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Cities where Noris rD.e,AM ic
landed by parachute f ,

• Groningen

ftarlmgen Outch jrepulie atfemptcc
ĮĮ landings by Non planas

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

VĖLESNIEJI PRANEŠIMAI

Vokiečiai sakosi pusę Holandijos 
užkariavę

at major airdromes .

BRUSSELS, Belgija, geg. 12. keletas sviedinių sudaužo iv 
— Per paskutines 48 valandas stipriausias kulkosvydžių ir pa- 
vokiečių lėktuvai pakartotinai trankų guštas (pillboxes), taip- 

. bombardavo Brussels, Belgijos gi “slaptasis ginklas”. šitas 
sostinę. Del nuolatinių atakų ginklas greitai suparalyžuojąs

išsi-Belgijos valdžia ketina 
kraustyti iš Brussels. 

—x—x—x—
BRUSSELS, Belgija, geg. 12. 

—Sekmadienio pranešimai kal
ba, kad Belgijos kariuomenė 
traukiasi atgal — į antrą apsi
gynimų liniją, spaudžiama Vo
kietijos armijos. Vokietijos lėk
tuvai terioja Belgijos teritoriją 
tarpe Brussels ir Antwerpo. ši
toj teritorijoj vargiai beliko 
miestas ar svarbesnis punktas, 
kurio naciai neužgavo. 

-- X-- X---X--
BERLYNAS, Vokietija,

12. — Vokietijos karo komuni-1 sparmo naciams. Sąjungininkų 
kalas sekmadienį sako, kad na-'oro pajėgos esančios kur kas 
cių karo mašina rieda per Ho-1 menkesnės nei vokiečių. (Ten- 
iandiją nesulaikoma šiaurės ju
ros link.

Kelią naciams skina milžiniš
kos bombos, mėtomos iš lėktu
vų, galingos kanmlės^ Įjūrių

svarbiuosius punktus stipriose 
tvirtovėse.

geg.

Vokietijos armija jau prak
tiškai užėmusi pusę Holandijos, 
sako nacių pranešimas. Nacių 
kariuomenė pasiekusi šiaurės 
jurą ties Harlingenu. Be to, vo
kiečiai parašiutininkai užėmę 
Bangos ir Rotterdamo aerodro
mus.

Iki šiol,x* sako vokiečiai, jie 
nesutikę ne holandų, ne sąjun
gininkų bendrai kiek stipresnio 
pasipriešinimo. O ir sąjunginin
kų lėktuvai neparodę jokio at-
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rtAUJtENtr-ACME Teleohoto
Belgijos, Holandijos ir Luksemburgo žemėlapis. 

Prieš tas valstybes Hitleris pradėjo žaibo karą.

BELGRADE, Jugoslavija, ge
gužės 12. — Gaunami prane
šimai, kad Italija ir Rusija ve
da derybas Balkanų neutralu
mo klausimais.

-----X----- X----- X-----

LONDONAS, Anglija, geg? 
12. — Reuters žinių agentūra 
sako: sekmadienį sąjungininkai 
nušovė daugiau nei 100 Vo
kietijos lėktuvų Belgijoje.

---- X-----X-----X-----

LONDONAS, Anglija, geg. 
12. — Kautynėse sugadinta 
Rotterdamo (Holandi jo j) van
dens sistema. Parupinimas van
dens 600,000 gyventojų nutrau
ktas.

— Vokiet.ja sekmadienį praneša, kad jos kariuomenė už
ėmusi Holandijos šiaurės dalį ir pasiekusi jurą lies Harlin- 
genu.

— Vokietijos kariuomenė, nuleidžiama parašiutais Holan- 
dijoje, Belgijoje ir net Francuzijoje, esanti parodyta tų šalių 
kareivių uniformomis, arba civilais ir net moteriškais drabu
žiais. Francuzija įsakė šaudyti šitokius aps.’maskavusius vo
kiečius be atodairos.

— Sąjungininkų pranešimas sekmadienio vakare sako, kad 
franeuzai ir britai jau pasiekė Belgijoje tas vietas, į kurias ver
žiasi vokiečiai. Naciai sulaikyti ir kai kuriuose punktuose nu
stumti atgal.

— Vokietijos karo komunikatas sako, kad jau visas Luk- 
semburgas yra nacių rankose.

— Berlyno pranešimai kalba, jogei Vokietijos armijos esan
čios tik 45 mylių atstumoje nuo Brussels, Belgijos sostinės. Ta
čiau karo korespondentai akcentuoja, kad vokiečių veržimąsi 
i Belgiją neina taip sklandžiai, kaip kad naciai tikėjosi.

— Vokietijos kar.uomenė atakavo 40 mylių ilgio fronte Ma- 
ginot liniją. Dideles Vokietijos kariuomenės spėkos atgabentos 
į Šveicarijos pasienį.

ATIDARĖ NEW YORKO PASAULINĘ 
PARODĄ

ka turėti omenėje, kad šituos 
pranešimus išleido Vokietija. 
Labai gali būti, kad nacių lai
mėjimai juose perdaug padidin-

CHURCHILL SUORGANIZAVO NAUJA 
MINISTERIŲ KABINETĄ

KABINETAN ĮEINA KONSERVATORIAI- DARBIEČIAI 
IR LIBERALAI

ROTTERDAMDEGA: POLICIJA GAUDO 
NACIŲ ŠALININKUS

ROTTERDAM, Holandija, ge- cijų ir nuo namų atostogų, 
gūžės 12. — šeštadienio vaka
re Rotterdam

šeštadienį Holandijos valdžia 
re Rotterdam degė keliuose atidarė didžiuosius šalies tven- 
punktuose. Tarp ko kita degė į kinius. Vanduo perskrodė šalį 
puošnusis Holandijos pasažieri- į dvi dalis. Vokiečiams, norint 
nis laivas Statendam.

Vokiečiai pirmose
toliau briautis į Holandiją, teks 

atakose (ne tik ginkluotas Holandijos 
se penktadienį užėmė pozicijas jėgas nugalėt1, bet ir vandens 
Maas upės dešiniajame krante, barjerus įveikti.
Iki šeštadienio vakaro naciai 
nestengė už'mti naują pozi
cijų. Bet matomai nestengė nė 
holandai vokiečius išmušti iš 
jų pozicijų.

Pačiame mieste policija >gau- „ ______
dė hitlerininkus. Dalykas toksinai, tuo budu stengdamiesi pa- 
kad šen ir ten m'este hitleri- įkirsti gyventojų ūpą ir sude- 
ninkai apšaudo Holandijos ka- moralizuoti civilinių gyventojų 
riuomenę iš privačių reziden-' darbus.

Naciai mėtė bombas į Am
sterdamą, didžiausią šalies mie
stą. 40 civilių gyventojų už
mušta ir daugiau nei 30 sužei
sta. Nacių lėktuvai atakuoja 
Holand jos miestus pakartoti-

LONDONAS, 
12. —- 
tani jos premjeras, paskelbė su
organizavęs naują ministerių 
kabinetą. Kabinetas susidaro 
kaip ir iš dviejų dalių. Maža
sis kabinetas, arba karo kabi
netas, susideda iš penkių na
rių. šitame kabinete yra pats Į laivyno 
Churchill, kaipo premjeras ir 
krašto apsaugos ministerių; bu- ministeris; 
vęs premjeras Chamberlain, ta
rybos prezidentas; darbietis 
Clement Attlee, didžiojo ant-• blausias vietas naujoj Britani- 
spaudo globėjas (Lord Privy. jos ministerijoj.

DONAS, Anglija,, ge«f. Seal); užsienių^ reikalų sek re- 
NVtyston Churchill, Bri-( torius Halifax, ir ministeris be 
premjeras, paskelbė su- portfelio Arthur Greenwood 

(darbietis).
Į platųjį ministerių kabine

tą, be pirmųjųi* penkių, įeina: 
A. V. Alexander, (darbietis) — 

ministeris; Anthony
Eden, konservatorius — karo 

Archibald Sinclair, 
liberalų vadas — oro. ministe
ris. Tai yra asmens užimą svar-

VOKIEČIAI PAĖMĖ STIPRŲ BELGIJOS 
FORTĄ

SLAPTAS VOKIETIJOS GINKLAS PAVARTOTAS PRIEŠ 
TVIRTOVĘ

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
12. — šeštadienį popiet Vokie
tijos kariuomenė paėmė Eben 
Emael — vieną stipriųjų Bel
gijos fortų, apsaugančių Liege 
miestą. Vokietijos pranešamas 
sako, kad nacių lėktuvai sunai
kino belgų apsigynimus forte, 
paskui “slaptas Vokietijos gin
klas” padėjęs sulaikyti forto 
garnizoną iki atvyko Vok’eti- 
jos sausumos kariuomenė. Gar-

Bizonas iš 1,000 vyrų pasidavė 
naciams.

Ryšium su šito forto paėmi 
mu keliamas klausimas, ar tas 
“slaptas vokiečių ginklas” yra 
karo pabūklas, apie kurį pri- 
s minė Hitleris kalboje pasaky
toje 1939 metais Dancige.

Kiti šeštadienio pranešimai 
sakė, kad vokiečiai sunaikinę 
tarp 300 ir 400 priešų lėktuvų, 
kurie buvo laikomi aerodromuo
se, ir nušovę 23 priešų lėktu
vus.

Sąjungininkai ata 
kavo Esseną(ihu agai ir apiei.nkei fede 

>r« biuras šiai dienai pra
ša fa . . - ’
Giedra; vėsiau; vidutinio stip

rumo ir apistipriai šiaurės va
karų vėjai; saulė teka 5:32 v. 
r., leidžiasi 8:00 v. v.

LONDONAS, Anglija,
12. — Sąjungininkų lėktuvai 
atakavo Esseną, Vokietijoje, 
kur randasi garsiosios ■ Kruppo 
amunicijos ir karė pabuk’ų 
įmonės

geg.

IM

Sąjungininku ka 
riuomenč dar žy 
giuoja i Belgiją

LONDONAS, Anglija, geg. 
12. — Vokietiia penktadienį 
užpuolė Holandiją, Belgiją ir 
Luksemburgą. Tą pač’a dieną 
Britanijos ir Francuzijos 
riuomenė pradėjo žygiuoti į 
pultas šalis.

Francuzijos kariuomenė
kaujasi su vokiečiais Luksem- 
burge. Kitos sąjungininkų ka
riuomenės dalys stumiasi to
liau, ir kariuomene žygiavo ho- 
landams ir belgams pagalbon 
visą penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį.

Patarė laikraščiams 
susilaikyti nuo per
daug džiugių prane

šimų

ka- 
už-

jau

PARYŽIUS, Prancūzija, geg. 
12. —- Francuzijos valdžia įspė
jo spaudą, kad geriau bus per
daug neakcentuoti džiugių pra
nešamų ir nedaryti perdaug 
optimistiškų komentarų. Vietoj 
to valdžia patarė greičiau 
kti ir stebėti konkrečius 
tus.

lau-
fak-

Holandai atsiėmė 
miesteli iŠ vokiečiu

Z ------X-----X-----X-----

LONDONAS, Anglija, geg. 
12. —: Keletas šimtų nacių pa
rašiutininkų nuleista naktį į 
sekmadienį Brusrels priemies
čiuose. Vokiečiai suimti ir ar
ba nušauti.

Naciai skelbė sunaikinę

X-r—X---- X-----

BERLYNAS, Vokietija, geg.
12.
300—-400 sąjungininkų lėktuvų
šeštadienį. Gi sekmadienį jie 
sakosi sunaikinę dar apie 300 
priešų lėktuvų.

Padėjo naujas minas 
Norvegijos pakraš

čiuose
gegLONDONAS, Anglija, 

12. — Admiralitetas pranešė, 
kad naujos minos padėtos Nor
vegijos pakraščiuose. Jų zona 
eina daug maž nuo Bergen uo
sto 
gal 
nos

iki Namsos. Ate’ty britai 
nebcskelbs, kur naujos mt- 
tapo išmėtytos.

Susirūpinę Holandi
jos Indiją likimu
TOKIO, Japonija, geg. 12’. — 

Japonijos užsienių reikalų mi
nisteris Ari ta pereitos savaitės 
gale pakvietė pas save kariau
jančių šalių atstovus ir įspė
jo juos, kad Japonija nori, jo
gei Holandijos 
pasiliktų tokia, 
iki šiol. .

Indi jų padėtis 
kokia ji buvo

va’stybės sek-

NEW YORK, N. Y., geg. 12. jmėjras La Guardia ir kiti aug- 
— Pereitą šeštadienį atidary-^šti valdininkai. Parodoje atsto
ta antrai vasarai New Yorko ' vaujamos 
pasaulinė paroda. Ji tęsis iki 
spalio 27 dienos.
' Atidarymo iškilmėse dalyva
vo New Yorko valstijos guber
natorius Lehman, New Yęrko

50 tautų, jų tarpo 
Hitlerio nuteriot-os ir terioja- 
mos čeko-Slovakija, Lenkija, 
Danija, Norvegija, Holandija 
ir Belgija. Nedalyvauja sovie-

KOMUNISTAI KEIČIA “FRONTĄ”?
VADINA NACIUS “HITLERIO BANDITAIS

NEW YORK, N. Y., geg. 12.1 * Komunistai žodž o nepratari
— Kažin, ar tik Hitlerio ir 
Stalino “medaus mėnuo” nepa- 
s'baigė? Ar tik komunistai ne
keičia savo fronto? Tokiems 
klausimams yra pagrindas.

Pereitą šeštadienj komunistų 
dienraštis “The Daily Worker” 
išėjo su stipriu smerkimu Vo-' 
kietijos nacių.
riuomenę, užpuolusią Holandi- ir Luksemburgan. Taigi kėlią
ją, Belgiją ir Luksemburgą, mas klaus’mas: ar Stalinas ne- 
komunistų dienraštis vadina pradėjo sukti kiton pusėn — 
“Hitlerio banditais”. i tolyn nuo Hitlerio?

be Maskvos leidimo. Dabar gi t naciai vadinami net banditais.
i Be Maskvos žinios Amerikos 
komunistai nedris darvti toki 
išs’šokimą prieš savo buvusius 
draugus hitlerininkus.

Kitas dalykas: Londono ra- 
jdijas pagavo Maskvos praneši
mą, kuris smerkia nacių jsi- 

Vokietiios ka-(veržimą Holandijon, Belgijon

Neutralios šalys 
siunčia auksą Į 

J. Valstijas

P r e z. Rooseveltas 
smarkia brutalia— fc'

nacių spėką

Sąjungininkai ata
kuoja Vokietijos til
tus ir geležinkelius

LONDONAS, Anglija, geg. 
12. — Oro ministerijos prane
šimas šeštadienio vakare sako, 
kad sąjung’ninkų lėktuvai ata
kavo Vokietijos tiltus per Rei- 
M(ą ir nacių kariuomenės kon
centravimo punktus Reino sri
ty.

AMSTERDAM, Holandija, 
geg. 12. — Po keturių valandų 
mūšio holandai išmušė vokie
čius iš miestelio Mill, kuris yra 

t dešimtį mylių nuo rubežiaus, 
Holandi joj e.

Bendrai Holandijos kariuo
menė traukiasi atgal, į, stipres
nes pozicijas. Bet holandai 
skaito, kad jų pirmas pasiprie
šinimas atsiekė tikslą: jis da
vė galimumo Holandi j ai ap
semti tam tikrus plotus vande
niu.

Haagoje ir kituose miestuo
se policija susidūrė su nauju

Washingtone 
retorius Hull taipgi įspėjo ki
tų šalių atstovus, kad Jungt. 
Valstijos nori palaikyti senąją 
Holahdijos Indi jų padėtį.

Holandijos atstovybė Wa- 
shingtone paskelbė, kad jos vai 
džia pakvietė Britaniją ir Fran- 
euziją kartu su holandas ap
saugoti Holandijos Vakarų In
diją. /

WASHINGTON, D. C., geg. 
12. — Prekybos departamentas 
paskelbė, kad balandžio mėne
sį, po Vokietijos užpuolimo Da
nijos ir Norvegijos, neutralias 
Europos ir kitų pasaulio dalių 
šalys atsiuntė į Jungt. Valsti
jas didelius k'ekius

Švedija atsiuntė 
000,000, Šveicarija 
000,000, Holandija 
su viršum, Italija $16,000,000. 
Bet daugiausia aukso atsiuntė 
j Jungt. Valstijas Britanija ir 
jos dalys — viso apie $250,- 
000,000.

aukso.

WASHINGTON, D. C., geg. 
12. — Belgijos karalius Leo
poldas pasiuntė prez. Roose- 
veltui pranešimą, kad Vokieti
ja užpuolė Belgiją ir kad Bel
gija ginsis nuo užpuolikų kaip 
įmanydama.

i Prez. Rooseveltas atsakė, jo-
ap.lc Jungt. Valstijų gyventojai

jis, prezidentas, smerkia na- $3,000,000 . . .. .....v ’ ’ cių invaziją, yra pasipiktinę
; nacių žygiais ir tikisi, kad ga

ilų gale Belgija sulaikys agre
siją ir apgins savo nepriklau
somybę.

Susidaužė trauki 
niai, 50 žmonių 

sužeista

Daugiau pinigų J.
Valstijų apsaugos 

reikalams

NEW YORK, N. Y., geg. 12.
— Organizuojamas ‘komitetą^, 
Holandijos geperalaus konsulo pavojum — vokiečiais, J^urie, Yorko 
New Yorke vadovybėje, Hdlan- apsirėdę civiliais drabužiais^ N. Y., 
dijos prekybinio laivyno opė- mėgina pulti holandų kuriuo-kiniu^ 

menę ir policiją, iš užnugario: sta.racijoms tvarkyti.

M

WASHINGTON, D. C., geg.
12. — Į keletą dienų prez. Roc- 
seveltas, manoma, prašys kon
gresą paskirti daugiau fondų 
krašto apsaugos reikalams, gre- 

Endicott, ta jau asignuotų 2 bilionų do 
susidaužė su kitu trau- lerių. Ir kongresiniuose sluog- 
Apie 50 žmonių sužei- sniuose kalbama, kad prašomi .

■ pinigai bus asignuoti.

NEW YORK, N. Y., geg.
— Erie geĮežinkelis 
kad traukinys vežęs 
Machines samdinius 

parodą iš

12. 
praneša, 
Business 
į New

i*?* mrmnir'iČKŽi

“Naujienų” Pinigų 
Siuntinio Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto Iki 1 vai. po
piet. •
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St. MiŽčikąs-žiemys.

Rumunija antjedupės krašto...
(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA)

(Tęsinys)

6. Rumunija žandaro Rolėje
Kuomet prasidėjo Pasaulinis 

karas, Rumunija buvo sutarti
mis ir giminyste susirišus su 
Vokietiją. Senas Rumunijos ka
ralius nenorėjo savo pažadų iš
pildyti karui prasidėjus ir pasi
uko visgi neutralus kurį laikų 
nutaręs geriau pasipelnyti is 
kariaujančių valstybių pardavi
nėjant jiems savo grudus bei 
naftų. Antra, Rumunijai buvo 
pavojinga kariauti su vokiečiais 
prieš. Santarvę, turint už savo 
pečių galingų Rusiją.

Santarvininkams Rumunija 
nebuvo svarbi kaip karinė pa
jėga, kuri galinti suvaidinti žy
mių rolę, bet jai buvo svarbu 
Rumuniją įtraukti savo sųjup- 
gon dėl dviejų aplinkybių, bū
tent: 1) kad vokiečiai negautų 
Rumunijos kvieč.ų ir jaustų 
dar didesnį maisto trukumų; 2) 
per Rumunijos teritorijų nu
kirsti kelių vokiečiams į Turki- 
jų, kurį veik skailė karo pra
džioje neįmanomu padaryti iš 
Graikijos pusės, kur vėliau mė
gino išsodydami kareivius Ga- 
lipolio pusiausalyje iš kurio vis
gi turėjo pasitraukti.

Ir todėl santarvininkai visa

Cor. 63rd and Justine

BERGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS ‘n,a

inalevtj. »1ent| popieriam* Ir langrų fltefdfi. 
Ateikite j didžiąją krautuve prie Justine 
gatvės kampo ir įraukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdine knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvam* Budžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtls. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrintuoju dykai 
PRISTATYMAS PYKAI

EKH-A-llee virtam* žibanti baltu ir visos 
naujausios spalvos ‘virtuvėms ir maudy
nėm maleva.
Kss-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal Ess-A-ltee 4 
valandų varnišas gerai dėvisi ir ncsiač- 
mėja baliui vandeny. $ K

GALIONAM * • ■ V V
Popierių Vąlyklls arba H. R. >1. po (>o 
Atdara antradieniais, ketviriad. ir Šešta

dieniais iki V P. M.
Tel. PitONPKVr 3M0

darė, kad Rumunija įsiveltų į 
ikarų prieš vokiečius. Šiame rei
kale labai daug padėjo to laiko 
ministeris pirmininkas Bratia- 
nu ir karalienė Marija, dabar
tinio Rumunijos karaliaus mo
tina, kuri buvo anglų kilmės.

Po ilgų derybų, anglams pa
sižadėjus pirkti tiek pat prekių 
Rumunijoje, kiek pirkdavo vo
kiečiai ir pažadėjus atiduoti ru
munams karų laimėjus Transil
vaniją, Rumunija 1916 m. pus
valandžiu prieš karo paskelbi
mą, puolė rugpjūčio mėn. Tran
silvaniją ir dvi savaites gan pa
sekmingai kariavo, nes austrai 
buvo šiam siurpryzųi tinkamai 
nepasiruošę. Ret greitai vokie
čiai susigriebė ir įvertinę grę
siantį pavojų pasiuntė keturias 
divizijas su gen. Makenzenu 
pryšakyje ir į tris mėnesius Ru
munija buvo sumušta ir nusi
gandus paprašė taikos pasižadė
jus ateityje visas prekes ir naf
tą bei kviečius pristatyti tik Vo
kietijai ()<o Hitleris iš rumunų 
ir šį kartą reikalavo ir leberei- 
kalauja). Rumunijos karališki 
turtai buvo išvežti paskubomis 
į Rusiją, kur juos užtiko Ru
sijos revoliucija ir, aišku, jų 
bolševikai niekad rumunams 
neatidavė.

Pasitraukus rumunams iš ka
riaujančių valstybių tarpo, Ru
munijos viduje papūtė nauji ve
jai, visi virto didžiausiais vokie
čių šalininkais ir kasdien vyko 
prt š rusus, ąnglųs ir prancūzus 
nukreiptos demonstracijos.

Bet vokiečių militarislų sbatas 
plyšo prie Verduno ir prasidėjo 
katastrofa, kuri baigėsi revoliu
cija Vokietijoje. Rumunija, pa
remta prancūzų artilerija ir va
dovaujama jos karininkų, ver
žiasi su savo kariuomene Aus
ti ijon, Transilvanijon, Bukovi- 
non, Banatan, Bulgarijon visur 
malšindama revoliucinį judėji
mų ir grobdama niekieno negi
namas teritorijas. Pasinaudo
jus Rusijos revoliucija ir ten 
siaučiančiu pilietiniu karu, grie
bia Besarabiją, kur ištisus me
lus degina, tęrioja, žudo, kad 
su šaknimis išrauti kiekviena 
laisvės troškimų, atgrasinti am
žiams Besarabijos yals.tietį rci-

SS
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Wilhejmina, Holandijos karali.epė, į kurios,valstybę 

įsibriovė naciai. ’
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kalanti dvarininkų žemių. Nesi
skaito ųci su Sįątul-Cereii (taip 
vadinos Besarabijos seimas), 
kuris viešai pareiškė norą pri
sijungti prie Rumunijos ir ku
riuo remiantis Rumunija šian
dien operuoja. Tuo laiku jau jė
gą sprendė viską ir nebuvo 
svarbu kažkokį atstovai, kurio 
gali pąreikalaųti reformų, ku
rių Rumuniją negalvojo teikti.

Apsidirbę su Besarabija ir at
plėšę gabalus žemės nuo buvu
sios Austro-Vengrijos imperijos 
bei Bulgarijos, nutarė tuojau

daliųtį grobiu, kyšiais ir tarp ’ apsidirbs su jais ir prasidės lai
davęs peštis. Prasidėjo iš karto 
tyki, vėliau vįs kruvinesnė ko
vą tąrp pąčių reakpinių parti
jų, kurių kiekviena būdama la
ba j ‘‘tautiška” pradėjo ieškoti 
pagalbos ne liaudyje, iš kurios 
galėjo laukti tik 
mirtinos kovos, bet pas užsie
nio valstybes. Susidarė du fron- 
tai vokiškas ir prancūziškas, 
Kurįų tarpe sėdi pats rumunų 
karalius Karolis prisilaikyda- 
iųas. senos taisyklės: skaldyk ir 
valdyk! Kuomet mato, jog vieni 
pakyla aukščiau ir jaučiasi 
Rankamai pajėgus, Karolis su 
si deda su silpnesniais, juos 
siundo ant galingesniųjų ir 
sidįrbęs su jais, greitai persi
metą prie nugalėtų, kad vėl 
ąnups užsiundyti prieš savo va
karykščius draugus. Bjauresnės 
dviveidės politikos negalima 
rasti kitur, jeį neskaityti Stali
ną, kuris taip pat ųiekąd ne
pasako aiškiai sąvo nusistaty
mo ir dargi supratęs, jog opo
zicija pataria teisingai ir lik to- 
kįu kę|įu reikia eiji, pirmą ap
kaltina opoziciją išdavikiškume, 
kontrrevojiucijpje, įšžudo, su
sodiną kalėjimai! ir vėliau pats 
nueina tuo keliu, bet tuo jau 
parodęs, jog jis kitonišku keliu 
nuėjo, negu opozicija patarė, 
nors k^pijuote nukopijavo anų 
mintį.

Abudu, Stalinas ir Karolįs ga
li paduoti viens kitam ranką, 
nes abudu, savo dviveidiška po
litika veda savo kraštus prie 
katastrofos, kuri gali bu|i tik

mingesnė era šiems kraštams.

7. Mažumų Klausimas 
Rumunijoje.

Pirui, negu kalbėti apie ma
žumų klausimą Rumunijoje

pašaipos ir

pa-

uz- 
ap-

čių rumunų kilmę.
Jau anksčiau, ka.būdami apie 

Rumuniją bendrai, šiek tiek šį 
klausimą palietėme, bet šį kar
ių truputį plačiau pakalbėsime.

(Bus daugiau)

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

TeL YARDS 0994 
Aitrad., Ketvirtad. Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

CRANE COAL COMPANV 
5332 So, Long' Aventię 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
FOCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkiu išimta Perkant $7-65
5 tonus ar daugiau .........    * ■
PETROLyĘUM CARBOH COKE $7,75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ ■ *

Sales Tax ekstrą.

KNITTED BEDSPREAD - PATTERhj 2?9O 
No. 22(X> — Mėgsta Lovos kąpu. 
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I NAUJIENOS NEEDLECRAFT D£PT., Nq. 2290
| 1739 So. Halsted St, Chicago, Ql.

| Cią Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No__ _____ — |

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

ropos žandaro rolę ir pirmiau
sia puola Vengriją,' kur buvo 
susikūrus Belą Kunui vadovau
jant Sovietų respublika. Bet 
pirmos kovos gan nelaimingai 
rumunams sekėsi ir kas žino 

X

kas tuomet butų buvę, jeigu ru
munams į pagalbą butų neatė
ję dar cekoslovakai bei butų nc- 
atsigavus vietos reakcija, kurie 
kartu susidėję paskandino krau
juose Vengrijos revoliuciją įr 
Rumunijos kariuomenė, kajp 
didvyrė grįžo nainon išgelbėjus 
Ccntraljnę Europą nuo raų(|o- 
ųojo pavojaus ir leisdaųią ątsį- 
gauti ne kažkokiai demokrati
nei valdžiai, bet monąrchistąms, 
nors ir be karaliaus soste. Kaip 
užmokestį ųž šį savo žygį ru
munai pasiėmė ne tik kai ku
rias provincijas, bet nepalikę 
nei vieną vagopą, nei vieną ma-r 
šiną, viską pai-sigabeno nąpion 
(kaip bolševikai Vilniuje).

Užimtuose kraštuose, kuriuos 
gyrėsi atvadavus iš Vengrijos, 
elgėsi žiauriausiai, daug žiau
riau, upgu okupante Jeisdąm.i 
sauvaliauti valdininkams ir y- 
Įiąč smarkiai persekiodama bet 
kokį darbininkų judėjimą bijo
dama, kad revoliucinė dvasia 
nepersimestų į krašto vidų.

Dargi 1923 ni. kuomet gimė 
taip vadinama “Geležinė Gvar
dija”, ji buvo pirniiąusia pa^ 
siųsta į užimtus kraštus prakf 
tikuotis laųgų daužyme, h^gink- 
lių gyventojų užinušinėjirp'e, 
krautuvių plėšime jr 1.1. Tai bu
vo tikrus vąpdaly žygis, kuria
me dalyvavo apie keli tukstan-? 
čiai studentų — pramuštgalvių, 
kurje važiavo ekstra traukiniais 
ir sustodavo kiekvienoje stoty: 
j e pą rodyti savo galybę, šis žy-r 
gis vyko per Transilvaniją, Bu? 
koviną, Besarabiją ir kitas pro? 
vincijas kur tik jautėsi įlėkiau? 
žados.

Ir policija, s kuri moka masi? 
nes bylas ruošti ir įžiūrėti pra
sikaltimą ten, kur jo nėra, šį 
kartą kiekvieną kartą pasivė
luodavo atvykti į studentų plę 
šlamu krautuvių vietą ir gar

Mrs. A. K. JaRUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and M1DW1FE 
>630 S. VVestern av. 
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Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

AKIU SPECIALISTAI

į DR. STRIKOL’IS
: lydytojas ir Chiruni i
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVL
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki i

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: YARDS 4787

Namų Tek: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’b

arti 47 Street
Telefonas YARDS 2246

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. BRUNU J.
ZU BRIČKA S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

/akavo, trečiadieniais ir sekniadie 
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

-----Į------------------- ----—  —-
U

bingi Rumunijos bajorų sųnųs 
galėjo sauvaliauti be baimes.

Dpja, šią žandaro rolę rumu
nai turėjo greitai baigt, nes vi
sos reakcinės jėgos, supuvusios,1 tuo naudinga, kad abiejų kraš- 
korumpųotos, pradėjo nepasi- tų liaudis netekus kantrybes

DR. A. JENK1NS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

DR. VA1TUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaig:mo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolire] 
rengia teisingai akinius. 1 
įtikimuose egzaminavimas daromas 

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

Nedėlioj pagal
Daiigelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

ystę. Pri- 
isuose at-

Kreivos akys

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7298.ryto iki 8 v 

sutartį.
akys atitaiso

)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR piDtlAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
; ' DIENĄ IR NAKTĮ

Visį Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitsige Avė.
44^7 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite huuni radlo programų Anfrądlenio Ir šeštadienio ryt-

m POVILU iALTIMIERU.
S ... e

Laidotuvių Direktoriai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yards 1829
Pritaiko- Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

v/aianaos—1—4 po pietų. 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

KITATAUČIAI

>

ALBERT V. PETKUS
47Q4 So. VVestern Ąvenue Phone Jbafayette 8021

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį 
t 

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOJE MIESTO 
DALYSE

lUtiaiiMiaaiiiaaaiiittiiiiiaiitiiaiii

LACHAWICZ IR SUNųF ” 
2314 VVest 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Teį. Pullman 1279

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių
Asociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Litpanica Avenye Phone Yards 4908

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

J. LIULEVIČIUS i
4.348 S? ęaliforpią Avenue Phone Lafayette 3572
r  ■«■***  ---------s—» : .'1. t

P. J, RIDIKAS
3354 Su. 4alsted St^ęęt YARDS 1419

I. J, ZOLP Phone Yards 0781
1646 West <6th Street

S. P. MAŽEIKA
3319 J.itųąnicft Avenyę

■ 11 ....................... ■

Yąrdš 1139
Yards 1138

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 
Sercdomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenuc

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. PulsiĮcki LeVan
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield BJvd.
Cor. Damen. Hemlock €699

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namu Rnin«wicir

Tel. YARDS 3144
VALANDOS: Nuo 11 ,ki 12. 2 ik 

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

Šventadieniais:', 11 iki 12 

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Ąkipius Pritąikn 
3343 S. HALSTED ST.

i

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 ik) 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
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 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS €818
Ketvirtadieniais ir Sektnadiemais- 

pagal sutarti

ADVOKATAS 
7 'So. Dearborn 

Room 1230 
Ofiso tel. CENTRAL 

Namų Tel.—Hyde Park

st
1824
3395

CHARLES E, ZEKAS
Attorney-a t-Law 
Chicago, Illinois 

SUITE 1701
SO. LASALLE STREET 

Randolph 0331
Naujoj vietoj 

OFFICE
7019 S. ARTESIAN AVĖ. 

Henilock 1940
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APIE VISKĄ PO 
TRUPUTI

lie-

su 
lu-

Jau Prasideda 
Išvažiavimai— 
Piknikai

Su gegužės 12 diena Pitts- 
burghe ir kai kuriose apylinkė
se jau prasideda lietuvių išva
žiavimai, nes jau šiek tiek oras 
atšilo ir medžiai pradeda žydė
ti ir vilioti į laukus tyro oro 
pakvėpuoti.

Gegužės 12 d. įvyksta Lietu
vių Ūkio (Lithuanian Country

Gandai
Šiais pasaulio neramumo lai

kais tenka visur susidurti su 
visokiais gandais, kurių nesto- 
kuoja ir musų Pittsburgho 
tuviškoje padangėje.

Aną dieną teko susitikti 
senu savo pažįstamu, kuris
ri gerų pažinčių su komunis
tais. Jisai man pasakoja, kad 
Pittsburgho lietuviai komunis
tai sudeginę savo narių sąrašo 
knygas—ir kitus visus narystės 
rekordus. Paklausus kodėl jie 
degino, jis man aiškino, kad 
buvęs įsakymas iš aukštesnių 
komunistinių įstaigų. Mat, buk 
Įirisibijoma Dies’p komiteto a- 
gentų medžioklės.

Paklausus to mano seno pa
žįstamo ar jisai malė kaip ko
munistai degino knygas, jisai 
sakėsi, kad nematęs tik jam ki
tas sakęs, kuris matęs.

Kiek yra teisybės tuose gan
duose sunku pasakyti, bet tik 
liek yra žinoma, kad ir lietu
viai komunistai ne kaip jautė
si kai Dies’o komiteto agentai 
darė “medžioklę” ir ieškojo ko
munistų narių rekordų. Galėjo 
ir pas lietuvius komunistus vis
ko įvykti, kad rekordus paslė
pus.

NAUJ1ENŲ-ACME Telflphoto
Holandų lengvoji artilerija. Šis paveikslas buvo nuimtas, kai holandų armi

ja darė manevrus.

pačią dieną * Ambridge, Pa., 
SLA 169 kp. rengia savo išva
žiavimą to paties miestelio par
ke.

Kiek teko girdėti, tai ir iš 
Pittsburgho SLA darbuotojai 
ruošiasi važiuoti į Ambridge, 
Pa. SLA kuopos parengimą, j
Daugiausiai pavasarinių pa re n- kiškas pasitarnavimas. Ir jeigT 
girnų tur būt bus paskutiniam pirmininkas pareiškė, kad susi- ' * lllSUUI ^llivLlbKub 
sekmadienį šio mėnesio ir Kapų rinkime gali daryti kas kaip! 
Puošimo dienoje.

Daugiausia atydos kreipiama 
į SLA 3-čio apskričio išvažiavi
mą, kuris yra rengiamas birže-

nori, nes jisai nediktatorius. Tai 
tas dar nereiškia, kad ir aš tu
rėjau tam pritarti. Nes dauge
lis narių jau nuo seniai patyrė, 
kad kaip ateina prie valdybos

nas skiriamas kuopų delegatų stalo balotų pildyti, tai gauna 
nuvežimui į SLA Seimą.

Pastabos

DAR APIE SLA 40-ta 
KUOPA IR RIN

KIMUS

“Nepartyviškas” 
Partizanas

Teko “Sandaroje” skaityti p. 
Juozo Virbicko korespondenci
ją, kurioj yra aprašomas SLA' 
40 kp. susirinkimas kur buvo 
balsuojama Pildomoji Taryba 
ir renkami Seimo delegatai. Po
nas Virbickas savo korespon
dencijoj smerkia kitų pattyviš- 
kumą ir, žinoma, daugiausiai

Pennsylvama Guber 
natoriaus James

“Ekonomija”

Rusija Jiems Bran
gesnė Negu Lietuva

Teko nekartą girdėti komu
nistuojančius žmones nusiskun- 
džiant prieš “Naujienas” kam 
jos patalpino J. Žuko pasakoji
mus apie Rusijos kareivius, kad 
jie su virvutėmis susijuosę ir 
prastai apsirengę. Tai- esąs, bai
sus Sovietų Rusijos pažemini
mas.

Bet jei kas pradeda pasakoti, 
kad Lietuvos kareiviai prastai 
rėdomi ir blogai maitinami, tai 
tokios pasakos nei kiek nejau
dina musų lietuviškų Rusijos sur pavėluoja. Nes kiek man 
patriotų ir nesako kad tai paže
minimas Lietuvos. Mat, jiems 
Rusija yra brangesnė ir arčiau 
prie širdies.

pimo fondo ir kitų panašių fon
dų ,kurie ir taip, ubagiškas pa
šalpas duodami našlėms ir ak
liems, vos gali galus sudurti.

Matote, bedarbiai bent šiuo 
prezidento rinkimų melu musų 
republikonams yra pavojingi, 
taip kaip ir kėlimas naujų tak
sų yra pavojingas.

Na, o republikonams praėjus, 
jei tie patys republikonai lai
mėtų kitoje rcguliarčje legisla- 
luros sesijoj, tai jie pakels tak
sus su kaupu.

Tai matote kiek yra verti re- 
publikonų pažadai.

S. Bakanas

Kelti Mokesčius ar Nekelti?
Šiomis dienomis Ilarrisburg, 

Pa. posėdžiauja Penu, legislatu- 
ra ekstra sesijoj, kurią guber
natorius James specialiai kvietė 
paskirti pinigų bedarbių šelpi
mui, nes jau pašalpų fondas bu
vo visai išsisėmęs. Reikia su
kelti pinigų.

Bet kaip sukelti, lai musų 
valstijos republikoniškiems le- 
gišlatoriams didžiausias galvo- 
sukus. Gubernatorius James 
pirm išrinkimo žadėjo balsuo
tojams mažesnius taksus ir ki 
tokius visokius pagerinimus.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. HalftedSt. VICtory 4965 
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

________________............................... ✓

je” ir skundžiasi kitų partyviš
kumu. Kada buvo balsuojama 
Pildomoji Taryba, jei katrie na
riai buvo priėję prie sekreto
riaus balotų išpildyti, tai ir vėl 
musų “nepartyviškas” Virbic
kas sale sekretorių sėdėdamas 
badė joms pašones balsiai saky
damas: “už Laukaitį” “už Lau
kaitį”, visai nepaisydamas’ bal
suojančio nario valios.
Kaip norim, taip kalbėkim, bet 

tiek Količienė, tiek kili 40 kp. 
darbuotojai, kuriuos p. Virbic
kas įtaria partyviškumu, kur 
kas daugiau paiso balsuojančių 
narių valios, ir jokiu budu ne
gali prilygti p. Virbicko “nepar
ty viškumui”. Jie niekados ir 
niekui viešuose susirinkimuose

luros sesijoje, kur republikona 
buvo pilniausi šeimininkai, jie 
gavo persitikrinti, kad su paža
dais taksus numušti ne kaip ei-

ALBERT LUMBER & SUPPLY 
COMPANY

Statybos medžiagos bargenai
Pirk statybos medžiagą su pasi
tikėjimu. Aukščiausia rųšis, že
miausia kaina.
Plaster Board .......  ktv. pėda 2c
Sienų Lentos—4x6 pd. iki 4x10 

pėda. Ketv. pėda ...............  2c
Izoliacijos lentos—ktv. pd. SVfcc 
Maleva labai speciali reg. $2 

galionas, dabar $1.25; reg. $3 
galionas, dabar ............ $1.95

2x4, 8 iki 16 pd. už pėdą .... 2c 
1x6 lentos 6 iki 16 pėd. už pd. P/fcc 
Nereikia jums pinigų, čia galite 
gauti 3 metams išmokėti ant sa
vo parašo. DYKAI apskaičiavi

mas ir dykai pristatymas.

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

Atdita 7 v. r. iki 6 v. v.
Sekmadieniais 8 v. r. iki pietų<-------------------- •.... .....

li, bet didelio vargo turėjo, kad 
apseiti be pakėlimo bent laiki
nai. Pasirodo, kad jau valstija 
pritruko pinigų bedarbių pašal
poms, ir reikėjo daryti naujus 
iškasčius šaukimui ekstra legis- 
laturos sesijos, kad galima bu
tų surasti daugiau lėšų.

Bet kur tų lėšų imsi nepakel
damas taksų? O taksus kelti 
šiuomi laiku, labai yra nepato-

nepageidau j amą patarnavimą. 
Ir kuomet / pirmininkaudavo 
Vainorius, lai jisai sutvarkyda
vo; kad nariai galėtų laisvai 
tiktai savo norą pareikšti už ką 
jie nori balsuoti. O jei dabarti
nis pirmininkas to nenorėjo ar 
negalėjo padaryti, lai sekreto
rės pačios buvo priverstos pasi- vėjo duoda SLA 40 kp. sekreto- 
traukti nuo suflerių. Bet “ne
atsisėdo prie durų” kaip pirmi
ninkas kad man atsako.

rci V. J. Končienei, kad ji buk 
agitavus už pažangiųjų šleitąį 
ir 1.1, žodžiu sakant, 
prikaišiojamas parlyviškumas.

Kalbant apie lif|ų.partyvišku- nevertė už tuos ar kitus kandi
mą, lai p. Virbickas mažiausia. dalus balsuoti, 
turėtų tiesos apie lai kalbėti, 
nes mes vargiai fasim kitą tiek! tyviški ir idėjiniai pasiskirstę, 
partyvišką žmogų kiek yra Vir-'bet vistik pripažįstam ir ki- 
biękas. Jįsai savo partyviškumu | tiems pilietines , teises balsuoti 
pilniausi&i prilygsta komunis- taip, kaip jiems išrodo geriau- 
tiškai davatkai. Jisai niekada ir ;siai. O p. Virbickas, tai ne kar- 
niekur jokio blogo nemato pas tą jau yra pavartojęs tiesioginį 
savo brolius sąndariečius — veikimą prieš kitaip balsuojan- 
tautininkus, nors, jie ir didžiau-! čius negu “tautiškai — sanda- 
sią kvailystę k ii? ‘darytų. Duo- dietiškai”. Pilnoje to žodžio 
kim, toje savo korespondenci- prasmėje, mus Virbickas yra 
joje p. Virbickas su pasididžia- “nepartyviškas 
vinių pasigiria, kad Količicnės niausiai 
įnešimas, kur buvo reikalauja- parliviškiems partizanams, 
ma nubausti
kurie siūlo organizacijai mirtį, ■mėtytis į kitus 
buvo atmesta. Reiškia, ne “par- stikliniuose namuose”.

Atsakymas atsakymui.
Gal ne vienas šių žodžių skaf- 

tytojas pamanys, kad čia kas 
nors nauja ar net juokinga. Nes 
tie atsakymai ir atsakymai at
sakymams gali būti be galo ir 
pabaigos. Bet aš šiuomi pareiš
kiu, kad baigiu. Nes tikiu pa
tarlei “už tuščią nėra ko peš-

kad visi pralaimėtojai lieka Tiė- 
žinėliais. Bet pateisinimas balo
tų išnešimo iš svetainės, lai jau 
pats save suklampina. Jis aiš
kinasi, kad nebuvo užgrobti 
tiktai geresnei atsargai ir pasi
tikėjimui buvo priduoti iždinin
kui. Atrodytų labai gerai, kad 
tikrai pirmininkui atsarga ir 
pasitikėjimas butų rūpėję. Jei 
jisai butų tą reikalą sutvarkęs 
kuopos susirinkime, o ne kitur. 
SLA konstitucija, 
mai ir Pildomos 
tvarkymai aiškiausiai
kad visi SLA reikalai turi būti 
atlikti liktai kuopų susirinki
muose. O dabartinis musų pir
mininkas ne tiktai kad neatliko 
susirinkime, bet negalėjo atlik
ti nei svetainėje, kurioje įvyko 
susirinkimas, bet pasirinko bar- 
ruimį SLA reikalams tvarkyti.

Kadangi dabartinis pirminin
kas dar negalėjo spėti nei kojų 
sušilti kuopos vadovybėje, jau 
ieško atsargumų ir “nepasitikė
jimo”. Aš jau išdirbus finansų 
raštininkės vietoje šešis metus 
pasididžiuojančiai pareiškiu, — 
kad daugiau $25,000.00 narių 
įvairių mokesčių, ligoje pašal
pų, pomirtinių ir kuopos turto, 
perėjo per mano rankas ir kiek
vienas centras buvo ir yra pil
niausiai apsaugotas. Tą liudija 
kiekvienų metų iždo globėjų ir

Kur Reikia Atlikti SLA 
Reikalus.

O apie “pavyduolių komite
tą”, aš Tamstos žinojimo ne
klausiau, nė nereikalauju, nes 
darbai parodė. Ir yra patirta,

jai y1 a balsuojant
balsuojančių narių prievarta

Žinoma, mes visi esame par-

Pirmiausiai užtikrinu, kad 
kas buvo mano parašyta, tai bu
vo kitų padaryta. O dėlei pirmi
ninko “kokio ten savo papro
čio”, lai ir man butų įdomu ži
noti kodėl jisai visuomet ir vi-

Pirkite tose 
ios garsinasi

krautuvėse, ku-

teko ir dabar priseina būti val
dybose ar komisijose, tai visuo
met ir visada reikia jo laukti. 
Kuomet kitiems yra retenybė 
pavėluoti, tai jam yra retenybė 
laiku pribūti. O jau užtarimas 
vicc-pirmininko tai tikras meš-

partizanas, pil- 
i prilygsta goriausiems

šmeižikus

seimų tari- 
Tarybos pa- 

pasako,

Todėl nepritiktų akmenims 
pačiam sėdint

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBE plačiai aprašo apie Anierikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja su
J

Sykį savaitėje leidžia jaunimui
ir Amerikos lie.tuvių moterų

Pasaulį”
Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.

Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 
persiuntimas į Lietuvą į r kitur.

lietuvių niitautimu.
anglų kalba puslapį 
reikalams “Moterų

tyviškam” musų Virbickui daug 
arčiau yra prie širdies SLA 
mirties pranašai negu organiza
cijos gerovė ir tik vien dėlto, 
kad tame mirties pranašų ko
mitete randasi taip vadinamų 
tautininkų — sandariečių.

Kitas p.1 Virbicko “neparty- 
viškumo” pavyzdys, jei dar ne
sat pamiršę Clevelando SLA 
Seimo, kuriame p. Virbickas tu
rėjo laimės būti' delegatu, buvo 
tas, kad “nepartyviškas” Vir
bickas delegatams balsuojant jų 
rankas žemyn traukė. Jei dar 
velionis Burdulis 104 kp. dele
gatas šiandieną rastųsi musų 
tarpę, jis geriausiai galėtų pa
liudyti kiek p. Virbickas yra 
“nepartyviškas”.

Arba paimkim ir tą patį SLA 
40 kp. susirinkimą, apie kurį p. 
Virbickas rašo savo “Sandaro-I

Senas Pittsburghietis

tų visų politiškų nesmagumų, 
musų gubernatorius James pa
siūlė legislaturai sekamus šalti
nius:

1. Paimti tam tikrą sumą iš 
valstijos vieškelių departamen
to.

2. Pąimti $898,000 iš džiovi
ninkų ligoninių fondo, visai ne
paisant kad džiovininkų ligoni
nės turės nukentėti ir taip jau 
yra prastai aprūpinamos.

3. Paimti $350,000 iš bepro
čių ir nervais sergančių ligoni
nių fondo. Dabartiniu laiku ir 
taip tos ligoninės yra perpildy
tos ir su ligoniais turi didžiau
sio vargo, kai priseina ieškoti 
vietos.

Tai dar ne viskas. Musu eko
nomiškas gubernatorius siūlo 
po kiek mažesnes sumas iš ak
lį šelpimo fondo, iš našlių šel-

moderniškas ligonines 
APTARNAVIMAS 

Dabar prieinamas visiems už že- 
, mas nustatytas kainas 

rONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
’denoidų ,su gulėjimu, užlaiky- 
”n gazų antiseptikais ir chirur- 

, natarnavimu. 24 va] prabūti 
"opinėje Vaikams $15

UŽAUGUSIEMS ................... $20
,r'si igoniai yra asmeninėj Dr. 

> T., Ramsay priežiūroje, 
in nuikiai išlavintą pagel
ti štabą. Prieš viską yra 

•^atnffumas.
’ ApE RAMSAY IIOSPITAL 

ęnuth Tloyne Avenue 
Lnijnp Madison ir Monroe) 

"'kUefnnas d;ena ir naktį
1 SEELEY 4700.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Rrooklyn. N. Y.

KLAUSYKI M E
ŠALTIMIERO
W. H. L P.

1480 KYLOCICLE8

Rytmetinių
LIETUVIŠKŲ

RADIO
PROGRAMŲVALANDĄ RYTO

BASTIN*:
6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

specialių komisijų raportai. Į- 
vaiiios knygos, blankos, paliu
dymai, Pildomos Tarybos iv ki
tokių balsavimų balothi visuo
met pilniausiai sutvarkyti.

šmeižtai.
Jau netoli dvidešimts metų, 

kaip po kiekvieno kuopos svar
besnio susirinkimo ir seimo, vi
sa Amerikos lietuvių tautiška 
spauda tąmpo Količienes vardą 
ir ją krikštija — komunisfe, so
cialiste, Maskvos agentu, “lyg
svaros netekusia” ir t-.t. O po 
1939 metų įvykusio metinio 
kuopos susirinkimo tai jau net 
prie gyvulių — žvėrių prilygi
no, ir dar prisegė uodegą — 
“buvusi sandarietė”. Vienok aš

su atsakymais niekuomet viešai 
neišeidavau, tiktai susirinki
muose iškeldavau, pareikšdama, 
kad aš niekuomet ir jokiai po
litinei partijai nepriklausiau, nė 
dabar nepriklausau. Bet su išė
jimu į spaudą šį sykį atsitiko 
kaip su tuo ąsočiu kurs nešė 
vandenį kol sudužo. Nes kaip 
viskUs turi pradžią, taip turi ir 
pabaigą. Mano tylėjimui buvo 
pradžia, bet yra ir pabaiga.

V. J. Količienė

skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,

et ■ . ' į-7 'Į -■ ■ r

. . ' . .j < • ’ ’ > r ‘H ‘■‘l' l i •

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

Turtas. . . . . . . . . . . .
Atsargos fondas virš
Dabar Mokam* 3‘ • t 'z 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 ,iki 20 mt.

$4,500,000.00
$325,000.00

• k > vak
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Staįley Mitchell Co.
Expeirtai Beer Co‘l Valytojai.
6059 įSO. WASHTENAW AVĖ. 

h Tel. Hemlock 7407 
CHICAGO.

Plumfcers Union Local No. 130.
LA. F. of L. nariai.

INSURANCEI

(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU 
TOMOBILIAMS.

Tel. VIRginia 11U

• APDRAUDĄ 
UGNIES.

NAMŲ NUO

HAUJEHOS
NAUJIENOS pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien

raštis Amerikoj.
NAUJIENOS turi savo korespondentus vis u o s e 

Amerikos miestuose ir kituose pasau
li lio kraštuose.

NAUJIENOS Padeda vėliausias pasaulines žinias. 
NAUJIENOSE rasi*e necenzuruotų žinių iš Lietuvos. 
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicago  j ir Europoje 
1 —$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu: 

“NAUJIENOS” 
1739 SO. HALSTĖD STREET 

. CHICAGO, ILLINOIS

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje' per 

rypkevicių 
1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai Se‘««nd!pnHi8 — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

‘ ■ -a.■
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Koalicinė vyriausybė Anglijoje
Chamberlaino kabinetas atsistatydino, ir naujų 

Anglijos vyriausybę sudarė Winston Churchill.
Tai stambesnis įvykis Europoje, negu nacių invazi

ja Norvegijoje arba Stalino “pergalė” Suomijoje.
Naujasis britų kabinetas turi ne tiktai kitą prem

jerą, bet turi keturis atstovus iš opozicijos. Trys jų — 
darbiečiai: Clement Attlee, Arthur Greenwood ir A. V, 
Alexander. Vienas — opozicinis liberalas: Sir Archibald 
Sinclair. ’

Churchillas davė jiems labai atsakomingas vietas 
valdžioje. Attlee ir Greenwood įėjo, kaipo nariai, į ma
žesnįjį “karo kabinetą”, susidedantį iš penkių svarbiau
siųjų ministerių. Be to, darbietį Alexandrą Churchillas 
pastatė laivyno vaclovybėn, o liberalą Sincląirą paskyrė 
oro jėgų viršininku.

Kabineto sąstatas dar nėra pilnas. Manoma, kad ja
me gaus vietas ir kai kurie kiti žymus vadai iš opozici
nių partijų.

Ši naujoji Anglijos vyriausybė apima visas stam
besniąsias parlamentines grupes. Krašto pasitikėjimas 
jai yra užtikrintas. Taip pat ir pasitikėjimas neutraliose 
šalyse, kas dabartiniame kare ne mažiau svarbu.

Chamberlaino valdžia buvo taip nusigyvenusi, kad 
Anglijoje ir užsieniuose žmonės iš jos krėtė juokus. Ji 
negalėjo įkvėpti demokratijoms pasitikėjimo savo jėgo
mis. Kiekviename susikirtime su fašistais, kare ir taiko
je, ji prakišdavo. Kol ji stovėjo britų imperijos prieša
kyje, atrodė, kad ir pats karas su Hitleriu bus pralai
mėtas.

Pirmas geras d^bbJs, kurį ta valdžia atlifcę' kraštui 
ir demokratijų reikalui, yra ši jos rezignacija.

Visai nusikratyti to “divyrio su skėčiu” naujoji vy
riausybė, deja, negalėjo. Chamberlainas yra konservato
rių partijos vadas, o ta partija turi du trečdaliu vietų 
parlamente. Todėl jisai yra paliktas kabinete. Churchil
las jam pavedė ministerių tarybos prezidento pareigas. 
Bet tai yra daugiau garbės, titulas, negu vykdomasis 
urėdas.

Liūdnas rekordas
Per trejus valdymo metus Chamberlainas padarė 

labai daug žalos ne tiktai Anglijai, bet ir visam pasau
liui. Jisai užaugino ragus Mussoliniui ir Hitlerinį. Jisai 
sunaikino Tautų Sąjungos autoritetą ir sugriovė kolek- 
tyvio taikos saugojimo pagrindus. Jisai leido Kinijoje 
siausti japonų imperialistams.

Dėl atžagareiviškos Chamberlaino politikos dau
giausia nukentėjo demokratija ir mažosios tautos.

Chamberlainas leido įMussoliniui užkariauti Etiopi
ją. Leido Hitleriui pagrobti Austriją, sudraskyt ir pa
vergt čękosjovąkįją. Leidę fašistams ir naciams pa
smaugti Ispanijos respubliką. Leido Mussoliniui praryt 
Albaniją.

Miuncheno konferencijoje buvo pažeminta pati bri
tų imperija ir jos sąjungininkė Francuzija.

Jeigu Anglija ir Francuzija, po Chamberlaino vado
vybe, bųtų ėjusios dar toliaus šituo keliu, tai demokra
tijos Europoje butų žuvusios. Kad ir vėlai, jos susi
griebė. Dabar dar yra vilties, kad jos nugalės agreso
rius. Bet ąukos bus baisiai didelės.

Anglijos nųojaidumu flit|eris buvę taip padrąsin
tas, kad jisai ryžosi kariauti, kuomet Vakarų valstybės 
pesutįko geruoju atiduoti Lenkiją, kaip kad jos buvo 
atidavusios Čekoslovakiją. Prieš pradedant karą Hitle
ris padarė sutartį su Stalinu, kuris pirmiaus dėjosi" esąs 
“demokratijos gynėjas”.

Hitleris nupirko Staliną, prižadėdamas jam pusę 
Lenkijos teritorijos ir atiduodamas jo “globai” Pabalti
jo kraštus.

Karui prasidėjus, Angliją pasirodė visai nepasiruo
šusi. Ji nestengė suteikti jokios pagalbos nei Lenkijai, 
kurios nepriklausomybę ji buvo garantavusi, nei Suo
mijai. Tokiu būdų Hitleris ip Stalinas visą laiką galėjo 
rodytį pasauliui savo “gajybę”, o demokratijų presti
žas puolątos smuko žeipiąu ir žemiau.

Bet Hitlerio ataka prieš Skandinavijos šalis ir da
bartinė jo ataka prieš Belgiją ir Holandijų pastatė klau-

Užsakymo kaina;
Chicagoje- -oMtv

Metams   $8.00
Pusei metų .............  4.00
Trims mėnesiams .________  2.00
Dviem mėnesiams ________ 1.5
Vienam mėnesiui .........-........... 75

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija ____   3
Savaitei ........     18
Mėnesiui .... ................   75

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

Metams ................ -... .......... $5.00
Pusęj metų .......................... 2.75
Trims mėnesiams _______ 1.50
Dviem mėnesiams ______  1.00
Vienam rpėnesiui ______ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose: .
Metams _____  $8.00
Pųsėi metų .................   4.00
Trims mėnesiams _______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

REZIGNAVO J. ONEAL

Socialdemokratų savaitraščio 
“New Leadęr” direkcija prane
ša, kad rezignavo jo redakto
rius, James Oneal. Laikraštį 
laikiųai ves redakcinis komite
tas iš trijų asmenų.

James Oneal redagavo “Nęw 
Leader’į” per 17 metą. Jisai ge
rai žįpp Amerikos darbininkų 
judėjimo istorijų ir yru para
šęs apie ją rimtą veikalą. Re
zignacijos priežastis nepaaiš
kinta.

NEGAVO “ZOPLOTO”

Per SLA Pild. Tarybos rin
kimus komu-naciai dirbo kiek 
drūtį ne prieš tautininkus, bet 
prieš pažangiuosius SLA virši
ninkus, begėdiškiausiu budu 
juos šmeiždami. Jie tikėjosi 
gauti už tai “zęplotą” — vietą 
balsų skaitymo komisijoje. Bet 
negavp. Todėl jie dabar verkia, 
kad pasaulyje nėra “demokratė

Sekretorius Vinikas buvo, 
tiesa, sumanęs pakviesti vieną 
bolęevikę iš “Laisvės” štabo 
skaityti balsus, bet prez. Bago- 
čius patvarkė kitaip. 

t

Komu-naciams bus dar dides
nis nemalonumas, kai jie pa
tirs, kad, nežiūrint visų jų pa
stangų patarnauti fašistams, nė 
vienas naujas “SLA graborių” 
kandidatas nepraėjo.

KAS BUS SU VORO- 
ŠILOVU?

Stalinas pašalino savo seną 
draugą Vorošilovą iš apsaugos 
komisaro vietos, “pakeldamas” 
jį į Liaudies Komisarų Tarybos 
vice-pirmininkus. Taigi Voroši- 
lovas dabar yra Molotovo padė
jėjas, kas jąi^Tyorošildvui) 
reiškia pažeminimą ir skaudų 
įžeidimą. Nes Vorošilovas yra 
daug gabesnis ųž Molotovą ir 
daug ilgiau buvo artimas Stali
nę draugas. Jau pilietinio karo 
metu (Į918-21 m.) Vorošilovas 
ėjo išvien su Stalinu, ir kuomet 
po Lenino mirties Stalinas ėmė 
kopti vis aukščiau ir aukščiau 
į diktatūros viršūnes, kartu su 
juo kilo ir Vorošilovas. Ir da
bar Stalinas staiga padaro Vo- 
pošilovą pągclbininku (dargi 
penktuoju ar šeštuoju!) Molo
tovo, kuris bolševikų partijoje 
visuomet buvo zero!

Koks likimas laukia Voroši
lovą ateityje? Ar jisai bus “lik
viduotas”, kąip kad buvo £i- 
pęvjęvąs, Kąipeųeyas, Rų.chari- 
nas ir šimtai kitų buvusių bol
ševizmo žvaigždžių — ar Stali
nas duos jam kokią nors naują 
misiją?

Jeigu Vorošilovas bus “likvi
duotas”, tai iš penkių origina
lių “sovietų maršalų” bepaliks 
tiktai vienas — Budenny. Mar
šalas Tuchačevskis lAivo sušau
dytas. Maršalas Egorovas buvo 
sušaudytas. Maršalas Biucheris 
dingo nežinia kur/

KĄ HITLERIS LAIMĖJO 
DANIJOJE 

Raipja yrą mažiukę šalis —- 
mažesnė savo plotu už Lietuvą, 
bet turtinga. Jos žemės ūkis 
yra geriau pąstatytąs, negu kų- 
rįo$ Jcitps šalies Europoje. <Ji 
eksportuodavo daug svįesto, Ją- 
Šįnįų, kiaušinių ir sūrio į Aiįg- 
oš

Pąbar, Jkąi Hitleris Dąpįją 
okupavo, jos maistas, gyvulįąi 
ir kitoks turtas pateko į Vo- 
k^fįjps rankas.
statUHJtps daviniais, Danija jų- 
lęjp 584,000 arklių, 3,183,000

§iipą jau ne apie demokrąįajų prestyžą, bet apie jų išli
kimą! Todėl dabar Anglįja buvo priversta, galų gale, 
šluoti Chamberlaino yaldžįą laulę Reikia tikėtis, kad tai 
padaryta ne per vėlai. v

galvijų, 2,845,000 kiaulių ir 
27,000,000 višįų. J?er kelis mė
nesius Vokietijos gyventojai ga
lės gauti didesnes maisto por
cijas. Re t (kąi Danijos produk
tai bus suvalgyti įr gyvuliai bus 
išplauti, tai kokią naudą tuo
met naciai turės iš šito okupuo
to krašto ?

papijos žemės ų^iui reikia 
įvairių medžiagų, kurįas jį įm- 
pc j f tįlodavo iš užsienių. JĮ ini 
jportavę |938 m. —

op,ftop topų dįrbtiųįrt frąšų 
(zuperio ir k.); , ,

3,081,000 tpnų korpų;
1,162,000 topų miežių.
Vokiečiams Daniją okupavus, 

ji dauginus nebegali nieko iš
vežti į tas šalis, iš kuriu tie ja
vai ir medžiagos buvo gauna
mi, ir negabi nieko iš jų parsi
vežti. Anglų blokada atkirto 
Daniją nuo susisiekimo su pa
sauliu. Taigi, neilgai trukus, 
Danija pasidarys tokia pat su
vargusi šalis, kaip Vokietija.

Pagrobdamas Daniją, Hitle
ris “papiovė žąsį, kuri jam dė
jo auksinius kiaušinius”.

paklydo tarp trijų
PUŠŲ

Normano Thomaso Socialis
tų Partijos nacionalinis ekze- 
kulyvis komitetas “su giliu nu
liūdimų ir apmaudu išgirdo 
apie nacių okupaciją Danijos 
ir užpuolimą Norvegijos”. .

Gerai, kad komitetas tai “iš
girdo”. Bet jisai pažymi taip 
pat, jogei atsakomybė už tuos 
nacių smurto žygius krinta ir 
ant Britanijos, kuri sėjo minas 
Norvegijos teritorijos vandeny
je.

Tai — pasiskolinta iš billeri- 
pijikų ir staĮincų mandrybė.

Visi žmonęp, išimant Thoma- 
są ir jo bendradarbius, žino, 
kąd naciai ją u per kelis mėne
sius prieš. anglams pradedant 
dėti minąs Norvegijos vande
nyse padarė planus Norvegijai 
okupuoti. Pirma negu naciai 
ątyįrai įsiveržė į Norvegiją, ba
landžio 9 d., jie buvo tenai nu
siuntę įpksfaųčius “turistų” ir 
daugybę ginklų; buvo pastate 
savo ągeiitus strateginiuose 
punktuose ir t. t. Kai anglai ba
landžių 8 0. bandė minomis už
girsti kelią nacių laivams į 
Norvegijos uostus, Hitleris jau 
buvo viską paruošęs jos užka- 
rįavimuį.

Tąčįaų Thomas sako, kad deį 
tos nacių invazijos kalti ang
lui!

Įdomu, kaip jisai “aiskįųa” 
Danijos okupavimą. Tenai, ang
lų minų visai nebuvo — ir na
cių žygis čia dar geriau pasise? 
kė.

LIETUVOS 
ŽINIOS

VILNIUS. — Draugijos Vil
niaus Kraštui Remti vyr. ko
mitetas susirūpinęs lėšomis Vil
niaus srities pradžios mokyklų 
mokiniams pašelpti, kur esama 
didelio skurdo ir nepritekliaus. 
Kąikur mokyklose visi neturi 
iš ko lietuvišką knygą nusi
pirkti, trečdalis vaikų neturi 
mąrškipįų, į mokyklas ateįną 
kojas autais iy šiąų.dąis apsi
vynioję, nuplyšę, taip kąd pro 
di,dėlės milinės skyles nuogas 
kūpąs matosi; kiti ateina utė
lėti, nušašę; peturi jokių ra
šymo ir mokymosi priemonių. 
Tąčiaų, kad ir taip baisiai su
vargę, vaikai nepaprastai norį 
mokytis lietuviškai, patys klau
sinėją ir greit išmoksta. Dėl 
lietuviškų knygelių yaikai var
žosi, p negavusieji verkia. 

‘ I. • ‘ .

BRIUSELIS, BELGIJOS SOSTINĖ, KURĮ

Naujais Lietuvos pasieniais
(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Šalo, bet ne juokais šalo. Ar
kliai bėgo smagia risčia. Snie
gas cypte cypavo. Mes. važiavo
me naujais Lietuvos pasieniais 
“kažkur” į rytus.

—Ar nepaklysi? — klausiu 
aš vežiko, — juk nauji-keliai?

—Iš kelio tai neišsuksiu, bet 
į svetimų valstybę galiu pakliū
ti, juk naujutėles sienos. Ana 
va baltos gairės! — rodo jis 
man botagu, — tai jau siena. 
Ne amžina, — pridūrė.

—O dėl ko? — Paklausiau jo.
—Lietuviai kantrus. Tykavo, 

tykavo ir ištykojo Vilnių, kaip 
medžiotojas vilką. Juk tų nau
jų sienų anapus pasiliko daug 
lietuvių, musų žemių! Sekas at
siimti. — Kietai, drūtai ir nea
bejotinai tvirtai pasakė jisai.

O ar žinote, ką tai reiškia ry
tiečių tąiune — sekas atsiimti? 
Tai privalu atsiimti, lai galima 
atsiipitį I.

Tie dų mažučiukai arkliukai, 
tos prastų lės,, rogės, kuriose aš 
Sėdžių iš anąpus naujos sienos, 
tųip lygiai kaip ir tų arklių ir 
rogių savininkas iš anapus sie
nos.

pabėgo! Metęs visą turtą, su
krovęs ketvertas vaikų, pasiso
dinęs Žmoną į roges ir pakin
kęs 0ų arkliukų vieną tamsią 
paktį įšdumč— Apleido tas vie
las, kur jįs ir jo tėvų tėvai am
žiais gyveno.

—Tai dpi ko bėgai?
—Taį, bčgaų? Daug, daug 

jąųųųolių pabūgo. Bėgo ir ma- 
ųp vyriausias sūnūs. Vięųą die
ną žiųfau pušų ir lenkų kalba 
ppie musų sodybos iškabintas 
sĮmlbipiąs. Aiškiai parašyta, tie, 
Įtupie pabėgą, ar kurie pyšis 
bėgti, paųdžiami mirtimi, o jų 
į^yąį, ąp suaugę šeinips narjąi 
bus baudžiami dešimčia pietų 
kalėti! Pagalvojau, sekas bėg
ti! Ir tą naktį išbėgau!

—Juk sakyk, kad tenais tik 
lietuviai gyvena, tai dėl ko skel
bimai tik rusų ir lenkų kalba 
skelbiami ?

—Tokia valdžia! Lietuviai 
dėl jos abejingi, o lenkai buvę 
visokie policijos pareigūnai ir 
miesto žydai dabar sudaro vie
tos valdžią. Juk jie lietuviškai 
ne tik, kad nemoka, bet lietu
vius skriaudžia, persekioja, 
kaip ir seniau prie lenkų.
\ —Ar tai lietuviai jau negali 

atsispirti, apsiginti?
—Tsit, lietuviai labiau apsi

švietę, turtingiau gyvena, tai jie 
buržujais apšaukti! Jų balsę 
niekas neklauso. Kaip seniau, 
taip ir dabar, tenais lietuviai 
kaimuose slaptai vaikus moki
na, žinoma, lietuviškai mokina, 
nes jei kur mokyklos valdžios 
įsteigtos, tai lenkiškai, ar rusiš
kai pamokas dėsto. Lietuviams 
tai netinka! Miestuose yi^ką žy
dai tvarko, o kainie lenkai...

—Tai kaip dabar vertiesi?
—Žmones važioj u, vaikai su 

žmoną Vilniuje prieglaudoje gy
vena, sudus, kur seniau pabėgo, 
jamatų mokykloje mokosi, o aš 
čia pasįęnyję basįausi, vistięk

NAUJIENŲ-ACME Telepboto
ROMBARDAVO NACIAI.

porinome, spėliojome, kur čia 
bus siena? Atėjo lietuviai ka
riai, tokie smagus, jauni vyrai 
ir pradėjo matuoti, žygiuoti su 
bolšais derėtis. Mes pas savuo
sius, sakome susimildami pali
kite mus Lietuvai, juk savi 
žmonės. O tie lietuviai kariai 
tyli, mums nieko nesako. Vis 
deras, važinėja su bolšais. Mes 
nerimaujame. Ašaras liejame, 
bėgam čia, einam čia. Lietuviai 
kariai tyli. Vieną dieną visai 
išvyko. Dingo musų visos vil
tys. Nejaugi? Vieną dieną ryto 
jnetą ateina per pusnis vienas 
lietuvių kapitonas, toks šviesa- 
pįaukis, raudonveidis. . Augalo
tas, aukštas vyras. Linksmas ir 
popina mums — na broliai, 
sveikinu, išsiderėjome, jūsų so
dyba pasilieka šioje pusėje! Tai 
buvo lyg švento pranašo žo
džiai! O kas toliau buvo, tai 
mano galva neišneša! Mes visi 
jį bučiavome, mylėjome, giamo- 
nėjome. Užgriuvo ir daugiau 
lietuvių karių pas mus. Tai bu
vo šventė, kokių iki šiol nebu
vo! Vaišinomės. Dainavome, šo
kome. Subėgo visas kaimas. At
sirado armonika. Oi, oi, tai bu
vo linksmybės.

—Mes jiems puotą surengė
me, net bolšus pakvietėme. \’i- 
si kartu linksminomės. Bolšai 
iš pradžių tylėjo, o paskui pra
šneko. Visi uturiavome iki gai
džių. Lietuva, Lietuva! Dabar 
ramiai gyvename. Laukiame pa
vasario. Jau buvo matininkai, 
agronomai mus lankė. Savi bro
liai lietuviai, štai kaiminystėje 
yra dvaras. Jis pavasaryje bus 
išdalintas. Žemės bus. Dieve, 
dieve, kaip gerai! Kas čia smil
tis! Nei sėsi, nei arsi! O tenais 
dvaras. Juodžemis. Ir tos smil
ties munis dvaras pavydėjo, tu
rime tik i>o mažučius gabalė
lius! Sodžius bus išdalintas į 
vieųkiemius. Jau matininkai 
viską išplanavo, sako pavasary
je darbus baigs!

Mažutėje pirkelėje mirga ži
baline lempa. Jos šviesa tiek 
menka, kad net tęs mažutės 
pirkelės neapšviečia. Bet rodos, 
šiuo metu tai pirkelei ir nerei
kia didesnės šviesos. Gal nebū
tų tuomet taip mistiška, jauku, 
gal tuomet tasai džiaugsmas 
jai taip netiktų! Tik vėlybą 
naktį visi sugulame. Gulame 
ant šiaudų asloje. Nuovargis ir 
tasai patirtas tyrus džiaugsmas 
greitai akis sumerkia.

Dar saulei nepatekėjus jau aš 
ant kojų. Einu mokytoją aplan
kyti. O kaip, jau čia ir mokyk
la įsikūrė!

Mokykla ?

Ne, ją tik vargo mokykla ga
lima pavadinti!

(Buy daugiau)

Iš Lietuvos
JAUNAS. — Dąrį)p Rmųąo- 

se baigiama įrengti darbinin
kų teatrui sa|ė, kurioje bus 
80Q sėdimų vįatų ir, reikalui 
esant, bus galima dar 209 kėd
žių pristatyti. Tai bus didžiau
sia sale Kaune. Salę įrengus 
tuojau bus atidarytas darbi
ninkų teatras.

arčiau savo namų! Arčiau savo 
durnų. O kartais kai ką ir iš 
anapus sienos nugirstu, ramiau!

—O ar toli tavo sodyba nuo 
naujos sienos?

—Tsit, ne toli, čia pat!
—Tai gal dar bus palikta šio

je pusėje?
—Nauja linija jau ištiesta, iš

tiesta tiesiai per laukus. Vienų 
lauku dalis liko šioje pusėje, o 
kita kitoje...

—Tąi gal bus 'galima atitai
syti? j

—Tsit, kad naValni tie bolšai. 
Jie su žmogumi nesiskaito. Ro
dos, galėjo ties sodybomis ki
taip sienas ištaisyti, bet veda 
jas tiesiai, ir tiek. O kas bolšui 
žmogus? ‘

Paklausė ir pats į tai nieko 
neatsakė. Nutilo. Lyg kažkokių 
nejaukių minčių norėdamas nu- 
sivaikyti supliekė arklius.

—Na vatui / tie bolšai, — lyg 
toliau tęsdamas savo mintis pri
dūrė.

—Kur apsigyvena, tuoj spyg
liuota vield visą sodybą apveda, 
žmones iškraustė ir nieko le
nais neįsileidžia. — Šneka to
liau jisai. — Gyvena vieni, su 
žmonėmis vengia kalbėli. Tik 
jų valdžios pareigūnai žmonių 
tarpe švaistosi. Tenais lyg mir
ties karalija prasidėjo. Tylu, 
kaip kapuose. Žmonės kaime 
nieko neveikia ir laukia, kas čia 
bus toliau. Valgo, ką turi. Dru
skos sunku gauti, cukraus nė
ra. Mieste krautuvės tuščios. 
Sako, bus, bet nėra. Žmonės 
laukia, bet nežino ko. Sako že
mę kitaip sutvarkysią, bet iki 
šiol niekas neišmano, kaip bus. 
Kas dirba, tai moka iki penkių 
rublių į dieną, o mėsos svaras, 
jei jos gali pųsipirkli kaštuoja 
šeši, aštuoni rubliai, sviesto sva
ras, jei gauni, reikia mokėti de
šimts rublių. Duonos svaras ke
turi, penki rubliai. Štai tau ir 
gyvenimas! Kaime žmonės ką 
turėjo iš seno, tai ir valgo. Iš 
didesnių ūkių viską išvežė.

—Bet, tur būt, yra tokių, kas 
juos remia, pritaria?

Miestuose atsirado, kaime 
nėra. Pataikūnų visokioms val
džioms nepritrūksta. Bet kas iš 
to?

—Tai sakai tenais žmonės 
nusiminę?

—Ne, visi mano, kad tai vis 
laikinai. Laukia, laukia ir tyli.

Temsta, užsųkova į vieną kai
mą nakvynei. Mažutėje pirkelė
je randava vietą. Vargas ir 
skurdas, tai visas tos pirkelės 
turtas... Bet zipoų.ės -šĮpdipgi, 
n)ąjonųj> ir • syelįngi. Visi 
džiaugsmo kupini. Visi džiau
giasi, laimingais jaučįąsi, kad 

pųspje lįkp.
—kaip Mprak kati 

įneš Lietuvai tekoiąp! ■— Tie
siog glainępę(įapią Ppfįną ipan 
viena senyyą O, kad
jųę§ |tąląs įlips Jjolšus. Nusjbo- 
dp įr įkyrėjo jję ipųjps. Ąkis 
praradome bežiūrėdami, beląųk- 

aįįie- 
liaus! Dieną naktį dundinome,
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Akron, Ohio
IŠ A. L. P. Klubo 

susirinkimo
Kovo 17 d. įvyko A. L. P. 

Klubo susirįnkiniaą, kuriame, 
be kitų raportų, buvo padary
tas pranešimas apie Lietųvųs 
nepriklausomybės 22 metų su
kaktį. Rengimo komisija rapor
tavo, kad nuo parengimo liko 
$13.95 pielųo. Ąukų buvo su
rinkta $2843. Kadangi visas 
parengimo pelnas buvo skiria
mas Vilniaus krašto varguome
nei šelptį, tai per Lietuvos ge- 
neralį konsulatų New Yęrke li
ko pasiųsta $42.00.

Komisijos raportas liko pri
imta^ viepbalsiąi. Vadinasi, ko
misiją jai pavestą darbą aUikp 
gerai,

Korespondento raportas taip
gi buvo vienbalsiai priimtas. 
Tai reiškia, jog kprespodentąs 
teisingai aprašė klubo veiklą. 
Kaip tik čia vienas narys pada
rė pastabą: esą, ar jums teko 
skaityti “Dirvos” Nr. 11, ku
riame kažkoks Kalnas labai ne- • \ • •
gražiai apšmeižė klubo parengi
mą ir kalbėtojus?

Nariai tuoj pareiškė pageida
vimą, kad tas aprašymas butų 
perskaitytas. Tatai ir buvo pa
dalyta. Štai kaip tasai aprašy
mas skamba:

Pereitame “Dirvos” numery
je buvo pažymėta A. L. P. Kim
bu rengto Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimo atskaita 
iš vasario 18 d. Prie aukų pa
žymėta, kad nuo tos dienos pel
no padaryta $13 su centais, kas 
taip pat paskirta vilniečiams 
paremti. Tačiau kiti sako, kad 
pelno butų galėję likti daug 
daugiau, bet du clevelandiečiai 
kalbėtojai, Jonas Jarus (socia
listas) ir P. V. česnulis (kuris 
save vadina kataliku) tą dieną 
anksti atvažiavę buvo kliubo 
kaštais girdomi ir valgydinami 
įr jų girdymą reikėjo iš pelų.o 
išskaityti. Dėl to kiti kliubo 
nariai ir prikaišioja, kad tuo 
atveju buvo perdaug pinigų iš
leista. Sako, pelno turėjo būti 
daugiau.

Tautininkų kalbėtojas atva
žiavęs dar pats paaukojo $1 
vilniečiams šelpti, o tiedu atva
žiavo iš kitų prisiryti...

(Pasirašo) Kalnas.
Kai korespondencija liko per

skaityta, tai prasidėjo diskusi

jos. Vėliau liko nutarta išnerti 
protestą prieš Kalną už parašy 
mą šmejžiąnpios koresponden
cijos ir tuo pačiu metu pa- 
smerkti “Dirvos” redaktorių K. 
Sį. Karpių už įdėjimą tų šmeiž
tų į laikraštį. Nariai labai pa
sipiktino tais šmeižtais.

Kalnas sako, kad pe’no ture 
jo likti daugiau. Tačiau juk 
jis turėjo žinoti, kad įžanga bu
vo nemokama ir kad visos pa
jamos susidėjo iš to, kas įplau
kė prie baj-p. Iš baro padarytu 
pelnu buvo padengtos visos 
rengimo išlaidos ir dar liko 
$13.95. Tai jau visai neblogai.

Kalnas prikiša, kad du kalbė
tojai buvo girdomi klubo kaš
tais. Kodėl nepasakė, jog klųr 
bo kaštais buvo girdomi trys 
kalbėtojai? Juk klubas tauti
ninkų kalbėtoją K. S. Karpių 
lygiai taip pat pavaišino įr pa
gerbė, kaip ir kitus du.

Kad tautininkų kalbėtojas 
paaukojo $1.00, tai tiesa. Ta 
čiau kokią teisę Kąįnas turėjo 
drėbti Jdtienp kajbetpjapis, 
kad jie atvažiavo prisiryti? Juk 
tai ne tik melas, bet tiesiog 
šlykštybė. Ne tik klubiečiai 
smerkia Kalną ir “Dirvą” už 
tokį nešvankų šmeižimą tokių 
inteligentiškų ir akroniečių ger
biamų žmonių, kokiais yra adv. 
P. V. Chesnulis ir J. Jarus.

A. L. P. Klubo sapųdos 
komisija:

V. T. Neverauskas
A. Gutauskas

' B. Verseckas
Balandžio 2Į d. A. L. P. Klu

bo sysirinkiine spaųdps komisi
ją pateikė raportą ir perskaitė 
kopiją rankrąščįo, kurį buvo 
pasiuntę “Dirvai”. Taipgi per
skaitė tilpusį “Dirvos” nr. 14 
tą protestą, kurį “Dirvos” ręd. 
K. S. Karpius ųetaip patalpino, 
kaip komisija parašė, bet kaip 
Karpiui patiko, neatsižvelgiant, 
|<ad komisiją reikalavo patal
pinti, kaip parašytą, ąrba grąr 
žinji rankraštį. Už tokį Ę. 
Karpiaus pasielgimą klubo susi
rinkimas pasmerkia “Dirvą” ir 
jos redaktorių K. S. Karpių bei 
Kalną. Taipgi susirįnkįmo dą- 
lyviąi pareiškė, kad reikią šluo
ti iš Akrono Kalną ir HDirvą’?.

A. L. P. Klubo sapudos 
komisija:

Y. T. Nevepauąkąs
A. Gutauskas
B. yersackas.

Klovą jpįųųjjp ^lątųmp 2Q-tĮes jpptų Lietęvps neppikĮąųsppiybės sukakčiai paminėti Laisvės pa- 
minkĮo nnptpąųkp^ (yį^os ketunos pusės).

ATSIŠAUKIMAS! AMERIKIEČIUS KLO- 
VAINIECIUS KLOVAINIŲ PAMINKLO 

REIKALU
Reikia 2,200 litų sumanymu įvykinti

Keturi Ęlovainjų pamiųkjo projekto vaįzdąj 
■ '■ "F V — 

kryžiųočiąnąs ir vakarų rįeie- 
riams skelbti Lietuvai kryžiaus 
karą ir užpuldinėti, kas prieš

tį su Klovainiais ir klovainie- 
ciąi;s nenutrūkstamus ryšius ir 
gyyąi ątsj|iepiąnt į vįsus k|o- 
vainiečių reikalus, majpųiąi 
kreipiasi į Tamstą šiuo raštu 
ir prašo prisidėti moraliai ir 
materialiai prie klovąinięčių su-

Akiniai visokių madų, pritaikyt! 
akims su pilna garantija už 
$2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašauną ejaug 
visokių ąęsmągumų.

Nulaužyti akipiai sutaisomi už 
nužeminta kainą, kaip, nauji 
tempgliąi 50c, sulaužyti stįklai 
$1.00 ir aukščiau. Egząmidavi
mas akių veltui.

Dr. Karolis Nųrkaf-Nurkąitis, 
randasi didžiulėje Jos. F. Budri
ke krautuvėje kožpa dįęną ir 
nędėppję iki 4 vąl.' po pię|ų.

JOS. F. BUDRIK
Furnitųrę House

3409-11 S. HALSTED §T.
Tel. Jjur# 2Į51

t .............. .

Prašymas koloniją 
veikėjams

Ekonominio Centro Valdybą 
prašo kolonijų veikėjus ir ko- 
pe^pondeptųs skubiai prisiųsti 
kptprįs ar penkis yąrdųs ip ad
resus savo lietuvių biznierių ir 
profesionalų: daktarų, advoka
tų ir |<itų, kokie jūsų kolonijo
je rąpda»k

Yįsą tą inforiųaciją galit su
talpinti ant atvirutės už 1c.

Atlikit tą šiandien, neatidė- 
dąmį kitąį dienai, nes reikalas 
svarbus.

Surašę tuos keletą ‘vardų ir 
adresų, tuojau pasiuskit sekan
čiu antrašų:

Ekonominio Centro Valdyba, 
629 —- 54th Street, Pittsburgh, 
Pa.

STATOME NAUJUS

NAMUS

Laiškas Kloyaipįęčių JYlipbiri 
Chicagoj

Gerbiamas R. Pįrmipinke:
Siūčiu tamstai ir tamstos as

menyje visiems Klpvainiečių 
Kliubo nariams ir valdybai 
nuoširdžiausius broliškus klo- 
vainietiškus sveikinimus. Pra
ėjo ganą ilgas laikau kai laiki
nai nutruko tarpe tpųsų laiš
kais pasikalbėjimas. Gaila, kad 
taip įvyko, nors priežasčių tam 
buvo gana daug. Tamstai ■ ne 
naujiena, kad Europoj vykstą 
žiaurios žmonių grumtynės — 
karas, kad čia įvykis veja įvy
kį, kad žmogus nežino kas bus 
rytoj, žodžių, vitji neramioj 
laukimo stadijoj, kas parąli- 
žuoja ramių gyventojų darbą, 
kitus net išveda iš pusiausvy
ros ir t. t. Tie įvykiai nemažai 
palietė ir niusų tęvyųę politi
niai ir ekonomįškai. Netekimas 
Klaipėdos krašto — durų į pa
saulį ■— nelengva buvo liėtu- 
yįąms pernešti. Q vokiečių ne
žinomos dažnos užgaidos užim
ti svetimas žemes nemažai rū
pesčių sukėlė ir musų tautoje. 
Vokiečių-lenkų karas pareika
lavo ir iš musų imtis saugumo 
priemonių. Teko rudenį būti ir 
man karių eilėse. Vilniaus at
gavimas jr jo užemipias pąreir 
kalavo daug laikp, darbo ir rū
pesčių. Tekp būti ir ąpleistęje 
sostinėje Vilniuje.

Tąįgi nutruko susirašiusi.- 
mas tarp musų ir bpvp ątidė' 
tas gražus bendras darbas — 
paminklo statymas, nes buvo 
svarbesnių gyvybinės reikšmės 
įpysų tąptaį turinčių darbų ir 
reikalų. Aš pats įš paminklo 
statymo komiteto posėdžio bu
vau staigiai pašauktas į kariuo
menę. 

' t

Projetkas jau pagamintas
Bet viskam gerai pasibaigus, 

pavojui praėjus ir apsiraminus, 
vėl griebėmės darbo paminklą 
statyti. Išsiuntinėta klovainie? 
ęiaius ipteligeptams, 
tiems įvairias pareigas visoje 
Lietuvoje, atsišaukimai (pagal 
pridedamo pavyzdžio). Yra iš 
jų gauta ir aukų. Susitarta sų 
dailįninkų VlatĮų čįžaųsku įr 
nudarytą sutartis pustą lyti pa
minklą už 2200 litų. Mums be
lieka parūpinti akinenų, žvy
rą, kartis ir Įpiltas. Jau tųripi 
pafvežę cęip.ento P pentnerių 
125 pudus, kartis ir lentas. Da
bar renkamos aukos po parapi 
ją ir pavasarį gegužės-birželio 
mėnesį pradėsipie ilgai užsitę
susį darbą, jungiantį visus klo- 
vainiečius Lietuvoj ir Ameri
koj. .

Ką paminklas vaizduos
Šis paminklas vaizduos krikš

čionybės Lietuvoj įyedimą. Tąs 
turėjo didelės politinės reikš
mės musų tautai, nes Lietuvai 
apsikrikštijus nebųyp pągyipdp

tai buvo dažiiai daromą.
Antra, paminklas vaizduos 

rusų priespaudą ir spaudos 
draudimo “Vargo mokyklą”. 
Trečia, vaizduos kovas ųž ne
priklausomybę, už tėvynę, ir 
ketvirta, laisvą Lietuvą. Lais
ves angelą sutraukiusi vergijos 
pančius ir iškėlusį Lietuvos tri
spalvę.

Tamstų ir musų yįsų norai, 
troškimas, kad Lietuvą tiek iš
gyvenusi ir užsigrūdinusi ir iš 
naujo prisikėsuli lyg jaunąs 
ipedelis (atžąla) stiprėtų Jais 
voj padangėj, ir savo gražiais 
žiedais — .musų darbais — iš
kiltų tarpe kitų medžių — kai-' 
myninių valstybių — ir amžiais 
klestėtų, nešdaipa mums ląi- 
mingą ir vargingą ateitį — tuų 
paminklu greit bus simbolizuo
ti . Klovainių centre. Beliko 
mums tik surinkti fondui aukas 
ir jau oro sąlygoms leidžiant, 
pradėti įkūnyti troškinius pa
minkle.

Į£sąinp dėkingi, kad pąsiryžot 
prisidėti prie to didžio ir pra
kilnaus darbo realizavimo.

Linkime įr tojiąu eiti tup 
bendrų Lietųyųs keliu, sėkmin
go įr ląimįngo asmeninio įr 
bendro (kliubo) darbų, geros 
sveikatos ir viso gero!

I. Gaščiunas,
2 Klovainių-Šiaulių būrio vadas

Atsišaukimas į. kloyaiąipfiųs 
Amerikoj

švcięčiant 1938 įlietais Lįetų- 
yps pėpnldaųspmyjtps dvide
šimtmetį ir Lįetųyoje kataliky
bės įvedimo 550 metų sukaktį 
vietiniuose klovainiečįuose ir 
klpvainiečių įšęiyių ąmęvįkįęčįų 
tąrpe yra (<ilęs smnanymas tuos 
du jubiliejus įamžinti ir atžy
mėti pastatant Klovainiuose pa- 

kiiris tąs ssfpi’
ilR tu rtviPiU jHhilio 

jų, pu
šų pFįpšpaųdps 
MpĮiyĮdų’’) ir paėjus kpyąs už 
nepFi|<l3l|sįpiny))ę (“Už T|ėyy- 
n«!!) •

niHPSR ir
sHin-myiBHi fe-

‘'•ižHRfi yFB iHTOiMF1-
yf» shfIiiKIr shKų M yipliip'i 
klpvųjųįpėjų, lųjpgį yvų shfIB1^ 
ta RHKB K

KhfIu dBlis Iru m iš 
AmpFlKm o 4ar

ėių KImUp kfispjp, 9 up to FF ¥le- 
uų» If Kitur rhKsr fi‘»F rpnKa-

VFR RmiRK10
PF(?HW »F PM.sifRFtft SH d»|t‘- 
iuhKh- Koris Sį pfnwp| pa- 
niįpKlų pastatys.

ĮĮlovai nięč.'a i ir papiinklui 
statyti komitetas, žiųpdąipąs 
Tųjpstų pamiliĮs savąjį Ji|pyųi- 
nių apylinkių kp|ųpų, pB}aifaųi-

1110 — reąlizavimp. '
Kun. Zenonas Karečka, 

Klovainių klebonas, L. N. 20 
m. s. p. Komiteto Pirmjnjjkas.

Ignas Gasčiunas,
Vadas,2-ro šaulių

Kom. Sekretorius• •. I • , ' t . *

(Ąujrąs Chicagpj reikia siųs
ti Klovamiečių Kliubui c/o K. 
P. Deveikis, 1518 S. 48th Court, 
Cicero).

Bandė Nusižudyti 
Dėl Karo

3-Į metų Mfs’ Lopįse Voss 
šiaip nesveikavo, bet kai atėjo 
žinios, kad Vokietija užpuolė 
Olandiją, Belgiją, ir gal ren
giasi užpulti ir kitas šalis, ji, 
nebeteko noro gyventi, ir ban
dė ųusįnuodytĮ virtuviniu ga
šli. Gimiųėą‘ pąšapĮiė ngnįągp- 
sius ir tie moteriškę atgaivi
no.

Moteriškės šeimyna gyvena 
Šveicarijoje, kpp taipgi įyykfl 
|<ęli lėktuvų migiai. Mps. Vųss 
adresas Chicagoj—6308 Nortli 
Leavilt street.

Apdraudos Firma 
Kraustosi Į 
Naują Ofįsą
Pioneer Fire Insurance . Com- 
pany of America, 100 West

Monrce Bldg., Room 905«
šios kompąpijąs pfisas pir

miau buvo 29 S. La Šalie St., 
p nuo gegužės |5 dienos, bus 
po paujų adresu, 10Q )V. Mon- 
roe Bldg.

Įsteigėjai šips sėkmingos 
kompanijos buvo brol ai Bren- 
zai: Jonas Erenza ir Dr. S. A. 
Brenza. ši apdraudos kompani
ją įkurtą vąsapio 8, 1918 me
tais. Biznį savo išplėtė daugiau
siai per brokerius.

Šios įstaigos įkūrėjai ir ve
dėjai yrą: J. B. Bpenzą, S. A. 
Brenda, B. J. Zintak, S. S. Ty- 
rąkowski, J. W. Zach ir A. E.
Sereda, ofiso vedėjas.

Fįnansiškąi kompanija stovi 
gerai. Taip vadinamų “assets” 
turi $309,132, o atsakomybių 
tik $11,591. Gi “surplus” ran- 
cĮąsį $297,5 )1. Ile škia, šios 
kopipapįjos biznis vedamas 
sumaniai ir tinkamai.

Dabar, kuomet persikraustė 
į dar didesnę ir moderniškes- 
pę vedinąrųą suprantama, biz
nis dar labiau pagerės.

Šeštadienį Naujienose paste-

Compąny of America praneši
mą, kad kraustosi į naują vie
tą. Kviečia visus, 
lankyti jų ofisą 
puikiausi lietuvių 
mieętyje.

kas gali, at- 
ir pamatyti 
ofisą vidur-

BALYic STfeĖAM LINE BĄR 
įdomiai išpuošta Lietuviška 

Užeiga. Kingsbury Alus.
Didelis pasirinkimas visokių 

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

S. Ząįus, Veę|ėjąs.

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BĘ “NAUJIENŲ” 
NETURSTU BŪTI.

Garsinkites “N-nose

PAULINA
RUSSIAN-TŲRKISH BATHS -

SVEIKATOS PIR^I
Pirtis naujai pertaisyta su akmenų krosnim. Čia gausite Elektros 
Trytmentus, Ultra Violet Sunshine ir Infra Red Light Radiations.

A. F. CZĘSNA, Savininkas
1657 W. St. kaiPP- 3°. Paulina Street
jytptęrįąis Sįęr.ecįomįs — Phone ĘOULEVARD 4552

Blue Bird System
Tel. LINCOLN 5657

MUSŲ BUŠAI VAIKŠČIOJA Į ABI 
PUSES

CHICAGOS IKI JOLIET 
TURITE STOTIS PRIE 63-CIOS IR CICERO

Ąj-gp • Justice 9 WiJlpw Springs
Busus ffaljtę gauti Chicapoje ant Archer ir Cicero, 63rd ir Cicero, 

Ž2nd ir Cicero, 22 ir CraNjvfprd ir Ke0?|ę įr Arpfoer. 
Visi nauji Bušai įtaisyti są radios dėl jūsų smagumo.

VAŽIUOKITE Į CHICAGOS LIEJ*. DRAUGIJOS PIKNIKĄ 
SU BLUE BIRb BUSAIŠ 4

Sekmadienį, Gegužęs 19 d., Liberty Darždį

j W M M M ii M M » ■!?■■■■■■ ■
į Laikas Malevoti!
J y;, ■ i. !■ iin .iu m 1  ........................ "Į I 1 TVU!
■ Dąleiskitę mums pagelbėti jums pagrazintį
S j ūsų ųamą. tyjes tąrirpp pįlną pasirinkimą 

namų fnaievoą, varnišių, seiajcų ir sienoms
■ popierų.8 DYKAI Patarimas Dėl Dekoracijų.

DYKĄI Dąstątyiąąs yisoj C|Wcaffoj.

PIRKIT NAUJA 
Chrysjer 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 Avenue 
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

' MOVING
Perkraustom forniėius, pianus ir 
visokips rakandus be> storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema karna. Musą Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyy/ood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
tel. ENG. 5883-5X40
■BGIHiaiKISniBEHllII

6-ti Metai Skersai Vartų
Nepamirškit Užeiti Pas:

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $12 RA
Išima Už .............
prabuvimas $rn nn
Ligoninėje ............. vV«Vw
RĄUDONG1SLIŲ C O E f) A 
Išėihimas ir Ligon. faw«W 
REUMATIZMAS AA
Greita Pagelba ......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija £ 1 Art
ir vaistai  .............. I .VV
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

YRA VAISTŲ IR NOTliONS 
KRAUTUVĖSE

SflM HELMAN
SMILE
Tel. Canąl 5063 ■

g SERVICE WITH A
į 14U S. HaJsted Sfreet
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Free Speech or Gag Rule
by Dr. Edvvard G. Punkay

(Continued from May 5th)

them. I’ve heard
nothing

vvorte

so important that it 
guaranteed by our fed- 
state constitutions, and 

by the voice and pen o f 
thinkers and statesmen

NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF 
F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

Since we human beings aro born 
to be men and women, Profcssor 
Smith con'ends that we have a 
right to the things needed to en- 
able us to become men and vvomen 
in the fullcst sense. For this full 
development, thinking is vitally 
necessary; it is, in fact, the chiel 
trait that distinguishes us from 
other animals. But thinking is im- 
possible vvithout speech for com- 
mur.icating vvith our fcllovv beings. 
And only complctely 
?alls for:h the 
'’ussion vvithout 
think a s matu re 
l'hus freedom of 
right.

Free speech is
because no group activity can be 
earried on vvith full efficiency un- 
less vve are free to offer sugges- 
tions, to point out the advantages 
and disadvantages in the planning 
and execution of any project. Such 
eriticism i 
in large
govemments of 
nations under 
vve are forced 
cannot escape 
badly conceived
government ai plan 
is all the more important that vve 
have a chance to suggest and cri- 
ticize vvhat is being proposed and 
(fone. That right of criticism is 
one of the greatest advan ages of 
a rcpresentaHve government over 
a dietatorship. In England, home- 
’and of reoresenta’ive government, 
so important are the outs

free speech 
inqu:ry and dis- 
vvhich vve cannot 
men and vvomen. 
expression is our

likevvisc a utility

NAUJIENOS,'Chicago, III Pirmachen., gegužės 13,1940

AMERICAN FIRST - LITHUANIAN ALWAYS

MONDAY, MAY 13, 1940

“HOOKED”:—
This is as mūch a surprise to me 

as vvell as to you. In a moment of 
vveakness I uttered the rash state- 
ment that I might be able to vvrite 
a column for this one issue,—and 
vvas taken up on it. Well, nothing 
ventured, on thing gained.

O—O
QUARTET:—

* I

If any of the members, through 
some error on their part, have ever 
come dovvn to rehearsal a little ear
ly, they may have heard the quar- 
tet in rehearsal. There’s 
cheap about 
on the air.

Yesterday 
their debut
Pullman in a Mother’s Day program. 
Watch those boys—Leo and 
Norman, Jocy Žukas and 
(“Puddles)” Avelis—they’re 
places.

afternoon they 
on the stage i n

made
West

O—O
SHOVVERS AND 
WEDDINGS

Chicago Dancers in Washington Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEWS

Bruno 
John 
going

Kneeling (left to right) Charlotte Sarett, Birute Kremianis, 
Julia Rakštis, Helen Kungis, Marie Sala.

Standing (1. to r.) Ladislovas Esunas, Secretary Baltic-Ame- 
rican Society, Kazys Dulinskas, Irving Levas, Felix Tomas, Al
fas Lankus, Vytautas Beliajus, group leader and instructor, Ad
ele Dirvelis-Roszel, Chairman of Baltic-American Society.

greatcst tru.ths are often 
unpopular and exasper- 
vvere they to be denied 
till the many shou'd 
to accert them, they

> particularly 
organizat’ons 

city, 
v/hose 
to 
the 
or

necessary 
likę the 

stale, and 
jurisdietion 

live. Since we 
evil s o f the 

badly executed 
or project, it

Why is free speech (freedoni ot 
expression) 
has been 
erai and 
defended 
Jeading
down through the centuries? Be- 
cause vvithout freedom of inquiry 
and of communication there can 
be no real progress, no sound mor- 
ality, no true civilization. In 1643, 
John Milton in his Areopagitica 
defended freedom of writing and 
speaking as the handmaiden of ci
vilization; and three hundred yea’S 
later, in 1936, Alfred M. LANDON, 
Republiean candidate for the pre- 
sidency, exclaimcd, “The right of 
free inquiry is one of the essen- 
tials of free government. It is the 
very bed rock of democracy.”

Būt yVilliam Ellery Channing. 
famous abolitionist and Unitarian 
minister, explained most clea’ly 
why free speech is the living core 
c f advancement when he wrote,

“The
the most 
a ipg; and 
(’iscussion 
be ready
vvould never establish themselves 
in the general mind. The progress 
of society depends on nothing more 
than on the exposure of time- 
hnnored abvses, which cannot be 
ton hed without . offending multi- 
tudes; th;»n on the promulgation 
cf princ’ples, which are in ad- 
vance of pub’ic sentiment and 
’ ractiee, and vvhich are ccnstant- 
Iv at war with the habi's, pre- 
iirlices, and immediate interests of 
lar"e classes of the commu’vty.

“Of con-eciuence, the mul itude. 
if once ?Jlowed to d'ctate or pre- 
srribe subiects cf discussion, would 
sfrike society vvith spiritual blind- 
ness an:I dca h. (Italies mine) The 
world is to be earried forvvard bv 
truth, 
\vhich 
which 
rejoicc 
cussion
by the friends of mankind, with 
peculiar jealousy. It is at once the 
most sacred, and the most endan- 
gered of our rights. He xvho would 
rob his ne’ghbor of it, should haxe 
a mark sėt on him as the wor. t 
cnemy of mankind.’’ (Italies mind)

Whcn Channing, one of the kind- 
liest of mm, penned thosc linęs, 
the
sion of slavery within its borderJ, 
and so had laid the train that led 
ot four years of blood and death 
and destruction. When Channing 
xvrote those eternally true words, 
William Lloyd Garrison had* been 
mobbed in Boston, and Fi’ijah P. 
I ovcjoy hed been murdered at 
Alton, Illinois, for daring to con- 
dcmn slavery. So Channing, gent’e 
man of God, who could battle for 
the right with the courage of a 
1 lebrevv 
de’ested 
of thcir

“From 
wiot

Lašt Friday, May 10, a shovver 
was held for our comely pianist, Al
dona Šokas. Her many friends ga- 
thered at hcr home and showered 
her with many gifts, the better to 
sėt up houše-keeping after her date 
at the altar on this Saturday,' May 
18. The lucky fellow is our es- 
teemed baritone, Al Brazis. Good 
luck and 
nd Al.

congrats from Pirmyn, Al

I can’t 
that as I

brother-in- 
“ištekėjo”. 
This is all 
about the

Their t ue funetion is to
His Majesty’s Government,' SUCCESS:_
the party in power.

poNverful organizations and
making card indexe;

O—O

A YOUNG LITHUANIAN MUSICIAN 
MARES GOOD
By JOSEPH BENDER 

CLEVELAND, OHIO.

THIRD GENERATION: Bobby 
Byanskas, at 14. already is copy for 
the Lithuanian nevvspapers, thus 
seating his father’s record by two 
years .. . John Byanskas, if vve are 
not mistaken, vvas first mentioned 
in the old Lietuva in 1916, in an 
article vvhich informed the Lithua
nian public of tvvo youngsters in 
Sridgeport vvho were interested in 
vvireless.. . John, now an engineer 
and director of the Birutė chorus, 
vvas then 16... Lašt vveek Nora 
Gugis, Chicago’s foremost Lithua
nian music connoisseur, devoted a 
large part of her vveekly music co- 
lumn to a report of Bobby’s per- 
formance in a school produetion of 
the “Pirates Of Penzance” ... Likę 
his dad, Bobby is a talentcd pian
ist...

SPORT: Joe Žukas has gone into 
training for Severai tennis tourna- 
ments this summer ... It vvill be in- 
teresting to vvitness the form vvhich 
has made Joe a national idol in 
Lithuania, to an extent comparable is planning to pas out cigars be- 
to the popularity enjoyed in the 
United States by Babe Ruth. 
Softball, as usual, vvill take a pro- 
minent place ..: The Lechavičius 
team has already been organized 
the Chicago Lithuanian Society vvill 
begin organizing Severai teams to-

morrow night at Altgeld Park—to 
mention only a few...

ROMANCE: Bertha Galdikas be- 
came Mrs. Jošepb Poliakon Satur
day ... Frances Kania has the most 
important date vvith Peter Budrick 
at the St. Mary of Perpetual Help 
Church on June 8 .. . Lucia Andru- 
kaitis and Cantino Konuly will cm- 
bark on the sea of matrimony on 
August 24 .. . Ąlbert and Mrs. Pet
kus celebrated their fifth vvedding 
anniversary recently, and Al hasn’t 
been seen at any meetings since ... 
In the doghouse, Al? ... The Im- 
maculate Conccption Church was 
the scene of the nuptials of Adele 
Melauskas and Pete Paulauskas ... 
Elizabeth Meldažis and AIex Wrub- 
liauskas took the fatal step at the 
Nativity Church ... The lattei' two 
marriages took place lašt Saturday 
... Theodore Plonis and Anna Pet- 
kunas also vowed the oft repeated 
vow . . .

WAGER: Though Frank Bulavv

vvhich at first offends, 
vvins its way by dcgrees, 
the many hate and vvould 
to crush. The right of dis- 
is therefore to be puarded

I On Sundav, May 5 

soprano, Onuks SkeVėr had her re
cital in Kimball Hali. Pirmyn cho
rus vvas represented to the nth de-\ 
gree. Onuks sang beautifully and 
vvas ably assisted by Symeta Zim- 
merman and Grace Wilkinson. I, 
for one. am happy at the success of 
her first venture and knovv the 
chorus feels the šame.

O—O 
SUPERIORITY:—

our lovely

South had banned all discus

Prophet, stood by the the' 
abolition:sts, the “reds“ 

day. 
my heart I thank them’’, 

he wrote. “I am their debtor. I 
am not sure, that I would 
moment writc in safety, had they 
shrunk from the conflict, had they 
shut their lips, imposed silenee on 
their presses, and hid themse'vrs 
before their fcrocious assailants. 4 
thank the Abolitionists, that in 
this evil day, they xvere true to 
the rights xvhich the multitude 
was ready to betray.”

Those abolitionists are for us 
today heroes of the great move- 
ment to free the slave, a movė- 
ment inseparabley connected with 
Lincoln, the great emancipator. Būt 
in years before the Civil War the 
choice spirits, the courageous hearts 
who špoke our against the lash 
and the chains on the colorcd 
bondsmen — those dauntless men 
and women, likę the radicals to
day, were detested and vituperated, 
hounded and even murdered by 
the slavocracy • and its abettors!

Freedom of speech, denied to 
our great cost by the ante-bellum 
South, is defended by T. V. Smith, 
profcssor of philosophy at 
University of Chicago and 
gressman-at-large—-defended 
as a utility and as a right.

this

O—O 
be sure, but I do believę, 
vvrite this, Stan and Wal- 

ly Zemgulis havė a nevv
lavv. Yes, their sisters 
to vvhom, I don’t knovv. 
the Information I have 

they are callcd His Majesty’s Op- • marital event.
posi'.ion. 
'•riticize 
that is, 

\Vith
individuals 
oi so-called dangerous radicals and 
a-.lvoca'.ing lavys to penalize the 
criticism of government and its 
officials, to becomes double import
ant for all true patriots and lovers 
of liberty to guard jealously our 
constitutional right of free speech ' 
and. free press. We ought to bei 
preud that members of the En- 
glish-speaking ra/e have champ- 
ioncd free expre.ssion—John Miltoi 
and John Locke, John Stuart Miil 
and NViIliani Ellery (Jianning, and 
likevvke the founding fathers vvho 
guaranteed freedom of expression jevidence of this, Paul presented his 
in 
not 
and unvvorthy 
and far-seeing 
inestimable right 
vvhich the great 
mankind struggled 
hard to seeure.

So, let us remember that any 
restrietion upon free discussion 
does not aid the young and the 
foolish; but that such icstruction 
merely stills the voice of the vvise 
and the capable. Those vvho vvould 
curlail freę speech are either blind 
leaders of the blind, bigets vvith 
a dangerous Messianic obsession, 
or sinister persons and organiz- 
atior.s striving to drive a knife 
nto the heart of freedom and ci- 

vilizaticn, vvolves hiding their 
leadly purpose in sheep’s cloth- 

ing.
\Vifh the tlmcs out of 

.vith selfish ainis and 
ilothed in high-sounding 
rugged individuali, m” 

patrio'.ism and national vvelfarc, 
:t is particularly urgent that vve 
let every man and every group be 

shall not 
For in tha 

poet Mil

After spending some time looking 
over the other choruses, Paul Sto- 
gis, vvell-knovvn Lith basso, decidcd 
that Pirmyn is best, after all. - As

our organic 
prove so

lavv. Yet we mu-t 
s’othful and timid 
of such courageous 
men as to lose the 

to free spe.ee h 
benefactors o t 

so long and so

heard. Even then, vve 
have too mu h vvisdoni. 
inimortal vvords of the 
ton:

. . Where there is
to learn, there of necessitv

joint, and 
intcntions 
vvords cl 

and loftv

When the Cleveland Orchestra considered the outstanding youth- 
resumes its concerts in the fall of fui musician.
1940, there will be listed amongstj Upon returning to Clevelanc 
the Orchestra Personnel the name,from Lithuania, he continued with 
of -Vincent Greičius Jr., violinist. t his ischolastic and musical studies 
Without a doubt, he vvill be one of 
the youngest m-embers of the Cle
veland Orchestra for he has just 
recently reached his tvventy-first 
birthday. To be so* accomplished a 
musician is in itšelf1: an achieve-Į 
ment worthy of note, būt the fact 
that the young Mr. Greičius is of 
Lithuanian parents is some thing 
all Lithuanians vvill be interestedi 
in knovving. The ^musical 
knovvs the position v/hich ’ the Cle
veland Symphony Orchestra holds 
and to be admittėd to its person
nel is 
complishment!

and vvas awarded a 
to Western Reserve 
where he is now in the 
being enrolled in the

scholarship 
University, 
third year. 
School of

Education and majoring in music.

His name often appears on 
musical programs of this city. 
has appeared 
rious concerts 

worldjradio’ and he 
• concert master

the 
He 
va- 
the

as a soloist in 
as vvell as on 
has been the first 

of the Philharmonic
Orchestra of Cleveland. In April 
of 1939, vvhen Anna Kaskas. contr- 

indeed an honor and ac- ialt0 of the Metropolitan Opera As- 
įsociation sang for a benefit concert 
I for the Lithuanian Cultural Gar-

Vincent Jr., as he? is best known den, sponsored by the Lithuanian

IfaJLUC

j daughter, Frances, to Pirmyn at our 
lašt rehearsal. With her, he also 
enrolled tvvo other members, both 
girls, vvhose name, if I recall right, 
are Chloe and Johanna. Welcome 
to our little family, girls, and may 
you enjoy your stay vvith us.

O—O
PARTY:—

Also lašt Friday, the basketball- 
ers of Pirmyn threvv a shindig. A 
small portion of the chorus attend- 
ed’ and had a good time.

O—O
AFTERTHOUGHT :—

Wonder vvhat time J. Rukštala 
and “Puddles” got home???

And did Joe Žukas go vvith them? 
O—O

I savv my duty and I done it?
—M. T. DOME

amongst the Cleveiahd Lithuanians, 
began his musical > v studies very 
early under the guidance of both 
his musical parentšj He fjrst . stu- 
died the piano wfth his father. 
When he was nearihg ševen, h,e 
was enrolled as a violin pupil in 
the Cl-eveland Music School Settle- 
ment, 
gress 
veral

Women’s Club and 
University Club of 
ėent Greičius Jr., shared th< 
gram with our Anna 
concert which the 
will long remember.

the Lithuanian 
Cleveland. Vin- 

pro- 
Kaskas, a

Clevelanders

where he made- rapid pro- 
and was revvarded vvith se- 
scholarships.
best teacher has been FelixHis

Eyle, a vvell knovvn musician, who 
is the secona concertmaster of thė 
Cleveland Symphony Orchestra.

In 1935, Vincent was honored' by 
the Lithuanian Government, by 
being invited to play before the 
First Lithuanian World Congress 
held in Kaunas. His invitation was 
sponsored by the Society for Ad
vancement of Lithuanians abroad. 
The outstanding Lithuanian youths 
Vvho had made worth while 
achievements in their respective 
fields were so honored. He was

U. S. Civil Service 
To Give Exams 
For Open Posts

For over a week now Chicago- 
ans have been enjoying real spring 
vveather. Winter clothes have been 
put away for good this time, vve 
hope. Warm sunshine, light spring 
breezes, budding trees and flovvers 
are temptingly inviting. After all 
the vvinter weather vvhich kept us 
indoors, vve need no better invita- 
tion than this one from nature for 
coming out of hibernation. If all 
this is not reason enough for* all to 
come out let us add another inccn- 
tive. Sunday, May 19, there will be 
a truly Lithuanian gegužinė spon- 
sored by the LUC. Gamės and con- 
tests will take place. dancing vvill 
be continuous. singing and merry 
making of all kinds will help to 
make the day a very enjoyable one 
for all vvho attend.

fore the middle of June, his friends 
are vvagering that the treat vvill be 
candy instead . . . Frank is complet- 
ing a course in beauty culture and 
cosmetic chemistry and vvill soon 
be able to devote all of his time to 
the Bulavvs’ Unity Beauty Shop on 
35th Street...

KNICKKNACKS: Naujoji Gady
nė vvill be the first chorus to do so 
vvhen it has its golf tournament on 
June 9 ... It looks likę vve’ll soon 
be hearing something from Adele 
Rakauskas and Mike Oksas ... Dan 
Kuraitis, owner of the Milda Auto 
Sales in Bridgeport, reports that 
the European war is ruining his 
plans for vacations during the noxt 
several years... Picnic date clashes: • 
LUC vs Chicago Lithuanian Socie- 
tv (initiation picnic); Leader vs. 
Chicago Lithuanian Society (regu- 
lar picnic); Margutis vs šaltiipie- 
ras .. . Ona Skever enjoyed a full 
house at her first 
Kimball Hali lašt 
Whitney Tarutis at 
the Lithuanian 
Onuks and Johnny 
appear in the opera 
it is produced by 
Studio’s opera
Grigonis vvill be soloist vvith a sym
phony orchestra at commenccment 
exercises . . . John Avelis is also a 
member of the men’s chorus of the

• Elevator Operators and Starters 
Union .. . Johnny Sherman becomes 
a regular in Uncle Sam’s Service as 
a postai derk this summer. ..

DANCERS: Beliajus’ Lithuanian 
folk dancers vvill appear at the 
Ashland Auditorium next Sunday 
... They will be one of the features 
of a folk festival. .. The troupe re- 
ceived an enthusiastic reception 
vvhen it travelled to Washington 
lašt month ... The dancers and He
len Pech, vvho accompanied them 
on the trip as vocal soloist, vve re 
feted by the local Lithuanians ...

recital at the 
vveek, as did 
his banęuet at 
Auditorium . ..
Rukštala vvill 

“Martha”, when 
the Macburney

company ... Aldona

Vincgs Greičius, the parents of 
accomplished young man. I 
that very much credit for 
achievem-ent rigthfully belong

Being held so early in the sea- 
son, the merry makers vvill find the 
grounds fresh and green instead of 
vvorn out, dry, and sandy as fields 
are wont to get vvith much abuse. 
When there are cool refreshing 
breezes one feels livelier and more 
energetic than when the day is ve
ry hot.

“Kaip medis palinkęs, taip ir jo 
šakutės auga” is a quotation recent
ly written to me by a friend, and 
I find \it most appropriate at this 
time to ūse it in speaking of Stasė 
and 
this 
feel 
this
to his parents whose musical and 
cultural interests are outstanding 
amongst Lithuanians of this com- 
munity'. They are making conside- 
rable sacrifice to give their four 
children some of the more cultu
ral advantages. The family as a 
whole, is very musical. The father 
came to America in 1904 and for 
a while lived in Chicago. He stu- 
died fat the University of Valpa- 
raiso for six years, and since then 
has made music his profession. He 
is a teacher of piano and at pre- 
sent is an organist in one of the 
Cleveland Lithuanian Churches. 
For years Mr. Graicius has direct- 
ed various singing groups, and has 
staged many worthwhile cantatas 
and operettas amongst his people. 
Stasė Greičius, the guiding spirit 
of this accomplished family, very 
often participated in these musical 
programs and added much to their 
enjoyment vvith her well trained 
soprano voice and her ability to 
tak-e the leading soprano roles 
which her husband direets. The 
other children of the family, Re
gina, Frank, and Stella 
gaged in musical and 
pursuits.

In behalf of the
Youths vvho might gain inspira- 
tion from the achievement of Vin
cent Jr., I extend hearty congratu- 
lations to him and as for his pa
rents Vincas and Stasė, I have the 
utmost respect for their having 
had such splendid foresight to 
guide him along the paths of indus- 
try and perservance. May these 
parents enjoy to the utmost the 
glory in knovving that their sacri
fice have not been in vain and 
may Vincent Greičius Jr. - have 
continued success.

All kinds of refreshments both 
liąuid and solid vvill be servcd, so 
no one need bother about packing 
a lunch. We’ll start early in the af
ternoon, 12:00, and call it a day 
sometime long after dark. Parents 
and relatives vvill enjoy meeting 
friends they haven’t seen all winter, 
while the younger crovvd can dance 
or participate in games.

No one vvill vvant to stay in
doors on a nice Sunday afternoon. 
If you are just out for a ride next 
Sunday, we suggest you spend a 
minute or tvvo vvith the LUC at 
Sudent’s Grove, 6800 W. lllth St. 
We’ll be looking for all of our old 
friends and wil be anxious to. make 
many new ones.

Ali News About 
All Lithuanians

Interesting nevvs — articles 
—discussions — ideas—deal- 
ing entirely vvith the Lith- 
uanians in

i

JAUNIMAS
Send your Subscription

N0W

JAUNIMAS, 
2201 W. Cermak Rd 
Chcago, IllinoisOpportunity knocks for adminis- 

trative analysts, student dietitians 
and student physiotherapy aids 
vZth the announcement by the 
United States Civil Service Com- 
mission that government vacancies 
in these positions will be filled 
through competitive examinations.

The finai day for filing applica- 
tions is June 3. Information regard- 
ing reąuirements of the positions 
is obtainablę at the Chicago Post 
Office.

BBS
THEY ADE 900,000 
STDOHG OVED HEDE

Are They Eafing Fi

much de-
s?

Lithuanian

i

free

lĮl.-l

are' all en- 
educational

all 
the

thė 
Con- 
both

liberty to 
freely ač* 
above 

all

nsa sootb misis siheei. m u.

si re
will be much ar^uing, much writ- 
ing, many opinions; for opinion 
in good men is būt knowledge in 
the making ... Give me 
know, to utfer, to argue 
cording to constience 
liberties ... and Ihcu ji
winds of doetrine vvere let to play 
upon the earth, so Truth be in 
the field, we do injuriously by 
licenceing again promibiting to mis- 
doubt her strength. Let her and 
Falsehood grapple; who ever knexv 
Truth put to the vvorse in a 
and open encounter?”

Note: The chiėf sources

are: Beard, Charles A. and Mary 
R—America in Midpassage; Cooley, 
Charles H.—Sočiai Procėss; Du- 
mond, Dwight L—Roosevelt to Rnn- 
sevelt; Martin, Everett Dean—Li
berty; Milton, John—Areopagitica; 
Parrington, Louiš V.—Main Ciir- 

‘rents ih American Thought; and 
Ross, Edward A.—Principles of So-

used ciology.
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NAUJIENŲ-ACME Telephdto
EVANSTON, ILL. —Mar

tha Whitehousė, \ kuri liko 
išrinkta Northweštėrn uni
versiteto “gegužes karalaite
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“VIROŽIJO” RA ATEITIS NESĄ KITIEMS, 
BET SAU “VIROŽYTI” NEMOKĖJO

Ir Jį Ištiko Visokios Nelaimes
BRIDGEPORT. — Julijus 

Chakovvsky gyvena adresu 821 
West 34 th Street, garsioj 
Bridgeporto kolonijoj, ir jei at
siranda kostumerių, tai jis 
jiems kortas mėto. Ir ateitį pa
sakoja. ,

Chakovvsky daug visko pri
pasakodavo, visko privirožyda- 
vo iš kortų savo kostumeriams, 
bet, deja, nemokėjo sau atei
ties isvirožyti. Ęitąip jis nebū
tų pripasakojęs tokių dalyku, 
kokius pripasakojo bridgepor- 
tietei Teofilijai Urbaitienpi.

Tąi buvo pereitos savaitės 
pradžioj.

Kai Pranas Urbaitįs, mote
riškės vyras, sužinojo ką burti
ninkas Chakovvsky rado korto
se jo žmonai, jis nuėjo pas 
Chakovvskį, gerai užsimojo ir 
kirto jam į nosį.

To įvykio nenumatė
Tokio įvykio Chakovvsky 

kortose nenumatė ir visai ne
buvo prisiruošęs Urbaičio smū
gį atmušti. Vienok jis nutarė 
nedovanoti ir nuėjęs teisman 
pasiskundė.

Ketvirtadienį miesto teisėjas 
Mąson Sullivan Stockyards 
nuovados teisme Chakovvskio 
skundą išklausė ir pakvietė Ur- 
baitį pasiaiškinti.

Buvo štai kaip. Nuėjusi pas 
Chakovvskį Urbaičio žmona iš
girdo iš jo autoritetingų lupų 
ir pasiremiant tuo, ką kortos 
rodė, kad ji turi saugotis savo 
vyro, nes nuo jo kumščių jai 
gręsia pavojus. Dar gali užmuš
ti arba sunkiai sužeisti, gąsdi
no ją burtininkas.

Teisėjas Sullivan tai išgirdęs 
ne tik paliuosayo Urbaitj nuo 
bausmės, bet dar patarė jam 
išpirkti varantą< Chakovvskio 
areštui, ir Urbahis nieko ne
laukdamas tai padarė. Tokiu

bųdu Chakpvvskis atsidūrė už 
grotų, ir tai buvo antras įvy
kis, kurio jis sau nebuvo “išvir 
Fo^ijęs”, Bet tuo dalykas dar 
nepasibaigė. Chakovvskis šešta
dienį turėjo stoti teisipąp ir 
ten gavo metus pp policijos 
ąreštų už ŲŽsįėmimą būrimų 
be leidimo.

Urbaičiąį gyvena adresų 951 
West 34th PĮąęe. Kipk žĮpią, 
burtininko Chąkowskįo spęlior 
jimai jų šeimyninės laimės nę- 
pakejtė.*-—Žynius.

Pinigai Pasiųsti 
Per “N ” Greitai 
Nuėjo Lietuvon
Dėkinga ‘♦N-mos” Už Pavyz

dingą. Patarnavimą
A. Petraitienė, 3126 W. Tayr 

lor St., ątnąujipo “Naujienas” 
ir labai yra dėkinga ■‘‘Naujie
ną” pinigų siuntimo skyriui už 
teisingą ir greitą patarnavimą.

P-a Petraitienė išsiuntė pini
gus telegrama vasario 29 d., 
o Lietuvoje giminės gavo kovo- 
March 5 dieną.

Laišką gavo dvi sayaiti po 
išsiuntimo pinigų. Taigi p-ą 
Petraitienė yra labai dėkinga 
už tokį gerą patarnavimą “Nau
jienoms” ir neužilgo žada ir 
vėl siųsti pinigų j Lietuvą per 
“Naujienas”.

P-a Petrąitienė yra labai pa
vyzdinga motina, išaugino 'sar 
vo keturius jaunuolius lietuviš
koje dvasioje.

Turi tris dukteris ir vieną 
sūnų. Visi labai pavyzdingi jau
nuoliai, myli savo motinėlę ir 
klauso jos patarimų. Visi žar 
da įsirašyti į1 Lietuvių organi
zacijas, kad nenutolus nuo Iie>r 
tuvių. Kašte.

SUSIŽEIDĖ
DARBJE

HIGH1L..AND. — Šiomis die
nomis darbe sunkokai susižei
dė dąrb® ir dabar randasi po 
daktaro priežiūra, uamie, p, 
Antanas Bitąųtąą. Gyveną ad
resu 8633 South Aberdeep 
Street,

.i . ""|| 1 1 .‘.v

TRYS SAVAITĖS, 
6,000 M¥MŲ

šeštadienį įdomioms trijų sa
vaičių atostogoms išvyko pp. 
Jonas ir Anna Thomas Jr., ir 
pp. Allan ir Ruth Thomas 
Doy/ns’ai, 11530 South Halę 
avenue. Per tas tris savai tęs 
jie aplankys Sęattje, Wąsh., Ca- 
liforniją, Oręgon valstiją, ir vi
so, padarys apie 6,000 mylių 
kelionę.

Pp. John Thomas Jr., ir p. 
Ruth Downs yra sūnūs ir duk
tė, gerai .ž'nomų pažangių lie
tuvių, pp. J. Thomas, kurie gyr 
yena adresu 5906 S. Calumet 
avenue. Kaip jaunieji atoslo- 
gininkai, taip ir pp. Thomas 
Sr., yra veiklus LDD kuopoj 
ir Naujos Gadynės chore. Lin
kini jiems laimingai atostogau
ti ir turėti gero poilsio.

Draugas.

GARNYS
APLANKĖ

MARQUETTE PARK.—Gar
nys šiomis dienomis aplankė p, 
Bronislavą Selinckienę ir pali
ko jai sveiką ir gražų sūnų.

P-a Bronislavą ir laiminga
sis tėvas — 'p. Juozapas Selin- 
ckai neseniai atsikėlė gyventi 
šioj kolonijoj ir turi butą ad
resu 66 th ir Califprnia.

Drg.

Reikalauja
Perskirų

Violet Makąitis nuo Eiįvvard 
Makaitis

Gavę
Perskirns

Jeąn Krubin nuo Tępy Kru
Mik > ’> . 1

Helen Czap nuo S te ve Czap
Irenc Coker nuo Art h u r Co- 

’ier
—

Ir Stiklo Pramonę 
Kaltina Monopoliu

Pereitos savaitės pabaigoj 
federalė džftlrė Chieagoj ap
kaltino monopolio palaiky^ 
mu tris stambias stiklo fir
mas, stiklo< kontraktorių są
jungą ir stiklo uniją Chieagoj.

Kaltinamos firmos yra Hoo- 
ker Glass apd Paint Manufac- 
turing Co.tf vPittsburgh Plate 
Glass Company ir Tyler and 
Hippachj Ine.

Areštuoja Aliidinin- 
kus Už Valandų 
Nesilaikymą

Policijos .komisionierius Al- 
Iman šeštadienį paskelbė 
“blitzkriegą” Chicagos aludi- 
ninkams, kurie nesilaiko va
landų įstatymo.

Biznio valandoms baigiantis 
policistai važinėja per alines 
persitikrinti ar jos uždarytos, 
Jeigu ne, lai jų savininkus 
areštuoja. Kęlioliką areštų jau 
padarė.

ENGLISH 
COLUMN

Softball Players 
Sought By C.L.S.

Members of the Chicago 
LJthuanian Society vvho are in-? 
terested in playing softball are 
ąsked to report for practięe 
in the Altgeld Pąrk, Harrison 
ąnd Washtenaw, Tuesday, May 
14, at 6:30 p.m, Charles Ma- 
tekunas is the manager.

The team or teams selected 
vvill play at the Chicago Lith- 
uanian Society’s initiation pic- 
nįc at the Liberty Grove the 
follovving Sunday, May 19.

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip 

DIDEI.IV KAURU
BARGENAI

Neatsiimta 8x0. 8x10.0x10, OxJ», ll?10 
Vertė nuo 87 Iki >85. Dubąr 83 Iki 8*0
Nauji 8x0, 8x10. 0x18. 18x18, 
Vert« 824 Iki 880. Dabar 810 )kl 840

Ir auki&aų.
16 0x18 tikri) orlentaliu, 50 kitokių 

MleroH 8x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
lOOO Jardų karpetų po S0c Jard Ir ųuki& 

800 Naujai* Velvet 0x12 818.50. 
300 Naujau Wlltoo# 0x12 |3|.5O.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI.

8208-16 S. KAVINE—Dlenoinlti, 3 vakarus

«
Gėlės. Mylintiems 
Vestuvėms, Pan- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS

4180 Archer Avenue 
Phone LAPAYETTP 5800

m
- ■

Sako, Sunku Gauti 
Kūdikį Augintiniu

“Pelningas Biznis“
Iškilus aikštėn “kūdikių 

pirkliayimp” raketai Chieagoj, 
pasirodė, kad tas “biznis” yrą 
jabąi pelningas. Rąketo ope
ruoto jos, Mrs. Mae Smith ir 
jos duktė Mary atiminėdavo 
kūdikius nuo neturtingų ir ner 
vedusių motinų ir juos p ar r 
duodavo turtingoms šeimyr 
liom$, kurios nori augintinių.

Ęvąnstono Lopšelis ir kitos 
panašios tegalės ir labdarin
gos įstaigos pranešu, kad žmo? 
pių norinčių augintinių yra la
bai daug, gal apie 6 kartus 
daugiau negu kūdikių, kuriuos 
gulima gauti augintiniais. Už 
tąi raketierės, kurios iš to daro 
biznį, už pampintus kūdikius 
gali imti labai brangiai ip pa
sidaro labai didelius, pelnus.

Kviečia Į Tulpių 
šventę “Mažoj 
Olandijoj”
Gražuolių delegacija Chieagoj

Vąkar Chicagon atvyko hh- 
rys olandiškai paąjr^džiasių 
mergaičių iš Hollaml, Miuhigan, 
kviesti phieagiečius į *(TuJpiii 
šventę”, kari ten prasideda ga? 
gūžės 18 d. ir tęsis visą savaitę 
iki gegužės §5 d, Tyo meta vi
sas miestelis, mirgėte mirgą 
įvairiaspalvėmis tulpėmis, ir at
rodo nepaprastai gražiai.

Holland, Mieli-, yra vadina 
mes “Maža, Olandija”, ir beveik 
visį gyventojui ten yra olandai, 
kurių gimtam krašte šią savai
tę tulpės gal žydi, bet neneša 
gyventojams malonumo,

Tulpės yra olandų tautišką 
gėlė. 1

Išsiėmė Leidimus
Urboms
(Chieagoj)
John Bikus, 24, su Annę Noi> 

kus, 23
Joseph Suk, 23, su Helen 

Kupres, 20
Bruno Daujotas, 22, su J o-r 

sephine Lesniak, 21
Earl Nehrke, 22, su Bernice 

Moles, 21
Frank Lenkszus, 30, su Am 

ne Butkus, 29
Joseph Guzaski, 26, su Ber^ 

nice Urlik, 23
Vincent Sedlauskas, 18, su

Frances Manietta, 17

PADĖKA •’
DRAUGAMįl ’ .....į

Esu labai ''įlėk nga lietuviams, 
kurie mane aplankė gimimo 
dienos proga. Taipgi visiems 
giminėms,' draugams ir pažįsta
miems užbdabai gražias /dova
nas. Nemaniatij kad tiek svečių 
turėsi. Taipgi esu dėkinga už 
vazonus ir gyvas gėles, kurios 
man ypač buvo malonios.,.Atsi
prašau, kad visų pavardžių ne- 
skelbiam, nes tai užimtų per
daug vietos.

Dėkinga aš, ir dėkinga yra 
musų šeimyna.
Marcellė ir Steponas Tveri jonai, 

2950 S. Normai avė.
(Sk.)

Iš Politikos 
Lauko

ll-tos Wąrdos 
Lietuviai Demo
kratai Veikia

Gegužės 9 d epą, Lietuvių 
Auditorijoj, įvyko Lietuvių De
mokratų ll-tos VVapdos Organi- 
zącijos susirinkamas. Apsvars
čius įvairius organizacijos rei
kalus prieita prie pikniko ren
gimo klausimo.

Komisija, kuri susideda iš 
Antanas Stasiulis, Jonas Ten- 
zie ir J. Rapold, pranešė, kad 
piknikui daržas yra paimtas 
prie 83 ir Willow Springs Road. 
Tas daržas vadinasi “Liberty 
Grove” (pirmiau vadinosi Dam
brauskas Grove). Piknikas įvyks 
June-birželio 2 dieną. Prasidės 
10 vai. ryto ir tęsis iki vėly
vam vakarui. Bus graži muzį 
ka, skanus alus ir užkandžiai.

Todėl p. B. J. Jakaitis pri
minė, kad apart pikniko komi
sijos ir kiti nariai prisideda 
sąvo darbu kiek galėdami. Tarp 
jų yra A. Gudaitis, Pranas 
Naujokas, jis pats ir koletas 
kitų. Darbas eina labai gražiai 
ir tvarkingai. Tikimasi daug 
rėmėjų ir svečių iš viso Bridge
porto ir kitų kolionijų.

V. M. Stulpinas.

Seni Jau Išmirė, 
0 Jaunus Sunku 
įtraukti Į Veikimą
Iš Atlantikiečių Karchauskų 

Gyvenimo
ATLANTIC. 1— Senas nau- 

jienietis, M. Karchauskas, 207 
W. 51st St., atnaujino dienraš
tį “Naujienas”.

Šioje apielinkėje M. Karchau
skas gyvep^, jau 19 m.

Užlaiko barbernės biznį ir 
sėkmingai verčiasi. Keletą me
tų atgal M. Karchauskas labai 
daug darbavosi visuomenės dir
voje. Buvo išauginęs didelę SLA 
kp. įr daug pastangų dėjo, kad 
kuo ilgiau ją išlaikyti.

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU SAVO ŠVOGERIO 
Petro Ųhapo arba jo šeimynos, pir- 
miaus gyveno rytuose. Paėjo iš 
Rązalipio Parapijos, Bončių kai
mo, Panevėžio apskr. Prašome jį 
pątį arba apie jį žipantį pranešti 
man. Antanas Laurifcetis, 1601 E. 
Converse St., Springfield, III.

REAL ESTATE FOR SALE 
Narnai-Žemė Pardavimui

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
BARGENUS

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

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO UŽ INDŲ plo
vėją į restaurantus. Esu gerai pa
tyręs. 3327 Lituanica Avė. Tel. 
YARDS 0965.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui, būti, vienas vaikas, 
$8. Rogers Park 0113.

MERGINA LENGVAM RUOŠOS 
darbui, jauna, $5 iki $6. . Whalen, 
6438 N. Greenview. Hollycourt 
5765.

PATYRUSI MERGINA knygoms 
skirstyti West Pullman Iron and 
Metai Co., 11954 So. Peorią St. 
Pullman 0534, Chicago, III.

PATYRUSIŲ OPERATORIŲ prie 
sportinių aprėdų—kelnių ir jupikų, 
single needle .mašinos. Hollywood 
Sports Wear, 224 So. Market St. 
4-tas aukštas.

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asmens, mokėtis po 
$25 į mėųesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baž
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box C2, 
1739 So. Halsted.

PARDAVIMUI MŪRINIS bunga- 
low, tile maudyklė, furnasu šildy
mas, 3739 W. 55th St., arti moky
kla ir bažnyčia, kaina $5850. ■ 6 
kambarių medinė katėdžė, furna
su šildymas, arti 71 gat. ir Damen 
Avė., terminai, kaina $4200.

JOHN J. JILEK, 
5348 S. Kedzie. Prospect 6818.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant ūkės, patyręs, karves milžti. 
Atsišaukite dienomis 3043 South 
Union. Pirmos Jubos.

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

REIKALINGAS patyręs DRY 
cleaning draiveris, kalbąs lietu
viškai, jaunas vyras, atsakanti al- 

įga ir komisija. Beverly Ridge 
Cleaners, 9741 So. California.

ŠIOS DIENOS SPECIALAS
Kampas Richmond ir 66 gat., 6 

kambarių aukštos klasės mūrinis 
bungalow, 3 karų mūrinis garažas, 
lotas 30x125 pėdų. Savininkas pats 
parduos.

FURNISI1ED ROOM—TO RENT 
Gy yenimui. Kambariai

ŠVARUS KAMBARYS rendon, 
pageidaujama vaikinui, suaugusi 
šeimyna. Gera transportacija, 3438 
So. Emerald Avenue.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

BRIGHTON PARK SPECIALAS
Kampas 45 ir Talman Avė. Krau

tuvė ir 3—4 kambarių flatas, kar
štu vandeniu šildomi, 2 karų ga
ražas. Savininkas išvažiuoja, ati
duos aukos kaina.

Artesian Avė. arti 71 gat. tik 
$6500 už aukštos klasės 6 kambarių 
mūrinį bungalov., karštu vandeniu 
šildomas, 2 karų garažas, lotas 45x- 
125, terminais, $1500 pinigais, liku
sią mėnesiniai iki išmokėsi.

Dėl informacijų pasimatyti su F. 
JURJEVICH.

ERNEST GEISSLER, 
2749 W. 63rd St. Hemlock 3400.

MOKĖDAMAS CASH už rakan
dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tjk .nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6843 S. Western Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

120 AKRŲ FARMA, nebrangiai, 
uąUidasi Marathpn . kauntėj. Dėl 
smulkmenų rašyti Oscar Franson, 
101 S. Fifth Avė., Wausau, Wis.

BUSINESS CHANCES 
Biznio'Progos

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

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Įvairus Pardavimai

VIETOS PRATUŠTINIMO išpar
davimas Mjiyfair Lutheran Church, 
4926 N. Milwaukee Avė., antradie
nį, gegužės 14 d., 8 vai. ryto.

NAUJIENŲ
PAVASARINIS

PIKNIKAS
s —ĮVYKSTA—

Gegužio 26 d,

.DARŽE ■
W|IA0W SPRINGS, M-UNOIS 

83 IR IVII. 1,0VV SPRINGS ROAD

Bet per paskut nius kelius 
metus dauguma lietuvių aplei
do šią apylinkę. Anot Karchau- 
sko, senesni SLA nariai išmi
rė, o jaunus sunku įtraukti į 
lietuvių organizacijas. Taigi, 
su dideliu apgailestavimu M. 
Karchauskas turėjo likviduoti 
savo išaugintą SLA kuopą.

Taipgi Karchauskas yra pa
vyzdingas tėvas, turi gražiai 
išauginęs šeimyną. Duktė jau 
vedus, sų lietuvių, ir abu pri
klauso prie Chicagos draugijos, 
o sūnūs lanko aukštąją moky
klą ir žada būtį inžinieriunp

Aš linkiu geriausių pasekmių 
Karchauskų šeimynai.

Kašte.

Jaunas žmogžudis 
Prašys Pasigai
lėjimo
Du Kiti Pasmerkti Miriop.
Kaip penktadienį elektros 

l^ėdej turi mirti jaunas chiea- 
gietįs Victor Wnukowski, ku
ris su dviem sėbrais nužudė 
žmpgą Northsįdės alinėj, pe
reitą spalių mėnesį. Wnukow- 
ski šiapdięn kreipsis į guber
natorių ir parolių tarybą pra- 
Šydąijias pasigailėjimo.

Abu nuteistojo kompanio
nai, Henry Drevvek įr Frank 
Mičh^l°wskį, taįpgi yra pas
merkti mįriop.

Palikimų teisme paaiškė
jo, kad pereitą savaitę miręs 
episkopalų vyskupas, George 
Craig Stewart, paliko viso

$^5,000 tnnln. Apde $7,000 
eina bažnyčiai, o kiti jo šei
mynai. ! ■

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

BUILDING MATERIAL 
Statybai Materiolas

NAŠLĖ MOTERIS RENDUOJA 
ar parduoda taverną, gera vieta, iš
dirbta per 23 metus. 3824 So. Ked
zie Avė. Lafayette 0427.

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. 
y 3039 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu pusininką. Qera vieta. 
Biznis gerai išdirbtas. Moderniškai 
įrengtas. 9.59 West 71st St.

MOVING AND EKPRESSING 
Perkraustymas jr Važma

PARDAVIMUI GASOLINO STO
TIS, gera vieta, pietvakariuos, ge
ras biznis, 3 grease pits, 1 wash 
rack, šešių kambarių namas užpa
kaly. Rašyti. 1739 So. Halsted St. 
Box No. 2350.

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

SHOE REPAIRING SHOP par
davimui. Teisingas kainos pasiūly
mas bus priimtas. Dėl platesnių 
žinių kreipkitės į 10703 So. State 
St., Chicago, III.

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

SUSIRINKIMAI
ROSELAND LIETUVIŲ LAIS

VAMANIŲ ETINĖS KULTŪROS 
DR-JOS No. 1 kuopos mėn. narių 
susirinkimas įvyks antradienį, ge
gužės 14 d. 7:30 vai. vak. Darbinin
kų svet., 1Q413 So. Michigąn Avė. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes bus daug svarbių reikalų ap
tarti. —-P. J. Kuchinskas, sekr.

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

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 6 
bušeliai $1.00—11 bušelių $1.50. 
Kreipkitės dėl kainų, dėl didesnių 
kiekių. Iškraustome nebrangia kai
na. Anglys tiesiai iš kasyklų. 110 
SOUTH RIDGELAND AVENUE, 
Worth, III.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PIRMIEJI MORGIČIAI. Parsi
duoda ant tikrai saugios nuosavy
bės. $1000 iki $5,000 5% iki 6% 
palūkanų. Tel. CENTRAL 5225.

Tulpės Jau Žydi 
Ir Chieagoj
Jeigu netingite ir mėgstate gė

les, nuvažiuokite į Garfield ar 
Lincoln purką pamatyti tuks
iančius įvairiaspalvių tulpių, 
kurios ten jau žydi.

Tulpėmis ) pasipuošę ir ma
žesni parkai, tarp jų Humboldt, 
Washiugton, Jackson, t taipgi 
Western avenue Bulvaras (prie 
Garfield Bulvaro).

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

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGICIŲ
Greita Veikla—<Seri Terminai

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

2-rąs ąukštas.
(Tarpe Marshfield ir Pauliną gat)

; ■ • .• A < '* • ' '' • .
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NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadien., gegužės 13,1940

Rinks Milioną 
Dolerių Chicago j 
Karo Aukoms

Popieruotojai Prašo 
Pakelti Jiems Algas 
5 Centais

Naujas Raudonojo Kryžiaus 
vajus

ją ir Belgiją, Amerikos Raudo
nasis Kryžius, taipgi preziden
tas Rooseveltas, 
suomeuę

International United
Craftsmen

sudėti

mui civilių gyventojų kariau
jančiose šalyse, kurie nukentės 
nuo karo, ypač lėktuvų bom
bų.

R. K. centras Washingtone 
Chicagai paskyrė 1 miliono do
lerių kvotą. Pinigai bus renka
mi pradedant šią savaitę.

Jie bus daugiausia naudoja
mi vaistams, ligoninių reikme- 
noms ir ambulansams, taipgi 
maistui ir drabužiui, kur 
reikalas.

Suvažiavimas Clevelande

Clcvelande dabartiniu lai
ku eina derybos tarp 32 sie
ninių popierių firmų ir Chi
cagos
Wall Paper and 
unijos algų reikalu-

Unija prašo pakelti darbi
ninkams algas 5 centais už va
landą, taipgi suteikti visiems 
darbininkams po 2 savaites 
apmokamų atostogų.

Sudegė Didelis 
Popierio Sandėlis

Gaisras padarė apie $35,000 
nuostolių Roosevelt Paper!

bus

Prohibicininku
Kandidatas Į
Prezidentus

resu 1017 So. Fairfield avcnue.
Gaisre apdegė sargas 
Berman, 1347 Lavvndale 
kai jis bandė įeiti vidun 
gęsinti, '

Louis 
avė., 
ugnį

pro- 
užbaigė

Penktadienį Amerikos 
hibicininkų partija 
konvenciją Chicagoj ir nomi
navo finansų ekspertą-ekono- 
mistą Roger Babson savo 
kandidatu į Jungtinių Valsti
jų prezidentus. Street.

na c.iJIENŲ-aCME Tfuepnuto
FORT BELVOIR, VA. — Kongresmanąs Andrew May ir Henry Cabot Lodge 

(po dešinei) stebi naujus ginklus.

Vakar ir Užvakar Chicago je

radę pinigų K barzdaskutyklojc, Emil Bayer, 5647 S. Tliroop 
7339 So. Halsted street, į ku- street, ir Thomas Nastro, 1314 
rią įsilaužė vakar anksti rytą, W. 71st street. 
bet nenorėdami išeiti tuščio
mis jie pasiėmė registerį.

• Prie

mieloj, prie 1220 South Ash
land avenue vielos gyventojai 

Bloomingdalc, Du- atrado apie 14 mėnesių ber
ily] brolio ukyj į niuką — “pamestinuką.” Jis

- 1 . .1 a c .

šulinį įkrito 'ir prigėrė 23 me-'buvo gražiai aprėdytas, matyt 
tų chicagietis Kenneth Ras- gerai užlaikomas ir 
mussen, nuo 1139 N. Kcdzie Kūdikis atiduotas 
avenue.

sveikas.
šv. Vincent 

lopšeliu, o Marmell nuovados , 
nuo- policija ieško tėvų.

q Kai 73 metų Lora Wright,vada, Weslsidėj, ieško infor- ' —---- - -----
maeijų apie 28 metų moteriš- 2024 Leland avenue, ėjo šali- 
kę, kuri gavo širdies ataką rū
bų valykloj, lies 2036 
Road, ir netrukus po

Cermak 
i o mirei 
Ji buvo\

Pieninių, Unijos 
Derybos Neina 
Sklandžiai

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖS

Išeidama iš namų Mrs. Sa- 
rah Ogara, 29, užmiršo pasi
imti raktą. Kai grįžo, vidun 
bandė įsigauti. per langą. Ne-! 
pasisekė—ji nukrito tris auk- dienų streiko,
štųs ir pavojingai susižeidė. pieninių atstovai pasirašė pa-

Grę.sia Naujas Streikas.

Chicagos pieninių ir išvežio
tųjų unijos derybos naujai , su
tarčiai sudaryti neina labai
sklandžiai.

Kaip buvo rašyta, po dviejų 
išvežiotojai ir

Chicagoj ir priemiesčiuose
Vakar ir užvakar automobi

lių nelaimėse žuvo sekami 
žmonės:

Cicero 1938 Metų 
Mokyklų Taksai 
‘Nelegaliai”
Neteisėtai Surinko $81,000.

2800 Vau Buren street;
Ralph Robinson, 21, '$81,000

; taksais.
(Abu bego nuo policijos H’jmicslyj 
įvažiavo į t roką prie Talmasi ę----

fgatviu netoli savo namų, ten 
žaidė—bėgiojo didelis būrys 

j vaikų. Jie senelę parmušė, 
Isunkiai ją sužeisdami. Vakar 
’ji mirė Ravenswood ligoninėj.

• Laiveliui apsivertus Mi-

apie 5 pėdų, 4 colių 
ir svėrė apie 130 sv. 
rudus plaukus, mėlynas akis.

• Prie Rohhvig ir Higgins 
vieškelių degančiam automo
bily žuvo 72 metų inžinierius 
iš Oak Park, Alfred H. Galla- 
gher. Jis gyveno adr. 436 Map- 
le avcnue.

O Žiema, rodos jau praėjo, 
bet ledas pasiėmė dar 
auką Chicagoj. Kovo 21 
melų chicagielė Lydia 
354 Wisconsin avė n ne, 
do ant ledu aptraukto __ , .
galvio ir sunkiai susižeidė. Va- )Q automobilyj. 
kur ji pasimirė. • Netoli Gary, prie

e Už apiplėšimą golfo lau- lio 20, ugnis sunaikino 
ko, adr. 7539 So. Loomis st.J ko triobesį. Jame, buvęs 40 Oli- 
policija suėmė tris jaunuolius: | ver Johnson mirtinai apdegė.

Turėjo

Laubner,jaunuolis Kenneth
2237 Dayton si r e et. Jo drau
gas, taipgi 17 melų, Kurion 
Iloiuard, 902 Wellington avė., 
buvo išgelbėtas.

• Policijos departamentas 
prašalino iš tarnybos policistą

CICERO, — Aspkričio teisė
jas Jarecki paskelbė šeštadie
nį, kad Cicero apšvietus tary- 

[aliai surinko apie 
1938 metų mokyklų 

„egalė ra ta tame p rie
bu vusi 23 centai už 

bet taryba .iš namų 
i šk o lėk tavo dau-

vieną

H oru, trafiko departamento) už tai, 
kad jis leido piktadariui pa
grobti moteriškę, kuri važiavo

vi e ske
li kinin-

$160.00, 
savininku c 
giau.

Gyvena adresu 126 So. Leavitt tvarkydami, kad abi pusės 
pirmiausia bandys išrišti pa
stovios darbo sąlygų sutarties 
klausimą derybomis, o jeigu 
jos neduos rezultatų, tai po 
gegužės 31 d., paves reikalą 
arbitracijai-
Algos Svarbiausias Klausimas.

Svarbiausias ginčo klausi
mas buvo ne tiek nauja sutar
tis, kiek pieninių užmanymas 
nukirsti išvežiotojams algas 
apie 25%. Aišku, . išvežiotojai 
tam priešinasi.

Dabar tos derybų algoms ir x
pakriko. Norvegu. Olandų 

i Laivai Chicagoj;
Plauks Europon

sutarčiai sutvarkyti 
Unija sako, kad pieninių at
stovai jas trugdo ir atmeta 
kiekviena unijos pasiūlymą, o 
savo nedaro, ir, matyt, trugdys 
iki gegužės 31. O jeigu taip, 
tai unija nebenors arbilraci- 
jos.

Pieninės unijos kaltinimus 
užginčija ir sako, kad unijos 
atstovai derybose nerodo “no
ro derėtis.”

Šiandien Pas C o arine y.

šiandien abi 
bendrą

' NAUJIENŲ-ACME Telephotc
Roger W. Babson (po kairei, viršuje), kurį prohibi- 

cininkų partija rengiasi nominuoti kandidatu į prezi
dentus.

^WjSPjį,!į'.:'Ju^

:SįŠ:

Anderson, 
avcnue;

Wielder,

42

21,

6211

8212

John Raleigh, 84, 
52nd avenue, Cicero;

Edward
Wabansia

Mildred
Cran’don avenue;

Barbara Howard
Crandon avenue;

Leonard Prąter, 28, Matte- 
son, Will County, Illinois;

Arthur E. Mąr.slp 63, 3707 
Roosevelt Road, il‘

Evelyn Shaw, 27, 4625 Ca- 
lumet avcnue;

16, 8211

Jeigu šis Jareckio nuospren
dis bus patvirtintas aukštes
niuose teismuose, tai cicerie- 
čiai atgaus apie $81,000.

Nelegaliai Ir Kitur.

teisėjas paskelbė 
kai kurių kitų 

mokyklų taksų 
dalis. Einant jo

Tas pats 
nelegalėnris 
priemiesčių 
tam tikras
nuosprendžiu, štai kiek įvai
rus priemiesčiai surinko taksų 
mokykloms daugiau negu tu
rėjo teisės rinkli: 
Disl riktas

$2,089

46
Nebijo, karo

Chicagos ir apylinkės uostuo
se yra > keli olandų ir norvegų 
laivai,/ tarp jų olandų “Prins 
Mauritz” ir norvegų “Carmclf- 
jell”.

Nežiūrint karo, tie laivui 
ruošiasi plaukti Europon su

pusės laikys plieno ii” šiaip įvairių prekių 
posėdį, prokurorui kroviniais.

Valstijos prokuratūra suėmė 
chicagietį Robert Mcyers ir ap-

kilusį nesusipratimą bandys Kaltina $3,000 
užglostyti. TV 7

Išeikvojimu
• Grėsliam policijos nuova

da gavo pranešimą, kad “Prie 
S5-tos ir Ashland įvyko baisi
ekspliozija.” Ten nuskubėjęs kaltino jį išeikvojimu $3,609. 
skvadkaris atrado, kad sprogo Meyers tarnavo už vyresnį kler- 
didžiulė viena sunkaus troko ką valstijos nedarbo apdraudos

I * J,..

padanga (tire). fondo raštinėj, 175 Ada street. |

«VJ1F.NI’- ACM r

Nacių parašiutinė kariuomenė, kurios pagalba Hitleris tikėjosi žaibo greitumu užkariauti Holandiją
Belgiją. . ' .

ir

03

62

9.1
97

130
148

Northbrook ........... 1,430
Ha no ver tnship 19,619
Hartman ........... 19,029

Dės Plaincs 
Evanston ... 
Fore'st Park 
Oak Park ... 
G range ....
Lemont ....
Bluc Islafid 
Dolton .......

152’/2 Hazelcrest 
201 
202 
206 
208 
209 
210

Evans ton 
Bloom .. 

Ri versi de
Pro viso 
Lemont

36,000

50,000
7.777
5,017

.. 1,875
2,450 

. 76,600 
11,605 
35,900 

.. 6,185 
. 6,620 
.. 1.708

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “N A UJif.pIOSE”

NAUJIENŲ-ACM E TelephoV"
P-ia Ethel V. Marš (po kairei) ir jos duktė apžiūri

nėja trofiją, kurią laimėjo jai priklausąs arklys Galla- 
hadion Kentucky Derby lenktynėse.

i ' ■■

M
VOKIEČIAI BOMBARDUOJA ANGLŲ LĖKTUVNEŠĮ.




