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VOKIETIJOS LĖKTUVAI SUNAIKINO 
DAUG AELESUND PRIVAČIU 

REZIDENCIJŲ
Vokiečių atakos į pietus nuo Dombas 

atmuštos
LONDONAS, Anglija, bal. 

28. — Sekmadienį šeši Vokie
tijos lėktuvai dvi valandas mė
tė bombas, kai kurias po 500 
svarų sunkumo, į neginkluotą 
Norvegijos miestelį Aalesund, 
apie 100 mylių pietų vakaruo
se nuo Trondheimo.

Nacių bombos sunaikino 
daug privačių rezidencijų, su
žalojo kitas ir sgriovė bažny
čią. I J

---- X---- X---- X----
LONDONAS, Anglija, bal. 

28. — Britanijos karo minis
terijos komunikatas sekmadie
nį sako, kad sąjungininkai vis 
gabena kariuomenę Norvcgijon 
ir čia ją išlaipina. Komunika
tas paneigė Vokietijos prane
šimus, jogei naciai pasistūmė 
pirmyn Gudbrandsdalen klony. 
Vokiečių atakos šitame fron
te, kalba Britanijos praneši
mas, atmuštos.

Gudbrands klonis yra dau-

giau nei 100 mylių į pietus nuo 
vokiečių okupuotu miesto 
Trondheim ir apie 30 mylių į 
pietus nuo Dombas, kur sąjun
gininkų kariuomenė koncen
truojama.

Pereitą šeštadienį vyriausio
ji sąjungininkų karo taryba 
turėjo konferenciją Londone. 
Svarstė, kokios naujos proble
mos gali kilti artimoj ateity 
ir kokių priemonių teks imtis 
šitoms problemoms pasitikti.

Britanija daugiau kariuome
nės mobilizuoja, šeštadienį ka
riuomenes tarnybai užsireg’s- 
travo dar 300,000 vyrų. Tai 
yra 26 metų vyrai. 21 metų 
vyrai užsiregistruos gegužės 
mėnesį. Tuoj po to nužiūrėta 
pašaukti karo tarnybon kiti — 
vyrai iki 35 metų senumo. Ka
ro vadovybė t kiši iki vasaros 
pabaigos jau turėti 2,500,000 
vyrų armiją.
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N AUJIENŲ-ACME Tclephoto
TRONDHEIM UOSTAS NORVEGIJOJE, KURĮ LAIKO UŽĖMĘ NACIAI.

Ispanijoj žudymas 
politinių nusikal
tėlių nepasibaigęs

Mato Švediją kaip 
sekančią Hitlerio 

auką

SĄJUNGININKAI PLANAVĘ UŽPULTI 
NORVEGIJA - SAKO NACIS

VĖLESNI PRA
NEŠIMAI

Vokietijos '^‘parašiu
tininkams" nesiseka 

■f • ■ > .»' 1 ’

Britanija tikisi airių 
pagalbos

Ispanija, bal. 
Franco vyrlau- 
kad įvykdyta 

tūlam skaičiui

MADRIDAS, 
28. — Generolo 
sybė paskelbė, 
mirties bausmė
buvusių respublikinės valdžios 
šalininkų. Kiek žmonių nužudy
ta, nepaskelbta. Pranešta tik, 
kad jie buvo alsak ngi dėl mir
ties 20,000 žmonių civilinio Is
panijos karo metais.

LONDONAS, Anglija, bal. 
28. — Pranešimai, gaunami iš 
Norvegijos, pasakoja, kad na
ciai mėgino kart kartomis nu
leisti savo kareivių parašiutais 
Norvegijoje,, sąjungininkų ir 
norvegų užnugary.

Bandymų 
nos. Nacių 
tikti vieni 
sušalę, dar 
šovė arba

pasėkos buvo liud- 
parašiutininkai už- 
sužeisti, kiti rasti 
kitus norvegai nu- 

paėmč nelaisvėn.
Bendrai, kaip Stalinui Suomi
joje, taip Hitleriui Norvegijo
je, nepavyko atsiekti jokių žy
mesnių laimėjimų neleidimu 
kariuomenės parašiutais.

Konfiskavo du nacių 
laikraščius

AMSTERDAM, Holandija, 
bal. 28. — Įėjo galion cenzūra 
Holandijoje. Kariuomenės at
stovai konfiskavo du nacių 
laikraščius, šiom’s dienomis 
išleistas Holandijoje patvarky
mas 
bet 
Hų.

draudžia spaudai atakuoti 
kurią iš kariaujančių ša-

Gandhi nedarys ke 
blumų Britanijai

BOMBAY, Indija, bal. 28. — 
Indijos Kongreso vadas, Mo- 
handas Gandhi, savo laikrašty 
Harijan rašo, kad šiuo laiku, 
kai Britanijai tenka vesti mir- 
t nas karas, jis nedarys keblu
mų jai.

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

Anglija, balLONDONAS,
28. — Airijos žemės ūkio mi
nisteris James Ryan ir reik
menų (supply) ministeris Sean 
Lemass antradienį atvyksta į 
Londoną. Airijos pasiuntiniai 
svarstys prekybos su Britani
ja klausimus. Svarstyti preky
bos su Britanija klausimu^ 
šiandie reiškia parupinimą Bri
tanijai įvairių reikmenų, reiš
kia pagalbą jai. Ir nežiūrint 
ką Airijos teroristai veikia, Ai
rijoje aiškesnio pr.tarimo ma
tosi Britanijai, o ne Hitleriui.

Paskendo laivas 
Švedijos pakrašty
STOCKHOLM, Švedija, bal. 

— Pereitą šeštadienį vandeny
se tarp pietų Švedijos ir Da
nijos eksplodavo ir paskendo 
nežinomos šalies apie 3,000 to
nų laivas.

Kinai stumia japo 
nūs atgal

BRUSSELS, Belgija, bal. 28. 
— Švedija yra sekanti ■— kal
ba Belgijos gyventojai, žino
ma, sekanti Hitlerio auka.

Belgų manymu, Hitleris už
puls ąs Švediją kai tik Boteno 
Marėje ledas ištirps. Hitlerio 
tikslas bus paimti Švedijos uo
stą Lulea ir geležies kasyklų 
kontrolę.

Vokiečiams Heks paimti pir
ma Aaland salas, švedai nepa
siduosią, jie kovosią. Kai pa
galiau naciai vpaims Lulea,. jie 
susidurs su sąjungininkais at- 
vykusia’s iš Narviko. Gal būt, 
kad Hitlerio nugarkaulis čia 
sprogs.

Bet kaip su Hitlerio pave- 
jum . pačiai -i Bėlgijai ? ' Kol kas 
jelgai truputį aprimę. Daugu
mos nuomonė yra, kad nacių 
mvazijos pavojus pirmiau 
šia Švedijai, o jau vėliau 
gijai ir Holandijai — gal 
vėliau nei Balkanams.

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
28. — Pereitą šeštadienį Vo
kietijos užsienių reikalų mįn’- 
steris von Ribbentrop padarė 
pranešimą užsienių diploma
tams ir užsienių bei Vokietijos 
spaudos atstovams.

Be to, naciai išleido keletą 
kitų pareiškimų.

Visų tų pareiškimų esmė yra 
tokia: Sąjungin’nkai, britai ir 
franeuzai, jau seniai planavo 
okupuoti Norvegiją. Norvegija 
žinojo sąjungininkų planus, ji 
pritarė if todėl šianden eina 
Vokietijos ir Norvegijos ka
ras.

Suomijos ir Rusijos karo lai
ku sąjungininkai norėjo pasių
sti ekspediciją Suomijon — 
taip pasaulis manė. Bet tai bu
vo klaidinga nuomonė. Tikru
moj sąjungininkai norėjo už
eiti Vokietijai iš šono.

Vokietija okupavo Norvegiją 
balandžio 9 dieną. Bet, sako na
ciai, sąjungininkai jau tris die
nas prieš tai buvo išsiruošę ke
lionėn Norvegijos okupacijos 
sumetimais. Vokiečiai užbėgo 
jiems už akių — užbėgo fįk 
keletą valandų anksčiau. Ir vo- 
kiečiaįyįrodysją visa tai pačių 
sąjungininkų dokumentais, ku
riuos paskelbs spaudoje.

gre- 
Bel- 
dar

Kaltina nacius 1 
melagyste

Mirė žymus Vokieti
jos mokslininkas

— Sekmadienio pranešimas 
Berlyne sako, kad nacių bom
bos užgavo keturis Britanijos 
transporto laivus ir du kreise
rius.

— Vokiečiai stiprina naujas 
pozicijas apie 8 mylias Šiaurė
je nuo Roros, laukdami sustip
rinimų atvykstant.

— Britanija paskelbė, ‘ka<| 
padėtos minos Narviko apylin
kėje ir vandenys į Narviko uo
stą įplaukti arba išplaukti iš 
jo užblokuoti.

Martin rezignavo iš 
automobilių unijos 

vadovybės
DETROIT, Mich., bal. 28. — 

Homer Martin, priklausančios 
Amerikos Darbo Federacijai 
automobilių darbininkų unijos 
prezidentas, rezignavo pereitos 
savaitės gale.' Unija priėmė jo 
rezignaciją šeštadienį.

Irvan Cary automatiškai pa
tapo unijos prezidentu.

Prieš kurį laką automobilių 
darbininkų unija, priklausanti 
C.I.O., paskelbė besiruošianti 
pradėti organizacinį vajų For
do Icomp^nigos j.|rnoų^sę^J).ąbar. 
(oTcj pat vajų- pradėti ketina 
Cary Vadovaujama unija. Tai
gi galima laukti, kad abi auto
mobilių darbininkų unijos vėl 
susikirs, verbuodamos narius 
kiekviena savo organizacijom

Uždare 18 zonų sve
timšalių lėktuvams

ROMA, Italija, bal. 28. — 
Išleistas įsakymas uždraudžia 
svetimų šalių lėktuvams skri
sti aštuoniuolikoje zonų Itali
joj. Tos zonos tai Italijos stra
teginiai punktai — tvirtovės, 
kai

HONG KONG, Kinija, bal. 
28. — Kinų pranešimai perei
tos savaitės gale sako, kad jie, 
kinai, pradėjo ofensyvą prieš 
japonus Shansi provincijoje. 
Kinai atsiėmę jau Lingchwan 
ir Ynagcheng miestus. Japonai 
pasitraukė šiaurės link, palikę 
mūšių laukuose daug užmuštų 
kareivių. Kinai stumia japonus 
'vis tolyn.

Stalinas susirūpinęs

ros

kurie uostai ir Francuzijos 
Italijos pasienio tam tik- 
vietos.

Norvegijos karalius 
vyksiąs Į Angliją
ROMA,. Italija, bal. 28. — 

Gaunami Romoje pranešimai 
sako, kad Norvegijos karalių* 
Haakon ruošiasi apleisti šalį ii 
vykti Britanijos kreiseriu į An
gį ją. Pranešimai nepatvirtin
ti.

bal. 
die-

Įtariamas unijos vir
šininkas rezignavo

NEW YORK, N. Y, bal. 28. 
— George Scalise, 43 metų, 
iki šiol buvo Building Service 
Employes International Union 
prezidentas. Gyveno New Yor- 
ke.

Paskutiniuoju laiku prisai- 
kintieji posčdininkai indai tino 
(apkaltino) jį ėmusį kyšius ir 
nederamai reikalavus pinigų iŠ 
New Yorko viešbučių savinin
kų ir .iš statybos kontrakto- 
rių. i

Ryšium su indaitinimu Sca
lise rezignavo. Jis paleistas iš 
kalėjimo iki teismo, kai užsi
dėjo $40,000 bondsą.

BRUSSELS, Belgija, bal. 28. 
— Belgijoje stiprėja nuomone, 
kad Stalino ir Hitlerio gimi
nystei gresia pavojus.

Stalinas nieko neturi prieš 
Hitlerio karą su sąjunginin
kais vakarų fronte. Ir Norve
gija Stalinui ne kaž’n kaip svar
bi. Ji, mat, randasi už Švedijos 
sienos. Bet Stalinas mato, kad 
Hitleris taikosi įsiveržti Švedl- 
jon. Tai jau Rusijos kaimy
nystėje. Teisybė, Vokietiją ir 
Rusiją skyria Baltijos jura. 
Tačiau Hitleris turi akį už
metęs ant šiaurės Švedijos ir 
Norvegijos, čia jau ir Rusija 
turi akį, čia ir ji yra arčiau 
Švedijos ir Norvegijos. Ir todėl 
suprantamas Stalino rūpestis.

Kad ko, Stalino ir Hitlerio 
bičiuliavimas galįs visai pa
krikti — kalba belgai.

CHICAGO, bal. 28. — Chi
cago je pereitą šeštadienį lan
kėsi Norvegijos pasiuntinys 
Washingtonui. Ryšium su Vo
kietija užsienių reikalų mini- 
sterio von Ribbentropo parc’š- 
kimii, kad Britanija planavusi 
okupuoti Norvegiją, Norvegijos 
pasiuntinys, Wilhelm Morgen- 
stierne, pasakė, kad Ribbentro
po pareiškimas yra grynas me
las.

Vokietijos kaltinimą 
vadina melu

bal. 
rei-

Jau paskandino
537 laivus

28.

Debesuota; tarpais lietus; 
šita, vėsiau naktį; saulė teka 
Š:50 v. r., leidžiasi 7:45 v. v.

Prez. Rooseveltas 
sugrižo Į Wa- 

shingtoną
WASHINGTON, D. C,, 

28. — Paba’gęs aštuonių
nų atostogas Warm Springs 
kurorte, Georgia valstijoje, 
prez. Rooseveltas pereitą šešta
dienį išvyko į Washingtoną.

buvo Wa-Sekmadienį jis jau 
shingtone.

NEW YORK, N. Y., bal.
—■ Apskaičiuojama, kad viso 
iki pereitos savaitės galo per 
34 karo savaites paskandinti 
587 laivai 1,813,795 tonų. Lai
vų nelaimėse žuvo 4,021 as
muo, gi 1,700 pasigendama.

Jungt. Valstijų bom 
bonešiai pasiekia 

Francuziją
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

28.. — Karo ve’ksmai Norvegi
joje parodė, kad lėktuvai lo
šia svarbią rolę mūšiuose. Ma- 
tpmai franeuzai ima įvykius 
Norvegijoj kaipo pamoką, ir 
vis daugiau pastatytų Jungt. 
Valstijose bombonešių atgabe
nama į Francui?ją. Atrodo net, 
kad franeuzai skubinasi juo 
greičiau parsigabenti lėktuvus 
iš Jungt. Valstijų.

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
28. — Heidelberge mirė pro
fesorius Carl Bosch, 65 metų, 
Vokietijos dažų trusto pirmi
ninkas.

Jis išgarsėjo 
lino ir kitokių 
dūktų gamyba.

Jo sintetiniai
koma, padėję kaizerio armijai 
Pasaulinio karo metais dar il
gai lakytis po to, kai sąjun
gininkų 
benimą 
sienių.

sintetinio gaso-
sintetinių pro-

produktai, sa-

blokada sustabdė 
karo reikmenų iš

ga- 
už-

Lewis prašo negrų 
pagalbos

WASHINGTOX, D. C., bal. 
28. — Pereitos savaitės gale 
negrų suvažiavimui Washing- 
tone kalbėjo John Levvis, C.I.O. 
pirmininkas.

Tarp ko kita Lewis atsišau
kė j negrus pakvietimu remti 
Nepartinę Lygą, kuriai jis va
dovauja, ir kooperuoti su Ame
rikos darbininkų judėjimu.

LONDONAS, Anglija, 
28. — Vokietijos užsienių 
kalų ministeris von Ribbentrop 
pereitą šeštadienį paskelbė 
“sensaciją”: esą, sąjungininką1’, 
britai ir franeuzai, ruošėsi už
pulti Norvegiją, taigi Vokieti
ja pasiskub’no jiems už akių 
užbėgti, ir pirmiau išlaipino sa
vo karibomenę Norvegijoje. Už
tikti Norvegijoje dokumentai, 
pasak Ribbentropo, aiškiai įro- 
dą sąjungininkų sąmokslą.

Į Ribbentropo kaltinimą at
sakė Britanijos oro ministeris 
Sir Samuel Hoarc. Jis pareiš
kė, kad tas kaltin’mas yra gry
nas melas.

Vokietijos lėktuvai 
sužalojo du Brita

nijos kreiserius
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

28. — Vokietijos žinių oficia
li agentūra DNB pereitą šešta
dienį paskelbė, kad nacių lėk
tuvai sunkiai sužalojo du Bri
tanijos kreiserius, padegė du 
transporto laivus ir paskandi
no trečią transporto laivą.

Laivas Queen Mary 
Afrikoje

Pašaukė Rusijos at 
stovus i Maskvą iš 

Bulgarijos

CAPETOWN, Pietų Afrika, 
bal. 28. — čia atplaukė didy
sis Britanijos pasažierinis lai
vas Queen Mary.

Queen Mary apledo New 
Yorko uostą kovo 22 d. Kitas 
didelis Britanijos pasažierinis 
laivas, Aquitania, išplaukė iš 
New Yorko į Kanadą kovo 23 
d. žinoma, kad šis laivas jau 
nugabeno į Angliją vieną ka
reivių kontingentą iš Kanados.

BERLYNAS, Vokietija, bal.
28. — Patirta, kad Rusijos pa
siuntinys Bulgarijai M. Lav- 
rentiev ir karinis atašė pulk. 
Bendiktov pareikalauti skubiai Manoma, kad ir Queen Mary
sugrįžti į Maskvą. Abu išvy- yra 
ko namo lėktuvu. transportuoti į karo zonas.

skiriamas kariuomenei

P-nia Rooseveltienė 
paėmė globoti dar 

vieną mergaitę
NEW YORK, N. Y., bal. 28. 

— Prieš kurį laiką buvo pra
nešta, kad p-nia Rooseveltienė, 
prezidento žmona, nusitarė duo
ti finansinę paramą nukentė
jusiam dėl Ispanijos civilnio 
karo Lorenzo Murias, 12 me
tu vaikui, v

Dabar pranešama, kad toki*ą 
pat finansinę globą p-nia Roo
seveltienė teiks nukentėjusiai 
dėl karo lenkei mergaitei, 15- 
kos metų Janinai Dybovvska.

“Naujienų” Pinigų 
Siuntimo Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois
Ofisas atidaręs kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po
piet.
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ŠLIUPTARNIAI
Istorinis romanas iš Amerikos lietusią gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tatp laisvamanių (“Šliuptamių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

Šitą tiesos ir kavas romaną skirią dr. Jonai Šliupai

manas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais,

(Tęsinys) -----
Dažnai tekdavo jam susidur

ti ir su tokiais, kurie tuoj pra
dėdavo aimanuoti, lyg kokiė 
bailiai verkšlenti, kad, girdi, lai
svės nesą, kad ne tiktai kunigai, 
bet ir pati viso krašto valdžią 
draudžianti laisvas, geras kny
gas ir laikraščius skaityti. Ro
kas jiems atsakydavo:

“Hm... kiek yra aukštų sienų, 
iškilusių aukščiau žmogaus gal
vos ir sulaikančių ne tik jo 
žingsnius, bet ir atskiriančių jį 
visą nuo saules spindulių. Nėra, 
tačiau, tokios aukštos sienos, 
kuri valiotų prasiekti žmogaus 
protą ir atskirti jį nuo minties 
laisvės ir galios, negi galėtų su
turėti jo augimą. Ne, mielas 
drauguti. Tokios aukštos ir bai
sios sienos dar nei kunigai, nei 
jokia valdžia neišstatė ir, tikėk 
man, nepastatys. Dvasios spin
duliai viską kiaurai pereina, ir 
jų niekas nesuturės, aukštomis 
sienomis ir plačiais stogais ne- 
užtemdys. Ne! Aukštos sienos 
gali užstoti dienos ir žiburio

šviesą, bet ne žmogaus dvasios 
— proto. Proto spinduliai yrą 
galingesni už pačius saulės spin
dulius, nes jie yra šudeiinesnč, 
aukštesnė jėga, iiegū ta, kurią 
išspinduliuoja degdama saule.”

Dadgelis senų ir jaunų, tur
tingesnių ir biednesnių guosda
vosi Rokui, jog jau nebeturį vil
ties ką nors gero išmokti, prie 
šviesuolių nors truputėlį priar
tėti. Jis tuoj atsakydavo jiems 
šitaip:

“Viltis gali sumažėti, sumen- 
kėti ir, kartais, visai išnykti, 
kaip medžių lapai žiemos me
tu, bet dirva, kurioje ji auga ir 
klesti, pasilieka amžinai. Reikia 
tik įsėti į tą dirvą nors vieną 
šviesų, skaisčiais pasiryžimo 
spinduliais tvykstantį vilties 
grūdelį, ir ji vėl augs — lė- 
niausiai klestės, duodama žmo
gui stiprų norą gyventi, nenu
galimą ryžtingumą dirbti, mo
kytis ir pirmyn žengti. Taip. 
Tikrai. Nes šviesos ir tiesos

NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI 

(su Hickory medžio dūmais) 
Galima valgyti žalius arba 
virtus. Labai tinka dėl už
kandos Tavernoms. Taipgi 
turime venzyto porčepso ir 
batsų. Musų pačiu išdirbi- 

mas.
J U S T I N ’ S 

Food Store 
5519 S. Halsted St. 

Tel. Englewood 9134 
Persikėlėm nuo 10804*6 So. 

Michigan Avenue)

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
akinis su pilna garantija už 
$2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

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

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

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

klabenusi į žmogaus galvos du
ris. Tik reikia jas atidaryti, o 
jie tuoj susivėrs vidun ir ap
švies visas smegenų kerteles. 
Dar daugiau. Ištarpins visas re
liginių prietarų kerpes, kurių 
sėklomis buvo nuo mažens už
sėtos, užkrėstos žmogaus sme
genys. Kartu duos jie atgaivą ir 
tvirtybę protui laisvėti ir sa
varankiai žengti progreso keliu, 
puikiai nušviestu aukščiausių 
dorybių žiburiais.”

Klausydavo jo žmonės, ypač 
jaunuoliai, kurių širdysna liejo
si gražus, mintingi jo žodžiai, 
sakytumei gaivioji ryto rasa ge
bą žieduosna.
rr Dažnai tekdavo, jam jlėl Reli
gijos susiginčyti? Jis nedvejoda
mas, nesivaržydamas kalbėdavo 
šitaip:

“Religija yra žmogaus dva
sios liga, dažniausiai pasireiš
kianti lia’.iucinacijoinis, iliuzijo
mis ir baime to, ko visai nėra.

lius suktų, vyllugingų galvų 
pramanytos pomirtinės kančios. 
Ne. Tūkstantį kartų nė! O jei-, 
gu religinė liga yra išgydomai, 
tai ji turės kada nors išnykti, 
čia, iš tiki’ųją, tik laiko klau
simas. Ir tas laikas jau nebeto
li.”

Jei kas imdavo spyriuotis, 
busią religija esanti amžina, tai 
jis šitaip,atremdavo:

“Niekas nėra amžinas, drau
gui!. Visktis dėvisi, nyksta, kei
čiasi - kuo kitu pavirsta. Štii, 
pavyzdžiui, net pati saule dėvi
si, nyksta, keičiasi. Jie dega. O 
kas dega, tas aukščiau ar vė
liau užgesti — kuo kitu pavirs
ti -— turės.”

—Tai bus labai tamsu, dėdu
le, ar ne? — paklausdavo kas 
nors iš būrio.

—Ir labai šalta, atsakyda
vo Rokas, su plačia šypsena vei
de. — Bet nesibijokite. Saulė 
ne taip greit teužges,, kaip kam 
gali atrodyti. Ji yra 700 kartų 
didesnė už visas planetas, vadi
nasi, visus savo sūnūs ir duk
ras, visą gražią savo šeimą: 
Merkurą, Aušrinę, žemę, Marsą, 
Jupiterį, Saturną, Uraną ir Nep
tūną. Tiesa, saulė dega labai 
smarkiai, jos paviršiuj nuolatos 
eina baisiausi sprogimai, lieps
nos pakyla šimtus tūkstančių 
mylių į erdvę, bet vis dėlto ji 
nesudegs ir neužges per dau
gelį daugelį milijonų metų. Ra
miai galime gyventi, jošMpin- 
duliais stiprintis — ir mokytis, 
kad būtume taip šviesus, kaip 
ir ji pati...” •:

Žmones klausėsi gražių, gilių 
Roko kalbų ir, reikid tiesą pa
sakyti, laisvėje, šviesėjo. Jis gi, 
tarsi matyte mate, kaip gara
vo iš užguitų j ų. galvų-religinis 
kvaitulys. • Ir jis buvo tikras, 
kad jau kartą pradėjęs tas įžū
lūs kvaitulys išgaruoti, išga
ruos, tarsi kamparas, ligi galui, 
o žmonių galvos pasiliks šva
rios, jų sniegenos h laisvos ir 
skaidrios, sakytumei krikštoli- 
nės. Tai matantį t tryško iš jo 
Šir^įes. Jįępspiųgąs^Mžiąągsmas,

tik laisva gdlVa tegali būti ir mažiau tesvąršto, kur jis eina 
mokslo, ir šVlėšos, ir aukščiau- ir ko eina. O todėl jiems ir gy
slų dorybių* sklidina. Taip. Bet venimo galva tėra svetima, šal- 
kajp gali įtilp|i ten mokslas ir 
dvasinė šviesh, jeigu religinės 
tamsybės bči prietakų pelėsiai 
visose smegenų kertėse ir ket*- 
teleše krdši? Kaip?*’*

Giliai jis■' susigalvodavo.
“keikia”, vėl kalbėdavo jis, 

“visų pirmidusia reikia tokių 
dvasios vargšų, tokių proto uba- 
gelią smegenis gehii išskalbti, 
aisvos minties šviėsojė išvelė
ti.., Tik tada tebus vietos tenai 
laisvei ir tiesai. Tik tada... Ir ta
tai padaryti tegalima tiktai su 
laisva-šviečiama knyga. — Ei
siu toliau. Skleisiu tokias kny- 
gas. ’ ' 4

Ir kildavo jis eiti. Bet tirpu- 
tys ir negale nepaleisdavo jo 
kojas, kol jis jas gerai neiš
braukydavo, šviežiu krauju ne- 
sustiprindavo. O jas braukyda
mas, dažnai kalbėdavo:

“Gera yra turėti sveikas ko* 
jas — stiprias iir greitas kojas 
Bet kojos tik žangia, aklai ei 
na, nežinodamos liei kur, nei 
ko. Vienok galvai -^ šviesi gal 
va — žino, kur eina, ko eina 
ir kokių dvasios dorybių ieško. 
A, geriau turėti sveiką, laisvą 
ir šviesią galvą, negu greitas 
kojas. Geriau...”

Palingavęs galvą, valandėlę 
patylėjęs, tardavo:

“() tiek daug yra žmonių, 
kurie gyvenimo tik kojas tema
to ir jų greitumu tesidžiaugia. 
Nerupi, mat, jiems gyvenimo 
galva, negi jos budrumas bei 
žvalumas, Ir progresas. Ne. Jie 
mato, jie žinoįįkąd gyvenimas 
eina, bet mažaį'; begalvoja, dar

vo po Lietuvą plačią, skleisda
mas knygas, šviesą, tiesą ir su

ta, neįdortii, neimponuojanti.”
Išvaręs iš kojų tirpulį, prida- 

vęš joms šiluitius ir jėgų, pa
kildavo eiti’

“O vis tik butą gera”, neiš
kęsdavo nesakęs* “jei sveikatos 
sparnus turėčiau — tuos, su ku
riais aną metą Amerikon paki
lau.., Greičiau visą Lietuvą ap- 
akstyčiaii, apsčiau gerą knygų 

bei šviesos žmonėms nuneš
čiau...”

Bėskūbėdanlas apilsdavo, ap
šildavo. Bet dėl to nesiguosda- 
vo, o tik su pilna šypsena pa
sakydavo :

“Smagu šitas kilnus darbas 
dirbti: laisvąsias-šviečiamąsias 
knygas tarp žmonių skleisti. 
Jautiesi žmogus, lyg tarp dvie
jų karštų, nuoširdžių krūtinių 
buvolum. Taip — knygos ir 
saulės...”

Tik kai jau ligi paskutinųjų 
jis nusigaluodavo, tai tada, lyg 
ir tyčiodamasis iš suklerusio 
savo kūno, pasakydavo:

GALAS

Mieli “Šliuptarnių” Skaitytojai: 
Nuoširdų ačiū tariu visiems, 

<iirie mano “Šliuptarnius” skai
tėte, bet ypatingai tiems, kurie 
aiškais, žodžiu ar per telefoną 

šilto žodžio nepašykštėjote. Tai, 
iš tikrųjų, labai gražu. Vienok 
butų dar gražiau, jeigu Tams
tos padėtumėt man “šliuptar- 
nius” gražia knyga išleisti. O 
tai galite padaryti, užsisakyda
mi knygą iš anksto sau arba sa
vo giminėms čia arba ir Lietu
voj. Knygbs kaina tik du dole
riai. Bus gražiai apdaryta. Pini
gus siųskite: Dr. Margeris, 3325 
So. Halsted St., Chicago, 1111.

Te i . 1ARDS 3148
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, X ik 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
«43 S HALSTED ST

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštad i erų 
4631 So. Ashland Avė 

Tel. YARDS 0994
Aitrad^ Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3658

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

nai išgydoma. Aš tatai puikiai 
žinau, nes ja labai sunkiai šir* 
gali, kankinausi, gydžiausi ir,— 
ačiū laisvoms-šviečiamoms knv- i . vgoms, —- išsigydžiau, pasveikau. 
Šiandien jos nė pėdsako nebėra 
laisvoje, kaip padangių paukš
tis, mano sieloje. Mano siela 
yra švari, skaidri, pulsuojanti 
raudonu laisvės krauju. Nebe- 
slėgia jos sparnų religinių prie
tarų ledai, negi užkerta jai ke

ir gunde jį toliau eiti, daugiau 
laisvųjų-šviečiamųjų knygų tarp 
žmonių paskleisti.

Jis baisiai nenorėjo, jis sta
čiai negalėjo pakęsti, kad geros 
knygos šaltose lentynose gulė
tų, tarp dulkių ir kandžių nuo-

bo joms yra žmonėse, tiek dau^į 
šilumos karštose jų širdyse. Jis 
troško, kad jos tas širdis pa
siektų ir savo kilnia siela sd 
žmonių sielomis amžinai santy
kiuotų.

Ir jis ėjo iš namų į namus, iš 
kaimo į kaimą po visą Lie-

PRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHO^JTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Pėrkant S7«65
5 tonus ar daugiau ........................... i
PETROLEUM CARĖOH COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau ' Tonas ■ '

Sales Tax ekstra.

Kai jau ncpavelkamai pri 
vargdavo silpnos jo kojos ir, 
tarsi, traukte traukdavo jį visą 
arčiau žemės veido, jis apsidai-

atsisėsdavo poilsio. Godžiai žiu 
rėdavo į vasariškos giedros nu-

rėdamasis ritmingu jų siuravi
nių, kalbėdavo sau: v

“Kiek šitose siidrioše varplošė

yra, by lik protas stiprėja ir 
tobulėja. Kas čia tas kūno be
jėgiškumas, kada proto ugnelei 
dar tiek daug aliejaus tebėra, 
kada minties liepsnos dar taip 
aukštai tebekyla?”

O kariais jis taip giliai susi
žavėdavo knygomis ir kilniu 
savo darbu, kad imdavo ir su-

Mrs. A. K. J ARUSZ
______ v PHYSICAL- therapy 

and MIDVVIFE
j 663(1 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:0( 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Trcč. ir Penkt. nuo 
12 iki 5 ir G iki 9 

/ " I v. vak. šeštad. ir
Sekm. pagal sutari

AKIŲ SPECIALISTAI

“Aš— Rokas —laisvųjų-švic 
čiamųjų knygų karalius!”

kad jis taip beprotiškai save 
aukština, eidavo toliau — eida-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jshn F. Eudeikis
SENIAUŠLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

^iMBULANeE,
DIENĄ IR NAK«X^

visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

* •. . '“.v'’’?'-

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—x -i • koplyčios visose

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. 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

Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainps pigiau kaip 

'■ n • pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v 
sutartį.

akys atitaiso

Klausykite Įmūrą radi® programų Antradienio lt šeštadienio ryt-

•u POVILU ŽALTIMIERU

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8
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NARIAI
Chicagos, 
Cicero k
Lietuvių į’#./
Direktorių
Asociacijos

c » ' č •»' '• t ’
• f/įu 7 
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Direktoriai LIETUVIAI
iiiiiaiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiaiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
aiiiiiiiiiiiiiiitaiuiitBiiiiiiiiuaiif

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

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.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadi* 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENK1NS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ix nu< 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. • PROSPECT 6731 
Namų Tel. VIRGIN 1A 242 J

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik 
Phone YARDS

vakaro, 
susitarus.
7299.

Tel. Office \Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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 
elektrikos prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1031 XV. 18th SL, netoli Morgan SL 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
/ LAIKRAŠTIS __

VIENYBE
Svarbus pasaulio jvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašd apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir giha lietuvių reikalus, platina 

mokslą it* kulttirą, kovoja su lietuvių nUiautlihti.
Sykį savaitėje leidžia jdunimui an^lų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių. moterų reikalams “Moterų

Kaina metams $5.00. Lietuvoje Ii* Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarhavitnų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LlTHlIANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyp. N. Y.

. 1 ■ ■ I ■ I—

tiek birtų žmonių galvose pro
to — prinokusio, šviesaus pro
to. A, kaip gausiai blyksėtų ją 
galvos išmintiini — tyresnė; 
skdistesne už patį auksą. A...”

Pakeldavo jis akis į žydriąją 
padangę ir, pataikęs kurį nors 
paskirą debesėlį, sakydavo:

“Atrodo, lyg pasimetęs, pasi
klydęs jis butų, Nebesusivokia, 
khr bėgąs, ko ieškąs. Ne. Jis iš 
prigimties aklas: be šųriionės 
galimybių, be proto didybių. O 
vis dėlto tiek laisvės turi! Tai 
kodėl žmonės, turėdami sąmo
nę, protą ir didžiausius šaltinius 
galimybių, tą sąmonę jautrinti, 
protą ugdyti ir tobulinti, negali 
būti tokie laisvi? Kodėl jie taip 
lengvai leidžia religinių burtų 
kalviams sukaustyti savo dva
sią? Kodėl jie nenori būti lais
vi, kaip yra laisva žemė, kuri 
juto .pešioja Jr mąitina, ir kuri 
IMsvai škėėnda apie 'šaulę? Juk

Antanas M. PHILLIPS
3307 Lituanika Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Gtovehill 0142
1410 Shuth 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

Ji LIULEVIČIŲS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YaRDS 1419

į !• J* ZOLP Phoiie Yards 0781
1646 Wėšt 46th Street f

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanika Avėhue

» • -L-./- * * ‘ ‘ * • !

Yards 1139 
Yatds 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd Placė Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East !Č8th Street Tel. Ptillman 1278

> ALBERT y. PETKUS
4704 So. Westem Avenue .Phone Lafayette 8024

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

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 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

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.

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 3208

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield BJvd.
Cor. Damen. Hemlock 8699

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

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

' Telefonas SEELEY 7338 
Namų telefonas Brunswick 8597

K.P.GUG1S
ADVOKATAS 

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

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

Telefonas YARDS 8818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

ADVOKATAS
7 So. Dearborn

Room 1230
Ofiso tek CENTRAL

Namų Tel.—Hyde Park

St
1824
3395
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CLEVELANDIECIAI ŠAUNIAI PASIRODĖ 
PITTSBURGHO LIETUVIAMS

Buvo Tikra “Dainų Puota”
PITTSBURGH, Pa. — Balau- 

džio 21 d. Jau seniai mes lau
kėm Clevelando atvykstant į 
Pittsburghą, na, ir sulaukėm, 
klausėmės clevelandiečių artis
tų ir artisčių dainų, ir gėrėjo
mės jų gražiais balsais. Vienas 
sale sėdintis dainų mylėtojas, 
kuris buvo atvykęs net iš Van- 
dergrift, Pa., pažiūrėti Clevelan
do, pareiškė man, kad tai jam 
esanti tikra “Dainų puota”.

Clevelandiečiams vakarų ren
gė Pittsburgho Veikėjų Ratelis. 
Koncertas buvo surengtas Lie
tuvių Mokslo Draugystės svetai
nėje. Publikos buvo susirinkę 
gana daug, atsižvelgiant į tai, 
kad tų vakarų buvo ir kitas pa
rengimas, kuris konkuravo 
šiam. Clevelandiečių vakaro pu
blika susidėjo daugumoje iš 
dainų mylėtojų, kurie jau buvo 
pasiilgę rimtesnio koncerto.

Programa Ir Programos 
Dalyviai.

Vakarų atidarė Pittsburgho 
Veikėjų Ratelio pirmininkas, P. 
Dargis, perstatydamas clcvelan- 
diečių plačiai žinomų veikėjų, p. 
J. Jarus, programų vesti. Pro
grama susidėjo iš kvartetų, du
etų ir solo. Dalyviais buvo: Ju
lius Krasnickas — baritonas, 
Sofija Kučinskaite — sopranas, 
Petras Akelis — tenoras, Bro-
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nė Rasiuliute — kontrealto, ir 
Aldona Vilkelienė viena iŠ žy
miausių Clevelando pianisčių. 
Tai tokia buvo clevelandiečių 
štabo sudėtis.

Vakaro programa^ buvo pra
dėtas kvarteto dainomis, Jį su
darė: Krasnickas, Rasiuliute, 
Kučinskaitė ir Akelis, akompa
nuojant p. Vilkelienei. Tai buvo 
ne lik pasirodymas visų atvy
kusių svečių ir viešnių iš Cleve
lando, bet ir susipažinimas su 
Pittsburgho publika. Kvartetas 
tikrai vykusiai išpildė: “Kuo
met Muzika Skamba” — II. P. 
Danks, iš operetes “Paulina”, 
“Saulėleidžio Giesmė” — A. Va
nagaičio, ir “Lėk Sakalėli” - - 
Sasnausko.

Antras numeris buvo tenoro 
solo. Pildė Petras Akelis: “Vi
suomet širdį Skauda” — Alek
sio ir “Ona” — Liaudies daina.

Trečias programos numeris 
duetas — Sofia Kučinskaitė, so
pranas, ir Julius Krasnickas, 
baritonas. Tikrai vykusiai su
dainavo: “Skambančios Stygos”
— Petrausko ir “Nesek Sau Ro
žės” — Paulausko. Kontralto 
Brone Rasiuliute su geriausiu 
pasisekimu sudainavo: “žalioj 
Lankelėj” — J.. Tallat-Kelpša, 
‘‘Kad Galėčiau” — Dirvinskai- 
tės, ir “Klajonės” — čerienės.

Trio — Sofia Kučinskaitė, 
Bronė Rasiuliutė tikrai vykusiai 
išpildė keletu kavalkėlių iš ope
retės “Naštų te”.

Solo soprano — Sofia Kučins
kaitė, išpildė: “Rūpinosi Moti
nėlė” — Tallat-Kelpšos, “Myliu 
Tave” — Kačanausko, ir “My
limas Kraštas” — Sarpaliaus. 
Duetas, Petras Akelis ir Brone 
Rasiuliute sudainavo: “Ar tu ži
nai Mano Broli” ir “Naktis Sva
jonėms • 3a puošta” , - abidv 
Vanagai io Julius jat sn cka’ 
solo sudainavo visų mylimų Pe
trausko “Kalvį” ir “Pavasario 
Šauksmas” — De Leone.

Paskui ir vėl trio — Kučins
kaitė, Rasiuliute ir Akelis su
dainavo liaudies dainų, “Kaip 
Aš Turėjau Kaime Mergelę” ir 
“Spaudos Baliaus Valsų”—Ban
ko.

Koncertas buvo pradėtas su 
kvartetu, ir su kvartetu buvo 
užbaigtas, sudainuojant: “Link
smai Kiekvienai” — Šimkaus, 
“Aš pasisėjau Rutytėlę” — liau
dies dainų ir “Vakarinė Daina”
— Šimkaus.

Kaip matote, programa buvo 
turininga ir štt skoniu viskas 
prirehgta. Artistai tinkamai pri
sirengė ir mdsų kai kurie Pitts
burgho koncertų rengėjai galė
tų daug, daug ko pasimokyti iš 
clevelandiečių.

Dainininkai daugel kartų pu
blikos buvo iššaukti po keletu 
kartų ir atsitikimais net neno
rėjo su dainininkais skirtis. Ro
dos, nenusibostų, kad jie dai
nuotų it dainuotų.

“Atlaikė”.
žihoma musų Clevelando sve

čiai nesigailėjo ir patenkino pu
blikų. Kai kurie net stebėjosi 
kaip jie gali ir atlaikyti tiek 
daug dainuodami — bet atlaikė.

Vienų dalykų negalima pra
leisti nepastebėjus — tai musų 
kai kurių pittsburghiečių neper
geriausias užsilaikymas. Tas, ži
noma, mums garbės nedaro, jei 
mes ne visi mokame tinkamai 
užsilaikyti ir trukdom tiems, 
kurie dainose yra įsigilinę.

Clevelandiečiai svečiai nors 
oficialiai buvo Pittsburghe ap
sistoję, pas SLA vice-preziden- 
tų Mažuknų, bet tuja proga ap
lankė savo pažįstamus ir^gimi- 

,nes. Matomai, kad tarpe Pitts- 
'burgho ir Clevelando lietuvių
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NApJĮEKU-ACME TNenhoto
DĖS MOINES, IA. — Fręd Wolcott, kuris laimėjo bėginių su kliuvinėmis-

yra ne tik viešo veikimo ryšių, kaipo Cleyeląnde.
bet ir šeimyninių. Duokim sau sužinoti ar p-lė Kučinskaite 
Petras Akelis viešėjo pas Pet- p. Vilkelienę turi ar ne savo gi-
raičius, Jarai pas Maceikius, o susirinkimo

4 V. • i v * ’ ’

Pa., gimus ir augus. Reiškia, 
jie visi turėjo giminių ir pažįs
tamų. Julius Krasnickas turbut 
ir Pittsburghe yra tiek žinomas

i Atsakymas V. J. Količienei
Nunįeryj 90, trečiam pusla-
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vykusį SLA 40 kuopos susirin
kimų ir delegatų į Seimų rinki
mų. Pirmiausia Količienė apkal
tina mane, kaipo kuopos pir
mininkų, buk aš pagal “kokį 
ten savo paprotį” pavėlavau vi
sų valandų, štai čia tai ir yra 
tik vienas taškas teisybės. Del 
tam tikros priežasties buvo su
vėluota 20 minučių, o ne visą 
valandų.

Toliau Količienė sako, kad 
kaip tik pirmininkas atėjo ir 
perėmė vesti susirinkimų, tai iš 
gražaus susirinkimo pasidarė 

Uičinskaitė su,.Dėl SLA 40-os kuopos :
minių Pittsburghe. Kaipd artis
tes, tai jos ir nepaažiau yfa ži
nomos ir mėgiamos pįttsbųr- 
giečių kaip ir kiti svečiai ir .vieš
uos iš Clevęlan<|o.

nieko panašaus nebuvo. Toliau, 
Količienė sako kad pirmininkas 
neleido perskaityti Centro pra
nešimų delegatų rinkimo klau
simu. Tas neliesa, jis buvo per-

O dabar jau Količienė prieina 
prie vice-pirmininko, buk jis‘ • v' y | pi Ik/ Y .1 Vv Į71J 11111 1 111 JvUj A714IX J 1 *

■ Naujienų” tilpo p. Količie- griebė pildyti balotus tiems na-
S. Bakanas nes aprašymas apie bal. 7 d. į- riams, kurie negali patys para-
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Buvę Pasielgta 
“De^'okrat’škai”

SLA 40 kp. susirinkime ba 
iandzio 7 d. buvo paduotas įne- 

(širias kur b .vo reikalaujamą, 
Pildomoji Taryba n j 

baustų Susivienijimo šm izikus. 
kurie prisidengę “SLA Gerovės 
Komiteto” vardu, pranašauja 
musų organizacijai mirtį. Bet 
prieš tų įnešimų tubjau susida
rė bendras frontas iš sandarie- 
čių ir komunacių. Pirmiausiai, 
J. V., sandariečių darbuotojas, 
pareiškė kad tame nereikia nie- 

•ko daryti, tegul šmeižia vieni 
antrus. A. V.’ui buvo nurodyta, 
kad tai ne “vieni antrus šmei
žia”, bet SLA., ir tokie šmeiži
kai turėtų būti nubausti. Žiop- 
liausiai pasirodė tai F. R., taip 
vadinamų “kairiųjų” žmogus, 
kuris dažnai save skaito visokių 
parlamentarinių taisyklių žino
vu, ir J. B., kuris viskų aiškina 
iš komunistiško “demokratijos” 
taškaregio.

Vienas tvirtino, prisi’aikyda- 
mas “parlamentarinių taisyk
lių”, kad Bač’uno — Laukaičio 
šmeižikų komitetas, pranašau 
damas SLA mirtį, kuopų neuž
gauna ir nesu reikalo apie tai 
ir kalbėti — mat jam SLA ma
žai apeina, tik kuopa. Reiškia, 
iš to didelio žinojimo visokių 
taisyklių jisai užmiršo tokį pa
prastų dalykų, kad kuopa ir yra 
dalis to paties SLA. Jei prana
šaujama mirtis SLA., tai tuomi 
pranašaujama mirtis ir musų 
kuopai.

O J. B. mums išaiškino, kad 
reikalauti nubausti šmeižikus 
tai nedemokratiškas pasielgi
mas. žinoma, kad “neprasižen
gus prieš demokratiją”, tai rei
kalavimas kad butų nubausti 
šmeižikai buvo atidėtas vieno 
ar dviejų balsų didžiuma. Dau
guma susilaikė nuo balsavimo. 
Matomai negalėjo ~ susigaudyti 
demokratijos klausime.

Na, tai ir žinok žmogus ko
kia ta jų demokratija, jei ne
galima šmeižikų nubausti.

šyti. Taip, atsirado nemokančių 
rašyti, ir vienas priėjo prie vi
ce-pirmininko, kad jam parašy
tų, bet p. Količienė sušuko, kad 
vice-pirmininkas neturi autori
teto rašyti, ir pirmininkas pa
stebėjo vice-pirm. dėl ramumo, 
sustok, ir jis sustojo. Količienė 
pasitraukė stalų, atsisėdo prie 
durų, ir tarė “eikit čia, mes pa
rašysim”. Tada iš narių paste
bėjo, kad ji negali pildyti balo
tų, kadangi jįf yra nominuota į 
Seimo delegatus. Ar tai jau čia 
triukšmas?

Toliau seka Količienės apra
šymas apie kokius ten “pavy
duolių komitetus”. Man, kuopos 
pirmininkui toks komitetas ne
buvo žinomas. O toliau, kaip 
Količienė rašo apie pavyduolių 
komiteto iniciatores ir balsų 
skaitytojų komisijų, buk jie ir 
balsus skaitė ir stiklus daužė, 
tai nonsensas. O apie balotų už
griebimų, tai jie nebuvo už
griebti, bet buvo priduoti iždi
ninkui atsargai ir geresniam pa
sitikėjimui.

Taigi, p. Količienė gal tams
tai atrodo labai kilnus dalykas 
išeiti į spaudų ir žeminančiai 
kitus niekinti, nuo pirmininko 
iki komisijų. Bet kyla abejonės 
kokiais sumetimais tas daroma 
ir kokio tikslo siekiama. Neuž
tenka taip neteisingai aprašyti 
kuopos susirinkimų, bet tuoin 
pačiu sykiu užkabinėjanti asme
nys ir perstatomi neblaivais, 
kurie “prie stikliukų reikalus 
riša”. Tas tai jau perdaug.

—K. Šinkūnas,
SLA 40 kp. pirmininkas

Pittsburghietiškos 
Pastabos



NAUJIENOS, Cnicago, m. Pirmai!., balandžio 29, 1940

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

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

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

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

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams ..................  $8.00
Pusei metų ___ _____________4.00
Trims mėnesiams__________ 2.00
Dviem mėnesiams ________ 1.50
Vienam mėnesiui _______   '.75

Chicagoj per išsiuntinėto jus:
Viena kopija _____________ 3c
Savaitei .....________________  18c
Mėnesiui .... .....................  75

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

Metams ............... 1------------- $5.00
Pusei metu ..........J.............. 2.75
Trims mėnesiams ............_  1.50
Dviem mėnesiams _______ 1.00
Vienam mėnesiui_____________  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams -------------------------  $8.00
Pusei metų ......  4.00
Trims mėnesiams____ __  2.50
Pinigus reikia siųsti pa$to Money

Orderiu kartu su užsakymu.

“Iš anapus sienos
—V————-— --- "

(Musų specialaus korespępdpnto Lietuvoje)

LIETUVOS 
ŽINIOS

VILNIUS. — Nesenai Vil-

Ribbentropo blefas
Pereitą penktadienį Vokietijos užsienių reikalų mi- 

nisteris, Joachim von Ribbentrop, pranešė spaudos at
stovams ir užsienių diplomatams, kad jisai atidengs ko
kių tai labai svarbių slaptybę, kuri “supurtys pasaulį”. 
Po šito sensacingo pareiškimo, sekančių dienų, Ribben- 
tropas pasakė susirinkusiems įvairių šalių atstovams, 
kad Vokietija rado dokumentus, įrodančius, jogei Ang
lija planavo pagrobti Noryegijų dar prieš naciams įsi
veržiant į tų neutralių šalį. Tariamus dokumentus nacių 
ministeris parodė atspausdintus storoje “baltoje knygo
je”.

šituo budu Berlynas bando pateisinti Vpkieįbįjos ag
resijų Skandinavijoje. Bet jo argumentai yra nevykę. 
Jeigu tie neva dokumentai kuriuos naciai sakosi užtikę 
Norvegijoje, ir butų tikri, tai Hitlerio srpurtp jje vis- 
tiek nepateisina. Nes juk naciai įsiveržė Norvegijon pir
ma, negu jie buvo patyrę apie tariamų Anglijos sųmpks? 
lų. Iš to aišku, kad vokiečių invazija buvo įvykinta ne
atsižvelgiant į tai, kų Anglija planavo arba neplanavo.

Be to, naciai įsiveržė ne tiktai į Norvegijų, bet ir į 
Danijų. O apie Danijų nė Ribbentropas negali parodyti 
jokių pateisinančių “dokumentų”.

VERGIJA BLOGIAU, 
NEGU KARAS 

______________________ f ■

Karas yra bąisųs daiktas, nęs 
jisai ęaikįna žjnppių gyvastis ij? 
turtą. Bet civįlizųotąm žmogui 
yra brapgespių dalykų, negu 
gyvastis ir turtas. Jisai nesigai
li pąaųkofi savo gyvastį, kuo
met reikia ginti nuo pavojaus 
savo ŽĮpępą ir vaidus. Tikru
moje |ąi ne tiktai žmogus, bpt 
ir ląpkipis žvėris įrąnginą są
vo vaįkps labiąu, segą sąyp gy
vastį.

Kultūringas žmoguj atiduoda 
savo gyvastį už savo namų sau
gumą ir už savo krašto nepri
klausomybę. O kįlpespięji žmo
nės, idealistai, pasiaukoja dėl 
idėjos, dėl mokslo,_dėl visuo
menės, dėl geresnės žmonijos 
ateities. Be šitokio pasiaukoji
mo nebūtų buvę pažangos 
moksle, nebūtų buvę nė vienos 
revoliucijos prieš despotiškas 
valdžias, nebūtų buvus iškovo
ta laisvė.

Taigi tie, kurie sako, kad ka
ras yra blogiausias už viską da
lykas, daro stambią klaidą. Jie 
nesižino ką šneką. Tokia mintis 
yra ne tiktai ne socialis tiška 
(pats K. Marksas savo laiku 
agitąyo už Vakarų Europos ką
rą prieš carišką Rusiją!), peį 
perą ir pą^apgj. Ji yrą prietaras. 
kuępie£ nącjai. pžppęjp Norvę- 
gį}ą? |ąį nę sępįąli^tai atsisakė 
ją ginti, bet krašto jšdąyikąi —- 
“penktoji kolunma”, susidedan
ti iš Hitlerio ir Stalino agentų.

šiąncĮipn pripš piįlįępps žmo
nių Eurępojp ątoyį šį|a§ kausi
mas, ir kiekvienas, kurįs pori 
suprasti šių dienų pasaulio įvy
kius, privalo jame kaip reikiant 
susiorijentųotj. ■'Jai reikia yffa- 
pngąį dpmęį<pą|inio socializ
mo salininkams, Jdirie galvoją 
apie geresnį žmonijos santykių 
sp|y^rĮ<ynią ateityje, ąpię t.ei- 
singėsnę ekomnninę ir sociali-

savo ĮĮkimų.”
Visai teisingai šitą koip-or- ( 

gano pasaką “Keleivis” vac|ipą 1 
tuščiais žpdžiais, nurodydąipąs 1 
į Lenkijos likiipą.

“Jpk Lenkiją”, sakų jįsąi, 
'■turėjo pasirašiusi su Sovie
tais panašią sutartį, o ar tąį 
apsąpgojo ją nuo užpuoli
mo? Nę! Kaip tik lephPs U?“ 
puplę Vokietija, ąpt jų ppplę 
ir pątys Sovietai!” 
te dSF Fyškęsųįs

gali būti Suomija, ši demokra
tinė valstybė turėjo ne vieną, 
bet tris sutartis su bolševikais: 
tąjį^os iy draugiškume 
nepupjimo sptąrtį iy apgresįjps 
pasmerkimo sųtąrtp Ypač pa
staroji buvo reikšminga. Joje 
buvo pasakyta, kad agresorius 
yra tas, kuris jėga įsiveržia į 
kįtos šalies teritoriją, ir kad 
toks smurto žygis pe^ąli būti 
pateisįptąs nei pasienio inciden
tais, nei ekonominiais, nei po
litiniais, nei strateginiais sume
timais.

Tačiau sovietų Rusija į Suo
mijos teritoriją įsiveržė! Ir šitą 
savo žygį ji teisino kaip tik tais 
motyvais, kurie aukščiaus pa
minėtoje sutartyje buvp ątmes- 
ti!! Maskva sugalvoję ^pašie
pk) ippįdentą”, prasimąpydama, 
buk sppmjąi iš kanuopų šaudę 
i bpįšęyįkų kareivius pąšienyje. 
Jį skelbėsi einanti “įąyaduoti” 
Sppmįjps lįąpdi nuP politipč^ 
prieąpaudps, įr šituo tikslų ųet 
pagimdė Kųųsineųo “liaudies 
vyriausybę”, kupiną įųfc lau
kianti Suomijos liaudis,, ištie
susi rankas. Pagaliau, ĄĮąskvą 
teisino savo .banditišką, ąktą 
tuo, kad Lėnįųgradas esąs pa
vojuje slrątpgįpių atžvilgių iš 
Suomijos pųseą.

{p po viso, šįtę ųiųsų kpmu- 
nistai nesisa^ijųatjją sąlyti, kaj

Sakykite, kas gi gali pąnorė-Ąhapus sienos... Kurios? Mesi I
čia Lietuvoje apie tai garsiai ti kjtpr keltis, svęfųr keliauti 
nekalbame. Pagaliau, abp labų, p 
abu tokie, šiandien ąpie vieną 
iš “apąpus tos sienos”. Kitp 
kart gal apie kitą, žinonia, tik 
pašnabždomis, negarsiai, tik sa
vų tarpe... Pąbar ir sienos gir
di! Sienos girdi, ąsijąi tyli, bu
liai bHjąųja ir pįktos valios žmq- 
nėą dienos 4rąsiąį ir lais
vai plačioje gątvėje jąpčįasi... O 
pieš čja Lįeįpvpjp sąyp valsty
bės peptfąlpmą sąųgpjame ir 
nenorime su savais kaimynais 
ne tik pyktis, bet ir jų savimei
lę pakeisti, o jus tenai gyveną 
ąnapųs Atlapto vąnd.enypo, yi- 
sąi ka^ kjta! \

Jus galite ip drįstate vieną ki
tą žodį atvirąi ir garsiai paša-, 
kyli! Jus neturite, “anapus sie
nos”! Jus neturite “ąnapus sie
nos”, kur tūkstančiai ginkluo
tų vyrų dieną paktį bU(b> ?Sur 
pįįlžinai tankai naktimis įšliau
žia, kur prožektorių šviesos pa
slaptingai veikia, kur pamokyti 
šunes žmonių pėdas seka, kur 
visa erdve paraku pakvipusi...

Ir vistiek, vistiek ir iš tos 
“anapus sienos” žinios čia pas 
mus ateina. Prasiveržia, pra
sprūsta ir kartais jas iš tos “ą- 
napus sienos” gyvas žmogus a t-

savas gimtas kraštas apleisti? 
Dėl ko? Kapi?

Kokiais sumetimais jiems iš 
tenais keltis? Tąutiniais?

—Tai leiskite mums čia pą§į- 
liktį, tik sjeną tą foliąp pastu- 
jplėsite, pps jpsp žerpp pigti, jus 
teig jgs tpšpjps turite, np 
tąi ^mępėjpis ąpgyvenfęę, pieš 
norime čia pasilipti, |įk / ^ą¥Q 
sįęng toĮiąų gą$tųirĮėĮdtę Į

Tąip žipones kąlbą!
Taip įmonės nęrįl
Bet tų žpiopių norų, jų troš

kimų niekas pepaiso, nįelčą^ n.e- 
kląuso!

Koks šimtas tųkstąpčįų žpię- 
nių kasdien dėl savo likimo dre
bą! §ąko, eina derybos, sako 
buk pasiūlyta tuos gyveptojus 
įš “anapus sienos” į šią pusę 
sienos pasiimti! Įr tųęm.et, tup-

Vilniaus Univer- 
Drąųgiją, kurios 
stiprėti Vilniaus 
Draugija patvir- 
Vplykų pradeda 
nariais bus bai-

Kai dėl Ribbentropo paskelbtų dokumentų tikrumo, 
tai faktai čia irgi neparemia nacių ministerio tvirtini- 
ųių. Ribbentropas sako, kad kai kurie tų slaptų Anglijos 
valdžios dokumentų buvę surasti pas anglų divizijos šta
bo karįninkus, suimtus Norvegijoje. Bet kas gi gali ti
kėti, kad armijos karininkai, kurie yrą $iųųčiąmi į įpu,-? 
šių lauką, nešiosis ^kįšemuje svarbias sįąpįąs yąĮ§tyL.ės 
popieras? Antra vertus,- Anglijos valdžia' pareiškė, kad 
jokių divizijos štabo narių vokiečiai nėra suėmę Norve
gijoje ir kad tokių anglų karininkų yisai ųębuvb p.eį 
tose vietose, kur įvyko njušiai su vokiečiais.

Jeigu anglai butų rengęsi dar pirmiaus, negu na
ciai, įsiveržti Norvegijon, tai jie butų turėję paruoštą 
šitam tikslui kariuomenę. O tuo tarpu įvykiai NorvęgL 
joje nuo balandžio 9 d., kuomet Hitlerio ginkluotos jė
gos staiga pagrobė Oslo ir kitus Norvegijos uostus, aiš
kiai liudija, kad Anglija buvo užklupta visai nepąsiruoT 
šusi karo žygiams Norvegijoje. Per pirmąsias dvi sąyąi- 
tes po nacių įsiveržimo anglai nesuspėjo pasiųsti į tą 
Skandinavijos šalį nei lauko artilerijos, nei priešlęįjtųr 
vinių kanuolių, nekalbant jau apie lėktuvus. Anglų ką- 
reivių bųriai, kurie nuvyko Norvegijon pąįėti nerve? 
gams gintis nuo įsiveržusių nacių, buvo visai pĮepkąį 
apginkluoti.

Aišku taip pat, kad Ribbentropas meluoja įr apie 
Norvegijos valdžią, sakydamas, kad ji kartu dariusi 
sąmokslą” su anglais prieš Vokietiją. Jeigu ji butų to
kiame sąmoksle dalyvavusi, tai ji butų pirmiąusįa apsi
saugojusi nuo galimos atakos iš Vokietijos pusės, tųp 
gi tarpu visos aplinkybės rodo, kad Norvegijos vąldžią 
nebuvo priėmusi net paprasčiausių apsaųgę,s prįenąpųių, 
taip kad naciai galėjo įeiti į Norvegiją, hęveįk nesutik
dami pasipriešinimo.

žodžių, ta Ribbentropo “sensaciją” yra grybas b|Q(- 
fąs, ir dargi labai pigios rųšies. Jį labą} panaši į tą buų? 
bują, kurį Ęerlynas prieš keletą sąvą}cių frųyp išpųtęs 
prieš Jungtines Valstijas, kaltindamąs pre^ųĮęųtą Ęppsę- 
veltą ir Amerikos ambasadorius Pąryžiųjp ir Į$įnęį@W 
sukursčius Vakarų demokrątijas į kąrą prįpš Vekietiją, 
Tuos kaltinimus naciai irgi rėmė “dokųipęptąįs”, —- ųg? 
va surastais Varšuvos diplomatiniuose ąr^yyupse.

Nacių propągąųdos metodai yrą nųsidęyeję.

Gandhi nenori padėti Hitlerini
Neramumai Indijoje buvo iki šiol yįepge

Anglijęs keblumų dabartiniame kare. Jeigu šioje milži? 
niškoje britų kolonijoje kiltų pilietinis karas, tai Angli
ja ne tiktai negalėtų gauti iš jos jokios pagalys kovai' 
prieš Hitlerį, bet dar turėtų siųsti į Indį ją stiprią ka
riuomenę palaikyti tvąrką. ' ' / ' '

Šitą Anglijos susirūpinimą dabar žymią} spmažįųs 
pareiškimas, kurį garsusis Indijos nacipnaiistų vadas 
Mahatma Gandhi paskelbė savo laikraštyje. Jisai sąkQ 
visai neturįs noro “daryti kliūtis britams, ypąč £}ąfaąr&

Vįenas laikrašįis, Lųrjs re
mia Am, Social-Demokratinės 
Fgdęrąpjjps pųsjsįatyjną, šitąįp 
išreiškia sayp pąžyalgą į 
tinį Europos karą:

“Kaipo socialdemokratai, 
mes esame ištikijpi sąvo tra
dicijai ir neapkenčiame karo. 
Ęet yra blogesnių dalykų, 
pęgp karas, būtent — vergi
ją. Tpdėl šį? karas, kurį pra
dėję jįj||ppi$ su tikslu užval
dyti pąsapjį, turi eiti iki ga
lo. Vispkips taikęs derybos 
sp pącjų režįipu, kol jį.sąį nė- 
rą parblokš tas? nereikštų nie
ko kito, kajp visišką dėmę-

§}o$ apsaugotos, jcįgp tik jęs 
butų pasirasiusiąę Maskva 
pepuolimo sutartį | Įš kp jįe no
ri pasityčioti: iš sąyęs, ąr iš 
Stalino “taikos orbitas”?

SPAUDOS LAISVg 
ANGLIJOJE

^jpios skaudžios, širdį verian- 
pįps, skausmus žadinančios ir 
)<artu sukeliančios norą padėti, 
apba bePt viltis ateiti rodo, kad 
ir tenaj “apąpus sienos” žmo
nės tikisi kovoje laimėsią, nes 
jie dąr gyvi ir dar veikia, arba 
jąc? kurie gyyi liko dar tiki... Iš
tįsus šiiplmečius, ilgus amžius 
tepąi “ąnapus sienos” lietuvių 
sodybose sava gimta kalba 
ąkąmbėjo, dąinos kaimuose ai
dėjo. Nei niaskolių carai, nei 
bajprų pkųpąciją, nei vokiečių 
žandarai tos Itąlbos užgniaužti 
negalėję, nžf Mainos ‘ uždraus-

dėl sįepų, jos ąmžiams bus iš
rištos !

Lietuvių tautos instinktas sa
kyte sąkę, kad tokie mąjnai bu
tų savo tautai tikra žala pada
lytą 1

Juk ir tenai musų žemė, lie
tuvių brolių amžiais gyvenamą. 
Tai ar negeriau tuos plotus, tą 
žemės gabalą Lietuvai atiduo
ti.

O pagaliau, kaip gi tokia sie
na daroma, kam ta tuščią, bp 
žmonių žemes juosta tiesiama? 
Juk lietuviu tauta nėra tokia 
skaitlinga, kad daugiau kaip 
šimto milijonų tautą drįstų ka
da nors pulti?

Nejaugi norima taip atsirube- 
žiuoti, kad net paukštis iš “ana
pus sienos” pralėkti negalėtų? 
Kur dingo tie lakus Šukiai apip 
tautų broliavimąsi, apie tautų 
bendradarbiavimą, apie tąutų 
laisvą apsisprendimą ?

Bet sakykite, kas dabar gali 
drąsiai, atvirai šituos klausimus 
iškelti, iškelsi klausimus tiems,

laįkraš- 
yra pa-

Viename Šveicarijos 
tyje (“Volksstimme”) 
duota ištrauka iš kalbos, kurią 
kovo 13 ,d. pąąąkė pąrląinente 
neprikĮąps.ępĮųj ų įąrĮpppĮų ąĮ-' 
stovas, Jphn MąpQpyerp- ji 
tente teip?

“PftteFlitejp y ą f 4 Į p j p 
(pb^mberĮąipę kąhįpptp) yrą 
pąrįų, kuriuos aš įąikąu ppę- 
fęsįęnaljąis karę kurstyto, 
jais. Mąsepįaį aš girdėjau 
kąĮbąnt, Į<ą4 ĮlPP.as Wipstpp 
Phnrphill .teteFHteiP $ayp 
yietpje pe gą|o (Įžįąygiąsi. Ji- 
sąi, kaip Įppkyklipįp ąipžiąps 

zyją po yjąą krąš- 
. I? H yiepę gąjp į kitą. O jąpi 

te mptąi ir jįsąį tįkiąi 
tetell M jteii ypn pą^įry- 

ppr ąfeįpąpčiys
15 fltfhb pgy^H gavo 
pamgąs Ęąndoiphui
3Fte V&toFHP Pliyerui. Tai 
Liks čnjpgys? kurto taikos 
ipein yjekte n^apidyįy, yp§ 
jisai ppiųri mtesite ųnp- 

ftPto toto
Jmi toteife mito
4 topynte? teFP togąą ęre, 
bpintoto to gF^pato^ yĮ- 

hite
pjtppąs kpyps If teFP 
lyję. .šįtįę loipyes $įąp4je 
ippąų toto m
tęks pąi teyto? teip 
bpi m topine $ Vtetoto 
jos?'

• šita kalba (tertoą toFinyto 
gėdijai ^nereikėtų drebėti dėl dagi yra daug netikęs) hnyp 

--------------- į....................... .....................

^isękięs taikęs derybos

Am^ių ąmžiąis tepai lietuvis 
vargų vargą vargo, su savo li
kimų susiprato, savų tautos bū
dą bruožų, savo savybių neiš
sižadėjo! Tvįi'tai, kaip šimta- 
pieįis ąžuolas giliai J žemę šak- 
pis įleidęs laikėsi. Jokie veja}, 
jokios audros jo nepalaužė! Gy
venimo vėtrų blaškomas, žie
mos pūgų supamas jisai savp 
sodyboje tūnojo, durnas durno
jo ir gyvas iki šiai dienai išli
ko!

Ir štai dabar, šiuo metu, ka-

kąj tas sodybas jam teksiu ap
leisti ir nežinia kur teksiu nes-

mę Europoje.”
Kas ppitarią fašizmui, taip 

taiką su fašizpiu, žinęiną, ltora 
bąįąi. Bet žipępių piąsprps to 
šizmąs reiškią vergiją, kąip ru
do padėtis Italijoje, Vokietijoje 
Įr tose šalyse, Hm’įas faštew 
pagrobė.

"TAIKOS ORBITA"
I^ųsišldąį ĮjppjįiRisfąį Wiep- 

|ijfl Įjp įlįtipri, klirįs ųžpųpĮp 
Pfjfjįja ir Norvegiją, bet šįtąą 

šąljs — kaip jgs>, 
girdi, turėjo pejšipipljtigps vai- 
4,oypę. IIri)oJf.ljiio kopjunącią 
«F$?W FBŠp:

jei š*efįjj& ir 
Njpyypgija, pyupj spfepjųjpsį 
(? - Reį.) ppt .spyįft, 

ipifp imipiip: 
sis® w hepdpąs apsisynhpo 
spirtis; jpi josio*} botų įėjo; 
Sips t®jtes orbiton (1 — “N,>? 

|ąi šiandien nebūtų 
^Norvegija karo teriojama ir

kad yisu pasieniu “anapus sie- 
nęs?? busianti dešimties kilome
trų pločio juosta be gyventojų 
sudaryta, dykuma paversta, žole 
ąpžpldinta, nes tai esą reikalin,- 
gą saugumo spipetimais loji sie.- 
pų dyka Įjądąryįį.

Visi gyyenįpjąį |?uk busią iš 
tenai ĮŠkeJtį, tel^ją j to111 s savas 
sodybas ąplpįstį jr kįtur keltis! 
Kup? Mtoteč lltokp tikro negalį 
pasąkyL1

Viepį uturiuoja, kacį 
Si 1^13 gyventojais
pąsjk^jstą, kttfcs Šiįntas lukštam-

i kita Puse Sienoj 
pęrkpĮją!.:.

jėga viską spręsti, bet tik fizi
ne pajėga nulemti?! Suomiai iš
drįso tai pasakyti! Jų likimas 
mums jau žinomas! Jie savo 
krauju nušlakštytą tuščią že
mę, be žmonių kitiems užlei
džia! Užleidžia lik todėl, kad 
fizinės pajėgos persvara kitoje 
pusėje pasiliko, nors moraliai, 
protiniai jie teisus ir teisingi!

Suomių tautos sūnus bėga iš 
tų vietovių, kurios atitenka ki
tiems! Iš “anapus sienos” pasier 
nio gyventojai dabar neramias 
valandas gyvena. Jų likimas be 
jų atsiklaūsimo rišamas! Sako, 
karo strategijos sumetimai rei
kalai! te reikalauja, kad siena 
turi eiti būtinai lenai, kur da7 
bar ji yra nužymėta ir tie pa
tys sippętipiai reikalauja, kai} 
Repais dešįiptics kįĮometrų 
sipnio ^pnoje pebufų jokių

niuje įsisteigė 
ąįtęto Bičiulių 
tikslas padėti 
pĮjivprsitętųi. 
|iptą jr nuo 
veikti. Dr-jos
gusieji V. D. Universitetą Kau
ne arba Vilniuje, nario mokes
nis tik 10 litų metams; nariai 
Rėmėjai gą|į būti visi, kas tam 
tjRąĮui paaukos di^espę suma 
arba pasižądėą mokėti ilgesnį 
laiką pądįfĮįptą mokesnį. Nariai 
rėmėjai bus pagerbti ypatin
gais atžymėsimais. Iš Draugi
jas Ipšų bus palaikomi Univer
sitetą Vilniuje rūmai, rempn- 
įppjąpii freskai ir stengiamasi 
Universitetą padaryti tuo, |<ųo 
jis yptųvai skirtas būtį, bu-' 
tępt vyriausiuoju šviesos židi
nių, šviečiančiu visai Lietuvai 
if atsispindinčiu plačiaUsiame 
pasaulyje.

KAŲNAf>.—Paskutiniais me
tais ypatingai pasireiškę nenor
malumai darbo jėgos paskir
stymo ir sunaudojimo srityse, 
dėl ko atsirado jėgų stoka svar
biausioje musų tautos ūkio sri
tyje — žemės ūkyje ir tęs dar
bo jėgos perteklius miestuose, 
paskatino vyriausybę išleisti 
darbo rikiavimo įstatymą, ku
rio projektas jau yra paruoš
tas. Darbo rikiavimo įstatymu 
hęrima sudaryti pagrindą dar
bo ir tautos energijos tikslin
go sunaudojimo sistemai su
kurti. Yra numatyta skirstyti 
darbo jėgą, derinti darbus, 
kreipti prieauglį į amatus ir 
profesijas, organizuoti darbo 
jėgos pertekliui viešuosius dar
bus, ir rūpintis tikslingu mo
terų darbo jėgos sunaudojimu. 
Pirmoj eilėj numatoma sustab
dyti kaimo darbininkų plauki
mą į mipsįus, grąžinti į kai
mus tinkamus žemės ūkio dar
bui ir nereikalingus miestuose 
darbininkus, suvaržyti mies
tiečiams sapjdylįs iš kąimd tar
naites ir syki ant yisųopieį pa
daryti gąlą įpiestųęse tpbežy-

“luępiųj”, įĮiinkgnt ip jups į 
jiems pąkclįamų ir ątatipkamą

nimo darbo taikau sezoniniams 
ūkio dafbųms, pieįioracijos, 
miškų aįželc|ipĮmo, ĮseĮįų tiesi
mo, sodybų pagražinimo, ak- 
ipepų nuo laukų pnį<iiųo ir kt. 
dapbąpĮS* Lendrę išsįląvinimo

pa- 
gy-

nių laįįųi, kųęrųęt; jiems tąi yrą gyvenimo ąp mirgės 

kacį Hitlerio pergalė butų įrą-?pandhi .sugraRtįi, 
gąjštjjįgg. js Indijai.

IIP ®tąį pąsąkytą ątslovų bu? 
tje, hęĮt įf ą|spąąądįnta ncprir 
kfąuąęn|ipčią ęr^ąpe, ir valdžią 
pęiįąrp tąų| ‘iąikfąščiui mažiau?

kįįąčįų -r? PP) ji draudė, nej 
jį kPHfMfevp.

P AnglĮjp kftF^Pja- Net lais? 
yęj> kuri yra ne-
ąUąlį šąlįą, piktos ata?

ppįęą yąl^įą yargiai butą 
ąpąądoję Ir vis’
gį pp>ąį ĮĮpprįkląn§pphečių at? 
ąlęvąs Mąpfįpy.en) ppipato skir- 
tiypę tarpe dępiękrątįpės Ang? 
Jijps Įr liĮflprĮ$kQ» Ypkietijos. 
Tokju pppiątąpčią (nenorinčių 
matyt) žmonių yra visur.

. . .. .< .... . - . A

ppį jį draudė, ne j

PčĮ kę tąip cįąroma?
Nesųprąsį! Ljctųvą drąugiųga 

valstybė ir tos dRbgy^l^s ląj- 
dųį Įųrįpp ppt svetipips arini- 
jqs įgĮijps!

Vokietiją? Juk su ja nežąda- 
mą bąnaųti, juĮc taip pat drau
gystėje gyvpnąpia!

Nepasitikiipa 1
Negi amžiais tauta nuo taur 

tęs, yą^tybė puo yąlstybes ge- 
jeįįdpSj pliėno, cemento sienoipis 
atsjrpbiažiąyę gyvens!

Sa|<ykitę? įai nejau visai neliT 
kima į tautų brolystę, į jų Įąią- 
yą apsisprendimą?

^akykite, kur dingo l«nnmps- 
tų trpčjpję iptcrnącippaĮo galy-

Sąkykįte, Lpr dipgo tikėjimas 
į Pg^jbię risypĮįuęiją?

W 4h?gp viltys 
sukųrtį įš Bųrppps vippą bep- 
(|rą federątyvę pespubliką? Kur 
dįngo tikęjįipąs, kad žmogus 
r.inpguį yil|ĮP nębusįąs?

(Ęuą daugiąų)

kaip pialinįpkų, kulfųr|echni- 
kų, stąlybps dešipiįininl ir kt. 
jau (įąbąr stinga, ppnjrgį, no

 

rima sudaryti tokią sišįemą, 

 

kur fįarbP jegęs judėjimą^ ga- 
ir 

tvarkomas taip, kąip tę reika
laują Lįelpvos bendrieji kraš
to interesai.

KAUNA^. — prieą Vejykaš; 
Didž. Ketyirtadįcnio yąkarc,

Garsinkites “N-nose”

ko (įicjelė traukinių nelaimė. 
Greitasis traukinys, važiuoda
mas nesustodamas iš Vilniaus i 
Kaupą, įvąžiavo į stotyje ma
nevruojantį darbipį traukįnį. 
Susidūrime vienas keleivis bu
vo užmuštas, 32 sunkiau ar • • , t « • * * • » •*
lepgviau sužeisti, Jų yągpnai 
sutriuškinti ir abiplu Įękoinoly- 
vai aplaužyti. Nelaimės išliktie
ji skubioj pągalboę traukiniais 
buvo nugąfjepti į Vilniaus ligp- 
pmes. jr čią ąpjp pusė, PPFriŠps 
ir suteikus pirmąją pagalbą, iš 
ligoninės Išėjo, o iš likusiųjų 
17 sužeistųjų du yra sųpkiąi su
žeisti, o visi kiti gerai jaučiasi 
ir tįknna, kąį greit pagis. 
Smarkiai nukentėjo vienas gar
vežio kūrikas ir vienas mašinis
tas gavę aštrų nery y sukrėti
mą. Nelaimės priežastis kilpsi 
dėl sugedusio semaforo. Tą die
ną buvusi lijundra visas vicląs 
buvo aptraukusi ledu, tad ir vi
si kiti sigpalai neveikę. Nelai
mės priežastys atidžiai tiriamus 
toliau.

f
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MENO ŽINIOS
Tvarko MIKAS ŠILEIKIS
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Tarptautinė Vandens 
Dažų Paroda

Praeitą ketvirtądienį Art In
stitute atsidarė tarptautinė 
vandens dažais pieštų paveik
slų paroda. Ji truks ligi gegu
žės 26 d.

Pirmąją prekiją ($6Q0) lai
mėjo George Grosz už vieto
vaizdį, pavadintą “Cape God

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems ui ie- 
mas nustatytas kainas

TONŠiLAI'.' Išėmimas tonsilų ir, 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, gazų antiseptikais ir chirur
go patąrpayirnu. ?4 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams ........... $15
UŽAUGUSIEMS ................... $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsąy priežiūroje, 
turinčią puikiaį išlavintą pągel- 
bininkų stabą. Prieš viską yra 
ligonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL 

35 South Hoyrie Avehue 
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir na|ctį 
SpELEY' 4700. *“ '

S A BERGMAN

Cor. 63rd and Justine
BERGMAN’S PAVASARIO 

IŠPARDAVIMAS
malevi), Hienų popieriaus ir langų geldų. 
Ateikite 1' didžiąja krautuvę prie Justine 
gatvės kampo tr gaukit*! dykai sienų 
popieriaus pavyzdinį ’ktiygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvasis Budžcto pla
nu. 10 savaičių piokėlis. Ateikite. ir pa
klauskit smulkmenų.“

Sienų popierių nutpniuoją dykai 
PRISTATYMAS DYKAI

Ksn-A-Bee vidaus Žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėm maleva.
KaH-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega- 
niOsioilis balta |r 13 Bpal. Ess-A-Bee 4 
valandų varidsas gerai dėvisi ir ncsic.ė- 
mCJa' 'baltai' vandeny. <E O C

GALIONAS .............. ............. ' I
Popierių yalykllę arba H. R. H. no 0e 
Atdaru antradieniais, ketvirtai!. ’ ir Sėftta- 

dieniuis iki 1| P. M.
Tel. PROSIJECT’ 3110

• •• • * • » • • - » • -

No. 12.” Grąžus Cape Cod pa
jūrio vaizdas. Qtqsz yra kilę^ 
iš Vokietijos. Dėl kraštutiniu 
modernizmo dailėje, Hitleriu 
valdžia jį išvijo iš savo kraš
to, kaip ir daugelį kitų jo ko
legų. Dabar jis gyvena Doug- 
laston, Loųg JąJand, N. Y. Yra 
Amerikos pįlįetią. pe to Grosz 
yra gabus sątyrįlęąs^ turi gerą 
skonį ir suprąųta šių dienų 
žmonių gyvenimą- Atvykęs į 
šį kraštą jau spėjo pagarsėti 
ir yra laimėjęs eilę didelių 
premijų.

Antroji premija ($400) teko 
taipjau new yorkiečiui Regi- 
nąld Mąrs|ų ųž Jcųripį “Sųįnr 
mer in New Yqrk”. PąvęiĘslp 
jis vaizduoja pazuųjantį juo
delį ant namo stogo vasaros 
metu.

Ąbų pręiųjjuotus pąveiks|ųs 
nupirko pręmįjų dayėjąi-

R. tylarsfi £imė Paryžiuje 
1898 m. iš ąjpęrįkięčių tėvų. 
Mokslus ėjo Amerikoje. Jis 
yra pasižymėjęs piešimu figū
rų judesių. Jis sugebi koge- 
riausia atvaizduoti bėgančius 
gyvulius, einančius žmgnęs be 
mažiausio sųpkiųnp ir be įta
rimo dirbtinumu.

Trys galerijos užimtos spe- 
cialėms —užprašytoms— solo 
parodoms, atseit: Rąiney Bęn- 
ųe|t, Ącjolf Dęhn ir PauĮ Klęe. 
Pastarasis yrą šveięarijos mo
dernistas. Rainey Bcnnett ilgą 
laiką gyvenęs Gentralinėje ir 
Rytų Vęoezųclpje. Jią yra gi
męs 1907 p|. Jo |<urinįųs payp- 
dai paskolino Nplęon Rocke- 
feller. Adolf Deliu taipjau rea
listas, gamtos vaizdų piešėjas.

Bendrai iniant paroda, kaip 
ir paprastai, labai įdomi, gera 
ir, gal būt, daug geresnė negu 
rudeninės visos Aiųerikos

aliejaus dažų parodos kiek
vieną lapkričio nąėnęšį įvyks
ta toj pačipj yiętoj. Gausingu 
s^aičiųpi eksponatų užsie
niams atstovauja vokiečiai? 
prancūzai ir austrai.

Vlaminck Quest 
Galerijoj

yiąmincįę yra prąncuzų-bęl- 
gų gąrąųs dailininkas. Quęst 
gąjepją, 81Q N. Mięhįgąp avė., 
rodo jo kurinius. Dgijiųii^ąą 
gyvena Paryžiuje.

Carson, piyje Rodo 
Wyeth’o Tapybą r s j * •

Carson, Pįrie, Sppįt Cgmpa- 
ny departamentinė krautuvė 
dabąr rodo jaunojo Wyeth’o 
ąĮįęjįnės tapybos Maine pajū
rio viętpvaizpžimj. šįs jaunuo
lis yra labai gabus viętgyąĮzd- 
žių piešėjas. Jo tėvas taipjau 
buvo dailininkas. Verta pa- 
mųtyti-

★
Theodore Glass

I}rą|<e yįpšbiilyjp dar galimą 
pamatyti Thepęlore Glass’o Re
liginius kurinius, pieštus van
dens dažais.

Leger Katharme
Kuh GąĮęrijoj

540 N. Michigan avė. (Diana 
Cpuj't) rūmuose kukli Kątha- 
rine Kuh meno galeriją ati
darė naują parpdą, atsieit: 
prancūzų niodernisto Leger 
(ištark Ręžpj) pješiųių, van
dens dažų ir kitų mažesnių 
eksponatų.

Lietuvio Lorskio 
Parodą

letuvos
Ą1ASĘVA — “Pravda” strai

psnyje ‘^Lietuva Šiandien*’ ra
šo, jog netrukus sueis pusė me
tų, kai buvo pąsirąšytą ąųtar
tis apie perdavimą Lietuvai 
Vilniaus srities ir apie tarpu
savio pagalboj tpikįmg. Faksai 
pąrodę, kad buvo be pąjjrin- 
do visi įtarinėjimai ir gandai, 
kuriais buvo siekiama įbaugin? 
ti lietuviai tariamais “toli sie
kiančiais”, “tamsiais” Sovietų
Sąjungos planais Lietuyps at
žvilgių. Baltijos valstybės, jų 
tarpe ir Lietuva, esančios ge
resnėje padėtyje, negu Skan
dinavijos valstybės. Jos kiek 
ipažiąu tpnųkepįčjųęįps nųp 
dąbąrtįnio karP Lietuvos pa
dėtis, atrodė, busianti kiek blo
gesnė negu Skaindinaviįos 
yąlstybių, nęs Lietuvos preky
boje pipnpjp yįptpje §tp.yėjpsi 
ĄngĮiją, p dą|>ar su Angįija 
Lietuvos prekyba sumažėjusi 
ligi nulio. Vis dėlto Lietuvos 
padėtis 1940 meh| pradžjos 
prekypoję pa^irpdžių^į tgerpsr 
pė, negu Švedų ir noj'vęgų pre
kybos su anglais padėtis. Tai 
esą galima paaiškinti tuo, kad 
Lietuvoje nęrą nepųgaliinų 
kliūčių. Sutartimi su §SSR Lie
tuvos prekių ipaipąi pądidėję 
hęyeik dvįgųbąi. Taip pąt pa
didėję mainai su Vokietija.

BRIDGEPORt" ROOFING ANE> 
SttEET METAL CO.

3216 S. Halsted St. VICtary 4965 
Stoguą, riąas, s|ogląngjąs iy 

sienų ąRmušįp^.
Taisome bet ką. Atąaujinarne pet 

ką. Darbas užtikrintas.’ Pilnai ' 
apdraustas.

b -.......................................  m.

. ■ - - t .... |M.

PAULINA
RUSSIAN-TURĘISJI ĘĄTHS
■' ATLANKYKlT SVEIKATOS PIRTĮ

Pirtis naujau pertaisyta *su akmenų krosnim, čia gausite Elektros
Trytmęptųs. tHtrą Vio|ęt SųnshĮne ir Infra Red Light Radiations.

A. F. CZESNA, Sąvininkas
1657 W. 45th St. kamp. So. Paulina Street
Moterims Sįeredomis — phųne ĘQŲLEyĄR£) 45^2

•ni.ijr.i >/t> ■■■■ s.is m

Tretyakov meno galerija, 
673 N. Michigap avė-, rodo 
pętuvpj gįipusip skujplprįąųs 
Boris Lovpt-horski’o kurinįuą.

Jane Ą44ąms 
Ątjnjiiinjąs 
Hull House

Atminimui garsios visuome
nes veikėjos, Jane Addams, 
praeitą penktadienį pradėta 
pardavinėti |O-ccnliniai kra- 
sos žepkjplįąi, išleisti jos pa
gerbimui. Be to liuli Ilpųse 
sukako 50 metų nuo dienos 
įsikūrimo, kur velionė Jaųe 
Addams praleido savo gyve
nimą bp(jirb(lajną šipj įstąigpj 
ir teikdama pagalbą ųeturtių- 
gienis žmonėms. Atminimo 
cęJebrąęĮjos truks visą njpnesį. 
yra suruošta ir meno pąrpda 
Repcdict galerijoj. JšsįątyM 
visi velionės portretai, piešti 
įvairių dailininkų. Yra ir kito
kių doĮęųmeptąrių daiktų pa
ruoštu šiai specialiai pąfędąi. 
JJę tp, įąiu tikropiis dippomis 
bus paskaitos, ekskursijos ir 
t. t.

KAUNAS. — šiomis dienomis 
Dotnuvos Selekcijos Stotis ga
vo laišką iš vienos Amerikoje 
ąsąnčios Tyrimo Įstąigos, kų- 
riapie pašomą, kąd Pųlnuvps 
Selekcijos Stoties sojos 
pupelių veislė, vadinama -Dot
nuvos Geltonsėkliai”, yra pati 
ankstyviausią, kokią jie kada 
yrą turėję, be tp, lą^aų gerai 
(derantį. Tad. įrųerikiečiai ppa- 
šo Dotnuvos Selekcijos Stotį 
prisiųsti jiems tos pupų veis
les didesnius kiekius ir klau
sią, ar Lietuva negąlį tų pu
pelių pkspartihoti. Kįek anks
čiau Dotnuvos Sel. Stotis pa
našų laišką gąvp iš Ceptrąlipė$ 
Tyrimo Įstaigos per Prancūzi
jos kąro ministeriją. Laišką 
prąšorną sųtejkfi įaugįąu 
apie Dotnuvos Selekcijos Sto
ties linų veisles “Dotnuvos II- 
gunėliai II” ir “Vaižgantas”. 
Minėtus lipų 'veįslęs duodančios 
ąpkšfos kPkybės pluoštą, pasi
žyminčios stiprumu ir ęsąnčios 
labai atsparios rūdims.

Padangėje
KAUNAS —- Susisiekimo pri- 

nisterija paruošė galutiną au
tostrados Kaunas-Vilnius pla
ną. .Ministrų taryboj tuojau ftųs 
apsvąrs|ytą žejpps nųsąYįpįmo 
klausimai ir seimui priėmus, 
bus pradptą ątąlybą, kurios da
lis bus atlikta ūkio budu, o da
lis atiduota statyti iš varžyti- 
nių.

PIRKIT NAIJJ^ 
Chrysler arba P)yiųąutb

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

BALZEKA3 MOTOR SALES 
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

a-? h®? 1 rišpp?

Turtas - . . - . $4,500,000.00
Atsargos fondas virš 5325,000.00

—

|)ą|)ąr j’į Pą-
dptąs Pinigus. Pųotfąųi Pasko
las Ant Namų 1 iki ?0 mt.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT

4192 ARCHER* AVENUE

LOAN ASSOCIATIONofChicago
JUSTIN lyiACKI^VVICH, yrės.

Yąl. 9 ikf įį/ser.'{į i\| 12
Sub. 9 8 vąk.

jęl. Vilnia 1141

j Laikas Malevoti!
U Daleiškite mums ‘ pągpįbe|i jurps pagražinti
■ jūsų namą. Mes turime pilną pasirinkimą
■ namų rhalevoą, varni'šių, šelakų'įr sienoms
■ popi-erų.

DYKAI Patarimas Del Dekoracijų.
DYKAI Pastatymą? visoj Cliįcagdi 

ę SAM HELMAN
M SERVICE WITH Ą SMILE
m 1411 S. Halsted Streęt Tel- Canąl 5063 S

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale 
4707 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 0014

Tel CICERO 5306 ‘ '

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
fSkj stipriausi

FOX IIEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gčrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE

MOVING
Perkraustom forniėius. pianus ir 
visokius rakandus bet Storus. 
Vežam į fermas ir kitus miestus 
Žėrria kaina. Musų Darbas ga
rantuotas.’ Taipgi pristatėm an
glis i visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.

Šaukit Tel. VICTOKY 0066
• I «>/. • » I ♦ » I t >

• FOTOGRAFAS

STATOME NAUJUS

NAMUS
S. TAIPGI TAISOME SENUS. 
} LENGVOMS IŠLYGOMS 
nokėsit už savo namą.

MURINTOS ARKA
PAKEPINAME ]
ą Mokėdami kaip
• Pirm ae<u duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas- APSKAIČIAVIMAS DIF*f

B. SHUKIS
4131 SO. FRAN

____________ Tetetoai ĮMfA

KLAUSYKIME

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPEįOT 4050

Išrado Taft 
Atminimui

* ‘ '• * . - t J- H ... -z. .

Šiandien 11 vai. ryto Art In
stitute įvyks pagerbimui gar
saus skiilptoriąus Lorado Taft 
jp metų sukakties peremp- 
hijos. Albin Pplasek, vyriau
sias skulptūros fakulteto na
rys, uždės vainiką ant Tafto 
garsios lųapnųrp skųlptųyp^, 
yąręhi “Spiįtųde pf tjie SpuĮ”.

Lorado Taft miręs prieš tris 
metus, bet jo garbei kaipo 
niokslįninkp, lektoriaus ir 
skuiptgHuųHy^^j0?
ąmžįnąi- JU bpyp mokytojas 
Art Institute meno mokykloje 
nuo 1886 iki 1906 metų. Ilgus 
lųetųs skąitytdąyo > pąskąitąs 
Fųller|on SąĮpje npmoĮ<aĮpąį. 
Visų bųyp mėgiamas prplc- 
gentas. ’

VILNIUS. — Ministrų Tary
ba nustatė, kad nuo šių metų 
rugsėjo 1 d. ąusląbdyli Vytapį- 
to D. Uniyer^įtptp Kąpųp GąPk 
tos ir l^latcmątįkps fakųlteįo 
veikimą ir nustatė, kad nuo 
tos dienos, pradės veikti Vil
niaus Universitete Gamtos Ma- ... • . . ..... ... 
temątikgs j'akujtctąs ęu pią(p- 
malikpj?, fį^ikps jp biųĮogijps 
skyriais. Kauno V. D. Universi
teto Technikos fakultete bus 
sustiprinti chemijos mokslai, 
kad fakultetas galėtų paruošti 
chemikų, inžinierių, galinčių 
dirbti praktiškai. Ryšiuin su 
Gapitos-Matcrąąlikos fakulteto 
pįfį^jiĮiUĮ VilĮiipn, aįvyĮiO į 
Yijpįų prof. K. SĮėžeyičiųs fa
kulteto perkėlimui paruošti ir 
Observatorijai perimti.

Pa^ąjtą
Sekantį Įcetyįętpidįppį. gpgM- 

Žės 2 įd. (6:30 vai. vak.j Art 
Ipstįtute, Fullertpn hall, įvyks 
kita iš eilės įdomi paskaita 
apie meną teiną: Velascįuęs”. 
Skaitys H. p.ąrker. Ižapga ne
mokama.

KLAIPĖDA.—Klaipėdos kra
šte ir kitose Prūsų pietuyos 
dąjysę dki Šio) t|HY9 
ąpįe 8,0Q0 iš Ljptųvps kįlusjų 
darbininkų, dirbusių fabrikuos 
se ir prie laukų darbų, žymio
ji dalis šių darbininkų pąskų- 
įipią Įąikų rup pąsi fĮokpjpęi)- 
tąis grįžti į. pietųvą. To ma
sinio grįžimo priežastys esan
čios pasunkėjęs pragyvenimas, 
maisto ir kt. rpikmęnų nedą- 
tęklįusi, pęįpfėjįm&ę gąlimybės 
yąikus leiąti į lįetųyiškąą ip°” 
kyklas, įvairus suvaržymai, 
Įąįkrašėių įš U.etyyos negavi
mas, rąjdip ĮcLąųsytis cjrąudimas 
ir tp. Vien tik už radjo klau
symą daug lietuvių jau . sėdi 
Klaipėdos, Tilžės ir Rągąinės 
kąįėJįpup^e.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

PETER SUPENT
Atidarė pautą vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus priva
žiavimas, graži vieta piknikams. 
660Q W. inth St., Worth, Iii.

---- "SVEIKATOS KLINIKAS
TONSIĘUS $13.50
PRABUVIMĄS $cn fin
tUUDONGySLIŲ s,6E rtn 
Išėmimas ir Ligon. faw«W 
REUMATIZMAS $6 f|f| 
Greita Pagelba ....... ■ W
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija $1.00
DOUGLAS PARK pOSPITAL 
1900 S. Kedzle' Avė. Chicago . • t - > •

Sopjiie

ąrcus
RYTINE RADIO

v'aEanBa
— iš stoties

. * k. » » *• »

W.G.E
Išgirsit vėliausias žinias, 
mužiką Ir klius' (domius 

“ pranešimus. ‘
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JANE ADDAMS STAMP 0N SALE IN 
BELL HOUSE GALLERY

FREE SPEECH 0R 
GAG RULE

600 Children 
In Chorus For 
Music Week

A chorus of 600 children 
the Civic Orchestra of Chicago will 
launch the Chicago observances of 
National-Music Week in Orchestra 
Hall, Sunday afternoon, May 5. 
The concert of folksongs and songs 
of classical composers will mark 
the 27th festival of the Civic Music 
Association of Chicago.

The children in the chorus come 
from settlements, community cen- 
ters and orphanages in the city. 
From 
given 
tions 
tion.
Marx E. Oberndofer.

The association was founded in 
1913 and is supported by contrubu- 
tions from the public.

Frederick Stock, eonduetor of the 
Chicago Symphony Orchestra, is 
honorary president of the associa
tion. Other officers are Henry B. 
Vanzwoll, president; G. T. Hell- 
muth and Mrs. Frederic W. Upham, 
vice-president;
secretary; Edwin S., Fetcher, treas- 
urer, and Werra Schuette, executi- 
ve secretary.

and

5 to 15 years of age, they are 
year-round chorai instruc- 

from the civic music associa- 
The chorus is conducted by

—r--------------

Andy Puplis 
Goes To Proviso 
To Coriąuer Jinx

Priscilla Carver,

Jane Addams—the grand lady of, 
Chicago’s West Side—came back 
vividly in memory Friday (she can 
never be forgotten in the Polk- 
Halsted district). The United States 
Post Office Department officially 
honored her vvith a commemora- 
tive stamp marking the 5Oth anni- 
versary of Hull House, the vvork 
she founded an pusued until her 
death.

In Hull House the memory of 
Jane Addams is ever living, būt 
the staff vvorkors, most of vvhom 
remember her in life, are trying to 
make the 50th anniversary cele-

apponted postmistress of
House Station on Aug.

one of the exhibit cases is

she 
the 
10,

an

bration a special time for honor- 
ing the memory of the world-fa- 
mous sočiai worker.

In the Benedict art galleries staff- 
jnen were busying themselves to
day hanging pietures and placing 
exhibits that were so personai to 
Jane Addams that they make her 
presence almost real.

Among these objects—pietures of 
her. pietures of her friends, scenes 
of her activities, personai accounts 
and ledgers, personai memoranda 
in her handwriting—the sale of the 
new Jane Addams commemorative 
stamp will take place Friday. A 
special substation of the Popt Of- 
ficė will be sėt up in the room to 
accommodate collectors interested 
in the new 10-cent stamp.

There aren’t many persons who 
know that Miss Addams was one? 
a postmistress. Būt aged, brown 
nevvspaper dippings tell how 
was 
Hull 
1897.

In
account book shovving Hull House 

ifinances for 1889-’91 the first of 
three years of its existence. It is 
vvritten in her handvvriting and 
signed “Jane Addams, accountant”.

This book is a history of life at 
Hull House during those first years. 
A volume of figures, it is also a 
very human doeument of expcrien- 
ces, joys, heartaches.

In the spring of 1890 and in the 
winter of 1890-’91 Miss Addams 
held her first “college extension 
course”, according to the financial 
record. Such entries as $12.60 for 
an encyclopedia. $1.68 for Shakc- 
špeare and $2 for a platform tell 
the story. It was a successful cou
rse, costing $157 for its operation 
ahd ending with a balance of 
$12.95.

Because of her generosity and 
aid to the poor Miss Addams’ name 
vvent around the wor)d. It is for 
the humanitarian that the special 
postai stamp is being issuęd.

The World at a Glance
Dr. E. G. Punkay

Throwing a Monkey Wrench ... The Logan-Walter bill is aimed 
Throwing a monkey wrench into 

the administrative machinery of 
the federal government—that will 
be the effect of the Logan-Walter 
bill already passed by the House 
and now before the 
This bill, supposedly arising out of 
the theory that ours is a govern
ment of checks and balance. really 
springs from the desire of anti-New 
Dealers to hamstring the enforce- 
ment of legislation they dislike būt 
are unable to repeal.

If the Logan-Walter bill becomes 
law, the enemies of the New Deal 
will have accomplished their best 
day’s work since 1933. For they 
can then šit back, drink good li- 
ouor, and smilingly watch the 
Roosevelt reform agencies slowly 
būt sūrely get ’ smothered under a 
mountain of litigation. For that 
measure will make this a govern
ment, not of laws as it cląims to do, 
būt a government of lawyers. Then, 
of course, he with the longest purse 
will win; so that the rich defendant 
will kili off the poor plaintiff in 
a new Marathon of legal endurance. 
And against the Girdlers and the 
Hopsons the little fellow, whether 
worker or investor, won’t have a 
ghost of a chance.

For under the Logan-Walter bill 
“No rule or regulation, 
unimportant, could be 
administrative body 
public hearing ... Any 
gulation would be at 
to review in the courts in a suit 
for a declaratory judgement, and 
even though it were upheld in the 
courts, the šame ąuestion could be 
raised again in other types of suits 
against 
Boards 
within 
and to 
action, or failure 
officer or employee of that agen- 
cy could 
appealed 
board to

chiefly at the Security Exchange 
Commission (SEC), and even more 
at the Wagner Act and the 
ai Labor Relations Board, 
to enforce that law. That

Nation- 
set up 

act, ac- 
U. S. Senate.! cording to Chief Justice Hughes, 

“establishes standards to vvhich the 
board mušt conform. There mušt 
be complaint, notice, and hearing. 
The board mušt receive evidence 
and make findings... The order 
of the board is subject to revievv 
by the designated court, and only 
when sustained by the court may 
the order be enforced. Upon that 
revievv all questions of the. juris- 
dietion of the board and the regu- 
larity of its proceedings, all ques- 
tions of constitutional right or sta- 
tutory authority are open to exam- 
ination by the court. We construe 
the procedūrai revisions as afford- 
ing adequate opportunity to secure 
judicial proteetion a / inst arbitra- 
ry action,” concludes the eminent 
Chief Justice. Supporiting this sta- 
tement of Hughes is the fact that 
the Supreme Court has upheld the 
vast majority of the decisions of 
the National Labor Relations Board 
that have beenM appealed to that 
august tribūnai.

by
May 

to about any official, organization, 
or institution in this country, so 
long as we have due regard for the 
truth of o.ur statements and for the 
decency of our language?. Such a 
right is free speech, which may be 
extended to include both the spo- 
ken and vvritten vvord. For the vvrit
ten word and symbol are merely 
an extension of speech, vvhether 
they appear in book, magazinę, 
nevvspaper, or on billboard or. 
screen.

Free speech (freedom of expres- 
sion), vvhich the founding fathers 
thought so important that they gave 
it a constitutional guarantee, and 
vvhich many far-seeing men consi- 
der the core of republican govern
ment or the demoeratie way of 
life, has never been attained in 
some nations, has recently been 
abolished in some nations, and is 
now sęriously threatened in štili 
others. Though many of us Ameri- 
?an^ fondly believe that everybody 
in this country enjoys the consti
tutional right of free speech, a lit
tle refleetion will bring to mind 
numerous instances of the deniai of 
free speech among our ovvn fellovv'- 
countrymen.

The most brazen and svveeping 
deniais of freedom of expression 
in America were the Espionage and 
Sedition acts of the World War, 
these tyrant spavvn of a vvar’s wild 
hyste’/a. Under those despotic acts 
nearly 2,000 men and vvomen, in- 
cluding Eugene V. Debs, Victor L. 
Eerger, and William D. Hayvvood, 
were sent to prison for terms rang- 
ing up to tvventy years merely be
cause these people dared criticize 
vvar. Yet Lincoln, Webster, t__
Lovvell, today high in America’s 
Hall of Fame, freely and safely cri-, 
ticized the Mexican vvar.

The Espionage. and Sedition acts, Follovving tradition, 
'tyrant vveapons of a war-mad ad- may Andy in line for the 
ministration, imposečf a maximum pėtic diiectorship. 
penalty of $10,000 fine and twenty DOUBLE IN BASKETBALL 
years imprisonment upon anyone į J
who interfered with the operation 
of the draft, 
of į,..__ ____ ____ , ________ _
the making of loans by the Uni- Į and Pilney’s predėcėssors all tu- 
ted States; uttered, printed, vvrote tored freshman football during their 
or 
fane, 
guage about the form of govern
ment of the United States, 
constitution, the armed forces, or 
uniform; issued language intended 
to bring them into “contempt. 
scorn, contunmely, or disrepute”; 
discouraged produetion of vvar ne- 
cessities; or taught, defended, or 
suggested the doing of any of these 
things.

(To be Continued)

Andy Puplis, former Harrison 
Tech and Notre Dame star, has an 
even more engrossing task than 
cracking stubborn lines as he as- 
sumes head football coaching duties 
at Proviso High School this Spring.

Puplis, an all-city back at Harri
son through 1934, and later an All- 
American ąuarterback at Notre 
Dame, will have to, beat a ten-year 
iinx at the suburban, school. Already 
five head grid coaches have been 
eliminated during that period.

If history at Proviso repeats ,it- 
self, Andy may not lašt long as 
football coach, būt in turn—become 
athletic director.

And here’s the story.
MOVĖ UP AS DIRECTORS?

Of the five coaches who preceded 
Andy, three of them became 
Ietie 
sent

ath- 
pre-directors, and one is the 

sports head at Proviso! 
W. Remley, chieftain at 
was grid coach iri 1935. He

pre-
sent, 
succeeded Lou Simmer, who reign- 
ed from 1931 through 1934. Tebby 
Thiebert was coach in 1930. When 
Remley bovved out in ’35, to assume 
his present post, F. S. Hatley held 
the job for two years, followed by 
Chuck Kassell, vvho departed lašt 
Wintėr.

Meanvvhile, Thiebert and Slim- 
mer, after leaving the grid post, be
came athletic directors, follovving 
lack of unusual (success. So Notre 
Dame’s Pilney has a’ problem. If he 

and turns out teams likę he did for two 
! years at Crystal Lake, vvhere he 
won two straight championships, he 
may keep his head football job. 

ą bad season 
ath-

Along in 1935 a Chicgaoan who 
had learned vvhat to expect from 
a bouncing bąli by practicing ag- 
ainst the vvall of St. Ignatius High 
School tose to prominence on the 
handball floor. Although billed as 
a darkhorse in the pational tour- 
nament, he went through unbeaten. 
He’s beeri doing that ever since in 
nailonai, statė and city competition 
and lašt Saturday, again repfesent- 
ing the Lake Shore A. C., he won 
his sixth straight United States 
Championship at Detroit vvithout 
even losing a game. Now he’s get- 
ting a little tired of the lack of 
suitable opposition and is toying 
with an idea of forsaking the simon- 
pure so that he can be matched 
against erstvvhile King Banuet.

“I’d do it in a minute if the offer 
were right, būt of course I’d want 
a guar^ntee,” Platak said upon his 
return to Chicago after his latest 
conųuest. “Būt if I could pick up 
$5,000 in a hurry, why not? It 
vvould probably be a good thing 
for the amateur handball field if 
I got out.”

There is little question of the 
drawing power of a Banuet-Platak 
battle. The former retired unbeaten 
His string of consecutive handball 
titles has since been doubled 
Platak. Both have the eyes, 
hands, the poundage needed 
stamina, the timing and the 
verness, vvhich are Platak’s recipe 
for toplift handballing.

5,000,000 Play Sport

ath-Incidentally, all five of the 
discouraged the sale Ietie directors. at some time or 

government bonds, obstructed other, handled varsity basketball,

published any “disloyal, pro-'Proviso stay. Matte, assistant under 
seurrilous or abusive lan-įHatlėy for two seasons, is oldest 

'coach in point of setvice at Provi- 
so, having been at the suburban 
school for seventeen years. Matte, 
hovvever, is the only Veteran who 
has not had a crack at the football 
post.

So, it may be no vvonder, now, 
vvhenever fans stroll through May- 
wood to view Puplis vvorking out 
his fifty Proviso charges in Spring 
practices, if Andy is heard to sigh, 
or seen to serateh his head.

The ex-Notre Dame hero, hovv
ever, may cross this jinx. Because 
none of the others became proud 
papas the week before assuming 
Proviso coaching tasks. Andy, and 
his wife, the former Dorothy Rezek, 
became the parents of a bouncing 
baby giri lašt week.

Take A Trip 
To Jackson Park 
Bird Sanctuary

by 
the 
foi’ 

cle-

was
De-

hovvever 
made by an 
without a 
rule of re- 

once subject

the administrative agency. 
of review vvould be sėt up 
each administrative body, 
such boards any decision, 

to act ,by any

be appealed; and then 
from the 
the courts.”

Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEVFS

This “gąme of the century” 
talked over quite sęriously in 
troit lašt vveek and the only catch, 
as Platak sees it, is lack of ade- 
quate seating fącilitics. “Three hun- 
dred is the biggest crovvd ever to 
s-ee a handball match,”Joe said, 
“because there’s no more room ar
ound a handball floor. They’re al- 
Vvays turning fans avvay. Būt it cer- 
tainly should be popular. Over 5, 
000,000 play the sport every year.”

Platak’s solution is a glassed-in 
court. “Then you could seat Severai 
thousand and pro matehes vvould 
pay,” Joe pointed out. “If someone 
with a little money to spend vvould petition 
only do some investigating...” Į

Būt until rnar ūme Mr. Platak t their first 
will probably continue vvorking as

ROMANCE: Beauty quecns are 
exchanging their crowns for kitehen 
aprons this year and unless we have 
a new crop of titled young ladies 
soon. Miss Lithuania will be as 
rare as the proverbial day in June 
. .. The most recent title-holder, Ci
cero beautician Ann Davis steps 
off her throne to take unto her- 
self, for better or worse, football 
star and insurance man “Chuck” 
Apolskis, on May 4 ... On the 
šame day Misš Lithuania 1939, Ju- 
h'a Jankevičius, will be the bride of 
William Kliokiss, the ceremony ta- 
king place at St. George’s ... On 
June 29 Bertha (Birdie) Laučiskis, 
who was Miss Naujienos at the 
twentieth anniversary celebration, 
will take the important step with 
John Juzabel. .. Since Sophia Am
brose has already beeri married 
for some time, there remain only 
two othcr former beauty vvinners 
for the lads to drcam about... 
They are Julia Kazlauskas and Eva 
Paulikas . . . Julia, however, is re- 
norted engaged, and Eva is in New 
York pursuing a career ... Mar- 
quette’s Helen Varkala exchanged 
vows with Brighton’s Matt Prata- 
pas at the Immaculate Conception 
church April 20 ... A widely known 
Bridgeport 
kis, had a 
Joe Sepich

tis was one of the vvinners in the 
recent carrier-pigeon naming con- 
test sponsored by the local tabloid 
... Al Alesauskas is not only a fur- 
niture dealer, būt an accrcdited in- 
terior decorator as vvell... He com- 
pleted the course Severai months 
ago ... Which means he is now pre- 
pared not only to serve, būt also 
to advise the public... A new girls’ 
trio, composed of Lil,\Stupar, Jose- 
phine Miller and Valeria Ladiga, 
made its first appearance on the 
air yesterday, via the Naujienos 
program over WGES ... Place to 
go: Naujos Gadynė’s Splash Party 
at the Midvvest Athletic Club May 
11... Olga Ambrose is doing a good 
job of managing her parents* busi- 
ness during their vacation in Michi- 
gan ...

girl, Matilda Demerec- 
date at the altar with 
Saturday .. .

X—x—x

SINGERS: It seems a little com- 
i has developed between 

Į two of our younger singers—in 
public ventures . .. . 

Onuks Skever will give her first 
night accountant at the Stevens Ho- recital at Kimball Hall on
t-el and, on the side. vvinning every j May 5, vvhere she will be assisted 
amateur handball championship ini’n the program by two pianists...
sight.

birutė
While Birutė does have a fair 

reputation for quality singing, the 
chorus has never before received 
such praise as followed the con
cert at the Lithuanian Auditorium 
a week ago. The enthusiasm of the 
audience was gratifying to every- 
body connected with Birutė, from 
our director, John Byanskas, 
our president, Paul Miller, to 
newest members.

and 
our

X—X—X

COMMERCE: The recent testimo- 
nial banąuet for Consul Daužvar- 
dis was sponsored by the Lithua- 
nian Chamber of Commerce of the 
State of Illinois ... The Lithuanian 
Chamber of Commerce of the State 
of Illinois, which was to have do- 
nated ten dollars to the Birutė cho
rus because a number of its sing- 
ers fulfilled the program for the 
banquet, now infotms the chorus 
that the Lithuanian Chamber of 
Commerce of 
cannot do so 
vvent $150 in 
members who 
not vvined and
the hallway during intervals in the 
program ...

the State of Illinois 
because the affair 
the hole ... Chorus 
participated were 

dined, būt waited in

Student Papers 
In Chicago Win 
High Rankings
Prcss Association Honors 16 Chi

cago and State High Schools 
for Publications.

The backers of the Logan-Walter 
bill, hovvever, do not fear that 
injustice will be done by NLRB 
and SEC. Rather those backers fear 
that those boards will do essen- 
tial justice—to workers and inves- 
tors. Hence, unable to repeal the 
acts creating thoše boards. or to 
weaken them sęriously through 
amendment, those anti-New Deal
ers inted to būry those boards un
der a load of litigation.

If the Logan-Walter bill is_ pas- 
red-

tape” is the epitaph to write over 
the grave of such important ad
ministrative agencies as NLRB and 
SpC. For them the reactionaries 
will have succeedęd in throwing

intra-agency a monkey-wrench into Uncle Sam’s 
* administrative machinery.

sėd, “embalrfied in endless

Chicago Tours For This VVeek
An opportunity to visit Jackson 

Park Bird Sanctuary, a tvventy aere 
refuge for wild life, is presented by 
the WPA Free Chicago Tours dur
ing the week of April 28 to May 4. 
Tours for the vveek include:

Tuesday, April 30, 1940; “Bottling 
Plant.” Visit the plant of a com- 
pany specializing in bottling and 
distributing a vvorld famous drink. 
Meet at 2:30 p. m. at 7 E. 73 St.

Wednesday, May 1. “Afro-Ame- 
rieans in the History of Chicago.” 
(National Traditions Lecture). 
Meet at 7:30 p. m. at 4703 South 
Parkvvay. 2nd fl.

Thursday, May 2. “An Afternoon 
in Aūstin”. Learn of the people 
vvho first lived in this section. Vi
sit Austin Town Hali* Library and 
YMCA.

Friday, May 3. “Chicago Sanitary 
District”. Study the extensive ac- 
tivitiės of an independent govern- 
mental unit. in preventing pollution 
of Chicago’s yvater supply. Visit a 
modern sewage disposal pląnt. Meet 
at 2:30 p. m. at 130th St. and So. 
Michigan Avenue.
....Friday, May 3. “Danish Makers 
of Chicago”. Visit one of Chicago’s 
prominent Scandinavian commu- 
nities. See folk dances and athletic 
drills. Meet at 8 p. m. at 1639 N. 
Washtenaw Avė.

Saturday, May 4. “Jackson Park 
Bird Sanctuary.” Visit a twenty aere 
refuge for wlld life. See the Wooded

DICK GORDON, Chicago Daily 
News Sports iVriter

If a gentleman from California 
named Al Banuet hadn’t THOUGHT 
he had a future iri pro boxing,‘ to- 
day Chicago’s Joe Platak probably 
vvouldn’t be considering a movė to 
desert the amateur handball field 
where he has ruled so impressively 
the past six years. • .

Tre relation of these apparently 
irrelevant facts is explairied when 
you realize that back in 1932 Mr. 
Banuet vvas almost as siipreme am- 
ong the handballers as is Mr. Pla
tak now. He had won three A. A. 
U. titles in a rovv, a record at the 
time. Then he figured he could 
make a living out of the game. 
The vvord “figured” is used ad- 
visedly, for Pugilist Banuet only 
had tvvo professional bouts and in 
both of them he Vvas knocked out 
in short order. Būt those tvvo ven- 
tures into the ring were enodgh to 
ruin his amateur handball stand- 
ing and he’s been out of competition 
ever since.

The cast for “Viengungiai”, 
ckiding John Balanda, Eva širvas, 
John Daučkus, Whitney Tarutis, 
Zen Prane, John Svitoris and Aldo
na Gulbin, in the opinion of the 
audience, did an excellent job. John 
Daučkus and Zen Prane were real 
marvels in their first, stage perfor- 
mances among Chicago Lithuanians.

in-

On the šame day Whitney Tarutis, 
having recently become a lawyer, 
is giving an initiation dinner ban- 
quet vvith a program at the Lithu- 

Janian Auditorium ... The compe- 
Įtition is unfortunate and is bound 
to affect the success of both affairs 
... Birutė chorus’ marvelous show- 
ing at the Lithuanian Auditorium 
a vveek ago was no surprise būt the 
unexpected ąuality of Helen Ves
pender’s solo effort was a revela- 
tion.. . Ali present had to agree 
that Helen had never sung as vvell 
before ... This despite the fact that 
she has not had a voice lesson in 
eighteen months... What can vve 
expect vvhen she does resume them, 
as she plans to do in the near fu
ture? ... Albina Casper’s first ven- 
ture as a soloist vvas made in Ga- 
ry lašt night—after this had gone 
to pres, so there is no more we can 
report on her at this time. . .

Director Byanskas’ dissatisfaction 
vvith the lašt rehearsal before the 
affair was very evident. Būt his 
fears proved unfounded. After the 
concert there wasn’t a broader 
smile in the hall than his.

The ctovvning highlight of 
concert vvas Helen Vespender’s re- 
turn as a soloist after almost two 
years. There had been doubts in 
the minds of many, in the chorus 
and out, regarding her ability to do 
justice to the standards reąuired 
of a Birutė soloist. Those doubts 
vvere shattered before she was half- 
way through her first number.

X—X—X

the

Vespender as soloists. A
lęland and Japanese Gardens. Meet 
at 2:30 p. m. at the solithtvast cor- 
ner of 57th and Stony Island.

For further information call Mon- 
roe 9674 any week day ekčept Šat- 
urday, betvveeir 9 and 3:30 t>. m.

Last night the chorus repeated 
practically the šame concert in Ga- 
ry for the Lithuanian Cultutal So- 
ciety. Stanley Rimkus, Anthony Ka
minskas and Albina Casper joined 
Helen
packed hall had been expected by 
the sponsors of the affair who re- 
ported as early hs lašt Wednesday 
that enough tickets had been sold 
in advance to assure a smashing 
success.

KNICKKNACKS: Some girls likę 
cats, others prefer foxes, būt Anna 
Kaskas is a member of the dog-lo- 
vers’ clan ... Wennetta Grybas is 
apt to become the most easily re- 
cognized Lithuanian giri in Ame
rica if photographers and art edi- 
tors continue to favor her shots in 
making up their nevvspaper pages 
... Her photo appeared in Wash- 
ington papers as part of the pub- 
licity campaign for the National 
Folk Festival... A week ago today 
her smiling countenance agaih 
graced the centerspread of the 
Chicago Times... Who said Bridge- 
port is tough? Brighton Park, espe- 
cially in the vicinity of the Da* 
rius-Girėnas hall, takes the cake ... 
And Paul Ridikas* bumper-guardš 
... They were taken off his car 
while it was parked right in front 
of the door during the redent dance 
sponsored by the Youth Committee 
of the Chicago Lithuanian Society 
... Helen Chesna’s New York fian- 
ce recently spent a week in Chi
cago ... It looks likę 
in the fall, we are 
want a treat irt some
tography, just have Eddie Mankufc 
show you the hundreds of shots hė 
took of Birute’s trip to New York 
dast fall... Strangest of all Lithu
anian narnės: McLunas... Joe Pen«-

wedding bells 
told ... If you 
excellent pho-

Chicago high school newspapers 
and magazines ranked well in list- 
ings of the outstanding student pub
lications released today by the 1940 
All-American Critical Service of 
the National Scholastic Press Asso
ciation, sponsored by the Universi- 
ty of Minnesota.

association 
and college 

high school

has 2,757 high 
members, vvhile 
papers entered

Of 
pace-

The 
school 
1,041 
the journalistic competition. 
these, 12 vvere selected as “ 
makers’\ in the student journalistic 
field, and 216 scored as “All-Amer- 
icans, definitely supcrior in their 
fields.”

Calumet, Tilden Win.
“All-American” papers published 

by Illinois and Indiana Schools in- 
cluded the Evanstonian of Evans- 
ton Tovvnship High School; 
Crier of Calumet High 
School Spirit, Bosse High School. 
Evansville, Ind.; Revievv, Quincy 
Senior High School, Quincy, 111.; 
Echo, Urbana High School; North- 
erner, North Side High School, 
Fort Wayne; Mirror, Reitz High 
School, Evansville, Ind.; Broadcast, 
Wheaton Community High; Chro
nicle, Champaign High School; 
East Moline Key, United Tovvnship 
High School, East Moline, III.; Oc- 
tave, Eastern Illinois State Teach- 
ers College Training School, Char- 
leston, III.; and the Tilden Tech
nical High School Times.

Other ‘All-Americans.’

the 
School;

The St. Scholastica Girls’ School 
Raven in Chicago was among the 
“All-Americans", as well as the 
Read-a-Wee, of the Academy of 
Notre Dame in Belleville; the Her- 
ald, St. Mary’s High School, Chi
cago; the News, St. Michael Cent
ral High School, Chicago; the Crane 
Tech Chronicle, Crane Technical 
High School, Chicago; the Engle- 
wood Evening Star, . Englewood 
Evening School.

The Schuz High School Times 
won ranking as a pieture newspa- 
per.

The Scholastic Press Association 
also awarded first, second and 
third class honor rating to school 
publications throughout the count
ry, vvith Illinois schools standing 
high in the lists.
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Chicagos Pieno 
Išvežiotojai Žada 
Streikuoti
Sako, Pieninės Nenori Pasira

šyti Naują Sutarti
Rytoj vakare, Ashland Bou- 

levard Auditorijoje įvyks Chi
cagos pieno išveŽiotojų unijos 
narių sasirinkimas ir balsavi
mai streiko reikalu.

Trečiadienį, gegužės 1 d., 
pasibaigia dabartinis ‘ unijos 
kontraktas su pieninėmis. Kaip 
sako unija, pieninių sąjunga, 
Associated Dealers, nenori, su
tarties atnaujinti ir žada kir
sti algas išvežiotojams $12-ka 
dolerių.

Unija nesipriešina mažam 
algų mažinimui, bet reikalau
ja naujos sutarties, o kol ji ne
bus pasirašyta, tai reikalauja 
savo nariams pilnos algos.

Aukščiausiai apmokamas pie
no išvežioto jas dabar Chicagoj 
gauna apie $52.

Įdomus Laiškai
Iš Lietuvos

“Naujienų” skaitytojai, tarp 
jų p. Dan Gribinas, ir pp. S. 
Weličkai, pridavė “Naujie
noms” kelis įdomius laiškus, 
kuriuos jie gavo nuo giminių 
Lietuvoj.

Laiškuose autoriai labai vaiz
džiai pasakoja apie dabartinį 
gyvenimą Lietuvoj, ir esam 
tikri, kad jie bus įdomus vi
siems “N.” skaitytojams. Keli 
laiškai bus atspauzdinti už ke
lių dienų dar šią savaitę. Se
kite juos. Rep.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE*

Du Milionai
N. Universitetui CLASSIFIED ADS.

L-__________A_______________________ ______________________________________ ______l
Pereitą pirmadienį Wheato- 

ne, III., pasimirė Mrs. Marga- 
ret Gray Morton, turtinga naš
lė “Druskos Karaliaus” Joy 
Mortono, kuris įsteigė garsią 
Morton Salt Co., firiną.

Velionė paliko $2,000,000 
Northwestęrn universitetui, su 
instrukcijomis, kad pinigai bu
tų sunaudoti statymui naujo 
medikalio ceiitro prie univer
siteto ligonines Chicagoj.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO. Penteris ir 
poperninkas. Kalsimainu lubas už 
$1.50. Miegamas kambarys su savo 
popieriais—$3.00. Apkainavimas dy
kai. 10 metų patyręs. Darbas už
tikrintas. Jos. Augaitis, 1608 South 
$0th Avė., Cicero, III. tel. Cicero 
2633.

ESTATE FOR SALE 
Namai-žeme Pardavimui____

REIKALINGAS DARBAS, kaipo 
dženitorius ir handy man. Esu pa
tyręs 5 metus. Rašykite 1739 So. 
Halsted St. Box 2342.

MORTGAGE HOUSE parduos 
janitoriams arba mažiems inves
tuotojams nuo 6 iki 24 apartmentų 
namus, 15% įmokėti. Room 1145— 
111 W. Washington St.

vaizda ir stilium yra nepaprastas automobilis. Viršus pakeliamas vąęuuni me
chanizmu, kurio kontrole randasi šoferiui parankioj vietoj.

Trečiadienį Pradės 
Atleidinėti WPA 
Darbininkus

Plačiai Rašo Apie 
Naujus Lietuvos 
Pašto Ženklus

Apiplėšė Tris 
Marųuette Parko 
Krautuves

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA PATYRUSIŲ operatorių 
prie kelnių siuvimo. 310 So. Green 
St.

PARDAVIMUI TIKRASk BARGE- 
NAS, 7 kambarių rezidencija, visur 
kietasis medis, karštu vandeniu 
šildoma, ir plytinė krautuvė ren- 
duoti. Bernsperins, 6152 So. Halsted 
Street.

iš

”500” NEATSIIMTŲ
KAINOS Sumažintos 50% 

Numuštos Iki % 
DIDELIŲ KAURŲ 

BARGENAI

1500 NAUJŲ 
KAURŲ

Neatsiimta 0x0. 8x10, 9x10, 0x15,11x19 
Vertė nuo >6 iki >00. Dabar >3 Iki >20 
Nauji 0x0, 8x10, 9x12, 12x18, 10*4x15 
Vertė >20 Iki >85. Dabar >10 iki >42 

ir aukftė.
15 0x12 tikrų orlentallų, 50 kitokių 

Mleros 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
IOOO Jardų karpetų po 50« Jard ir aukėč.

CHECKER CLEANERS 
SAN’DEI.IAI

6208-10 8. RACINE—Dienomis. 3 vakaras

I
i Alf Pili Siunčiam Gėles 

O V r i K I N Telegrainu i LUl LIMO Visas Pasaulio 
Dalis 

KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankletams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban
ketams, Laidotu
vėms, Papuoši-

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Chicagoj 4,081 Neteks Darbų
Pradedant trečiadieniu WPA. 

administracija pradės atleidinė
ti dalį savo darbininkų, veik
damas pagal instrukcijas, ku
rias pereitą savaitę gavo iš 
Washingtono.

Bėgyj gegužės mėnesio Chi
cagoj WPA. darbus neteks 4,- 
081 darbininkas, o 28,000 
visų Illinois valstijų.

Washingtonas sako, kad 
skaičius darbininkų turi
atleistas, nes WPA neturi 
nigų jiems algas mokėti. \

Išleisti Vilniaus Atgavimui 
Paminėti

Gavo Žinią, Kad 
Motina Mirė

per

Uždarė Chicagos 
Planetariumą

toks 
būti 

pi-

skel-Chicagos parkų valdyba 
bia, kad garsusis Adler plane
tariumas Grant Parke, prie 
ežero, bus uždarytas iki liepos 
1 d. Įstaigoj yra daromas pla
tus remontas.

A... A.
* • ■ 1 • Y f • I['I

PETRAS ŠNIRAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

baland. 26 d., 3:45 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs 58 metų 
amž. gimęs Lietuvoj, Ukmer
gės apskr., Žemaitkiemio pa
rap., Klepšių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Domicėlę po tėvais 
Valangaitę. 3 sūnūs Vytautą, 
marčią Elzbietą, Rapolą ir 
Edmundą, švogerką Oną ir 
švogerį Stanislovą Vąlangus, 
švogerį Vladislovą ir švoger
ką Oną Valangus ir jų šei
myną ir kitas gimines.
Kūnas pašarvotas Antano M. 

Phillips kopi., 3307 S. Litua- 
nica Avė. Laidotuvės įvyks 
antrad., balandžio 30 d., 8:30 
vai. rytą. Iš koplyčios bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Petro šniro gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka:

Moteris, Sunai ir Kitos 
Giminės.

Laid. Dir. Antanas M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

WALTER BOGVILAS (BOGWILL)
Gyveno 3104 West 44th St, Tel. Lafayette 9167.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 27 d., 6:15 vai. ryto, 
1940 m., sulaukęs 46 metų amžiaus, gimęs Lietuvoje, Šiaulių 
apskr., šaulėnų parap., Salas vienk. Amerikoj išgyveno 26 m.

Paliko dideliame nuliudime moterį Alice, po tėvais Nune- 
vą, brolį Joną, brolienę Bernice, jų sūnų Adolph, seserį Emmą, 
jos vyrą Frank Pečiulį ir jų šeimą, švogerką Josephine, jds vy
rą John Miller. ir jų šeimyną, uošvį Juozapą Nuneva ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko brolį Ra
polą, 3 seseris; Eugeniją, Teosiją ir Ajialoniją ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioj, 4348 So. Cali- 
fornia Avenue.

Laidotuvės įvyks Sercdoj, gegužės 1 dieną, 10:00 vai. ryto. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. VVALTER BOGVILO giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Brolis, Brolienė, Sesuo, švogeris, švogerką, Uošvis 

ir Giminės. . '
Laidotuvių Direkt. J. Liulevičius, Tel. Lafayette 3572.

Nauji Lietuvos pašto ženk
lai, kuriuos Lietuva išleido Vil
niaus atgavimui paminėti, tu
ri nemažą pasisekimą tarp 
Amerikos filatelistų pašto žen
klų rinkėjų.

Visokie ženklų rinkėjai be
veik kasdien kreipiasi į “Nau
jienas” prašydami tų ženklų, 
vartotų ir naujų, jiems par
duoti. Be to, jau keli stambus 
laikraščiai
dalyse ir filatelistų 
gana daug apie juos rašė.

Vakar ženklus ir jų reikšmę 
plačiai apibudino dienraštis 
“Daily Times”.

Jonas Tamašauskas
ROSELAND. — Aplaikiau 

liūdną ♦ žinią, iš Lietuvos, kad 
kovo 12 dienų mirė mano mo
tina Juozefa L Tamašauskie- 

iškilm’ngai, su baž- 
apeigomis, palaidota 

d. Žarėnų parapijos 
Sirgo dvi nakti ir

Keturi . piktadariai naktį 
šeštadienio į sekmadienį išdau 
žė langus trijų Marųuette 
ko krautuvių ir pasigrobė 
kių už $400.

Apiplėštos krautuvės 
elektros įstaiga adresu 
West 63rd street, ir du 
sandėlius, ad. 3020 West 
street, ir 30401/* w. 63rd

Par 
pre

yra 
2058 
rūbų 
63rd 
st.

įvairiose Amerikos
žurnalai

AUTOMOBILIU 
NELAIMES

žuvo septyni žmones
Vakar ir užvakar automobi

liai .užmušė ..sekamus žmones:
Bernard Thomas, 26, iš Mo- 

mcnce, prie Dizie Highway, 
Crete priemiestyj;

Alvin 1). Johnson, 62, 4448 
N. Ashland avenue, Mobile, 
Ala bamoj;
' Joseph Termini,
Grand avenue,
Damen;

Nežinomas, 
žmogus, prie 
Mclrose street;

Frank Grisoh, 70, 2737 North 
Leavitt street, prie Clyborn ir 
Diversey;

Maurice Sutton, 15, 5335 Ca
lumet avenue, prie 55th ir 
Prairie avenue;

Charles Stoltz, 46, 726 Mon- 
roe street.

prie
15, 2050
Grand ir

18 metuapie 
Ou'ter Drive ir

23

Sužeidė tris žmones
• Prie Washinton bulvaro 

ir Paulina street susidūrė tto- 
kas ir keleivinis automobilis. 
Nelaimėje buvo sužeisti trys 
žmonės, Joseph Winski,
nuo 1732 18th Placc, Daniel 
Binetti, 57, 742 Norlh Lahw- 
dale avenue, ir James Chapra- 
lis, 41, nuo 1502 Nnion avė.

0 Ties 6821 S. AVincbester 
avenue automobilis sužeidė du 
mažus berniukus žaidžiančius 
gatvėj, 5 metų Donald Nelst- 
runi, 7837 S. WinCehter 
ir 4 metų Martin Conley, 
S. Winchester.

“Nominavo” 
Vandenbergą

avė.,
7831

mc-Prezidentinių rinkimų 
tais Northwestern universiteto 
studentai paprastai surengia 
neva “konvenciją” nominavi- 
mui savo “kandidato” j prezi
dentus.

Po ilgų debatų, ginčų ir rie
tenų studentai “nominavo” Ar- 
thur H. Vandenbergą, senato
rių iš Michigano, kuris pasi
žymi savo izoliacine užsienio 
politika. Jis gavo 484, “delega
tų” balsus; Thomas Dewey ga
vo 436, o Rooseveltas — 80.

MERGINA PRIŽIŪRĖTI 3 metų 
vaiką, lengvas .ruošos darbas, 2 
dienas savaitėj liuosa, būti nakti
mis. Armitage 3978.

PATYRUSI MERGINA bendram 
ruošos darbui, savas kambarys, vi
rimo nėra, $8, mėgti vaikus. Edge- 
water 4825.

MERGINA AR MOTERIS bend
ram ruošos darbui, būti ar eiti.

Mėlis, 2735 N. Francisco, 
Brunsvvick 5536.

Jaunas Vagilis 
Apiplėšė Lietuvių 
Namus

PRESS OPERATORIŲ ANT 
marškinių. Taipgi patyrusių fini- 
šerkų. Manhattan Laundry, 5530 
Cermak Road, Tel. Lavvndale 4145.

3 FLATŲ PLYTINIS BUDINKAS 
prie 2039 Walton St., 6 kambariai, 
2 flatis plytinis bungalovv prie 
2035, 7 kambariai. Del smulkesnių 
žinių pasimatyti su B. G. Ander- 
son, 2127 lowa St. Humboldt 0902.

SKAITYTOJAI RENGIASI sta
tyti geram priemiesty, turės pirmus 
morgicius pardavimui straignt .ar 
pro-payment. Rašyti C. & W. Con- 
struction Co., 17U8 W. Van Buren.

PRIE EŽERO KATEDŽĖ
$1500.00 — PASIŪLO PUIKIĄ 

KATEDZĘ izoliuota su celopaks, 
prie gražaus šaltiningo, smėlio du
gnu ežero. Lotas 78 pėdų, priešakis 
prieina prie vandens. Mažas įmokė- 
jimas, likusią terminais. Box B 1 
1739 So. Halsted St.

nė.' Buvo 
nytinėmis 
kovo 14 
kapinėse,
vieną dieną. M rė širdies liga.

Motina vaikus labai mylėda
vo, ji man daug gero padarė. 
Jeigu ne ji, jau seniai bučiau 
besąs pakastas po velėna.

Tuose laikuose, kada moti
na augo Palukščio kaime, Var
nių parapijoj, jai "nebuvo pro
gos lankyti mokyklą, o paau
gusi, kai apsiženijo, perėjo gy
venti į Kuližiškių kaimų, Žarė
nų parapijoje.'Reikėjo auginti 
didelę šeimynų. Vargo, skurdo, 
vis dėl kitų, , kol akis užmerkė 
amžinai. .

Lai būna Jai'lengva ir šilta 
Žarėnų kapuose1.,ilsėtis, per me
tų metus.( f

Simus Jenas Tamašauskas.

Jaunas vagilis, gal apie 15 
metų amžiaus, įsįbrovė užvakar 
vakare į namus Mrs. Mary 
Damkus, adresu 4234 Altgeld 
street.

Jis pasivogė du laikrodėlius 
ir auksinį žiedų, padarydamas 
šeimininkei apie $60 nuostolių.

HELP VVANTED—MALĖ
Darbininkų Reikia_______

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant *farmos, kuris mylėtų farmų 
gyvenimą. Adam Balukevicze, Cus- 
ter, Michigan.

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON FORNIŠIUOTI KAM
BARIAI, $1.50 ir $2.00 į savaitę. 
Karštu vandeniu šildomi. Visi pa- 
rankumai. 2100 West 59th St.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

TURIU 5 AKRUS SU NAMU, 2 
kambarių šiaurėje nuo De Motte, 
Ind., netoli nuo btate Road 63. Par
duosiu pigiai už pinigus, ne sko
lon, geras vanduo. Del smulkmenų 
rašyti. Jasper Coopcr, De Motte, 
Indiana.

Sunkiai Sęrga
A. Gribinas

BRIGHTON PARK. — Jau 
kelintas menesis kaip sunkiai 
serga p. Agnės Gribinas, žmo
na brightonparkiečio p. Dan 
Gribino, 4001 Brighton Place.

Ligonė guli namie, po gydy
tojo priežiūra, bet kas kelintą 
dieną turi važiuoti į ligoninę 
“treatmentams”.

P-a Gribinas priklauso prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos, 
SLA., ir L.D.S. Už lankytojus 
ir lankytojams ji yra labai dė
kinga. Drg.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Albin Buksnes, 23, su Stclla 

Matulis, 21
John Balchunas, 24, su Em- 

rtia Marsh, 30
Niek Jariuška, 52, su Petro

nėle Asauskas, 43
Viricėht Bornickis, 33

Michalene Kniska, 25
John Beinaris, 28, su Sabina

Redlewski, 25
Frank Witkoilski, 40, su

Margaret Wiliiams, 42
Charles Cerney, 36, su Louise

Wolski, 26

Reikalauja
Perskirų

Madelon Malinauskas
Alfonso- Malinauskas

Helen Gerleve nuo Ftank
Gerleve

ritio

Gavo
Perskiras

Inez Kikos nuo Thomas tfi- 
kos

DOrothy Bartsch nuo Cla- 
rence Bartsch

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 
1303 S. Pulaski Rčl.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicęrę, Iii.; ,Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germania 
place; E. Ramašauskienė—Kont
rolės rašt., 1218 S. Independence 
blvd.? St. Niprikas— Kasierius, 
3235 So. Halsted st.; Kasos Glo
bėjai: A. Mieraviče, 2539 W. 46th 
pi., ir F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie st.; J. Balakas—Korespond., 
1414 S. 49th Ct., Cicero. III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
38th pi. Susirinkimai laikomi vie
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollyvvood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

12 WARDO AMERIKOS LIETU- 
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitonus—Pirm.

400 S. Talpiau Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2543 W. 45th 
st.; Paul J. <Petraitis—JNut. rašt., 
752 W. 33rd st.; Tel. Victory 8770; 
Lucille Dagiutė— Finansų rašt., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvi- 
das—Kontrolės rašt., 4005 South 
Artesian avė.; K. Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė —Kasierius, 
4535 So. Rockwell st.; Dr. T. 
Dundulis—Dr.-kvotėjas, 8939 So. 
Claremont avė.; A. Miller—Teisė
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY- 
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M. Medalinskas, 233 
So. Centrą! Avė,; Fin. Rašt. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rašt.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, ,3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis įr J. M. Bruchas; 
Maršalką—A.. Babus; Reporteris 
—John Benekaitis, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su- 

- sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU- 
QYSTĖS VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirui., 3200 

So. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua- 
niča Avė., Ą. Kaulakis — Nut. 
rašt,, 3842 S. Union Avė., F. Kas- 
per—Fin. rašt., 3534 S. Lowe 
Ąve.; Z. Grigonis,---Kontr. rašt., 
P. JuozapaVice—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška —Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Į drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų amž.

RENDON KAMBARYS, pigiai, 
prie 2 senų žmonių. 3438 South 
Emerald Avenue.

RENDON KAMBARYS karštu 
vandeniu šildomas, vana ir visi 
parankumai. 668 West 18th St.

1Y1UV11\G AMD EA.rKEb&lf\G 
_____ Perki aus tymas ir Važma

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALlbAUSK/iS SONS, 
71U0 So. Talman Avė. Prospect8742

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

6 DIDELI KAMBARIAI GARU 
šildomi, ant antro aukšto ir 1 di
delis kambarys ant pirmo aukšto, 
vedusiai porai, be vaikų. 742 West 
33rd St.

1660 SO. CHRISTIANA AVĖ., 
arti Ogden Avė., 7 kambąriai, garo 
šiluma, $35, išdekoruos. Matyti dže- 
nitorių.

STORAS RENDON, moderniškas, 
kampinis. Tinkamas bile kokiam 
bizniui. Kambariai gyvenimui už
pakaly. 571 West 18th St.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas .mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6^43 S. Western Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai

RENDON TAVERNAS, pilnai 
įrengtas. Gera vieta geram žmogui. 
Pusė bloko nuo bažnyčios. Biznis 
gerai išdirbtas. 2257 W. 23rd PI. 
3-čias aukštas.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDUODU DUONOS KEPYK
LĄ su namu arba ir vieną biznį, 
biznis įgyventas per ilgus metus; 
pardavimo priežastis — senatvė. 
Noriu poilsio. Biznio vieta ir savi
ninko antrašas 2803 Emerald Avė. 
Chicago, III. Tel. Calumet 4959.

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

PARSIDUODA TAVERNAS, lie
tuvių apgyveųtoj apylinkėj. Biznis 
atdaras per 8 metus. Kampinis na
mas, salė dėl parengimų ir 4 kam
bariai pagyvenimui. Mes pirkome 
nuosavą namą, todėl parduosime 
vietą pigiai, kreipkitės antrašu: 

3259 SO. UNION AVĖ.

PARSIDUODA TAVERNAS — 
gera vieta—moderniškai įrengta. 
Pigi renda, gyvenimui kambariai. 
Turiu kitą biznį. 6706 So. Ashland.

PARDAVIMUI GERAI APSIMO
KĄS modernas tavernas, priežastis 
—kitas biznis. 434 West 31st St.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
■<ad pačios Naujienos 
/ra naudingos.

SO1L—FOR SALE 
J uodzemis—Pardavimui

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

Parduoda ispudintą .žemę trąšai, 1 
bušelis 25c—5 bušeliai $l.uU—15 
Dūšelių $2.50. Kreipkitės dėl kainų, 
dėl didesnių kiekių. Iškraustome 
neorangia kaina. Anglys tiesiai iš 
kasyklų. 110 SOUTH K1DGELAND 
A V r.., VVORTH, 1LL, .

JUODŽEMIS MAIŠYTAS su hu- 
mus ir Peat Moss — įtręštas—par
duodamas bušeliais ir važmomis— 
5 bušeliai už $1.00—10 bušelių už 
$1.50. Pristatom visur.

CHARLES GAVCUS, 
6100 S. State. Tei. Wentworth 7942

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PIRMIEJI MORG1ČIAI Parsi
duoda ant tikrai saugios nuosavy
bės. $1.00 iki $5,000, 5% iki 6% 
palūkanų. Tel. CENTRAL 5225.

PASKOLOS DĖL NAMŲ
SIMANO DAUKANTO
FEDERAL SAV1NGS & LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Road
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

PASKOLOS
Ant 1-mu ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

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

Kas diena . . .
Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t• • •
Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L t, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerĮ, bet garsinki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class
ified'* skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami arbaat- 
veždaml:

CANal 8500
“NAUJIENOS” 

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, IH.
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ŠTAI VĖL APSISUKO METU RATAS, VĖL 
MES ŠVĘSIME - PIRMĄ GEGUŽĖS

Darbo žmonių švente

Per virš 50 metų, visame civilizuotame pasaulyje, 
giliai darbo žmonių širdyje įsigyveno sąmonė, kad vieną 
dieną bėgyje metų pašvęsti savo klasės reikalams, kurio
je darbininkai galėtų spiestis į burius ir apkalbėti vi
siems bendrus reikalus; siektis geresnio atlyginimo už 
savo triūsą; reikalauti sutrumpinimo darbo valandų, pa
gerinimo darbo sąlygų; ugdyti didesnį solidarumą tarpe 
darbininkų be skirtumo tautybės, rasės, tikybos. Ta j a 
diena yra Pirma Gegužės. Jau daug laimėta, daug iško
vota ir daug nukentėta.

Štai, vėl apsisuko metų ratas, vėl ateina Pirma Ge
gužės, vėl darbininkai vienokiu ar kitokiu budu spiesis 
ir reikš savo solidarumą, skelbs darbo žmonių brolybę, 
šauks į kovą už laisvę ir žmoniškas teises. Pirmoji Gegu
žės visuose pasaulio kampuose skambės vienokis obalsis: 
“Darbo žmonės vienykitės, nes tuomi nieko nepralaimė
site tik retežius!

Ir Chicagiečiai Neatsilieka.
Chicagiečiai lietuviai irgi nepasiliksime neatžymėję 

tos dienos.
Lietuvių Socialistų Sąjungos Chicagos Centralė kuo

pa, sykiu su Lietuvių Darbininkų Draugijos 4 kuopa, ren
gia iškilmingą Pirmos Gegužės atžymėjimą Mildos Sve
tainėje, 3140 S. Halsted St., gegužės 1 d., trečiadienio va
kare, pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga visiems veltui.

Kalbės Dr. P. Grigaitis.
Kalbės “Naujienų” Redaktorius, Dr. P. Grigaitis, ir 

keli kiti žymus kalbėtojai. Dainuos Naujos Gadynės cho
ras, vadovaujamas Jurgio Steponavičiaus ir bus kitokių 
paįvairinimų.

Kiekvienas darbininkas turėtų skaityti sau už parei
gą dalyvauti šiame suėjime ir bendrai švęsti viesuotiną 
darbininkų šventę Pirmą Gegužės. Kvieslys

NAUJIENOS, Chicago, III.

ctaUJIENŲ-ACME Telepnoto

Buvęs Detroito majoras Richard Reading (po kairei) ir John Roxobough, 
čempiono Louįs’o manadžeris, kurie drauge su kitais yra kaltinami promotavi- 
mu gembleriavimo. • . ' Įu "-

Vakar ir Užvakar Chicago je
-

Likvidavo C. 1.0.
^reika Prieš A*

’sto Laikraštį

Norvegas Nuginčija 
Vokietijos Kaltini
mus Anglijai NAiJJIENŲ-aCME Teiepnoto

“Tai Melas”

EVANSTON, ILL. — Northwcstcrh universiteto studentai surengė politinę 
parodiją.

Chicago j vakar viešėjo Wil- 
helm Morgenstierne, Norvegi-

šiandien Streikieriai Grįžta 
Darban

Pere:tos savaitės pabaigoj
buvo likviduotas sutarties pa- ' jos ministeris Jungtinėms Val-
sirašymu apie 17 mėnesių lai-•'stijoms. Jis čia buvo atvykęs 
ko užtrukęs C.I.O. laikrašt nin- jvalstybiniais reikalais ir tarė- 
ku unijos streikas prieš Hear- si su vietos konsulu, Sigurd 
sto dienraštį, “The Chicago 
Herald-American”.

Sutartis apima redakcijos 
darbininkus. Leidėjai sutiko 
pr imti atgal į darbą 115 iš Į 
167 tarnautojų, išėjusių strei- 
kan, taipgi sutiko atmokėti 
$24,000 visiems streikieriams 
už užsilikusias algas,

A b- puses taipgi sutiko lik
viduoti bylas, kurias buvo už- 
vedusios viena prieš kitą ryšy 
su streiku.

Prie streiko likvidavimo dau
giausia pr sidėjo Ray Edmund- 
son, United Mine Workers Illi
nois distrikto prezidentas ir 
Victor Olander, Illinois Darbo 
Federacijos sekretorius ir iž
dininkas.

’: Mirtinai
Susižeidė Iškritęs

Walter Bogvilan-Bogvvill
BRIGHTON PARK. — šeš- 

trdienio rytą šv. Antano ligo- 
nmėie pasim re 46 metų bri- 
^htonparkietis, Walter Bogvi- 
l°s-Bogwin.

Balandžio 12 d., jis* mirtinai 
susižeidė iškritęs arba iššokęs 
iš antro aukšto lango savo na
me. Gyveno su šeimyna adresu 
3104 44th Street.

užsiėmimu velionis buvo 
mechanikas. Jis paliko žmoną 
Alice Bogwill. brolį Joną ir ne
mažai kitų artimų giminių.

Kūnas yra pašarvotas J. Liu- 
levičiaus koplyčioj, ad. 4348 S. 
Californ’a avenue, iš kur bus 
pala dotas trečiadienį, 10 va-

Maseng. '
Morgenstierne pareiškė, kad 

Vokietijos valdžios aiškinimai, 
jog Anglija ruošėsi Norvegiją
užpulti, ir kad tik todėl Vo- 
kietija pasiskubino pati kraštą 
paimti “po protekcija”, yra gry
nas melas.

Tie kaltinimai ir neva doku
mentai, kurie įrodo Anglijos 
pas mojimą Norvegiją “užim
ti”, sako Morgenstierne, yra 
tiktai propaganda.

Unija Prašalino 
Scalisėiš 
’rezidentų

Siūlo Janitorių Prezidentą 
McFetridge Jo Vieton

Building Service Employcs 
Tnternat onal Union, kuri ap
ima janitorių ir visas kitas uni
jas darbininkų, aptarnaujančių 
namus, prašalino iš generalio 
prezidento vietos George Sca- 
1 se.

Unija turi apie 70,000 nari” 
Amerikoj, ir Scalise buvo skai
domas jos faktinu diktatorium 
Tis buvo prašalintas, ir vėliau 
pats įte kė rezignaciją, ryšy su 
kr’minaliais kaltinimais, kurie 
’am yra kelinami New Yorko 
prokuratūros. Pasak kaltinimų, 
•isai “gengsteriška” tvarkė 
eneralės unijos reikalus, pri

vertęs įvairias New Yorko fir
mas sumokėti jam asmeniška 
apie $100,000 “vaduotpinig’ų”, 
etc. Su tais pinigais jis buk 
:sitaisęs sau karališką reziden
ciją kur tai Naujoj Anglijoj.

Seal se’o vietai užimti tarp
tautinės unijos priešakyj yra 
siūlomas William McFetridge,

NAUJIENŲ-ACME Telephoio

• Kelyj į Woodlawn ligoni
nę taksikebe pasimirė 63 metų 
chicagietė, Miss Leoną Allen, 
nuo 6200 Kenvvood avenue. Ji 
sirgo širdies liga.

• Adresu 2948 Indiana avė. 
buvo rastas negyvas nuo revol
verio kulkos 72 metų miesto 
darbininkas, Michael Killing- 
rcw. Policija spėja, kad jis nu
sišovė.

• Iš Mrs. Florence Prenk 
buto, adr. 1623 East 68th st., 
vakar dingo tarnaitė. Su ja din
go šeimininkės $400.

• Englewood nuovados poli
cija suėmė 28 metų Josepli 
Sacramento, nuo 533 Wcst 62 
Street, ir apkaltino jį žmogžu
dyste. Kamantinėjamas jis pri
sipažino, kad su batu mirtinai 
sumušė 25 metų moteriškę, Pa- 
tricia DeMartc, kuri per kelis 
mėnesius buvo jo meilužė. Mo
teriškės kūnas buvo atrastas 
kaltinamojo bute.

• Pernai ir šių metų pra
džioj žmogžudžiai Chicagoj už
mušė 200 žmonių. 240 tų nužu
dymų policijos detektyvai išri
šo ir suėmė kaltininkus, bet 
kaip žuvo likusieji, tai yra 50, 
policija dar nežino ir kaltinin
kų neturi suėmusi.

• Illinois parolių taryba 
svarsto prašymus nuo 337 kali
nių įvairiuose kalėjimuose su
teikti jiems parolius. Daugiau
sia prašymų padavė Jolieto ka
lėjimų kaliniai.

a Thomas Darrow, 29 metų 
indianaharborietis nuo 4736 OI- t
cott avenue prisipažino, kad jis 
nušovė savo kolegą darbe, 30 
metų Lee Hewett, nuo 430 W. 
Chicago avenue, East Chicago. 
Abu dirbo Youngstovvn Steel 
and Tube dirbtuvėj. Darrow 
aiškino, kad jis keršijo He- 
wett’ui už jo žmonos pavilioji- 
mą.

• Carnegie “Didvyrių Fon
das” Pittsburghe, Pa., paskyrė 
medaliu jaunai 24 metų Chica
gos italei už išgelbėjimą iš Mi- 
chigan ežero chicagiečio Ed- 
\vard A. Dressler, nuo 157 Hill 
st., ir jo 2 metų dukters. Tai 
įvyko liepos 2, 1939 metais. 
Pagerbtoji moteriške yra 24 
metų Yolanda Fabri, gyvenanti 
adresu 2219 Harrison strcet. Ji 
yra dviejų vaikų motina.

• Metus iki keturiolikos ka
lėjime turės sėdėti 33 metų Al
bertas Milewski, nuo 4833 So. 
Elizabeth street. Jis buvo su

imtas už užpuldinėjimą mergi
nų gatvėj.

• Nežinomi vagys išsinešė iš 
Jackson pradinės mokyklos, 
820 S. Carpenter street, 30 ra
šomų mašinėlių, skaičiuojamą 
mašiną ir 200 rankšluosčių. 
Nuostoliai siekia apie $2,500.

• Gaisras padarė kelis šim
tus dolerių nuostolių Belle 
Shore Apartment viešbutyje, 
1062 Bryn Mawr avenue.

• Prie 52-tros ir California 
trokas suvažinėjo policistą 
James Sullivan, nuo 7806 So. 
May street. Jį gana sunkiai su
žeidė. Sullivan prie kryžkelių 
dirigavo trafiką.

> Darling and Conipany trą
šų dirbtuvėj, 45 ir Rachine, pe
reitos savaitės pabaigoje buvo 
kilęs gaisras. Pasisekė greitai 
likviduoti. Nuostoliai maži.

• Iš 5-to aukšto El-Ray vieš
bučio iššoko ir užsimušė sve
čias iš Shreveport, Louis’ana 
valstijos, B. Buckley. Jis buvo 
apie 40 metų amžiaus.

• Highland Parke dėl sulū
žusio rato nuo bėgių nukrito 
14 vagonų Northwestern gelž- 
kelio prekinio traukinio. Trau
kinio įgirta išliko sveika, bet ke
li vagonai buvo smarkiai su
daužyti.

Rado Negyvą 
T depe Lietuvį 
Petrą Šnira c

Krimtosi, Kai Sveikata 
Sumenkėjo

BRIDGEPORT. — Rytoj 8 
vai. ryto, laidojamas 58 metų 
bridgeportietis Petras šniras, 
kuris gyveno adresu 92’0 W. 
33rd street. Velionis buvo at 
rastas pasikoręs savo namo 
skiepe, ir atrodo, jog jisai nu
sižudė. Šeimyna pasakojo Deer- 
ing nuovados policijai, kad Šni
ras krimtosi, kad jo sveikata 
menkėja.

Velionis paliko žmoną Domi
cėlę, tris sūnūs ir daug kitų 
giminių. Jo kūnas yra pašar
votas A. M. Phillips koplyčioj, 
iš kur bus palaidotas antradie
nį rytą, šv. Kazimero kapinė
se. Bažnytinių pamaldų nebus.

Laidotuves tvarko direkto
rius A. M. Phillips.

Rs.

landą ryto, Lietuvių Tautiško
se Kapinėse. 1

' Chicagos janitorių unijos, lo- 
Ra, |kalo 1, prezidentas.

BURLINGTON, IA. — Henry Reeb, kurio kūną policija neša iš ofiso. Recb 
pamišo ir susišaudyme su policija sužeidė 12 žmonių, o paskui pats nusišovė.

• ANGLIJOS KAREIVIAI ARTINASI PRIE NORVEGIJOS KRANTŲ.

NAUJIENŲ
PAVASARINIS

PIKNIKAS
—ĮVYKSTA—

Gegužio 28 d.

LIBERTY GROVE
DARŽE

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS
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