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NORVEGAI ATSIĖMĖ ROROS IR STORENA
Nacių atsparumas Narvike silpnėja

LONDONAS, Anglija, geg. jos bazėse. Britanijos lėktuvai 
1. — Britanijos karo ministe- užpuolė antradienio vakare Sta- 
rija trečiadienį praneša, kad 
jos kariuomenė pasitraukė į iš- 
anksto paruoštas pozeijas 
Dombas sektore, Norvegijoje.

Pirm šito pareiškimo Brita
nijos atstovas pripažino, kad 
britų padėtis centralinėje Nor
vegijoje esanti pavojinga ir ne
aiški.

Kai dėl kitų sektorų, kuriuo
se sąjungininkų kariuomenė 
veikia Norvegijoje, tai padėtis 
esanti tokia:

Narviko apylinkėje sąjung’.- 
ninkų operacijos vystosi paten
kinančiai. Kiti, neoficialus pra
nešimai kalba, kad nacių at
sparumas Narvike silpnėja, są
jungininkai slenka pirmyn.

Namsos sektore, į > šiaurę 
nuo Trondheimo, sąjungininkų 
padėtis nepasikeitusi. Pasitrauk
ti teko tik Dombas srity.

Antradienį, sako Britanijos 
pranešimas, patirta, kad stip
rios nacių oro jėgos koncen
truojamos Norvcgjos ir Dani

vangerį ir Fornebu, Norvegi
joje, ir Aalborgą, Danijoje, čia 
buvo koncentruojami Vokieti
jos lėktuvą’. Britai atnaujino 
atakas prieš šiuos aerodromus 
trečiadienio' rytą.

Britai prarado atakose -sep
tynis savo lėktuvus, bet ir vo
kiečių 13 lėktuvų sunaikinta.

Stockholmą, Švedijos 
nę, trečiadienį pasiekė 
cialųs pranešimai, kad 
gai ir švedai savanoriai
lė vokieč'ų spėkas Roros mie
stely ir jas iš čia išvijo. Kiti 
pranešimai kalba, 
vegijos kariuomenė vėl užėmu
si Storcną, svarbų geležinkelio 
punktą 35 mylias į pietus nuo 
Trondheimo. Šį punktą vokie
čiai skelbė paėmę antradienį.

Bendrai iš trečiadienio pra
nešimų tenka daryti išvadas, 
kad nacių laimėjimai Tr^nd- 
heimo fronte yra mažesni, ne
gu jų pranešimai davė supras
ti antradienį.

sosti- 
neofi- 
norve- 
užpuo-

jogei Nor-
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| BRITANIJA PAKEITĖ SAVO LAIVŲ 
KELIA

LONDONAS, Anglija, geg. 
1. — Vienas gyvųjų Britani
jos prekybos kelių buvo iki 
šiol Viduržemio jura.

Matydama vis stiprėjantį Ita
lijos vyriausybės 
prieš 
ir iš 
stovų 
sakė 

vams

duržemio jura ir plaukti ap
link Afr.ką. Viduržemio juro
je, jeigu Italija 
Hitlerio pusėje, 
pulti Britanijos 
vus ir padaryti 
jiems.

Ir karo pradžioje, kai Mus-

stotų į karą 
ji galėtų už- 
prekybos lai- 
nemažai žalos

mis‘statymą
sąjungininkus iš spaudos
atsakingų Mussolinio al-fsolinio laikysena iš karto at- 

pareiškimų, Britanija 
savo prekybiniems lai-

ateity vengti kelionės Vi-

rodė abejinga, Britanijos lai
vai buvo pasukti kursavimu' 
aplink Afriką.

Britanijos^ąts tęvai 
nekome, 

cių pranešimą
loja na-

Reikia didinti Rusi 
jos armiją — sako 

Vorbšilov

VĖLESNI PRA
NEŠIMAI

geg. 
ata- 
Sta-

LONDONAS, Anglija, geg. 
1. — Vokietijos pranešimas 
kalba, kad paskandintas Bri
tanijos kreiseris Namsos apy
linkėje, o kitas buvo sužalo
tas. Britanijos atstovai atsisa
kė paneigti arba patvirtinti 
pranešimą.

Vienas atstovas tik pasakė, 
kad “paskandinę visus Angli
jos šarvuočius, dabar naciai 
skandina jos kreiserius”.

Neseniai Britanijos admira
litetas išleido pare škimą, kad 
jis nekomentuos Vokietijos pra
nešimų apie sąjungininkų lai
vų “skandinimus”, nes Brita
nijos atsakymuose vokiečiai 
matomai tikisi gauti reikalin
gų jiems informacijų.

MASKVA, Rusija, geg. 1. — 
Trečiadienį Maskvoje sureng
tas Pirmos Gegužės paradas. 
Jo žiurėjo Stalinas, Molotovas, 
Vorošilovas ir kiti komunistų 
vadai.

Ak- 
bu- 

gin-

Vorošilov pasakė kalbą, 
centavo, kad Rusija turi 
dėti ir dvigubai sustiprinti 
kluotas šalies jėgas.

Kaip ir paprastai, komunis
tų demonstracijos pagrindinė 
tema buvo: darbininkai visa
me pasauly turi vienytis pų 
komunistų vėliava. Bet šįmet 
parodus grupės jau neberodė 
Hitlerio karikatūrų.

Suomijos karo nuo 
stoliai $176,000,000

PONTIAC, ILL. — Po praūžusio viesulo, kuris padarė 
Vienas žmogus liko užmuštas ir 25) sužeisti.

NAU.HENU-ACME Telephoto 
už $125,000 nuostolių.

Įsakė kanadiečiams 
parduoti svetimų ša

lių valiutą

Ispanijai stinga 
duonos

Taikos su Hitleriu 
šalininkas pralai

mėjo Anglijoje
LONDONAS, Anglija, geg. 

L — Pollok distr kte trečia
dienį įvyko papildomi parla
mento rinkimai. Kandidatūrą į 
parlamentą statė T. D. Gal- 
braith, valdžios šalininkas, ir 
John Nicholson, taikos su Hit
leriu pritarėjas.

Už Galbraithą buvo paduota 
17,850 balsų, gi už Nicholsoną 
tik 2,401 balsai.

Tai jau yra septintas paei
liui taikos šal ninkų pralaimė
jimas papildomuose rinkimuo
se.

LONDONAS, Anglija, geg. 
1. — Suomijos radijo prane- 
Š'mas antradienio vakare sa
ko, kad rusų bombardavimas 
tų šalies dalių, kurios pasiliko 
Suomijoj (neskaitant rusų at
imtų sričių), padarė žalos tur
tui apie $176,000,000.

0TTAWA, Kanada, geg. L 
— Kanados finansų min’steris 
J. L. Ralston išleido antradie
nio vakare įsakymą šalies gy
ventojams parduoti svetimų ša
lių valiutą į 30 dienų. Išimt's 
daroma Jungt. Valstijų pilie
čiams, kurie turi savo šalies 
pinigų, ir toms Kanados fir
moms, kurių biznis reikalauja 
svetimų šalių pinigų.

Svetimų šalių pinigus su
pirks Kanados Taryba Svetimų 
Šalių Valiutai Kontroliuoti.

Norvegijos hitleri 
ninkas užmuštas

MADRIDAS, Ispanija,
— Ispanijai trūksta

geg. o o
kvie

čių. Dėl šito trukumo vyriau
sybė paskelbė sumažinusi pu
siau kiekį duonos, kurį krau
tuvės gali parduoti pirkėjams. 
Ispanija mėgino nusipirkti 
kviečių Francuzijoje, bet ši ne
parduoda, o atsigabenti kvie
čių iš Argentinos ir iš Austra
lijos, Ispanija neturi pakanka
mai laivų.

Įteikė kongresui pa 
vojingą bilių

Jugoslavija bijo Ita 
lijos prisiruošimų

Nacių lėktuvas nu 
krito Anglijos 

miestely
LONDONAS, Anglija,

1. — Antradienio vakare pa
jūrio miestely Claclon, Angli
joje, nukrito Vokietijos bom
bonešis. Lėktuvas eksplodavo 
ir sunaikino tris namus, ap
draskė apie 50 kitų, užmušė 
tris civilius gyventojus ir su
žeidė apie 100 kitų, žuvo taip
gi penki vokiečiai lakūnai.

geg

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedrėja; temperatūra povą 
kjla; saulė teka 5:46 v. r., lei
džiasi 7:48 v'. v.

ZAGREB, Jugoslavija, geg. 
1. — Italijos kariuomenės jud
rumas Jugoslavijos pasieny ke
lia serbų ir kitų grupių, su-j 
darančių Jugoslaviją, tarpe- ne
ramumą. Jugoslavija bijo Ita
lijos invazijas. Ir ne tik Jugo
slavijos invazijos ji bijo. Pas
kutiniuoju laiku Jugoslavijos 
vyriausybė išvarė keletą šimtų 
Vokietijos “turistų”.

Jugoslavijoj gaunami prane
šimai, kad Vokietija koncen
truoja daug kariuomenės Kla- 
genfurt srity, arti Jugoslavi
jos sienos. O Ital’ja gabenan-

LONDONAS, Anglija, geg.
1. — Exchange Telegraph pra
nešimas trečiadienį paduoda 
žinią, kad Norvegijoje nužu
dytas Vidkun Quisling, Norve
gijos hitlerininkų vadas ir pir
mas nacių režimo viršila Oslo 
mieste, kai vokieč ai okupavo 
Norvegi/os sostinę.

Quislingą nužudę Norvegijos 
studentai, sako Exchange Tele
graph pranešimas.

Rusai planuoja ma 
nevrus tolimuose 

rytuose

WASHINGTON, D. C., geg. 
1. — Senatorius W. Warren 
Barbour (republ konas. iš New 
Jersey) įteikė kongresui nau
ją bilių. Jeigu tas bilius tap
tų įstatymu, jis uždraustų siun
tinėti paštu suklastuotus doku
mentus arba bet kokius doku
mentus ir bet kok’us spaus- 
dinius, kurie turi tendencijos 
kelti rasinę ir religinę neapy
kantą. Bilius ta’komas uždrau
sti net siuntinėjimą paštu kon
greso rekordų, kurie pasirody
tų nepalankus religijai.

Barbour bilius atrodo pavo
jingas, nes gresia žodžio 
spaudos laisvę suvaržyti.

Švedija gins savo ne 
priklausomybę — 
sako premjeras

STOCKHOLM Švedija, geg. 
1. — Kalbėdamas treč'adieni, 
Švedijos premjeras Per Albin 
Hansson pareiškė, kad Švedija 
visomis jėgomis gins savo neu
tralumą ir savo nepriklausomy
bę.

Palaidojo algų-dar- 
bo valandų Įstatymo 

pataisą

ir

Naciai sakosi suėmę 
4,900 belaisviųTOKIO, Japonija, geg. 1. — 

čia gaunami pranešimai, kad 
Rusija planuoja ląivyno ir lėk
tuvų manevrus tolimuose ry
tuose, v Jie busią didžiausi nuo'trečiadienį’-sako, ;; kad mūšiai 

ti tankus ir priešlėktuvines pa-1 Rusijos - Japonijos karo lai-j Trondheimo fronte tebeina.
Manevrai apimsią 5,000 Vokiečiai paėmę nelaisvėn 4,- 

900 norvegų ir 40 britų.

BERLYNAS, Vokietija, geg.
1. — Vokietijos komunikatas j . ,* * L ‘

trankąs j Fiume ir Trieste, j kų. 
taipgi arti Jugoslavijos sienos kvadratinių mylių sritį.

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

STOCKHOLM, Švedija, 
1. — Britanijos lėktuvai 
kavo nacių lėktuvų bazes
vanger ir Fornebu, Norvegijo
je, ir Aalborgą, Danijoj. Ata-1 
ka prasidėjo naktį į trečiadie
nį ir tęsėsi trečiadienio rytą. 
Septyni britų lėktuvai nesugrį
žo į savo bazę.

STOCKHOLM, Švedija, geg. 
1. — Tūkstančiai sąjunginin
kų karių išlaipinami Namsos 
uosto apylinkėje. Sąjunginin
kai ruošiasi dideliam ofensyvui 
pietų link, prieš Trondheimą, 
sako pranešimai pasiekią Šve
diją iš Norvegijos. 1

ROMA, Italija* geg. 1. — 
Britanijęs nutarimas pasukti 
prekybinių laivų kursą iš Vi
duržemio juros Į vandenis ap
link Afriką sukėlė sensaciją 
Romoje. Dalykas teks, kad ben
drai Italijos visuomenė mažai 
informuoja 
jungininkų 
mą.

ROMA,
Pranešama, Musso'inis painfor
mavęs Amerikos ambasadorių, 
kad Italija nedarysianti stai
gaus pakeitimo savo laikysenoj 
karo atžvilgiu. Kitaip tariant, 
kad kol kas ji 
ti į karą.

PARYŽIUS, 
1. — Italijos
gininkų atžvilgiu paskutinėmis 
dviem dienomis pasidarė alar- 
muojanti, pareiškė trečiadienį 
Francuzijos užsienių reikalų 
ministerijos atstovas.

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
1. — Vokietijos karo vadovy
bė skelbia, kad Britanijos krei
seris, vienas skraidolis ir pen
ki transporto laivai tapo pa
skandinti antradienį Namsos 
apylinkėje.

LONDONAS, Anglija, geg. 
1. — Trys civiliai anglai už
mušti ir apie 100 sužeista, kai 
pašautas Vc-kietijos bombone
šis nukrito ir eksplodavo An
glijos pajūrio miestely antra
dienio vakare.

PITTSBURGH, Pa., geg. 1.
— 50 
pasiūlė 
paims 
žeistą” 
jungai,
gegužės mėnesį.

Britanijos lėktuvai ata-
Vokietijos konvojų Ska- 

trečiadenio vakare.
kavo
gerrake
Vienas laivas padegtas.

— Vokiečiai skelbia paėmę 
Dombas. Sakosi stumią britus 
Andalsnes link. Dalis Britani
jos kariuomenes apsupta.

Sulaikė gumos ir ci
no siuntimą Rusijai

apie Italijos ir są- 
santykių blogėji-

Italija, geg.

neketinanti šok-

Francuzija, geg. 
laikysena sąjun-

WASHINGTON, D. C., geg. 
1. — Ryšium su žiniomis, kad 
iš jungt. Valstijų į Rusiją siun- 
č ami dideli kiekiai karo reik
menų, Jungi. Valstijų atstovai 
trečiadienį pareiškė, jogo i siun
timas Rusijai cino ir gumos 
praktiškai sustabdytas, gi 'va
rio ir kitokių karo reikmenų 
eksportas j Vladivostoką žy
miai sumažintas.

$1,000,000 už Hitle 
rio “suėmimą”

WASHINGTON, D. C
1. — Atstovų rūmų narys Bar- 
den buvo įteikęs kongresui bi- 
lių, kuris taikė “pataisyti” esa
mąjį algų ir darbo valandų 
įstatymą. Pataisos taikytos pa- 
krikdyti darbininkams svar
biausias įstatymo dalis.

Bardeno biliaus priešininką’, 
besvarstant bilių, pridėjo tiek 
įvairių pataisų, kad iš biliaus 
pasidarė jovalas, ir atstovų rū
mai galų gale 156 balsais prieš 
66 atmetė visa bilių.
įW 1 ’ - V ? ' * i. ■a-’- .

geg

PITTSBURGH, Pa., geg. 1. 
— Pasaulinio karo pradžioje 
Fordas mėgno jį sulaikyti. 
Ne\v York c dabar koks ten as
muo kartas nuo karto telefo- 
nuoja Europos valstybininkams, 
patardamas jiems taikytis.

Pittsburghe gi 50 asmenų 
grupė pasiūlė $1,000,000 
kurie suims Hitlerį ir jį 
ką ir nesužeistą” įteiks 
Sąjungai. Pasiūlymas
geras per visą gegužės mė
nesį.

tiems, 
“s ve •*- 
Tautų 
busiąs

Pittsburgho gyventojų 
$1,000,000 tiems, kurie 

Hitlerį, “gyvą ir nesu- 
ir įteiks jį Tautų Są- 
Pasiulymas stovės visą

Rumunija deportuo
sianti 200 nacių

BUCHAREST, Rumunija, ge
gužės 1. — Rumunijos valdžia 
padarė kratas 600-se namų alie
jaus pramonės srityse. Po to 
davė įsakymą deportuoti į Vo
kietiją, 200 vokiečių, užtiktų 
tuose namuose. Vokiečių na
muose rasta ginklų.

Daugiau darbininkų 
gauna darbą

WASHINGTON, I). C., ge.r. 
1. — Federal Sccurity Admi- 
nistrator McNutt trečiadienį 
praneša, kad šimet kovo mė
nesį 18 nuošimčių daugiau dar
bininkų gavo darbo privačioje 
samdoje, negu tą patį mėnesį 
pernai gavo. Bet tuo pačiu lai
ku kiti pranešimai rodo, kad 
reikalingų valdžios pagalbos as
menų skaičius nemažėja.

“Naujieną” Pinigą 
Siuntimo Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po
piet.
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Suomijos karą laikinai užbaigus
(Musų specialaus korespondento)

(Tęsinys)
Suomiai tik nutraukė karą 

geresniems laikams.
Suomių vadui kalba kaip par

blokšti, liet nesunaikinti, jie kal
ba kaip vyrai, o neverkšlena, 
kaip moters.

Ne gėda pralaimėti, gėda su 
priešu bučiuotis, o suomiai, 
kaip ir anksčiau, didžiuojasi sa
vimi ir nei vieno komplimento 
nepasako savo priešams, prie
šingai, labai atvirai ruošiasi 
naujai kovai, nes priešę skaito 
tiek negarbingu, jog dargi neti
ki jo žodžiais.

Suomių ministerio pirminin
ko išsireiškimas: “Kas mums 
gali uždrausti tvirtinti sienų?” 
pasako, jog suomiai pas save 
šeimininkauja, neleidžia ru
sams kištis ir nurodyti, ką turi 
daryti namie.

Suomiai savo nepaprasta ko
va privertė rusus skaitytis su 
jais, pripažinti tą valdžią, kuri 
yra teisėta, o ne iš kažkur par
vežtą. Suomiai sėdo už derybų 
stalo kaip lygus su lygiu ir nu
sileido tiek, kiek galėjo, bet n( 
tiek, kiek rusai butų norėję. 
Nugalėtam priešui netenka de
rėtis, jam tenka vien išklausyti 
reikalavimus.

Bet visa šita gal ne taip aiš
ku, jei nesusipažinsime su prie
žastimi, kurios privertė išdi
džiuosius rusus derėtis.

Cor. 63rd and Justino

BERGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

nmlevij. hienų popieriau* ir huiKtj delčių. 
Ateikite ) <li<lžii»j;t krautuvę prie Jusline 
<:»lves kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriau* pavyzdinę knyga. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BĖRO* 
MAN S naujuoju Is'iigvatM Budžeto pla
nu. to savaiėitj niokėtis. Ateikite ir pa
klauskit sniulkinent|.

Sienų popierių nutrimu'ija dykai 
1KISTATYMAS DYKAI

Ess-A-Bee vidaus žibanti balta ir visos 
naujausios spalvos vii*tuv6ius ir maudy
nėm maleva.
Hss-A-Bee Hat Maieva luboms ir miega
mosioms balta ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varnišas gerai dėvisi ir nesičė- 
moja baltai vandeny. flį X

GALIONAS ■
Popierių YalykUs arba M. K. H. po Hc 
Atdara antradieniais, ketvjitad. ir Šešta

dieniais iki l» P. M.
Tel. PKOSPECT 314.0

III.
Taika pradėta ne kovo mėne

sį, bet dar vasario mėnesį, kuo
met rusų pasiuntinys Maiskis 
Londone vasario 22 d. pranešė 
anglams, jog rusai sutiktų tam 
tikromis sąlygomis derėtis ir 
nurodė kokiomis.

Anglų valdžia pranešė apie 
pasiūlymą suomiams, bet tuo 
pat laiku pranešė, jog nesutin
ka šitose derybose tarpininkau
ti, nes skaito rusų sąlygas sun
kiomis. Tuomet tą misiją apsi
ėmė švedai, išsigandę karo išsi 
plėtimo ir savotiškai spausdami 
į suomius, privertė anuos susi
derėti.

Kodėl staiga Maiskis pasiūlė 
taiką ir pradėjo ieškoti tarpi
ninkų, meklerių?

Todėl, kad rusai išsigando.
Prancūzijos ministeris pirmi

ninkas nedviprasmiškai prieš 
tai pranešė parlamente ir visam 
pasauliui, jog Santarvės valsty
bės teikia medžiaginę pagalbą 
suomiams ginklais.

Bušai visą laiką bijojo, kad 
tik Santarvės valstybės neįsikiš- 
tų į jų karą, nes tuomet visas 
karo sunkumas pultų ant jų. Ir 
kuomet anglų bei prancūzų 
spaudoje, kuri dabar visgi val
džios prižiūrima, pradėta kam
panija už Santarvės valstybių 
įsikišimą į suomių karą, supra
to, kad tai gali įvykti. Tuo di- 

į dėsnis skandalas kilo ^laskvoje, 
! kuomet p. Kolantai, rusų pa
siuntinė Skandinavų valstybėms 
pranešė, jog Santarvės ' valsty
bės klausia ar Švedija su Nor
vegija praleistų jų kariuomenę. 
Tuo buvo duota suprasti, kad 
Santarvės valstybės ruošiasi 
pradėti karą su rusais.

Rusai puikiai žino, kad vaka- 
' rų fronte kova neįmanoma iš 
abiejų pusių dėl esančių ten su- 

j stiprinimų ir kaip vokiečiai, taip 
■Santarvės valstybės ieško kito 
\ kelio karui, per kur butų gali
ama tikėtis geresnio pasisekimo 
ir todėl, karui prasidėjus prieš 

i ju('vs, vokiečiai ramiai gali sau 
sėdėti už savo Zigfriedo linijos, 
o rusams teks atlaikyti mūšius, 
gi kuomet jie neatlaikys, vokie- 
čia pasulys rusams pagalbą, bet 
tokpmis sąlygomis, kokios jai 
nebus priimtinos ir visgi tai dar 
neteiks jokios vilties laimėti, 
nes kitus atviram karui tarp

Rusijos ir Santarvės valstybių, 
rusai gali tikėti ne tik puolimo 
šiaurėje, bet ir prie Juodosios 
juros, kur jos gyvybės šaltinis. 
O kas gali garantuoti jog karui 
kilus pietuose ir šiaurėj®, ne
kils karas ir Tolimuose Rytuo
se su Japonija? Ir visa tai žadė
jo rusams tik pražūtį ir jie iš
sigandę pasiūlė taiką, kuri bu
vo priimta.

Rusams nebuvo paslaptis, jog 
tie 50,000 kareivių Prancūzijo
je buvo paruošti, nes tiek šni
pų rusai dar turi ir visa lai pri
vertė rusus nusileist;, atsisakyti 
nuo savo Terijoki valdžios, nuo

Ką daryti kada tu- 
f rite slogą...

Pirmutinis dalykas, turint slogą, reikia nu
eiti pas gavo cakt arą. išgydyti dogą yrą.
ūsų daktaro reikalas. Daktaras pats pasa

kys, katlą jūsų kūno ątspąrutųąa yra gejras 
Ir jus nepagąunate taip greit slogos.
Laikantis “reguliariai” yra vienas iŠ būdų 
padėti išlaikyti kūno ntspąrjujną I PrižkyvBk 
savo Įpročius I Kada jus jausitės reikalin
gi liuosuotojo—vartokite atsakingą Ex-Lax t 
Ex-Lax yra Švelnus, bet tinkamai vei
kiantis. Jis puliuosuoją jūsų vidurius leng
vai, patogiai ... be Įsitempimo arba notna- 
Lonųmo.
Geriausias iš visų, Ex-Lax yra malonus pri
imti. Jis gardus kaip Šokoladas. Ex-Lax 
yra geras jaunuoliams, kaip ir suaugusiems 
taip pat. Visose vaistinėse po 10c ir 25c.

Suomijos užėmimo,
Taigi, rusai išsigando, o ne 

suomiai.
Bet visgi kyla klausimas, ko-i 

dėl suomiai tokias sunkias są
lygas priėmė, kuomet galėjo ti
kėtis bent ateityje laimėti ka- 
*Q?

Priežastis aiški: Norvegijos ir' 
Švedijos i atsisakymas praleisti i 
gerumu Santarvės kariuomenę, 
nedavė jokios vilties tą pagalbą 
greitai gauti, gi ir gavus, kiek 
suomių liks po šio karo gyvų? 
Juk tuomet jų kraštas virsta 
karo lauku, ir nežiūrint tų gali
mų laimėjimų, teks tiek žmonių 
paaukoti, tiek nuvargti, jog bu
simas laimėjimas nieko links
mo nežada.

Suomiai gelbėjo savo žmones, 
bet ne teritoriją. Teritorijos gal 
būt po laimėto karo butų gavę 
daugiau, bet kiek butų likę suo
mių toje teritorijoje gyventi? 
Ar verta tuomet kariauti? Ar 
verta aukoti tauta, žmones? Ne
verta, jei galima bent kiek pa- 
kenčiamesnėms sąlygoms susi
derėti ir laukti geresnes progos, 
neš jau buvęs karas parodė/' 
jog suomiai verti savo nepri
klausomybės, o kadangi šis ka
ras bus kapai diktatūroms, tuo 
pat ir rusų, verta geriau pa
laukti. Suomiai ir nedalyvauda
mi pasauliniame kare, užsitar
navo teisę atsisėsti prie derybų 
stalo ateityje kaip laimėtoja.

Ir nors skaudžiojlįpyo'šąJyį, 
gos, visgi pakenčiamos. Paken
čiamos tuo, jog nepriklausomy
bė lieka nepaliesta jie lieka šei
mininkais pas save ir neduoda 
šeimininkauti pas save rusams, 
nors už lai turi atiduoti dalį sa
vo teritorijos.

Štai kodėl suomiai visgi de
rėjosi ir nusileido. Nusileido, 
bet tuo pat momentu vėl ruo
šiasi kariauti ateityje, bet jau 
kitoniškai. Ateinantį kartą šuo 
miai pasirinks laiką ir nelauks 
iki kitj jiems padiktuos.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
ATSISAKYK IT J| PAKEIČIANČIŲ 1 

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax I 
įsidėmėkite raides “E-X-L-A-XJ’ ant 
dėžutės ir kiekvienos plytelės. Kad 
gAUtumčt Keras pasekmes, reikalau
kite orlglnalio Ex-Lax.

pa«iulyųių. Jie turi būti amžinai 
dėkingi suomiams, kad anie, 
visgi, nebuvo tiek egoistai ir ne
paprašė formaliai pagalbos iš 
anglų ir prancūzų, nes tuomet, 
kas žino, ar anglai su prancū
zais butų pasiskaitę su Skandi
navijos neutralumu ir ar reika
las nebūtų vertęs laikinai su 
Skandinavija pasielgti, kaip pa
sielgė paskutiniame kare tos pa
čios Santarvės valstybes su 
Graikija, kuri taip gi priešino
si.

Sakoma, jog šiandien
________ .....____________

rusai

nieko prieš neturi, kad Skandi-’rusai pasirodė nemenki vokic-
navų valstybės ir pati Suomija 
sudarytų tarp savęs karo gyni
mosi sutartį, nes puikiai žino, 
kad karo išsiplėtimas Skandina
vų valstybėse, iš kurios pusės 
bebūtų išprovokuotas, gręsia 
karo pavojumi ir pačiai Rusi
jai, o kadangi ji bijojo to suo
mių karę, ta baimė pasiliko ir 
dabar, nes į Rusiją pasaulyje 
nežiūrima kaip į pageidaujamą 
valstybę ir kiekviena nori ją 
likviduoti, ypač pamačius jos 
tikrąjį veidą.

Jei pirmiau Rusija galėjo a- 
bejoti ar Anglija ir Prancūzija

čių draugai, prancūzai pradėjo 
reikalauti, kad anglai ir jie pa
tys kitoniškai į rusus nežiūrė
tų, kaip į slaptus vokiečių ša
lininkus ir pirmai progai pasi
taikius, šokti prieš abejus.

Anglų valdžios sferose ši min
tis buvo gan šaltai priimta it 
Chamberlainas, kuris vis dar 
nepasimokė po Miuncheno tai
kos ir bendrai gan sunkaus gal
vojimo budo, negalėjo ir neį* 
stengė suprasti šio momento 
svarbumo. Jis bijojo pradėti ka
rą su rusais tikėdamas apeiti 
vokiečių-rusų sąjungą kifoniš-

drįstų su ja kariauti, šiandien 
jai netenka tuo visai abejoti, 
nes jos buvo pasiruošusios tą 
padaryti, o toks karas rusams 
lik žada pralaimėjimą. Tai įro
dė suomių karas, kur galiūnais 
rusai nepasirodė ir savo pajėgu
mo neįrodė, priešingai, pasirodė 
pakankamai silpni.

IV.
Kame gludi suomių pralaimė

jimas?
Jų perdaug dideliame pasiti

kėjime savo kaimynais, kurie 
visgi sprendžiamu momentu 
jiems neatėjo į pagalbą ir dar
gi neleido kitiems ateiti.

Bet nemaža atsakomybės ten
ka ir p. Chamberlainui, kuris 
kaip visuomet, taip ir šį kartą 
pasirodė labai neryžtingas ir tik 
paskutiniu momentu susigriebė.

Reikia atminti, jog rusų at
žvilgiu visą laiką vyko trynima
sis tarp anglų ir prancūzų ir 
be abejo tai dar ir šiandien ne
užsibaigė. •

Vos lik prasidėjo antras pa
saulio karas, kuriame iš karto

kais keliais, kaip tai stengiasi 
daryli su Balkanais.

(Bus daugiau)

Garsinkitės “N-nose”

Tel, VAROS 3145 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 ik; 

4 ir 7 iki 9. 
Pirmadieniais; 2 iki 4 ir 7 iki i 

Šventadieniais: 11 iki 12, 

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS 

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

TeL TAROS 0984 
Antrad., Ketvirtad. Penktadienį 
4143 So. Archer Avė. 

Tel. LAFAYETTE 3«W

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas: 
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:0( 
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 sutart

ffilĮ SPECIALISTAI

DR. VA1TUSH, OPT.

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

va k. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį. 4

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—8 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadi* 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA Ut DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE ■ ,
DIENA IR NAKTĮ 1

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
» J 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 8727

t—x -i • koplyčios visoseJ—J AZIcA 1 Chicagos dalyse
4^ T '

Klausykite lnu*ų radi? programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
IfrH vai. ryto iš W. H. I. P. stotie* (1480 K.) 

eu POVILŲ SALTIMIERU.

LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Riti Lietuvi^ Daktyai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuc 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tei. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 242)

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėiiomis pagal sutartį.

Tel. Office Wcntworth 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,

DR. HERZMAN

H'WI

COPR. 19*0, NSCDltėRAFT SERVICE, INC.

FR1SKY FIDO PATTERN 2541,

No. 2511 Išsiuvinėtas užklodas lovai.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Longr Avenue 

Telefonas POKTSMOUTH 9022 
POCĄRONTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65

5 tonus ar daugiau ......,. ................. * f
PETROLEUM CARBOU COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas .■

Sales Tax ekstra

o. 2541

Adresas.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DĘPT 
| 1730 8o. Halsted SC, Chlcago, flL

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė

Miestas k* valstija.

Jei suomiams skaudi taika, 
tai rusams begėdiška, jie norėjo 
visa gauti, bet turėjo atsisaky
ti ir priimti tą ką suomiai skai
tė .gaišinu duoti.

Suomių pralaimėjime di
džiausia kalte tenka ne kam ki
tam, kaip jos kaimynams — 
Skandinavams, kurie nesutiko 
jokiu bildu eiti kartu su suo-< 
nitais ir kartu ginti bendrą rei
kalą, Ir šį kartą padėjo galin
gajam “savų marškinių politi
ka”, nors negalima už tai per
daug kaltinti ir Skandinavus, 
kurie tuo likėjo ir telieliki, jog 
išgelbėjo savo kraštą, savo tau
tą nuo karo pavojaus, kas bai
siausia pasaulyje. Bet tik atei
tis parodys, ar tuo jie išsigel
bėjo nuo karo ir bendrai pavo
jaus. Praeitis mums rodo, jog 
smarkiai klydo tie, kurie galvo
jo, jog paaukodami savo artimą, 
palys save išgelbsli, Puikiausias 
įrodymas pati Lenkija, kuri plė
šė kartu su vokiečiais Čekoslo
vakiją, bet vėliau ir jai atėjo 
eilė.

Ar ta pati istorija nepasikar
tos ir su Skandinavais? Ateitis 
parodys...

Bet jau vien lai, jog rytojaus 
dieną po artimo paaukojimo 
Skandinavų valstybės ruošiasi 
pagaliau sudaryti karo sutartį 
tarp savęs, parodo, kad jie ta 
ateitimi, laiminga ateitimi palys 
neliki.

Grynas melas, jei švedai ir 
norvegai tvirtina, jog nedarę, 
jokio spaudimo į .suomius, kad 
ana visgi priimtų rusų taikos

Laidotuvių Direktoriai LIETUVIAI

NARIAI
i.

Chicagos,
Cicero ‘
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
IIIIIIŲ4.lllllll,ŲlllllUIIIH.I»VMI

jiiiiiiiUiiMiiiiaiiiiiiiMiiiiiiiiiil

Anibnlance 
Patarnavi
mas Dieną 

I ir naktį
TURIMU 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 
, DALYSE

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 

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

Tel. Kenwood 5107.

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratoriją
1031 VV. 18th St., netplį Morgan St 

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

Tei. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142 

Phone Cicero 2109
6834 So. Western Avė.
1410 Sopth 49th Court, Cicero

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

■ J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P, J. RIDIKAS
3354 So. JHtalsted Street YARDS 1419

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

S. p. MAŽEIKA
3319 Utuanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast LOSfli Street Tel. Pullman 1270

rr

ALBERT V, PETKUS
4704 Su, W«atern A»enue Phone Lafayette 8021

.. • '1 ..

Ofiso Tel. Virginia 0036.
i Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Mauriee 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

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir vak.

1957 W. Garfield BJvd.
Cor. Domėn. Hemlock 6699

K. P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 8818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

A. Montvid, M. D.
We$t Town State Bank Bldg. 

2*00 WEST MADISON STREET 
Vąl. J jjd 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEKLEY 7838 
Namų telefoną* Bnuuhriek 0597

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.~r-Hyda Park 3395
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Clevelando ir Ohio Žinios
- - -

Svečiuose pas pittsburghiečius. —Jonas Deraitis ir vėl 
kandidatuoja. — Vedybos. — Rengiasi išleisti bond- 
sus. — Neatsargumo padariniai. — Nominacijos. — 
John Boyle.

Štai dar vienų kitų žodį no
riu tarti iš savo keliones bei 
savo patyrimų po lietuviškas 
kolonijas. Neseniai aplankiau 
didžiulę lietuvių sostinę Chica
go, ir tuoj po to balandžio 20 
dienų teko aplankyti ir kitų di
delę lietuvių kolonijų, — tai 
Pittsburghų.

Pittsburghas man gerai žino
mas, nes aš ten esu gyvenęs ir 
turiu labai daug gerų draugų, 
žinoma, butų labai sunku vi
sus suminėti.

Balandžio 21 dienų Pittsbur- 
gho veikėjai turėjo surengę la
bai gražų ir įdomų dainų kon
certų. Nu, o tų koncertų išpildė 
sien lik Clevelando artistai, 
būtent, p. J. Krasnickas, p-ia A. 
VVilkelienė, p-lė Rasiliutė, p-lė 
Kučinskaitė ir p. Akelis. Tuo 
pačiu sykiu ir man buvo su
teikta proga dalyvauti cleve- 
landiečių programe.

Aš su šeima nutraukiau į 
Pittsburghų vienų dienų pir
miau, tai buvo šeštadienis. Ap
sistojome pas savo senus ir ge
rus draugus, tai pas SLA vicc- 
prez. Jonų Mažuknų, kur ir bu
vome kviesti apsistoti.

Pirmiausia sustojome p. Ma
žokuos biznio vietoje, kad pra
nešus apie musų atsilankymų. 
P-as Mažukna tuoj viskų metė 
ir griebėsi svečius priimti kuo 
gražiausiai. O kada jau nuva
žiavome į pp. Mažuknų rezi-

....-...............................................> ALBERT LUMBER & SUPPLY 
COMPANY

Viskas pigu, ypač viškams 
i? bei^mentams.

Plaster Boards ktv. pėda 2c 
Sienoms Lentos 4x6 iki 4x10 

ketvirtainė pėda .............. 2c
Izoliacijos lentos ktv. pd. 3!Z>c 
2x4’s 8 iki 16 pd....................... 2c
1x6 lentos .............................. l'/jc
Nereikia pinigų, imkite 3 me
tams išsimokėti. Dykai apskai- 

s čiavimas, be prievolių.

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO.

3800 SO. VVESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

Atidarą sekmadieniais iki pietų.
S ... /

hlencijų, tai iš tikro karališki 
pietus mus laukė. Pas pp. Ma- 
žuknus išbuvome iki apleidome 
tų garsųjį durnų miestų Pitts- 
burghą.

Štai ir atėjo ta garsioji die
na, sekmadienis, kada clevelan- 
diečiai turėjo pildyti progra
mų. Pas mane nekilo jokios 
abejones, nes aš gerai žinojau 
clevelandiečių prisirengimų ir 
buvau tikras, kad jie duos gra
žų dainų programų.

Jau gerai išmiegoję pp. Ma
žuknų palociuje apie devintų 
valandų ryto pradėjome išbus- 
ti bei rengtis pusryčių. P-ia 
Mažuknicnė pagamino gardžius 
pusryčius ir, pilnai pasistiprinę, 
pradėjome aplankyti ir kilus 
savo senus draugus, kaip an
tai pp. Mačeikius, Mauragus. 
Sadauskus ir daugelį kitų, su 
kuriais draugavome dar gyven
dami jų kolonijoje. Vėliau pri
siartino ir lietuviškų radio 
programų laikas; mat, Pitts- 
burghe jau gyvuoja du lietu
viški programai. Vienų leidžia 
jaunieji Pitlsburgho lietuviai 
po vadovyste p. Kaptarausko; 
jų programas įvairus, bet tik 
duodama penkiolika minučių 
laiko.

Apie Povilo Dargio progra
mų tai nėra ko nė kalbeli. Po
vilas leidžia lietuviškus progra
mos oro bangomis jau per dau
gelį metų. Turi gerų patyrimų, 
ir gana tvarkingai viskų suda
ro. Pitlsburgho ir apylinkės lie
tuviai turėtų visais galimais 
budais p. Dargio radio valanda 
paremti. Labiausiai, kada tam 
tikslui būna surengti parengi
mai. Žinoma, kad vienam tas 
išlaidas panešti yra labai sun
ku.

Povilas duoda gana įvairius 
ir pamargintus programas. 
Taipgi nesigaili prisidėti prie 
lietuviškų darbų su gražiais^ 
pagarsinimais. Labiausiai yra 
naudinga mažesnėms koloni
joms, kurios gyvena toliau nuo

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ
LAIKRAŠTIS _

ENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

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

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų
Pasaulį**

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

lietuviškų centrų. Jie išgirsta 
gražių lietuviškų dainų ir mu
zikos; jie taipgi išgirsta įvairių 
pranešimų, žodžiu sakant, p. 
Dargio radio programai yra 
įvairus ir visapusiškai naudin
gi. Taigi, visi, kurie tik pasie
kiate, paklausykite.

Na, po išgirdimo lietuviškų 
programų užsukome pas savo 
gerus draugus, kur buvome pa
kviesti pietų, tai pas pp. J. Šim
kus, kurie laiko valgomų pro
duktų krautuvę. Ten jau rado
me pagamintus gardžius pietus, 
ir gardžiai mus pavaišino.

Iš ten vėl grįžome pas pp. 
Mažuknus, kur visi dain n nkai 
suvažiavo ir visą tvarkų pasi
darė dėl dienos programų. P-ia 
Mažuknicnė iškepė didelį kala
kutų ir mus visus gardžiai pa
vaišino.

Apie septinių valandų visi 
jau traukėme į L. M. Draugi
jos salę, kur programas prasi
dėjo. Salė buvo kuone pilnai 
užpildyta, ir matėsi, kad visi 
buvo patenkinti clevelandiečių 
išpildytu programų. Na, tai su 
tuo ir baigėsi musų vaišės pitts- 
burgh iečių tarpe.

Prieš pabaigų vaišių ir drau
giškų pasikalbėjimų suėjome ir 
daugelį kilų savo draugų ir vei
kėjų. Suėjome ir su nenuils
tančiu veikėju ir koresponden
tu, — tai br. S. Bakanu ir jo 
šeimyna. Bakanas daug papasa
kojo apie SLA reikalus savo 
apylinkėje. Tai vienas iš tų vei
kėjų, kuris niekuomet nenuils- 
ta ir daug darbuojasi dėl visuo
menes labo.

Buvo malonu su visais sueiti 
ir pasikalbėti, bet turėjome 
grįžti prie savo darbo, prie kas
dieninio užsiėmimo.

Dabar tariu visiems Pittsbur- 
gho veikėjams, kurie prisidėjo 
prie parengimo ir musų priėmi
mo, didelį nuoširdų lietuviška 
ačiū. 

• • •
Jonas T. DcBigthcr- Deraitis 

ir vėl kandidatuoja į Ohio val
stijos legislaturų. Praeityje Jo
nas jau yra tarnavęs du ter
minus, o dabar vėl bando ten 
patekti. 

• • •
Suėjo į šeimyniškų gyveni

mų p-lė Ona Matulaitytė su B. 
Woloszunek. Jaunoji yra duktė 
Vinco ir Onos Matulaičių.

• • •
Lietuvių salė rengiasi dide

liam parengimui gegužės 12 
dienų. Tai bus dvidešimties 
metų sukaktuvės salės gyveni
mo. Komisija tikisi daug pub
likos.

» » »
Apskrities valdyba vėl nori 

išleisti naujus bondsus, kurių 
suma siektų apie penkis mili
jonus dolerių. Sakoma, kad tai 
yra reikalas kelius taisyti.

» » »• /
Teismo rekordai rodo, kad 

automobilių nelaimėse daugiau
sia žūva pėstieji. Jie nesisaugo 
eidami skersai gatvę. Iš dvyli
kos areštuotų automobilistų aš- 
tuoni būna išteisinti. Pasirodo, 
kad pėstieji yra kaltesni. Tokiu 
badu policija žada pėsčiuosius 
bausti, kaip ir automobilistus.

« » »
' Gegužės 14 dienų įvyksta no

minacijos į daugelį valdiškų 
vietų. Kandidatų yra desėtkais. 
Visi save giria, visi reklamuoja
si, kiek kuris gali. Bet ar visi 
yra geri ir tinkami užimti vie
tas, kurių jie siekia? Toli gra
žu, kad ne. Vieni jų neturi pa
tyrimo, kiti neturi mokslo, o 
treti perdaug apsukrus.

Į Cuyahoga County iždinin
ko vietą lietuviai turėtų balsuo
ti už John J. Boyle, kuris jau 
tarnauja per daugelį metų ir 
yra teisingas žmogus. Jo at
skaitos pilnai už jį atsako; pas 
jį nėra jokių trukumų, nėra 
jokių skandalų. Kada revizija 
eina, pas jį viską tvarkoje su
randa. O tokių žmonių kaip 
tik ir reikia tokiam atsakomin- 
gam darbui.

John Boyle yra labai ir lietiu 
viams palankus. Jis nėra vien*

NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietuvos
I '

KLAIPĖDĄ. — Laisvoji zopa 
Klaipėdos uoste jau galutinai 
įrengta ir pradėjo aptarnauti 
Lietuvos tranzitų. Muitinė jau 
įsikūrė ir atlikinėja formalu
mus pagal Lietuvos muitų įs
tatymus. Muitinės valdininkai 
ir darbininkai kasdien važinėja 
į Klaipėdą iš Kretingos. Kol 
uostas tebebuvo užšalęs, muiti
nėje buvo išperkamos tik los 
prekės, kurios buvo į laisvąjį 
uostų atvežtos ir sukrautos į 
sandėlius anksčiau. Aštuoni lai
vai su prekėmis Lietuvai laukia 
kai bus sulaužytas ledas, įplauk
ti į uostų. Prasidėjus gyves- 
niam laivų judėjimui, laisvojoj 
zonoje reiks daugiau darbinin
kų ir jie zonoje turės visus 
dienos pragyvenimui reikalin
gus įrengimus: valgykla jau 
įrengta, kurio! jie gauna mais
tų prieinama kaiųp, atgabentų 
iš Kretingos; statomi erdvus 
barakai, kurie bus baigti ba
landžio mėnesį. Be barakų yra 
numatyta dar visa eilė įrengi
mų, kuriuos vokiečių vyriausy
bė turės padaryti pagal pareng
tus nlanus. Greitu laiku turės 
būti įrengtas tiesioginis laisvo
sios zonos susisiekimas našiu 
su Kaunu; tai įrengus, Lietu
vos Bankas laisvojoje zonoje 
atidarys agentūrą piniginėms 
operacijoms atlikti.

KAUNAS. — “Liet. Žinios” 
rašo: Anksčiau Lietuvos vokie
čių “Kulturverbando” vadovai 
informavo, kad Lietuvos vokie
čių repatriacijos (išgabenimo 
Vokietijon) reikalais derybos 
prasidėsianč:os ne anksčiau 
kaip balandžio mėnesį. Bet ar
tėja balandžio menuo, o apie 
repatriacijų nieko negirdėti; 
“Kulturverbando”’^laikrašlis net 
parašė, kad repatriacija esanti 
neaktuali. Kai kurie vokiečiai 
ūkininkai, pasirengę išsikraus
tyti ir laukdami “Kulturver
bando” tuo reikalu nurodymų, 
iš rudens nebearė laukų, po Ka
lėdų nebesamdė šeimynų, vi) 
manydami Lietuvį .apleisti. Da
bar Lietuvos vokiečiai gavę in
strukcijų, kad repatriacija ati
dedama mažiausia metams, o 
gal ir iki šio karo pabaigos.

VILNIUS. — Jau buvo rašyJ 
ta, kad Vilniuje yra daug len
kų, kurie čia atvyko iš įvairių 
buv. Lenkijos vietų ir neturi 
teisės gauti Lietuvos pilietybės. 
Jie visi yra suregistruoti ir šel
piami. šiuo metu Lietuvos Rau
donasis Kryžius tiems ateiviams 
duoda pietus; išduodama kas
dien po 4—5,000 pietų. Ateiviai 
kol kas gyvena butuose, bet kai 
kurie nebeturi kuo už juos mo
kėti. Numatoma, tokiems atei
viams bus įrengti bendrabučiai, 
kur jie galės gyventi nemoka
mai. Ateivių vaikams duodama 
pieno, sviesto ir riebalų ir kt. 
maisto produktų, o daliai atei
vių duodami sausi produktai. 
Pavasarį visiems ateiviams bus 
rūpinamasi rasti darbo, pagal 
specialybės, o ne specialistai 
bus imami miško darbams, ke
lių tiesimui, čia jie gaus mais
to, o įstaigos, kurioms jie dirbs, 
apmokės už darbų. Dirbti rei
kės visiems be jokio profesinio 
skirtumo. Kaip tenka patirti, ir 
tarptautinės šelpimo įstaigos 
patarusios lenkams eiti dirbti, 
kad atbėgėliai ir ateiviai nors 
iš dalies atsilygintų tiems kraš
tams, kurie juos priimdami,

turiglobodami ir 
daug vargo, rūpesčių ir — svar-

KAUNAS. — Atgavus Vilnių, 
Lietuva turi betarpišką susisie
kimų su Sovietų Sąjunga šiais 
geležinkelių ruožais: 1. Vil- 
nius-Pabradė-Pastoviai - Glubo- 

kokoje, 2. Vilnius-Keria-Guda- 
gojis-Minskas, 3. Vilnius-Slasy- 
lai-Lyda ir 4. Vilnius-Varėna- 
Gardinas. 1 Dabar norima dar 
įvesti tiesioginį geležinkelių su
sisiekimų ir kitu ruožu, būtent,
iš Vilniaus per Stasylus su Ly- lt. Prekybos saldo š. m. vasa-

Tuo reikalu ^rio mėn. buvo aktyvus 3.5 mil. 
artimiausiuilt., 1939 m. buvo 7.3 mil. 11., 

'1938 m. 4.3 mil. litų.

KAUNAS. — šių melų sausio 
mėn. eksportas (išvežimas) iš 
Lietuvos juoko. 20.0 milijonų li
tų, importas (įvežimas) 16.4 
mil. lt. 1939 m. tuo pačiu lai
ku išvežta prekių už 19 mil. li
tų, įvežta už 18.1 .mil. lt.; 1938 
m. išvežta už 16.2 mil. lt., įvež
ta už 16.7 mil. lt. Prekybos sal
do aktyvas 
buvo 4 mil. 
mil. H.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3gl6 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušinus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

š. m. sausio mėn. 
It., o 1939 m. 0.9

vasario mėn. išve-
17.1 mil. litų, įve-

šįų melų 
žinias siekė 
žinias — 13.6 mil. lt. 1939 me
tais tuo pačiu mėnesiu išvežta 
prekių už 21.3 mil. lt., įvežta už 
14.2 mil. lt.; 1938 m. išvežta už

da-Baranovičiais. 
tikimasi susitarti 
laiku.

Bandyk 
šiandien

v TIEK DAUG SKELBIAMA
} VISOKIĮI BRANDS, 

KAD NEŽINAU NEI KĄ BANDYT?

JEI NORI ŠVELNESNES
DEGTINAS, f Al KESSLElTS

KESSLER’S^^’
KZSSLER'S PRIVATE BUND.A BLENDED WHISKEY. 75% Neutral Spirits diitilled frotn 

Grain, 90 Proof. Juliut Kenle^ Dittilling Co./lnc., Lawrenceburg, Ind.

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

Turtas.......................... $4,500,000.00
$325,000.00Atsargos fondas virš

Dabar Mokame ^a'
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 ml.

LOAN ASSOClATlONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
1 Tel. VIRginia 1141

CHARTERED BY U. S.
GOVERNMENT

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

saltimiero Rytmetinių
1480 KYLOCICLES

LIETUVIŠKŲ
RADIO

PROGRAMŲ
10:00 VALANDĄ RYTO

raštinė*
6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

NAUJIENOS
NAUJIENOS

NAUJIENOS
pusiškas ir nepataikauja tik 
vienai ar kitai tautai ar partb 
jai, jis duoda reprezentaciją ir 
lietuviams. Pas Boyle dirba ir 
turi gana atsakomingą vietą 
lietuvis Chester Zuris, kuris jau 
yra daug gero lietuviams. <pada‘ 
ręs, daug patarimų davęs, kas 
jiems sutaupė daug doleriu tak
sų mokėjime. Taigi nuėję bal
suoti, bukime atsargus, už ką1 
atiduosime savo balsą. J iždU' 
ninko vietą balsuokime už John 
J. Boyle. —Jonas Jarus. ' 1

NAUJIENOS

pirmas ir didžiausias Lietuvių Dien
raštis Amerikoj.
turi savo korespondentus visuose 
Amerikos miestuose ir kituose pasau
lio kraštuose.
paduoda vėliausias pasaulines žinias.

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

kainuoja $5.00, Chicagoj ir Europoje 
—$8.00.

NAUJIENOMS—pinigus siųskite šiuo antrašu:

"NAUJIENOS”
1739 SO. HALSTED STREET

... CHICAGO, ILLINOIS

'V Ir. L. . Art’ 1 • ,p'.' ‘ ’ .y ’ ų •

MODERNIŠKAS LIGONINĖS 
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
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra 
’igonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL

35 South Hoyne Avenue
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

APRŪPINK SAVO MAŠINĄ 
DĖL VASAROS 

Išmainyk aliejų, išgrysuok nau
jai ir įpilk vasarinį aliejų. Mes 
patarnausim greitai ir teisingai. 
Taisom elektros ir batereikų rei- 
k p ] us

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

Vesk Tuos SulankstytusC^pamus

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina
Al. Gudaitis, Sav.

KEEKrKKKKKlIBEKEKKKI
6-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: 

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

Schlitz Alus ir Užkandžiai 
83 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus
SB3i3B3IS»aB3aa33iai3BBa

Garsinkitės “N-nose”

MADOS

4417

No. 4417—Sportiška suknelė su 
“Balero”. Sukirptos mieros 12, 14, 
16, 18 ir 20.

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

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

Čia įdedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį Nn

Mieros ................... per krutinę
----- - --- ---- -------------

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Mfertas ir vabtUa)
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Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams ---- ------------------- $8.00
Pusei metų ...------------  4.00
Trims mėnesiams________  2.00
Dviem mėnesiams _______ 1.50
Vienam mėnesiui ............_ .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ____________ 3c
Savaitei .—....... _—««*.— ........ 18c
Mėnesiui ________ *----------  75

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

Metams .................  $5.00
Pusei metų ...........____   2.75
Trims mėnesiams _______ 1.50
Dviem mėnesiams---------- 1.00
Vienam mėnesiui____________  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .................  $8.00
Pusei metų ..........._______ 4.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

lometrų pločio juosta be gyventojų sudaryta, dyku
ma paversta, žole apželdinta, nes tai esą reikalinga 
saugumo sumetimais toji siena dyka padaryti.

“Visi gyventojai buk busią iš tenai iškelti, tek
sią jiems gyvas sodybas apleisti ir kitur keltis! Kur? 
Niekas nieko tikro negali pasakyti!”
Vieni spėja, kad tie žmonės bus nugrūsti toliau į so

vietų Rusiją, kiti — kad sovietų valdžia juos “išmainys” 
į tokį pat skaičių žmonių, gyvenančių Lietuvoje.

Yra apie 100,000 tokių pasienio gyventojų, kurie ne-
žino, kas rytoj jų laukia — ar jiems teks kraustytis to
lyn į sovietiją, ar jie bus “išmainyti” ir perkelti Lietu
von. Galima įsivaizduoti jų sūsirupifiimą.

O tai vis dėka to “geradario”, kuris penkis Šeštada
lius teritorijos Vilniaus krašte pasilaikė sau. ,

Cinizmas
Kominterno generalinis sekretorius, Georgij Dimi- 

trov, parašė straipsnį gegužiniam Maskvos “Pravdos” 
numeriui, kuriame jisai sako, kad sovietų Rusija tai — 
“vienintelė šalis, kovojanti už taiką”.

Ta šalis, kuri brutališkai užpuolė 45 kartus mažesnį 
už save kaimyną, Suomiją, ir jį apiplėšė!

Ta šalis, kuri, padėjo Hitleriui užkariauti Lenkiją, ir 
pasidalino su juo šios užkariautos valstybės teritoriją!

Ta šalis, kuri pasirašė draugiškumo sutartį su na
ciais kaip tik tuo laiku, kuomet šie rengėsi pradėti Eu
ropos karą!

Šitaip ji “kovoja už taiką”. Didesnio cinizmo pasau
lis dar iki šiol nėra matęs.

KOMINTERNAS TAR
NAUJA NACIŲ IMPE

RIALIZMUI

Kodėl Lietuvai negrąžina
mos jos žemės ir žmonės?

• - * I..I.

Musų brangiai tėvynei Lie
tuvai per paskutinius laikus 
teko praleisti daug sunkių die
nų, daug sukrėtimų, daug 
skausmų ir maža džiaugsmų. 
Ū’er visą nepriklausomo gyve-

nis Europos karas. O tos val
stybės, kurios dėl geresnio u- 
kiško susitvarkymo ticpabijojo 
tvertis kardo, pačios nenori ki
toms tautoms, silpuesnioms, 
kurių užtarėjais jos nori būti,

kartoms tai, kas yra lietuviška, 
kas remantis pagrindiniais 
Žmonių . teisių ir tautų apsi- 
Sprendimo/dėsniais jai priklau
so. O fiė kraštai, kurie turi 
vėl grįžti prie Lietuvos, yra iš 
amžių lietuviški, daugumoje 
lietuvių apgyventi. Jų lietuviš
kumo geriausias įrodymas yra 
vietų, upių, miškų, kaimų ir 
kiti vardai. Prievartos padali
nimai, kurie įvyko 18 amž. pa

nimo laikotarpį kelis kartus 
valstybes teritorijos plotas, o 
tartu ir gyventojų skaičius, tai 
padidėjo, tai Sumažėjo. Tikras 
etnografinės Lietuvos teritori
jos plotas atidaro apie 83,000 
xv. kilometrų, tačiau dabar

Jurų galybė prieš sausžemio galybę
Dabartinis karas, grynai militariniu atžvilgiu, yra 

savo esmėje rungtynės tarpe jurų galybės ir sausžemio 
galybės. Vienoje pusėje stovi Anglija su savo milžinišku 
laivynu, antroje — Vokietija su savo galinga kariuome
ne.

Tokios rųšies karų yra buvę ne vienas pasaulio isto
rijoje, nuo senovės laikų iki dabar. Istorija rodo, kad ša
lis, kuri turi stiprų laivyną, visuomet sumuša sausžemio 
jėgą. Taip buvo, pav. Napoleono kovoje su Anglija: Fran- 
cuzijoš imperatorius buvo užkariavęs visą Europą, bet 
Anglijos galybė jurose jį, galų gale, paklupdė.

Kas kontroliuoja vandenis, tas gali atkirsti savo 
priešą nuo pasaulio prekybos kelių. Pasaulio prekyba ei* 
na daugiau vandeniniiš, nėgu sausžemiu. Šališ^uriai tie 
keliai yra uždaryti, turi anksčiau ar vėliau susmukti eko
nominiai. Karo metu valstybė, turinti didelį laivyną, pa
skelbia savo priešui blokadą. Tuomet šis būna priverstas 
ieškoti išeities, stengdamasis pagrobti vis naujus ir nau
jus žemės plotus. Jisai įsiveržia į kaimynų teritorijas, 
jas užkariauja ir okupuoja. Bet tuo jisai padaro sau dau
giau priešų ir išplečia kovos lauką. Jam tenka dėti vis 
daugiau ir daugiau pastangų tuos naujus frontus atlai
kyti. Galų gale, jo pajėgos išsenka*

Hitlerio įsiveržimas į Norvegiją jam nieko gero ne
davė. Jam dabar yra sunkiau grumtis su sąjungininkais, 
negu kad buvo pirma, kuomet jo frontą šiaurėje saugo
jo Danijos, Norvėgijos ir Švedijos neutralumas. Jeigu 
Hitleris puls Holandiją it Belgiją, jo padėtis pasidarys 
dar keblesnė, nežiūrint to, kad tie žygiai pradžioje gali 
jam pasisekti.

Tai reikia turėti galvoje, skaitant žinias iš Europos 
karo frontų. Viena ar kita Hitlerio pergalė nedaug te
reiškia bendrai karo eigai. Jisai gali laimėti daug musių, 
bet pagrindinė padėtis nuo to nepasikeis, kol sąjunginin
kai viešpataus jurose. Vienintelė viltis jam laimėti karą 
butų, sunaikinant lėktuvų bombomis Anglijos karo laivy
ną. Bet jisai vargiai galės tai padaryti. Anglijos ir Pran
cūzijos oro jėgos sparčiai auga, kuomet joms gamina ka
ro lėktuvus Amerika. O ji tuos lėktuvus parduoda sąjun
gininkams, o ne vokiečiams, irgi tiktai dėlto, kad sąjun
gininkai kontroliuoja juras ir gali vėsti su Amerika pre
kybą.

Kadangi Hitleris negali sulaužyti blokados, tai jisai 
negali laimėti karo, nežiūrint kad ir Stalinas su Mussoli- 
niu eitų jam j pagalbą.

Už sovietų sienos
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“Naujienų” specialus korespondentas H. Lt neseniai 
aprašė liūdną padėtį tų Vilniaus krašto gyventojų, ku
riuos Maskva atskyrė nuo Lietuvos, grąžindama Lietuvai 
Vilnių (žiur. “Nauj.” balandžio 29 ir 30 d.d.). Tarp jų yra 
dešimtys tūkstančių lietuvių — Melagėnuosė, Adutiškyje, 
Švenčionyse ir t.t. Per ilgus lenkų okupacijas metus jie 
atkakliai gynėsi nuo lenkų priespaudos. Ir kokš jteiriš 
moralinis smūgis, kuomet dabar, Vilniui susijungus su 
Lietuva, jie paliko “anapus sienos”! •

To ne gana. Sovietų valdžia ketina daugelį tų žmo 
nių iškelti iš jų gyvenamųjų Vietų. Musų korespondentas 
sako, kad—

“visu pasieniu ‘anapus siėhos’ busianti dešimties ki

Komunistų Internacionalas iš
leido, 1-osios gegužės proga, 
atsišaukimą, kuriame yra smer
kiamos visos “buržuazinės” val
džios, išimant hitlerišką Vokie
tiją. Kominternas kaltina ir A- 
merikos “buržuaziją”, kad ji 
“godžiomis akimis” žiūrinti į 
Grenlandiją, Islandiją ir Vaka
rų Indi jų salas.

O kad Hitleris pagrobė Aus
triją, sudraskė ir pavergė Če
koslovakiją, užkariavo Lenkiją, 
okupavo Daniją ir įsiveržė Nor- 
vegijon — apie tai Stalino pro
pagandos agentūra nesako nū 
žodžio. Komunistų Internacio 
nalas tapo paverstas nacių im
perializmo įnagiu. - <

TINKAMA VIETA

Bolševikų susivienymo orga
ne Pr. Jočionis giriasi, kad “Tė
vynės” redaktorius Kl. Jurgelio
nis “rado vietos savo mintims 
išreikšti ‘Laisvėje’ ir ‘Vilnyje’.”

Rado, kur tau neras 1 Toms 
“mintims'*, kulias Ourgelfonis 
išreiškė komu-nacių spaudoje, 
tenai ir yra tinkama vieta.

KARAS CIVILIZACIJOS 
APGYNIMUI

Dabartinė Europos demokra
tijų kova prieš Hitlerį gali nu
lemti Vakarų civilizacijos liki
mą. Kai kurie neva radikališ- 
kai nusistatę žmones su tokiu 
pareiškimu nesutiks, nes jie 
jaučiasi stovį “aukščiau” už vi
sokius “kapitalistiškus” karus. 
Jie smerkia kiekvieną karą ir 
visus, kurie jame dalyvauja.

Tačiau įsivaizduokime valan
dėlei, kad šį kartą laimės na
ciai: kas tuomet atsitiks? Tuo
met Hitleris btis “bosas” ne tik
tai Vokietijoje, Austrijoje ir 
kitose nacių okupuotose terito
rijose, bėt višoje Europoje, o 
taip pat ir dideliuose plotuose 
Ažijojė ir Afrikoje. Jisai bo- 
saus Skaudina vi jos šalyje, Bel
gijoje, Holandijdje ir Šveicari
joje. Jisai pavers savo koloni
jomis Balkanų šalis. Jo kontro
lėje bus Ispanija ir Portugalija 
Ir jisai diktuos Italijai ir Fran- 
euzijai (be abėjOhėS, ir sovietų 
Rusijai!).

Na, o koks bus Hitlerio šei
mininkavimas tose šalyse, ku
rias jisai prijungė prie Trečiojo 
Kelelio arba kūriodiš jisai uždė
jo savo “protektoratą”, galinta 
gerai numanyti, pažvelgus 
Žmonių padėtį iiačių oktųtuotb- 
šė tečŪOTijose. Ar turi beili 
krislelį laisvės žfnohės AuatHjo- 
jė it Bohemijoje bei tytoravijė* 
je? Visos žinios, kurios iš f,t 
kraštų ateida, rodo, kdd lenk 
viešpatauja toks baisus despū* 
tizmas, toks žiaurus nacių žval
gybos Srtiurtas, kokio nėra bū* 
vę nė cariškoje Rusijoje.

JbigU Europa po šitokiu deš* 
pbti^tilu patektų, tai argi nebū
tų suduotas baisiausias smūgis 
jOs kūlltttoš pažangai ir civili* 
zacijos pagrindams? Ar nebūtų 
sutremptas darbininkų judėji* 
mas? Ar žmonių masės nebūty

pasmerktos ekonominiam, skur
dui?

žodžiu, tas pasakymas, kad 
Europos demokratijos šiandien 
gina pasaulio civiližaciją, kovo
damos prieš hitlerizmą, nėra 
tuščia frazė.

AMERIKOS TROCKISTAI 
SUSKILO

Amerikos trockistų organiza
cijoje, Socialist Workers’ Tar
ty, kilo “revoliucija”. Jos cen
tro komitetas, vadovaujamas 
Jamcs’o Cannoii'o, išmėtė opo
zicijos vadus — Sliachtmaną, 
Burnhamą ir Aberną. Pastarie
ji dabar kuria naują “partiją”.

Skilimas įvyko dėl Stalino už
sienių politikos, daugiausia de 
Suomijos karo. Cannono frak
cija, nors ir kritikuoja Staliną, 
bet vis dar sako, kad sovietu 
Rusija esanti “darbininkų tėvy
ne”, kurią reikia ginti. Trockis
tų konvencija tuo klausimu pri
ėmė rezoliuciją, kurioje sako
ma: s
I

“Nežiūrint žalos, kurią yia 
padariusį Stalino biurokrati
ja, Sovietų Sąjunga tebėra 
darbininkiį1 valstybė. Teisin
giau pasakius, ji yra išsigi
musi (degenaruota) darbi
ninkų valstybė, netekusi vi
sos eilės tU<Savybių, kurias ji 
turėjo prie Lenino valdžios. 
Visų-pirma, jai atimta sovie
tinė ir partinė demokratija, 
taip pat ir Lenino tarptauti
nė politika. Vis dėlto Sovietų 
Sąjunga dar tebeturi savo 
klasinį charakterį...”
Bet Šhaclitmaiio frakcija su 

tuo nesutinka. Kaip praneša 
“Nauj. Gadyne”, ši frakcija siū
lė konvencijai kitokią rėzoliu- 
ciją, būtent:

“Sovietų Sąjunga dalyvau
ja imperialistiniam kare tik
slu prisiplėšti naujų žemių. 
Rusijos revoliucionieriai ir 
plačiosios mases šio karo nei 
norėjo, nei jį užgyrė. Stalino 
kdras yra reakcinis karas, iš
šaukęs didžiausią nepasiten- 
kinimJą pas Rusijos darbinin
kus ir valstiečius, taipgi pa
vergtų tautų žmonyse.”
Todėl Shachtmano-Burnha- 

mo-Aberno frakcija pasisakė 
prieš besąlygį Sovietų Sąjungos 
gynimą. Už tai ji buvo suspen
duota.

Dalis trockistų, kuriai vado
vauja Gannon, dabar, gal būt, 
prisišlies prie Stalino pasekėjų; 
o Shaęhtmano grupė ieškos 
draugiškų ryšių su Normano 
Thomaso Socialistų partija. Bet, 
iš tiesų, tai neturi svarbos.

> KAUNAS. — Naujai įsteig
tos “Lietuvos filmos” bendro
vės tiksluose numatyta: gamin
ti kino kronikas, siužetines, 
reklamines, kultūrines ir k t. 
pobūdžio filmas, jų parašus ir 
kt. šviesorąščio tekstus, platin
ti ir eksploatuoti savo paga
mintas filmas Lietuvoje ir už
sienyje, atstovauti užsienių ki
no filmų gamybos ir kino apa
ratūros ir t p. gaminių firmas, 
statyti, nuomoti ir eksploatuo
ti kino teatrus ir t t.
. . c 'r' A*/-' J '<'• • ■ ' * - 7 7 . ‘ ‘

LiėtuVos valdžioje yra-vos 59, 
682 kv. kilometrai, taigi, sve
timų (vokiečių ir rusų) valdo
mi lietuviškos žemes plotai su
daro dar 23,000 kv., būtent, vo
kiečių atplėštas Klaipėdos 
Kraštas Su vieninteliu Lietu
vos uostu — 2,657 kv. kilomet
rų ir vokiečių bei rusų negrą
žintos Suvalkų ir Vilniaus 
krašto sritys virš 20,000 kv. ki
lometrų. Tuose kraštuose gy
vena 750,000 gyventojų, bu-j 
tent 160,000 Klaipėdos krašte 
ir likusieji vokiečių ir rusų 
valdomose srityse.

Pažvelgę į dabartinį Lietu
vos žemėlapį (netekus Klaipė
dos Krašto ir be Suvalkų sri
ties), be jokių aiškinimų kiek
vienas pasakys, kad dabartines 
Lietuvos sienos nėra norma
lios. Iš pirmo žvilgsnio matosi, 
kad dabartines sienos yi’a to
kios, kurios neleidžia Lietuvai 
būti nepriklausomu ūkio vie
netu, nes — Lietuvos natūra
lūs išėjimas į jurą yra užda
rytas, vokiečių' kontroliuoja
mas. Tik palyginkime Lietu
vos teritorijos ploto formą su 
kitų dviejų Baltijos valstybių 
(Latvijos ir Estijos( teritorijų 
formomis, tai aiškiai matoma, 
kad Lietuvos vakarų kaimynas 
siekia Lietuvą pastatyti visiš
kai po savo kontrole. Lietuvos 
natūrali siena yra Lietuvos 
upių didvyris—Nemunas. Juk 
ir patys vokiečiai visuomet pri
pažino ir savo tautos himne 
užfiksavo, kad Vokietija sie
kia “von der Maas bis an die 
Memel” (nuo Maaso iki Ne
muno). To jų pareiškimo tik
rumą patvirtina ir faktu, kad 
Klajpūdos krašte dauguma gy
ventojų yra lietuviai. Pačių 
vokiečių statistikos daviniais 
1912 metais 51.9% Klaipėdos 
krašto gyventojų pasisakė esą 
lietuviai (žur. vokiečių enci
klopediją “Der grosse Brock- 
haus”), nežiūrint į tai, kad vy
ko smarki vokietinimo akci
ja. Tačiau nereikia pamiršti, 
kad vokiečių dauguma gyveno 
miestuose, taigi yra atėjūnai, 
kurie lietuvius išbriovė. Kai
muose dar šiandien yra 80%- 
90% gyventojų lietuvių, tačiau 
vokiečiai daug lietuvių laiko 
vokiečiais dėlto, kad jie moka 
ir vokiškai kalbėti. Bet kalbos 
mokėjimas dar jokiu bud u ne
reiškia, kad tie lietuviai pasi
darė vokiečiais, kaip vokiečiai 
klaidingai tikrina pasaulį. Vo
kietijos grąsiniinai, užimti jė
gą visą Lietuvą privertė Lie
tuvą išsižadėti to gyvybinio 
tautai ir valstybei krašto su 
vieninteliu uostu. Aišku, kad 
toks sprendimas nėra ir nega
li būti galutinas. Kaip Vilniaus 
simasklausimas Lietuvių tautai 
buvu gyvybinis ir ^garbės klau
simas Jaip ir Klaipėdos kraš
tas yra gyvybinis lietuvių tau
tos klausimas.—Dar prieš Vo
kietijos ultimatumą 1939 m. 
kovo mėli., dėl Klaipėdos kra
što net vokiečių draugų, italų 
laikraščiai aiškiai pabrėžė, kad 
Lietuva turi turėti išėjimą į 
jurą per Klaipėdą. Tą patį pa
sakys ir kiekvienas teisingas 
žmogus, kuris turi supratimo 
apie tai, kad tauta, ir valstybė 
negali gyventi ir žengti pir
myn, jei neturės reikiamo u- 
kiško pamato. To ūkiškojo pa
mato siekia visos valstybės, 
dėl jo vyksta iš esmes dabartį-

pripažinti to gyvybinio reika
lo — gyvybinės erdvės. Lietu
vių tauta, nurodydama į jai 
daromą skriaudą, nekelia jo
kių naujų reikalavimų, o tik 
nori gyvento taikoje, kurti ir 
valdyti bei išlaikyti busimoms

baigoje ir pasikartojo per pa
skutinius dešimtmečius, yra 
smurto žygiai, padaryti be lie
tuvių tautos sutikimo, prieš jos 
norą. Dėlto jie yra niekingi ir 
turi būti atitaisomi.

(Bus daugiau)

Laiškas iš Vilniaus
Rašau iš Vilniaus. Dabar 

daugelis Lietuvos inteligentų: 
profesūra, valdžios pareigūnai 
ir kiti gyvena klajoklių gyve
nimą. Vieną dienos dalį pralei
džia Kaune, o kitą — Vilniuje. 
Kaune nakvoja, o Vilniuje dir
ba. Mat, universiteto dalis, dau
gelis valdžios institucijų ir pri
vačių įstaigų keliasi į Vilnių. 
Nemažas profesorių ir valdi
ninkų skaičius, o ir šiaip įvai
rus pareigūnai Kaune turi na
mus ar kitu budti surišti su 
laikina sostine, tai jau ne taip 
lengva su ja išsiskirti. Tai ten
ka kasdien traukiniais į Vilnių 
važiuoti. Viso iš Kauno dabar 
vaikšto į Vilnių 6 traukiniai 
kasdien. Kelionė trunka nuo 
1:30 iki 2 vai. Traukinių galė
tų eiti dar kita tiek, nes jie vi
si kimštinai prikimšti, bet tau
pome — kuras sunku gauti — 
tai traukinių skaičius sumažin
tas, o' be to, stoka garvežių, 
hes jie kitais transportais už
imti, daugiausia prekių važinė
jimu.

Anglis sunku gauti. Ne tiek 
ją sunku gauti, kiek parsivež
ti, tai noronis nenoroms prisi
eina visas taupumo pasėkas 
kantriai pakelti. Pagaliau, jei 
įneš mylimė Vilnių, tai turime 
kentėti ir vistls tuos nepatogu
mus; anot negrų patarles — 
myli šunį, kęsk ir jo blusas.

Vilnius sparčiai lietuvėja. Di
džiosiose jo gatvėse jau skam
ba lietuvių kalba. Visose krau
tuvėse ir kitose įstaigose lais
vai galima lietuviškai susikal
bėti. Per pusę metų vietos gy
ventojai jau pusėtinai pramoko 
lietuviškai. Reikia pripažinti jų 
stropumą ir didelį notą lietu
viškai išmokti. Štai su katalikų 
bažnyčios kunigija žymiai blo
giau. Lenkai kunigai vietos 
bažnyčios vyriausybės palaiko
mi ne tik hesimokina lietuviš
kai, bet per bažnyčias varo 
stropią agitaciją prieš lietuvys
tę. Visose geresnėse Vilniaus 
katalikų bažnyčiose neįsileidžia 
pamaldų lietuvių kalba; tik
riau tarus, neleidžia lietuviškai 
giedoti. Juk katalikų bažnyčio
se visos maldos tik lotynų kal
ba atliekamos, išskyrus pa
mokius ir giesmes.

Kadangi Vilniuje bažnyčios 
vyriausybė visiškoje lenkų kal
boje, butų dar stipriau galima 
išsireikšti — Vilniuje katalikų 
bažnyčia, tai lenkų šovinizmo 
tvirtovė, tai tais sumetimias 
negali keltfs'Tš Kauno teologi
jos fakultetas. Mat, teologijos 
fakultetui atsikėlus į Vilnių, jo 
profesūrą skirtų ir tvirtintų 
vietos katalikų bažnyčios gal
va. Iš anksto numanu, kad 
butų skiriami tik lenkai kuni
gai profesoriai. Lenkų Vilniaus 
buvęs universitetas taip pat 
turėjo teologijos fakultetą. Da
bar Vilniaus katdliky bažny
čios vyriausybė reikalauja, kad 
tasai fakultetas veiktų, nes esą 
į jo reikalus pasauliečiai nega
li kištis, tai išimtinai katalikų 
bažnyčios reikalas. Tarp kata* 
likų bažnyčios galvų dabar ei 
ha ginčai.

Šiame atsitikime Lietuvos vy 
tiausybė delsia, nėparodo griež

pa, o be to, nepamirškime, kad 
vyriausybes atstovų tarpe esa
ma ir krikščionių demokratų. 
O šie yra klusnus Romos pa
pai ir nenori su jo pareigūnais 
pyktis.

Štai dėlko čia susidarė ne tik 
nenormali padėtis, bet tiesiog 
nepakenčiama. Vilniaus katali
kų bažnyčia dabar yra vienas 
iš stipriausių lietuvybės priešų. 
Juk katalikų dvasiškija gana 
įtakinga masėje, masėje labiau 
kultūriniai atsilikusioje. Tai 
Vilniaus katalikų bažnyčios pa
reigūnai tiesiog drumščia Vil
niaus krašte geresnį žmonių 
sugyvenimą ir kartu kursto 
žmones prieš lietuvystę ir Lie
tuvos valstybę.

Ar tai girdėtas daiktas, kad 
kai kurių Vilniuje lietuvių mo
kyklų mokiniai negalėjo lietu
vių kalba atlikti velykinių rc- 
kulekcijų, nes lenkai kunigai 
tokioms rekulckcijoms neuž
leido savo tvarkomų bažnyčių.

Kur ir kokioje valstybėje 
galėtų šitaip ištikti? O vienok 
taip buvo! Krikščionys demo
kratai jaučiasi nesmagiai, ne
kokia padėtis ir liaudininkų — 
krikščionių demokratų sąjungi
ninkų. Tautininkai susidariusią 
tokią situaciją gerai išnaudoja. 
O valstybės reikalai dėl lenku 
kunigų nukenčia. Juk tuo pa
čiu Lietuvos vyriausybės auto
ritetas tikinčių masių.akyse žy
miai nukenčia.

Tai didelis Lietuvos organiz
me sopulys, kuris reikalingas 
skubios ir staigios radikaliai 
padarytos operacijos.

Šiaip jau Vilnius tvarkosi. 
Paliko žymiai švaresnis, negu 
seniau buvo. Gatvės grindžia
mos, taisomos ir. bus meksfal- 
ttiojamos. Vilnius ruošiasi tap
ti ne tik istoriniai, bet ir fakti- 
nai Lietuvos sostine. -Komer
ciškas gyvenimas taip pat nor- 
mūdjasi. Pramonė atgyja, o 
švietimo reikalai sparčiais 
žingsniais žengia pirmyn. Viso
kių vagysčių, žulikų, prostitu 
Čių skaičius mažėja. Jie gaudo
mi, kišami į kalėjimus, teisia
mi, siunčiami į priverstino dar
bo stovyklas.

Dar menesis kitas ir Vilniuje 
neliks jokių buvusio karo žy
mių. Kartu — Vilnius linsmi- 
nasi. Vakarais kavinėse, resto
ranuose, įvairiuose baruose 
muzikai griežiant šimtai lanky
tojų linksmai leidžia laiką. Tai 
tiek iš Vilniaus.

Bukite sveiki! —Jūsų Keistas 
IX—2—40, Vilnius.

Iš Lietuvos.
VILNIUS. — Vasario 25 d. 

sekmadienį Vilniuje lietuviškos 
pamaldos buvo jau 11 bažny* 
čių. K

VILNIUS — Motinos diena 
ir šeimos savaitė Šiemet nu
matoma ruošti Lietuvoje gegu
žės 5-12 d. Iškilmės bus kon
centruojamos Vilniuje. Numa
toma premijuoti Vilniaus sri
ties lietuvių gausias 
vingas šeimas, be to 
namasi sumažinti 
šeimoms mokesčius,

ir doro- 
bus rupi- 
gausioms 

(----------- -------------- atpiginti
tesnių žygių. Mat, turime nevy- susisiekimą, gausių šeinių vai- 
kusį susitarimą su Komos pa- kams teikti stipendijas ir kt.
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Keletas pastabų iš Ekonominio Ceiitro 
suvažiavimo Philadelphijoje

Narystė biznieriams ir profesionalams Ekonominiame 
Centre tik 25c. — Suvažiavimo padėka lietuvių spaudai

Amerikos Lietuvių Ekonoml- Jonas Budrys ir Ek. Centro 
nio Centro suvažiavimas Fhlla- sekretorius K. S. Karpius, 
delphijoje, Pa., balandžio 7 d. ( Kalbėjo šie: Strumskis, Gri- 
parode, ko mes Amerikos LiG- ftitis, Budies, KfltpitfŠ, Pivaro- 
tuviai ekonofninlaniė gyvenime naš, Clteleden, Valaitis, Vinikas.
neturime, kokios praeityje klai
dos lietuvius nuskaudė ir ko 
turime imtis dabar siekdami 
suslstiprinlmo.

Suvažiavimo garbės svečias 
buvo Lietuvos Generalinis Kon
sulas Jonas Budrys iš New 
Yorko*

Kiti delegatai ir dalyviai bu
vo šie:

Chas. k. Pilelei, Ek. Centro 
pirmininkas, iš Pittsburgh.

Pranas Petrulis, vice-pirm., 
iš N. Arlington, N. J.

K. S. Karpius, sekr., iš Clc- 
veland.

A. S. Trečiokas, ižd., iš New- 
ark, N. J.

L. Grigonis, Maisto vedėjas, 
iš New Yorko.

Petras Pivaronas, iš Pitts- 
burgho.

Nadas Rastenis, iš Baltiinorc, 
Md.

Juoz. Ambraziejus, iš Brook- 
lyno.

X. Strumskis, iš Brooklyno.
Jonas Valaitis, iš Brooklyno.
Vincas W. Ambrazevičius, iŠ 

Newark, N. J.
VI. Dilius ir žmona, iš 

Orange, N. J.
T. Petrulienė, iš N. Arling

ton, N. J.
M. J. Vinikas, iš Nevv Yorko.
PhiladelphijoS Lietuviai biz

nieriai ir profesionalai, delega
tai ir svečiai dalyvavo šie: 
j i -Ji V. Grinius,. Ch. S. i .Chele- 
den, A. J. Kaniušis, Pranas Pū
kas, W. E. Norkus, Wni. M. 
Raschall, Kr. žemaitis, Jonas 
Klevas, Zigmas Jankauskas, J. 
Gervė, J. Lazdauskas, A. Mar
cinkevičius, Juozas Tysliava.

Konferenciją atidarė J. V. 
Grinius, Philadeiphijos Lietu
vių Verslininkų ir Amatininkų 
organizacijos vice pirmininkas, 
paskiau pavesdamas susirinki
mą vadovauti Ek. Centro pir
mininkui.

Ekonominiais klausimais ir 
Lietuvių biznierių ir profesio
nalų organizavimosi reikalu 
paskaitas davė Gen. Konsulas

Nauji Lietuvos 
Žemėlapiai

“Naujienose“ galite gauti 
naują su sužymėtais vėliau
siais Lietuvos rubežiais žemė
lapi.

šiuos žemėlapius galite nu
sipirkti ‘Naujienų” raštinėj už 
40 ceri tų; per paštą—50c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, 

Chicago, III.
......... ktot ii I t'.i'iil i i >1 jlĮ I ■ ĮMIĮĮĮ Mll.l^ęttii tlilĮjilHil rljililUrt

aras Europoj
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”’
“Naujienos” yra pirmai ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Nattjfem/ 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagąj, $5.00. Chlcagoje it EUfbpdjė$8.00.
.Money Orderį ar čekį siųskite:

‘NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street 

chicago. Illinois
S tįsi pažinimui kopiją pasiųsinit ifellUi.

Pd to itnta įvairus dfėnotvar 
kės punktai svarstyti.

Padėka spaudai.
Tarp svarbesnių Šio suvažia

vimo nutarimų yra:
Išrinkimas komisijos, kuri 

galutinai sutvarkys Ek. Cent
ro ir Vaizbos Butų įstatus.

Nutarimas varyti platų vajų 
organizavimui biznierių ir pro
fesionalų į vietinius vaizbos bu
tus ir vaizbos butų į Ekonomi
nį Centrą. '

Išnešta padėka Amerikos Lie
tuvių visų sroviu spaudai už 
jos ikšiolinį kooperavimą su 
Ekonominiu Centru talpinant 
pranešimus.

Nutarta išleisti Ek. Centro 
bulėtinas, kuris išeis šį pavasa
rį. Jame bus talpinami antra
šai tų lietuviškų laikraščių, ku
rie koopėruoja su Ek. Centru.

Nutarta išleisti Svarbus leidi’ 
rus paminėjimui D. L. K. Ge
dimino 600 metų mirties su
kaktuvių. To leidinio išeis keli 
desėtkai tūkstančių ir jame bus 
įtalpinta visų SU Ek. Centru 
kooperuojančių mUsų laikraš
čių didesni skelbimai nemoka
mai.

Tas leidinys tablofd žurnalo 
formato, bus duodamas nemo
kamai visiems musų laikraš
čiams kaipo priedas laikraščių 
skaitytojams, kurie laikraščiai 
sutiks jį imti.

Platesnei agitacijai už Eko
nominį Centrą ir Vaizbos Butų 
organizavimą vesti išrinkta dri 
atstovai prie Centro valdybos: 
Jonas Valaitis ir Zigmas Jan
kauskas.

Nustatyta, kad visi Vaizbos 
Butų ič Profesionalų Sąjungų 
nariai mokės į Ekonominį Com 
trą tik po 25c. metuose, cėntro 
reikalams vesti.

Pabaigoje gerb. Budrys pra
nešu, kad Estijos Prekybos Ba
tas kviečia Lietuvius išrinkti 
porą atstovų į Pabaltijo Vals
tybių Ekonominį Centrų. Iš
rinkta L. Grigonis ir M. J. Vi* 
nikus, kurie dalyvaus konferen
cijose. New Yorke pasitardami 
su p. Budriu.

Tai svarbesni, prie eilės ma
žesnių apkalbėjimų ir tarimų, 
Ek. Centro suvažiavimo dar
bai.

A. L. Ek. Centro Valdyba:
Chas. K. Pikiel, pifmt.
Dr. M. J. Colitey, v.-pres.
F. Petrulis, v.-pres.
K. S. Karpius, sėk t.
A. S. Trečiokas, ižd.
Joltas Valaitis,
Z. Jankauskas.

. *iaUJlenti-Aetnė Telephotd
CHICAGO. — Llarry Guzik ir Hymie Levin buvę 

Caporie genges nariai, kurie liko policijos suimti.

Nonvood, Mass.
Keletas savaičių atgal musų 

kolonijos, sandariečiai buvo su
rengę prakalbas Laukaičiui iš 
Baltimore, Md. Kaipo penkta
dienio vakare žmonių atsilan
kė nedaug. Kalbėjo apie 20 mi
nučių laiko. Kalbėtojas jokios 
srovės bei partijos visai neuž
kabino. Bet atrodo, kad iš Lau
kaičio kalbėtojas niekad nebus.

Kclioliką parašytų lakštų po- 
pietio pasidėjo ant stalo ir lai
kydamas rankoje padidinamą 
stiklą visus perpus skaitė, pel- 
pus kalbėjo ir tuo viską užbai
gė. Esą, kada ateiviai lietuviai 
šioje Šalyje mažinasi, lai kuni
gai bažnyčiose pradeda sakyti 
angliškus pamokslus ir mišias 
laiko angliškai (?).

Man savo gyvenime neteko 
girdėti, kad Romos katalikų 
kunigai laikytų lietuviškai mi
šias. 

• • •

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
133-eia kuopa rengiasi darbi
ninkų šventę paminėti sekma
dienį, gegužės 5 d., 2 vai. po 
rietu, Lietuvių svetainėje, 13 
St. George avė. Kalbės advoka
tas F. J. Bagočius iš So. Bos
ton, Mass. Dainuos duetu jau
nos mergaitės Ezabel Truskau- 
skaitė ir Francus Vėčiutė. De
klamuos ir monologus sakys 
Richard Vėla. Kviečiame publi
ką atsilankyti kuo skaitlingiau
siai.

Balandžio 23 d. triūsų kolo
nijoj kalbėjo L. Pruseika. Su 
kuriais sklokos laikais darbavo
si, dabar susitikęs dedasi jų ne
pažįstąs ir sykiu sarmatinasi. 
Vienu atveju kalbėjo net tri
mis tėmomis: apie darbininkų 
Susivienijimą, kaip policija Chi- 
crigoj juos išvijus. Reikėsią ir 
vėl Susivienyti su SLA; plato
kai kalbėjo apie litera tarkos 
draugiją; apie Europos karą, 
išgarbindamas Staliną. Taipgi 
prisiminė, kad Dr. P. Grigaitis 
seniai jau ncsocialistas.

P. Kručas.

Brooklyn, N. Y.
4<Tautiečiai^ nuleido nosis

Paskutiniu laiku Brooklyne 
buvo ’dati^ kalbama apie SLA 
rinkimus. Sueini veiklesnį tau- 
tiriirikų žmogų , arba “tavorš- 
čių” iš “Laisves” abazo, tai jis 
pirhlidusia skubinasi pasidalin
ti šavO “irifbrmacijdmiš” apie 
lenktynes į Pildomą Tarybą. Jie 
vis tvirtino, kad socialistai gau
sią smūgį. Bagočius jau esąs 
talj), kaip pralaiiriėjęs, iiėš pa
skiausi rezultatai r odą, kad 
Laukaitis jį pralenkęs. t)r. šta- 
nislovaičiui taipgi esą ntažai 
vilties atsilaikyti, kadangi Bie- 
Žiš jarii lipįš aht kulnų.

Bet vakar pastebėjau, kad 
bolševikai pradėjo kalbėti abe
jojančiai. Vienas jų, kuris la

ibai karštai darbavosi už “bend

rą frontą” šu tautininkais, 38 
kuopoje, numykė kažin ką ne
aiškaus, kuomet aš jam užsimi
niau apie rinkimus, ir išreiškė 
nuomonę, kad “dar gali būt vi
saip”. “Inšide” informacijų 
“laisviečiai”, matyt, neturi; jie 
tik kartoja, ką nugirsta pas 
tautininkus. O pas “tautiečius” 
ūpas jau ir pradėjo smukti. Va
kar kejėtas jų -pusbalsiai disku- 
suoja prie baro vėliausius pra
nešimas apie balsavimų pasek
mes, o aš priėjęs paklausiau: 
“Na, o ką? Ar Laukaitis išrink
tus?” Sakau, “Laisvė” rašė, 
kad Bagočius pralaimėjo, ir, 
esą, gerai jam — kam jisai už
dėjo cenzūrą J.urgelioniui ir nu
sitarė su komunistais! Žiuriu, 
kad iilano užkalbintieji “tau
tiečiai” nusiminę. Vienas jų sa
ko: “Ką čia supaisysi, ką tie 
dratigučiai rašo! Ir kas čia blo
go, jeigu butų išrinkti visi se
nieji?./’ , f

Atrodo, kad vėliausios “in
formacijos” apie rinkimus tau
tininkams nemalonios. Iš toli
mesnių pasikalbėjimų su jais 
numanu, kad nei Bachunas, nei 
Dr. Bicžis nepraėjo. Laukaitis, 
matyt, taip pat suklupo, nors 
jisai buvo atlikęs ilgą maršru
tą Naujoje Anglijoje. Todėl vi
sas “graborių sleitas”, tur būt, 
bus prakišęs. Taip ir reikėtų, 
nes SLA nariams butų sarma
ta turėti viršininkais tokius 
žmbnes, kurie jam pranašavo 
“mirtį”. —Ne-graborius,

Isr SAIVI jl RWBĘ TURKI

Naujienų Spulkoje Moka 3v2% 
Ir Indėliai Yra Apdrausti Kiekvienai Ypatai Iki $5,000.00

1739 SOUTH HALSTED STREEt

Tai Kerštas, 
Biznio Ieškojimas, 
Neapykanta!
- skaitytojų balsai —

Dar dėl ZagaHeėių Parengimo
CICERO. — Jau gana seniai 

buvo rašyta, ir švelnioj for
moj padaryta pastaba, apie 
Žagariečių Klubu parengimą. 
Tas parėhglriias buvo plačiai 
aprašytas paties kliubo nario 
p. R. Š. Tarp kitko ten buvo 
pasakyta, ‘‘tą dialogą butų ge
rinus padėję ant lentynos”.

Aišku buvo netikęs, ir prie 
to prisidėjo publikos neramu
mas. Dėl vėlaus laiko ir lėtos 
kalbos Plumpio su Magde.

Buvo, yra ir bus žmonių, 
kurie nepripažįsta jokių pas
tabų, nekalbant apie kritiką. 
O juk be kritikos riieko nebu
vo ir nebus tobulo.

Štai, pereitos subatos “Vil
nis” pateko į rankas. Po vienu 
straipsniu pasiraSo “CicdiaeP 
lis”. Tame savo pambkšle, bta- 
cia, kad duoda lai duoda 
“Naujienoms”. Kam jos siun
tinėja savo reporterius po pa
rengimus, o tie tik šmeižtus 
rašo! Perskaitęs pagalvojau, o 
kad čia butų Stalino karalystė, 
tai visus naujieniečius iššau
dytų !

Neapykanta “Naujienoms”
Visi rimti žmonės, taip pat 

ir Žagariečių kliubo nariai ži-' 
no, jog tarpe Romos ir Mašk-' 
vos davatkų skirtumo nėra.1 
Kaip vieni, taip ir kiti tik ty
ko, kad tik kam įkąsti, su
pjudyti. Aišku kaip diena, tas 
rašinys kaip tik ir tinkamas 
sukelti neapykantą, prieš Nau
jienas. Kaip sakiau, rimti pro
tingi žmonės dalyką supras ir 

s Laikas Malevoti!

u
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■ Daleiskite mums pagelbėti jums pagražinti
■ jūsų namą. Mes turime pilną pasirinkimą
M namų malevos, varnišių, šelakų ir sienoms
■ popiefų.

DYKAI Patarimas Dėl Dekoracijų.
DYKAI Dastatymas Visoj Chicagoj.

SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE

1411 S. Halsted Street TeL CanaI 5063 "

pasakys, “čia kerštas ir neapy
kantos sėjimas, arba biznio 
ieškojlthas”/ Ir ktas tokiu ke
liu eiftė, tai tuojaus prieina 
liepto galą. Taip bus ir su tais 
kerštininkais iš ‘Vilnies”.

Žagariečių kliubas veikia 
plačiai ir patyrę biznyje. 
Jiems kreditas. Aš esu tikras, 
kad jie riėpabugs (o parėiški- 
mo, “Liuvsybės svetainė jums 
perdidelė.” Geriau erdvioj, ne 
mažoj. Jeigu busime sveiki, 
gyvi, tai vėl Susitiksime toj 
pačioj Lhtosybės svetainėje. 
Vieta visiems prieinama, pa
čių žmonių valdoma. štai, 
muzikantas, Žagariečių kliubo 
korespondentas, Joc BalakaS, 
Liuosybės Namo Bendrovės 
iždininkas.

—Kitas Ne Žagarietis.

KAUNAS — Vytauto D. U- 
niversiteto Botanikos sodo 
tvarkytojas prof. Regelis gavo 
iš Japonijos miesto Kobe pra
šymą atsiųsti V. D. U- Bota
nikos sodo planą, kuriuo no
rima pasinaudoti steigiant Ko
be miesto sodą-arboretumą.

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

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

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

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

Kaip tik užsi
dirbsiu, pradėsiu 

taupyti 
NAUJIENŲ 

SPULKOJ

PIRKIT NAUJĄ
Chryslet arba fūymoutb

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kantei
MUTUAL LIQUOR 
CO. — VVholesale 

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. P AUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stiprinusį

FOX IIEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėritnai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forniėius, pianus <r 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. V1CTORY 0966

‘ ' 1 11................     - -

• fotografas
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už ................. I v«wU
PRABUVIMAS $5Q.OO
RAUDONGYSLIŲ n n
Išėmimas, ir Ligon. 
REUMATIZMAS A A
Greita Pagelba ........
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 A A
ir vaistai ..................... ■ - VU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

NUDAŽYTI 
kurtenus suj

10c
3uzZ5c •

YRA VAISTU IR NOTT1ONS 
KRAUTUVĖSE

KAINUOJA

MAŽIAU ■ LZ L 

PORA PV/

Gypsy^
EČRU CURTAIN DYE

Sopinę 
Barčus
RYTINE;’ RADIO 

VALANDA

— iš, stoties —

W.G.E.S.
Kasdien ntfd 8:30 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.
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PRASIKALTĖLIS PASIŽYMĖJO

ŽEMAITĖ
*

(Tęsinys)
— Šit ryšelis su drabužiais, 

kitame mėsa ir sūriai, laukite* 
sėlis sviesto; — rokavo Petro
nė. — Aš šit dar įrišau pyrago, 
dešros... šit priegalvis, antklo
dė surišta paklodėje dėl visako. 
Greičiau — viską ir jį patį pąr- 
sivešim...

—Ir nevažiuodamas su mu
mis namo, tik neišlėks, kaip 
ugnies pagavęs.

—Pamatysim, ar dideliai at
simainė.

—Penkis rublius atsivežiau, 
reikės atiduoti... Kaži-kur ska
relėje kišau už ančio, — rūpi
nosi matušėlė, ieškodama ska
relės.

—Turės paleisti nors ant ke
lių dienų, juk ne prapuls, pasi
viešės, pasitaisys ir išvažiuos!

—Man vis rodos, kad mes ji 
vešimės namo...

Taip moterėlės laisinėjosi, 
pasišnekėdamos ir pasnausda- 
mos. Vyrai pašaliais slankiojo, 
užsiversdami žiurėjo į stogus, 
rodė, kas ant stalo stovi, kame 
žolės žydi.

Atsibodo viskas, pakyrėjo 
laukti; nežinojo, ko sulaukti.

Suskambėjo, subildėjo, atėjo 
mašina, musų pakeleiviams at
sirado kur žiopsoti. Begalė eile 
vagonų, kaip tik akys užmato, 
visi vienodi — be langų, be du
rų, bilda, eina, dunzgia už viens 
kilo, o visus veda garuodama, 
dūsaudama mašina.

Truputį sustojo — tik šnypš
čia pailsusi. Žmogus iš kažikur 
iššoko, įbėgo į vidų, tuojau at
gal sugrįžo, kitas išlydėjo, ka- 
žiką rusiškai pamarmėjo, pir
masis atgal įšoko į mašiną, ta 
pasijudino ir nutraukė toliau.

Netrukus ėmė rastis daugiau 
žmonių, ėmė vaikščioti polici- 
jantų, žandarų. Musų pakelei
viai vieno jų paklausė:

—Ar tamsta, poneli, nežinai, 
ar išveš daktarą Urbelį?

—Niet, niet, neveš nikto... 
jesli sam nepojiedet...

—Kad niekas neveš, jis pats 
nevažiuos! — džiaugėsi musų 
pakeleiviai!

Vežimai ėmė tarškėti, priva
žiavo ponybės, pritvino daug 
žmonių; žydų, žydžių su mai
šeliais, ryšeliais. Dėliojusi, pa
sieniais laukia ir po vidų. Su
skambino už durų skambalą, 
viduje sustojo žmonės pasieny
je į eilę; toliau toks barzdyla 
iš vidaus atidarė langelį, — 
žmonės paeiliui, pro tą langelį 
mokėjo pinigus, o gavo bllie- 
čiukus. Musų pakeleiviai iš ša
lies stebisi. Kitur daiktus svė
rė — maišus, krepšius, skry- 
nes; paskui prie kiekvieno lip
dė popierėlius. Atidarė duris, 
daiktus išmetė laukan, kiti ra
tukais nuvežė toliau.

Musų vyrai į viską stebisi, o 
moteriškos daboja savo ryše
lius ir skepetas, nes nepažįsta
mų žmonių daugybė maišosi— 
bijo, kad kas ką nenutrauktų.

Varpelis vėl suskambėjo, žan
darai sušuko saugotis.

Tu-tu-tu-tu-tu! užvažiavo ir 
sustojo vagonai — puikus, bliz
ga, su langais.

Kaipgi nesujus žmonės, kaip 
skruzdėlės po lietaus, krepše
liais, ryšeliais nešini, priešų 
priešais lakstyti! Vieni lipa lau
kan, kiti lipa į vagonus. Šuka
vimas, blerbė j imas, stumdymos, 
bildesys. Musų pakeleiviams ir 
galvos sumišo, neįmano nė kur, 
nė j ką žiūrėti; truputį ir apie

Jonelį pamiršo: žiopso tik ir 
dairosi į visas šalis.

Čia boba su vaikais krausto
si į vagoną; ten kita senė spitra, 
lipdama laukan, nuvirto; po
nios augštomis, nematytomis 
skrybėlėmis, išsipusčiusios vaik
štinėja; kiti žmonjėš, vaikai pro 
langus iš vagonų žiuri, šit ir 
kunigas su ilgu šutomi vaikš
čioja.

Taip besižvalgant, besidai
rant, tik džiugu, džiugu džiugu 
— kareiviai su durtuvais pro 
šalį eina.

Petronė žvilkt — Jonelis tar
pe! Gal butų jo nepažinusi, nes 
didžiausia barzda apsiželdinęs, 
bet jis pats eidamas pro šalį su
šuko: — “mamaite mano!” — 
Ištiesė rankas, norėjo apsistoti. 
Veronė puolė prie jo, bet karei
viai ją pastūmė, o Jonelį nuga
beno toliau.

Motinėlė su Petrone klupda
mos, tekinos puola paskui. Ve
jasi, grobsto; žmonės stumdosi, 
maišosi. Jos visos, ryšelius pa
likusios, bėga, skuba, šaukda
mos :

— Palauk!.. O Jėzau!... Jone
li!.. palūkėk!.. Pamatė tik k 
lipdamas Jonelis į vagoną,
sisukęs pasižiurėjo; lipo grūdo
si ir jos paskui, bet kareivis 
nustūmęs jas uždą liže duris.

Motinėlė parkrito ant žemes 
ir per ašaras nieko nebemato, 
lik išgirdo, kad baisiai sušvil
pė... Mašina nudundėjo.

(Finalas)

Motinos Dienai 
pagerbti

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kultūros Klubas rengiasi pa
gerbti Motinos Dieną šį šešta
dienį, gegužės 4 d. Darbščiosios 
klubietės rejigia specialią pro
gramą, kurioje dainuos šio klu
bo choras, vedamas jų mokyto
jos p. Petrulienės. Bus taipgi ir 
trumpos kalbos ir kiti atatinka
mi numeriai šiai šventei pami
nėti. T.kslas šio parengimo yra 
ideališkas ir klubietės deda vi
sas pastangas, kad jis butų taip
gi gražus, naudingas ir ilgai at
menamas. Įėjimas vakaran tik
tai dvidešimts penki centai. 
Tad neužmirškite dalyvauti šia
me parengime, kuris įvyks šeš
tadienio vakare, gegužės 4 d. 
Ch.cagos Lietuvių Auditorijoj.

Iš Lietuvos moterų 
veiklos

Lietuvos Moterų Dailininkių 
Draugija ruošia grafikės M. 
Katiliūtės darbų parodą, ši pa
roda buvo numatoma atidaryti 
Lietuvos Dailininkų Sąjungos 
patalpose balandžio 28 d., ir 
yra ruošiama M. Katiliūtės mir
ties sukakčiai paminėti.— • —

Vilniaus moterų šaulių kon
certas įvyko Vilniuje balandžio 
13 d. šiame koncerte dalyvavo 
Valstybės Operos solistė Vince 
Jonuškaitė-Zaunienė, Valstybes 
dramos artistė Ona Rimaitė, 
Kauno šaulių Moterų Choras, 
Vilniaus šaulių vyrų choras, 
stygų orkestras ir kiti dalyviai.

Poetė Salomėja Nėris nese
niai baigė rašyti poemą “Žalčio 
Pasaka”, ir paruošė rinktinės j 
poezijos tomą. j
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Lietuves moterys ir vėl pasižy
mėjo svetimtaučių tarpe Dr. 
Suzannos šlakis rengiamoj 
programoj Chicago Medicąl 
Women’s Club.

(Tęsinys)

Šių dienų moterys ir jų 
problemos

“Lietuvos moterys šiandien 
rimtai domisi problemomis, su 
kuriomis tenka susidurti ir kri
tiškais laikais, kurie prieš jas 
stovi. Nors Lietuva iki šiol ne
paliesta to visuomet grūmojan
čio karo bangų aplinką ją, ta
čiau ji turi daug svarbių prob
lemų ir sunkių atsakomybių 
prieš save. Pavyzdžiui, nors 
sugrąžinimas Vilniaus ir aplin
kinės teritorijos suteikė lietu
viams visur begalinį džiaugsmą, 
tačiau ši teritorija buvo sugrą
žinta Lietuvai labai nubiednč- 
jilsioj padėtyj, kartu dar su 
tūkstančiais pabėgėlių iš Len
kijos ir Vokietijos. Klausimas 
maitinimo, aprodymo ir užlai
kymo šių pabėgėlių ir Lietuvai 
svetimų žmonių, tikrai žmo
nišku jausmu, ir vėl sudaro 
reikalavimus moterims. Jos yra 
šaukiamos pasiimti naują atsa-

Aip komybę — a įsta tyti savo seną- 
at-jją sostinę Vilnių ir suteikti ma-

terialę pagelbą jo gyventojams.
Amerikos lietuvės moterys
“Negalėčiau užbaigti savo pa

sikalbėjimo šį vakarą nepasa
kius kelis žodžius apie Ameri
kos lietuves. Amerikoj yra apie 
milijonas lietuvių, ir didžiausia 
kolonija, su 70,000, yra Chica- 
goj. Jie turi savo tautines ir 
kultūrines organizacijas irTabai 
domisi lietuvių reikalais. Vaidi
nimai, koncertai ir įvairus kiti 
susirinkimai lošia svarbią rolę 
Amerikos lietuvių gyvenime ir 
muzika visuomet stovi arti jų 
širdies*. Chicagoj yra nemažai 

'moterų organizacijų, iš kurių 
208-ta SLA Moterų kuopa ir 
Chicagos Lietuvių Moterų Klu
bas yra man geriausiai žino
mos. Be jų grynai socialės veik
los, lygiai kaip 'ir jos sesutes 
Lietuvoj, Amerikos lietuvaitė 
turi tą patį teisingumo charak
terį ir galimybę sunkiai dirbti. 
Žodžiu sakant, ji gerai prisitai
ko apystovai Amerikos draugi
jai ir sudeda savo dalį visumai 
Amerikos gyvenimo.”

Po šios kalbos Salomėjai 
akompanuojant, jos sesutė Ste- 
11a Voight tikrai gražiai padai
navo dvi liaudies dainas -- 
“Vai nekukuo” ir “Oi kas So
dai”. Labai gaila, kad Stella ne
puošia musų koncertų progra
mas nors retkarčiais, nes ji tu
ri turtingą balso medžiagą ir 
gerą supratimą muzikos, ku
riais talentais lietuviai turėtų 
galimybės pasigerėti.

Užbaigimui programos ketu
rios šokėjos iš Beliajaus mo
kyklos pašoko kelis lietuviškus 
šokius. Visa programa labai su
domino susirinkusias svetim
tautes profesioneles. Jos reiš
kė nuoširdžią padėką Dr. Šla
kis už suteikimą progos pada
ryti tokius puikius pažinties ry
šius su lietuviais. —N. G.

(GALAS)

Jeigu pyragaičiai pasidaro
kieti po iškepimo, mėginkite į- 
dėti obuolį į tą indą, kuriame 
laikote tokius pyragaičius. Gali
ma taipgi naudoti riekinį arba 
dvi duonas, vietoje obuol o. Py
ragaičiai atsileis, bus minkštes- 
ni. , Kaimynka
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| Vaikas ir Mokykla |
| Rašo L. NARMONTAITĖ Į
f nuiumiiiiiiiiiimiiuiiiuiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiliiiim  imu uiiiimiiiiiiiiiiimiii m n iiiiiiHiimiiiiiiuui įmini mm imuiuiiitiiK 1

Pastabos
Šią savaitę vaikai yra namie, 

nes nėra mokyklos dėl pavasa
rinių atostogų. Dabar yra geras 
laikas atlikti visokius reikalus 
vaikų naudai, taip kad nereikė
tų juos laikyti namie mokyk
los dienomis.

Dabar tinkamiausias laikas 
vesti vaiką pas gydytoją ir den- 
listą, nors vaikąs neserga ir 
jam dantys neskauda. Taip da
rant galima daug laiko sutau
pyti ir svarbiausią galima at
likti daug naudos vaiko sveika
tai.

Dabar laikas pirkti ar pasiū
dinti vaiko vasarinius rubus. 
Dienomis, kada vaikas nelanko 
mokyklos, yra' geriausias lai
kas vesti jį į krautuves, nes to
kios ekskursijos vaiką ir moti
ną nepavargins atostogų laiku, 
taip kaip kitomis dienomis. Ka
da vaiko visi reikalai bus at
likti dabar, lai jis bus rames
nis laike, mokyklos termino.

Dėl vaiko naudos butų ge
rai, jeigu tėvai pasinaudotų 
šiuo laiku aplankydami muzie
jus, centralinįjknygyną, kur 
yra vaikams specialiai įreng
tas kambarys (Thomas Hughes 
Room) ir specialiai vaikams 
surengtus koncernus, kurie dau
gumoje yrą nęinqkąmi. Taip 
darant, vaiko? atostogos lieka 
tikrai kultūringai ir naudingai 
praleistos.

Aplinkybėms*; leidžiant,/ tegul 
vaikas pradeda dirbti savo dar
želyje. Nežiūrint, kad jo darže
lis bus mažylis, arba kad jis 
pasės sėklas tik į dėžę, vis tiek 
los lekcijos, kurias jis išmoks, 
prižiūrėdamas savo daržą, bus 
labai jam svarbios ir neįkai
nuojamos.
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Veda NINA

Moterų plaukai yra jos gro
žio karūna. Plaukai gali pada
ryti moterį patraukančiai gra
žią ar visai paprastą. Tas pri
klauso nuo jos plaukų užlaiky
mo ir sušukavimo.

Todėl nepatartina pasekti 
mados plaukų sušukavime, iš
skyrus tada, kada tinkama jū
sų individualiai ypatybei ir tin- 
Kama prie jūsų veido sūrieji* 
mo. Jeigu jūsų kakta aukšta, 
niekuomet nešukuokite plaukus 
per daug augštyn, bet pasirin
kite vieną iš kittj fasonų, kuris 
biskį pridengia jūsų aukštą 
kaktą.

Moteris, kurios kakta yra vi
dutinė ar siaura, gali šukuoti 
plaukus aukštyn pagal šių me
tų madą. Toksai fasonas ge
riausiai pritinka moteriai, ku
ri turi pilną, rundiną veidą. 
Moteris su plonu ir ilgesniu 
veidu ir aukšta l^akta bus ža
vingesnė su “curls” arba 
“bangs”. Bet ta moterių turi 
pati išstudijuoti, kas jos ypa- 
tingam tipui geriausiai tinką. 
Tiktai tada jausis, kad ji iš tik
ro dėvi pritinkamą karūną.

Ona.

Tegul vaikas praleidžia ke
lias valandas lauke besikaitin
damas saulės spinduliuose, nes 
jis perdaug laiko praleidžia vi
duj mokyklos. X

Pamokykite vaikus saugiai 
žaisti lauke vartojant dvira
čius, “roller-skates” arba kitus 
žaislus. Tęskite namie tą moks
lą apie saugumą, apie kurį mo
kytojos kasdien vaikams kal
ba.

Paįvairinkite vaiko veikimus 
per šią atostogų savaitę. Leidi
mas vaiko perdažnai į kino te
atrus jam jokios naudos neat
neša. Atkreipkite vaiko dėme
sį į vietines įstaigas, kaip antai 
knygyną ir parkučius, kur vai
kai gali prisirašyti prie visokių 
draugijų ir grupių, kurios pa
tobulins vaiko žinias.

•
Tegul jo atostogos būna pil

nos įvairumo taip, kad vaikas 
grįžtų į mokyklą pilnas energi
jos ir norų tęsti mokslą toliau.
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Taip sakant, yra du keliai, 
kuriais galima gyvenimas sek
ti. Vienas jųjų yra tiesus, pa
prastas ir maždaug sunkus, nes 
jis vienodas ir nuobodus ir ne
lengva juomi tiesiai keliauti 
bei išvengti normalių kryptelė
jimų.

Antras kelias yra rožėm nu
klotas. Jis sukinėjasi kukliai 
per linksmiausias vietas. Jį se
kant, kojos šokti šokinėja; ro
dos, lik greičiau didesnių ma
lonumų pasiekti. Čia poniškas 
keliavimas — tik visa nelaimė, 
kad tas rožėmis nuklotas ke
lias nepriveda prie tikrosios 
laimės.

Taip yra nuo mažų dienų 
mums pasakojama. Ir pamoki
nimų apie neišmintingumą skir
tis rožių kelio randasi visur — 
pasakaitės pilnos jųjų; rasite ir 
dramoj; laip pat ir muvėse, 
kaip Palace teatre šią savaitę. 
Ginger Rogers lengva širdimi 
bėgte bėga “Primrose Path” iš
sišakojimu. Ji yra biednų tėvų 
duktė; jos draugai skurdžiai 
gyvena; jai rupi blizgantis gro
žis pasiturinčiųjų.

Kaip visados, p-lės Rogers lo* 
Šimas nuoširdus! ir gražus, pasi
žiūrėti. Joel McCrea sukompli
kuoja jos nusistatymus. Mar- 
jorie Rambeau, Henry Travers, 
Milės Mander prisideda prie įti
kinančio charak terizavimo.

Bent kiek lengvesnio turinio 
yra antrasis veikalas Palace 
programoje. “Ma! He’s Making 
Eyes At Me”. Maloni Constancc 
Moore ir kiekvieną kartą tobu
lesnis Tom Brown išpildo svar 
blausias roles.

Suzanna Viliutė.

Jeigu įpilsite vieną saujelę 
cukraus į vandenį, kuriame ver
date kumpį, mėsa bus daug ska
nesnė.

f /

Kuomet nulupate daržoves, 
kurios palieka, žymes ant ran
kų, lupkite jas šiltam vandeny
je. Tokiu buriu rankos paliks 
švarios ir nebus jokio kvapo.

Kaimynka

Vestuvinio žiedo istorija
užriša savo jaun.kiui ant ran
kos savo pintą pynutę. Tas “ve
dybinis mazgas” kai kur yra 
praktikuojamas tiesiogine pras
me, pavyzdžiui, Ind joje, kai
muose, maži berniukai ir mer
gaitės bėgioja gatvėmis su su- 
megstais jų apvalkalų skver
nais..

Žiedas, šalo savo reikšmės 
kaip jėgos ir pasitikėjimo išrai
ška, visuomet buvo davėją ir 
gavėją rišančiu ženklu. Paga
mintas iš aukso jis įgijo dar 
didesnę reikšmę, kadangi tuo 
buvo pridedamas mei.ės tyru
mas. Jo apskritumas reiškė am
žino atsidavimo simbolį.

(Bus daugiau).

Kūdikių Gerovės 
savaitė

Šią savaivę Chicagoj yra mi
nima Naciona.ė Kūdikių Savai
tė. Šis darbas, kuris prasidėjo 
Chicagoje prieš 26 metus, išau
go į nacionalį veikimą, kaip sa
ko Philip D. Armour, preziden
tas Kūdikių Gerovės Draugijos, 
kuris ir rūpinasi vajum šio> 
draugijos naudai. Visi pinigai, 
kurie suplaukia į šį fondą, yra 
naudojami tam, kad butų gali
ma duoti kūdikiams “atatinka
mą pradžią savo gyveninio, kaip 
fizišką, protinį taip ir dvasinį ’, 

jisai sako.
Žinoma, visa draugijos veikla 

koncentruojasi apylinkėse, kur 
gyvena biedpi žmonės. Tokiose 
apylinkėse randasi dvidešimts 
stočių, kuriose kūdikiai yra pri
žiūrimi ir pagalba teikiama, 
kur reikalinga. Draugija sutei
kia period.šką egzaminavimą 
nėščioms moterims taip-gi ir 
vaikams iki šešių metų am
žiaus, ir duoda visokius patari
mus ir instrukcijas motinoms. 
Tolesne priežiūra yra teikiama 
namuose, kuriuos lanko draugi
jos slaugės.

Praeitą metą ši draugija tu
rėjo 5,362 vaikus ir nėščias mo
teris savo globoje, ir slaugės ir 
“nutritionlsts” padarė 92,185 
vizitus į jų nąmus.

Visas šios draugijos darbas 
yra paremtas duosnumu liuos- 
norių aukautojų. Ir tokio dar
bo vedimui praeitais metais 
draugija išmokėjo $177,331.00.

—N.

Kiek rašytoji žmonijos istori
ja siekia, sutuoktuvės buvo at
liekamos su žiedais. Kaip seno
vės romėnų rašytojas Plinijus 
rašė, anuomet,vestuviniai ž.edai 
buvo daromi ne iš aukso, bet iš 
geležies. Vėliau, jau Europoje, 
geležinius žiedus pakeitė žalva
riniai.

Senovės istorija žino pavyz
džių, kur jau buvo vartojami 
aukso žiedai; kai kada aukse 
ouvo įdirbti brangus akmenys, 
kai kada žiedas buvo paprastas 
rinkelis, panašus į musų dienų 
vedybinius žiedus. Neretai tie 
žiedai vaizduodavo dvi susinė
rusias rankas, arba dvi vylyčiu 
pervertas širdis, arba vieną ran
ką tvirtai belaikančią apgniauž- 
tą širdį — lai priklausydavo 
nuo turtingojo vedėjo sentimen
talumo! Kadangi neturtingieji 
skaičiumi visuomet viršydavo 
turtinguosius, tai ir auk.inia 
vedybiniai žiedai buvo labai re
tai pasitaikanti prabanga, ir yra 
žinoma, kad net Martynas Lu- 
leris buvo sutuoktas pasida
brintu variniu žiedu.

Kai kurie prietaringieji tvir
tina, kad vedybos neturinčios 
galios, jei žiedas nėra auksinis. 
Negalėdami patys tokius žiedui 
įsigyti, airiai, pavyzdžiui, juos 
skolinasi! Kai kurie airių pirk
liai uždarbiauja skolindami sa
vo vedybinius žiedus besituo
kiantiesiems. Anglų puritonai, 
aiškindami, kad žiedas yra iš 
pagonystes laikų išlikęs papro
tys, buvo prieš jį pradėję kovą, 
tačiau pabūgę savo dukterų lio
vėsi toliau kovoję.

Kas dėl žiedo keliones nuo 
vieno piršto ant kito ir vienos 
rankos ant kitos, kol pagaliau 
daugelyje šalių nusistovėjo ant 
kairės rankos bevardžio piršto, 
yra daug aiškinimų. Tas pirštas 
yra mažiau vartojamas, taigi 
mažiau atsiduriąs pavojuje, jis 
yra silpnesnysis pirštas ir sim
bolizuoja moteriškės priklauso
mumą. Senovės egipienai tikėjo, 
kad tas pirštas turi tiesioginį 
ryšį su širdžia, per tam tikrą 
mažą arteriją. Tam pirštui buvo 
priskiriamos įvairios savybės; 
buvo manoma, kad jis ilgiausiai 
ginasi nuo ligų ir kad, sakysim, 
podagra jo tol neliečia, kol pa
ti širdis tebepasilieka sveika..

Žiedas yra ne tik sutuoktu
vių svarbiausioji sudėtinė dalis, 
bet taip pat yra svarbus įrankis 
daugelyje kitų aktų, kaip sutar
čių simbolis. Senovės asyrai, 
hebrajai ir graikai vartodavo 
žiedą kaip antspaudą svarbiems 
dokumentams. Literatūroj gau
su pavyzdžių, kur karaliai įduo
davo savo žiedą, kaip savo au
toriteto ženklą. Visais amžiais, 
atrodo, žiedas buvo sutarčių bei 
paktų simbolis, kurio kilmė sie
kia, gal būt, tų laikų, kada ša
lys darydavo pasižadėjimus, iš- 
kišriamos rankas pro natūrali
nes akmens skyles arba akme
ninius žiedus, laikomus šven
tais. Dar 18 amžiuje Orknejų 
salose susižadėjusieji tuokdavo- 
si akmeniniu žiedu, o Islandijo
je sutuoktuvių aktas būdavo pa
tvirtinamas tuo, kad jaunikis 
iškišęs savo ranką per didelį 
žiedą, paimdavo į ją savo nuo
takos ranką.

Indai (hindusai) nors vedybi
nio žiedo ir nevartoja, tačiau 
praktikuoja didžiausioje pasau
lio dalyje praktikuojamą vedy
bų paprotį “rankų sujungimą”. 
Čia jaunikio ir nuotakos rankas 
dvasininkas suriša žolėmis. Cey- 
lone, tarpe Veddahsų nuotaka

Veršiena su 
Daržovėmis

. (RUMANIŠKlf”STILIUM)

2^2 s v. veršienos, 
druskoj ir pipirų

6 šaukštus sviesto
2 puodukus kenuotų pomidorų
1 kenuką pomidorų sriubos
1 skiltis česnako
2 puodukus šalto vandens
1 svarą žalių pupų (string beans)
1 vidutinio didžio svogūną
2 šaukštus miltų.
Gerai užsudyk mėsą ir užbarstyk 

pipirų (pagal skonį).
Sutirpyk 3 šaukštus sviesto į roa- 

sterį ir įdėk mėsą. Apipilk mėsą 
su kenuotais pomidorais ir puse 
pomidorų sriubos, pridėk česnaką 
ir I puoduką vandens. Kepk kro
snyje (350 laipsnių) apie valandą 
arba kol mėsa suminkštės. Mėsai 
kepant prirenk pupas, smulkiai su- 
piaustyk ir virink 10 minučių drus- 
kuotame vandenyje. Gerai nusunk 
pupas, įdėk į skauradą, užpilk li
kusį sviestą ir kartu su smulkiai 
suniaustytu svogūnu pakepink apie 
dešimts minučių. Pridėk miltus; 
kai miltai gerai susimaišys, supilk 
likusią pomidorų sriubą ir puodu
ką vandens k dar 10 minučių tu- 
Šyk skauradoje. Užpilk ant mėsos 
ir krosnyje kepk ęt®r 20 minučių.
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SUKAKTUVES, LIGOS, GARNIO VIZITAS, 
SUSIRINKIMAI IR VAKARAI

kitę vietas pas komisijos pir
mininkę, Mrs. M. Ascitą, 1500 
So. 48 et.

Apie Viską Po Truputį Iš Cicero
rųšįes, gera, švaru. Kambarių 
kaip tik yra trukumas, P. An
drijauskas sumanus prie na
mų darbo ir neprastas biznie
rius.

bet kas žino

CICERO. — Praeito mėne
sio 20-tą dieną buvo svarbi 
p. p. Norbutains. Jie atžymėjo 
savo ženybinio gyvenimo 25 
metus. Tai svarbu vedusiems. 
Norbutai išauklėjo sūnų ir 
dukterį. Duktė jau vedus, gy
vena Chicagoj. Sūnūs Antanas 
dar su tėvais
kaip ilgai, nes jau turi gražią 
mergaitę ir gali , pradėti savis
toviai gyventi.

Garnys
Vietos barzdaskutį—barberį 

Aleks Stasulaitį ir jo žmon^, 
kuri pernai atvažiavo iš Lietu
vos, šiomis dienomis atlankė 
garnys ir paliko dovaną—svei
ką ir gražią dukterį. Linkiu 
geros sveikatos motinai ir duk- 
terci, o tėvas ir taip sveikas, 
(liktas.

Daržo Atidarymas
Šį sekmadienį, 54ą . dieną 

atidarymas Liberty Grove. Sa
vininkas P. J. Pilkis užprašo 
visus atsilankyti. Yra prisi- 
ruošęs su šaunioms vaišėms, 
Liberty Grove. Tai tikras ma
lonumas — išvažiavimas. Na, 
šią vasarą jų čia ir bus. Ir 
nebent kokių, o pačių didžių
jų, “Naujienų”, Chicagos Lie
tuvių Draugijos. Iš vieno Ci
cero bus apie 
visa bėda,

KlovainiečiŲ Paminklo 
Reikalas.

Klovainiečių klubo parengi
mas pilnai nusisekė. Svečių 
buvo net iš toli, Conneclicnt 
ir Wisconsino valstijų. Tik 
pačių narių neperdaug. Pa
rengimo raportas šiame susi
rinkime 5 dieną sekmadien, 
antrą vai. popiet, šemeto svet. 
Nariai dalyvaukit visi, nes per 
vasarą susirinkimo nebus, tad 
turim viską aptarti; sutvarky
ti, ir duoti paskutinę paramą 
pastatyti paminklą Klovainių 
miestelyje.

Paminklas atstovauja ketu
ris vaizdus. Bukit susirinkime 
—pamatysit.

—“Y.” Radėjas.

SERGA RALPH IR STELLA 
MAŽEIKAI

BRIDGEPORT. _ Liga 41 
pakirto jėgas Bridgeporto biz
nieriui p. BaJph Mažeikai, ku
ris gyvena ir turi biznį adresu 
837 West 34th Place. Jįs vėl 
buvo priverstas grįžti į Ed- 
ward Hines veteranų ligoninę, 
iš kurios neseniai buvo par
vykęs namo. Šį kartą serga ir 
p. Stella Mažeikienė, p. Mažei
kos žmona. Ji randasi namie, 
po daktarų priežiūra.'

Drgas.

SUSIRINKIMAI

Serga
Mrs. Rimkus, p. p. Šerpičių 

duktė, pasidavė operacijai. 
Randasi šventos Elžbietos li
goninėje. Per kurį laiką P. 
Alexs Rimkus turės būt pats 
“gaspadinė” ir gaspadorius. •

Tik 
kad nedėldienių 

mažai, šeštadieniai irgi neblo
gai, tik nepriprasta.

Nauji pagerinimai įrengti 
kaip prie daržo, taip ir pačia
me darže. Nors ir didžiausia 
minia galės sutilpti, O priva
žiuoti iš visų pusių geriausi 
keliai automobiliams.

Diena iš Dienos
<------ -------—------... , . . ...----------r------- —J

Išsiėmė Leidimus
/edyboms

(Chicagoj)
Anthony Kvedcr, 25, su Ag

nės Viscomi, 31
Edmund Skiba, 24, su Failh

Schultz, 23
Joseph Cibulskis, 30, su Joan

Jakonis, 26
George Josi, 22, su Helcn 

Zarecki, 21
Kurt Machulc, 40, su Frieda

ROSELĄNDO LIET. KULTŪROS 
DR-JO3 jnėnesinis susirinkimas į- 
vyks gegužės 2 d., 7:30 vai. vak. 
10413 Michigan Avė. S. Dilis, rašt.

SLA 63 KUOPOS NĄRIŲ mėne
sinis ir nepaprastas, susirinkimas 
įvyks gegužės 2 d., Tuley Park sve
tainėje, 90th St. ir Lawrence Avė. 
Centras nepripažino vieno musų 
delegato į SLA Seimą, todėl reiks 
rinkti kitą.

Kuopos rašt. A. Laurutanas.
MORNING STAR KLUBO narių 

mėnesinis susirinkimas įvyks gegu
žės 2 d- 8 vai. vak., Grigaičio svet. 
380p West Armitage Avė. Yra 
svarbių reikalų aptarti.

—Mike Chepul, rašt.
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KLUBO narių mėn. 
susirinkimas įvyks penktad., gegu
žės 3 d., 7:30 vai. vak. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted st. Susirinkimas labai svar
bus, prašome atsilankyti.

—S. Kunevičius, rašt,

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

Pasisekė Vakaras
Dainos Mylėtojų Choras sa

vo parengimu pilnai patenkin
tas. Tas duoda joms drąsos 
darbuotis tolinus, surengti ge
rą išvažiavimą, nes jau paren
gimų sezonas baigiasi.

SLA Banketas
Aštuonioliktą šio mėnesio 

Joe Šemeto svetainėje, 1500 S. 
4th avė., SLA 301 'kuopos pa
rengimas. Rengimo komisija 
darbuojasi — penkios mote
rys. O patyrimas rodo, kad 
kur moterys darbuojasi, tai

Į CLASSIFIED APS.

HELP VVANTED—FEMALE

REIKALINGA LAUNDREI skal
bėjų, presų operatorkų ant nešioja
mų drabužių. Nuolatinis aarbas. 
3J39 Clybourn Avė.

REIKALINGA VEITERKA. 944 
West 37th Place.

DYKAI KAMBARYS MERGI
NAI, Rooming House, tik reikia 
penktadieniais pakloti lovas, kitom 
dienom, ar vakarais, po keletą va
landų pabūti prie telefono, kam 
reikalingas šaukite landlord, Hay- 
market 0571.

REIKALINGA MERGINA; nėra 
vaikų, nėra skalbimo, lengvas vi
rimas, 3 kambariai. North Sidėje, 
gali išeiti. Mr. Mizock, Randolph 
9380. *

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

JAUNAS VAIKINAS ieško darbo 
į bučęrnę. Patyręs, šaukti Com- 
modore 2481.

REAL ESTATE FOR SALE
- Namai-žemė Pardavimui

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 

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

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
BARGENUS

Po 6 flatus namai nuo $5250 iki 
$6000.00. Po 2 flatus nuo $3000. iki 
$3500.00. A. C. ERICKSON. State 
3800.

Nauji Kambariai
K. Andrijauskas, 1112 South 

49th avė., iš savo senos biznio 
vietos pataisė gyvenamus kam
barius. Atrodo viskas pirmos

EDVVARDAS BLŲMAS, 
gyv. 3233 S. Green St.

Tel. Viotory» 6522 i ;
Persiskyrė,su šiuo,, pasaulių, 

bal. 30 d., 9:30 vai. ryto. 1940 
m. sulaukęs pusės amž. gimęs 
Kauno apskr., Ramygalos par. 
Ėriškių kaime. Amerikoj iš
gyveno 38 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Butkai- 
tę, dukterį Heleną ir žentą 
Vladislovą Mažiorką, 2 sūnūs: 
Raymond ir marčią Stanisla
vą ir Albina, seserį Veroniką 
Mason, švogerį Justiną ir 
švogerką Heleną Butkus; gi
minaičius Albiną ir Petrą Ma- 
tiejunus ir kitus gimines ir 
draugus.

Priklausė prie Jaunų Liet. 
Taut. Klubo, L. D. S. 53 kp., 
Liet Teatr. Dr-stės Rūta Nr. 1

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips kopi. 3307 Lituanica 
Avė. Laidotuvės įvyks šešta
dienį, gegužės 4 d., 1 vai. po
piet. Iš kopi, bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Edvardo Blumo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečrajpi da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Moteris, Duktė, Sunai, žentai 

ir švogeriai.
Laid. Direkt. Ant. M. Phil

lips, Tel. YARDS 4908.

čia. Jos suėjo ir nutarė turėti 
šaunų parengimą, banketą—■ 
vadinasi, alkanus papenėti. O 
sočiai pasivalgius reikia išsi
gerti, pasišokti ir pasą linksiu i ui
ti. Viskas bus tik už 50c įžan
gos.

Nežiūrint brangumo maisto, 
komisija mano išsiversti ir 
dar pelno padaryti, o pelnas 
kaip tik ir reikalinga ( seimo 
delegatams. Jų yra keturi. 
Nors ir menkos išlaidos, vie-r 
nok susidaro ir tą turi panešti 
kuopos nariai. Seimas tai 
skvarbiausi Susivienijamo su
eiga. Turėtų siųsti delegatus 
kiekviena kuopa, bet dėl sto
kos lėšų didyuma kuopų at
stovybės neturi. Seimai laiko
mi kas du metai po įvairias 
didesnes kolonijas. Didžiuma 
delegatų sudaro tos apylinkės

šis seimas bus gausus dele
gatais, visiems lengva atva
žiuoti Chicagon. O čia ir pra
gyvenimas nebrangus.

x Na, net aš nuėjau per toli, 
čia reikalas <U)1 kuopos narių. 
Visi renkitės prie savo iškil
mių 18 dieną gegužės šemeto 
svetainėje. Iš anksto užsisaky-

PAVYZDINGOS
VESTUVĖS

Balandžio 27 d., įvyko gra
žios vestuvės .jaunuolio John 
Davis, 5648 So. Bishop St., ir 
p-lės Salomėjos Markvainiut.es 
nuo 60 Lafayette Avė. Šliubą 
ėmė šv. Kryžiaus bažnyčioj, 
paveikslus — P. Conrad Photo 
studijoj, 420 W. 63rd St., o 
vestuvių pokilis įvyko 69th ir 
Emerald Avė., Viking Temple 
svet. Pajaunių buvo 6 poros.

Kadangi jaunųjų tėvai yra 
geri gaspadoriai, tai ir vestu
ves iškėlė tikrai šaunias. Ka
zimieras ir Ona Davisai parū
pino gėrimus, Antanas ir Sa
lomėja Markvėnai parūpino 
valgius. Pats įvykio kaltinin
kas, jaunasis John Davis, pa
samdė svetainę ir muzikantus.

Giminių, draugų, svečių bu
vo virš. pusantro šimto. Ketu
rios gaspadines . uir'J jaunosios 
m'amytė su kelioms Vdįterkoms 
dirbo sušilę kol tokią skaitlin
gą “šeimyną” aptarnavo;

Laike vakarienės buvo trum
pas programas. Vestuvėms pri
tinkančias kalbas sakė sekan
ti: Antanas česna, Povilas An- 
lonionis, Jonas Markvčnas, Pra-*- 
nas Venckus, Kazis, Ona Da
visai, ^ntanas, Salomėja Mark
vėnai, Jonas, Salomėja Davi
sai.

Jaunųjų tėvai bei patys jau
navedžiai daugiausiai išreiškė 
širdingą padėką giminėms ir 
svečiams už skaitlingą atsilan
kymą.

Kazimieras Davis ir jo sū
nūs Jonas, kartu 
tais, pagrojo po 
koncertina.

Kadangi tėvas
visai yra patys muzikantai, tai 
ir vestuvėms parinkę profesi- 
jonalus muzikantus. Jonas Žu
kas, koncertiną, John Phillips 
“drums”, Horace Reksnis tri
mitą, Juozas Grushas, korne
tą, Arthur Grushas, saksafo- 
ną.

Malonu pažymėti, kad K. 
Davis pusėtinai pasveikęs, bet 
dirbti daktaras dar neleidžia. 
Gaila, kad Ona Davis vis nepa- 
sveiksta! Tik džiaugiasi žmo
nelė, kad josios “dalis” eina 
geryn ir kad savo gyvenime 
praleidusi d11 didžiausius įspū
džius, viena kaip prieš 26 
tus pati ištekėjusi, antra, 
sūnūs Jonas apsivedė.

Išvyko Nęw Yorfcan
Jonas ir Salomė Davisai,

daus mėnesį-, praleisti išvažiavo 
New Yorkan. Pasiėmė tėvo 
tomobilį ir išdūmė. Gerai 
rint ^erą tėvą, ,bet nevisi te 
vai išgali!

Prie pabaigos, tariu ačiū
siems vestuvių dalyviams jau
niesiems, kaip ir jų tėvams, 
ir toms darbščioms bitelėms— 
gaspadinėms ir veiterkoms, 
ypač Kazimierai Davisiutei — 
Juraška ir

LąVerne Kuhlman, 2'3
Vivian D-ocko, 21

E.dward Swydlikiewįcz, 
su Jennie Estka, 24

Frank Byhnalek, 24, su Irene
Rudaitis, 24

Reikalauja
Perskirų

beth Skika
nuo

SU

Gavo
Perskiras

Benjamin Beck nuo Magda
lena Beck

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Visi Važiuojam 
Į Sunset Parko 
“Grand Opęning”!

su mųzikan- 
kelis šokius

ir sūnūs Da-

----- 1 1500 NAUJŲ 
■. KAURŲ

500 NEATSIIMTŲ
KAINOS Sumažintos 00% 

Numuštos iki V4
DIDELIŲ KAURŲBARGENAI

Nratsilmta 6x0, 8x10, 9x12, 9x10,11x10 
Vertė nuo $6 Ik! $60. Dabar $3 Iki $29 
Nauji 6x9, 8x10. 9x12, 12x18, 10^x16 
Vertė $20 iki $80. Dabar $10 iki $42 

ir aakšč.
15 9x12 tikru orlentallu, 00 kitokiu 

Mleros 2x4 Iki 11x18, 40% nuolaidos 
lOOO jardu karpetu po 60c jard ir aukšd.

CHECKER CLEANERS 
sandeliai

6208-16 S. RAC1NE—Dienomis, 3 vakarus

RVGS

i Al rriii i A Siunčiam Gėles flVr K IX TeleStamu į LU ■ Ll l\l O Visas Pasaulio 
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

- ir Pagrabams
3316 So. Ilalsted Street

Tel. YARDS 7308

II R H £ Gėjės MylintiemsU U A Vestuvėms, Bau-
I II D Mkietams, Laidotu- UIIWrivėms, Papuoši- 

GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

MARTHA MARTINKIENĖ, 
po tėvais Oakmonaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
bąland.. 30 d., 8:15 vai, ryto, 
1940 m., sulaukus 40 m, amž., 
gimus Jurbarko mieste, Ra
seinių apskr.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nųlįudime 

sūnų Edmundąt 3 seseris Oną 
Paliulienę, švogerį Benediktą, 
Domicėlę Tatarienę, švogerį 
Mykolą ir jų šeimyną, Fran- 
ces Strang ir švogerį Wilj4am ir 
jų šeimyną ir švogerką Mary 
Stanspn ir jų š/Ai-nyną ir 
švogerį Justiną Vilųtį ir jų 
šeimyną, ,2 pusseseres: Anną 
ir Berthą ir pusbrolį Antaną 
Šidlinskius.

Kūnas pašarvotas 1646 W. 
46 th St. Laidotuvės įvyks 
penktad., gegužės 3 d. 9 vai. 
ryto iš kopi. į Šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos parųaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

• Visi a. a. Marthos Martin- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs. Seserys, Švogeriai, 

švogerkos ir Pusbrolis
Laid. Direkt. I. J. Zolp, tel. 

yARDS 0781.
(■MnHBBaBKaMBMI

šį sekmadienį, gegužės 5 d., 
vįsi Chicagos l^tuviai traukia 
j Sunset ParM atidaryti naują 
piknikų sezonąb u

Sunset Parkas šiemet dai 
gražesnis ir jaukesnis negu k v 
tais melais. Visi jo įrengimai 
padidinti, patobulinti. Kaip ir 
kitais metais, atvažiavę į Grand 
Opening šį sekmad enj, turėsi
te progos smagiai laiką pra
leisti, pasisvečiuoti, pasišokti, 
pakvėpuoti tyru oru, pasigro
žėti gamtos grožybėmis, o dar 
ir gauti visą <įilę išlaimėjimų, 
tarp kurių bus.iO savaičių par
šiukas, 10 svarų lašinių, dide.- 
lis, 10 svarų suris, 1.1,

Seniems ir jauniems gros 
Petro Pikturnos ^orkestrą. Nie
ko nereikės mokėti už įėjimą 
ar už laimėjimo tikietus. Ku
rie dar negavote, gausite at
važiavę į pikniką. Pasimatysi
me šį sekmadienį, Sunset Par
ke! ‘ — XX

Prie Bridgeporto 
Išgėdino Keturių 
Metų Mergaitę

nie
kad

me-

au-
tu-

vi

Helenai Juraška.
žemaičio Simus.

44-

valandas jos ieškojo, 
ją gulinčią ant 

kelių blokų nuo

Deaeoness ligo-

leško Kaltininko
Užyakar po pietų, netoli 

los ir Wallące, iš namų dingo 
4 metų mergaitė. Pastebėjusi, 
kad dukters nematyti, motina 
ir būrys apylinkės vaikų per 
kelias
Galiaų surado 
šaligatvio, už 
namų.

Evangelical
ninėj pasirodė, kad ji buvo iš
gėdinta ir skaudžiai sužeista. 
Mergaitė pasakoja, kad koks 
tai “vyras ją nusivedė pas sa
ve namo.”

Policija žiauraus kaltininko 
iešįcę, bet mergąitė tiek išgąsi- 
č'o apimta, kad negali pasaky
ti, kaip tas vyriškis atrodė.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS; Frank Bist

ras—Pirm., 4548 So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grushas—Nut. rast., 3549 S. Hal- 
sted st.; Constaritas Janushaus- 
kas—Kasierius, 3461 S. Morgan 
st.; Petras Marozas—Fin. rast., 
1649 So. Harding st.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.; Jonas Rakauskas — 
Beno Lyderis-pirm. Band .prakti
kos yra kas antradienio vakarą 
8 vai. Shemętt svet., 3336 Litua
nica avė. Chicago, III.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union AVe.; P. Killis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
lakis—Fin. rašt., 3842 So. Union 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. rašt., 
4539 So. Whipple St.; J. Mali- 

, nauskas—Iždo glob., 6551 South 
California Avė.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas, 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald Avė.; Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—Ligonių prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį; 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 Sp. 
Halsied St.’ 'Priimami vyrai ir 
moterys nuo 18 iki 45 metų.

MORNING STAR KLUBO VALDY
BA 1940 METAMS: Pirm.—Anta

nas Shimkus, 2851, Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike Chepul, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rašt.—Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum- 
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld
ing 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas —r Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALP. 
KLUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, £857 So. Emerald Avė.; J. 
Stul—rVice-pirm., 2453 W. 45th 
Place; Helen Chapas—Prot. rašt., 
4403 jSo. Albany Avė.; F., A. Žu
kas—Fin. rašt., 4301 Archer Avė.; 
J. Skeberdytė—Kontr. rašt., 3215 

64th PI.; N. Viršilienė — Iž
do glęb., 3435 So. Wallace St.; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
—^kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMAS 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
VALDYBĄ 1940 METĄMS: Pirm.

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Hąlsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagėnas, 7132 So. Rącįne Avė.; 
Nut. rašt. —Walter Pankauskas, 
549 West 18th St.; Kasierius — 
Mikas Bankevičius, 028 W. 18th 
St.; Fin. rašt.—Peter Viršila, 3435 
So. Wallace St.; Kontr. rašt. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Kikas, 644 W. ISth St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juoząs Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

D. Ų. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1940 METAMS: T. Ja

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė:, Chicago; 
P, Killis—Nut. rast., 3347 South 
Lituanica Ąve., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23jrd Pi., Cicero. Ui.; A- Buzins- 
kas—Koųtr. rašt., .3347 So. Litu-

PATYRUSIOS MERGINOS prie 
namų darbo, ant vietos gyventi, 
nėra skalbimo, 3 suaugę šeimynoje 
$7.00 savaitei. Tel. CANAL 3286.

MERGINA ABELNAM namų 
darbui, nuosavas kambarys. Vienas 
kūdikis, 2931 N. Marmora Avė. 
Berkshire 9161.

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI 2 KAMBARIAI su ar 
be valgio, garažas, 4455 S. Talman 
Avenue.

DIDELĖ KRAUTUVĖ, 1 flatas, 
5627 W. Madison St., gera vieta ta
vernai ar kitokiam bizniui, šaukti 
Keystone 5286.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

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

BUSINESS—TO RENT 
•Bizniai Rendai

RENDON TAVERNAS. Gerai iš- 
dibta vieta — Savininkas turi kitą 
darbą. Gerai įrengta. 535 West 37 
Street.

ANT PARDAVIMO 8 kambarių 
medinis namas, plytų ir akmenų 
fundamentas, Cementuotas beis-f 
mentas, laundrė, karštu vandeniu 
šildomas. Savininkas 6714 South 
Green St. Tel. Normai 2819.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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 3ist 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.

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

L. RUTKAUSKIENĖ.

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

PRIVERSTAS PARDUOTI ei
nantį road house biznį. Priežastis 
—liga. Modernas įrengimas, 1^ 
akro žemės, nedidelis piknikams 
daržas, prie didelio vieškelio. Gal
voja apie mažą mainą arba ren- 
duos atsakančiam asmeniui. 4 blo
kai vakaruos nuo Manheim Road, 
prie Lake gat. Melrose Park, III., 
savininkas C. F. Thierbach.

LUNCH — TAVERN pilnai įren
gtas, daug metų vienoj vietoj, pigi 
renda su flatu. Proga paimti pi
giai. 4949 So. Halsted St.

PARDAVIMUI PIGIAI TAVER
NAS, arti dirbtuvių ir trafiko. Sa
vininkė nupirko biznį Willow 
Springs. 3440 So. Morgan Street, 
Tel. YARDS 0699.

anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chięa- 
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 666 
W. 35th St.; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į Ch. Liet. Community
Cęnter. Susirinkimai įvyksta kas 
mėnesio trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street., 7:30 vai. vakaro.

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

kas; J. Vajšvila—vice pirm.; J. 
Tarvidas—rėk. sekr.; J. Noreika 
—fin. sekret.; kasos globėjai—D. 
Petrol ir J. Noreika; maršalka— 
J. Czesna; John Gura—kasierius.

.MARQUETTE PARKE IR 
APYLINKĖJE

Ką tik gauti iš forcloserių ir ban
kų apie 180 namų, visokio didu
mo, nuo 18 šimtų iki 65 tūks
tančių. Duokite pasiūlymą:

Mūrinis bungalow 6832 So. Map- 
lewood Avė.

2 flatų 4008 So. Maplewood Avė.
2041 W. 63rd St. mūrinis namas, 

tavernas, biznis ir 2 pagyvenimai.
Kas ką turite mainyti, norite pi

giai pirkti arba parduoti namus, 
farmas, lotus, biznius kreipkitės 
pas

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avenue

Tel. Republįc 3713. Vakarais 
Prospect 0176.

KAD SŲSETLINTI PALIKIMĄ 
parduosiu 4 flatų medinį namą su 
cementuotu beismontu, gera apie- 
linkė, viskas išrenduota, 2 karų 
mūrinis garažas. $3750.00.

2 flatų mūrinis, 2 karų garažas. 
$5250.00. Aukšto ir pusės, medinis 
cemento beismentas, 2 karų gara
žas. $3250. HENSMĄNN, 5443 So. 
Halsted St. Boulevard 3300.

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardaviinui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi
cago, Ilį. Phone Republic 6051.

MOVING AND EXPRESSING

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

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

Tel. OAK LAWN 193-^LL 
STANLEY GAVCŲS 

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 1 
bušelis 25c—5 bušeliai $1.00—15 
bušelių $2,50. Kreipkitės dėl kainų^ 
dėl didesnių kiekių. Iškraustome 
nebrangia kaina. Anglys tiesiai iš 
kasyklų. 110 SOUTH RIDGELAND 
AVE., WORTH, ILL.

JUODŽEMIS MAIŠYTAS su hu- 
mus ir Peat Moss — įtręšta^—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

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PIRMIEJI MORGIČIAI • Parsi
duoda ant tikrai saugios nuoasvy- 
bės. $1000 iki $5,000, 5% iki 6% 
palūkanų. Tel. CENTRAL 5225.

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FJSDERĄL SAVINGS & LOAN 

ASSOCIAT1ON OF CHICAGO 
2202 W, Cermak Road 

CANAL 8887
gEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

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

Markvainiut.es
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Pieno Išvežiotojai 
Skelbia, Kad Įveikė

Užmušė 12 Žmonių, 
Oras Keistus

Šį Sekmadienį 
Onos Skeveriutės 
Koncertas

AUTOMOBILIŲ Vakarėlis Naujam 
Advokatui

VAKAR CHICAGOJE

Vakar ir užvakar automobi- 
žmones

Mažesnės Firmos Sutiko Pasi
rašyti Kontraktus

Užvakar atrodė, kad Chica- 
gos pieno išvežiotojai ir pie
ninių savininkai susitars dėl 
naujos sutarties. Bet taip ne
buvo, ir vakar, tuojau po vi
durnakčio, unija paskelbė 
streiką. Tuojau buvo sustab
dytas visas pieno pristotilieji
mas kaip į namus, taip ir į 
krautuves. Pieną galėjo gauti 
tiktai ligoninės ir šeimos, kur 
vra maži vaikai.

Sniegas, Vėtros Chicagoj 
Apylinkėj.

ir

oras Chicagoj, apylinkėj 'ir gre-

Prieš Algų Kapojimą.
Punktas dėl kurio derybos 

tarp unijos ir pieninių pakri
ko buvo pastarųjų užsispyri
mų nukirsti išvežiolojams al
gas $12. Vietoj $18- 
siulo $30 ir komisus 
misais, skirtumas 
tik $12). Išvežiotojai 
susirinkime tokį pieninių pa
siūlymą griežtai ir vienbalsiai 
atmetė.

Vakar po pietų, streikui tik 
įsisiūbavus, unija paskelbė, 
kad keliolika mažų pieno fir
mų su unijos pasipriešinimu 
algų kapojimui sutiko, ir pasi
rašė sutartis, palikdamos pir
mesnę algą. Tos pieninės dar 
vakar pradėjo pristatinėti pie
ną. Tam buvo keli motyvai, 
tarp jų mažųjų pieninių noras 
paveržti biznį nuo didesniųjų 
pieninių, su kuriomis norma
lėse sąlygose ‘‘mažosioms” la
bai slinku konkuruoti.•f
Borden ir Boivman Laikosi.

Pasiremdama mažųjų pieni
nių pozicija unija vakar pa
skelbę, kad “streiką laimėjo”. 
Bet .horden ir Bowman, dvi 
didžiausios pieninės, į spaudą 
einant sutartis dar nebuvo pa- 
siraši uosius.

Pieno kaina paliks Chicagoj 
ta pati: Krautuvėms pristato
mas pienas kainuos 8’b centu, 
o pristatomas į namus — 13c. 
kvorta.

Suirutės, muštynių dėl strei
ko beveik nebuvo. Prie pieni
nių, gatvėse ir prie unijos ro
jines, buvo palyginamai ra
mu. Maža suįrutė teįvyko prie 
Douglas Dairy Company, ad
resu 2254 South Troy Street.

Nežiūrint streiko beveik vi
sose krautuvėse pieno vakar 
buvo galima gauti. Jo netruk/; 
turbūt ir šiandien.

pičninės

pasidaro 
viešame

stus ir kruvinus šposus krėsti
Chieagon jis vakar atnešė 

tirštą, šlapią sniegą, kuris dri-l 
bo iš niūriai apsiniaukusio 
dangaus per visą dieną. Kitur 
užėjo smarkios vėtros. Jos.nui 
šlavė dalį Illinois valstijos, 
Missouri ir Arkansas, o East 
Texase prakiuro debesis ir tą 
dalį krašto beveik patvindė. 
Ten audra taipgi užmušė 12 
žmonių, šimtus sužeidė ir pa
darė šimtus tūkstančių dolerių 
nuostolio. ' <

Nukentėjo Illinois Miestai.
Labai daug nukentėjo Cairo 

ir Marion miestai Illinois vals
tijoje, o keli maži miesteliai 
Missouri valstijoj buvo beveik

Dainuos Kimball Saloje

Onuks” Skeveriutė

<<
.•»&

liai ' užmušė sekamus 
Chicagoj ir apylinkėj:

Andrew Johnson, 
3718 Wabansia avenue;

Anton W. Peterson, 60, 6018 
Bishop streel; .

Nežinomą, ap’c 55 metų vy
rą. Jis žuvo prie R’chmond ir 
Division gatvių kampo.

O Prie LeMoynė ir Elstca 
avenue, 70 mylių greitumu va
žiuojant s automobilis užmušė 
7 metų mergaitę Julia Halmo, 
nu*o 1516 Elston avenue. Vai
ruotojas, 23 metų Edvvin Gru- 
decki, nuo 1109 N. Hermitage 
avenue buvo suimtas ir yra 
kaltinamas antros kategorijos 
žmogžudyste.

60, nuo

• Amerikos Restorantinin- 
kų Sąjunga skelbia, kad ryti
nėse valstijose mėgiamiausias 
kąsnis yra “hot dog”, “karštas 
šuniukas”, o vidurvakarinėse 
valstijose, kaip Illinois ir Wis- 
consin, “šuniukus” populiarumu 
pralenkia “hamburgeriai”. Ra
šančiam patinka abu.

© Chicagos Presbyterian li
gonine skelbia, kad per perei
tus metus perleido 42,081 ligo
nis, ir gimė 842 kudjkiai.
239 ligonys buvo gydomi 
mokamai, 6,234 mokėjo tik

2,- 
ne- 
da-

Legislatura Tyrinės 
Valstijos Finansus

S pecialės Sesi jos * Darbai
Legislaturos atstovų butas 

ruošiasi padaryti 
valstijos finansų

šį sekmadienį p-lė Ono Skez- 
veriutė duos savo pirmą kon
certą. Mes visi ją papratę va
dinti ‘Onuku”. šiame savo 
koncerte p-lė O. Skeveriutė

Amerika
Ant Ratų

nušluoti nuo žemes paviršiaus, nebus viena. Jai pora gerų pia, 
Jeigu Chicagos oro pranašas nisčių, kurių duetai ant dviejų

gerai spėja, tai šiandien Chi
cagoj e bus vėsu, bet giedra. 
Vakar temperatūra siekė vidu-

Ragina 1939 Taksus 
Mokėti “Po 
Protestu”

pianų, žavės geriausius 
kos žinovus ir mėgėjus.

I Taigi vienas už visus, 
už vieną! Onukas gelbsti 

| ir mus pareiga pagelbėt ją. Vi
si “Pirmyn”, Vyrų ir kitų cho
rų nariai, jų šeimos1 bei drau
gai dalyvaukim.

Onuko koncerto bilietus ga-

skaičiaus. Per balandžio mėne
sių leidimus vedyboms išsiėmė 
3,176 poros. Pernai per balan
dį tokių leidimų apskritis iš
davė 2,839.

g Keturi ginkluoti piktada
riai vakar užpuolė American 
Furniture Mart raštinę, adresu 
666 Lake Shore Drive, ir pa
sigrobė $2,800 nuo šešių ka
steriu, dirbančių viduj. Jie iš
bėgo iš namo, šaukdami, “Gais
ras”, “Gaisras”, ir tuo budu 
sumaišė praeivius, kurie kitaip 
gal butų bandę juos suimti. 
Visi keturi įsėdo į laukiantį au
tomobilį ir nuvažiavo.

• Du Ashland avenue gat- 
vekariai, vienas važiuojantis į 
šiaurę, kitas į pietus, susikū
lė su sunkiu miestui priklau
sančiu troku. Gatvekarių kelei
viai buvo sukrėsti, bet išliko 
nesužeisti. Gi trys troke buvę 
žmonės buvo lengvai sužeisti. 
Reikėjo ugniagesių juos iš tro- 
ko laužo išimti. Jie yra Ray- 
mond Tracey, 3500 W. Huron; 
Sam Settipane, 4£'06 N. Kil- 
patrick avenue, ir John Kalal, 
3418 W. Cermak. Trofikas 
vo suparaližuotas per 45 
nutes.

Kriminalio teisme džiurė 
nubaudė 1-14 metų kalėjimu 
du chicagiečius, Joseph Kcpke 
ir Harry Hlavacek už sumuši
mą bučerio Czeslawo Mikolay- 
czyk, 2227 S. Springfield avė. 
Jie yra bučerių unijos agentai 
ir norėjo priversti sumuštąjį 
prisidėti prie unijos.

• Už vogimą laiškų iš paš
to dėžučių policija suėmė tris 
jaunuolius: 16 metų Stanley 
Czarnik, 1500 West Walton st., 
Fred Hoppe, 15, 1077 N. Her- 
mitage avenue ir 18 melų 
Ghrist Zalewski, 1440 W. Chi- 
cago avenue. J e daugiausia 
vogė W.P.A. ir pensijų čekius, 
siunčiamus bedarbiams ir sene
liams.

Whitney (Vytautas) Tarutis
Lietuvių Auditorijoj, 3133 

S. Halsted St., ateinantį sek
madienį, gegužės 5tą dieną, 
5tą vai. po piet, Chicagos ir 
apyl nkės lietuviai turės progą 
susipažinti su gabiu, tik ką bai
gusiu advokatūros mokslą jau
nuoliu, kuris per keletą metų 
pasižymėjo kaipo pirmaeilis lo
šėjas ir džiugino visuomenę to
kiose operetėse kaip “Valkata 
Karalius”, “Student 
“Perikola”, “Laima”

Šis jaunuolis turėjo palinki
mą darbuotis su visoms lietu
vių draugijomis ir chorais, ba 
to ir “radio bangomis”. Jis pa
garsėjo, ir visi lietuviai, kad 
ir nebuvo jį sutikę, pažino ir 
pažįsta iš matymo.

Dabar tas pats jaunuolis no
ri ateinantį sekmadienį sutik
ti visuomenę, pasisveikinti, pa~ 

, ir ypat škai susipa
žinti su visais lietuviais ne ant 

skaisčių žiburių,

Pas a ieji p:nki rtie ai — auto
mobilių rrogr.so me ai

Jungt. Vai ;t. tai automobilių 
kraštas. Iki balandžio mėnesio 

° v,sl užregistruota dvidešimts š ši 
mums mpionaį keleivinių automobi

lių. Apytikriai skaičiuoja t? 
apie šešioliką milionų, t. y. d.i 
trečdaliai yra padaryti pasta
rųjų penkerių metų laikotarpy
je. Toliau, yra daug daug’au

inuzi- bu- 
mi-

Prince”, 
ir t.t.

lite gauti pas Vyrų choro ras- negu trečdalis vartojamų auto- 
; liniuką D. Millerį, ir Naujie- mobilių yra vienerių iki troje- 
nose”. Koncertas įvyks Kimball 
Hali, 306 So. Wabash 
P-lė O. Skeveriutė turi 
draugų ir nujautimas 
kad Kimball Hali bus perma- 
ža jos koncertui. Pradžio 8:15 
v. v. —Mėgėjas

išleido pareiškimą Gili
namų savininkams, ku- 
ragina juos mokėti 1939 
taksus (jų pirma dalis į 

Čia Reikės Skubėti 
| Abudu Piknikus 
Apsukti

Sako, Kai Kurios Miesto Pa
jamos Nele galėsi

Chicago Real Estale Board 
vakar 
c a gos 
riame 
metų
pribręsta birž. 1) po protestu.

Taryba paaiškina savo po
zicija tuomi, kad kai kurios 
miesto ir apskričio numatytos 
ir į taksų sąskaitas įtrauktos 
pajamos yra nelegales.

Kaip ir praeityj, taip ir šį 
kartą bus užvesta' protesto by
la prieš tas pajamas, ir jeigu 
teisme bus laimėta, tai tie na
mų savininkai, kurie mokėjo 
po protestu, dalį taksų atgaus.

Praeityje kai kurių metų 
mokesčius teismas paskelbė 
nelegaliais ir savininkai šiek- 
tiek pinigų 

Lietuviai
atgavo.
Realestatininkai

Patars.
apie lai kaip mo

kėti po protestu galima gauti 
bene visose lietuviškose real- 
estate raštinėse.

Nubaudė Už Netei
singas Svarstykles

Už vartojimą nenureguliuotų
nuodugnų svarstyklių po $25 pabaudos 

tyrinėjimą, miesto teismui turėjo užsimq- 
Kreips ypatingą dėmesį į vai-, keti du biznieriai, John Gio- 
dininkų skaičius, jų darbuotę metti, 3040 East 92nd strcet, ir 
ir naudojimą pinigų “politi- Burger’s Market, 2302 Belmont. 
niams reikalams.” $100 pabaudą taipgi turi už-

šiaip prie konkrečių darbų simokėti North Side Ice and 
specialė legislaturos sesija, su- Coal Company, 1233 N. Wclls 
šaukta užvakar, dar nepriėjo. Street.

Iš žagariečių Klubo 
susirinkimo

Avė. 
daug 
sako,

|rių metų senumo. Taigi, auto
mobilių skaičius milžiniškas ir 
todėl galima drąsiai sakyti, kad 
Amerika ant ratų.

Automobilių industrija, žiu-
rint iš inžinieriuos ir automo- sikalbėti,

J^kareg’ų, pa-
įdarė daugiau pręgreso per pa- scenos, prie 

penkis metus, negu'bet prie stalo, prie skanių už- 
autoiųobiĮių istorijos'kandžių bankiete, kurį jam rem 
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Balandžio 28 d. Žagariečių 
Kliubas laikė savo susirinkimų 
Hollywood svetainėje. Narų 
dalyvavo daug. Į kliubą įstojp 
8 nauji nariai, J. Leveikis, B. 
Brazauskienė, J. S. Smilh, D.

storuosius 
per visą 
laikotarpį. Bept' taip kalba 
Buickų PreRylpnis Generalis 
Vedėjas, W. F,t< Hufstader. Ir 
iš tikro. Dabartįniai automob’- 
liai yra grasesnį, patogesni, 
greitesni ir tvirtesni. Dabar su 
aštuonių cilindetių karu galima 
ndvažiuoti 10 mylių to’iau su

M. Mikulis. Dar vieno pavardės: 
nenugirdau. Vienas iš naujų 
narių pareiškė, kad pomirtinės 

kliubą,

iš

Iš

e Policija padarė kratą ark
lių lenktynių lažybų biržoų, 
adresu 1328 West Adams 
ir suėmė tris savininkus, 
du j kratos metu buvo 25 
jentai.

@ Prie Kansas City, Lota- 
wana ežere prigėrė du chica- 
giečiai išvykę atostogoms, Wil- 
liam 
3706

st.

kli-

Gillawer ir jo žmona nuo 
Wayne avenue.

O Tuščiame notai e, ties 357 
W. Division Street, kaimynai 
atradę* kūną nežinomo žmogaus, 
kurio vardas esąs John Smith. 
lis atrodo apie 50-55 metų am
žiaus. Daktarai apskaičiuoja, 
kad kūnas name išbuvo apie 
tris mėnesius laiko.

Mažai Buvo Gegužės 
Pirmos Eisenos

Bet Budo 200 Policistų.

H
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NAUJIENŲ 
Radio Programai

nereikalauja, stoja į 
kad myli žagariečius.

Davė $83 pelno
Komisija išdavė raportą 

parengimo, kuris įvyko kovo 
d. Liuosybčs svet., Cicero,
raporto paaiškėjo, kad tas pa
rengimas iš visų atžvilgių labai 
puikiai nusisekė. Komisija pa
klojo $83 ant stalo ir pasakė, 
kad dar neviskas. Kada visi ti- 
kiethi suplauks, tai dar paklos 
apie $40. Tai jau ištikrųjų ža- 
gariečiams sekasi.

Kita komisija pranešė, kad 
gegužės 26 d. yra paimtas 
Spaičio ' daržas ir yra rengia
mas išvažiavimas. Buvo patė- 
myta komisijai, kad padare 
klaidą paimdama daržą tą die
ną, kada ir “Naujienų” pikni
kas yra rengiamas. Komisija 
aiškinosi, kad ji apie tai nieko 
nežinojusi. Buvo duotas suma
nymas pakeisti į kitą dieną, 
bet po trumpų diskusijų paaiš
kėjo, kad kitai dienai 
galima gauti daržo, tai 
likta taip, kaip yra.

Važiuos į abu
Kadangi tą pačią dieną ir su

sirinkimas pripuola, tai nutar
ta susirinkimo nelaikyti. Visi 
nariai įsitėmykite, kad gegužės 
mėnesį žagariečių Kliubo susi
rinkimo nebus. Visi važiuosime, 
į piknikus. Vieni į “Naujienų”, 
kiti į žagariečių, o kai kurie ir 
į abudu suspės nuvažiuoti. Gal 
ir aš suspėsiu. —žagarietis.

nebus 
ir pa-

gaįėjęs tai padaryti su tokiu 
pat karu prieš dešimts metų. 
Taigi,, pagerinimai dideli, jaii 
nekalbant apie lengvesnį, švel
nesnį važiavimą.
Geresni karai kainuoja mažiau

Šiandien automobiliai, nors 
ir tobulesni už savo pirmtakus, 
yra ir pigesni, — už dolerio 
vertę pirkėjas gauna daug dau
giau. Prie taip didelio vartoto
jų skaičiaus prisidėjo dar ir 
tai, kad šiandien į automobilių 
kokybę žiūrima visai iš kito 
taškaregio. Imkim pavyzdžiui, 
vartotų automobilių vartoji
mą. Jų šiandien vartojama bent 
iki keturių sykių daugiau negu 
naujų. Tai atsitiko todėl, kad 
šiandien dyleriai į rinką nebe
išleidžia vartoto automobilio 
neperžiurėję, nepersi tikrinę kaip 
jis veikia. Jau yra daug tokių 
dylerių, kurie ir garantijas iš
duoda.

Taigi, 
vartotus

firmos garantuodamos 
autompbilius pašalino 
abejones ir padrąsino 

jų pirkimą. Todėl daug kas 
šiandien turi vartotų automo
bilių ir iš tų, kurie jokiu.bildu 
negalėtų turėtį automobilio tik 
dėlto, kad naujo nusipirkti ne
išgali.

’ Bet pastarųjų penkerių me
tų laiku Buick dyleriai, galima 
sakyti, atliko labai didelį dar
bą automobilių istorijoje. Tą 
patvirtina nepaprastas pareika
lavimas Buick vartotų karų, 
kas sakyte sako, kad Buick yra 
geros kokybės automobilis.

(SRelb.)

'kėloimai Naujienose 
fnoda naudą dėlto*

.. (>učios Naujienos 
.a naudingos.

gia visi jo artimieji draugai ir 
geri pažįstami.

Be to, bankiete bus įdomus 
programas, kuriame išgirsime 
pagarsėjusius da’nininkus, ku
rie kartu su Vytautu lošė ir 
dainavo parengimuose. Po ban- 
kieto visi svečiai šoks ir links
minsis iki vėlumos.

Vytautas Tarutis yra užsi
tarnavęs lietuvių paramos. Vi
si'jo draugai tikisi, kad šį sek
madienį, Geg. 5 tą, Chicagos
L‘etuvių Auditorijoj kiekvie
nas ir kiekviena ateis pasvei
kinti, ir asmeniškai 
ti su pasižymėjus.u 
tuviu.

Ištikrųjų,, kurie 
sim, turėsime “good

susipažin- 
jaunu lie-

© Ties 4643 Jackson bulva
ras nežinomi piktadariai atėmė 
$1,900 brangenybėmis ir $12 
pinigais nuo trijų moteriškių: 
Mis. Sylvia Siegel, 16 South 

jLaVergne st., (ji yra žmoną 
Gcldsmith Pickle Company vir- 

jšininko), Mrs. Ruth Gold'stein, 
5000 West Monroe, ir Mrs. 
Auna Mikeli, 18 South LaVer- 
gne Street.

© Valstija skelbia, kad per 
vasario mėnesį Cook apskričiu 
gyventojai sumokėjo $5,516,- 
712.65 “sales” taksais. Iš tos 
sumos apskritis atgavo ap’e 
$3,800,000 pašalpomis bedar
biams.

Komunistų surengtas gegu
žės pirmos eisena nebuvo la
bai įspūdinga. Marino gaj 
1,000 ar šiek tiek daugiau, bet 
daugumą laukiamų dalyvių 
nubaidė vakarykštis sniegas ir 
lietus. Dangus ištikro pasiro
dė labai neprielankus eisenai.

Policijos departamentas bu
vo paskyręs apie 200 policis
tų tvarkai palaikyti, bet jiems 
beveik nebuvo kas daro. Eise
nos obalsis buvo, “Gelbėkiin 
Amerika nuo Karo.” v

atsilankys 
time”.

Kaimynas.

e Chieagon grįžo- “geri lai- 
kai” sprendžiant iš vedybų

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE”

gražaus
*Willow

Daržas 
gražės-

Geg. 5
Atidarymas

Tiesa, Vakar Snigo, 
Bet Piknikai 
Jau Prasideda

Štai, ateinantį sekmadienį, 
gegužio 5 dieną, įvyksta pirmas 
piknikas. Tai bus iškilmingas 
ir gražus atidarymas 
Liberty Daržo, 83 ir 
Springs Road.

Šiais metais Liberty 
kaip atrodo, bus daug
nis ir patogesnis, nes yra pa
daryta dąug gražių ir naudin
gų patobulinimų.

Pastatytas naujas ir didelis 
su visais patogumais “restora
nas”, taipgi žymiai praplatin
ta įvažiavimui kelias, taip, kad 
jau jokio susigrūdimo, nebe
bus 'kad ir didžiuliams pikni
kams.

Taipgi savininkai John Pil
kis ir Dėdė Miliauskas žada pa
vaišinti visus atsilankiusius 
svečius su skaniais pietais ir 
visai veltui. Vadinas piknikau- 
sim, Šoksim, valgysim, o va
žiuodami namo savininkams 
pasakysim ačiū. Jei šitaip, tai 
svečių turėsite daug.

s-

NAUJIENŲ
• PAVASARINIS

PIKNIKAS
—ĮVYKSTA—

Gegužio 26 d
LIBERTY GROVE

DARŽE
WILL0W SPRINGS, ILLINOIS
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