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SĄJUNGININKAI SULAIKĖ VOKIEČIUS NORVEGIJOJ
NACIU ATAKOS ATMUŠTOS STEINKJER 

FRONTE
Vokiečiai pripažįsta vis stipresnį sąjungi 

ninkupasipriešinimą
STOCKHOLM, Švedija, bal. 

29. — Norvegijos uostas Trond- 
heim šiandie yra punktas, už 
kurį kovoja vokieč’ai ir sąjun
gininkai. Bet priešų veiksmai 
nepasiekę paties

Kariaujančiųjų 
madienį. atrodo 
klos:

Šiaurėje nuo
Steinkjer apylinkėj, sąjungi
ninkai atmušė vokiečių atakas, 
čia išlaipinta 10,000 ar 12,000 
sąjungininkų kariuomenės, jų 
tarpe francuzų Alpų karių da-

Trondheimo.
pozicijos pa
buvusios to-

Trondheimo,

Sąjungininkai taipgi yra iš
laipinę kariuomenę Andalsnes 
uoste, apie 100 mylių į pietus 
nuo Trondheimo.

•^luo čia geležinkelis iš kar
to eina į vakarus, toliau jis 
pasuka į šiaurę, Trondheimo 
link, čia geležinkelio liniją kon
troliuoja sąjungininkai iki 
Dombas.

Iš pietų į Dombas veržiasi 
vokiečiai. Pirmadienį vokiečiaj

35 mylias j pietų vakarus nuo 
Dombas. Bet pats Dombas pa-

PRAEITOS ŽIEMOS VAIZDAI LIETUVOS PA- 
URYJE. Praeitą žiemą ledai buvo sukaustę JBalli-

silieka sąjungininkų rankose.
Sąjungininkai kontroliuoja ir 

geležinkelį į šiaurę — nuo 
Dombas iki Storen. Vokiečiai 
ruože tarp Dombas ir Storen 
mėgino pasiekti geležinkelį iš 
rytų per kalnus. Bet tapo kal
nuose sulaikyti.

Taip vokiečių, kaip sąjungi
ninkų jėgos veržiasi Trondhei
mo link lenktiniuodamos. Pe
reitą savaitę vokiečiai skelbė, 
kad jų ofensyvas Norvegijoj 
nesutinka pasipriešinimo. Pir
madienį jų pranešimai skamba 
kitaip. Naciai dar skelbia lai
mėj i mifs, bet jau pripažįsta, 
kad vis didesnį sąjungininkų 
pasipriešinimą sutinka.

Apskaičiuojama, kad
dien Norvegijoje yra apie 65,- 
000 vokiečių ir 45,000 sąjun
gininkų kareivių. , Sąjunginin
kai skubiai siunč a daugiau ka
riuomenės, bet ir vokiečiai ga
bena daugiau sustiprinimų sau. 
Tuo tarpu Norvegijos partiza
nai veikia Vokietijos kariuo
menės užnugary. Partizanai 
daugiausia puola vokiečių su
sisiekimo linijas.1'

mėnesio pirmojoje pusėje tas vaizdas nedaug tebu
vo pasikeitęs. Nors didieji ledų laukai nuo kranto 
atitrukę pasitraukė kiek giliau į jurą, tačiau visu< ciuuuu^ paoniaunv uiva giliau į iuviuu tium

os jurų tokiu pločiu, kad nedaug betruko rogėmis pajurju vėlybo pavasario pasiliko plati kal-

metrų tebesimatė poliarinio lodo neapmatomi plo
tai. Vaizde: 1) Palanga ir Birutės kalnas žiūrint iš 
juros pusės, 2) Išilgai pakraščio suplaktas ledų

nuvažiuoti j Švediją. Dar per Velykas ir balandžio vomis suneštų ledų juosta ir juroje už kelių kilo- kalnas.

Du Vokietijos subr 
marinai Viduržemio 

juroje

........ .......... ... , .. ............. ................................... ....< 
..................... -.......................................................... ......................................... . ........

Įspėjo franeuzus at
sargiai kalbėti

šiau

NORVEGIJOS PARLAMENTO PREZI
DENTAS KALTINA NACIUS

STOCKHOLM, Švedija, bai. 
29. — Vokietijos užsienių rei
kalų ministeris von Ribbentrop 
pereitą šeštad’enj pareiškė, kad 

' Britanija buvo išsiuntusi savo 
laivus Norvegijos okupuoti pirm 
negu Vokietijos kariuomene 
tapo išlaip’nta Norvegijoje.

Britanijos oro ministeris 
Samuel Hoare charakterizavo 
Ribbentropo pareiškimą kaipo 
gryną melą. Pirmadienį atsi
liepė apie jį ir C. J. Hambro, 

, Norvegijos parlamento prezi
dentas.

Hambro sako, kad dabar nor
vegai turi aiškiausių įrodymų, 
jogei naciai planavo užpuolimą 
Norvegijos mėnesius pirmiau,

negu padarė jį. Tyrinėjimai pa
rodė, kai jau naciai užpuolė 
Norvegiją, kad vokiečiai atga
beno kai kurias savo kariuo
menės dalis į Norvegijos 
stus devynias dienas prieš 
puolimą, paslėpę juos kaip 
inercinių laivų jūreivius.

Jeigu britai butų turėję pa 
ruoštą kariuomenę Norvegijai 
užimti, tai šiandie jos padėtis 
butų geresnė, negu tikrumoj 
yra, aiškina Hambro.

Vokietijos laivai išplaukė iš 
savo koncentracijos punktų 
Norvegijos okupuoti savaitę 
prieš tai, kai okupavimas įvy
ko.

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
29. — Čia paskelbta tokia ži
nia: Du Vokietijos submarinai 
iplaukė į Viduržemio jurą pirm 
Europos karui prasidėsiant. Jie 
gavo bazę Majorca salos uoste, 
kuris priklauso Ispanijai.

Vokiečių submarinai norėjo 
pulti sąjungininkų prekybin’us 
aivus Viduržemio juroje, bet 
Mussolinis padarė spaudimą į 
Hitlerį, kad jis neleistų sub- 
marinams operuoti.

Ispanijos diktatorius Franco 
vėliau pašalinęs pusę submari- 
nų įgulos ir pašalintų j ų, vieto
se padėjęs < ispanus jūreivius.

Kitas pranešimas kalba, kad 
ne labai seniai Francuzijos lėk
tuvas pastebėjęs vieną vokie
čių submariną Viduržemio ju
roje, ne toliausia nuo Afrikos 
kranto, iihąįt kurą. Francuzų 
ėktuvas numetęs', bombų ir pa- 

.skandinęs submariną.

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
29. — Francuzijos karo vado
vybė pirmadienį vėl įspėjo Pa
ryžiaus gyventojus nepasakoti 
paslapčių ir neduoti informa
cijų nepažįstamiems, ypatingai 
jeigu jos’’liečia karo klausi
mus. Manoma, įspėjimas pada
rytas ryšium su gabenimu 
Francuzijos kariuomenės Nor
vege jon.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
29. — Tarp 10,000 ir 12,000 
sąjungininkų kareivių apsikasa 
Namsos fronte, šiaurėje nuo 
Trondheimo, Norvegijoj. Mušis 
eina ties Hjerkinn. Jis, mano
ma, i 
pajėgs atlaikyti strateginį ge- 
Įęžinkelį Norvegijoje tarp Dom
bas ir Storen.

Keturi sovietų avia 
toriai žuvo

MASKVA, Rusija, bal. 29. 
— Pirmadienį paskelbta, kad 
lėktuvo nelaimėje žuvo keturi 
žymus sovietų aviatoriai. Jų 
vardai ir pavardės buvo: Pa-

11V0 Al JV1 Illllil, lOj lUlllIV

parodys, ar sąjungininkai i veĮ Gloving, Julijan Piontkov-
ski, Konstantin Aleksandro'v ir 
V. Kolaidoborov.

uo-
už-
ko- Nuginčijo žinią, kad 

vokiečiai sužaloję 
5 kreiserius

Komunistai provo
kuoja riaušes Bel

gijoje
, BRUSSEfiS>BdgiJa, bal. 29. 

— Sekmadienio vakare gaivioj 
Brussels miesto aikštėje stai
ga komunistas pradėjo prakal
bą rėžti: Hitlerio pusėje, gir
di, teisybė esanti; Hitleris ap
saugo neutralias šalis nuo są
jungininkų.

Kai kurie iš minios puolė 
brie komunisto. Gi komunistą 
ginti šoko apie tuz nas nacių 
šalininkų. Prasidėjo riaušės.

• Policija veikiai jas .išskirstė, 
bet jos grėsė išsivystyti į di-

BERLYNAS, Vokietija, bal.
Oficiali Vokietijos ži-

Gloving buvo vairuotojas lėk
tuvo, kuris skrido per šiaurės 
polių tikslu išgelbėti rusus 
mokslininkus 1937 metais, ku-29.

nių agentūra DNB pripažino 'rje plaukė ant ledo lyties. Pjjnl- 
pirmadienį pirmą kartą, ykad(kovski dar civilinio Rusijos 

karo metais tarnavo bolševi
kams. Aleksandrov buvo lėk
tuvų planuotojas, o Kolaido- 
brov lėktuvų mekanikas.

vokiečiai Norvegijoje sutinka 
stiprų pasipriešinimą.

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

29. — Britanijos karo vadovy
bė praneša apie smarkias Vo
kietijos lėktuvų atakas prieš 
Norvegijos uostus Andalsnes ir 
Molde, kur išlaipinama iš lai
vų į krantą sąjungininkų ka
riuomenė pietose nuo Trond- 
heimo-.

Ieško Vokietijos 
šnipų

TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

KAUNAS, balandžio 26. — 
Seimas priėmė darbo jėgai ri
kiuoti įstatymą, kuriuo skirsto
ma laisvo darbo jėga, nusta
toma samdymo tvarka, darbo 
sritis, privalomas registravi
mas, priverstinas darbas ven
giantiems ir organizuojamos 
taikos.

— Britų charge 
Lietuvai p. Preston 
Įgaliotu Ministru.

— Kaune vyksta 
konferencija.
1940TIV.27 
New York

d’affaires 
pakeltas

vyskupų

Septynios plieno fir
mos pralaimėjo 

teisme

Italija stosianti į ka
rą — kalba spaudos 

atstovai

Reikalauja slapto 
Britanijos parla
mento posėdžio

ROMA, Italija, bal. 29. — 
Sekmadienį kalbėjo per radiją 
Italijos užsienių reikalų mini- 
sterio Čiano laikraščio redak
torius Giovanni Ansaldo. Tarp 
ko kita jis pareiškė, kad to
kiai šaliai, kaip Italija, neįma
noma išvengti karo.

. - ■ ■, - i

Italijos spaudą ir radijo pra
nešimus kontroliuoja Mussoli- 
nio vyriausybė. Taigi Ansaldo 
pareišk mą tenka imti kaip vy
riausybės užgirtą pranešimą.

LONDONAS, Anglija, bal. 
29. — Britanijoj stiprėja kri
tika sąjungininkų veiksmų 
Norvegijoje, Reikalaujama, kad 
Valdžia paskirtų slaptą parla
mento posėdį, kuris atvirai įš- 
diskusuotų sąjungininkų veiks
mus Norvegijoje ir valdžia iš
dėstytų planus padėčiai ten pa
gerinti. . ’

LONDONAS, - Anglija, bal. 
29. — Vokietijos pranešimai 
sako, kad per paskutines 48 
valandas nacių lėktuvai sun
kiai sužalojo penkis Britanijos 
kreiserius ir 13 transporto lai
vų. Britanijos komunikatas p’r- 
madienį paneigė s nacių prane
šimus.

Antrą vertus, Britanijos ad
miralitetas sako, kad dar trys 
nacių transporto laivai tapo 
paskandinti. Juos paskandino 
Britanijos submarinai. Viso gi 
sąjungininkai jau paskandino 
31 vokiečių transporto it pro- 
vijanto laivą nuo to laiko, kai 
naciai užpuolė Norvegiją.

Hitleris prižadėjęs 
Italijai 3 salas

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
29. — Išstudijavę kalbą, kurią 
pasakė nacių darbo fronto va
das, Dr. Ley, franeuzai nužiū
ri, kad Hitleris prižadėjęs Mus- 
soliniui tris salas Viduržemio 
juros srity. Tos salos j^ra: Kor
sika. Cyprus ir Malta. Korsika 
priklauso Francuzijai, o kilos 
dvi Britanijai.

BRUSSELS, Belgija, bal. 29. 
— Pereitos savaitės trečiadie
nio naktį iš Vokietijos lėktu
vo parašiutais nusileido keturi 
šnipai Belgijoje. Belgijos val
džia tuojau pradėjo ieškoti vo
kiečių, bet pirmadenį, kuone 
savaitė vėliau, valdžia pripažį
sta, kad 'vokiečiai šnipai dar 
nepagauti.

WASHINGTON, D. C., bal. 
29. — Darbo departamentas 
nustato minimum algas darbi
ninkams tų firmų, kurioms val
džia 
nios

duoda kontraktus. Septy- 
plieno firmos iškėlė val- 
bylą, kontestuodamos jos 
reikalauti, kad butu mo

tam tikro augštumo

Japonai nori taikos
bal. 
rei-

su naciais

Atmušė vokiečių ata 
ką vakarų fronte

LONDONAS, Anglija, bal. 
29. — Vokietijos pranešimai 
sako, kad per paskutines 48 va
landas naciai sunkiai sužalojo 
penkis Britanijos kreiserius ir 
13-ką transporto laivų. Brita
nijos admiraliteto pareiškimas 
tvirtina, kad šitie pranešimai 
neturi nė trupinio tiesos.

--X-- X—X--
LONDONAS, Anglija, 

29. ,— Britanijos užsienių
kalų sekretorius Halifax turė
jo draugišką pasikalbėjimą su 
Italijos ambasadorium Londo
nui. Kalbama, britai ir italai 
gal atnaujins netolimoj ateity 
prekybos derybas.

-- X-- X-- X--
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

29. — Nacių darbo fronto 
das, Dr. Ley, pirmadieni 
reiškė, jogei Norvegijos 
kraščiai patapo Britanijos 
vyno kapinėmis. Jis tačiau
pasakė kokie yra pačios Vokie
tijos laivyno nuostoliai.

va- 
pa- 
pa- 
lai- 
ne-

TOKIO, Japonija, bal. 29. — 
Generolas Seishiro Itagaki, bu
vęs Japonijos karo ministeris, 
dabar gi Japonijos armijos Ki
nijoj štabo viršininkas, pirma
dienį išleido pareiškimą, kuris 
rodo japonų norą taikytis su 
kinais ir kuris yra švelnesnes, 
taikesnis negu kiti iki Šiol Ja
ponijos atstovų padaryti prane
šimai buvo.

teisę 
karnos 
algos.

Pirmadienį vyriausias teis
mas šitoje byloje išnešė spren
dimą. Jis pareiškė, kad valdžia 
pati gali gaminti sau reik me
nas, gali spręsti kam duoti 
kontraktus ir statyti sąlygas, 
kuriomis kontraktai turi būti 
išpildyti. Kompanijos pralai
mėjo.

Sprendmą parašė teisėjas 
Black. Vien teisėjas Reynolds 
nesutiko su šiuo sprendimu.

Panamos policija 
konfiskavo 

ginklus

Grasina sunaikinti
Britaniją

UOR H'ą
Chicagai ir apieiinkei fede 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota; šalčiau; saulė te
ka 5:48 v. r., leidžiasi 7:46 
vai. vak.

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
29. — Robert Ley, Vokiet jos 
darbo fronto vadas, pirmadie
nį pasakė prakalbą per radiją 
šalies gyventojams. Tarp ko ki
ta Ley pareiškė, kad Norvegi
jos pakraščiai patapo didžiojo 
Britanijos laivyno kapinėmis. 
Vokietija kariaus toliau iki su* 
naikins pačią Britaniją.

Britanija atnaujins 
derybas su Italija
LONDONAS, Anglija, bal. 

29. — Pereitą, vasarį Britani
ja ir Italija vedė prekybos dery
bas. Jos nutruko kai Britani- ■?
ja sulaikė kelioliką Italijos lai
vų, gabenusių anglis iš Vokie
tijos.

Pirmadienį paskelbta, kad 
Britanijos ir Italijos prekybos 
derybos artimoje ateity gali 
būti atnaujintos. Pereitą penk
tadienį Britanijos užsienių reL 
kalų sekretorius Hal'fax turė
jo pasikalbėjimą su I^ąliips 
ambasadorium Londonui, Giu- 
seppe Bastianinni, ir pasikalbė
jimas buvęs labai draugiškas.

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
29. — Po smarkaus artilerijos 
apšaudymo sekmadienį Vokie
tijos pėstininkai puolė francu
zų pozicijas Vosges kalnų sri
ty. Nacių ataka tapo atmušta, 
jiems neatsiekus tikslo, . sako 
Francuzijos komunikatas pir
madienį.

ROMA, Italija, bal. 29. — 
Italija pakeitė savo ambasado
rių Berlynui. Sugrąžino namo 
Bernardą Attolico ir pasiuntė 
Vokietijon žinomą, nacių drau
gą Dino Alfieri, praeity buvu- 

mini-

Russell pakviestas 
mokinti Harvard 

universitete

PANAMA, bal. 
ei ja padarė kratą 
sto įmonėje, kuri 
policijos stoties, 
tuvy ir
konfiskuoti, 
asmenų.

29. — Poli- 
vienoj mie- 
randasi arti 
Užtiko šau-

amunicijos. Ginklai 
Areštuota keletas

Naciai jau “pasi
ėmė” Šiaurės jurą
BERLYNAS, Vokietija, bai. 

29. — Berlyną gatvėse parda
vinėjami nauji žemėlapiai. 
Tuose žemėlapiuose šiaurės ju
ra pažymima kaipo “Vokietijos 
Jura”, 
anksti 
rą.

Klausiama, ar ne per- 
naciai pasisavino tą j u-

gą Dino Alfieri, praeity 
sį fašistų propagandos 
sterį. 1

. v.,? , ' _____

4,000 šnipų ir komu
nistų areštuota 

Francuzijoje
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

29. — Nuo karo pradžios iki 
šiam laikui Francuzijoje areš
tuota. 4,000 Vokietijos šnipų ir 
Staliho*Hitlerio darbuotojų ko-

CAMBRIDGE, Mass., bal. 29. 
— Prieš kurį laiką City College 
of New York buvo pakvietęs 
išgarsėjusį anglą filosofą ir 
matematiką Bertrand Russellį 
filosofijos kursą dėstyti. Baž
nytinės organizacijos ir kito
kios grupes užprotestavo pa
skyrimą ir pagaliau iškėlė teis
me bylą paskyrimui. Teismas 
panaikino paskyrimą.

Dabar Harvardo universite
tas pasamdė, Russellį profeso
riauti. Nors katalikų kunigas 
ir Amerikos Legionas jau pa
reiškė protestą if šitam pasky
rimui, universiteto vadovybė 
savo nutarimo nepakeičia.

“Naujieną” 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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LSS ŽINIOS
Tautų solidarumo šventė

Rytoj sukaks lygiai 59 metii 
nuo tos dienos, kai organizme 
lieji darbininkai įvairiose šaly
se pirmą kartą šventė Pirmąją 
Gegužės. Jį buvot įsteigta 1889 
m., tarptautinėje darbininkų 
konferencijoje Paryžiuje, pa
saulio parodos metu, surengtos 
šimto metų sukaktuvėms pami
nėti nuo Didžiausios Prancūzų

siu, kad tarpe įvairių šalių dar
bininkų butų skleidžiama tarp
tautinio solidarumo idėja, šitos 
idėjos svarba šiandien yra aiš
kesnė, negu kada nors iki stot 
bet ji negali tarpti pasaulyje, 
kurį drasko karo audros. Prak
tiško kelio kato pašalinimui ci
vilizuotoji žmonija dar iki šiol 
nesurado. Ji dar nemoka su-

švehtū. Kaip anuomet, taip 
šiandie mes, socialistai, reiškia
me viltį, kad ateis visuomenė > 
sątvarka; kurioj nebus klasių, 
kurioj gyventojų pajėgos bus 
koordinuojamos Visų to ar kilo 
krašto žmonių gerovei; kurioj 
taika viešpataus tarp įvairių 
kraštų.

Kaip per 51 metus, taip šian
die socialistų pastangos yra 
skyriamos šito tikslo siekti. 
Socialistų partijos, grupės, or
ganizacijos šen ir ten tarpais, 
griežtai skyrusi ir skiriasi tak
tikos klausimais. Bet. tikslas vi
sų vienodas. Ir ar turi kuri ki
ta žmonių grupė aukštesnį, kil
nesnį tikslą? Neturi!

!

revoliucijos pradžios. Toje pa-rk tvarkyti tautų santykius taip, ., v . .
ėiojc Paryžiaus konferencijoje W ginčai; kurie iškyla tarpe Be' 8a,lma t ate‘-

- - -. - f
buvo atgaivinta Tarptautinė 
Darbininkų Asosiacija (Sąjun
ga), kurią buvo suardęs Franr 
cuzų-Prusų karas su jo pasė
komis; ji buvo atgaivinta po 
nauju vardu —Antrasis Inter
nacionalas.

Nuo 1890 metų iki dabar pa
saulis labai žymiai pasikeitė. 
Daugelyje šalių, kurios tuomet 
buvo agrikultūros šalys, išaugo 
didelės pramonės, Pramoningo
sios šalys pasidarė dar pramo- 
ningesnės. Kartu su šita ekono
mine pažanga augo ir darbinin
kų skaičius, didėjo jų organ.ža
rijos įr jų svoris politikoje. Vb 
soje eilėje šalių pedlinėst darbi*

1

nės už kilų visuomenės klasių 
partijas, ir ne vienoje valstybė^ 
je darbininkų atstovams jau te
ko stoti prie valdžios vairo.

Progresas milžiniškas, paly
ginti su tuo, kas buvo prieš pu
sę šimto metų atgal Bet jisai* 
deja, neatnešė nei žmonijai* nei 
darbininkų klasei to, ko buvo 
galima tikėtis. Jisai neatnešė 
masėms materialinės gerovės ir 
neužtikrino pasauliui taikos. 
Praėjus dvidešimt-penkiems me-< 
tams nuo to laiko, kai buvo 
įsteigtas Antrasis Internaciona
las, kilo pasaulio karas, šian
dien siaučia antras pasaulių ka- 
ras, kuris gręsia padarytu žnjutH 
nijos civilizacijai daugiau žalos 
ir už pirmąjį.

Karas visuomet skaudžiai pa
kenkia tarptautiniam darbinin
kų judėjimui. Francuzų-Prusų 
karas, kaip minėjome, privedė 
prie Tai plautinės Darbininkų 
Asociacijos (Pirmojo Interna
cionalo) žlugimo. 191448 m, 
karas suardė Antrąjį Interna
cionalą. Dabartinio karo para
lyžiuojanti įtakaytaip pat jai! 
reiškiasi visose šalyse. Jau ii* 
tose šalyse, kurios nėra pateku-* 
sios po diktatūros jungu, dar* 
bininkų organizacijos šiemet at
sisako nuo Pirmosios Gegužės 
šventimo. Pavyzdžiui, Franču- 
zijos darbininkai nutarė ryto, 
dirbti, kad jų kraštas galeli, 
sėkmingiau vesti karą su hitle* 
riška Vokietija.

Pirmosios Gegužės šventė bu
vo įsteigta daugiausia tu.o lik*

Palikom tik su gryna, nuošir-l 
džia socialdemokratiška idėja 
meletas šimtų narių, ir čia per 
apie 20 metų teko mums vesti 
<ovą su daug skaitlingesnio 
priešu. Su priešu, kuris, naudo
damas nešvarias priemones, 
stengėsi atsiekti savojo tikslo, 
šmeiždamas ir niekindamas 
mus kur tik galėjo.

RENGKIMėS į LSS KONFERENCIJĄ 2 ■
Jau buvo pranešęs spaudoj LSS Vykdomasis Komi

tetas, kad šįmet, kai Chicagoj įvyks antroj pusėj birže
lio mėnesio SLA seimas, mums bus gera proga suva
žiuoti ir tuo pat laiku aptarti LSS reikalus.

LSS kuopos pasirūpinkite išrinkti delegatus j LSS 
konferencijų ir įtėikti jiems savo sumanymus. Pavieni 
draugai, kurie atvyksite, busite pilnai priimti dalyvauti 
konferencijoj, pagal LSS Vykdomojo Komiteto patikri
nimą. \ .

Mums draugingų organizacijų atstovai, su kurio
mis kooperuoja LSS, k. t. Lietuvių Darbininkij Draugi
jos kuopų atstovai, bus pilnateisiai konferencijos nariai 
ir dalyviai tuose klausimuose, kurie liečia bendrus vi
suomenes reikalus.

Visus kuopų ir pavienių draugijų sumanymus pra
šome siųsti LSS Veikiamojo Komiteto įgaliotam sekre
toriui, draugm V. Poškai, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
IBiųois. r; ? /./

Kaip žinote, draugai, konferencija einamuoju metu 
įy-ra labai rėikalijįga. Reikia sutvarkyti, apsvarstyti LSS 
reikalai it Mstųtyti LSS veiklos rėmai ateičiai. Reikia 
perrinkti LS^ Vykdomasis Komitetas. Reikės apsvars
tyti ir sutvarkyti daugybė kitų LSS reikalų. Todėl, drau
gai, subruskit, kad su gerais ir naudingais sumanymais 
LSS, apvaikščiodama savo 35 metų sukaktį, galėtų po 
konferencijos sėkmingai veikti ir gyvuoti.

SLA seimas prasidės birželio 24 d. Mes savo konfe
rencijos dieną ir laiką išspręsime čia būdami vietoj, ar
ba gal vėliau Vykdomasis Komitetas numatys galimybę 
paskelbti dieną ir vietą konferencijai.

KONFERENCIJOS RENGĖJAI.
‘ ■ 4 , ■ . 1 »

TREČIADIENĮ JUBILIEJINIS LSS 35 M. 
PIRMOS GEGUŽĖS APVAIKŠČIOJIMAS

tional Recovery Board), trijų 
didžiųjų automobilių kompani
jų --- Fordo, General Motors ir
Chrysler — įmonėse kiekvieno 
darbininko darbo našumas pa
šoko augštyn nuo 1929 iki 1933 
[metų 20 nuošimčių.

Šiandien vieškelių statytojai 
vartoja mašinas. Tomis maši
nomis du darbininkai atlieka

Pirmoj eilėj jie pasiskelbė Ldarbą, kurį galėtų atlikti 250 
“tikraisiais darbininkų vadais”, darbininkų, jeigu jie dirbtų 
komunistais, tvirtindami, 
komunizmas, o ne socializmas Į 
yra tikrasis darbininkų klasės! 
išvaduotojas. Jie smerkė musų] 
LSS, smerkė unijas, smerkė Į 
tautas ir jų patriotiškumą, žo
džiu, viską smerkė, nuo visko! 
bėgo, viską niekino, tik vieną 
komunizmo idėją gerbė ir kė
lė į padanges. Bet ve, prabėgo 
desėtkas kitas metų, ir musų 
tie dideli “revoliucionieriai” sa-l 
vo idėjas mainė ir mainė, iki 
nusimainė tiek, kad šiandie liko 
visai be idėjų. Vakar jie smer
kė patriotizmą ir giedojo, kum
štis iškėlę, Internacionalą, o 
šiandie jie Internacionalą išme
tė už tvoros ir gieda tautos 
himną. Vakar jie smerkė sek- 
tantizmą, šiandie jie glaudžiasi 
prie jo. Vakar jie skelbė mirti
ną kovą fašizmui ir hitlerizmui,- 
stodami už demokratiją, 
dien jie eina 
demokratiją, 
juos nebuvo 
buvo ir yra
ir sukasi iš ten, iš kur vėjas pu
čia.

Turėdami galvoj 20 metų ko
munistiškų “revoliucijų” tero-

kadfkaip praeity kad dirbo, tik kas
tuvais, lopetomis ir kitais ran
kų darbo įrankiais.

Didelėj plieno įmonėj arti 
Pittsburgho 2,300 darbininkų 
1926-27 metais su naujomis 
mašinomis pajėgė išleisti dau
giau plieno produktų negu pra
eity stengė išleisti 6,000 darbi-

U, gal bnt dar tolimą ateitį, 
kuomet Šiandie visas gyveni
mas rodos grimsta prarajon. 
tamsion reakcijom, kuomet dak- 
tatiires grąžina žmonijai ver
giją, badą, persekiojimą ir ka
rą, kuomet žmonės, rodosi, 
[grįžta į Tamsiąją Amžių lai
kus?

Pačioms diktatūros yra ne kas 
[kitas, kaip merdėjančio kap.ita- 
* lizino išdavas. Kai milionai 
žmonių neturi darbo. Kai kitų 
milionų uždarbiai tesiekia tik 
vargingo gyvenimo lygį, kai 
milžiniškos žmonių dalies — 
kokioms draugijų grupėms jie 
nepriklausytų — gyvenimas pa* 

įšidaro neužtikrintas, aišku, 
[žmonės ieško ir ieškos išeities, 

! ieško ir ieškos užtikrinimo.
1 Net Amerikoje, J. Valstijose, 
;kur gyvenimo standartai yra 
atbgšciausi, turime milionus be 
'darbių jau 10 metų. Dirbančių 
jų milionų padėtis abejinga 
Šiandie jie dirba, rytoj nežink 
ar dirbs. Profesinių klasių — 
daktarų, advokatų, inžinierių ir 
kitų — padėtis nejauki. Ir jų 
dauguma blaškosi kaip žuvis 

:ant ledo. Smulkiųjų biznierių 
!rytojus- taip pat neaiškus, kaip 
'profesinių grupių. Ūkininkai, 
milionai šeimų, biednėja, prasi
skolina, bęga į/niieštųs‘i arba 
bastos su ; šeimofrtis' iŠ” vienos 
valsijos į kitą.

Spauda, radijas, bažnyčios ir 
teatrai gali smerkti reikalavi
mus reformų ir smurtininkus, 
gali skirti tyrinėjimus ir kelti 
bylas nusikaltėliafins, gali gie
doti psalmes musų gyvenimo 
gražioms pusėms. Jeigu tačiau 
visuomenes są tvarkoje nebus 
daromos pagrindinės reformos, 
pagrindinis remontas, tai visa 
agitacija nesulaikys kįlanči'o-ne- 
pasitenkinimo, nepašalins bruz
dėjimo.

Kapitalizmas neturi progra
mos rytojui. Jis s'erga, jis mer
dėja. Nes kiekviena reforma, 
kuri žada gėrovės žmonėms, 
šiandien reikalauja planingos 
ekonomijos, reikalauja, kad 
kapitalizmas pasiduotų visuo
menės Valiai.

Kapitalizmas gyvena suote- 
inas. Anksčiau ar vėliau jo vie
tą užims planinga ekonomija ir 
demokratinis socializmas, šlan* 
dien tikrumoje kovoja demo
kratinis socializmas ir totalita
riniai (diktatūrų) režimai.

Klausimas tenka statytį: ar 
.laimės 'demokratiniai nnsitei- 
.kusį visuomenė ir pagrindines 
reformas darydama žengs į so- 

.eialižiną, ar viršų paims dikta
tūros?

Jeigu laimes demokratines 
.jėgos, tai reiškia laipsnišką ge* 
rinimą žmonių būties, vienur 
gal greitesnį, ryškesnį, kitmt 
kiek lėtesnį. Jeigu gi laimės 
.diktatūros, tai reiškia priespaiH 
,dą, milžiniškus biurokratų kad- 
.rus ir armijas, tai reiškia vėl 
žriionių kovą nusikratyti biu-» 

i rokratų i.r armiją jungą ir įgy« 
ftį laisves ir teises, kurni nete* 
ko. Kovą gal ilgam laikui. Ko* 

|vą gal su taip pat brangiomis 
šitokioj apEnktimoj tenka aukomis, kokios būva aukotos 

šįmet Pirmąją Gegužės minėti, praeity Už laisvę, už žmonių 
Aplinkuma niūri. Kai kas net 
bevilčiai klausta: ar verta mi
nėti ?•

Prieš 51 metus Pirmoji Gę- 
paskelbta (< darbininkų 

švente# Socialistą įsitikinimų

atskirų tautų* galėtų būt iŠ- 
sprendžiami taikiu badu, kaip 
ginčai tarpe atskirų žmonių. Po 
pirmojo pasaulio karo buvo pa
darytas bandymas, sudarant 
Tautų Sąjnugą, bet ji pasirodė 
per silpna tokiam milžiniškam 
uždaviniui.

Kilus antram pasaulio karui, 
vėl prasidėjo to. paties klausimo 
svarstymas. Siūloma įvairus su
manymai:' Europos Federacija, 
Pasaulio Tautų Unija, ir t.t. Nė
ra abejonės, kad kas nors šita 
kryptim bus mėginama daryti 

'po lo, kai pasibaigs dabartinis 
karas. Bet kai jisai baigsis, ko- 
<ioje padėtyje bus tos tautos, 
sūrios jau yra arba dar bus į- 
trauktos į jo sūkurį? Daugelis 
abejoja, ar nebus sunaikinta vi-

I 
1

Šian- 
su Hitleriu prieš 
Aišku, kad pas 

ir nėra idealo. Jie 
tik vėjo malūnas

Ką šitokio pavojaus akivaiz
doje gali daryti sąmoningoji 
darbininkų klasės dalis, kuri rū
pinasi ne tiktai savo, bot ir vi
sos- žmonijos ateitim?

Kariaujančiųjų šalių darbi' 
ninkams šioje valandoje nėra 
kitokios išeities, kaip dėti visas 
pastangas, kad kovą laimėtų 
cos šalys, kurios stoja prieš ag
resorius ir tarptautinės, taikos 
ardytojus- Kai jos pergalės, tai 
laimės demokratiją, laimės tau
tų laisvės principas, laimės tarp
tautinė taika — ir bus sudary
tos sąlygos tolesnei ekonominei, 
kultūrinei ir politinei žmonijos 
raidai, kurią pertrauke dabar
tinis karas.

savo milžiniškoje daugumoje 
simpatizuoja demokratijoms, j 
karą įsivelti jie, suprantama, 
nenori, bet jie gali įvairiais ki
tokiais budais paremti tą kovo
jančią pusę, kurios pergale 
jiems yra pageidaujami. Ta- 
ėkuų jau ir kol eina karas, ne-

lo galvoti, kaip turės būti suoi- 
gamztiota pasaulio taika, šiame 
reikale visų tautų darbininkai 
turės surasti bendrą kalbą ir 
turės veikti sutartinai tiktai 
tuomet kilnus tarptautinės dar
bo Žmonių vienybės šūkis bus 
Įvertintas žmonijos gyvenime^

RŪSČIOJ APLINKUMOJ PIRMĄJA 
GEGUŽĖS PASITINKAME

Rytoji Pirmoji Gegužis 
darbininkų šventė.

ka minėti rūstesnėj aplinku
moj, negu pernai. Nedaug, (ik 
vieni metai prabėgo. Bet per 
tuos metus klaikus įvykiai iš
liko Europą.

Komunistas Stalinas ištiesė 
draugišką ranką naciui Hitle-* 
riui. Abudu pasidalino Lenkiją.

Pernai Lietuva, Latvija ir 
Estija buvo nepriklausomos 
valstybės, šiandie jos yra Ru
sijos vasalai. Ir tegul Lietuvos 
ar Latvijos vyriausybės pasa
koja apie didesnę jų prekybos 
apyvartą su Rusija ir Vokieti
ja, nenuginčijamas, nepaslepia
mas faktas pasilieka, kad Pa* 
baltijo valstybės priklauso ntfo 
kaimynų diktatorių malonės.

Stalinas sudraskė Suomiją, o 
Hitleris pavergė Daniją ir te- 
rioja Norvegiją. Pasaulis <’ 
klausia? kas bus sekanti Hiile-Įgūžės 
rio auka?

Eina karas, lemiamas Euro
pos likimas.

Ir pas mus, Amerikoj, gru
miasi pažangos ir reakcijos jė- 

Septyni su viršum Naujo* 
nOs Dalybos metai suteikė ša
lies vargtfomėnei šiokių tokių 
lengvatų. Išleistas pav. darbo 
santykių įstatymas, kuris drau* 
džia persekioti norinčius orga* 
nižtiotis darbininkus. Priimta^ 
d#ę*darbo valandų įstatymas, 
priimtas nedarbo ir senatvės 
pensiją principas. Teikiama pa
galba bedarbiams ir suvargm 
sičius. Bet reakcijos jėgos decki 
visas pastangas ir šituos laimė-* 
jhnus smiitmšinti, jei galima, vi
sai patfaikinti.

i

i Trečiadienį, gegužes 1 dieną, įvyksta iškilmingas 
apvaikščiojittiąs Pirmos Dienos Gegužes, kaipo viso pa
saulio darbininkų solidariškumo ir brolybes šventes. Lie
tuviai darbininkai da turi progą ir tuomi džiaugtis, kad 
jų darbo organizacija LSS šįmet švenčia 35 metų sukak
tį nuo savo įsikūrimo ir turi malonumo rengti 35-tą me
tinį Pirmos Dienos Gegužės apvaikščiojimą. Prie šio žy
maus darbo yr.a prisidėjus ir Liet. D-kų D-jos 4 kuopa. 
Apvaikšeiojimąs įvyksta 7:30 vai. vakare Mildos svetai
nėje, 3140 S. Halsted St.

Bus išpildytas sekantis programas: , ,,,
1' 11 fDaintfoj& Naujbš Gadynes Choras po vadovyste
J. Steponavičiaus;

2. Kalba jaunuolis Bronius Matjošaitis;
3. Dainuoja Naujos Gadynės choro lietuvaičių trio, 

p-lės Josephine Milleriutė, Valeria Ladygaitė ir Lillian 
Stuperaitė; ‘‘

4. Kalbės Naujienų red. Dr. P. Grigaitis.
t Kaip matote, programas įdomus. Visi atsilankę ga

lėsite pasiklausyti įdomių kalbų apie pasaulio įvykius ir 
pasiklailsyti musų gražaus jaunimo malonių ir linksmų 
lietuvių liaudies dainų.

Įžanga veltui. Kviečia visus atsilankyti
LSS CENTRALINĖ KUOPA IR LDD 4 KUOPA.

teises m už geresnį gyvenimą.
Ir šitoje kovoje mes privalo

me minėti Gegužės Pirmą, kai
po darbininkų, kaipo pažangos 
.šventę, privalome minėti 
jos tikrą reikšmę juo labiau,

PIRMĄ DIENĄ GEGUŽĖS ŠVENČIANT 
/ . 
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šįmet švenčiant Pirmą Dieną . iriausia
Gegužės

1927 metais geležies liejime 
darbas buvo daugiau nei dvi
gubai našesnis, negu 1911' me
tais.

Du vyrai šiandien gali iškelti 
iš laivo 12 tonų geležies ar ki
tokių rudžių ir uždėti jas ant 
vagono platformos į tris minu
tes. Ashtabula prieplaukoje, 
Ohio valstijoje, du vyrai gali iš
versti vagonų anglies į laivą į 
dvi minutes.

LSS nariai matom, kad mes 
neklydom stovėdami po demo
kratiško socializmo vėliava ir 
dirbdami tą darbą, kuris yra 
dirbamas rimtu socializmo dar- v 
buotojų.

mą Dieną Gegužes ir kartu pri
simindami; LSS 35 metų sukak
tį, Sąjungos darbuotę ir jos ko
vas, mes su malonumu galim 
pasakyti, kad musų socialdemo
kratiška s 
po darbo 
pas buvo

idealas ir musų, kai- 
žmonių, kovų princi- 

ir paliko pilnai ap- 
nesuterštas.

mą Dieną Gegužės, kaipo viso 
pasaulio darbininkų solidariš- 
kūmo šventę, mes aukštai ga
lini iškelti savo LSS 35 metų 
garbingos, švarios, kultūringos 
socializmo darbuotes vėlihvą su 
užrašu: Lai gyvuoja Lietuvių 
Socialistų Sąjunga! Lai gyvuo
ja tarptautinis socializmas ir 
darbininkų klasės vienybė!

K. L-kus.

1919 metais 21,471 darbinin
kai padirbo 53 bilionus cigare- 
tų. 1931 metais 20,116 darbi-

vyko nuo 1905 metų, 
tenka, prisiminti iif kuomet susiorganizavo LSS ir 

LSS 35 metų sukaktį, kaipo j u- .kuomet Jungtinių Valstijų pa
žangieji darbininkai vieningai 
ėjo po Socialistų Partijos vė
liava. Apgailėtina, kad palygi
namai trumpai tęsėsi šitas taip 
solidariškas, širdingas ir 
ningas darbininkų klases 
baS.

biliejinę Sąjungos šventę.
Džiugu prisiminti Tiems 

draugams LSS nariams, ku
riems teko dirbti nuo LSS įsi
kūrimo iki šių laikų ir po LSS 
socialistiška vėliava švęsti kas 
metai Pirmą Dieną Gegužės, 
kaipo viso: pasaulio! darbininkų 
solidarumo' ir pažangos šventę.

Jei pavartysiifie lietuviškų 
kolonijų istorijos lapus,, tai mes 
greitai pastebėsime įbrėžtus 
juose gilius brudžus LSS veik
los, kaip ekonortiihiu, politišku 
darbu, taip ir kUlttfriniu. Visur 
LSS įtariai darbuotojai stovėjo 
pirmose eilėse prie darbo. Jų 
paątangohiis buvo rengiatnos 
paskaitos, prelekcijos, prakab* 
bos, teatrai ir * ofganižuldjaftii 
chorai, kurie' lietuvių liaudies 
'dainas skleidė pb visas lietuvių 
kolonijas kuo plačiausia, šalia 
šitų darbų LSS jkųopos, įtrauk* 
damos įr kitais betuviškas orga* 
niząęįjąs,, rųpšdųvo’ iškįlmb>gus 
apvaikščio'jimus pirmos Dienos 
Gegužes.

Šilas socialdeniokrališkas pa
žangos Ir kultūros darbas ge*
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; u-

vie- 
dar-

bet gana
antriems

audra nc-

Mašinos ir darbi 
ninkai

garetų.
Nuo 1919 iki 1925 metų dar

bingumas vieno žmogaus augo: 
gumos gamyboje 19 nuošimčių 
kas metai, automobilių pramo
nėje 15 nuošimčių kas metais, 
patroleumo pramonėje 71/* nou- 
šimčių kas metai ir t. t.

Darbo našumas tebeauga 
šiandie. Kur praeity dirbo tūk
stančiai darbininkų, šiandie už
tenka keleto šimtų, o gal būt 
vietomis ir kelių dešimčių. Tik 
šiomis dienomis angliakasių 
unijos .atstovas liudijo valdžios 
komisijai, kad dėl mašinų įdė
jimo anglių kasyklose per pa
skutinius 15 metų 78,000 darbi
ninkų neteko darbo.

Taip pat tik šiomis dienomis 
Edsel Ford liudijo, kad .$700 
jo įmonių automobilis kaštuo
tų $17,000, jeigu butų ranko
mis dirbamas.

Mašina milžiniškai padaugi
no žmogaus darbingumą. Mok
slas ir mašina pažabojo gamtą. 
Bet mašina išmetė žmogų iš 
darbo. Mašina dirba, žmogus 
ieško darbo.

Kai darbas gali parūpinti 
praktiškai visokiausių reikme
nų kiek tik norima, žmonės 
vaikšto nuskurę ir susirūpinę 
klausimu, kas juos laukia ry
toj. Visokių gerybių galėtumėm 
turėti pakankamai, tačiau mes 
jų nedirbam ir kremtamės ne
žinodami ką lemia mums ryto
jus, ateinanti savaitė, busimi 
metai.

Kirkpatricko (autoriaus 
— Wbat For?), išleistos 
metais antrašte “Is Plenty 
Mueh for the Common

Tcnka manyti, kad žmonės 
kada nors, anksčiau ar vėliau, 
pabus, prablaivės, tvarkys tiks
liau savo gyvenimą. Tikrai ga
lima laukti geresnio gyvenimo.

t

šiandien totaliniai režimai 
mėgina pasisavipti, iškraipyti 
jos reikšmę, padaryti ją dikta
tūrų garbinimų, v. •—V. P.

Užėjo pasaulinis karas, kuris 
išžudė milijonus žmonių, su
naikino jų ekonominį ir kultū
rinį turtą. Sudrumstė jų idėjas, 
suerzino,- supykdė politiškai, 
taip kad buvę draugai paliko 
atviri priešai ir vieni antrus žu
dė ne vien idėjose, 
lankiai atėmė vieni 
gyvybę.

Šita pragaištinga
aplenkė ne LSS. Audra ją išti
ko pačiame jos gražiausiame 
žydėjime, kuomet po LSS vė
liava buvo susispietę apie šeši 
tūkstančiai socialistiškai nusi- 
teikusių draugų, kuomet jie tu
rėjo sukarę per eilę metų savo 
(Spaustuvę ir leido nuosavą laik
raštį “Kovą”.

Didele LSS, narių dalis^ pa
gauta kokio tai “kairiojo” ūpo, 
pasidavė' demagogiškai nusitei
kusiems karjeristams. * šitokių 
asmenų pastangomis DŠS. tapo 
sMiardyta. Palikom iriS^Umoj, 
taip sakant bę centro, be spaus* 
tuves ir be nuosavo laikraščio.

Darbininkų šventę, Pirmąją 
Gegužės, minint, manau, pra
vartu prisiminti musų gyveni
mo padarytą progresą darbin
gumo srity. Čia paduosiu kele
tą pavyzdžių iš knygos George 
R. 
War 
1939 
Too
People?”

Galų gale žmonijos 
labai didelė dalis remiasi musų 
darbingumu, musų darbo našu
mu. Kokį progresą darome mes 
šiuo atžvilgiu bent Amerikoje? 
Štai ką kalba sakyta knyga:

1769 metais James Watts už
patentavo garo lokomotyvą 
(eiginc). O jau 1900 metais ga* 
ru varomos mašinos padaugino 
žmogaus darbingumą 234,000 
kartų.

A. O. Smith Corporation 
(Milwaukee mieste) gamina 
didžiąją dalį automobilių rėmų 
(frames). Paprastomis mašino
mis. darbą atlikti reikalinga bu* 
tų apie 1,000- darbininkų. Mo* 
dernizuota įmonės mašinerija 
atlieka tą darbą tik su 200 dar
bininkų.

Pasak raporto, kurį paruošė 
Hendei’son ir Lubiu Nacionali
nei Gaivinimo Tarybai (Na—

gerovės
Sveikinosi kariau
jančių valstybių 

atstovai

t 
t 
r 
i

1904 metais Amsterdame įvy
ko tarptautinis socialistų kon- ; 
gresas. Tuo metu ėjo Rusų-Ja
ponų karas. Abiejų kariaujam : 
čių valstybių socialistai į kon
gresą pasiuntė po delegatą. Ka
da drg. Van Kol sakė kongre
są sveikinančią kalbą, jis pami
nėjo, kad kongrese atstovauja
mos abi kariaujančios šalys. Ja
ponų delegatas Katyama ir ru
sų delegatas Plechanovas, lyg 
susitarę, pasistojo, priėjo vie
nas prie kito ir padavę vienas 
kitam rankas broliškai sveiki-

Salėje kilo didžiausios 
Rankų plojimui nebu- -l:

uosi.
ovacijos.
vo galo.
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SOCIALIZMAS YRA TARPTAUTINIS
Darbininkų susipratmas auga

Atsižvelgiant į evoliucijos ei
gą gamtoje, pavienio žmogaus 
amžius yra labai trumpas. Po 
musų akimis gamtoje vyksta 
permainos, kurių mes negalime 
pastebėti. Kol musų gyvenimas 
ėjo lėtesniu tempu, dvasiškiams 
nesunku buvo žmones įtikinti, 
kad ‘ kiekviena valdžia paeina 
nuo Dievo”. Žmonėms išrodė, 
jog mes gyvename nepakeičia
mą gyvenimą. “Taip buvo per 
amžius, taip ir pasiliks”, jie sa
kydavo.

Bet pakaitos musų politinia
me gyvenime nuo Pasaulinio 
karo vyksta spartesniu tempu. 
Mes visi atsimename caro ir 
kaizerio likimą, visi sekame 
Mussolinio ir Hitlerio veiksmus, 
šiandien ir religingi žmones 
nebepatikės, kad “kiekviena 
valdžia paeina nuo Dievo”.

Darbininkų reikalai vienodi
Švęsdami rytoj tarptautinę 

darbininkų šventę atsiminkime, 
kad socializmas nebūtų socia
lizmu, jeigu jis nebūtų tarptau
tinis. Socialistų kova yra kova 
už viso pasaulio darbininkų rei
kalus. Visų šalių darbininkai 

. yra broliai. Visus darbininkus

BUDĖK1M, DRAUGAI
Nors audros ūžia aplink mus, 
Mus viltis nepražus...

Taip tai skamba žodžiai mu
sų mėgiamos dainos, kurią mes 
seniai, prieš 35 metus, su ma
lonumu dainuodavom, kurdami 
ir organizuodami Lietuvių Su

prisiminti tuos lai-

BRIDGEPORT R00FING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai . 
apdraustas.

Budavokite Ir taisykite savo 
tvoros už šias žemas kainas.

Nauji Ceder stulpai, 7 1
pėdų ilgio kiekvienas .... I Ur
Tvoros dratai ------- 80 pėda
2x4 8 iki 16 pėdų .... 20 pėda 
Pentas reguliariškai $2.00 vertės, 
dabar specialiai už .... $1.25

Pirkite ant kredito per 3 me
tus išmokėti. Tik ant jūsų parašo

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO. 

3800 SO. WESTERN AVENUE
Tel. LAFayette 2101

Atidarą sekmadieniais iki pietų.SABERGMAN
TEl PROSPECT
1524 W 63rd ST

BERGMANAS PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

pa-

visos

malevtj. ulehų popieriau* Ir langų šeldų. 
Ateikite | didžiąją krautuvę prie Justine 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdinę knygą. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BĖRO-
MAN'S naujuoju Lengvaus Budžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir 
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai 
PRIHTATYMA8 DYKAI

Eas-A*Bee vidaus žibanti balta ir 
naujausios spalvos virtuvėms ir maudy
nėm maleva.
Kas-A-Bee Fiat Maleva luboms Ir miega
mosioms balta ir 12 epai. Ess-A-Bee 4 
valandų varnlšas gerai dėvisi ir nesloė- 
mėja baliai vandeny. ffa

GALI0NA8 ........................ * I ■ VW
Popierių Valykils arba H. R. H. po 6c 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir šešta

dieniais iki i) P. M.
Tel. PROSPECT 3440

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

Garsinkites “N-nose’

riša į daiktą jų vienodi vargai, 
vienodas išnaudojimas ir prL-

partijos stoja už pasaulio taiką 
Jeigu šiandien pasauly taikos 
nėra, tai tik todėl, kad yra tau
tų, kurias valdo diktatoriai, 
kurie savo kraštų piliečius lai
ko beteisiais. Socialistų kova už 
darbininkų teises, kova už de 
mokratiją yra kova už pasau
lio taiką.

Socialistai nėra tautos 
priešai

Didesniam socialistų panieki
nimui, musų tautininkai ir kle
rikalai dažnaį .socialistams pri
kiša intef’nacionąTTžhią. Jie ši
ko, kau mes nemylime savo 
tautą, bet rūpinamės kitų tau
tų reikalais. Internac’onalizmo 
socialistai neužsigina, bet kad 
jie butų savo tautos priešai 
yra šmeižtas. Kas gali liuli p a 
kilnesnio, meilesnio ir patrio- 
liškesnio savo tautai, kaip švie
timas žmonių, kova už jų tei
ses ir būvio pagerinimą? Tais 
darbais pasižymi socialistai sa
vo tautose. Socialistai nėra tau
tos priešai. Jie nėra taip pat 
tautų neapykantos kurstytojai, 
nes tautų neapykanta prie nie
ko gero neveda. —J. L-tis.

Į Ką Žmoiies Mano
Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki d.
Pirmadieniais: 2 Iki 4 ir 7 iki F 

šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALRTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadieni
4631 So. Ashland A v*

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadien
4143 So. Archer Avė

Tel. LAFAYETTE 3650

KAS DISKREDITUOJA VIENUOLYNUS?
Neseniai angliški Romos ka- Naujienų ir Keleivio korespon- 

talikų laikraščiai daug ir la- dentai savo keliu pareiškė, 
bai piktai rašė apie vieną nau- kad įtartoji moteriškė nieko 
jaj pasirodžiusią knygą. Ta bendro su tais raštais neturė- 
jęnyga vadinasi “The Con-^jo. Vienok, per visą tą laiką 
Vent”. Tos knygos autorė Aly-^iei vienuolynas, nei vienuoly- 
se Simpson rašo apie savo 
patyrimus vienuolyne, kuria
me ji išbuvus du metu. Tas 
vienuolynas vadinasi “The 
Mystic Bose” ir randasi Švei
carijoje.

Kuri. James M. Gillis, The 
Catholic World redaktorius, 
savo rašte apie minėtą knygą 
nurodo, kad autorė, be kita 
ko, štai ką yra parašiusi: 
‘Grupe iš septynių vienuolių, 
įvairiuose pamišimo laips
niuose, buvo laikomi apart-
inentuose ant viršutinio aukš
to, iš kur buvo girdimi, jų 
javimai.”

Tai dar ne viskas. Dalis 
svų vienuolių buvusios 
pąnilšlino kranto. Be to, 
frati vienuolyno viršininkė 
vusi išvargusi ir neurotiška.

Ir iš tų trumpų citatų daro
si pilnai aišku, kodėl Romos 
kataliką laikraščiai piktai ra
šė apie minėtą knygą. Katali
kų rašytojai piktai rašė ne 
vien apie pačią knygą, o ir 
apie pasaulinius laikraščius, 
kurie bešališkai tą knygą re
cenzavo.

Minėtas kun. James M. Gil
lis rašo, kad jis neesąs buvęs 
“The Mvstiė Rose” vienuolyne 
Šveicarijoje, bet esąs buvęs 
maždaug 

' vienuolynų.
nuolėmš rekolekcijas, klausęs 
jų išpažinčių, dalyvavęs jų 

. Ir per trisde
šimt penkis metus, besilanky- 

' dainas vienuolynuose, neradęs 
jaunimą, nuolaląs suteikdami tiek pamišusių vienuoliu, kiek

no rėmėjų draugijos centras 
neatšaukė mesto apkaltinimo 
minėtai moteriškei.

štai dabar neseniai Motin? 
Marija, kurios akivaizdoje ap
kaltinimas buvo padarytas 
būdama ant mirties 
nepasirūpino atšaukti 
gėdišką apkaltinimą.

Va, šitokie dalykai, 
tikrųjų diskredituoja vienuo
lynus, o ne anokie, apie ku
riuos apraše Alyse Simpson.

—Vienuolyno /lėmėjas

patalo 
tą be-

tai it

Naujienų-Acnie Telephoto
HIGLANDVILLE, MO. —- Gladys G. Lęwė/ kuri 

buvo paskelbusi “sėdėjimo streiką,” reikalaudama “tei
sybės” savo sunui, kurio nosis labai nukentėjo susirė
mime su mokiniais mokyklos kieme.

DEL KO JAUNIMAS GERBIA SOCIALISTUS

de-

lai-

nct 
bu-

DR. STRIKOL’IS 
^vdytojas ir Chirurtra- 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

Dk C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So. Ashland A ve.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.
Milijonai Suranda Ši 
Švelnų Liuosuotoją 
Užtektinai Stipriu

Kodčl kni kurie žmonas laikosi sonoviSko* 
nuomones, kad liuosuotojas turi būti ne 
skanus — turi būti stiprus ir turi suer 
ginti vidurius savo veikimu? Tai yra klaida. 
Šiandien niekam nereikia save bausti 
nepakenčiamu, sarginančiu palengvintoju dėl
to, kad Šiandien yra Ex-Lax — liuosuotojas. 
kuris turi gardaus Šokolado skonį.

Ex-Lax yra užtektinai veiklus vyrams— 
bet gi Švelnus moterims ir vaikams. Jis su
teikia tikrai gera išvalymą—bet veikia vi
durius lengvai, patogiai, 
jimų ir nusilpimų.

Sekite pavyzdžiu milijonų 
sitikčkite Šiuo atsakngu

DR. BRUNO J.
ZTTBRTCKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St. 
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—S 

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111Buvo tai anuos senuos lai- 
įkuos rytinėse valstijose. Tada 
buvau per jaunas žmogutis, 
kad suprasti skirtumą tarp po
litinių partijų, arba kitų įsiti
kinimų, kurie dalino musU|

suprantama, čia jau darbas 
turėjo didesnės dirvos ir dau
ginus veikėjų. Ir per visus dvi
dešimts penkis, metus mano 
gyvenimo čionais, šie patys 
žmonės buvo pirmieji suma- 

miestelio lietuvius į skirtingas nyti ir sutvarkyti pavyzd in- 
grupes. Žinojau I 
grupes lietuvių: 
nėjo bažnyčion ir kurie susi
rinkdavo klausytis Dr. Šliupo 
prakalbų; kiti, kurie eidavo 
mišių klausytis.

Atsimenu taipgi, kad viena 
tų grupių i

f.kuri buvo vadinama šliuptar-j 
niai) suinteresuodavo mus

. ... . .u. jaunuolius (langiaus nei antro- ■ne komunistais. Bet viltis pas , „ ' . t . .. , . .Y v TY nn I ii. Mat, be to, kad jie susirin-inus nežuvo. Per 20 metų mes ' _ . . . . .•v, -i- t oc -vi -i- u- ; ko kalbėdavo apie kokias ten išlaikėm LSS, išlaikėm garbiu- v .. .. . .... . ..v, - revoliucijas, demokratijas, vi-,gai los socialdemokratiską ve-' i t • i • J- •.. ii- • so pasaulio darbininkų vieny-i Toki kultūros veiklos nuohavą, neduodami musų prie- 1 
(šam, kaip iš dešinės, taip ir iš 
kairės, sutrempti ir paniekinti 
musų garbingus idealus. Musų į 
viltis nežuvo ir išėjom pergalė
tojai.

Švenčiant šią darbininkų vie
nybes ir solidariškumo šventę, 
Pirmą Dieną Gegužės, mes. 
draugai ir draugės, turim da la
biau suglausti savo spėkas, tu
rim kiekvienai likti socializmo 
idėjos kareiviu darbuotoju. Jei 
praeity mest nepadarėm vieno 
kito darbo, tai pasižadekim su 
musų švente, Pirma Diena Ge
gužės, stoti prie darbo ir pada
ryti tai, ko iš musų reikalauja 

tikslai.
tie uždaviniai yra: mes tu- 
rimtai stoti prie darbo ir 

atsteigti kuopas, kur jų nėra, 
o ten, kur jos silpnai gyvuoja, 
sutvirtinti, kad jos butų stip
rios ir atliktų LSS pareigas.

Reikia dar priminti drau
gams ir ši svarbi LSS 35 metų 
sukaktis, kitaip tariant, JUBI
LIEJUS. Jei pavartysit LSS is
torijos lapus, tai kiekvienas pa
matysit, kad LSS tarp; Ameri
kos lietuvių per savo 35 metų 
gyvavimą atliko didelius pažan
gos, meno ir kultūros darbus. 
Buvo ji pažangių draugų dar
bo įrankis, kurio pagalba praeL 
ty skleisti ir dabar tebesklei- 
džiami pažangus ir kultūringi 
idealai Amerikos lietuvių tarpe.

Turėdami visą tai omenėje, 
su LSS 35 metų sukakties ap- 
vaikščiojimu ir švęsdami Pirmą 
Dieną Gegužės, mes visi, visų 
J. Valstijų lietuvių kolonijų 
darbuotojai, sukruskim, stokim 
prie LSS sustiprinimo. Tegul 
būva: 
“Nebaisios mums audros tos, 
Mes drąsus sūnus Sąjungos. 
Laikysimės stipriai vienybėj,

sandaroj;**
LSS 35 JubiHantas.

kus, kuomet mes taip energin
gai dirbom, kuomet mes su 
sišvcntimu aukavom savo 
ką, energiją ir savo sunkiai 
dirbtus centus. Dirbom ir
kavom savo centus, turėdami 
galvoj vieną iš prakilniausių 
tikslų — darbininkų klasės ap-

pa- 
lai- 
už-
a li

lizmo idėjų plėtimą. Tai buvo 
pirmieji musų darbo žingsniai 
ir musų kovos uždaviniai.

Prieš dvidešimt metų musų 
gyvoji energija ir darbingu
mas liko pakirsti. Pakirto, kaip 
žinom, musų buvusieji draugai, 
bendradarbiai, dabar pasivadi-

LSS
O 

rim

be jokių skaudė-

tada tik dvi Į gus, žmonėms gražaus ir gėrę 
vieni, kurie teikiančius parengimus, neat

sižvelgiant nei į išlaidas, nei 7 
kitus sunkumus reikalingus at
likimui savo tikslo. Visados 
jie buvo gatavi suteikti para
mą kilų kultūrinėje veikloje.

IkUAl V 4 Vilu. , L . . ♦ .

(suprantama, toji,|Bet SaI J1! gražmusm ypatybė parengimuose.
gi udi tame, kad jie visuomet 
kreipė atidą į besilavinantį

500-sc Amerikos

jam padrąsinimą, ir visokerio- minėtos knygių autorė jų rado
pos paramos jo siekimuose ir per du metu viename vienuo

li darbuose. ; • L'. ' lyne. Taigi, jis išveda, kad to-

, .... . . iv. iv. . . . - Simpson aprašo, būti negali,bę ir kitus, nevisai mums ge- širdžiai atsidavusiai darbuoto-Į ___ . . . ,
rai suprantamus, dalykus, jię'jai buvo socialislai. prieš trisiv ei.a .a ej°n^’ ^ia
dar visuomet 'kalbėdavo ir dešimts penkis metus. Tokiais/"10"'^ kur.le AIy?c S,mpsOn 
apie tai. kad reikia patiems'jie išgyveno per tą tafįą? To-ia?rasyn’US HUS "Z ^"5 P1T 
lavintis ir kitus mokyti, žino- kinis mes juos randam ir šian- ai^a urielns 10 aPrasJn}aJ

- ’hus didžiu argumentu prieš
vienuolynus.

Ašgi žiūriu į dalykus kitaip. 
Jei viskas, ką Alyse Simpson 
rašo, yra gryniausia tiesa, tai 
mano žvilgsniu tas dar nedis
kredituoja nei vienuolynų, nei

ma, terminas mokytis tai jau dieri. 
visiems mums buvo aiškus, 
nes buvome mokykloj ir musų } 
raportai rodydavo, kaip mums 
tas mokslas rūpėjo.

Na, ir pirmas dalykas, kuri 
ši grupė įsteigė, kaipo vieną 
pamatinių ramsčių tam apš- 
vietos darbui, buvo choras. 
Pasirodė, kad tuomet norinčių

žmonių visur. Pa 
Ex-Lax—plačiau

siai vartojamu liuosuotoju visame pasaulyje 
10c. ir 25c. dėžutes visose vaistinėse.

SAl’OOKITBS PAMftODZIOJIMV! 
ATSI8AKYKIT J| PAKEIČIANČIŲ!

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

——----------------------

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

^fiso valandos: nuo l—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Ir už tai mes juos giliai ger
biame.—Ilgiausių mėtų • jiems 
visiems!— Amerikietis,

DR. G. SERNER
LIETUVIS akių gydytojas

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Mrsi-A K JARUSZ
PHVSTCAL 
THERAPV 

and MIDW1FE 
6630 S. Westem av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

nemažas skaičius. Ir kadangi 
kito choro, apart bažnytinio; 
nebuvo, tai šis naujas choras 
buvo nemenkas ir atkreipė 
visų atidą. Musų reguliaris 
mokytojas buvo smuikininkas,
vienas iš tikrai dailei atsida
vusių žmonių, ir jo pagelbi- 
ninku koncertuose buvo viena 
iš chorisčių ir tų dienų pirmų
jų pianisčių. Statydavome mu
zikalius spektaklius, koncer
tus ne tik -savo miestelyje, bet 
ir aplinkiniuose. Pagelbėda- 
vom surengti ir iš svetur atvy
kusioms artistams koncertus, 
dalyvaudavome kitų parengi
muos. žodžiu sakant, per ilgus 
metus visas šios apielinkės 
muzikalis veikimas sukosi 
vien apie Šį ratelį. Ir tas rate
lis buvo įsteigtas, globojamas 
ir tiesioginė dalis veikimo tos 
grupės žmonių, kuri rengdavo 
tiek daug prakalbų, susirinki
mų, etc., platindavo laikraš
čius, knygas ir brošiūrėles. 
Tos pačios grupės, kuri nuola
tos kalbėdavo apie žmonijos 
gerovę, apšvietą ir kelius, ku
rie veda į skaistesnę ateitį...

Atvykęs už kelinto metų di- 
dmiestin gyventi, radau šios 
grupės kulturinj veikimą' to
kioj pat augštumoj bestovintį, 
kaip ir musų miestelyje. Reiš
kia, pačioj pirmoj vietoj. Tik

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optėmetrically 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 
i mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v 

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 
'\v pirma.
1712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

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

sakau, kad Romos kataliku 
livdsiškija diskredituoja ne 
Macochai, ne ’Olišauskai, ne 
Kuprevičiai, o patys “gerieji” 
kunigai, kurie lupikauja, tur
tus krauja ir buržujiškai gyve
na. Taip ir su vienuolynais. 
Juos diskredituoja nepasitai
kantieji protiški nenormalu
mai vienuolių tarpe, bet pasi
elgimai “gerų” vienuolių, štai 
neseniai palaidota Lietuvių 
šv. Kazimiero vienuolyno vir
šininke Motina Marija. Apie 
dalykus, kurie tame vienuoly
ne dėjosi ryšium su to vie
nuolyno rėmėjų draugija, bu
vo tartas kritiškas žodis “Nau
jienose” ir “Keleivyje” praėju
sią vasarą. Tas žodis negalėjo 
patikti nei vienuolynui, nei to 
vienuolyno rėmėjų draugijos 
centrui. Bet vienuolynas ir 
vienuolyno rėmėjų centras, 
užuot daręs rokundą sumenės, 
įtarė tų raštų rašyme vieną 
moterį. Įtartąją atsiviliojo į 
vienuolyną, kur akivaizdoje 
pačios a. a. Motinos Marijos, 
apkaltino rašyme apie vienuo
lyną ir rėmėjų draugiją Nau
jienose ir Keleivyje. Nieko ne
gelbėjo moteriškės aiškinima- 
ši ir teisinimasi. Inkvizicijos 
teismas baigėsi negavimu ma- 
teriškės prisipažinimo.
Po to ta moterške per ‘‘Drau

gą” paskelbė paaiškinimą, kad 
su tais raštais ji nieko bendro 
neturėjo. Taigi, klausimas pa
sidarė viešu dalyku. Tada

LIETUVIAI
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 sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: •

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

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

2400 WE8T MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 0397

i Tel. Qffice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

’ 6900 So. Halsted St.
Valandos—1—4 po pietų. 7—8 vak 
išskyrus seredomis ir subatomis

~ KITATAŪČIAT"
DR. HERZMAN

TŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 3P 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Telefonas YARDS 6818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St
Room 1230 

Ofiso teL CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395

I
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šitą nuomonę griauja Lietuvos spaudos pranešimai 
apie ginčus tarpe senosios lenką valdžios šalininkų (piL 
sudskininkų) ir naujosios (sikorskininkų). Pirmųjų siip- 
patijos yra provokiškos. Jie tikisi, su vokiečių pagalba 
jeigu Hitleris laimėtų karą — ne tiktai atsteigti Lenkiją 
senosiose sienose, bet dar ir ją išplėsti į šiaurę, Pabaltijo 
kraštų sąskaitom O Sikorskis ir jo ąaHnįąkąi yra tam 
priešingi. Jie nori tiktai etnografines Lenkijos ir pripa
žįsta Vilnių Lietuvos sostine.

Taigi Hitlerio pergalė reikštų, veikiausia, pilsudskL 
ninku grįžimą Lenkijos valdžioj ir ne tiktai Vilniaus, 
bet, gal būt, ir nepriklausomybės netekimą Lietuvai. O 
kad pati Lenkija tokiame atsitikime butų naeių “protek
toratas”, tai Lietuvai iš to nebūtų jokio susiraminimo, 
netekus savo laisvės.

Is anapus sienos.
t (Musą specialaus korespondento Lietuvoje)

krantuose te- 
ledo kalnai, 
Sekminių su-

Paštas iš Lietuvos
* J ‘ *

Prasidėjus karui Skandinavijoje, pašto susisiekimas 
tarpe Lietuvos ir Amerikos nenutruko. Vakar atėjo iš 
Kauno laikraščiai, kuriuose jau aprašoma nacią įsiverži
mas į Norvegiją (balandžio 9d.). Paskiausi gautieji laik- 
raščią numeriai yra datuoti balandžio 13 d. Vadinasi, 
paštas iš. Lietuvos pasiekė Chicagą per dvi savaites laiko.

Jisai dabar eina per Vokietiją, Italiją, Viduržemio 
jurą, pro Gibraltarą ir per Atlantiką.

■■ 1 1 > "" . ■—■.-■y!’ '■<

Nacių “žaibo” žygiai sulaikyti
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KAUNUI 910 METŲ.

Lietuvos laikinoji sostinė 
Kaunas buvo įsteigtas 1,030 
metais, taigi jisai turi 9W me
tų “amžiaus”. Šiandien 
gyveną 140,000 žmonių.

NORI TEISTI BEKĄ 
SMIGIĄ

jame

IR

lęąi) esą visąi kitokios nuo
monės; jie, vokiečių pade* 
darni, nori pagrobti Slovaki
ją i? ‘krosus’, net šų Latvi
jos Latgalija.

žodžiu, kova užvirusi, vi
su frontu ir labai aštri ko
va.”

Kuo pasibaigs sąjungipinkų-norvegą kova su vokie
čiais Norvegijoje, sunku pasakyti. Bet atrodo, kad šioje 
valandoje nacių “žaibo” žygiai toje Skandinavijos šalyje 
jau yra, bent laikinai, sustabdyti.

Vokiečiai turi savo rankose beveik visus svarbiau
sius strateginius punktus Norvegijoje, kuriuos jie užėmė 
pačioje įsiveržimo pradžioje ir per pirmąsias dvi savaites. 
Rungtynės dabar eina daugiausia dėl antraeilių pozicijų, 
kurias vokiečiai stengiasi pagrobti, kad jie galėtų pilnąi 
įsitvirtinti užkariautose srityse.

Neutraliai stebėtojai mano, kad vokiečiai turi Nor
vegijoje 60,000 kareivių, o sąjungininkai — 45,000. Da
bar klausimas, kurie sugebės nugabenti tenai daugiau 
sustiprinimų — o taip pat ir ginklų, amunicijos ir pro- 
vizijos toms armijoms? Anglijos parlamento nariai, spau
da ir visuomenė kaltina savo valdžią, kad ji iki šiol bu
vusi nerangi.

!

Norvegai
Norvegai jaučiasi labai pažeminti, kad į jų kraštą 

galėjo taip lengvai įsibriauti ginkluotos nacių jėgos. Jie 
ginasi, kad ne savieji išdavikai atidavę Norvegijos uos
tus ir tvirtoves į priešo rankas. Naciams padėję ją pačią 
šnipai, kurie suklaidinę norvegus suklastotais nevą vab 
džios įsakymais nesipriešinti užpuolikams.

Norvegijos parlamento pirmininkas, Gari J. Kambro, 
prisipažįsta, kad naciai pasinaudojo valdžios apsileidimu;

“Nemalonu prisipąžinti”, pareiškė jisai spaudos 
atstovams, “kad Norvegijos pasiuntinybė Berlyne 
turėjo įrodymą, jogei vokiečiai rengiasi įsiveržti 
Norvegijon, už savaitės laiko prieš tai, kai įsiverži
mas įvyko. Vokietijos vyriausybė, tačiau, užtikrino 
Norvegijos pasiuntinybę, kad vokiečiai neketina pul
ti Norvegijos.”
Hitleris užtikrino — ir norvegai patikėjo, nežiūrint 

to, kad ją pasiuntinybė jau turėjo įrodymą, jogei įsiverš 
žimas yra ruošiamas!

Toks pasitikėjimas Hitleriu jau buvo pražudęs Len
kiją. Kuomet naciai plėšė Čekoslovakiją, tai Hitleris la
bai. iškilmingai užtikrino pulk. Beką ir Smigly-Ridzą, kad 
jisai esąs geriausias Lenkijos draugas, ir pakvietė lenkus 
prisidėti prie čeką respublikos draskymo, — ką jie ir pa
darė su mielu noru, atplėšdami nuo jos Tešeno dįstriktą!

Hitlerio užtikrinimais buvo apmulkintą ir Anglijos 
valdžia, kuri leido naciams grobti ir ryti, ką tiktai jię 
geidė, — iki jie nuėjo taip toli, kad Anglija buvo privers
ta stoti su jais į kovą.

šiandien visi už tą savo naivumą turi brangiai mo
kėti. Bet gerai, kad norvegai visgi nekapituliavo. Jie gir 
naši. Su sąjungininką pagalba jię, gąl būt, stengs rudą
ją okupantą nusikratyti.

Lenkija ir Lietuva
Nuo pačios dabartinio Karo pradžios “Naujienų” nu. 

sistatymas buvo tas, kad mažųjų tautų ateičiai bųtų dąug 
geriau demokratijų, o ne Hitlerio pergalė. Tai, rodos, 
yra pati savaime suprantama tiesą, nes juk demokrątir 
jos nenori pavergti nė vienos nepriklausomos tautos.

Bet kai kurie žmonės matė pavojų iš demokratijų 
pergalės Lietuvai. Jię sakė, jeigil karų laimės Anglįja ir 
Francuzija, tai jps atgaivins imperialistinę Lenkiją, km 
ri tuo jaus šoks j Vilnių ir, gal būt, užsimanys pasiimti 
.visų Lietuvą.

“Eltą” praneša, kąd Angers 
m i e s t ę (Francųzįjoje, kur 
gyyępą dabartinė Lenkijos vy
riausybė) buvę Lenkijos par
lamento nariai priėipė rezoliu
ciją, kuria reikalaujama, kad 
buv, užsienių reikalų ministe- 
ris Bekas, buv. kariuomenės 
vadas Smigly-Rydz ir buv. mi- 
nistęris pirmininkas 
kis butų patraukti 
“krašto išdavimą.”

“Smigly-Rydzas
mas, kad jis nepakankamai 
pasirūpino krašto gynimo 
priemonėmis, kad visai ne
tikusiai vedė karą ir, paga
liau, kad jis pabėgo į už
sienį, kada lenkų kariuome
ne dar kovojo.”
Bet Francu&įjęą yaldžia ne

leido šitą rezoliuciją paskelbti 
spaudoje. Neleido taip pat ir 
Anglijos valdžia.

Skladovs- 
tieson už

kaltina-

LIETUVOS KOOPERATYVAI.

Lietuvoje, be Vilniaus kraš
to, įregistruota; 1,332 koopera
cijos bendrovės, kurios yra su- 
siburusios( į 6 kooperatyvų su
jungus: Lietūkį, Pienocentru, 
Kooperatyvų Tarybų, Centrinę 
galvijų kontrolės ratelių są
jungą, Žydų liaudies banką ir

Pagal rųšis kooperatyvų 
bendrovės skirs tošį tąip: smul
kaus kredito draugijų—314, 
žemės ūkio 'kooperatyvų—162, 
pieno perdirbinio bendrovių— 
185, galvijų kontrolės ratelių 
—130, taupomąją skolinimo 
kasų—49, vartotojų bendrovių 
—29, žemes ūkio draugijų— 
12.

LUNKŲ GINČAI DĖL 
VILNIAUS.

Pabėgusieji į užsienį kęnki- 
jos sulai labai nesutinka tarp 
savęs, Sakomą, kad dėl to ga
linti net suskiu dąbartįųę Lep- 
ką vyriausybe prąnęuzijoję.

Pilsudskininkai (kurių par
tija vadinasi “Ozon”) kovoję 
prieš' sikorskininkus. Pastarie
ji yra dabartinio premjero, 
gen. Sikorskio, šalininkai, Ozo- 
ilininkų tarpe,“ esą, įsigali prq- 
vokiškos simpatijos. Vienas 
žymus lenkų veikėjas Vilniuje 
painformavo lietuvių spaudą, 
kad tos lenkų srovės ginčijasi 
ir dėl Vilniaus:

‘‘Ogoniniųkai pęsutarią ir 
dėl Zaleskio (dabartinio užs. 
reik, mta-) politikos, kuru 
esą, siekianti atstatyti Len
kiją takią, kurį butą etno” 
grafinėse ribose7 ir tuyėtagę- 
ęps santykius są Čekija U 
Lietuva; nei kalbus negali 
būti apie Vilnių, kuris iš 
tikrąją yra Lietuvos sostinė, • • fl • ' . Z • 1 . 1 1 • f v

, uto Kaniūkai, Veršvai ir Lam
pėdžiai. Nemuno 
teriogso dideli 
kurie vargiai iki 
spės ištirpti.

Žiauriau tebeatrodė Raitijos 
pajūriai. Balandžio 10 dieną 
nuo pačios Klaipėdos iki Lat
vijos visu pajūriu matyti ne
apmatomi ledų laukai, sugu
lę kiek atstu nuo kranto, kurie 
pagal vėjo krypties tai vėl ar
tėja į krantą, tai atsitolino gi
liau į jurą. Visu - pajūriu iki 
balandžio pusės tebebuvo pla
tus ruožas aukštai suneštų le
dinių, panašių į Ledinuotojoj 
juroje filmuose matomus ledų 
laukus. Poros kilometrų plo
čio praperšoje tarp krantinės 
ledų lauko ir juroje tebegulin
čių begalinių ledo plotų, plau
kioja didesni ir mažesni ledo 
kalneliai. Jokios gyvybės šie
met Baltijos pajūryje dar nė
ra. Joks žvejas į jurą negali 
išplaukti. Net jūros paukščių 
nebematyti. Atrodo ( kad truks 
dar ne vieną savaitė, kol Bal
tija apsivalys nuo ledų gady
nės.

Keliai visoje vakarinėje ir 
šaurinėje Lietuvoje balandžio 
pirmąją pusę tebebuvo dar 

į storo supustyto sniego sluogs- 
- nių užnešti ir daugelyje vie

tų žmonės tebevažiavo rogė
mis.

(Tęsinys) ikų žmogaus įstabus protas su
. . v. . . , . v. kūrė, dabar naikina ir jei darfe plausimai, S>uo uria> tai tik ta ] timi> 

kaip valdybe nuo vai,- ’ 
geležies, pheno, cemento . . . .... . i v* i • • Ir visoje toje raganų pirtyje, atsirubežiuoja, visai ne J. f > . . .'toje velniavoje ką tai reiškia 

“anapus sienos” šimto tūkstan
čių žmonių, lietuvių tautos bro
lių, šių dienų didžiuliai rūpes
čiai!

Kas juos išgirs, kas juos su
pras?

Jie lyg tame kiaurame van
denynu plaukiančiame laive ke
leiviai gali laukti tik stebuklo! 

Į O gal, gal audros aptils, gal ki
tas laivas priplauks, gal išgel
bės !

Taip, sunkias, naujų rūpesčių 
kupinas dienas gyvena “anapus 
sienos” musų tautos broliai! O 
ar jie tik vieni savo likimu su
sirūpinę, ar tik to mažučiuko 
žemės kampelio žmones šian
dien turi naujų begalinių rūpes
čių, ar jie tik vieni laukia ste
buklo? šimtai tūkstančių mili
jonai žmonių kamuojasi dėl ne
žinomo rytojaus!

Bet tam šimtui tūkstančiu 
žmonių likimas dėl kitų rūpes
čių nelengvąja! To šimto tūks
tančių žmonių likimas mums 
artimesnis, nes jie musų kaimy
nai, jie musų tautos sūnus!

Jie čia pat gyvena, mes gir
dime jų rūpesčius iš “anapus 
sienos”. Nebūtų taip skaudu, jei 
jų likimą paliestų kas kiti, ar 
kita valstybė, kuri neturi su 
mumis draugingų sutarčių, ku
rios armijos įgulos pas mus 
nevieši!I /

O dabar, dabar musų naujas 
kaimynas sukelia jiems tuos 
naujus rūpesčius ir mes jiems 
nieko negalime padėti, nes ta
sai kaimynas eina savais keliais 
ir nėra linkęs musų tautos ben-

Bet 
metu, 
tybės 
siena 
madoje, ne tik ne madoje, bet
jie atrodo labai paikais klausi
mais, o ypač visų tų paprastų 
klausimu aštrumą atbukino 
Maskvos žygiai!

Bet nuo yisų tų klausimų 
“anapus sienos” gyventojams 
likusiems rūpesčiai nesumažėją, 
jie tų klausimų nekelia ir kelti Į 
negali, jie tyli ir kenčia. Ken
čia įr laukia, ką jiems rytojus 
žada 1

Tie pilki kasdieninio gyveni
mo žmonės, ta darbo valstiečių 
masė nėra sau žmonės, jie nėra 
savo likimo viešpačiai, jie tik 
paujo imperializmo vergai, tik 
diktatorių žaisliuku! O pasau
lis, pasaulis prie tokių įvykių

džios kooperuoja su gen. Si- 
korskįu, todėl pilsudskinin- 
kams, kurie norį atimti Lietu
vai Vilnių, veikiausia, nepa
siseks pasiekti savo tikslą. Kąi 
po karo bus atsteigta nepri
klausoma Lenkija (laimėjus 
karą sąjungininkams), tai Be- 
kai, Smyglai ir kiti nedrįs te
nai nė pasirodyti.

Bet jeigu laimėtų Hitleris* 
tuomet pilšudskininkai atsi
stotų prie Lenkijos vairo—ži
noma, kaipo Hitlerio tarnai* 
ir tuomet butų pavojus visai 
Lietuvai, ne tiktai Vilniui.

LIETUVOS 
ŽINIOS •‘K * , .r »

KAUNAS — Ministrų Tary
ba priėmė ir perdavė seimui 
Piniginių vertybių biržos įsta
tymo projektą, kuriuo Lietu
voje bus steigiama piniginių 
vertybių birža. Biržos tikslas 
bus—tarpiiliiikautj. piniginių 
vertybių prekybai. Piniginėmis 
vertybėmis laikomi: procenti
niai ir divįdeųdiniaį popieriai, 
bankų notos, monetos, vekse
liai, čekiai, pinigines perlaidos, 
brangieji metalai ir loterijų bi
lietai.

Jau vokiečių tautos žmonės, 
kaip gyvuliai, buvo iškeisti į 
turtą! Jie buvo mainais tarpi 
Berlyno ir Maskvos pasikeisti, I 
o iš Latvijos, Estijos net žie
mos metu iškelti!

SSSR tautų laisvės kraštas, 
žydinčios demokratijos kraštas, 
— tenais, kur tvarka įvesta pa
gal komunistų trečiojo interna
cionalo nurodymus, sutiko savo 
piliečius iškeisti su Vokietijos 
piliečiais!

Vokietija! Vokietija, kur tau
tinis šovinizmas pasiekė negir
dėto laipsnio, kur vienos tauty
bės žmonės prilyginti gyvu
liams !

Kaipi vienur, taip ir kitur pa
daryta be tų piliečių alsiklau- 
simo, be jų vąlios!

Nori ąr nenori — kraustykis!
Ir kraustėsi!
Iš SSSR gal daugiau kraustė

si tie, kurie nenorėjo tenais pa
silikti, bet SSSR taip pat ir pa
siėmė pas save tuos kuriuos ji 
panorėjo!

Atbuko pasaulio jausmai!
žmones, rodos, jau su viskuo 

susiprato, priprato! Tai ką reiš
kia visų tų žmonių “anapus sie
nos” likusių norai, troškimai, 
nauji rūpesčiai? Jie turės pasi
elgti tąip, kaip jiems bus įsa-

PANEVĖŽYS. — Pernykštė 
statyba Panevėžio apskrityje 
buvo labai gyva, siekusi dau
giau kaip milijoną litų. Praėju
siais metais baigtos statyti 
trys murinės mokyklos, o dar 
dvi murinės pradėtos Ramyga
los ir Šeduvos miesteliuose. 
Tos visos mokyklos statomos 
dviejų aukštų, su visais moder
niais patogumais. Viso Pane
vėžio apskr. yra 
mokyklos, kurių 
100 teturi savo 
talpas, likusioms
lyti. Be to Panevėžio apskri
tyje statoma ir numatomą sta
tyti daug plentų: jau yra pa
statyta 52 km plentų ir stato
mas 24 km ilgio plentas iki 
Vabalninko.

173 pradžios 
kol kas tik 

nuosavas pa
tenka pasta-

O gal ... gal susiprasime!
Rodos, vilčių jokių nėra, bet 

gi norisi tikėti, kad susiprasi
me!

Tai tokios žinios iš vienos “a- 
napus sienos”! Tiesa, jos nejau
kios ir net neįtikėtinos! Daug 
kam šiandien mes nelinkę tikė
ti, o žiūrėk... —H. L,

IV—1

KAUNAS —■ Vatikano oficio
zas “Osservatore Romano” pre- 
nešė, kąd popiežius paskyrė 
Kaupo vyskupijos vyskupų su
fraganu Vilkaviškio kunigą, 
kun. seminarijos profesorių 
Dr. Vincentą Brizgį, gimusį 
1903 m. lapkr. 10 d. Plynių km. 
Daukšių parapijos, Marijam
polės apskr. Kup. Ęrizgys, bai
gęs Vilkaviškio vyskupijos 
kun. seminariją, į kunigus į- 
švęstas 1927 m. birž. 5 d., tris 
metus vikaravęs Suvalkų Kal
varijoj, 1930 m, išvyko į Romą, 
į Gregoriaųumo universitetą, 
kurį baigė filosofijos ir baž
nytines teisės daktaro laips
niu. Vysk. Brįzgys visą savo 
prpfesoriavimo laiką dirbęs 
Katalikų Akcijoje ir labdary
bėje, laikomas gerai susipa
žinusiu su darbininkų klausi
mais.

Jei vienu ar kitu klausimu į- 
vyks tepąis balsavimas, balsuos 
99.9% visų gyventojų taip, kaip 
Mąskvos bus panorėta!

Mechanika labai paprasta? 
technika aiški, o aritmetika 
skaičius rodo tokius, kokie rei
kalingi. Sudėties veiksmus da
bar kiekvienas SSSR valdinin
kas gerai moka, nes lenais jau 
yejkia .visiems privalomas pra
džius mokslas.

Trupmenų, procentų išskai
čiavimus padarys, kurie dau
ginu kaip pradžios mokslus iš
ėję. Idėjas, įsitikinimus, valią 
padiktuos Maskvoje 
Kremlio politikai.

O kas daugiau?

įvairios žinios 
iš Lietuvos

KAUNAS. • Balandžio 12 
d. Qele?įnkeHų Vąldyba prade
da išsikelti į Vilnių, kur turi 
nuosavus rumus. Su Valdybą 
persikels 1423 geležinkelių pa
reigūnai tarnautojai.

~’—..........
VILNIUS — Atgautieji Vil

niaus srityje yra apie 480 kilo
metrai įvairių konstrukcijų 
plentų, fcurie tačiau paveldėti 
labai blogame stovyje. Apskai
čiuojama, kad apie 90 nuo
šimčių visų Vilniaus srities 
plentų yra reikalingi skubaąs 
remųntų. Šiemet numatyta at- 
remoptuoti !)0 ptau-

KAUNAS — Nežiūrint, kad 
šį pavasarį sniego tirpimas yra 
smarkiai prilaikomas naktinių 
Šalnų ir šaltoko poliarinio vė
jo, tačiau potvynių smarkumą 
gavo pajusti daugelis Lietuvos 
žemesniųjų vietų, o ypatingai, 
kaip tenka girdėti, Klaipėdos 
kraštas, kur potvynis esąs la
bai smarkus. Kaune naktį iš 
balandžio 3 į 4 d«, ledams su
sikimšus žemiau miesto, per 
kokį valandos laiką vanduo 
buvo pakilęs iki 7 metrų ir 28 
centimetrų. Tai yra vandens 
lygis, kokio nebuvo per 70 me
tų. Per tą trumpąi laiką buvo 
apsemta dalis Vilijampolės, 
senamiesčio pakrantė su Jo
navos gatve, kur storiausios di
džiulės ledinės susigriozdino 
iki namų pastogių ir gatves už
nešė ledų kalnais ir lentpiu
vių kiemuose sukrautų rąstų 
stirtomis; taip pat buvo smar
kiai apsemtos Marvelės, Za
pyškio ir Raudondvario dalys. 
Tačiau, greitai ledui vėl pa- 
$ijudinus, vanduo nuo Kauno 
bematant atslūgo, palikdamas 
daug sunkaus darbų padari- 
piąms pabalinti, Gyventoją nu
keptųjų apie 1000, tačiau žmo
nių auką nebuvo, kadangi vi
si buvę potvynių pasiruešę ir 
jo nemigę laukė. Nemunu že
myn da? nukentėjo Kačerginės 

, vasarvietė ir . Šilelio kaimas, 
ko pepAŽeUtąs ir jisąi vį^is kur buvo sugriauta keli na- 
froptais vęjkią, veikią be poilr mai ir ledinių išlaužyta daug 
šio, veikia dieną įr naktį ir tą/nie4|ią, $$Mtau potvynį pw-

esamo

pamažu įtraukiami į darbų. Jų 
tarpe yra daug įvairių specia
listų, kuriuos dabar stengiama
si aprūpinti darbo įrankiais ir 
darbu. Taip, Lentpiuvių gatvė
je atsidarė amatininkų dirbtu
vė, bet kad nebūtų konkuren
cijos vietiniams amatininkams, 
atbėgėliai iš savo dirbtuvės ga
li aprūpinti tik savuosius, atbė- 
gėlius. Taip pat Vilniuje atida
roma atbėgėlių baltinių skal
bykla ir netrukus bus atidary
ta marmelado dirbtuvė, kurios 
irgi galės aprūpinti tik atbėgė- 
lius. Buv. žvėryne geležies fab
rikas paverčiamas žemės ūkio 
mašinų ir padargų fabriku. Ki
tas toks pat fabrikėlis Pylimo 
gatvėje nupirktas vienos bend
rovės taip pat gamina žemės 
ūkio padargus.

politikams ręiki.a,
O Bęrjyne, ar ne kitaip?
Tenais ta mąšįnęrįją veikia 

daę sų didesniu stropumu, db 
despių tikslumu! Tenais jau 
dąųg Įair rąuiųenis pavaduoja 
elektros energija, Tęnųis ir vi
sus gp§l>aičįavįmus atlieka ne 
Žmogaus proto jėga, bet mecba- 
msuųtą mašiną!

Tatai dur lengviąu!
o fcur žmogus?
Jįęai dįngo, pagįslėpė, gu§i- 

trąukė’ J(> bąlsą nustelbia ar* 
motą įkyrus dundėjimas! Jq va
lią puralyžąvo kulkosvąidžįo 
tratėjimą^!

Q kur Jo protas?
Jų protą payąduoją jo pučiu 

padaryti karo, paguklai, kurie 
veikia su uęišpasąkyta tikslu- 
mu ir taikingumu!

Tik naikinimo instinktas li<

KAUNAS. — Jau pastatyta 
12 kilnojamų barakų gyventi 
darbininkams, dirbantiems prie 
viešųjų darbų. Tuose barakuo
se galės gyventi 1,200—1,400 
darbininkų. Prie barakų įren
giamos virtuvės, iš kurių dar
bininkai gaus valgi. Numatyta 
vėliau pastatyti dar 12 tokių' 
kilnojamų barakų. Be to su
sirūpinta įsigyti tam tįkrą skai
čių palapinių, kurios bus nau
dojamos darbininkams vasaros 
metu gyventi.

VILNIUS — Lietuvos Kari
ninkų Ramovės seniūnų taryba 
paskyrė 8000 litų įrengti Val-

donų (Vilniaus apskr.), Dūk
što (atgautojoj Zarasų dalyje) 
ir Įgnalino (Švenčionėlių aps.) 
pradžios mokyklų bibliote
koms. ši graži dovana rodo, 
kad Lietuvos kariai ne tik -sau
go savo tėvynės laisvę ir ne
priklausomybę, bet ir rūpinasi 
jos švietimo reikalais.
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pamokymai paveikslais

ir apie

Laikas Malevoti!

IŠPARDAVIMAS
MOTINOS DIENOS PROGA

3uz25c

arcus

iš stoties

GARSINKITE “NAUJIENOSE

$9-95 
$9-95 
$9.95 
$9.95 
$9-95

NUDAŽYTI 
KURTENIJS SI

Skaitė, 
pradėjo 
“iš po?

Gaila, kad adv. šalna nesumi- 
pėjo kai kurių lietuvių, kurie 
yra pasižymėję moksle ir kito
je srityse. Tačiau vis dėlto ten
ka pasakyti, jog jo kalba buvo 
tinkftuia jąiinirųui. i

Lietuviškai pasakytoje kalbo
je w daug jau jis gyrė dabar-

ris sugebėtų tokiomis iškilmėm? 
vadovauti. i

KAINUOJA
MAŽIAU

PORA

Kąądijen nuo 8:30 y. ryto 
iki 9:15 vai. pyto

enly KROEHLER can 
give you this comfort!

RYTINE RADIO 
VALANDA

STATOME NAUJUS

NAMUS

PIRKIT NAUJA 
ęhrysler arba Plymouth

Maža RCA Victor ar Philco Radia už 
Minkštd Rocking Cliair už ................
Sieninis Laikrodis Mušantis Valandas 
26 Šmotai Sidabrinio Stalui Seto ......
Geras Sprinksinis Matracas ................
Gražus Chenilje Užtiesalas Lovai .....

Gražus Aksominiai Paveikslai po __
Geri Vilnoniai Rlanketai po .............

Nepriklausomybės minėjimas. - 
mentus sakė. — Kalbėtojai 
tiems, kuriems jis nepriklauso 
tiesų užsitarnaują pagarbos. — 
sai maži nuopelnai
Mes vertiname juos pagal jų darbus

kad jei velnią 
i, tai jis ir ant 

o kad 
ant lie- 
neužsi- 
už tai

Geras Gazinis Pečius, Skalbiama Mašina, Gera Lempa, 
Bedroom Setas, Karpetai, Studio Couch Sofos, Valgomo 
Kambario Setai, Elektrinės Ledaunės, Radijo? — Ant Vi

sų Didelis Pinigų Sulaųpymas.

YKA VAISTŲ IR NOTT1ONS 
KRAUTUVĖSE

Vienas kitam komplb 
Atįdavimas kreditų 
- šeimos, kurjos iš 
Didelių veikėjų” vi- 

Programa. — Bankietas. —

Išgirsit vėliausias žinias, 
ir kitus įdomius 

prąpešjnnis, -

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 S. Halsted St 
Tel. Boulęvard 0014

The ideal Family chair. 
Yoų leqn back and re 
cline to any position 
You ręst i n sol id comfort

Antanų Kubilių, tai 
iš krašto: nei saiko, 
Girdi, Kubilius esu? 
lietuvis, didžiausia? 
veikėjas.

Volkaniškuosius
Išvengi stlprąų?
nugaros gėlos,

L*
gyvenimą leng-

Žinoma, Kubilius irgi tuo pa
čiu pinigu stengėsi atsimokėti: 
Pėstininkui komplimentų nesi
gailėjo. Išėjo tad kaip anoje pa
sakėčioje: gegute gyrė gaidį to
dėl, kad gaidys gyrė gegutę.

Vedėjui nė kiek nesisekė ge
riau, kaip perstatytoj ui. Jis ma
lė, malė įr išėjo iš jo pastangų 
tikra malimalienė. Ne be reika? 
lo p. Antanas šalna sarkastiškai 
pastebėjo, jog jei Pėstininkas 
tiek prakaito praliejo draugijas 
beorganizuodamas, kiek dabąę 
susirinkimą atidarydamas, tai 
jis tikrai sunkų darbą atliko. *

Iš to bus pigu suprasti, kiek 
blogi buvo vedėjai, jei net sve
čias priverstas buvo padaryti 
tokią pastąbą.

Dabar šį tą apie kalbėtojus. 
Iš viso jų buvo penki. Pirmas 
kalbėjo adv. Edvardas Jovarau- 
skas-Yawers. Jo kalba buvo tai
koma daugiausia Amerikoje gi
musiam jaunimui. Nors jo kal
ba ir nebuvo labai įspūdinga, 
vienok kalbėtojui gerų norų ir 
nuoširdumo netruko.

Antras kalbėjo Antanas Ja- 
nušaitis, taipgi vietinis. Jo kal
ba buvo nei šio, nei to. Matyti, 
jam nėra svetimi Lietuvos pre
zidento A. Smetonos pareiški
mai įvairiais atsitikimais: kar
tais jo žodžiai skambėjo, tarsi 
jie butų paimti iš Smetonos vie
nu ar kitu atveju pasakytos kai-

MOVIE KAMORAI

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

LIETUVIŠKŲ
RADIO 

PROGRAMŲ
VALANDĄ RYTO

Lavinkite savą merginu? 
anksti valyti namus su 
HRH MĄLEVOS VALY- 
KŲIU. Jo formula laiko 
L-E-N-G-V-0 valymo na. 
slapti - 
Pelenus, 
trvnimo 
sutaupai laiką ir ūpą. Pa
daro jų gyvenimą leng
vesniu if linkąmęsniu. \

HRH ištikimai patarna
vo miliopąms namų yeįK 
per pusę šimtmet|.

Gaukite IIRH paprpt| 
anksti.

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

ma- 
trobelių”, nes jie 
įstatymus pildo.

Gražios Didelės Minkštos Kėdės Po 
$19.50 k Aukščiau

SCRANTON, Pu. — Kaip ir 
kitose kolonijose, taip ir pas 
mus buvo surengtas Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas. 
Nors tas minėjimas įvyko se
nokai, tačiau noriu apie jį kiek 
plačiau parašyti, kadangi jis yra 
susijęs ir apskritai su visu mu
sų kolonijos gyvenimu.

Kalbamas minėjimas įvyko 
Jermyn viešbutyje vasario 18 d. 
Rengė jį 16 įvairių pakraipų or
ganizacijos. Publikos susirinko 
apie 600. Vėliau po prakalbų ir 
muzikalūs programos tame pa
čiame viešbutyje buvo bankie
tas. Abu parengimai gerai nu
sisekė. Jei ką galima prikišti, tai 
vedėjų netaktą ir nesugebėjimą.

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

To vakaro vedėju, o gal bu? 
tiksliau pasakius, to vakaro 
pradėtųjų buvo Petrąs Pėstinųu 
kas, draugijų pirmininkas. Jam 
teko ir to vakaro tikslą paaiš* 
kinti. Matyti, kažkas jam ant 
mašinėlės įžanginę kalbą buvo 
parašęs. Bet ir iš rašto jam la
bai nesisekė skaitytį, 
skaitė, kųl žmonės 
juoktis. Tąsyk jis ėmė 
metės” kalbėti, — išėjo dar blo* 
giau. Pagaliau griebėsi vakaro 
vedėją pristatyti. Na, kai p ra* 
dėjo girti 
išėjo visai 
nei senso. 
geriausias 
Scrantono

PAGERBKITE SAVO BRANGIĄJĄ MOČIUTĘ, NUPIRK
DAMI JAI NAUDINGĄ DOVANĄ. . GALIMA PIRKTI 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS. PREKĖS BUS 
PRISTATYTOS TĄ DIENĄ.

Naujienų-Acmo Teleplioto
Vokiečių kariuomenė Trondheime, Norvegijoje.

Pirmas ir vieninteli? Chicagoj lietuvis Bųick pardavė 
jas -užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi 
jtio naujų 1940 metų modelių automobilių.

Rašo F. J. živatas.

IS SCRANTONO PADANGĖS

CONKAD
FOTOGRAFAS

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

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

Nesuprantu, kodėl jis pa- 
paminėti vardą lo 

kuris daugiausia čia 
yra pasidarbavęs. Turiu galvo
je Dr. Jpną šliupą. Kalbėti apie 
nuveiktus praeityje lietuvių 
darbu? įr nutylėti Dr. Šliupo 
nuopelnus yra tiesiog nepateisi
namą. Matyti, adv. šalpai prisi
minė New Yorko įvykis. Teų 
klerikalai nesidrovėję triukš
mauti ir protestuoti vien tik 
dėl to, kad konsulas savo kab 
boję paminėjo Dr. šliupo vardą, 

Jur bu b bijodama iš klerh 
kalų pusės susilaukti audros, 
adv. šalna diplomatiškai nuty- 
Įėjo nesuminėjęs vardą žmo
gaus 
džiausi 
gia usįa čia yra pasidarbavęs lie 
tuvybei.

(Bus daugiau)

masi? į Dievą.
Tenka pasakyti, jog šių die

nų pasaulis daugiau pasiliki 
ginklu, negu kokia mistika. Ar 
daug ką gelbėjo lenkams mal
davimai, kada jie neturėjo tin
kamų ginklų? Lenkijos trage
dija privalo kiekvienas gerai at
siminti.

Trečias kalbėjo p. M. Zuju? 
iš Wilkes-Barre, “Garso” redak
torius. Jo kalba tai tikrai buvo, 
įdomi ir lo vakaro tikslui prL 
taikyta. Jis labai sklandžiai ir 
trumpai atpasakojo Lietuvos 
kovas dėl nepriklausomybes.

Ketvirtas kalbėtojas buvo 
Scrantono miesto majoras Fred 
Iluester. Jis paprastai mažai 
kalba, nes nėra kalbėtojas, 
gyrė jis lietuvius, kad jie 
geri Amerikos piliečiai. Su 
tuviais, pareiškė majoras, 
žiausiai esą 
drausmingi

Penktas kalbėjo adv. Antanas 
Šalna, kuris yra Lietuvos gar
bės konsulas. Jis kalbėjo ang
liškai, o vėliau lietuviškai. Pir
moje savo Raiboje daugiausia 
lietė Amerikoje gimusį lietuvių 
jaunimą. Ji? iškarpomis iš laik
raščių ir kitokiu? faktas įrodi
nėjo, kad pastaruoju laiku lie
tuviai itin pasižymi įvairiose 
sporto šakose. Prisiminė ir Ta-, 
dą Ko?cusžko, kuris irgi buvęs 
lietuvis. Tam patvirtinti ji? 
skaitė ir Kosciuškos testamen-

806 WEST 31st STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
ATSTOVAI

ATSTOVAI: KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS 
ROPIN ĄND SHORTY.

TeJ. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

p. a Parduodam goriausi ir 
stipriausiFOX HEAD ALŲ 

Vynai-Likieriąj-Gėrimai 
TuJ©* į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd 
CICERO, ILL.

. SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $12 £0
Išima Už ..............
PRABŲVIMĄS $KH HA
Ligoninėje .............. *UU.UU
RAUDONGY8LIŲ flfĮ
Išėmimas ir Ligon,
PPUMAtizmas $9 n n 
Greita Pagelba ....... fc«vU
GYDO VISAS LIGAS
Ękzaminacija C 4 A A
ir vaistai .................. ^luVU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1800 S. Kedzie Avė. Chięago

Furniture House,
Tel, Yard 3088

WCFL 970 k. Radio Programas nedėlios vakare 9 valand. Makalų 
drama ir gera orkestrą.
WAAF 92Q, k. International Pot-Poųri 5:30 vakare—Liątųjįę?

tinę rusų valdžią. Kad Lietuvo
je nedrįstama kritikuoti ant- 
mcsla sovietų taika, tai visai 
natūralu, šiandien jau taip yra, 
jog kas galingas, lai tas ir tei
singas. Lietuva priešintis jokiu 
budu negalėjo, tad turėjo pri
imti tokias sąlygas, kokias Ma
skva padiktavo.

Žmones sako, 
į bažnyčią įsileisi 
altoriaus užsirioglins. Na 
bolševikiškas “velnias” 
tuviško “altoriaus” dar 
rioglino, tai nejaugi jį 
reikia į padanges kelti?

Prisiminė adv. šalna 
lai, kad Scrantonas buvo lyg ir 
pirmas Amerikos lietuvių švie
timo židinių. Iš viso Pa. valsti
joje buvo padaryta lietuvių 
švietimo pradžia.

Tąja proga jis suminėjo ir 
kelias lietuvių šeimas, kurios 
busią prisidėjusios prie lietuvių 
kultūrinimo.

Dėlei to turtu štai ką pasaky
ti: suminėtos,šeimos prie lietu
vių šviclimo tiražai arba ir vi
siškai neprisidėjo. Pavyzdžiui, 
kur lie Pilotų ir Galinių nuo
pelnai lietuvių švietimo srityje?

Jei jau adv. Šalna norėjo tas 
šeimas išaukštinti vien tik to
dėl, kad vienas kitas tų šeimų 
narių yra aukštuosius mokslus 
baigę, tai ir čia nepataikė. Juk 
yra šeimų, kurios tuo atveju 
praneša suminėtąsias. Štai kad 
ir Jono Vicžcvičiaus šeima, ku
rios keturi nariai yra baigę auk
štuosius mokslus ir eina svar
bias pareigas. Vienas yra che
mijos inžinierius ir Ncw Jcrsey 
Oil kompanijos vyriausias che
mikus. Jo brolis profesoriaują 
universitete, — dėsto chemiją, 
Viena sesuo eina mokytojos pa-, 
reigas aukštesnėje mokykloje, 
kita sesuo irgi baigė aukštesnės 
mokyklos mokytojos kursą.

Jono Kazlausko trys sūnus ii> 
gi yra baigę, aukštuosius moks
lus; vienas yra daktaras, kitas 
dantų gydytojas, o trečias ap- 
tiekorius. \

Juozo Kavaliausko vienas sū
nūs yra elektros inžinierius, o 
kitas — medicinos daktaras. Ki
ti jo trys vaikai taip pat siekia-, 
si aukštesnio mokslo.

Adv, Šalpa išsitarė, kad sa
vo laiku Scranton buvo lyg ir 
Amerikos* lietuvių švietimo židi
nys 
sidro vėjo 
žmogaus,

MURINTUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokėsdt už savo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

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

Telefonu LAFAYETHt 5824

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

Turtas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $325,000.00
pabar Mokame ^a’
dėtus Pinigus. Duodam Pasko-

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022 

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau ............................. ■
PETROLEUM CARBOM COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

LOAN ASSOClATlONofChicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

PIRKIT NAUJA BUICK
MILDA

AUTO SALES

■ Daleiskite mums pagelbėti jums pagražinti ..į\
■ jūsų namą. Mes turime pilną pasirinkimą
H namų malevo?, varnišių, šelakų ir sienoms k
■ popierų. \ / /

DYKAI Patarimas Dėl Dekoracijų. \\ \ 1111 t S
DYKAI Dastatymas Visoj Chicagoj. \ »/ S

Į SAM HELMAN 10®
SERVICE WITH A SMILE

■ 1411 S. Halsted Street Tel. Canal 5063

• FOTOGRAFAS

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei $torus. 
Vežam j farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbą? ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.
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-.ĮJ ■ ■ N. I l —............................ ! I II
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NAUJIENOS, Chicago, III.

KAROLIS POŽĖLA ĮSIRAŠĖ Į DRAUGIJA l NAUJI NARIAI
Antrad., balandžio 30, 1940

CHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117 
VALDYBA

K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas 
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

K. KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

P. MILLER, finansų sekretorius 
DR. MONTVIDAS, Dr

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

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

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

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

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

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

JUBILIEJINIAM KONTESTUI PASIBAIGUS

110
90
53
43*
42
42
40

. 38

35
25
25
21
16
16
14
13

9
8
8
8

5
3

3

2

176
metais, 
tikėtus 
visi tie

Kiti miestai.
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Iš Lietuvos Nauii Lietuvos
------- Žemėlapiai

Kont. Adomas Markūnas įrašė:
Pcter Milasus Jr.
George Monkus
Sopinę Monkus 
joseph Kazukauskas

Kont. Bruno R. Mathews įraše:
George Steponavičius
Mykolas Titiškis
Karolis Požėla t

Kont. Marijona Ascilla įrašė:
Norman Suhimillo 
Elizabeth A. Bružas

Kent. K. Yokubka įraše
Miss A. R. Mozler 
Algirdas Jakubka 
Johanu Glicinus

Kont. Joseph Ascilla įrašė:
Rozaliją Tumas

Kont. Stanley J. Petrauskas 
Kockfordo įrašė;

Stella Stauk
Joe Pi ra ges J r.
VVilliam J. Gaubus

Kont. S. Yurchis įrašė:
Kazimierą Grinių

1 c

VILNIUS - Apie pavienių ..Nalljienose.
žmonių pergyvenimus šių mc- nanj su sl|žyn,ūlais vfliau. 
tų Europoje, vaizdžiai kalba sjajs Lietuvos rubežiais žemė- 
sekama vieno iš Varšuvos į japj

Šiuos žemėlapius galite nu
sipirkti ‘Naujienų’’ raštinėj už 
40

Vilnių atbėgusio lenko trage-l 
dija. Maždaug prieš porą mė-l 
nėšių, po Varšuvos subombar- 
davimo, du šio atbegėlio ma
žamečiai vaikai rado sode ne
sprogusi artilerijos sviedinį ir 
parsinešę namo pradėjo jį ty
rinėti. Rekrapštinėjant, sviedi
nys sprogo ir abu vaikai buvo 
sudraskyti į gabalėlius. Grįžu
si namo motina ir radusi bai
sų vaizdą, išėjo iš proto ir šo
ko iš ketvirto aukšto į gatvę. 
Nuvežta j ligoninę nelaimingo
ji moteris mirė. Šiomis dieno
mis minėtasis atbėgėlis Vilniu
je, sužinojęs savo Šeimos liki
mą, mėgino nusižudyti, išger
damas acto esencijos.

centų; per paštą—50c. 
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Gauta 900 nauji nariai.
licagos Lietuvių Draugijos' šiame jubiliejiniame kontes

te iš kitų miestų pasižymėjo 
Aurora ir Rockfordas. Auroro
je per šį kontestą įrašė 51 narį,' 
o Rockforde 40 narių. Iš kon
testantų Auroroj pasižymėjo 
John Petkus, kuris įrašė 43 na
rius, o Rockforde Stanley J. 
Petrauskas, kuris įrašė 40 na
rių. Viso kituose miestuose per 
šį vajų įrašyta 124 nariai. Jeigu 
visuose miestuose butų taip 
smarkiai padirbėta, kaip Auro
roj ir Rockforde, tai mes būtu
me gavę dar porą šimtų dau
giau narių.

vienas ar 
draugijos 
kitą natą,

Jubiliejinis kontestas 
su šia diena. Gal dar 
kitas kontCctautas ar 
narys priduos vieną
bet tas mažai ką pakeis. Už
baigdami Jubiliejinį kontestą 
turime pažymėti, kad musą 
draugija padaugėjo 900 nariu.

Nors kontesto pradžioje mes 
buvome nusistatę gauti 1,500 
narių, bet įrašę 900 naujų narių 
turime pasitenkinti ir pasi
džiaugti tuo, ką musų jėgos ga
lėjo padaryti per šį kontestą. 
Visgi reikia pabrėžti, kad Jubi
liejinis kontestas nusisekė ne
blogai, ypatingai tuo atžvilgiu, 
kad mes konteste gavome pusė
tinai didelį nuoš mtį jaunimo.

Kontestantai.
šiame Jubiliejiniame Kontes

te garbes vainikas teko Adomui 
Markūnui, kuris įrašė 110 na
rių. Antras po A. Markūno dau
giausia įrašė narių dėdė B. Vai
tekūnas, būtent, 90 naujų narių. 
Trečias daugiausia įrašė rose; 
landietis S. Yurchis.

šiame konteste pusė kontes- 
tantų dirbo nuoširdžiai ir gavo 
pusėtinai narių, o kita pusė 
kontestantų dirbo be ūpo, todėl 
jie gavo tik po keletą narių.

Priemiesčiai.
Kontestantai roselandiečiai 

(jų buvo trys) jrašė 67 narius, 
o Ciceriečiai (jų buvo keturi) 
įrašė 56 narius. Viso narių įra
šė roselandiečiai ir ciceriečiai 
123 narius. Roselande daugiau
sia įrašė'narių S. Yurchis, o Ci- 
ceroje K. Yokubka.

šia proga turime .pastebėti, 
kad iš visų musų skyrių neveik
liausias iki šio laiko buvo India
na Harbor, bet įstojus į kontes
tą panelei J. Bartkus viskas pa
sikeitė. Panelė J. Bartkus per 
trumpą laiką |rašė 13 naujų na
rių ir tuo skyrių žymiai sustip
rino. Jeigu panelė Bartkus ir 
toliau taip stropiai darbuosis, 
lai šis skyrius susilygys su ki
tais, o kitus gal ir pralenks na
rių skaičiumi.

Karolis Požėla, tur būt, yra 
populiariškiausias ir > mėgia
miausias lietuvių sportininkas. 
Nuo pat savo atvykimo Ameri
kon 1923 m. jis sporto mėgėjų 
tarpe turėjo didelį pasisekimą.

Kai pradėjo Chicagoje ristis, 
tai tūkstančiai lietuvių eidavo 
jo ristynių pamatyti. Ir kiekvie
ną kartą, kai besirisdamas jis 
atsidurdavo pavojingoje padėly
je, publikoje pasigirsdavo: “Ka
roli, nepasiduok!”

Irgainiui jis išgarsėjo visoje 
Amerikoje, ir visur lietuviai ei
davo jo risi yni ų pažiūrėti.

Šia proga bus pravartu pažy
mėti, jog Požėlos daliai teko ne
paprastai įdomus ir įvairus gy
venimas. Lietuvą jis apleido bū
damas visai jaunas, — turėda
mas tik keturiolika metų am
žiaus. Apsigyveno Petrograde ir 
ten drauge su vyresniu broliu 
įsigijo didelę aptieką. Pamėgęs 
imtynes, jis visą laiką trenira
vosi ir priklausė išgarsėjusiam 
“Hercules” klubui. Po kelių me
tų jis pasidarė vienas geriausių 
Rusijos mėgėjų ristikų. Klubas 
jį siunčia į daugybę įvairiausių 
turnamentų, kurie yra rengia
mi tai Berlyne, tai Ps ryžiu j e, 
tai Stockholme, tai Helsinkyje, 
lai kitur. Ir visuose tuose tur- 
naincntuose Požėla užsireko
menduoja labai gerai ir laimi 
kelias dešimtis medalių.

Prasideda revoliucija. Aptie
kus tenka išsižadėti. Bele, dar 
prieš revoliuciją Požėla buvo 
patekęs į armiją ir liko sužeis
tas. Ir štai tais suirutes metais 
mokėjimas ristis Požėlai davė 
galimumo pergyventi sunkius 
laikus. Jam vadovaujant susi
darė grupė ristikų, kurie įvai
riuose miestuose rengė ristynes.

> . ■■ ' ’

Kai ėmė siausti tarpusavis 
karas, Požėla atsidūrė Sibire, 
kur daug visokių nuotykių per
gyveno. Kelis kartus, taip sa
kant, per plauką nuo mirties iš
sigelbėjo. Pagaliau po ilgos ke
lionės ir didelio vargo pasiekė 
Kiniją, o vėliau Japoniją. Tęn 
visą laiką dalyvavo imtynių tur- 
namentuose.

Kaip jau buvo minėta, į' A- 
meriką atvyko 1923 m. Tų me
tų spalio mėnesį pasiekė Chi
cago, kur praleido kelis metus. 
Vėliau išsikėlė į New Yorką. 
Per kelis metus kaipo ristikas 
važinėjosi po visą Ameriką. Pa
galiau išvyko į Europą, kur 
praleido apie metus laiko. Grį
žęs į Ameriką, vėl su dideliu pa
sisekimu ritosi įvairiuose mies 
tuose. Kartą Alabamos valstijo
je užklupo potvynis ir Požėla

ne tik ritosi, bet ir pats pradė
jo ristynes rengti. Didelame 
turnamente jis laimėjo Europos 
čempiono titulą.

Tačiau svarbiausias Požėlos 
pasisekimas buvo “Angelo” 
(Maurice Tillet) atradimas.

Kai lik Požėla pamatė “An
gelą“, tai tuoj suprato, jog tai 
yra didelis radinys. Jis pasiėmė 
“Angelą” į savo globą ir per 
aštuonis menesius diena iš die
nos treniravo ir mokino ame
rikoniškai rist’s. Kadangi “An
gelas“ ir pirmiau buvo jau pa
sižymėjęs atletas, tai jam nebu
vo didelio vargo išmokti ristis.

Pirmas “Angelo” pasirody
mas kaipo ristiko sukėlė di
džiausią sensaciją. Tūkstančiai

Kont. Chester Prakuratas i 
Gary įrašė:

Anastaziją Mikėną
Kont. Petras Galskis įrašė: 

Auna Gatch 
Patrick 
Urbai tis

iš

Mike
Apolonija Urbaitis t

Kont. Thomas Šalkauskas įrašė: 
Antanas J. Buchinskas 
Liudvika Bubulauskis 
Walter Roman 
Frances Roman

Kont. Miss J. Bartkus iš India- 
Harbor įrašė:na

Magdelena Paulausky 
Alex Lidžius.

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams .......... $15
UŽAUGUSIEMS .................... $20
Vts< ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra 
ligonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL 

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

C

po- 
len-

kad

KAUNAS — Lietuvos gele
žinkeliais vyksta dideli prekių 
pervežimai. Iš Lietuvos gele
žinkeliais gabenami linai, 
picrmalkės, rąstai, grudai, 
tos ir kt. miško medžiaga, 
bai dažnai būna dienų,
per visas Lietuvos pasienių ge
ležinkelių stoties iš Lietuvos j 
užsienius ir iš užsienių į Lie
tuvą perduodama ir priimama 
net po 300 vagonų įvairių pre
kių. Tuo budu kasdien susida
ro po 600 vagonų priėmimų ir; 
perdavimų apyvarta. Prekių 
pervežimas Lietuvos geležin
keliais ne tik nemažėja, bet 
rodo tendencijos didėti.

NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI 

(su Hickory medžio dūmais) 
Galima 
virtus, 
kandos 
turime 
batsų.

valgyti žalius arba 
Labai tinka dėl už- 
Tave/noms. Taipgi 

venzyto porčepso ir 
Musų pačiu išdirbi- 

mas.

Food Store
5519 S. Halsted St.

Tel. Englewood 9134 
Persikėlėm nuo 10804VŽ So.

Michigan Avenue)

Garsinkitės “N-nose”
i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
tiko, kuris savo išvaida labiau į 
gorilą panašus, negu į žmogų.

Kai prasidėjo karas, lai Po
žėla nusitarė drauge su savo ra
diniu vykti j Ameriką. Šių me
tų pradžioje jis laim’ngai pasie
kė New Yorką.

Dabar Požėla su “Angelu” 
važinėjasi po visą Ameriką ir 
Kanadą su ristynemis. Pasiseki
mą turi nepaprastą: kai kuriuo
se miestuose tūkstančiai žmo
nių turi grįžti nuo svetainių, 
kur “Angelas” ritasi. Mat, pri
trūksta vietų. Pavyzdžiui, Mon- 
trcale prisikimšta 10,000 žmonių 
ristynių pažiūrėti, o apie 5,000 
turėjo grįžti atgal.

Požėla dabar mažiau besirita, 
kadangi jis turi pilnas rankas 
kaipo “Angelo” manadžeris. *

Chicago Požėla laiko lyg sa
vo antra tėvyne. Čia jis turi 
daug pažįstamų ir draugų. Atei
tyje jis planuoja ir vėl padary- 

• /

ti Chicago savo veikimo centru.
Chicagos Lietuvių Draugijai 

tikrai malonu turėti savo narių 
tarpe vieną iš labiausiai pasižy
mėjusių lietuvių atletų.

Kont. Dzūkas įrašė:
Antaną Rukshą
Sofiją Rukshą 
Aldoną Rukshą 
Veroniką Briedis

NARIAI ĮRAŠĖ
Jonas Bachunas įraše Harold 

Joseph Bocunas, Henry Richard 
Bocunas, Ray Simon Bocunas.

A. L. Skirmont iš Harvey, III. 
įrašė: Paul Milash, Sophie Sa- 
rauskis, Viola Milash, Nettie E. 
Saplis, K. G. Rutkauskis.

P. Rimkus įrašė Oną Urbins-

Per ofisą įsirašė: Vincentas 
iVliller, Kazimiera Miller, Frank 
Waslliauski

Rado Negyvą 
Vonioje

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
i DIENA IR NAKTĮ

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

Klausykite tausų radis programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
Mėliais, ItrOt vai. ryte iš W. H. L P. stoties (1489 K.) 

su POVILU IALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

CHICAGO STADIUM
DABAR VAIDINA ir Paskutinį
Sykį Vaidins GEGUŽES 5

GREATER
OLYMPIA

CIRKUS

d.

Gegužinė.
Kadangi kontestas pasibaigė 

su šia diena} tai visi nauji na
riai ir tie draugijos nariai, ku
rie įrašė nors po vieną narį 
gaus nemokamą tikietą į gegu
žinę, taipgi tikietą nemokamą su kitais savo draugais beveik 
dėl valgio ir du tikietus dėl gė- dvi dienas turėjo ant vagono 
rimo. Gegužinė įvyks gegužės stogo praleisti.
19 dieną, Liberty Grove darže,
Willow Springs, III. Tikietai bus la ir vėl grįžo į Europą. Ang* 
pasiųsti kiekvienam naujam na- Ii joje, Prancuzjoje, Belgijoje, 
riui. IItalijoje ir kitose valstybėse jis

Prieš pusketvirtų metų Požėr

'Duos įdomiausius pasaulio vei
kalui. Tarp kitų ir

FRANK BUCK
“BRING ’EM BACK ALIVE” 

jo Jungle . Camp.
Popiet 2:15—vakarais 8:15

Tikietai 40fc—75c—$1.10—$1.65
Baksuose $2.20 (šu taksais)

Parsiduoda Bonds, 65 W. Madi
son, zTel. State 6484. Stadium 
Grill, 1800 W. Madison. St. Tel. 
Seeley 5300.

________ i.-------------------- *-----------------------------------------

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

ir

7
✓

Negyvą vonioj Christ Kas- 
kas vakar atrado savo 57 me
lų , žmoną Mrs. Mary Kaskas. 
Ji gyveno adresu 1061 W. Kap
ri so n Street. Ant moteriškes 
kaktos buvo žaizda, ir policija 
spėja, kad ji paslydo, ta p 
skaudžiai susimušė kaktą, kad 
apalpo, ir įkrito į vonią, km 
ri buvo pilna vandens. Ji ir 
prigėrė neatgavusi sąmonės.

Nubaudė 963 už 
Neatsargumą

Illinois vieškelių policija 
skelbia, kad per kovo mėnesį 
areštavo 963 motoristus už ne
atsargų važiavimą, ir iškolek- 
tavo iš jų $8,874 bausmėmis 
ir kaštais.

Taipgi bausmes sumoj $756 
užsimokėjo 270 trokų šoferiai. 
Jų trokai buvo arba perplatųs, 
arba perdidelį svorį turėjo.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

■b'? ,>■ „t

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
. ......................................... .. IKI

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

------------

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

4704 So. Western Avemie
ALBERT V. PETKUS

Phone Lafayette 8021

i

-

a
ip<



Antrad., balandžio 30, 1040 NAUJIENOJ CKicag-6, UI.

a
GRAŽIOS
VESTUVĖS

TOWN OF LAKE. — Balan- 
džio 20 d., čia įvyko gražios 
vestuves jaunuolių Stanley Kar
pis, 4119 South Ashland avė., 
ir p-lės Evelyn Trakselis, 5541 
S. Marshfield avenue. Jie pri
ėmė šliubą šv. Kryžiaus baž
nyčioj, kuri buvo labai gražiai 
papuošta įvykiui. Pajaunių ir

MARTINAS ZAROMSKIS 
gyveno R. 1, Box 208, 

Kenosha, Wis.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 28 d. 11:00 vai. vak. 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko, dideliame nuliudime 

moterį Antaniną, 2 sūnūs: 
Stanislovą ir Bruno, dukterį 
Helen, marčią Marijoną, švo- 
gerką Oną ir švogerį Petrą 
Malelus; pusbrolius: Kastan- 
tiną Zoromski fa? Ribikauską 
ir jų šeimyną; pusseseres Ver- 
činskienę ir Yankevičienę; 3 
seseris: Genefą, Oną ir Petro
nėlę. O Lietuvoje — brolius: 
Antaną ir Viktorą.

Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus koplyčioje ThomasHan- 
sen and Sons, 6019—7th Avė., 
Kenosha, Wis.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, gegužės 1 d., 9 vai. ryto, 
iš kopi. į Šv. Petro lietuvių 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Kenosha kapines.

Visi a. a. Martino Zaroms- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti , laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė ir kitos 

Giminės.
Laid. Dir. Thomas Hansen 

and Sons, Kenosha, Wis.

pamergių buvo net septynios 
poros: Robett Balsis iT Tillie 
Judeiko, Harold Klode ir Anna 
Kamarauskas, Daniel Gapsevic 
ir Bernice Welicka, Leonard 
Abravičius ir Lorraine Klode, 
Clarence Trakselis ir Dorothy 
Gardner, AIex Phillips ir Stella 
Smith,, Cipprion Phillips ir So
phie Kamarauskas. Sophie Wha- 
len, jaunosios sesute, buvo 
“Maid of Honor”.

Po apeigų bažnyčioj, visi da
lyviai, kurių buvo labai1 daug, 
giminių ir draugų, lietuvių ir 
svetimtaučių, suvažiavo į Vin- 
giliausko svetainę, 4500 South 
Talman avenue. Ten visų lau
kė labai skani paukštienos va
karienė, kiti gardumynai ir gė
rimai, kurių “leibeliai” papra
stai puošia tik didžiūnų barš
kėtų stalus. Senas Petras ir 
kiti bartenderiai turėjo daug 
darbo svečiams tarnaudami.

Prie geros muzikos vestuvi
ninkai oko, valgė, gėrė, ir vi
si turėjo “gerus laikus”. Pp. 
Stanley ir Sophie Weličkai sve
čius rūpestingai globojo 
šino. Puota baigėsi tik 

,dienį rytą, apie 5-tą.,
Sekmadienį po pietų 

lis vestuvininkų suvažiavo į 
Clearingą, 5746 West 651 b s L, 
ten “aplaistyti” naujo taver- 
no barus. Mat, patėvis p. Stan
ley ir motina, S. Welichkai nu
pirko jauniems gražų namą ir 
ten įrengė modernišką taverno 
biznį.

Kaip jaunieji, pp. Karpiai, 
taip ir jų tėvai pp. Welichkai, 
ir Kazimieras ir Stasė Trak- 
seliai 'visiems vestuvių puotos 
dalyviams už dovanas ir atsi
lankymą taria širdingą ačiū. 
Nuo. savęs jauniemsiems drau
gams Stanley ir Evelyn Kar
piams linkiu ilgo, laimingo, mei
laus šeimyninio gyvenimo.

Senas Petras.

Nauii “Svečiai

ir vąir 
sekma-

dauge-

[FEOPLES KRAUTUVĖ RUO
ŠIA SMAGŲ PAVASARINĮ, 
KABIO PROGRAMĄ

! Radio klausytojai, užsistatę 
:savo radk) ant Stoties WGES., 
šiandien, antradienį, 7tą valan
dą vakare, galės, pasiklausyti 
štikrai gražau-s ir įdomaus ra
dio programų, kuris susidės iš 

‘linksmų pavasario dainelių, 
(gražios muzikos, ir visokių įdo- 
imybių.

Programo išpildyme daly
vaus žymus dainininkai ir dai-
jnininkės, o prie to gros smagi 
į muzika, bus žinios, pranešimai, 
patarimai ir kiti naudingi da
lykai visiems pasiklausyti. Prie 
to,' bus gerų žinių iš Pcoples 
Krautuvės didelio 24rių metų 
sukaktuvių išpardavimo, kame 
yra progos pasipirkti reikalin
gus namams reikmenis spec a- 
fiai sumažintom kainom. Ne
pamirškite pasiklausyti.

Rep. xxx

TARP MUSŲ

ANTANAS VILKAS
NAUJOJ VIETOJ

nau-

RIGS

Visiems gerai Žinomas 
jienietis ir gabus biznierius, 
Antanas Vilkas,, kuris užlaiko 
alinę ties numeriu, 3659 So. 
Hoyne avė., šiomis dienomis 
persikėlė į naują vietą, būtent, 
3932 So. California avė.

Šita alinė yra daug moder- 
mškesnė ir gražesnė. Numato
ma, kad Antanui čia dar ge
naus seksis biznis.

: — Steponas.

su

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS SumaŽintOH 

NtiinufttoH iki 
DIDELIŲ KAURŲ 

BARGENAI
NratHlImta 0x0. 8x10, 0x12, OxlA,11x10 
Verti nuo SH iki >0O. Dabar Iki f20 
Nauji 0x0, 8x10, 0x12, 12x18, 10 M,x IR 
V ert* >20 Iki $85. Dabar . >10 iki |42 

ir aukftč.
15 9x12 tikrą orlentalių, SO kitokiu 

Mleros 2x4 Iki Uxl8v 40 % nuolaidos 
LOOO Jardą karpetų po SOe Jard Ir aukfiS. 

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI 

6208-16 S. RACINE—Dienomis, 3 vakarus

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
r (Chicagoj)

Dominic G mlmau, Ąt,
Barbara Suipis, 30

NVilliam.Marčių, 24,. su Stella
Ro;kis, 22

Peter Paulauskas, 26, su A- 
delc Melanckas, 24

•Joseph Petraitis, 42, sų Au
na Petrauskas, 45 

Albert Yurkus, 25, 
Schmela, 1G

Henry Bąrtnikx 21, 
Bobko, 19

Sekmadieni O. Ske-* c* 
veriutės Koncertas 
Kimball Salė j

su

Mary

Reikalauja
Perskirų

Ida Kachinskas nuo Charles
Kachinskas

Sophie Gurgu! nuo John

I
II BĮ a Gėlės Mylintiems 
11 M K H Vestuvėms, Ban- unDA^rpa^-' 

GĖLININKAS man” 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800
Skelbimai Naujienose1 
duoda naudą dėlto, 

ad pačios Naujienos 
najicHnerop

Dainuos Daug Lietuviškų, An
gliškų, Francuziškų Dainų
Jau daug metų kai panelė 

Ona Skeveriutė studijuoja mu
ziką. Per tą laiką ji žavėjo pu-, 
bliką savo dainavimu ir vaidy
bos gabumais. Jos malonus bai
sas buvo visiems girdėtas per 
radio. Prieš kelias savaites 
Pirmyn Choro vaidinime ^Blos- 
som Time” ji parodė publikai 
savo gabumą kaip© gabi artis
tė ir puiki dainininke.

Dabar, po sunkaus pasiren
gimo studijuojant dainavimą 
su žinomu muzikos profesorių, 
panelė Ske'veriutė išpildys sa
vo pirmutinį koncertą, gegužės 
5 d., Kimball Salėj, 8:15 v. v.

Visi jos draugai ir pažįsta
mi linki šiai artistei geriausio 
pasisekimo, ir žada dalyvauti 
koncerte.

patvirtintos, bet aš už jas ne
atsakau. /Tai panelės Birutės 
La-učiškaitėS' susižiedavimas su 
jaunuoliu Uzubaliuku. Jų ves
tuvių puota įvyks, rodos, Ame 
29 dieną. Tai puiku, kad Biru
tė pasirinko Junc savo vestu
vėms, ir aš užtikrinu, kad jinai 
bus ‘‘swell June Bride.”

CLASSIFIED ADS

PAIEŠKAU DARBO. Penteris ir 
poperninkas. Kalsimainu lubas už 
$1.50. Miegamas kambarys su savo 
popieriais—43.00. Apkainavimas dy
kai. 10 metų patyręs. Darbas už
tikrintas. Jos. Augaitis, 1608 South 
50th Avė., Cicero, III. tel. Cicero 
2633.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Lincoln Park žvėryno vedė
jas, p. Floyd S. Young, laiko 
ant kelių du naujus žvėryno 
“svečius”. Tai maži orangutan- 
giukai iš Sumatros salos, Azi
joj.

Kadangi abu gyvūnai dar 
neturi varduotai žvėrynas skel
bią konkursą; ir kas pasiūlys 
geriausius vafdus, tai tie gaus 
gana stambias pinigines premi
jas. Pirma dovana yra $75, 
antra — $25. Konkursas pa- 
jsibaigia gegužės 10. Stnulk- 
menas galima gauti žvėryno 
raštinėj.

Kupiškėnų Parengimai
Kupiškėnų Kultūros Draugi

jos baliaus rengimo komisija 
P. švelni s, K. Užtuįfns ir M. Ja- 
sinskas sušilę darbuojas pla
tindami bilietus. Balius įvyks 
Gegužės 11 dieną Shemeto sve
tainėje, 1500 So. 49 Avė-, Ciee- 
roj, o Pavasarinis piknikas 
įvyks liepos 6 dieną, Liberty 
Grove darže. Kupiškėnai ir rė- 
;mėjai prašomi įsitėmyti ir at- 
įsilankyti į šiuos parengimus.

Pametė Piniginę
Žemaičių Vakare

HELP VVANlED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA PATYRUSI VEI- 
TERKA, 355 P/2 So. Halsted St.

REIKALINGA MOTERIS virtu
vėj patyrimo nereikia. 2041 West 
63rd St. Prospect 0176.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs SANDĖ
LIAMS prižiūrėti vyras, algos 30 c 
į valandą. Box 2343, 1739 So. Hal
sted St.

REIKALINGAS TRIMERIS ir 
kriaučius ant kustom-erskų kautų. 
308 W. Van Buren St. 3 aukštas.

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

senatvė

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

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.

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
grosernė. Biznis išdirbtas per 21 
metus. Pigi renda už pirmą tei
singą pasiūlymą. Savininkas aplei
džia miestą. 4543 So. Marshfield 
Avenue.

Patyrimai
Išėjus Vakarėlio
Bilietus Platinti
Vestuves — Susižiedotuvės — 

Kitos Naujienos
Čia turiu keletą svarbių ži

nelių, kurios įvyko tarpe Ku
piškėnų, 
sidalinti 
tytoj ais.

kuriomis norėtųsi pa
su “Naujienų” skai-

pluoštą Kupiškėnų
Draugijos rengiamoKultūros 

pavasarinio baliaus bilietų, 
ėmiaus už darbo juos platinti 
tarpe narių. 1

, • • i • I . 1 • • 1 » 1

' Pirmiausią užsukau pas Mar- 
•cpiette Parkiečius Petrulius. 
[Tai Kupiškėnų Kultūros Drau
gijos Pirmininko pagelbinin- 
kas ir stambius Kupiškėnų rė
mėjas. Jauni' žmones ir labai 
jdraugiški, su ‘ visais gyvena 
.santaikoj ir auklėja gražią du
krelę, kuriai jau suėjo vieni 
lietukai balandžio 28 dieną. 
{Tėveliai Petruliai linksmi, kad 
‘jų vienų metų dukrelė jau iš^ 
taria “mama” arba “daddy” 

fir jiems suteikia tokį džiaugs
imą, kad tik tėvas ar motina 
’gaįi suprasti to žodžio svarbą.

Susižeidė
| P. Petrulis darbe sunkiai 
-dirbdamas skaudžiai pažeidė 
strėnų raumenis. Kaip ameri
konai sako, gavo “Lumbago”. 
Per porą dienų negalėjo nei 
apsiversti lovoj, turėjo kreip 
lis prie gydytojo ir su jo pa- 
gclba kiek sustiprėjo, bet dar 
prisėjo keletą sąvaičių išlikti 
nuo darbo iki atgaus pilnai

Bilietai Negeri!
P-s A. B. Kaulakis prašo 

skelbti, kad šeštadienį, bal. 27, 
Roselando žemaičių vakarė
ly j, kuris įvyko Lietuvių Dar
bininkų svetainėj, 104th ir 
Michigan, jis pametė piniginę. 
Ji yra odinė, rudos spalvos.

Piniginėj buvo balandžio 
mėn. kalendorėlis su keliomis 
pabrauktomis datomis, taipgi 
du bilietai veikalui, ‘‘Romeo 
ir Juliet”, Auditorium teatre, 
gegužės 3 d. Bilietai niekam 
nebus geri, nes pametimas bu
vo raportuotas teatrui.

Kas piniginę ir bilietus atra
do, prašom pašaukti p. A. B. 
Kaulakį, telefonas YARds 0123.

Naujas Patarnavi 
mas Traukiniais 
Keliaujantiems

pa-
FURNISHED ROOM—TO RENT 

Gyvenimui Kambariai
RENDON KAMBARYS karštu 

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

PARSIDUODA ARBA išsimaino 
į grosernės biznį 7 kambarių rezi
dencija, labai geram stovy j. šauk
ti Virginia 0148.

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

PARDAVIMUI TAVERNAS SU 
restaurantu iš priežasties 2 biznių, 
parduosiu pigiai. 5 metai išdirbtas 
biznis. 3907 So. Halsted St.

L. RUTKAUSKIENĖ.
FOR RENT—IN GENERAL 

Rendai—Bendrai

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

MHOLESALE 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. ALlSAUSKAb, 
Sūnūs, 6343 S. V/estern Avė., Chi
cago, III. Phone Republic 6051.

SKAITYTOJAI RENGIASI sta
tyti geram priemiesty, turės pirmus 
morgičius pardavimui straight ar 
pro-payment. Rašyti C. & W. Con- 
struction Co., 1708 W. Van Buren.

PRIE EŽERO KATEDŽĖ
$1500.00 — PASIŪLO PUIKIĄ 

KATEDŽŲ izoliuota su celopaks, 
p4ie><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.

BUSINESS—TO RENT 
Bizniai Rendai , t

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

Bus Galima Nusisamdyti
! Alltomdbilį

j • Pradedant rytdiena, Chica
gos traukinių linijos1 įveda nau
ją patarnavimą savo kelei
viams.

Nuvykę traukiniu į savo pa
brinktą vietą, keleiviai galės ten 
nusinuoinuoti automobilius ir 
jais kelionę tęsti toliau arba 
Įapvažinėti visas įdomesnes vie
tas. Pavyzdžiui, keleivis i$ Chi
cagos, nuvykęs į Rockfordą ar 
.Sprįng Valley arba net į Cali- 
fornijos valstiją, išlipęs iš trau
kinio štotyj pasiims automobi
lį ir juo važinės kad ir per ke
lias dienas. Grįždamas Chica- 
gon, keleivis automobilį sugrą
žins į stotį ir vėl sės į traukinį 
kelionei namo.

Šį patarnavimą teiks Bur
lington gelžkelis, Chicago and 
Eastcrn Illinois, Chicago, No. 
Shore and Milwaukec; Milwau- 
kee gelžkelis, Nortlnvestern; 
Chicago, St. Louis, Minneapo- 
lis and Omaha; Greal North
ern, Illinois Central, Northern 
Pacific, Rock Island, Santa Ųe 
ir Union Pacific.

Automobilis kainuos, rodos, 
6 ar 8 centus už mylią. Gelžke
lis suteiks visą gasolįną ir aly
vą.

SOIL—FOR SALE 
J uodzemis—Pardavimui

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

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 1 
bušelis 25e—5 bušeliai $1.00—15 
bušelių $2.50. Kreipkitės dėl kainų, 
dėl didesnių kiekių. Iškraustome 
nebrangia kaina. Anglys tiesiai iš 
kasyklų. 110 SOUTH RIDGELAND 
AVĖ., WORTH, ILL.

MOVING AND EXPRESS1NG 
Ferkraustymas ir Važma

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. bernausiąs lietuvis baldų 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALlbAUSKAS SONS, 
71U0 So. Talman Avė. Prospect 8742

F1NANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

JUODŽEMIS MAIŠYTAS su bu
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. Tel. Wentworth 7942

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

SUSIRINKIMAI
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NA

MŲ SAVININKŲ SĄ-GOS narių 
mėnesinis susirinkimas įvyks tre
čiadienį, gegužės pirmą d., 7:30 v. 
vakaro, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St. Susirin
kimas labai svarbus. Kviečiame vi
sus atsilankyti.

—S. Kunevičius, rast.
L. J. K. RATELIO susirinkimas 

įvyks trečiadienį, gegužės 1 d., 8 
vai. vakaro, Hollyvvood Svetainėje,

—C. Danta, sekr.

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS & 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 aukotas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gat.)

mylimas lio-

gauti “Nai.t-

chi-
Reikia $3

arbaat-

'ST»*K'«»

C

*

paskyrė po $5.00 bausmę, bet 
ją suspendavo su perspėjimu, 
kad už kitą panašų nusikal
timą turės užsimokėti po $25.

Tūkstantinės pirkėjų armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t

CANal 8500 
“NAUJIENOS” 

1739 8. HALSTED STREET

WALTER BOGVILAS (B0GWILL)
Gyveno 3104 West 44th St., Tel, Lafayette 91W.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 27 d., 6:15 vai. ryto, 
1940 m, sulaukęs 46 metų amžiaus, gimęs Liętųvęje, Šiaulių 
apskr., šauiėnų parap., Sala^ vienfc. Aiperikpj išgyveąo 26 m.

• Paliko dideliame nulludime moterį AUęe, po tėvais Nuner 
vą, brolj Joną, brolienę Bemicę, jų suftų Adolph, seserį Emmą, 

Vyrą Frank Pečiulį ir jų šeimą, švogorką Josephine, jos vy
rą John Miller ir jų šeimyną, uošvi Juozapą Nuueva ir daug 
kitų giminių, draugų Ir pažįstamų. Lietuvoje paliko broli Ra
polą, 3 seseris: Eugeniją, Teosiją ir Apaloniją ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioj, 4348 So. Caft- 
tornia Avenue.

Laidotuvės įvyks Seredoj, gegužės 1 dieną, 10:00 val.; jytob 
Iš koplyčios bus nulydėtas į Lietuvių Tautiškas kapines.j

Visi a. a. VVALTER BOGVILO giminės, draugai ir pažįsta; 
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
Jam paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, (
Moteris, Brolis, Brolienė, Sesuo, švogeris, švogerka, Uošvis 

ir Giminės.
Laidotuvių Direkt J. Liulevičiiųs, TeL Lafayette 3512.

Koncerte bus išpildytos įvai
rios dainos: franeuzų, italų, 
vokiečių ir anglų kalboj. Svar
biausia mums, kad antroj da
lyje išgirsime ir 
tuviškas dainas.

Bilietus galima 
jienose”;

Gavo Darbą ir 
Pasišovė

Per ilgą laiką 46 metų 
cagietis Gust Stauropoulos, 723 
Blue Island, buvo be darbo. 
Vakar galiau gavo* progą indus 
ir stalus plauti valgykloj, tam 
pačiam name, kur jis gyvena, 

. Bevalydamas valgyklos įtai
symus, Stauropoulos numėtė 
ant grindų už regrstexkx pa
slėptą revolverį. Tai buvo au
tomatiškas revolveris, jis šovė 
,ir suvarė kulką į bedarbių .^ko-

šiandien jis ligoninėj. Ncga- 
vo nei dieną išdirbti.

Ruošiasi V estu utims
Autras Kųpi'škcnų Kųltųros 

'Draugijos daįbštus nurys, K. 
Davidonls susiirupi-nęs ir už
imtas visokiai^ darbais, nįcs jo; 
vienatinė dukrelė Anna; buvus 
.gražuolė 1940 metų automo
bilių parodoje kur ji atstovavo 
.Chicagos Lietuvius-, susižiedą^ 
vo šu jaunu ėiceriečili, Apols-. 
;kiil, Ciięeros gerai žinomų pi- 
•lięci ųir progresyvių žmonių, 
pp. Apo^skių sununi. Jų vestu
vių cerenKonijos įvyks ateinan
tį šeštadienį, May 4 dieną, 
šliųbas bus cįvįilis, o puota 
įvyks K. Davidonių namuose.

Šie jaunuoliai ciccriečiams 
žinomi ir visų gerbiant’, tad iv 
jų vestuvių pokilyj dalyvaus 
daug jų draugų dceriečių bei 
ebieagiečių.

Susižiedottivčs
Dar iš vieno Kupiškėnų šw- 

lęx sužinojau, kad tarpe Kupiš
kėnų ir daugiau randasi svar
bių žinelių. Gal.jos ir bus. ne-

Baudžia Už Neteisė 
tą “Transferių” 
Naudojimą

Chicagos gatvekarių bendro
vės detektyvai šią savaitę pra
dėjo gaudyti keleivius, kurie 
neteisėtai važinėja “transfe- 
rais”.

: Gatvekariuose paprastai visi 
keleiviai ima transfėrus, bet 
jeigu nereikalingi, tai išlipę iš 

(gatvekario juos numeta. Prie 
kryžkelių kai kurie žmonės tų 

;transfėrų ieško, ir suradę, jei
gu dar nevėlu, bando jais pa
sinaudoti ir nemokamai važiuo
ti1 katvekariais. • /

15 tokių žmonių detektyvai 
suėmė ir patraukė teisman. 
Miesto teisėjas Hermes,. jiems

Nepamirškite, Mar 
gis Irgi Turi Būti 
“Laisniuotas”

Gal nežinojote, bet Chicagoj 
yra toks įstatymas, kuris rei
kalauja 'kad visi šunes butų 
“laisniuoti”. Jie turi turėti tam 
tikrą ženklą su numeriu.

Mažai kas to įstatymo paiso, 
bet jeigu norite savo Margį 
laisniuoti, lai nueikite į miesto 
klerko Schreiberio raštinę 
Miesto Rotušėje, ir laisnį jam 
įsigykite. Kainuoja $3.06.

Todėl jeigu turite ką par
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir t. L, nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumeri, bet garsinki*, 
tės ŠIANDIEN NAUJIENŲ 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūlomi daug 
įvairių gerų bargenų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašauki
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UNIJOS, SOCIALISTU FEDERACIJA IR 
PARTIJA SMERKIA GEGUŽES PIRMOS 

EISENĄ CHICAGOJ
Perspėja savo narius nedalyvauti

Sako, tai komunistų propagandos įrankis
Lietuvių Socialistų Sąjungos Chicagos Centrą’č kuo

pa, sykiu su Lietuvių Darbininkų Draugijos 4 kuopa, ren
gia iškilmingą Pirmos Gegužės atžymėjimą Mildos Sve
tainėje, 3140 So. Halsted St., rytoj vakare. 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 visuotiną 
darbininkų šventę Pirmą Gegužės. KVIESLYS

Chicagos unijos, fratcrnalčs( ’ "
organizacijos ir Socialdemo
kratų Federacija, kartu ir Nor
mai! Thomaso dominuojama 
Socialistų Partija, paskelbė 
boikotą Gegužės Pirmos eisc-

am®

M

1940 METŲ PAVASARIO POTVYNIO KAUNE VAIZDAI. Nemunui jau pradėjus eiti,
įsC.-į

staiga naktį į balandžio 4 d., ledams susikimšus, įvyko trumpas, bet nepaprąstas smarkus 
potvynis, porai valandų užliejęs Kauno senamiesčio, Vilijampolės, Marvelės, Raudondva
rio, ir Zapyškio dalis. Vaizduose matomi to potvynio pėdsakai Kaune, kokie buvo rasti balan
džio 4 d. ryta:

VAKAR CHICAGOJE
------------............................................................ ... ............... Į Į •

• Apie 20,000 šeštadienį, 
sekmadienį ir vakar aplankė 
Chicagos Lincoln žvėryną, kur 
dabar parodai išstatytos du ne
seniai iš Sumatros* atvežti ma
ži bezdžiohės-orangulangiukai.

• Fullerton avenue tilto sar

Specialė
Legislaturos Sesija

nai, kuri yra rengiama Chi
cagoj po pietų.

Smerkia Eiseną.
Tos organizacijos eiseną 

smerkia kaipo komunistinės 
propagandos įranki ir perspė
jo savo narius joje nedaly
vauti. Tarp organizacijos, ku
rios užėmė tokią poziciją eise
nos reikalu ir prieš ją aštriai 
išėjo, yra sekamos:

S ocialdem okra tų Fe d e r aci ja 
Illi n oi s vaisi i joj;

Turbūt Spręs Ginčą Kas

šiandien Springficldc prasi
deda specialė legislaturos sesi
ja, kurią gubernatorius Hor- 

i nėr sušaukė balandžio 9 d., no
minacijų išvakarėse.

Sesijos dienotvarkėj bus ke
li klausimai. Vieni liečia pašal
pas, kiti senatvės pensijas. Bet 
daugiausia dėmesio sesijoj kels 
ginčas tarp Horncrio ir leite- 
nant-gubernatoriaus John Stel- 
1c.

Kaip jau buvo rašyta, Hor- 
ner iš kiek laiko atgal susirgo, 
gavo širdies ligą ir, ikišiol dar 

Tuo pasi- 
A 

naudodamas, Stelle išleido pa- 
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Unions; l toliau pareigoms eiti, ir todėl,
Pocketbook Workers Union; jis, John Stelle, pasiskelbia 
Illinois Workers Seciiidly ‘ gubernatorium ir ateityj eis vi- 

Federation, ir visa eilė kitų1 
unijų.

Didžiulė

Workers unija; (visai neminės
Gegužės 1-mos).

Chicagos Socialistų Partija; pilnai nepasveiko.
Workmen,s Girele;
Federation of Jeurish Trade reiškimą, kad Ilorner netinka

sas gubernatoriaus pareigas.
Horner tam pasipriešino, pa- 

Intemational La-' reikšdamas, kad jis ganėtinai 
dies Garment Workers unija sveikas savo darbą atlikti ir
eisenoj taipgi nedalyvauja 
vietoj to rengia masinį mitin
gą Chicagos Civic Opera teat-Į 
re. Sako, pasmerks kaip ko-’ 
munistus, taip ir nacius kaipo 
diktatūros ir militarizmo gar
bintojus.

Unijos ir socialistų organi-j 
zacijos turi sudarę bendrą 
Gegužės Pirmos Komitetą, po. 
vardu United Labor and So- 
cialist May Day Committec. 
Vakar tas komitetas išleido 
sekamą pareiškimą:

“Mes perspėjame darbinin
kų judėjimą, kad Gegužės 
Pirmos eisena Chicagoj yra 
rengiama komunistų partijos. 
Dvasiniai ir organizaciniai ta 
eisena bus panaši militarizuo
toms masinėms eisenoms, ku
rios dabar yra rengiamos Ru
sijos ir Vokietijos vergijoj.” 

Tas komitetas toliau sako, 
kad Gegužės Pirmoji dabar 
yra naudojama komunistų ir 
fašistų priespaudai garbinti 
Vokietijoj ir sovietų Sąjungoj. 
Prie eisenos, rengiamos tokių 
darbininkų priešų, tikri dar
bininkų judėjimo draugai ne-

ir kad ne Stelle’ui spręsti ar jo 
sveikata užtektinai stipri ar ne.

Šis klausimas atsidurs legis- 
laturoj ir atstovai turbūt nu
tars pavesti specialei daktarų

i komisijai Horncrio sveikatos 
stovį patikrinti.

iChicagai Gresia 
Pienininkų 
Streikas

Minėjimas ” Kriaučių” Salėje
Po šio komiteto globa rytoj 

vakare yra rengiamas masinis 
mitingas Amalgamated Temp
le salėje, prie Van Buren ir 
Ashland Bulvaro. Čia irgi kal
bėtojai atakuos komunizmą ir 
komunistų veikėjus Chicagoje, 
ypač už naudojimą darbinin
kų solidarumo ir broliškumo 
šventėms savo nelabiems par
tiniams tikslams.”

Beje, komunistų rengiama
eisena prasidės Union Parke kas trumpomis ceremonijomis 
ir maršuos per vidurmiestį į pagerbė garsaus skulptoriaus 
Grant Parką, o čia, kaip pa- Lorado Tafto atmintį. Jis mirė 
prastai, komunistų oratoriai 1936 metais. / ’ i.
garbins Staliną ir jo nuopel-l Vakar buvo jo 80-tas ^imta- 
nus Rusijos liaudžiai. —fts. dienia. / /

Pieninės Nenori Naujinti 
Sutarčių

šią žinią rašant, ginčas tarp 
Chicagos pieninių savininkų ir 
išvežiotojų bei kitų pieninių 
darbininkų dar nebuvo likvi
duotas, tad galimas daiktas, 
kad rytoj kils streikas.

Šiąnakt pasibaigia kaip išve
žiotojų, taip ir “vidaus” dar
bininkų unijų kontraktai su 
peninėmis. Unijos reikalauja 
dabartinius kontraktus atnau
jinti, bet pieninės, per savo 
atstovą, advokatą E. Ballard, 
nesutinka tai padaryti, bet no
ri visiems darbininkams algas 
nukapoti apie $10.

Šįvakar Ashland Auditorijoj 
įvyksta išvežiotojų susirinki
mas, kuriame bus balsuojama 
streiko reikalu. Panašų mitin
gą žada šaukti ir “vidaus” 
bininkų unija.

Pagerbė Lorado
Taft’a r

'*.... .

atslūgus, paliktos didžiulės ledines Kauno kunigų seminarijos kieme

Šią Savaitę Jie 
Mamai Pagelbės

šią savaitę Chicagos viešos 
mokyklos pamokų neturės. Vi
si vaikai yra paleisti pavasa
rio atostogoms su instrukcijo
mis padaryti ir savo namus ir 
miestą švaresniais. Jie priva
lo maniai pagelbėti su pavasa
rio švaros darbais.

Tad, mamos, turite pilną 
teisę savo sūnui ir dukterei pa
duoti šluotą ar šepetį ir prista
tyti juos kambarių sienas valy-

dar-

Mirė Žiurkės 
Sukandžiotas
Kūdikis

Chicagos Dailės Muziejus vą

Kelctą savaičių atgal didelė 
žiurkė, kurių yra daug nešva
rioj Chicagoj “Artimoj West- 
sidej”, skaudžiai sukandžiojo 
2 mėnesių kūdikį, gulintį lop- 
šelyj. Tai įvyko adresu 1106 
Nevvberry avenue, kur gyvena 
italų Sagrero šeimyna. Sukan
džiotas kūdikis buvo jų sūnūs 
Juan.

Vakar kūdikis pasimirė nuo 
žaizdų. po $20.54.

Policija Ieško 
14 Buvusių Chicagos 
Gengsterių
Buvo Capone Gaujos Nariai

Chicagos policijos departa
mentas ir federaliai “g-menai” 
vakar Chicagoj pradėjo ieško
ti 14 buvusių Capone’s sindi
kato gengsterių.. Visi policis- 
tai gavo įsakymą žemiau su
minėtus asmenis suimti tuo
jau, be jokių “ceremonijų”, 
kai tik juos kur nors užtiks.

Ieškomi ' geilgsteriai yra: 
Frahk Nitti, jų vadas; Charles 
Fischetti, Dennis Cooney, Roc- 
co Fischetti, Lbuis Campagna, 
Frank Diamond. Tony Volpe, 
Hymie Levin, Edward Vogei, 
Jack Guzick, James
Rocco De Gražio, Harry 
zick ir James Miuidl.

Bittner
Gir

137,983 Seneliai 
Gauna Pensijas

Balandžio mėnesį Illinois 
natvės pensijų fondas išmone 
jo pensijas 137,983 seneliams.

Kiekvienas

še

žaizdų.
gavo vidutiniai

šeštadieni Namų 
Ir Daržų Paroda

šeštadienį Chicagos Coliseu- 
me, prie 15-tos ir Wabash, bus 
atidaryta penkta metinė Chi
cagos Namų ir Daržų Paroda. 
Ten bus galima pamatyti visus 
naujausius namų stilius, nau
jus sumanymus daržame vy
styti ir pavyzdžius vėliausių 
išradimų namų patogumui.

Parodoj šeimininkėms’ taip
gi bus duodamos virimo pa
mokos.

“Kūdikių Savaitė”
Pereitą savaitė Chicagoj bu

vo pašvęsta jaunimui, o ši sa
vaite, pradedant vakar diena, 
—skiriama kūdikiams.

Jos tikslas atkreipti, motinų 
atydą į naujus budus kūdikius 
auklėti kaip fiziniai, taip ir 
protiniai?

Infant Welfare\ Society c of 
Chicago pęr visą savaitę retigs 
įvairius programus ir skaitys 
paskai tas motinoms. Progra
mai paprastai rengiami Chica
gos pąrkuose, ir organizacijos 
skyriuose, i »

iš Chicagos upės nežinomą, 
apie 25 metų ir gražiai pasirė
džiusį vyrą. Jis šoko į vandenį, 
norėdamas, turbūt, nusižudyti. 
Atsisako pavardę išduoti.

• Prie vištų sandelio, ad. 
3810 N. Cicero avenue, įvyko 
imsišaudymas tarp dviejų po- 
licistų ir trijų jaunų banditu, 
kurie bandė sandelę apiplėšti. 
Vienas jų buvo sužeistas, bet 
abu sveikieji piktadariai ir su 
jų pagalba trečiasis pabėgo.

• Širdies liga mirė 70 motų 
laikraščių pardavėjas Jacob 
Dybbw, nuo 2312 N. llamlin 
avenue. Jis buvo gerai žinomas 
Norlbsides lietuviams. Per aš
tuonis melus užlaikė 
prie 
viu.

cagiečio, Edivard Prishell. Jis 
gyveno adresu 1639 Adams st.

• Lombarde, III., Chicago, 
Aurora ir F.lgin traukinys už
mušė 3 metų berniuką Bobby 
Mclntyre. .lis užlipo ant bėgių 
nepamatęs, kad ateina trauki
nys, o kai pamatė, tai išgąstis 
jį tiek suparaližavo, kad ber
niukas negalėjo pajudėti.

viešbutyj, ad. 1810 
bulvaras ir pasivogė

tariamą automobilių

kioską
Fullerton ir llamlin gal-

Vakar American Furni- 
Mart ritmuose, 666 Laketure

Shore Deive, buvo atidaryta 
pavasarinė baldų ir naujų na
mų įrengimų paroda. Taipgi

atidaryta Merchandise Mart 
rūmuose. Jos labai įdomios, 
ypač jaunavedžiams, kurie ruo
šiasi įsigyti nuosavus butus*.

• Du ginkluoti piktadariai 
apiplėšė pašalpos stotį 
7300 University avenue.
$60 nuo janitoriaus,
Doherly, gyvenančio 
7237 Vinčennes avenue.

adresu 
Atėmė 
Martin 
adresu

ti 59 metų chieagielis M- 
Richmind, nuo 4819 .V. Saivyer 
avenue, atvyko pasisvečiuoti 
pas draugus*, gyvenančius ad. 
3818 Laivrence avenue. Papie
taujant jis slaiga 
širdies ataka.

• Kalbėdamas 
rininkų-Rezcrvistų 
joj, Noble W. Lee, Marshall 
teisiu mokyklos viršininkas 
pareiškė, kad Amerikos mo
kyklos nebando skiepyti moki
niams meilės demokratijai. 
Mokyklos taipgi neganėtinai 
pabrėžia, net vengia aiškinti 
mokiniams ką reiškia komu
nizmas ir fašizmas, ir kodėl 
demokratinė valdžios sistema 
yra ir geresnė ir tinkamesnė 
Amerikai ir kiekvienam kitam 
kraštui.

mirė. Gavo

Illinois Ka- 
konvenci-

• Iš Chicagos kanalo, prie 
31-mos ir Wesiern buvo iš
trauktas kūnas 40 metų chi-

Pavojingas
Juodžemis

Nebuvo Labai Geras
Oras jau pa vasari u kvepia, 

medžiai rengiasi sprogti, tad 
Richardas Gorniak, chieagielis, 
gyvenantis adresu 5841 South 
Whipple Street, sumanė su
tvarkyti savo daržą. Nusipirko 
juodžemio už $3.00, ir atsirai
tojęs rankoves leidosi dirbti.

Įvyko nepaprastas dalykas. 
Jo riebus, tamsus juodžemis 
staiga užsidegė. Vagose lieps* 
na šokinėjo ir iš viso tuo juod
žemiu apdengto daržo ■ ploto 
vertėsi kartus ir sunkus du
rnai. Per kelias valandas Gor
niak keistą gaisrą gęsino, kol 
galiau liepsnos pranyko.

Pasirodė, kad juodžemis ne
buvo jau toks geras, bet jo iš
vaizdai pataisyti pardavėjas jį 
sumaišė su aliejum. Aliejus ir 
užsidegė.

Užvakar vakare 56 metų be
darbis Mike Janca, <(iuo 4222 
Rose avenue, Lyons, III., buvo 
suimtas už tariamą moteriš
kės užpuolimą, ir uždarytas 
vietos kalėjime. Vakar rytą Jan
ca pasikorė.

cagos biznierius Hat Wesley 
Alger, kuris* pereitos savaites 
pabaigoj užsimušė iššokęs iš 
ketvirto aukšto lango Evanston 
ligoninėj. Buvo 57 metų am
žiaus ir gyveno ad. 184 Sheri- 
dan Road, Glencoe.

• Piktadariai sudaužė seifą 
Royalton 
Jackson 
$120.

• Už
vogimą policija suėmė 17 me
tų jaunuolį Stanley Sykora, 
2027 Prairie avenue ir 18 me
tų Harry Holmes, 2358 India
na avenue.

• Ties 6308 Lowe avenue, 
ant namo stogo policija suėmė 
25 metų Russell Faragoi, jau
ną piktadarį, kuris yra kalti
namas keliomis vagystėmis Chi
cagos Southsidėj.

• Adresu 857 North State 
Street gyveno apysenė nežino
ma moteriškė. Kaimynai pasa- 
koja,- kad jos pirmas vardas 
buvo Margaret, bet pavardės 
niekas nežino. Vakar ji sku
stuvo peiliukais persikirto sau 
rankų riešus ir gerklę. Po to 
ant kambario sienų krauju iš
tepė dešimts kartų vardą 
“Tom”, ir atsigulė į von ą ir 
ją prileido pilną vandens. Kai 
kaimynai įsilaužė jos kamba
rin, moteriškė buvo negyva.

• Adresu 2636 S. Sawver
■ j» .i /. e

avenue buvo pašautas 50 me
tų Leo ZyzslCTski, kai jis pa
sipriešino piktadariui, kuris 
bandė įsigauti į jo butą.

• Į butą adresu 110 Kast 
Oak Street įsigavo nežinomas 
vagilis ir ' pasivogė ka’linį pal
tą, vertą apie $2,000. Bute gy
vena turtingas radio programų 
rengėjas, I>awrence Hurdle.

• Prie G3-čics ir Halsted 
gatvės, vakar rytą, kuomet ju
dėjimas ten yra labai didelis, 
du ginkluoti piktadariai užklu
po krautuvininką Harvey Mar
tin, ir privertė jį atsisėsti į jų 
automobilį. Piktadariai nuvežė 
pagrobtąjį į iėlą, ties 1036 W. 
61st Street, ir ten atėmė $744, 
kuriuos Martin nešė bankan. 
Jis yra vedėjas Burt Shoe krau
tuvės, ad. 6338 S. Halsted st.

• LaSalle viešbutyj įvyko 
įvairių pilietinių organizacijų 
konferencija vieškelių reika
lais. Dalyviai vienbalsiai pa
smerkė gasolino stočių prakti
ką didelėmis, ir paprastai labai 
negraž’omis, iškabomis garsin
ti gasolino kainas. Konferenci
ja nusprendė, kad tos iškabos 
darko matomumą važiuojan
tiems automobiliais, yra mela
gingos ir sudaro gaisrų pavo
jų. Paprastai, tos i skalios gar- 
s'na didelius gasolino “barge- 
nūs”, bet jos didelėmis raidė
mis pasako tik dalį teisybės, 
o mažomis nuslepia kitą dalį. 
Pavyzdžiui, tokios iškabos la
bai didelėmis raidėmis šaukia, 
kad “7 ar net daugiau galionų 
parsiduoda už dolerį,” ir tik 
mažytėmis raidėmis iškabos pa
duoda, kad į tai neįeina taksai 
arba, kad gasolinas yra p gio- 
sios rųšies, o ne “reguliaris”.

• Iš Michigan ežero, prie 
Randolph gatvės, krantų sar
gyba ištraukė kūną apie 60 
metų vyro. Pavardė nežinoma. 
Raklarykštyj buvo inicialai,

Netoli vietos, kur 
buvo atrastas vyro kūnas, plū
duriavo vyriška ir moteriška 
skrybėlės.
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