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VOKIEČIAI VERŽIASI ANGLIJOS KANALO 
} LINK

KINAI ATSIĖMĖ BAZĘ Iš JAPONŲ
HONG KONG, Kinija, geg. 

19. — Centralinės žinios, Ki
nijos valdžios žinių agentūra, 
praneša, kad mūšy, kuris tę
sėsi visą dieną pereitos savai
tės gale, japonai tapo išmesti 
iš Tsaoyango, svarb os japonų 
bazės Hupeh provincijos šiau
rėje. 7,000 japonų kautynėse 
užmušta, kiti pasitraukė atgal

betvarkiai.
Be to, kinai atsiėmė iš japo

nų kai kuriuos kitus, nors ne 
taip svarbiausius strateginiai 
miestus, kaip Tsaoyang.

Jau kurį laiką pranešimai 
rodo, kad Japonijos pajėgos 
Kinijoj pradeda lyg silpnėti, ir 
šen ir ten kinai stumia japo
nus atgal.

JUNGT. VALSTIJŲ ARMIJA SILPNA - 
SAKO GENEROLAS

Pavojus Paryžiui laikinai sumažėjęs
»

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 19. — Francuzijos karo- mi
nisterija sekmadienį paskelbė, kad vyriausiuoju visų sąjungi
ninkų armijų kocranduotoju tapo paskirtas generolas Maxime 
Weygand, iki šiol buvęs Francuzijos artimųjįj rytų armijos 
vadas.

Weygand didžiame kare buvo Francuzijos generalinio šta
bo- viršininkas, Priešingai kitiems generolams, Weygand laiko
si teorijos, kad kare priešus reikia pulti, kad neužtenka tik 
gintis. Ir dabar, kai sąjungininkų apsigynimo linijos tapo su
laužytos, VVeygand matomas kaipo atakų vadas.

---------x----------X----------X----------

PARYŽIUS, Francuzija,- geg. 19. — Nors vokiečiai paskel
bė jau paėmę miestą San Quentin, bet Francuzijos pranešimai 
sekmadienio vakare kalba, kad mūšiai dėl to mieste- dar te
beina.

WASHINGTON, D. C., geg. 
19. — Mussolinis atsakė prez. 
Rooseveltui į paraginimą ne
šokti karan. Atsakymas viešai 
nepaskelbtas, bet neoficialus 
gandai eina, jogei jis esąs toks: 
Italija nestosianti karan, jeigu 
jai bus atiduoti Gibraltaras, 
Malta, Tunisija, Džibuti, Suez.

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

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
19.—Vokiečių veržimąsi Fran- 
euzijoje į šiaurės vakarus, An
glijos kanalo link, sekmadienį 
a tna u j in tas viąų^ smarkom p. 
Mūšiai šitame fronte dabar ei- 

—'na St. Quentin miesto ~apylin- 
’ kėje. (Vokiečių pranešimas 

sekmadienį sako, kad jie jau 
paėmė tą miestą.)

San Quentin priskaito 50,000 
gyventojų ir yra žymus Fran
cuzijos tekstilės pramonės cen
tras. Pasauliniame kare vokie
čiai užėmė San Quentiną 1914 
metais ir išlaikė jį savo ran
kose iki 1918 m.

Kadangi naciai veržiasi ju
ros link, tai, sako pranešimai 
Francuzijoj, priešų pavojus 
Paryžiui kiek sumažėjęs. Ta
čiau darosi vis didesnis pavo
jus belgams, franeuzams ir bri
tams kariaujantiems Belgijoje. 
Jie verčiami trauktis ir trau
kiasi atgal. Nes jeigu vokie
čiams pavyktų pramušti jų li
niją ir pasiekti Anglijos kana
lą, tai sąjungininkų kariuome
ne Belgijoj taptų atkirsta nuo 
svarbiųjų jų jėgų, kurios yra 
Francuzijoj e.

Iki šiol, besiverždami Pary
žiaus link, naciai pasiekė Be- 
thel apylinkę. Priešakinis vo
kiečių punktas Francuzijoje 
yra 85 mylių atstumoj nuo Pa
ryžiaus. Nacių, užimta Francu- 
zijos dalis siekia 50 mylių ša
lies gilumon ir yra vietomis 80 
mylių platumo.

Sekmadienį ta vokiečių šaka, 
kuri veržiasi Paryžiaus link, 
atrodė sulaikyta, bent laikinai. 
Francuzai padare čia kontrata
kas ir net atsiėmė keletą kai
mų.

Tokie buvo sekmadienį fran- 
euzų pranešimai. Vokietijos gi

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

Debesuota; kįlanti tempera
tūra; saulė teka 5:26 v. r., lei
džiasi 8:07 v. v.

pranešimas skelbia laimėji
mus:

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
19. — Vokietija įveikė olandų 
jėgas Walcherich saloje. Da
bar visa Holandija Vokietijos 
kontrolėje, sako nacių prane
šimas.

Belgijoje, į vakarus nuo Ant- 
werpo, Vokietijos kariuomenė 
persikėlė upę Scheldt. Į vaka
rus nuo Briuselio pasiekta Ben
dre apylinkė. Vkiečiai persikė
lė Sambre ir Oise upes.

Miestai Le Cateau ir St. 
Quentin (Francuzijoje) jau 
vokiečių' rankose.

Fronto pietų daly vokiečiai 
pasiekė punktą šiaurėj nuo 
Laon ir Aisne, arti Rethel. Vo
kietijos pajėgos čia stiprios.

Neskaitant belaisvių, paimtų 
Holandijoj, Vokietija iki šiol 
paėmė 110,000 sąjungininkų 
nelaisvėn. Be to, vokiečiams 
;eko daugybė artilerijos pabuk- 
ų, jų tarpe kanuolių iki 28 

centimetru didumo, v

V e r d u n o mūšiai 
menki, palyginus su 

dabartiniu mušiu
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

19. — Pasauliniame kare smar
kiausi mūšiai ėjo ties Verdu- 
nu. Bet Francuzijos karininkai 
kalba: Pasaulinio karo mūšiai 
dvi dienas reiškė tai, ką šian
dien reiškia mušis dvi valan
das. Taip kalba francuzai, ku
rie kariavo Pasaulinio karo me
tais.

Francuzijos karo 
įmonės dirbs 
24 valandas

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
19. — Karo pabūklų ministe
rija paskelbė, kad ateity visos 
įmonės, gaminančios karo reik- 
menas, dirbs 24 valandas pa
roje. .,

Lėktuvų įmonės jau dabar 
dirba po 24 valandas, bet kai 
kurios karo pabūklų įmonės 
dirbo iki šiol trumpesnes va
landas.

Meksika kovos nacių 
ir komunsitų veiklą

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika, geg. 19. — Prez. Cąrde- 
nas išleido įsakymą imtis ata
tinkamos akcijos prieš nacių 
arba fašistų užsimojimus nu
versti valdžią. < •

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

NANCY, FRANCIJA — Kareiviai ir darbininkai ieško griuvėsiuose nacių bom
bardavimo aukų.

MARŠALAS PETAIN PAŠAUKTAS 
TARNYBON

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
19. — Premjeras Reynaud per
organizavo ministerių kabinetą. 
Vietoj Daladier pats Reynaud 
paėmė karo minislerio vietą. 
Daladier paskirtas ^užsieniu rei
kalų ministerių.

Be to, Reynaud pakvietė ka
ro tarnybon 84 metų maršalą

Petain, kurio sukis mūšiuose 
ties Verdunu. Pasaulinio karo 
metais Ųtivo: Mes nepraleisime 
jų! Petain paskirtas viceprem
jeru. • <

Reynaud,-,.Įkalbėdamas per 
radiją, pr pažino, kad sąjungi
ninkų padėtis yra sunki, bet ji 
nesanti beviltė.

AMERIKOS RESPUBLIKOS SMERKIA 
NACIŲ INVAZIJĄ *

| Francuzija išdinami- 
tavo kelius Šveicari

jos pasieny
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

19. — Pereitos savaitės gale 
Francuzijos kariuomenė iš
sprogdino tiltus, geležinkelius 
ir suardė vieškelius Šveicarijos 
pasieny, kur ir Vokietijos ru- 
bežius yra netoli.

Kai kuriais geležinkeliais 
prekybos traukiniai dar bėga 
į Šveicariją, o iš Šveicarijos j 
Francuzija. Tačiau svarbieji su
sisiekimo ruožai tapo suardyti.

MONTEVIDEO, Uruguay, ge
gužes 19. — Uruguay respub
lika pereitos savaitės gale pa
ruošė Rezoliuciją, kuri smer
kia Vokietijos įsiveržimą Ho- 
landijon ir Belgijon. Tą rezo
liuciją priėmė taipgi kitos 20 
Amerikos respublikų, jų tarpe 
Jungt. Valstijos.

NACIAI PAĖMĖ ANTWERPĄ
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

19. — Pereitą šeštadienį Vo
kietijos pranešimai paskelbė, 
kad nacių kariuomenė Belgijo
je sulaužiusi sąjungininkų ap
sigynimo linijas ir įėjusi į Ant- 
vverpą, Belgijoje.

Bendrai Belgijoje nac'ų ofen- 
syvo tikslas yra pasiekti ša
lies uostus, kurie randasi ne
toli nuo Anglijos. Iš šitų bazių 
naciai numato atakas prieš An
gliją.

Nominuosią prez. 
Roosevelta pirmu 

balsavimu
WASHINGTON, D. C., geg. 

19. — Politikos ekspertų nuo
monė Washingtone šiandien 
yra tokia: Kai liepos mėnesį 
Chicagoj susirinks demokratų 
partijos nacionaline konvencija, 
tai prez. Rooseveltas bus no
minuotas kandidatu trečiam 
terminui pirmuoju balsavimu. 
Pritarimas prez. Roosevelto 
kandidatūrai esąs taip didelis, 
kad tik jis pats tegalės sulai
kyti nominavimą.

Kitų demokratų partijos 
kandidatų į prezidentus šansai 
gauti nominaciją mažėja ir kai 

[kurių atrodo visai užgesę.

Montevideo įvyko demon
stracija. Minia šaukė: šalin 
Hitlerį! Kitą vertus, Buenos 
Airese, Argentinoje, naciams 
palankus elementai suruošė 
taipgi demonstraciją. Čia mi
nia šaukė: šalin Angliją, šal n 
Francuzija! Argentinoje vokie
čių įtaka gan stipri.

Italai skubinasi na
mo iš Rumunijos
BUCHAREST, Rumunija, ge

gužės 19. ■— Italijos legacija 
Rumunijoje patarė savo pilie
čiams juo greičiau išsikrausty
ti ir sugrįžti į Italiją. Italai 
skubiai kraustosi.

Numatomas nacių įsiverži
mas Rumunijon. O kadangi fa
šistai skaitomi nacių talkinin
kais, tai, naciams užpuolus Ru
muniją, italų padėtis čia pasi
rodytų visai nejauki. Be to, 
gal būt pats Mussolinis artimoj 
ateity šoks į karą Hitlerio pu
sėje.

Jugoslavijos kariuo
menė koncentruoja

ma pasieniuose
BUDAPEST, Vengrija, geg. 

19. — Čia gaunami pranešimai, 
kad Jugoslavijos kariuomenę 
koncentruojama pasieniuose, 
kur numato galimą vokiečių ir 
italų užpuolimą. Jugoslavijos 
lėktuvai išgabenti į šalies gi
lumą, toliau nuo vokiečių ir* ita
lų atakų pavojaus.

Tautų Sąjungos šta
bas sumažintas

GENEVA, Šveicarija, geg. 
19. — 185 Tautų Sąjungos šta
bo nariai ir samdiniai rezigna
vo. Likusiųjų d džioji dalis per
sikels į Vichy, Francuzijoje, 
jeigu Vokietija užpuls Šveica
riją. Iš Šveicarijos pasienio su 
Vokietija išsikėlė į šalies ' g - 
lumą apie 150,000 gyventojų 
— toliau nuo atakų pavojaus, 
jeigu naciai įsiveržtų Šveicari
jon.

Hitleris meta viską 
Į vieną mūšį

LONDONAS, Anglija, geg. 
19. — Alfred Duff Cooper, 
Britanijos informacijų ministe- 
ris, kalbėdamas per radiją, šeš
tadienio vakare pareiškė, kad 
dabartiniame milžiniškame mū
šy Vokietija, kaip apsvaigęs 
gembleris, deda ant ruletės 
stalo viską. Jeigu ji šitą muš’ 
prala’mės, tai pralaimės ir ka
rą. Gi sąjungininkai gali pra
laimėti šitą mūšį, bet tai ne
reikš, kad jie jau bus karą pra
laimėję, pasakė ministeris.

Belgijos valdžia per
sikėlė į Francuziją

t LONDONAS, Anglija, geg. 
19. — Pabėgusi iš Briuselio, 
Belgijos valdžia buvo/ apsisto
jusi Ostend kurorte. Pereito 
šeštadienio pranešimai sako, 
kad jau ir.tą vietą valdžia ap
leido ir persikėlė į Dunkirką, 
Francuzijoje.

WASHINGTON, D. G., geg. 
19. — Pereitą šeštadienį Jungt 
Valstijų senato karinių reikalų 
komitetui liudijo generolas 
George C. Marshall, generali
nio štabo viršininkas. Jisai tarp 
ko kita pareiškė, kad 70,000 
kareivių, kurie dabar daro ma
nevrus Texas ir Louisiana val
stijose, o taipgi 3-čioji divizi
ja vakarų valstijose neturi re
zervų.

Kitaip tariant, Jungt. Val

ŠEŠI ŽUVO DĖL ŽEMĖS DREBĖJIMO
KALIFORNIJOJ

EL CENTRO, Cal., geg. 19. 
— Smarkus žemės drebėjimas 
ištiko plačią apylinkę žinomą 
varduA ImpcrląĮ Valley. Drebė
jimas jaustas nei Phoenix, Ari
zonoje, 300 mylių nuo Imperial 
Valley.

šeši žmonės žuvo dėl žemės 
drebėjimo, keliolika sužeista ir 
turtui padaryta daug žalos. 
Miestely Ei Centro griūvanti 
siena užmušė John Cliftoną, 19

Britai atakuoja Vo
kietijos aliejaus 

sandelius
LONDONAS, Anglija, geg. 

19. — Čia gaunami pranešimai 
sako, kad Vokietija neužilgo 
galinti pristigti al ejaus ir gą
sdino mekanizuotoms savo ar
mijos daliuos. Šitos žinios pri
imamos kaip suraminimas An
glijoje, kuomet kitos kalba ap e 
nacių veržimąsi pirmyn Belgi
joje ir Francuzijoje.

Patvirtinimas kalbamo tru
kumo aliejaus Vokietijoje ma
tomas, tarp ko kita, iš to fak
to, kad Britanijos lėktuvai ypa
tingai puola ir atakuoja nacių 
aliejaus sandėlius — atakuoja 
silpnąjį Vokietijos punktą.

Pereitos savaitės gale ir sek
madienio rytą Britanijos avia
cija atakavo ir sakosi padegu
si Vokietijos aliejaus sandėlius 
Hamburge, Hanovery ir kituo
se punktuose.

Francuzai konfiska
vo Goebbelso 

akcijas
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

19. — Paryžiaus civilis teismas 
šeštadienį konfiskavo 100 ak
cijų (Šerų) Suez kanalo kom
panijoj, kurias buvo pirkęs Vo
kietijos propagandos ministeris 
Goebbels.

Suez kanalo kompanija yra 
privati. Jos akcijas gali pirk
ti bet kas, tačiau dauguma ak
cijų yra britų ir franeuzų ran
kose. • • >

stijų armija neturi atsargos 
kareivių, neturi atsargos ka
nuolių ir kitokių pabūklų, ne
turi atsargos lėktuvų ir avia
torių. Ir jeigu vietoj manevrų 
butų tikras karas, tai šalis ne
turėtų kuo nuostolius padeng
ti.

Todėl Jungt. Valstijoms yra 
reikalinga skubus ir didelis 
krašto apsaugos paruošimo dar
bas atlikti, aiškino Marshall.

metų. Imperini miestely su
griuvo krautuvė. P-nia Alma 
Ruth Mullings ir dvi jos duk
terys užmuštos. Brawley mie- 
stėly'užmuštas meksikiclisTDar 
griūvanti siena užmušė 17 me
tų merginą Juanilą Blevins.

Mexicali miestely, prie Ca- 
lexlco, kilo gaisras viešbuty. 
Nudegė visas blokas pastatų. 
Drebėjimas sulaužė vandens 
sistemą, taigi gaisrą kovoti bu
vo sunku.

Naciai padėjo minas 
pietų Afrikos van

denyse
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

19. — Čia išleistas trumpas 
komunikatas praneša: Vokieti
jos laivyno vienetai padėjo pie
tų Afrikos uostų vandenyse 
minas; šituose uostuose sąjun
gininkai gauna reikmenas.

Pietų Afrikos krašto apsau
gos departamento atstovas bet
gi pareiškė, kad vokiečiai mi
nų laukai surasti ir kad deda
mos pastangos minų pavojų pa
šalinti.

Norvegai užėmė vo
kiečių poziciją Nar- 

viko apylinkėje
LONDONAS, Anglija, geg. 

19. — Švedijos radijas paskel
bė, kad Narviko apylinkėje 
norvegai užėmė vokiečių gar
nizono poz eiją Bjoernefcll apy
linkėje. Tik mažas vokiečių ka
reivių skaičius pasilikęs Nar- 
viko sektore.

Naciai stiprina pa
imtas Francuzi

joje vietas
LONDONAS, Anglija, geg. 

19. — Reuters, Britanijos ži
nių agentūros, pranešimas sek
madienį sako, kad vokiečiai pra
dėjo stiprinti savo pozicijas Se- 
dan apylinkėje, per kurią jie 
įsiveržė j Francuziją.
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10. Ekonomine Rumunijos 
reikšmė.

Pakaktų pasakyti, jog Rumu
nija pasaulinėje naftos produk
cijoje užima ketvirtą vietą, kad 
tuo palodyti jos nepaprastą 
reikšmę Europos ir bendrai pa
saulio ekonomikoje.

Nors kai kas vadiiia musų 
amžių geležies amžiumi, kiti 
aukso, nei kiek nesuklystume 
pavadinę jį naftos amžiumi.

Šiandien naftos klausimas 
yra kertinis akmuo pasaulio 
ekonominiame gyvenime: pra
monėje, prekyboje ir politikoje.

ras. Italijai buvo pritaikytos 
taip vadinamos sankcijos ir 
nors jos buvo labai menkos, 
nes kiekvienas slapta teikė Ita
lijai visko, nuo to neatsiliko ir 
Rusija, jau nekalbant apie tas 
valstybes, kurios iš karto atsi
sakė pritaikyti sankcijas, Italija 
visgi pirmiausia pajdto naftos 
stoką ir turėjo griebtis griežtų 
ekonomizavimo priemonių, kad

reikalavimą.
. . _ . NAUJIĖNŲ-ACJiĖ TelephotO

Ilolandų antilėktuvinės kanuoles, kuriomis liko nu
mušti 70 su viršum vokiečių lėktuvų.

L v ®
K

fc- -M

zĮJBk .
B ,-..-• vMovsoat .. /u

šiandien jdu veik vėlu daryti bartinį Rumunijos karalių Ka- 
vidaus reformų, nes jos .dangų- rolį Il-ą, kuris turi daugiau 
mos gyventojų butų suprastos priešų, negu draugų, o juk jau 
kaip valdžios silpnumas, bet 
griežtas nusistatymas prieš re
formas, veda ją pražulni. Rei
kia dabar visa daryti kas gali
ma, reikia bent kartą pažvelgti 
į gyventojus ne dvarininko, bet 
valstybės vyrų akimis, įsigilin
ti į tą patrioto vardą, kurį per
ša kitiems, bet patys ant tėvy
nės aukuro neaukoja nieko.

RokiOs pasakinės būna tokios 
politikos, pavyzdžių netenka to
li ieškoti ir butų laikas pašimo-

bendra taisyklė, jog kiekvienas 
nori apie savo priešą kuo dau
giausia paskalų paskleisti.

Karolio tėvai: Ilohencolerių 
giminės Rumunijos karalius 
Ferdinandas, miręs 1927 m. ir 
anglų kilmės princesė Marija, 
mirus 1938 m.* liepos 18 d.

(Bus daugiau)

Dr. V. E. SIEDLINSK!
DENTISTAS

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

TeL YARDS 0994 
A.UracL, Keivirtad. Penktadieni 
4143 So, Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

kaimynai, išskiriant Rusiją, gan 
vargingos šios medžiagos atžvil
giu ir aišku, negali ramiai žiū
rėti į Rumunijos naftos šalti
nius, kurie kasmet išmeta devy
nis milijonus tonų naftos.

Rumunija labai gudriai iš
naudoja šį savo žemės turtą, 
nes kuomet 1939 m. pasirašė 
naują sutartį su Vokietija, įra- 

gomją Argentinoje beparodytų, ye, jOg vokiečiai gausią visą 
laktas, jog vokiečius įraukia į naftą, kurią suras naujose vie- 
šį tolimą Kraštą ne vien javai tose, t. y. naujai surastuose ir 
bei vilnos, bet pirmoje vietoje išgręžtuose šaltiniuose. Tiesa 
naftos šaltiniai, kurių dar dau-1 pasakius, visą senų šaltinių pro- 
gclis laukia pirmų gręžimų dar- uukCiją parduoda sutartimi 
bų, nes ši Argentinos dalis, kaip Piancuzijai ir naudojama vie- 
ir didžiausia Argentinos tento- tos rinkoje, grynai Rumunijos 
rijos dalis, dargi Mendozos pro- reikalams, šia sutartimi su vo- 
vincija, turi savyje paslėptus1 kiečuus Rumunija norėjo padi- 
nepaprastus turtus ne tik mc- (Imti savo naftoš šaltinių skai
talais, bet ypačsnalta. Dabai Įčių ir tuo pat naftos produk- 

(ciją nors tuo leido vokiečiams 
įvežti Rumunijon ne lik vokiš-

numalyli i<as mašinas, bet ir vokiškus in- 
ĮžinieriUs bei kilus specialistus, 

vesti tuo padidindama vokišką pavo-

rioje nors valstybėje gali tuo 
pat reikšti pirmo užsienio puo
limo pavojų. Kaip fantastiškai

sais galimais budais naftos ir 
kitų produktų reikalingų karo 
vedimui, nes sutartis sų Rusija 
maža ką tegaji Vokietijai duo
ti, tuo labiau, jog tenka už vis
ką mokėti arba keisti į kitas 
prekes, gi užėmus Rumuniją, 
viskas veltui.

Tiesa, čia daug priklauso ir 
nuo Rusijos apetito, kuris gali 
būti liemenkesnis, negu Lenki
ją okupuojant. Kokią didelę ro
lę gali suvaidinti Rumunijos 
naftos šaltiniai šiame kare, ga
lima spręsti iš to, jog tai vie
nintelė Europos valstybė (iš
skyrus Rusiją), kuri turi naf
tos šaltinius pas save ir neturi 
naftos gabentis iš tolimo užjū
rio.

1935 m. viso pasaulio naftos 
produkcija siekė 226 milijonus 
tonų ir skirstant valstybėmis, 
štai kiek kiekviena valstybė jos 
pagamino:

syvcsnis Argentinos žemės tur 
tų tyrimas ir slinku 
kas dar ims sulįsta.

Šiandien neįmanoma
karas be didesnės naftos atsar-'jų, kuris Rumunijoje ir taip (li
gos. Tai aiškiausiai parodo, kad delis, ypač dabar, kuomet Vo- 
ir ’ ' ka- kielija blokuota turi ieškoti vi-

12;

iANE COAL COMPANY
5332 So. Lotig Avenue 
Telefonas POftTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių maipiį,
uaug dulkių Išimta Perkant S7-6S
5 tonus ar daugiau .......    , l"
PĖTROTfiUM CARBOH COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

Produk- Pasau- 
cija mil. lio pro
tonų 

135,487 
24,005 
22,211 

8,35.9 
7,480

Holand. ihdijd ; 6,009 
Meksika 
Irakas 
Kolumbia

Valstybė

Venezuelą 
(Rumunija 
Iranas

I

5,956
3,550

59.9%
10.-6%

%

Trin'idad

1.2% 
l.V/o 
0.9%

sumi-

2,129
2,129 
1,672 
1,406

Iš šios lentelės, kurioje
nėti visi kraštai turį šiokią to
kią reikšmę naftos pramonėje, 
daugumoje, veik 75% yra Ame
rikos kontinente ir lokiu bildu 
vokiečiams neprieinami, 
taip pat toli nuo pačios 
tijos, išskiriant Rusiją,

gi kiti 
Vokie- 
kurio's

kinti vokiečių, o tuo labiau pik
tumu nepaimanii.

O reikia atminti, jog Rumu
nija ne tik nafta turtinga, bet 
ir žemės ūkio produktais. Ne 
veltui daugelio ji skaitoma Eu
ropos klėtimi, jei atmesime Uk
rainą.

na. Rumunijos metinė kviečių 
produkcija 3,700,000 tonų, kitų 
javų, tarp jų kukurūzai — pen
ki milijonai tonų. O miškai, ge
ležies kasyklos, anglis, visa tai 
vilioja taip vadihamų totalita- 
rių valstybių akį, jau neskaitant 
Rusijos, kuriai rupi per Rumu
niją pasiekti Bulgariją ir gal

lomos Rusijos imperialistų tiku
sią Dardanelus...

Tiesa, menkiausiai stovi linų 
atžvilgiu, nes Rumunija užima 
pasaulio linų produkcijoje tik 
aštuntą vietą, kuomet mes lie-No. 4118 — Kepuraitės.

No. 4356—Sportui kostiumas arba “Culottes”. Sukirptos mieros 
14, 16, 18 ir 20; taipgi 30. 32, 34, 36, ir 38 colių per krutinę.

Mn-mi gauti vienų ar dau
giau virs nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan
kinę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš- 
io ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So Halsted SU Chicago, IU>

NAUJIENOS Patterh Dept,
1739 S. Halsted St., Chicago, III- 

čia įdedu 15 centų ir praiaū 

atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros ....... ............... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

rinio pasiruošimo, Rumunija 
silpna, nes vargšas valstietis, iš
alkęs darbininkas negali turėti 
nei menkiausio noro ginti savo 
kalėjimą, gi visa^ kitoniška ka
riąs dvasia butų, jei kiekvienas 
rumunas jaustųsi laisvas ir lai
mingas.

čia ypač gali sprendžiamą ro
lę suvaidinti Rusija, kuri veda 
gan smarkią agitaciją Rumuni
joje ir kadangi Rumunijos gy
ventojai daugumoje analfabe
tai, gali kaip kartas pasiduoti 
ant to kabuko nesupaisydami 
visų politinės Rusijos santvar
kos apgaulių.
slr šiandieninis jos išdidumas 

kaimynų atžvilgiu gali lik pa
skatinti kitus pribaigti su ja,
ypač kuoinėt tokį Rumunijos gva suklysti, 
pribaigimą skatina Rusija. 1 Tuo sunkiau kalbėti apie da-

sų krašto reikalavimų. Daugiau
sia Rumunijos laivynas plau
kioja Dunojaus upe, dalis Juo
dojoje juroje, bet labai mažai 
teišplaukia pro Dardanelus į 
platųjį pasaulį.

Ir tai suprantama: Rumuni
jos prekyba daugiausia surišta 
iie su tolimais kraštais, bet ar
timais kaimynais, kurių daugu
mą kaip kartas pasiekia Duno
jaus upe arba Juodąja jura.

11. Karolis 11-as, Rumunijos 
sosto įpėdinio rolėje.

Kalbėti apie dar gyvą žmo
gų, ypač kuo nors pasižymėjusį 
(blogu ar geru), labai sunku, 
nes per daug būna medžiagos ir 
ji ■ priešginaujanti, dažniausia 
paremia paskalais ir labai len-

Mrs. A. K. JaRUSZ 
physicAė . 
THERAPY 

and MIDWIFĖ 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

Baigiant tektų pasakyti dar 
kelis žodžius apie Rumunijos 
prekybinį laivyną, kurio bend
ras turis turi 300,000 tonų ir 
veik bereikšmis Rumunijos val-

AKIU SPECIALISTAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
U.n/J :P.. ■ (J; j . , .. . ,

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMbVLANCE
')!<»• - ; . ... r > ... i

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 Šo. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal Susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

Dr. c. z. vėžėlts
, DENTISTAS .

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį. 
Daugelyj atsitikimų ; ' . 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Klausykite Inusų radio programų Antradienio . f» šeštadienio ryt- 
meHafab vai. ryte iš W. H. I. P. stotie* (1480 K.) 

Mi POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

Yards 1139
Yards 1138

■ 1 1 ■ — . J - f’.Į ■ ; 5 l- ’ ——————

LACfIAWICZ IR SŪNŪS
2314 yVėšt 23rd Pjdtfe Phone Canal 2515
SKYRitJS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

ALBERT V. PETKŪS
4704 Šo. Wė’stėrn AVenuė Phone Lafayette 8021

NARIAI 
Chičagoš, 
Cicero 
Lietuvių ' 
Direktorių 
Asociacijos
Ihiiiiiiiiuiiii.iiiiiiiiiiitKiiiiiii

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

1111111111tllllllllllllllllllllltlllltf

niiiiiiuiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

Kreivos akys

akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėhomis pagal sutartį.
8

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

DR. A. JENKINS
(Lietuvis).

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuc 
7—9 vai. vakaro ir pagal Sutartį 
Ofiao Tel. PROSPECT 6781
Namų Tel. 'VIRGINIA 242J

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

, . . .. . S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
 Draugijos Nariai.

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTAS!!
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 S O. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Pilone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sėredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Caiifornia Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ro'š lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. rytb; nuo 2 iki 
4 Vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. r
Phone MIDVVAY 2880

Ofiso Tel. Vitginia 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.

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASElLANi) 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

Tiesa, šie visi turtai iŠnaudo-. 
jami gan savotiškai ir pats kra
štas, nežiūrint savo, nepaprastų 
gamtos turtų (yra daigi aukso 
Dei sidabro) gan \ vargingai gy
vena, bet tai jau vidaus tvar
kos kaltė. Visai kitoniškas Ru
munijos butų veidas, jei joje 
šiek tiek teisingiau butų su
tvarkytas pats politinis bei so
cialus gyvenimas.Ir dėl . šios neteisingos sočia-

> * • • ■■ ‘J ' ■lės santvarkos, nežiūrint jos ka

y

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908
............ ......................  * n.„  j.,Į.-—A- -------į-' į- j ''J     —— 

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Westefn Avė. Phone Groyehill 0142
1410 Sptiih 49th' Cdiirt, Ciįero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČTUS
4348 S. Caiifornia Avenue Phone Lafayette 3572

- p. j.RibikAš
3354 So. daisted Street 
2____________ ;------------- -- -----------------'; > ■ ...........  :-------

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 Weši 46th Street 1 *

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

4 ir 7 iki 0.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki f 

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
8343 S. HALSTED ST.

tir. Ė. Ptilsucki Lė Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

11)57 W. Garfield BlviL
Cor. Damen. Hemlock 6699

YARDS 1419

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto 
Kamb. 
Namų 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

... ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1624
Namų Tel.—Hyde Park 3395

CHARLES E. ZEKAS
Attorney-at-Law 
Chicago, Illinois 

SUITE 1701
SO. LASALLE STREET 

Randolph 0331 
Naujoj vietoj

- < ; OFFICE
7019 S„ ARTESIAN AVĖ. 

Hemlock 1940
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PITTSBURGHIETISKOS PASTABOS
SLA Seimo Rengimo 
Reikalais. Vienaip 
Kalba o Kitaip Elgiasi

Kiek laiko atgal teko skaity
ti koniiinacių organuose ir kai 
kuriuose taip vadinamuose tau
tiškuose laikraščiuose žinias, 
kad tam tikra dalis Chicagos 
lietuvių biznierių protestavo 
prieš SLA Seimo rengimo ko
misijos nutarimų rengti Seimų 
viešbuty.

Tie protestai buvo remiami 
tuomi, kad Seimų rengiant vieš
butyje lietuvių biznis atiduoda
mas svetimtaučiams ir panieki
nama Lietuvių Auditorija. Taip 
pat ir Clevelando Karpiuka.\ per 
savo “Dirvų” pliekė kailį “so
cialistams” už “nutarimų” lai
kyti seimų viešbutyje.

Bet ar ištikrųjų tie žmonės, 
kurie protestavo prieš seimo 
rengimo komisijų, taip palys el
giasi, kaip kad jie kilus moki
na? Nagi tik, gerbiamieji, pa
žiūrėkim.

Pirmiausia, pradėkim nuo pa
čių komunistų, kurie tiek jau 
daug yra krokodilio ašarų pri- 
laistę per savo “Vilnį” ir “Lais-

SA.BERGMAN
lt O A 1A/ C T ’Z'V-

Cm. 63rd and Justina

BERGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

malevij, »lenij popieriaus Ir langų Šeiriu. 
Ateikite- 1 rttrlži^ju Rnhitnvę nMe Jrrtttmr 
ratvėa kampo ir Kaukite dykai > Menų 
popieriaus pavyzdinę knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG- 
MAN’S naujuoju Lengvam* Budžcto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimnoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI

Kan-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėm maleva.
Ess-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnlšas gerai dėvisi ir nesičė- 
■nėja baltai vandeny. C 4 f"

GALIONAS ...................... .. I ■ VW
Popierių Valyklls arba H. R. II. po Gc 
Atdaru antradieniais, ketvirtad. ir Šešta

dieniais iki 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

vę” dėl SLA Seimo rengimo 
viešbutyje. Paklauskime jų kur 
jie savo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo praeitų Piltsbur- 
glio seimų laikė? Lietuviškoj 
svetainėje ar viešbutyje? Nugi 
Fort Pilt Hotelyj, tik viena ar 
dvi sesijas buvo atėję laikyti į 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainę, kad pasirodžius Pitls- 
burgho lietuviams. O kita visa 
“proletariška” “smetona”, kaip 
tai Mizara, .Siurba ir kiti “pro
letarai” buvo apsigyvenę vieš
butyj ir viešbutyj visas tas di
dysis “duingas” to LDS. Seimo 
sukosi. Ta pati “Laisvė” ir “Vil
nis” labai džiaugiami, kad Pit'.s- 
burgho laikraščių reporteriai 
ateidavo į Fort Pitl viešbutį ir 
traukė seimo delegatų paveiks
lus ir dėjo aprašymus.

Bet niekam neatėjo į galvų 
mintis, kad reikia smerkti LDS 
Reinio rengimo komisijų už pa
sirinkimų viešbučio .seimui, nes 
tai buvo daroma dėl delegatų 
parankumo ir pačios organiza
cijos prestižo, kad geriau pasi
rodžius svetimtaučių akyse.

Matomai, komunistai rėkda
mi prieš SLA Seimo rengimo 
komisijų tu r būt buvo pamiršo 
patys apie save.

Dabar pažiūrėkim ko yra ver
tas “Dirvos” Kazio pasigyri
mas, kad jie Clevelande suren
gė SLA Seimų Lietuviškoje sve
tainėje. Kaip buvo gerai toje 
Lietuvišokje svetainėje seimuo- 
li apie tai geriausiai galėtų pa
pasakoti to Seimo delegatai. 
Kiek jie toje lietuviškoje sve
tainėje prakaito yra išlieję ir 
kokius parankumus turėjo, jau 
nekalbant apie moteris delega
tes, kurios labai daug skundėsi 
apie visokius neparankumus, 
kad nebuvę kur apsiprausti nei 
pasigražinti ir 1.1. Bet ir vyrams 
delegatams toje lietuviškoje sve
tainėje nedaug ką geriau buvo 
negu moterims. Jei katras ir iš 
vyrų gerai išprakaitavęs negalė
davo savo troškulį patenkinti 
su alum ir ieškodavo šalto van
dens, tai turėdavo didžiausio 
vargo kol galėdavo vandens su
rasti.

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klų, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslų ir kultūrų, kovoja su
Sykį savaitėje leidžia jaunimui 

ir Amerikos lietuviij moterų
Pasaulį”

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

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

lietuvių nutautimu.
anglų kalba puslapį 
reikalams “Moterų

Paskutiniai — Be Sveikatos Paliudymo

Photo Pittsburgh Sun-Telegraph

šiame paveiksle matome p.'ttsburgluetį P. Dargį teikiant, varde Orphans Court, 
priesaikų paskutinių jai porai pareiškusiai norų apsivesti Pcnnsylvanijos valstijoje, 
emant senuoju Pa. įstatymu, kuris nerei vvo sveikatos patikrinimo. Sulig dabar- 
t nio naujai šį mėnesį prii to, Perrisylv . ’ * ei eTio tarimo, v'sos poros pare š- 
kia čios norų apsivesti, privalo pateikti M ’ o 3cktc.ro paliudymų, jog jos yra 
laisvos nuo venerinių ligų (syphilis). D ktaras per laboratorijas patikrina kraujų.

certo vietos ir nuo choro gyva
vimo vietos. Na, lai tokiu budu 
už koncerto nepasisekimų vice
pirmininkas ir apkaltino netik
tai komunistus, bet ir vištas. 
Bet juk tai panašu į stebuklus, 
o juk šioj gadynėj jau mažai 
kas tiki į stebuklus. Tad ir vice
pirmininko choro koncerto ne
pasisekimo aiškinimas visai be
vertis. Ir mes netikime, kad ko
munistai ar vištos turėtų kų 
nors bendro su koncerto nepa
sisekimu. Bet mes suprantame, 
kad tai pačių choro vadų neli
pusi vadovybe kalta. —Narys

Apie Viską Po
Truputį !

SLA 3-čias Apskritis 
Rengiasi Prie Metinio 
Išvažiavimo

SLA 3-čias Apskritis visai ne 
juokais ruošiasi savo metiniam 
išvažiavimui, kuris yra rengia
mas birželio 9 dienų Lietuvių 
Ūkyje (Lilhuanian Country 
Club). Apskričio komitetas su 
.komisijomis laiko susirinkimus, 
posėdžiauja, kaip geriau ir tvar- 
Kiau viskų prirengti išvažiavi
mo dienai.

Liūdna Diena 
Norvegams

Gegužes 17-tą Norvegijos 
tautai yra liūdesio diena, pate
kus dabar po Hitlerio batu.

Pirm 126 metų, tai yra 181 1 
melais, gegužes 17 dieną, Nor
vegija buvo paskelbus savo ne
priklausomybės dėklai aci jų,
nors po paskelbimo nepriklau
somybės neilgai galėjo gyvuoti 
visai nepriklausoma. Tuojau 
spėka buvo priversta susidėti į 
uniją su švedais ir pilną nepri
klausomybę įgijo tik 190) m., 
birželio 7 d.

. Tačiau Norvegai skaito savo 
nepriklausomybę nuo tos die
nos kada ji buvo paskelbta ne
priklausoma t. y., nuo 1814 mc- 
<ų gegužės 17 dienos.

šių metų norvegų nepriklau
somybės diena yra liūdesio die
na. —S. Bakanas

BALTIC STREAM LINE BAR 
įdomiai išpuošta Lietuviška 

Užeiga. Kingsbury Alus. 
Didelis pasirinkimas visokių 

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

S. Zujus, Vedėjas.

Kų “Patriotai” Darė.
Tai dar ne viskas. Karpius gi

riasi per savo “Dirvų”, kad Cle
velando lietuviai biznieriai lai
ke SLA Seimo turėjo tikrą 
“prosperity”. Kiek Clevelando 
lietuviai biznieriai turėjo “pros
perity”, aš nežinau ir negaliu 
nieko apie tai pasakyti. Tik tiek 
galiu pasakyti kų savo akimis 
esu matęs. Visi tie musų didie
ji lietuviški patriotai, kurie vi
sados šūkauja, “lietuvis pas lie-

palys eidavo vąjgyti apie 
ar daugiau ieškodami 

valgyklos, nes jiems bu
vo perprasta lietuviškose valgy
klose.

Reiškia, Kurpiaus patriotai 
kitus mokina ko patys neprak
tikuoja, Juk tai yra didžiausia 
veidmainystė.

Dabar žodis-kitas ir apie Chi
cagos lietuvius biznierius, kurie 
gal komunistų suklaidyti ar ki
taip kaip pritarė komunistų su
galvotam protestui prieš Seimo 
renginio komisijų dėl SLA Sei
mo rengimo viešbutyj. Butų la
bai gerai,'kad ’jie patys pasižiū
rėtų į veidrodį ir be didelio 
sunkumo pamatytų, kad ir jie 
nedaro to kų kitus mokina.

Jos Irgi Ėjo į Viešbutį.
Duokim sau, štai skaitau 

“Naujienose”, kad SLA 208 mo
terų kuopa kuri susideda iš žy
mių Chicagos lietuvių moterų, 
tame tarpe ir tų biznierių žmo
nų, kurie protestavo prieš SLA 
Seimo rengimų viešbutyj, laiko 
savo mėnesinius susirinkimus 
ne Lietuvių Auditorijoj, ir ren
gia “Ilappy Birlhday” parę ne 
Juciaus valgykloje, bet Audito
rium viešbučio puošniuose kam
bariuose.

Kodėl? Ar tos Chicagos lietu
vių inteligentų ir biznierių žmo
nos nemyli lietuvių, kad eina į 
svetimtaučių įstaigas su savo 
parengimais? Bukime atviri, 
pasakykim, kad joms lietuvių 
reikalai taip apeina kaip ir 
mums visiems. Jos į svetimtau
čių įstaigas eina vien dėl to, 
kad kol kas dar lietuviai netu
ri tokių parankių ir gerų įstai
gų. 1

Todėl ir kyla klausimas ku
riems galams buvo reikalingas 
tas triukšmo keltinas prieš SLA 
Seimo renginio komisijų ir loš
ti veidmainiškų rolę?

SLA Seimo rengimoT Komisi
ja, rengdama Seimų viešbutyj, 
pirmiausiai atsižvelgė į Seimo

mylių

Dainos, Komunistai
Ir Vištos

nariais,

Pirmu* 
dabar t i-

Ir Lietuvių Meno Choro 
Veikimo.

Jau antri metai kaip gyvuoja 
Dr. Baltrušaitienės inic. alyva 
sutvertas Lietuvių Meno Cho
ras. šis choras litivo tveriamas 
labai kilniais tikslais vaduojan
tis, nes Pittsbur^he lokio cho
ro triikumdsr^buvo jau senjai 
jaučiamas. Ir. mes su Dr. Bal
trušaitiene priešakyje tverdami 
šį chorų planavopie sutraukti 
visus Pittšburgho lietuvius-ves, 
kuriems tiktai svarbu mokintis 
lietuviškų dainų, muzikos, vai
dybos ir kitų meno šakų.

Bet chorui padidėjus 
ir pakeitus mokytojų, 
pakrypo į atbulų pusę, 
čiausiai, užėmus vietas
niams viršininkams, buvo per
košti per jų politinį koštuvų vi
si pirmieji nariai. Aišku, kad 
jie tai darė tiksliai, nes nujau
tė, kad esant didesniam skaičiui 
narių, ir 
taisyklių 
atsikratė 
narių ir 
vykinti.

Barniai Ir Negražus žodžiai 
Susirinkimuose.

Ir dabar retas susirinkimas 
įvyksta be barnių ir kolionių, 
bei užpuldinėjimų. Tais bar
niais geriausiai atsižymi choro 
vįce-pirniininkas Kapturauskas. 
Ypatingai jisai nepasigaili žo
džių vienai iš choro organizato
rių, buvusiai sekretorei ir nuo
širdžiai choro narei, B. Orina- 
naitei. Matyt, kad musų vice-

jie turės prisilaikyti 
ir mandagumo. Tat 
sau nepageidaujamų 
pradėjo savo darbus

jęs daiktavardį “komunistas”, 
nes kaip tiktai jis nori kų nors 
pakolioti, tai lyg kokių baisybę, 
tuojau ir kyšt — komunizmų. 
O kadangi mes šį chorų tverė
me ant laisvų pamatų, neklaus
dami ir nereikalaudami meke

nimų pasisakyti ar jų atsižadė
ti, tai ir dabartiniai tokie už
sipuldinėjimai mums nepagei
daujami ir beverčiai. Tie užsi
puldinėjimai jau pakenkė cho
rui, pasipiktinę vieni nariai jau 
apleido chorų, o naujų negau-

žą/ Juk ir mes galim pasirody 
ti svetimtaučių akyse kaip kuL

narna. Ir taip gali ateiti musų 
chorui negarbinga mirtis.
Vištos ir komunistai kalti, kad 

koncertas nepasisekė.
Nors musų choras jau daug 

kartų dainavo įvairių draugijų 
parengimuose be jokio at’ygini- 
mo, bet kuomet turėjome savo 
naudai pirmų koncertų, tai at
rodė, kad mes visai niekam ne
žinomi. Nei šimtas publikos 
nesusirinko. Vienok kurie buvo 

;musų koncertįc,;i| tai pilniausiai 
pasitenkinę.

Už koncerto nepasisekimų vi- 
ce-pirmininkas apkaltino ne tik
tai komunistus, bet ir vištas. 
Mat, tų patį vakarų komunistai 
valgė vištas. Bet tai buvo visai 
kitoj miesto daly j, už kokių 5 
—10 mylių nuo įvykusio kon-

šių metų apskričio išvažiavi
mas turi didesnės reikšmės ne
gu paprasti išvažiavimai, nes 
šiais metais įvyksta SLA Sei
mas ir apskritis yra pasimojes 
nuvežti visus^prie apskričio pri
klausančių kuopų delegatus į 
Chicagos SLA Seimų.

Prie to, šiame apskričio me
tiniam išvažiavime suvažiuos 
visi išrinkti į Seimų delegatai 
tarpsavy pasitarti pasikalbėti 
apie kelionę į Chicagą.

šiais metais SLA kuopos vi
soje Pittšburgho apylinkėje pil
niausiai su apskričiu kooperuo
ja. Ne tik kad tų dienų neren
gia jokio parengimo, bet visos 
yra pasiruošusios dalyvauti ap
skričio išvažiavime.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušinus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

x. .......-i. .......   ✓

Musų naujas antrašas yra toks: 
ZELVIS 

BUILDING COMPANY 
2716 West 42nd Street 

Tel. Lafayette 0331 
Muro, Concrete ir Carnenter 
Darbas—Taisom Senus—Statom
Naujus Namus. Apskaitliuojam 
ugnies, nuostolius veltui. Mes 
taipgi sufinansuojam lengvais 

išmokėjimais. 
' I " ■ ................ ■

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE“

PAULINA
RUSSIAN-TURKISH BATUS

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

A. F. CZESNA, Savininkas
1657 W. 45th St. kamp. So. Paulina Street
Moterims Seredomis Phone BOULEVARD 4552

ALBERT LUMBER & SUPPlV 
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. 3^c 
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. l^c 
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 

Atdara 7 v. r. iki 6 v. v.
Sekmadieniais 8 v. r. iki pietų < *

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

Turtas virš - - - - $4,700,000.00 
tsargos fondas virš - - $340,000.00ra

Dabar Mokame 3^2^' Už Pa* 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

Skubus patarnavimas 
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertai Beer Co’l Valytojai. 
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. ITemlo^k 7<07 
CHICAGO 

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

ų madų, pritaikyti 
i na garantija už 

a ščiau. Atitaiso žmo-

and -----
LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

šaltimiero Rytmetinių

1480 KYLOCICLES

RADIO
PROGRAMŲ

M:W VALANDĄ KETO

eui regėjimą ir prašalina daug 
>> ių nesmagumų.

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

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 
ndasi didžiulėje Jos. F. Budri- 

krautuvėje kožna diena ir 
nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

delegatų pageidavimų, į jų pa- turingi lietuviai ir pareklamuo- 6912 SO. WESTERN AVĖ. 
togumų, į SLA garbę ir presto ti savo tųutų. S. Rakanas I

M
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

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

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St„ 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago  j e—paštu
Metams$8.00
Pusei metų .—..... 4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiams 1.5
Vienam mėnesiui ........ — .75

Chicago j per išsiuntinėto  jus:
Viena kopija ------------------ 3
Savaitei .—--------------  18
Mėnesiui ------------------------- 75

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

Metams ................  $5.00
Pusei metų ----  2.75
Trims mėnesiams ..._____ 1.50
Dviem mėnesiams_________1.00
Vienam mėnesiui -------- .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams __ __  $8.00
Pusei metų ___ 4.00
Trims mėnesiams _____ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

klupdęs savo priešus. Laimėjęs karą, jisai pasidarys viso 
senojo pasaulio valdovas. Ar iš to turės kokią naudą 
Vokietijos žmonės, kas jan^ galvoj!

Demokratijos tokių užsimojimų neturi. Jos nenori 
nieko užkariauti arba pavergti. Jos tiktai ginasi. Mesti 
į mirties nasrus milionus gyvasčių be jokios atodairos 
jos negali. Joms tiktai rupi tą didžiausią žmonijos isto
rijoje banditą sulaikyti. /Todėl jų svarbiausias tiksiąs 
laimėti daugiaus laiko, užtęsti kovą kaip galint ilgiau, 
kad daug didesni demokratijų resursai, galų gale, puoli
ką paalsintų ir priverstų pasiduoti.

Ar joms tatai pavyks?
Pralaimėjimas vieno arba dešimties mūšių dar ne

reikštų karo pralaimėjimo demokratijoms. Kol jų armi
jos nėra sunaikintos ir koT žmonių dvasia Francuzijoje

Lietuviai Sovietii Sąjungoje
1939 metų spalių mėn. Sovie

tų Sąjunga laisvu noru grąžino 
dalį Vilniaus krašto Lietuvai. 
Kaip jau žinoma, pereitą rude
nį 1920 m. Lietuvos sienos ne
buvo atstatytos, Buvo sugrąžin
ta tik dalis lenkų atplėšto Vil
niaus krašto. Visa lietuvių tau
ta labai apgailestauja, kad da
bar už Lietuvos sienų liko dar 
nemažas skaičius lietuvių. Tirš
čiausiai lietuvių gyvena Šven
čionių apylinkėse. Ten Sovietų

kai prisitaikinti naujoms aplin
kybėms.

Daug lietuvių iš Sovietų Są
jungos išbėgo į Lietuvą, tačiau 
tie, kurie turi nekilnojamą tur
tą, turėjo likti vietoje. Paga
liau, ką tie gyventojai turėtų 
į Lietuvą atvykę veikti? Atga
vus nutalintą Vilniaus kraštą, 
Lietuva turi įtempti visas jėgas, 
norint sulyginti atsilikusį kraš
tą su Lietuvos ukiu. Lietuvoje 
ženies yra užtenkamai, tik uki-

sudėti ir suorganizuoti kapita- 
us. Butų galima įsteigti tam 
tikslui bendrovę ar hypotekų 
janką, kuris finansuotų įsiku- 
rianČius iš užsienių sugrįžusius 
ietuvius. Sudarius tinkamą or

ganizaciją, kurią be abejonės 
remtų ir valstybė, butų galima 
sukurti stiprų ūkinį vienetą, ku
ris su laiku duotų neblogą pel
ną ir realiai pasitarnautų lietu
vių tautos siekimui — grąžinti 
savo tautiečius iš tų kraštų, iš 
tų sričių, kuriose jie dėl tam 
tikrų aplinkybių turės greitai 
nutautėti.

Tokius rūpesčius pergyvena
ir Anglijoje nėra palaužta, jų viltis nėra žuvus. Sąjungos pusėje liko penki vi

siškai lietuviški valsčiai, ku
iliukų įkurdinimui reikia daug 
lėšų, o jų dabar negalima mo-

riirili lietuviai. Kai visa tauta 
persiims tais rūpesčiais, bus ra-

Pakeitimai Prancūzijos kabinete
Einant baisiems mūšiams vakarų fronte, Francuzi

jos premjeras Paul Reynaud staigiai padarė stambių pa
keitimų kabinete. Daladier tapo paskirtas užsienio rei
kalų ministeriu, o karo ministerio pareigas pasiėmė pats 
premjeras. Georgės Mandel, kuris buvo kolonijų minis- 
tėris, paskirtas vidaus reikalų ministeriu. Bet užvis 
reikšmingiausia yra tai, kad vice-premjero vieton, ku
rioje buvo Daladier’o draugas Chautemps, tapo pakvies
tas senas, 84 metų amžiaus, maršalas Henri Philipp 
Petain.

Tas Francuzijos armijos veteranas pagarsėjo perei
tame pasaulio kare, kaip “Verdun’o herojus”. Aišku, 
kad jo paskyrimas ministerio pirmininko padėjėju turi 
tikslą sustiprinti kariuomenės ir žmonių dvasią arba, 
kaip sakoma, “moralę”. Pasibaisėtini Hitlerio motori
zuotų divizijų ir bombonešių smūgiai sąjungininkams 
Belgijoje ir Francuzijoje, matyt, ne tiktai sutriuškino 
jų apsigynimo pozicijas, bet ir pakirto jų drąsą.

Atrodo, kad demoralizacija apėmė daugiausia fran- 
euzus, kuomet naciai suardė susisiekimo priemones už 
“Mažosios Maginot Linijos”, į vakarus nuo Luksem- 
burgo ir Belgijos sienų, ir kuomet paskui parašiutinin
kus į tą Francuzijos sritį staiga įsiveržė milžiniški vo
kiečių tankų ir šarvuotų sunkvežimių būriai. Prancūzai 
šito nacių ofensyvo dar iki šiol nestengia sulaikyti.

Demoralizaciją didina ir pabėgėlių banga, užpludusi 
visus kelius iš Belgiojs i Francuziją. Tas bėgančias nuo 
Hitlerio “žaibo karo” minias, kurios daugumoje suside
da iš moterų, vaikų.ir senelių, naciai nuolatos puola iš 
oro mašininėmis kanuolėmis ir bombomis. Daug jų žū
va, o išlikusieji neapsakomoje panikoje ieško išsigelbė
jimo Francuzijoje. Bet šiauriniame Francuzijos kampe, 
į kurį pabėgėliai atvyksta, jiems vietos nėra, nes čia 
veikia franeuzų ir anglų kariuomenės, stengdamosi su
laikyti vokiečius nuo pajūrio. Todėl pabėgėliai yra pri
versti trauktis toliau į Francuzijos gilumą^ dezorgani
zuodami komunikaciją, trukdydami armijų judėjimą ir 
skleisdami išgąstį ir nusiminimą savo nelaimės vaizdu.

Francuzija buvo priversta imtis desperatiškų priemo
nių, kad ta panikos banga neužlietų viso krašto, nes tuo
met jos pražūtis butų neišvengiama. Prieš trejetą dienų’ 
premjeras Reynaud pareiškė parlamente, kad valdžia 
turės “keisti metodus ir žmones”. Iš telegramų praneši
mų, kuriuos, žinoma, rūpestingai perkošia-karo cenzū
ra, galima numanyti, kad yra keičiama/ir vyriausioji 
sąjungininkų karo vadovybė. Armijoms, kurios stengia
si sulaikyti vokiečių jėgas Francuzijos šiaurėje, pavesta 

‘ vadovauti generolui Henri Honore Giraud, o. ne vyriau
siam visų Francuzijos (ir Anglijos) ginkluotų jėgų va
dui gen. Gamelin’ui. Galimas daiktas, kad Gamelin’as 
bus iš savo vietos pašalintas, — nors tai daryti tokioje 
kritingoje sąjungininkams valandoje yra be galo rizi
kinga.

Aišku, kad sąjungininkai yra desperatiškoje padė
tyje. Artimiausios dienos gali nulemti jų likimą.

PARLAMENTO VADAS— 
DARBIETIS

Premjeras Churchill, kaip 
praneša telegrama iš Londono, 
paskyrė savo pavaduotoju par
lamento vadovybėje Dąrbo Par
tijos vadą, majorą elementą 
Attlee. Kadangi Churchill yra 
labai užimtas karo vedimu, tai 
valdžios atstovo pareigas par
lamente teks eiti 
darbiečių vadui.

Ta pati žinia 
Chamberlainas bus 
rių partijos vadas.

Konservatorių partija 
dviejų trečdalių daugumą par
lamente, todėl formaliai Cham
berlainas bus parlamento dau
gumos vadas. Bet tikrasis par
lamento vadas bus Clemenl, 
Attlee, nes jisai kalbės prejero 
vardu.

Tokiu budu Darbo Partija 
pasidarė vyriausia partija Ang
lijos parlamente. Ne tiktai par
lamento vadovybėje, bet ir val
džioje ji užima V labai atsako- 
mingas vietas: du jos nariai 
yra “karo kabinete” (Attlee ir 
Greenwood); vienas. įAlexan- 
der) yra haivyijfe/.^ viršininkas; 
y ienas (Herbert Morrison) yra 
tiekimo minisleris, ir vienas 
(Hugh Dalton) yra ekonomi
nio karo ministeris.

Taigi galima pasakyti, 
Darbo Partija šiandien jau 
do britų imperiją.

Bet ji paveldėjo be galo sun
kų palikimą iš Chamberlaino.

Jeigu Britanija išgelbės savo 
gyvastį dabartinėje kovoje su 
Hitleriu, tai Darbo Partija bus 
vyriausia jėga pasaulyje, darant

dažniausia

sako, kad 
konservato-

turi

sistatymą, kurį daugelis jo 
skaitytojų apibudina ne tiek, 
kaipo prieš-kariiiĮ, kiek pro- 
vokišką.”
Toliau tas anglų rašytojas 

pastebi, kad komunistai mato 
Vokietijos imperializmo perga
lėje naudą sovietų Rusijai. Ir 
jisai pareiškia:

“Kol taip bus (t. y. kol 
• komunistai stos už Hitlerio 

pergalę), tol aš ir, kaip man 
atrodo, beveik visi kiti žmo
nės šioje šalyje, negalėsime 
turėti su jais nieko bendro.”
Reiškia, pats komunistų sėb

ras juos numaskavo.

įvairios žinios 
iš Lietuvos

g'lo- 
val- 

dau- 
var-

bilizuoti. Kiek tenka girdėti, 
Sovietų Sąjunga nesipriešintų 
lietuvių iškėlimui į Lietuvą. 
Dėlto reikėtų sudaryti tam ga
limybę. O tokių galimybių atsi
rastų, jei kas rimčiau tuo rei
kalu susirūpintų. Nėra abejo
nės, kad amerikiečių tarpe yra 
turtingų žmonių, kurie galėtų

sta išeitis tiems siekimams įkū
nyti. Dar reikia pabrėžti, kad 
reiktų pradėti veikti, o ne svar
styti ir galvoti, kol praeina tin
kamas laikas. Amerikiečiai, ku
rie galvoja realiai ir moka apsi
spręsti, šiuo atveju galėtų im
tis iniciatyvos ir pradėti reika
lą vykdyti. Dangietis

KORESPONDENCIJOS
Palmyra, N. J

Kaip aš praleidau gegužės 
pirmą.

Nubudau dar prieš penktą 
valandą. Rytas atrodė ramus, 
malonus, medžiai ką tik buvo 
pradėję puoštis žaliais lapeliais, 
vėjelis juos lengvai, atsargiai 
šiureno, tarsi nenorėdamas nu
gąsdinti. Pažvelgiau per vieną, 
per kitą kambario langą: viskas 
atrodė puikiai, gamta buvo pa
traukli. Smagu buvo sulaukus

persitvarkymas. I tos nepaprastos šventės, nes ge-

kad 
val-

JOHN STRACHEY PA
SMERKĖ KOMUNISTUS

Ar sąjungininkai atsilaikys?
kor-Savo ofensyve Hitleris deda viską ant vienos 

tos. Jisai yra pasiryžęs vienu milžinišku smugiu laimėti 
karą. Antroje pusėje, Anglija ir Francuzija desperatiš
kai stengiasi atsilaikyti. Jų tikslas išsigelbėti nuo sunai
kinimo ir išlikti gyvoms per 1940 metus. -

Jeigu demokratijos nebus urnai parblokštos ir pa
jėgs kovoti iki galo šių metų, t. y. faktinai iki ateinan
čio rudens, tai jos turės laiko padidinti sąvo armijas, 
įsigyti tūkstančius naujų lėktuvų, tankų ir kitokių ka
ro pabūklų ir paskui, jei ne ateinančiais, tai 1942 me
tais, Hitlerį nugalėti.

Bet nacių tikslas yra visai priešingas. Jie turi lai
mėti karą trumpiausiu laiku — ne vėliau, kaip per atei
nančius šešis mėnesius. Kitaip jie bus prakišę,

Nuo šito skirtingo kariaujančių pusių nusistatymo 
pareina skirtingumas jų taktikoje.- Hitleris visomis jė
gomis atakuoja savo priešus, nesigailėdamas nei maši
nų, kuriomis jisai kariaują, nei žmonių gyvasčių. Jeigu 
jisai ir paaukos pusę savo armijos — tris ar keturis mi- 
lionus kareivių, tai jisai vistiek bus pergalėtojas,: pa-

KAUNAS. — Socialinės 
bos tvarkymui šiemet iš 
stybės iždo r> teks išleisti 
giau nei pernai, nes daug
guomenės prisidėjo atgautojo 
Rytų Lietuvoje. Vidaus reika
lų ministerija šiemet numato 
labdaros įstaigoms ir draugi
joms išdalinti 850,000 litų, val
stybinėms prieglaudoms laiky
ti 1,100,000 lt., atskiriems as
menims šelpti 1,742,000 lt., 
dvarų darbininkams emeritams 
šelpti 115,000 lt. Valstybės įna
šai iš iždo : Ligonių kasai 500,- 
000 lt, Viešųjų darbų fondui 
1,353,000 lt (be to, dar 3 mi
lijonai litų į šį fondą skiriama 
iš nepaprastų išlaidų); Darbo 
rūmams 
jusiems 
tikimų 
ūkiuose
Sveikatos reikalams numaty
ta: 57,000 lt medicinos perso
nalo kursams, 560,000 lt kovai 
su socialinėįiis ligomis, 330,- 
000 lt su limpamomis ligomis, 
vieną milijoną litų beturčiams 
gydyti, 120,000 lt. sveikatos 
propagandai.Kaimo gyventojų: 
sveikatos reikalams rūpinti 
skiriama 1,032,000 lt ir proti
niai sergantiems globoti 250,- 
000 lt. Viso grynai socialiniams 
reikalams skiriama 6,400,000 
lt., sveikatos reikalams — 3,- 
360,000 lt.

320,000 lt. ;■ nukentė- 
nuo nelaimingų atsi
dirbantiems žemės 

aprūpinti 450,000 lt.

Pernai metais žinomas Angli
jos žurnalistas John Strachey 
norėjo atlikti Amerikoje pa
skaitų maršrutą, bet Jungtinių 
Valstijų imigracijos viršininkai 
jo neįsileido, kaipo komunisto.

Jblm Strachęy buvo “nepai" 
tinis” komunistas, bet kad jisai 
buvo komunistas, apie tai, nėra 
jokios abejonės. Per metų me* 
tus jisai raštu ir žodžiu skelbė 
Maskvos evangeliją Anglijoje. 
Jisai bandė net pateisinti Stali
no susidraugavimą su Hitleriu.

Tačiau pereitą mėnesį jisai 
nutraukė ryšius su komunistais, 
nebegalėdamas daugiau pakęsti 
komunistų pro-hitleriškos pro
pagandos Anglijoje.

Balandžio 27 d. 1940 m. John 
Strachey paskelbė laišką Ang
lijos radikališkame žurnale 
“The New Statesman”, kuria
me Jisai numaskuoja Anglijos 
komunistus, pasislėpusius po 
“taikos” skraiste. Autorius nu
rodo, kad Anglijos komunistų 
organas “Dąįly Workep” ten
dencingai rašė apie karą Skan
dinavijoje, kaltindamas Angli
ją jp Francuziją, bet nepami
nėdamas Hitlerio smurto. John 
Strachey sako:, <

“{šitoks rašypio būdas apie 
vokiečių įsiveržimą Skandi- 
nąvijon atidengė, galų gale, 

k tikrąjį ‘Daily Workčr’io’ nu

KLAIPĖDA. — Šiame kraš
te tebegyvenantieji lietuviai, 
prisitaikydami draudimui klau
sytis svetimų valstybių radio 
žinių ir muzikos, vengia ir Lie
tuvos radio pasiklausytų nes 
už tai baudžiama sunkiomis 
kalėjimo bausmėmis. Visa ei
lė lietuvių, kaip vietinių, taip 
iš Lietuvos, jau sėdi už tą “nu
sikaltimą—nubausti po keletą 
metų. Tačiau kad visiškai ne
likus be lietuviškos dainos, mu
zikos ir žodžio (nes klaipėdiš
kiams neleidžiama turėti jokio 
sąvo lietuviško laikraščio, nei 
mokyklos), lietuviai prądėjo 
plačiai naudotis patelefonais, 
gramofonais. Kas tokį turi, T>as 
tą net kaimynai renkasi pasi
klausyti lietuviško balso, kad 
ir tik iš rekordų (plokštelių); 
Klaipėdos krašte jau nebega
lima rekordų gauti nė pirkti, 
ne pasiskolinti.

riuose gyvena mažiausiai 45— 
50,000 lietuvių. Toje srityje, 
kuri yra gana tirštai apgyventa, 
ūkininkai yra pasiturį. Jų tur
tingumą įrodo faktas, kad prieš 
kelis metus jie išlaikė savo pri
vatinę lietuvių gimnaziją. Kai 
lenkai visas lietuvių mokyklas 
uždarė buvo uždaryta, ir lietu
vių gimnazija Švenčionyse. 
Dauguma lietuvių, einančių 
mokslus Vilniaus kraštą dar 
lenkams valdant, buvo iš Šven
čionių apskrities. Dabar atrodo, i 
kad tie lietuviai, jei neįvyks ste
buklas, jau visam laikui yra 
nuo savo tėvynės atskirti.

Daug amerikiečių bus arba iš 
to krašto kilę, arba turės ten 
giminių. Dėlto jie su dideliu su
sidomėjimu sutiks kiekvieną 
žinią apie tą kraštą. Reikia su 
apgailestavimu pasakyti, kad 
Lietuvos įstaigos apie lietuvius, 
likusius Sovietų Sąjungoje, turi 
labai maža žinių. Tiesa, dar 
nuo naujos sienos pratiesimo 
praėjo vos keli mėnesiai. Taigi, 
toje Sovietų Sąjungos dalyje 
vyksta dar
Kaip jis pasibaigs, niekas neži-įgūžės pirmoji yra mano labiaū- 
no. Tuo tarpu turima tik šio- šiai branginama šventė. Ji man 
kių žinių. Kalbama, kad Sovie- pasidarė savo rųšies simboliu 
tų Sąjunga ketina evakuoti tam nuo to laiko, kai aš pradėjau 
tikrą sienos ruožą. Vieni tvirti- suprasti klasių kovos reikšmę, 
na, kad tas ruožas bus 0.5 khn. Toji šventė ypač reikšminga 
pločio,x o kiti vėl žino, kad tas dar ir dėl to, kad aš priklau- 
ruožas busiąs 3 ar net 5 khn. sau tai klasei, kuri yra skriau- 
platumo. Iš to ruožo bus iš- džiama, išnaudojama ir turi 
kraustyti visi gyventojai, jų sunkiai kovoti už mizerną cg- 
trobesiai nugriauti, medžiai iš- zistavimą. O klase, su kuria 
kirsti ir tas ruožas paverstas man ir kitiems tenka kovoti, 
tikra dykuma arba gal ganyk- stengiasi viską pasisavinti, nors 
la ar pieva. Kaip tas klausimas dirba visai mažai. Rodosi, mes 
ir bus išspręstas, lietuviai ano- visi esame vienodi, visi turėtu- 
je pusėje bus visiškai atskirti me vienodai naudotis visokio- 
nuo sayo brolių tėvynėje ir ne- mis gerybėmis, vienok taip ne
begalės nė pasienyje susitikti, ra.. O tai dėl to, kad tarp įmi
nė kitu budu susižinoti. Jie bus sų yra tranų, kurie svetimu 
priversti visiškai nutraukti ry- darbu minta ir tunka. Ir keis- 
Šius su savo tėvyne, ją pamirš- čiausias dalykas, kad mes net 
ti ir visiškai prisitaikinti nau- negalime susilyginti su bitėmis, 
joms sąlygoms. Atsižvelgiant į kurios pajėgia savo tranus šu
tai, kad ir kitose Vilniaus sri- valdyti.
ties vietose, likusiose už Lietu- A ie u val. lo apleidau 
vps sienų lietimų skaičius yra lnug Norg ikį phjla (ik 8 
gana didelis, jų netekimas bu- ljos jr komunis( prakaibos 
tų didelis nuostolis lietuvių tau- turCjo dėti 3 vak iel 
į Q 1 # t

’ | vienok norėjau iki prakalbų
Tenka patirti, kad nauja šiaip pasidairyti bei su draugais 

tvarka dar nežymiai tesireiškia pasikalbėti. Nuvykau į vidur- 
lietuvių apgyventose srityse, miestį, kad galėčiau geriau vis- 
Valdžia nusavino — atėmė dva- ką matyti. Prie dviejų vaistinių 
rininkų ir bažnyčių žemes ir jo: pastebėjau bevaikščiojančius 
se suorganizavo kolchozus, streikininkus su didelėmis iška- 
Smulkųs ūkininkai tebegyvena bomis. Tačiau žmonės, matyli, 
sena tvarka, tačiau nežino, ar nelabai lepaiso, — eina į vidų ir 
ilgai tokia padėtis liks. Kaip ten tiek, jei tik turi kokį reikalą, 
bebūtų, reiktų susirūpinti ten Pastebėjau pikietininkus ir prie 
esančiais lietuviais, kurie visi (stambios avalynės krautuves, 
norėtų prisiglausti prie Lietu
vos ar persikelti Lietuvon. Pri- 
leiskime, kad Sovietų Sąjungos 
vyriausybe įvykdys sumanymą 
ir evakuos kelių kilometrų plo
čio juostą pagal sieną. Tuomet 
dauguma lietuvių turėtų išsikel
ti, gal į tolimas Sovietų Sąjun
gos šalis. Taip išblaškyti jie 
musų tautai dingtų galutinai. 
Sovietų Sąjungos vyriausybė 
lietuviškų mokyklų Švenčionių 
srityje nesteigia ir neleidžia 
steigti. Vaidučiai turi lankyti 
sovietų mokyklas ir tuo pačiu 
suaugs su naująja tvarka. Baž
nyčios nebeturį jokios įtakos, 
nes kunigų beliko mažai, o tie 
palys arba išsiunčiami kitur, 
arba negali laikyti pamaldų. 
Tuo budu kultūrinis ir tikybi
nis lietuvių (gyvenimas nebega
limas ir gyventojai turės visiš- pietų pusės. Visi sužiuro į tą

pusę. Maršavo jaunuolių visai 
gerai išlavintas benas ir būrys 
suvargusių juodukų, tarp kurių 
buvo įsimaišę ir keli baltao
džiai, daugiausia žydai.

Iš kitos pusės atmaršavo ir
gi nedidelis būrys su milžinišku 
kubilu, kuris vaizdavo Ameri
kos kapitalistus. Vienas .dalykas 
čia krito į akis: šiais metais ko
munistai Hitlerį į savo priešų 
skaičių neįtraukė. Mat, Stalinas 
ir Hitleris dabar du draugučiai.

Apie pačias prakalbas galiu 
tik tiek pasakyti: tiesiog sunku 
ir suprasti, kaip tie komunistiš
ki kalbėtojai gali taip biauriai 
ir šlykščiai meluoti. Paprasčiau
sius ii visiems žinomus faktus 
jie be jokios gėdos iškraipo. 
Kalbėjo balti, juodi ir kitokie, 
—ir visų jų kalbos 
prie niekinimo kitų.

susivedė

socialistai 
darbininkų

Pekclyje į namus 
Camden, N. J., kur 
buvo surengę savo 
šventės minėjimą. Žmonių bu
vo prisirinkusi pilna svetainė. 
Iš v.sų kalbėtojų man geriausiai 
patiko Roy Wilkinson, kuris 
pasakė tikrai turiningą ir nuo-

Diena pasitaikė pusėtinai šil
ta, o vakare gerokai palijo. Lie
tus kiek sulaikė publiką, tačiau, 
kaip jau minėjau, svetainė bu
vo pilna.

Turiu pasakyti, jog iš socia
listų prakalbų išsinešiau visai 
gerą įspūdį. —Varniškė

Iš Lietuvos
Ago” 

su
sies 
ati- 
lini-

Pasiekiau miesto rotušę, čia 
turėjau progos pamatyti, kaip 
policija yra pasirengusi tvarką 
daryti. Stovėjo šeši policijos 

‘Iskvadkarįai ir vienuolika mo
tociklų, bet jie visi buvo tušti.

Aikštėje pastebėjau kelis šim
tus žmonių, kurie buvo išsiblaš
kę. Neatrodė, kad tai galėtų bū
ti demonstracija ir prakalbos.

klausiau, kur čia tie komunis
tai. Jisai parodė pykšte į aikštę.

Priėjau prie būrelio žmonių, 
kurie kalbėjosi tarpusavyje. 
Klausiu vieno, ar visai prakalbų 
nebus. Atsako, kad prakalbos 
tikrai įvyksiančios. Sakau, juk 
jau netrukus ir keturios bus, o 
nieko Čia nėra.

Pagaliau pasigirdo benas iš

KAUNAS. — Estijos orinio 
susisiekimo bendrovė 
kreipusi į Lietuvos orinio 
sisickimo inspekciją dėl 
bendrovės projektuojamo 
daryti orinio susisiekimo
ja Talinas-Ryga-Kaunas-Kara- 
liaučius. Iš Lietuvos puses su
tikimas duotas. Estai šiemet 
nupirko Vokietijoje du dide
lius trimotorinius lėktuvus, ku
rių kiekvienas gali paimti po 
16 keleivių. Kada ši orinio su
sisiekimo linija bus atidaryta, 
dar nenustatyta.

VILNIUS. — Vilniaus Apy
gardos Žemės Tvarkymo įstai
gos pareigūnai lankėsi Lietuvos 
ir Sov. Sąjungos pasienyje, kur 
tikrino sienos perkirstus ukius. 
Neišskir(stytų į vienkiemius 
ūkių sienos yra perkirsti 147 
vienetai. Sutvarkytų kaimų 
yra perkirsti 59 vienetai. Per
kirstų ūkių plotai yra likę vie
noje ir kitoje pusėje labai įvai
raus didumo. Yra ir trobesių, 
likusių tai Lietuvos, tai Sov. 
Sąjungos pusėje. Yra ir tokių 
kaimų, kur dalis ūkio trobesį ų 
liko vienoje, ir dalis paliko ki
toje sienos pusėje.
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KAIP LIETUVIAMS TEKO UŽ LENKIJĄ 
KARIAUTI SU VOKIEČIAIS 

/ /

Laiškas Iš Dūkšto (Švenčionėliuose)
(žemiau seka (domus laiškas nuo na toli, liepsnojo didelis gaiš- 

Dūkšto apylinkės gyventojo K. Ve-‘ 
ličkos, kuii neseniai gavo chicagie- 
čiai pp. $. Veličkos, 4119 South
Ashland avenue. Laiško rašytojas 
buvo pašauktas Lenkijos kariuo
menėn, kai kilo karas su Vokietija, 
ir jis aprašo ką fronte patyrė, P-as 
K. Velička yra chicagieČių pp. Ve
ličkų giminaitis).

(Tęsinys)
(žiūrėk “N”, penkt., geg 17 

ir geg. 18 dd.)
Gedrovičiuj rytojaus dieną 

mus sugrudo traukinin ir iš
vežė į Vilniaus pusę, bet ne
sakė kur. Po pietų pasiekėm 
Gardiną, perėjom per Nemuną, 
Augustavo linkui ir apsistojom 
kaime vardu Labno. Gardinas 
buvo gerokai bombomis apmė
tytas, nes langai daug kur bu
vo išbyrėję.

Labno kaime apkasus kasėm, 
o kai pasirodydavo lėktuvai, 
tai gulėjom pasislėpę. Kartais 
reikėjo per ištisas valandas gu
lėti.

Šitam kaime kasdami ir slėp
damies nuo lėktuvų išbuvome 
apie savaitę laiko. Po to vėl 
sugrįžom į Gardiną. Čia lėktu
vas pasirodė virš musų galvų, 
visai žemai, ir ėmė mėtyti 
bombas, bet išėjo stebuklingai, 
kad aukų nebuvo.

Iššokti Nebuvo Kaip
Naktį vėl visi sugužėjom į 

traukinį ir išvažiavom. Kur 
nesakė. Vežė per dvi dienas, 
pro Wylkowyski, pro Barano
vičius. Prie Zdalbunow stoties 
vokiečių lėktuvai pradėjo bom
barduoti traukinį. Traukinys 
smagiai ėjo, tad iššokti iš jo 
nebuvo kaip, o Čia bombos kri
to iš visų pusių. Stipriai užsi
darę duris sėdėjom drebėdami. 
Kai užėjo naktis sustojom ne
žinau kokioj stoty j. čia jau, 
matyt, lėktuvų gerai- bombar
duota, ir čia aiškiai girdėjom 
kaip fronte patrankos ir šovi
niai dunda. Vienam šone, ga-

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago^ UI.

ras. Paklausėm sargo, kuris ke
lią saugojo, kas dega. Jis atsa
kė, kad gaisras dega jau tre
čia diena, ir tai spirito dirb
tuvės Lvove. O kaip toli nuo 
Lvovo, paklausėm. Sargas at
sakė, kad 17 kilometrų.

Prieš saulei tekant ir mes 
jau buvom Lvove. Pulkininkas 
mums čia paaiškino, kad dabar 
mes jau einam į frontą, ir jau 
teks kariauti. Priešas, sako, 
randasi už 50 ar 60 kilometrų 
nuo Lvovo. Bet kaip pasirodė, 
vokiety s jau buvo Lvovo prie
miesčiuose. Vos tik suvaž-iavom 
į miestą, o jau musų bataliono 
vežimus ir virtuvę vokiečiai 
“nelaisvėn” paėmė.

Mums einant per miesto gat
ves žmonės su krepšiais vaikš
čiojo ir dalino kareiviams sal
dainius, šokoladą ir visokius 
sukorėlius. Kol nuėjom vieną 
verstą tai jau turėjom saldai
nių pilnus kišenius. žmogus pa
manytum, kad rojus, o ne ka
ras.

“Kaip Stora Dešra”
Musų batalionas, susidedan

tis iš 1,000 kareivių apsistojo 
Kosciuškos Parke. Vadas pa
šaukė karininkus išaiškinti 
jiems kur kokias pozicijas už
imti, o aš nuėjau pažiūrėti ne- 
sprogusį šovinį, kurį buvau pa
matęs netoliese. Jis gulėjo ten 
ant žemės, kaip riebi dešra, 
apie pėdos ilgumo ir 6 colių 
storumo. įšovinį apžiūrėjęs, grį
žau prie bataliono ir pasakiau 
draugams ką mačiau.

Nuėjo šovinio pažiūrėti ir 
Petras Šarka. Tik staiga že
mė sudrebėjo, suūžė. Maniau, 
kad lėktuvas bombas mėto, bet 
pas rodė, kad tai buvo tas ne- 
sprogęs šovinys. Kai didelis bū
rys žmonių buvo susirinkęs jo 
žiūrėti, šovinys staiga sprogo, 
gal už šimtą metrų nuo ma
nęs.

Pasibaisėtina ten buvo sce
na. Kai kuriuos žmones į šmo
tukus ištaškė, kitus smarkiai 
sužeidė, kojas, rankas nudras
kė. Sužeistieji ne savo balsu 
rėkė, o čia vokiečiai iš lėktu
vų ir patrankų ėmė šaudyti, 
ypač į parką, kur mes buvom, 
ir maniau, kad iš baimės, nuo 
drebėjimo man ir dantys išby- 

1 rėš.
žiuriu, ir mano draugas Pet

ras grįžta iš tos vietos kur 
sprogo šovinys, į žmogų nepa
našus, žemėms, krauju apdrab
stytas. Klausiu jo, gal ir tau 
pakliuvo? Jis tik sumykė, nes 
sprogimo pritrenktas negalėjo 
girdėti.

(Tęsinys rytoj)

krašte augančiuose ožekšniuo- 
se, išauginus ožekšnio atmainų 
su aukštu gutaperčos kiekiu, 
radus geriausius budus ožek
šnio plantacijoms užvesti ir iš
dirbus geriausią ir pigiausią 
būdą gutaperčai iš ožekšnio 
šaknų gaminti, bus galima Lie
tuvos pramonei reikalingą gu
taperčos kiekį pasigaminti na
mie.

Lietuvoje dar gausiai auga 
ežekšnijs skietmed.s (Ęvony- 
mus europaeus), kuris taip pat 
turi gutaperčos, bet dar ma
žiau, kaip karpuotasis ožekš- 
nis. Bet turint galvoje, kad jo 
šaknys yra daug didesnės ir 
jis greičiau auga už karpuotą- 
jį ožekšnį, siūloma ir šį auga
lą išbandyti. Yra dar vienas 
gutaperčos turintis augalas, 
Eueommia ulmoides Oliv., ki
lęs iš Kinijos, auginamas vidu
rinėje ir vakarų Europoje kaip 
dekoratyvinis medis. Jis pake-

PIRKIT NAUJA 
Chrysler arba Plymoutb

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ USr

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — VVholesale 
4707 S. Halsted SL

Tel Boulevard 0014

Lietuvos gyvenimo įvykiai
VILNIUS. — Vilniaus mie

stas yra pilnas brangių lietu
vių tautai paminklų, bet kas 
kada juos statė, mažai kas iki 
šiol žinojo ir daugelio tų pa
minklų kilmė tebedingsta pra
eities miglose, žinoma daug 
garsių svetimšalių menininkų, 
ypatingai italų, pavardžių, ta
čiau retas težino, kad šalia iš 
kitur- kviestųjų dailininkų Vil
niuje daugelį meno paminklų, 
rūmų ir bažnyčių yra pastatę 
ir talentingieji lietuvių tautos 
vaikai. Pavyzdžiui, ilgą laiką 
buvo spėliojama, kad šv. Onos 
bažnyčią, kurią net Napoleonas 
norėjęs ant. rankų parsinešti į 
Paryžių, esanti pastatyta sve
timšalių. Bet paskutiniai tyri
mai parodė, kad prie tos baž
nyčios gražiosios gotikos kūri
mo yra prisidėjusios ir vieti
nės lietuvių rankos. Kasta duo
menų, kad ir šv. Petro ir Po
vilo bažnyčios nuostabusis iš
puošimas freskais^ .ir figūromis, 
nėra vienų italų darbas. Ją 
puošęs ir vietinis dailininkas. 
Daug Vilniaus bažnyčių staty
tojų dailininkų nėra žinoma. 
Tačiau jau turima davinių, kad 
gera dalis jų yra buvę neabe
jotinai lietuviai. Prof. Galaunė 
savo knygoje apie Vilniaus Me
no Mokyklą 1793-1831 m. iš
traukia iš užuomaršos tris lie
tuvius žymius Vilniaus meno 
kūrėjus. Vilniaus Katedros, Ro-

persikėle į PetrapJį, kur gavo 
Petrapilio Meno Akademijos 
dailininko vardą. — Visi šie 
lietuviai dailininkai buvo Vil
niaus Meno Akademijos auklė
tiniai, o pirmieji du jos pro
fesoriai.

KAUNAS. — 'žymus Lietu
vos botanikos profesorius K. 
Regelis “Tautos Ūkio” Nr. 11 
straipsnyje .“Ar galima Lietu
voje gaminti kaučuką?” išro
do, kad tas brangusis produk
tas nėra vien tik atogrąžinių 
augalų padaras, bet yra ran
damas ir daugelyje Lietuvoje 
augančių žolių ir krūmelių. 
Skirtumas tik tas, kad čia gau
namos gutaperčos nuošimtis 
yra žymiai mažesn s. Be kitų, 
profesorius išvardina sekamus 
augalus, kuriais siūlo susido
mėti: '

Svarbiausias, gutaperčos (kati- 
čuko syvų) turįs augalas yra 
ožekšnis karpuotasis (Ivony- 
mus verrucosa):, nedidelis krū
mas, savaime’ ■ augąs Lietuvos 
lapuočių krūmuose. Ligi šiol 
šis krūmas jokios ypatingos 
reikšmės neturėjo, bet 1931 m. 
Sovietų Rusijoje nustatyta, | 
kad jo šakinį'0žievė turi ligi ( 
10% giltos,''o gutaperčos ligi 
23%. Po to prasidėjo smulkes
ni šio krūmo tyrinėjimai 
dabar, kaip galima spręsti iš 
rusų literatūros, ožekšnis au-

į ginamas plantacijose ir iš jo 
I gaunamas didelis gutaperčos 
kiekis. Rusai tvirtina, kad nuo 

11935 m. jie nuo gutaperčos 
importo atsisakę. Rusijos miš
kuose viename ha auga '200- 
500 ožekšnio krūmų. Kiek jų 
yra Lietuvos miškuose, dar nė
ra nustatyta. Imant dėmesin, 
kad vienas ha gali duoti nuo 
37 ligi 260 kg ožekšnio šaknų 
ir kad žievės turinčios guta- 
perčos viename ha yra vidu
tiniškai 33 kg (20% visos žie
vės masės), galima nustatyti, 
kad 1 ha duoda 6-7 kg guta
perčos. Vytauto Didž. Univer
siteto botanikos sodas jau pra
dėjo darbus su ožekšniu. Nu
stačius gutaperčos kiekį musų

liąs 15-22 laipsnių šalčio, o Uk
rainoje yra medis, kuris auga 
jau 30 metų ir nciššalo prie 
31 laipsnio speigo. GutaperČa 
randama to augalo lapuose ir 
žievėje ir manoma, kad iš 1 
ha, apsodinto Eueommia atža
lomis, galima gauti net ligi 
200-225 kg gutos. Sovietų Ru
sijoje su Eueommia jau daro
mi platesniu mastu bandymai. 
Ar jis gali augti Lietuvos kl - 
mate, dar -nežinoma. Bet tu
rint galvoje, kad šis medis 
reikalauja daug drėgmės ir 
daug šilumos, jo kultūra Lie
tuvoje didesniame kiekyje esą 
vargiai apsimokėtų. Vis dėlto 
V. D. U. belankos sodas ma
no ateityje pradėti bandymus 
ir su Eueommia kultūra.

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTR1BUTORS

Parduodam gerinusį ir 
stipriausi 

FOX IIEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forniėius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam į farmas ir kitus nuėstus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

Blue Bird System
Tel. LINCOLN 5657

MUSŲ BUŠAI VAIKŠČIOJA Į ABI 
PUSES 

Iš CHICAGOS IKI JOLIET 
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VAŽIUOKITE Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ 
SU BLUE BIRD BUSAIS

Sekmadienį, Gegužės 26 d., Liberty Darže

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Tel, ENG. 5883-5840
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tušės rūmų, Reprezentacinių 
rūmų, Verkų rūmų, Sudervos 
bažnyčios ir daugelip kitų ne- 
oklasikinio styliaus paminklinių 
pastatų autorius yra Kupiškio 
parapijos, Migonių kaimo bau
džiauninko Simo Stokos sū
nūs, Laurynas Stoka G u c e v i- 
čius (1753-1798). Tai butą įdo
maus lietuvio. Iš vargų prasi
kalęs, pustrečių metų išbuvęs 
misionierium vienuolyne, Lau
rynas Stoka Gucevičius iškilo 
į pirmaeilius Vilnias architel- 
torius. šiandieną Vilniuje šį di
dį lietuvių tautos genijų bepri
mena tik paminklinė lentelė šv. 
Stepono bažnyčioje. — Daugelis 
Vilniaus bažnyčių yra tikros 
meno galerijos. Religiniai pa
veikslai ir portretai apdulkėję, 
senovės pridengti, bet savo ver
te dar brangesni pasidarę, šio 
meno paminklų tarpe didžiau
sia dalis yra kito lietuvio, že
maičio, Lukošiaus Smuglevi
čiaus sųnaus Prano Smugle
vičiaus darbo. (Jis gyveno 
1745-1807 m.). Smuglevičius 
buvo iškilęs net iki karaliaus 
Augusto III dvaro tapytojo vir
šūnių, viename tarptautiniame 
konkurse 1766 m. nukonkura
vo net garsųjį prancūzų tapy
toją Davidą, šio lietuvio dai
lininko paveikslais yra išpuoš
ta Vilniaus Katedra ir daug ki
tų Lietuvos sostinės bažnyčių. 
Kaip Gucevičius, taip Smugle
vičius buvo palikę visą eilę sa
vo mokinių, jų tarpe gabų že
maitį iš Šiluvės parapijos Juo
zą Oleškevičių (1777- 
1830). Vėliau šis dailininkas

TMJ0K-NSIGMira.NE8^ 
ĮSENATVĘIE BAAOBĘ TURĖSI
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Kaip tik užsi
dirbsiu, pradėsiu 
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NAUJIENŲ 
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Naujienų Spulkoje Moka 31/2%
Ir Indėliai Yra Apdrausti Kiekvienai Ypatai Iki $5,000.00

1739 SOUTH HALSTED STREET

PRABŲ VIMAS
Ligoninėje ..............
RAUDONGYSLIŲ
Išėmimas ir Ligon.

$50.00
$25.00

REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS

$2.00
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RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties —

W.G.E.S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką tr kitus įdomius 
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The World at a Glance
Dr. E. G. Punkay

Will Mussolini Jump?

the formation of the 
axis? Though recent 
the Fascist press and 
would seem to indi-

and 
he may do

for some
Stalin did
war—and

MUSIC: Al Vaitis, well known 
Lithuanian drummer who played 
with Mickey Linon for several 
years, left Chicago lašt Thursday
for a Middle West tour with the 
Don Ričardo orchestra, according 
to a note from a contributor which

France 
as 

a
Jugoslavia, a 
in the allied 
does that, he

MONDAY, MAY 20, 1940 THE LITHUANIAN DAILY NEWS
NAUJIENOS ENGLISH SECTION STAFF 

F. H. Sadauskas A. S. Vaivada

Britain 
months, 
—try a war within 
Strike suddenly at 
nation not included 
guarantee. Būt if he 
risks lighting the fires of war in 
the entire Balkan peninsula, and 
even of bringing Stalin in on the 
side of Jugoslavia. For Russia* 
long the Champion of Serbia, will 
hardly šit on the side lines while 
Mussolini dominates the Balkans.

TULIP TIME IN CHICAGO

Bric- -Brač
by BRUNO RAY MATHEVVS

Mussolini’s 
Italy’s disap- 
from the Al- 
Versailles on-

Consequently, in the lights of the 
above facts, if ii duče uses common 
sense, he will oither šit tight or 
join the allies. Būt then dietators, 
likę the two Napoleons, are often 
great gamblers, and not always 
well-informed gamblers at that.

Many Grieved 
At Death of 
Paul Wallen

to impose 
during his con- 
in 1936. Here 

seems to have 
such sanetions,

pleasant personality 
countless friends, 
hardly be found

had 
and 
any 

Paul 
Emi-

A scene in one of the many Chicago Park D’.strict tulip beds 
that are bursting into bloom in spite of the heavy snow df May 
lst, Tulip displays are located in virtually .every park ‘in the 
city, and on many of the boulevards. May 13 to June 1 has been 
designated “Tulip Time in Chicago”. Special motor coach tours 
are, scheduled for the afternoons of May 21 and May 24, includ- 
ingxa 50 mile ride to visit all the prominent florai displays. The 
public is invited and may reserve a place on the coaches by phon- 
ing Har. 5252, Ext. 306.

BEING A TOASTMISTRESS ON' 
MOTHER’S DAY

likę

the 
de- 
Sa-

His very 
won him 
there can 
words to bring sympathy to
Wallen’s (Walunciunas) wife, 
lie, (nee Kalnes) and his little six- 
teen-month old daughter, Lorelei 
at the heart-rending loss of hus- 
band and father, who passed away 
after a brief illness lašt Saturday.

Funeral will be held on Wednes- 
day, May 22, from A. Petkus cha- 
pel at 4704 S. Weslern Avė., to St. 
Anne’s Church vvhere scivices

scarcely be granted by 
vvithout their defeat. Būt 
might easily arrange for 
a share in the control of 
Canal and French-owned

(An effective oil 
would probably 

Selaisse). Since 
has just notified 

to war

effec- 
allied 
Good
Medi-

pledged to 
war on the side of 

ii duče joins Hitler. 
grab Italian-owned 
Islands. Moreoverį

be at St. Casimir’s Cemetery.

will 
will

•sin-should also likę most 
to extend condolations to

We 
cerely 
his parents, Mr. and Mrs. B. Wa- 
lunciunas of 5929 S. Throop St., 
and his sisters Clara and Eleanor, 
and to all of his other beloved re- 
lative;-..

Just as they have lošt a dear kin, 
many have lošt a dear frkud.

—A Friend

Calling Ali Dancers
We Don’t!

Do YOU likę to dance in a 
crowded, stuffy ballroom?

Do YOU
jammed in

likę to have elbows 
your ribs?

-We Do!

DO likę to dance? 
it’s cool? 
it’s roomy?
breezes blow and the moon 
stars laugh with you?
the music is Soft and sooth-

Būt you
Where
Where
Where 

and the
Wher’e 

ing?
Or where you can jitterbug if you 

prefer?
Then:
You’ll vvelcome the opportunity 

to dance at PIRMYN’S “MAY 
FROLIC” at the WEDGEWOOD 
HOTEL ROOF GARDENS, where 
the night winds blow cool and the 
evening is one long, unhurried, un- 
crowded, dancing delight.

this 
and 
Ho-

all to 
of the 
called 

saluta-

Will Mussolini be able longer to 
balance on the fence of nonbel- 
lingerency? If not, will he jump to 
the allies, as Italy did during the 
World war; or will he back up the 
nazis with arms, as he has been 
doing with moral and diplomatie 
support since 
Rome-Berlin 
utterances of 
party leaders
cate that ii duče is about to jump 
on the side of his axis partner, a 
careful examination of Italy’s po
sition makes such a leap somewhat 
doubtful.

Points supporting 
joining Hitler are: 
pointment at getting 
lies by the Treaty of
ly Trentino and the Tyrol, less than 
she claims to have been promised, 
though France and England have 
s’nce acquiesced in her taking 
Fiume, Ethiopia, and just recently 
Albania. Next is Mussolini’s anger 
at the allies for their having got 
the League of Nation 
sanetions upon him 
quest of Ethiopia 
hovvever, France 
larged winked at
and so to have been not a little to 
blame for their failure. Besides, 
dietators — Hitler and ii duče — 
stiek together in self-interest, 
kings of old.

More important, however, is 
fact that Mussolini’s present 
mands for territory—Nice and
voy in southeastern France, French-be held at 9.00 A. M. Būriai 
Corsica in the Mediteranean. and 
French-owned Tunisia in North Af- 
rica—can 
the allies 
the allies 
Mussolini 
the Suez
Djibuti in East Africa.

On the other hand, points 
against ii duce’s jumping on the 
nazi bandwagon pilė up formidab- 
ly. For a war of any lenght —and 
blitzkriegs are largely imaginary— 
especially against the rulers of the 
European sea, Italy is decidedly 
weak, Though 90% of her 44 mil- 
lion people are farmers, Italy mušt 
import 15% of her meat and 20% 
of her grain. Much worse under- 
nourshed in essential raw mate- 
rials, she is forced to import 99% 
of her cotton, 80% of her wool. 
95% of her coal, 80% of her iran 
and Steel. 94% of her copper, and 
most of her oil. 
blockade in 1936 
have save Heile 
the United States
Mussolini that his going 
will compel this country to order 
American ships out of the Mediter- 
ranean, blockade by the allies will 
become ąuiekly and terribly 
tive. Even recent routing of 
ships around the Cape of 
Hope instead of through the
terranean has greatly lessened the 
bellicose tone of the Italian press.

Likewise England’s ciosing the 
Suez Canal to Italian ships imme- 
diately euts Mussolini off from 
Italy’s mbst valuable colonial pos- 
sessions: Ethiopia, Eritrea, and Ita- 
lian Somaliland; whereas the allied 
blockade of the Mediterrannean 
would sever his Communications 
with Lybia, which province 
between British Egypt and French 
Tunisia. Turkey, too, 
leap into the 
the allies if 
will at once 
Dodecanese
averaging about 100 miles in width, 
Italy itself is extremely vulnerable 
to the sea might of the allies, 
while the Italian industrial section, 
centered in the north, becomes an 
easy target for French bombers.

In addition, the Italirn people, 
by and large, don’t want to fight 
on Hitler’s side; the King and some 
of the higher Italian army officers 
oppose a war against France and 
England; and the Pope, strongly 
anti-nazi, has much weight with a 
people about 99% Roman Catholic.

Such, then, are the pros and 
cons that Mussolini mušt consider 
in deciding to stay on the fence,' or 
to jump on either side in the prė- 
sent eonfliet. If he feels that thė 
Scandinavian matter will dccupy

Every Friday evening Miss Jose- 
phine Petrus and Miss Bernice Pi- 
hponis eonduet the LUC Lithuanian 
classes at the Fellowship House. 
For the niost part the emphasis is 
on the conversational ūse of the 
language rather than on gramma- 
tical construction. The attendance 
allows for informal class sessions 
where most of thė conversation is 
carried on in Lithuanian. This is 
rcally an excellent and practical 
opportunity for improving one’s 
meagre Lithuanian vocabulary. 
Classes are open zto anyone inter- 
ested in learning to speak Lithua
nian. The personable director of 
the Fellowship House, who doesn’t 
happen to be Lithuanian, is one of 
the most enthusiastic members of 
the class. We may well be proud 
to have such a member.

ted as KR’s. \
After the chairman of the day, 

Mrs. Saltimeras, had invited 
šit and dine, the preside'nt 
KR’s, Bernice Balickas was 
upon to extend the official
tion. Her greeting was brief būt 
warm and sincere and moved all 
the mothers because she špoke so 
well in their native tongue, Lithu
anian.

On bohalf of the mothers, a re- 
snonse was graęioijsĮy given by the 
president’s 
whom all 
plauded in 
of the good wishes expressed for 
thė continuation of the club acti- 
vitv of the KR’s.

The luncheon was followed by 
music ahd song And a* happy and 
care-free bunęo $ame. The sur- 
prise of the day Hcame when the 
committee announced that 
were prizes for -every mother! Such 
prizes as a lovely boudoir Xmp 
through the cbūtthsy and good 
wishes of AIdsauskas Furniture 

i Company; a hand^ome table lamp 
through the court.esy of Roosevelt 
Furniture, cassero’-e 
Furniture, eleetrie 
Peoples Furniture

mothpr/' Mrs. Balickas, 
the bthei’ mothers ap- 

unanim'ous affirmation

On any other occasion the ho- 
nor and responsibility of being a 
toastmistress is usually a bit of 
a task requiring premeditation and 
preparation, būt being toastmistress 
at one ofi the annual parties given 
by KR (KULTŪROS RATELIS) 
for their mothers, is a pleasure 
and a privilege.

Only on such an occasion can one 
address all those dear, smiling faces 
seated aronnd a festive table and 
<?xpress to one and all of the thir- 
ty present, heart-felt greetings and 
hopes that such joys of being to- 
gether will be repeated for count
less more years.

Credit for having arranged 
year’s Mother’s Day luncheon 
bunco party at the Southmoor
tel goes to Julia Shltimeras (Mts. 
Paul) and Lucy Sadauskas, who 
saw to it that there would be a 
lovely room. attractive table-set- 
ting, a choice and sumptuous lun
cheon and fragrant corsages for 
all mothers.

Ever since their child-school- 
davs, for fifteen years now, the 
KR’s have been active in numer
ous ways, and have delighted in 
bringing together their mothers at 
least once1 a year, some of whom 
have become fast friends having,zes purchased with, 
first met at these KR luncheons.

This year we were very happy 
to welcome for the first time the 
mothers of our new members. Just 
the previous Sunday, Victoria Ke- 
ser, Jean Laske, Bernice Lucas and- reality, as she is in theory in our 
Stella Strikol were formally initia- hearts! —F. S.

there

from New City 
toaster

and other pri
tilę gift of $5.00 
Saltimeras, Ra-

from

j received from Paul
dio Advertis-er. The KR’s were in- 
deed pleased to present the above 
and other priz.es so that each mo- 
ther would be a prize-winner in

New Civil 
Service Jobs

FEDERAL

C. L. S. Youth Plans 
Boat Excursion to 
Milwaukee July 14

for 
ing 
24, 
833

The LUC Auxiliary has 
two weeks. However, 
has been scheduled

at 7:30 at the Fellowship House 
W. 33rd Place.

not met 
a mect- 

for May

Representatives from all Chicago 
high schools are eligible to join. 
So far, Kelly has the largest rep- 
resentation. It may be possible that 
the announcement did not reach 
some schools because as yet there 
have been no members from St. 
Casimir’s, Lindblom, Harper or Til- 
den. Membership is open to all high 
school sophomores, juniors, and se- 
niors, and graduates who as yet 
have not completed at least fifteen 
credit hours of college work.

The next general business meet
ing of the LUC will be held Sun
day May 26, at 2:00 at Beliajus’ 
Studio. After the short meeting, 
Mr. Walther Reed of the Dufay Co- 
lor Company will give a leeture 
and demonstration on “Color Pro- 
cesing”. Non-members who are in- 
terested in color photograpby are 
invited to come to the leeture which 
shall begin at 3:30. S. B.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

open com- 
the posi- 
wages of 
of a five-

Don’t forgęt you have a date with 
PIRMYN.
Place: WEDGEWOOD HOTEL
ROOF GARDENS, 64th and Wood- 
lawn Avė.
Date: Saturday, May 25th
Time: 8:00 P. M.

AND ALL FOR ONLY -75c 
person.

Finai Tests for 
Youth Orchestra 
May 26

per

The United States Civil Service 
Commission will hold an 
petitive examination for 
tion of toolmaker with 
$7.60 a day on the basis
day week. Application mušt be fil- 
ed before the elose of the business 
day on June 18. The job will be in 
the ordinance Service of the War 
Department in' the Rock Island 
Arsenai. The application mušt be 
filed with the seėretary of the 
board of United States Civil Ser
vice Examiners, Rock Island Ar
senai. Applications can be obtained 
from any first or second class post 
office.

\ . CITY
Civil Service examinations for 

eight jobs with the city of Chicago 
will be held in June and July in 
the Civil Service Commision exa- 
mination room, 54 West Hubbard 
Street.

“One day will equall a vaca- 
tion,” according to the youth com- 
mittee of the Chicago Lithuanian 
Society, “to the people who parti
cipate in thė boat excursion to 
Milwąukee sponsored by this com- 
mittee on July 14.”

It is anticipated that at least 300 
members of^the Chicago Lithuanian 
Society and their friends will be 
aboard the boat when it leaves Chi
cago. Numerous inąuiries received 
after the first announcement of the 
trip indicate- that the proposed ex- 
eursion meets with the enthusias- 
tic approval of not only the mem
bers, būt other Chicago Lithuanians 
who likę to spend a day in convivial 
company. ,

which cost two dollars 
be obtained now at the 
the Chicago Lithuaniap

Tickets, 
each, can 
office of 
Society, 1739 So. Halsted St., and
from members of the youth com- 
mittee. There is a limited number 
of children’s tickets at orie dollar.

fhese Tours Will 
4cquaint You With 
WPA Accomplish- 
ments

There Is A Great Dcal To Sce

largely devotcd to WPA 
wiH be featnred during

Tours 
Projects 
the “Our Work Pays Your Commu- 
nity Week” of May 19th to 25th ac
cording to announcement from the 
office of H. M. McCullen, Cook 
County WPA Manaeer. A visit to 
Richards Vocational School on Mon- 
day will open the week. All other 
tours will be devoted 'exclusively 
to visits to the most interesting of 
the professional and Service pro
jects in Chicago. A tour of the 
tours will be presented on Thurs- 
day afternoon whcn the Tours Di- 
vision will have an Open-house 
Program at its hoadęuartors in the 
Dante School, 840 South Desplaines 
Street. Tours for the week include:

10 a. m.

“WPA 
Center”.

reached us this morning... Russ 
Morgan, foremost Lithuanian swing 
band eonduetor, take note ... Victor 
Bender, believe it or not, really is 
coming back to the United States 
this time . .. The Lithuanian ncws 
ag^ncy, Elta, reports that Vic is 
bringing some new compositions 
with him... It is rumored that 
Kenstavičius will quit the LKM 
chorus of which he is now the di
rector .. . George Stephens, accord
ing to another contributor, has re- 
signed from the directorship of the 
Waukegan chorus because it inter- 
fered with his regular employ
ment ...

LONELY HEARTS DEPT.: A 
would-be wooer “dear sir’s” us as 
follovvs: “Did you know that Onytė 
Gailiūtė is known as the best-dres- 
sed giri in Brighton Park? Inciden- 
tally, she is beautiful too. She won 
second place in the Naujienos beau- 
ty contest of 1940. Būt why does 
she refuse to go out on dates? Is 
she too good for us local boys? 
Yours truly,... P. S. Don’t give me 
away. I know that all the boys are 
just waiting to sec who will be the 
lucky one to date her.”... .Good 
luck, fella .. .

HEARTS AND FLOWERS: The 
vvcdding of Aldona Šokas and AI- 

. eerd Brazis, ceremony and recep- 

. tion, was one of the most magni- 
, ficent Saturday . . . The young pia- 

nist and popular baritone were 
greeted and congratulated by hun- 
dreds of Lithuanians from all fac- 
tions 
ding 
even 
end
Ircne Kontrimas and Anthony Ba
kutis. .. Emily Burba and Joseph 
Sharanuskas... Anne Sirvid and 
Frank Weber ...

and sočiai strata . . . The wed- 
party was composed of an 
dozen couples ... Other week- 
ceremonies were those of

i

“WPA

The Sočiai Chairman, Estelle Pū
kis has ordered balmy weather for 
May 25. Pirmyn’s May Frolic atop 
the Wedgewood Hotel Roof Garden 
will sūrely be a success. Having 
had a previous dance there and 
achieving a svvell sočiai success 
then, one could not būt help select- 
ing it again for our finai whirl this 
sėason. Remember now, if no moon 
shines that night the dance floor 
is well proteeted from the elements. 
The congregation shall begin at 8:00 
Saturday1 evening, at 64th and 
Woodlawn Avės. Hoping to see you 
enjoying a good time there May 
25. Further details below.

The chorus, has been invited to 
sing at the Lithuanian National Ce
metery, 
has not 
būt it’ll 
o’clock.

Our first grand presentation for 
next season will be a repetition of 
“Blossom Time”.

On June 24 Pirmyn Chorus, invi
ted to 
gram, 
of a 
other
the ręst of the program.

The war fever is slowly becoming 
evident during 
One mušt take 
ainst gesturing 
finger§ as they
gathered here and there. Paradoxi- 
cal as it seems, the war has given 
us an extra topic on which we can 
discuss and expound our views and 
become-better acquainted with each 
other.

Estelle Rimkus was the center 
of attraction during the rehearsal— 
’nough done, ’nough said.

J. R. mušt really have a guilty 
conscience presenting those' two 
stogies to the maestro—or did that 
take care of Florence Bender’s 
conscience, too.

Tickets for the May Dance can 
be bought from) the Chorus mem
bers in advance. The priče is seven- 
tv-five cents. The date May 25.

M.

Monday, May 20. 1940. “Richards 
Vocational School”. Learn how this 
school trains its giri students for 
trade and industry. Meet at 
at 2535 S. Green St.

Tuesday, May 21, 1940. 
Household Demonstration
Visit a center for training and plac- 
ing of maids and cooks. Meet at 
1:30 p. m., 2720 Prairie Avė.

Tuesday, May 21, 1940.
Writers’ Project”. Learn how books 
are planned, prepared and 
lished. Meet at 8 p. m., 433 East 
Erie St.

Wednesday, May 22, 1940. “WPA 
Museum Extension Aid Project”. 
See construction of scientific mo- 
dels and exhibits. Meet at 1:30 p. 
m., 3711 Douglass Blvd.

VVednesday. May 22, 1940. “WPA 
Federal Sewing Project”. See de- 
signing and manufacture of vari- 
ous garments. Meet at 8 p. m., 
6130 South Sa Šalie St.

Thursday, May 23, 1940, “WPA 
Tours and Radio Open House”. At- 
tend an open house of the Tours 
and Radio Division. See pietures, 
exhibits and performances. Indus- 
trial and Foreign ours brought to 
life. Radio programs prepared and 
rehearsed. Meet the members of the 
two staffs. Hear an illustrated talk 
on “Chicago. he story of its build- 
ings.” Meet at 2:30 p. m. at 
Desplaines Street.

Thursday, May 23, 1940. 
Furniture Renovation, Shoe
and Handicraft Project”. Meet at 
7:30 p. m., 847 West Harrison St.

Friday, May 24, 1940. “WPA Toy 
Lending Project”. See how toys are 
reconditioned and loaned to under- 
privileged children. Meet at 2:30 
p. m.. 2214 W. Pershing Rd.

Friday, May 24, 1940*. “WPA Il
linois Federal Art 6Project”. Tour 
the new Art Project headquarters. 
Meet at 8 p. m., 1021 South State 
Street.

Saturday, May 25, 1940. “WPA 
Convalescent Home”. Visit a 
where discharged hospital 
start life anew. Meet at 2:30 
5lst St. and South Parkvvay.

For further Information
Monroe 9674 any week day, except 
Saturday, betvveen 9 and 3:30 p. m.

pub-

840 So.

Memorial Day. The time 
been definitely sėt as yet, 
be between ten and twelve

participate pn the SLA pro- 
will present their rendition 
few chorai numbers. Two 
chorai groups will help fili

chorai meetings. 
care to guard ag- 
arms apd pointed 
pass little groups

The jobs open are field nurse, 
dairy inspector, compositor, dis- 
pensary physician, operating engin- 
eer, 
cense 
phone 
gineer 
cense 
tional

Application^ to take the exam- 
-.~.inations mušt be filed with the

from commission in Room 610 of thejnoon on Saturdays.
City Hali before 5 p. m. week days, tests can be obtained from James j

. . I O ~ 41.'_______1

Finai auditions to - select youth- 
ful musicians from this area for 
the All-American Youth Orchestra 
that will tour South and Central 
America this Summer will be held 
May 26 in the Illinois Music Proj
ect Building. Leopold Stokowski, 
noted orchestra leader, will cop- 
duet the auditions, in which twen- 
ty-nine young men and girls will 
participate. Nineteen of these are 
from Chicago, the others l___
dotvnstkte. ,

Among Chicago semifinalists are on or before the fourth day prece-'S. Osborne, secretary of thė com 
three Lithuanian girls.

junior derk, supervising li- 
jnvestigator, anęl fire tele- 
operator. The operating en- 
job and the supervising li- 
investigatot job are promo- 
positions.

Members can obtain!a ticket'free 
either by signing up two new mem
bers, or by selling ten tickets them- 
selves. Application blanks for mem- 
bership can be obtained- at the Of
fice of the society? \(

Dates of the

But- 
new 
now

radio
Christine 

Avelis...

for the government by 
attends the Washington 
by night... He is work- 
doctor’s degree in che-

BIBS AND TUCKERS: A baby 
boy was born to Mrs. Leokadia 
Dargia (nee Czesna) on May 3.... 
His sister»is reported" to be very 
pleased with her brother ... Daddy 
Peter Dargis is the owner of the 
Service station at 47th and Califor- 
nia . . . Mrs. Mildred Turn (nee 
kus) is in the market for a 
layette . .. The Turns’ first is 
7 months old. .. 

RIVALRY: That Lithuanian 
man is after Pirmyn’s 
Kiisčiunas and John
Christine had been with him once 
before ... John Daučkus, who made 
his Chicago debut with Birutė, is 
now in the Pirmyn men’s quartet, 
h-eard so frequently on the Naujie
nos Sunday broadeasts .. .

EDUCATION: Al Pratt, one of the 
many popular Pratt boys of Chi- 
coga, iš now in Washington where 
he works 
day and 
University 
ing for a
mistry . .. Ed Pratt and Al Childs 
are anxiously waiting to hear the 
results of the CPA exams they took 
at Northwestern Friday.... They 
are both evening students ...

ANXIETY: Perhaps it would have 
been better if Joseph C. Varkala, 
son of the well-known Chicagoan 
Joseph P. Varkala, had not been so 
capable and efficient for then he 
would not have been sent to Pa
ris, France to assume a responsible 
position with the American Rolling 
Mills Company. Now his mother. 
Mrs. Varkala, who is of Finnish 
extraction, is worried not only ab- 
out her brother and relatives in 
Finland būt also has additional anx- 
iety for the welfare of her son in 
war-clouded Paris.

KNICKKNACKS: AI Dobar, tall 
and personable Lithuanian sport 
vvriter from New Jersey, has ar- 
rived i n Chicago lašt week ... He 
plans to make his permanent resi- 
dence here ... New Jersey’s loss is 
Illinois’ gain... Anthony Balas is 
back doing business at the old 
stand . .. Stanley Molis is organiz- 
ing another dancers’ club in Bridge- 
port... Ray Terminas is its pre- 
sident... The club’s first meeting 
will be held at the Syrenas Cafe 

______ _______ _____________J ____ _ “Punchy” Alis 
ceived by any* student who has wiU leave for California soon for 
graduated from high school and who *a series of bouts which will keep 
has ability lor work in art, Science on the Pacific seaboard until 
and technolugy. Two others are re-'Augustor Septeinber... Quick turn- 
served for graduates of a college 
or a techn jlogical institute. Ali ap- 
plicants mušt be under 24 years of 
age. Inąuiries should be made of 
Director L. Moholy-Nagy before 
July 10.

“WPA 
Repair

home 
cases 

p. m.,

call

School of Design Opens 
Trials for Scholarships

The School of Design in Chicago, 
247 East Ontario Street, modern 
school of design and architecture, 
today announeed three full tuition 
scholarships for the school year 
1940-41. One scholarship may be re- ’ tonight... Frank

over in employment: Bruno Brooks 
turned over that laundry route to 
his brother, Stanley, and is now on 
a bread route... Thanks to all of 
you for your many contributions ... 
Keep up the good work!

No boys. ding the examination, and before. missįdn.

priz.es
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ORGANIZUOJA MEDŽIOTOJUS, SPORTL 
NlNMiS I liARIsKAS SAVANORIŲ 

ORGANIZACIJAS
Steigta Ii* Stevyktas Jaunuolius 

Aviacijos Mokinti

nemokama ir kas mėgsta muzi
ką, tas galėš ,visų koncertų 
klausytis nemokėjęs nei cento. 
Tarp žyriiėšnių solistų, kurie Šį
met dalyvaus koncerte, yra Nel- 
son Eddy, Lily Poriš, Jafties 
Melton, Lawrence Tibbett, Hė- 
lėh Jepson, Grace Moor&, Jas- 
cha Heifetzsy Jėarinėtfe Mac- 
Do'nald ir Kirsteri Flagstad.

Kaip giliai talkitiinkų nepa
sisekimai kare su Vokietija pa
veikė amerikiečius, parodo štai 
kokie įvykiai.

Pereitos Savaitės pabaigoj 
Chicagoj, su armijos pritarimu, 
dienraščio “Tribūne” ir sporto 
klitibų iniciatyva yra organi
zuojami visi medžiotojai ir 
sportininkai, pasižymėję šau
dyme, į savanorių korpusus.

Kitas dienraštis,' “Chicago 
Daily News” šušitatęs su armi
ja ir lyderiais įvairiose Ameri
kos dalyse, vartoja savo vardą 
ir inięiatyvą steigimui stovyk
lų, kur jaunuoliai bus mokina
mi aviacijos.

Reikalai!ja Pagelbėli 
Talkininkams

Šeštadienį taipgi NVilliam Al- 
len White, garsus Amerikos 
laikraštininkas ir pažangus re- 
publikonas, išleido atsišauki
mą į Visus laikraštininkus ir 
mokslo žmones, taipgi veikėjus 
politikoj, ragindamas juos or
ganizuoti Ameriką teikimui vi
sokeriopos pagalbos Anglijai 
ir Francijai dabartiniuose mū
šiuose.

Redaktorius aiškina, kad An
glija ir Francija yra pirmosios 
“Amerikos apsaugos linijos”. 
Jeigu jos sugrius, tai šis kraš
tas atsidurs dideliam pavojuj. 
Hitleris tikrina, kad jis Jungti
nių Valstijų nepuls, bet jis 
taip tvirtino ir Lenkijai, ir

KOTRINA SRAGAUSKIENE 
po tėvais Austaitė

Persiskyrė su šiuo pasau
liu gegužės 19 dieną, 2 vai. 
po pietų 1940 m., sulaukus se
natvės. gimus Telšių apskr., 
Žarėnų par., Krepštų kaime.

Amerikoj išgyveno 27 m,
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Martą Račkauskienę ir 
jos dukterį Ohą, 2 sunu: Vla
dislovą ir marčią Oną ir jų 
Šeimą ir sūnų Antaną, brolį 
Pranciškų, brolienę Anelę 
Austis, seserį Domicėlę Žilie
nę ir jos šeimą, brolienę Pran
cišką AustiS ir jos šeimą, bro
lių vaikus: Juozą, Bronislavą 
ir Virginia Austis, pusbrolį 
Ignacą ir brolienę Juzefą Za- 
leckus ir jų šeimas ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioj, 3307 Li- 
tuanica avenue. Apie laido
tuves bus pranešta vėliau.

^ Nuliūdę liekame,
Duktė, šunai, brolis, se

suo ir kitos giminės
Laid. dir. Antanas M. Phil-

ififr

RŪGS 1500 naujV 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip */2 

DtbfiLlV kauru
BARGENAI

NeatHiimU 0x9. 8x10.9x12. 9xlfl,llxl0 
Vert8 nuo $Y Iki $65. Dabar $3 Iki $29 
Nauji 6x0, 8il0, 0x12. 12x18. 10%xl5 
Vertė $24 iki $80. Dabar $10 Iki $42 

Ir aukšliui.
15 0x12 tikru orlentalhj. 50 kitokiu 

Mleros 2x1 iki 11x18, 40% nuolaidos 
1000 jardu karpetų po 50e jard ir atikfič. 

200 Naujas Vclvet 9x12 $18.50.
300 Naujau WUton« 9x12 $81.50. 

CHECKER CLEANERS 
SANDRL1AI.

6208-16 8. RACINE—Dlenotnlii, 3 vakarus

M Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GSLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 
. Phone LAFAYETTE 5800

i nvF^ ■ Te,cgramu 1 LU I LiliIU Visas Pasaulio!
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankletams 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Jei. YARDS 7308 y

Norvegijai, ir Olandijai, ir Bel
gijai, net ir Anglijai su Fran
cija. “šiandien matom ko ver
tas jo žodis.”

Prieš “5-tą Koloną”
Dienraščio ‘Tribūne” prane

šimu, organizuojami medžioto
jai ir “strielčiai” nebus būtinai 
įtraukti į kariuomenę, jeigu 
kils karas, bet stovės įvairių 
Amerikos strateginių vietų sar
gyboj. Atrodo, kad jų orga
nizatoriai buvo paskatinti ši
tokius savanorių būrius Steigti 
kovai su parašiutininkais ir 
“5-tos kolonos” nariais Ameri
koj, kuriuos Vokietija su dide
liu pasisekimu naudojo Nor
vegijoj, Olandijoj irx dabar 
naudoja net Francijoj, kuri vi
sokiais budais bandė nuo to 
pavojaus apsisaugoti.
' Stovyklos aviacijai mokinti 
primena Didžiojo Karo metu 
Amerikoj įsteigtas “Plattsburg 
stovyklas”, kur savanoriai bu- 
vo ruošiami karo tarnybai.

Kaip ir Plattsburgo, tai ir 
šias stovyklas finansuoja, kaip 
skelbia iniciatoriai, “turtingi 
Amerikos žmones, kuriems ru
pi Amerikos saugumas”. Šios 
^stovyklos bus atidarytos liepos 

1 d., ir priims 10,000 jaunų 
žmonių išmokti skraidyti ir 
kovoti ore. R-s

------ -y. „ - » ■

Grant Parką 
Koncertai Prasidės 
Birželio Pirma c

Gros profesionaliai ir mėgėju 
orkestrai

šiemet Grant Parko koncer
tai prasidės ne liepos 1-mą, 
kaip paprastai, bet birželio 1 
d., ir tęsis iki Labor Day šven
tės.

Piknikuos ir HBI 
Su Povilais
Vaišins

Iš kupiškėnų veikimo

Praeito šeštadienio vakare 
Shamelo svetainėje, Cięeroj. 
įvyko Kupiškėnų Kultūros 
Draugi j os žiemos sezonb užbai
gimo balius. Galima pasakyti, 
kad/balius buvo gana sėkmin
gas ir svečių atsilankė. daug. 
Apie 8 valandą .. vakare svečiai 
jau pradėjo rinktis ir netrukus 
tiek užpildė Shąmeto svetainę, 
kad net ankšta buvo apsisukti. 
Taip tęsėsi iki ankstyvo sekma
dienio ryto. Gal daugiausia ju
dėjimo buvo prie baro. Mat, 
šiame parengime kupiškietės 
gražuolės, vikriai sukinėjosi ir 
svečiams patarnavo, kaip prie 
baro, taip prie valgių ir kituL 
Aš manau, kad jos patarnavo 
tinkamai visiems.

. Kupiškėnams visiems aišku, 
kad draugijos visai mažas 
duokles ima, tad sukėlimui pi
nigų rengiame pramogas. O 
kada tamstos rengiate, tad pa
rengimai būna labai sėkmingi. 
Ačiū visiems už tai.

Svečiai iš St. Charles
Dar didis ačiū St. Charles 

kupiškėnų draugams už atsi
lankymą į musų balių, W. Ra
manauskui ir J. Dirai ir vi
siems kitiems, kurių vardų čia 
nesuminėsiu. Tamstų atsilanky
mas musų parengimą padarė 
gyvesniu.

Kadangi sekmadienį/ pripuolė 
Motinų Diena, tad nepamiršom 
ir kupiškiečių motinų. Visas 
pamylėjom ir pagerbėm kaip 
galėjom tinkamiausiai.

Piknikas
Per birželio mėnesį progra

mas pildys ne vien profesiona
liai simfoniniai orkestrai, bet 
ir mėgėjų orkestrai iš įvairių 
Chicagos viešų mokyklų ir mu
zikos konservatorijų.

Bus daug solistų
Įžanga, kaip paprastai, bus

PALIONARIS 
WALUNČIUNAS 

(Paul Wallen)

Kupiškėnų Kultūros Draugi
jos naktinis piknikas įvyks bir
želio 29 d. Liberty Grove. Taip
gi bus dviprasmis. Tą dieną 
pripuola Petro ir Povilo diena, 
tad kupiškėnai, turėdami daug 
tokių vardų narių tarpe, steng
sis jų vardadienį apvaikščioti 
su didelėmis iškilmėmis. Įsitė- 
myklt tą dieną ir vietą ir atVy- 
kit į kupiškėnų naktinį pikni
ką. —P. B.

f/ėGŠiRDl .
iCiDfiKA —

(Stelos ir Simono Ko'hraįdų vi
siems mylimiems ir gerbia
miems svečiams, kurie ątsiląu- 
kė į musų sidabrinio jubilie
jaus pokil į, m. 14; d.,
ijįiriaus ir Girėno svetainėje.

Dėkojam savo myrimam su- 
nui Jonui, marčiai May ir p. 
\Villiam Buišui už pasidarba
vimą; brdlidi fotografui , P. 
Čonrad su, geimą už nutrauki
mą .paveikusių studijoj ir sve
tainėj, ir už davimą paveikslo: 
“Naujieriorris”; p-lei Paulai 
Tend'žiulytei/ už parašymą 
straipsnio. Pp. Mikučiamš su 
šeima, Wauduž ir šeimai, Ruz
gams, šliauteriams, Čepulevi- 
člams, Vaškeliams, p-lei Sta
naitis ir jos mamytei, ir pra
šome neužsigauti, jei kurie ne- 
btiš paminiėti pėr Spatldą, nes 
užimtų perdaug vietos.

Mes visus mylim ir gerbiam 
vienodai. Taipgi visiems drau
gams, kurie užprašė pagarsin
ti per šias stotis: Šaltimiero, 
Sofijai Bartkus,' Budrikui ir 
Valaičiui, p- Knfkui iš Pėbp'Iėš 
Furniture Co., Dariaus ir Gi
rėno svetainės administracijai 
ir p. Kybartui už mandagų pa
tarnavimą.

Mes patariant rengti visokius 
parengimus Dariaus ir . Girėno 
svetainėje, nes tai gižiausia 
vieta Brighton Park’e.

Nebeminėsim tų, kurie jau 
ankščiau buvo paminėti per 
spaudą.

Meldžiame priimti nuo mu
sų širdingiausius linkėjimus už 
gėles, dovanas ir telegramas. 
Taipgi esame,, dėkingi “Nau j lė
noms” už davimą vielos sa’vb 
laikrašty. Mes' esame nuolati
niai skaitytojai nuo pat pir
mo, numerio.

K,. Dar sykį , visiems dėkojame 
nuoširdžiai už atsilankymą i 
miisų sidabrinio’ jubiliejaus poT 
kilį ir visus linkėjimus mums 
pareikštus. , ,

Stela ir Simonas 
• Conrad

4341 Archer Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
geg. 18 d., 9:00 vai. vak. 1940 
m., sulaukęs 33 m. amž. gimęs 
Kewanee, III.

Paliko dideliame nuliudime 
žmoną Emilie po tėvais Aukš- 
tikalnaitę, dukterį Lorelei ir 
tėvus Antaniną ir Benediktą 
Walunčiunuš, seseris Clara ir 
Eleonor; švogerius John Nied- 
valo ir Leroy Valentine, Steve 
John, Frank ir Alex Aukšt- 
kalnius, švogerką Adelia Smu- 
da ir šeimas, senolę Domicėlę 
Tautkus, dėdes Joną, Petrą ir 
Antaną Tautkus, ir Petrą 
Joną, Kazimierą ir Paliona- 
rą Walunčiunus, cioces Eliza- 
beth Pallen jr Marcella Da
niels ir šeimas, uošvius Erne- 
lią ir Povilą Aukštikalnius ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Albert V. 
Petkus koplyčioj, 4704 So. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks treč., geg. 
22 d.. 8:30 vai. ryto iš kopi. į i 
Šv. Onos parapijos bažnyčią,- B 
38 pi. ir California Avė., ku- B 
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Palionario Wa- 
lunčiuno giminės, draugai ir 
pažįstam esat nuoširdžiai kvle- . 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
žmona, duktė, tėvai, se

serys ir kitos giminės
Laid. dir. Albert V. Petkus,- 

tel. Lafayette 8024. ■

ANTON DUBAUSKAS
St. Charles, Illinois

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
geg. 18 d., 7:30 vai. rytą, 1940 
m., sulaukęs 72 m. amžiaus, 
gimęs Lietuvoje, Kauno Gūb. 
Tauragės Apskr.,' Aukštupių 
Kaime, Žygaičių Parap.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Anton, 3 dukteris Anna 
Stancikas ir Josephine Shul- 
skį, St. Charles, III., ir Ana- 
stasia Rastutis, Chicago, III., 
tris žentus, 5 anukus ir kitas 
gimines, o Lietuvoje, 2 duk
teris Domicėlę Naujokas, Ju
lijoną Gandrienę ir‘3 anUkus.

Kūnas. pašarvotas dukters 
Josephine Shulskis namuose, 
304 South 2nd Avenue, St. 
Charles, Illinois. . >

. Laidotuvės . įvyks ąntrad., 
geg. 21 d., 9:00 vai. ryto iš na
mų į St. Patricks parapijos 
bažnyčią St. Charles, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į kapines.

Visi A. A. Anton Dubausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai, kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. '

Nubudę liekame, 
Sūnūs, dukterys ir kitos 

giminės
Labi. dir. Russell Norris, 

tel. St. Charles 51.

Garsinkitės “N-nose”

GRAŽIOS SIDABRINĖS 
VESTUVĖS

BRiDGEPORT. — šeštadie
nį, geg. 11 d.. Liet. A-joj įvy
ko šaunios sidabrinės vestuvės 
Felikso ir Paulinos Klimų.

Apie 9 v. v. p-nai Klimai su 
savo pajauniais atvyko į sve
tainę, kur buvo orkėštros pa
sitikti juos Su gražiu matšu.

Kiek pasisukinėję sėdo ( sta
lam Svečiams (įžvalgius^ Jonsįs 
Gaubas, kaipo loastmesteriš 
perstatė iš eilės: p. Bruknį, P. 
Medenį, St. Makalauską, p. 
Daubarą, R. Kisel, Richard ir 
Adolph Klimus* (sūnūs).

Visi linkėjo, laimės ir svei
katos p-ms Klimams, kad jie 
galėtų sulaukti auksinio jubi
liejaus ir t.t. F. ir P. Klimai 
dėkojo svečiams už atsilanky
mą ir už dovanas.

“Pagyrė” Chicagos lietuvius
Romanas Kisel’ius kalboj 

pasakė,' kad: “Chicagos lietu
viai progresyviškesni, nes duo
da laiko pavalgyt vakarienę kol 
dąr Šiltas maistas, o po to, tai 
jari laiko kalbas.

Jam tekę dalyvauti (rodos 
(DeKalbe), kur gerai priruo
šta vakarienė visai ataušus 
kalbėtojui besakant “spyčių”.

P-nai Klimai tilri du sūnūs 
ir abu mokslinami. a

Vakarienė buvo gera ir gau
si. Ją prirengė šeimininkės 
Barbora Aleniunienė, jos duk
tė Bronė Page, ir p-a Sinkiene, 
P-lės Mildred Junovię, Marie 
Depedes, Liljian Tamšon ir 
Eline Aster veiterayo.

j. Grušas, J. Žukas ir J. 
Phillips sudarė orkestrą.

žemaičio Simus.

Konsulatas Čikagoj 
Ieško Sekančius 
Asmenis:

_______ » 
pajieškojimAs n r. 110

1. DAUKAS, ANTANAS. Gi-
męs apie 1890 metus, Aidukiš- 
kio vnkm.; Šimonių valse., Pa
nevėžio apskr. Amerikon išvy
ko apie 1906 m. 1927 m. gyve
no’: 1408—5’4th St., Kenosha, 
Wis. .. . . ; . «
2. KIŠKIS, ELZBJET, kilusi 
iš Skriaudžių parap., Veiverių 
valsč. Paskutiniu laiku gyve
no 521 Madison Avė., Green- 
poft, Long Islarid, New York.,
3. KIŠKIS, MOTIEJUS, kilęs 
iš Skriaudžių parap., Veiverių 
valsč. Amerikon išvyko 1894-5 
hiet. Gyveno Chicagojė. Pas
kutinis adresas buvo Bok 181, 
Greėnport, L. L, New York.
4. KULIKAUSKAS, JONAS, 
kilęs iš Mažučių km., Žeimelio 
(seniau Načiunų) valsč., vien
turtis sūnūs. Dešinėj rankos 2 
pirštai nukirsti.
5. KŪRTAUTAŠ (Kurtoftas) 
JUOZAS. Spėjama, kad kilęs 
iš fcretihgos.
6. MATUSEVIČIUS, JUOZAS, 
sun. Tamošiaus, kilęs iš Petke- 
liškių km., Veiverių Valse., Ma
rijampolės apskr. Amerikon 
atvyko maždaug prieš 30 metų. 
Buvo angliakasys ir gyveno 
Shenandoah, Pittsburghe ir 
Chicagoje.
7. PODRIBONIS, BRONISLO
VAS. Amerikon atvyko apie 
1910 m. Kokį laiką gyveno 
Garden avė., Hamslton, Ohio.
8. RIMKEVIČIUS, JUOZAS, 
kilęs iš Kretingos.
9. TAMOŠIŪNAI, JONAS ir 
RAPOLAS, kilę iš Pumpėnų 
valse., Biržų apskr., (dabar 
Panevėžio). Išvykę: Jonas—■ 
1894, Rapolas—1899. Gyveną 
Chicagoje.
10. TEIŠERSKIAI, JUOZAS ir 
TAMOŠIUS. Gyveną Chicagoje. 
Jiems .yra, .laiškas iš Lietuvos.
11. VALUCKIS, PRANAS, ki
lęs iš Lygumų valsč., gyvenąs 
Chicagoje.
12. ZIZAS, MATAS, kilęs iš 
Martiniškių km., Panemunėlio 
valse., Rokiškio apskr. Iš Lie
tuvos išvyko daugiau kaip 
prieš 20 metų. Gyvenąs Chica- 
goje, ,
13. ŠTOKAS, ALBERTAS, gi
męs Chicagoj 18-tos gatv. apy
linkėj 1911 metais. Važinėjęs 
Europoj ir 1927 metais vėl grį
žęs Chicagon.

Ieškomieji asmenys arba 
apie juos žinantieji prašomi 
tuojau atsiliepti.

LIETUVOS KONSULATAS 
100 E. Bellevue Place 

Chicago, Illinois

CLASSIFIED ADS.
• ■  — - - - - - T 1 ‘ ■

HELP WANTED—FEMALE 
Darb ininkių Reikia

PATYRUSI SKUDURŲ skirstyto
ja džiūnkjardėj. West End Paper 
Stock Co., 7336 W. Fullerton Avė.

MERGINA bendram ruošos dar
bui, virti, ne skalbti, savas kamba
rys, puikus namai, suaugę, $12.00. 
Tel. Keystone 8871.

REIKIA MOTERŲ skudurams 
skirstyti džiukšapoj ,turi būti paty
rusios, darbas nuolatinis, $18.00 sa
vaitėj. Berger Bros., 2248 W. Lake 
Street.

MARŠKINIŲ FINIŠERIŲ, patyru
sių tiktai. Norsord Laundry, 1611 
N. Pulaski Rd.

HELP VVANTED^MALE 
_______Darbininkų;, Ręihta _ r -. _

REIKALINGAS apysenis žmogus, 
kuris moka draivinti troką. 1823 S. 
Union Avė. 2nd floor.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

IEŠKO DARBO kaip virėjos pa- 
gelbininkės, dirbo 4 metus restau- 
rante, arba dženitoriaus darbą. Box 
2354, 1739 So. Halsted St.

FURNISHED ROOM-—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON 2 moderniški ’ ' naujai 
fornišuoti kambariai, pavieniui ar 
porai—karštu vandeniu apšildomi— 
šiltas vanduo visad ir kiti visi pa
rankamai. Kreipkitės 10721 Indiana 
Pirmos lubos.

PATYRUSIO VYRO dirbti far- 
moj, turi mokėti karves milžti, Šau
kti šeštadienį ar sekmadienį, Lafay
ette 2044.

SUSIRINKIMAI
D. L. K. Vytauto draugijos narių 

mėnesinis susirinkimas antradienį, 
gegužės 21 d., 7:30 val» vak Chica
gos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 
3133 So. Ųalsted St. Susirinkimas 
svarbus kiekvienas draugas privalo 
būtinai atvykti. P. K., sekr.

Sunkiai Sužeidė 
Bridgeportietę 
Autom. Nelaimėj

Suėmė Vairuotoją Už 
Neatsargumą

BUSINESS CHANCES 
, 

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.

GREITAM pardavimui nebran
giai Beauty Shop Hyde Parko dis- 
trikte, hotelis, daro gerą pragyve
nimą. Tel. Fairfax 8000.

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
BARGENUS

Po 6 flatus namai nuo $5250. Po
2 flatus nuo $3000.

A. C. ERICKSON, State 3800

APLEISDAMAS MIESTĄ par
duoda savo namą prie Homan Ave
nue, arti 53 gatvės. Didelis barge- 
nas, šaukti Berkshire 6681.

PARDAVIMUI LABAI graži 6 
kambarių bungalow, gražioje apy
linkėj ant 83 ir Marshfield Avė. 
Parduosiu už pusę kainos kiek kai- 

inavo. Atsišaukite 4171 So. Halsted 
St. Yard 3624. George Paukštis.

(šsiėpie Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Joseph Barkauskas; 23, su

Emily Tumavich, 19
Stanley Stephan, 29, su Es- 

teile Urbik, 22
Constantine Mocaitis, 27, su 

Mary Theodosakis, 28*
Frank Tedesco, 26, su Elea- 

nor Shimkus, 20
John Kalvelage, 32, su Shir- 

ley Martini, 26
Kenneth Hunter, 31, su Stel-

la Grebas, 30
Frank Shimkus, 21, su An

geline Bogusiewicz, 19
John Rogus, 25, su Anne Kri- 

sto-fek, 19
Edward Yakas, 19, su Win- 

nie Milne, 17
James Gabrys, 50, su Helen

Solomon, 24
Stanley Jakuch, 26, su Ča-

therine Zunich, 25

Gavo
Perskiras

Julia Yurchas nuo Joseph
Yurchas

BĮenrietta Czarnecki nuo
Frank Czarnecki ,

Beatriče Page nuo Raymond 
rage

47 melų bridgeporlietis, 
Charles Stulz, 3212 NVallace 
Street, buvo suimtas už neat
sargų važiavimą automobiliu. 
Jis buvo apkaltintas neatsargu
mu už susikulimą su gatveka- 
riu prie 47-tos ir Washtenaw 
avenue.

Stulz išliko sveikas, bet ke
leivė jo’ automobilyj, Barbora 
Goldiok, nuo 4759 Archer avc.; 
buvo labai sunkiai sužeista. Ji 
guli Southtown ligoninėje. Su
žeistoji yra 51 metų amžiaus.

Kitos Nelaimės
Traukiniai Chicagoj ir apy

linkėj vakar ir užvakar sudau
žė tris automobilihs, užmušda
mi sekamus žmonės:

Ernest Sirloin, 46, 17509 S. 
Halsted strect, Homevvood 
(prie Burr Oak ir kryžkelio 
Blue Islande);

Dr. Albertu J- Vcschj, 32, iš 
Peoria, III.;

Mary Vesely, jo žmona, ir
John Vesely, sūnų, 4 metų; 

(6 metų duktė Arin buvo sun
kiai sužeista. Nelaime įvyko 
prie Bcnsono, Woodford aps- 
krityj. Dr. ir šeimyna skubėjo 
Chicagon, gavę žinią, kad jo 
tėvas kritiškai serga Chicagoj. 
Taipgi žuvo:

Mrs. Margarėt Mueller, 31, 
nuo 3210 Gabriel dvenue, Zion, 
ir Iririn Mueller, jos 11 metų 
suims. (Nelaimė įvyko prie 
Galilec avenue, Zibnc, kur au
tomobilį sudaužė Norlh Shorc 
traukinys).

Kas dičiia . . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progU ir t t

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L fc, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerį, bet garsinki
tės ŠIANDIE^ NAUJIENŲ 
“Cla&sified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-tne puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kdr siuloma daug 
įvairių gerų bkrgehų.
VISUOSE BIŽNIO reikaluose I 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified . skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždami:

CANal 8500 
“NAUJIENOS”

1739 S. KALSTEI) STREET

6152 S. FAIRFIELD. $7700.00, 6 
j kambarių, pirmam aukšte; 4 ir 3 
kambarių apartmentas antram auk
šte, garu šildomi, 2 karų garažas. 
Šaukti Victory 3669 Mr. Gerlich.

SAVININKAS PRIVERSTAS par
duoti prie ežero cottage; lotas pri
eina prie vandens kranto, $125U.OO 
—mažas įmokėjimas, namas užbaig
tas su cellotex. Geras žuvavimas ir 
maudymosi; 40 mylių nuo Chicagos. 
Rašykite 1739 S. Halsted St. Bo^ 2.

PARDAVIMUI Štoras su 3 flatų 
mūriniu namu. 116 E. 95 St. Savi
ninkas antros lubos.

BUILDING MATERIAL 
Statybai Materiotas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI ‘ Apskaičiavimas. 

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

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandaiir Įtaisai Par^y^ 
Pardavimui naujos mados taver- 

no fikčeriai, elektrinis šaldytuvas, 
pigus laisnis ir pigi renda.

4 kambariai užpakaly. Kreipkitės 
101—155 PI., Calumet City.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

SOIL—FOR SALE 
J uodzemis—Pardavimui

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 ANO loans 
____  Finat^ąi ir Ptokolos______  
Paskolos dėl namų 

SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINOS & LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gat)
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Ateinantį Sekmadienį
Naujienų Piknikas!

Linksmai Pradėkim Pavasario Sezoną
Lygiai už savaitės, už septynių dienų įvyksta 

didžiulis “NAUJIENŲ” PAVASARINIS PIKNI
KAS gražiam, patogiam LIBERTY GROVE 
DARŽE.

Smagiai, linksmai čia praleisite laikų. Suva
žiuos čia daugybė žmonių, pamatyte daug savo 
draugų, pamatysite daug įdomių ir smagių žais
mių, kurias ruošia tenisistas Juozas Žukas. Bus 
dainų programas, šokiams per visų dienų gros 
puikus orkestrus.

Čia suvažiuos Naujieniečiai iš visur, iš visų 
Chicagos dalių, iš visu priemiesčių. Bukite jų 
tarne, smagiai pradėkim pavasario sezonų.

Sekmadieni lai visi keliai veda į “NAUJIENŲ” 
PAVASARINI PIKNIKĄ!

Ar Jus Jau Aplankė 
Cenzo Žinių 
Rinkėjas?

Jeigu Ne —

Woodward 
trims me-

Likvidavo Streiką 
Aurora Dirbtuvėj

Pakelė Algas
šeštadienio vakare buvo lik

viduotas penkias savaites už
trukęs streikas Westera-Aus- 
t’n Company dirbtuvėj. 650 
darbininkų jau grįžo darban.

Darbininkai reika’avo sutar
ties ir unijos pripažinimo, bet 
pripažinimo klausimu nusileido, 
kai firma sutiko pakelti algas 
visoms darbininkų rųšinis.

Darbininkas Žuvo 
Aliejaus Sprogime

BRIDGEPORT. — 2’3 metų 
bridgeportietis buvo užmuštas 
aliejaus sprogime, kuris už va ' 
kar vakare įvyko Seneca Pet
roleum sandėlyj, ad. 3258 So. 
Ganai Street. Užmuštasis

Federalis teisėjas 
nuteisė Leo Vilale 
tams kalėjimo už-

James Schillaci, 3001 S. Hal- 
sted Street, ir du kiti darbinin
kai valė tanką. Dujos viduj

butlegeria- staiga užsidegė nuo kibirkšties
vimą. Vienu laiku j sai opera- ir tankas sprogo. Du kiti dar- metų marųuetteparkietė, Min- sutinka su tuo, kad Packing-
vo apie 14 slapių degtinės va- bininkai išliko sveiki. nie Rodie, 6012 So. Campbell house Workers unija (C.1.0.)
ryklų Chicagoj ir apylinkėj, ir Sprogimas sukrėtė visą apy- avenue. Vakar ji pasimirė juos atstovaus kolektyvėse de-
kartą kalėjime jau sėdėjo. linkę. lWoodlawn ligoninėjė. Įrybose, ar yra tam priešingi.
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NAUJI ENŲ-ACME Tclephoto 
Senatorsus Robert A. Taft, 
vienas iš repųblikonų kan
didatas į prezidentus.

Mirė Susižeidusi
Marąuetteparkietė

Balandžio 9 d., namie par
virto ir sunkiai susižeidė 72

Real Estate
Taksų Mokėtojų 
Atydai

Kadangi yra daromi užmeti
mai prieš 1939 m. taksus, tai 
norint atgauti permokėtus tak
sus, jeigu teismas užmetimus 
pripažins teisėtais, reikia pro
testuoti mokant pirmą dalį.

Pareiškimą protesto galite 
padaryti “Naujienų” raštinėj.

Atsineškite taksų bilas į 
“Naujienas” ir šį patarnavimą 
gausite veltui. —T. R.

Balsavimai Armour 
Co. Mechanikų 
Skyriuj

Darbo tarybos įsakymu 30 d. 
bėgy j turi įvykti darbininkų 
balsavimai Armour and Com
pany mechanikų skyriuj, kur 
yra taisomi vagonai ir refr’ge- 
ratoriai-šaldytuvai.

Darbininkai turės balsuoti ar

Vakar ir Užvakar Chicago je

e Prie Kinzie ir Clark gat
vių, vidurmiestyj, du ginkluoti 
piktadariai įsigavo į svetimą 
automobilį ir nuo savininko 
Frank Blender atėmė $405 če
kiais ir pinigais. Blender gyve
na adr. 3158 Sheridan Road.

• Amerikos kariuomenės 
Chicagos garnizono vadas gen. 
Ford skelbia, kad per šį mėne
sį priims 1,500 rekrutų kariuo
menės tarnybai.

O Chicagos pramonės rūpi
nasi gauti vietos dirbtuvėms 
bent dalį kontraktų, kuriuos 
valdžia netrukus išduos nau
jiems lėktuvams statyti ir ap
rūpinti kariuomenę visokios 
rūšies ginklais ir mechanizaci
ja. šiandien į Washingtoną iš 
Chicagos žada važiuoti pramo
nininkų delegacija su visokiais 
pasiūlymais valdž;ai.

e Nuo savo namų verandos 
nukrito ir mirtinai susižeidė 
Mary Charlrand, viena pirmų
jų Pullmano apylinkes gyvento
jų. Ji buvo apie 80 melų am
žiaus ir gyveno adresu 11429 

I Forrestvillc avenue.
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• Susirūpinęs dėl karo lygs
varą prarado ir nusinuodyti 
bandė 24 metų studentas 
Northwestem universitete, Ber- 
nard Shipton. Jis paliko rašte
lį, kuriame parašė, kad “jis 
yra bejėgis taiką atsteigti pa
saulyje”. Jaunuolis guli Evans- 
tono ligoninėj ir greičiausiai 
pasveiks. Paeina iš Britų Ko
lumbijos, Kanadoj.

O Joliet miesto valdyba pa
siuntė pasiūlymą prezidentui 
Rooseveltui naudoti Jolieto nni- 
nicipalį airportą jaunuoliams 
lavinti aviacijoj. Nuomos už 
airporlą miesto valdyba ims 
tik $1 metams. Tiems jaunuo
liams duoti pradines skraidy
mo pamokas Chicagoj yra or
ganizuojama sklandytuvų mo
kykla. kuri veiks Air Activities 
Airporte, prie North Avenue, 
West Chicagoj.

e Du lakūnai buvo lengvai 
sužeisti, kai jų lėktuvas nukri
to į ūkį prie JoLeto ir La 
Grange Road. Jie yra Herman 
Maurer, Stinson airporlo vedė
jas ir lakūnas Byron Kilbourne, 
4015 Melrose Street.

Dcšimtmetinio U. S. Cenzo 
biuro skyrius Chicagoj jau bai
gia žinių rinkimą Chicagoj ir 
apyinkėj.

žinių rinkėjai stengėsi aplan
kyti kiekvienus chicagiečių na
mus. Bet kai kur nerado namiš
kių namie, kai kur negalėjo pa
sikalbėti su natriškiais dėl ki
tų priežasčių.

Cenzo biuras prašo “Naujie
nų” paskelbti sekamą praneši
mą :

Jeigu jūsų namų cenzo rin
kėjas neaplankė, arba jeigu ne
teko duoti jam visų informaci
jų, praneškite apie tai Cenzo 
biurui. Nereikia šaukti telefonu 
arba ilgą laišką rašyti. Nusipir
kite atvirą laišką (atvirutę) už 
centą, ir užrašykite kelis žod
žius, pav„ “VVE HAVE 
BEEN INCLUDED IN THE 
16th DECENNIAL CENSUS of 
POPULATION OF OUR COM- 
MUNITY,” prie to pridėkite sa
vo parašą, adresą, ir atvirą lai
šką pasiųskite sekamu adresu:

‘ CENSUS AREA MANAGER, 
GEORGE A. SCREECH, ROOM 
262, FEDERAL BUILDING, 
CHICAGO, ILL.”

Atvirutėj taipgi galima pa
žymėti kada patogiausia jus 
rasti namie. Rs.

^.iro Derybos 
Pieno Išvežiotojai 
Streikuoja
Sako, kad Pieninės Paskelbė 

“Lokautą”
Dalis Chicagos šeimininkių 

vakar dar gavo pieno, bet šian
dien negaus, nes išvežiotojai 
vėl sustreikavo, pareikšdami, 
kad j e buvo priversti tai pa
daryti. Pirmiausiai, pieninės 
jiems paskelbė “lokautą”, o 
prie to, paskelbė,, kad išvežio- 
tojams mokės tik $30 algos 
kas savaitę.

Derybos naujai sutarčiai su
daryti ir išspręsti algų klau
simą pairo. Išvežiotojai, kurie 
ikišiol gavo po $48, griežtai 
priešinosi pieninių sumanymui 
jų algas nukirsti 25%, o pie
ninės irgi nenorėjo nusileisti. 
Staigiai nutraukusios derybas 
vakar jos pranešė darbinin
kams, kad pradedant sekmadie
niu (tai yra, vakar diena) jie 
gaus $30 ir komisą.

Nežiūrint streiko pienas bus 
pristatomas reguliariai į vaikų 
lopšelius ir ligonines. Pieno 
taipgi galės gauti šeimynos, 
kurios turi mažų vaikų.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

ĮVYKS

WILL0W SPRINGS, ILLINOIS
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Kad pasiekti Liberty Grove, reikia važiuoti 
Archer Avenue—4A keliu iki Willow Springs 
kelio. Šiuo keliu pasukti į šiaurę ir, pavažiavęs 
apie pusę mylios, privažiuosi kelią po kairei, 
kuriuo ir privažiuosi daržą.
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9 Ties 457 Asbury avenue, 
Winnctkoj, tuščiame lauke bu
vo atrastas kūnas negyvos nau
jagimės mergaitės. Policija ieš
ko motinos.

• Už laiškų atp’ėšinėjmą ir 
pinigų vogimą pašto departa
mentas suėmė klerką Hugh 
Harvey, 2036 S. 6th Street. Jis 
prisipažino, kad pasisavino iš 
laiškų apie $300.

• Ties 450 E. Ohio Street 
keturi ginkluoti banditai atėmė 
$1,292 nuo AVilliam J. Nugeni, 
savininko West Shore Steve- 
dore Company. Jis ir sunūs ne
šė pinigus raštinei! iš banko 
darbininkams algas išmokei i.

• Norėdama išvengti kracho 
grudu rinkoj valdžia vakar už
draudė Chicagos biržai pardavi
nėti javus žemiau kainos, iki 
kurios jie buvo nukritę šešta
dienio sesijoj. Patvarkymas yra 
laikinas.

a Už “grožio salionų” api
plėšinėjimą policija suėmė jau
nuolį lloward K. Chase, nuo 
3216 N. Cicero avenue.

a Belaukdamas gatvekario 
prie 69tli ir Ashland širdies 
ataką gavo ir mirė 64 metų 
Charles P. Schuller, 8229 So. 
Ashland avenue. Jis buvo cen
zo rinkėjas.

• Ties 2016 West Chicago 
avenue su dideliu peiliu nusi- 
durė nežinomas apysenis žmo
gus. Policija spėja, kad tai bu
vo Joseph Kucheruk. Tokia pa
vardė buvo užrašyta sočiai se- 
eurity kortelėj, kurią rado jo 
kišeniuje.

• Kriminalis teismas išteisi
no 25 metų chicagietę Aino Or- 
go Tossavainen, kuri neseniai 
buvo suimta už nužudymą savo 
dukters auklėtojos, Mrs. MabeĮ 
Buchanan. Pripažinęs Mrs. To- 
ssavainen nenobmališka, jau
nuolių teismas kiek laiko atgal 
atėmė jos kūdikį ir atidavė 
Mrs. Buchanan’ienei auklėti.

O Už gasolino vogimą 48 
metų bedarbis Joseph Skrzy- 
del buvo nuteistas 10 dienų ka
lėjime. Jis tarnavo Chicagos 
šelpimo administracijai už sar
gą-

• Nežinomi užpuol kai įsi
gavo į namą adresu 502 Briar 
Place, ir pašovė turtingą chica
gietę, Ben D. K’ssel. Jis yra sa
vininkas kelių lotų vidurmies
tyj, naudojamų automobilių 
‘parkinimui”.

'Kelbimai Naujienose 
'da nauda dėlto, 

b«d naėins Naujienos 
vra naudinfiros

Garsinkitės “N-nose*




