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HITLERIS IR MUSSOLINIS TARĖSI TAIKOS
VAJAUS KLAUSIMU

Sumner Welles laukiąs pasitarimo davinių
BRENNERO, Italijos pasie

ny, kovo 118. — Pirmadienį čia 
įvyko Italijos premjero Musso- 
linio ir Vokietijos kanclerio 
Hitlerio konferencija. Ji tęsėsi 
ilgiau nei dvi valandas.

Konferencijoje dalyvavę tik 
Mussolinis, jo užsienių reika
lų ministeris čiano, Hitleris ir 
Hitlerio užsienių reikalų mini
steris von Ribbenlrop.

Apie ką fašistų ir nacių va
dai kalbėjo, nepaskelbta. Ne
oficialios žinios sako, kad jie 
diskusavo du pagrindinius 
punktus. Vienas jų tai bendras 
Italijos ir Vokietijos taikos va
jus arba “ofensyvas”, kaip už
sienių korespondentai jį vadi
na. Kitas tai • planas glaudes
niam Italijos su Vokietija ko- 
operavimui, jeigu naciai suin
tensyvintų karo veiksmus.

Hitlerio ir Mussolinio taikos 
vajus nužiūrimas iš to, kad 
prez. Roosevelto pasiuntinys 
Sumner Welles. atidėjo yienai 
dienai iškeliavimą j Jungt. Val
stijas. Ąįrodo, ji& tik vienas 
iš svetimų šalių diplomatų te
žinojęs, kad įvyks Hitlerio ir 
Mussolinio konferencija. Jis 
nutaręs palaukti pasitarimo re
zultato.

Kai dėl Italijos ir Vokietijos 
glaudesnio kooperavimo, tai 
prisimenama fašistų vadų pa
reiškimas, kad Italija nesanti 
neutrali. Ji tik nekariaujanti, 
o karan gali stoti kai matys 
reikalą. Jeigu Vokietija suin
tensyvins karo veiksmus, tai 
numatoma, Italija galinti daug 
padėti Hitleriui. Jos koopera
vimas svarbus naciams kaipo 
apsauga nuo talkininkų ofensy- 
Vo per Balkanus. Svarbi esan
ti ir Italijos įtaka Balkanuo
se.

Be to, Romoje manoma, Hit
leris ir Mussolinis tarėsi apie 
Italijos ir Rusijos susiartini
mą. Vokietijos išleistas kate
goriškesnis, nors ir neoficialus, 
pareiškimas ryšium su Musso
linio ir Hitlerio konferencija.

---- X---- X—X----
BERLYNAS, Vokietija, ko 

vo 18. — Pasak gerai painfor
muotų nacių, vyriausioji Mus 
solinio ir Hitlerio pasikalbėji- 
mo^tema buvusi — Rusijos ir 
Italijos susiartinimas ir Rusi
jos, Italijos, Vokietijos bloko 
sudarymas. Be to, kalbėta tai
kos ir karo klausimais. Pasi
kalbėjimas galįs būti pasukimu 
taikos link. Jis gali būti įvadu 
į agresingesnį karą, negu iki 
šiol kad karas vystėsi.

Jeigu talkininkai sutiktų 
šiuo laiku taikytis, tai neabe
jotinai Hitleris išeis pergalėto
jas. Jis net gali nuolaidų pa
daryti talkininkams, pripažinti 
Lenkijos, Čekijos ir net Austri
jos .teises. Bet nacių armija 
pasiliks koki buvo, Vokietijos 
įtaka ir dominavimas Europo
je nesusmuks.
• Jeigu karas suintensyvėtų, 
tai galima laukti ir Italijos 
įsimaišymo — veikiausia Vo
kietijos pusėje.

[Bet ir vėl tenka akcentuo

ti, kad tai yra neoficialus pa
reiškimai, greičiau interpreta
vimas kariaujančių jėgų mar 
nievrų.]

Mussolinis įteikęs 
taikos pašiulymus

Hitleriui
ROMA, Italija, kovo 18. — 

čia nesiliauja kalbos, kad prez. 
Roosevelto pasiuntinys, Sum
ner Welles, atvežęs į Romą tal
kininkų, britų ir franeuzų, tai
kos sąlygas. Mussolinis įteikęs 
jas Hitleriui pirmadienio kon
ferencijoje, kuri įvyko Brenne- 
ro perėjime, prie Vokietijos — 
Italijos sienos. [Cordell Hull, 
Jungt. Valst. valstybės sekre
torius paneigė gandus.]

Hitleris ir Mussoli
nis vėl pasiūlysią 

taiką
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 18.——-Ryši dm su Mussoli* 
nio ir Hitlerio konferencija 
pirmadienį Paryžiuje vyrauja 
nuomonė, kad Vokietija ir Ita- 
ija planuojančios naują Vaju 
“taikos interesuose”. Gal būt 
dar jiems padėsiančios Jungt. 
Valstijos, kalba franeuzai.

Tačiau Francuzijoje, kaip ir 
Anglijoje, vyrauja nuomonė 
tad dabar taikytis su Vokie
tija nėra galimumų. Manoma 
reikia būtinai Hitlerio režimą 
sudaužyti.

Daladier vykstąs 
Italijon

LONDONAS, Anglija, kovo 
18. — Exchange Telegraph pra
nešimas iš Romos kalba, jogei 
Romoje eina gandai, kad Ita
lijon išvykęs Francuzijos prem
jeras Daladier. Jisai turėsiąs 
pasikalbėjimą su Mussoliniu 
antradienį. Bet gandai nepa
tvirtinti.

Rusija reikalausian
ti Švedijos ir Norve

gijos uostų
STOCKHOLM, Švedija,. kovo 

18. — Dienrašty “Aftonbladet” 
tilpo pranešimas iš Maskvos. 
Korespondentas kalba, kad, pa
sirašiusi prekybinę sutartį su 
Suomija, sovietų Rusija pla
nuojanti reikalauti uostų tei
sių Švedijoje ir Norvegijoje, 
ypač jeigu Ikaras sulaikytų 
tranzitą į Atlantą Baltijos ju
ra.

19 sovietų piliečių 
teisme

MASKVA, Rusija, kovo 18. 
— Devyniolika Leningrado pi
liečių teisiami už tai, kad jie 
nusipirko iš svetimšalių jūrei
vių ir turistų tokių “prašmat
numų”, kaip fontaninių plunk
snų, laikrodėlių, batų ir dra
bužių.

BELLAIRE, OIIIO. — Gelbėjimo nanda, kuri stengiasi išlaisvinti užgriu
vusius angliakasius. ~ į

Rusai pasėjo minas 
Batumo apylinkėje

ANKARA, Turkija, kovo 18. 
— Turkijos diplomatas sekma
dienį pareiškė, kad rusų plau
kiojanti mina pagauta Turki
jos,, pakrašty^- Juodojoj _ j uroj e. 
To paties* diplomato paaiškini
mu, Rusijos uostas Juodojoj 
juroje, Batum, jau apsaugotas 
minomis.

Antrą vertus, Turkija sku
biai stato sustiprinimus. Pata
rimus turkams duoda Francu
zijos admirolas Lųcien Moti*' 
rer.

AnkjJįpojė nemažai dėmesio 
kreipiama į gandus, jogei Ru
sija ir Vokietija mėgins ati
traukti Turkiją nuo sąjungi
ninkų, britų ir franeuzų. Ta
čiau manoma, dabartinėje ap
linkumoje nacių ir komunistų 
manievrai neturės pasisekimo.

Reikalauja didesnės 
Rumunijos armijos
BUCHAREST, Rumunija, ko

vo 18. — Pereitą savaitę na
ciai prižadėjo garantuoti Ru
munijos neliečiamybę ir pata
rė jai demobilizuoti bent dalį 
savo kariuomenės. Tačiau kal
bėdamas per radiją sekmadie 
nį, Rumunijos premjeras Ta- 
tarescu pareiškė, kad Rumuni
jai reikia didesnės armijos, ne
gu ta, kurią ji dabar turi. Da
romas išvadas, jogei karalius 
Karolis ir Rumunijos vyriau
sybė nepasitiki nacių priža
dais.

Siūlo suomiams 
Mannerheimo 

vadovybę
HELSINKIS, Suomija, kovo 

18. — Laikraštis “Uusi Suo
mi” pataria pakviesti baroną 
Mannerheimą į Suomijos val
džios vadovybę, davus jam di
delę galią. Suomijoj gyvai dis- 
kusuojamas šitas klausimas.

VILNIUS. — Rusai buvo iš
vežę iŠ Vilniaus apie 560 gy
ventoj ų., "Dabar susitarta su So
vietų vyriausybe, kad tie, ku
rie galės įrodyti turį teisę gau
ti Lietuvos pilietybę, bus pa
leisti.

Laukia pakeitimų 
Britanijos minis- 

terių kabinete
LONDONAS, Anglija, kovo 

18. —■ Antradienį Britanijos 
parlamente laukiama svarbių 
debatų. * Jie. Kės karo vedimą, 
kaip kad' jį diriguoja dabarti
nis ministerių kabinetas.

Visuomenė reikalauja ener
gingesnių veiksmų. Spauda 
reiškia visuomenes : nutaiką. 
Antradienį irparlamente kriti
kuosią Chamberlaino politiką 
ne tik darbiečiai ir liberalai, 
bet ir kai kurie paties Cham
berlaino, konservatorių, parti
jos nariai. Gi pasėkoje, kalba
ma, tenka tikėtis ministerių 
kabinete pakeitimų.

69 nuošimčiai britų 
tikisi laimėti karą
LONDONAS, Anglija, kovo 

18. — Laikraščio “The Sunday 
Express” skaitytojų balsavimas 
rodo, kad 69 nuošimčiai bal
savusių tikisi, jogei Britanija 
laimės karą, 21 nuošimtis abe
joja, o kiti neturi tuo klausi
mu nuomones.

Meksikoje minėtas 
svarbus Įvykis

MEKSIKOS MIESTAS, Mek
sika, kovo 18. — Sekmadieni 
čia minėta dviejų metų sukaki 
tis, kai Meksikos valdžia nu
savino aliejaus turtus, priklau
siusius praeity svetimų šalių 
kompanijoms. Demonstracijoje 
dalyvavo apie 100,000 darbi
ninkų ir mokyklų- auklėtinių.

Manoma, 71 asmuo 
žuvo kasykloje

ST. CLAIRSVILLE, > O., ko- 
vo 18. — Pirmadienį dar vis 
nežinota koks likimas ištiko 
71-ną darbininką Willow Grove 
kasykloje, kurioje įvyko eks
plozija pereitą šeštadienį.

Eksplozija užgriovė priėjimą 
prie tos kasyklos sekcijos, ku
rioje pasigendami darbininkai 
dirbo. Nors jų likimas tikrai 
nežinomas, bet jau nebeturima 
vilties, kad jie butų išlikę gy
vi. .

Welles kalbėjosi 
su popiežium

VATIKANO MIESTAS, ko
vo 18. — Tuo pačiu laiku, kai 
Hitleris ir Mussolinis tarėsi 
Italijos ir Vokietijos pasieny, 
popiežių .atlankė pirmadieni 
prez. Roosevelto pasiuntinys 
Sumner Welles. ' Jį palydėjo 
Myron Taylor, prez. Roosevcl- 
to asmeniškas ambasadorius 
Vatikanui.

Welles kalbėjosi su popie
žium apie valandą laiko. Ma
noma, taip popiežiaus ir Wel- 
leso pasikalbėjimas, kaip Mus
solinio ir Hitlerio liete taikos 
galimumo klausimus.

Po pasikalbėjimo su popie
žium Welles pasimatė su po
piežiaus valstybes sekretorium, 
kardinolu Maglione.

Konservatyvieji de
mokratai ir republi- 

konai tariasi
MILWAUKEĘ, Wis., kovo 

18. — Konservatyvieji Wis- 
consin valstijos demokratai no- 
minavimo konvencijoje nori 
sumušti Naujosios dalybos ša
lininkus ir pasiųsti į naciona
linę demokratų partijos kon
venciją vice-prezidento Garne- 
rio pritarėjų delegaciją. Bet 
kaip tą tikslą atsiekti, jeigu 
neturima balsuotojų daugu
mos?

Konservatyvieji demokratai 
tariasi su republikonais. Jie 
prašo republikonus nominacijo
se balsuoti demokratų partijos 
sąrašą prieš Naujosios Daly
bos šalininkus. Demokratai ir 
republikonai kartu galėsią su
daryti daugumą, išrinkti kon
servatyvią delegaciją demokra
tų konvencijon ir užgauti prez. 
ROosevelto ir Naujosios Daly
bos prestyžą.

Dunojus patvynęs
BUDAPE$T, Vengrija, kovo 

18. — šįmet žiema Europoje 
buvo šalta ir sniego daug pa
snigo. Prasidėjus abodrėgiąms, 
Dunojaus vanduo išsiveržė iš 
krantų. Vanduo upėje pasiekęs 
augŠčiausį nuo 1.876 metų ly- 
gp Jau penki žmonės žuvo dėl 
potvynio.

Balandžio 17 d. au
tomobilių darbininkų 
reprezentacijos bal

savimai
DETROIT, Mich., kovo 18. 

— Nacionalinė Darbo Santy
kių taryba paskyrė laiką ‘Ge
neral Motors darbininkams pa
sisakyti, kokios unijos atsto
vybės jie pageidauja. Balsavi
mai ĮVykfe balandžio 17 d.

Meksika ir Japonija 
veda prekybos 

derybas
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, kovo 18. — Pranešama, 
Meksikos komisija vyksta į Ja
poniją. Ji ves derybas preky
bos sutarčiai su japonais pa
daryti. Sutartis, manoma, ap- 
imsianti plačias biznio sritis. 
Taip Japonija, kaip Meksika 
norinčios pasiliuosuoti nuo 
Jungt. Valstijų dominavimo. 
Meksika tikisi parūpinti Japo
nijai aliejaus ir kitokių reik
menų, o iš Japonijos ji tikisi 
gauti Įmonių produktų.

Prekyba pagal planuojamą 
sutartį eitų apsimainymo prie
monėmis, nes abiejų-šalių fi
nansai šlubuoja.

Sustabdė klausimą- 
si pasikalbėjimų per 

telefoną
WASHINGTON, D. C, ko- 

vo 18. — Valdžios agentai — 
G-Men — paliovė praktiką klau
sytis slaptai pasikalbėjimu per 
telefoną, gaudant kriminali
nius nusikaltėlius — pareiškė 
teisingumo denartamento se
kretorius Robert Jackson. šita 
nraktika sustabdyta atsižvei- 
riant Į Vyriausiojo Teismo 
sprendimą, kuris sako, kad ne
galima vartoti prieš krimina
listus Įrodymų, gautu slaptai 
klausantis pasikalbėjimų per 
telefonus.

Bet Jackson sako, kongresas 
turėtų išleisti Įstatymą, kuris 
duotų teisę gautus sakytu bil
du įrodymus vartoti prieš 
žmogvagius, rakietierius ir 
.prieš grūmojimus reikalaujant 
pinigų (extor(ions).

Prez. Rooseveltas 
dar nepilnai pa

sveikęs
WASHINGTON, D. C., ko

vo 18. — Prez. Rooseveltas 
buvo pagavęs sunkų šalti. Jis 
dar pilnai nepasveikęs, ir dak
tarai įsakė jam neiti iš Bal
tojo Namo iki jis visai sustip
rės.

Tarp 9 ir 12 milionų 
bedabių Jungt. Val

stijose
WASHINGTON, D. C., ko- 

vo 18. — Prez. Roosevelto eko
nominiai patarėjai pasiuntė 
jam memorandumą, kad Jungt. 
Valstijose dabartiniu laiku esa
ma tarp 9,000,000 ir 12,000,000 
bedarbių.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

BRENNERO, Italija, kovo 
18. — Pirmadienį daugiau nei 
dvi .valandas čia turėjo konfe
renciją Benito Mussc'ini ir 
Addf Hitler. Apie ką jie ta
rėsi, nepaskelbta. Manoma bet
gi, kad jie planuoja naują tai
kos vajų. Gal būt, dar jie ta
rėsi apie Italijos pagalbą Vo
kietijai, jeigu naciai suinten
syvintų karo veiksmus.

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

LONDONAS, Anglija, kovo 
18. — Britanijoje vyriauja nuo
monė: jeigu Hitleris ir Mussc- 
linis planuoja pasiūlyti tokias 
taikos sąlygas, kokias naciai 
iki šiol skelbė, tai nėra vilties, 
kad talkininkai priimtų jas.

---- X-----X---- X- •

VATIKANO MIESTAS, ko
vo 18. — Popiežiaus ir Sum
ner Welleso pasikalbėjime, ma
noma, buvo diskusuojami tai
kos galimumai. 

-----X-----X—X----

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 18. — Nors prez. Roosevel
to pasiuntinys, Sumner Welles, 
nereiškia savo nuomonės apie 
tąiką, Paryžiuje vyrauja nuo
monė, kad jis pritaria Hitle
riui ir Mussoliniui, ir esąs nu- 
sHaręs''parvežti prez. Roosevek 
tui taikos planą. Kalbama: jei 
prez. Rooseveltas ir nenori tai
kos, tai Welles nori.

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

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 18. — Francuzijos kulkos
vydžiai ir artilerija išsklaidė 
stiprias nacių patruliu atakas 
vakarų fronte, sako Francuzi
jos komunikatas. 

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

LONDONAS, Anglija, kovo 
18. — Francuzijos, Britanijos 
ir Turkijos . atstovai svarsto 
klausimą, kokią pagalbą talkj^ 
ninkai gali suteikti Turkijai, 
jeigu ji patektų Į karo sūku
rį. 

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

TOKIO, Japonija, kovo 18.
— Japonija pasiuntė Maskvai 
antrą protestą. Japonija pro
testuoja rusų patrulių atakas 
nrieš japonų kariuomenę Sa
chaline. \

>_____ H

Didieji laivai gabens 
kariuomenę

NEW YORK, N. Y., kovo 18.
— New Yorke patirta pirma
dienį, kad sąjungininkai, bri
tai ir franeuzai, ketina pavar
tot i didžiuosius pasažierinius 
laivus Queen Mary ir Maure- 
tania transportui kariuomenės 
iš Australijos į karo zonas.

VILNIUS. — Vilniaus Kraš
tui Remti Komitetas paskyrė 
50 stipendijų aukštąjį mokslą 
einantiems vilniečiams jaunuo • 
liams, o 30 stipendijų, einan
tiems specialiuosius mokslus.

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

Debesuota; truputį šalčiau; 
saulė teka 5:57 v. r., leidžiasi 
6:00 v. v.
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SLIUPTARNIA1
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri .kova ėjo tarp laisvamanių (“^liuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. jonui šliupui

(Tęsinys)
—Visus atkalbinėkite, algtčs’- 

kitę nuo to paleistuvio prakal
bų. Žiūrėkite, kąd nė vienas do
ras katalikas kojos ten neįkel- 
lų! Plakatus draskykite, geriau, 
deginkite. Jei drįs tie velnio iš-

kalus dalyti, tai muškite juos, 
kaip pasiutusius šunis! Jei ir 
užmušite, tai dievas jums už lai 
atmokės aukštybėse, nes suma
žinsite šėtono veislės armijų. 
Nereikia gailėtis bedievių, š.iup- 
tarnių, anarchistų. Reikia juos 
naikinti, kaip naikino šventi ri- 
cieriai garbinguose, dievui ir 
bažnyčiai pašvęstuose, kryžei
vių žygiuose, karuose. Sakau, 
reikia juos naikinti, kaip naiki
no šventi bažnyčios tėvai inkvi
zicijos klestėjimo laikais! Tai 
buvo laikai, — džiūgavo kuni
gas, užgerdamas tų žiaurų, šlyk
štų savo džiaugsmų degtine ir 
ataus buteliu! — Bukite prisi- 
ruošę ir nesivaržykite. Tu, Ma
šiote, pasislėpk kur nors už ker
tės, ir kai jie eis iš stoties, pa
leisk akmenį tam šėtono tarnui

kad jos, patvoriais stovėdamos 
arba prolangų galvų iškišusios, 
pasakytų tam šėtono> bernui, 
kas reikia pasakyti, ir kad lie
žuvį parodytų arba kilstelėtų... 
Bet durnešniems parapijonams 
įsakykite, ir aš įsakysiu bažny
čioj per pamokslų, kad namie 
sėdėtų duris užsistumę ir langus 
užsitraukę, ir kad patys nežiū
rėtų ir savo vaikams u neleistų 
žiūrėti į tų pragaro rakalį! Ar 
suprantate?

—Suprantame, 
dvasiškas teveli.

—Tai eikite!
Dar po vienų išgėrėm atsisvei

kino ir išėjo, galvodami apie 
savo šventas pareigas ir stiprin
dami katalikiškoje savo sieloje 
religinį kerštų, kurio piktumui 
ir žiaurumui lygaus nėra.

Kunigas pasilikęs su dudo- 
rium gėrė. Netrukus visas sta
las buvo nustatytas tuščiais a- 
laus buteliais. Ir vis jų daugiau 
nešė kunigo šeimininkė — len
kė. Alaus ir degtinės buteliai iš
tuštėjo, sulengvėjo, bet už lai 
kunigo su dudoriuni galvos pa
sidarė sunkios, tarsi smėlio mai
šai.

suprantame,

pataikyti ir nukirsti —- kaip 
žaltį! Tu, Juodišiau, žiūrėk, kad 
nors porų plytų paleistum į sa
lės langų. Leisk į tų galų, kur 
yra steičius, kad pataikytum į 
tų šuneikų, kuris los prieš ku
nigus, valdžių ir bažnyčių šven
tų. O tu, dudoriau, nesigailėk

eis į salę, nes gerklę turi gera, 
tai rėk, kad visi girdėtų. Įsaky
kite labai dievobaimingoms, ti
krai patikimoms moteriškėms,

Sveikata Ligoniams
Knygelė, 
visokių 
žiedų ir

kuri aprašo apie 350 
žolių, medžių žievių, 
šaknių su nurodymais 

delko juos vartoti.
Taipgi yra nurodymai Europos lai
vyną ir OrtaiVynų, kurte dabar da
lyvauja mūšiuose jų kelių toliai ir 
tt. Tas viskas parodoma spalvuotu 
žemlapiu. Kaina 35c, 3 setai už

M ZUKAITIS
334 DEAN BtVD.

SPENCERPORT, N. Y.

$1.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lonję Avenue 
Telefone PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiai t ............................ ■
PETROLEUM CARBON COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ '

Sales Tax ekstra.

kunigas, bekeikdamas dr. šliu
pų ir bedraušdamas parapijomis 
neiti, irgi išgarsino musų pra
kalbas.

—Tai tiesą, — tarė šeiminin
kas, — Geriau vyrai neikite. 
Juk tik vakar vakare visi skai
tėme “Keleivy j” ir kituose laik
raščiuose, kaip baisiai sumušė 
plakatų dalintojus fanatikai Mi- 
šigine, Vakaruose.

—O kaip čia seniai jie kuone 
mirtinai sumušė kitų kalbėtoja 
Rytuose. Reikia atsargiai elgtis 
su religijiniu keršiu apnuodyta 
gauja, atsargiai, — kalbėjo Ka
zys.

Trijų draugijų komitetas, ku
ris buvo išrinktas prakalbų ruo
ša rūpintis, iš tikrųjų dabar rū
pinosi. NaujUs plakatus padary
tį neturėdami kada, permainė 
salės antrašų senuose. Paskui 
juos nešiojo po biznius, net ir 
po butus. Važinėjo į apielinki- 
nius, netolimus miestelius, kur 
tik gyveno lietuvių, ir visiems 
dalino plakatus. Be to, ir gyvu 
žodžiu sakė, jog bus labai dide
lės prakalbos,-}. nes kalbės dr. 
^Šliupas. *

0 kai atėjo sekmadienis, An
tanas su Roku rengėsi eiti prie

4

bėjus tatai šeimininkė, juodu
perspėjo, draudė, sakydama:

—Jau geriau judu neikite.
Gali dar užmušti.

tarė jai Kazys. — Aš neisiu. Ir 
kam ten eiti? Juk ir taip jau 
visi žino, kad prakalbos bus. 
Mes pasakėme kuone visiems, o

CORK 1940, NE60LBCRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED SLIPPERS PATTERN 2513
<o. 2513 — Mėgsti čeverykai “Jam” ir “Jai”.

J NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted SL, Chicago, III.

Čia {dedu W centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.'.I Vardas ir pavardė.................-..... ............ ........... ...... ..... ................ ..............
No. 2513

Adresas.

Miestas ir valstija

takios Rusios Lluo-p,,i“’ 
suotojas Yra'_Ge- 
riausias Vaikams

Nepakenčiamas, nėBkonirtgks valytojas yra 
užtektinai blogas suat'ignsieihs. • Bet vai
kams —* jis visai neįmanomas. Vaikams 
liųosuOtojas, be abejo, tiu-Stij būti veiklus, 
bot Švelnus ir malonus ■priimti.
Užtat milijonai in'btingai gulvojančiii mo
tinu savo vaikams vartoja Ex-Lax. Del to. 
kad Ex-Lax yra patikinias liuosuotojas — 
ITuosuotojąs, kudUo gailina pasitikčti.
Jaunuoliai mėgsta- Jo gardą fdkoladibį sko
ni, jo lengvu ir patogų veikimu. Motinos 
žino, kad Ex-Lax paliuosiloja vidurius taip 
tikrai, kaip ir kiokviOn&s stiprus liuosuO- 
tojas, duodamas vaikams.
Per 30 metų Ex-Lax yru Amerikoje 
giamiausias liuosuotojas. Jis kaštuoja tik 
10c. ar 25c. dėžutei kiekvienoje vaistinėje.

tus padus gavę, — krutinę pūs
damas tarė Mikas. — Kur tie 
plakatai ? Aš einu dalint.

—Musų MaikiUkas, sakysiu, 
tai nei dangaus, nei pragaro ne
bijo, — šyptelėjo šeimininkė.

—Bijoti? Bijoti tų... Nenoriu 
sakyti prie gerų žmonių, kų aš 
apie juos manau, — dtųsiai pa
sakė Mikas ir, pasiėmęs plaka
tus, išėjo, o paskui jį ir Anta
nas su Roku.

Arti bažnyčios jie nestojo. 
Pasirinko gatvės kertę, kuria 
paprastai turėjo praeiti kuone 
visi bažnytininkai, nes pro čia 
ėjo gatvė tiesiog į lietuvių ap
gyventų miesto dalį. O tai buvo 
beveik pusantro kvartalo nuo 
bažnyčios. Galima sakyti, gana 
tolokai jie atsistojo. Jie, mat, 
nenorėjo stoti visai arti bažny
čios žemės ir pažeisti “neliečia
mos nuosavybės” šventus para- 
pijonų jausmus nors iš tikrųjų 
nei ta žemė, nei pati bažnyčia 
parapijonams nepriklausė, nes 
nuo pat pradžios viskas buvo 
užrašyta airiui vyskupui. Bet 
galvoti ir liesos ieškoti nepratę 
parapijonai manė ir likėjo, jog 
visa bažnyčios nuosavybė pri
klauso jiems; vadinasi, ir jie — 
paprasčiausios žemės dulkės — 
yra šventų lobių savininkai...

bažnyčios žmouėų išskubėti na
mo. O Antanas,' ’RoktfsT Ir Mikas 
skubėjo dalyti plakatus. Vieni 
juos paėmę tuoj sudraskė, kiti 
demonstratyviai sudegino, kiti 
kojomis sumynė, bet vis dėlto 
buvo ir tokių, kurie juos skaitė 
arba ir kišenėn dėjo, kad, va, 
parėję namo, niekam nematant,

ko-

SAUGOKITĖS PAMĖGDZTOJIMVt
ATSISAKYKI! PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax I 
įsidėmėkite raides *‘Ė-!X-L-A-X” ant 
dėžutės ir kiekvienos plytelės. Kad 
gautumėt geras pasekmes, reikalau
kite originalio Ex-Lax.

Katalikai, griežčių griežčiau
siai kunigo įsakyti, įbaiminti 
neiti iš namų ir nežiūrėti į šliu
pų, “ant šėtono atjojantį”, ir 
nerodyti vaikams jo veido, “ant! 
šėtono paveikslo sutverto”, vis 
dėlto neištrivojo ir, stovėdami 
patvoriais - ar duryse, ar pro 
langų galvų iškišę, maurojo, 
Mudydami kalbėtojų šlykščiau
siais epitetais, daugiausia, žino
ma, tais, kuriuos jie išmoko 
kunigo pamokslų beklausyda
mi.

—Šėtono išpera, velnio ben- 
kartas, pragaro rakalis, bedie
vis, paleistuvis, žaltys, gyvatė,

tik ir pylgsi iŠ bažnytinių bur- ° 80 “
nų. O iš anksto užsakytos mo
terys, ištikimiausios kunigui, 
dievui ir bažnyčiai šventai, lie
žuvius kyščiojo arba ir sijonų 
kilstelėjo, sakydamos: “še tau, 
velnio skranda, visokių biaury-

neiškentė jie uždangos krašte- Tek YARDS 3146 
lio nuo lango neatitraukę ir į
“baisųjį” Šliupų nepažvelgę. Y- Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki fl 
pačiai tai darė vargonininkas 
su žmona ir vaikais. Vienas jo 
vaikučių, patsai jauniausias, 
vardu Jonukas, dar tik trečius 
metus teįpusėjęs, rodos, smelk
te smelkėsi prie lango. Gal būt 
labiausiai dėl to, kad jo tėvas 
su motina nei akių, nei nosies 
iš to lango

—Mama, 
žiuleti, kas 
ylia. Leisk 
noliu cilko, aš noliu dliumblių 
pamatyti, leisk, — nedavė ra
mybės smalsumo pagautas vai
kelis, tikrai manydamas, kad

VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 
4 ir 7 iki 9.

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

roduoja.

neištraukė.
papa, aš noliu pa- 
ten dabosi, kas ten 
mane pažiulėti, aš

Dr. V. E. SDEDLINSK1
DENTISTAS

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

TeL YARDS 0994
Antrad^ Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

kiais sakramentais neįveiksi, 
nes tas burtų jau nebepais'o 
daugiau... iš tikrųjų yra baisus 
žmogus tas šliupas1 žmonių mul
kintojams. Baisus...”

O stolyj iššoko iš traukinio 
dr. Šliupas. Tuoj' apsupo jį bū
rys augalotų, stiprių vyrų — 
lietuvių laisvamanių.

Visi ėjo į salę.
Ėjo drauge ir Rokas, su pa-- 

kejta galva, stipriais bruožais

Bet kalbėtojas, — tada dar 
tik penktų dešimtį tepradedųs, 
labai mažai tepražilusia barzda, 
Virusiu, kovingu veidu ir degan
čiomis, kaip švyturiai, akimis, 
— ėjo, rodos, nieko nepaisyda
mas. Bet iš tiesų jis paisė — 
labai paisė. Jis gailėjosi, savo 
širdyje tiesiog verkė savo bran-

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
therapy 

and MIDWIFE 
6630 S. Westemav.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

šiai su tamsy tų, sumulkintų, su
fanatizuotų ir kuone laukiniais 
paverstų...

Patys klusniausi ir baimin- 
giailsi katalikai slėpėsi už lan
gų, Uždangomis uždengtų. Bet 
nesuvaldomo smalsumo akstį- 

veide, rodančiais ne lengvai le- narni, stačiai gundomi, kusomi

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—£ 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadiv 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

a • -

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

' ‘ rAMBVJLANOL
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
j 46(15-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

" Telefonas LAFAYETTE 0727 v

T—\ 1 4 koplyčios visose

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

"Nedėlioj pagal 
Daugely j atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 242J

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

------------ -----------------------A —---------------’ - ' A-

do kad ir kiečiausių valių.
Bet štai uždusę atlėkė Juodi- 

šius su Mašiotu. Vienas pasiliko 
plūsti plakatų dalytojus, o kitas 
nudūmė pas kunigų. Tuoj grį
žo keturiese — kunigas, Juodi- 
šiiis, dutlorius ir zakristijonas 
— visi su lazdomis. Kaip bema
tant sugužėjo minia. Plakatų 
dalytojai pamatę, kad prieš įdu- 
kusių fanatikų gaujų, su kuni
gu pryšakyje, jie atsilaikyti ne
gali, paspaude kojas — namo. 
0 tie vijosi ir staugė, bet nepa
vijo.

Pamačiusi šeimininkė 
tris be kvapo, tarė:

—Ar nesakiau, kad taip bus. 
Jie savo tėva-motinų užmuštų^ 
taip nesuvaldomai apjakę relb 
gijine piktybe, o jus, laisvama
nius, į gabalėlius sudraskytų —

Klausykite Įnašų radio programų Antradienio Ir šeštadienio ryt
mečiais, 16:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

' ra POVILU SALTlMlEfcU.

Laidotuvių Direktoriai

VISUS

- A, misclc, kų jie mums rei
škia, — rietė krutinę Mikas.— 
Nenorėjome gero lietuviško 
krauju pralieti, lai už tai bėgo- 
me.

šeimininkė, jos vyras ir Kaį 
2ys nusišypsojo.

—Čia nėr kada dabar šnekė
ti, -- stipriai tarė Anlailas. — 
Mes ne kumščiu juos norime 
nugalėt i, bet šviesa ir teisybe^ 
Einame į stotį. Kalbėtojas tuoj

Išėjo visi. Tik viena šeiminiu*-' 
kė tepasiliko. Ji, mat, rūpinosi' 
pietų ruoša. Greimai, viskų su
tvarkius, išbėgo į prakalbas. Ji 
džiūgavo, tardami sau: “Ko ku- Į

jį nugalėjome. Bijosi, maU šhu 
po labiau, negu pačio velnio. Ži 
no, geriau sakant, tiki, jog vėl 
nto sugundytų tamsų parapi jo 
nų galima ‘nuplauti’ sakramen 
tais, bet šliupo sugundytų jo

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Abociacijos
iniiiiriimnoomiiih’nnoioiii

iiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

Tf ■ 1 • ,------- i. ... .....................................  —------

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23!td Place > Phohe CalnaI 2515
SKYRIUS: 42-41 EaSt 108th Street Tol. Pullman 1270

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

------- • - ■ į . ........

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Wėste»n Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th CoUrt, Citero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue

P. J. RIDIKAS
3364 So. Halsted Street YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avėnue

Yards 1139
Yards 1138

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tėl. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL €122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Repuhlic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
■ Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6*—8:30 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-°. vak.

1957 W. Garfield Blvd.
Oor. Damen. Hemlock 6699

A. Montvid, M. D. j West ’t’oikrn State Bank Bldg. 
2400 WEŠT MADI8ON STREET 

Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Telefonas 8EELEY 7330 

Namų telefonas Brunswlck •597

Tei. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 6818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn SL
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Nainų Tel.—įlydė Perk 3395
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Įvairios žinios iš Lietuvos
KAUNAS. — Ryšium su len

kų priešvalstybinės organizaci
jos susekimu ir likvidavimu 
Vilniuje, užsienių spauda at
kreipė didelį dėmesį į faktą, 
kad lenkai vis dar neišmoko 
susivaldyti toje valstybėje, ku
rioje galėjo prisiglausti nuo 
karo siaubo ir kad jie sudaro 
netvarkos elementą ir neramu
mų židinį. Laikraščiai taip pat 
pabrėžia, kad tų siekimų pra- 
vadyriai yra iš įvairių Lenki
jos sričių atbėgę lenkai inteli
gentai, kurie Vilnių nori pada
ryti lenkų sąmokslininkų cen
tru. Laikraščiuose reiškiamas 
pasitenkinimas, kad Lietuva 
pagaliau ėmėsi žygių padaryti 
galą tokiam avantiūristų veiki
mui ir kartu nurodoma, kad 
Lietuvos įstaigoms tenka nu
galėti kaikurių sunkumų.

Karaliaučiaus “Preussische 
Zeitung” rašo: “Vilnius yra

Nepaprastas Palengvinimas
Reumatiškų Skausmų

Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

INSURANCE 1
(APDRAUDA)

4

vienintelis didelis buvusios Len
kijos miestas, kuriame dar ga
li pasireikšti lenkų nacionalis
tų veiklumas. Vokietijos ar So
vietų Sąjungos užimtose srity
se dėl tų valstybių įstaigų grie
žto nusistatamo tokios aspira
cijos (siekimai) yra neįmano
mi. Maža Lietuvos valstybė tu
ri ' sunkumų apsisaugoti nuo 
lenkų požeminės veiklos ... 
Lietuvos įstaigos negali visa- 
dosr veikti taip, kaip jos norė
tų, nes turi laikytis tam tik
ro atsargumo katalikų bažny
čios atžvilgiu. Tačiau įvairių 
siekimų iniciatoriai (sumanyto
jai, pravadyriai), kaip visados, 
yra katalikų dvasininkai, ku
rie ne tik varo fanatišką pro
pagandą, bet ir aktyviai daly
vauja sąmoksluose. Yra žino
ma, kad Vilniaus srities lenkai, 
prie kurių prisidėjo pabėgėliai 
iš visų Lenkijos sričių, turi di
deles ginklų atsargas. Prieš ku
rį laiką Lietuvos vyriausybė, 
sekdama vokiečių pavyzdžiu, 
pagrasino mirties bausme už 
ginklų laikymą. To įsakymo į- 
gyvendinimas esąs abejotinas, 
nes kalbama, kad lenkai, pade
dant kunigams, didelę ginklų 
dalį paslėpę. Taip, pavyzdžiui, 
buvo surežisuota eilė laidotu
vių. Vietoje lavonų karstuose, 
kurie iš bažnyčių iškilmingai 
buvo vežami į kapus,' buvo gin
klai, kuriuos norėta paslėpti.”

Laikraštis reiškia pasitenki
nimą, kad Lietuva ėmėsi žygių 
lenkų sąmokslininkų organiza
cijai likviduoti.

NAUJIENŲ-ACME Tclephotn
Margaret Shaw iš Angli

jos, kuri išteka už Hjalmar 
Procope, Suomijos pasiunti
nio Amerikai.

Suvažiavę į Miami 
Ir Ten Renka 
Aukas Vilniui
Chicagiečiai ir kiti lietuviai ten 

turi kliubą

• 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.

NAUJIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVIČIŲ
1739 S. Halsted St

VILNIUS. — Vilniaus mie
sto savivaldybėje lenkų okupa
cijos metu dirbo 1600 tarnau
tojų. Iš jų 350 yra atleisti, o 
lietuvių priimta 200. Dabar sa
vivaldybėje dirba 1400 tarnau
tojų, kurių apie 1000 nemoka 
’ietuvių kalbos. Jiems duota są
lyga per pusę metų išmokti 
skaityti, o per metus išlaikyti 
ekzamenus ir įsigyti piliety
bę.

Raštinė atdara kas vakaras 
Iki 8 vai. Sekmadieniais — 
nuo 9 ryto iki 1 vai. popiet

VILNIUS. — Neturinčių Lie
tuvos pasų Vilniuje, Raud. Kry
žiaus lenkų sekcijoje užsirašė 
75,182 asmenys, kurių 57,739 
prašo pašalpų. Lenkų sekcija 
spėja, kad pašalpų tikrai rei
kalingųjų busią apie 35,000 as
menų, kuriems išlaikyti reika
linga apie 400,000 litų per mė
nesį.

Iš Miami gaunam žinią, kad 
ten iš visur suvažiavę ir vieti
niai lietuviai turi suorganizavę 
“Miami Lietuvių Kliubą”. Ne
seniai tas kliubas surengė pik
niką pas Mr. J. S. Mockų, 1745 
N. W. 15th Avė., Miami, Fla.

Nors oras buvo nepalankus, 
nes lietus lijo veik visą popie
tį, bet prisirinko gana gražus 
būrys lietuvių, suvirs 50 žmo
nių. Pikniko dalį sudarė Flori
dos gyventojai ir kiti iš įvairių 
valstijų bei miestų suvažiavę 
lietuviai, kaip tai Rbinclahder, 
Wis., Chicago,. III., Ncw York, 
New Jersey ir t. p. ■X ’i į,. r • - . • . "T V 'Z '

Įdomu buvo susitikti savo 
tautos žmones, suvažiavusius iš 
įvairių valstijų į Floridą. Vieti
nes Miami draugės turėjo paga
minę skanius užkandžius. Tarp 
tų draugių buvo Mrs. Kashmer, 
Mrs. Bubnis, Mrs. Rushinskas.

Besidalinant mintimis buvo 
pakeltas Vilniaus krašto nuken
tėjusių lietuvių klausimas. Kai 
kurie pritarė ir aukavo jų rei
kalams sekamai: .. . •

Aukotojai

PIRKIT NAUJA BUICK 
MILDA

AUTO SALES
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavė
jas užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi
mo naujų 1940 metų modelių automobilių.

806 WEST 3įsi STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Telephone Victory 1696
ATSTOVAI

ATSTOVAI: KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS, 
JUOZAS ŽUKAS, RODIN & SHORTY.

“NAUJIENŲ”
Radio Programai

DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 
ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

kiekvieną sekmadienį
nuo 11:00 iki 11:80 vai. ryto, iš stoties 

W.G.E.S., 1360 kilocycles.

Lietuviškai veikalui vardas 
geriau tiktų “Jei aš bučiau ka
ralius”. Tą rolę vaidins žino
mas scenoj mėgėjas Vytautas 
Tarutis. Dalyvaus ir p. Stogis, 
žinomas baso, Kcnstavič enė, 
Garšinskas ir kili parinkti ar
tistai. Visos scenerijos ir kos
tiumai bus specialiai atvežti. 
Simfonijos orchestras grOs ža
vingas melodijas. —VBA.

Veikalas Nekoks, 
Bet Vaidinimas 
Buvo Geras

“žmogžudžio, Duktė”

BRIDGEPORT. — Pereitą 
sekmadienį, kovo 17 d., lietu
vių Auditorijoj buvo suvaidin
ta 4-jų veiksmų drama “žmog
žudžio Duktė”. Veika’o aulo- 
rius nepaskelbtas; ' Vaidintojais 
buvo visi žinomi -scenos mėgė
jai pasivadinę Lietuvių Liau
dies Teatru.

Po dolerį davė: Petras Ske- 
berdis, New Wark, N? J.; An-
ton Bahney, Miami, Fla.; Ch. 
Nobarai, Chicago, III.; M. A. 
Sharkiai, Rhinelander, Wis.; 
p-lė R. Andrikis, Miami; S. Sal
dis, nežinia iš kur; M. A. Vali- 
lionis, Brooklyn, N. Y.; O. Pok- 
štienė, Chicago; U. Petreman- 
tienė, Chicago. Po 50c — B. 
Petkienė, Chicago; S. Rimkus, 
Chicago; O. Prusevičienė, Chi
cago; J. Kaminskas, nežinau iš 
kur. Po 25c — A. Palacc, Chi
cago; K. Gurskienė, Chicago; 
Mr. ir Mrs. Aushra, Miami; 
Mrs. E. Wetart, Miami; Lati- 
danskienė, Stamford, Conn.; F. 
M. Indrulis, Scranton, Pa. Viso 
$12.50. Pinigai pasiųsti per Lie
tuvos konsulatą.

Chicagietis U. PetremanL

Operetė “Valkata 
Karalius” Scenoje 
Balandžio 7 d.

Padidėjo Judėjimas
Chicagos Mėsos
Pramonėj

prietaisus, ir gelžkeliai bei ki
tos susisekimo pramonės jau
čia biznio pagerinimą su pagy
vėjimu mėsos pramonėj.

Šeimininkės Naudoja Labai 
Daug Kiaulienos

šeimininkės reikalauja tiek 
daug kiaulienos šiuo laiku, kad 
mėsos firmos praneša, jog Chi
cagoj e mėsos pramonė ir dar
bai pasiekė didesnį laipsnį ne
gu kad buvo per penkis me
tus.

Ekspertai nurodo, kad, nors 
ir kainos yra dabar žemesnės, 
ūkininkai gauna beveėk tiek 
pat įeigų, nes reikalavimai 
kiaulienos paki’o. Su mėsos 
firmomis ir kitos industrijos 
pelno.

Institute of American Meat 
Paękers įstaiga sako, kad pra
monės, kurios parduoda drus
ką, prieskonius, popierą ir įvai
rias dėžes, arba kurios parduo
da šviesą, jėgą, ir šaldymo

Pastebėtina buvo tas, kad tą 
veikalą statė net dvi stambios 
įaudonų komnacių organizaci
jos, LDS 2-tras Apskritys ir 
LLD pirmas apskritys. Vadinas, 
net du apskričiai, kurių nariai 
netilptų į dvi tokias auditori
jas, o publikos atsilankė vos 
apie puse salės.

Paimtas iš Shakcspeare’o
Veikalas buvo suvaidintas 

neblogai. Retgi pats veikalas, 
nežinant jo tikro autoriaus, bu
vo parašytas atvirkščiai. Mintis, 
atrodo, paimta iš Shakcspeare’o 
veikalo, kur figūruoja letargu 
užmigusi panelė, kuri paskaito- 
ma už mirusią. Vagys vėliau, 
jos kapą atkasa ir jinai gavusi' 
oro vėl atsibunda. Mintis^per- 
kella ir pritaikinta Lietuvos 
įvykiui. 71

Labai truko autoriaus suderi- I 
nimo, nes kur publika turėtų 
verkti, tai ji7juokėsi. Prie to, 
perdaug ašarų per visą veiklą. : 

Vaidintojų sąstatas buvo se-j 
kainas: G. K. Budris, O. Gar- 
šinskienė, R. Rompn, V. Raila, 
J. Stulgaitis, A. Stačkus ir C. 
Doriniene. RcžisaWiDarata Ju- 
dentavičienė. Visus vaidintojus 
tenka pagirti už gerą susimoki- 
nimą. —Buvęs.
--------T,-----------------------

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

“Vagabond King”
LKM mišrus choras, po vado

vybe J. Kenstavičiaus, balan
džio 7 d. Sokolų svetainėje sta
tys gražią operetę “Valkata Ka
ralius” pirmą kartą lietuvių 
kalboje. Vertimą pagamino Jo
nas Steponaitis, kuris pirmiaus 
pasižymėjo išversdamas “Stu- 
dent Prince” ir “Bohemian 
Giri”. Veikalas atvaizdina pran
cūzų gyvenimą didžiosios revo
liucijos laikais. Muziką parašė 
Rudolph Friml. Daugybe gra
žių dainų ir melędijų.

ABS0RENE VEIKLA 
ATŠVIECIA

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS Sumažinto* 50% 

Numuštos Iki ’/i 
DIDELIU KAURŲ 

BARGENAI
Neatsiimta 8x10, 0x13, 0x15.11x10 
Vertė nuo $« Iki $00. Dabar $3 iki $29 
Naull 0x0, 8x10, 0x12. 12x18, 10^x15 
Vertė $20 iki $85 Dabar $10 Iki $42 

Ir aukAė.
15 9x12 tikrų orientullų, 50 kitokių 

Mieros 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
1000 Jardų karpetų po 50c Jard Ir aukftft.

CHECKER CLEANERS 
RANDELIAI

0208*10 S. RAGINE—Dienomis, 3 vakarus

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
— ĮVYKS — 

Kovo 31 d., 1940 
ROKO! JT <S4T,RIE 
333 SO. ASHLAND HI VI)

feBALL 
/MAGIC
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WALLPAPER 
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AKINIAI Visokios 
MADOS

TURNER BROS.
TURI JUMS NA UJU

Velykinių Drabužių
Pasirinkite Velykoms. Atrodysite geriau, 
jausitės geriau, jeigu įsigysite naujus 
drabužius iš Turner Bros, čia yra tūks
tančiai gražių naujų pavasarinių siutų 
ir tapkaučių—yra iš ko ir pasirinkti. 
Čia. daugybė naujų stilių, naujų madų 
ir spįlvų vyrams ir jauniems vyrukams.

UŽEIKITE DABAR IR IŠEIKITE 
STAILIŠKAI VELYKOMS.

GERESNES KOKYBES
2 KELNIŲ SIUTAI 

ARBA TAPKAUTIS

Kiti po $29.50
Visi gražiausi guzikų vienaeiliniai ir 
dvieiliniai modeliai, turtingo worsted, 
tweeds ir cheviots. Mieros. visiems—auk
štiems ir žemiems, storiems ir papras
tiems.

TURNER BROS.
CHICAGO’S PIRMAUJANTI VYRŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

KAMPAS ROOSEVELT IR HALSTED
Atdara Antrad., Ketv. ir šeštadienio Vakarais iki 9.Į

šiandien

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

UŽTIKRINK SAVO INDELIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

ČIA VISŲ INDĖLIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

J
EI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų 
... ar manai pirkti namus, ar senus pataisy
ti, visuomet ateik pasitarti. Jei turi pinigų 
ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk... čia ap

sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau
jienų Spulka moka 3'/z% palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslų, nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomąją sąskaitą dar 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

LITHUANIAN MLDING, 
Ui AND SAVINGS ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas, CANAL 8500

. $2-45
pritaikyti akims su pilna ga
rantija. Ekzaminavimas akių 
veltui. Sulaužytą lensą pada
rome už $1.00. Nauji tempeliai 
50c. Adjustinimas akinių veltui

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis 
randasi didžiulėje Joseph F. 
Budriko krautuvėj kožną die
ną ir nedėlioj iki 4 vai. popiet.

Joseph F. Budrik
Furniture House

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

Garsinkitės “N-nose

MADOS

No. 4410 — Sportiška suknelė su 
“Bolero”. Sukirptos mieros 11, 12, 
13, 14, 15, 16 ir 17.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, HL 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No

Mieros „........ .... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas Ir valstija)
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Naujienos eina kasdien,, išski
riant sekmadienius. Leidžia Natijie-i 
nų Bendrovė, 1739 So. Rateted ®t.J 
Chicago, III. Telefonas Cėinai 8500.

....... ......... .. . ...

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams _________________ $8.00
Pusei metų ___ ......_______ 4.00
Trims mėnesiams _________ 2.00
Dviem mėnesiams ____ 1.50
Vienam mėnesiui _______ .75

•Olncagoi per išsiuntinėtojus:
Viena kopija  ____ Be
Savaitei -------------------------- ... 18c
Mėnesiui   .................... ... 75c

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

Matams .....................................$5.00
Pusei metų .......................... 2.75
Trims mėnesiams ...___ i.... 1J50
Dviem mėnesiams _______ 1.00
Vienam mėnesini ___________ .75
Lietuvoje ir 'kitur užsieniuose:
Metams __ _______ .... $8.00
Pusei metų u...:.....________ 4.00,
Trintis 'mėnesiams _______ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monfey 

Orderiu kartu su užsakymu.

Operacija per fadio
Ra4io programai Amerikoje darosi vis įvairesni. 

Washingtono valstijoje gydytojas atpasakojo per radioį 
kaip daroma operacija ligoniui.

Ligoniui teikėjo išpiauti appendiksą (akląją žarną).. 
Taigi jisai buvo paguldytas ant operacijos stalo ir užmig
dytas. Rastai! chirurgas pradėjo jį “mėsinėti”, o kitas gy
dytojas, stovėdamas šalia, kalbėjo į mikrofoną, pasako
damas kiekvieną to 'Chirurgo žingsnį — panašiu buduJ 
kaip kad atpasakojama per radio boksininkų grumtynės,’ 
beis4rttes arba arklių lenktynės.

Per radio išmokyti žmones daryti appendikso opera
cijas, žinoma, negalima. Todėl tas programas, tur būt,1 
buvo duotas, kaipo pramoga publikai, žmonės leidžia sa
vo atliekamą laiką visokiais budais.

I

Nesikišimo politika

TAUTYBĖ “BE KOM
PROMISO”

“Amerika” rašo:
■“ ■ . - 1 < ( t

“Katalikai be 'kompromisų 
pripažįsta svarfciattsiaš f( ?

Red.) žmogaus žymes 
—tikybą ir tatitybę.”
Bet toliaus tas laikraštis tči- 

siūa Vatikaną, kuris dar iki šidl 
tebelaiko Vilnitije Lietuvos prie
šą arkivyskupą jalbžjLOYskį, ilr 
saLo:

I .

“Reikėtų žinoti, kad popie
žius jokiai valstybei jokių te-‘ 
ri tori jų nedalina, taigi ir pri
pažinti ar ireptipažrnti negali. 
Antra, reikia, žinoti, Lad Va
tikanas visada ‘el^iari labai 
atsargiai ir neskubiai. A’tši-1 
minkime, kad Vilniuje lietu
vis vyskupas, neužmirš tarno1 
atminimo arkiv. Jurgis Ma
tulevičius, vyskūpijos sošte“ 
nedėjo net penkeris mettis' 
po to, kai lenkai Vilnių ūžė-5 
mė. Lenkai siuto, bet popie
žius tik tada pūsLyfė Vilniui 
naują vyskupą, kai pats ai’-' 
kiv. Matulevičius griežtai nu
tarė pašittaukti.”
Tai reiškia, kad ir JalbžykoV- 

skis galės sėdėti Vilniuje pen
kerius metus arba kad ir de-t 
šimtį metų — ir Vesti agitaciją; 
prieš Lietuvą! O lietuviai turės, 
tai toleruoti. At tai šitokia yra: 
“tautybe be kompromiso”? ;

1869 Bebelis įsteigė Eisena- 
che Socialdemokratų Darbinin
kų Partiją. Tokiu, budu demo
kratinis darbininkų judėjimai 
atsiskyrė nuo buržuazinės de
mokratijos. Bet ryšiai tarpe tų 
dviejų judėjimų dar nenutrūko. 
Tik khi po 1870-H m. kalė 
Prūsija, nugalėjusi Francuz-iją, 
išplėtė 'šaVO Viešpatavimą pieti
nėje Vokietijoje, tai liberalimaf 
demokratai pradėjo laikytis sti 
valdžia, o darbininkų judėjimas 
pasirinko kįtą kelią, šitoje ko
voje partija sparčiai augo, taiįj 
kad “geležinis kanclėris” ryžo
si ją šurihikinti policijos prie
monėmis. BuVo išleista visa ei
lė įstatymų prieš socialistus. Jie 
veikė nuo 1878 m. iki 1890 m.

Bet sodiaįdemdkratų partija 
kovą laimėjo. Bismarkas buvo 
priverstas -pasitraukti, ir įstaty
mai prieš socialistus buvo at
šaukti. Nuo to laiko Socialde
mokratų partijos augimas ėjo 
•dar sparčiau. Ji pasidarė galin
giausia politinė orga'nizaoija 
Vokietijoje. Partijai augant, di
dėjo ir jos vado, Augusto Bo
belio, įtaka. Jisai mirė 1913 m.,' 
sulaukęs 73 metų amžiaus.

Į daugelį kalbų buvo'išversta 
Bebelio knyga “Moteris ir So
cializmas”.

dviejų judėjimų dar • 
Tik W (po 1870-71

Lietuvos žinių žiupsnelis
Vytiatišias Komitetas Vilniaus Kraštui Remti rengiasi 

siųšti i Ameriką savo atstovą. — Numėtomas yra' 
generolas Daukantas. — Kalbos apie delegacijos pa-genei'olas Baukarftas. -

Bfagyvėri’frnas "brangsta. — Traukinių Ju

MčiJa. fcaiį) feri&s verkia Lietuvą.
. - A.aT.-.M- ..................................

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

kiek tėrika nugiršti Variau
sias kdmftėftaš Vitoiaus krantui 
Remti ;^a aVtimiamriojė ‘atei
tyje į Paarės Ameriką atausti 
savo įgaltaką wmetiį. Amerikos

Vitoiatos kramto fdik^tts. fearo 
nualtoličtos. žto6Wčtosrcrika7iids'

Europos ir Amerikos nesikišimo • !(“fton-interven- 
tion”) politika pražudė Ispanijos demokratinę respubli
ką. Jeigu visos valstybės butų ją vykinušids Vienodai, tai 
Ispanijos respublika nebūtų buvusi parklupdyta. Bet de
mokratinės valdžios savo prižadą nesikišti į Ispanijos vi
daus karą daugiau ar mažiaus pildė, *0 •diktatūros ne. Po 
priedanga ‘‘nesikišimo” Italijos fašistai siuntė dideles ar
mijas generolui Franco padėti; Vokietijos naciai siuntė 
jam lakūnus ir karo technikus.

Dėl nesikišimo politikos nukentėjo ir Suomijos de
mokratija. Ją dabar vykino Norvegija ir Švedija — ir 
Amerikos Jungtinėse Valstijos. Tautų Sąjunga buvo pri
ėmusi visai priešingą nusistatymą. Ji pasmerkė Rusiją, 
kaipo agresorių, išmetė ją iš Tautų Sąjungos ir atsišau
kė į visus savo narius, ragindama juos padėti Suomijai 
apsiginti. Bet Norvegija ir Švedija, iš baimės prieš Hit
lerį, šitą Tautų Sąjungos nutarimą vykinti atsisakė.

Nesikišimo politika pasinaudojo Stalinas.
•Suomija buvo (ir tebėra) demokratiškesnė — ir ne-; 

palyginti kultūringesnė, negu Ispanijos respublika. Ispa-- 
nijoje 'dabai* tiktai buvo bandoma įsteigti demokratinę 
tvarką. Anarchistai, -kūtie Ispanijoje 'dar turi nemažai 
įtakos, degino bažnyčias ir darė kitokius eksesus. Tiesa,• 
laipsniškai tuos nekultUringUs išsišokimus rėšpnblikos 
vyrinusybė sustabdė. Bet Suomijos demokratija tokiais 
darbais visai nebūvo susitepusi.

įteikia tikėtis, kad ir pralaimėjusi karą Suomija pa
siliks demokratinė.

Lietuvos Padangėje

Trikampis
Spauda plačiai rašo apie Himlerio paštatigas ‘Wtai- 

kyt/i” fašistišką Italiją su bolševikiška Rusija, Apač ’Aaug 
šitokių gandų > pasklido paskutinėmis 'donomis.

Sakoma, kad vienas 'svarbiausiųjų tikslų, kuriais na
cių Užsienių reikalų ministeris Ribbentropas pereitą sa
vaitę lankėsi Romoje, buvo prikalbinti Mussolinį, kad ji
sai sutiktų įpriimti Maskvą į Romos-Berlyno kompaniją. 
Ta Mussolinio-Hitlerio sąjunga yra žinoma, kaipo “Re- 
mos-Berlyno ašis”. Jeigu prie jos prisidėtų Stalinas, tai 
jau butų ne ašis, bet ^trikampis”.

Vakar pats Hitleris nuvyko i Italiją pasimatyti >su 
savo ašies partneriu. Juodu kalbėjosi dvi su viršum va
landas, ir telegramų pranešimuose apie šitą diktatorių 
konferenciją Vėl spėliojama, ar tik juodu nebus taręsi 
apie trijų diktatūrų susijungimą kovai prieš demokrati-

t

Durnų be iigfttes 'nebūna. Hitleris ir Mussolini, matyt, 
svarsto klausimą apie 'ankštesnį bendrad'a^avįmą su 
Maskva. Niekas nesistebės, jeigu šitoks 'diktatūrų tri
kampis bus sudarytas. £0 to kai Stalinas m^dra^igavo 
su naciais, iš jo galima lankti visko. 

*1 -

HULL KANDIDATUO 
SIĄS f J. V. PREZI

DENTUS
Vienas Wasliingtono 

pondentas praneša:
“Ar Hull-Jackson

kratų sąrašas sumuš

korės-

Lietuvos Laisvoji 
Zona Klaipėdos

v Uo ste

Prokuroras prieš Žvalgybos viršininką
- t. J „

-Aštri kova eina tarpe federalinio teisingumo depar
tamento ir federalinio tyrinėjimo (žvalgybos) biuro.

Generalis prokuroras Robert Jackson yra uolus iNaJu- 
josios Dalybos šalininkas, o žvalgybos viršininkas Ėdgar 
Hoover simpatizuoja stambiems kapitalistams. Hooverio 
agentai ne kartą yra veikę išvien su privatinių kompa
nijų detektyvais prieš daiLifrinkų judėjimą.

denio- 
Tafto-’

Dewey republikonų kombina
ciją? Dauguma politikos ste
bėtojų sostinėje mano, kad 
toks ‘klatišimas stovės prieš 
šio krašto žmones ateinantį* 
lapkričio mėnesį.

“Dabar manoma, kad pfe-; 
židen'tas ‘Roosčveltas nekali- 
dida'ttfos iTečiam terminui dr 
kad jisai yra priešingas Jim- 
Farley kandidattirai.”
Valstybes sekretorius Cordėll 

Liuli įgijo daug 'populiarumo 
savo prekybos sutartimis su ki
tomis šalimiš ir savo atsargia 
politika Pietinėje Amerikoje. 
Dabar jisai bando pafrto&ti dit-l 
vą normalių tarptautinės preky
bos santykių atsteigimui po ka
ro. Jeigu šitos }0 ^h'sthngos VžVs 
paramą Ete'dpoiė, tai įjO Va*rdas 
bus nuolatos palankiai minimas 
spaudoje. Ttlomė't Įjišhi iš 
tiesų, pasidhry^i 'stipfes kandi-1 
•dėtas į prezrdetitits.

Bet Rooscvelto trečiojo ter
mino klausimas dar nėra iš
spręstas. ‘ ,

■100 METU NUO A. BUDE
LIO GIMIMU

Šių metų sausio 15 d., kaip- 
savo laiku .pranešta, buvo ofi-; 
cialiai perduota Lietuvos įstai
goms Laisvoji Žona Klaipėdos 
uoste, kuri' buvo Lietuvai ga-. 
rantuota sutartimi su Vokietija,' 
pastarajai atsiimant Klaipėdos 
kraštą 1939 m. kovo 22 d.

Lietuvos ^ Laisvoji Zona Klai-j 
pėdos nes te susideda iš dviejų ( 
dalių: viena yra šiaurinė Zona,: 
kuri apima senuosius ir naujuo
sius Muitinės sandėlius ir Klai
pėdos Uosto Bendrovės būstinę,, 
buvusiuose locų namuose, šiau
rinė Zona randasi prie kranti
nes šiauriniame uosto 'gale, to
je vietoje, ktir apsistodavo 'Šve-, 
dų laivas “Marieholmn”, kuriuo 
^nemažas Amerikos -lietuvių; 
skaičius yra atplaukę į Lietiiyą 
per Klaipėdos *uobtą; antroji yra 
Liettoė Zofia, 'lipMėiiti 'haujUo-, 
■sius LietihVoš Bėhko ir Lietūkio, 
sandelius 'su elevatorium. Ši ižo-;

I 

na yra prie žiemos uosto ki+tol-. 
•dilės, arčiau tos krantinės, kdrj 
išstipdavo okeaniniais laivais ‘ht-į 
^tetikusios į Lietuvą amerikŠe-. 
čių ekskursijos^ Abidvi zcitibsj 
sritys yra aptvertos aukštdtois; 
tvoromis, •Užrakinamais variais 
ir pašaliniams, be specialaus Ai
dimo, įėjimas į zonos sritis yra: 
•dtatid^timas. '

Laisvoji žūna yra išimttoai; 
LieluvOs Reikalams tarnaująs., 
uostės. IMe jos sustoja ir Wuo 
jos paplaukia į Lietuvą ir iš 
Lietuvos prekes gabeną laivhi, 
į ją ateina iš Lietuvos užplton- 
bUoti ttotikiUiai su eksportiriė- 

’įti'is ’ptfekėmis ii’ iš čia Lietuvos 
traukiniai gabena importublas 
Lietuvai papkes. Zonos srityse 
esamuose rudeliuose sukriu- 
naBUeš, HmiMUtonos ir ekspfcdi- 

,jttojtoUUs įji^tifvos prekės, #iti* 
diifeė tik Lidftivos valdininkai Iii’- 
darblftelkėj, ir zoną iš vidakis* 
saugo lietuvių sargyba; zonoje; 
vAia Lietuvos multine, baSi'-| 
Iktis, paštas ir y^a įreągta zorio- 
jė ‘didbaiAienfs vatotoinkams ii’i 
darbininkams bei taniau lojantis • 
valgykla b- krautuvė. šiauririį|jel 
fconos srityje, buvusiame locty 
name, yra Klaipėdos Uosto BCir-1 
drovės būstinė. Bendrovės, IčtM! 
administruoja Laisvąją Zč^ą/

labki gražu, kiton ir iualOnu. 
Tai Vyriausias Komitetas Vii- : 
trinus KraŠttii Rerriti nededamais' 
palaikyti artimesnį kontaktą sut 
anapus Adltirito Vandenyno ’gy-1 
veliančiais lietuviais mano bu
sią pravartu dabar tuoj pasiųs
ti savo įgaliotinį, kuris Ameri-; 
kojė techniškai atstovautų jo’ 
reikalus. Kiek girdėti tokiu įga-! 
lietiniu greičiausiai busiąs pa
siųstas atšargos ‘generolas Dau
kantas.

Generolas Daukantas yra ju
rų karys, leorčtikas, mokslinin
kas, V. D. Universiteto profe
sorius.

Kaip6 jurų karys jisai savo' 
gyvenime yra daug keliavęs ir 
Visuose žemyno koū‘tiiiferituošc 
yra buvęs. Šisai gražiai kalba 
angliškai, vokiškai, prancūziš
kai, ispaniškai ir portugališkai.

Portugalų literatūros jisai 
skaitosi žinovu. Universitete ji
sai dėsto geografijos mokslus.

Atsargos generolas Daukan
tas Lietuvos politiniame srovi
niame gyvenime aktingai nėra 
dalyvavęs, bet savo pažiūromis 
yra artimesnis dėšiiiesniems. 
Lietuvoje atsargos generolas y- 
ra buvęs krašto apsaugos minis
tru, o4tiip pat kurį laiką buvo 
Pietų Amerikos valstybėms Lie
tuvos vyriausybės atstovu. Pie
tų Amerikos lietuvių kolonijos 
generolą Daukantą .gerai pažįs
ta.

Btivo mokslo Specialybėje at
sargos generolas Skaitosi didėliu 
žtooVu !ir Stambiu inokoVti. Ji
sai jurų ir geografijos klausi
mais yra patašęs gana daug, 
•tinitų stfaipšriių įvairiuose pe- 
•riodiniuose leidiniuose.

Būdamas Pietų Amerikoje, 
rodos, lenais yra išleidęs Vil
niaus klausiniu Vieną veikalą, 
kuriame išdėsto gana savotiškas 
pažiūras bėndra'i į larpvalslybių' 
Santykiavimą. Nors tdriai pasi
sakyta ‘ginta parodekstilitii, bet 
originaliai.

frisai Visą valstybių santykia
vimą išveda iš priešginybių ir 
dšą tik dėką tų ’pfiešginybių pa
saulio Valstybes viCnh su kita 
Santykiauja. Tos knygos keletas 
‘egzeriųrfiO^ių yrU patekę Lietu
voje, bet jos išleistos slapyvar-

Vokietijos socialistai 4r 'darbi-j 
ninku Organizacijų veikėjai, ku
rie gyvena emigracijoje, nėše- 
toa’i minėjo Augusto Lebelio 
100 nietų gimimo sukaktuvės, i

Bebelis gii'nč 1'810 m. vasa-! 
rio 22 d., t. y. už 8 metų prieš 
Vokietijos nepavykusią revoliu
ciją. Jisai buvo kareivio sūnūs 

‘ir savo kudikyštės metus pra
leido kazermėje. Tačiau jisai 
patapo Vienas griežčiatištojų kO-! 
votojų prieš militarizmą. Kar
tu su senuoju Liebknechtu 
(Wilhelmu) jisai 1866 m. įstei
gė Saksonijos Liad^ieš iPartfiją.l 
Bet nOfrukus Vokietijoje prasi
dėjo agitacija, kad žfeflbtoiir- 
kams butų suteiktos organizaci
jų teise ir sodialirtės refonrfo's.į 
Iš darbininkų ' judėjimo kilo! 
•taip .pat reikalavimas visuotino 
balsavimo.

Kadangi liberalai šitiems rei
kalavimams pasipriešino, tar direktorium yra paskirtas klki-

Atsargos generolas Daukan
tas 'gana originaliai 'člėrio savo 
Thtotts, todėl jo ‘parikla’ūsyfi Ra
tilą įdorhu.

Ar tikrai jisai važftids į Ame
riką, dar nėra žinoma, rodos,

pediškis lietuvis ady. Martynas 
Brakas, o Muitinės viršininku 
paskirtos atd<sčiau btiVęs Klai
pėdos Mttitišės virštotokas Pra
nas Vainauskas.

šiuo mdtu Laisvojoj Žbitoj' 
dirba apie 15 Lietuvos muiti
ninkų ir ‘apie 80 darbininkų, 
kurie kasdien traukiniais aiva-, 
•žittoja į 'zotią iš Kretingos 'ir 
•darbą 'baigę vėl i (Kretingą grįž
ta. Ryšium su ‘atgijusiu susisie
kimu per Klaipėdą, dabai paa
vėjo gyvenimas Kretingoje, kur 
jati «ymiai praplėsta geležinke
lio ‘stotis d*r traukiniams atisto
ti ručžtis, pastatyta daug nau- 
,jų sandėlių, skubiai tfto’toši biz- 
mo, vdrslo ir gyvenamieji na
mai, įvairios bbmiė įmonės ’čik 
įsteigia ■savo agentūras, •ekspedi
cijas ir 1.1.

■i.U .Al., 
tai tik projektuojama jį lenais 
pasiųsti.

Kalbama, kad 'Vyriausias 'Ko
mitetas Vilniaus Kraštui Remti 
ateityje pasiryžęs į Šitfurės A- 
mdrfl<ą pasiųsti net visą delėga- 
čiją, kuri atstovausianti Visas 
Lietuvos politines sroves. Kiek 
16s žinios tikros, nesiimu spręs- 
Jti. Taip pat dar nėra žinoma, iš 
•kurių asihenų toji delegacija- 
sUsidės. Mat, norimk šiaurės 
Atnefikos lietuvius gerai infor
muoti apie Lietuvos gyvenimą, 
žodžiu, informacija Visuomet 
yrh tikslesne, negu spaudoje, ’o 

; be to, norima suntegsli artimes- 1 
nį kontaktą Su šiaurės Ameri
kos lietuviais veikėjais ir įeiti i 
į tampresnę pažintį SU plates- 
niaiš lietuvių visuomenės sluog- 
snials.

Lietuvai padarė labai didelį 
įspūdį amerikiečių lietuvių ren
kamos aukos Vilniaus kraštiii, 
jUO labiau, kad tos aukos ren
kamos savaimi, veik be jokių 
paraginimų. Tai lyg atsidėko
jant tomis gražiomis pastango
mis ir norima siųsti iš Lietuvos 
net visą delegaciją.

Ar kas iš to sumanymo išeis, 
dabar sunku pasakyti. Visa tai 
priklausys nuo įvairiausių ap
linkybių, o pirmoje eilėje nuo 
karo padarinių ir nuo politinių 
tarptautinių santykių.

Bet viena, veik neabejotina, 
kad tokia delegacija norima pa
siųsti. Rodos, kad tąja krypti
mi jau eina pasitarimai. Tokios 
delegacijos siuntimą skatina ir 
ūkiški sumetimai. Lietuvos prė- 
kybife saitai su kariaujančio
mis valstybėmis diena iš dienos 
sunkėja ir byra. Lietuva dabar 
yra reikalinga daug visokių 
prekių, kurias prieš karą taip 
lėngvai gaudavo iš įvairių vals
tybių. Dabar kai kurios iš tų 
valstybių jau Lietuvoje veik 
nieko negali pirkti, o taip pat 
ir Lietuva pas juos nieko nega
li įsigyti, tai reikia ieškoti kitas 
rinkas.

Labai opus Lietuvoje skysto
jo kuro pirkimas, kaip štai ben
zino, žibalo, visokių alyvų. Tas 
neabejotinai galima gauti Ame
rikos rinkoje, bet tenka pagei
dauti, kad ir Amerika pirktų iš 
Lietuvos tas prekes, kurias Lie
tuva gali parduoti.

Tai tokia Lietuvos delegacija 
nuvykus į Ameriką ne tik gale- 
tų aplankyti visas lietuvių ko
lonijas, bet kartu ir patirti A- 
ifnerikos rinką ir kartu surasti 
iprekybinitis saitus. Jau ir da
bar Lietuva daug ką užsako 
Amerikoje, o ateityje 'teks dar 
daugiau lenais ’visko pirkti. Juo 
labiau, kad visų sįieliojama, kad 
'šitas karas gali dar metus kitus 
•Užsitęsti. Jei Įjau dabar, stoiku 
susivail^yti Europos rinkoje, lai 
spėliojama, kad netolimoje atei
tyje busią 'dar stitikrati.

Jurų karas labai neigiamai 
veikia visas neutralias Valsty
bes, o ypač kenčia tų valstybių 
prekybos laivynas. Štai jau ir 
Lietuva turi žymių aukų. Jos 
prekybos -laivynas labai skau
džiai nukentėjo.

Naujų prekybos laivų Euro
poje veik pirkti nčgatima, o 
Lietuvai savi prekybos laivai y- 
ra butini, taip lygiai kaip mais
tui drtifiŽkfe. Lidtuva iš kitur pre
kes gali parsigabenti tik savo 
laivynu. Taigi manoma, kad gal 
Amerikoje tektų ir prekybos 
laivą vieną kitą pirkti.

Toji delegacija tais Visais rei
kalais ir galėtų pasirūpinti. At
sargos generolas Daukantas bu
tų vienas iš tų, kuris šiaurės A-: 
merikoje paruoštų tokiai dele
gacijai nuvykti dirvą.

Antradienis, kovo 19, 1940
Neabejotina, kad tokia dele

gacija galėtų atlikti ir tam tik
rą politinę misiją, jei ne kitur, 
tai bent tarp savų lietuvių tar
pe. Lietuvoje kai kurių politikų 
tarpe vyrauja didžiulis noras, 
kad Šiaurės Amerikos lietuviai 
bendrais Lietuvos valstybės rei- *** 
kalais sueitų tarp savęs į dides
nį kontaktą. Lietuvoje gan kei
stoką įspūdį daro, kad štai A- 
merikos lietuvių katalikų orga- 
nižacijos surinktas aukas Vil
niaus Krašto reikalams siunčia 
ne Vyriausiam ■Komitetui Vil
niaus Kraštui Remti, bet sa
voms katalikiškoms organizaci
joms, juo labiau, kad Vyriau
siam Komitete Vilniaus Kraštui 
Rėmfi yra ir katalikų veikėjų 
atstovai.

(Bus daugiau)

ŽINIOS
KAUNAS. — Likę trys gyvi 

iš tų laikų, kai per Lietuvą bu
vo statomas Liepoj os-Romnų
geležinkelis, papasakojo, kaip 
1869 metais buvo statomas per 
Veūtos upę to geležinkelio til
tas. Tiltas buvęs medinis, apie 
40 'metrų ilgas, pastatytas iš 
ąžuolo, net ir varžtai buvę me
diniai. Vyresnysis statybos mei
stras buvęs n>sas. Kai tiltas 
buvo pastatytas, iš Maskvos 
atvažiavę 5 inžinieriai tilto pri
imti ir jo patvarumo patikrin
ti. Tiltą tikrinant, statybos 
meistras buvęs pastatytas po 
tiltu, sankryžų tarpe, o patys.* 
inžinidriai atsistoję iš abiejų 
tilto galų su šaudyklėmis ran
kose, saugoti, kad meistras ne
pabėgtų, kai tuo tarpu per til
tą darbininkai tempė virvėmis 
pakinkytus tris tuščius preki
nius vagonus, o paskiau ir gar
vežį. Pagaliau į tuos vagonus 
prikrovę akmenų ir “drąsus” 
mašinistas rusas Krylenko ^tu
rėjęs tuos pakrautus vagonus 
stK garvežiu jiervežti per tiltą 
atgal. Mašinistas į garvežį lip
damas drebėdamas persižegno- '■ 
jęs ir labai iš lėto pervažiavęs 
tiltą. Meistras gi per visą tą 
tilto išbandymą turėjęs po ‘til
tu išstovėti, pistiletų grasina
mas, kad nepabėgtų; jei tiltas 
neatlaikys, jis butų žuvęs kar
tu su savo pastatytuoju tiltu. 
Kai pagaliau meistrui buvo lei
sta išlysti iš patiltės, jis buvo 
visas suprakaitavęs, šlapias, 
lyg iš pirties išėjęs. — Tiltas 
atlaikęs, bet įlinkęs šešiais cen
timetrais. Už tai ir meistras ir „ 
mašinistas gavę priedų ir pi
niginių dovanų. Bet per tiltą 
buvę leista važiuoti tik po ke
letą vagonų ir tai tik su puse 
krovinio. Sekamais metais til
tas jau tiek įlinkęs, kad ir gin
klais grasinami mašinistai per 

nebevažiuodavę.ji

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Plakė rykštėmis 

sikaltėlius
nu- _

kovo
v • _ • šioje 
kalė-

WILMINGTON, Del., 
17. — Aštuoni asmenys 
kalintoje tapo nubausti 
j imu ryšium su plėšimais. Ta
čiau įvykdyta jiems ir kitokia 
bausmė: visi jie buvo nuplakti 
rykštėmis. Tai yra sena šitos 
valstijos bausme — laikui bė
gant išėjusi iš praktikos, bei 
paskutiniuoju laiku vėl grąži
nama.

Dahl sugrįžo į Jungt 
Valstijas

JEllSEY CITY, N. J., kovo 
17. — Sekmadienį į Jungt. Val
stijas sugrįžo Harold E. Dahl, 
aviatorius iš Illinois valstijos**' 
kuris kariavo Ispanijoj ir ku
rį sukilėliai buvo paėmę nelais
vėn. Jo pati vyko Ispanijon 
prašyti gen. Franco susimyle- ** 
jiiuo jos vyrui.



Antradienis, kovo 19, 1940 r

LSS ŽINIOS
REZOLIUCIJOS, PRIMTOS NAUJOSIOS 
GADYNES BENDROVĖS SUVAŽIAVIME 

KOVO 10 DIENĄ
Dešimtas metinis Naujosios nimo mes visgi nematėme 'kol 

Gadynės Kooperatyvės Spau- daugumoje didžiųjų valstybių 
dos Draugijos suvažiavimas 
įvyko kovo 10 d., Grand Para
dise svetainėje, Brooklyne. Su
važiavimas, apart išsprendimo 
eilės klausimų, liečiamų tech
nikinius bendroves reikalus, 
priėmė keletą rezoliucijų, ku
rios seka:

Rezoliucija Lietuvos 
ir Bendrai Mažųjų

Tautų Klausiniu
Nuo pat savo įsisteigimo 

Naujosios Gadynės Bendrovė 
save skaitė 
žangiosios 
Kaip tokia,
jo ir tebestoja už teisę kiekvie
nai tautai spręsti savo likimą.

Todėl asmenys, kurie 'sudaro 
musų organizaciją, su pasipik
tinimu stebėjo, kaip praeityje 
buvo grobiama svetimi kraštai 
ir čielos tautos daroma didžiu
liu vasalais.^

Tačiau beribio pasaulio dali-

turėjo balsą paprastoji liaudis, 
kol jose neįsivyravo diktatūros 
— nepaisant kokia spalva prisi
dengę.

Šiandien paprastos liaudies 
ir silpnųjų tautų teisės mindo
mos po kojų neatsižvelgiant į 
jokį teisėtumą. Lenkijos, kaip 
valstybės, nebėra; čekų tauta 
neša sunkų svetimos diktatūros 
jungą; Kinija terioirima jau 
trečias metas; Suomijos liaudis 
paskandinta kraujuose; Pabal
tijo Valstybės okupuotos iriili- 
tariai.

ir tebeskaito pa- 
žinoriijos dalimi, 

jinai visuomet s to-

3už25c

IKa VAISIU IR NOTT1ONS 
KRAUTUVĖSE

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA
NUDAŽYTI
KURTENUS SU

Gypsy
ej:ru curtain dye

Nuo pastarosios nelaimės ne
išliko nei musų ievų kraštas— 
Lietuva.

Todėl Naujosios Gadynės Ko- 
opetatyvės Spaudos Draugijos 
dešimtas metinis suvažiavimas, 
įvykęs 1940 metų kovo 10 die
ną, Grand Paradise svetainėje, 
Brooklyne, reiškia gilią užuo
jautą pasaulinių plėšikų terio- 
jamai liaudžiai ir silpnosioms 
tautoms, ir pasižada visomis 
jėgomis darbuotis ta kryptimi, 
kad pagelbėjus žmonijai nusi
kratyti diktatorių jungą.

Mes stojame už demokratinę 
pasaulio santvarką ir socializ
mą. Kapitalizmas pagimdė ita
lišką, vokišką, rusišką 
diktatūras, kurios ne 
mynė po kojomis per 
čius iškovotas liaudies
pasmaugė daugybę silpnesnių 
tautų, laiko pusiau bado būklė
je ir visiškai beteisiais savo 
šalių gyventojus, bet jau pradė
jo liaują pasatilinį karą, kuris 
gręsia sunaikinimu musų civili
zacijos.

Mes raginam visus *musų 
bendrovės dalininkus, skaityto
jus, rėmėjus ir visą pažangiąją

Amerikos lietuvią liaudį spies
tis krūvon ir kuo aistriausiai 
skiepyti žmonijoje socializmo 
idėją, nes tik socialistinėje vi
suomenėje neras prieglaudos 
liaudies ir tautų pavergėjai.

Lai gyvuoja socializmas!
(Rezoliucija praimta visais 

balsais pfiėš 1.)

Rezoliucija “Naujo 
Šias Gadynės” Turi 

nio Klausimu
“Naujosios ‘Gadynės” šėrinin- 

kų suvažiavimas, įvykęs 1940 
metų kovo 10 dieną, Brooklyn, 
N. Y., išklausęs administrato
riaus ir redaktoriaus raportus, 
pareiškia:

Suvažiavimas pilnai užgiris 
“Naujosios Gadynės” principi
nę liniją, kurioje Triūsų laikraš
tis buvo Vedamas, ir pageidau
ja, kad ir 'toliau jis 'eitų tuo pa
čiu keliu. SuVažiaviirias ypatin
gai pabrėžia savo pritarimą 
laikraštyje vestai kritikai pridš 
diktatorius ir mažųjų tautų pa
vergėjus.

Suvažiavimas ragina kiekvie
ną skaitytoją, dalininką ir vi
sus paža'ngius lietuvius platinti 
“Naująją Gadynę” ir remti ją 
medžiaginiai, ’kad jiriai kuo 
greičiausiu laiku birtų galima 
padaryti du-kart savaitiniu laik
raščiu. Visi imkimės darbo, kad 
žengdami į 'dešimtuosius musų 
savaitraščio metus galėtume 
pasidžiaugti ne vien padidintu 
jo tiražu, bet ir patenkintu lei
dimu.

(Priimta visais balsais prieš

NAUJIENOS, Chteago, UL
ją. Išgabentųjų tarpe yra Len
kijos geležinkelių darbininkų 
Unijos prezidentas Mristdk it l 
unijos sekretorius Grylov/ski. 
Kiti ■žymėSftieįji veikėjai išga- 
kenti Rusijon yra: Zygmurit J 
Piotrowski, Darbininkų Uni
versiteto generftbfris 'sekreto
rius; Arthirr Hauser, Lwowo;! 
socialistų partijos vadas ir bu-' 
vęs seimo narys; M.Bator, ge-‘ 
ležinkelių darbininkų unijos 
veikėjas.

Bet čia visų nesuminėsi. Var
dų yra eilės, ir vis naujų aukų 
'Steiiuo agentai suranda ir pa
gauna.

Daugiau darbų, ge 
resnis ir biznis

PIRKIT NAUJĄ
Chrysler arba Plymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

ir lutas 
vien su- 
šimlme- 
laisves,

NAVJIENŲ-ACME Photo
Sridmi’ų karė tn'inis'teris, Jdhū Midkkanen, kairėj, ir 

moksl'6 ‘ iiii'riisteris, Uit n o Harinula, rezignavo iš savo 
vietų pr'otestuodami prieš sąlygas rttsų ir suomių laikos 
sutarties.

pagerinti savo ekono- ganizuoti darbininkai, susispie-

kuo greičiriusiai įvyktų zacijų kovai su unijomis. Sa-j 
vienybė, nes prisiskaldžiu^iem ir vo organizacijas jie stiprina ir 
tarp savęs kovojantiem darbi-'plečia. Tuo tarpu Amerikos or- 
ninkam 

‘minę būklę vargiai įmanoma.
Mes ‘taip pat pageidaujame, 

kad Amerikos darbininkai kuo 
greičiausiai atsiskirtų politiniai 
nuo kapitalistinių partijų ir įs- 
'teigfų savo galingą partiją, nes 
tik savistoviai veikdami jie ga
lės ginti bei plėsti savo politines 
teises.

(Priimtą visais balsais prieš

pešasi, ir peštynių galo kol kas

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

I I Į .1 .........................-iii/ ..........

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

Turtas virš - - - - $4jOOO)OOU.OO
Atsargos fondas virš $300,000.00
Dabar Mokame 31/£>% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

LOAN ASSOClATIONof Cfucago 

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

’SAVINGS FDDEŪALLY 
, ItfSURED

4192 AĖCffER AVENUE

Rezoliucija Lietuvos 
Politinių Kalinių

Klausimu
Mes, Naujosios Gadynės Ko- 

operatyvės Spaudos Draugijos 
dešimtojo suvažiavimo dalyviai, 
be kitų reikalų > svarstėme ir 
kausimą /Lietuvos politinių ka
linių.

Mes žinome, kad diktatoriaus 
valdomo krašto kalėjimuose 
yfa ir diktatūros šriliriinkų. Ne 
apie juos mes ‘kalbame. Mes 
tufiriie ‘oriiėny Irios asmenis, 
kuWe įkalinti kaip kovotojai už 
demokratinę santvarką ir ben
drai žmonijos laisvę.

Tokių kalinių yra ir Smeto
nos valdomoj Lietuvoj. Tačiau 
niekam nepaslaptis, kad demo- 
ira'tijos, t. y. liaudies laisvės 
šaliriirikai 'buvo geriausiais 'ko
votojais it už Lietuvos nepri- 
daūsoriiybę. Dat teis laikais, 
kūOmel dabartinio Lietuvos re
žimo priešakyje’ stovintieji as
menys bii'vo fūšą čarižirio pa
taikūnais, demokratiniai ‘Lietu
vos elementai jau kovojo už 
pilnūlėlį Lietuvos ir jos liau-

Rezoliucijų komisija:
44. J. BURKE,
K. STEPONAVIČIUS, 
J. V.' STILS'ON.

Hitleriu žudo lenkus

Sovietai jau “išvalę” 
Lenkiją

Viena Lenkijos dalis teko 
Hitleriui, kita Stalinui. Hitleris 
išžudė apie 20,000 lenkų, dau- 
giaū totoi 1’0,'000 lenkų laiko tri
jose kriūčdnl'f ridi jos ^riovyklose, 
kl!t<i :tūk^triUčiai laikomi kalėji
muose, taUoVridose artba pasiųs
ti ipfiė'vd’teš 'driibtli >į Vdktetiją.

D kaip šdimlni'rikh’ūjri Stali
nas? Tdktįsioje ^usrifris Lenkijo
je jriū išžudyti rii^ba sugrūsti į

Paskutines keletą savaičių žy- 'k-alčjlm’trs Wi LetofkiįĮos soėia- 
mią vidtą spaudoje užėmė pra- 'Jistų priimi jūs Vadai, visi žydų 
nešimai apie nacių šeimininką- sodialis'tų Btirido vridrii, visi 
vimą okiijouotoj Lenkijoje. 
Įvykdymai /..’hi ir ties bausmių 
nakties metu, sušaudymai vai
kų, kratos ir trėmimai į kon
centracijos stovyklas — tai; na
cių priemonės Lenkijai valdyti. 
Apskaičiuojama, nuo okupavi
mo pradžios* iki šiam laikui 
daugiau nei 20,000 lenkų na
ciai išžudė.

Kiti pranešimai sakd,-. kad 
šiandien 3,000 lenkų — vyrų ir 
moterų — laikoma Gdynia kon
centracijos į stovykloje, 
5,000 Torun koncentracijos

kili 
sto- 
sto- 
trys 
Čia

nuovadų, 
Vokietiją

44

STATOME NAUJUS

NAMUS
i i

MURINTUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip renetą—išmo'kėsft už savo tikiną.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pWs taus, gatfsft gvėras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

B. SHUKIS & CO.
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ. 

Telefonas LAFAVETTE S824

Tokiu budu su demokratijos 
šalininkų laisve yra tampriai 
susijus ir Lietuvos laisvė. Mes 
atkreipiame Smetonos rėžinio 
dėmesį, kad jis, laikydamas ka
lėjimuose demokratijos šalinin
kus, elgiasi ne padoriau, kaip 
ir Stalino valdžia, kuri •pasta
ruoju laiku užėmus Vilnių pa
sigrobė 500 Rusijos diktatūrai 
nepalankių asmenų ir juos iš

44-4

Mes reikalaujam tuojau pa
leisti iš Lietuvos ‘kalėjimų vi
sus tuos asmenis, kurie buvo 
nuteisti kaip demokratinės san-

(Priimta visais balsais .prieš

The National Retail Credit As- 
sociaticn neseniai paskelbė, 
kad sausio mėnesį 1940 metų 
keletą nuošimčių padidėjo par
davimai, palyginus juos su sau
sio mėnesio 1939 metų parda
vimais.

Remkite Lietuviška 
Žydukų

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 S. ftalsted St.
Tel Boulevard 0014

M.

vo iš 8,372 krautuvių J. Valsti
jose ir Kanadoje.

Pardavimai padidėjo todėl, 
kad šįmet sausio mėnesį dirbo

.į 'mėnesį pernai.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forniėius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į formas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit J'el. YARDS 3408

Rusai ir naciai koo 
peruoja “kultūriš

kai”

F0TOGKAFAS

įrankis

žinoma,
Hitlerio vyriausybės leidi-

KLAUSYKIME
SALTIMIEHD RYTMETINIU

į

A

UETUVIŠKV RADIO iif 9E ! H n.n.l.r

CONRAD
FOTOGRAFAS * 

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

420 W. 63rd St.
I ei. ENG. 5883-5«4(i

vis i 
Lenkijos daiLiriihkų unijų va- 
•dh!L-' » • ••

4Mreš sporą savaičių įgauta ži
nia, kad policija ‘nušo
vė žinomą fetmdo vadą Vikto
rą Atyteilį. JPriryžriije gaunama 
pranešimų, kad ■sovietą agentai 
Lenkijoj suėmę pirmiausia žy
miuosius socialistų vadus, da
bar medžioja eiliriiits socialis
tus. Ir skirtumo nedaroma nei 
žydams, bei lenkams, nei ukrai- 
nams socialistams.

Šimtai Lenkijos darbininkų 
■unijų veikėjų išgabenti ;į Rusi-

vykioje. Čia minimos lik 
koncentracijos stovyklos, 
neminima kalėjimų, 
išsiuntimų lenkų į 
prievolės darbams.

Ir negalima užmiršti, ka?d 
Lenkiją pagrobti Hitleriui pa
dėjo tavorščius Stalinas, “pri
slėgtųjų ir silpnesniųjų užtarė
jas ir vaduotojas.”

Nauja organizadja 
kovai su unijomis

•Radijas yra galingas 
žinioms, muzikai, dainoms ir 
pamokoms siųsti į plačiasias 
minias. Patirta, kad sovietų Ru
sija yra įrengusi vieną savo ra
dijo stotį Vokietijoje, 
su
mu, o kitą, spėjama, rytų Prū
sijoje, irgi su nacių žinia. Iš ši
tų stočių siunčiama į pasaulį 
palanki naciams ir sovietų Ru
sijai propaganda. Naciai ir ko 
munistai kooperuoja “kultūriš
kai”.

LIETUVIU KALBOS

Sutaisė Dr. D. Pilka. Ji yra tinka
miausia AmeriKos lietuviams. Turi 
paaiškinimus angliškai ir žodynėlį.

KAINA $1.00
Galimą gauti “Naujienose”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago, III., arba Dr. 
D. Pilka, 52Š Columbus Avė., Bos
ton, Mass.

“GUARDIAN SERVICE” - AMERIKOS 
VĖLIAUSIAS IŠRADIMAS ANT PEČIAUS 
VIRŠAUS KEPTI IR VALGIUS GAMINTI

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
rm naudingos

Rezoliucija Aih e t i- 
kos Darbininkų Vie* 

nybės Klausimu i
Mes, dešimtojo N&ujddios 

Gadyriės Bendrovės suvažiriVb 
fmo dalyviai, paant^iuame $tfvo 
rrasitriatymą AmeKikos »dafbhį 
wwkų klausime, ^pareikštą 1'931) 
tonetars. Mes Trižgirtalft if fe-, 
iniam •CIO Unijų -kovas ūž pa-, 
gerinimų Šios šalies daibinirikU' 
buktes, bet teio apačių sykiu <pa- 
gtoŠarijam, kad ttu‘p 'CIO ir

Oregon valstijoje veikia sam
dytojų organizacija Vardu As
sociated Eūiployers. Jai pri
klauso 2,300 firmų dvidešimty 
'valstijos miestų ir miestelių.

Organizacijos nariai, priklau
sančios jai firmos, pasižada rife- 
Sidereti su Unijomis paskirai. 
iDerėtis tik per savo organizad- 
ją, 'kun atstovauja firmas.

Associated Employcrs jau plr- 
sižymėjo kova su unijomis. Or- 
ganizacijū karštai pritarė Ore-* 
gon valstijos įstatymų projdk-( 
tarias, atkreiptiems prieš uriL 
jas. Taipgi 'parodė pritarimo« 
pastangoms susilpninti Wagne- 
į’io Akto daibo santykiams fe-, 
guliuoti dėsniui.

Artimoj ?ateity, buldn't kovo 
26, 27 ir 28 ‘(lęL, kssodiated Eih-f 
ployers turės suvažiavimą. Ši
tame suvažiavime1 .Associated 
Employers planuoja priiniti' 
naują vardą ir išplėsti >, ^avo' 
veiklą visoj šaly, o ne vien Ore-1 
•gon valstijoje.

Srihrfly tojai turi daug ’orgauL

Kepkite cluoną, pyragus ir pajus, kepkite ir mėsą stačiai 
(ant prečiaūs viršaus. Pečiaus nebe vartokite. Taupykite vietą, 
gūsą it pinigtis. Valgiai bus skoningesni. Įrankius galima pir
kti tiekai iš dirbtuvės. Taigi ir čia daf sutaupysite.

Padėfflo'ritftfŪO^ime, gardžius valgius prigaminsime ir pa
tieksime dykai. 3Us Suprašykite svečius, o ‘rites atliksime visą 
kitą.

Ši Ipašrula tinka iki kovo 25 d., 1940.
Rašykite:

JAMES GODITUS 
536 Lake Shore Brive, Room 304 Chicago, I1L 

Telefonas SUPERIOR 3391.
' • • • - » — < «*• - ------ r- 

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

KAINA 15 CENTU 
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
inūs. 'Siųskite Savo orderius
NAUHEN08 
fcV‘ed'8t

. bardas

■ Adfesbt



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, kovo 19, 1940
-r

Naujas narys , Gary, Ind

vių Kultūros Draugija turės la-

CHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 S o. Halsted Street Telefonas Canal 0117
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ‘ALGIRDAS RULIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS. Dr-jos Advokatas.

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

pildys Chicagos “Birute”. Vaka
ras įvyks Saxson Hali, 1625 W. 
15 Avė. Pradžia 6 vai. vakaro, 
įžanga tik 35 centai, vaikams 10

Visi vietos ir apylinkes lietu

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA

na, kad tą dieną turėkit pro
gos dalyvauti musų parengime.

—Rengėja

LAI VISUOMENE SAUGOSI TOL, KOL ANT- 
SPAUDA NEBUS GRĄŽINTA!

Laisvamaniai Pradeda Naują Gyvenimo 
“Erą”

Amerikos Lietuvių Lusvama- mentą jam tai visai nėra rei- 
nių Etines Kultūros Draugija kalinga. Dabar draugijos pirnu 
dabartiniu laiku turi geram kuopa laikytame susirinkime 
stoyyj 5 kuopas, o viena kuopa, kovo 12 d. įgaliojo kuopos vai
tai yra iš eilės pagal tvarkraštį 
nr. 3-čia, Montelloj, Mass., kaip 
ir nepalaiko ryšių su visa drau

Įrašė 
90 
75 
43 
43 
39 
38 
35 

.31 
30 
28 
27

DOVANOS NARIAMS
Adomas Markūnas, Chicago ..................
Benedict Vaitekūnas, Chicago ..............
John Petkus, Aurora, III................. .......
S. Yurchis, Chicago ...............................
Juozas Ascilla, Chicago............................
Juozas Žukas, Chicago ...............  >.....
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III.......
K. Yokubka, Cicero, III.............................
V. B. Ambrose, Chicago .......................
Thomas Šalkauskas, Chicago ..............
Dzūkas, Chicago ......................................
Petras Galskis, Chicago .........................
Jonas Thomas, Chicago ..........................
Petras Lapenis, Chicago ........................
Marijona Ascilla, Cicero ........ ,...............
Mike Senko, Chicago ..............................
Frank Bulaw, Chicago ...........................
Joseph Laurinas, Aurora, III...................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III................
Bruno Ray Mathews ..................... ...
Frank Klikna, Chicago ...........................
Ramusis Mikšys, Chicago ......................
Miss Josephine Miller, Evanston, III......
J. Cinikas, Cicero ....................................
Anton Marshall, Maywood, III................
S. Mockus, Racine, Wis...........................
Joseph Augaitis, Cicero ..........................
Antanas Totilas, Kenosha, Wis...............
Chester Prakuratas, Gary, Ind................
Juozas Albauskas, Chicago Heights. III. 
Miss J. Bartkus, Indiana Harbor, Ind. 
Pavieniai nariai įrašė .................................................... .* 155
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują nar|.

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 metų.

Įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos 
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

Juozas Ascilla įrašęs pereitą 
savaitę Stanislovą Dyoką rašo, 
kad Stanislovas Dyokas gyvena, 
718 W. 18th S t., yra gabus mu
zikantas, daug grojąs kaipo mu
zikantas vestuvėse, sidabrinėse 
vestuvėse, varduvėse ir kito
kiuose parengimuose ir mano, 
kad dar per savo amžių daug 
teks patarnauti virš įvardintuo
se atsilikimuose. Kadangi Sta
nislovas įsirašė į Chicagos Lie
tuvių Draugiją, tai patariu kiek
vienam draugijos nariui prirei
kus muzikantų pasikviesti 
draugios narį S t. Dyoką, nes 
jis draugiškai kiekvienam pa
tarnaus. Phone MONroe 3377.

Joe Ascilla

Chicagos Lietuvių praugijos 
darbuotojams dovana už gavi
mą daugiausia narių iki Jubilie
jinio Kontesto užbaigos, tai yra 
iki balandžio 30 dienos.

dovana 
dovana 
dovana

$15.00
10.00
5.00

2.00

na

vai.

DRAUGIJOS VEIKLA ren-
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Pirma
Antra
liečia
Ketvirta dovana
Penkta dovana
P. S. Kad galėtų gauti pirmą 

dovaną, tai Chicagos Lietuvių 
Draugijos narys-re turi prirašy
ti nemažiau kaip 5 naujus na
rius nuo šios dienos iki užbai
gos šio kontesto, tai yra iki ba
landžio 30 dienos. Kad galėtų 
gauti antrą dovaną, tai narys 
turi įrašyti nemažiau* kaip 3 
naujus narius laike šio kentės- 
to. Dovaną gali gauti tik tas 
narys-rė, kuris įrašys įdraugiją 
lemažiau dviejų

1 Draugijos i
Kad paakstinti

ius smarkiau darbuotis 
draugijos labo 1 ko paskirtos 5 
dovanos dėl narių, kurie įrašys 
baugiausia naujų ntu’ių nuo šios 
dienos iki užbaigos Jub liejinio 
Kontesto. Todėl visus draug jos 
narius-res kviečiu pasistengti 
laimeli paskirtas !dovanas, n s 
jerai;. žinote, kad Įjūris daugiau 
įrašys, tik tas ir ląimčs.

narių.
nariai!
draugijos na- 

del

Draugijos Jubiliejinis Kontes- 
. I

tas tęsis tik šešias savaites lai
ko. Draugijos kontestantai kai 
kurie sunkiai darbuojasi, kad 
gavus kuodaugiausia narių ir 
jiems sekasi neblogai, bet di
džiuma kontestantų nerodo vei
klumo nors kontestas eina prie 
užbaigos. Draugai kontestantai 
išnaudokit progą, nes kontestui 
einant prie pabaigos daug len
gviau yra gauti naujų narių.

Gegužinė.
Jubiliejiniam Kontestui pasi

baigus , turės iu užbaigluvių 
smagią gegužinę, gegužės 19 d., 
Liberty Grove darže, kur visi 
nauji nariai įsriašė laike šio Ju
biliejinio Kontesto sueisim į 
vieną vietą, turėsim nemoka
mus pietus ir gėrimą troškulį 
užgesinti. Taigi kreipiamės.! 
“Naujienų” skaitytojus, kurie 
dar nesat nariais, tai pasisten
kite įsirašyti į draugiją laike 
šio kontesto, kad Jubiliejinio 
užbaigtuvių konteste galėtum 
visi kartu dalyvauti gegužinėje. 
Įsirašyti galima ofise per kon- 
testantus'arba per draugijos na
rius.

Chicagos Lietuvių Draugiją 
gia pikniką birželio 16 dieną, 
Liberty Giove ir turi padarius 
nariai jau turi paėmę serijas ir 
platina tarp savo draugų, kad 
piknikas draugijos butų sėk
mingas. Tamsta kaipo draugi
jos narys irgi kviečiamas atsi
lankyti į draugijos ofisą ir nuo 
sekretor.aus P. Millerio pasiim
ti seriją ir išplatinti tarp savo 
draugų. Nepamiršk!

George Kavolis
Tai šaunios ir svetingos užei

gos savininkas. Toji užeiga yra 
garsiajame Bridgeporte, 3147 
S. Halsted St.

Dabar abu Kavoliai yra Chi
cagos Lietuvių Draugijos nariai. 
Tai linksmi ir svetingi žmones, 
malonus šeimininkai, kurie vi
sada stengiasi kostumerius pa
tenkinti. .Adam Markūnas

- SAVAITRAŠTIS-
’ A bb.

“Argentinos
Lietuvių Balsas”

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

gija, o Phiiadelpbijoj, Pa., bu
vo sutverta kuopa, rodos, M. 
A. Metelionio 1938 m., tad ne-* 
žinia ar ji gyva ar mirus. At
sišaukite, draugai.

1937 m. draugai turėjo suva
žiavimą, kuriame per kai kurių 
veikėjų neapdairumą ir ieško
jimą svetimų dievų, užsidėjo 
sau ant sprando komunistinį 
jungą. Na, ir nešė, vilko jų žag
rę per suvirs du melus. Išeikvo
jo daug pinigų ir pusėtinai ap
ardė draugiją.

Referendumas “Vilnies” 
pastogėj

1939 m. turėjo vėl būti suva
žiavimas, ir centro komitetas 
turėjo būti renkamas referen
dumu, bet pasirodė, kad cent
ro pirmininkas su savo išrinktu 
sekretorium, žinoma, dėl var
do, nes pats pirmininkas tas 
pareigas ėjo, sudarė keletą kuo
pų, kurių niekas negalėjo su
rasti, ir pravedė neva referen
dumo balsavimus. Išsirinko sau 
patinkamus narius, kurie nie
kuomet laisvamanybės nepri
pažino.

Balsavimo blankas išpildė, 
tur būt, “Vilnies” štabe pats sa
vo ranka, bet kontroles komi
sija atsisakė tokias blankas pa
tvirtinti ir vieloj naujo suva
žiavimo, nutarė tą visą komi
tetą likviduoti.

H. Jagminas tada svčrčsi ki
tokių “skymų”, vienok ir tie 
neišdege. Draugijos veikėjai ke- 
lėtą kartų posėdžiavo, ir vis 
prie galutinų išvadų nepriėjo. 
Kovo 2 d. turėjo praplėstą vei
kėjų posėdį, kuriame dalyvavo 
ir Detroito kuopos atstovas. 
Nutarė galutinai centro komi
tetą likviduoti, ir H. Jagmino 
nazišką jungą numetė į sąšla
vyną, o pačiam Jagminui davė 
“sagtį”.

dybą pareikalauti iš pono H. 
Jagmino gtąžinti antsapudą 
kuopai, kuri ją ir buvo įs gi- 
jus. O pakol anlspauda randa
si pas p. H. Jagminą, tai visuo
menė yra perspėjama, kad jei 
kariais gautų kokius laiškus ar 
kitokius' raštus su draugijos 
antspauda, tai nelaikyti juos jo
kiais dokumentais, nes Jagmi
nas nebėra jokis draugijos vir
šininkas, net nėra nei draugijos 
narvs. v

Kai draugija atgaus savo ant
spaudą, tai visuomenės žiniai 
paskelbs laikraščiuose.

Veikia gerai
Pirma kuopa veikia gan ge

rai. Vasario mėnesį turėjo ba
lių su koncertuku, kuris daxė 
šiek tiek pelno, o vasarą žada 
turėti didžiulį pikniką. Komisi
ja jau tam darbuojasi. Dabar 
geras laikas prisirašyti prie 
draugijos, nes metinės duoklė; 
tiktai 50 centų, o įstojimo mo
kesčių visai nėra.

Pirmiau kiek pažangesni lai
svamaniai nenorėjo prisirašyti,

Dainuos K. Sabonis, 
Girdėsite Dramą 
“Gyvenimo Bangos”

Primintina radio klaipyto 
jams užsistatyti savo rrfoio ant 
Stoties W.G.E.S., šiandie, an
tradienį, 7tą valandą vakare, 
ir praleisti smagią ir įdomią 
/alandėlę.

šios dienos programas bus 
turtingas ir įdomus. Dainuos 
baritonas Kastas Sabonis, gir
dėsite įdomią dramą, “Gyveni
mo Bangos”, prie lo gros sma
gi muzika, bus Velykinių ir 
Juozapų pasveikinimų, įvairios 
žinios, patarimai ir praneša
mai.

Viskas suinteresuos radio 
klausytojus. Taigi, malonėkite 
nepamiršti pasiklausyti.

Rep. xxx
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Nusilaužė
Ranką

P-a Vitolda Vaitekunienė, 
“dėdes” B. Vaitekūno žmona, 
laike pereitos savaites audros, 
nusilaužė ranką. Ji paslydo ii 
pavirto ant ledingo šaligatvio, 
netoli savo namų, 5211 South 
Kildare Avė. Ji buvo nuvežta 

(ligoninėn pirmai pagalbai, bet 
dabar jau yra namie.

nes draugiją kontroliavo H. 
Jagminas. Dabar jau ji yra vi
sai laisva, todėl visi pažangus 
laisvos minties žmones kviečia

mi prisidėti. Būdami geriau or
ganizuoti nuveiksime daugiau 
gerų darbų. —Senas Antanas.

Rockford, III

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy
nom Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė.
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia Kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

NAUJI NARIAI
Kont. A. Markūnas įrašė:

Kawolis 
Zansitis 
Satikis 
Jurksis

Nariams dovanos.
Kuris draugijos narys įrašys 

nuo šios dienos iki balandžio 
daugiausia narių, tas gaus do
vaną cash pinigais. Apie dova
nas rasite kitoje vietoje. Drau
gijos nariai kviečiami pasidar
buoti dėl draugijos labo ir lai
mėti paskirtas dovanas.

Draugijos piknikas
Kaip daugelis žinote,

Ęlsie 
Peter 
Mine 
Mary
John J. Karalaitis 
Edward Jurksis 
Elizabeth Petrauskas 
Stella Karalaitis 
Joseph Baltrušaitis 
George KawoLs ‘

KonL Bruno Ray Mathews 
įrašė:

Anna Slakis
Kont. P. Galskis įrašė:

Alex Petrulis
KonL B. Vaitekūnas įrašė: 

Adela Kundrith 
Agnieška Kindelis

Kont. Dzūkas įrašė: 
Anna Walintas

Nariai įrašė

kad

Jau pereitą savaitę buvo pa
minėta, kad p. St. J. Petrauskas 
įrašė Frank J. Zegunį, kuris ne
seniai čia atsidarė studio kaipo 
pirmos rųšics fotografas.

, P-as Zegunis yra atvykęs Iš 
Grand Rapids. Prieš kiek laiko 
jis atsidarė Van Dyke Studio 
adresu: Talcott Bldg., 12-ame 
aukšte,

Nors įsikūrė musų mieste ir 
nelabai
kasi neblogai. O tai rodo, kad 
jis yra tikrai šaunus fotogra- 

Ifas.

tel. Main 590.

Josephin-'

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”

pasislėpę jj 
savo parapi

ją j rankas

Ar žinai, kodėl vieni jj gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti ?

Net kunigai 
itudijuoja, nors 
jonjms draudžia 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
lo, kad jis niekam nepataikau 

..ja ir nesibijo teisybę skelbti.
žmonių mulkintojus ir apga

vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

Be to, jame rasi visokių pa 
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių

< viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresai- toks ?

“KELEIVIS”

Ona Daugin įraš 
Mockus ir Kostantą Mockų.

John A. Sinkus įrašė Domi
niką Palšaitį.

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

seniai, vienok jam se-

krautuvėse, ku- 
“NAUJIENOSE”

Po “vergijos”
Dabar, kuomet draugijos vi

sos kuopos sausai išmilžtos, pi
nigų nėra, o čarteris panaikin
tas dėl neregistravimo pagal 
III. valstijos įstatymus, tai drau
gija nutarė prisidėti prie Ame
rikos laisvamanių, kurie yra in
korporuoti visose S. V. ir Ka
nadoj. Iš ten gaus ir čarterį, 
kurio kopijas galės duoti vi
soms esančioms ir businčioms 
kuopoms, o sąlygos visai leng
vos.

Dabar laikinai draugijos pir
ma kuopa eina ir centro komi
teto pareigas. Vėliau praves re
ferendumą esančiose kuopose ir 
išrinks centro komitetą iš trijų 
narių, tai yra pirmininko, sek
retoriaus ir iždininko, kurių pa
reiga bus rūpintis kultūros, 
švietimo ir kitokiais reikalais.

Dabar dar yra patogus laikas 
rengti prakalbas, todėl kurioj 
kolonijoj kas norėtų surengti 
prakalbas, tai kreipkitės prie 
pirmos kuopos sekretoriaus, p. 
Kučinsko, 45 E. 98 St., Chica
go, III., arba prie A. Jocius, 135 
E. 114th PI., Chicago, III. Jie 
parūpins gerus laisvamanius 
kalbėtojus.

Antspaudo reikalas
Kai draugijos pirma kuopa 

susitvėrė, tai tuoj įsigijo pui
kią antspaudą, kuri kainavo 
apie $7, bet aukščiau minėtame 
suvažiavime tas išrinktas cent
ro komitetas su Jagminu prie
šakyj perėmė kaipo draugijos 
turtą čarterį ir šią antspaudą. 
Bet ponas Jagminas atsisakė ją 
draugijai grąžinti. Kokie jo iš- 
rokavimai, nežinia. Pasilaikyti 
draugijos turtą ir oficiali doku- 5

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
jvykius, tai skaitykite “Naujienas.” •
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS” 
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. Antanas Purenąs 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerausių kurinių rinktine knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’’ Žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 
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Antradienis, kovo 19, 1940 NAUJIENOS, CHcago, m.

Diena Iš Dienos
-------------"" ■ - — - - -• ■ _■ -Į

Minėjo 
Vardadienius

Šiandieną Juozų ir Juzefinų 
varduvių proga yra sveikina
mi šie bridgeportiečiai:

Juozų Kiselių, biznierių, 3158 
So. Wallace, sveikina jo gimi
niečiai: Mr. ir Mrs. Anthony 
Yodvers.

Mini vardadienį:
Juozas Balčiūnas, 3200 So. 

Lowe Avė.; Juozas Adomaviče, 
837 W. 33rd Pi., Juozas Dedy- 
nas, 3409 So. Lowe Avė.; Mr. 
ir Mrs. Joseph Valužis, 3601 
So. Lowe Avė.; Joe Lapinskas, 
3111 So. Halsted S t.; plačiai 
žinomo D. Pališaičio žmona, 
Juzefina,. 3423 So. Emerald 
Avė.

Mišs Josephine Lapen, 3437 
So. Morgan St., ir bendrai vi
sus “Juozus” sveikinu su var
dadieniu. — J. A. S.

HELEN VEBELL 
(VEBLAUSKAS), 

po tėvais Rubikaitė. 
Gyveno 6447 S. Emerald Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 17 d., 1:10 vai. po pietų, 
1940 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Lietuvoj, Kražių par., 
Popėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Juozapą, dvi dukteris: 
Virgmia ir Diane, sūnų Ed- 
wardą, 3 brolius: Albiną Ru- 
biką, jo šeimą; Omaha, Neb.; 
Stanislovą ir Aleksandrą Van- 
couver, Wash., U. S. Armijoj; 
5 dėdes: Kajetoną, Simoną ir 
Zigmontą Bružus, .jų šeimas, 
Antaną Gužauską, jo šeimą 
ir Vaitkų, jo šeimą St. Jo
seph Missouri; pusbrolį Kazi
mierą Miliauską ir šeimą, 4 
pusseseres: Adolfiną Petraus
kienę, Michaliną Stigy, Bro- 
nislavą Blažis, Josephiną 
Raubą, jų šeimas ir gimines.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioj, 339< Stf?’Hals-- 
ted St. Laidotuvės įvyks tre
čiadienį, kovo 20 d., 9 vai. 
ryto iš koplyčios į St. Agnės 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Helen Vebell gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę lieka:
Vyras, Dukterys, Broliai, Dė

dės, Pusssererės ir kitos 
Giminės.

Laid. Dir. P. J. Ridikas, 
Tel. YARDS 1419.

i

F

liekame:
SŪNŪS, DUKTĖ ir KITOS GIMINĖS.
Lachavvicz ir Sunai, Tel. CANAL 2515.

X

MOTIEJUS PETKEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 16 d., 12:00 vai. ryto, 

1940 m., sulaukęs pusės amž., gimęs Lietuvoje — Mariampolės 
apskr., Prienų parap., Dumiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliudime moterį Magdaleną, sūnų Dr. 

Franciškų Petkevičių, dukterį Ievą Kąsparienę ir žentą Klemen
są ir jų šeimą, 3 švogerius: Antaną, Juozapą ir Pranciškų Yuš- 
kie’s ir jų šeimynas, švogerką Marijoną Ploplienę ir švogerį Jo
ną ir jų šeimynas, 2 pusbrolius — Jurgį Petkevičių ir Stanislo
vą Zenkus ir jo šeimyną; 2 pusseseres —• Kazimierą Zetaienę ir 
ir Elzbietą Grudienę ir daug kitų giminią.

Kanas pašarvotas 4503 So. Whipple St. Laidotuvės |Vyks 
trečiadieni, kovo 20 d., 8:30 vai. ryto iš namų į Nekalto Pras. 
Pan. šv. parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas | šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Motiejaus Petkevičiaus giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuludę
MOTERIS,
Laid. Dir.

NAUJAUSI IR GERIAUSI *RAKANDAI |
į> PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA j

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS '<>

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine.
**THE HOME OF FINE FURNITURE** SINCE 1904

* 1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Grįžo iš Ligoninės
John Lendraičių! buvo pa

daryta operacija Englewood li
goninėje.

Praeitos savaitės pabaigoje 
jis jau grįžo namo, 3213 So. 
LituahiCa Avė., ir pamaži! ei
na geryn.

John Lendraitis dirba Alek
sa Bakery kepyklai kaipo ‘Mrai- 
veris”. — J. A. S.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(ChicagOj)
Charles Pranės, 22, su Rose

Gūenther, 21
Ernest G. Giesecke, 36, su

Josephine Pocius, 20
Joseph A. Skinkis, 22, su

Lottie R. Labus, 21
Victor Kalvaitis, 27, su Ber- 

nice Bukis, 22
Stanley žemaitis, 30, su Be

nita Nelson, 23
Rudolph Rudničk, 24, su

Stella Kremien, 22
George Čonnell, 23, su Jean- 

ne Pocius, 24
Harry Madovin, 45, su Mollye

Vaichis, 35
Ed‘ward Valant, 29, su Mary

Šone, 21

leikalauja
'erskirų
Julius Brasch nuo Elizabeth 

Brasch

JOHN KAZLAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 17 d., 10:45 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 47 metų 
amžiaus, gim'ęs Lietuvoj, Pa
nevėžio apskr., Pažalvaičių 
kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
tris pusbrolius Juozapą, Miką 
ir Petrą su- jo šeima Kazlaus
kus, pusseserę Oną Kazlaus
ką, tetą Agniešką Kazlauskas 
ir kitas gimines, o Lietuvoje 
—2 brolius; Miką ir Mateušą, 
ir vieną seserį Kanadoj.

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioj, ^354 So. Hal
sted St/ LaidąjtttVės 'Įvyks tre
čiadienį, kovo 20 d., 8:00 vai. 
ryto iš koplyčios į šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiėro ka
pines.

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

Laidotuvėmis rūpinasi Juo
zapas Kazlauskas, 3258 Šo. 
Union Avė, Tel. Victory 8630. i

Nubudę lieka:
Pusbroliai, Pusseserės ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. P. J. Ridikas, 

Tel. YARDS. 1419.

Daugybę Turim 
Juozų, Josef inų 
Savo Tarpe

K. ■ I ..

Ir Biznierių, Ir Profesionalų 
Ir Darbininkų

šiandienų, kovo 19-tą išpuo
la Juozapų ir Juozapinų varda
dienis, kurio išvakarėse visi 
Juozapai buvo tinkamai pa
sveikinti ir įvertįntį. “Naujie
nose” jau buvo minimi keli 
žymesni Juozai. Bet štai dar 
eile tų Juozapų-Juozų ir ju
zefinų, kurie musų visuome
nei yra gerai žinomi: Dr. Jo
seph Paukštys, 4204 Archer 
Avė., Dr. Joseph Kelia, 6558 
So. Westcrn Avė., adv. Joseph 
Grish, 4631 So. Ashland Avė., 
adv. Joseph Mockus, 1664 W. 
Madison St., baldų krautuv- 
ninkas ir radio valandos lei
dėjas Joseph Budrik, 3409 So. 
Halsted St., istorikas it etno
grafas Joseph Hcrmohavičius, 
814 W. 33rd S t., Keistučio špul- 
kos sekretorius Juozapas M. 
Mozeris, 3236 So. Halsted St., 
Pcoplcs Furniture kompanijos 
sekretorius ir radio announ- 
ceris, Juozapas Krukas, 4179- 
83 Archer Avė., realestatinin- 
kas Juoz. Zacbarevičius, 903 
W. 33rd S t., elektros inžinie
rius Joseph Navickas, 666 W. 
14 St., automobilių mechani
kas Joseph Blouzdis, 4318 So. 
Western Avė., apdraudos at
stovas Joseph Azukas, 3301 So. 
Lituanica Avė., Bridgeport 
Hardware and Paint Corp. 
sav. Juoz. Ramančionis, 321< 
So. Halsted St., Apdraudos at
stovas Joseph Elias (Elijošius) 
6641 So. Western Avė., aukso- 
rius Juoz. Rizgen, 3249 So. 
Halsted S t., “moveris” Joseph 
Leascs, 3327 So. Lituanica Av., 
spaustuvininkas Juoz. Gudaitis, 
4624 So. California Ąve., vais- 
tihibkas Josepli Sopočko, 3308 
So. Morgan St., notaras Joseph 
Yushk’evvitz, 4138 Archer Avė., 
baldų krautuvninkas Joseph 
Kazik, 4140 Archer Avė., mu
zikantas Joseph Grushas, 3549 
So. Halsted St., automobilių 
pardavėjas Juoz. Žukas, 808 
W. 31 St., “elektrišinas” Jo
seph Shagzdas, 3129 So. Hal
sted S t., duonos pristatytojas 
Juoz. Banaitis, 4622 So. Marsh-

MARTINAS ŠUNCKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 16 d., 10:30 vai. vak., 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs 'Lietuvoj, Marijampo
lės apskr., Krasnos par.f Nau- 
javalakių kaime. Amerikoj iš
gyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
dvi seseris: Marijoną Savic
kienę, jos šeimą ir Oną Niu- 
ter; brolį Vincentą Millaucką 
jo šeimą; tetą Prancišką Rad- 
žiunienę, jos šeimą; pusbrolį 
Andriejų Dereškevičių, jo 
moterį Marijoną ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicz’aus koplyčioj, 2314 West 
23rd Place. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, kovo 20 d., 1:30 
vai. po pietų. Iš kopi, bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Martino Šunėko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti- laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Seserys, Brolis, Teta, Pusbro

lis ir kitos Giminės.
Laid. Dir. Lachawicz ir Su

nai, Tel. CANAL 2515.

I IR A A Gėlės MylintiemsII U M fl Vestuvėms, Ban-|[1 M kietoms, Laidotu- 
w • vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS moms 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

■ ■ ■ ■■ □ i /aSiunčiam Gėlesnvnid\ Tei<*ramu t LUVLilltlU Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietoms 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted Street

Tėl. YARDS 7308

field Avė.> skalbyklos repre^ 
zentantas Jtibž. f*hiiiiį)š, 2155 
W. Cermak Rd., boilerių tai
sytojas Juoz. 'Pečiulis, 1154 
W. Lake St., biznierėtJpseph- 
ine Bertash, 3239 So. Halsted 
St., bizniere Josęphine Lukas, 
3339 Šo. Lituanica Avė., Deko
ratorius ir maliorius JOseph 
Rumšas, 4932 So. Weils St., 
juodžemio pristatytojas Joseph 
Gedmin, 1006 W. 95th St., 
realestatinihkas Joseph Kibort, 
6436 So. Blackslone Avė., ba
tukų taisytojai (shoemakers) 
Juoz. žvirblis, 1978 Canalport 
Avė.. Joseph žvirblis, 3416 So. 
Lituanica Avė., “elektrišinas”
Joseph DčunsUth, 3601 W. 55 
St., duonkepis Juoz. Alekna, 
3339 So. Morgan St., geležinių 
ir maliavų krautuvės sav. Jo- 
s'eph Balsevičius, 2325 So. 
Heynč Avė., JuoZ. Zurkauskas, 
1957 W. 23rd St., Juoz. Atko
čiūnas, 4402 So. Wood St., 
Joseph Tunsis, 108 W. 103rd 
SU Juoz. Tamošauskas, 3814. 
SO. LowC Avė., Joseph Laurin,. 
4601 So. Paulina St., Joseph 
Jacikas, 6108 So. State St., Jo
seph Kisielius, 3156 So. Wai- 
lace St., Juoz. Juzėnas; 4008 
Archer Avė., Juoz. Gabėl, 2421 
W. ,43rd St., Joseph Drevins- 
kis, 2438 W. 45 th Placc, Joseph 
Skriskus, 6059 So. Kildare 
Avė., Juoz. -Besusparis, 1814 
W. 47th St., Josephine Daučiu- 
nas, 2127 W. 45th St., Kirpėjas 
Joseph Žukauskas, 2126 So. 
Halsted St., Juoz. Katauskas, 
751 W. 32nd St., Joseph Ma
žeika, 3232 So. Halsted St., 
Juoz. Gudionis, 3905 Archer 
Avė., Juoz. Gegužis, 1904 W. 
63rd St., Juoz. Grigonis, 2101 
W. Coulter St., baldų krautuv
ninkas Joseph Juozaitis, 3410 
So. Halsted Si.'," aprėdalų kram 
tuvės sav.-i Joseph Pikel, 3341 
So. Halsted ■' St., gazolino ir 
aliejaus stoties sav. Juoz. Ka- 
sulis, 4800 So. Racine Avė., ge
ležinių daiktų- krautuves sav. 
Jošephinc Kdminskas, 4437 So. 
Wood St.,’ ^hzčlino ir aliejaus 
stoties sav. Joseph Baubkus, 
7000 So. Wėstcrn Avė., Duon
kepi-s Juoz.' JBaranauskas, 3800 
So. Emerald Avė., kojų gydy
tojas Joseph Andersunas, 6302 
So. Ashland^ Avė.

i i ■

Kiti Juozai

Kili geros valios Juozanąi ir 
Juzefinos yra Juoz. Bartkus, 
2651 59th S t., Juozapas Stupe^ 
lis, 4506 So. Talinan Avė., Juoz. 
Burinskis, 4459 So. Mozart St.j 
Jošephine Grikšiene, 5917 So. 
Justine St., Josepliinč Smuls- 
kis, 6932 So. Rockwell St., Jo
seph Ragauskas, 3108 W. 54 
St, Juoz. Balsitis, 2820 W. 40 
St., Josephine Peters (Pctrose- 
vicius) 2511 W. 71 St., Juoz. 
Biknis, Josephine Gudas, 4601 
So. Rockwell, Juoz. Mažeika, 
3243 N. Naragansett Avė., Juoz. 
Žakas, 4601 So. Washtėnaw 
Avė., Juoz. Ulis, 939 W. 33rd 
St, Joseph ir Josephine Žaba
ras, 4511 So., Hermitage Avė., 
Josephine Martiniais, 4516 So. 
Hermitage Avė., .Tuož. Stul- 
ginskas, 4218 So. Campbch St.

Taverninkai
Josephine Piktužis, 5759 So. 

Ashland Avė., Joseph J. Ezer- 
skis, 4600 So. Paulina St.s Jo
sephine Brunevicius, 3856 So. 
Union Avė., Joseph Leppa, 82 
ir Kcan Avė,, Joseph Dara- 
cliun, 4548 So. Wentworth A v., 
Josephine (Pilitauskienė, 4601 
So. Marshfield Avė., Josephine 
Pilkis, 6601 So. Wcstdrti Avė.,
Juoz. Podžiunas, 212 No. Clark 
St., Joseph Nasvitis, 4432 So. 
Westėrn Avė., Joseph Ytirchas, 
7401 So. Chicago Aye., Juoz. 
Kelpšas, 4625 So. Matstafield 
Avė*., Joseph Bovshis, 4535 So. 
Hermilage Avė., Juoz. Piičko- 
rius, 4502 So. Hėrmitage Avė., 
Joseph Smilgis, 4459 Šb. Hal
sted St., Joseph Urban, 2418 
W. Marųuette Rd., Jo^eįdi Va- 
luzis, 3601 So< Lowc Ave.> To- 
seph ir Jdseplunc MiscVich, 
2200 W. Cermak Rd., joseph 
Šhukžda, 936 W. 35 t’lacė, Jo-

seph Sipaviek, 550 W. 43rd St., 
Joseph Perry, 2659 \V. 43rd St., 
Joseph Gėtsu 2307 N. California 
Avė., Joseph Skusas, 4213 So. 
Campbell Avė., Jtioz. Evinskis, 
3965 Archer Avė., Joseph Jo
kantas, 4138 Archer ( Avė., Jo
seph Janulis, 2724 So. Emerald' 
Avė., Juoz. Kaupas, 2100 W. 
23rd St., Joseph Lapinskas Jr., 
3111 So. Halsted St., Joseph 
GavHlavicz, 808 East 75th St., 
Joseph Glebauskas, 3005 W. 
38th St., Joseph Gaidelis, 12304 
So. Halsted St.K Josephine La
pen, 3437 So. Morgan St., ir 
Joseph Šlajus, 5305 W. Lake 
Stfeet. Juos žinąs

ISPORTASl
Pagaliau 
“Angelas” ...

Tai taip atrodo risti kas, ku
ris rytoj pirmą kartą pasiro
dys prieš Chicagos publiką.

Tas ristikas yra žinomas 
kaipo “Angelas”, nors jo tik
roji pavardė — Maurice Til- 
let.

Dar kartą paminėsiu, jog 
sausio 16 d. jį atsivežė į Ame
riką Karolis Požė’a. Tai Po
žėlos radinys ir mokinys.
r Permetus “Angelas” 
treniravosi ir mokėsi ameriko
niškai ristis. . Ir kai Išmoko, 
tai dabar prieš jį ir geriausi
Amerikos ristikai nebegali at
silaikyti. Jo nepaprastas kūno 
sudėjimas, didelis svoris ir tie
siog nežmoniška jėga padaro 
jį tiesiog neįveikiamu ristiku.

Rytoj “Angelas” risis Coli- 
seume (15th ir Wabash). Jo 
oponentas bus Rudy Dusek. 
Nėra abejonės, kad susirinks 
tūkstančiai žmonių pažiūrėti to 
nepaprasto žmogaus ir tų ne
paprastų ristynių.

šia proga noriu priminti, 
jog rytoj risis ir Karolis Po
žėla. Jo oponentas bus Rudy 
Kay. Be to, bus ir kelios kitos 
ristikų poros.

Naujas “Keistučio” 
Choras Ruošiasi 
Pirmai Operetei

Bak 21 d., Stato “Kauno
• Ponus’*
“Keistučio” M. Chotas laikė 

susirinkimą trečiadienį, kovo 
13 d., Hollywood svet., tikslu 
priimti choro įstatus, kuriuos 
pagamino draugai J. Stulgaitis 
ir N. Klimas. Po mažų pasta
bų vienbalsiai buvo priimti.

Toliaus buvo pranešta apie 
vakarą, kurį rengia choras 21 
d. Balandžio, West Side Hali 
(buvusioje Meldažio). Bus su
lošta 2-jų veiksmų operetė 
“Kauno Ponai”. Tai gražus vei
kalas, ir jame yra apie 20 gra
žių dainelių tam tikrai pritai
kintų tam Veikalui.. Jas rūpes
tingai prirengė mokytojas drg. 
J. Žuronas.

Toliaus komisija prašė visų 
natių stengtis platinti tikietus 
tam vakartfi. Jie pigus pagal 
tokį veikalą.

Nauja Valdyba
Po visų raportų prieita prie 

rinkimo. Valdybos, Buvo išrink
ti veiklus nariai, kurie pasi-

CLASSIFIED ADS.____________ —_______________1
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
SUKNELĖS ANT KONSAIN- 

MĖNTO. Visiškai nauja pavasari
nių suknėlių linija Velykų šven
tėms. Puiki komisija. Nereikia in- 
vestmento. Mrs. Adams, 126 North 
Wells.

TURTINGA JUODA TRUCK far-i 
ma, veik 5 akrai prie grįsto kauntės' 
žemės kelio, patogiai į Lawrence‘ 
Avenue ir River Road. Kaina $975/ 
$2ŪO pinigais, $15 į mėn. Box A-3.Į 
1739 SO. Halsted St.

REIKALINGA KELETĄ JAUNŲ 
merginų mokintis rankom užtaisy
ti sugadintus drabužius. Reikia 
mokėti rankom nerti. Adams Wea- 
ving Co., 209 So. State.

REIKALINGA MERGINA už
kandų. ir saldainių krautuvei, pati
kima. 66 W. Harrison St.

REIKALINGA MERGINA bend
ram ruošos darbui, 20 iki 30 metų 
amž., nereikia langų plauti, nė vir
ti, kiti darbai dirbti, būti, turi tu
rėti miesto paliudymą. Dr. D. M. 
Kreger, 3652 Pinegrove Avė., tel. 
Bittersweęt 5996.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Redkia

REIKALINGA RESTAURANTUI 
patyręs antrasis virėjas, geras mo
kestis, nuolatiniam, sekmadieniais 
nedirbti. Klein RestaUrant, 304 S. 
Wells St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI RESTAURAN- 
TAS stokjardų apylinkėje. 747 W. 
Root St.

KH.AJL estate'^oh ša£e : 
Namai-žemė Partoyimui

MŪRINIS NAMAS, STEAMheat. 
5 kambariai ir štoras ant pirmo 
aukšto ir 8 kambariai ant antro. 
Parduosim arba mainysim ant dve
jų arba trijų fliatų. Kreipkitės: 
3364 So. Halsted St.

PARSIDUODA TAVERNAS su 
namu ant geto kampo arba mainy
siu ant didesnio namo.

8258 Emerald Avenue, 
Tel. Vincennes 8427.

10% ĮMOKĖTI, LIKUSIĄ kaip 
rendą, 6 kambariai, karštu vande
niu šildomi, 55 ir Washtenaw $5,- 
250. 5 kambarių furnasas, arti 59 
ir St. Louis $5,250, 5 kambarių fur-, 
nasas, arti 65 ir Kedzie $5,000. 6 
kambariai. karštu vandeniu šildomi 
64 Maplewood. $5,200. 5 kambariai 
56 ir Albany $5,200. Jilek. 5348 So. 
Kedzie. Prospect 6818.
« ; ; • n- j •» t ’-<" ■ i?X

PARDAVIMUI 3 AUKŠTŲ ply 
tinis namas, 6—4 kambarių flatai 

pigiai—$2500. 1625 S. Jefferson.

$3200 NUPIRKS 2 AUKŠTŲ na
mą ir gretimais lotą. 2 po šešis. 
Furnasas ir blokų beismentas, auk
štas viškus, 3 karų garažas. Savi
ninkas 2712 N. Westem Avė.

SUSIRINKIMAI
D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 

narių mėn. susirinkimas įvyks an
tradienį, kovo 19 d. 7:30 vai. vak. 
Chic. Lietuvių Auditorijos svet., 
3133 So. Halsted St. Kiekvienas 
privalo . būtinai atvykti, turime 
svarbių reikalų aptarti. Ė. K. sekr.

NORTH WEST LIET. MOTERŲ 
KLUBO narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, kovo 20 d., dr-gės Va
liulienės namuose, 3347 W. Beach 
Avė., 7:30 vai. vakaro. Prašome 
atsilankyti ir atsivesti naujų narių.

—O. Aliknienė, sekr.

šventusiai dirba Choro labui-- 
Jūož. Stulgaitis, pirm.; Antoi- 
helte Makey, Vice Pirm.; Lu
dite S. Dagis—Nut. Rast.; 
Stanley Franauskas, Fin. Rast.; 
N. Klimas, Iždininkas.

Buvo išrinktos ir tam tikros 
komisi j os pasekmingesniam 
ChoVo gyvavimui. Choro pa
mokos įvyksta kas ketvirtadie
nio vakarą, Hollyvvood svet., 
2417 West 43rd St.

N. Klimas.

Lietuvos Kariuome
nes Įžengimas Vil
niun Filmose

Kovo 19 d. Liet. Darbinin
kų Salė, 10413 So. Michigan 
Avė. (Roselande). <

Kovo 20 d. Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

Rodymo pradžia visur 7:30 
vai. vakaro. Kiekvieno tautie
čio pareiga pamatyti šiuos is
torinius vaizdus. Rodys br. Mo
tuzai. Kviečia visus,

Lietuvai Gelbėti Fondas.

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

VIŠTININKYSTĖS AR SODNŲ 
truck farma, keletas minučių piet-: 
vakariuose nuo miesto ribų, tuoj 
už Archer Avenue. Prieš grįstą ke
lią; elektriką; arti mokykla ir bu- 
sas į vidmiestį. Kaina $675, $150 
pinigais, $10 į mėn. Box A-5, 1739 
So. Halsted St.

GRAŽI AUKŠTOS KLASĖS nuo
savybė su mišku prie privačio grį
sto kelio, keletas minučių iki gra
žaus Palos miestelio, virš 45,000 
ketv. pėdų nuosavybė ant kalvos. 
Pasiūlo $375, $75 pinigais, $5 į 
mėnesį. Box A-6, 1739 So. Halsted.

.PUIKI PAUKŠTININKYSTĖS, 
daržovių ar vaisių farma, apie 2 
akrai prie kieto kelio tarpe Law- 
rence ir Irving Park, keletas minu
čių į vakarus nuo miesto ribų, 
elektriką, turtinga, gerai nusau
sinta žemė. Kaina $750, $150 pi
nigais $10 į mėn. Box A-2, 1739 S. 
Halsted.

$100 PINIGAIS NUPIRKSI SOD
NŲ farmą, 22,500 ketv. pėdų prie 
irving PUrk, elektriką, tuoj rytuos 
nuo Hensenville, labai aukšta nuo
savybė. Kaina $500, $8 į mėn. Box 
A-l, 1739 So. Halsted.

PRIE IRVING PARK KELIO, 
grįsto vieškelio, 12 minučių ik 
Cicero Avenue apie 25,000 ketv 
pėdų, visa turtinga žemė. Kaina 
$5UU— $1UO pinigais, $7 į mėnesį 
(Ekstra nėra;. Box A-7, 1739 So 
Halsted.

ĮKAINUOTA, KAD PARDUOTI 
nauja Ite aukšto katedžė, vyrui 
apdirbama sodno farma, lengvai 
padaromi 6 kambariai, arti moky
kla, busas, grįstas kelias, gasas, 
elektriką, asesmentų nėra, apie 8 
minutes iki Harlem ir North Avė. 
Kaina $1475, $225 pinigais, $18 į 
menesį (Pradėti gegužės 1), tuojau 
nuosavybė. Box A-4, 1739 So. Hal
sted. St.

PARDAVIMUI — TIKRAS bar- 
genas, farmos ir farmų žemės Lin
coln kauntėj, Wisc. Rašyti ar krei
ptis. H. A. MORGAN, Peterman 
Building. Merrill, Wisconsin.

MOV1NG AND EXPRESSING 
,J*er-^raii-s.ty5r>as, Yažma _ _

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

FINANCE AND LOANS 
______Finansai ir Paskolos______

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEbfcRAL SAVfNGS & LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast.
■ Į ■■ ■ I

UholėsalE FURNITU&E 
JR^kandaikĮtatoaLPaĮĮąavimHj

Mokėdamas cash už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar tašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien-- 
lik nacionaliai žinomi daiktai k*an- 
daši pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
Yll. Phone Republic 6051.

Kas diena.» .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkiniu biz
nio progų ir t. t

Todėl Jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 

I Samdytis ir t. L, nelaukite, 
I * kad kitas pavilios jūsų ge

rąjį koštumerį, bet garslnkl- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified** skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau- I jienų 7-me puslapyje “Class- I ified” skyrių, kur siūloma daug I įvairių gerų bargenų.
1 VISUOSE BIZNIO reikaluose 
I naudokitės Naujienų aukštos I vertybės classified skyriaus pa- I tarnavimu pašaukdami nrbaat- 

veždaml:
I CANal 8500
I “NAUJIENOS"
I 1739 S. HAI.STED STUKT
| Chieago, HL

•.
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RUOŠA S.LA. SEIMUI CHICAGOJ JAU EINA 
VISU SMARKUMU

Rengia Tris Parengimus Lietuviu Apylinkėje
gyvuo-

stip-

apy- 
jau

gali-

Šeštam Apskričiui 
jant ir būnant vienu iš 
riaušių ir skaitlingiausių 
kuopomis Chicagoje su 
linkėmis, tenka surengti 
antrą SLA Seimą.

Šis busimo SLA Seimo 
eagoje, birželio mėnesy,
ina spėti iš anksto, bus kitoje 
nuotaikoje negu anais laikais. 
Seime seimininkai gali ugnin
gai debatuoti organizacijos 
reikalus, bet ne imtis už api- 
kaklių, nes tokie elgesiai yra

Vietos Reikalas.
Apskričio valdybą buvo su

kvietus visų kuopų po du ‘iš
rinktu atstovu į Seimo rengi
mo posėdjv kuris įvyko vasa
rio 25 d. Fellowship Housc. 
Čia dalyvavo atstovai nuo 15

ir šeši apskričio valdybos na
riai, viso 33 dalyviai, šiame 
pirmame posėdy labiausiai 
užėmė laiko diskusijoms apie 
SLA Seimui vietą.

Plačiai visi kalbėjo kiek no
rėjo; vieni pageidavo Seimą 
laikyti Lietuvių Auditorijoje, 
kiti— kad butų viešbuty. Mat, 
tarp viešbučio ir paprastos 
salės yra didelis skirtumas, ką 
ne visi supranta.

Einant diskusijoms, paaiš
kėjo, jog viešbutis turi geriau
sius patogumus seimininkams, 
o, žinoma, musų svetainės yra 
kitokiam bizniui* pastatytos;

24 Balsai Prieš 59
Taigi, po visųx kalbų ir nu

rodinėjimų eita prie slapto 
balsavimo. Pasekmes—24 bal-

Auditoriją —9 balotai. Taigi, 
aiškiai ir teisingai balsuota,— 
reiškia, SLA Seimas bus ren
giamas viešbutyje *— miesto 
centre.

Nėra abejonės, kad visi kiti 
parengimai, pramogos bus 
rengiami ne kur kitur, kaip 
tik lietuvių centre, kur, žino
ma, visas biznis bus musų biz
nieriams, bet Seimo posėdžiai 
bus viešbuty.

Be reikalą musų “ekstra-pa- 
triotai” karščiuojasi pašalini 
je spaudoje nežinodami eigos 
ir darbuotės šešto apskričio 
valdybos bei atstovų. Tiems, 
kuriems taip labai rupi SLA 
Seimas tik ant popicros, tai 
geriau ateikit su darbu—prak
tiškai. Mums teoretikų nerei
kia ir tokie patriotai lietuvy
bės geriau, kad ramybėje tun- 
ksnotų.

Penkios Kom i si jos.
Einant prie SLA Seimo 

rengimo, jau yra 
penkios komisijos: 
paimti, koncerto 
pikniko-išvažiavimo 
bankieto komisija; 
sveikinimų komisija. Kai ku
rios tos komisijos dar savo 
skaičium turės padidėti. Visi 
parengimai, kokie jie nebūtų, 
bus rengiami su šokiais, taip 
yra nutarta pirmo posėdžio 
Viso parengimų bus trys. Didi
nos protarpis yra reikalingas 
delegatų poilsiui ar šiaip pa
sisvečiuoti. Taip einama prie 
SLA Seimo.
—A”. J. Semaška, Apskr. sekr.

St.

išrinktos 
*v iešbift j 

komisija;

skelbimų-

2438 W. 45th

JU PRAEITIS KAIP PUSLAPIAI IŠ 
VIKTORO ffUGO APYSAKŲ

L. S. S. Jubiliejinis Bankietas
irSekmadienio vakare po vie- siais kvailais papročiais 

nu stogu susirinko “senoji lenkiškumu. Nuomonių skir- 
gvardija”, Amerikos lietuvių tumai ir asmeniškos ambici- 
pažangaus veikimo pionieriai, jos nuolat draskė tų pažangių 
kurių eilės jau gerokai prare-Įveikėjų eiles ir jiems teko per- 
teję, bet dar gana skaitlingos 
ir stiprios.

Tai buvo Amerikos Lietu-

gyventi ne vieną, bet kelis 
skilimus. Vieniems teko ir čia, 
Amerikoj, už grotų atsirasti, 
kiti ragavo policijos buožių, 
vėl kili, apimti bolševizmo 
dvasios, bandė į vieną naktį

Audringa Darbuotė.

---------------- .----------------------- -
ris, adv. K. P. Gugis, Dr. Mar- 
geris, A. Kundrotas, J. Mille- 
rilitė, jaunuolis R. MalijoŠaitis 
ir keli kiti svečiai. Tvarką 
vedė drg. K. Liutkus.

Apie bankete
mintis
plačiau per kelis ateinančius 
“N.” numerius. —Rs.

NAUJIENOS, ChieagS, UI.

AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS

ir

VAKAR CHICAGOJE

........— ■■ ......
Francisco, kai juodu vaikštinė
jo prie Irving Park jr Spring- 
field. Automobilis užšoko ant 
šaligatvio.

Albany Park nuovados polici
ja vakar kamantinėjo Jcsse 
Headly, 28 metų, 4109 Drexel, 
ir Laura Kurst, 23 metų, 4743 
School, apie mirtį ponios Lezc- 
tte Anderson, 56 metų, 4864 N. 
Ashland. Ponia Anderson va
žiavo su dukrele automobilyje, 
kurį vairavo Gust Falk, 52 me
tų, 5136 Iowa. Į juos įvažiavo

u*
Antradienis, kovo 19, 1940

i

• Tavernų savininkai vakar 
aiškino miesto tarybai kodėl 
jie negali mokėti taksų ant mu
zikos mašinų savo tavernuose. 
Kai kurie aldermanai pakėlė 
sumanymą uždėti $50 mokesti 
ant kiekvienos mašinos Chica
goje.

• Edward Snyder, negras, 
20 metų, 3210 N. Odeli avė., 
vakar sėdėjo kalėjime laukda
mas teismo. Mrs. Mae Hors- 
ley, 42 metų, 3255 Octavia avė. 
kaltina, kad Snyder vakar rytą 
pasisiūlijo ją nuvežti namo iš 
tavernos, bet nuvežė į Frank- 
lįn Park, kur mėgino ją užpul
ti. Jos riksmą išgirdo policmo- 
nai Raymond Sapp ir Ellwo*od 
Martin, ir jie negrą areštavo.

• Trys 18 metų vaikinai va
kar buvo kaltinami Englewcod 
policijos mėginimu įsiveržti į 
gasolino stotį prie 257 W. 69 
street. Jie yra Maynard Jager, 
1232

!7416 
6249

W. 74 pi., William Burke, 
S. May, ir Arthur Jung, 
S. Saęramento.
Nors konkurencija vieš- 
ir oro susisekimo pramo-kelių 

nių vis auga, Pullman kompa
nija 1939 metais uždirbo $4,- 
009,475, net du syk daugiau 
negu 1938 m.

O Vakar išėjo iš spaudos 
kovo mėnesio laida Hygeia, The 
Health Magazine, kuriame tel
pa įdomus straipsnis apie odos 
vėžį, parašytas Dr. Maurice J. 
Costello. Dr. CosteJlO perserg- 
sti, kad reikia sergėti odos iš
vaizdą ir, pasirodžius kokiai 
permainai, pasitarti 
toju apie priežastis, 
išgydomas beveik 
jeigu jis yra gana 
tėmytas.

• Daniel Fetter,

su gydy- 
Vėžys yra 

visuomet, 
anksti pa-

Į važiavo į traukinį
Mrs. Hilda Madsen, 70 metų, 

20 S. Leamington, buvo užmuš
ta ant vietos vakar, kada auto
mobilis, kuriame ji važiavo su 
savo vyru, Adolph, 70 metų, 
įvažiavo į Grcat Westcrn pre
kinį traukinį prie 5-tos gatves, 
Maywoodc. Adolph buvo sun
kiai sužeistas ir guli Wesllake kitas automobilis prie Foster ir 
ligoninėje, Melrose Parke.

Vakar koronieriaus džiurė. 
tyrinėjo mirtį Frank McNeal’o, 
57 metų, 450 N. Sangamon. Jis 
buvo suvažinėtas automobilio, 
kurį vairavo Edward E. 
Schmidke, 20 metų, 5006 No. 
Hamlin. Nelaimė atsitiko prie 
Cicero ir Catalpa gatvių.

Kitos nelaimės

Drake. Po trumpo laiko, polici
ja sako, jie rado Headly’o au
tomobilį sudaužytų prie Keating 
ir Belmont.

Cliicagietis Vcrnis Meadows, 
28 metų, 4352 Lake Park, bu
vo . užmuštas prie Fostoria, 
Ohio, kada trokas, kuriame jis 
važiavo, susidūrė su traukiniu.

Policija vakar dar tebeieško
jo “hil and rtm” draiverio, ku
ris šeštadienį sužeidė Wilfred, 
23 metų, ir Clarence Molsccn, 
20 metų, abu nuo 4114 N. vra naudingos

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

&

h-

Radio, Orlaivis 
Ir Medicina j 
Talka Berniukui

Bus12 Metų Berniukas Gal 
Išgelbėtas

Žmonijos pažanga moksle, 
radio, oro transportacija, me
dicina ir geraširdis inžinierius 
iš Houston, Texas, eina į tal
ką išgelbėti vieną 12 metų ber
niuką iš mirties pavojaus.

Berniukas yra Sheldon Bei- 
lafsky, 2867 N. Kimball avė., 
ir jis guli Mount Sinai ligoni
nėje. Serga reta ir pavojinga 
liga, “staphylococcus aunus 
septicenia”. Užvakar berniukas 
turėjo 109 laipsnių karščio, ku
ris vėliau nupuolė iki 104 laip
snių. Jam išgelbėti buvo rei
kalingas kraujas žmogaus, ku
ris sirgo ta pačia liga.

Kadangi ši liga yra labai, re
ta, daktarai nusprendė, kad vi
soj Amerikoj gal būt tik apie 
dvyliką tokių žmonių, kurie
galėtų paaukauti savo kraują, lėti po du metu kiekvienas.

Juos surasti buvo pavartotas 
radio. Visos didžiosios stotys 
davė pranešimus, kad ieško ge
raširdžio žmogaus, kuris galė
tų berniuko gyvastį išgelbėti.

Houston’e, Texas valstijoj, 
tą pranešimą išgirdo inžinie
rius, Clinton A. Medbery, 48 
metų, kuris ta liga sirgo 1928 
metais. Jis pasiuntė telegramą 
Mount Sinai ligoninei, kuri tuo
jau jam paliepė atvažiuoti or
laiviu. Chicagoje orlaivį sutiko 
automobilis, kuris Medbery 
tuojaus nuvežė j ligoninę.

Nubaudė Penkis Už 
Baliotų Klastavimą

Apskričio teisėjas Jarecki 
nubaudė tris pereitų rinkimų 
valdininkus už baliotų klasta
vimą. Jie yra iš 25-to wardo, 
38-to precinkto: John Garbacz, 
2659 W. Cermak, rep.; A. Fei- 
genbaum, 2621 W. 22nd Placc, 
rep.; Th. Chudy, 2010 South 
Rockwell, dem. Jie turės ka-

Tikrai Gražus
Tikrai įspūdingas

I ■ ' X

Tikrai Malonus
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45 metų, 
bartenderis adr. 5160 S. Ra- 
cine, sveiksta Chicago ligoni
nėj. Du vagys sumušė Fetter’į 
kada, pažadinus jį iš miego, 
jis tuojaus nepasakė kur pi
nigai paslėpti. Tie patys va
gys atėmė $2*8 nuo Joseph Wol- 
niąkowski, 51 metų, 5034 
Throop street.

• Garaže adresu 10144 
Elizabeth avenue, pasikorė
metų Carl Goetzke, bedarbis, 
kuris neseniai buvo atleistas 
iš darbo anglių sandėlyj.

• Iš antro aukšto lango iš
krito ir mirtinai susižeidė 44 
metų chicagietis, Lawrence 
Johnson, 5937 S. Racine avė.

• jaunuoliai, Stanley Siko 
ra ir Louis Matuski, 1311 E. 
93rd st., vos nežuvo, kai jo 
nuomuotam lėktuve, kuriuo jie 
skraidė virš savo apylinkės, 
išsibaigė gasolinas, ir lėktuvas 
ėmė kristi. Jiems pasisekė var- 
gais-negalais nusileisti /tuščia
me lote prie 95th ir 
avenue. Lėktuvas buvo 
sing airporto. ’• >

• Bešokdamas salėj
S. Wabash avenue, 50 metų 
evanstonietis Donald H. Smith 
gavo širdies ataką ir pasimirė. 
Gyveno adr. 804 Judson avė.
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Programos pradžia 4:00 p. p

Cregier 
iš Lan-

su- 
sa-

Lietuvių Socialistų Sąjungos, 
senieji veikėjai, kurie tebėra 
ištikimi savo jaunų dienų ide
alams, nors aplinkybės neleid
žia jiems taip energingai eiti 
į darbą, kaip anaisiais laikais.

Jie buvo susirinkę prisimin
ti praeitį, susitikti su savo se
nais kolegomis, pasidalinti 
mintimis apie liūdnų pasaulio 
įvykių dabartį, ir miglotą atei
tį visiems pažangaus nusista
tymo .žmonėms. O svarbiau
sia jie buvo susirinkę pažymė
ti savo organizacijos, L. S. S., 
35-ių metų sukaktį.

Daug svečių.
Ta graži senųjų veikėjų 

eiga įvyko Marąuette Park
Įėję, kur LSS Ceųtralinė kuo
pa buvo surengusi sukaktu
vėms paminėti bankietą. “Se
nosios Gvardijos” ir jaunesnės 
kartos svečių buvo gražus ir 
gana didelis būrys. Po ska
nios vakarienės įvyko trumpas 
muzikalis programelis ir keli 
žymesni veteranai buvo iš
šaukti pakalbėti.

Jaunesniam žmogui,’ neda
lyvavusiam pirmose tų žmo
nių kovosęztiž geresnį rytojų 
žmonijai, jų pasakojimai 
skambėjo kaip įdomus roma
nas iš po Viktoro Hugo plun
ksnos.

Ne vienam iš kalbėtojų te
ko miškuose slapstytis, kalėji
muose pelėti caro laikais Lie
tuvoj ir Rusijos gilumoj.

Kai jie pasiekė Ameriką— 
čia turėjo pradėti darbą kovo
dami su tamsumu, įsigyvenu-

darbuotė tam 35-metu laiko- 
tarpyj. šiandien senieji veikė
jai mato, kad obalsįus, už ku
riuos jie kariavo—kiti pasisa
vino ir jau juos vykina. De
mokratų “Naujoji Dalyba”, 
pav., pasiėmė daug socialistų 
siūlomų pataisymų visuome
nės ekonominiam ir politi
niam gyvenime. Bet nors pir- 
mtakunų svajojamas socializ
mas nebuvo įvykintas, ir gal 
dar negreit tebus įvykintas, 
vienok jų pastangos nebuvo 
tuščios.

Nuopelnai.
Kaip pareiškė Dr. 'P. Grigai

tis, L. S. S. ir bendrai socialis
tai, daugiau įnešė apšvietos į 
Amerikos lietuvių gyvenimą, 
daugiau įsteigė organizacijų, 
daugiau pralavino žmonių 
veikti organizacijose, negu 
kuri nors kita, o gal daugiau 
net negu visos* kitos sroves su
dėtos daiktan. Žmonių švieti
mas — tai bene svarbiausias 
žinksnis prie socializmo, nes 
tol socializmo nebus galima 
praktiškai įgyvendinti kol visi 
žmonės nebus apsišvietę.

Bankiete šalia Dr. P. Grigai
čio, kalbėjo senelis, drg. Giry- 
otas, Dr. A. Montvidas, drg. 
drg. Vasiliauskas, Galskis, V. 
B. Ambrose, J. P. Varkala, A. 
Žymontas, J. Tomas, J. Mille-

Puolė Po Traukinio 
Ratais Ir Žuvo

Prie 48-čios stoties po Illi
nois Central traukiniu žuvo 
nežinomas, apie 50. metų dar
bininkas. Liudininkai pasakoja, 
kad pamatęs traukinį ateinant, 
nežinomasis užsidengė veidą 
rankomis ir puolė po jo 
tais.

Užprašom visus!
ra

įžanga 75c




