1928 mo
vų; o bondsai dar ir tuomet ne
buvo perduoti Gugiui. Ilgą lai
tą juos turėjo savo priežiūroje 
p. S. Gegužis, paskui jie buvo 
žadėti kokiam tai Pittsburgho 
jhnkę. Aišku, kad be Gegužio 
žinios ir pritarimo Gugis nebū
tų galėjęs su tais' bondsais nie
ko daryti.

O Chicagos seime jau buvo 
priimtas nutarimas, kad visuo
se finansiniuose SLA. reikaluo
se iždininkas privalo elgtis pa
gal Finansų Komisijos nurody
mus. Nuo Cljicagos seimo var
giai buvo bent vienas bondas 
pirktas arba parduotas be Fi
nansų Komisijos rekomendaci
jos.

K. Jurgelionis rašo: '
“Tik Pittsburgho seime de

legatai galėjo pamatyti, ko
kias milžiniškas tranzakcijas 
buvo padaręs Gugis per tris 
savo iždininkavimo metus, 
pirkdamas ir parduodamas 
bondsus Susivienijimo pini
gais, kaip tik jis norėjo.”
Tai antras melas, nes, kaip 

aukščiaus nurodyta, jau už 
dviejų melų prieš Pittsburgho 
seimą, jokių bondsų pirkimų 
ar pardavimų negalėjo įvykti be 
Finansų Komisijos rekomenda
cijos. Čia pat Jurgelionis pasa
ko ir trečią melą, rašydamas, 
kad iki Pittsburgho seimo Gu
gis tik Finansų Komisijos “pri
verstas” nupirkęs keletą valdiš
kų bondsų, — kuomet tikrumo
je joks bondsas, valdiškas ar 
nevaldiškas, po Chicagos seimo 
nebuvo perkamas arba parduo
damas be Finansų Komisijos 
patarimo! .

Čia aiškiai matosi Jurgelio
nio noras apšmeižti SLA. iždi
ninką. Už blogų bondsų pirki
mą jisai kalena Gugį, o už ge
rų — atiduoda kreditą komisi
jai, — nors iždininkas invest- 
mentų reikale nieko nedarė sa
vo valia, bet laikėsi seimo pa
tvarkymo.

Piešdamas. iždininką “pinigi
niu diktatorium”, Jurgelionis 
rašo, kad Gugis ir bankus SLA. 
pinigams deponuoti pasirinkda
vęs tokius, “kokie tik jam pa
tiko”; jisai laikydavęs SLA. pi
nigus net ir abejotinam banke, 
“jeigu iš tokio banko tikėjosi 
naudos”. Čia dar vienas melas, 
bet jau kartu ir savanaudišku
mo prikaišiojimai. Jurgelionis 
bando parodyti, kad dėl savo 
naudos iždininkas nepaisęs, kas 
atsitiks su SLA. pinigais. Bet 
jokių faktų šitam savo šmeižtui 
paremti jisai nepaduoda.

Visi žino, kas atsitiko Ame
rikoje SU daugeliu bankų. x Iki 
1933-34 m. bankinio kracho, 
beveik kiekvienas “valstijinis” 
arba “federalinis” bankas atro- 
.dė geras ir saugus. Todėl, pasi
renkant tą arba kitą banką or
ganizacijos ^pinigams padėti, 
abejonių apiė jo saugumą pas 
nieką nekildavo. Kada atėjo 
krachas, tai pasirodė, kad kiti 
labai stiprus bankai sugriuvo, 
o kai kurie silpni bankai atsi
laikė. Niekas šito dalyko iš ank
sto nepramatė ir negalėjo pra
matyti. Bet kuomet paaiškėjo,, 
kad SLA. depozitams kai ku
riuose bankuose gręsia pavojus, 
tai buvo daromos pastangos iš
vengti nuostolių, ir pats Jurge
lionis gerai žino, kad šitame 
reikale iždininkas veikė ne tik
tai su patarimu Finansų Komi
sijos, bet ir su Pildomos Tary
bos sutikimu. Nė vienas ban
kas SLA. pinigams laikyti ne
buvo iždininko pasirinktas be 
Pild. Tarybos žinios.

Melai ir šmęižtąi prieš “bro
lius ražbaininkus”.

Taigi, skaitant tuos Kl. Jur- 
gelioiųo “kaltinimus”, pasirodo, 
kad juose beveik. kas sakinys 
tai — prasimanymas arba ‘tie
sos iškreipimas. Visus jo melus 
suskaityti Čia imtų perdaug vic-

LIETUVA IR TAIKA
Suomių moralinis laimėjimas. — Suomių nuostoliai. — 

Taikos reikšmė. — Anglijos rinka. — Pagaliau karą 
nulems ekonominis kariaujančių valstybių pajėgu
mas. — Auksas ir Jungtinės Valstijos. — Lietuvių

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
(Tęsinys)

Bet ir tokių > perspektyvų ei
goje Lietuvai nėra naudinga, 
kad tasai karas dar ilgiau tęs
tųsi. Lietuvai butų naudingiau
sia, kad šis karas kaip galima 
greičiau baigtųsi, kad taika 
greičiau įsigyventų ir kad toji 
taika butų padaryta tik kariau
jančių valstybių sąskaitom 

tos, bet dėl viso ko galima nu
rodyti dar dvejetą. Vienoje vie
toje savo straipsnyje “Tėv.” re
daktorius rašo,i kad po Pittsbur
gho seimo iždininkas K. Gugis, 
“tarytum nusigandęs”, paliovė 
pirkęs bondsus ir “visas finan
sų komisijos rekomendacijas 
metė į gurbą”. Tai yra niekuo 
neparemtas prasimanymas. Jei
gu bondsai nebuvo perkami, 
tai reiškia, kad toks buvo Fi
nansų Komisijos patarimas, nes 
priešingame atsitikime ji butų 
nusiskundusi, kad iždininkas su 
ja nekooperuoja.

Toliaus Jurgelionis sako, kad 
po Detroito seimo iždininkas 
Gugis “pasisamdė pirmą ‘pata
rėją’ (tipsterį) Susivienijimo 
pinigais” ir ėmė spekuliuoti 
bondsais ir juos mainikauti. čia 
yra vėl melas ir šmeižtas.

Pirmas finansinis patarėjas 
buvo pasamdytas, dar esant 
prezidentu p. S. Gegužiui, reiš
kia — prieš Detroito seimą. Pa
tarėjo samdymo klausimas bu
vo apsvarstytas ir išspręstas, 
prez. Gegužiui atvykus į Chica- 
gą, pasikalbėjime, kuriame da
lyvavo prezidentas, iždininkas 
ir Finansų Komisijos nariai. 
Rodos, kad ir asmuo, kuris bu
vo nutaria tame pasikalbėjime 
pasamdyti už patarėją, buvo 
nurodytas ne adv. Gugio, bet 
Finansų Komisijos pirmininko. 
O bondsų keitimas, kuris buvo 
daromas po Detroito seimo, 
nieko bendro su spekuliacija 
neturi.

Dabar kiekvienas gali matyli, 
kad “Tėvynės” redaktorius, už
simanęs nupiešti K. P. Gugį 
“piniginiu diktatorium” ir spe
kuliuotojo SLA. pinigais, prira
šė špaltų špaltas aiškių melų 
ir šmeižtų.

SLA. Apšvietos Komisija bu
vo susitarusi New Yorke su KJ. 
Jurgelioniu, kad jisai jokių 
“kritiškų pastabų” apie SLA. 
Pildomąją Tarybą arba jos na
rius nedės organe be jų žinios. 
Jisai sutiko šitos taisyklės lai
kytis išvengimui tolimesnių ne
susipratimų su Pildomąja Tary
ba. Jisai buvo žadėjęs su SLA. 
viršininkais “kooperuoti”. Jeigu 
Kl. Jurgelionis butų savo žo
džio laikęsis, tai toks nešvarus 
šmeižtas prieš visą Pildomąją 
Tarybą ir prieš iždininką K. 
Gugį nebūtų “Tėvynėje” tilpęs. 
Parodęs savo rašinį SLA. iždi
ninkui, prieš dedant jį į orga
ną, pats Jurgelionis' butų paty
ręs, kad jisai apsilenkia su tie
są ir daro nepagrįstus priekaiš
tus.

Bet, deja, jisai elgiasi visai 
priešingai. Jo įsivaizduotai “mi
sijai” toks atsižvelgimas į SLA. 
viršininkų reputaciją netinka. 
Viėįoje kooperavimo su Pildo
mąja Taryba, jisai veda prieš ją 
karą, ir jisai skubinasi suduoti 
jai kiek galint daugiau ir kiek 
galint skaudesnių smūgių — 
kad, atėjus SLA. šeiniui, ji bu
tų jau visai parblokšta!

Šitas Jurgelionio “blitzkrieg” 
buvo jo paties, apibudintas laiš
ke, kurį paskelbė “Sandara”, 
kaipo kova prieš “brolius -raz- 
baininkus”. Iš tiesų; priemonės 
kurias jisai šitoje kovoje varto
ja, yra tiltui “razbaininkiakos”. 
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tautas ir valstybes. Aišku kiek 
tos mažosios tautos mokės save 
užinteresuoti, kiek jos sugebės 
savo reikalus ginti, tinkamai 
pastatyti. Su laukinėmis tauto
mis niekas nesiskaito! Tai kiek 
Europos mažosios tautos pajėgs 
sava kultūra, savo civilizacija, 
savo reikalais kitas valstybes 
užinteresuoti, tiek jos ir laimės. 
Lietuvių tautos išeivija, šiame 
atsitikime, gali labai gražiai ir 
daug patarnauti savo senai tė
vynei !

Taigi, musų išeivijos laukia 
labai didelis, svarbus ir atsakin
gas darbas! Visai netenka abe
joti, kad USA neliks busiamos 
Europoje taikos nuošalyje. Jos 
pačios gyvi reikalai verčia ją 
tolydžiai budėti Europos bend
rų reikalų sargyboje! Tie visi 
reikalai gyvai susiję su jos ūkiš
kais interesais. U.S.A. ūkiški 
interesai verčia žiūrėti, kad Eu
ropa neatsidurtų tikroje bedug
nėje ir kartu, kad ji pasiliktų 
komerciškai visai nejėgė, kitaip 
tarus, kad neatsidurtų neišsi- 
mokamo skolininko padėtyje.

USA auksiniai izoliacijos lai
kai dingsta. Viso pasaulio su
plaukusio aukso 70% į USA 
verčia ją budėti ir apdairiai 
sekti Europos gyvenimą.

• Tuo pačiu ir lietuvių išeivija 
turi ir privalo jau dabar rimtai 
ruoštis, kad savo senos tėvynės 
reikalai ateityje neliktų pamirš
ti, ir kad kiekvienu momentu 
juos galėtų USA diplomatams 
priminti.

Reikia dar turėti ir tąi galvo
je, kad pati Lietuva gali atsi
durti tokiose politinėse sąlygo
se, kad jos diplomatai gal, įvai
riais sumetimais, negalės visų 
savo valstybės reikalų atvirai 
iškelti, — čia kaip tik gali daug 
padėti musų išeivija!

Štai jau didis žygis musų iš
eivijos yra padarytas, lai rei
kalavimas, kad kitų užimtos te
ritorijos butų Lietuvai grąžin
tos. Juk tais klausimais šiuo 
metu Lietuvos politikai. įvai
riais sumetimais taip atvirai ne
galėtų kalbėti!

O kas bus ateityje, dar mes 
nežinome, padėtis dar gali la
biau pasunkėti! Tad musų išei
vija šiuo metu nelyginant yra 
musų tėvynės tasai rezervas, 
kuris kritišku momentu politi
kos scenoje gali visai naujomis 
pajėgomis pasirodyti ir daug 
kame nulemti. Musų išeivija tai 
ir yra tie ištekliai, kurie šiuo 
melu nceikvojami, bet tarytum 
kritiškam momentui atsargoje 
palikti.

šis rezervas dabar ramiai ga
li užsigrūdinti ir busimoje dij 
plomatinėje kovoje ryškiai ir 
galingai galės pasirodyti. O da
bar, dabar tenka budėti ir aky
lai sekti Europos gyvenimas, o 
ypatingai tasai Europos kampe
lis stebėti, kur žemėlapyje yra 
įrašytas žodis — LIETUVA!

Lietuvos žmonės geriausius 
savo lūkesčius, kilnias viltis, 
skaisčius savo troškimus sude
da musų išeivijai. Bet butų la
bai klaidingai manyti, kad Lie
tuvos politikai dabar sudėję 
rankas sėdi, tyli ir laukia, kas 
čia bus!

Darbas eina, gal tik jisai vie
šai nepastebiamas, bet gyvena
me tokius sunkius ir sudėtin
gus, klaikius metus, bet ne vi
suomet tenka viešai girtis, kas 
ir kaip veikiama.

Para Bellum
(GALAS)

Bet bent šiuo metu atrodo,, 
kad tokia taika nėra galima. 
Dar, tur būt, kariaujančios 
valstybės ilgiau stengsis savo 
pajėgas karo fronte išbandyti. 
Bef toksai ilgesnis karas yra 
reikalingas lėšų, lėšų ir lėšų. 
Jau dabar skelbiama, kad viso 
pasaulio aukso 70% atsidūrė 
U.S.A. rinkoje. Tenka laukti, 
kad karui besitęsiant to aukso 
dar daugiau išplauks į U.S.A.

O ką tai reiškia? Vadinasi, 
Europa, kartu ir kili kraštai, 
eina biednyn. Reiškia tų kraštų 
pirkinio ’ pajėgumas tolydžiai 
mažėja. U.S.A. ilgainiui bus pri
versta kariaujančioms valsty
bėms prekes parduoti į kredi- 
tą.

Kreditas turi savo ribas. Sko
linama tiek, iki pasitikima tą 
skolą atsiimti. U.S.A. taip pat 
yra reikalinga savo eksporto, 
kaip ir kiekvienas kultūringas 
civilizuotas kraštas.

Europai įklimpus į begalines 
skolas, ateityje nebus galima iš 
kitur kas nors pirkti, o šiame 
atsitikime pirkti U.S.A. rinko
je. Tuo budu U.S.A. ūkiškai 
taip pat turės susitraukti, nors 
ir visą pasaulio auksą pas save 
suims. Bet tasai auksas jai bus 
tikra nelaimė. Didžiojo praeito 
karo U.S.A. taip pat buvo skau 
di pamoka., Juk tuoj po karo 
USA prasidėjo staigus ūkiški 
negalavimai. O jie dabar gali 
būti dar didesni, nes auksas tu
nais žymiai sparčiau plaukia, 
kaip pereito karo metu.

O be to, U.S.A. savo pramonę 
dabar vysto taip pat nesveiku 
keliu, būtent, ją pritaiko karo 
reikalams, o karui pasibaigus 
teks pasukti kita kryptimi. Tai 
jau žymiai sunkiau, bet tai bu
tų dar pusė bėdos, svarbiausia 
nubiednėjusi Europa ir kiti kra
štai U.S.A. nieko negales pirk
ti, nes neturės išteklių. Tuo bu
du ir U.S.A. stipriai yra užin- 
teresuota dabar Europoje vyks
tančiu karu. USA yra vienas ge
riausių pasaulyje komersantų! 
USA viską iš anksto preciziškai 
apskaičiuoja ir apskaičiuoja ko
mercišku požiūriu. Todėl ir U. 
USA, kaipo viena iš stipriausių 
pos valstybės yra užinteresuo- 
tos ne tik taika, bet ir Europos 
likimu. Tai neabejotinai, kad 
USA, kaipo viena išslipriausių 
ir turtingiausių kraštų busimos 
taikos derybose turės didelės, 
jei nelemiamos reikšmės!

O dar visai galima, kad USA 
ir pati panorės ir šiame kare sa
vo laimę, išmėginti ir pačiame 
Europos kritiškame momente 
gal įsikiš net savo karo veiks
mais, kad galėtų prisidėti prie 
busimų taikos derybų.

Štai driko USA be baimės da
vė paskolą Suomijai, nes spėja, 
kad lemiamam momente galės 
Suomijai padėti, kad savo sko
las apsaugoti.

Lietuva visa tai turi turėti 
galvoje! Musų išeivija čia Lie
tuvai taip pat galės daug padė
ti. Juk musų išeivija jau turi 
įtakos ir bendrame USA vals
tybės gyvenime. Tai busimų 
taikos derybų melu musų išei
vija galės veikti USA diploma
tus, kad jie ir Lietuvos valsty
bės bendrų reikalų nepamirštų! 
Kokia tonais nebūtų šio karo 
pabaiga, kas nediktuotų busi
mas taikos sąlygas, visviena U« 
S*A. žodis Čia turės labai dide
lės svarbos, jei tik ne lemiamos 
reikšmės!

USA būdama tulįąu nuo Eu
ropos kasdicniniių reikalų gali 
bešaliau įvertinti bendrą Euro
pos gyvenimą ir kaipo demo
kratijos šalis neabejotinai gali 
užtarti visas Europos mažasias /

Iš Lietuvos
VILNIUS. — Tiriama, kad 

apie 3,000 pabėgėlių iš Vil
niaus krašto išvyks darbų į 
Estiją prie Žemės ūkio, kitus 
3,000 anglai priims į savo ko
lonijas, be to, Amerikos žydų 
“Joint” organizacija pirkusi 
San Domihgo apie 600,000 ha 
žemės plotą, kurs bus apgy
vendintas karo pabėgėliais žy
dais. Tokiu budu ir dalis į Lie
tuvą atbėgusių žydų galėsią 
patekti į San Domingu.
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Lietuvos
KAUNAS. — Lietuvos ligšio

linės vidaus ir užsienio skolos 
taip atrodo. Dar 1919 metais 
buvo išleista pirmoji vidaus 
paskola 12 milijonų auksinų 
sumoje, o 1920 m. spalių mėn. 
išleista 29 milijonų auksinų vi
daus paskola krašto gynimo 
reikalams. 1921 m. buvo išleis
ti pirmieji “Valstybės Iždo Pa
skolos Lakštai” (bonai) bend
rai 36 milijonų auksinų sumai. 
Pažymėtina dar 1920 metų ka
ro rinkliava, kuri sudarė apie 
2 milijonų litų sumą. Šios vi
sos paskolos, išvertus litais, su
darė nežymias sumas ir visos 
jau baigtos atmokėti.

Iš skolų užsieniams, dar yra 
šešių milijonų litų skola Jung
tinėms Amerikos Valstybėms, 
kuri buvo padaryta 1919—1920 
m. besitvarkant atsistačiusiai 
valstybei. Nuo 1931 m. tolimes
ni mokėjimai buvo sustabdyti, 
kol bendrai bus sureguliuoti 
tarpvalstybinių karo skolų 
klausimai.

1930 m. buvo Danijoje už
traukta paskola Telšių-Kretiii- 
gos geležinkeliui statyti, ši sko
la turėjo būti baigta mokėti 
1938 metais. Tais pat metais 
buvo gauta iš Švedijos už su
teiktų jiems nuo 1930 m. iki 
1965 m. musų krašte degtukų 
monopolį puspenkto milijono 
dolerių sumai paskola, kuri bu
vo išimtinai panaudota žemės 
ūkio ilgalaikiam kreditui išplės
ti.

Pažvmėtinos dar dvi užsie
nių paskolos: automatinėms te
lefono stotims Kaune ir Klaipė
doje įrengti paskola užtraukta 
1933. m., ir Klaipėdos uostui 
praplėsti gautieji užsienių kre
ditai. ,

1935 m. valstybės iždas pir
mų kartų pasinaudojo vidaus 
kapitalų rinka, išleisdamas 18 
»----- :-------------- *--- —>x..— -------
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6-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

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

Schiitz Alus ir Užkandžiai
83 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus 
iiiiiiiiiiiaiiiaiiii

Padangėje
milijonų litų vidaus paskolų. 
Naujai išleistoji 1935 metų 4.5 
nuoš. 18 mil. litų paskola buvo 
kaip tik saugi ir gera vieta pa
naudoti išteklius taupytojams 
ir finansinėms institucijoms ir 
kt. finansiškai bei ekonomiškai 
pajėgioms organizacijoms.

Ūkio krizės padariniams ga
lutinai nugalėti buvo išleista 
dar 1936 m. 4.5 nuošimčių 15 
milijonų lt. sumai vidaus pa
skola. 1935 mt. paskolos lakš
tų kasmet išperkama po 2 mili
jonus litų; ji pradėta amorti
zuoti 1937 m. ir bus galutinai 
išmokėta 1945 m.

KAUNAS. — Šių metų sau
sio 31 d. visos Lietuvos kredi
to įstaigose, išskiriant kredito 
kooperatyvus, buvo įdėlių 
238.7 milijonai litų. Palyginus 
su 1939 nu gruodžio 31 d. in
dėlių suma sumažėjo 5.8 mil. 
lt. Žymesnis indėlių mažėjimas 
tose kredito įstaigose paseireiš- 
kė 1939 m. po kovo mėn. įvy
kių (Klaipėdos netekimo). Vė
liau kas mėnuo indėliams pra
dėjus vėl sparčiai didėti, prasi
dėjo karas, kurs indėlių augi
mų vėl sutrukdė: rugsėjo mėn. 
indėlių suma Lietuvos kredito1 
įstaigose sumažėjo iki 204.5 
mil. litų, tačiau spalių ir gruo
džio mėn. indėliai vėl pradėjo 
grįžti, ir šio sausio mėn. buvo: 
valstybinių indėlių 102.6 mil. 
lt., privatinių 136.1 mil. lt. Tai
gi, tik ramiausiais ir palankes
nės konjunktūros 1937 ir 1938 
metais sausio 31 d. indėlių kre
dito įstaigose tebuvo daugiau, 
kaip šiemet.

Nuo pereito rugsėjo mėn. 
privatinių indėlių suma ban
kuose pastoviai auga. Kredito 
kooperatyvuose indelių suma 
1939 m. rugsėjo mėn. buvo kri
tusi iki 228.6 mil. litų, o šių. 
metų sausio 1 d. buvo jau pa
kilusi 274.4 mil. litų.

NAUJIENŲ-ACME Tclcphoto
JACKSON, MISS. — Gu

bernatorius Paul B. John
son (viršuje) ir Frederick 
Sullens su kumštimis bandė 
ginčų išspręsti.

Vilniaus lietuviai. Statybos spe
cialistai Vilniuje įkūrė grynai 
lietuviškų statybos bendrovę 
“Rūmas”, turinti tikslo impor
tuoti iš užsienių reikalingųjų 
statybai medžiagų, imti paran
gas ir vykdyti statybas. Ben
drovė dar pirmomis savo gyva
vimo dienomis jau gavo žymia 
parangų ir sėkmingai pradėjo 
darbų.

J >
NAUJIENOS” TURI 

ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

Ar nori keliauti juromis? 
Ar važiuojate atostogoms 
į Califorhiją ar kitur? 
Ar važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės į 
NAUJIENAS. C io n a i s 
gausite patarimą kaip pa- 
togiaus ir pigiaus tokias 
keliones atlikti.

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

VILNIUS. — Čia įsisteigė 
manufaktūros ir galanterijos 
reikmenų gamybos ir tais ga
miniais prekybos akc. b-vė 
“Vienybė”, kuri jau įsteigė Vil
niuje, Bazilijonų g. 4 didelį ur
mo sandėlį, kurio 9 kambariuo
se sukrovė už ketvirtį milijono 
prekių. Kol kas prekes bendro
vė importuoja iš užsienio, o 
dalį perka vietos fabrikuose. 
Karui pasibaigus b-vė žada 
steigti savo gamybos įmonę, 
o tuo tarpu versis tik didmenų 
prekyba, patarnaudama Lietu
vos prekybininkams apsirūpinti 
sunkiai gaunamomis prekėmis. 
Bendrovė atidarymo proga pa
aukojo Vilniečiams Remti Ko
mitetui 300 litų.

Teko patirti, kad vietiniai 
Vilniaus lietuviai suorganizavo 
ir kitų importo ir eksporto 
bendrovę “Neris”, kuri pirmo
je eilėje stengsis importuoti 
statybai medžiagų (cementų) ir 
k t., taip pat eksportuos Vil
niaus krašto gamybų.

VILNIUS. — Vilniaus mies
tas, palyginti su Kauno statyba, 
yra gana keblioje padėtyje. Per 
devyniolikų metų lenkams be- 
valdant, Vilniuje tebuvo pasta
tyta vos keletas naujų namų, 
tuo tarpu kai Kaune per tų pa
tį laikų išdygo nebe šimtai, bet 
tūkstančiai naujų, modernių 
pastatų. Per tų devyniolikų me
tų Vilniaus miestas neremon
tuotas ir menkai letaisylas, ap
rūko, stilingieji senoviniai pa
statai apšepo, vidujiniai įren
gimai daug kur susidėvėjo, tad 
visur reikalinga greito remon
to ir naujos statybos. Gedimi
no miestui grįžus prie savo tė
vynės, atsirado reikalas jį pa
daryti vertu jo aukštos paskir
ties. Pajutę su lietuviška tvar
ka ir 'naujų tempų Vilniuje su
bruzdo svetimtaučių statybos 
bendrovės gauti į savo rankas 
busimųjų statybų parangas, 
statybinės medžiagos importo 
teises ir t. t. Bet neapsileido ir

KLAIPĖDA. — Ūkininkams 
uždrausta gyvuliams sušerti bet 
kokius ankštinius grūdus. Vi
sas turimas grudų atsargas, pa
silikus reikiamų kiekį sėklai, 
privalo parduoti ūkinėms orga
nizacijoms, iš kurių gaus pa
kvitavimus, kad pristatė. Pa
siskersti kiaulę ūkininkai Imi 
gauti leidimų. Gavęs leidimų 
pasiskersti, nebetenka teisės 
pirkti tam tikrų kiekį produk
tų. Skerdę be leidinio skaudžiai 
baudžiami. Naminius paukščius 
uždrausta parduoti, kad paukš
čių laikytojai paruoštų dau
giau kiaušinių vidaus rinkai.

Klaipėdos karčiamose už- trečias cukraus fabrikas. Nuo! 
draudė dainuoti nacional sočia- Panevėžio geležinkelio stoties | 
listines dainas.

VILNIUS.
šalpos atbėgėlių bei ateivių 
skaičius nemažėja, bet turi ten
dencijos net didėti, nes gyvenę 
iš su taupų ar šiaip kurio turto 
atbegeliai ilgainiui jį pragyvėlia 
ir pereina į šelpiamųjų katego
rijų. Kita vertus ir valstybės 
ištekliai nėra koks neišsemia
mas šaltinis, tad atbėgėliai yra 
nemaža valstybei našta. Vaistys 
bes padarytomis pastangomis, 
susitarta su SSSR ir Vokietijos 
vyriausybėmis dėl atbėgėlių re
patriacijos ir jau dalis atbegė- 
lių yra grįžusi į SSSR atiteku
sias buv. Lenkijos sritis. Da
bar, nuo balandžio pradžioj 
Kaune yra vokiečių komisija, 
kuri surašo norinčius grįžti į 
Vokietijai atitekusias buv. Len
kijos sritis. Patiriama, kad at
bėgėtų tarpe skleidžiami gan
dai, kad atbegeliai nesikeltų į 
savo kilimo vietas, nes ten 
jiems busiu sunku ir t. t. Iš 
Lietuvos komisariato atbėgę- 
liams tvarkyti pusės pareiškia
ma, kad nenorinčiųjų išvykti

Reikalingų pa- pravesta keletą geležinkelio ša
kų, kurių ilgis sudarys 7 klm. 
Tarp Kazlų Rudos, Jurbarko ir 
Šakių numatoma praverti nau
ja geležinkelio linija, kuriai 
pravesti skiriama 500,000 litų. 
Jei laikas ir sųlygos leis, dar šių 
vasarų numatoma pradėti ir 
bėgių tiesimų. Tarp Kauno ir 
Vilniaus Šių vasarų tiesiami 
antrieji bėgiai. Dirbs apie 300 
darbininkų. Toliau, Geležinke
lių Valdyba šių vasarų baigs 
praeitais metais pradėtus staty
ti Šiuos darbus: Kaune, Taura
gėje ir Kretingoje . traukinių 
garvežiams depo, ir Joniškyje, 
Dvarininkuose, Aukštiškiuose ir 
Sidaruose keleivių namus.

dinti dykai ir toleruoti jų “lais
vių”, kurios nevisuomel tesu- 
derinamos su jos saugumu, 
ypač sulenkintoje 'okupacijos 
metu Vilniaus srityje. Todėl to
kie atbegeliai yra perkeliami į 
provincijų ir Vilniaus sritis pa- 
liuosuojama nuo atbėgėlių ant- 

;io. Nenorintiems dirbti 
rengia taisykles

priverstino darbo ir dėl 
stovyklos ne- 
ir saugumui 
ūgėliams. To-

komisariatas 
dėl 
koncentracijos 
drausmingiems

VILNIUS. Vilniaus miesto 
savivaldybė netrukus pradeda 
vesti miesto kanalizacijų ir 
tvarkyti gatves. Ligšiol mies
tas turėjo 104 kilometrus ka
nalų, kurių tinklų šiemet no
rima padidinti 8 kilometrais ir A i470 metrais, ų vandentiekį 10 
kilęmetrų ir,$00 metrų, kurių 
ligšiol miestas turėjo 93 klm. 
Prie tų "darbų gaus darbo apie 
8,000 darbininkų. Miškų darbi
ninkai, miškams dėl atlydžio 
patvinus ir nebegalint dirbti, 
perkeliami prje miesto darbų. 
Už miško darbus jau išmokėta 
per 100,000 litų.

KAUNAS. — Iš šiemetinių 
statybų svarbiausiųjų eilėje nu
matyta baigti Darbėnų-Šventoj 
sios geležinkelį, prie kurio jau 
nuo ankstyvo pavasario pra
deda dirbti apie 300 darbinin
kų. Kitas, Panevėžyje statomas

VILNIUS. — Švenčionėlių ap
skrityje yra viena mokykla, ku
rių statė 4 valstybės per 26 
metus ir kurių galutinai baigė 
įrengti lietuviai. Pirmiausia šių 
mokyklų pradėjo statyti rusai 
dar prieš Didįjį karų. Jie spė
jo* pastatyti tik sienas. Pas
kiau užėję vokiečiai uždėjo sto
gų. Lenkų valdymo laikais per 
19 metų mokyklai buvo sudė
ti t.k langai. Vilniaus sričiai 
grįžus prie Lietuvos, mokykla 
galutinai buv-o įrengta. Šiuo 
metu jau vyksta mokykloje 
mokslas ir ji savo įrengimu yra 
viena iš geresniųjų mokyklų 
Švenčionėlių apskrityje.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymoutb

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenne
Phone Virginia 1515

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHJER AVENUE

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale 
4707 S. Halsted St
Tel Boulevard 0014

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

Turtas -. . . . . . . . . . . . . . . . $4,500,000.00
Atsargos fondas virš $325,000.00
Dabar Mokame 3y«?% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Anl Namų 1 iki 20 mt.

H .PER M. INGS
LOAN ASSOClATIONoPChicągo 

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel, VIRginia 1141

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam genaus) ir 
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Kaip Geriausiai TINKAMĄ DOVANĄ

Motinos Dienai
NUPIRKIT JAI

kiti budu manoma 
antplūdį aptvarkyti.

RED CROSS
BATELIUS

NEPAKEIČIAMA BATELIŲ VERTYBE
Gausite ilgalaikį malonumą ... ilgalaikį smagumą . ..

Nupirkite jai dabar!!! Didelis stilių pasirinkimas.

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED STREET

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCf 

MOVING
Perkraustom forničius. pianus u 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

® FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies. su mo
derniškomis užlai- 
iomis ir Hollywood 
šviesotnis. Darbas 
garantuotas.

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

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už ...............
PRABUVIMAS
Ligoninėje ...............
RAUDONGYSLIŲ
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS
Greita Pagelba .....
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaininacija $1 Hf!
ir vaistai .................... ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

513.50 
$50.00 
5'25.00 

52.00
iki to fabriko šių vasarų bus

YRA VAISTŲ IR NOTIIONS 
KRAUTUVĖSE

M

KAINUOJA

MAŽIAU

PORA
NUDAŽYTI 
KrRTF.NUS SU

Gypsy
EČRU CURTAIN DYE

10c ,
JuzZ5c

arcus
RYTINE RADIO 

VALANDA

iš stoties

Kasd:»»n nuo 8:30 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto

•Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
IŠ TORONTO PADANGES

....įĮL 1 ,1

MOTINA
“Motina, man saulė tavo veidą mena. 
Vargo raukšlės šviečia kaip žvaigždžių keliai, 
Visą šitos žemes kląidų kelią mano 
Tegu švies man tavo veido spinduliai.
Motina, man žemė tavo vardą šneka, 
Vyturėliai čiulba jį gražiai kas ryt, 
Aidas jo krūtinėn man kaip laimė teka 
Ir per širdį eina kaip rasa skaidri.
Motina, man gėlės tavo meilę šlama — 
Už tave pasauly kas karščiau mylės?
Nepaliks našlaičio, nelik vieno, mama, 
Niekur neik, motute, iš gimtos šalies... 
Tau širdim už šinlj, tau vargu už vargų.
Meile tau už meilę atiduot einu, 
Kaip obels viršūnę paguost galvų'margą 
Ir panešti žemės skaudžiųjų dienų.”

Už poros dienų švęsime bran- dovanelėmis! Tuo tarpu musų 
ginusią metų šventę — tai Mo-^ brangios Lietuvos motulės nuo 
tinos diena. Ji vyksta gražiau- pat amžių glūdumos gražiai ap- 
siu pavasario metu, kada gam-' dainuojamos jūsų vaikų sukur 
ta skubiai ruošiasi kurti naujus tose dainose, priimkite musų 

jautrų išsiilgimų ir švelnių pa
garbų !

Aplankykime ligones
Kuomet neprisieina turėti 

reikalų su ligoninėmis bei gy
dytojais, tai, rodos, kad niekas 

gražiausiais žodžiais savo mo- jr neserga, bet kuomet tenka 
tūlių. Jos mus išaugino, priruo- i^c,1gti į ligoninę, tai pamatai, 
še būti gerais žmonėmis ir kuo-^Ų0^ žmonių kankina įyaj" 
mel atėjo atsisveikinimo su 
motulėmis valanda, jos i 
skaudamomis širdimis neparo-' 
dė mums savo sielvarto, jog lie-'^u sirgti, kuomet jie jaučia, 
ka be paguodos, be globėjų. Jos ^a(* ligonines sienų sveiki ir 
su malonia šypsena laimino jr.linksmi žmonės naudojasi pa
linkėjo laimės musų naujame vasario grožybėmis, 
gyvenime.

Mes gi gyvendami gimtoje Mankus šv. Juozapo ligoninėje, 
pastogėje ir naudodamiesi šei- užtikau dar vienų rimtų ligonę 
mos šiluma nė nenumalėmj lietuvę Mrs. Grušienę. Savaitė 
kaip bus liūdna svetur be savų
jų, be motulės paguodos. Paty
rę vargo, susipažinome su lin
dėsiu bei skausmu. Tik dabar 
mes supratome, kų reiškia tas 
šeimos šaltinis, iš kur išdygo 
musų kilnus palinkimai ir do
ros diegai, kuriuos clar kūdikys
tėje įskiepijo musų brangi mo
tulė.

Manau, visi sutiksime, kad 
atsiminimų vaizduotėje kalbėti 
apie motinų mes randame kil
niausių ir švelniausių jausmų 
palietimų, jie mumyse sužadina 
gražiausius vaizdus. Deja, šian
dien mums ir beliko tik vaiz
duotėmis ir prisiminimais gy
venti. Kaip jau žinome, mums 
kanadiečiams nutrauktas susi-

• siekimas su Lietuva, todėl kas 
\iespėjo anksčiau pasiųsti mo
tulei dovanėlės ar pasveikini 
mo, dabar jau per vėlu. Toks 
atsiskyrimas net ir raštu nuo 
musų brangių asmenų daug tei-» 
kia nesmagumo ir musų sengal
vėlėms, kurių begalinis moti
niškas gerumas kentės musų 
skausmu. Jos paaukavę mus 
svetimai šaliai, kurioje mes ra
dom tėvynę, sukūrėm savas šei
mas, dabar vysta liūdesy, kaip 
pakirstas medelis, nesulaukda
mos hqo musų paguodos žo* 
džio. Tų musų tyliųjų ir kant
riųjų senučių, neieškančių iš 
mus jokio atlyginimo, sielvarto 
šiandien mes negalime nuru 
minti. Musų nuoširdus žodžiais 
ir paguoda per laiškus šiaja 
Motinos dienos proga neišspaus 
joms džiaugsmo ašarų.

Mes išeiviai iš šiaudinės pa
stogės motulės vaikai, supran
tama, labai ir labai norėtume 
šiandien, nežiūrint kaip sunkijs 
keliai, pasiųsti iŠ čia joms sa
vo linkėjimus. Todėl tikėkime, 
kad kurias nors , pasieks šie 
kuklus, bet širdingi žodžiai, jie 
pasakys, kad mes jų nepamirt 
Šome dar ir ne iš savo valios 
negalime sveikinimais pasiekti.

Mes turime viltį, kad greit 
ateis gražaus pavasario diena, 
Šildoma švelnių saulutės spin
dulių! Tada mes laisvai, niekio 
no netrukdomi, vėl sveikinsi* 
me motules gražiais žodžiais Ir

N A U.HENŲ-ACME THcnhoto
ANGLŲ KAREIVIAI PRIEŠ ANDALSNES (NORVEGIJOJ) APLEIDIMĄ

gyvybes. Nežiūrint visų šių die-' 
nų pasaulio žiaurumų, kas mi
nutę gimsta vis naujų būtybių. 
Jas visas kiekviena motina sa
vaip liūliuoja, savaip globoja.

štai mes Kanadoje gyvena 
lietuviai irgi esame užliuliiioti

i rios ligos, kiek daug skaudžių 
nors-aimanavimų jie pergyvena, o 

ypatingai jiems niūru ir nesma-

Netikėtai lankydama Mrs.

daktaro paskaita įvyks šio 
uosio gegužes 5-tų dienų, 
valandų vakaro.

mė-
8; 30

Landcr, adresu 311 Mclntyre 
Block, Winnipeg. Valandos nu
statytos nuo 8-tos ryto iki 8-los 
vakaro. Svarbiam reikalui •
esant, gali būti šaukiamas ir 
naktį, o šiaip kai bus šaukia
mas į namus ar pas daktarų at
silankius prieš ar po nustatyto 
laiko narys turės apsimokėti 
daktarui pilnų nustatytų kaina, 
$2.00. Daktaro telefonas 94 727; 
namuose: 55 502.

S.D.K.L.S.P. Dr-jos 
7-tos kp. vice-pirm.

Metinis Bankietas.
Sūnų ir Dukterų K.L.S.P. Dr- 

jos St. Boniface ir Winnipego 
P°( 7-tos kuopos metinis bankietas 
^,'"Įįvyks gegužės 11 d. 1910 m., 

na. Aplankius abi ligones šian- šeštadienį. Winnipego Lietuviu 
<lien atrodo, kad jis savo sun- Svetainėje, 240 Manitoba Rve. 
kias ligas sparč.ai nugali ir,pru(|žia 7;,!0 valandą 
Lo i, v t r, r, z*x i zsL 11 l-\ t *  

atgal jai tapo padarytos dvi 
rimtos vidurių operacijos,

kias ligas sparč.ai i 
kartu su pavasario jėga skubi
nasi grįžti į pilnų pasveikimų. 
Abi ligonės yra gausiai lanko
mos draugų ir pažįstamų. Tai 
girtina; abi randasi 4 aukšte 
privačiuose kambariuose, jų nu
merių nepastebėjau, betgi už
klausus slaugių, jos maloniai 
nurodys. Mrs. Grušienė žada ne
užilgo ligoninę apleisti. Dides
nis nesmagumas — tai Mrs. 
Mankus, kuri jau panešė dvi 
operacijas ir dar laukia trečios, 
tokiu budu jai dar teks keletą 
savaičių “paviešėti
Nėra abejonės, kad Mrs. Maiv 
kus 
čius ją 
giau jau niekuomet nebesįrgs. 
To mes ir linkime. —O. I.

ligoninėje

kankinan-atlaikys visus 
nemalonumus ir dau-

Winnipeg, Man
Pranešimas.

TRUMPAI APIE VISKĄ
‘‘Liaudies Balso” “genialus” 

redaktoriai

Kanados lietuviai laimingi. 
Musų lė i m i ilgumas yra tame, 
kad turime “darbininkiška” 
laikraštį “L. Balsu” vadinama. 
Bet užvis laimingiausi esame 
turėdami “gražių” redaktorių 
kompanijų. Daug yra lietuviš
kų laikraščių Amerikoje , bet 
kad jie prilygtų “L. Balso” šta
bui, lai mums kanadiečiams 
net mintis neateina į galvų. O 
kai mandrųs redaktoriai, tai ii; 
laikraštis “populiarus” — au
kų daug reikia. Kai Kanados 
lietuviai mažai teaukoja komu
ną ciškai gazietai, tai gudrus 
redaktoriai į Ameriką žino ke
lių. Džiaugiasi amerikiečių de- 
vynerių šimteliiį dolerių sume-

lies” ir už savaitės užpuolimas 
•r pasidalinimas Lenkijos, tai 
jau ne prekybos sutartis, bet 
lai karo paskelbimo susitarimo 
mtartis. Ir akivaizdoje šių fak
tų “L. B.” policeiskiai nervuo- 
įasi, pyksta ir koliojasi, kad 
ie nesą komunaciai. Tokio ei- c-

nlzmo tiktai policininkais bu
vę komunaciai ga i nesigėdyti. 
Tokiu savo raštu p. J. Yla ieš
ko už save durnesnių.
Kanados lietuviai nėra 
nesusipratę, kad tikėtų
mis komunacio Ylos nesąmonė
mis.

GEGUŽĖS PIRMA
PRALEIDUS *

Gaila. 
tokie 

tokio-

Šiemet Pirmoji Gegužės Ka
nados darbininkams iš vi ų pu
sių buvo nepalanki dėl kuka
mo savo vieninteles šventės ap- 
. aikščiojimo. 
pavydėdama 
vaikščiojimo 
dienų, — lijo

Toronto darbininkai negalė
dami apvaikščioti savo šventę 
dienos metu, jų apvaikščiojo, 
tikriau tariant, minėjo vaka.c.

316 Spūdina Avė., Labo*

Gamta irgi lyg 
darbininkijai ip- 
savo solidarumo 
per ištisų parų.

loliau p. įla klausia: x\a, o 
kaip gi su socialistais? Su kuo 
jie susivienijo? Jie šiandien nu
traukė bent kokius 
kairiaisiais, susit 
didžiausiais fašis • • Mriais.

Ponas J. Yla 
rus žmogus, kai
apie apsivedimų antros pačios. 
Jis apsuko galvų mergelei ir 
kunigui, kad jis dar esąs singe- 
lis. Bravo p. Yla! čia tamstų 

kad 
labai

rvsius su

ir agreso-

a labai gud- 
reikalas eina

Lyccum didžiojoje

buvo 
gaivalas, tai tam 

čia Kanadoje jis 
vėl “priešvalstybi-

pasa-

vakaro. 
Tad kviečiame visus minėtos 
draugijos narius-es, taipgi Win- 
nipego ir apylinkės lietuvius-es, 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai. 
Prašome nepamiršti atsivesti su 
savim savo draugus ir drauges. 
Visi atsilankę galėsime skaniai 
išsigerti ir užsikąsti bei prie ge 
ros muzikos galėsite pasišokti 
ir linksmai laikų praleisti. Taip
gi paremsi te kultūringos drau
gijos reikalus.

J. G. Paliliunas, 
Dr-jos įgaliotas.

Dr-jos St. Boniface ir Winnipe- 
go 7-tos kp. narių dėmesiui.

Šiuo pranešam, kad minėta 
draugija nusamdė naujų dakta
rų ir pakeitė daktaro sutartį, 
pagal kurių kiekvienas kuopom 
narys lankantis pas daktarų tu
rės pats apsimokėti daktarui už 
patarnavimų pusę daktaro ima
mos kainos — $1.00 kiekvienų 
kartų, neskiriant, ar daktaras 
bus į namus šaukiamas ar na
rys į daktaro ofisų atsilankys. 
Taipgi nario šeimynų, reikalui 
esant, daktaras apžiūrės už pu
sę nustatytos kainos, tai yra 
vienas doleris.

Vajaus laiku priimtus aplikan 
tus daktaras išegzaminuos ne
mokamai. Jeigu narys darytų 
operacijų pas draugijos dakta
rų, tokiems ligoninis bus žy
miai nupiginta kaina: už pada
rytų operacijų vienu trečdaliu 
mažiau reikės.mokėti.

It daktaras sutiko karts nuo 
karto pagal draugijos pageida
vimų laikyti paskaitas sveikatos

Susirinkimas, Vakarienė ir 
Koncertas.

jos St. Boniface ir Winnipego 
7-tos kp. mėnesinis narių susi
rinkimas įvyks sekmadienį, ge
gužės 12 d., 2-rą valandą po 
pietų, W. L. Svetainėje. Prašo
mi visi nariai laiku į susirinki
mų atsilankyti ir atsivesti su 
savim savo draugus bei pažįsta
mus.

Norintieji tapti šios draugijos 
nariais galės įsirašyti, nes yra 
svarbu būti visiems Kanados 
lietuviams organizuotieji ir sy
kiu apsidrausti nuo nelaukia
mos nelaimės ir ligos, kas ir 
yra tos draugijos didžiausia už
duotis sušelpti draugą,, nelai
mės ištiktą.

Po susirinkimo St. Boniface 
ir Winnįpego moterys ruošia 
puikią vakarienę draugijos nau
dai. Pamitingavę, draugai, galė
site pavakarieniauti.

Po skanios vakarienės dar 
moterys rengiasi perstatyti vei-
kaliuką “Vargšas Tadas”, dvie-( 
jų veiksmų komedija, 
koncertinė dalis, kurią išpildys 
lietuvių jaunuolių orkestras.

Tai nepatingėkite nė vienas

sumelė tai “L. Balso”*garanti
ja, kad jis dar šiuos metus gy
vens, bitlerizmų garbins ir dar
bo biržos durų jo redaktoriai 
nevarstys. Jie ir' vėl galės juok
tis iš bedarbio, kaltinti jį tin
giniavimu ir net besųžiningai 
įtarinėti špionavimu tuos lietu
vius, kurie komunaciškam 
gengsterizmui nepritaria.

Paprasto žmogaus išmintimi 
tai yra nedora ir negražu. Bet 
lietuviškų komunacių vadui 
“L. Balso” redaktoriui, p. J. Ylai 
visa tai yra kasdieninė duona.

Bet tos komunaciškos gazie
tos redaktorius, praradęs visus 
padorumo ir doros ausmus, 
statosi dideliu galvočium, kalba 
apie kitų padorumų ir net per
šasi to padorumo mokyti Kana
dos lietuvius.

Kas yra tas komunacių re
daktorius Yla, — nekalbėsiu. 
Apie šį paukštelį, prisidengusį 
komunacių plunksnomis, ne
tenka kalbėti. P-ui J. Ylai ates
tacijų parašė jo kaimynas mon- 
trealietis Z. Paukštis, Kanados 
Liet. Žinių skyriuje “Naujieno
se” bal. 10 d. Visgi tai “aukš
tos erudicijos” tas ponas Jonas 
Yla. Bet jei tik p. J. Ylą mes tu
rėtume, tai dar girtis nebūtų 
kuo. Komunaciškas “L. B.” 
dvigubai darosi laimingesnis, 
turėdamas antrąjį redaktorių, 
Smetonos “didingos” eros laikų 
policininką Zigmą Janauską. 
Pasisavinimas perdidelių val
džios teisių šį vyruką nubloškė 
į ekspolicininkų pasigailėjimo 
vertų žmonių kompaniją. Bai
me už “sąžiningą” pareigų ėji
mą policininkavimo laikais

don.
Buvę komunistai, dabar1' ko

munaciai (jam Lietuvoje buvo 
“priešvalstybinis gaivalas”), tą 
pasigailėjimo vertų žmogų pri
glaudė. Ir čia pono Z. Janaus- 
ko policeiskas u noras iškilo iki 
debesų. Kas Lietuvoje 
“valstybinis 
policeiskiui 
pasidarė ir 
niu” gaivai
ko valstybė turi dvi sostines: 
Maskvą ir Berlyną. Todėl to 
policeiskio smarkumas supran
tamas. Z. Janausko likimas ko
voti su “priešvalstybiniais” gai
valais. Reikia pasakyti, kad iš 
p. Janausko butų geras kovo
tojas “priešvalstybinių” gaiva
lų. Gaila, kad p. Jahauskas ne
turi čia nei tokių plačių teisių, 
nei policeisko bizūno, kokį tū
lojo Smetonos policijoje Lietu
voje.

Bet užtai policeiskis Z. Ja- 
nauskas turi nepraustų burnelę. 
Trečias komunasiško “L. Bal
so” vyras yra buvęs Smetonos

pripažįstu genijų. Gaila, 
tamstos galva politikoje 
silpna. Bet kad tamsta ir 
tikoje daugiau žinotum,
kyšiu, kad socialistai nei su nie
ku nenusidėjo. Sakyti, kad so
cialistai susidėjo su aršiausiais 
fašistais gali tik bukaprotis.

Aršiausias fašistas yra Hitle
ris, o su juo susidėjo Stalinas. 
Tų visi žino. Tiesa, kad socia
listai nutraukė visus ryšius su 
komunistais, kai komunistai 
paliko ne komunistais, bet ko- 
munaciais, agresoriais, karo 
skelbėjais. Kas paskelbė karų 
Lenkijai? Ar ne Hitleris? Kas

veikėjų paslangom's buvo su-, 
šauktas masinis mitingas, ku
ris, nežiūrint didelio lietaus, 
vistiek buvo pusėtinai skaitlin
gas.

Svarbesnieji kalbėtojai buvo 
sekami: 1) Charlie Milard, nuo 
Ganadian Director United Auto 
Workcrs* (C. I. O.) National 
Sckratary Canadian C. I. O.; 
2) Felix Lasarus, Organizer of 
Ibe Workmen’s C.rcle Youth 
Movement, Toronto, ir 3) Ja- 
cob Patt, svetys iš New Yorko. 
Programos paįvairinimui buvo 
ir koncertinių pora numerių.

Kalbėtojai kalbėjo visi skir
tingomis lemomis, bet visi pri
ėjo prie vienodos išvados. Tai 
yra darbininkija turi organi
zuotis į unijas, vengti komuna
cių ir fašistų oragnizacijų. ir jų 
vadovybės, remti kova prieš fa
šistus ir budėti už demokratija.

Teisinga pastaba. Paskutinis 
kalbėtojas pareiškė: “Kad ne-

Stalinas? Su tokiais žmonių žu
dytojais socialistai jokių san-

Bus ir
Pranešu visiems

Winnipego Lietuvių Klubo fi
nansų sekretorius pakeitė savo 
adresų, todėl vis? lietuviai, turį

atsilankyti, Tikiu, kad visi bu-'su W. L. Klubo finansiniais Tei
site patenkinti ir grįšite namo kalais, prašome kreiptis žemiau 
su gera nuotaika ir įspūdžiais, nurodytu adresu: J. G. Paliliu-

J. G. Paliliunas, nas, 242 Magnus Avė., Winni- 
7-tos kp. Valdybos narys peg, Man.

Tas žmogelis slankinėdavo 
po socialdemokratinio jaunimo 
“žiežirba” ’ patalpose įvykstan
čius susirinkimus Kaune ir ty
kodavo kovojantį darbininkų 
padaryti “priešvalstybiniu” gai
valu, kad pasiųsti ilgiems me
tams į katorgų. Už tai pelnė 
duonų. Bet kai ta duona pa
spruko, tai p. Straševičius atvy
kęs Kanadon pasidarė didelis 
komunistas, o dabar ir komu- 
nacis.

Tai graži redaktorių kompa- 
į •

nija. Nenuostabu, kad tų poli- 
ceiskų redaguojamas “Liaudies 
Balsas” turi policeiskų tonų ir 
provokatoriuj kvapų.

Ieško už save durnesnių
Policeiskių gazietos “čyfas” 

“L. B.” 401 nr. štai ką rašo:
“ ‘Naujienų* peckeliai šaukia 

ir šaukia, kad komunistai susi
vienijo su fašistais. Kaip? Na
gi, sovietų sąjunga sudarė su 
Vokietija nepuolimo ir preky
bos sutartį.”

Taigi, kad tai butų prekybos 
ir nepuolimo sutartis. Tiesa, 
pagal tų sutartį nei Stalinas 
nepuola Hitlerio, nei Hitleris 
Stalino. Bet pagal tų sutartį ti
ko užpulta ir pasidalinta Len
kija. Vėliau pagal tų sutartį 
komunistai okupuoja1 Pabaltės 
valstybes: Lietuvą, Latvijų ir 
Estiją. Pagal tų sutartį puola
ma ir biauriai buvo teriojama 
Suomija. Sovietai niekad nebu
vo nutraukę prekybos sutarčių 
su Vokietija ir niekas už tai jų 
nekaltino. Be prekybos sutar
čių gal ir negalima apsieiti. Bet 
pasirašymas “prekybos sutar- 
judėjimu. Dabar tų pažangų 
komunistinį judėjimų slepia už 
parapijono nugaros. Malonu ir

šizmas. Hitleris butų ramiai 
sau Austrijoje sienas malevo- 

šiandien nebu-jęs ir šio 
tų.”

Jacob

kam

labai vykusiai 
darbininki- 

mclus.

in- 
rei- 
lie
pa-

socialistai palaikytų su tokiais 
banditais santykius, kaip Jli.le- 
ris ir Stalinas, socialistai nebū
tų socialistais, darbo žmonių 
gynėjais, o butų tik darbo kla
sės išdavikai. Socialistai darbo 
klasei niekad tokiais nebuvo ir 
nebus, kokiais pasiliko staliniš- 
ki komunistai.

Policininkų gazietoje nr. 413 
komunacis . Yla elgiasi kaip 
Judas. Jis ginasi, kad “Bangos*' 
choras nekomunistinis. Kai 
“Naujienų” korespondentas ap
rašydamas choro parengimų 
pažymėjo jo ifleologijų, lai Ipo
liceiskių “čyfas” ne tik kores
pondentų, bet ir visų socialistų 
kuopų apšaukė provokatoriais. 
Tai tau ir vyrai tie komunaciai. 
Nusigyveno, kad ir savo vardo 
bijosi. O buvo laikai, kad tas 
choras tik proletarines dainas 
tedainuodavo. Komunistų 
ternacionalų giedodavo kur 
kia, o daugiausia, r kur jo 
reikėdavo. Mat, reikėdavo
sirodyti komunistiniu kairumu. 
O dabar internacionalas užmes
tas į užpečkį. Dabar jie dainuo
ja.. mes grįšim ten”, žinoma, 
ne į Maskvą, o į smetoninę tė
vynę, kur bažnyčios varpai gau
džia. Dainavimas patriotinių 
dainų, tai yra kauke pridengti 
komunacizmą, nes tas komu- 
nacizmas pasidarė nepopulia
rus visur, taigi ir Kanados lie
tuviuose.

Policeiskių vyr. red. J. Yia 
“Bangos” chorą nori paslėpti 
po bažnyčios gaudžiančiu var
pu,-o kas tą slėpimo darbą ma
to, tas “provokatorius”. Taip, 
p. Yla, jei nori būti žmogumi, 
tai turi šaukti ir pats šalin ko
munacių agentai, nes pats ma
tai, ką atnešė komunacizmąs.

Toje pačioje policininkų ga
zietoje p. Yla ir Šuninę draugi
ją nori padaryti nekomunistine, 
motyvuodamas, kad toje drau
gijoje priklauso ir parapijonų. 
O kaip čia seniai ta policininkų 
gazeta pati viešai reklamavo, 
kad Sūnų ir Dukterų draugija 
ęina su pažangiu komunistiniu

Patt
Rusijos 

jos vargus ir Stalino 
Kalbėtojas pare’škė:
Stalinų ir jo klapčiukus, Rusi
joje yra ‘demokratija, socializ
mas ir laisvė’, tik visas blogu
mas, kad ten trūksta tokių 
mažmožių, be kurių darbinin- 
jai negalima apsieiti. Tai yra 
laisvės organizuotis, laisvos 
spaudos ir laisvo žodžio susi
rinkimuose.”

Nors kalbėtojo tiesos žodžiai 
komunaciams buvo labai kar
tus, bet nei vienas neišdrįso 
priešintis jam.

Reikia tikėtis, kad laikui bė
gant supras ir tie, kurie dar 
šiandien nesupranta, kad Stali
nas ir Hitleris yra vienodi dar
bo klasės priešai. Šiandieniniai 
Europos įvykiai yra taip aiš
kus, kad aiškiau ir būti negali, 
jog Hitleris šį karų pradėjo tik 
su Stalinu susitaręs. Taigi kas 
remia Stalino ir jo klapčiukų 
propagandų, tas remia ir šian
dieninį karų. —Buvęs.

Toronto, Ont
Motinos Dienos Paminėjimas.

Gegužės mėn. 12 d. 8 v. v. 
parapijos' svetainėje, Aušros 
choras, rengia vakarų, Motinos 
Dienos paminėjimų. Programa 
bus įvairi ir po programos šo
kiai.

Prašome visus Toronto ir 
apylinkės lietuvius atsilankyti 
ir visi kartu tų šventę praleisti.

Choro Korespondentas

galima butų pasidžiaugti, kad 
komunacių agento p. Ylos žo
džiai butų teisingi. Bet tas, ku
ris už Judos grašius daro pra
gyvenimų, teisybės keliu neina.

—Darbininkas

Pirkite toše krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”



Trečiadien., gegužės 8, 1940

Diena Iš Dienos
naą buvo paduotas geras, Ua- 
fayette 4297.

— Steponai

Apie Onos
Dovgin Pagerbimą

Kaip jau rašiau “N-nų” No. 
109, Onos Do»vgin pagerbimo 
banketas įvyks sekantį sekma
dienį, gegužės 12-tą d„ Holly- 
wood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd St., 3-čią vai. po pietų.

Savo aprašyme padariau vie
ną klaidą, būtent, kur pasaky
ta, kad norintieji įsigyti bilie
tus iš anksto kreiptumėtės ad. 
4158 So. Western Avė. Tikre
nybėje turėjo būti: Alex Miller, 
4258 So. Western Avė. Telefo-

In
Memoriam

lygiai 
Bruz- 
drau-

Gegužes 8-tą dt sueina 
2 metąi kaip mirė Bruno 
gulis. Bruno mirėA Bet 
gai ir gimines jo dar neužmir
šo. Tuom labiau neužmiršo jo, 
jo žmona Ona ir sunūs Brupo, 
2645 W. 43rd Street.

Aš nuo savęs išreiškiu šir
dingiausią užuojautą Onai Bruz- 
gulienei ir sunui Bruno.

— Steponas.

M

išsiėmė Leidimus
’odvboms

(Chicagoj)
Angelo Lucchesi, 24, su

MARIJONA ŠIRVIDIENĖ, 
po tėvais Dijokaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 5 dieną, 12:30 vai. ry
to, 1940 m., sulaukus puses 
amž., gimus Lietuvoj, Kruo
pių parap., Mergelaičių kai-* 
me. Amerikoj išgyveno 27 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Oną, sūnų Juozapą, 
marčią Luciile, brolį Vincen
tą, brolienę Bronisląvą ir jų 
šeimyną ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažystamų, o Lie
tuvoje brolį Franciškų, 2 se
seris Oną ir Palioniją, jų šei
mynas ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 243 West 
UOth Place. Tel. Pullman 
9260. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, gegužės 9 d., 8:00 
vai. ryto iš namų į Visų šven- 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Marijonos šir- 
vidienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame: Duktė, 
Sūnūs, Marti ir Brolienė ir 
Giminės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

Ge-

DMMfi

RŪGS

TAMOŠIUS ŽADEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 6 d-. 8:30 vai. vak., 
19<tU m., sulaukęs 50 m. amž., 
gimęs Šiaulių apskr., Užvities 
parap., Daugenų kaime. Ame
rikoj išgyveno d0 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
Pusseserę Marijoną Zimkienę, 
jos vyrą Kazimierą, jų dukte
rį Mary ir jų sūnų Kazimierą, 
giminaičius Petrikus, 2 drau
gus, Prancišką ir Liudviką 
Žadeikius ir daug kitų drau
gų ir pažįstamų, o Lietuvoj— 
seserį Agotą Stankienę ir jos 
šeimyną.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus kopi., 4348 S, Califor
nia Avė. Laidotuvės įvyks 
penktad., gegužės 10 d., 10:00 
vai. ryto. Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Tamošiaus Žadei- 
kio giminęs, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Pusseserė, 
Giminaičiai, 
žįstami.

Laid. Dir. 
Tel. YARDS

Draugai ir! Pa-

150Q NAUJŲ 
.KAURŲ 

500 NEĄTSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip Vz 

DIDELIŲ KAUKŲ 

BARGENAI 
Ncatidlmta 6x9, 8x10,9x12, 
Vertė i 
Nauji 
Vertė

Mlerks 
1000 Jardu karpeti; po 90c Jard Ir aukič. 

200 Naujas Yelvrt 9x12 $18.9Q. 
300 Naujas Mlltons 9x12 $31.99.

CHECKER CLEANERS 
SANDĖLIAI.

9208-16 S. UACINK— llieiiomlM, 3 vakarus
■ i ■    u ■»I I I I II.

____ ____ __________ , 9x15.11x19 
nuo $7 iki $♦». Dabar $3 iki $29 
6x9, 8x10, 9x|2, 1^x18, 10«4xl5 
>24 iki $89. Dabar $10 iki $42 

ir mikliau.
9x12 tikrų orlentallij. 50 kitokių 

2x4 ikį 11x18, 1O.% nuolaidoj

LOVElKISS^u
Dalis

KVIETKININKAS
Gęlės Vestuvėms, Bankletams 

ir pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

NAUJIENOS; Chicago, III.

23

30, SU
29 '

su Mary

Helen Jacevvjcz,
James. Gregg, 

stancę Ganthier,

Reikalauja
Perskirų

Anna Stepan
Stepan

Ladišlovas Kapsa nuo Jennie
Kapsu

nevieve Pwvic, J9
John Nagle, 32, su Elbei Az 

beil, 31
Wifliam Donnelly,

PetronęUa Stancikas,
John Kurusis, 40,

Polezocs, 22
Bernard Ęrozovsky, 25, su

22
24, su

nuo Chartes

Gavo
Perskirs

Anna Kalal nuo Stephen 
lai

Pagerbs Lietuves 
Motinas

Ka-

• ------- —X-—

Roselandietes Rengia Vakarėlį
ROSELAND, — Roselanih 

Lietuvių Moterų KUubas ren
giasi gražiai paminėti Motinų 
Dieną ir pagerbti lietuves 
tinas sų gražiu programų, 
riam davė vardą, “Motinos 
dis”.

Pagerbime dainuos garsi
Bartush ir 

kalbą sakys
nininkė, p. Helen 
Moterų Choras, o 
p. Keturakienė.

Šis parengimas 
nu Dieną, tai 
gegužės 12 d., 
tainėje, 10413 
Pradžia 7:30 
o įžanga 15c.

mo- 
ku- 
Šir-

dai-

įvyks Moti- 
sckmadienį,yra

Darbininkų sve- 
S. Michigan avė. 
valandą vakare, 
asmeniui.

Kliubietč.

Statybos Medžiaga
Lengvom Sąlygom

J. Liulevičius, 
3572.

frank Venckus

Naujlenų-Acme Telephoto
CHICAGO.— Linda Whit- 

ney, kuri parodoje beveik 
be paliovos maudosi.

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

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

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUEO VALDYBA 
1940 'METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų rašt. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Ąrtesian Avė.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.; 
Kasierius —Steponas Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Ąrtesian 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė,x 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą 
madienį kiekvieną menes, 
vai. popiet, Hollywood salėj, 
W. 43rd St.

sek
lio 
2417

r
CLASSIFIED ADS

PERSONAL 
Asmenų Ieško BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos
IEŠKAU SAVO DĖDŽIŲ Ignaco, 

Juozo, pusseserės Domicėlės Luko
ševičienės, po tėvais Ašmančiutės, 
kaimo Junanių, Aleksandro Luko
ševičiaus iš Ąičiunų, kurs dirbo ant 
Liepojaus linijos konduktorium, 
dviejų Birninkų. John Radzvil, 
1512 S. 2nd St. Milwaukee Avė.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO, PRIE NAMŲ, 
esu našlė, švari ir teisinga, dirb
siu už mažą algą. V. V. N., 616 W. 
Madison.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSIŲ OPERATORIŲ prie 
suknelių, nuolatinis darbas, geras 
mokestis, 1392 Mihvaukee Avė., 2 
aukštas.

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

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

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

BRIGHTON PARK RENDON 
štoras tinkąmąs dėl barberio, 
beauty salon arba siuvėjo ar rašti
nės ir kitokiems hardware ir vi
sokiems kitiems bizniams. 3970 Ar
cher Avė., matykite Frank Saba
liauskas, 2957 West Pershing Road.

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu pusininką. Gera vieta. 
Biznis gerai išdirbtas. Moderniškai 
įrengtas. 959 West 71st St.

PARDA7TMUI TAVERNAS, kar
štu vandeniu ąpšildomas, biznis iš
dirbtas per' daug metų. Parduosiu 
pigiai, priežastis — liga. 4314 S. 
Ashland AVenue.

Budriko Radio 
Programas

Pereitą septintadienį, vaka
re, gėrėjausi gražiu Budrike 
radio -programų. Gražiai grojo 
orkestrą, gražiai dainavo p-lė 
Gricailė, bet yisų labiausia man 
įtatiko Makalų dramos 'vaizde
lis. Jų vaizdelis buvo natūra
lūs, įdomus .ir gerai suvaidin
tas. m,;. z

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St,, tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Kilhs—Nut. rašt., 
3347 So. Lituąnica Avė.; A. Kau- 
lakis—Fin. rašt., 3842 So. 
Avė.; Iz, Masaitis—Kontr. 
4539 So. Whipple St.; J. 
nauskas—Iždo glob., 6551 
California Avė.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas, 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald Avė.; Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną, 
.Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
motęrys nuo 18 iki 45 metų.

Union 
rast., 
Mali- 
South

Reikalingos moterys sku
durams skirstyti, patyrusios. 
ADVANCE IRON and METAL CO.

1144 So, Fąirfield Avė.

MOTERŲ OPERATORIŲ, paty
rusių, virvių dirbtuvėj.

2201 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GERAI išdirbtas 
tavernas; toj pačioj vietoj per 5 
metus. Parduosime iš priežasties 
mirties. Moderniški barai ir fixtu- 
riai; ant 63 ir Ashland Avė.

1553 West 63rd St.

PATYRUSI MERGINA PRIE 
abelno namų darbo, mylinti vaikus, 
geri namai $7—$8 savaitei, alga bus 
pakelta dėl geros merginos, šaukite 
Midway 6520.

MERGINA DĖL ABELNO NA
MŲ darbo, nėra skalbimo, nuosa
vas kambarys, $7 ar $8 savaitei. 
Caplan, 1635 Ester Avė. Sheldrake 
1385.

HELP yyANTEb—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
N amai-Žemė_Pardavimui

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI
bargemus

Po 6 flatus namai nuo $5250 iki 
$6000.00. Po 2 flatus nuo $3000. iki 
$3500.00. A. C. ERICKSpN, State 
3800.

REIKALINGAS DARBININKAS, 
kuris supranta apie pentavimą. J. 
MARTIN, 2635 West 42nd St.

SAVININKAS PRIVERSTAS par
duoti prie ežero cottage; lotas' pri
eina prie vandens kranto. $125U.OO 
—mažas įmokėjimas, namas užbai
gtas su cellotex. Geras žuvavimas 
ir maudymosi; 40 mylių nųp Chi- 
cagos. Rašykite 1739 So. Halsted 
St. Box 2.

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

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

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
kalbąs gerai angliškai. 6637 South 
Ashland Avė.

FOR RENI—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai DARBO ŽMOGAUS PROGĄ. 2 

flatų plytinis namas, 6-6 kamba
riai, karšto vandens šildymas,, ga
ražas, geram stovy, tiktai $4450, 

‘dki"’37 ir Emerdld—veik' dabar.
MANOR REALTY,

2532 W. 63rd St. Hemlock 8300

Carr-Moody Lumber Co., 
3039 So. Halsted g£. patarnau
ja . visierųsu.lengyom, patogiom, 
gerom sąlygom. Turi visokiau
sios statybinės medžiagos. Tu
ri naujos ir vartotos medžia
gos, langam rėmų, durims, na
mų stogams ir t.t. Už apskai
čiavimą nieko neskaito.

Jei reikalas, galima visus 
gerinimus gauti išmokėjimo 
lygomis iki trijų metų.

Ši lentų bendrovė veikia
penkiolika metų. Apylinkėje 
turi išsidirbusi gerą vardą. Į 
bendrovę įstojo ir Stanley Lit- 
win partneriu. Taigi, lietuvis, 
kurs stengsis visiems lietu
viams suteikti atsakant1*, lietu
višką patarnavimą. Reikalui 
priėjus, galite pasišaukti tele^ 
fonu — VICtory 1272.

(Skelb.)

Programai Ketvirtadienį RENDON TAVERNAS, pilnai 
įrengtas. Gera vieta geram. žmogui. 
Pusė bloko . nuo bažnyčios. Biznis 
gerai išdirbtas.' 2259 W. 23rd PE 
3-čias aukštaš. Atsišaukti Canal 
6369.

Kitas. Budrjko radio .progra
mas bus ketbirtadienio vakare, 
nuo 7 iki 8 ?val., Chicagos lai
ku, iš stoties* WHFC., 1420 k. 
Bus geros dainos, graži muzi
ka, svarbus, asmenų ir drau
gijų pranešimai ir Dėdė Pasa
korius su savo juokais ir gal
vosūkiais vaikams. Bus įdomu 
pasiklausyti.

— Radio Mėgėjas.

BRIGHTON PARKE
Parduosiu namą 5 flatų, kampi

nis, 2 karų mūrinis garažas; štymu 
šildomas, naujas už $13500.00. Nau
jas stokeris ir refrigeratoriai. 2635 
West 42nd St.

RENDAI VAISTINĖ, nebrangiai, 
2555 West Pershing Road, kampas 
Archer avė., pereinamas kampas. 
Englewood 8794.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 3 dieną, 2:30 vai. ry- 

• to, 1940 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Lietuvoje, Šaukė
nų parap., Paplėstakių kaime, 
Raseinių apskr. .

Paliko dideliame nuliudime 
pusseserę Sofiją Barčus, o 
Lietuvoj—motiną, ir seseris ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas I. J. Zol- 
po kopi., 1646 W. 46th St. Lai
dotuvės įvyks ketvįrtąd., ge
gužės 9 d. 8 vali ryto, iš kop. 
į Šv. Kryžiaus parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio, sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

' Visi a. a. Frank Venckaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka
me: Pusseserė, 
ir Giminės.

Laid. Direkt.
YARDS 0781.

Motipa, Sesuo

I. J. Zolp, tol.

rūpinasi Jo-Laidotuvėmis
seph Walsky, tel. Yards 1691.

M
 Gėlės Myhntiems 
Vestuvėms, Bąn- 
kjetams, Laidotu
vėms. Papuoši- 

GĖLININKAS ma,“s 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYĘTTE 580«

2-jų Metų Mirties Sukaktuvės

BRUNO
BRUZGULIS -

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 8-tą d., 1938 m-, su
laukęs 42 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Gikopią kaime, 
Kvietkų parapijoj, Rokiškio 
apskr. Tapo palaidotas šv. 
Kazimiero kapinėse gegužio 
13-tą dieną.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, sūnų Bruno ir 
gimines. ,

Prabėgo jau 2 metai laiko 
nuo tavo mirties musi| bran
gus vyre ir tėve, bet žaizdos, 
kurias Tavo mirtis paįiko mu
sų širdyse, dar neužgijo. Ta
vo moteris ir Tavo supus Ta,- 
vęs neužmiršome ir tankiai 
įpinavojąyne.

Ilsėkis ramiai musų vyre ir 
tėve šaltoje žemelėje ir lauk 
musų pas Tave ateinant.

Nuliūdę liekame:: * 
MOTERIS ONA, 
SUNŪS BRUNO

pa
są-

jau

Chicagos Draugijų, 
Kliūtų Valdybos 

1940 Metams

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

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

FURMTURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

a

JONAS FALILIUNAS
(gyv. 8156 Vincennes Avė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

geg. 6 d., 1940 ną-> sulaukęs 
pusės amž., gimęs Pąn-ęvėžio 
apskr., Ramygalo parap., Ga
balų kaime.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

švogerį Antaną Maženį ir jo 
šeimypą, 5 brolvaikius, 3 pus
brolius, Mateušą, Petrą ir 
Franciškų Paliliunus ir daug 
kitų giminių, drąųgų ir pažį
stamų. Lietuvoje sęsęrį Ąpą- 
loniją.

Priklausė prie Vakarinės 
žvaigždės Pašąlpinio Kliubo 
ir Tėvyties Mylėtojų Dr-jos.

Kuna? pašarvotas randasi 
J. F. Eudeikio • koplyčioje, 
4605 South Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., 
geg. 10 d., 9:00 vai. rytą iš ko
plyčios į Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už, ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Paliliuno 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pąskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę leikame,
Švogęrįs, bręlvąikiąi, pus

broliai, sesuo ir kito? gim. 
Laid. dir. J. F. Eudeikis, tel. 
Yards 1741.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačįos Naujienos 
yra naudingos.

.Nl

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

pirmininkė,. 10560 Edbrooke Av.; 
įl. Naverauskienė — Nut. rašt., 
10320 So. Wallace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rašt., 10520 So, State 
St.; Paulina Stasiųlis Kasos 
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
rięnė—Mąršąlką; Etreukienė, — 
koresp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą trečiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 So. Michigan 
Avenue.

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

Frank Aušra, 3949 So. Ąrtesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mu
rauskas, 3109 So. Michigan Ąve.; 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 3949 
So. Artę?ian Ąve,; Fin. rąšt. —r 
Anna Allen, 3429 S. Uųion Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547 West 
45th St,; Justina? Yų?kęna? — 
RZasieriųs, 2547 W. 45th Št.; Tą- 
das Šilickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Kąris, Kas. glob. Stęnlis Žu
kauskas; Durų mąršąlką—J. Ąl- 
len; F. Žukauskas—Ligonių apie- 
kųųąs. Drąų^ystęs veikimo ko
mitetai:. Rąn. ' J, Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teįsėjo rašt.—^Stanley Wer- 
nįą; Ųan J. Smith-r-kęrespondi, 
2449 Fullerton Avė. Šusirįnki- 
mąi laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio Hollywood 
?vet., 2417 W. 48 S t

LIETUVOS BENO KŲUBO VAŲ- 
DYBA 1940 METAĮ4S: Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonąs Rakauskas —Pirm, 
pągelb., 75IJ W. 35tį ?t.; Ecįwąrd 
Grušhas—Nut. rast., 3549 S. Hal
sted st.; Constantas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.} Petras Mardzas-r-Fįn. rašt., 
1649 So. Harding st.j Kasos Glob- 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3.347 S.. Morgąn st,; Joseph Gru- 

1 shas — Korespondentas, 3549 So.
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pjrm. Ęand prakti
kos yrą kas antrądięnio. vekfira 
8 vai. Šhemett svet., 3336 Lituą- 
hica avė. Chicago^ III.I

Mike čcpulevičius, 
Protokolų 

Lungevicz,
Avė., tel.

PARSIDUODA taverno fiksčeriai 
su visais įrengimais. Pigi kaina nes 
turi būt parduota šį mėnesį. Savi
ninkas apleidžia šią vietą. 3119 S. 
Morgan, Yards 0150.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALP. 
KLUBO, VALDYBA 1940 ME
TAMS: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J. 
Stul—Vice-pirm., 2453 W. 45th 
Plące; Helen Chapąs—Prot. rašt., 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Fin. rašt., 4301 Archer Avė.; 
J. Skeberdytė—Kontr. rašt., 3215 
W. 64th PI.; N. Viršilienė — Iž
do glob.; 3435 So. Wallace St.; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

PARDAVIMUI TAVERNO fikče- 
riai—baras ir back baras. Nori tuo
jau parduoti. YARDS 5993.

VVHOLESALE FURNITURE

BUILDING MATERIAL 
Statybai Materiolas^

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
' CHICAGO, ILL..

MOKĖDAMAS CASH už rakan
du?, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Męs 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, UI. Phone Republic 6051.

MO V1N G AND EXFRESS1NG 
Perkraustymas ir Važma

PIĄNŲ KRAŲSTY-

ŽEMAIČIŲ ' KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4553 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—J. D. 
Siman’s, 2520 W. 70th St.; Sekre
torius—Vytautas Uznys, 3232 So. 
Emerald Avė.; Iždininkas—Pau 
Petraitis, 812 W. 33rd St.; Fin. 
rašt.—Antanas Rudokas, 4547 So. 
Washtenaw Avė.; Iždo Globėja— 
Julia Petraitienė, 812 W. 33rd St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 
3-čią trečiadienį kiekvieno mėne
sio 7:30 vai. vakaro Hollyvvood 
Inn svetainėje, 2417 W. 43rd St..

BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMAS 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagėnąs, 7132 3o. Nacine Avė.; 
Nut. rąšt. —Waltęr Pankąųskas, 
549 West 18th St.; kasierius — 
Mikas Bankevičius, 628 W. 18th 
St,; Fin. rąšt.—Peter Viršila, 3435 
Šo. Wallace St.; Kontr. rašt. —. 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Kikas, 644 W. 18fh St., ir Ona 
Jucevičienė, 196Q Canalport Avę. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kąs, 3132 So. Emerald Avė.

---- ———————————— ------------ —. ' ---i Į į

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VĄLDYRĄ 1940 METĄMS: T. Ja

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
Št., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J, Maziliauskas— Pirm. pagelb.> 
3259 So. Unioų Avė., Chicago; 
P, Killis—Nut. rašt., 3347 South 
Litūanica Avė., ' Chicago; M. Z. 
Kadziąuskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, ĮĮ1.; Ą. Euzins- 
kas—Kontr. Tašt., 3347 So. Litu- 
anica Avė., Chicago; J. Dlmšą-a*

SUSIRINKIMAI

BĄŲDŲ — PIĄNŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojąs Chieagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. AL1SAUSKAS SONS, 
7100 So, Talman Avė. Prospect8742
; Trr ■ ■

SOIL—FOR SALE
J uodzemis—Pardavimui

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

LIETUVIŲ SCENOS MYLĖTO
JŲ RATELIO narių susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gegužės 9 d., 
UOth St. 7:30 vai. vakare. Susirin
kime bukite laiku, nes bus užbai
gimas ' žieminio

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

CHARLES GAVCUS, 
6100 S. State. Tel. <Wentwoxth 7942

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

veikimo. e.
—S. Dilis, rašt.

TEATRALIŠKOS 
No. 1 narių susi- 
trečiadienį, gegu-

LIETUVIŠKOS 
DR-JOS RŪTOS 
rinkimą? įvyks 
žės 8 d., 8 vai. vak.

—Dap J. Smith, koresp.

Iždo glob., 3347 So. Litūanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituąnica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35th St.; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į Ch. Liet. Community 
Center. Susirinkimai įvyksta kas 
mėnesio trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street., 7:30 vai. vakaro.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLIU
BO 15 WĄRDO VALDYBA 1940 
METĄMS: F. J. Dowiat—pirminin

kas; J. Vajšvįla—vice pirm.; J. 
Taryidąs—rėk. sekr.; J. Noreika 
—fin. sekret.; kasos globėjąi—D. 
Petrol ir J. Noreika; maršalka— 
J. Czesna; John Gura—kasierius.

PIRMIEJI ‘‘MORGIČIAI Parsi
duoda ant tikrai saugios nuoąsvy- 
bės. $1000 iki $5,000, 5% iki 6% 
palūkanų. Tel. CENTRAL 5?25.

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

2202 W. Cermak Road
CANAL 8887 

ĘEN. J. KAZANAUSKAS, RąšL

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGICIŲ
Greita Veikla—Geri Terminąi

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

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

Pįrfcite tęsė krautuvėse, ku
rios gailiuosi “NAUJIftiNOSJ5”
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TRAUKIA TEISMAN DVI MOTERIS UŽ 
PIRKLIAVIMA KŪDIKIAIS

Surinko Keliasdešimts Tūkstančių Dolerių 
Iš Nelaimingų Motinų

Cook apskričio prokuratūra 
traukia kriminalėn atsakomy
bėn dvi cbicagictcs kurios* 
kaip jau buvo rašyta “Naujie
nose”. užsiėmė pirkliavimu 
kūdikiais. Jos yra Mae Smith
ir jos duktė Mary Smith. Jos mis veikdamos jos iskolektavo 
užlaikė “kūdikių namus” ad
resu 24.15 Winncmac avenue. 
ir juos operavo naudodamos 
tam tikslui mirusio daktaro* 
Dr. Arne Meyer, vardą.

Iš užarešhiotų rekordų, ku-' ’’ 
riuos moteriškės vedė, pasiro
do, kad jos neva suteikė “priA-

iš nelaimingu motinu kelias
dešimts tūkstančiu dolerių.

Atėmusios kūdikius nuo kai 
kurių motinų Smithienė ir jos 

Į duktė juos atiduodavo už 
iLrrf i i'A i n I 1i I ■ rv t zi rv> rj 

.žmonėms, kurie savo vaikų 
Į neturi ir pageidauja auginti-

kių neatiduoda, namo užlai- 
kytojos pagrasindavo, kad

gai,” jeigu nenurims arba jei
gu nesumokės reikalaujamų 
pinigu. Tokiomis priemonė-

s

Trečiadien., gegužės 8, 1940

VAKAR CHICAGOJE

glaudą” 1.922 moteriškėms iš ni1’’ 
keliu valstijų. Tai buvo dau
giausia 
kurios 
ninems 
samdyti 
Tokios motinos sumokėdavo Oakley avenue. 
įstaigai mažą atlyginimą, apie moteriškės pareikalavo 
$5.00 ar daugiau, jeigu gale- ir pareiškė, kad kitaip neati- 
davo. bet turėdavo pasirašyti duos jai kūdikio, ši ebieagietė 

kreipėsi į teismą prašydama 
pagalbos, ir čia visas kūdikiu 

Ipirkliavimo biznis iškilo aikš- 
i ten.

Detektyvai surado,

Drąsi Motina.
Pelningas Smilhienės ir 

pinigų ligo-! dukters biznis pasibaigė, 
rąsi chicagietė,

nclurtingos motinos, jos 
kaiui uiivj'/ i i* ti i vi

arba daktarus misi J atsirado d 
ir n c vedusios inotinos., bei Dc Patie, nuo 10546 South

Kai tos dvi 
$150

tam tikrus dokumentus, kūdi
kiu beveik atsižadėdamos. c

Kaip Skriaudė Motinas, f
Kai tik motinos sustiprėda

vo, namų užlaikytojos jas pra- Smithienei ir dukteriai 
šalindavo geruoju ar piktuo- ninkavo keli Chicagos dakta- 
ju—o kūdikius pasilaikydavo rai ir kelios vaistinės, kurios 
sau- Jei tokios motinos uorė- namus aprūpindavo reikalin- 
davo savo kūdikiu atsiimti, tai gaiš vaistais ir kitomis reik- 
užlaikytojos pareiklaudavo di- menomis.
dėlės sumos pinigų. Jei neve-l Iš šio dalyko gali kilti dide- 
dusios motinos pradėdavo lis skandalas, įveliantis nenia- 
protestuoli kodėl joms kadi- žai žymių Chicagos žmonių.

Federale Valdžia
Daro Maisto Pra
monės Tyrinėjimą

Sako, Maisto Kainos Yra 
Peraukstos

Kiek laiko atgal federalės 
valdžios teisingumo departa
mentas pradėjo kovą prieš 
monopolius ir kitokias, kom
binacijas pramonėj, kurių tik
slas yra kontroliuoti kainas ir 
jas kelti arba mažinti pagal 
norą.

Valdžia padare eilę tyrinėji
mų nr jų, rezultate užvedė by
las Chicagoje prieš įvairias

firmas ir unijas, 
trauke teisman 1 
pienines 
Į Dabar 
ruošiasi 
«į kartą 
tos akys bus nukreiptos į mai
sto pramonę. Prokuratūra yra 
tos nuomonės, kad maistas di
deliuose miestuose, kaip Chi- 
cago ir New Yorkas, yra per- 
brangus. Perbrangus todėl,, 
kad stambios firmos maisto 
pramonėj ir urmo biznyj turi 
sudarę monopolį, visą biznį 
kontroliuoja ir tiek už produ
ktus ima, kiek pirkėjai gali 
pakęsti, nekeldami perdide- 
lio protesto.

Kamantinėjimui prokuratū
ra ruošiasi pašaukti apie tūk
stantį liudininkų.

, taipgi pa- 
beveik visas 

Chicagoje.
federalis teismas 

naujam tyrinėjimui. 
Chicagos grand džiu-

naiI.IIENU-aUME Teiepnoto
CHICAGO. — Mae P. Smith (po dešinei) ir jos duktė, kurios liko areštuo

tos ir apkaltintos “vaikų fanuos” užlaikymu.
—.11. ■■■ ■   .|J I ■■■ ,1 Į ■■■■■■   I — ... ....... ■■ ■■■■■■ M ■ ■■.■■■! ■■■IMI "I ■ ■■■■>1.1 —   -....................................

Jie Svėrė Savo 
Pirštus Ir Už 
Tai Gavo Mokėti

12 Metų Motina,
14 Mėnesių Kūdikis

Turi Rapcrtuoti Teismui 
Kas 6 Mėnesiai

Tos Chicagietės 
Našlės — Jos 
Pavojingos! 

f

• šiandien Springfielde įvy
ksta Illinois valstijos demokra
tų centralinio komiteto suva
žiavimas aptarimui reikalų ry
šy su prezidento nominavimv. 
ir partijos konvencija, kuri 
įvyks liepos mėnesį, Chicagoj. 
Chicagos demokratai, kurie su
važiavimą kontroliuos, žada iš
rinkti Arthur A. Sullivaną ko
miteto pirmininku. Jis yra 
Cook apskričio atstovas komi
tete.

e Du piktadariai bandė api
plėšti Merry Garden š'ok.’ų sa- 
’ę, ad. 3136 Sheffield avenue. 
Kai janitorius pasipriešino ir 
atsisakė atidaryti seifą, jie jį 
skaudžiai sumušė. Janitorius 
ten yra John Snalzer, Jr.

O Už tyrinėjimus plaučių li
gų srityj Chicagos universite
tas paskyrė Ricketts prizą Dr. 
Harold R. Reames’ui iš Wa- 
shingtono universiteto Saint 
Louise, Missouri. Dovana yra 
skiriama kasmet pasižymėju
siems mokslininkams pagerbi 
mui universiteto profesoriaus 
Howard Taylor Ricketts, kuris 
mirė “kankiniu” nuo šiltinės 
bakterijų, kurias jis atrado.

• Piktadaris pasigrobė $40 
iš register'o 
adresu 1655

ir Viduj buvo

dažnai jos įvyksta ne per auto
mobilių, bet pačių pėkščiųjų ne
atsargumą. Jei įstatymai bus 
prJmti, tai '“pėstininkai” turės 
laikytis tam tikrų taisyklių ei
nant skersai gatves, kitaip jie 
neturės teisės kabintis prie au
tomobiliais važiuojančių, jei 
įvyks nelaimė.

• Iš Michigan ežero prie 
Schiller gatvės vakar buvo iš
trauktas kūnas 65 metų Hardin 
G. Hord, Chicago, Burlington 
and Qiiincy gelžkelio k ašie- 
riaus. Jis gyveno adresu 1553 
N. Clark Street, kur buvo 
likęs raštelį, 
sižudyti.

a Vasario 
tų chicagietė
823 E. 80th Street. Kadangi 
neturėjo giminių, tai ji pada
lino $10,500 turto savo drau
gams, o likusius $25,000 pa
skyrė labdarybės organizaci
joms.e Ties 5721 Archer avenue 
trokas sunkiai sužeidė 55 me
tų Margaret Gizyh, nuo 5333 
So. Lockwcod avenue.

kad planuoja
pa
nų-

mc-1 d., mirė 75 
Margaret Mellon,

*

Reikia Būti AtsargiamBaudžia Krautuvininkus Už
Pirkęjų Apgaudinėjimą

Kai kurie “bučeriai” juo
kaudami mėgsta pasakoti, kad 
jie savo kimus “pardavė” jau 
ne sykį bet kelis, už juos ga
vo nepiažai mokėti, bet jie vis 
dar “čieli”.

Apie tai žino ir šeimininkės, 
kurios perka mėsą krautuvėse, 
kur bučerių jos nepažįsta. 
Paprastai, tokie bučeriai, sver- 
dami mėsą kartu ‘sveria” ir 
savo pirštus,—uždeda juos ant 
svarstyklių.

Jeigu sveriamas šmotas mė
sos mažas—tai pirštu spaud
žia . svarstykles lengvai, pridė
dami gal unciją ar dvi. Jeigu 
šmotas didelis—tai jau pir— 
myga svarstlykles gana stip-i 
riai ir užvaro, kariais pusę 
svaro ir daugiau. i

Kai kurie bučeriai daro lpi sevelt Road’ J1 ^vena su 
taip ekspertiškai, kad ir gud-įvais’ ____  ___
riausia šeimininkė nepastebės,! ■ ••■v* i
kad ji “perka” jų pirštus. | ĮJ316102^ liltlKOIl

Bet kartais lokių nelabai tv i » •
teisingų krautuvininkų gudry- DirbtmO S11K0 

j uscią b~s jįems atsirūgsta, štai, mie?'-|r ••
'sto svarstyklių departamentas IlOJIlieS 
kelis jų areštavo ir nutempė, 1 --------------
teisman, o miesto teisėjas Ha- lygiun
sten laisnių teisme paskyrė 
vieniems po $25, kiliems po 15
$50 pabaudos. Žemiau seka krautuvės pradės pardavinėti 
nubaustieji krautuvininkai: | neseniai išrasto dirbtino šilko

Jeivel Tea Store, 
1960 Lawrence avenue—$20.

Stanley Gondek, 4258 West; dinamas 
Augusta bulvaras—$25.

Morris Rūke n, 815
Pulaski — $50.

Frank Roti, 230 W.
—$25.

Charles Finkelstein,
Tripp avenue—$25.

Christ Paul, 4837 Elston 
avenue—$25.

Louis Matz, 60 W. Division 
street—$25.

52 metu ūkininkui Clyde M.
Ohio,

Rei-
kad 

talki-

Gaisras Sunaikino 
Lietuvio Garaža, 
Apgadino Namus

Padarė Daug Nuostolių

vakar

garažas

Apie 2-rą valandą 
ryto nuo neatsargiai 
mų degtuku užsidegė 
adresu 7042 Archer 
Iš jo ugnis persimetė
medinį triobesį tuo pačiu ad
resu, iš to trobesio persimetė 
į medinį namą adresu 
Archer avenue, o iš čia vėl į
antrą namą, adresu 5448 So. 
Nordica avenue.

Pirmasis garažas ir medinis 
triobesys buvo sunaikinti ir 
savininkui lietuviui, M. Mar
kui, padarė didelius nuosto
lius. Antrą namą, taipgi tre
čią ilgais gerokai apgadino. 
Namas adresu 7044 Archer 
avė. priklauso F. Nugarini, 
kuris jame gyvena, o namas 
ties Nordica, George Kąmins- 
kiui, kuris taipgi jame gyve
na.

Nuostoliai siekia tūkstantį

Ieško A. Lavinskio 
Giminių

Mirė Apskričio Ligoninėj.

1938 metais mažą sensaciją 
Chicagoj sukėlė žinia, kad Val- 
paraiso, Ind anoj, apsivedė 22 
metų chicagietis Frank Rota ir Park’ui iš Wellington.
12 metų mergaite Jennie Re- pabodo vienam gyventi 

inello nuo(1220 Harrison street. kia gyvenimo draugės, jis su- 
Kai pasirodė, kad mergaitė ti- manę vieną gražią dieną 
kiši kūdikio, tai daktarai spė
liojo, kad gimdymas jaunai mo
tinai bus pragaištingas.

Dabar jaunoji motina nepil- 
inai keturiolikos metų amžiaus, 
o jds kūdikis — mergaitė 
14 mėnesių, yra stipri ir 
žiai auga. ’

Teismas uždraudė Rotai 
venti su jaunūtd ' žmona, 
jis turi jai ir kūdikio užlaiky- 

' mųi mokėti po $5 kas savai-

maisto krautuvėj. 
West 79th street. 

------------------ -------------------------------klerkas ir viena 
išsirašė žurnalą, kuris specia-'pirkėja, bet jie nedrįso užpuo-

vedybiniais skelbi- likui pasipriešinti.
• Keletą dienų atgal 17 me

tų jaunuolis William Fagan pa
sivogė penkis kenus sriubos iš 

[vienos maisto krautuvės. Tei-

mais.
Park’ui krito į akį 

mas nuo “turtingos, 
našlės”. Chicagoj, jis pasiuntė 
jai laišką, ii atsakė, jis pa-l ivi«un*»vą. xv*

\ .. . i - sėjas J. Drucker dovanojo bati-siunte antrą, ji vėl atsake —’ , . .v . _ įsmę, kai jaunuolis pasiskundėir romansas užsimezgė. , ’ r. . . . ..
ttv i i-i ta i . kad neturėjo nieko valgyti p?rUžvakar ūkininkas Park 

važiavo Chicagon su savo' 
nauja meile pasimatyti ir gal 

ir^tui^ę. Pati mot’na kas šeši-mene- net prie altoriaus nueiti.
"" ’ meilė, kaip pasirodė, bylas prieš Phoenix

metų chicagietė, Nel-'priemiesč.us, reikaladamas su- 
Galub, gyvenanti ad-(mokėti 10 metų užsilikusias 

prie- 
Har- 
$37,-

skelbi- 
januos

apie 
gra-

gy- 
bet

w.

Į šiai turi išduoti t ..raportą apie Ta jo 
, savo, ir kūdikio padėtį jaunuo-jbuvo 32 
v,lių teismui, prieiOgden ir Roo-.lic Myra 

tė- resu 803 
davė jai 
Ii, $200

dienas. Gyvena ad. 1418 
Grand avenue.

Harvey miestelis užvedė 
ir Posen

ligoninė 
i chica- 
kad jai 
yra sir- 

viridans”

gegu-
didesnės Chicagos

Ateinantį trečiadienį,

adresu kojines. Tas šilkas, pagamin- 
i tas cheminiu procesu, yra va- 
______ ; “nylon”.

Ši medžiaga yra buk stip- 
South resnė ir geresnė kojinėms už 

[tikrąjį šilką, ir iš jo gamintos 
kojinės negaus “runų” taip 
greitai kaip tikrojo šilko.

“Nyloną” išrado Du Pont 
chemikalų bendrovės chemi
kai.

26lh st.

Mirė Bedirbdamas 
Savo Darže

Besodindamas gėles darže 
prie savo namo širdies ataką

Galub, gyvenanti ad-.mokėti
Wilson avenue. Park sąskaitas už vandenį. Tie 
$100 žiedui nusipirk- miesčiai ima vandenį iš 
automobiliui ir dar 

$200 šiaip norėdamas jai savo 
didelę meilę parodyti. Viso 
sudavė jai $500, ir po to nusi
vedė ją teatram

Bet jo gražiai našlei teatre 
staiga pasidarė ‘bloga”. Gal
va taip susopo, taip bloga bu
vo “apie širdį”, kad ji atsipra
šė valandėlei ir iš salės išėjo, 
paprašiusi Park’o palaukti.

Bet ji išėjo ir nebegrįžo. 
Park’as laukė dešimts milu
čių, laukė pusvalandį, ir va
landą, ir tada blogos mintys 
atėjo jam į galvą. Nuskubėjo 
jis policijos nuovadon ir iš
pasakojo savo patyrimus jam 
svetimoj ir kaip pasirodo, pa
vojingoj meilės srityj. Kas į- 
vyko, lai praeina, bet tų $500 
tai jam dabai’ pasidarė tikrai 
gaila. .

Visa laimė, kad policijai 
“gražioji, turtingoji našliuke” 
Nellie Myra Galub buvo žino
ma, kartu ir kiti panašus jos 
darbeliai su kandidatais vedy
boms. Policija ją areštavo 
suėmė du jos 'kompanionus, 
ir uždarė už belangės. Ar Park 
atgaus savo $500, tai dar neži
nia.

e Vaisių stande, prie vieš
kelio 66, netoli Lyons, nūs šo
vė 65 metų Anton Perisich, 
stando savininkas. Paliko raš
telį su žodžiais, “Sudie, sudie, 
sudie amžinai”. Perisich gyve
no LaGrange miestelyj.

• širdies ataką gavo ir stai
giai mirė Archie F. Kane, Chi
cagos detektyvų biure- leitenan
tas. Jis buvo apie 58 metų am
žiaus ir policijos departamente 
ištarnavo 33 metus. Gyveno 
ad. 517 Independencc bulvaras.

e St. Margaret 
Hammonde atsišauk a 
giečius su pranešimu, 
reikia žmogaus, kuris 
ges “streptococcus
liga. Ligoninė turi ta liga ser
gančią ligohę, 
reikia kraujo.
prie Dr. J. L. Van Drunen, li
goninėj.

• Iš automobilio, pastatyto 
ties 646 Buckingham Place va
giliai pasivogė tris dėžes su 
brangenybėmis, kurių vertė 
siekia apie $500. Automobilis 
ir pavogtas turtas priklausė Ir- 
ving Schoenholts, auksinių daik
tų firmos agentui.

• Už vogimą laiškų iš paš
to dėžučių policija suėmė 19 
metų jaunuolį Kennelh Schol- 
ten, nuo 1247 West 71st Place. 
Scholten taipgi atiminėjo pi-

tojai yra kaltinami už nelai--nigus nuo einančių į
mes, bet pasirodo, kad labai krautuves.

John

vey. Phoęnix skolingas 
869, o Posen — $10,896.

e 15 metų berniukas 
Mahcney, 2122 Flournoy st..
buvo suimtas už pavogimą 40 
balandžių iš garažo adresu 2014 
Congress Street. Balandžiai pri
klausė chicagiečiui John Miller. 
519 S. Damen avenue.

• Miesto taryba svarsto ke
lis" pasiūlymus, kurių tikslas 
yra suvaržyti ne automobiliais 
važiuojančius, bet pėkšč uosius. 
Paprastai automobilių vairuo-

ir jai skubiai 
Rė kia kreiptis

NAUJIENŲ
PAVASARINIS

Rs.

Apiplėšė Aliejaus 
Firmos Raštinę

Išnešė Seifą Su $300—$500
Trys piktadariai, apsiginkla

vę revolveriais, virvėmis ir kū
jais, įsibrovė į lTexas aliejaus 
f rmos raštinę, ties 3052 Ap

gavo ir mirė chicagietis Lester Į cher avenue. Viduj rado tris 
Bagis. Jis gyveno adresu 5930 darbininkus ir juos tuojau su- 
Warwick avenue. pančiojo. Po to piktadariai iš-

Ugniages’ų ketvirta' koman- mugė iš vietos įmūrytą, 300 
da per 40 minučių bandė velio-.svarus, sveriantį seifą, ir jį iš- 
nį gaivinti su dirbtino kvė-Jsinešė į lauke laukiantį auto

apskričio 
metų chi- 
Lavinskis. 
mažai ką

Amerikiečiai Valgo 
Permažai Mėsospančiojo. Po to piktadariai iš-Andrew 

ir ligoninė 
žino. v Spėja, kad jis 
adresu 861 Milwaukeė 
ir kad gal buvo len-

PIKNIKAS
virė

Ash-

■ ir it; u

' monės ž&stis nežinoma. svarus.

pavimo aparatais, bet; jų pa
stangos ėjo veltui.

Užsiėmimu Bagis buvo
jas. :

LIBERTY GROVE
DARŽE

WILLOW SPRINGS. ILLINOIS 
83 IR WILL0W SPRINGS ROAD

Įkalino Du Už Moti 
nos Ne užlaikymą

Už motinos neužlaikymą ap
skričio teisėjas Fleming kalė
jimu -nubaudė du chicagieČius 
John Pairitz, 52, nuo 6953 Shc- 
ridan Road, ir jo brolį Paul 
Pairitz, 61 metų amžiaus.

Jų motina Rose Pa’ritz, gy
venanti adresu 1960 Fargo 
avenue, yra 87 metų amžiaus. 
Jie tol turės sėdėti kalėjime
kol nuspręs, kad abu gali mo-’Jį nuvežė apskričio ligoninėn 
tiųą užlaikyti. Jie aiškinosi tei-jir ten jis mirė neatgavęs są- 
sčjui, kad neturi darbo.

Užvakar vakare 
ligoninėje mirė 63 
cagietis 
Policija 
apie jį 
gyveno 
avenue,
kas, o gal lietuvis.

. /

Policija ieško velionio gi
minių. Kreipėsi aukščiau nu
rodytu adresu, bet ten niekas 
apie Lavinsiu žinių neturėjo.

Rado Be Sąmonės Gatvėj.
Apskričio ligoninėj vakar 

mirė kitas nežinomas žmogus, 
apie 50 metų amžiaus. Policija 
atrado jį gulintį be sąmonės 
gatvėj, ties 2500 West 21st st.

Alinėj ties 12’55/ North 
avenue buvo suimtas 51 
chicagietis Charles Carr, 
East 41st Street. Jis tu- 
“pinigų” fabriką ir jame 

25 centines

mobilį. Seife buvo tarp $300 
ir $500.

Viduj užtikti ir supančioti 
darbininkai, buvo Frank Grze- 
ski, 3609 Marshfield avenue, 
Jonas Plecko, 2849 Farrell 
avenue, ir Arthur Schulz, 3022 
Broad street.

Chicago Carton Company 
fabrike, adresu 4200 So. /Pu-' 
lasJci^Road, staigiai ttiire 
mėtų darbininkas, Aleksandr^Hsvarus mėsos į metus. Argen- 
Smith. Jis buvo 68 metų am-jtinos gyventojas — gi suvalgo 

svarus, newzealantis — 
205

“Dietoj Trūksta Lygsvaros”
Amerikos Mėsos Pramonės 

Institutas vakar pradėjo agita
cijos kampaniją laikraščiuose 
ir žurnaluose, ragindamas ame 
rikiečius valgyti daugiau mė
sos. Sako, didesnis mėsos var
tojimas įneš daugiau lygsvaros 
į dietą ir padarys ją ir svei
kesne ir maistingesne.

Instituto žiniomis amerikie
tis vidutin’ai suvalgo apie 137

' —ĮVYKSTA—

Gegužio 26 d

land
metų
1051
rėjo
gamino netikras
monetas. Per dieną jų išpla
tindavo už $25.00.

1937 metaisCarr jau ..atliko ( 
metų bausmę Leavenworth ka- ž’aus ir gyveno adresu 855 S. t326 
Įėjime už pinigų padlrbiiisji- Wolcott avenue. Mirties prie-j 321 svarą, o australietis —
mą




