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Vokiečiu Laivynas Išplaukė i Ispanijos Vandenis
500 KARO LAIVŲ SUKONCENTRUOTA 

VIDURŽEMIO JUROS SRITYJ
BRITANIJA GAL UŽTIKRINS LIETUVOS 

SAUGUMĄ
Britai ir francuzai turi 182, o italai ir vo

kiečiai 317 laivų
GIBRALTARAS, bal. 18. — 

40 Vokietijos karo laivų plau
kia į Ispanijos vandenis ma- 
nievrams. Vokiečių laivai, tarp 
ko kita, ketina atlankyti Tan- 
žerą, tarptautinę zoną prie są- 
smaugos į Viduržemio jurą.

Su šiais Vokietijos laivais 
Viduržemio juros srity bus su
koncentruota apie 500 karo lai 
vų visokio dydžio ir įvairios 
paskirties. Laivai priklauso ke
turioms valstybėms — Brita
nijai, Francuzijai, Italijai ir 
Vokietijai. Britų ir francuzų 
laivų priskaitoma 182. Italų ir 
vokiečių — 317. Tačiau eks
pertų nuomone yra, kad bri
tų-francuzų laivynas galinges
nis.

šešiolika francuzų laivų su
koncentruota Gibraltare. Gi 
dauguma britų laivų yra Mal-

.toje, 15 kur jie gali greitai pa-, 
'siekti taip Gibraltarą, kaip ir; 
^uez kanalą. Italų laivai pa-- 
skirstyti įvairiose Italijos ba
zėse. Laivai patruliuoja strate
giniai svarbius punktus, prisi- 
ruoše bet kokioms staigmenoms 
pasitikti.

Pranešimai nesiliauja plau
kę, kad Ispanijos nacionalistų 
vadas ir Hitlerio bei Mussoli- 
nio talkininkas, gen. Franco, 
dar daugiau kariuomenes su
traukė ir daugiau amunicijos 
atgabeno į apylinkę gretimą 
Gibraltarui. Tai Ispanijos pu
sėje.

Tačiau daugiau kariuomenės 
ir amunicijos atgabenta taip
gi Afrikos pusėje, Ispanijos 
Moroke, prie tarptautinės Tan- 
žero zonos.

VILNIJOS VAIZDAI. — Vilniaus krašto lietuviai moksleiviai, vasaros atostogų metu, 
padeda savo tėveliams dirbti laukų darbus, kartu stiprindami ir savo sveikatą gamtos 
prieglobsty.

Britų derybos su Rusija tebevedamos
LONDONAS, Anglija, bal. 

18. — Premjeras Chamberlain 
antradienį painformavo atsto
vų rumus, kad valdžia veda 
derybas su kitomis valstybė
mis, jų tarpe ir su Sovietų 
Rusija, organizuodama anti- 
^gresijos bloką.

Nors Chamberlain nesumi
nėjo Turkijos, bet manoma, 
kad su Turkija bus padaryta 
sutartis dar šią savaitę. Cham
berlain pasakė, kad Britanijos 
valdžia nedavė prižadų ginti 
Olandiją, Šveicariją ir Daniją, 
bet ji esanti suinteresuota pa
laikymu jų nepriklausomybės.

Kiti pranešimai sako, kad 
lėčiausia einančios derybos su 
Sovietų Rusija. Rusija norinti 
suglausto gretimai kooperuo
jančių valstybių bloko. Ji no

rinti būti tikra? kad jeigu Hit
leris užpultų Lenkiją ar Ru
muniją ir Rusija pradėtų joms 
teikti pagalbos, tai Britanija ir 
Francuzija neatsisakys taipgi 
stoti į karą. Kita vertus, Ru
sija nori žinoti, kokios pagal
bos ji gali tikėtis iš Britani
jos, jeigu tolimuose rytuose 
kiltų rusų-japonų karas.

Britanija, sakoma, tariasi 
duoti Rusijai dar vieną garan
tiją. Ji tariasi prižadėti apsau
gą toms valstybėms, per ku
rias Vokietija gali užpulti ru
sus. šitos šalys tai Pabaltės 
valstybės — Lietuva, Latvija 
ir Estija. Taigi prižadėdama 
Sovietų Rusijai paramą, Brita
nija einanti prie išvado, kad 
tenka apsaugoti taipgi ir Pa
baltos valstybes.

Japonai paėmė iš- Kapitalistas kalba
Vokietijos laivynas 
išplaukė į Ispani

jos vandenis
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

18. — Oficialiai pranešta, kad 
Vokietijos karo laivynas išplau
kė iš Kiel ir Wilhelmshaveno 
į Atlantą. Laivynas plaukia į 
Ispanijos vandenis pavasario 
manievrams.

Eskadroje esą 40 laivų. Is
panijos vandenyse būdamas vo
kiečių laivynas atlankys Tan- 
žerą. Apie laivyno manievrus 
Vokietijos valdžia painformavo 
kitas valstybes.

Tilpusią spaudoje žinią, kad 
Lenkija ir Vokietija padariu
sios sutartį, pagal kurią Dan- 
zigas busiąs sugrąžintas Vo
kietijai, Berlyno vyriausybė 
griežtai paneigė, pavadindama 
ją nonsensu.

Italija taiko Jugo
slaviją ir Vengriją

ROMA, Italija, bal. 18. — 
Vengrijos premjeras Teleki ir 
užsienių reikalų ministeris 
Csaky, konferencijoje su Mus- 
soliniu’ ir Italijos užsienių rei
kalų ministeriu Ciano, sutiko 
pasirašyti su Jugoslavija ne
puolimo paktą.

Artimoj ateity Mussolinis ir 
Ciano pasimatys su Jugoslavi
jos valdžios atstovais. Jie ti
kisi gauti tokį pat prižadą iš 
jų, kokį gavo iš vengrų. Tuo 
pačiu laiku Italija atnaujins 
nepuolimo prižadus Jugoslavi
jai, jeigu ši pasižadės įstoti į 
Romos-Berlyno ašį.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus; tarpais lietus 
arba sniegas; truputį šalčiau; 
pasikeičią vėjai; saulė teka 
5:05 v.‘ r., leidžiasi 6:34 v. v.

Ruošiami nauji su
varžymai svetimša
liams J. Valstijose
WASHINGTON, D. C., bal. 

18. — Jungt. Valstijų vyriau 
sias teismas pirmadienį paskel
bė sprendimą, jogei negalima 
deportuoti Joseph G. Strecke- 
rio vien dėl to, kad jis pra
eity priklausė komunistų par
tijai, nebūdamas šios šalies pi
liečiu.

Ryšium su šituo Vyriausio
jo teismo sprendimu kai kurie 
konservatyvus kongreso nariai 
paskelbė, kad jie įteiks kon
gresui bilius, kurie bus taiko 
mi svetimšaliams Jungt. Val
stijose suvaržyti, nors dabar
tiniu laiku yra atstovų ruinuo; 
se ir senate apie 60 įnešimų 
atkreiptų prieš svetimšalius.

Sako, reikia stiprin
ti Francuzijos 

apsaugą

Užtaria Darbo San
tykių Tarybą

WASHINGTON, D. C., bal. 
18. — Jungt. Valstijų senato 
darbo komitetui liudijo antra
dienį Darbo Santykių Tarybos 
pirmininkas J. Warren Mad- 
den.

Jis įrodinėjo, kad Darbo Ta
ryba, svarstydama darbininkų 
ir samdytojų ginčus, laikosi 
tokio bešališkumo, kokio pri
silaiko teismai. Kaltinimai, jo
gei Tarybą skriaudžianti sam
dytojus, yra neteisingi. Mad- 
den parėmė savo argumentus 
skaitlinėmis, kurios rodo, kaip 
buvo likviduotos tarybos žinio
je bylos.

Kai dėl Amerikos Darbo Fe
deracijos reikalavimo pakeisti 
Darbo Santykių Aktą, tai Mad- 
den pareiškė, tas reikalavimas 
tapo iškeltas todėl, kad Ame
rikos Darbo Federacija suski
lo ir susiorganizavo C.I.O. Jei 
ne skilimas, tai nė A.D.F. rei
kalavimo pakeisti Darbo San
tykių Aktą nebūtų buvę.

Balsuos ar priklau
syti A.D.Federacijai

WASHINGTON,“d. c., bal. 
18. — Homer Martin, automo
bilių darbininkų unijos atska
los prezidentas, paskelbė, kad 
jis atsiklaus ateinančią savai
tę savo frakcijos narių ir frak
cijos vykdomosios tarybos, ar 
jie nori įeiti į Amerikos Dar
bo Federaciją.

Britai patenkinti 
prez. Rooseveltu

LONDONAS, Anglija, bal. 
18. — Premjeras Chamberlain

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
18. — Francuzijos ministeriu 
kabinetas laikė posėdį antra
dienį. Premjeras Daladier ir 
užsienių reikalų ministeris Bon- 
net padarė plačius pranešimus 
apie tarptautinę padėtį. Dala
dier aiškino, jogei reikia ir to
liau stiprinti Francuzijos kra
što apsaugą. Jis painformavo, 
kad britų-rusų pasitarimai tix- 
siu sudaryti apsigynimo sąjun
gą eiąn patenkinančiai. Sutar
tis businli padaryta į dieną- 
Jdtą laiko.

Jugoslavija mobili
zuoja kariuomenę
BELGRADAS, Jugoslavija, 

bal. 18. — Jugoslavijos regu
liari armija siekia 120,000 vy
rų. Nuo to laiko, kai Musso- 
lini paėmė Albaniją, Jugoslavi
jos armijon paimta 50,000 re
zervų. Rezervai dabar mobili
zuojami plačiau. Valdžia keti
na padauginti Jugoslavijos ar
miją iki 250,000 — 300,000 vy
ry.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

• WASHINGTON, D. C.,
Jbal. 18. —-r Jungt. Valstijų ka
po • departamento sekretorius 
paskelbė, kad valdžia pakvie
tė ■ pulk. Lindberghą aktyvai 
tarnybai. Lindbergh pradės pa
reigas eiti trečiadienį karo de
partamento aviacijos skyriu
je. .

• • • • • • ,L " • •
® ZAGREB, Jugoslavija, ba

landžio 18. — Premjeras Dra- 
giša Cvetkovič sugrįžo i Biel- 
gradą po trijų dienų derybų su 
kroatų autonomijos šalininkų 
badu Vladko Mačeku. Derybos 
nepajėgė serbų-kroatų ginčo iš
rišti.

• • ' • •
o SPRINGFIELD, III., bal. 

18. •*— Antradienį legislaturos 
atstovų rūmuose debatuota su
manymas leisti Illinois valsti
jos miestams priimti menedže- 
riaus valdjios fermą, jeigu gy
ventojai norės.

• • - - - - 9 •
• KANSAS CITY, Mo., bei. 

18. — Neseniai tapo apkaltin
tas šio miesto bosas Pender- 
gast. Neužilgo po to pasitrau
kė iš tarnybos miesto mene
džeris McElrc-y. Dabar meras 
Smith pašalino iš tarnybos 500 
miesto samdinių. Be to, apkal
tintas paskilbęs rakietų bosas 
Charles Carollo. Atrodo, kad 
Kansas City eina tikras “va
lymas”.

e PARYŽIUS, Francuzija, 
bal. 18. — Rumunija, Francu
zija ir /Britanija padariusios 
sutartį, pagal kurią Rumunija 
padegs savo aliejaus šaltinius, 
jeigu kiltų karas.

antradienį atstovų rūmuose pa
sakė, kad Britanijos valdžia 
dideliu pasitenkinimu pasveiki
no prezidento Roosevelto atsi
šaukimą j Hitlerį ir Mussolinį ŠVENTOJI. — Dabar Šven- 
užtikrinti, kad jie nepuls kitų tojoj matyti, ko prieš porą me- 
valstybių. i tų nebuvo. Mokyklos rūmai,

Suminėjus prez. Roosevelto “žuvėdros” rūmai, vasarinės, 
vardą, atstovų rūmuose kilo o dar ir žvejų “rūmeliai”, ku- 
ovacijos prez. Roosevelto ad-'rių priskaitoma net ligi 80. 
,resu. Statyba uoliai varoma toliau.
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Smarkiai statosi ir 
Šventosios miestas

Capone prašo palei
sti jį iš kalėjimo

garsėjusi kinų 
kurortą

LOS ANGELES, Cal., bal. 
18. —--Al -Caponės. -advokatas 
padavė teismui prašymą palei
sti jo klijentą iš kalėjimo. Ad
vokatas argumentuoja, kad jau 
prieš mėnesį laiko jo klijen- 
tas turėjo išeiti iš kalėjimo. 
Valdžios gi atstovai argumen
tuoja, kad Caponės laikas iš
sibaigia lapkričio 19 d. š.m.

Nuomonių skirtumas susida
ro štai dėl ko: Capone skaito, 
kad jo kalėjimas prasidėjo nuo 
dienos, kai teismas rado jį kal
tą buvus. Gi valdžios atstovai 
skaito, kad Capone pradėjo ka
lėti nuo tos dienos, kai jis at
vyko į Atlanta, Georgia, kalė
jimą.

Gen. Franco siunčia 
kariuomenę namo
BURGOS, Ispanija, bal. 18.

— Generolas Franco antradie
nį pradėjo demobilizuoti savo 
armiją. Apskaičiuojama, kad 
jis turėjo apie 1,000,000 mobi
lizuotų karių. 200,000 jų jau 
paleista namo. Daugiau palei
sta namo tų kareivių, kurie sto
vėjo šiaurės Ispanijos dalyse.

Kariuomenės dalys laikomos 
pietų Ispanijoje — Sevillėje, 
Madride ir Valencijoje — pa
siliksią tarnyboj iki gegužio 
15 d.

Valdžia tarpininkaus 
angliakasių derybose

NEW YORK, N. Y., bal. 18
— Angliakasių unijos ir kom
panijų atstovai sutiko priimti 
tarpininkavimą James E. Dew- 
ey,. Jungt. Valstijų darbo de
partamento atstovo. Angliaka
sių unijos ir anglies kompani
jų atstovai jau mėnesį laiko 
veda derybas darbininkų-sam- 
dytojų sutarčiai atnaujinti. De
rybos užsikirto ir progreso jo
se nebedaroma. Dabar Dewey 
mėgins, kaipo tarpininkas, už
sikirtimą sulaužyti.
. Tuo tarpu 338,000 angliaka
sių tebestreikuoja.

apie metinės algos 
minimumo ga-

SHANGHAI, Kinija, bal. 18.
Japonai paėmė išgarsėjusį 

Kinijoj kurortą Kuling, kalnuo
se arti miesto Kiukiang. 2,000 
kinų kareivių, ginusių kurortą, 
pasitraukė. Kurorte, manoma, 
šiuo laiku randasi mažas skai
čius svetimšalių.

Žemės drebėjimas 
Chilėje

SANTIAGO, Chile, bal. 18. 
— Anksti antradienio rytą 
2:30 valandą, jausta Chile res
publikoje smarkus žemės kir
tis. Stipriausias jis buvo Co. 
quimbo ir Atacama provincijo
je, 200 mylių į šiaurę nuo Val- 
paraiso.

Jam numatyta mir
ties bausmė

MADRIDAS, Ispanija, bal. 
,18. — Ispanijos nacionalistai 
suėmė Jose Cuenca. Naciona
listai sako, kad Cuenca laike 
civilio karo Ispanijoje pasira
šęs 850 sprendimų, kurie sky
rė mirties bausmę gen. Fran
co šalininkams, veikusiems lo- 
jalistų teritorijoje sukilėlių in
teresuose. Neabejojama, kad 
nacionalistai nužudys suimtą 
Cuenca.

Hitleris paskyrė am
basadorių Turkijai

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
18. —- Antradienį Berlynan su
grįžo Hitleris. Taipgi antradie
nį paskelbta, kad Vokietijos 
ambasadorium Turkijai tapo 
paskirtas buvęs praeity Vokie
tijos kancleris Franz von Pa- 
pėn.

Von Papen buvo vokiečių 
ambasadorium Austrijoje tuo 
metu, kai Hitleris aneksavo tą 
šalį Vokietijai.

' rantavimą
* SCHENECTADY, N. Y., bal. 
18. — Gerard Swope, General 
Electric kompanijos preziden- . 
tas, kalbėdamas Union College 
konferencijai pareiškė, kad, 
jam atrodo, jogei garantavi
mas darbininkams minimum 
metinės algos padėtų sumažin
ti nedarbo cykliaus sunkumus.

Naciai įspės Ru
muniją

*. BERLYNAS, Vokietija, bal. 
18. — Ryšium su besiartinan
čiomis Vokietijoj iškilmėmis, 
Hitlerio gimtadienio proga, 
Berlynan atvyko Rumunijos 
užsienių reikalų ministeris 
Grigore Gafencu. Reiškiama 
nuomonė, kad nacių vyriausy
bė įspės ji, jogei Rumunijai 
yra neišmintinga priklausyti 
Britanijos ir Francuzijos orga
nizuojamam blokui kovoti Hit
lerį ir Mussolinį.

Sustreikavo 5,000 
jūreivių

NEW YORK, N. Y., bal. 18. 
— Sustreikavo 5.000 jūreivių. 
Jie priklauso įguloms 168 alie
jaus laivų-tankų. Streikas ap
ėmė laivus esančius keliuose 
Jungt. Valstijų uostuose.

Tiria WPA veiklą
WASHINGTON, D. C., bal. 

13. — Jungt. Valstijų atstovų 
rūmų komitetas pereitą pirma
dienį pradėjo tyrinėti WPA 
veiklą. Ir pirmą tyrinėjimo die
ną komitetas pašaukė liudyti 
bedarbių organizacijos — Wor- 
kers Alliance — prezidentą 
David Lasserį. Klausinėjo ji 
apie Workers Alliance santy
kius su komunistų partija. Ki
tas klausinėjamas asmuo buvo 
Workers Alliance sekretorius- 
iždininkas Herbert Benjamin.
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LSS ŽINIOS
(Žemiau dedame Lietuvių Socialistų Konstitucijos tekstą, dindami iš knygeles,seniai išleido LSS. Pildomasis Komitetas. —Redakcija,)

naujosios Sąjungos perspaus-; kurią ne ,
TIKSLAI IR PRINCIPAI

Lietuvių socialistų veikimas 
Amerikoje yra dalis plataus ik’ 
krašto darbininkų sąjundžio. kurio galutinos tikslas yra pa šalinti dabartinę išnaudojimo sistemą visuomenėje, įsteigianl jos vietoje tokią ekonominę santvarką, kurioje bus gaminama žmonių naudai, o ne kapitalistų pelnams.Šitokia santvarka, paprastai vadinama Socializme, bus su< daryta tuomet, kai stambiosios pramonės, žemės turtai ir susisiekimo bei apyvartos priemones — t. y. didžiosios dirbtuvės, žibalo versmės, geležinkeliai, bankai ir 1.1. — bus paimli į visuomenės rankas ir bus demokratiniu budu valdomi ir operuojami.Socialistinis sąjūdis Amerikoje, kaip ir daugelyje kitų kraštų, šiandien, deja, yra suskilęs į Įvairias grupes, tarp kurių neretai kyla smarkių susikirti-

kuri kitąsyk turėjo daug narių ir gaudavo rinkimuose šimtus' tuksiančių balsų, suardė aštrus valdžios persekiojimai karo isterikus laikais, paskui atpūsti iš Rusijos bolševizmo vėjai ir, pagaliau, kilę jos viduje ginčai ir kivirčai. Šalia jos dabar yra įsikūrusios įvairiose valstijose kelios naujos socialistinės organizacijos arba Darbo Partijos su socialistine kryptim ir Far- merių-Darbininkų partijos.Lietuvių socialistų organizacija per pirmuosius penkiolikę metų savo gyvavimo {pradžio- je, kaip Liet. Socialistų Partija Amerikoje, o vėliau, kaip

------- :---- 7TTIi laisvai šviestis, organizuotis ir kovoti dėl savo ekonomines būklės pagerinimo, šitoje kovo* j e jie įgyja patyrimą ir išvys-, to savo protines ir moralines' jėgas, pasiruošdami tam, kad ateityje jie galėtų atsistoti visuomenės priešakyje. Ne gana

PIRKIT NAUJĄ
Chrysler arba Plymouth

Tai yra Geriausi ir Gražiausi Automobiliai Amerikoj; moderniškai ištobulinti. Nužemintos kainos. Lengvi išmokėjimai. Teisingas patarnavimas pas
BALZEKAS MOTOR SALES

“U WILL LIKĘ US”
4030 So. Archer AveiĮyę^ 

Phone Virginia 1515 -

CRANE C0AL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022POCAHONTAS Mine Run $7.50(Screened) Tonas .....................   "
Perkant 5 Tonus ar DaugiauBLACK BAN Tonas $Q.5OPerkant toną ar daugiau .................. **

ba LSS) atliko milžinišką darbą, šviesdama ir organizuodama Amerikos lietuvius darbininkus, ir buvo įgijusi labai; daug įtakos musų visuomeniniame gyvenime. Bet tos pačios priežastys, dėl kurių suiro A- merikos Socialistų Partija, atnešė be galo daug žalos ir Lietuvių Socialistų Sąjungai. Rusiškuoju komunizmu sužavėtas, jos vadinamas “kairysis sparnas” atskėlė nuo LSS. didelę dalį narių, pagrobė jos iždą ir kitokį turtą ir per metų metus vedė pikčiausią kovą vusius savo draugus, liko ištikimi savo niems įsitikinimams.Tačiau lietuvių socialistų sąjūdis nebuvo sunaikintas. Nors organizacija buvo labai susilpninta, bet pasiliko tūkstančiai žmonių, kurie pritaria socialistinei idėjai ir paremia socialistus įvairiuose visuomenės darbuose. Juo toliau, juo aiškiau tie žmones mato, kad ginčuose, kurie anąmet suskaldė darbininkų mases, tiesa buvo socialistų pusėje, nes laikui bėgant rusiškojo komunizmo sekėjai »Uvo priversti atsižadėti kuone Visų savo “revoliucinių” sieki-

prieš bu kurie pa socialisti

Taupyk-
saugioje įstaigoje

MOKAME

• fooa

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUAN1AN BUILDING, 
LOAN & SAVINOS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

mų ir grįžti į tas vėžes, iš kurių jie buvo iškrypę. Iš viso jų “komunizmo” šiandien pas juos bepaliko tik aklas Maskvos diktatūros garbinimas.Gyvenimas parodė, kad principai, kuriais vadovavosi Lietuvių Socialistų Sąjunga, yra teisingi; todėl jai ir dabar nėra I to. Demokratinėje santvarkoje reikalo keisti savo pagrindinio darbininkai gali paveikti ir val- nusistatymo. ’• | džią, kad ji rūpintųsi jų geroji stoja už demokratiją ir griežtai atmeta bet kurios rų- šies diktatūrą, kaip valdžios f ori javo turtingųjų klasių įrankis, mą, visvien ar ta diktatūra bu-1 tų proletariška, komunistiška,1 fašistiška ar kitokia.Rusijos bolševikai prieš-dvidešimts metų laiko ginkluota jėga pagrobę valdžią ir žadėjo trumpu keliu nuvesti kraštą į laisvę ir gerovę per “proletariato diktatūrą”, bet praktikoje pa-» sirodė, kad ta diktatūra tėra tik smurtu paremta mažumos valdžia, kuri, galų gale, išsigimė į vieno asmens despotizmą, vartojantį žiauriausias teroro priemones savo galiai palaikyti. Kad ir pramonė Rusijoje buvo perimta iš privatinių savininkų rankų bendron nuosavybėn, tenai nėra nei asmens, nei liečio laisvės — taigi tapo kurta visai kas kita, o ne cializmas tikrąja šito žodžio prasme.Darbo žmonių išsivadavimas' iš ekonominės priespaudos tegali įvykti tiktai politinės demokratijos sąlygose. O diktatu ra reiškia mažos saujelės valdovų arba net vieno asmens galią ant žmonių masių. Jeigu dalis darbininkų stoja diktatuiąjpngesnis darbo tvarkymo bu-' remti, tikėdamasi su jos pagalba aukščiau pakilti, tai šitie darbininkai pavirsta, sąmoningai arba ne, pavergimo įrankis prieš kitus darbininkus. Tode) kiekviena pastanga suorganizuoti darbininkų tarpe diktatūros rėmėjų partiją neišvengiamai veda prie darbininkų vienybės ardymo ir darbininkų judėjimo griovimo.Re t šių dienų "visuomenė susideda ne Vienbeturčių darbininkų. Aukštai išvystytos pramonės kraštuose darbininkų klasė, tiesa, sudaro Rambiausią visuomenes dalį, bet šalia jos yra dar valstiečiai ūkininkai gyvena daug smulkių versliniu-■ kų-biznierių (nekalbant čia a- pie turtuolius) ir profesionalų. Kas privers šituos visuomenės, sluoksnius pasiduoti “proletariato diktatūrai”? Jau tik užsi-l mojimas tokią diktatūrą įsteig-i ti kai kuriuose Europos kraš-i tuose, po pasaulio karo, pastų-; mėjo tuksiančius ūkininkų ir: smulkiųjų miesto savininkų j glėbį pikčiausiems atžagareiviams, ir tuo budu paruošė dir-! vą fašizmui.Tos valstiečių ir miestiečių! masės savo ekonomine padėtim yra artimos beturčių kla-1 sei. Jas taip pat spaudžia ir išnaudoja kapitalas — pramoninis, bankinis ir prekybinis. Jų išnaudojimas darosi tolyn vis skaudesnis, kai stambusis kapitalistinis biznis vis labiau jungiasi į trustus ir kitokias monopolinio pobūdžio kombinacijas. Smulkieji pirkliai miestuose ir ūkininkai sodžiuje yra priversti nuo tų išnaudotojų gintis; ir jiems taip pat, kaip, ir rankpelniams darbininkas, yra svarbu, kad butų politinė laisvė, nes tuomet jie gali nevaržomi vienytis ir kovoti už savo reikalus.Šituose smulkiųjų sodžiaus ir miesto savininkų sluoksniuose darbininkų klasė gali turėti stiprius talkininkus prieš kapi-; talo galybę, jeigu ji nesikėsina užkarti jiems savo diktatūrą, bet tvirtai stovės ant demokratijos pagrindo. Darbininkų ir smulkiųjų savininkų susitarimas bendrai liaudies teises krašte užkirto sigalėjimui.

ve.Valdžia iki šiol paprastai bu-

das įmonėje — daugeliui darbininkų atima uždarbį. Be to, tartas nuo karto užeina aštrios trizės pramonėje: kai prekių pagaminta daugiau, negu joms yra pirkikų, tai dirbtuvės pradeda užsidaryti, išmesdamos į gatvę tūkstančius, kartais net milionus darbininkų.(BUS DAUGIAU)

LIETUVIAI KITATAUČIAI

AKIU SPECIALISTAI
Ji saugoja iobininkų turtus, pa- i laiko “tvarką”, slopindama ne-1 turtingųjų masių bruzdėjimą, ir visokiais budais padeda turtuoliams didinti savo lobius. Bei kadangi darbo žmonių yra ■daug daugiau, negu kapitalistų, tai demokratijoje, kur visi piliečiai turi lygų balsą, beturčiai ; turi progą įgyti vis daugiau ir daugiau įtakos valdžioje ir priversti ją tarnauti ne išnaudotojams, bet išnaudojamiems, šito tikslo siekti, ankščiau ar vėliau,, į darbininkus prispirta pats gyvenimas.Toje kapitalizmo sistemoje,^etl kurioj mes šiandien gyvename, nuolatos auga skaičius beturčių,; kuriems vienintelis išsilaikymo1 šaltinis yra uždarbis. Bet dar sparčiau, negu rankpelnių skaičius, auga gamybos jėgos, kai progresuoja technika ir darbo racionalizacija. Su tuo pačiu darbininkų skaičium pramonė pagamina vis daugiau ir dau-- giau prekių. Kiekviena nauja' darbo su taupymo priemonė — |ar tai geresnė mašina, ar tiks-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868
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.

Ofiso Tel Virginia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244

Telefonas Fairfax 4024.
Dr. J. M. Finnegan

DENTISTASVALANDOS: 9—12, 6—9. Trečiadienį 9—12.
1344 East 63rd St

CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOSGerai lietuviams žinomas per SI metus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir akušeris.Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, moterų ir vaikų pagal naujausius metodus X-Ray ir kitokius elektros prietaisus.Ofisas ir Laboratorija 

1034 W. 18th St., netoli Morgan St.Valandos nuo 10—12 pietų ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.
Tel. CANAL 3116Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

pi su so

o miestuose

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 29 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių SpecialistasPalengvina akių įtempimą, kuris i tąjį) nn TMTKTIYTTI TOl-----------------------------------------------esti priežastimi galvos skaudėjimo. jJrC. JL • U U D U JLlb svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- nvnvTnuc ir piupitre LFJL. Vitai IvB UV&dl mo, skaudamą akių karštį, atitaiso G ?*™JAS^IR CHIRURGAS Į OFISAStrumparegystę ir toliregystę. Prirengia teisingai akinius. Visuose at- I sitikimuose egzaminavimas daromas su elektra, parodančia mažiausias klaidas. Specialė atyda atkreipiama į mokyklos vaikus. Kreivos akys atitaisomo^ VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.Nedėlioj tiktai pagal susitarimą. 
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829Pritaiko Akinius Kreivas Akis Ištaiso
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th Street kampas Halsted St. Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 Nedaliomis pagal sutartį.

4157 ARCHER AVENUEOfiso valandos: ir nuo 6—8 vai. vakaronuo 2-8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.Valandos—9—10 A. M.Nedėlioj pagal sutartį.Tel. Pullman 7235~Res. Pullman 0263OFISO VAL.: 9-12;l-5; 7-9 Ketv. 9-12
Dr. A. W. JacobsDENTISTAS
10758 So. Michigan AvenueChicago, Illinois

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Valandos kasdien 2-4 ir 6 9 vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699
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Klausykite musą Lietuvių radio programų Šeštadienio vakarais 
W. H. F. C. stoties <1420 K.)—Pranešėjas 

'' P. SALTIMIERAS.
. , .... --- .1--._____ : __________________________

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ

Jonai YARDS 1741-1742 
/4605-07 So. Hermitage Avė. 
’4^47 South Fairfield Avenue

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI i 
Chicagos, 
Cicero ( 
Lietuvių ; 
Direktorių 
Asociacijos

ANTHONY B. PETKUS ~~
Phone Grovehill 0142 

Cicero Phone Cicero 2109

Ambulancel 
Patarnavi-| 
mas Dieną r 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

6834 So. Wėstern Avė. 141Q South 49th Court
J. LIULEVICIUS

4348 S; California Avenue Phone Lafayette 3572

1 P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1046 West 46th Street ' Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

ginti plačiosios jau ne viename kelią fašizmo į-
----O----- rDemokratijoj darbininkai ga

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanika Avenue Phone Yards 4908

A. Montvid, M. D.West Town State Bank Bldg. 
2400 WEST MADISON STREET Vai, 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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 vaL vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 valandai dieną.
Phone MIDVVAY 2880.

Office and Res. Phone Calumet 7472
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTASPirm., Trečiadienį, šeštadienį

4631 So. Ashland Avė.Tel. Yards 0994.Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.Tel. Lafayette 3650
DR. STRIKOL’IS

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki vak. Nedėlioj pagal susitarimą.Ofiso Tel.: YARDS 4787Namų Tel.: Prospect 1930

8
Tel. Yards 3146VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 ir 7 iki 9Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. ŠimkusGYDYTOJAS ir CHIRURGAS ir Akinius Pritaiko 3343 S. HALSTED ST-
9

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 2400

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 vakaro, trečiadieniais ir sekmadieniais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.arti 47 Street 
Tel. Yards 2246 Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.Seredoj pagal sutartį.

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St. 

Tel. Went. 1612 — Res. Yards 3955 Ofiso vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser ir nedėlioj pagal sutartį.
Dr. Margeris

3325 So. Halsted St.Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų ir nuo 6 iki 8 vakaro.Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wcntworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų fr vaikų ligrų gydytoja 
6900 So. Halsted St. Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. išskyrus seredomis ir subatomis

Jos. C. Urkov, M. D.
VEIDO CHIRURGASPraktikuoja plastinę chirurgiją ir odos iškraipymų gydymą.

59 E. MADISON ST., Chicago, IIISuite 2008 Mallers Bldg.
Telefonas STATE 7792

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn SL 1431-1434-Tel. Central 4411-2ofisas—3323 So. Halsted S L

MiestoKamb.NamųValandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas YARDS 0818.Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephonc: Yards 100L 

4631 SO. ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St. Telephone: Republic 9723.

Joseph V. MockusADVOKATASChicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 0701Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro
A. A. SLAKIS

ĄDVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230.Ofiso Tel. CENTRAL 1824.Namų Tel.—Hyde Park 3395.Telefonas CICERO 3548-
BENNY NAURICH

ATTORNEY AT LAW Valandos: 6:00—8:30 P. M.ir susitarus.
1339 So. 48th Court

CICERO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

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

Raštinėje per 
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted St.

Raštinė atdara kas vakaras iki 8 vai. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 vai. 
po pietų.
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MENO ŽINIOS
Veda MIKAS ŠILEIKIS

DĖL MICHELANGE- 
LO BIOGRAFIJOS

Nereikia lietuvinti svetimas 
pavardes.

knygyne 
knygų, 

lietuviš-

Chicagos viešą j ame 
yra daug lietuviškų 
Tarp kitų ten esamų 
kų knygų, radau prancūzų ra
šytojo Romain’o Rolland’o kny
gą, vardu “Michelangelo Gyve
nimas,” kurią lietuvių kalbon 
išvertė Juozas 
leido “Dirvos”

Sužiedėlis. Iš- 
bendrove 1928

atsirasti
Šitame 

gražu,

Yra džiugu, kad 
literatūroje pradeda 
biografinių vertimų, 
kūrinyje, toli dar
nėra pilnas Michelangelo gy
venimo ir jo kūrybos aprašy
mas, tačiau nors ir siauruose 
rėmuose suglaustas, nušviečia 
šito genijaus gyvenimą.

Romain’o Rolland’o knygą 
į anglų kalbą prieš kiek laiko 
laisvai vertė Frederick Street. 
Pastarasis vertėjas šią knygą 
kitaip sutvarkė: Bibliografi
nes žinias ir pastabas jis pali
ko puslapių apačioje, o ne ga
le knygos, kaip p. Sužiedėlis 
kad padarė. Lietuvišką verti
ma skaitant, reikia iškart abi v

kyli, kad tuo pačiu kartu susi- 
ieškot pastabas pabaigoje kny
gos. O tų “išnašų” yra kone 
kita tiek, kiek ir teksto.

Tegul man atleis p. Juozas 
Sužiedėlis dėl papeikimo, kad 
sulietuvino tikrųjų asmenų ita-

džiujuje”, “žuanas Valolesas”, 
“Febas Padžijus,” “Varkis” 
(Varcci), etc. Na, ar yra len-, 
gviau ištarti šitaip iškraipy-i 
tus vardus? Aaišku, kad ne. 
Bet suklaidinti skaitytoją ši
toks žargonas labai daug pa
deda.

Bendrai, knyga yra įdomi, į 
ypačiai gražiai atpasakoja-! 
mas genijaus būdas: amžinaiI 
kankinamas abejojimų, nei sa
vim, nei kitais nepasitikįs. 
Jis buvo melancholikas, pesi
mistas, silpnas, menkas, apsi
leidęs- Kartais jis neapkęsda- 
vęs savo pašaukimo ir nebai
gtų kurinių (žiur. knygos 22j 
pusi.). Bet čia randame lyg 
sau prieštaraujantį išsireiški
mą :

“Nė vienas didžiųjų jojo 
kurinių, kuriuos jis taip labai 
brangino, nebuvo jo baigtinai 
baigtas.” Tiesa, gal būt pusė 
jo pradėto darbo buvo neuž
baigta. Jis norėjo juos už
baigti.

Visi autoriai sutinka, jog 
Michelangelas kūrybos studi
jose paskęsdavęs lyg pamišė
lis: dirbdavęs dieną ir naktį. 
Persidirbimas ir nuovargis, 
juo labiau, visokie užprašų 
davėjai jį tiek kankindavę, 
kad pakirto jo jėgas. Gal už 
vis labiau jį prikankino gar
bėtroška popiežius Julius H, 
kuriam jis dirbo grabokapį. 
Nemažiau jį vargino ir broliai 
su tėvu. Nuolatos prašydavo 
iš jo pinigų. Būdamas didelis 
Florencijos patrijotas, savo 
šeimos garbės saugotojas, ne
atsisakydavo šeimai atiduoti

$

ln Chicaįo, call OFFlcIal 9100

lUiNOIS BELL TELEPHONE COMPANY

MUSŲ BIZNIO OFISĄ

Te*teV

Tarpe

tesiekia 
Kaip *^c

^e\eto^u

EGG ----------------------- $6.00
NUT -----------------------  $6.00
BIG LUMP ................ _ $6.00
MINE RUN ______ $5.75
SCREENINGS ______ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

-:-'x

NAUJIENŲ-ACJdfE

MADISON, N. Y. — Geraldine R. Dodge, kurios šuo 
“ateivis” laimėjo pirmą dovaną Chicagos šunų parodo
je, Dodge paveiksle vaizduojamą šunį parsivežė iš Vo-

SMULKMENŲ- KREIPKITĖS

4192 S. ARCHER AVENDE
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

paskutinį centą. Neveltui savo 
poezijos raštuose jis išsitaria 
šitaip:

Mille piacer non vaglion un 
tormento!...

IŠ NEW YORKO 
PASAULINES 

PARODOS

nimus. (suprantama, tai ne 
jo kaltė, nes Lietuvoj visi taip 
daro). Apysakose, kur yra fik
tyviai vardai, gali būti atleis
tina, bet rašant istoriją—tie
siog “prasikaltimas” ir trum
paregystė. Anglai, Michelan
gelo biografijos autoriai, pav.: 
John- Addington Symonds, 
Hollroyd, Schuster ir F. Street, 
pavardes paliko taip, kaip 
italai rašo. Kaip mes jaustu- 
mės, jeigu anglai anglinių lie
tuviškas pavardes ir geogra
fines vietas taip, kaip jie ta
ria? Nesinori tikėt, kad Lie
tuvos rašytojai ilgai laikysis 
lenkiško arogantiškumo, be 
pasigailėjimo raudami kitų 
tautybių tradicines ir tautines 
šaknis!

Eilinis skaitytojas, skaitęs 
Michelangelo biogfafiją anglų 
kalba, lietuviškame vertime 
ras neaiškias, nesuprantamas 
pavardes ir vietų vardus. Ver
tėjas patį prancūzų poetą 
(knygos autorių) Romain’ą 
Rolland’ą pavadino “Romėnu 
Rolandu”. Michelangelo Buo- 
narroti jis pavadino “Mikola 
Angelu“. Atrodo, lyg iš dvili- 
pio vardo “Michelangelo” bu
tų vardas ir pavardė. Vardas 
“Buonarroti-Simoni” yra jo 
tėvo vardas —jo pavardė. 
Prancūzai rašo: Michel-Ange, 
anglai rašo Michelangelo. Ita
lai taria: “Mikelanželo.”

Tarp kita ko vertėjas su
maišė vyrišką ir moterišką 
gimtį kai kuriuose itališkuose 
varduose ir pavardėse. Pav.: 
Architektą-rangovą Bramantę 
jis palieka kaip yra, o abu ge
riausius Michelangelo biogra
fus—Vasari ir Gondivi, rašo 
su vyriška gimčia: “Vazaris,” 
“Kondivis”. Tačiau 'Paryžiaus 
muziejų Louvre, palieka pran
cūzų kalba, o laikantis sti
liaus, reikėtų tarti “Lur”. Tor- 
rigiano, kuris mokinių klasėje, 
užpykęs Michelangelui kumš- 
čia nosį įlaužė, pavadino “To- 
ridžijonu-as”. Mediči dvaro 
poetą Poliziano, vadina “Poli- 
cijonu”. Dar geresnis mišinys 
seka: “Čekiniui Bračiui,” “Ri- 
čijus”, “Pijombui”, “Karte-

“Iš visų nesuskaitomų džiau
gsmų vienas tėra skausmas!..”

Knyga susideda iš 170 pusi., 
dvi dalys, be iliustracijų, iš
skiriant Michelangelo atvaiz
dą. Street’o vertime, ta pati 
Romain’o Rolland’o knyga, 
susideda iš 320 pusi. Ten yra 
keli šimtai Siksto koplyčios ir 
kitų Michelangelo skulptūros 
kurinių iliustracijų.

Kas turi knygyno kortą, pa
tartina aukščiau sakytą knygą 
perskaityti.

P ar oda atsidarysi bal. 30 d.

Pasaulinės Parodos (N. Y.) 
biuletenis praneša, kurios tau
tos turi savo pavilijonuose 
dailės darbų parodas.

AUSTRALIJA. Dideliais sie
ninės tapybos vaizdais atvaiz
duojama Australijos gamta, 
ūkio darbai ir lt. šeši kuri
niai atvaizduoja J Australijos 
laukines gėles.

BELGIJA. Atvaizduoja pir
mųjų New Yorko pakraščių

apsigyveno ir misijonieriųi PRANCŪZIJA. Prancūzai 
veidą. Šita istorja yra atvaiz- gal būt, turės gausingiausią 

tautinio meno eksponatais pa
rodą negu bet kuri kita vals
tybė. Jie atvaizduos penkių 
šimtmečių meno kultūros lai
kotarpį. Didelis skaičius gyve
nančių dailininkų savo pavi- 
lijone turės eksponatus. Bus 
įvairių periodų rakandai, ma
dų, spaudos, etc. pavyzdžiai 
Pavilijono sieninę tapybą pa
ruošė Jean Dupas ir kiti pran
cūzų tos srities specialistai.

(Bus daugiau)

atradėjų žygius, kaip jie čia'dos laiką.

duota penkiuose .sienos kau
ruose. Be to, yra pavaizduoja
ma Belgijos Kongo pramonės 
pažanga ir karaliaus Alberto 
I statula. Kaurų dydis yra 
20x17 pėdų.

BRAZILIJA. Brazilijos dai
lininkai turi prisiūtų 40 svar
biausių savo krašto tapybos 
kurinių. Turi ir .skulptūros bei 
grafikos eksponatų.

CHILE. čiliečiai turi nedi
delį pavilijoną, dėl to dailės 
parodą iškėlė į Riverside mu
ziejų New Yorke. 36 tapybos 
šmotai ten pasiliks visą paro-

Išmokė jom 
už padėtus Zl. 

pinigus 2

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasiren duoti

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die 

ną, Subatom nuo 9 ryto iki
8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LDAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.
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Rinką Viršija Paskuba.. Viršija 
Kabumu ir IŠPARDAVIMU!

Joks kitas karas neturi 
visų šių garsiųjų 

savybių

Sistema Su Į 
Shockproof 't 
(Yra tik I 

Luxe

Čekoslovakijos Ve 
liava — Kaulas Hit 

lerio Gerklėje

1. Skirtinas Vacuum Gear 
Shift.

2. Naujas Aera-Stream Sty- 
ling, Naujos Fisher Bo
dies.

3. Naujas Ilgesnis Važiuo- 
tės Pamatas.

4. 85 Arklių Pajėgos Valve- 
In-Head Six.

5. Patobulinti Hydrauliniai 
Stabdžiai

6. N a u j a s “Observation I
Car” Matymas. L

I. Patobulinta Knee-Action Į 
Važiuotės 
Pagerintu 
Vairavimu, 
prie Master D e 
Modelių).

8. Turret Viršus.
9. Priešakinio Galo Stabili

zatorius.
10. Venteliacija Be Kiaurpu- 

čio.
II. Pavojaus Stabdis po Dash I 

Kairėj Pusėj.
12. Syncro-Mesh Transmisija.
13. Tiptoe-Matic Klučas.
14. Skirtingas B o x-Girder 

Chassis freimas.
15. Duco Finišas.
16. Hypoid-Gear Užpakalinė 

Ašis ir Torųue-Tube 
Drive.

17. Delco-Remy Pradėjimas, 
šviesa, Ignicija.

• ..Ir Visa Eilė Kitokių 
Svarbių Bruožų.

VISOS

CHEVROLET
KAINOS

DAUG
ŽEMESNĖS!

^CHEVROLET j

A GENERAL 
MOTORS VALUE

Tai Vienintelis 
Žemos Kainos 
Karas Turįs

Chevrolet šiandien visoj tautoj yra greičiausiai parduo
damas karas, vienintelis ir paprastas dėlto, kad tai didžiau
sia vertybė!

Imkime jo išvaizdą. CHEVROLET GERIAUSIAS! Dėl
to, kad jis viršija paskuba, viršija kaba ir viršija išvaizda 
visus kitus žemos kainos karus — jo neatstoja nė vienas!

Imkime stiliavimą. CHEVROLET GERIAUSIAS! Dėlto, 
kad tai vienintelis iš Visų žemos kainos karų, kurs neša 
jums pavydėtiną grožį ir Fisher Body stiliaus pirmenybę!

Imkime bruožus. CHEVROLET GERIAUSIAS! Dėlto, 
kad tai vienintelis žemos kainos karas, turįs savyje aukštos 
kainos karų labiau prasisiekusias kokybės savybes ir, vien
kart, sutaupo pirkimo kainą, operavimo ir išlaikymo išlaidų.

Pamatykite jį... pavažiuokite juo... šiandien!
“VISĄ KAS GERIAUSIA ŽEMIAUSIA KAINA!”

APLANKYKITE VIETINĮ CHEVROLET DYLĖRĮ

Čekoslovakijos Respublikos 
pavilionas New Yorke neduo
da Hitleriui ramybės, jis jam 
tikras kaulas gerklėje. Sudras
kęs publiką ir apiplėšęs tautą 
nepasitenkino tuo. Tasai tarp
tautinis banditas, pareikalavo 
ir to nebaigto.statyti paviliono 
New Yorko Pasaulinėje Paro
doje.

Bet čia nei jam neišdegė. 
Skersai kelio atsistojo Wash- 
ingtono valdžia. Jį atsisakė 
pripažinti Čekoslovakijos res
publikos sudraskymą ir, to
dėl, respublikos turtas Ameri
koj liekasi buvusios čekoslo- 
vakų respublikos nuosavybe. 
Palieka savo pareigose ir res
publikos atstovas Hurban, ku
ris ir globoja visą turtą. Tuo 
reikalu yra susidaręs tam tik
ras komitetas. Piliečių Komite
tas Čekoslovakijos Pasaulinėje 
Parodoje dalyvavimui remti. 
Taigi, naziai gavo nosį.

Įspėjimas Hitleriui.

Delko Čekoslovakijos pavi
lionas palieka ir net nutarta 
baigti statyti, parodos prezi
dentas Grover VVhalen šiaip 
padėtį apibudino:

“Mes sekame Valstijos De
partamento nusistatymą ir 
nuoširdžiai remsime paviliono 
statymo baigimo darbą ir jo 
veikimą per visą parodą. Pa- 
vilioną prižiūrės ir nuosavybė
je laikys ministras Hurban. 
Pastatas baigiamas statyti pa
gal nuorodymą Čekoslovaki
jos ministro Hurban ir Pilie
čių Komiteto Čekoslovakijos 
Parodoje dalyvavimui Remti, 
kaip tai viešai yra paskelbęs 
mayoras La Guardia.”

Komitetą sudaro:
Dr. 'John H. Finley, New 

York Times redaktorius—jis 
Piliečių Komiteto Čekoslova
kijai Pasaulinėj Parodoj Daly
vauti pirmininkas; ir mayoras 
La Guardia garbės pirminin
kas. Narių tarpe matome to
kias stambias figūras kaip:

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Thomas W. Lamont, J. P. 
Morgano partnerį, Charles C. 
Burlingham, draugijos pir- 
mesnysis pirmininkas, August 
Belmont, George Gordon Bat- 
tle, Charles H. Tuttle, New 
Yorko advokatas ir šiaip gar
sių kitų piliečių.

Pragos Viešųjų Darbų Mi
nistras p- Cipera pranešė pa
viliono statymo darbų pirmi
ninkui p. Wsetchks sulaikyti 
konstrukcijos darbą ir pradėti 
derybas su Vokietijos ambasa
da perdavimo arba išnuoma
vimo reikalui.

(Skelb.)
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jų savo galvoje turėjo mintį, jog esąs kokios nors specialybės žinovas, kuri karo reika- (Musų specialaus korespondento Lietuvoje) pams gali būti pritaikinta.________________ Kukliai įėjo i kariuomenesDu vyrai, Lietuvos sienos sar- šiokio žygio neleisti, nes tai iŠ- štabą ir savo patarnavimą pa- gybos pareigūnai, pasiryžo mirti, bet neapleisti lietuvių žemės atvykstantiems okupantams.Patyrę, k&d iš anapus Nemuno atžygiuoją vokiečių kariuomene, jiedu savo draugų, net i tiesioginių viršininkų įsakomi, atsisakė pasitraukti ir ryžosi tą priešą gerai sutikti, sutikę gyvai nepasiduoti, savo žemės neapleisti ir garbingai už ją mir

Jie pasiryžo mirti Lietuvos Padangėje
ŪKIŠKI SUNKUMAI KLAIPĖDOS NETEKUS

Ne taip lengva nedarysime, savo vietos
—Vyrai, liaukitės, ką jus darote, juk įsakyta visiems pasitraukti ir sieną vokiečiams užleisti, —. kalbėjo draugai.—Ne, šito mes žūsime, bet gyvais neapleisime...—Vyrai, juk tai beprotystė, juk susitarta nekariauti ir b<» mūšio Klaipėdos kraštą apleisti, vokiečiams atiduoti...—Kas nori, lai atiduoda, bei ne mudu; beprotystė didvyrius gimdo ... kas žino gal mudu busime tie, kurie pasaulio gaisrą pirmieji sukurs...—Juk tai pamišimas, negi judu du atsilaikysite prieš vokiečių galybę...—Ne mudu pamišova, bet visas pasaulis pamišo, tai bepro tčių namas, ar girdėta, kad leisti apiplėšti musų tautą, ar mes laisvės neverti, ar ginklų neino-

tiktų tikras skandalas. Juk vi-Įsiūlė, siems buvo aišku, kad pasaulis šių vyrų pasiryžimo nesupras, kad Lietuva liko vienui viena ir nėra kas jos Užtars. Ieškota būdų; kaip tuos vyrus iš mirties išgelbėti, pagaliau nutarta per radiją pranešti, kad liautųsi, žygiuotų į nurodytą vietą.Ir štai kovo mėn. 22 d. vaka- Į tarnauti!re pasigirdo per valstybes ra-1 —Bet musų gimnazijoje ant diofoną mažai kam suprastas sakymas, netikėti žodžiai:—Vyrai, liaukitės, meskite, eikite namo... žemaiti, Bendo- riau, ką darote^ liaukitės...Keletas kartų tie žodžiai buvo pakartoti ir tie vyrai, sėdėję nakties metu savo apkasuo- iliai...se, išgirdę tuos žodžius paklau- —Kaip reiks — pašauksime, sė ir savo apkasus apleido. o dabar skubėkite į pamokas.Visa Lietuva tuos žodžius gir- Nusiminę tie jaunuoliai vy dėjo ir niekas suprasti negale- ra’» kac^ negalėsią savo draugų jo, ką tai reiškia tie paslaptingi I garb£ apginti ir nužygiavo at- žodžiai, tasai netikėtas fsaky- gQ! i mokyklą pamokų kalti, mas, tilt dienai kitai5 ptaslinkusišaiškėjo, kam buvo duotas ta-j —Tai kaip —- ir dabar nekasai įsakymas liautis... L_”7------ ""Taip buvo išvengta galėto bu- j pasiduosime, ti didelio nesusipratimo, 1 išvengė vokiečių okupantai netikėtos jiems paruoštos ugnies...

—Mes norime kariauti, mes norime savo žemės laisvę ginti, prašome mus savanoriais priimti...—Vyrai, dar jaunučiai esate, mokytis jums reikia, apsieisime ir be jūsų, eikite ir mokykitės, suspėsite dar tėvynei pa-
sienos kabo musų draugų atvaizdai, kurie žuvo anuomet Klaipėdą atvaduodami, mes turime jų garbę apginti, bailiais nenorime likti, juk butų mums gėda, jei Klaipėdos netektume... — spyrėsi tie jaunuoliai drąsuo-Iš anksto buvo aišku, kad Europos diktatoriams pre

zidento Roosevelto taikos sumanymas nepatiks. Iš tiesų, 
fašistų spauda Vokietijoje ir Italijoje atsiliepė apie Roo- 
sevelto atsišaukimą labai nepalankiai, net nesistengdama 
prisilaikyti paprastos mandagumo formos. Nacių šulai 
Berlyne pasakė Amerikos laikraščių atstovams, kad Hit
leris duos trumpą ir griežtą neigiamą atsakymą.

Bet jisai atsakymo dar nedavė. Telegramos praneša, 
kad Vokietijos “fiureris” atsakys Amerikos prezidentui 
balandžio tiktai 28 d., sušaukęs šituo tikslu specialų reich • 
stago posėdj. 0 tuo tarpu jisai galvoja ir svarsto, koks 
jo atsakymas turės būti. Tie patys rudmarškiniai Berly 
ne, kurie pirmiaus sakė, kad Hitleris prezidento pasiūly
mą be jokių ceremonijų atmes, dabar jau spėja, kad ji
sai, gal būt, priims kai kurias pasiūlymo dalis ir duos 
tam tikrų pasiūlymų iš savo pusės.

Jeigu taip, tai reiškia, kad Vokietijos diktatorius I kame nešioti, lai patirs vokie 
vra linkęs eiti į diskusijas. čiai-,.k“d n,okaine garb!nga''
v r t j mirti, lai paragaus nors mud-

Pasirodo, “atmesti” ne taip lengva, kaip naciai ma- viejų dviejų ugnies, o gal tai 
nė. Net ir tokia neribota diktatūra, kaip Hitlerio, yra bus gaisro pradžia, mes pirmie. 
priversta skaitytis su žmonių opinija namie ir užsieniuo- J1 išmėginsime jų narsumų, pa
se. Jeigu nacių “fiureris” griežtai atsisakytų svarstyti ^žte'nSima^il
tarptautinės taikos sumanymą, kuri davė Rooseveltas, kjlus piešti, o gal atsiras kas 
tai jisai pasiimtų ant savęs atsakomybę už karą, kuris knudvicni pritariu ir suliepsnos 
gali įvykti! O jeigu tą karą Vokietija pralaimėtų, kur visas pasaulis-., 
tuomet pasidėtų Hitleris? —Bepročiai, — įkalbinėjo1 i . -- ii . draugai, — juk niekas neišgirsNe visuomet pasiseka karą pralaimėjusiam valdovui 
pasprukti į užsienį, kaip kad pasisekė kaizeriui. žūsite...—Taip pasaulis apkurto, ga mudviejų šūviai bus tasai šauksmas, kuris sukels kitų pasiryžimą tuos bepročius nubausti 

Netekusi Klaipėdos uosto, Lietuva laikinai naudoja-1 žusiva, bet žusiya garbingai... 
si latvių Liepojos uostu. Niekas jųdviejų įkalbėti negalėjo ir dar kokia dešimtis ki- 

Šio mėnesio 24 d. prasidės Lietuvos derybos su Vo- ta vyrų prisidėjo prie tųdviejų 
kietija dėl prižadėtos “laisvos zonos” įsteigimo “Klaipė- pasiryžėlių ir pradėjo kasti ap- 
doje. Jeigu derybos nebus sėkmingos, tai ir toliaus Lie- kasus, mirties apkasus, sau dum
tuves prekės eis per Liepoją. Pačiai Vokietijai butų ge- iš. kurili Jau 
riau kad susitarimas įvyktų, nes Klaipėdos uostas labai įVlkasvaidZ“^0 Ipsįinklavo 
sunyktų, jeigu Lietuva visai paliautų juo naudojusis. šautuvais ir pasidėjo savo dar-

0 Latvijai yra didelis laimikis, kad Lietuvos prekės bo. radljo priimtuvą, kad ben 
vėl eina per Liepoją. Latvija turi tris stambius ir gerai Pvaskutlll^s gyvenimo valandas 
jrengtus uostus — Rygos, Ventpiles ir Liepojos. Tiek i šuvis nevirto signakĮ vj. 
uostų jai perdaug. Liepojos uostas, kuris yra visai arti suotdiam gaisrui...
Lietuvos sienos, yra apmiręs nuo to laiko,’kai Lietuva Atsisveikino su savo drau- 
savo eksportą nukreipė į Klaipėdos uostą. gaiš, viršininkais ir sulipoT_ J -1 i t • x , i nn i ..i šviežiai padarytus apkasus....Kaitų su Klaipėdos kraštu Lietuva neteko 70 kilo*- Suskambėjo iš visų pusių te- 
metrų pajūrio, ir dabar jos pajūris tėra tiktai 25 kilo lefonai, sekė vienas pranešimas 
metrų ilgio, čia yra graži vasarvietė Palanga, bet preky- po kito, kad keletas pasiryžę- 
biniam uostui patogios vietos nėra, nes vanduo pakraš- piy pasiliko ugnimi pasitikti at- 
tyje negilus. Netoli Palangos yra statomas šventosios zygrojančią vokiečių kanuo- 
žvejų uostas, tačiau didesni laivai į jį įeiti negali. Reikė-1nicn^ 
tų įdėti į šį uostą daug pinigų, pirma negu jisai pasida
rytų tinkamas juros prekybai; Taigi kėl kas Lietuvai 
tenka arba naudotis Latviįj'os uostu, arba bandyti susi? 
derėti su Vokietija dėl Klaipėdos uosto vartojimo.

Latviai, žinoma, mielu noru leidžia Lietuvai naudorljj 
lis Liepojos uostu, suteikdami jai visų galimų lengvatų. J 
Bendrovė “Lietūkis”, kaip rašo Lietuvos laikraščiai, jau|įhB 
gavo pirmuosius užsienio prekių transportus per Liepor 
ją. Liepoja tuo tarpu bus ir Lietuvos juros prekybos lat 
vyno buveinė. Nė vienas šio laivynoi laivas nepaliko Klai
pėdoje. Vokiečiams užimant Klaipėdą, šeši Lietuvos lai
vai buvo kelionėse ir tiktai du uoste,, bet ir tuodu pasku
tinę valandą pasitraukė į lenkų uostą Gdynią.

Todėl Lietuva ne būtinai turi prašyti Vokietijos ma
lonės. Buvo žinių (tur būt, kilusių iš lenkiškų šaltinių), 
kad Hitleris jau atsisakąs duoti tietuvąi laisvą z.onį 
Klaipėdos uoste ir norįs Lietuvą visiškai pavergti ekono* 
miniai. Bet taį veikiausia, yra tik gąsdinimas. Lietuvą 
lengviau gali apsieiti be Klaipėdos uosto, negu Klaipėdos 
uostas be Lietuvos.

Lietuva naudojasi Liepojos uostu

I riausime ir dabar vokiečiams Pernai lenkams taip I nusileidome, o dabar vokie- [čiams? — teiraujasi tėvo kokios dešimties melų smarkuolis.—O ką, ar manai į karą žy- kurie garbingai ėjo savo parei-1 pinoti, klausia jo tėvas.—Taip, jau savo mokykloje mes slaptai sudarėme savano- Viename pašte visi tarnauto-|r^ būrį; kaip tik karas prasidės, tai mes visi eisime į frontą!—Tai šitokie jus smarkuoliai, lai šitokie jus pasiryžėliai, bet karą atidėjo ir lauksime iki jus suaugsite, tuomet vokiečius iš Klaipėdos išvysite...—Gaila, o aš jau ir pamokų nesimokiau, maniau rytoj, jau turėsime eiti į frontą, o čia vėl tasai karas atidėtas, tai ką mano musų kariuomenės štabas!—Matai, kariuomenės štabas mano taipF kad kol kas jums teks pasimokyti, o kai užaugsite, tai šiuos štabo viršininkus galėsite pakeisti ir tuomet vo- kniubo, krito be žado. Paštas I ^^ėiums Karą paskelbsite, tramina sūnų tėvas.—Gerai, o kaip bus su len- •kais? Juk reikia dabar vokiečius sumušti, gal ir lenkai mums padėtų, o tuomet gali jie susitarti ir kartu mus pulti?—Nesibijok, iki tu užaugsi ir mokslus baigsi, tai teks tik su vokiečiais kariauti, o gal tokie pat smarkuoliai vokietukai kaip tu tuomet geruoju susitarsite ir gražiuoju savo žemėmis pasidalinsite.> —Tėveli, juk vokiečiai buvo amžini musų priešai, jie tokiais it paliks. ,—Na, jei tokiais paliks, lai galėsit su jais kariauti...Žinoma, butų gerai geruoju susitarti, kam čia muštis. Musų :-skyriuje yra vienas vokietukas, geras draugas. Jisai dabar ir pats gailisi, kad negalėsiąs va- j sąrą į pajūrį važiuoti...
(Bus daugiau}

Ir vis dėlto pasiryžėlių butągas ir savo žemės garbę apgynė.jai įsakymu pasitraukė, tik vienas jų telegrafistas buvo paliktas iki paskutinei minutei duoti telegrafu pranešimus. Darbavosi jisai atsidėjęs. Ir štai į- sibrovė du vietos smogikai, kurie pradėjo iš telegrafisto ir iš Lietuvos tyčiotis ir jam kliudyti darbą dirbti, pavestas parei- .gas eiti.. —Prašau gražiuoju pasitraukti, -— tarė telegrafistas, — nes visa baigsis dideliu nesusi-Smogikai įžūliai puolė telegrafistą.Keletas šūvių, smogikai su-■ ištuštėjo. , jDaugiau telegrafistą pranešimų niekas jau negirdėjo. O lasai telegrafistas nakties metu žygiavo savais keliais, žygiavo sveikas gyvas. Jisai
j Būrelis jaunuolių mokinių, vyrukų kokios šešiolikos penkiolikos metų išgirdę naujienas, kad Klaipėda atsidūrė kritingo- je valandoje metė pamokas ii skubiai nubėgo į vieną kariuomenės dalį pasisiūlyti pa taniau-' ti, savanoriais į kariuomenę stoti. —Juk gėda butų dabar mokytis, kai musų kraštui pavojus gręsia. Eisime kausimės už musų žemės laisvę.Jų vienas gerai nusimanė sklandyme, dėjos lakūnu galėsiąs būti. Kitas telegrafo, buvo pramokęs, savo radijo siųstuvą turėjo, galvojo galėsiąs ryšių.—Tai beprotystė, tai savižudystė, — kalbėjo visi ir nutarta batalijone tarnauti. Kiekvienas.

VILNIJOS VAIZDAI- — Mažųjų vilniečių lietuvių moksleivių chorelis nuotaikingai dainuoja: Tegul bėga musų upės į marias giliausias p »
Tegul skamba musų dainos po šalis' plačiausias,..

Bes

Kovo mėn. 22 diena liks reik- bo arti Sminga ir liūdna data Lietuvos < istorijoje. Tą dieną Berlyne pa- ! sirašyta sutartis, pagal kurią Lietuva perduoda Vokietijai Klaipėdos kraštą, gaudama Klaipėdos uoste tiktai laisvą zo- < ną jūrinei prekybai. Vokietijia ir Lietuva pasižadėjo nebevartoti savitarpio santykiavime jėgos ir nedalyvauti kombinacijose, kurios butų nukreiptos .prieš vieną iš jų., Lietuva, nesitikėdama iš niekur paramos, buvo priversta pasiduoti vokiečių spaudimui, kuris siekė dvigubą tikslą: parodyti pasauliui, kad Vokietija nesiduoda įbauginama demokratinių valstybių pastangų priešvokiškai koalicijai sudaryti,. paruošti tinkamas sąlygas vokiečių politinei ir ūkinei įtakai taikingai įsibrauti į Pabaltijį.Kiek tai liečia pirmąjį liksią, tai jis, kiek jau dabar galima spręsti, buvo pasiektas. Vokietijos visuomenė, pradėjusi jau nerimauti dėl bekylančios visame pasaulyje priešvokiškosios nuolaikos, nurimo, lyg gavusi įsitikinti, kad Reicho vyriausybės politika tikrai neturi pagrindo bijoti rimto pasipriešini- iino iš demokratinių valstybių pusės. Klaipėdos atplešimu siektas įspūdis vokiečiams visiškai pasisekė. Žinoma, tas įspūdis tegalėjo būti pereinamojo pobūdžio. Gal po savaitės — kitos jis jau bus pamirštas, kaip ir daugelis dalykų musų greitai gyvenamam laikotarpyje.Dėl antrojo vokiečių siektojo tikslo reikia pasakyti, kad jo įgyvendinimas toli gražu dar nėra permatomas. Vokiečiams rupi, Lietuvos išėjimą į jurą bekontroliuojant, pradėti vykdyti Lietuves užsienio prekybos priežiūrą. Todėl jie ir sutiko suteikti Lietuvai palankių sąlygų Klaipėdos uoste, įsteigiant jame laisvą zoną ir iš viso rodant tariamą Lietuvos gyvybinių interesų supratimą. Suteikdama Lietuvai palankias sąlygas Klaipėdos uoste, vokiečiai nori Lietuvą paveikti, kad ji neieškotų išėjimo į jurą per kitus uostus. Pavyzdžiui, per Liepojaus uostą, kuris prekes siunčiant geležinkeliais iš Didž. Lietuvos, lygiai taip pat greitai ir patogiai pasiekiamas, kaip Klaipėda.Klaipėdos krašte per pastarąjį dešimtmetį buvo susitelkusi gana didelė pramonė, kuri užėmė reikšmingą vietą bendroje Lietuvos pramonės gamyboje. Bendra Klaipėdos pramonės gamybos vertė siekdavo 120 milijonų litų per metus. Iš los sumos vien liktai tekstilių (audinių), skanėsių iv medžio pramonė gamindavo prekių už apie 80 milijonų litų per metus. Svarbiausios pramonės gamybos šakos, kurios turėjo didelės. reikšmės visam Lietuvos tikini, tai tekstilių ir medžio pramonė. Tekstilių pramonė Klaipėdos krašte davė darbo arti 3 tūkstančiams darbėmių ir gamindavo prekių už 25 milijonus litų per metus, t. y. lygiai liek, kiek gamina per metus Didž. Lietuvos tekstilių pramonė. Skirtumas tėra tas, kad Didž. Lietuvos tekstilių pramonė daugumoje gamina vilnos audinius, kad Klaipėdos .krašto, pramonės gamyba yra pagrįsta, medvilnės dirbiniais. Taigi, netekusi Klaipėdos krašto, Lietuva turės pirktis med-

3 tūkstančiams darbėmių. Jos eksportas siekdavo 20 milijonų litų per metus. Klaipėdos krašto netekus, Lietuva tegali naudotis žaliava, kurią ši pramonė ligi šiol perdirbdavo. Tuo budu nuostolis, kyląs dėl to, kad ši žaliava nebegali būti perdirbama Lietuvoje, irgi sudarys apie 10 milijonų litų. Taigi vien šios dvi pramonės šakos, atsirasdamos anapus muitų sienos, duos Lietuvai nuostolių apie 20 milijonų litų. Čia prisideda ir tos išlaidos, mokamos už perkrovimą prekių uoste. Anksčiau išlaidos likdavo Lietuvoje, bar gi jos liks Vokietijoje, luvos prekių judėjimas Klaipėdos uostą buvo besiekiąs 1 mil. tonų; tai šis nuostolis sudarys apie 5 milijonus per metus. Žodžiu, Klaipėdos krašto atplėšimas atsieis Lietuvos mokamajam balansui bent 25 milijonus litų per metus.Nėra reikalo įrodinėti, kad smūgis Lietuvos ūkio gyvenimui yra be galo didelis. Tikimės, kad Lietuva, remdamasi savo sveika ekonomine struktūra, ir šį smūgį pergyvens. Turėkime vilties, kad visa lietuvių tauta ryžtingai ir vienin- . gai parems vyriausybės paslan- i gas lygsvarai atstatyti ir Lie- i tuva atsilaikys prieš pavojus, kurių yra kupina dabartinė istorinė gadynė. —VDV.

šiosDa-per

Neperkelia turgavietesPraeitais metais miesto sav. buvo nutarusi perkelti gyvulių turgavietę priešais pašto įstaigą, bet iki šiam laikui savo nutarimo neįvykdė.
TRUMPOS-KUMPOS 

ŠYPSENĖLES 
 Rašo J. Šmotelis ...

kaip mėnulio šviesų veidą, kaip pūkai baltosios gulbės— taip, kaip šypso kūdikėlis be piktumo ir be keršto- Pašypsokim savo sielai, savo mielai— ir mielą jam— savo liūdesį ir skausmą šypsenose paskandinkim.Pašypsokim šypsenėlę: trumpą, kumpą šypsenėlę, tiems politikos pedlioriams, kurie suka savo galvą, kaip apgauli visus žmones ir polam valdovais tapti; tiems, ką suka savo galvą,ir teisybę uždaryti praeities juodam karste, idant niekas nematytų ir neklaustų— idant niekas neišdrįstų pažiūrėti ir paklausti.Pašypsokim šypsenėlę: šleivą, kreivą šypsenėlę, tiems, ką kepa skystas mintis .. ir sugedusias idėjas su gazietomis parduoda; tiems, ką suka savo galvąsavo vado ir vadukų.
dailią, smailią šypsenėlę, kiekvienam kas užsipelnėIr visiems malonia šypsą atsilyginki m už gerą, , o už blogą ?— o už piktą?—

Ir

Šiaurės Lietuvai Latvijos uostas Liepoja yra dargi 
artesnis, negu Klaipėdos uostas, o su Latvija Lietuvai 
nebus sunkumo susitarti.

Šiol ji pirkdavosi lik žaliavos, įkuri Klaipėdos kifašte fabrikuo- ise buvo perdirbama. Apytikriai skaičiiiiojant,. Lietuvai dėlto bus nuostolių apie 10 milijonų litų per metus. Panašiai atrodo dalykai ir medžio pramonėje. Ši pramonės šaka Klaipėdos krašte irgi duodavo dar- lę pašypsokit.

Visų, kurie moka melstis, maloniai prašau sukalbėti po-
Petroniai, Roselandc, kad Dievas palaikytų jį prie Dvasios šventos; o kurie maldas užmiršote, nors trumpą šypsenė-

*
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
MANO PAREIŠKIMAS

Žodis Socialistui, Kuris Pasi
šovė Mane “Apiekunavoti”WINNIPEG, Man. — “Naujienų” Nr. 68 buvo įdėtas Socialisto raštas, kuris iš dalies yra nukreiptas prieš mane. Kadangi tam Socialistui parupo apie mane kalbėti “apie- kuno” tonu, tai aš matau reikalų padaryti savo pareiškimą.Man atrodo, kad tas Socialistas yra labai artimas komunistams žmogus ir tik jų priprašytas parašė kalbamą korespondenciją. Jis nori patirti, kodėl komunistų “Liaudies Balsas” praleido mano vardą, —neįtraukė jo į aukotojų sąrašą. Sako, kad aš gal paprašęs neskelbti vardo.Į tai galiu štai ką pasakyti: aš visai nesigėdžiu, kad politiniams kaliniams aukojau vieną dolerį. Man taip pat nė į galvą neatėjo mintis, kad “Liaudies Balse” nebūtų mano vardas minimas ryšium su aukomis. iLabai keistai Socialistas žiuri į mane: laikraščio skaitytojams jis pristato mane kaipo socialistą, o kalbasi su manim lyg su komunistų pataikunu!Aplamai imant, korespondentas parašė nei šį, nei tą: jis smerkia mane už bičiulia- vimąsi su komunistais ir tuo pačiu laiku pasigenda mano raštų “Naujienose”.Tenka pasakyti, jog logikos čia visai mažai.Korespondencijos antrašte labai budinga: girdi, ar jau ir bendro fronto organizatorius komunistams nekošer?Kadangi toks klausimas statomas, tai aš apie jį ir pakal- bėsiu< • . , .s. . , |,

Bendras FrontasPrieš kelis metus Amerikos lietuviai raginami pažangiųjų laikraščių suorganizavo Amerikos Lietuvių Kongresą, kurio tikslas buvo kovoti dėl įsteigimo Lietuvoje demokratinės santvarkos bei ginti z liaudies teises. Kanadoje irgi buvo sukrusta to kongreso skyriai organizuoti. Jie įsisteigė keliose kolonijose ir iki šiol jau atlaikė du suvažiavimus.Kai kilo bendro fronto bruzdėjimas, tai ir aš pradėjau \Vinnipego pažangiuosius lietuvius kalbinti, kad butų pravartu ir čia vieningai veikti. Manau, kad tai išėjo į naudą: vieningai veikdami winnipe- giečiai vis dėlto įstengė įsigyti savo svetainę, ko jie niekuomet nebūtų galėję padaryti, jei nebūtų susidaręs bendras veikimas. Sumanymą pirkti svetainę visuomenė gausiai parėmė savo aukomis. 0 tą sumanymą rėmė tik todėl, kad buvo atsikreipta bendro fronto vardu. Vadinasi, visuomenės buvo suprasta taip, kad svetainės įsigijimas rupi visiems pažangiesiems Winnipe- go lietuviams.Kad svetainės įsigijimas buvo geras dalykas, tai, tur būt, visi sutiks. Nemanau, kad aš nusidėjau, jei stojau už’ tą sumanymą.
Vardų IšrųšiaoimasKai pastebėjau “Naujienose” pastabą dėlei to, kad mano vardas “Liaudies Balse” liko praleistas, tai aš tuoj nuvykau pas aukų priėmėjus ir pareikalavau pasiaiškinimo. Vadinasi, kas atsitiko su mano auka, kad ji nebuvo laikraštyje paskelbta.Jie paaiškino, jog visą aukų tvarkymo reikalą pavedę draugei Bizunienei. Esą, ji ir turėjusi aukotojų sąrašą “Liaudies Balse” paskelbti. Galimas

girdi, dalykas, kad ji “berų- šiuodama” mano vardą praleidusi.Vėliau paaiškėjo, jog tas rųšiavimas susiveda štai prie ko: kai svetainėje yra renkamos aukos, tai pirmųjų aukotojų vardai užrašomi pirmoje vietoje ir taip perskaitomi. Tačiau kai sąrašas pasiunčiamas “Liaudies Balsui”, tai ten prasideda “rųšiavimas”: lite- raturkos nariai ir “savi žmonės” atsiduria pirmoje vietoje, o kiti yra nustumiami žemyn. Taip “berųšiuojant” mano vardas visiškai iš sąrašo liko išstumtas.Winnipegiačiai dabar juokiasi, kad “Liaudies Balsas” savuosius visada į viršų stumia, o kitus traukia žemyn. Ir kai kada tiek smarkiai patraukia, jog visiškai iš sąrašo “ištraukia”.Bet kadangi ten tokia mada, tai ką čia žmogus bepadarysi.
Atsidarė Nemalonioje 

PadėtyjeTiek “Naujienose”, tiek “Liaudies Balse” korespondentai rašė slapyvardėmis prisidengę. Kadangi į mane buvo taikoma ir reikalaute reikalaujama “išpažintis”, tai aš pareikalavau bendro fronto komiteto, kad jis atvirai pasisakytų : ar aš esu košer, ar ne? Be to, kad paaiškintu, kodėl mano vardas iš aukotojų sąrašo buvo išleistas. Tą paaiškinimą prašiau paskelbti “Naujienose”.Komitetas ėmė išsisukinėti. Girdi, jei komitetas paskelbs savo paaiškinimą “Naujienose” tai Socialistas šoks kritikuoti.Žinoma, tokiomis aplinkybėmis susidėjus man pačiam tenka rašyti ir aiškintis. Apie lai, jog rašysiu, aš pareiškiau ir komitetui. Pasakiau maždaug taip: “Jei aš rašysiu, tai tik jus, vyrai, nepykite, nes aš rašysiu niekam nepalaikau- damas”.Taigi, dabar ir rašau nep i- taikaudamas. O jei kam tai nepatiks, tai—jų reikalas.
Kodėl Aš NerašiauSocialistas, matyti, yra tokios nuomonės, kad jei žmogus kartą kitą parašo į laikraštį, tai jo pareiga yra ir visada rašyti.Aš į tai žiuriu kiek kitaip. Jeigu turi ką naudingo pasakyti, tai rašyk, o jeigu ne,— tai tylėk. Šiaip sau burną aušinti neapsimoka.Be to, galiu Socialistui nurodyti, jog prieš metus laiko aš keliais atvejais rašiau apie bendrą frontą. Jei Socialistas tuos raštus skaitė, tai jam turi būti aišku, kodėl per kai kurį laiką aš palioviau rašęs.

Ką Aš Remiu AukomisSocialistas su sielvarta teiraujasi, ką aš aukomis remiu- Čia aš neturiu laimės pasigirti: mano gyvenimo aplinkybės yra tokios, jog sulaiko mane nuo švaistymosi aukomis. Jei kada atsitiktinai vieną kitą centą duodu kokiam reikalui, tai ir viskas. Neskaitau dideliu nusidėjimu, jei mano vienas kitas centas nueina komunistų spaudai, o ypačiai “Liaudies Balsui”. Vis dėlto kanadiečiams geriau .turėki bent kokį laikraštį, negu visiškai jokio neturėti. Kaip sakoma, kur nėra žuvies, tai ten ir vėžys žuvį atstoja.
Rezoliuci josSocialistas sako, kad aš esąs prirašęs visokių rezoliucijų, kuriomis pasinaudoję komunistai.

Turiu pasakyti, jog komunistinėje dvasioje rezoliucijų nerašiau. Jos paprastai buvo kreipiamos prieš fašistus. O tokias rezoliucijas, manau, nėra nusidėjimas rašyti. Tam tikrais atsitikimais aš tokias rezoliucijas ir toliau rašysiu.
—J. Martinonis

VVmnipeg, Kanada
"Ligonių Gaminimo Fabrikas”Visi žinome, kad yra ligoninių, kuriose gydoma žmonės, tačiau apie ligonių gaminimo fabriką” gal niekas nėra girdėjęs. Vienok šiais kapitalistinės gadynės laikais ir tokių “įmonių” esama. Gal ne visur, bet mes winnipegiečiai vieną tokių turime Princess ir Ross gatvių kampe, apie kurią čia ir kalbėsiu.Kapitalistinė “šventoji” privatinė nuosavybė —gamyba dėl pelno pagimdė aštriausią ekonominę krizę, kuri atėmė darbą (kartu ir duoną) milijonams darbo žmonių. Taigi, tie milijonai bedarbių iššaukė griežtai rustų bedarbių sąjūdį už darbą ir duoną. Iš pradžių buržuazija alkaniems bedarbiams siūlė policijos lazdą (ne vienas čia Winnipege yra ir gavęs), tačiau bedarbiai jos neišsigando. Į policijos lazdą atsakė plytomis, akmenais ir kas tik po ranka pakliuvo- Demonstracijos, kruvini susirėmimai su policija įvykdavo kas dieną. Daug bedarbių tose kovose nukentėjo nuo policijos buožės, bet iš bedarbio rankos paleistas akmuo ar plyta “gražiai” paguldydavo Winnipego augalotus polic- monus. Viename tokiame susirėmime gavo getai į kailį net 14 policihonų, 6 pats jų ko: manduotojas buvo taip plyta priplotas prie žemės, kad atsikelti ir nebandė. Akivaizdoje šių faktų buržuazinė miesto valdyba ir konservatoriij partijos (buržuazijos) tuometinis majoras ponas Vebas tiek išsigando, jog nelaukė kol bedarbiai paskelbs maisto produktų sandėliams “parce- liaciją” —davė pašalpą. Reikia pasakyti, kad iš pradžiij teikiamoji pašalpa buvo nebloga, todėl kad bedarbis gavęs kortoje atleistą pinigų sumą ($4.00 per savaitę) galėjo laisvai pasirinkti valgyklą — valgyti kada nori ir kaip nori. Su kita korta gaudavo butą, už kurį pašalpos įstaiga namų savininkui mokėdavo $1.75 per savaitę. Bedarbiai gavę pašalpą nusiramino. “Lyderiai”, kurių darbininkams niekad netrūksta, bandė kovoti už apdraudą nuo nedarbo jau po keliolika dolerių per savaitę, bet bedarbiams tas atrodė negalimu ir nerodė ryžtingumo už ją kovoti. Pamačiusi buržuazija gaunančiųjų pašalpą neorganizuotu- mą—-atsipeikėjo ir pradėjo pašalpą mažinti. Sumažino net iki pusės pirmiau duodamos pašalpos. Be to, miesto ponams pagailo dar ir tos, kad bedarbiai valgo ne kapitalistų valgyklose. Sugalvojo naują planą: bedarbių maitinimą atiduoti į vieno kapitalisto rankas, kad tas be turimų milijonų darytų dar naujus milijonus bedarbių sąskaitom Gavęs kontraktą maitinti bedarbius, tas bagotas žmogus įsteigė didžiulę valgyklą (seniau turėjo net keturias tokias), teisingiau pasakius, “ligonių gaminimo fabriką”. Taigi, dabar visi bedarbiai, gaunantieji pašalpą (o jų yra keliolika tūkstančių) varomi į tą kontraktoriaus įrengtą ligoniams gaminti fabriką. Duodama tik du kartu per dieną

[ACME-NAUJIENŲ Foto]Princesė Elizabeth, trylikos metų Anglijos karaliaus dūke.

s John Queen (kvyn), o arasis yra socialistinių ą žmogus, be to, 9 aldčr- ai yra pažangus ir 9 reak- li, taigi pats majoras tur neriantį balsą, dėl to daug yra neaišku to nuodijau- bedarbius džiovos bacilo-is “soup kitchen’o” arba “ligonių gaminimo fabriko” užlaikymas. Galimas daiktas, yra pašalinė jėga, kuri trukdo tos džiovos bacilų įmonės panaikinimą. Todėl bedarbiai ir dirbantieji turi vienytis ir organizuotis tos biaurios įmonės panaikinimui taip, kaip mes kovojame už gaunamą pašalpą, kurios nenorėjo duoti.

valgyti. Pusryčiai nuo 6 vai. iki 9 ir vakarienė nuo 3 iki 6 popiet.Kontraktorius turėdamas kc- lioliką tūkstančių priverstinų kostumerių, nenori duoti ir neduoda jokio aptarnavimo. Maistas blogas, susmirdęs, visur dvokia ne lik jau tame name, bet už kelių blokų nuo jo. Viduje didžiausia nešvara. Blindai, puodai tik pamirkomi šiltame vandenyje ir vėl kraunami ant stalo vartojimui. Dažnai dėl bliudų nešvarumo visai negalima valgyti arba valgai tokią patrovą, kurios indas pdši taiko švarus ar pusiau švarus. Kas dedasi toje virtuvėje, kuri yra po tuo pačiu stogu, Šimkų ir įsivaizduoti. Nuo garų ir mėsų sutinimo visi kambariai tiek užteršti, kad sunku kvėpuoti, o vienok tūri išlaukti pusę valandos ir daugiau uodegoje, išsirangiusioje prieškambaryje iki dasigauni į valgomąją salę. Čia keli šimtai susigrūdę valgo. Nespėjus vienam atsitraukti nuo stalo patarnautojas perbraukė purvina mazgote ir sodinamas kitas. Ratais važinėjama “valgyklos” karido- riais į juos nurankiojama indai, pamirkius vandenyje jie vėl pristatomi ir kraunami ant stalų, iš’ kurių valgo kiti, čia jokie sveikatos inspektoriai nesilanko, o jei ir atsilanko, tai jie nieko blogo nemato, kai miešto valdžios ponų išgalvotoje valgykloje bedarbiai maitinami blogu maistu smarvėje ir nešvarume. Mat, jų kolega daro milijonus iš alkanų žmonių. Nenuostabu, kad žmogus pagyvenęs ištisai metus—kitus sunyksta, praranda sveikatą, užsikrečia džiovos bacilomis ir pasidaro dar didesne visuomenei našta, nes jį reikia gydyti “veltui”, o čia dar didesnės išlaidos.Pasiskųsti nėra kur. Valgyk kaip duoda arba mirk. Policija tarpduryje stovi; mat, bijomasi, kad kariais kas neištartų žodžio: Vyrai! Juk mes ne- gyvuliai. ■Tikėsite ar no, bet tas miesto valdžios įsteigtas “soup kit- chen” yra tikras ligonių gaminimo fabrikas. Kad nemirtų šiandie, tuksiančiai bedarbių priversti tą ligonių gaminimo įmonę lankyti. Vedusių padėtis kiek geresnė, nes jie turi teisę gauti produktų tenai, kur jie nori ir maitinasi patys.Nenuostabu, kad tą ligonių gaminimo fabriką įsteigė majoras Vebas, konservatorių partijos žmogus, dūšia ir ku-

Kitokio kelio nėra- Geruoju nieko negausim.
—Engelsistas.

Wiiutipeg, Canada
Bankietai ir muštynės. — 

Musų kultūraČia tos rųšies parengimai' tiek madoje, kad beveik nėra to šeštadienio (sekmadieniais valdžia neleidžia bankietus kelti), kad nebūtų bankieto. Bau- kietas be alaus — tai ne ban- kietas. Bankiete alaus netrūksta. Su kvoteriuku įeini (dažnai ir su mažiau) — ir bankieto dalyvis. Dar ir stiklą alaus gauni. Nebrangu.Bet kai išeini ir parėjęs piniginėje padarai reviziją, tai penkrublinės nerandi, o kai kas neranda ir dviejų. Vienas nemažas komunistų šimpa tikas sakosi tris čielas penkines ir pusę prašvilpęs. Čia tuose ban- kietuose tokia mada įgyvendinta, kad kuo daugiau pragersi, tuo didesnis proletaras busi. Tave gerbs, visi glaudysis apie tave, bet kai “susibrokinsi”, tai skaniai pasijuoks ir vėl “fašistas” busi kaip ir buvęs. Bėda yra ne ta, kad daug prageriama (Kas turi daug pinigų, gali daug ir pragerti, bankieto rengėjai daugiau pelno padarys), — bėda yra ta, kad pasigeriama, o pasigėrę kelia muštynes.
MuštynėsMuštynės tuose bankieluosc nėra naujas dalykas. Dėl tų “kultūringų bankietų” salių savininkai pradėjo stalyti lietuviams neišgalimas sąlygas. Kartą lenkai tiesiog pasakė, kad salės neišnuomuos, nes lietuviai su savo bankietais daro didelius triukšmus.To pasėkoje bankietų rengėjai stengėsi įsigyti savo salę. Salė jau nupirkta ir bankietai eina pilnu lempu, lai yra su muštynėmis. Rodos, kovo 4 d. lietuvių klubo salėje komunistų rengtame bankiete įvyko “Ispanijos civilis karas”, ir tą “karą” iškėlė ne kokie fašistų simpatizaloriai, bet komunistų labai mylimas žmogus. Sudaužė prie durų stovintį sargą. Kadangi į lietuvių parengimus atsilanko ir svetimtaučių, tai gražus pavyzdys svetimtaučiams. kaip lietuvis lietuviui, dar save vadinąs susipratusiu, skaldo kitam tokiam darbo žmogui ausis. Tai nekultūringa, tiesiog biaurū, bet dar bjauriau . tai tas, kad tam tikri žmonės sakosi kovoją už darbininkų vienybę ir susipratimą toleruoja tą peštukizmą.Linkiu, kad tokios muštynės butų paskutinės lietuvių tarpe. Atvirkščiai prisieis paskelbti vardus ir pavardes tų peštukų.

Ir kitur mušasiSakoma, kad Rusų Klubas (komunistinis) dėl panašių muštynių policijos uždarytas. Kiti sako, kad atimtas leidimas bankietus kelti su svaiginan-

BUVAU, MACIAU IR GIRDĖJAU
A. Pąuliutės koncertasBalandžio 22 d., t. y. ateinantį šeštadienį, mes Toronto lietuviai turėsime tikrą naujenybę. Musų pačių lietuvaitė Aldutė Pauliutė duos mums amžiną prisiminimą ir malonų vakarą, užpildydama didžiąją programos dalį įvairiais šokiais, k. t. “top toe ir bailei”, dainomis ir šiaip paįvairinimais.Mes visi esame ne vieną kartą turėję daug malonumo matydami Aldutę scenoje, bet šį kartą ji mums pasirodys visa-

kito. Dar nebusime išsidalinę įspūdžiais Aldonos vakaro ir štai kitas įdomus vakaras musų Susivienijimo, kuris įvyks balandžio 29 d. šiame parengime bus daug įvairumų. Bus suvaidinta komedija “šalaputris”. Artistais šio- veikalo yra E. Kidžienė, E. Frenzeliene, J. Stadkus, J. Samulevičius, kurie visuomet deda visas pastangas ir pasekmės būna užtikrintos. Ateinančią savaitę plačiau apie lai bus rašoma.
“Aušros” choro parengtimiKaip matyti, šiandien aš daugiau be pranešimų įvairių linksmybių nei nežinau.. “Aušros” choras ruošiasi net prie keletos pasmaginimų. Pirmiausia balandžio 26 d. choristai ruošia šeimyninį, vien choristų i balių.Vėliau gegužės 6 d. parapija ruošia viešą vakarienę su programa. Choras užpildys programos dalį savo dainomis. Choras tuo nori atsilyginti už patalpą, kurią iš parapijonų malonės teko turėti choro repeticijoms, o gegužės 24 d. choras ruoš koncertą uždarymo sezonui vidaus parengimams, o vėliau seks piknikai.

L. Pocius vedė“Aušros” choro vedėjas jau priėmė “moterystės stoną” su be galo įdomia, ramia ir malonia mergužėle. Nors ji nėra lietuvaitė, vienok matyti, jog ji neilgam laikui praslinkus bus ne mažiau lietuviška už mus visus. Ji mokinasi musų kalbos, net chore dalyvauja. Linkiu jiems kuo geriausios laimės. Mes džiaugiamės, jog visų mylimas Liudas pasilieka kaip iki šiol su mumis darbe. Mes džiaugiamės, kad jis žino, jog jo reikalingumas ' yra mums būtinas.Daug daug meilės jaunave- po džiams. —Stella.

nu parsidavęs kapitalistams.Keista, kad per pastaruosius kelis metus nieko nepadarė.tos įstaigos panaikinimui ma- maišiais gėrimais. Kitas Ukrai- ' * i

me savo gražume ir gabume.Aldutė išmoko daugiau naujų šokių, kurie reikalauja ir naujų kostiumų. Juk mes visi norėtumėm ir pasitenkin tumėm matydami ją vien tuose pačiuose rūbuose bei šokiuose, kuriuose esame jau matę, vienok Aldona dar daug daugiau mums nori pasirodyti.Mes lietuviai turime gabių vaikų, vienok kol kas Aldutė yra visus žymiai pralenkusi, bet, žinoma, ta pažanga kainavo daug jėgos, tvirtos valios ir pasišventimo. Įvertinimui šio viso mes lietuviai turėtume visi Aldoną pagerbti ir atsilankyti jos koncertai!, duoti jai paskatinimą, duoti daugiau noro toliau tęsti savo mokslą. Mes nors vienu atsilankymu turėtumėm pagelbėti jos brangiems tėveliams ugdyti “lietuvišką žvaigždę”.Ko mes nesieksime, viskas daug triūso ir vargo teikia, bet nuo musų priklauso, kad tuos visus vargus nors viena valandėle laime užžiebtumėm.Visi eikime ir veskimės savo vaikučius, praleiskime gražų vakarą drauge.Šis parengimas įvyks 22 d. balandžio, 8 v. v., 346 Spadina Avė.
SLA vakarasĮdomus vakarai vienasnų darbininkų namas (komunistinis), naujai pastatytas, kampas Main st. ir Euclid avė. (kainavęs apie $16,000 ar daugiau), kuriam dėl panašių muštynių policija uždraudė viso kius parengimus ketvirtadieniais.Nėra abejonės, kad ir lietuvių salė galės būti uždaryta vieną gražią dieną, kai tik policijos ausis pasieks muštynės. Labai gaila, kad darbininkiškose įstaigose tokie nekultūringi dalykai dedasi', ir kad buržuazinė miesto policija pradeda mus kufturiškumo mokinti, uždarinėdama musų sales arba parengimus.

Komunistų “okružnas 
sūdąs”Nieko komunistai šiais laikais,, ypačiai Winnipege, taip neapkenčia, kaip socialistiniai nusistačiusių žmonių. Tai vis sena neapykanta, kam jie yra socialdemokratai, ir kam jie primena komunistų klaidas, dėl kurių fašizmas šiandien yra įsigalėjęs. Jei jiems čia butų duotos tos teises, kokias Stalino žvalgyba turi Rusijoje, tai Winnipftgo socialistai! visi buu tų iškarti; Kadangi čia yra nors, ir buržuazinė demokratija ir tokių teistų niekam neduoda, tai musų komunistėliai sugal1- vojo “moralinį terorą” socia- listanis pėfsekioti — priversti būti komunistais, arba pusti į komunistų dūdą. Šiomis dienomis komunistų “okružnas sūdąs” išleido patvarkymą, kad kaip tik socialistai J. Novo- grodskas, J. Martinonis ir kiti ateis į komunistų parengimą, tai bilietus parduoti, bet vėliau

“atsiklausti” publikos, padaryti spyčių socialistus nukryžia- voti, atiduoti įžangos pinigus ir du komunistų policijantai turės išvesti iš salės. Kadangi vyrams tas nepatogu, tai tam darbui atlikti įpareigotos dvi moterys. Žinomos tų moterų ir pavardės, bet ir šių tuo tarpu neskelbsiu, nes žinau, kad jos nežino, ką apsiėmė daryti. Iš tos komunistų “okružno sūdo” komedijos “Naujienų” skaitytojai galės suprasti musų ko- ;munistų- tolerantišlcumą ir jų !kuKurinį Ihipsnį.
Salės pirkimo komitetui 

klausimasTurėdamas faktus kaip komunistai rųšiuoja lietuvius ir nustato, teises, kas gali ir kas negali į lietuvių salę užeiti, todėl klausiu komiteto narius, ypač nekomunistus: ar jus žinote apie komunistų dikrimi- naciją tiems lietuviams, kurie nėra komunistai? Kai salė bu vo perkama, tai buvo sakoma, :kad į ją galės užeiti visi lietuviai be pažiūrų skirtumo, tik aukokite dolerius. Jei nežinote, jtai pasistenkite sužinoti ir užkirsti kelią žmonių rųšiavimui, nes tą salę padėjo nupirkti vi- ,si lietuviai be pažiūrų skirtumo. Manau, visi turėtų teisę tenai ir užeiti, jei tik jie nori. Jei salė bus tik komunistams ir jiems pritariantiems, tai butų daug kulturnigiau iškabinti iškabą su parašu, kokie žmonės gali užeiti ir kokie negali. Jie neateis ir komunistų polic- monams nereikės jų mėtyti. Tai bus kulturingiau ir praktiškiau. —Paišelis.(Tąsa ant &-to puslj
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Diena Iš Dienos
Linksmos Vestuves

Praeitą sekmadienį, balan
džio 16 d., J. Juškos svetainė
je, Hollywood Inn, įvyko šauni 
ir linksma vestuvių puota. Jau
nieji — Irene Puraitė iš Scran- 
ton, Pa., ir jaunasis, vietinių ir 
žymių biznierių sūnūs, Anta
nas Raila, šliubas įvyko šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje. 
Atsilankė gana daug svečių iš 
jaunųjų pusės, o ypatingai bu
vo daug giminių ir draugų iš 
jaunojo tėvų pusės: biznieriai 
Mr. ir Mrs. J. Dobrovolskiai, 
Ignas ir žmona Dobrovolskiai, 
Mr. ir Mrs. Laurinaičiai, Mr. 
ir Mrs. Dambrauskiai, Mr. ir 
Mrs. Nemunai, jaunas dakta
ras Aleksas Jankus, Mrs. D. 
Kamarauskienė. Taipgi dalyva
vo jaunojo krikšto tėvas, senas 
Chicagos sėkmingas biznierius, 
M r. ir Mrs. Dudor.

Jie labai yra patenkinti to
kiu gausingu atsilankymu sve
čių jų krikšto sūnaus vestuvė
se. Taria visiems širdingą ačiū, 
o jauniesiems linki meilės ir 
linksmybės per ilgiausius me
tus.

Jaunieji apsigyvens savo 
nuosavame name po numeriu 
612 W. 47 St., Chicagoje. Su
laukus šiltesnio oro, jaunave
džiai mano medaus menesį 
praleisti lankydami kelias vals
tijas.

Taipgi jaunojo motina šir
dingai dėkoja gaspadinei Mrs. 
Virbickienei už gražų ir malo
nų patarnavimą, o publikai už 
linksmą ir draugišką užsilaiky
mą. —Juozas Kaunas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms
(Chicago j)

Albert C. Conrad, 24, su An- 
na Gedman, 22

Joseph Gedwill, 31, su Alice 
Mielinis, 28

Elmer Gies, 23, su Irene Le- 
wandowski, 21

i ACME-NAUJIENV Foto.

Margaret Vyner, kurios 
įstaiga Londone gamina 
drabužius Anglijos karalie
nei.

DABAR EINA
SERGĖJO-EISENSTAINS 

kūryba 
“ALEKSANDER NEVSKY”

Galinga epika iŠ 13 amž. Rusijos 
“Kovu ant ledo”, kada besiver- 
žusios vokiečių gaujos, vedamos 
teutonų riterių, buvo išvytos iš 
Rusijos žemių.
Prokofievo simfoninė muzika

SONOTONE
66 E. Van Buren St. arti Wabash 
25c iki 1 v. pp. išskiriant šeštad.

ir Šventes

Reikalauja
Perskiru

Anna Shubat nuo Peter Sku
bat

Naomi Miskel nuo John C. 
Miškeli

Gavo
Perskiras

Walter Gage nuo Jewell
Gage.

Budriko Radio
Programas

KANADOS LIETUVIŲ 
A ŽINIOS

(Tąsa iš 5-to pusi.)

Toronto, Ont.
įdomus parengimas žiemos 

sezonui užbaigti
Balandžio mėn. 29 d., šešta- 

lienį, Liet, parapijos svetainė 
e SLA 236 kuopa rengia va- 
tarą su įdomia programa.

įdomumas tas, kad bus ren 
cama pavasario “karalaitė”. 
Taipgi bus suvaidinta ir juo 
kinga komedija “Šalaputris”. 
?o vaidinimo bus šokiai prie 
geros muzikos.

Programos pradžia 8 v. v. 
žanga 25c.

Pavasario “karalaitės” rinki
mas yra daromas dar pirmą 
kartą Toronto lietuvių tarpe ir 
jus renkama iš jaunų lictuvai 

čių.
Taigi, jaunuolės lietuvaitės 

nepraleiskite šios progos, nes 
trys daugiausia gavusios balsų 
gaus ir dovanas.

Visi Toronto lietuviai yra 
kviečiami atsilankyti į šį įdomų 
parengimą.

Parengimo komisija.

ASMENIŠKAI LYDIMA
JUBILIEJINE “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

IETUVĄ
Užgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje, inc. 

Išplauks moderniškam baltam švedų Amerikos Linijos motorlaivy

“GRIPSHOLM”
Iš New Yorko 1939 Gegužės-May 31 D.

PER GOTHENBURGĄ, ŠVEDIJĄ
SUTAUPYSITE PINIGĄ PIRKDAMI LAIVAKORTE TEN IR
ATGAL (Round Trip). Informacijų ir laivakorčių kreipkitės į

Lithuanian News Publishing Co.,
“Naujienos” Travel Dept.,

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. Autorizuota Agentūra

SWEDISH AMERICAN LINE

SUSIRINKIMAI
Humboldt Park Lietuvių Politikos Klubo susirinkimas įvyks bal.

20 d., svetainėj 3600 W. North Avė., 8 v. v. Nepamirškite 
būti, turėsime svarbių reikalų. Valdyba

Darius-Girėnas Amerikos Legijono Moterų Skyriaus mėnesinis 
susirinkimas ir naujų narių įstojimo ceremonijos įvyks šį
vakar, Yuškos svetainėj, 2417 West 43rd St., 8 vai. Mote 
rys narės, giminės ir šiaip draugės yra kviečiamos atšilau 
kyti linksmai laikui praleisti. Marian Sebastian, pirm. 

Vidurvakarinių Valstijų Lietuvių Moterų sąryšio susirinkimas
įvyks trečiadienį, bal. 19 d. Pradžia 7:30 vai. vak. Vietoria 
Tea Garden, 3119 S. Morgan St. Visos komisijos narės ma
lonėkite dalyvauti susirinkime, bus renkama nauja valdy
ba sekantiems metams. A. Misčikaitienė, pirm.

^MASTER WINDOFSHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)______ _ f

ŽEMAIČIU ORKESTRAS —BAJORES DAINININKĖS — ARTISTA1-ĖS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

'Pereito septintadienio vaka
re buvo gražus Budriko radio 
programas, kuriame dalyvavo 
didžiulė simfonijos orkestrą 
ir Šv. Jurgio parapijos antifo- 
ninis mergaičių choras su ge
rais ir gerai išlavintais bal
sais, vedamas prof. A. Pociaus-

Choras padainavo kelias 
gražias lietuviškas meliodijas 
ir orkestrą davė keletą gerų 
numerių, žodžiu sakant, visas 
pusvalandis buvo toks įdomus, 
kad nei nepasijutau, kaip jis 
praėjo.

Kitą septintadienį iš tos pa
čios WCFL—970 k. stoties ir 
per visą vasaros laiką Budriko 
programai prasidės lygiai 9 
vai. vakare ir tęsis pusę valan
dos, iki 9:30. .» -. .

Ketvirtadieniais Budriko 
liaudies dainų ir akordeoninės 
muzikos programas kaip ir vi
suomet bus nuo 7 iki 8 vai. 
valandos vakare iš stoties WH 
FC—1420 k. Be to, bus svar
bus asmenų ir draugijų pra
nešimai.

—Radi o M ėcĮe jas

SVEIKINIMAS
“NAUJIENOMS”

Skaitydamas “Naujienas” per 
14—15 metų patyriau, kad 
“Naujienos” yra vargingos A- 
merikos lietuvių išeivijos visuo
menės dienraštis, rodąs kelią į 
šviesesnį ir kultūringą gyveni
mą. Pasirinktuoju keliu jos ei
na J neveidmainiaudamos ir 
pliekdamos kailį visokiems 
smurto vadams ir jų garbinto
jams. “Naujienos” su visuome
ne .ir jos reikalais, o visuome
nė su “Naujienomis”.

štai kodėl man malonu svei
kinti pirmąjį ir.,pažangiausiąjį 
Amerikos lietuvių išeivijos dien 
raštį “Naujienas”/ ir aš sveiki
nu linkėdamas ilgiausių metų 
“Naujienoms”, sveikinu jos re
daktorių Dr. Pijų Grigaitį ir vi 
są “Naujienų” štabą.

Povilas Youniškis 
351 Magnus Avė., 
Winnipeg, Canada.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesiniu išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauųu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

i

į

Pilnas Pasirinkimas 
PLUMBINGO ir ŠILDYMO REIKMENŲ—NAUJŲ ir SENŲ 

Parduodam tiesiai jums su dideliu sutaupymu pinigų 
NIEKO NEREIKIA ĮMOKĖTI—3 METAI IŠMOKĖTI 

pagal F. H. A. planą
APSKAITLIAVIMAS DYKAI

MAUSOFF PLUMBING AND I1EATING 
SUPPLY CO., INC.

5201-9 SOUTH STATE STREET PHONE KENWOOD 5109

{DOMIŲ IR NUOLATINIŲ

KAD10 PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— ~ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠESTADIENJ— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENI— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

COPR. IW, NEGDLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED MEDALLION PATTERN 1976

22 Coliai Nuo 
Mirties

Philip Kisnierz, chicagietis 
nuo 8 East Grand Avenue, iš
liko gyvas per 22 colius.

Jisai ėjo pro šalį Albany 
viešbučio adresu 515 Rush St. 
Nuo viešbučio trečio aukšto 
pastogės atsiliuosavo didžiulis 
500 svarų akmuo ir ėmė kri
sti. Nukrito ant šaligatvio ly
giai 22 colius nuo Kisnierzo, 
padarydamas šaligatvio ce
mente didžiulę skylę ir apiber- 
damas laimingąjį praeivį ce
mento ir akmens skeveldromis. 
Kisnierz šliko nesužeistas.

CHICAGO STADIUM
' Ton iunLi a i nrTi ink iTRIUMPHAL RETURN

GREATER EUROPEAN OLYMPIA

CIRCUS
'N 
O 
w

EVERY ACT
A SENSATION
WORLD’S 
GREATEST 
THRILLERS

NIGHTLY 8:15 Mats.—Wed., Sat., Sun., 2:15

DDierC- 40c, 75c, $1.10, $1.65 and 
r niuro. Box Seats $2.20-T.ax Ine.
TICKETS NOW — BOND'S, 65 W. Maduon and

STADIUM GRIUJ824 W. Modiion

DUSULYS
Taip balsiai puola
H negalėjo ir per troba pereiti.

No. 1976 — Mezginiai lovai apkloti. Po apačia galit ant 
lovos užkloti spalvuotą materiolą, lova gražiau atrodys.

I 
I 
l 
I

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1976 I
1739 So. Halsted St, Chicago, III. |

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.................Į
Vardas ir pavardė ......... 1_____________ ____ _____________ ______ _

I Adresas ------------ ------- ----- -------------------------------------- ------------
! Miestas ir valstija ------------------------ ------------ -------------------------

JUOKAI
Tegul pasimankšto.

“Justinai,” ponia Brukienė 
pasakė.

“Taip,” atsiliepė ponas Bru- 
kys.

“Ar negalėtum pakalbinti 
šunį, kad jis uodegą pavyzgin- 
tų. Matai, kad visą dieną iš
gulėjo nepasimankštęs.”

Užmiršo žmoną.
“Klausyk, Hansai, tu čia at

eidavai kiekvieną vakarą po to, 
kai tavo žmona numirė ir iš- 
gerdavai po aštuonis ar dešimt 
stiklinių alaus, kad paskandin
ti tavo širdies skausmus, šian
dien tu Čia sėdi visą valandą, 
o dar nei vieno neišgėrei — 

'argi jau užmiršai savo nelai
mingą žmoną?”

“Gerai, kad tu man ją pri
zminei.”

Cambrldge, Maus. AS kenčiau 
nuo dusulio per 3 metus. Ant
puoliai buvo dideli. "Aš bu
vau silpna, negalėjau ir per 
troba pereiti. Pamatčme jū
sų nuostabaus gydymo skel
bimų ir paprašomo prisiųsti 
buteli. Išgėriau keturius bu- 

uasigclbčjau. Jūsų vaistai verti 
man auksu dvigubai. P-ia Ann Janoliunas— 
ftugsčjo, 1930.
PRAŠYKITE KNYGUTES APIE DUSULĮ 
DYKAI.

Jei kenčiate nuo dusulio antpuolių, ko- 
mlio, troškulio, šniokštimo vieno cento at
virukas gali plačiai atidaryti duris i tikrų 
nagelbų. Tūkstančiai kitų ligonių praneša 
įpie nuostabias pasėkas vartojant Nacor bu- 
lų—pilnai ir nuostabiai išaiškinamų naujoj 
KNYGOJ DYKAI. Siųsk skubai vardų ir an- 
rnSn fiinndien.
NACOR, 838-NNv State Life Bldg. 

INDIANAI’OLJS, INDIANA

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Tel. Vlctory 4965. I 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi 1 
pilną apdraudą už darbus Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. I 
BRIDGEPORT ROOFING AND . 

SI1EET METAL CO. 
3216 So. Halsted SL

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKJ CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI PER

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 Wcst 63rd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perk raustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rante otas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

NAUJIENŲ JUBILIEJINĖ
EKSKURSIJA LIETUVON

Laivu GRIPSHOLM

Gegužes 31 d., 1939
PER GOTHENBURGĄ, ŠVEDIJĄ

Ši ekskursija bus viena iš didžiausių ir pato
giausių, nes lydies patyręs palydovas.
persėsti, nė rūpintis su bagažais.

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laiv. Agentų 
Sąjungos Amerikoje.

Del platesnių informacijų ir sutvarkymo 
dokumentų, kreipkitės į

NAUJIENAS
Jeigu norite turėti smagią kelionę

Naujienų Raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniai nuo 9 ryto iki 1 vai. dieną

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

Tel. YARDS 3899.
Zelvis Building Co.

Generalis Kontraktorius
Karpenterio, konkrito ir muro dar
bai, perdirbimo ir taisymo visų rū
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavi
mai.
Didelė Nuolaida Stogų Taisymut
3427 S. Emerald Avė.

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $ 4 9.50 

UŽ .. -............ . ......... ■
GYDYMAS $Cfl.O0

LIGONINĖJE ............. wU
AUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje---- $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama — " 
VISAS LIGAS GYDOMA $4 Aft 

kzaminaciją įskait. vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago

. TeL Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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



Trečiad., balandžio 19, 1930

Ką VeiKia Musų 
DRAUGIJOS

DALYVAUJA “JAUNUOLIŲ ŠVENTĖJ”
NAUJIENOS, CMcago, III.

Liet. Laisvamanių 
Parengimas Gražiai

Užuojauta
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Politiškas ir Pašaipiais Kliubas 
12 Warde laikytame savo mė
nesiniame susirinkime balan
džio 16 d., Hollywood svet., iš
reiškė giliausią užuojautą dėl 
visuomenės veikėjos Marijos 
Jurgelionienės mirties Jurgelio
niu šeimynai.

Kliubo valdyba:
J. švitorius, pirm.
Paul J. Petraitis, rast.
Helen Gramontienė, kas.

Žagariečių Kliubo 
“Rožių Vakarėlis” 
Gražiai Nusisekė

Buvo Linksmas Ir Gyvas
Nežiūrint kur žagariečių klu

bas rengia savo pasilinksmini
mo Vakarėlius, pas juos žmonių 
visada yra daug.

Šį sykį parengimas įvyko

MADOS

No. 4052—Paprasta bet praktiška 
ir elegantiška suknelė. Sukirptos 
mieros 12, 14, 16, 18 ir 20 mieros.

Bridgeporto kolonijoj, Mildoj 
svetainėj, bal. 15 d. Siūbavo, 
mirgavo ir jaunimas ir senimas 
pasipuošę su pavasario rožėmis, 
ir šoko, dainavo. Ypač gražia
balsės žagarietės daug gražių 
dainelių padainavo. Taip pat 
jauni vyrai, kurie, sako, nese
niai atvykę iš Lietuvos, sustojo 
į ratą, puikiai pasidabinę, eks
tra kepuraites užsidėję, ir skar
džiais balsais traukė sutartinę.

“Grinoriukai”
Tuos smagius “grinoriukus” 

tankiai tenka matyti žagariečių 
rateliuose, nes jie mato, kad 
pas žagariečius lietuviškumas 
ir tėvynės meilė karštai plaka. 
Galimas daiktas, kad Lietuvai 
būnant pavojuj žagaliečių klu
bas tvirtu pasiryžimu stos savo 
tėvų šalies pagelbon.

Dabar žodelis apie komitetą 
ir darbininkus. Buvo dvi Emi
lijos, Nastcckienė ir Ramašaus- 
kiene. F. Ambrozienė dėl savo 
mamytės ligos negalėjo daly
vauti. Jų Emilijos veidukai bu
vo nušvitę, matant, kad turi 
liek daug svečių. O kas svar
biausia, pas visus draugišku
mas klestėjo ir pakilusiu upu 
leido laiką, užmiršę kasdieni
nius rūpesčius ir vargelius, lyg 
vienos gražios šeimos nariai.

Prie bufeto Stasys Paulaus
kas, jo sesute Frances. Janavi- 
čia, Butvilas, Dantienė ir Ketur
akis vos spėjo aptarnauti sve
čius ciceriečio Jono Pailgos pa
rūpintu pilzenu ir degtine. 
Skambino stiklines.

Geri Darbininkai
Tame dideliam būryj juokau-

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: 
Naujienųs Pattern DeptM 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 17 d., 10:30 vai. ry
to, 1939 m., sulaukęs .20 metų 
amž., gimęs Ind. Harbor, Ind.

Paliko dideliame nubudime

FREDRICK
KOSTANTINAS BALTUNAS

motiną Stanislavą, po tėvais 
Urbonaitę iš Plungės miesto; 
seserį Stanislavą ir kitas gi
mines. Sūnūs velionio Kos- 
tantino Baltuno iš Kulių pa
rapijos.

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips koplyčioj, 3307 Litu- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, balandžio 20 
d., 8:00 vai. ryto iš kopi. į 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Motina, Sesuo ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. A. M. Phillips, 

Tel. YARDS 4908.

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted Su, Chicago, HL

CU įdeda 19 centų ir prašau 

atjausti man pavyzdį No------------

Mieroa  pw kratine 
__________________________ _ Į 

(Vardas ir pavaldi)

(Adresas)

(Miestas b valstija)

I
I O A Gėlės MylintiemsI K K fl Vestuvėms, Ban- U 11 U n kietams, La ido- 

tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams. j

4180 Archer AvenuePhone LAFAYETTE 5800

■ Siunčiam GėlesJ Telegramų į
L U V Ll klu Vtos Pasaulio

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

NAUJAUSI IR GERIAUSIRAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BflRSKiS FURNITURE HOUSE, Ine. 
“‘THE HOME OF FINE FURNITURE” &INCE 1004 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Jaunuolių šventėj, kuri įvyks šį selcmadienį, dalyvauja 
pdė Eugenija Misčikaitė, šokėja. Visos grupės sparčiai rengia
si prie tų didelių iškilmių. Viso jaunuolių dalyvauja scenoje 
apie trys šimtai. Vieni dainuos, kiti skambins, treti šoks ir loš. 
Kalbės gerbiamas konsulas
mok. J. Skeberdytė apie organizavimą jaunimo, 
deja bus p-lė Eufrozina Mikužiutė.

sekmadienį visi į Ghicagos Liet. 
Iš anksto perkant bilietą — 40e,

P. Daužvardis apie jaunuolius, o 
rogramo ve-

P. Sarpalius dirigavo 
chorui

Aido

Laisva- 
žieminį 

gana gražų

ROSELAND. — Liet, 
maniai, užbaigdami 
veikimą, surengė 
parengimą. Buvo suvaidinta ko
mediją “Jaunystes Karštis”. 
Nors veikalas ir neperdaug vy
kusiai parašytas, atrodo lyg ir 
nepabaigtas, vienok, kaip to- 
doj svetainėj, galima sakyti, 
atliktas vykusiai. Kad kai ku
rie vaidylos nemokėjo savo ro- 
i ių, bet tai atleistina, nes tas 
vyko ne iš jų apsileidimo.

Dainavo Aido choras
bu-

CLASSIFIED ADS
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
IEŠKAU DARBO prie namo pen- 

tavimo, karpenteriavimo ir tt. arba 
prie Resort. Esu pavienis. Atsišau
kite 3336 So. Halsted St. antros lu
bos iš užpakalio.

HELP WANTED—MALĖ 
. Darbininkų Reikia

REIKALINGAS nevedęs VYRAS, 
ne persenas dirbti už bartenderį ir 
pagelbėti virtuvėj su short orders. 
Gyvenimas vietoj. 3738 So. Halsted

MOTERIS PAIEŠKO DARBO 
prie namų ar prie biznio. Patyru
si. Gera gaspadinė. šaukite iki 10 
ryto ar po 6 vakare YARDS 2071. 
Klauskite Mae.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia s

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
knygoms ir skudurams skirstyti at
matų krautuvėje. 1801 N. Leavitt 
Street.

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—-Bendrai

WEST SIDĖJ MODERNAS 6 
kambarių su vana. Tiktai $10 iki 
$12 mėnesy. Kreiptis Real Estą te 
Office, 1100 West Harrison St.

Auditoriją.
prie durų 50c.

pas -visus Brighton Parko jaunuolius, mok. A. 
Zabukienę, 2605 W. 43 gatvė, ir Vicloria Tea Gardelis, 3119 S. 
Morgan St. Brighton Parko jaunuoliai kviečia publiką skait
lingai atsilankyti. —A. M-nė.

val. po pietų. 
Galima gauti

jaučių ir besivaišinančių, pašte-! 
būta ir Frank Bulaw su savo i 
Maryte.

Prie užkandžių buvo p. Pau
lauskienę su Keturąkiene. .Jos 
turėjo nudėjusiosustalą visokiam 
siais skanumynais. Buvo švie
žių, pargabentų iš pačios Žaga
rės margučių, džiovintų žuvelių 
(gautos tai P. Arlausko rūpes
čiu). P. Obelis ir Marijona Už
kurai te rožes sege dalyviams. 
D. Radvilas, prisisegęs puikią 
rože, atrodė dešimts metų jau-; 
nesnis, šypsodamasis rinko bi
lietus ir leido sveius į vidų. J.; 
Danta prie langelio pardavinėjo; 
tikietus. F. Dvelaitienč ir W.Į 
Putrius chekrumyj dirbo. Teko! 
kalbėtis su seniai matyta vei-į 
kėja Petronėle Kvietkiene. P. 
Nosteckiu. Praniu, Buivydžiais 
ir daugeliu kitų. Daug įnamy-j 
eių, užmiršusios senatvę, skrai
dė kaip jaunuolės, Aguonėlę, 
žaidžiant. Net grindys lingavo.! 
Daug pažinčių ir draugiškumo 
žagariečių linksmybių padangė
je įvyko. R. š.;

Simano Daukanto 
Draugija Jau Pilnai 
Prisiruošusi
Tereikia, Kad Vasara Atskubėtų

Sekmadienį', balandžio 2 die
ną, Simano Daukanto Draugija, 
turėjo mėnesinį susirinkimą,;

mą atidarė pirm. V. Kriščiūnas.
Sergančių narių laikytojų ra

portus išidausius, nutarta pa
šalpą mokėti kuriems priktau- 
so. \

Nuo Chicagos Lietuvių Audi-; 
tori jos apie dabartinius patvar
kymus raportą pateikė P. Kiltis. 
.Jis pranešė, jog einama prie ga
lutino perorganizavimo ir visos 
organizacijos, kurios turi pir- 
mo morgičio^bonus pirkę, pasi- 
rašė po minėtu perorganizavi
mo planu.

Draugiškas Išvažiavimas
Komitetas rengimui draugiš* 

ko išvažiavimo raportavo, jogei 
viela parenduota — huvusis P. 
Svįlainio daržas, prie Kean Avė,

Antra programų dalis tai 
vo dainos, kurias atliko Liet. 
Aido choras, vedamas komp., 
P. Sarpaliaus, Choras sudaina
vo gana gražiai, nes, kaip ži
noma, p. Sarpalius yra pilnas 
muzikas, pas jį eina tempas 
visam pilnume, ne taip, kaip 
pas kai kuriuos musų chorve
džius.

Nors choruose randasi gana 
gerų dainininkų ir, rodos, dai
nuodami tikrai turėtų sužavė- 

klausylojus, vienok taip ne-ii

ir 82-os gatviiį, Willow Spring, 
III. Išvažiavimas įvyks birželi'' 
18 d. Bilietai pagaminti su lai
mėjimais dovanų geros vertes ir 
išsiuntinėti nariams laiškai su 
pakvietimu į Iminėtą gegužinę. 
Taip jau darbiiojainasi, kad til
teli geras pasekmes. Raportas 
užgirlas ir komisija įgaliota 
veikti kuo geriausiai.

Nariai pasjžadejo prisidėti su
rengime gegužinės ir aukojo 
brangias dovanas. Aukavo 
pirm. V. Kriščiūnas, P. Bakšin- 
skas, L. Jucius, P. Stumbris ir 
E. Nosteckiene. Draugija taria 
ačiū minetieips nariams. Taip
jau nuo d-rauįijos skiriama ge
ra dovana “cash” pinigais. Ku
rie draugai ir draugės negavo
te laiškų, lai - būtinai priduoki- 
te savo tikrus antrašus, nes jie 
būtinai yra reikalingi draugijai 
Įmygu tvarkai palaikyti.

Rengimo komitetas susidarys 
iš sekančių narių, kurie darbuo
jasi surengimui: J. Bacevičius, 
P. Kvietkiene ir J. Gelgaudas.

Naujų Narių Vajus
Primintina, kad draugijos va-' 

jus naujų narių gavimui yra 
prailgintas šiems metams. To-

buoti gauti nors po vieną nau
ją narį. O tas geriausia padary
ti išvažiavime, birželio 18.

P. K. sek-r.

Kliubas

mus pa

Jaunuolių
A. Zabu-

Iš Upyliečių 
Darbuotės

Upytės Draugiškas
turėjo šokius su programų, ba
landžio 15. Vakaras labai ge
rai pavyko. Daug žmonių atsi-i 
lankė ir visi turėjo gerus lai-! 
kus. Dalyvavo Panevėžio Mo-i 
torų Choras, kuris 
linksmino dainomis.

Brighton Park 
Grupė, po vadovybe
•kienės taipgi labai gražiai su-i 
dainavo.

Dėkojam programo daly-: 
vianiĮS;. ir svečįai^s, ir •Jijciipė^ 
vėl sueiti musų vakaruose.' 1

Vakare prisirašė nemažai 
naujų narių ir mes džiaugia-’ 
mes galėdami juos priimti.’

Rast. E. T. i

REIKALINGA patyrusi MERGI
NA dirbti taverne prie lunchiaus 
ir kaipo patarnautoja.

4650 So. Western Avė.

būna, nes chorvedžiai, kaip tas 
spirgutis, tiek jau skubina, kad 
tas skubinimas peržengia visas 
tempo ribas, nepaleisdamas 

išleisti jų bal- 
dsą dainos iš-sus ir, abelnai, 

raišką.
Publikos ne 

buvo, bet visi gana draugiškai
dainuodami ir linksma nuotai
ka laiką praleido. —Stepukas.

taip kimšlinai

JIS YRA BENDRAS, IR JAME NETURI 
BŪTI VIENPUSIŠKUMO

Iš Motery Kultūros Kliubo Susirinkimo

Nežinia dėl kokios priežas
ties paskutinis musų susirin
kimas buvo neskaitlingas. Vie
nok jis buvo gyvas ir triukš
mingas. Ne visi pakelti klausi
mai tapo, kaip paprastai, vien
balsiai priimti, šiame susirin
kime jau atsirado ir tokių na
rių, kurios nėra pasitenkinę, 
kad musų kliubas, kuriame pri
klauso visokių pažiūrų mote
rys, nesilaiko bešališkumo. Jis 
kas sykį aiškiau ir aiškiau pra
deda blukti ir parodyti savo 
tikrąjį veidą. Jau ir pačios “pa
žangesnės” narės su savo iškal
bomis ir švelniais žodeliais ne
bepajėgia viename avilyje kelis 
bičių spiečius tvarkoj palaiky- 
it.

Nekurios narės gerokai užsi
gavo, kai buvo pakeltas klausi
mas pasveikinti dienraščio 
“Vilnies” šerininkų suvažiavi
mą su $10.00. Tuojaus viena ir 
kita draugė pradėjo išmetinėti: 
kodėl “Vilniai” aukojame, o 
kitiems laikraščiams ne? Juk 
šiame kliube priklauso nema
žas skaičius ir kitokių pažiūrų 
moterų? Be to, šis kliubas nė
ra partijinis, jis yra bendras ir 
jame neturi būti vienpusišku
mo.

ligai kalkėta, ilgai ginčai ėjo 
ir galų gale priėjo prie išvados, 
kad “Vilnį” reikia paremti.

Rinks rankdarbius

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

PARSIDUODA PIGIAI 4 durų 
touring sedan 1938 Dodge: Heate- 
ris, defrosteris, radio. Mažai įva
žiuotas ir atrodo kaip naujas.

CENTRAL AUTO SALES, 
3207 So. Halsted St.

Klauskite Carl Wainora 
Phone Victory 1717.

mingos, o kitos, dėl tam tikrų 
priežasčių, nenusisekė taip kaip 
turėjo. Čia gal pačios kliubie- 
tės kaltos, kad jos taip mažai 
rūpinasi savo žinojimą prablės- 
ti. Juk apšvieta mums visoms 
nėra blogas dalykas — ji mums 
visoms yra reikalinga.

Jau pirmiau turėjo įvykti

Kliubas turi išrinkęs komisi
ją rinkti rankdarbius pasauli
nei parodai New> Verkė.' Tik 
visa beda yra, kad daugumas 
lietuvių moterų bijo duoti sa
vo rankdarbius parodai, nes 
jos už paimtus rankdarbius jo
kio alsaikiugiuno bei “garanti
jos” negauna. Tai kol kas ko
misija šiame reikale jokio vei
kimo nepadarė.

Delegatės iš Vidur-Vakarinių, 
Molci-ų Kontaencijos išdavė 
raportą. Iš raporto pasirodo, 
kad šioj koiiaiferencij()j dalyva
vo delegatės net iš penkių val- 
sitjjų ir jos rimtai palietė lietu
vių moterų svarbius reikalus. 
Pats musų kliubas išsireiškė, 
kad toks suvažiavimas ir jo 
nustatyti planai yra labai nau- 

vienin- 
veiki-

(dingi dėl platesnio ir 
gesnio lietuvių moterų 
m o.

Paskaitos
Pereilą žiemą kulturietės net 

kelias paskaitas buvo surengę. 
Nekurios paskaitos buvo sek-

FJURNITURE-FIXTURE FOR-S ALE 
Rakandai ir Įtaisai Par<toyimui 
$25,000 Naujų Rakandų Pardavi

mui Nematytomis kainomis—Priei
namomis išlygomis.

$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai ...................... $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai ..................... . ...... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ................................. $175
Atdara vak. iki 9—Ned. iki 5 v. v. 
RAPP STORAGE FURNITURE 

5746 So. Ashland Avė.

PARDUODU DINING SETĄ ir 
bufetą. Mažai vartoti. 1141 West 65 
St. pirmas aukštas iš šono.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI
A. BITTIN MONUMENT WORKS. 
Biznis nuo 1918 metų. Kadangi da
bar Mrs. Anna Bittin stato pui
kiausius namus, tai ta žemė reika
linga statybai. Užtai visus pamink
lų akmenis išparduoda 
kaina, 
mados 
barius 
baigti, 
tra, vanduo ir gatvės
Paskolą galima gauti kokią tik no
rite.

Mrs. Anna Bittin 
GARDEN HOMES 

3938 West lllth Street 
Tel. Beverly 0005.

pigiausia 
Taipgi parduoda naujausios 
mūrinius namus, po 4 kam- 
ir 2 kambariai viršui, ne- 
po $4750.00. Yra gasas, elek- 

ištaisytos.

suomenės labdarybės (sočiai 
welfarc) klausimu. Tačiau ši 
paskaita dėl kaž kokių priežas
čių neįvyko. O lai nereiškia, 
kad ji ir neįvyks. Mes šios svar
bios prclekcijos nepraleisime. 
Ji turės įvykti trumpoj ateity
je. Sekite spaudą, pastebėsite 
laiką ir vietą kame ši prelekci- 
ja įvyks.

Neįtiksi visiems
Kur tu čia žmogus gali įtik

ti visoms. Veiki — gauni pipi
rų, neveiki — irgi gauni pabar
ti. Taip ir su jūsų .korespon
dente. Kaip kada parašau šį 
tą, tai vienoms patinku, o 
toms ne. Na, ir kaip čia gali 
soms įtikti. Be to, ką gi ir
šysi tiek daug apie musų kliu
bo veikimą? Juk jis nėra toks 
veiklus, jis žymių darbų neat
liko. O girtis nebūtais dalykais 
spaudoj neapsimoka.

Barniai naudos neneša

PARDAVIMUI MĖSOS MARKE- 
TAS ir grosernė. Turi būti parduo- 
tą^ųž bet kokią kainą. Priežastis— 
mirtis. 1007 So. Halsted St.

MAINYS TAVERNĄ, gerai ei- 
I nantį biznį į namą, morgičių po- 
! pierius, gerus bondsus ar ūkį.

Phone YARDS 2184.

DELIKATESŲ, GROSERNĖS — 
krautuvu turi parduoti —tuojau, 
kad sutvarkyti reikalus. Senai įs
teigta gera vieta, moderni fikče- 
riai, didelis stakas. Prekių virš 
$1500. Viską parduos už $850 arba 
geriausią ir greitą pasiūlą. Renda 
$37.50, garas, o jei pageidaujama 
galime iškelti.

4318 Irving Park Blvd.

bei

vi- 
ra-

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro
sernė. Turi būti parduota greitai— 
nežiūrint kokia kaina, nes aš einu 
į savo namą ir kitą biznį.

Box 976, 1739 So. Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nžimni-Žęniė Pardavimui

9 APARTMENTAI, garas, meti
nių pajamų $3,600. Kaina $13,500— 
$2,500 pinigais reikalaujama — 
kampinis 13 apartmentų. Metinių 
pajamų $6,750. Tiktai $22,000. Pini
gais $5,000.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 
3943 Irving Park. Independence 6870

PARDAVIMUI NAMAS, bįznia- 
vas. Kaina $3000.00.

7252 So. Claremont Avenue.

veikti, ir kad tu 
rašai lietuviškoj

Pas mus kliubietes jau pra
sideda ypatiški nesutikimai, be
reikalingi užsipuolimai ir frak- 
cijiuis elementas apsireikšti. 
Jau mes pradedame viena ant 
kitos neapykantos žodžiais svai
dyti, jau mes pradedame išme
tinėti, kad tu neveiki taip kaip 
kad turėtum 
neužtektinai
spaudoj apie musų kliubą ir 
jo darbuotę. Tokie bereikalingi 
užsipuldinėjimai yra labai ža
lingi; jie mus prie gero nepri
ves, o tik pakenks musų visai 
darbuotei. Todėl butų labai 
sveika ir patartina, kad mes 
lokius neapsvarstytus išsišoki
mus venk t ume ir kad jie netu
rėtų vietos musų susirinkimuo
se. —J. Rasmor.

NEGIRDĖTI BARGENAI. Parsi
duoda mūrinis namas štoras ir 6 
kamb. užpakaly. Taipgi 6 kamb. 
f lėtas viršuje. Viskas išrenduota 
be liso, tinkamas bile kokiam biz
niui, gražaus biznio centre ir apie 
bulvarą, kaina tik $5900.00. Taipgi 
16 flatų ir du štorai. Naujas mūri
nis. Rendos neša suviršum $700 į 
mėnesį. Kaina tik $21500.00.
CHAS URNICH, 2500 W. 63rd St. 

Teisingas patarnavimas.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai Mainais

MAINYSIU didelį mūrinį NA
MĄ su štoru į mažesnį namą — 
Gera vieta bučernei ar tavernui. 
Rašykite Box 975, 1739 So. Halsted 
Street.

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui.

Kasdien skaitydami 
'“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa-

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su- 

,maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai 4>1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vai. 
ryto iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street,
TeL Wentworth 7942. ( j
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VIENAS ŽUVO, KITI DU AUTOMOBILIO 
KELEIVIAI IŠLIKO VISAI SVEIKI

Rinkimai Chicagos
Priemiesčiuose

Automobilių Nelaimės Chicagoj
Prie 99-tos ir Western avė. 

įvyko keista nelaime, kurioj 
vienas automobilio keleivis bu
vo užmuštas beveik ant vietos, 
o kiti du išliko sveiki ir nesu
žeisti.

Automobilis, kuriame visi 
trys važiavo, paslydo ant gal- 
vekariij bėgių (tada buvo sli
du) ir apsivertė. Apsiversdama 
mašina smarkiai atsimušė į 
gatvekarių stoties stulpą. Ji bu
vo t.iip sulamdyta, kad užmuš
tojo ir kitų dviejų keleivių ne
buvo galima išimti.

Willow Springs policija, ku
ri pirmiausia pribuvo nelaimės 
vieton, turėjo šauktis ugniage
sių pagalbos. Jie prakirto sky
lę automobilio lauže ir per ją 
keleivius išėmė.

Užmuštasis buvo 50 metų 
r mžiaus Willow Springs gyven
tojas, Charles Simons, nuo Ar
cher avenue ir Willow Springs 
Road. Jisai mirė kelyj į Litlle 
Company of Mary ligoninę.

Šitos nelaimės liudininkas 
I uvo P. Švelnis. “Naujienų” 
išvežioloias, kuriam pasitaikė 
Luti nelaimės vietoj, kai ji įvy
ko.

Kitos nelaimės
8 metų tovvnoflakietis Gerald 

Boots tragingai žuvo po troko 
nitais, bežaizdamas su sviedi
niu. Jisai žaidė ieloj, prie sa
vo namų, adresu 1103 S. Ash- 
I nd a 'viue. Ten stovėjęs tro
bas staiga pradėjo ristis že
myn nuo aukštesnės vietos ie

loj, ir prispaudė berniuką prie 
telefono stulpo, sutrindamas jį 
mirtinai. Troko šoferis, Wil- I.liam Hasesand, nuo 500.) So. 
Loomis avenue, aiškino polici
jai, kad jisai užmiršo uždėti 
stabdžius.

Oak Forest ligoninėj pasimi
rė 49 metų oakforestietis, nuo 
48 West 151 Street. Pereitą 
penktadienį jisai buvo sunkiai 
sužeistas, kai jo automobilis 
apvirto prie 159 ir Crawford 
avenue ir nusirito apie 80 pė
dų nuo vieškelio.

Besivydama gatvekarį prie 
VVabash ir 8-tos, 38 metų mo
teriškė Thora Wandet palindo 
po automobiliu ir buvo sun
kiai sužeista,. Ji gyveno adresu 
1239 Drexcl boulevard.
Kazys Matekonis sunkiai sužei

stas automobilio nelaimėj 
šios savaitės pradžioj neat

sargus motoristas suvažinėjo 
gerai žinomą Chicagos lietuvių 
veikėją ir Tautiškų Kapinių 
trustee, p. Kazį Matekonį, nuo 
3135 W. Jackson Boulevard. 
Drg. Matekoniui automobilis 
nulaužė vieną koją, kitą sun
kiai sužeidė ir skaudžiai ap 
draskė kitas kūno dalis.

Nelaimė įvyko netoli pp. Ma- 
tekonių namų, sužeistąjam ei
nant skersai gatvę.

Jisai dabar guli Bethany li
goninėj. Kartu; su p. Matekoniu 
ėjusi jo žmona, p. K. Mateko 
nienė, išliko sveika. —R.

Vakar 82-juose Chicagos 
priemiesčiuose įvyko miestelių 
valdybų rinkimai. 2*8 vietose 
buvo tik vienas sąrašas kan
didatų, bet kitur ėjo smarki 
rinkiminė kova. Melrosc Parke 
į trustees kandidatavo du lie
tuviai. Šią žinią rašant rinki
mų rezultatai dar nėra žino
mi.

Naujienų-Acme Telephoto
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Žemaitijos vieškelio vaizdelis per vasaros darbymetę.

Vakar Chicagoje

Likvidavo 1,500 
Statybos Šoferių 
Streiką

C
" t ; i

Darbdaviai Sutiko Pakelti 
Algas

Šoferių streikas Chicagos 
statybos streikas vakar buvo 
likviduotas ir vakar visi strei- 
kieriai grįžo prie darbo.

Darbdaviai patenkino strei- 
kierių reikalavimą pakelti 
jiems algas penkiais centais. 
Dabar mažesnių trokų (ketu
rių ratų) šoferiai gaus 85 cen
tus į valandą, o didelių trokų 
(šešių ratų) šoferiai—po 

1.021/>. Pirmiau abi šoferių ka
tegorijos gaudavo 5c mažiau.

Streikui vadovavo statybos 
šoferių organizacija, Teamsters 
unija, lokalas 25. Streikavo 1, 
500 šoferiai.

Wieboldt Streikas
Wieboldt krautuvių šoferių 

streikas tebevyksta, bet abi pu
sės sutiko su deryboms, ku
riose tarpininkaus miesto ta
ryba. Tikimasi, kad ir tas gin
čas netrukus bus likviduotas. 
Wieboldt streikas eina dėl uni
jos pripažinimo.

Šiandien Saulės 
Užtemimas

šiandien, jeigu nebus debe
suota, chicagiečiai galės pama
tyti daliną saulės užtemimą. 
Užtemimas prasidės 9:20 va
landą rytoj, pasibaigs — 11:33 
v. r. Žiūrėkite per aprūkytą 
stiklą.

Mirė Traukinio 
Sužeista Dviejų 
Vaikų Motina

Chicago Heights priemiestyj 
pasimirė 41 metų moteriškė, 
Mrs. Anthony Grutzius, nuo 
59 East 27th Street.

Keletą valandų prieš mirtį 
ją suvažinėjo ir sunkiai sužei
dė Chicago and Eastern Illi
nois gelžkelio traukinys.

Čekai, Slovakai 
Organizuoja 
“Laisvės Tarybą”

Kovos Už Čekoslovakijos 
Nepriklausomybę

Trys stambiausios čekų ir 
slovakų organizacijos Ameri
koj organizuoja tarybą kovai 
už Čekoslovakijos nepriklauso
mybės atsteigimą ir prieš fa
šizmą čia ir Europoj. Svar
biausias organizacijos tikslas 
busiąs palaikyti ūpą ir nepri
klausomybės idėją tarp čekų 
ir slovakų, kurie dabar yra po 
Hitlerio valdžia.

Taryba sudaro Slovakų “Tau
tiškas” Susivienijimas Ameri
koj, čekų “Tautiškas” Susivie
nijimas ir čekų “Katalikiškas” 
Susivienijimas Amerikoj. Nuo 
kiekvienos organizacijos tary
boj bus po 10 delegatų. Jos 
priešakyj bus buvęs Čekoslova
kijos prezidentas Dr. Eduard 
Beneš, kuris dabar gyvena Chi
cagoj.

Garsus Rašytojas 
Louis Adamic 
Chicagoj

Renka Medžiagą Knygai
Apie Ateivius

Vakar Chicagon atvyko gar
sus rašytojas Louis Adamic, 
autorius kelių knygų apie Ame
riką, ir apysakų.

Dabartiniu ' laiku p. Adamic 
renka medžiagą naujai knygai 
apie ateivius Amerikoj, kuri 
vadinsis “A Nation of Na- 
tions.”

L. Adamic apsistojo LaSalle 
viešbuty j. Chicagoj praleis ke
letą dienų vizituodamas įvai
rias ateivių įstaigas, šiandien 
p. Adamic lankysis “Naujieno
se”. Jis pareiškė pasitenkinimą, 
kad pagaliau galės susipažinti 
su “Naujienų” redaktorium Dr. 
P. Grigaičiu, apie kurį buvo 
daug girdėjęs praeityj.

BOONEVILLE, MISS. — 
Alma Mardis, 16 metų am
žiaus, kuri nebuvo mačiusi 
traukinio, elektros šviesos,

NAUJIENŲ-ACME Photo
/

B0WIE, MD. — Don Mcadc (po kairei), pasižymė
“muvio”, negirdėjo radijo 
ir nieko nežino apie prezi
dentą Rooseveltą, Hitlerį ir 
Mussolinį. jęs jojikas, kuris pagarsėjo arklių lenktynėse.

VILNIJOS VAIZDAI. — Žavingas gamtos kampelis ties garsiąja Trakų pilimi.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
OKLAHOMA CITY, OKLA. —Leonard Hanstein, 15 metų amžiaus. Jis yra 

savo rųšies čempionas: gali įkišti į burną biliardo rutulį arba kumščią.

• 89 metų senelis Martin
De Tamble, nuo 1447 N. Dear
born St-, nuėjo į miesto rotu
šę ir išsiėmė vedybinį leidimą. 
Jo žmona bus 53 metų Miss 
Helen Bowen, nuo 1254 No. 
Dearborn St. 1

• Federalis teismas Chica
go j patraukė atsakomybėn ži
nomą įve.stsidietį, politikierių i\' 
biznierių James E. Murray, 53 
m. a. Teismas kaltina, kad 
Murray dalyvavęs Clintonville, 
Pennsylvania, banko apiplėši
me. Piktadariai iš banko pasi
grobė .$85,000. Murray buk 
valdęs piktadarių automobilį, 
kurį jie vartoję apiplėšime.

• Išmatų dėžėj, prie Dear
born ir Harrison gatvių, gat
vių šlavėjas Dominick Cardi 
rado ryšulėlį bonų, kurių ver
tė siąkia apie $5,000. Jie pri
klausė Illinois Agricultural 
Association, 608 S. Dearborn 
St.

• Vakar paaiškėjo, kad gar
susis Chicagos gengsterių ka
ralius Al Capone bando išsi
gauti iš kalėjimo. Jisai aiški
no federaliam teisme, Los An
geles, Californijoj, kad jis jau 
daugiau negu atsėdėjo savo 
terminą. Bet valdžia priešina
si, ir sutinką grąžinti Caponei 
laisvę tiktai po lapkričio 19. 
Tiktai tada f ak tinai pasibaig
siąs jo terminas. Capone dar 
yra skolingas valdžiai $20,000 
pabaudos. Jo giminės $30,000

jau sumokėjo, ir turės sumokė
ti likučių dalį, pirm negu Ca
pone bus paleistas. Jisai da
bar sėdi federaliam terminai 
kalėjime, Cali forui jo j...........

• Wisconsin valstijos poli
cija ieško dviejų jaunų “elo- 
perių” iš Chicagos. Jie yra 
William Sherman, 16 metų 
jaunuolis iš Green Bay, Wis., 
gyvenąs Chicagoj, ir jo 16 me
tų amžiaus “mylimoji”, Nancy 
Lilei us, nuo 10201 S. Leavitt 
St. Jaunuoliai pasiėmė mer
ginos tėvo automobilį ir išva
žiavo—turbut į Wisconsiną, 
kur jie buk žadą apsivesti.

• Nežinomi piktadariai su 
plytgaliais išdaužė langus dvie
jose Chicagos barzdaskutyklo- 
ses Paul Al perto, 3442 West 
15th St-, ir Alex Roseno, 3250 
West Roosevelt Road. Tai buk 
esąs rezultatas “kainų karo” 
tarp barzdaskutyklų.

• Besimaudydamas tvenki
ny j, Jeffery Parkway rūmuose, 
6711 Jeffery Avenue, prigėrė 
Waltcr Berlstein, nuo 7850 
Constance Avenue. Jisai buvo 
liuteronų St. Paul mokyklos 
mokytojas.

O Woodlaivn nuovada va
kar padėjo po slaptu areštu 
buvusį ugniagesių kapitoną 
John Lysaught, nuo 7949 So. 
Peoria Avenue. Neseniai jisai 
buvo nubaustas probacijai už 
išplatinimą $1,500 netikusių če
kiu.,

Sprogimas Užmušė 
Žmogų Muziejuj •

Du Sužeidė
Tarnautojas buvo užmuštas, 

o du lankytojai sunkiai sužei
sti, kai laike maliavų aparato 
demonstracijos sprogo deguo
nie tankas, Mokslo ir Pramo
nes muziejuj, Jackson Parke.

Užmuštasis buvo John C. 
Morgan, muziejaus tarnauto
jas, kuris demonstraciją darė. 
Sužeistieji yra George Girna ir 
James Cherven, 21 ir 19 mm., 
jaunuoliai iš Whiting, Indiana, i 

_______________ __

j Prisipažino, Kad 
Nužudė Mergaitę

Henry W. Schurg, 38 metų 
’ amžiaus Gary, Ind., gyvento 
jas, prisipažino, kad spalio, 

Į1938 metais, jisai išgėdino ir 
nužudė 22 metų mergaitę Frie- 
da Borman. Mergaitės kūnas 
buvo atrastas spalio 29 d., krū
muose, prie mažo kelelio Gary 
pakraščiuose. Policija pirmiau
sia nužudymu apkaltino 21 me
tų jaunuolį, Keith Alson, mer
gaitės artimą draugų, vėliau ir 
jo tėvą Charles. Bet dabar pa
sirodė, kad jie nekalti.

Policija areštavo Schurgą,
artimą nužudytos mergaitės tė
vų kaimyną, vakar po pietų, 
vos jam spėjus išeiti iš ligo
ninės, kur jisai gydėsi nuo ner
vų pakrikimo. Policijos kaman- 
tinėjamas, jisai greitai prisi
pažino. Schurg yra vedęs, ir 
yra dviejų vaikų tėvas.

Aštunta Gaisro 
Mirtis

Tragingam gaisre, kuris įvy
ko pereitą pirmadienį apart- 
inentiniam name ties 2953 S. 
Michigan Avenue, žuvo šeši 
žmones. Rytojaus diena mirė 
septintas, o vakar mirė aštun
tas—16 metų mergaitė Myrtle, 
Moore, kuri buvo skaudžiai 
apdeginta. Apie dešimts su
žeistųjų tebeguli Michael Reese 
ligoninėj, kur mergaitė pasi
mirė.

Namą padegė 21 metų jau- 
nuolis-namo dženitorius, kurį 
savininkas prašalino, už vagi
liavimą.

• “Reparkindama” automo
bilį prie Alcxander*s restora
no, apalpo ir netrukus pasi
mirė 46 motu moteriškė Nellie 
Riordan, nuo 7210 Yatcs Avė. 
Sirgo širdies liga.

• Sherman viešbutis skel
bia, kad balandžio 26 ten pra
sidės įdomi trijų dienų paro
da naujos rūšies lėktuvų, va
romų gasu.

'i • •

• The Chicago Maternity 
Center, 1336 Newberry Avė., 
vakar pradėjo kampaniją su
kelti $50,000 fondą labdarybės 
darbui tarp neturtingų moti
nų. Įstaiga teikia inedikalę pa
galbą busimoms motinoms, 
motinoms, mažiems kūdiki
ams, ir užlaiko didelį slaugių 
ir daktarų štabą.
• Miesto viešų darbų komi- 
sionierius Oscar Hewitt vakar 
kreipėsi j W.P.A., prašydamas 
paskirti 41,463 WPA bedarbius 
Chicagos gatvių ir ielų valy
mui. Chicagoj reikia išvalyti 
1,025 mylios gatvių ir 3,150 
mylios ielų.
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• Illinois valstijos W.P.A. ad
ministratorius skelbia, kad vi
so nuo šių metų pradžios iš 
darbo atleido 9,839 nepiliečius 
bedarbius. Tų bedarbių pavar
dės buvo priduotos valdžios pi
lietybės įstaigoms, su prašymu 
raginti atleistuosius lankyti pi
lietybės mokyklas (visos yra 
nemokamos) ir prie pirmos 
progos išsiimti pilietybę.
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• Nežinomas jaunas vyras at
ėjo i cigarų krautuvę adresu 
356 S. State street, atkišo re
volverį į patarnautoją Michael 
Bernath, ir pareikalavo pinigų. 
Bernath atidavė jam $15.00 iš 
registerio.
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• Apie mėnesį laiko atgal 
“dingo” 16 metų mergaitė ir 
St. Mary’s high school moky
klos mokinė Doreen Hammond, 
nuo 2119 S. Hamlin avenue. 
Kartu “dingo” ir 18 metų ber
niukas, Farragut mokyklos mo
kinys, William Marose, nuo 
2737 S. Kildare. Vakar paaiš
kėjo, kad abu jaunuoliai gy
veno kaip vedę mažam bute, 
ties 4351 Washington avenue, 
ir jiems pinigų pragyvenimui 
duodavo Raymond Dfcvis, 77 
metų senelis, ir mergaites tė
vų pažįstamas. Jisai buvo areš
tuotas.




