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SĄJUNGININKAI PRALAIMĖJO BELGIJOJE■?

SĄJUNGININKAI STENGIASI IŠGELBĖTI 
JUO DAUGIAU SAVO KAREIVIŲ
Britai sako, kad mūšiai tebeina

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
30. — Vėlesnieji ketvirtadienio 
pranešimai Berlyne kalba, kad 
didysis mušis Belgijoje ir šiau
rės Francuzijoje pasibaigęs. | 
savaitę laiko vokiečiai visai iš
valysią šitą sritį.

LONDONAS, Anglija, geg. 
30. — Sąjungininkų pranešimai 
ketvirtadienio vakare sako, kad 
mūšiai vakaruose dar tebeina, 
nors jie pripažįsta, jogei sąjun- 

’ gininkų kariuomenė išgabenama 
iš šito fronto.

kos ardytoją — Francuzija.
Pranešimas kalba, 

euzija sabotažavusi 
taikius norus.

Dėl to Francuzija
jausti bausmės skaudumą. Ji 
businti taip nubausta, kad vi
sai neteks noro, pulti Vokie
tiją.

kad Fran- 
Vokietijo.3

turės pa-

Leopoldas neklausė 
ministerių patarimo

PARYŽIUS, Francuzija, ge- 
. gūžes 30. — Sąjungininkai pri

pažino pralaimėję mūšį Belgi
joje ir šiaurės Francuzijoje. 
Mušis faktinai pasibaigęs.

Sąjungininkai dabar deda pa
stangas išgelbėti kaip galima 
daugiau savo kariuomenės.

Vienintelė vieta, kurią są
jungininkai kontroliuoja dar 
pilnai, yra uostas Dunkirk. 
Atidaryti tvenkiniai į šiaurės 
rytus ir j pietų vakarus nuo 
uosto. Tatai padeda sąjunginin
kams sulaikytis ybkiečtus,* ku
rie ~ veisiasi Duųkyrko,... link. 
Svarbioji sąjungininkų armija 
gabenama iš Dunkirko laivais. 
Pranešama, jau skaitlinga są
jungininkų kariuomene pasie
kusi Angliją.

Franeuzų armijos dalys ko
voja su vokiečiais rytuose nuo 
Dunkirko. Vadinami “saužud- 
žių” būriai trukdo nacių žygia
vimą pirmyn. Vietomis eina 
partizan škos kautynės. Ten ko
voja sąjungininkų kariai, at
kirsti nuo svarbiųjų jėgų. Vi
sai tai betgi paskutines mūšio 
spazmos, nes mušis jau nulem
tas.

Karas Belgijoje ir šiaurės 
Francuzijoje pas baigė. Bet jis 
davė galimumo naują sąjungi
ninkų liniją Francuzijoje su
stiprinti 200 mylių fronte. Vo
kiečiai, kai pasuks Francuzijos 
gilumon, susidurs vėl su tvir
tovėmis. Jos gal nebus taip 
stiprios, kaip buvo pirmosios 
linijos. Tačiau naciai neturės 
ne atdaro kelio.

PARYŽIUS, Francuzija, ge
gužės 30. — Belgijos užsienių 
reikalų ministeris, buvęs pra
eity premjeras, Henry Spaak, 
informuoja apie karaliaus Leo
poldo nutarimą pasiduoti vokie
čiams.

Anksti pereito šeštadienio 
rytą Leopoldas pakvietė mini
sterių kabinetą atvykti pas jį 
į Wynondal pilį. Leopoldas pa
aiškino, kad Belgijos armijai 
tenka sunkiausia karo našta 
pakelti ir kad ji turi sunkių 
nuostolių. Jo manymu, pasakė 
Leopoldas, belgai turi paliauti 
kariavę.

Ministeriai prašė Leopoldą 
nedaryti tokio žingsnio. Prašė, 
jį išvykti į Londoną arba į Pa
ryžių, o karo vadovybę paves
ti generallam štabui. Leopoldas 
nepriėmė patarimo.

5 vai. ryto šeštadienį Leo
poldas nutarė 'pasiduoti Hitle
riui. Ministeriai išvyko į Dun- 
kirką, nenorėdami būti įsu ka
ralium, kai jis paskelbs savo 
nutarimą.

Hitleris darysiąs 
spaudimą į Leo

poldą
ge- 

nuo- 
Hitleri.s reikalaus

PARYŽIUS, Francuzija, 
gūžės 30. — ča reiškiama 
monė, kad 
Belgijos karalių Leopoldą su
grįžti j Briuselį, pašalinti mi
nisterių kabinetą, kuris atme
tė jo pasidavimą vokiečiams, ir 
sudaryti naują, paklusnią vo
kiečiams vyriausybę.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
30 
reivių, apsuptų pietuse nuo 
miesto Lille, pasidavė, sako 
pranešimai pasiekią ketvirta
dienį Berlyną. Karininkų sluog- 
sniuose kalbama, kad franeuzų 
atsparumas aiškiai silpnėja ši
toje apylinkėje. Tačiau kituose 
punktuose sąjungininkai gina
si atkakliai.

Daug Francuzijos ka- 
apsuptų

Vokiečiai sunaikino 
Norvegijos miestelį

LONDONAS, Anglija, geg. 
30. — Pavėluoti pranešimai sa
ko, kad pereitą pirmadienį Vo
kietijos lėktuvų bombos visiš
kai suna kino Nordland provin
cijos sostinę Bode, Norvegijoj. 
6,000 miestelio gyventojų nete
ko pastogės.

Tik stebuklas sulai 
kysiąs Italiją 

nuo karo

NEW YORK, N. Y., geg. 30. 
— čia pagautas Vokietijos ra
dijo pranešimas. Transliuotas 
vokiečių kalba, jis sako, kad 
Vokietija baigianti įveikti tai-

OR0
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai 
našauja:

Debesuota; temperatūra 
žai pasikeis, saulė teka 
v. r., leidžiasi 8:17 v. v.

pra-

ma- 
5:18

NAT-JIENU-ACMR Tftlenhoto
Štai kur vokiečių buvo apsupti keli šimtai tūkstančių talkininkų kareivių

Kaltina lietuvius vagiant
| sovietų kareivius
Molotov įspėjo Lietuvos vyriausybę

MASKVA, Rusija, geg. 30. 
— Maskvos radijo stotis pra
neša, kad sovietų premjeras 
įspėjo Lietuvos vyriausybę, jo- 
gei Rusija imsis veiksmų, jei
gu Lietuvoje nesij aus vogimas 
(kidnaping) sovietų kareivių.

Kaip žinoma, keletas Rusijos 
garnizonų laikoma Lietuvoje.

Kai kurių iš šitų kareivių ru
sai pasigenda.

Iš Maskvos radijo praneši
mo matyti, kad Stalino vyriau
sybė skaito pačią Lietuvos vy
riausybę atsakingą esant dėl 
Rusijos kareivių “vogimo”. 
Bent atsakingą tiek, kad ji 
slepianti “vagilius”.

SĄJUNGININKAI NETEKO BALKANŲ 
SAKO STEBĖTOJAI

BELGRADE, Jugoslavija, ge
gužės 30. — Balkanų šalys — 
Rumunija, Graikija, Jugoslavi
ja ir Turkija — buvo skaito
mos kaipo galimos britų ir 
franeuzų talkininkės. Šiandien

sąjungininkai gali pasitikėti tik 
vienos Turkijos pagalba.

Rumunija, Graikija ir Jugo
slavija, išsigandusios Hitlerio, 
dingo kaipo sąjungininkų tal
kininkės, kalba Balkanų poli
tikos stebėtojai.

Vokiečiai paskan 
dino 20 laivų

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
30 — Vokietijos karo vadovy
bės komunikatas ketvirtadienį 
sako, kad pereitą naktį naciai 
paskandino tris sąjungininkų 
karo laivus ir 16 transportų, 
eurie išgabena sąjungininkų 
kariuomenę iš Belgijos.

Vokiečiai, be to, sužaloję 31 
sąjungininkų laivą. Visi šitie 
laivai nukentėję Dunkirk uos
to Francuzijoje ir Ostend uosto 
Belgijoj vandenyse ir tų uostų 
apylinkėse.

Biliui deportuoti 
Bridgesą duota 

pirmenybė
WASHINGTON, D. C., geg. 

30 — Atstovų* ;rumų tvarkos 
komitetas vienu balsu , nutarė 
duoti iprmenybę biliui, kuris 
reikalauja deportuoti Hairy 
Bridges, G. I. O. unijų vadą Ka
lifornijoje.

Jau pirmiau buvo dedamos 
pastangos jį deportuoti, bet de
portavimo šalininkai pralaimė
jo. Dabar norima išleisti; spe-

7,000 Vokietijos pa
rašiutininku žuvo
NEW YORK, N. Y., geg. 30, 

— Čia pagautas Britanijos ra
dijo pranešimas, kad iš 10,000 
Vokietijos parašiutininkų, 'nu
leistų Holandijoje laike nacių 
įsiveržimo į tą šalį, mažiausia 
7,000 žuvo. Kai kure parašiu
tininkai buvo nušauti, sako pra
nešimas, bet dauguma užsimu
šė nusileidžiant.

SĄJUNGININKAI PAĖMĖ NARVIKĄ
LONDONAS, Anglija, geg. 

30. — Bendras admiraliteto ir 
armijos komunikatas pranešė,

stą Narviką. 
bus punktai

Strateginiai svar-
Fagencs ir Fors-

kad sąjungininkai atėmė iš yo- taipgi yia sąjungininkų
kiečių šiaurės Norvegijos uo- rankose, sako pranešimas.

ROMA STENGIAS TAIKYTI KARIA U 
JANČIUS

Belaisvių kolonos 
maršuoja į koncen

tracijos stovyklas
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

30 — Belgijos ir šiaurės Fran
cuzijos laukuose siaučia mirtis. 
Tuo tarpu kolonos sąjunginin
kų kareivių — franeuzų, britų, 
belgų, holandų ir atgabentų iš 
kolonijų karių — užima my
lias ir mylias kelių. Jie keliau
ja į belaisvių stovyklas Vokieti
joje.

Vokiečiai traukiasi 
Švedijos linkui

STOCKHOLM, Švedija, 
30 — Išmesti iš Narviko 
linkės, vokiečiai traukiasi 
dijos linkui, sako pranešimai 
gaunami Sstocknolme. , Bet 
Stockholme reiškiame abejone, 
ar pavyks visam vokiečių gar
nizonui pasiekti Švediją. Vokie
čiams pasitraukti kelius yra už
ėmę norvegai.

geg. 
apy- 
Šve-

ti. Ir gal būt, kad remiantis ši
tuo biliu deportavimo bausmė 
ateity bus pavartota prieš kitus 
svetimšalius.

Hooveris nori pave
sti krašto apsaugą 

biznieriams

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
30.- — Pranešama, Italijos vy
riausybė dedanti 
taikyti vokiečius 
kus.

pastangas su- 
ir sąjunginių-

Tačiau Berlyne akcentuoja
ma, kad jeigu sąjungininkai 
sutks taikytis, jie turės pa
siduoti vokiečiams taip 'besąly
giniai, kaip kad pasidavė Bel
gijos karalius Leopoldas.

PARUOŠĖ BILIŲ TAKSAMS PAKELTI

Prezidentas prašys 
dar $600,000,000 kra

što apsaugai
WASHINGTON, D. C

30. — Karo departamentas pe
reitos savaitės gale įteikė prez. 
Rooseveltui pilną prograipą 
Jungt. Valstijų lėktuvų skaičių 
padauginti iki 50,000 ir moto
rizuoti šalies armiją. Ryšium 
su šitos programos vykdymu 
reikėsią daugiau pinigų, negu 
iki šiol reikalauta krašto ap
saugos stiprinimui. Taigi pre
zidentas kreipsis į kongresą 
prašymu as’gnuoti dar $600,- 
000,000, greta jau prašytų as:g- 
nuoti sumų.

geg.

Gamelin nusižudęs

NEW YORK, N. Y., geg. 30. 
— Buvęs Jungt. Valstijų pre
zidentas, Herbert Hoover, kal
bėdamas apie reikalą Jungt. 
Valstijoms stiprinti krašto ap
saugą, pareiškė, kad šita už
duotis nėra politinė. Ją reikia 
pavesti į biznio rankas. Biz
nieriai, turėdami reikiamo or- 
ganizacnio patyrimo, geriausia 
darbą atliktų.

Planuoja bombar
duoti Kinijos so

stinę kasdien

WASHINGTON, D. C., geg. 
30. — Atstovų rūmų asignacci- 
jų komiteto (Ways and Means 
Committee) pirmininkas, Ro- 
bert L. Doughton, penktadienį 
įteiks kongresui bilių šalies tak
sams padidinti. D dėsni taksai 
reikalingi krašto apsaugai stip
rinti.

Biliaus pagrindiniai dėsniai 
yra:

1 — Pakelti sal es skolos ri-

bas nuo $45,000,000,000 iki 
$48,000,000,000.

2 — Uždėti naujus taksus 
padidintai šalies skolai atmo
kėti.

VĖLESNI PRA
NEŠIMAI

ROMA, Italija, geg. 3Q. — 
Diplomatiniuose rateliuose Ro
moje vyrauja nuomonė, kad 
Italija neišvengiamai stos į ka
rą. Vienintelis dalykas, kuris 
gali sulaikyti Mussolinį nuo ka
ro, tai skaudus smūgis Vokie
tijai, užduotas sąjungininkų, 
britų ir franeuzų. Bet šiandien 
tokio smūgio tikėtis reiškia 
laukti stebuklo.

Fordas galis padirb- 
į ti 1,000 lėktuvų 

per dieną
DETROIT, Mich., geg. 30. 

— Henry Ford pareiškė, kad, 
reikalui esant, jo įmonės gale- 
tų padirbti po 1,000 standąr- 
tin'ų lėktuvų kasdien. Fordas 
dirbtų lėktuvus patariamas to
kių žmonių, kaip Lindbergh, 
bet jis 
kištųsi

HANK0W, Kinija, geg. 30. 
— Japonijos laivyno atstovas 
pareiškė, kad japonai planuo
ja bombarduoti Kinijos laiki
nąją sostinę Chunkingą kas
dien — iki kinų užsispirimas 
kariauti su japonais taps visai 
sulaužytas.

Nuo pereito sekmadienio ja
ponų lėktuvai kasdien atakavo 
kinų sostinę.

— Berlyne paskelbta, kad vo
kiečiai paėmė nelaisvėn Fran
cuzijos generolą Prioux ir jo 
štabą.

— Pranešama, j savaitę lai
ko Mussolinis šoksiąs karan.

Vokiečiai vartoja didelį oro 
laivyną prieš sąjungininkus, 
gabenamus iš Dunkirko. Ir są
jungininkų lėktuvai čia veikia.

Ryšium su antruoju punktu 
taksai padidinti numatyta taip: 
a — Greta esamų uždėti dar 
10 nuošimčių pajamų taksų ta’p 
asmenims, taip korporacijoms; 
tai duos $226,000,000 per me
tus; b — Padauginti taksus 
distiliuotam spiritui iki $3 ga
lonui; tai duos $91,000,000 per 
metus; c — Pakelti gąsdino 
taksus iki lŲfc cento galionui; 
tai duos $112,000,000 per me
tus; d — Padidinti muitus; tai 
duos $76,000,000 per metus; e
— Padidinti cigaretų taksus iki 
$3.50 tūkstančiui cigaretų; tai 
duos $77,000,000 per metus; f
— Padidinti alaus taksus iki 
$6 bačkai; tai duos $46,000,000 
per metus; g — teatrų bilietų 
taksai duos dar $25,000,000.

Trys Jungt. Valstijų 
karo laivai išplaukė 

į Portugaliją
WASHINGTON, D. C,< geg.

30. — Trys Jungt. Valstijų ka-

WASHINGTON, D. C., geg. 
30. — Generalinis prokuroras 
Jackson pasiuntė laišką atsto
vų rūmų pirmininkui Bank- 
headui. Laiškas prašo kongre
są išleisti įstatymą reikalaujan
tį užregistruoti visus g nklus, 
kuriuos turi privatus Jungt. 
Valstijų gyventojai.

šitoks įstatymas, sako gene
ralinis prokuroras, yra svarbus

ROMA, Italija, geg. 30. — 
Dienraščio “H Popolo d’Italia” 
korespondentas praneša iš Ber
no, Šveicarijoje, kad buvęs vy
riausias sąjungininkų armijų 
vadas, generolas Gamelin, nu
sižudęs. Jis papildęs saužudy- 
.stę, kai gavęs tam tikras Fran
cuzijos karo vadovybės instruk
cijas.
i Vokiečiai, kaip žinomą, su
laužė Francuzijos tvirtovių Ii- ro laivai išplaukė į Lisboną. 
niją t’es Sedanu, šitoj srity Portugalijoj. Jie sustiprins jau 
franeuzų kariuomenei vad6va- esančią Jungt. Valstijų laivų 
vo generolas Andre Corap.- ši- Atlante eskadrą. Laivai apšau
tam generolui įvykdyta mirties gosią Amerikos interesus, ši- krašto apsaugai, jis taipgi su-

nenori, kad į jo biznį bausmė, sako tas pats korės- tie karo laivai nepalydėsią trukdytų ginklavimąsi grupių, 
valdžios atstovai. ' pondentas.;

“Naujienų” Pinigų 
Siuntinio Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vaL po
pietkurios yra pavojingos šaliai.' Amerikos prekybinių laivų.
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St* Miščikas-žiemys.

Rumunija anl bedugnės krašto.
(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA)

(Tęsinys)
Auschnitt tampriai susirišęs 

su Anglijos (Armstrong-Vick- 
ers) ir Prancūzijos (Schneider-* 
Creusot) ginklų fabrikais, gi jo 
priešas su vokiečiais. Ir štai, 
Malaxa gavo savotiškų ginklų 
užsakymų iš Rumunijos val
džios ir tam tikslui jam buvo 
pavesti kai kurie Čekoslovaki
jos ginklų fabriko Skoda pla
nai ginklams gaminti, kas buvo 
valstybine paslaptis.

Ir štai, 1938 m., kuomet jau

Gvardijos simpatizatorius, mi
nisteris pirmininkas Gogą buvo 
apleidęs valdžią, staiga pražu
vo iš Malaxa kabineto tie slap
ti Skoda fabriko planai.

Sakoma, jog Karolis taip įsiu
to už tai, jog uždraudė Mala- 
xai dargi pasirodyti karališkuo
se rūmuose, nes tai skaitėsi tė
vynės išdavimu ir tarnavimu 
svetimai valstybei.

Bet po truputį audra mažėju 
ir vėl visi keturi lošė kortomis. 
Maža to, pasisekė sukurti naują 
konsorcijų ginklams gaminti į 
kurį įėjo abudu priešai ir ku
rio direktoriumi buvo paskirtas 
Malaxa, kuriam jau šį kartą pa
dėjo daug jo jauna, vos septy
niolikos metų dukrelė Lutu, pa
laikanti . artimus santykius su « *
sosto įpėdini.

Bet, aišku, ši vidaus kova 
taip dviejų pramonininkų tuo

vįai ir abudu buvo, direktorių 
taryboje, kova tebesitęsė ir šiai 
kovai vartojami nauji ginklai. 
Malaxa pakeitė Geležinę Gvar
diją savo dukterimi, nes minėta 
organizacija labai susilpnėjo ir 
netekoi visų karaliaus malonių 
po paskutinio atentato ir masi
nio Gvardijos narių žudymo, gi 
Auschnitt vartoja Santarvės 
valstybes, kurios garantavo Ru
munijos neliečiamybę.

Paskutinės telegramos prane
ša, jog Auschnitt areštuotas už 
nelegalų pinigų išvežimą į už
sienį. Tokiu budu laikinai Ma
la xa mūšį laimėjo. Bet ar il
gam?

Tuo laiku Karolio sūnūs Mi
kalojus sukako aštuoniolika 
metų amžiaus ir bdvo įvestas

ir užleisti vietą liaudies rinktai parakas ir t.t. Be to, jis veik 
valdžiai demokratiniu budu.

Tiesa, Rumunija dar nei vie
nos dienos negyveno demokra
tinės valstybės gyvenimo, bet 
tani visuomet kenkė karališka 
kaiminio, gi jos netekus, padė
jus ją į muziejų, turės prasidė
ti ' naujas laikotarpis Rumuni
jai.

Kol kas perspektyvos labai 
liūdnos, visur, tiek viduje, tiek 
užsienyje kaupiasi priešai, dvi 
galingos valstybes, Vokietija ii 
Rusij|a per savo samdinius ir j- 

• kurtas partijas, stengiasi pa
ruošti rumunų tautą naujai ver
gijai po rusų ar vokiečių batu 
pridengę (ai gražiais nepuolimo 
ir saugumo traktatais, bet gal 
būti po tiek skaudžių pamokų 
Rumunijos liaudis nesileis įsi
vesti į naujas ptinkles ir pasi- 
liuosavus nuo nekenčiamos mo-

du yra vieno konsorcijo daly-

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija už 
$3.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

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

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

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3109-11 S. HALSTED ST.

kė būti konstitucijos sargyboje 
ir ištikimas karaliui tėvui...

Tame pačiame senate* Mikalo
jus ne pirmą kartą pasirodo, 
bet visuomet kitoniškose aplin
kybėse. Dar tėvukui Ferdinan
dui būnant gyvam jis į šį sena
tą buvo įvestas kaip sosto įpė
dinis atsisakius jo tėvui Karo
liui grįžti toms pareigoms dėl 
p. Lupesku meiles Rumunijon, 
vėliau, tėvukui mirus, šiame 
pat senate visa tauta jam pri
siekė kaip valdovui, Rumunijos 
karaliui Mikalojui I-am, nes lė< 
vas tebebuvo užsienyje, nors 
jau ruošėsi grįžti Rumunijon, 
kad nuvertus savo sūnų ir pa
čiam atsisėdus sostam Ir ištie- 
sų, po kelių metų tėvas grįžo* 
Mikalojus grįžo į savo žaislų 
kambarį, o šis pats senatas pri
siekė ištikimybę ųaujam kara
liui, nuversto karaliaus tėvui, 
šiose iškilmėse Mikalojui nete
ko būti, nes tai buvo gan neiš
kilmingoje formoje atlikta...

šiandien Mikalojus prisiekia

bjauresnę diktatūrą, ' kuriuo 
vardu ji besivadintų?

Ateitis parodys, nors vienas 
faktas, jog Rumunijos apsišvie
timas liaudyje gan menkas, tei
kia labai daug abejonių. Anal
fabetais naudojas visi apgavi
kai...

senatorius, bet kas žino ar ne
tolimoje ateityje, kuomet Ru
munija bus pavojuje ir karališ-

sostą, nepareikaiaiis jo tėvo at
sistatydinimo, kaip netikusio, 
kad užimtų vėl vielą jo sūnūs?

Bet kažin ar tiks tie pašto 
ženklai, kurie buvo išleisti pir
mą kartą Mikalojui sėdant sos
tai! ir kurie buvo išimti iš apy
vartos jo tėvui sugrįžus.

Greičiausia galima tikėtis, 
jog abiems teks atsisveikinti su 
sostu, su jo visomis intrigomis

Penktad., gegužės 31, 1940 
litinio nusistatymo, kokiais bu-1 
vo prieš Rusijos revoliuciją 
Protopopai, štiurmeriai ir kiti, 
kurie pribaigė carizmo pamatų 
griovimą. Tokiu pat keliu eina 
Rumunijos valstybės vadai ne-Į 
galėdami nusisjatyti reformuoti! 
gyvenimą anksčiau, negu jau 
paskutinę minutę. Bet gal ir 
geriau, iš jos griuvėsių (monar
chijos) išdigs laisvesnė Rumu
nija.

(Bus daugiau)

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
Atfrad., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Aw

Tei. LAFAYETTE 365<»

tusi tuo tikėti, nors, galima iri] 
smarkiai abejoti, nes nėra nei 
ekonominės laisvės be politinės 
laisvės, o politiniai Rumunija 
nelaisva, nes turi derinti savo 
iužsienio politiką su savo kai
mynų pretenzijomis, ieškoti pa
spirties tai pas vienus, tai pas 
kitus, gi visi už žadamą pagal
bą reikalauja kai ko ne tik po
etinėje bet ir ekonominėje sri- 
ityje.

Tuo mažiau galima pasakyti 
<ą nors apie kitus senesnius 
Rumunijos valstybės veikėjus, 
pav. princą Barbu $tirbejų, ku
zis pagarsėjo savo skandalais 
eumuoše ir kurio vardas buvo 
labai surištas su viena iškelta 
byla 1 m. už pristatymus ka- 
Cii.omenei, apie ką visi kalbėjo, 
bet kas, matyti, visgi, nepaken
kė jam virsti taip vadinamos 
koalicinės valdžios prieš Ferdi
nando mirtį pirmininku.

Apie Gogą pakankamai kal
bėjome: pakilo kaip sakalas ir 
nutupė kaip vabalas, anot jo 
paties žodžių, jį nugalėjo Izrae
lis arba aiškiau kalbant kara
liaus meilužė p. Lupesku. Be to, 
neilgai gyveno po šios savo ne
laimės ir reikia jį palikti ramy
bėje kaip ir jis ramybėje pali- 
kQ Rumunijos tautą su savo 
fantastiniais, iš Italijos ir Vo
kietijos importuotais planais.

Gi Vaivoda Mikalače seniai 
virto politiniu lavonu kaip ir 
daugelis kitų senos Rumunijos 
valstybės vyrų. Žinoma, netrūk
sta bajoriškoje Rumunijoje 
žmonių, kurie gali užimti ini- 
nisterio pirmininko vietą, bet 
tai jau žmonės be aiškaus po-

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisą. 4045 SO. ASHLAND AVĖ
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso TeLr YARDS Utt 

Namų Tel.: PROSPECT 1W(I

vienintelis, būdamas valdžioje 
gynė Rumunijos ekonominio 
gyvenimo nepriklausomybę, ne
leisdamas nei vienai užsienio 
kapdalo grupei įsivyrauti, o tuo 
labiau surišti Kumumjįos eks
portą ir importą perdaug var
žančiais susitarimaiš su kitomis 
valstybėmis. Jam esant valdžio
je (1U33—37 m.) Rumunijos fi
nansai puikiai stovėjo, bet už 
lai jo įpėdiniai pasistengė visus
Jo nuopelnus sunaikinti it šian
dien (19&9 m. gruodžio mėn.) 
atsistojęs vėl Rumunijos val
džios pryšakyje, rado ne tik Ru
munijos finansus gan apveikti- 
noje padėtyje, bet ir viena kitai 
priešingų prekybos sutarčių su 
Kaimynais ir tolimesnėmis vals
tybėmis; viena sutartis pradėta 
derėtis 1939 m. pradžioje dar ir 
šiandien galutinai nebaigta, nes 
Rumunija spaudžiama anglų bei 
prancūzų ir pati laukdama ne
tikėto puolimo iš (rijų savo kai
mynų, negali išpildyti sutarties 
nuostatus ir šiandien ginasi nuo 

: Vokietijos aiškiudamosi, jog ne
galinti pristatyti kviečių bei 
naftos, sulig sutarties, nes vis
kas sumažėjo ir paliepis dau
giau reikalinga, gi tuojau po. su
tarties pasirašymo su Vokietija, 
pasirašė antrą su Prancūzija, 
kurioje pasižadėjo prancūzai 
pirkit dvigubai naftos, negu 
anksčiau, nors sunku jai prista
tyti taip pat dėl gręsiančio ka- 
io pavojaus jai pačiai.

Šių sutarčių painumas ir 
priešginumas kai kaip yra žen
klu, jog Rumunija^ ekonoihinia- 
me gyvenime yra laisva. Norė-

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
S630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252 I

Valandos nuo 16:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak.. 
Treč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sekm. pagal sutarti

iKITSPEČKEISTAl

DR. C. Z. VEŽEI,18
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 3246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZH11RICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

2808 VVesi tt3rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiui ir 7— 

/a k aro, trečiadieniais ir sekmai 
niais pagal susitarimą. 

Telefonas HEMLOCK 9111

1

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. VA1TUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris> 

esti priežastimi galvos skaudėjime 
svaig’mo, akių aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių karštį, atitaisc 
trumparegystę ir foliregystę. Pri 
■ engia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av

Phone YARDS 1373.

DR. A. JENK1NS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
1—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PRObPECT 6731 
Namų Tel. VIRGIN IA 2421

16. Rumunijos Valstybės 
vyrai.

Kalbėti apie Rumunijos vals
tybės vyrus ir tuo pat apie par
tijas, maža tenka pridurti kas' 
pasakyta, nes žinant pačio val
dovo dorines ypatybes ir siau- ; 
čančią reakciją, kur šiandien ne 
tik uždrausta socialistų partija, 
bet dargi liberalės valstiečių — 
dvarininkų partijos ir prieita 
kaip ir visuose diktatoriškuose 
kraštuose prie vienos partijos 
sistemos, vadinamos valstybi
nės, kuri Rumunijoje vadinasi 
Patrijotinia Koncentracija arba 
Tautiniu frontu. Ir todėl kalbė
damas apie partijas, tai yra 
liesdamas prabėgtinai partijas 
šiame skyrelyje, turėsiu galvoje 
tik buvusias partijas, ^kurios 
nors faktinai panaikintos sulig 
įstatymų, visgi veikia, faet ir 
šios buvusios partijos, išskyrus 
darbininkų partijos, maža kuo 
tesiskyrė viena nuo kitos.

Taip vadinama 
partija, kurios vadu yra Julius 
Maniu, tiek daug nuopelnų tu
rįs Karolio grįžimui į sostą, 
tiek turi bendro su valstiečiais, 
kad visi jos nariai gyvena iš 
valstiečių truso. Tai buvo gry
nai reakcinė partija, taip vadi
namų liberališkų dvarininkų ir 
jų inteligentijos, kurie drįsdavo 
retkarčiais kalbėti galvoti kito
niškai, negu visa bajorija gal
voja, bet niekuomet nedrįso 
nieko daryti, kas kenktų dva
rininkams. >

šie vadinami valstiečiai gan 
puikiai sugyveno su Geležinės 
Gvardijos vadais, nors pykosi 
su grynai feodalistų bajorų 
gen. Averesku partija, juodesne

valstiečių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
... Jfl.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA
^AMBULANCE h 

DIENĄ IR NAKTĮ"1 - ■

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfieid Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

Klausykite Inusų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

Kreivos aky:-

ryto iki 8 v 
sutartį.

akys atitaiso

Dr. Margeris
3325 So. Halsted Si.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popn* 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais tik susitarus.
Pitone YAKDS 7299,

<*

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

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

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tet 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 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

išskyrus seredomis ir subatomis.
■' 1 1 ■ ■' ■ ■' " ■■■ -j

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nąriąi.

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107.

, KITATAUČIAI. 
DILilERŽAlAN

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

4

No. 2538

Adreeas.

Miestas ir valstija

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų 
daug dulkių išimta Perkant 
5 tonus ar daugiau ... f
PETROLEUM CARBOH COKE 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas 

Sales Tax ekstra.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,

I 1739 So. Halsted SL, Ciiiea<o, W.

Ola Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No 

I Vardas ir pavardė

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue.

Yards 1139
Yards 1138

VISOSE MIESTO
DALYSE

L J. ZOLP Phone Yards 0781

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue

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

NARIAI

Cicerą

-H— M-*-

YARDS 1419

Tel. Yards 2151

J

.....
COPft. I9«o. NtfPUKRAFT $WCC. ING 

PILLOVVS .PATTERN 2538
No. 25«J8 — Išsiuvinėtos paduškaitės.

$7-65
$7-75

Tuo mažiau galima pasakyti 
apie buvusį, veik dvidešimt me’ 
tų Rumunijos diktatoriumi, mi* 
nisterį pirmininkę Bratianu, kup
rio partijos generalis sekreto* 
rius buvo Jurgis Tataresku, 
pramintas Rumunijoje Drąsiuo
ju, nes kuomet 1D33 m. gruo
džio 28 d. “Geležinės Gvardi
jos” nutarimu ir įsakymu buvo 
nužudytas ministeris pirminin
kas Jonas Duka, Titulesko ne
drįso imtis atsakomybę ir ištei
sinti žmogžudžius, bet Tatares
ku nusileido generolams ir jų 
norą išpildė. Nuo to laiko jis 
vadinamas Drąsiuoju. Ir visgi 
pasaulis jį vadina demokratu 
dargi vos ne gryn'atisio kraujo.

T esą, reikią pasakyti, jog j s 
turi šiokių tokių nuopelnų kraš
tui, nes sumažino valstybės iž
do vagystes ir pastatė tinkamo
je vagoje kariuomenės ginklavi
mą, apvaldė visokius rangovus 
bei intendantus, kurie po kiek
vienos revizijos šaukė, kad Ru
munijoje priviso daug žiurkių' 
ir sandėliai ištuštėjo, nesut'nka 
su knygose užrašytais daviniais, 
nors tarp žiurkių “suėstų” daik
tų buvo dargi plienas, švinas,

i8iamfaHaai|8Uaąaia|UuaaaHi(ta>ii

Ambulance
Phone CANAL 6122

Chicagos, Patarnavi
mas Diena

Lietuvių ir naktį

Direktorių
Asociacijos
Hiiiiiaauiaaiaaataaaiiaiuiaiuiiaait

1640 West 46th Street

TURIME
KOPLYČIAS

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024

Phone Yards 4908

6834 So. Westetn Avė.
ANTHONY B. PETKUS

1410 South 49th Court, Cicero 
HM* ■

PI ane Grovehill 0142
Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California AvenUe Phone Lafayette 3572

I I lai /nu ■ ■ I |L». i.ubi

3354 So. datetęd Street
P. J. RIDIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vah 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone M1DWAY 2889

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Rcsidencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040
DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos:
nuo 1—3 ir nuo 0:—8:30 vai. vakaro 

Nedėlioj pagjl sutartį

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
............ . » f I! .■ U JJJ !J B;B-LJ J J.- - R'LH! 1* ■

ADVOKATAI

Dr. P. Pulsucki Le Vau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-Q vak.

1957 W. Garfield Klvd.
Oor. Damen, Hemlock 6699

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

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

Telefonas SĘELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. VARD8
VALANDOS: Nuo H ki 12. 2 ik 

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

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST

♦

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn 
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

st
1824 
3395

CHARLES E. ZĖKAS
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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Clevelando ir Ohio Žinios4

Skaito Hitlerio Knygą. — Reikalauja “Naują Dalybą” 
Panaikinti. — Už Trečią Terminą. — Parengimai 
Silpnėja. — “Nesidžiaugia”. — Motinos Rūpinasi. — 
“Parking” Myteriai.— Gauna Didelius Karo Užsa
kymus.

Clevelando (Library) knygy
no viršininkas praneša, kad iki 
šiol niekas nesi interesavo ir ne
reikalavo skaitymui Hitlerio 
knygos “Mein Kampf”. Bet da
bartiniu laiku, kai Hitleris su 
savo gauja taip smarkiai puo- 

' la alijantus, tai ir visuomene 
pradėjo interesuotis jo parašy
ta knyga. Knygyno viršininkas 
sako, kad knygynas neturi už
tektinai kopijų, kad galėtų vi
sus patenkinti, ir daugelis lau
kia, iki kiti sugrąžins. Mat, ki
ti tikrai pradėjo Įdomauti ir net 
manyti, kad Hitleris tikrai gali 
ateitį išspręsti iš laiko.

Bedarbis Charles Blodgie, 61 
metų amžiaus užbaigė savo gy
venimo dienas, išgerdamas nuo-

Sveikata ligoniams 
Knygutė aprašo visokias vaistiš- 
kas žoles šaknis, žiedus, lapus ir 
tt. su apskaitymu nuo kokių ele
mentų jos yra tinkamos su spal
votų naujausių Europos kariškų 
šalių žemjapiu, parodančiu svar
biausias laivų ir orlaivių vietas 
ir linijas kelio tolumas nuo vie
nų ligi kitų vietų 35c arba 3 se
tai už $1, taipgi pas mane gali
ma gauti visokias žoles bei šak
nis ant svarų, už pigesnį whole- 
sale prekę negu kitur.

M. ZUKAITIS
333 DEAN STREET,

Spencerport, N. Y. I

dų. Jis paliko raštelį savo mo- 
terei, kuriame sako: “Einu se
nyn ir mano akys jau silpnėja. 
Darbo negaliu surasti, o iš pa
šalpos nuobodus gyvenimas, tai 
ir sumaniau savo dienas užbaig
ti”. Tai ir vėl kapitalistiškos 
bedarbės auka.

— • —
Kai lik prezidentas Roosevel- 

tas. pareikalavo, kad paskirtų 
kongresas tam tikrą sumą pini
gų šalies apsiginklavimui, tai 
tuojau (’lcveland News išdrežė 
ilgą editorialą, kuriame sako, 
kad dabar jau laikas panaikin
ti naują dalybą (Ncw Deal) ir 
visiems stoti į darbą šalį apgin
kluoti. News nori, kad fabri
kantai butų nuo visko paliuo- 
suoti, ir taipgi visas kapitalas 
nebūtų valdžios) prižiūrimas.

Mat, tie ponai turi mintyje 
ir nori kad taip butų, kad uni
jos netrukdytų jų, kad jie visai 
butų nuo taksų paliuosuoti, kad 
jie galėtų samdyti darbininkus 
už kiek jie norės. Reiškia, jie 
nori taip pat daryti, kaip daiė 
pereitame pasauliniame kare. 
Mokėjo darbo žmonėms kiek jų 
malonė buvo, o už prekes ėmė 
tokias kainas kokias tik norėjo. 
Todėl per pereitą karą ir pri
augo kapitalistų, kaip grybų po 
lietaus.

O ką laimėjo darbo žmonės?

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Dengias Corrigan, kuris pagarsėjo kada “atžaga

riai” nulėkė iš New Yorko į Angliją, traukia paveikslą 
savo žmonos ir kūdikio, kuris gimė gegužio 24 d.

Vieni grįžo iš karo lauko visai 
sunaikinti, daugelis dar ir šian
dieną tebekenčia. O kiti susi
laukė baisios bedarbės, iš ku-

įvairios žinios iš Lietuvos

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

flirtas virš------------ $4,700,000.00
tsargos fondas virš $340,000.00

Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

STANDARD
FEDEML.SAVINGS

2 and —.
LOAN ASSOCIATIONof Chicago

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.
VaL 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
TeL VIRginia 1141

PASTATYKIT PAMINKLĄ
MIRUSIO ATMINČIAI

Greitas patarnavimas visose Kapinėse 
Matykit arba pašaukit Anton Tamkevičią, 

lietuvį atstovą senos firmos

E. Wunderlich
GRANITE CO.

Ofisas priešais Tautiškas Kapines. Namų 
antrašas,

Tel. Lafayette 4266
Atstovas pribus pas jumis bile dieną ar vakarą.

2856 W. 39th Place.

ŠALTIMIERO 
WU i n

■ lllH B ■ ■ ■
1480 KYLOCICLES

Rytmetinių
LIETUVIŠKŲ

RADIO
PROGRAMŲ

10:09 VALANDĄ RYTO
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6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

rios vis neišsikrapšto. Tai ma
tote ko kapitalistai ir dabar 
laukia. Laukia dar didesnės lai
svės, kad galėtų darbininkus 
dar didžiau pavergti, nors jie 
.r dabar pavergti yra.

COLUMBUS, Ohio.—šo mie
sto valdžia siūlo didelius plotus 
žemės federalei valdžiai aero
dromui įsteigti, šio miesto ma
joras sako, kad mes galim duo
ti federalei valdžiai virš penkis 
šimtus hektarų žemės, ir čia 
butų galima gaminti vald'škus 
lėktuvus, o tas suteiktų darbų 
virš trims tūkstančiams darbi
ninkų.

Pagal valdžios didelius užsa
kymus, tai vienoj vietoj ir vie
name mieste lėktuvai nebus ga
lima padaryti. Tokiu budu, tu
rės Luti išdalinti įvairioms dirb
tuvėms i)o daugelį m lestų. r. >•

The International Ladies Gar- 
ment Workers Union pasireiš
kė už trečią terminą preziden
tui Rooseveltui. Lokalas reika
lauja, kad Booseveltas eitų tre
čiam terminui.

Gegužės 26 dieną Lietuvių sa
lėj įvyko parengimas, kurį su
rengė vietos Liet. Kalbos mo
kyklėlė. Programo dalį išpildė 
mokiniai. Publikos atsilankė 
mažai. Kažin dėl kokios prie
žasties Clevelande parengimai 
darosi vis silpnesni. Programai 
nepaįvairinti, ir tuo pačiu sy
kiu publikos atsilanko labai 
mažai.

Tautininkai su komunistais 
nosis nuleido. Matyti, nėra pa
tenkinti SLA Pild. Tarybos rin
kimais. Pasirodė, kad jų ben
dras frontas ir didelis susidrau
gavimas buvo nereikšmingas. 
Turbut dabar vėl pradės vieni 
kitus atakuoti taip, kaip ir pa
prastai darydavo. Tas jų susi
bičiuliavimas buvo tik laikinas.

— • —
Kadangi pastaruoju laiku 

prezidentas ir daugelis kitų val
dininkų tankiau kalba per ra- 
dio, ir dažniau pasirodo spau
doj apie dabartinį karą, ir tuo 
pačiu sykiu daro pranašavimus, 
kad ar tik nereikės ir Amerikai 
į skerdynes įsivelti, tai tas ir 
pradeda graudinti daugelį mo
tinų. Jų sūnus gal dar nieko 
neboja, bet motinų širdis jau 
pradeda ašarose mirkti. Mat?A- 
merikos jaunimas mažai krei
pia atydos į pasaulio politiką, ir 
daugelis mano, kad tai bus 
daug “fonių”, taip kaip manė ir 
pereitame kare. Kai kurios mo
tinos jau rengiasi net protestus 
siųsti į Wash;ngtoną, kad Ame
rika nesikištų į Europos reika
lus.

— • —
Clevelande jau baigiami steig

ti “parkinimo” myteriai vidur- 
mieseio daly, ir šiomis dieno
mis juos pradės operuoti. Tas

reiškia, kad mieste, norint savo 
automobilį “parkinti”, reikės į 
myterį įmesti nikelį už paskir
tą laiką, taip kaip metame ni
kelį į telefoną norėdami su kuo 
pasikalbėti. Mat, valdžios vis iš
randa būdą kaip nors daugiau 
iš žmonių pinigų išgauti.

Tas nebūtų taip skriauda, bet 
tas miestas pinigų niekuomet 
neturi. Kur jie dingsta, tai čia 
nėra reikalo aiškinti, nes di
džiuma tai supranta.

The Cleveland Railway Co. 
šiomis dienomis gavo čekį iš 
federalės valdžios sumoj $103,- 
434.83. Buvo sugrąžinta daas 
pinigų, kuriuos kompanija per
mokėjo va džiai mokėdama In- 
come Tax 1920 metais. Tačiaus, 
kompanijos vis skundžiasi, kad 
jos negali su bizniais išsiversti, 
ir vis mažina "darbininkų algas.

— e --
National Acme co. gavo dl-! 

delį užsakymui \jš kariaujančių1 
Šąlių,,slaugiausia’ iš Francuzijps' 
ir Anglijos, taipgi iš Šveicari
jos. Kompanija 'praneša, kad 
prekės siunčiamos į Italiją, bu-j 
na sulaikomos, dėl finansinių 
priežasčių.

.— ® —
Miesto majoras H. II. Burton 

praneša, kad laimėti nominaci-j 
jas į S. V. senatorius jam kąi-: 
navo virš trisdešimts penkis 
tūkstančius dolerių. Reiškia, 
kad p. Burton tiek išlaidų pa
rodė. Kiekvienas kandidatas tu
ri parodyti savo agitacijos išlai
das, o kiek jie neparodo, tai 
niekas nežino. Matote kiek kaš
tuoja tokie politiški darbai gau
ti. Valdininkai praleidžia savo i 
algas pirm darbus gavę. Bet ne- 
manykite^ kad jie veltui dirba, 
ir dar savo pinigus leidžia. Kad 
tokie darbai ne apsimokėtų, tai 
jie jų ir neimtų, kad kas ir pa
siūlytų.

— ® —
Apskričio iždininkas John 

Boyle praneša, kad nuosavybių 
taksai turėjo būti sumokėti ne 
vėliau, kaip gegužės 29 dieną. 
O kitaip reikės pabaudą mokė
ti. Laikas ne bus prailgintas.

Jonas Jarus

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ti “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymp svetainių, pra 
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos. Ši 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

VILNIUS. — Vilniaus Apy
gardos Ligonių Kasoje anks
čiau būdavo įregistruota iki 25 
tūkstančių darbininkų; dabar 
jau yra įsiregistravusių per 28 
tuksiančius ir, galima laukti, 
kad neilgai trukus Kasos narių 
skaičius pasieks 30,000. Ap
draustieji džiaugiasi nauja ligo
nių kasos santvarka. Anksčiau 
jie turėdavo gydytis pas tokį 
gydytoją, koks yra jų gyvena
mame rajone, o dabar jie gali 
gydytoją laisvai pasirinkti. Vil
niaus miesto kasos narius pagal 
naujųjų sutarčių dabar aptar
nauja apie 40 gydytojų, taigi 
darbininkai turi gerą pasirinki
mą. Tiek pat yra dan ų gydyto
jų, su kuriais Vilniaus Ligonių 
Kasa sudarė sutartis gydyti jos 
narius. Pačios įstaigos romuose 
buvo chirurginė, nervų, rent
geno diagnostikos ir rentgeno 
terapijos ambulatorijos, o nuo 
bal. 1 d. įsteigtos dar akių, au
sų, nosies, gerklės, ginekologi
jos ir urologijos ambulatorijos 
ir fizioterapijos, helioterapijos 
skyriai, ir numatoma įstJgli 
mechanoterapijos ir hidroLra- 
pljos skyrius ir išplėsti globos 
įstaigas tuose rajonuose, kur 
nariams arčiau ir patogiau, 
kad iš miesto pakraščių nerei
kėtų su mažais vaikais ir se
nesniems žmonėms vykti į 
miesto centrą. Tokių globos įs
taigų priemiesčiuose bus įsteig
ta 6—7. Ligonių Kasa rūpinasi

darb ninku vaikus siųsti v aša
rai į kolonijas, kurių įsteigia
mos dvi. Suaugusieji kasos na
riai, reikalingi kurortinio ir 
balneologinio gydymo, bus 
siunčiami į Birštono, Pasvalio 
ir Smardonės mineralines gy
dyklas.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•‘NAUJIENOSE”

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
1939 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater $695
1938 Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater ....... 565
1937 Mažas BUICK 4 durų sedan su viskuo ........... 445
1936 PACKARD SENDAN su viskuo ......................  345
1937 PONTIAC SEDAN su radio su heater ...........  385
1936 OLDSMOBILE sedan su viskuo ...................... 345
1938 Mažas BUICK opera coupe su viskuo ..............  555
1937 Mažas CHRYSLER SEDAN’............................  365
1936 PONTIAC COACH, geram stovyje ............:... 285
1937 FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 365
1936 Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ..............  345
1934 CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165
Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilnai garantuoti 

MILDA AUTO SALES 
806 West 31st Street 

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ LOTAS 
815 W. 31st St. skersai 31 gatvės north 

SHOW ROOM 
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas 

Atstovai:
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPIŠKEI “Shorty”

Garsinkitės^‘N -nose”

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

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

mokslą ir kultūrą, kovoja su
Sykį savaitėje leidžia jaunimui 

ir Amerikos lietuvių 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.

- ..........."n I II.'11^

l>:

lietuvių nutautimu.
anglų kalba puslapį 
reikalams “Moterų

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušinus.
Taisome bųt ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

» ■■■■ ..■■■■ , . .............    4

DARBAS IR 
MEDŽIAGA

Ant Lengvaus Kredito — Vien 
Parašo. Nereikia Įmokėjimų, Po 

$5.00 į Mėnesį
Plaster Board už pėdą ....... 2c
Stogams popierius, rolis .... $1.00 
Tvoroms stulpai. 7 pd. po .... 10c 
2x4 pd............................................ 1c
1x6 lentos pd........................... IVfcc
Maleva speciali, gal............ $1.25

Dykai Apskaičiavimas
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 

>•

Česnakai Padeda ŽarnŲ 
Nuodus Pašalinti

4psvaig,?R? Dažnai galva skauda? Priežasti
mi gali būti žarnų apsinodinimas nuo kenks
mingų bakterijų storojoj žarnoj. Ateikite 
šiandien ir gaukite duosnią bandomąją pa
kelį bekvapių DEARDORN česnakų tablečių 
lA'V’TT' A T DYKAI. Pamatykite kaip pa- 
U A JA.xA.JL tfjausite I poras dienų!
Gaukite DYKAI sampelį iŠ Walgreen Vais
tinių Parsu.-uoda visu se didžiuosuoso vais
tinėse.

Musų naujas antrašas yra toks:
ZELVIS

BUILDING COMPANY 
2716 West 42nd Street. 

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

išmokėjimais.

Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOSE”

MADOS

No. 4433—Vasarinė suknelė. Su
kirptos mieros 16, 18, 20; taipgi 34, 
36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių per 
krutinę.

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

NAUJIENOS Pattera Dept 
1789 S. Halsted St, Chicago, HL

Čia įdedu 15 eentų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį Nn

Mieros  per kratinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(MMm iT^lstiU)
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Published Daily
The Lithuanian

1739 South
Telephone

byExcept Sunday 
News Pub. Co. Ine.
Halsted Street
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, 111., under the act of 
March 3rd 1879.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.5
.75

3 
18 
75

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų bendrove, 1730 So. Halsted St., 
Chicago, 111. Telefonas Canal 8500.

Vžsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams------------------------
Pusei metų------------------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ______
Vienam mėnesiui ______

Chicagoj per išsiuntinėtojus
Viena kopija ---------------
Savaitei .....--------------------
Mėnesiui ------------------

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.

Neišaiškinta strategija
Kuomet šie žodžiai pasirodys spaudoje, anglų ir 

francuzų kariuomenės dalys, kurias vokiečiai apsiautė 
paliai šiaurės pajūrį, jau gal bus sunaikintos arba eva
kuotos. Po to, kai Belgijos karalius pasidavė, jomk išei
ties beveik nebeliko. Bet yra nesuprantama, kodėl ang
lai ir franeuzai davėsi vokiečių apsupami?

Vokiečiams įsibriovus i Francuziją per Luksembur- 
gą ir pietinį Belgijos kampą, sąjungininkų karo vadovy
bė turėjo matyti, kad sąjungininkų divizijoms, kurios 
buvo pasiųstos i Belgiją, gręsia pavojus būti atkirstoms 
nuo Prancūzijos. Per dvi savaites šis pavojus kasdien 
didėjo, kuomet vokiečių motorizuoti pulkai Prancūzijos 
šiaurėje ėmė veržtis link Anglų Kanalo. Naciai pasiekė 
juros krantą ir slinko į rytus, uždarydami sąjungininkų 
armijoms Belgijoje išėjimą į vakarus. Bet sąjunginin
kai vis nesiliovė kovoję Belgijoje, gindami kiekvieną pė
dą žemės nuo vokiečių, puolančių iš rytų pusės. O 
tarpu “koridorius”, kuriuo naciai atskyrė apsuptas 
jungininkų jėgas nuo centralinės Francuzijos, darėsi 

, platesnis.
Belgijos pajūrio sąjungininkai vistiek nestengė

ginti. Tą pajūrį begindami, jie pateko į nacių spąstus. 
Anglijos ir Francuzijos žmonės norės žinoti, kodėl apie 
milionas kareivių buvo palikta tokioje srityje, iš kurios 
jiems nebuvo progos pasitraukti.

tuo1 
su
vis

ap-

Vilniaus “Kultūros” Švietimo Dr-ja 
Jos atsiradimas ir tikslai

RAUDONOJI ARMIJA IR 
REICHSWEHRAS

ėjo

Italijos patarnavimas naciams
‘s, a

Belgijos karalių Leopoldą prikalbino pasiduoti jo 
adjutantas, gen. Van Overstraten. Leopoldą bandė per
kalbėti ministerių kabinetas, bet jisai jų nepaklausė ir 
šeštadienio ryte 5 vai. įsakė belgų armijai padėti gink
lus.

Bet sakoma, kad tikrasis to išdavimo, kaltininkas 
buvo Mussolini.

Leopoldo sesuo, princesė Marie Jose, yra ištekėjusi 
už Italijos sosto įpėdinio, kunigaikščio Umberto. Per 
Leopoldo seserį Italijos karalius, o paskui ir diktatorius 
Mussolini, darė į jį vis daugiau ir daugiau įtakos. Per 
Etiopijos karą Belgijos karalius, įprašytas Italijos val
džios, važiavo į Londoną ir atkalbėjo Angliją nuo alie
jaus sankcijų paskelbimo prieš Italiją. Jeigu tos sankci
jos butų buvusios paskelbtos, tai Mussolini butų buvęs 
paklupdytas. Leopoldas Mussolinį išgelbėjo.

Ispanijos pilietinio karo metu karalius Leopoldas, 
kartu su Bėlgijos klerikalais, rėmė kaip įmanydami gen. 
Franco. Leopoldo intrigos daug prisidėjo prie to, kad 
didžiosios valstybės nesutrukdė Italijos nuo ginkluotos 
intervencijos Ispanijos sukilėlių naudai. Tuo budu suki
lėliai laimėjo karą.

Taigi Belgijos karalius jau seniai buvo fašistų įran
kis. Bet dabar jisai atliko didžiausią patarnavimą fašiz
mui, kritingoje valandoje išduodamas sąjungininkus.

Galimas (įaiktas, kad Leopoldas ir sąmoningai įvi
liojo į spąstus anglų ir francuzų armijas, prašydamas 
sąjungininkų pagalbos Belgijoje ir tuo pačiu laiku pla
nuodamas pasiduoti Hitleriui. Jeigu šitą planą ir' ne ji
sai pats sugalvojo, tai galėjo jį Leopoldui pakišti Mus
solini arba koks nors Hitlerio agentas, turėjęs artimų 
pažinčių su Belgijos karaliaus adjutantu.

Leopoldo kapituliacijai, matyt, pritarė Belgijos ar
mijos generolai. Kitaip sąjungininkai butų karaliui ne
leidę pasiduoti. Bet Belgijos armija paklausė Leopoldo 
ir kapituliavo. ,

Šiandien visas pasaulis mato, 
kokią galingą armiją turi Vo
kietija. Jau pereitą rudenį, kai 
vokiečiai per tris savaites su
triuškino Lenkiją, pasidarė vi
siems aišku/ kad nacių ginkluo
tos jėgos yra labai didelės, — 
nors daugelis’ tą Lenkijos su
triuškinimą dar aiškino lenkų 
valdžios supuvimu. '

Bet kaip galėjo Vokietijos 
militarizmas taip smarkiai at
sigriebti po to, kai Versalio tai
kos sutartis (buvo Vokietiją nu
ginklavusi? Ne vienas mano, 
kad tai atliko Hitleris per sep
tynerius savo valdymo metuš. 
Tai yra klaida. Prie Hitlerio 
buvo tiktai pabaigtas Vokieti
jos apsiginklavimas, kuris bu
vo pradėtas netrukus po pasau
lio karo. Vokietija ginklavosi 
ir ruošėsi dabartiniam karui 
mažiausia per 20 metų.

Ilgą laiką tas darbas
slaptai. Čia didelę pagalbą Vo
kietijos militarizmui suteikė so
vietų Rusija. Bolševikų valdžia 
leido vokiečių generalinio štabo 
karininkams steigti Rusijos gi
lumoje karo lėktuvų ir amuni
cijos dirbtuves, organizuoti ka
ro mokyklas ir daryti artileri
jos ir skraidymo pratimus. Tuo 
pačiu laiku vokiečiai mokino 
ir lavino sovietų armijos kari
ninkus. Taip šios dvi armijos 
— vokiečių “reichswehras” ir 
bolševikų Raudonoji armija — 
stiprėjo ir augo, padėdamos 
viena antrai.

Santykius tarpe tų dviejų ar
mijų viršūnių nušviečia buvęs 
Raudonosios armijos generolas 
ir sovietų karines žvalgybos 
viršininkas „Vakarų, Europoje, 
Walter G. Krivitsky, kurio il
gas straipsnis- tilpo šios savai
tės “Salurday Evening Post” 
numeryje.

Pasirodo, kad ryšiai tarpe 
bolševikų ir Vokietijos milita- 
ristų buvo užmegsti vasarą 
1920 m., kuomet sovietų armi
ja ėjo į Varšuvą. Leninas tuo
met tikėjosi, kad Lenkija bus 
greitai užkariauta, ir jisai norė
jo po to iškelti revoliuciją Vo
kietijoje . su vokiečių armijos 
pagalba. Šituo tikslu sovietų

Krašto apsaugos štabas
Prezidentas Rooseveltas paskyrė komisiją iš 7 as

menų, kurie veiks su patariamuoju balsu, padėdami su
derinti pramonę, žemės, ūkį, susisiekimą, finansus, dar
bą ir vartotojų reikalus, vykinant milžinišką krašto ap
saugos programą.

Vienas tarpe tų septynių žmonių yra siuvėjų unijos, 
Amalgamated Clothing Workers, prezidentas, Sidney 
Hilman.

dėjo slaptas derybas su Vokie
tijos kariuomenės vadu, gen. 
Von Seecktu, kuris buvo mo- 
narchistas. Nuo to laiko Vokie
tijos karininkai pradėjo lanky
ti, padirbtais pasais, Maskvą.

“Anksti 1922 m. reichs- 
vvehras (Vokietijos armija), 
Junkers lėktuvų gaminimo 
kompanija ir sovietų val
džia”, rašo W. G. Krivitsky, 
“padarė slaptą sutartį, įga
liojančią Junkers kompaniją 
pastatyti dirbtuvę Fili kai
me, netoli Maskvos. Dalinai 
ją turėjo finansuoti reichs- 
wehras, dalinai sovietų val
džia. Sutartyje, kuri buvo 
pasirašyta Berlyne kovo 15 
d. 1922 m., reichswehras bu
vo pavadintas ‘Speciali Gru
pė’, Junkers kompanija buvo 
pažymėta ‘N. N.’, sovietų 
valdžia ‘R. R.’, o lėktuvai bu
vo praminti ‘dėžėmis*. Lėk
tuvai turėjo būti gaminami 
Vokietijos armijai, kuri ne- 

i turėjo teises (pagal Versalio 
sutartį. — “N.” Red.) laikyti 
karo aviacijos, ir Raudonajai 
armijai.”
Už menesio laiko Vokietija 

pasirašė su bolševikais viešą 
Rapalio sutartį. Jos išvaizda 
buvo visai nekalta. Joje ėjo kal
ba tiktai apie prekybos santy
kius tarpe Vokietijos ir Rusi
jos. Tačiau šita sutartis buvo 
tiktai priedanga daug svarbes
niam dalykui: slaptam bolševi
kų kooperavimui su Vokietijos 
armijos, viršūnėmis ir atžaga- 
reiviškais Vokietijos pramoni-

įlinkais apsiginklavimo reika
luose.

Paskui vokiečiai įsteigė šalia 
Lipecko, cen tralinėj e Rusijoje, 
aerodromą skraidymo ir šau
dymo pratimams. Borisoglebs- ] 
ke vokiečių karininkai lavin- j 
davo sovietų/ lakūnus. Kitoje 
vietoje — Liubercy, už 15 my
lių nuo Maskvos, buvo įsteigta 
skraidymo mokykla vokiečių 
armijos lakūnams.

Militarizmas Vokietijoje to
kiu budu pradėjo atsigauti. 
Laikui bėgant, jisai augo ir da
rėsi pavojingas respublikai. So
cialdemokratai stengėsi prieš 
tai kovoti. Buvęs kancleris 
Sclieidemannas pakėlė balsą 
įeichstage 1926 m. gruodžio 
mėnesį prieš tą slaptą reichs- 
wehro ir Raudonosios armijos 
veikimą. Jisai pareiškė, kad 
yra slaptas ir prieš nieką neat
sakomi ngas reichswehro gene
ralinis štabas, kuris su Rusijos 
pagalba Vokietiją ginkluoja. 
Kalbėtojas nurodė, kad neper
seniai iš Leningrado atvyko į 
Stettiną keturi laivai prikrauti 
amunicija. Bet reakcionieriai ir 
komunistai pakėlė didelį triukš
mą, plusdami Scheidemanną 
“išdaviku”.

Slaptas bendradarbiavimas 
tarp sovietų valdžios ir Vokie
tijos armijos viršininkų nesu
stojo. Ilgainiui ir sovietų karo 
žvalgyba ėmė kooperuoti su 
Vokietijos militariniais šnipais. 
Rusai ir vokiečiai stengėsi pa
tirti sekretus apie Lenkijos, Če
koslovakijos ir kitų šalių karo 
jėgas. Maskva ir Berlynas žiu
rėjo į tas šalis, kaip į savo prie
šus, ir planavo jas sunaikinti, 
pasidalinant tarpe savęs žemes.

Tuo tarpi? naciai Vokietijoje 
labai sustiprėjo, kilus skau
džiai ekonominei krizei. Po 
1930 m. rudėiis reichstago rin
kimų Hitlerio partija jau turė
jo daug atstovų reichstage. Vo
kietijos socialdemokratai ir vėl 
bandė sugriauti slaptus Raudo
nosios armijos ir reichswehro 
ryšius. Atstovas Kuenstler ap
kaltino Vokietijos armijos va- 
vybę laužant krašto įstatymus 
ir tarptautines sutartis ir1 pasi
siūlė įrodyti tų kaltinimų tei
singumą teisme, jeigu jisai bus 
patrauktas tieson. Bet karo mi- 
nislcris, gen. Groener, atsakė:

“Aš giliai apgailestauju, 
kad atstovas Kuenstler palie-

(Tęsinys)
Nuo 1919 m. pradžios ligi 

1926 m.’ galo padėtis buvo dar 
pakenčiamą, nes beveik visose 
bendro pobūdžio organizacijo
se, įstaigose, spaudoje buvo 
stengiamasi išlaikyti koolicin- 
gumo principas. Tiesa, dešinieji 
ligi tol turėję klerikalinės pa
kraipos Vilniaus ir Švenčionių 
“Ryto” draugijas, suspėjo įsi- 
stęigti ir Šv. Kazimiero draugi
ją lygiai klerikalinę tik gal ma
žiau tolerancingą, kur jau vieni 
patys šeimininkavo. 
1926 m. gale Kauno 
Vilniaus klerikalams 
kiems atžagareiviams

Tačiau

ir kito- 
visai su-

sai žino gerai, aš negaliu su 
juo debatuoti.”
Tai buvo prisipažinimas, kad 

neteisėtas ginklavimąsi yra 
slaptai vykinamas. Bet respub
lika neturėjo jėgų jį sustabdyti, 
nes šitame klausime dešinieji 
atžagareiviai ėjo ranka už ran
kos su komunistais.

Slaptas bolševikų santykiavi
mas su Vokietijos militaristais 
nesustojo ,ir tuomet, kai val
džia pateko į rankas Hitleriui. 
Vokiečių armijos generolai bu
vo jsusirupinę, kuomet Hitleris 
sumanė pakeisti užsienių poli
tiką, susitariant su lenkais ko
voti išvien prieš Rusiją. Tie ge
nerolai butų sutikę padėti 
ševikams Hitlerį nuversti, 
vietų žvalgybininkai jau 
šitai kampanijai planus.
Stalinas tą sumanymą atmetė. 
Pavasarį 1937 m. jisai galutinai 
nutarė eiti ne prieš Hitlerį, bet 
su Hitleriu. •

Pereitų metų rugpiučio mė
nesį Stalino-Hitlerio susitari
mas buvo patvirtintas viešu 
“nepuolimo ir draugiškumo” 
paktu!

Ar bolševikai gali daug pa
dėti Hitleriui dabartiniame ka
re? Krivitskis mano, kad ne. 
Raudonoji armija pasidarė 

vertės jėga, kuomet 
sušaudė visus gabes-

boL
Su

darė
Bet

pažiurų žmonėmis nebenorėjo 
nė girdėti. Noroms nenoroms 
teko galvoti apie atskirą veiki
mą, nors tam tikrose politinė
se sąlygose tatai galėjo turėti 
ir nepageidaujamų padarinių, 
būtent lenkai tatai galėjo pa
naudoti lietuvių visuomenės 
skaldymui, bent Vilniaus gudu 
pavyzdys nebuvo patrauklus. 
Tačiau nuodugniai visą apsvar
sčius ir išsiaiškinus, kad Vil
niaus lietuvių visuomenėje ne
buvo ir negalėjo atsirasti tokių 
lietuvių, kurie parduotų savo 
tautos reikalus lenkų buržua
zinės valstybės naudai, buvo 
ryžtasis pereiti prie savo atski
ro veikimo švietimo srityje, 
grendžiant jį demokratybės ir 
pažiūrų nepriklausomybės prin
cipais, bet kartu neatsisakant 
nuo bendros koalicijos su deši
niuoju sparnu tais visais atve
jais, kur lenkų engimo politika 
kirs visiems bendrą smūgį ir 
reikės ginti be atodairos engia
mą lietuvybę, neišleidžiant; iš a- 
kių vyriausiojo tikslo: kad vi
sos lietuvių tautos dalys susi
burtų į savo valstybę. Po eilės 
pasitarimų buvo nutarta įsteig
ti savo švietimo draugiją. Nors 
šis nutarimas įvyko ir įstatai 
buvo paruošti gerokai prieš ne
lemtus Tauragėje įvykius, ta
čiau draugijos įsiregistravimas 
buvo atliktas tame laikotarpy
je. ši aplinkybė buvo Vilniaus 
ir ne Vilniaus lietuvių kairiojo 
sparno priešininkų demagogų 
pikčiausiai išnaudota prieš nau
jai įsikūrusią draugiją, prila
šant, kad tai esąs lenkų užsa
kymu sudarytas sąjūdis, pana
šiai kaip ir plečkaitininku atsi
radimas Vilniaus padangėje. 
Demagogija nepasibaigė ir ta
da, kada galima buvo nudirbti 
naudingas darbas. Būtent len
kams uždarius visą eilę lietuvių 
mokyklų ir mokytojų semina
riją, pastaroji galima buvo ati
daryti naujosios draugijos var
du, ir ji butų galėjusi veikti 
net priimant visus uždarytosios 
mokinius. Jau buvo gautas ir 
leidimas. Butų buvę galima pa
ruošti dar šimtas kitas lietuviu 
liaudies švietėjų, kurie taipj bu
vo reikalingi Vilniaus kraštui. 
Tačiau visa buvo veltui. Suju
dėjo visas Vilniaus klerikaliz
mo širšynas prieš “bedievių” 
steigiamą mokytojų seminariją, 
ir neva “aukštosios” politikos 
sumetimais atimta galimybė 
gauti lėšų iš bendro pašalpų šal
tinio. Seminarijos reikalas žlu
go. Keletui metų praėjus pana
šiai buvo sutrukdyta “Kultū
ros” Draugijai įsteigti naujų 15 
lietuvių liaudies mokyklų (ji li
gi tol turėjo tik 4), vien dėl to, 
kad tik jos turėjo būti forma
liai ne klerikalinės draugijos ži
nioje, nors juk programa turė
jo būti ta pati, kaip ir visų ki
tų lietuvių mokyklų.

“Kultūros” D-ja ilgainiui iš-

kovojo sau lygias teises su ki
tomis Vilniaus lietuvių organi
zacijomis, bet tam turėjo padė
ti daug energijos, kuri galėjo 
būti sunaudota švietimo bare. 
Žinoma, susipratusioji Vilniaus 
Krašto lietuvių liaudis palan
kiausiai ją priėmė ir rėmė. Kul
tūrininkų veikėjai visur buvo 
laukiami su paskaitomis, q kul
tūrininkų įtakoje esanti spauda 
mielai buvo skaitoma. Tačiau 
demagogija nesiliovė ligi pat 
paskutinių laikų. Tamsesniąja! 
liaudies daliai ji buvo apšaukta 
bedieviška bolševikiška, nors 
visi aktingieji Vilniaus dešinie
ji puikiausiai žinojo, kad ten 
jokių bolševikų nėra, nes į kul- 
turminkų barą buvo susispietę 
socialdemokratų, liaudininkų 
pažiūrų veikėjai, o simpatiki 
turėjo nemaža net toje Vilniaus 
besimokinančioj e j aunuomenė- 
je, kuri save skaitė tautininkais. 
U tai dėl to, kad kultūrininkai 
nevarė siaurai partinės politi
kos, kaip tai darė klerikalai, o 
rėmė bet kurį darbą liaudyje, 
kuris tik kėlė šviesą, kultūrą,

ir norą atsidėjus kovoti dėl ge
resnio rytojaus. Kultūrininkų 
tarpe aktingai veikė šie vyres
niosios kartos Vilniaus veikėjai:

D-ras Alseika, D-ras Alseikienė, 
?.r Karazija, A. Krutulys, St. 
Matjošaitis, VI. Narbutas, Br. 
Untulis, jau lenkų laikais stoju
sių į inteligentijos eilę jaunes
nė karta: J. Cicėnas, J. Latvys, 
St. Šulija, p. Tamulevičiūtė, V. 
Žilėnas ir kt. Nemaža susipra
tusių energingų veikėjų kultū
rininkai turėjo ir sodiečių tar
pe.

1939.X. 10 dienos Maskvos 
traktato nustatytos Lietuvos 
respublikos sienos daug kultū
rininkų atskyrė nuo musų. Mes 
net nežinome koks jų likimas. 
Bet nemaža jų liko Vilniaus 
mieste ir atgautose srityse. Da
bar jų eilės papildys į Vilnių 
atsikeli gyventi kitų Lietuvos 
sričių piliečiai kultūrininkų 
simpatikai. Visi žinome, kad 
Vilniaus krašto gyventojų švie
timas yra labai atsilikęs. Todėl 
“Kultūros” draugijai ir dabar 
teks dirbti nemažiau, negu dirb
ta ligi šiol. Esame įsitikinę, kad 
Amerikos lietuviai šios draugi
jos ir bendrai kulturininku są
jūdžio šalininkai rems Vilniaus 
“Kultūros” Draugiją morališkai 
ir kiek tai bus galima medžia
giškai. Tenemano musų broliai 
amerikiečiai, kad dabar, kada 
jau atėjo į Vilniaus kraštą Lie
tuvos valstybės valdžios orga- 

’ nai, kultūrininkų darbas nebe
reikalingas.’ Jis dabar nemažiau 
reikalingas, todėl ir nemažiau 
remtinas. P. K.

(GALAS)

Lietuvos gyvenimo kronika

r

i

menkos
Stalinas 
niuosius jos generolus ir de
šimtis tūkstančių karininkų. 
Suomijoje Stalino kariuomenės 

t

menkumas išėjo aikštėn. Todėl 
Hitleris gali ją pavartoti tiktai 
kokiems nors nesvarbiems žy
giams.

anksčiau1 je, kai kitur Lietuvoje darbi- 
malšų cuk- ninkas uždirba 6-8 litus per 

. Lietuvos Cuk- dieną, tai naujavilnietis var- 
bendrovė dar nupirko 8,- giai padaro už 2-3 litus. San- 

1 dėlin buvo pasamdyta 12 dar
bininkų popiermalkių luobos 
skusti. Darbas visiškai nesun
kus, vis dėlto po trijų dienų 
beliko du darbininkai. Kitas pa- 
^zSys,^ ^htfsfftTd^tr akmenų 
skaldyti, jie žymią dalį akme
nų 
kai 
sti.

KAUNAS. — Be 
nupirktųjų 1,800 
raus, neseniai 
raus 1- 
000 maišus cukraus Belgijoje 
ir paskutiniuoju laiku apie 80,- 
000 maišų Vokietijoje. Gavus 
šiuos kiekius, cukraus Lietu
vai visiškai pakaks iki savojo 
cukraus įaniybos pradžios; — 
Akc. 
dėjo

“Statybos” b-’vė jau pra- 
prie Panevėžio statyti tre

čiąjį cukraus fabriką, 
geležinkelio šaką, 

statymo vietą jau 
geležinė statybos 
kurios vien čekų

dirbtuvės atsiunčia apie 
gonų.

dus 
ko 
ma 
ga,

Prave- 
į fabri- 
gabena- 
medžia- 
škodos 
20 va-

(Vil-NAUJOJI VILNIJA 
niaus sritis). — šis į milžiniš
ką, 6 kilometrų ilgumo, kaimą 
panašus miestelis turi davinių 
pasidaryti vienu žymesnių Lie
tuvos pramonės centrų. Mieste
lis jau turi 9,989 gyventojus. 
Iš stambesnių įmonių čia yra 
skerdykla, linų apdirbimo fa
brikas, lentpjūvės, malūnai, po
pieriaus fabrikas ir kt. Visas 
miestas-kaimas išsitiesęs Vilne
lės pakrante, kurios srauni sro
vė suka turbinas, varo fabri
kus. Čia* pat, palipus iš mieste
lio slėnio į vieną ar kitą upės 
šlaitų kalną, tuojau prasideda 
nederlingi laukai ir miškai, ku
riuose nuo ankstybo pavasario 
pradėti apsodinimo ir želdini
mo darbai, šiemet norima čia 
atželdinti 98 ha miško ir dar 
papildyti 60 ha naujo miško iš 
nederlingųjų plotų. _ Vienoje 
lentpiuvėje pradėti statyti dar
bininkų barakai. Vid. Reik. 
Min-ja užsakė 12 tokių bara
kų, kurių kiekviename galės 
gyventi po 100 darbininkų. 
Toks namas statomas iš atski
rų sudedamų dalių ir lengvai 
perkeliamas į kitą vietą, kai 
darbai toliau pasistumėja. Rei
kalui esant, tokius barakus 
tuojau galima paversti lauko 
ligoninėmis ar kitkuo. Naujoji 
Vilnia turėjo užsiregistravusių 
1400 bedarbių, bet šiandien 
sunku jų begauti. Bendrai, čia 
žmonės nedarbštųs ir neran
gus, lenkų, laikais įpratę į dar
bą žiūrėti, kaip Į bausmę, o ne 
gerovės šaltinį. Teks sunkiai ir 
ilgai padirbėti, kol bus galima 
tų žmonių pažiūras į darbą per
auklėti. Pavyzdžiui prie mede
lių sodinimo darbų girininkijo-

di,

sudaužė į skeveldras, visiš- 
nebctinkamas gatvėms gri- 
Kviečiamas prie miškų dar- 
žmogus atsikalbinėja, gir
as nepratęs, dirbu žemę.

Paklaustas, kiek tos žemės 
ri, atsakė 3 ha.

darbininkų. Darbu 
8,770 bedarbių. — 
klausimas Vilniuje 
būdavo aktualus.

tu-

jau
ap-
Be-

VILNIUS. — Vilniuje 
stinga 
rūpinta 
darbių 
suomei
tik rudenį, pasibaigus sezoni
niams ir statybiniams darbams, 
bet ir pavasariais ir per vasa
ras sunkiausias miesto savival
dybės rūpestis būdavo, kaip ap
rūpinti bedarbius. Lietuvai Vil
nių atgavus, bedarbių klausi
mas pradžioje buvo dar aštrės 
nis, nes veik visa pramonė ir 
darbai buvo sustoję ir žmonės 
dėl karo suvargę. Tačiau dar
bo reikalai taip sutvarkyti, kad 
tikrai norinčių dirbti darbinin
kų pradeda trukti. Darbo Bir
žoje dar iki šiol figūravo 6000 
bedarbių pavardžių, tačiau kai, 
atsiradus naujiems darbams, 
darbdaviai kreipiasi į biržą 
darbininkų ir birža pagal ad
resus išsiuntinėja kvietimus 
atvykti į darbą, tai niekas ne
beateina. Pasirodė, kad liko 
biržoje užregistruoti tik tie, 
kurie arba grįžo į savo kilimo 
vietas, atitekusias Vokietijai ir 
Sov. Sąjungai, arba išvyko dar
bams į Estiją arba patys susi
rado darbo. Budinga, kad pa
skelbus darbo prievolę, keli 
šimtai bedarbių patys išsibrau- 
kė iš darbo biržos sąrašų ir 
nesirodo darbininkų samdymo 
vietose. Tai tokie, kurie ben
drai vengia darbo, ypač darbo 
ne mieste. Vilniaus savivaldy
bė dabar nori tikruosius bedar
bius taip aprūpinti, kad jie pa
stoviai turėtų darbo, 
laikais bedarbiai ir 
tu gaudavo dirbti 
kaip po 2 savaites 
sj.

Lenku 
sezono me- 
nedaugiau, 
per mene-

I I ■■
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Vilniaus Gyvenimas
Sveiksta

(Laiškas iš Vilniaus)
Kas galėtų abejoti, kad ka

ras visapusiškai paliete ir Lie
tuvos gyvenimą? Didžiosioms 
valstybėms vakaruose gru
miantis, ir musų tėvų kraštui 
tenka įvairiais atžvilgiais per
siorientuoti, tenka susirūpinti 
dėl pakitėjusių prekybos san
tykių, dėl ekonominės būklės 
ir t. t. Be to, ligi tam tikro 
laipsnio turėjo pasunkėti musų 
gyvenimas ir dėl to» kad at
gavome nualintą Vilnių ir Vil
niaus krašto dalį, čia štai ir 
reikalinga planingai ir daug 
dirbti įvairioms valstybės įstai
goms ir visuomenės organizaci
joms, kaip pvzd. pirmoje eilė
je Draugijai Vilniaus Kraštui 
Remti.

Jau kelintas mėnuo, kaip 
vakaruose eina karas, kurio

Ir nestebėtina, kad taip yra. 
Į Lietuvos valstybės organiz
mą teko įjungti Vilniaus» kraš
to dalį, kuriai okupantų lai
ku sąmoningai buvo kliudoma 
progresuoti. Ta nauja sritis su 
naujais gyventojais, su savo
tiškais interesais yra reikalin
ga persitvarkymo, kad galėtų 
sutapti su visu Lietuvos val
stybės organizmu. Čia iškyla 
visa eilė naujų klausimų, rei
kalaujančių rimto susidomėji
mo ir susirūpinimo.

Vilniečių gyvenimui tvarkyti 
ir jiems įtraukti į valstybinį 
Lietuvos organizmą Vidaus 
Reikalų Ministerijoje ruošiami 
nauji įstatymai, kurie turi nu
statyti teisinę to krašto gyven
tojų būklę ir suderinti ją, pa
šalinus tas formas, kurias per

NAUJIENU-ACME Te)pnh-”«
DODGE CITY, KAS. — Col. L. F. Stone, aviacijos instruktorius Fort Lea- 

venworth, Kas., mieste, negalėjo suvaldyti šį orlaivį kada mėgindamas su juo pa
kilti, vienas tekinys užsirakino, ir susikūlė į stovintį automobilį. Stone ir automo- 
biliaus savininkas, Hovvard Lcgg, žuvo.

Kur Geriau Pirkti
Kiekvienas prekybininkas no* 

ri savo prekes parduoti ir iš 
savo prekybos pelno turėti. Iš 
čia ir tos įvairios pastangos 
bei sumanymai plačiai publikai 
informuoti. Tačiau skelbimai 
tai tinkamiausias būdas. Bet 
ir to negana. Pirmiausia, labai 
svarbu prekių kokybė, paskui, 
tinkamos kainos ir, trečia, na
šus bei patikimas patarnavi
mas. Tad, kur geriau pirkti?

Tokį klausimą šiandien ne* 
retasis pirkėjas sau pasistato, 
kai prireikia kas nors nusi* 
pirkti. Atsakymas gali būti vie
nas. Midwest Stores per eilę 
metų jau suspėjo išsidirbti au
kštą reputaciją. Ir iš vis dau
gėjančio pirkėjų skaičiaus ma-

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
“U. WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenua 
Phone Virginia 1515

padariniai gyvai jaučiami į- 
vairiose gyvenimo srityse Lie
tuvoje. Del to būtinas yra di
delis sumanumas, atodairumas 
ir sugebėjimas, pertvarkant 
visą eilę ‘vairių vidujinio Lie
tuvos gyvenimo klausimų.

Šiam persitvarkymo darbui 
padeda visuomenė, nors paties 
darbo branduolys, pati didžiau
sioji našta tenka vyriausybės 
pečiams, šiandien visose val
džios įstaigose eina pagyvėju
siu tempu kūrybinis darbas- 
Net ir užsienio spauda paste
bėjo, jog niekuomet dar, nuo 
pat pirmųjų nepriklausomojo 
gyvenimo dienų, nebuvo tokio 
tempo įstatimdavystės srityje, 
kaip kad yra dabar. .

Naujos
1940 ir 1941^

Radios
Pamatykite Jas

BUDRIKO
KRAUTUVĖSE

Perkant gerą radio dabar, 
jus gausite didelę nuolaidą 
ant jūsų seno radio iki $50. 
Automobilio Radios, Radios 

dėl Vakacijų

Didelis Pasirinkimas

20 metų buvo įgyvendinę oku
pantai.

Finansų srityje taip pat ne
maža darbo jau padaryta ir 
dar dirbama. Finansų Ministe-, 
rijai teko netik susirūpinti len
kų paliktų Vilniaus krašte zlo
tų reikalu, kad apsaugojus ci
vilius krašto gyventojus nuo 
per didelių nuostolių ir kartu 
su tuo kad leidus jiems palai
kyti vietos prekybos ir pramo
nės įmones. Svarbus buvo ir 
pakrikusios užsienio prekybos 
atstatymas, turint galvoje tai, 
kad Lietuvos eksportui užsi
darė rinkos vakaruose ir teko 
prisitaikyti prie naujai pasiū
lytų rinkų kaimynų valstybė
se.

Šiandien, pvzd. Finansų Mi
nisterija kas dieną skelbia nau
jus patvarkymus mokesčių 
klausimais, kad jie butų sude

Elektrikinės Ledaunės 
parduodamos daug 
pigiaus. Dabar 5 ir 6 
pėdų dydžio po$79-50 
$99.50, $11450 iki 

$199-50

LENGVUS 
IŠMOKĖJIMAI

Joseph F.
BUDRIK

Furniture 
House

3409-21 S. Halsted St.
Tel. YARDS 3088.

rinti su pasikeitusiomis viso 
gyvenimo sąlygomis. Čia, be 
abejojimo, reikia skaitytis ir 
su tuo faktu, kad nuo karo 
pradžios pragyvenimas Lietu
voje pabrango beveik 40%.

Daug svarbių ir neatidėtinų 
klausimų atsirado žemės ūkio 

srityse, teisingumo ir susisie
kimo1 srityse.

Nepaisant to, kad daugiau
sia valstybes aparato jėgų rei
kia atiduoti viršuje suminė
tiems persitvarkymo darbams, 
didžiausias dėmesys turi būti 
kreipiamas į Vilniaus krašto 
reikalus, šiandien jau kiek
vienas gali pastebėti, kad Vil- 

Inius ir atitekusi Lietuvai Vil
niaus krašto dalis atsigauna, 
kaip ir ligonis, išbridęs iš sun
kios ligos.

Lietuvėja sostinė kiekviena
me žingsnyje, įvairiose gyveni
nio srityse reiškiasi ryžtingu
mas, stiprėjimas ir noras pri
sitaikyti prie naujų vilnie
čiams valstybinio gyvenimo 
formų.

Man jau teko būti penktus 
kartus Vilniuje po to, kai jis 
grįžo prie Lietuvos, ir kiekvie
ną kartą galima buvo paste
bėti pažangą gerojon pusėn.

Žinoma, kai eina Vilniuje šis 
pokarinio atkutimo ir atsista
tydinimo darbas, negalima ti
kėtis, kad kiekviename žings
nyje viskas butų tobuliausia, 
juo labiau, kad ir dabar Vil
niuje dar yra pasilikę keliasde
šimt tūkstančių svetimo Lie
tuvai elemento, kurs per 20 
metų buvo stumiamas į Vil
niaus kraštą iš tolimesnių Len
kijos vaivadijų.

I {domu čia pastebėti tą fak
tą, kad užsienio spaudoje pa
sigirsta balsų, kurie sako, kad 
Vilniaus krašto gyvenimas lie 
tuvių šiandien tvarkomas vi
siškai gera valia ir žmonišku
mu. i

Prie tos geros valios ir žmo
niškumo sąvokų įgyvendinimo 
prisideda ir įvairios organiza
cijos, kurių pirmoje vietoje 
yra Lietuvos Raudonasis Kry- 

Į žilis ir Draugija Vilrtiauft Kraš
tui Remti. K. V~as

KAUNAS. — Finansų m’nist- 
ras E. Galvanauskas apie šį pa
vasarį balandžio 17 d. pasirašy
tus tarp Lietuvos ir Vokietijos 
prekybos susitarimus painfor
mavo spaudą. Šie susitarimai 
yra tik prisitaikymas prie ka
ro aplinkybių, šiaip, 1939 m. 
gegužes 20 d. sutartis tebepasi- 
lieka galioje ir toliau. Pasirašy
tieji naujieji susitarimai regu
liuoja Lietuvos prekių mainus 
su Vokietija tik iki šių metų 
pabaigos. Svarbiausias susitari
mų tikslas buvo aprūpinti pir
mo reikalingumo prekėmis ir 
parduoti visa tai, ką Lietuva 
pati gaminai.Vokietijos vyriau
sybė parodė visišką esamos 
būklės supratimą ir pasitenki
no tik tais musų produktų ii 
prekių kiekiais, kuriuos galime 
pateikti, neatsisakydami senųjų 
prekybinių ryšių su kitais kraš
tais. Kaip ir anksčiau, mes pre
kiausime ne vien su Vokietija, 
bet ir su musų kaimynais ir 
kitais tolimesniais kraštais. Vo
kietijos j yyriausybč pasižadėjo 
teikti visas karo meto sąlygose 
galimas lengvatas musų prekių 
mainuose su neutraliais kraš
tais.

Išvežti žymesnius kiekius į 
Vokietiją yra numatyta šių prū
dų: gyvų ir skerstų kiaulių, 
sviesto, • kiaušinių, raguočių, 
arklių, paukščių, javų, linų, 
miško, kailių, odų, spirito ir k t. 
įvežamųjų iš Vokietijos pre
kių sąrašuose numatytos visos 
būtiniausios prekes: druska, 
cukrus, trąšos, cementas, ak
mens anglys? koksas, tepalai, 
chemikalai pramonės reika
lams, geležis įvairiuose pavida
luose, bėgiai, plienas, ketus 
(čugunas), geležies ir plieno 
dirbiniai, varikliai (motorai), 
pramonės, žemės ūkio, staty
bos ir kitokios mašinos, darbo 
įiankiai, autobusų ir sunkveži
mių šassi, dviračiai, elektro-

techninės mašinos, celuloza, 
dirbtinio šilko verpalai, med
vilnės siūlai, vilnoniai ir med 
vilniniai audiniai ir kt. Anglį 
ii* koksą Vokietija pasižadėjo 
tiekti laivais ir ištisais trauki
niais. Lietuva iš savo pusės 
duoda 200 vagonų, kurie nuo
lat veš mums Silezijos anglį.

Visa Lietuvos prekių apyvar
ta su Vokietija paremta preky 
binio balanso išlyginimo prin
cipu. Mokėjimai, kaip ir anks
čiau, eis per clearingą. Vokieti
ja pasižadėjo dėti pastangas, 
jei tik sąlygos leis, duoti papil
domų kontingentų visų tų pre
kių, kurių ji žymesnių kiekių 
negalėjo duoti.

Vertinant visa tai, ką mums 
Vokietija yra pažadėjusi duo
ti, ir neužmirštant, jog kai ku-
rių prekių 'gausime ir kitus, 
galima sakyti, kad įvežamųjų 
prekių kiekiai yra visai pakan
kami normaliai paklausai pa
tenkinti, jei „tik visi kraštai su
gebės duoti,(tąi, ką pažadėjo. 
“Nors ir aplipk mus siaučia ka
ras, bet mes. tikimės galėsią ir 
toliau ramiai, niekieno nekliu
domi, dirbti ir savo žodį ište
sėti”, baigė Finansų ministras.

APRŪPINK SAVO MAŠINĄ 
DEL VASAROS 

Išmainyk aliejų, išgrysuok nau
jai ir įpilk vasarinį aliejų. Mes 
patarnausim greitai ir teisingai. 
Taisom elektros ir batereikų rei- 
kdlns*

KAYO’S SERVICE STATION 
3047 So. Halsted St. Vlctory 9807

GERIAUSI VARTOTŲ KARŲ
Bargenai Chicagoj

May Motor Sales seniausia ir di
džiausia Oldsmobile Salesroom 
South Šidėj pataria pirkti šiuos, 
ekspertų mechanikų pertaisytus, 
pilnai peržiūrėtus, automobilius. 
Saimonaizinti, sųuare deal su 30 
dienų garantija galimai žemiau
siais terminais, prašant. Galite 
pilnai tikėti, kad čia gaunate 
puikiausi patarnavimą.
*39 Odsmobile 4 dr. trk. sėd. $675 
'39 Plymouth DeLuxe sedan 565 
*38 Chevrolet Town sedan 425 
*38 Chrysler 4 dr. trunk sėd. 545 
*38 Plymouth De Luxe 2 dr. s. 420 
*37 Packatd 4 dr. trunk sėd. 475 
*37 Olds. 2dr. trk. sedan .... 435 
*36 Ford 4 dr. De Luxe sėd. 250 
*36 Olds. 4 dr. trunk sėd. .. 325 
33 Dodge 5 pas. sedan ...... 125
*34 Plymouth 5 pas. sedan .. 160 
*34 Olds. 5 pas. sedan trunk 165 
Diduma turi radijus ir šildytuv. 
125 karų pasirinkimas. Galite 
pirkti gerą karą į kreditą iš May 
Motor Sales. Atdara kasd.: iki 
10 v. v. ir sekmad. iki 6 v. vak. 
MAY MOTOR SALES
7417 SO. HALSTED STREET 

501 EAST 69th STREET

formų, jas galų gale visi pripa
žinę, net ir opozicionieriai — 
respublikonai, nes praktika pa
rodžiusi, kad reformos buvo 
būtinos.

Paklaustas apie bedarbių 
skaičius Amerikoje, Mr. Norom 
atsakęs, kad jei USA turi apie 
10 milijonų bedarbių, lai trys 
milijonai jų Amerikoje visuo
met esą; tai esąs visoks parei
namasis elementas. Iš kitų 7 
milijonų dalis esanti tokių, ku
rie nenori dirbti, dalis jų esą 
ateiviai, nepastovus, o dalis lai
kinai nedirbą, nes kitaip ver- 
čiąsis, pavyzdžiui, kurį laiką 
padirbėję ir paskui savo auto- 
mob.bais važinė^ąsi. Tikriems 
gi bedarbiams Roosevelto nau
josios dalybos įstatymai (New 
Dcai) numatą parūpinti darbo 
prie pigiųjų butų statybos dar
bininkams, prie melioracijos 
darbų, užtvarų nuo potvynių ir 
t. t. ■

tosi, kad šios krautuvės atsako 
visiems čia kalbamiems reika
lavimams, o kainos — galimai 
žemiausios. Tai atsitiko todė\ 
kad Midwest Store.s yra koope
ratyve organizacija susidedan
ti iš virš 500 narių, kad pre
kes perka per nuosavus san
dėlius stambiomis sumomis iš 
gamintojų ir dirbtuvių betar
piai ir kad visi krautuvninkai 
sugeba atsakančiai pirkėjams 
patarnauti.

Tad, Midwest Stores krautu- 
v ų pirkėjam,s šiandien nerei
kia klausti kur geriau pirkti, 
nereikia nė spėliuoti. Tų krau
tuvių kiekvienoj apylinkėje 
yra ir visiems lengvai prieina
mos, ir, surandamos iš savo 
orandžinūs spalvos bei didelės 
saines. O kaslink prekių išpar
davimų, reikia pasakyti, užten
ka perskaityti jų skelbimą 
šiandien Naujienose. Jame pa
čios reikal ilgiausios prekės su
minėtos. (Skelb.)

Remkite Lietuvišką
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 S. Halsted S L 
Tel Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. P AUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriaus; ir 
stipriausi

fox HEAD alų 
Vynai-Likieriai-Gėrimal

i visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.v

Victor Bagdonas
LOCAL A LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei AtOrus 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.

Saukit Tel. VICTORY 0066

« FOTOGRAFAS

KOKYBĖS VA
SPECIALIAI ŽEMA KAINA!

PIRKIT DABAR! SUTAUPYKI!' DAUGIAU!
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IŠPARDAVIMAS! PENKT." ir SĖST., GEG. 31, BIRŽ. 1
“MIDWEST” Puikiausios Kokybės Gryno Smetono

■ Į Ii '
VILNIUS. —- Ateinančiomis 

žiniomis iš kitapus sienos, ten 
visur pradėti steigti kolchozai, 
į kuriuos ūkininkai vis labiau 
agituojami stoti, žmonės neno
ri savo ūkių išsižadėti.

KAUNAS. —■ Balandžio pa
baigoje grįžęs iš Jungt. Ameri
kos Valstybių nepaprastasis pa
siuntinys ir įgaliotasis ministras 
Lietuvai Oven J. C. Norem, 
paklaustas “Liet, žinių” atstovo 
apie savo kelionės tikslą į J. A. 
V., pareiškė buvęs išvykęs ato
stogų ir ta proga atidavęs savo 
vyriausybei platų raportą. “A- 
merikiečiai mėgsta malonumą 
jungti su bizniu, tačiau kalbėti 
apie biznius jie susilaiko”. Dėl 
įvykių Europoje ministras No
rom pareiškė, kad amerikiečiai 
jais labai domisi. Apie 70% A- 
merikos žmonių stovi už sąjun
gininkus, bet daugumas ame
rikiečių pasisako už griežtą ne
utralumą. Kai dėl karo rezulta
tų, tai amerikiečiai maną, kad 
šis karas bus praėjusio didžio
jo karo pąkartojimas. Minist
ras pabrėžė, kad tai nėra jo 
nuomone, bet Amerikos žmo
nių. Kas dėl savo nuomonės, 
Mr. Norem pareiškė: “Bet ku
riame kare niekas nelaimi, o 
nukenčia d‘ailgiausia neutralios 
valstybės”. Del įvykių Europos 
Rytuose, ministras pareiškė:,1 
“Amerikos žmonės tikisi, kad i 
Baltijos interesai bus paboti,' 
kad šių valstybių laisvė ir ne
priklausomybė bus respektuo
ta”. Paklaustas apie J. A. V. 
prezidentą Roosevcllą, jo refor
mas ir atsiekimus ir galimybes 
jam pasilikti toliau prezidentu, 
kuo labai domisi ir Lietuves 
žmonės, ministras Norem pa
stebėjo, kad jam butų labai 
malonu, jei prezidentu liktų 
Rooseveltas, bet dar nesą žino
ma, ar jis pasiliks. O dėl jo re-

SVIESTAS 'sv. 28c
- U. S. Valdž. Kokybės Paliudymas—Puikiausiai Padarytas Sviestas

“DOMINO” Smulkusis Grynas Lendrių 
CUKRUS, 5 svarų popierinis maišelis 25*

paskv: 2 uz 1 gc
“DOMINO” ar “C & H”

Milteliuose ar
UUKnUB Rudasis
“MIDWEST” DeLuxe Kava sv. ken. 240
“MIDVVEST” Tomato Catsup did. būt. 2 už 270
“MIDWEST” Pork and Bcans Reg. ken. 3 už 160
“LIBBY’S” Corned Becf Hash No. 2 ken. 170
“FRENCH’S” Muštarda (i unc. džar. 90
“HORMEL’S” SPAM„ 12 unc. ken. 270
“LINCOLNSHIRE”
VIRTAS KUMPIS V-2 sv. 23e
“WILSON’S” Luncheon Meat ______________ sv. 210

3 pak. 1Q0“CRACKER JACK”
Juoda Arbata—Rudas Leibelis
“SALADA” 2 Pak' 17C Pa"' 19C

“SPRY” 1 sv. ken. 18c 3 sv. ken. 47*
KRISPY CRACKERS 10 c pak. Abu 4 čę
SUNSHINE POTATO CIIIPS 10c pak.____ už ■
Gryna Vynuogių Sunka 
“WELCH’S’ 
“bis~q"u1čk

BULVĖS

Paintė 23c kvt. būt. 410
Did. 40 imc. pak. 290

.     ■ ■—.■■■»»■ ■. ■— ■ — ■■■« » 

Puikios Kalifornijos ą q aa-.
Ilgos, Baltosios | ĮJ fe

“RRILLO” 2 maži T?c 1 did. pak. Į7ę
“RINSO’’ 2 inaži 17c 2 did. I,ak- 390

‘LIFEBUOY” Muilas _____3 už 170
“LUN” Prausimosi Muilas 3 už 170
“LŪX”~Flakes did. pak- 220
“GOLD DUST" 2 maž. (k/ did. pak'. 15į 

10c pak. 2 už 10c 25c pak. 2 už 250“PUROX
Visikiems Baltiesiems Apavams
“SHU-MILK” S m ........ 19c

2 už 17C

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

PIRK NUO |

km

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
fei. ENG, 5883-5840
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■r

6-ti Metai Skersai Vartų
Nepamirškit Užeiti Pas:

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

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už „t,................
PRABUVIMAS
Ligoninėje ..............
RAUDONGYSLIŲ
Išėmimas ir Ligon.

*13.50
$50.00
$25.00

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

$2.00
$1.00Ekzaminacija 

ir vaistai ....... ..........
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

ophie
Barčus
RYTINE RADIO 

VALANDA

— iš stoties ■—

W.G.ES.
Kasdien nuo 8:30 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.R
NES PIGIAU



t /

6 NAUJIENOS, Chicago, III. Penktad... gegužės 31, 1940

etroito Lietuviu Žinios
f.

Sonja.

Vakarinis amen
DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

Vieniems Perdaug, Kitiems 
Permažai.

Detroite moterys dirbtuvėse 
dirba, o vyrai gatvėmis vaikš
čioja. Yra tokių šeimynų kur 
visi yra suaugę ir visi dirba: tė
vas, vaikai ir net molina, kuriai 
nereikia, eina dirbti.

Tokios šeimynos gali lengvai 
pragyventi iš vyrų uždarbio, 
bet užima vietas kitų darbinin
kų, kuriems reikia dirbti, bet

or- 
ir 

jau

bai seniai Mikas per N. G. 
ganizacijos unijos asmenis 
komunacius šmeižė. Mikui

G. nebekošer. Galiu iš anks-
pasakyti, kad ir komunaciai 
ilgai bus Mikui košer.

to 
ne

ŽINUTĖS IŠ MARGO MICHIGANO LIETUVIŲ 
ŪKININKO GYVENIMO

po kelis šeimoje, bet nei vienas 
nedirba.

Tas atsitinka ne tik paprastų 
darbininkų tarpe, bet ir taqie 
biznierių. Moteris gerų biznį da
ro įstaigoj, vyras dirbtuvėj dir
ba. Ar tas žmogus neužima ki
to darbininko, bedarbio, vietų?

Net yra tokių profesionalų. 
Patys per dienų ofise, kur daro 
gerų pragyvenimų, o dargi to 
negana: moterys eina į dirbtu
ves dirbti. Jie visi pinigus į 
bankus krauna, o kiti su šeimy
nomis pusiau alkani badauja 
arba iš miesto pašalpos gyvena. 
Kur-gi čia yra teisybė?

Neateina.
“Vilnyj” rašo, kad ateina vi

sokių laikraščių į D. L. Kliubų: 
“Vilnis”, “Laisvė”, “Liaudies 
Balsas”, “Keleivis”, “Naujoji 
Gadyne”, ir “Naujienos”. Kam- 
gi žmones apgaudinėti? “Nau
jienos” į D. L. Kliubą neateina. 
Kliubas turėtų užsiprenumeruo
ti. Patariu korespondentui lie
pos mėnesio pusmetiniame su
sirinkime duoti įnešimų, kad 
užprenumeruotų “Nauj ienas”.

Organizuoja Fordo
Darbininkus.

Ne Ilgam Bus “Košer ’.
Komunaciai džiaugiasi, kad 

Mikas atvirto į dvasių šventų. 
Pastebėjau, kad “Vilnis” rašo, 
jog pakėlęs tris pirštus pažadė-
jo “Naujos Gadynės” nebeimti 
daugiau į rankas, o užsiprenu
meruoti “Laisvę”.

Nelabai seniui jus Mikų iš A 
L.K. susirinkimo išvijote. Nela-

Ford’o darbininkus. organizuoti 
gegužes 20 d., Dearborn’e, kur 
randasi milžiniška Ford’o dirb
tuvė.

Unijistai apstoję dalino lape
lius. Ford’o šnipai pradėjo uni- 
jistus mušti. Deafborn policija 
suareštavo tris vyrus.

Dearborn miestelis yra vieno 
Ford’o kontroliuojamas, ir to 
miestelio valdininkai visi yra 
Ford’o tarnai/ Miestelio taryba 
išleido įstatymų, kad Dcarbor- 
ne nevalia jokių lapelių dalinti, 
po arešto bausme. Fordo dirb
tinėj, sako, šnipų pilni visi 
Kampai. •

HART, Mieli. — Ūkininkai 
dirba išsijuosę. Avižos jau ža
liuoja, ankstyvos bulvės jau su
dygę, o komai jau pradeda die
gus leisti. Oras vėsus, bet lie
taus turime užtektinai, todėl 
viskas gražiai auga, ir sodai žy
di.

V’

Svečiai lankėsi iš didžiulių 
miestų, gėrisi sodų žiedais ir 
jų maloniu kvapsniu, žiemken
tės gėlės puikiai marguoja dar- 
želiuoje. Tai puikus ir raminan
tis paveikslas pavasario dieno
se ežerotuose laukuose Michi
gan valstijoje išėjus pasivaikš
čioti. Besigėrėdamas gamtos 
grožiu, nei nepajunti, kad jau 
kelias mylias per toli nuėjai.

Pagerbė Motinas.
Gegužės 11 d. hartiečiai suren

gėm pagerbimų Motinų Dienos 
šventėj. Moterys susinešė jų pa
čių taisytų užkandžių, ir turė
jome gražų programų:

Deklamacija eilių iš laikraš
čio, Amerikos Lietuvis — Ona 
Alvikienė.

Daina: “Augau pas motutę” 
— D. Andriulienė.

Kalba: J. Kraus, aiškinot liki
mų vargingų motinų.

Deklamacija: “Mane Mot’nė- 
lė Auklėjo” — Silvija Alvikiutė.

Kalba: J. Chesnius aiškina 
kaip surasti būdų pagerinti mo-

nedalyva- 
nes ji Li
pamuose.

Siurprizas.
Barbora Gaučiene 

vo musų parengime, 
įėjo siurprizų savo
Jos du sūnus, marčios ir vyras 
atvažiavo iš Chicagos su dova
nomis pasveikinti savo motinė
le. Visa šeima džiaugėsi malo
niu ir linksniu pasimatymu.

Daugiau Lietuvių.
, Daugiau lietuvių pradeda ap
sigyventi Ha r t miestelyje. Po
nas J. Roger-Radzevičius nusi
pirko puikų bungalow Marės 
Dundulienės kaimynystėj. Taip
gi p. Roger turi gražių auksi
nių daiktų krautuvę, prie ker
tės Washinglon gat. ir U.S. 31 
kelio, tik skersai gatvės nuo 
Juozo Karpavičiaus taverno.

liausios mados ąutOmobilių. 
Sako, kad visi Hart’o apylinkės 
farmeriai turi naujus automo
bilius, o kodėl aš negaliu t.irėti. 
žinoma, taip ir reikia.,

Grįžo iš Chicagos;
Feliksas Andriulis, kuris

žiemų dirbo Chicagoje, parva
žiavo namon padėti tėveliams 
dirbti farmoj. Jis jau padarė 
kontraktus su dviejom kenavi- 
mo kompanijomis užauginti a- 
gurku ir pupelių — bynsu, ke-

per

BALTIC STREAM LINE BAR 
įdomiai išpuošta Lietuviška 

Užeiga. Kingsbury Alus. 
Didelis pasirinkimas visokių 

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

S. Zujus, Vedėjas.

Atleidinėja Nepiliečius
Detroite pradeda kratyti 

dirbtuves. Atleisti iš darbų For
do nepikeciai darbininkai. 
Bound Alumiųum irgi atleidi 
Kelis šimtus nepiliečių darbi
ninkų.

Deklamacija: “Supa, supa 
motinėlė kūdikį ant rankų”, iš 
laikraščio, Moterų žinios — Te- 
resa.

Daina: “Dcar Mother”, kvar
tetas, P. Rudis, S. Rudienė, B. 
Masi iauskaitė, C. Masi iau ka>

Vešk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas: '

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina 
Al. Gudaitis, Sav.

Gamina Amuniciją
Detroito kai kurios dirbtuve} 

pradeda dirbti amunicijų. Ma
tomai, rengiasi prie karo.

Reporteris

Paskaita: Onutės Stelmokiu- 
lės skaityta Moterų Seime, “A- 
merikos lietuvių jaunuomenė”. 
Skaitė E. Chesnienė.

Deklamacija: “Pusk, vėjeli, 
nėr plačias i liras”, iš dienraš-

Naujienų Pi nigų
Siuntimo Skyrius

čio, “Naujienos” — Liucija AL 
vikiutė.

Pasveikinimas motinų: Visi 
jaunuoliai, kiekvienas savo mo
tinėlei įteikė pavasario gyvų gė
lių pluokštų, pabučiavo jos vei
delį ir rankeles, ir tuom baigė
si programas — su meile moti
nėlės, su džiaugsmu širdyje,
Kad vaikai jas gerbia.

Programų vedė Marė Dundu
lienė.

DABAR SIUNČIA PINIGUS LIETUVON 
(įskaitant Vilniaus kraštų) 

TIK TELEGRAMOMIS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO. ILLINOIS
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 ryto iki 8 vakaro 
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Rezoliucija.
Duotas įnešimas pasiųsti re

zoliucijų S. V. Prezidentui Roo- 
seveltui ir Michigan valstijos 
kongresmanui, A. J. Engel’ui. 
Rezoliucija skamba taip:

“Mes, grupė farmerių, suside-

T

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus vis u o s e 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda v&tiausias pasaulines žinia*.

NAUJIENOSE ^rite necenzuruotų žinių iš Lietuvos.
NAUJIENŲ prenumerata Amerikoj (be Chicagos) 

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje

NAUJIENOMS—pinigus siųskite Šiuo antrašu:

“NAUJIENOS”
TM

CHICAGO, UUNOIS

io Ripaliaus farmoje, Route 3, 
.lart, Michigan, gegužės 11 d., 
1940 m. pagerbimui Motinų 
Dienos, laike programo prisi
minėm apie šiandien einantį 
karų Europoje ir apie padėtį 
motinų, kurių sūnus jau sumo
bilizuoti įvairių šalių armijose, 
užmušinėja vieni kitus, vienbal
siai nutarėme pasmerkti šį gro- 
biškų karų kaipo pražūtingų 
žmonijai, nešantį sunaikinimų 
ir vargų neturtingos kliasos 
žmonėms. Prašome jumis dar
buotis prieš pastangas norin
čias įtraukti musų kraštų į ka
rą-”

Po tam buvo- išrinkta komi
sija parašyti rezoliucijų anglų 
kalboje ir pasiųsti ten kur rei
kia. Į komisijų paskirti šie as
menys. J. Kraus, C. Matulienė, 
D. Andriulienė ir Marė Dundu
lienė.

Užbaigę šį dalykų, sėdome 
apie stalus valgyti skanios 
karienės ir linksminomės 
vėlyvam vakarui.

va
iki

Kažkoks vienišas paukštis sukliko.
Cit, cit, naktis tyliai nužengė žemėn.
Nuramino motutė paukšte.į.

Amen.
Nuriedėjo žvaigždė. Gal paklydusi.
Žaibu perrėžė tamsių mėlynę, 
Ir pradingo kažkur begalybėje...

’ Amen.
O po kryžium senutė suklupusi.
Jau ir jos dienos baigiasi, vakars ateini.
“Daug suklydau, nebausk, Viešpalie...

Amen.”
Trys kryželiai, trys kūdikiai žemėje.
Jau visų užmiršti, bet ji atmena.
Gal būt buvę senatvėje parama...

Amen.
Simus — ieško laimės už marių.
Gal varge? Bet užmiršo jų senų ..
Nematys jo daugiau. Krinta ašara...

Amen.
Gi dukrelė — šviesus spindulys jos gyvenimo — 
Užu latro... Kaip padėt? — Neįmanoma.
Vargs vargelį per amžių. Dieve, Dieve...

Amen.
• . . . ?

Ir toks visas gyvenimas — vienas kryžius...
“Viešpatie, ar priimsi į dangiškų namų...
Jau gana man keliauti šioj žemėje..

Amen.”

MENO ŽINIOS
Tvarko MIKAS ŠILEIKIS

šeinių į Vidukle, grįždamas 
iš savo tėvo laidotuvių, lenk
damas kitų motociklų ir pate
kęs į provėžę, užsimušė kun. 
Jankevičius, vienintelis Lietu
voje 'kunigas, baigęs meno mo
kyklą ir jau pasižymėjęs ga
bus dailininkas, sukūręs daug 
gerų paveikslų, kurių ne vie
nas puošia bažnyčių altorius.

Muziejus Gedimino 
Pilyje.

VILNIUS. — VGF iniciaty
va Gedimino • pilies bokšte, 
Vilniuje netrukus manoma į- 
rcngli Vilniaus vadavimo mu
ziejų, kuriame butų sudėti vi- 
>i su kovomis dėl Vilniaus, su
siję eksponatai.

Reikalauja 
Atlyginimo 
Ui Nuostolius

Buvęs Varšuvoje Amerikos 
ambasadorius Biddles parei
kalavo, kad Jungtinės Vaisii- 
jos atlygintų jam $243,361 už 
padarytus jam nuostolius. 
Tiek buvę verti jo supirkti pa
veikslai ir namų rakandai, 
kuriuos sunaikino vokiečių or
laivių bombos. Reikalavimas 
yra paduotas Kongresui. “K.”

wide audience- 
give voice to the 

America—Ainer- 
hope for world

Naujos 
Meno Parodos

Maurice de 
i Vlaminck’o 
dailės paroda

Quest meno galerija, 810 N. 
Michigan avė., rodo praneuzų- 
belgu dailininko Maurice de i c
Vlaminck’o kurvbų. šis daili- 

Society of ninkas yra pasižymėjęs savo 
. Stevens audringais vietovaizdžiais, 

daugumoje, kaimo vaizdais. Jo 
Ikūryba skiriasi nuo kitų pran- 
.euzų modernistų tuo, kad jis 

Šitame skaičiuje pje§ja 8U nepaprastu įkvėpi- 
atsitiko, kad sveęiai pas jų ne-j parodoj e dalyvaujančių kolc-^mu ir su dideliu papras- 
atvažiuoja. Tur būt praeitų va-(gų, turi garbės būti jų ^arPe|tumu ir lengvumu, nevartoda-

pa-
Geriausia metuose 
dailės paroda

The All-Illinois F * 
the Fine Arts, Ine. ! 
viešbutyje dabar rodo savo 
draugijos narių kurinius, viso

lelų tūkstančių bušelių.
Vištos ir Vištukai.

Ponia Vasiliauskiene jau 
sveiko ir jau ruošiasi auginti
vištukus — apie) 300. Sako, už
teks alostogininkams.

Marė Dundulienė pirmiausia 
pardėjo auginti yištukus, kovo 
mėnesį, ir jau dabar patys gar- 292 eksponatus, įvairiuose me-1 
džiausi kepimui. Tik kažin kas dilimuose.

sąrą persivalgė, ,(tai šiemet ne
benori nei matyti. O kad atva
žiuotų ir paragautų, sakytų, 
kad šiemet dar gardesnį.

Ponia Masijauskįęnė dau
giausia vištukų augina — apie 
500 ar daugiau. Jai ir reikia. 
Matote, ji turi gražių dukterį, 
lai ir svečių nepritrūksta.

Marė Dundulienė

ir šio skyriaus tvarkytojas su 
dviem kuriniais.

a;mas šepečio. Koloritas, tiesa, 
niūrokas, bet tuo pačiu kartu

Paroda truks ligi rugpiučio1 individualus, laisvas nuo įtakų

ir ‘Meno Žinių” 
bendradarbio Arėjo 
poezijos, parašytos

bus ir kiekvieno 
biografinių žinių.

Amerikos poezijos 
antologija
vardu “The Poetic Voice of 
America, 1940” (su įrašu: “A 
collcction of poems by pre- 
sent-day writers whose work 
deserves a 
These poets 
thoughts of 
ica the lašt
peace”), išeisianti birželio mė
nesį, turės 
nuolatinio 
Vitkausko 
angliškai.

Knygoje 
autoriaus
(Leidėju žodžiai: “This book 
is a inaiiifcstalion df’ftie vigor- 
ous blossoming of cultural 
America. It represents one of 
the finest things of which this 
country is capable. What it 
stands for is a beacon for all 
the world”).

Skubus patarnavimas
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertai Beer Coil Valytojai.
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemlock 7407
CHICAGO.

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

i

ir Jerome J- Klap-

dažų tapyboje ran- 
kuriuos eksponatus

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
\ UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namu savi

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

NAMŲ NUO

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

NAUJIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVIOIŲ 
1739 S. Halsted St

RaštlnS atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 8 ryto iki 1 vah popiet 

%—

Skelbimai. Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad 
yra

31 d. Įžanga laisva. Trečias 
aukštas. Ten pat galima gauti 
ir parodos katalogų nemoka
mai.

Galima sakyti, ši paroda lai
ke metų bus geriausia šios me
nininkų drauguos dailės . pa
roda. Ji jau trečia, o rudenį 
bus rengiama ketvirta, nes jau 
tokia draugijos tvarka. Džiuri 
komisija susidėjo iš sekamų 
menininkų: Adam E. ,A1- 
bright, Eleanor Jcwett, Robert 
P. Kilbcrt 
ka.

Aliejaus 
daine kai
ypatingesnius tuo, kad jie dau
giau ar mažiau išsiskiria iš 
kitų gerų kurinių, atseit: E. 
Bargelt p. O’Shea portretas, 
Arno Bretsnydcr — ‘‘Maine 
coasl”. A. Richard Chase — 
“Northern Wisconsin”. Julia 
S. Griffin —“A Rockfort St.” 
R. W. Newall—“Autumn Pea
ce”. Dale Nichols — “Repais”. 
Vict. Noyes — “Homestead”- 
W. Parke —“Winter Dust”. 
Tunis Ponsen -— “A Caspe 
Coast Scene”. Minnie Warner 
—“Lilacs.”

Vandens dažuose pasižymi 
sekami men.: Rbt. E. Esbensen 
—“Main St.” V. B. Herbert — 
“This Quiet Snow”. Lydia D. 
Pohl—“Old Bryant Home” ir 
'‘The River Trail”. A. A. Zak- 
haroff —- “Russian Church”. 
Toliau seka mišri grafika, 
foto ir skulptūra.

Premijas gavo Jerome Klap- 
ka už aliejaus dažų gurinį 
vardų: “Taxco” ir už vandens 
dažų piešinį premijų gavo Do- 
nald Mills už “Lingering 
Snow.”

pačius Naujienos 
naudingos.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*

ir žavingas. Pavyzdžiui kad ir 
toks kūrinys kaip “Rue de vil- 
lage sous la neige (Kaimo gat
ve žiemų). Ne tik natūralūs, 
bet ir puikiausi tonai, kų pei
liu piešiant sunku atsiekli. 
Kiti jo kuriniai yra verti ne 
mažesnio dėmesio ir pasižavė- 
sio, atseit: “Barricrc de la 
ferme” (kaimelio vartai); “La 
meulc” (Iriobos ūkyje); “Rou
te de la ferme (kelias per kai
mų); “Nalure morte au pain” 
(duona), ir vaza su gėlėmis.

Kiekvienas jo kūrinys vaiz-

audringų dramingumų, spar
čiai bėgančius debesis ir vėjo 
lenkiamus medžius. Visuomet 
stiprus kontrastas tarp šviesų 
ir šešėlių. Kurinius jis pasirašo

Lorskio skulptūra 
—į Californiją

Tretyakov meno galerijoj, 
673 N. Michigan avė. vakar 
užsidarė Boris Lovet-Lorskio 
skulptūros darbų paroda. .Bu
vo geriausia skulptūros paro
da Chicagoje, kokios per daug 
metų šis miestas nebuvo ma
tęs. Ji bus perkelta į Califor- 
nijų.

Lorskis yra Lietuvoj gimęs 
rusas. Jis yra didingas, Ame
rikoj gyvenąs, skulptorius. Jo 
menas prilygsta tik 
siems skulptoriams, 
tas, kad jis dirba iš 
marmuro, metalo • ir 
medžiagų statulas ir

didie-
Įdomu 

visokio 
medžio 
biustus.

Net vulkano lavą vartoja.

Užsimušė Menininkas 
Kunigas

d.KAUNAS. — Gegužės 3 
važiuodamas motocikliu iš Ra-

Pakviestas i 
universitetą

C. J. Bulliet, Chicago Daily 
News meno žinių tvarkytojas- 
kritikas, buvo pakviestas į Ca- 
lifornijos universitetų paskai
tų skaityti. Jis parašė daug 
gerų knygų meno klausimais. 
Jo vietų kol kas užima Edan 
Wright. antikvaro skyriaus 
tvarkytojas.

153 ir 154 numeriai
The All-Illinois Society of the 

Fine Arts parodoje 
Stevens viešbutyje.

Smėlio krantas. Mičiganas. 
Debesėliai ir dangus.— 
M. šileikio darbas, (menas);— 
Kitas , vaizdas: Du krantus 
medžių spalvos padabinę, 
dažo srovę sidabrinę...

Palitra Teptukaitė.

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, UL

GERB. Naujieną įkaityto
jo* ir įkaitytojo! praiomi 
pirkinių reikalai* eiti į 
tat krautuve*, kuriat 
tkelbiati Naujienoje.
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Diena Iš Dianos
čeledinų, 
Avė.

Linkiu
laimingo

A

APSIVEDA AL SHEMETT 
MATILDA ZELNIS

Rytoj įvyksta vestuvės chi- 
cagiečiams gerai žinomo akor
deonisto Al Sheiuelto, ir p lės 
Matikio,s Zelnis, iš DeKalb, IU.

Vestuvių iškilmės įvyks Fim 
nish Hali salėje, North llth 
street, DeKalbe, kur biz
nieriai pp. Frank Shemettai,. 
jaunojo tėvai, vienu laiku gy
veno. Jaunosios tėvai, 
niai yra gerai žinomi 
sto lietuviai ir gyvena 
M ark et street.

pp. Zel- 
to mie- 

ad. 1143

prasidėsVestuvių iškilmės 
apie 3 vai. po pietų, Jaunavede 
žiama šia proga linkiu laimin
go. ir malonaus gyvenimo.

V RA

ŠAUNIOS 
VESTUVĖS

Gegužės 25-tą d. suskambė
jo vestuvių varpai ir meilės 
dievaitis Amūras pervėrė vyly- 
čia 2 jaunas šird.s būtent —* 
Walter Ragausko ir Barboros 
čeledinas.

šie jauni žmonės tapo am
žinai surišti vedybiniam gyve
nimui. Vestuvių pokily dalyva
vo daug gimimų ir draugų, ku
rių pravardžių aš negalėsiu su
žymėti, ne.s 
tos. Pakibs 
svetainėje, 
na\v Avė.

užimtų daug vie- 
įvyko J.

4400 So.
Zepalto

Washte-

yra su-Ragauskas 
naujieniečių Jono

Ragauskų, 2611 W.

Walteris 
nūs žymių 
ir Monikos 
43rd Street, o jaunoji Barbora
yra duktė Pov.lo ir Eugenijos

m.

ELENA GESTAUTIENE, 
, t po tėvais.Bąrtušaitė ■ 

Gyveno 833 W. 35th Place
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 29 d., 12:45 vai. ryto, 
1940 m., sulaukus puses amž., 
gimus Tauragės apskr., Gau
rės vaisė., Eičių kaime.

Amerikoj išgyveno 35
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Baltramiejų, dukterį An
geline Slakis, marčią Wandą 
Gestautas, 4 anukus, Juozapą 
ir Joan Gestautus, Norman 
ir Albiną Slakls, giminaičius 
Adomaičių Martušių ir Bal
čiūnų šeimynas ir kitas gimi
nes.

Kūnas - pašarvotas A. M. 
Phillips kopi., 3307 S. Ęitua- 
nica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštad., birželio 1 d., 8:30 v. 
ryto, iš kopi. į šv, Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv Kazimiero kapines

Visi a. a. Elenos Gestautie- 
nės giminės, draugah ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse- ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Vyras, 
Duktė ir kitos Giminės.

Laid. Direkt. A. M. Phillips, 
Tel. YARDS 4908.

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip 

DIDELIŲ KAURŲ 

BARGENAI
Neatsiimta 6x0. Sxl0,0xI2. 0x18,11x10 
Verti nuo $7 iki >00. Ųabar *3 iki 
Nauji 0x9, 8x10. 0x12. 19x18. 1OM|X1« 
Verti >24 iki $80. Dabar >10 iki 

ir aukščiau.
18 0x12 tikrų orlentallų. 80 kitokių 

Mieros 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
1000 Jardų karpetų po 80c Jard Ir aukič. 

200 Naujas Vtjlvet 0x12 >18.80. 
300 Nąująs Wlltons 0x12 >34.80.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI.

8208-10 S. RACIN®—*Dtenomi», 3 vakarus 
....... ■■■■.

1-------

11 n F! B Gėlės Myliotiems.
P ! A Vestuvėms, Bau-

GĖLININKAS “““
4180 Archer Avenuę

Phone LAFAYETTE 5808

MunČiaih Gėles 
Telegramų | 

Vitpa Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKA9
Gėlės Vestuvėms. Bankletams 

hr Pagrabams
3316 Halsted Street

Tek YARDS 7308

4425 So. Fairfięld

REIKALINGA MERGINA NAMŲ 
darbui ant vietos gyventi, 3 suau
gę žmonės, nėra virimo, geri na
mai. 3350 W. Roosevelt Road, Tel. 
Nevada 5578.

REIKALINGĄ MERGINA prie 
namų darbo, mažas apartmentas, 
geri namai — $6 ar $7.00 savaitei. 
Tel. Irving 8324.

MERGINA BENDRAM ruošos 
darbui, savas kambarys, trys suau
gę, virti nereikia, geras mokestis. 
Dissen, 1234 Independence Blvd.

REIKALINGĄ MERGINA prie 
namų darbo, ant vietos gyveni
mas. Butų geistina, kad mokėtų 
gaminti valgį. $12.00 savaitei, šau
kite Riversidc 5150.

jauną j ai porai ilgo, ir 
gyvenimo.

Steponas.

In
Memoriam

Gegužės 18-tą d. mirė Palio- 
naris Walančiunas sulaukęs 33- 
jų metų amžiaus. Velionis buvo 
palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse geg. 22-rą d. Laidotuvės 
buvo skaitlingos ir iškilmingos. 
Velionis paliko didžiausiam nu
budime jauną žmoną Emilie 
(Aųkšlkalnaitę) ir dukterį Lo
relei, lik 16-kos menesių am
žiaus.

Aš nuo savęs reiškiu giliausią 
užuojautą šioj liūdnoj valam 
doj mano ypatiškiems dram 
4ams Benediktui ir Antaninai 
vValanęiunams ir Aukštkalnių
Šeimynai.

Pasilikę budį tėvai ir giminės 
Išreiškia didžiausią padėką vi* 
denis dalyvavusiems šermenyse 
»r laidotuvėse

—Steponas Narkis

Išsiėmė Leidimus
/ edyboms

(Chicagoj)
Paul Panas, 29, su May Stat-

Rus, 25
Frank “Simon, 35, su Elaine

Daum, 23
Russell Emch, 29, su Fran-

ces Petraitis, 27
Edmund Ligman, 25, su Elea-

nor Jur, 23
Fe!ix Mitchell, 33, su Ann 

Bobkus, 28
Henry Eck, 24, su Stella Gas

paras, 22
Allan Nelsson, 28, su Leono

ra Monejkc- 23
Paul Simon, 25, su Josephine

Bargaila, 26
Ervin Wilke, 22, su Antoi-

nette Posko, 22
Joseph Twardoski,

Stella Malinauskas, 21
Stanley Sak, 21, su

Kaeeviee, 21
Frank Rosecky, £2, su

Vaškus, 29
Charles Niprikas,

sephine Cariate, 21
Walter Biela, 36,

Walkus, 25
Raiph Ilian, 30,

Stone, 24

Reikalauja
TVrskirij

Wiliiam Frank 
Frank

19

23, su
J

Helen

Helen

su Jo-

su

su

nuo

Gavo
’ rskiras
Catherine Tamošaitis

Joseph Tamošaitis
Valeria’ Karpiel

Karpiel
Helen Walsh

Walsh
Eleanor Simon

Simon

Jenuie

Lillian

Ann

nuo

nuo Joseph

nuo Charles

nuo Louis

ADOLPHAS ŠIRVINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 27 d., 1940 m., sulau
kęs pusės amž., gimęs Lietu
voje, Raseinių apskr., šauku- 
tų parap., Valatkiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

brolį Stanislovą, 5 pusbrolius: 
Antaną įr brolienę Oną Kund
rotus, Juozapą ir brolienę A- 
polioniją Kundrotus ir jų šei
mas, Kazimierą, Aleksandrą 
ir Stanislovą Valaičius ir ki
tas gimines.

Priklausė prie Teisybės My-, 
lėtoj ų Dr-jos..

Kūnas pašarvotas Antano 
M- Phillips kopi., 3307 Litu- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
šeštad., birželio 1 d., 9 vai. 
ryto iš kopi. į šv. Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Adolpho Šįryins- 
ko giminės, draugai ir pažįs- 

.tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Brolis, 
Pusbroliai, Brolienės ir gim, 

Laid. Direkt. Ant. M. Phil- 
. Tel. YARDS 4908.

Neužilgo, pradedant birželio 21 d. iki rugpjūčio 2 d., minios seks arklių lenktynes 
Chicagos Arlington ir Wasbington arklių lenktynių parkuose. Beveik milijonas dolerių 
per tą laiką bus išdalinta dovanomis arklių savininkams, bet milijonai daugiau pereis iš 
vienų į kitų lažybininkų rankas. Kairėje yra John D. Allen, pirmininkas Arlington Par
ko. Dešinėje, Wallcr L. Grcgory, Washington parko pirmininkas. Minia yra atvaizduota 
Arlington Parke.

♦■h .*?

Piknikai, Piknikai, 
Piknikai

SUSIRINKIMAI

11-to Wardo demokratei

Piknikas Puikiai 
Pavyko

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

CLASSIFIED ADS

BENDRAM RUOŠOS DARBUI, 
20 iki 30 metų amžiaus, angliškai 
kalbanti, patyrusi virimas papras
tas, lengvas skalbimas, vienas mo
kyklinis vaikas, savas kambarys, 
hudymas, $8 iki $10. Ravensvvood 
7656.

REIKALINGA MERGINA TAR
PE 25 ir 35 metų amžiaus dėl abel- 
no namų darbo, kuri mol/a virti, 
nėra skalbimo, 2 vaikučiai, gyve
nimas ant vietos. $7.00 savaitei. 
Tel. Berkshire 7672. 2446 N. Me- 
nard St.

REIKALINGĄ operatorių, single 
needle mašinos, patyrusių prie mo
terų ir vaikučių medvilninių aprė- 
dų. Illinois Garment Co., 1219 W. 
Van Buren.

2

REAL ESTATE FOR SALE
Namaį-žemė_ F ar daviniui

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
BARGENUS

Po 6 flatus namai nuo $5250. Po 
flatus nuo $3000.
A. C. ĘRICKSON, State 3800

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
namas, 2 karų garažas, trys 30 pė
dų lotai. 8648 Parkside Avė., Oąk 
Lawn, III.

ŠIOS DIENOS SPECIALAS
Kampas Richmond ir 66 gat., 6 

kambarių aukštos klasės mūrinis 
bungalow, 3 karų mūrinis garažas, 
lotas 30x125 pėdų. Savininkas pats 
parduos. Dėl informacijų šaukti 
Republic 3714.

BRIGHTON PARK SPECIALAS
Kampas 45 ir Talman Avė. Krau

tuvė ir 3—4 kambarių flatas, karš
tu vandeniu šildomi, 2 karų gara
žas. Savininkas išvažiuoja, atiduos 
aukos kaina.

Artesian Avė. arti 71 gat. tik 
$6500 už aukštos klasės 6 kambarių 
mūrinį bungalow, 
šildomas, 2 karų 
45x125, terminais, 
likusią mėnesiniai

Dėl informacijų 
Jurjevich.

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

karštu vandeniu 
garažas, lotas 
$1500 pinigais, 

iki išmokėsi, 
pasimatyti su F.

MARQUETTE PARKE bizniavas 
namas, 5 flatų ir krautuvė, mūri
nis. Lafayette 3525.

11-to Wardo Lietuvių Demo
kratų Organizacija laikys savo 
6-tą metinį pikniką sekmadienį, 
birželio 2 dieną. Piknikas pra
sidės 10 valandą ryto ir tęsis 
iki vėlybam vakarui.

Pikniko vieta Liberty Parke 
(buvusiam Dambrausko darže) 
Willow Springs Road ir 83rd 
Street. ,

' Visi ('liicagds •lietusiai jau ži
no, kad 11-to Wardo Lietuvių 
Demokratų Organizacija visa
dos surengia savo piknikus pil-

nų. Todėl ir šis piknikas pasi
žymės įvairumu visokių dainų, 
žaismių ir juokų. Kas tik turė
site liuoso laiko, esate širdingai 
kviečiami atvykti į musų pik
niką praleisti keletą valandų 
tyrame ore, gražiai pasilinks-

Organizacijos nariai ir sve
čiai, kurie neturi savo automo
bilių, esate prašomi susirinkti 
apie 10 vai. ryto prie p. Prano 
Gudo krautuvės, 33rd S t. ir 
Lituanica Avė., kur lauks jūsų 
Victor Bagdono trokas ir visus 
nemokamai nuveš į daržą ir 
parveš.

Širdingai kviečia visus lietu
vius, 11-to Wardo Lietuvių De
mokratų Organizacijos

Valdyba.
Palaimintos Lietuvos Dr-ja

• rengiasi piknikui
t

Kaip teko nugirsti, nariai 
Draugijos Palaiminįos Lietuvos 
stropiai rengiasi prie savo pik
niko, kuris įvyksta birželio 
(June) 9 d., Kubiliaus darže,

Šiai senai draugijai priklau
so daug lietuvių biznierių "ir 
šiaip rimtų ir linksmų žmo
nių, tad ir tos draugijos pikni
kai būna labai turiningi ir la
bai linksmi. Net jau dabar šios 
draugijos nariai, gyveną Brid- 
gęporte, juokaudami tarpusavy 
ginčijasi kam teks piknikui 
skiriamos dovanos, jšlaimėjį- 
mab Jų bus gana daug. Sako
ma prizų bus visokių, cash, dė
žėse, bonkose, sausų ir šlapių, 
etc.

Rašantis šią žinutę irgi tikisi 
šį tą laimėti. Jei ne pats laimė
ti, tai kito laimikio paragauti. 
Pornai taip buvo, šįmet bus ne 
kitaip. Musų draugijas laim^ 
tpjai yra geraširdžiai. Tamsta 
įrgi ten bukitę ir persitikrinki
te.

Susirinko Daug Svečių

Pereitą sekmadienį žalgarie- 
čių kliubo ‘ pavasarinis pikni
kas, kurisi įvyko Spaičio darže, 
buvo linksmas ir gyvas.

Žagariečilj' dainos skambėjo 
per visą dieną. Jos nutilo tik 
vėlai vakare, žagarietės dai
nininkės neSrkupėjo daug gra
žių daineliipipadainuoti.

Žagaricčių išvažiavinl'ai"1 Vi
sados yrd irikšmi, dėlto, kad 
pas juos yra daug įvairumo ir 
patys . žagatiečiai yra labai 
draugiški ir svetingi žmonės.

Muzika, "po vadovybe Vale
rijono Yebibiiskio (Juoduščio) 
taipgi teikė daug linksmumo. 
Jaunieji ir suaugusieji šoko 
įvairių įvairiausius šokilis.

Gaspadinės pp. Bitinienė, 
Petrienė, ir jų pagelbininkės 
gamino skanių pietų ir soti
no svetelius. Ponia Stonaitie- 
nė iš Rosekindo prikepus at
vežė skanių su lašinukais ]>y- 
ragaičių. Tik valgyk ir norėk.

bufeto p. Butvilas su 
pagelbininkais vaišino 

su skaniais geri
n

tai

KRUOPIŠKIŲ PROGRES. KLU
BO narių mėn. • susirinkimas įvyks 
šeštad., birželio 1 d., 8 vai. vak. 
5017 Cullom avė. Visi atsilankykite, 
turim svarbių reikalų aptarti.

—V. čepulevičius, rašt.
JONISTŲ ORDENO narių mė

nesinis susirinkimas įvyks šįvakar 
7:30 vai. Ordeno arkyvo bute, 248 
W. 63rd st. šiame Ord-eno susirin
kime privalo dalyvauti visi nariai, 
nes bus patvarkoma svarbus orga
nizacijos reikalai. Vienas iš tų svar
biausių bus statuto priėmimas ir 
antras, kad tinkamai priruošti jo
ninių vakarą, kurs įvyks birželio 
(June) 22-rą, 7:00 vai. vakaro, 814 
W. 33rd St. širdingai visus na
rius kviečia susirinkimo Taryba:

VVilliam Adams, Frank Žičkus,
\ Ark. S. A. Geniotis.

LIETUVIŲ ' KEISTUČIO PAŠ. 
KLUBO • pl’ieš-pusmetinis susirinki
mas įvyks, birželio 2 d., Hollytvood 
svet., 2417 
Malonėkite 
priimamos

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS EXPERTAS 
elektrišinas prie namų darbų — 
senų ir naujų. Atsiliepkite laišku. 
Box 2363— 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI NAMAS, tinka 
ruimingauzei, prie Halsted gat. 
Kaina $1500, kreiptis 1703 South 
Halsted St.

PARTNEKS VVANTED 
Reikia Partnerių

PAIEŠKAU prisidėt už partnerį 
su pinigais ir darbu prie lunch, 
sandvvicn, hamburger ir kitų val
gomų produktų. Arba kokį kitą 
biznį. Turėt-Ar—Norėt-Naujai užsi
dėt? Rašyk Box 2361, 1739 So. Hal- 
sted Street, Chicago, III.

PARDAVIMUI PRIEINAMAI iš 
priežasties ligos geras tavernas su 
fikčeriais ir staku. 4 kambariai už
pakaly gyvenimui. 2301 So. Leavitt 
St. Seeley 1742.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

W. 43rd St. 12 vai. d. 
atsilankyti. Duoklės buš 
nuo 11 vai. ryto.
—Helen Chapas, rast.

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos

1940 Metams

FURN1SHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

GRAŽUS ŠVIESUS kambarys, šu 
visais patogumais dėl vaikino ar 
merginos, gali pasigaminti ir valgi 

7130 So. Maplewood Avė.

80 AKRŲ FARMA, Phillips, Wis.; 
20 gyvulių, visos mašinos, 30 ąkrų 
dirbamos, likusi ganykla ir med
žiai. 5 kambarių namas ir kiti geri 
budinkai. Parduosiu arba mainysiu 
į miesto namą. Rašykite JOHN 
KOVALIK, 6240 So. Kedzie Avė. 
Tel. Hemlock 2437.

savo 
svetelius 
mais, bet Jas gėrimas, kurį 
J. Keturakis padovanojo, 
buvo už visus skaniausias.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALP. 
išdubo Valdyba 1940 me
tams: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, 2857 So. Emcrald Avė.; J. 
btul—Vice-pirm., 2453 W. 45th 
riace; rieien Chapas—Pro t. rašt., 
44U3 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Fin. rast., 4301 Archer Avė.; 
J. Skeberdyte—Kontr. rašt., 3215 
W. 64th Pi.; N. Viršilienė — Iž
do glob., 3435 So. Wallace St.; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
Califorma Avė.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 46.45 S. Ashland Avė.

Svečiai B ižuieria i.

piečių biznierių, jų tarpe S. 
Danta, Charles Bell, p. Pauga, 
p. Klimas, iš Cicero Strumilai, 
Dočkai, ir kiti. Malėsi svečių 
iš Indiana Ėarbor, J. žigulis 
su' šeima, p. Pranis su šeima 
ir kiti.

Buvo ir lietus atsilankęs, bet 
tas žagariečių niekados neiš
gąsdiną. Jie yra kantrus žino-, 
nes, Lietuš jų noišvaikė. Jie 
tik tada skirstėsi, kada jau at
ėjo, tamsioji naktelė.

Daba? lauksime kada žaga-> 
pečiai surengs kitą tokį šaunų 
išvažiavimą.

—Žagarietis.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atnige

Jeigu neturį pinigų. kreip
kis į Naujienų špulką,— 

. gausi paskolą ant i,lgų 
metų. iA'

1739 So. Halsted St
CHICAGO. ILL.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakau dai ir Į taisai Parda vi m ui
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.

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.

40 AKERIŲ FARMA su triobę- 
mis, gera žemė, prie gero kelio, 
Michigan valstijoj, Lietuvių kolo
nijoj. Parduosiu pigiai. J. GUDE
LIS, 3341 Evergreen Avė.

BUILDING MATERIAL 
Statybai Materiolas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

Carr-Moody Lumber (Jo. 
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.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4553 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—J. D. 
biman's, 252U W. 70tn St.; Sekre
torius—Vytautas Uznys, 3232 So. 
Emerald Avė.; Iždininkas—Paul 
Petraitis, 812 W. 33rd St.; Fin. 
rašt.—Antanas Rudokas, 4547 So. 
Washtenaw Avė.; Iždo Globėja— 
Julia Petraitienė, 812 W. 33rd St. 
Kliubų susirinkimai atsibuna kas 
3-čią trečiadienį kiekvieno mėne
sio 7:30 vai. vakaro Hollyvvood 
Inn svetainėje, 2417 W. 43rd St.

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

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 

' lagėnas, 7132 So. Racine Avė.;
JNut. rašt. —Walter Pankauskas, 
549 West 18th St.; Kasierius 1 — 
Mikas Bankevičius, 628 W. 18th 
St.; Fin. rašt.—Peter Viršila, 3435 
So. Wallace St,; Kontr. rast. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Kikas, 644 W. 18th St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLIU
BO 15 WARDQ VALDYBA 1940 
METAMS: F. J. Dowiat—pirminin

kas; J. Vajšvila—vice pirm.; J. 
Tarvidas—rėk. sekr.; J. Noreika 
—fin. sekret.; khsos globėjai—D. 
Petrol ir J. Noreika; maršalka— 
J. Częsna; John Gu?a—kasierius.

BUSINESS CUANCES 
Biznio Progos

AUTOS—IRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

Šios Dienos.-Specialai
_  PAS _

CENTRAL AUTO" 
SALES and SERVICE

D, L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1940 METAMS: T. Ja

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicągę, III., tel. Yards 4863; 
j. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Killįs-r-Nut. rašt., 3347 South 
Lituanica Ave„ Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt,, 5328 W. 
23rd PI-, Cicero, III.; A. Bu?ins-

TAVĘRNO KAMPINIO BARGE- 
NAS. Pamatykite ką $8,000 nu
pirks: gerai pastatyta 2 aukštų ply
tinį su didele krautuve ir 4 kam
bariais užpakaly, einančių taverno 
bizniu ir fikčeriais; 4—5 . kambarių 
flatus antram aukšte, furnaso šil
dymas ir 5 kambarių katedž^ už
pakaly, furnasą; rendos $137 į mė
nesį, be skolų, $4,000 įmokėti. Mr. 
Mickevice, Rosain, 5933 So. Hals-1 
ted St. Normai 3678 (didelis pasi
rinkimas kitokių bargenų).

PARDUOSIU TAVERNĄ su vi
sais įrengimais ir laisniu greitai ir 
pigiai, nes savininkas išvažiuoja į 
ligoninę. 6500 S. State St., Tel. 
Wentworth 3643.

’38 DODGE 4 durų sėd.
Radio ir šildytuvas .......... $495

’38 PLYMOUTH Sedan, Radio
ir šildytuvas .................

’37 PLYMOUTH, Sedan.
šildytuvas .......................

’37 DODGE 4 durų Sedan, 
Šildytuvas ................

’36 PLYMOUTH 4 durų, Sedan, 
Šildytuvas ................... $285

’35 DODGE 4 durų, Sedan,
Radio ir šildytuvas .......... $245

’40 PLYMOUTH 4 durų De Luxe
Sedan su šildytuvu. Važiuotas tik 
3000 mylių už dideles santaupas. 
Daug kitų išdirbysčių ir modelių 
pasirinkimui. Įkainuoti $25 ir au
kščiau lengvais išmokėjimais.

3207-9 So. Halsted St.
Tel. VICTORY 1717.

$445

$385
$395

Pardavimui naujos mados taver
no fikčeriai, elektrinis šaldytuvas, 
pigus laisnis ir pigi renda.

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

PARDAVIMUI ROOMING 
SE prie Gąrfield Blvd., 13 
senumo, 23 kambariai—visas 
duotas. Priežastis—apleidžia 
tą. Kreiptis 1739 So. Halsted St., 
Box 2365.

kas—Koptr. rąšt., 3347 So. IJtu- 
anica Avė., Chięago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avę., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W. 35th St.; M. Z. Kadziauskas— 

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

HOU- 
metų 

išren- 
mies-

HNANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos•

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEPERĄL SAVINOS & LOAN 
ASŠOCIĄTJON OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKĄS, Rašt.

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGICIV
Greita Veikla—Geri Terminai

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

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gat'

Garsinkitės “N-nose
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KAIP CHICAGOS LIETUVIAI RUOŠIASI 
SLA 41-mam SEIMUI

Seimas Prasidės Birželio 24; Įvyks 
Trys Parengimai

daryti. Taip motyvavo tari
mus Rengimo Komitetas. Šie 
trys pąrengimai tai svarbiausi 
visiems cbicagiškiams ir kartu 
Seimo delegatams, nes čia 
galėsim susipažinti, pasivai
šinti ir susidraugauti.

Apie detalius šių parengimų 
it4 jų laiko bei vietos bus pra
nešta vėliau.

—K. J. Semaška, 
Apskr. Sekr., 2438 W. 451 h S t.

Štai Didelis 
Persiskyrusių 
Vyrų Laimėjimas
Palengvina Jiems Alimonijos 

Mokėjimus. ;
Per daug metų Illinois valsti

jos perskirų įstatymai buvo la
bai prielankus — persiskyru- 
sioms moterims.

Vienu laiku buvo užėjęs tik
ras perskirų “šturmas”, po ku
rio daugelis vyrų turėjo mokėti 
persiskyrusioms žmonomsi “ali
mony” per visą gyvenimą. Nors 
moteris ištekėdavo kartais už 
antro vyro, pirmasis neturėjo 
teisės nustoti jai mokėjęs.

Tas įstatymas buvo pakeistas 
1933 metais. Bet, kaip greitai 
pataisyti įstatymai pasirodė, 
taip greitai teismai susilaukė 
naujų keblumų.

Jei žmona Apsiveda.
Kadangi aukščiausias teismas 

dar nebuvo padavęs savo nuo
sprendžio, žemesni teismai ne
turėjo užtektinai autoriteto iš
pešti galutiną spremĮimą, nors 
1933 melų įstatymas aiškiai pa
sakė, kad, jeigu moteris yra at
siskyrusi jai ištekėjus už kilo 
vyro “alimony” turi būti sulai
kyta.

Persiskyrę vyrai laimėjo, bet
gi, šių metų balandžio 17 d., 
kada aukščiausias teismas pa
skelbė savo galutiną nusprendi
mą: kad naujas įstatymas bū
tinai įsako teimams panaikinti 
“alimony” mokesčius visuose 
atsitikimuose kur alimonijos 
gavėja vėl išteka, nežiūrint ar 
finansiška padėtis pirmojo vyro 
yra pasikeitus ar ne. Teismas 
pareiškė, kad tokiuose atsitiki
muose, alimonija turi būti pa
naikinta, jeigu ir perskirų) kon
traktas aiškiai pažymėjo, kad 
alimonija bus mokama ir atsi
tikime antro ištekėjimo.

Tai yra didelė permaina kuri 
paliuosuos daug vyrų nuo ali
monijos mokesčių, žinoma, jei
gu persiskyrusieji turėjo vaikų, 
vyras turės mokėti jų užlaiky
mui. Adv. Charles P. Kai

SLA. nariams» bei delega
tams bus svarbu žinoti kaip 
busimas SLA. Seimas bus su
tvarkytas. Prie to, kokie veikė
jai veikia—darbuojasi įvai
riose komisijose.

Našumas darbo priklauso 
tik nuo veiklių komisijų ir jų 
pastangų.

SLA. 6-to Apskričio valdyba 
dirba kontakte su komisijo
mis. kad viskas eitų sėkmin
gai ir kad busimas SLA. 41-as 
Seimas Chicagoje, kuris pra
sidės birželio 24 d., butų sėk
mingas įvairiais parengimais.

Bankieto Komisija.
P-lė E. Mikužiutė, V. Tutiio- 

saitė, Aid. Mikužiutė ir V. 
Faizienė.

Koncerto Komisija.

P-lė G. Zelniutė, K. Liutkus 
ir K. Pocius.
Pikniko-išvažiavimo K o-ši ja.

Brol. A. Zalatorius, K. če- 
pukas, J. Pučkorius, K. P. De- 
vei’5’s ir A. Kuizinas.
Skelbimų-a pargsini m ų K o m-ja'

V. Ambrose, K. Čepu kas ir 
F. Platkauskas.

S pandos-publicily Kom-ja.
K. J. Semaška — lietuvių 

spaudoje, V. Ambrose—radio, 
p-lė E. Mikužiutė — anglų 
spaudoje.

Automobilistų Komiui ja.
V. Ambrose, A. Zalatorius, 

K. Čepukas ir Dr. A. Montvi- 
das. ši komisija pagelbės sei
mo delegatams, kurie beva
žiuodami ir užmiršę trafiko 
patvarkymus ar pikliuvę bė
don, galės kreiptis prie šios 
komisijos. Taipgi bus parūpin
ta ir ‘parking space’ prieina
mesne kaina.

Apgyvendinimo Komisija.
P-ia E. Mockienė, p-ia P. 

Grybienė ir G. Kučinskicnė. 
ši komisija parūpino kamba
rius pas lietuvius ar kitur, 
kuopigiaiisiomis sąlygomis 
rdika’JngĮiems seimo delega
tams.

Informacijos Komisija.
P-lė M. Karaliūtė, p-ia O. 

Ferentienė, Pučkorius, Jr., ir 
Narbutas Jr. ši komisija nuo
latos turės savo stalą ir Seimo 
delegatai užsiregistruos kur 
apsigyvena arba galės kreiptis 
jei norės informacijų apie 
kitą delegatą sužinoti, ir šiaip 
visokias informacijas teiks 
delegatams.
Artistų-Menininkų Komisi ja
P-ia Nora Grigienė, dail. Mi

kas Šileikis ir art. Bernice 
Balickaitė.

Rankdarbių Parodos Km-ja
šios komisijos narės yra pa

čios graždarbio atstovės. Po
nios: Miščikaitienė, Rypkevi- 
čienė, Feizienė, Miller (iš 
Evanstono), Kenutienė ir p-lė 
Miščikaitis.

Čia .daromas viešas praneši
mas, kad visuomenė ir SLA. 
Seimo delegatai iš anksto ži
notų kaip tvarkingai ir nuo
sekliai yra dirbama ir rengia
masi prie Seimo. Visos komi
sijos dirba savo darbą —taip 
ir turi būti.

Šeiminiai parengimai bus 
gražus, svetingi ir vaišingi. Tą 
galima matyti iš sąstato musų 
komisijų.

Seimo Pramogos.
Seįno Riengimo Komitetas 

yra nutaręs surengti koncertą, 
bankietą ir išvažiavimą—viso 
tik tris pramogas. Rimtąi žiū
rint, to užtenka.

Seimo delegatus nėra rei
kalo varginti ir jiems išlaidų

Pašto Darbininkai 
Rengia Licitaciją

Išparduos Nepristatytus 
Siuntinius.

Antradienį ir trečiadienį, bir
želio 4 d. ir 5 d., Chicagos paš
to stotyje, Van Buren ir Canal 
st., įvyks licitacija įvairių da
lykų, kurie, laikui bėgant, su
sirenka ir kurių savininkų ne
galima surasti. Išpardavimas 
yra stoties darbininkų veda
mas.

Įvairumą to išpardavimo ga
lite suprasti iš štai paduotų tik
tai kelių dalykų: 150 vartotų 
kišeninių peilių, elektrikinis 
skustuvas, 35 bonkutės Lorna 
Gay kvepalo, 3 suknės —’42 ir 
48 šaižų, 40 vyriškų marškinių, 
ir t.t.

Išpardavimai tęsis nuo 8:30 
; vai. ryto iki 4:00 vai. po pietų. 
Visus tuos daiklus galima ma
tyti 9-tam aukšte kur išparda- 
vimas (vyks.

i NAUJJENŲ-ACME Tplephoto
BELGIJA. — Nacių kareiviai ieško priešų miestelyje, kuris pasidavė galin

gai vokiečių militarei mašinai. (Iš Berlyno via Clipper New Yorkan).
j.

26 Mokyklos Bus 
Atdaros Per Šia c 

Vasara
Kelios Lietuvių Apylinkėj; 

Mokslas Nemokamas.
Pradedant birželio 24, prasi

dės vasaros terminai dviejose 
Chicagos junior kolegijose, 11 
aukštesnių ir 13 pradinių mo
kyklų.

Lankantieji mokyklas vasa
ros laiku gaus kreditą taip pat 
kaip ir lankant per reguliarį 
terminą. Mokslo valandos bus 
nuo 8 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų. Reiškia, studentai turės 
užtektinai laiko vasaros pasi
linksminimams, o tuo pačiu lai
ku atneš sau naudos.

A

Dvi junior kolegijos, kurios 
bus atdaros yra Herzl, 3711 
Douglas Blvd., ir Wright, 3100 
N. Austin Blvd.

Aukštesnės Mokyklos.
Sekančios aukštesnės mokyk

los l etuvių apgyventose apylin
kėse bus atdaros: Crane, 2245 
W. Jackson blvd.; Englewood, 
6201 Stewart avė.; Ilirsch, 7740 
Ingleside avė.; Lane, 2501 Adi- 
son st.; Lindblom, 6130 S. Wol- 
cott st. ir Tilden, 4747 S. Union 
avė.

Sekančios pradinės mokyklos 
lietuvių apgyventose apylinkėse 
bus atdaros: Douglas, 3200 Ca- 
himet avė.; Lawson, 1256 South 
Roman avė.; Phil Sheridan, 
9035 Escanaba avė. ir Nobel, 
4127 Hirsch avė.

Pabaigė Augštesnę 
Mokyklą

WESTVILLE. — Joe Shapu- 
ra, “Naujienų” išnešiotojas 
Westvillėj, pabaigė augštesnę 
mokyklą ir jau birželio 6 die
ną turės “graduation”.

Manome, kad Westvillės lie
tuviai šio vyruko darbavimąsį 
įvertins.

Joe Shapuro dar pradinėj 
mokykloje pradėjo išnešioti 
“Naujienas” ir tikimės, kad 
pabaigęs aukštesnę mokyklą 
nesustos dirbęs.

Linkime jam geriausios klo
ties jo tolimesnėse darbuose.

“Naujienų” Cirkuliacijos 
Skyrius.

- - ■ *

Šiandien Paskutinė 
Diena Mokėti Tak
sus Be Bausmės

Jeigu dar neužsimokėjote 
taksų, būtinai padarykite tai 
šiandieną. Rytoj jau bus užde
dama bausmė vieno nuošimčio.

šįmet mažiau taksų surink
ta negu pernai, nors iki tre
čiadienio daugiau kaip 33 mi
lijonus dolerių jau buvo sumo
kėta.
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Jeigu jus jaučiate patrauki
mą praleisti vakarą “hrldž ų” 
lošiant — ar “pokerį” — būti
nai pamatykite “Alias the 
Deacon”, OrientaI teatre, arba 
vietiniame teatre, kada šis vei
kalas apleis didmiestį. Bob 
Burns’ui tenka lošti “nekalto’ 
dievobaimingo žmogelio rolę, 
kuris iš tikro yra kortų eksper
tas ir, taip sakant, “nušukuoja” 
visus tuos, kurie mėgina jo ne
žinojimu pasinaudoti.

O kad dar “stebuklingesniu” 
triksų pamačius, '1 Nepraleiskite 
“Edison the Man”, su Spencer 
Tracy, Bita Johnson, Lynne 
Overman ir Charles Coburn. 
Teks atsukti J atgal istorijos 
laikrodį it stebėtis tokiais ne
tikėtais išradimais^ kaip elektros 
šviesa, kalbančiu gramofonu — 
neminint Edisono sunkią už
duotį publiką pertikrinti, kad 
čia tikri pagerinimai, progre
sas, o ne vien nion’ai. Lošimas 
puikiai vykęs. Rasit vertu užei
ti šią savaitę į United Art;sts 
teatrą ir pilniau įvertinsite kas
dieninius musų parankumus.

“Visi pagal savo skonį”, tarė 
senutė bučiuodama žalmargę 
karvę — tai ir mieste šią savai
tę galima ir “mūvės” pasirinkti 
pagal skonį. Jeigu šunes, maži 
berniukai ir jų tėveliai jumis 
įdomauja, jums patariu pama
tyti “The Biscuit Eater”, su Bil 
lly Lee, Cordell Nickman, He- 
lene Millard ir Richard Lane, 
Apollo teatre. Veikalo tema, 
Billy Lee’o meilė savo šuniui — 
kuris yra neišmokinamas — ir 
jo tėvelioi pasiryžimas padary
ti gyvenimą iš šunų treniravi
mo. Gražiai sutvarkytas veika,- 
liukas.

šiandien pradės rodyti “Lil- 
lian Russell’” Chicagos teatre, 
.su Alice Faye, Edvvard Arnold, 
Don Ameche ir ■ Alexander 
Moore. Taipgi OrientaI teatras 
supažindins publiką su dar ki
ta gražuole “Irene”, .? su Anna 
Neagle ir Ray Milland, ir pui
kiais šokiais bei viliojančia mu
zika. O vien rytoj bus galima 
p-lę Neagle matytį ypatiškai šo
kant tuos pačius lipksmus vab 
cus kaip ir muvėsC.

S. Viliutė.

PALANGA' Statistika ro
do, ka;l Palangoje‘ vasarotojų 
kasmet tebepriauga. 1933 m. 
Palangoje vasarojo' 3,704 pilie
čiai ir 82 svetimšaliai, 1934 m. 
3,913 pil. ir 343 svetimš., 1935 
m. 4,063 pil. ir 179 svet., 1£33 
m. (L890 pil. ir 220 sv., 1937 
m^W255 pil. ir 322 svet., 1939 
m; 9,045 pil. ir 136 svetimša
liai. Gyventojų (nuolatinių fa
langoje yra jau daugiau kaip 
3,000 žmonių.

Chicagos Gyventojų 
Skaičius Padidėjo 
23,000-čiais
Kaip Augo Chicagos Miestas.

Iš 1940 metų cenzo rezultatų 
pasirodo, kad per paskutinį de
šimtmetį Chicagos gyventojų 
skaičius padidėjo 23,000-čiais, 
iki 3,400,000.

Ta skaitlinė apima gyvento
jus, gyvenančius tiktai Chica
gos miesto ribose, o ne prie
miesčiuose ir neinkorporuotose 
vietose Chicagos pašonėj.

Gyventojų skaičiaus padidėji
mas paskutiniam dešimtmetyj 
buvo mažiausias Chicagos isto
rijoj. Praeityj jų skaičius aug
davo šuoliais, po 200,000—500,- 
000 ir daugiau kas dešimts me
tų.

Kaip augo Chicagos miestas 
parodo žemiau paduotos skait
lines, paimtos iš įvairių cenzo 
knygų:

1840 ■ ........ . 4,470
1850 .......  29,963
1860 .... ...... 109,260
1870 ........... 298,977
1880 ........... 503,185
1890 ........... 1,099,850
1900 .......  1,698,575
1910 ........... 2,185,283
1920 ........... 2,701,705
1930 ..... <.... 3,376,438
1940 ........... 3,400,600

Čekai Registruos 
Tautiečius Visoj 
Amerikoj

Per visą birželio mėnesį če
kai ves vajų užregistruoti Če
koslovakijos piliečius ir pabė
gėlius Amerikoje, kurie sutin
ka remti čekų valdžią, kuri da
bar randasi Franci joj e ir kuri 
yra vedama prezidento Edouard 
Beneš.

Chicagoje, čekų konsulas, 
Antonin Holy, atidarė regis
tracijos raštinę adr. 330 South 
Wells st.

Jau Prasideda 
Grant Park 
Koncertai

Pirmas Rytoj Vakare
Pirmas 1940 sezono Grant 

Park koncertas įvyksta rytoj 
vakare. Programą išpildys Chi
cagos Simfonijos orkestras, po 
vadovybe jauno kompozito
riaus, Davld Van Vactor.

šie koncertai yra rengiami 
pastangomis parkų administra
cijos ir muzikantų federacijos. 
Šįmet koncertai prasideda pil
ną mėnesį anksčiau negu ki
tais metais, nes per b'rželio 
mėnesį mokyklų taryba ir mo
kyklų muzikalūs organizacijos 
programuose dalyvaus.

Antroji dalis rytojaus pro
gramų bus atlikta Marshall 
High School orkestro.

Halsted Street 
Pavojingiausia 
Gatvė Chicagoj

Ashland Archer — Antroj, 
Trečioj Vietoj

Chicagos Saugumo Komisija 
skelbia, kad automobilių nelai
mių atžvilgių Halsted yra pa
vojingiausia gatvė Chicagoj. 
Nuo sausio 1 iki gegužės pir
mos š toj gatvėj automobiliai 
užmušė 10 žmonių.

Ashland stovi antroj vietoj 
su 9 mirtimis, Archer ir Roo- 
sevelt trečioj — su 7-iomis mir
timis.

e Prie 27-tos ir Kedzie au
tomobilis vakar užmušė 56 me
tų chicag etį Fred Meystrik, 
nuo 2630 S. Christiana avė.

Užpuolė Jauną 
Motiną Namuose

Vernon Douglas, 22 metų 
amžiaus negras yra Woodlawn 
policijos nuovadoje, kaltinamas 
įsiveržimu į namus Mrs. Janet 
Jenson, 25 metų, 6417 Drexel 
blvd., anksti trečiadienio rytą 
ir jos išgčdinimu.

Mrs. Janet Jenson, kuri yra 
motina 20 mėnes'ų amžiaus 
kūdikio, pasakė policijai, kad 
trečiadienio rytą ji pabudo ir 
rado negrą prie jos lovos. Jos 
vyro, kuris yra trokų draive- 
ris, nebuvo namie. Ji norėjus 
šauktis pagelbos, bet negras 
grąsino ją revolveriu ir ji tu
rėjo tylėti.

Jam pabėgus, moteriškė pa
šaukė policiją, kuri trumpu lai
ku suareštavo Vernon Douglas 
jojo kambaryj, 359 E. 60 st. 
Mrs. Jenson buvo nugabenta Į 
Woodlawn ligoninę.

Šitų Tikiėtų 
Nesibijokite, Jų 
Net Prašykite!
Pelnas Našlėms ir Našlaitėms.

. Kiekvienas automobilio vai
ruotojas stengiasi, kiek galima, 
išsisukti nuo tikieto už pergrei- 
tą važiavimą, šiomis dienomis, 
vienok, policistai turi tikietų, 
kurių piliečiai ne tik neturėtų 
bijoti, bet priderėtų-jų net pra
šyti.

Tai yra įžangos bilietai me
tiniam policijos departamento 
sporto dienoms, birželio 29 d. 
ir 30 d., ir liepos 7 d., Wrigley 
Field ir Comiskey parkuose.

Pelnas šių metinių parengi
mų sušelpia našles ir našlaičius 
tų nelaimingų didvyrių, policis- 
tų, kurie paguldė galvas eidami 
pareigas.

Pažiba visų tų atletikos kon- 
testantų, kuriuos matysite, bus 
lošimas už čampionatą tarpe 
Northsidės baseball komandęs 
po vadovybe kapitono Harry 
O’Connell ir Southsidiečių, po 
vadovybe kapitono John T. 
Cartan.

DAINUOS
OPERĄ -
f .

Balso mokytojas Nico]a Be- 
rardinelli, birželio 1 d., 8 v. v., 
stato operą, “Rigoletto”, Civlc 
Operą House teatre. Pats Be- 
rardinelli, dainuos Rigoletto ro
lę. Jis, kaip ir visi šio persta
tymo dalyviai, yra čhieagietis. 
Dalyvaus taipgi choras ir ba
letas. (Sp.)

Mirė
Darbe

Indiana Hąrbor gelžkelio yar- 
de, Riverdale priemiestyj, stai
biai mirė 50 metų darbininkas, 
Paul Kordwick, nuo 2632 Coch- 
ran street, Blue Island. Sirgo 
širdies liga.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

• Leit. Gen. Stanley H. Ford, 
komandantas Chicagos kariuo
menės distrikto, užvakar pra
nešė, kad 275 vyrai buvo pri
imti į kariuomenę šiame dis- 
trikte praeitą savaitę. Norima 
gauti 1500 vyrų. Į distriktą įei
na Illinois, Michigan ir Wis- 
consin.

• Le Roy Pottenger, 5 me
tų amžiaus, 440 Elm st., Deer- 
field, buvo rastas negyvas už
vakar rytą apleistame šulinyje 
kuris yra greta jo namų. Val
kas prapuolė antradienio vaka
re ir jo ieškojo apie Šimtas 
žmonių.

• Policija užvakar ieškojo 
dviejų jaunuolių, kurie pirma
dienio naktį pabėgo iš valdžios 
užlaikomos ligoninės proto ligo
mis sergantiems, Dixon mies
te. Pabėgėliai yra Ivor Pinkett, 
negras, 16 metų, kurio motina 
gyvena adr. 554 E. 60 st., ir 
James Freeman, 21 metų, ku
rio motina gyvena adr. 6030 
South Park avė.

®Ugneges:ai turėjo kovoti 
per keturiąs valandas, kol pa
galiau jiems pasisekė įveikti 
gaisrą trijų aukštų name adr. 
1335-37 S. Halsted st. Viso ža
los padaryta apie $1,000. Tame 
name randasi Majectic Clothing 
kompanija. Gaisro priežastis 
nenustatyta.

e Trys nevisai blaivi “nar
suoliai” buvo užvakar policijos 
suimti — bet tik po to, kai jie 
daug žalos jau buvo padarę. 
Frank Zabel, 24 metų, 1923 
Dickson st., Stanley Sumoski, 
28 metų, 2160 Bell avė., ir John 
Piotrowski, 18 metų, 1358 
Crystal st., mėgino vienas ki
tam parodyti kaip mašinos vei
kia dabartiniam Europos kare, 
nuversdami tvoras, nulaužyda
mi medžius, ir t. t.

• Policijantas Maurice Mag- 
ner, kuris buvo piktadarių pa
šautas antradienį kada policija 
juos užklupo bemėginant ap
vogti Cragin spulką, 5200 Ful- 
lerton avė.,, sveiksta Danrsh- 
American ligoninėje, karp dak
tarai vakar pranešė. Abudu va
gys buvo nužudyti.

• Vagys užvakar pavogė 27 
čeverykus iš Nat NVclans’o na
mo, 4039 W. Van Buren st. 
Nors čeverykai yra verti $75, 
jie mažai pelno atneš piktada
riams. Welans pardavinėja ba
tus “wholcsale”, ir visi pavog
tieji tinka tik dešinei kojai.

• Keturi ignkluoti vyrai pa
siėmė $40 iš reg’steriaus ir $14 
nuo kostumerių tavernoje adr. 
356 W. 45 St.

e Gegužes mėnesį 47,105 se
neliai Cook apskrityj gavo 
$1,160,666 senelių pensijomis, 
pranešė Supt. Fletcher C. 
Keltie. Visoj Illinois valstijoj 
buvo išmokėta $2,849,448.

Chicagos Opera 
Rengiasi Prie 
Naujo Sezono

Turės žymių Artistų.
Perorganizuota Chicagos ope

ros kompanija tikisi, kad atei
nantis sezonas bus vienas iš pa- 
sekmingiausių istorijoje. Pa
stangos yra daromos sukviesti 
žymiausius pasaulio artistus.

Henry Weber, operos dailės 
direktorius, praneša, kad se
kantieji gabus dainininkai jau 
tikrai dalyvaus:

Giovanni Martinelli, tarp dau
gelio kitų rolių, dainuos “Rha- 
dames” rolę Verdi’o operoje, 
Aida, lapkričio 2 d>

Marjorie Lawrence dainuos 
“Carmen” rolę. John Charles 
Thomas ir Dusolina Giannini 
dainuos operoje, “Falstaff”.




