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BRITANIJA KARIAUS IKI GALO - SAKO 
CHURCHILL

Vokiečiai paėmė Dunkirką
LONDONAS, Anglija, birž. 

4. — Premjeras Churchill an
tradienį padare pranešimų par
lamentui apie įvykius Flandri
joje.

Britanijos nuostoliai siekia 
30,000 vyrų — užmuštų, su
žeistų ir dingusių, pareiškė 
Churchill. Britanija pražudė 
1,000 kanuolių. Tai yra sun
kus nuostoliai, kuomet reikia 
siųsti daugiau kariuomenės 
Francuzijon.

Tačiau iš Flandrijos išga
benta 335,000 sąjungininkų ka
rių. Sąjungininkai pralaimėjo 
čia, bet išgelbėjimas 335,000 
kareivių reiškia ir didelį lai
mėjimą.

Kai dėl ateities, tai Britani
ja kariaus toliau. Britai eis iki 
gak). Jie kariaus Francuzijoje, 
jie kar’aus jurose ir vandeny
nuose, jie kariaus vis stiprė
jančiu pasiryžimu ir pasitikė
jimu ore. Jie gins savo salą 
kaip įmanydami. Jie kovos .'pa
jūriuose, jie kovos aerodromuo
se, jie kovos lautaio.se, “gatvėse 
ir kalnuose. . •

Britai niekuomet nepasiduos, 
kalbėjo Churchill. Jis nemano, 
kad vokiečiai gali okupuoti An
gliją. Tačiau, jeigu, blogiausiu 
atveju, ir tai atsitiktų, Brita
nijos laivynas tęs kovą prieš

ITALIJA SKAITOMA KAIP KARIAU
JANTI ŠALIS

LONDONAS, Anglija, birž. 
4. — Nors Italijos oficialus 
stojimas į karą bus veikiausia 
atžymėtas svarbiais kariniais 
veiksmais, bet britai ir fran- 
euzai skaito, kad Italija jau 
dabar kariauja.

Iki šiol sąjungininkai, steng
damiesi neužgauti Italijos, da-'nebeskaito ją neutralia šalimi.

NEPASAKĖ, AR ITALIJA STOS Į KARĄ
ROMA, Italija, birž. 4. — 

Antradienį Italijos ministerių 
kabinetas turėjo posėdį. Jis tę
sėsi 90 minučių.

Tikėtasi, kad posėdis atsa
kys paskutiniuoju laiku nepa
liaujamai keliamus klausimus: 
ar stos Italija į karą? jeigu 
stos, tai kada?

Nepranešama, ar padarė po
sėdis šitais klausimais kokį ta
rimą. Bet pranešama, kad jis 
nutarė daryti karo prisiruoši
mus ne tik pačioje Italijoje, 
bet ir Italijos kolonijose Afri
koje. Nutarta taipgi asignuoti 
daugiau fondų karo laivynui. 

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

Tarpais lietus ir perkūnija 
vėsiau; vidutinio stiprumo ir 
apistipriai pietų vėjai, pasikei- 
čią į šiaurės vėjus; saulė teka 
5:16 v. r., leidžiasi 8:21 v. v.

vokiečius iš kitų imperijos da
lių. Britanija kovos iki nauja
sis pasaulis, su visa savo ga
lybe, nusitars išgelbėti ir iš
vaduoti senąjį pasaulį.

Churchillo kalba padarė di
delį įspūdį j klausytojus. Ji 
skaitoma kaip viena žymiausių 
kalbų visoj Churchillo karje
roj. 

-- X-- X---X--
BERLYNAS, Vokietija, birž. 

4. — Vokietijos karo vadovy
bė antradienį paskelbė paėmu
sį Dunkirką. Per šitą uostą 
sąjungininkai" išgabeno savo 
kariuomenę iš Flandrijos.

Vokiečiai sulaužė sąjunginin
kų paskutinę liniją, kuri ap
saugojo britų ir franeuzų ka
riuomenes išgabenimą, ir įsi
veržė j miestą. Mūšiai dar ėjo 
gatvėse. Sąjungininkai traukė
si atgal iš vieno pastato į ki
tą — vis kovodami. Bet vokie
čiai jau paėmė Dunkirko for
tą ir 40,000 belaisvių. Jiems 
teko daug priešo amunicijos ir 
karo pabūklų, sako nacių pra
nešimai.

----X—• X-- X--
PARYŽIUS, Franctizija, birž. 

4. — Čia paskelbta antradie
nį, kad paskutiniai sąjunginin
kų kareiviai apleido Dunkirką, 
sunaikinę pirma karo reikme- 
nas.

re jai nuolaidų, praleisdavo jos 
laivus lengvai per kontrolės 
punktus ir leisdavo gabenti Ita- 

| lijon tam tikrų reikmenų dau- 
:giau, negu jai reikalinga. Tą 
perviršį vėliau gaudavo Hitle
ris.

Ateity sąjungininkai nuolai
dų italams nebedarysią, nes

Be to, nutarta bausti asmenis 
arba grupes asmenų, kurie lau
žo discipliną pramonėje ir tuo 
būdu trukdo karo reikmenų ga
mybą.

Gaudo “penktosios 
kolonos” narius

LONDONAS, Anglija,, birž.
4. — Canlerbury areštuoti du 
Anglijos fašistai, Manchestere 
nuo 30 iki 40. Vajus prieš fa
šistus tebeina visoj šaly.

Vokiečiai paskandi-
no 18-ką laivų

LONDONAS, Anglija, birž. 
4. Autoritetingas valdžios at
stovas pareiškė, kad vokiečiai 
paskandino 18-ką laivų tą sa
vaitę, kuri pasibaigė gegužės 
26 dieną.

IŠ paskandintų laivų dešimt 
buvo Britanijos — viso 40,913 
tonų, keturi sąjungininkų — 
12,999 tonų ir keturi neutra
lių šalių — 21,313 tonų.

x ' n A f LITE N f I-A CM E

PARYŽIUS, FRAKCIJA- — čia nacių lėktuvai numetė bombas Paryžiuj.
Daugelis civilių buvo užmušti.

Naciai padege 
Narviką

LONDONAS, * Anglija, birž. 
4. —- Pereitą savaitę, sąjungi
ninkai išvijo vokiečius iš Nar- 
viko, šiaurės 'Norvegijos uosto. 
Šią savaitę nacių lėktuvai ata
kavo Narviką ir didžąją jo da- 
į sudegino, sako pranešimai 

gaunami Londone.

Areštavo 200 airių, 
uždraustos organiza

cijos narių
DUBLIN, Airija, birž. 4. — 

Policija suėmė daugiau nei 200 
asmenų, vadinamos republikonų 
armijos narių. Vien mieste 
Cork areštuota 50 nužiūrimų.

Ilgą laiką šitos organizacijos 
(“republikonų armijos”) nariai 
skelbėsi kaip kovotojai už Ai
rijos nepriklausomybę. Bet pa
skutiniuoju laiku vis labiau 
ima aiškėti jų pritarimas Vo
kietijos naciams.

z ........

Atakuos tik karinės 
svarbos punktus 

Vokietijoje
PARYŽIUS, Francuzja, birž. 

4. — Atsakingas valdžios at
stovas pareiškė, kad Francuzi- 
ja skaito vokiečių lėktuvų ata
ką prieš Paryžių pirmadienį 
kaipo ataką prieš karinius punk
tus. Todėl, atsilygindami, fran- 
euzai atakuos tokius punktus 
Vokietijoj, kaip įmones Berly
no apylinkėje, bet ne civilius 
miesto gyventojus.

Mussolinis pašalina 
kariuomenę iš

Romos
, ,-----------

ROMA, Italija, birž. 4. — 
Pranešama, Mussolinis evakuo
ja kariuomenę iš Romos. Ke
tina paskelbti Romą neginkluo
tu miestu ir apsaugoti jį nuo 
lėktuvų atakų.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

PARYŽIUS,’ Francuzija, birž. 
4. — Keršijimas už ataką prieš 
Paryžių prasidėjo, pareiškė an
tradienį Francuzijės karo va
dovybės atstovas. Prancūzai 
atakuos ir’^daugiau Vokietijos 
miestų. (Vokiečių pranešimas 
sako, kad aštuoni . civiliai gy
ventojai užmušti miestely All- 
ach, prie Miuncheno, Viena są
jungininkų bomba pataikė į 
nacių įmonę Bavarijoje.) uVo- 
kietijos lėktuvai padegė kelio
se vietose franeuzų uostą Bor- 
deaux.

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
4. — Dėl atakos prieš Pary
žių Francuzijos gyventojai de
ga kerštu vokiečiams. Pary
žiečiai reiškia viltį, kad sąjun
gininkų lėktuvai atakuos juo 
daugiau Vokietijos miestų.

LONDONAS, Anglija, birž. 
4. — 335,000 sąjungininkų ka
reivių Flandrijoj išgelbėta, pa
reiškė premjeras Churchill an
tradienį. 30,000 vyrų nukentė
jo. Daugiau nei 1,000 visokių 
rųšių laivų vartota sąjunginin
kų kariuomenei iš Flandrijos 
išgabenti.

LONDONAS, Anglija, birž. 
4. — Premjeras Churchill įspė
jo anglus, kad tenka laukti 
atakos taip prieš Londoną, taip 
prieš Paryžių.

LONDONAS, Anglija, birž. 
4. — Didvyriška sąjungininkų 
paskutiniųjų burių Flandrijoje 
kova laimėjo du tikslus: ji pa
dėjo daugiau britų ir franeu
zų išgabenti iš Flandrijos; ji 
davė laiko generolui Weygan
dui perorganizuoti sąjunginin
kų kariuomenę Francuzijoje. 
(Vokietijos pranešimai antra
dienį sako, kad naciai paėmė 
Dunkirką.)

PARYŽIUS, Francuzija, birž. 
4. — 500 lėktuvų, gautų iš 
Amerikos iki mušis dėl Pary
žiaus pasieks viršūnę, gali nu
stumti nacių užpludimą, pareiš
kė Francuzijos atstovas antra
dienį. ( 
. ROMA, Italija,' birž. M. — 
Lažybos Romoje daromos, jo- 
gei Mussolinis nestos į karą 
pirm liepos 1 d.

Užmušė 11 mergai
čių Paryžiaus prie

miesty
PARYŽIUS, Francuzija, birž. 

4. — 11 mergaičių Paryžiaus 
priemiesčio mokykloje užmušė 
nacių bombos, kai Vokietijos 
lėktuvai atakavo Paryžių ir jo 
priemiesčius pirmadienį.

Vokiečiu bombos 
Paryžiuje eksploda- 

vo ir antradienį
PARYŽIUS, Francuzija, birž. 

4. — Pirmadienį vokiečiai nu
metė į Paryžių daugiau nei 
tūkstantį bombų. Kai kurios jų 
eksplodavo tuojau. Bet naciai 
numetė ir tokių bombų, kurios 
eksploduoja pagal nustatytą 
laiką (time bombs). Keletas 
šitokių bombų eksplodavo an
tradieni. 

r

Belgijos karaliaus 
vaikai pasilieka 

Francuzijoje
POITIERS, Francuzija, birž. 

4. — Belgijos atstovas Fran
cuzijoje pareiškė, kad kara
liaus Leopoldo vaikai pasilieka 
Francuzijtoje. Pirmesni prane
šimai skelbė, kad Leopoldo vai
kai perkelti į Portugaliją.

Vokiečių lėktuvai 
atakavo Havre 

uostą
PARYžIUS^Francuz’ja, birž. 

4. — Vokietijos lėktuvai pa
degė keliuose punktuose Fran
cuzijos uostą Havre. Nacių lėk
tuvai atakavo Havre pirmadie
nio vakare ir antradienio ry-

NEW YORK, N. Y., birž. 4. 
— Metropolitan Life Insurance 
kompanijos biuletenis sako, 
kad šiandien vidutinis ameri- 
kieč’o gyvenimo ilgis yra kuone 
63 metai (62.78). Bendrai kas 
metai gyventojų amžius Ame
rikoje pailgėja pusketvirto mė
nesio, sako biuletenis.

STENGĖSI SULAIKYTI MUSSOLINĮ 
NUO KARO

WASHINGTON, D. C., birž. 
4,. — Per paskutines dešimtį 
dienų ėjo Washingtono ir Ro
mos nuomonių apsimainymas. 
Prez. Rooseveltas mėginęs at
kalbėti Mussolinį nuo karo.

Mussolinis galų gale sutikęs

nešokti į karą, jeigu gaus kon
cesijų. Tačiau jo reikalavimai 
pasirodė taip dideli, kad Fran
cuzija atsisakė juos išpildyti. 
Tarp ko kita Mussolinis rei
kalavęs šešių Francuzijos apy
gardų Italijos pasieny, Alpu 
srity — greta kitokių sąlygų.

VĖL DEBATUOJA DARBO SANTYKIŲ 
AKTĄ

WASHINGTON, D. C., birž.
4. — Antradienį vėl iškeltas 
Wagnerio Darbo Santykių Ak
to pakeitimų klausimas. Deba
tus iššaukė atstovai Smith (de
mokratas iš Virginia), Cox (de
mokratas iš Georgia), Rout- 
zohn (republikonas iš Ohio) ir 
Halleck (republikonas iš India
na).

Visi jie yra Darbo Santykių

RUOŠIA ĮSTATYMĄ PRIEŠ NACIUS
WASHINGTON, D. C., birž.

4. — Jungt. Valstijų kongre
sui įteikti du svarbus biliai. 
Vieną jų įteikė senatorius Pitt- 
man senatui, kitą kongresma- 
nas Bloom atstovų rūmams.

Biliai esmėje sako: jeigu Vo*; 
kietija nugalėtų sąjungininkus 
ir užsimanytų gauti britų, fran

Leopoldas paaiškino 
prez. Rooseveltui 
apie pasidavimą

VOKIETIJOS ARMIJOS EI
LĖSE, birž. 4. — John Cudahy, 
Jungt. Valstijų ambasadorius 
Belgijai, atlankė Belgijos ka
ralių Leopoldą pily, kurią jam 
paskyrė gyventi vokiečiai. Leo
poldas, sako Cudahy, asmeniš
ku laišku painformavo prez. 
Rooseveltą apie savo pasidavt- 
mą Hitleriui, išaiškino pasida
vimo priežastis.

Paskutinis Amerikos 
laivas apleido Italiją

GENOA, Italija, birž. 4. — 
Amerikos laivas Harrison, ga
benęs pasažierių kiek tik pa
jėgė sutalpinti, apleido Italijos 
uostą antradienį.

Reiškiama nuomonė, kad 
Harrison esąs “paskutinis” 
Jungt. Valstijų laivas gabenąs 
amerikiečius namo, nes jeigu 
Mussolinis šoks į karą, tai ga
benimas amerikiečių iš Italijos 
laivais bus sulaikytas.

WASHINGTON, D. C., birž. 
4. — Prez. Rooseveltas ir se
natorius Byrnes (iš South Ca- 
rolina) turėjo kartu pereitos 
savaitės galo atostogas. Ry
šium su šituo įvykiu kongre- 
so sluoksniuose kalbama, kad 
prezidentas Rooseveltas nusi
taręs kandidatuoti trečiam ter
minui ir kad jis nėra priešin
gas senatoriaus Byrnes kandi
datūrai į vice-prezidentus.

Bet šitos kalbos yra disku
sijos, o ne oficialus pareiški
mai. Tuo gi tarpu dar vienos 
valstijos, būtent Connecticut, 

jdelegacijon j nacionalinę demo
kratų konvenciją Chicagoje iš
rinkti prez. Roosevelto trečio
jo termino šalininkai.

Akto priešai. Visi nori Aktą 
taip pakeisti, kad jo svarba 
darbininkams dingtų.

Tačiau, nors atstovų rūmai 
ir priimtų Darbo Santykių Ak
to pakeitimus, nuomonė reiš
kiama, kad šitoje sesijoje kon
gresas galutinio nutarimo Dar
bo Akto klausimais nesuspės 
padaryti.

euzų, holanų arba danų kolo
nijas Amerikos kontinento sri
tyse, tai Jungt. Valstijos bus 
priešingos šitokiems užsimoji
mams.

Kongrese,-* atstovų rūmų na
rių“ ir senatorių tarpe, reiškia
si stiprus pritarimas. Pitlmanci 
ir Bloomo biliams.

VĖLESNI PRA
NEŠIMAI

— Jungt. Valstijų valdžia 
paskelbė embargo eksportui 
įvairių įrankių į užsienius.

— Hitleris per radiją pareiš
kė, kad sąjungininkai iki sol 
neteko 1,200,000 kareivių. Vo
kiečiai nušovę ir sunaikinę apie 
2,500 sąjungininkų lėktuvų. 
Vokiečių nuostoliai, užmuštais 
ir sužeistais, iki birželio 1 d. 
buvę 60,000 vyrų.

— Pirmoj vokiečių lėktuvų 
-atakoj prieš Paryžių pirmadie
nį 254 žmonės žuvo ir 652 bu
vo sužeist’’, sako vėlesnieji an
tradienio pranešimai. Antradie
nį sąjungininkų lėktuvai ata
kavo Miuncheno apylinkę Vo
kietijoje, pramoningą Ruhr sri
tį ir Hamburgą. O Vokietijos 
lėktuvai teriojo Ixj Havre uo
stą ir Rhone upės apygardas 
Francuzijoj.

Dunojus patvyno; su
laikyta aliejaus ga

benimas naciams
BUCHAREST, Rumunija, bir- 

želio 4. —r Patvyno Dunojus. 
Upės pakrančiais namai nuneš
ti ir kaimai apsemti. Gabeni
mas upe aliejaus iš Rumuni
jos j Vokietiją sulaikytas.

“Naujienų” Pinigų 
Siuntinio Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.
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Ofisas atidaras kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po
piet

lautaio.se
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Rumunija ant bedugnes krašto
(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA) 

(Tęsinys)
Bet visa tai nei kiek nepalen

gvina Rumunijos padėtį, nes 
vargu rusai atsisakys šiandien 
Besarabijos, kuomet taip begė
diškai užpuolė Suomiją, kurion 
pamatuotų teritorialių reikala
vimų neturėjo. Visai kas kita 
su Rumunija, kurios Besarabi
jos okupacijos rusai niekad ne
pripažino, ir kas svarbiausia, 
ten neras tokio pasipriešinimo, 
kokį rado Suomijoje, nes Ru
munija iš vidaus supuvus ir tai 
panaudos Rusijos imperializ
mas.

19. Rusijos Imperializmas 
Ir Ruminija.

Turkija pradedant devynio
likto amžiaus pradžia visą laiką 
turėjo tik gintis Balkanų pu- 
siausalyje, nes nors Balkanų 
tautos tarp savęs baisiai nesuti
ko ir pešėsi, visgi laikas nuo 
laiko sukildavo ir prieš bendrą 
priešą Turkiją ir tuo naudoda
vosi svetimos valstybės palaiky
damos šiuos sukilimus, nes no-

galutinai pasiliuosavo nuo tur
kų tik 1867 m.

Bet ilgiausia negalėję pasiliuo- 
suoti bulgarai, nes jiems veik 
niekas negalėjo teikti tiesiogi
nės pagalbos, išskiriant pačią 
Rusiją, kuriai kišo koją kitos 
valstybės, kurios bijojo rusų 
prisiartinimo prie Dardanelų.

Bet toki anglai bei prancūzai 
maža tegalėjo veikti Balkanuo
se ir daugiausia galinėjusi dvi 
valstybės, būtent Austro-Vengri
ja ir Rusija. Rusija norėjo ap
žioti visą Juodąją jurą, gi Aus
trija norėjo prasimušti į Adria- 
likos jurą.

1875 m. sukyla turkų paverg
ti, serbų pusbroliai, Hercogovi
nos kalnų gyventojai. Jiems į 
lagalbą ateina serbai, bet juos 
sumuša turkai ir norėdami dar 
atkeršyti už sukilimą, turkų 
jašibuzukai suruošia baisią 
skerdynę Bulgarams, kurie nie
ko bendro neturėjo su sukilimu 
Hercogovinoje. Bet tuo pasinau-

pakenkė rusams ir nieko patys 
nepelnė.

Tiesa, vėliau, 1885 m. Rytine 
Rūmeli ją (nereikia maišyti su 
Rumunija) prisijungė prie liku
sios, nepriklausomos Bulgarijos 
ir dargi XX-tame amžiuje Bul
garijos valdovai — kunigaikš
čiai- pasiskelbė carais, visgi ru
sų įtaka mažėjo ir didėjo vo

Pirmi, kurie pasiliuosavo nuo 
turkų savistoviai, buvo juod- 
kalniečiai (pravoslavai) ir Al
banija, pusiau katalikiška ir pu
siau musulmoniška.

Kuomet Graikijos nepriklau
somybė nuo turkų buvo pa
skelbta 1830 m., tuo pat laiku 
įgijo autonomijų Serbija, kuri

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija~ už 
$2.45 ir aukščiau. Atitaiso • žmo4' 
gui regėjimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

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

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

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

Austrija užima Bosniją ir Her- 
cogoviną, gi rusai eina vaduoti 
brolių bulgarų 1877-78 m. žie
mą perėję per Dunojų. Rusai 
tikėjosi, jog atėjo valanda pa
siekti Dardanelus, bet Dardane
luose pasirodė Anglijos laivy
nas ir rusai turėjo sustoti, pra
dėti taikos derybas, kurios bai
gėsi San Stefano taika, sulig 
Kuria buvo įkurta gan didelė 
Bulgarijos kunigaikštystė su iš
ėjimu į Egejos jurą. Tai butų 
buvęs jau didelis laimėjimas, 
bet rusai buvo priversti atva
žiuoti į Bismarko šaukiamą 
Bei lino kongresą, kuriame rei
kėjo peržimėti iš pamatų Bal-

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

rusai daugiausia neteko, nes iš 
gan didelės Bulgarijos* veik nie
ko neliko, nes ji buvd padalyta 
į tris dalis: pajūris (Makedoni
ja) buvo atiduota Turkijai, pie
tinė dalis buvo paskirta turkų 
globon sutverus taip vadinamą 
Rytinę Rumelios kunigaikštystę, 
kurios vietininku turėjo būti 
krikščionis, bet turkų sultono 
paskirtas ir tik šiaurinė Bulga
rijos dalis buvo paskelbta ne
priklausoma kunigaikštystė.

Šilo rusai niekad negalėjo už
miršti ir dovanoti nė anglams 
nei tuo labiau vokiečiams, ku
rie sušaukė Berlyno kongresą,

Pirmas drąsus mėginimas už
imti Balkanus, nepasisekė ru
sams. Antra proga buvo pasku
tinis Pasaulio karas, bet šį mė
ginimą, apie kurį tiek daug kal
bėjo, pamaišė Rusijos revoliu
cija.

Po pirmos rusų revoliucijos 
(vasario) užsienių reikalų mi- 
nisteris Miiiukovas gan drąsiai 
sakė, jog rusai kariaus iki pa
ims Konstantinopolį, bet bolše
vikai pasinaudoję šiais Miliuko- 
vo žodžiais, įstengė patraukti 
savon pusėn nuvargusius karei
vius ir nuvertė ne tik Miliuko- 
vą, bet ir Kerenskį vadindami 
jį imperialistu, grobuonių ir 1.1, 
bet vos tie patys bolševikai šiek 
tiek atsigavo, pradėjo tą pačią 
smerktina imperialistinę politi
ką ir pirmiausia metė smalsią 
akį į Turkiją užmegzdama su 
ja draugiškiausius ryšius tuo 
norėdama palaikyti anuos prieš 
galimus anglų ar jų draugų mė
ginimus įsitvirtinti Mažojoje A- 
zijoje. Rusai badavo, patys nie
ko neturėjo, bet nesigailėjo mi
lijonų paskolinti turkams.

Šiandien tas vadinamas drau
giškumas parodo aiškiau rusų 
buvusius tikslus, t. y. kad bol
ševikai virto aršesniais Miliuko- 
viškais imperialistais, negu pats 
Miiiukovas, kurį dėl to nuvertė.

Šiandien rusai labai atvirai 
kalba apie Dardanelus ir kaip 
pirmą žingsnį tam pasiekti pra
deda smarkiai flirtuoti su Bul
garijos karaliumi (bolševikai 
su karaliumi!!!), kad anas duo
tų jiems bazes pas save, o už 
tą rusai padės ^u! 
imli iš Rumunijoj

Šita svajonė visai be pamato, 
nes Bulgarija puikiai supranta 
ką toks draugiškumas gali duo
ti, bet bulgarai norėdami atsi
imti Dobručą, gali daug ką pri
žadėti rusams nors vėliau nc- 
išpildys, bet tai Rumunijos ra
mybės nesustiprins, nes kas ją 
bepultų, vienam puolus, ją dras
kys visi.

Rusija butų labai patenkinta. 
■ jei galėtų nuo Rumunijos at-

cą.f

Sales ekstra

kuriam pigiau atseitų parsiduo
tu • ’ y . , < i

Kiek rodo paskutiniai įvykiai, 
rumunai nutarę su nieku nesi- 
dęi’eti ir pasitikėti daugiau San
tarvės valstybėmis, nes jei yž 
šią draugystę ji nukentėtų nuo 
savo kaimynų dabar, negalint 
Santarvei duoti tikros pagalbos, 
karui pasibaigus ir Santarvės 
valstybėms pelnius vis daugiau 
galima tikėtis išsiderėti, negu 
susidėjus su kuo kitu.

Baigiant reikia pasakyti, jog 
Besarabijos rusai negali reika- 
auti remdamiesi ten gyvenan
čiais rusais, nes rusų, tikrų ru
sų Besarabijoje labai mažai, jie 
nesudaro ir ketvirčio gyvento
jų, savo reikalavimą gali remti 
tik kaip ir carai, būtent, kad 
kadaise jiems tas kraštas pri
klausė, nors ir carai jį buvo at
plėšę nuo rumunų. Tokiu budu 
Besarabijon turi daug'au teisių 
patys rumunai,. pęgu rusai, tik 
žinoma, rumunai; turėtų toje 
Besarabijoje šiek , tiek žmoniš
kiau elgtis ir bendrai savo vi
duje padaryti reformų, kad nei 
vienas gyventojas neturėtų 
laukti išganytojų iš svetur, bet 
savomis jėgomis pasitikėdamas 
išsikovotų laisvę ir ją turėtų, 
tuomet joks užsienio priešas 
nebaisus. Bet ’ Rumunijoje to 
šiandien dar nėra, nes ji bajo
riška, bet ne rumuniška, ne 
liaudies, bet giminės valdoma. 
Bet tai neteikia teisių niekam 
ją okupuoti.

20. Linkėti Lenkijos 
Likimą?

. Šiandien galima butų paša-

kyti, jog Lenkijos nepaprastai 
skubus sužlugimas turėjo veik 
tas pačias priežastis, kurios į 
prąžutį veda Rumuniją. Ir dau
gelis rusų agentų užsienyje no
rėdami pateisinti rusų įsikišimą 
į Leykijos-Vokietijos konfliktą, 
vartoja svarbiausiu argumentu 
tai, jog Lenkijos liaudis, pate
kus svetimon vergi j on, nieko 
neprarado, priešingai, kurie pa
kliuvo po rusais, girdi, dar pel
ne, nes pasiliuosavo iš ponų 
vergijos ir todėl nenoriu teik
ti medžiagos busimiems įvy
kiams pateisinti link Rumuni
jos ųš rusų pusės.

Čia yra kertinis akmuo visų 
revoliucinių taktikų ir teorijų 
ir daugeliui tiesiog neišspren
džiamas klausimas, kaip žiūrėti 
į kitos valstybės kišimąsi savon 
valstybei), jei ta valstybė šiek 
tiek savo kišimosi gal pagerinti 
tos tautos narių padėtį.

Klausimas labai aiškus: 
pav. Rumunijos valstietis 
darbininkas turi pageidauti 
sų kišimosi ir okupacijos ar ne? 
Ar mažumos turi reikalauti sau 
atsiskyrimo teisės nuo Rumuni
jos ar ne? Ar turi pasitikėti 
vien savo jėgomis ir priešintis 
svetimai okupacijai?

Šiuo klausimu daug 
nuomonių, dar daugiau 
nutarimų, pakeitimų, to 
mo peržiūrėjimų ir 1.1.

Bet reikia gi pagaliau visų 
pirma nutarti, kuris kelias tei
singas, kad galima butų atrem
ti priešingos nuomonės tvirti
nimus.

• (Bus daugiau)

Mrs. A. K. JARUSZ DR. STRIKOL’IS 
therapy Gydytojas ir Chirurgas 

and MIDWIFE Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
6630 S. Western av. Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

Telefonas: vak. Nedėlioj pagal susitarimą
HEMLOCK 9252 Ofiso TeL: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1936Valandos nuo 10:00 _____
v. r. iki 5 v. popiet^/iJ^t^lDR. C. Z. VEZEL’IS
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sckm. pagal sutartį

SPECIALISTAI

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė 

arti 47 Street 
Telefonas YARDS 2246 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZU BRIČKA S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2808 West 63rd St.

ar
ir

ru-

ku v o 
įvairių 
klausi-

DR. VA1TUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių. įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsilikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

vakaro, trečiadieniais ir sekmadiv 
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

Kreivos aky*

ryto iki 8 v 
sutartį.

akys atitaiso-

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 Ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofl o Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted SL

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

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 seredornis ir subatomis.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
< DIENĄ IR NAKTĮ, i ;

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

T—• koplyčios visose
.I . -LSL C11 Chicagos dalyse

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8 KITATAUČIAI

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos; Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107.

Dr. 0. E. GELBARD
DENTISTAS

Numažintos* Kainos
1724 S. Ashland Avė.

Šiaurvakarinis kampas.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos, nuo 1—3 ir 7—8 

Seredornis ir nedėl. pagal sutart 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
..... iŠ RUSUOS- '
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Rcsidencijos Telefonas

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso -valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakare 
Nedėlioj pagal sutartį.

mažiausia bent visą Dunojaus 
deltą ir tuo prieiti prie Bulga
rijos, bet vargu su šitokiu ver
žimosi italai sutiktų, kurie pa
siliktų ramus, jei rusai imtų tik 
Besarabiją. Maža to rusų toks 
nepaprastas veržimasis butų 
pavojingas taip pat Anglijai ir 
kitoms valstybėms, tų skaičiu
je ir patiems turkams. Bet ga
lima labai tikėtis jog rusai ga
li šį mėginimą daryti ir šis žing
snis žengti gan smarkiai pri
klausys nuo vokiečių. Jei vo
kiečiai šiam dalinimui nepriža- 
dės pagalbos rusams, ypač ita
lų perkalbėjimą, rusams gan 
pavojinga butų vieniems šito 
griebtis, ypač, kuomet Suomi
jos karas kainavo nemaža au
kų. Bet ir Rusijoje jau neteko 
valdovai lygsvaros ir vis dau
giau bei daugiau matosi, kad 
rusai vargu išvengs nekariavę 
su Santarvės valstybėmis, todėl 
gali pasirinkti šį pavojingą ke
lią statydami visa ant kortos.

Bet tai nežada nei kiek dide> 
|io pasisekimo rusams, bet im
perialistiniai interesai to feika- 
lauja, o imperializmas ne visuo
met sveikų protu protauja, 

šiandien dar butų peranksti 
kalbėti kokios pasekmės bus to
kio konflikto, bet viena galimą 
drąsiai sakyti,x jog tai karą tik 
praplės.

Bet rusai vargu beįstengs pa
siekti ir šį kartą savo imperia
listinį tikslą—Dardanelus, nors 
Rumuniją ir pasisektų jiems 
kartu su kitais išparceliuoti.

Ir Rumunija šiandien negalį 
nutarti kurį kelią pasirinkti iv

Laidotuvių Direktoriai

I

No. 2495

Miestas ir valstija.

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

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. Garfield BJvd.
Cor. Damen. Hemlock 6698

CHANE COAL ęOMPANY 
5332 So. Long Avenue*- 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTA^ Mine\Run H geriausiu mainų 
daug dulkių išimta Perkant $7-35
5 tonus ar daugiau ................................ * ■
Smulkesnės dėl didelių namų. Per-' $"7.00 
kant 5 tonus ar daugiau tiktai ....... ■
PETROLEUM CARBON COKE $Q.OO
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ®

COPR. i9*o, M6DUCRAFT S6RVICG, INC.

SISTINE MADONNA PATTERN 2495
No. 2495 — Mėgstąs paveikslas.

rei Yards 3i«
VALANDOS: Nuo 11 <ki 12, 2 Ik 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S HALSTED ST

YARDS 1419

11

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT 
| 1739 So. Halsted SL, Chicago, UI.

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No..

I Vardas ir pavardė

1 Adresas.......-.......

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

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

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

Tel. LAFAYETTE 3650

Yards 1139
Yards 1138

Cicero

llllllli.HIIIIIIIIIIIIIIIIBBBIIIIIBIIB

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone Yards 4908

TURIME
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO
DALYSE

BIBIIBBBIBIBIIBBBBBBBIBIIBBBBBBBBBBBBBt

4704 So. Western Avenue

Phone Canal 2515
Tel. Pullman 1279

3319 Lituanica Avenue

Phone Cicero 2109

7, ••••A* 
fe®

NARIAI
Chicagos,

Lietuviu;
Direktorių .
Abociacnos

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

Ambulance
Patarnavi
mas Diena

ir naktį

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

S. P. MAŽEIKA

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place 
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

ALBERT V. PETKUS
Phone Lafayette 8024

3307 Lituanica Avenue

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

J. LIULEVIClUS
4348 S, California Avenue Phone Lafayette 3572 Remkite tuos, kurie 

garsinasi 
^NAUJIENOSE’

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K.P.GUGIS

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn SL 
1431-1434-Tel. Central 4411-2

Miesto 
Kamb. 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 0818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

— pagal sutartį.

ADVOKATAS
7 So. Dearborn

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

St
1824
3395

CHARLES E. ZEKAS
Attorney-at-Law 
Chicago, Illinois 

SUITE 1701 
SO. LASALLE STREET 

Randolph 0331 
Naujoj vietoj 

OFFICE
7019 S. ARTESIAN AVĖ. 

Hemlock 1940

Garsinkitės “N-nose”
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Įvairios žinios iš Lietuvos
T • >’ - • ’

ka.’p sumaišė savo planus. Gau
nama žinių, kad šį pavasarį 
vienur ir kitur likusiose negau-

Kodėl Lietuvos Himnas Turi Būti Giedamas 
Romos Katalikų Bažnyčiose?
(Tęsinys)

Lietuvos Romos bažnyčios yra 
lietuvių nuosavybė.

Čia reikia atminti, kad visos 
Lietuvos Komos katalikų baž
nyčios yra pastatytos lietuvių 
žmonių pinigais ir jų užlaiko
mos. Todėl tos bažnyčios ir tu
ri tarnauti ne kokiam ten Ro
mos bažnytiniam trustui, o Lie
tuvos valstyliės, Lietuvos žmo
nių reikalams. Juk ir visos ki
tos tikybos savo bažnyčiose gie
da Lietuvos himnų per įvairias 
iškilmes, dėl to nė vienos iš jų 
perkūnas netrenkė. Tai kodėl 
turėtų būti daromos išimtys dėl 
romiškos tikybos? Kuo ji yra 
prastesnė už kitas tikybas, kad 
ot dėl sugiedojimo Lietuvos 
himno romiškas Dievas ims ir 
užsirūstins ant jų.

Čia reikia pabrėžti, kad visi 
Lietuvos Romos katalikų baž
nyčios kunigai guma algas iš 
valstybės iždo. Tokių algų vien 
tik romiškiems kunigams yra 
išmokama per metus 1,690,009 
litų. Taip praneša pats DRAU
GAS savo laidoje gegužės 10, 
1910 m. Iš bendros sumos, ski
riamos visoms tikyboms 2,119,- 
009 litų, romiškiems katalikų 
kunigams tenka 1,690000 litų. 
Tai daugiau kaip trys ketvirta
daliai visos sumos. O be to dar 
visi klebonai gauna dykai iš 
valstybinių miškų medžių, daž
nai iš valstybės iždo yra sk ria- 
mos didelės sumos pinigų kai 
kurių bažnyčių pataisymui ir 
1.1. Taipgi kiekvienas Lietuvos 
klebonas turi didelius plotus že
mės, už kuriuos, regiš, valstybi
nių mokesčių taipgi nęinoka. 
Na, už visų tų naudų gaunamų 
iš Lietuvos žmonių Romos ka
talikų bažnyčios kunigai drįsta

PILIETYBĖS 
PAMOKOS

Kas ketvirtadienį, prade
dant birželio 6, 7:30 vai. va
karo- Kreipkitės

JOS. J. GRISH
4631 So. Ashland Avė.

Tel. YARDS 1001. 
__________________________ '

dar niekinti Lietuvos himnų, 
neleisti jo žmonėms giedoti sa
vo bažnyčiose. Juk tokio pasi
tyčiojimo iš Lietuvos žmonių 
šiandien, tur būt, niekur kitur 
pasaulyje nėra. Tokio įžeidimo 
valstybės jokioje kitoje valsty
bėje nebūtų galima rasti. Ta 
gali ir drįsta daryti lietuviai 
vyskupai ir kunigai, tur būt, tik 
prie dabartinės Lietuvos val
džios.

Jei Lietuvos Romos kataliku 
bažnyčios kunigai ir vyskupai 
atsisako giedoti Lietuvos himnų 
bažnyčiose, tai gera ir tvirta 
valdžia luč tuojau jiems turėtų 
sustabdyti mokėjimų algų ir 
teikimų visokių kitų malonių. 
Kokia nauda Lietuvos valstybei 
bei Lietuvos žmonėms iš tu 
milžiniškų sumų pinigų, išlei
džiamų tiems romiškiems kuni
gams, jei jie atsisako pagerbti 
Lietuvų. Reiškia, visi Lietuvos 
romiški vyskupai ir kunigai 
kanda į tų rankų, kuri juos pe
ni.
Ėmė 22 metus, kol susiprato.

Lietuvos Romos katalikų baž
nyčios didelėms galvoms ėmė 
22 metus kol jie susiprato, kad 
jie negerai daro neleisdami gie
doti Lietuvos himno bažnyčio
se. Ir dabar tik surado priežas
tį, dėl ko jie neleido “Lietuva 
Tėvynė Musų” giedoti bažny
čiose. O tai dėl to, kad, girdi, 
ten nesu Dievo vardo pažymė
ta. Juk tai didesnio Lietuvos 
valstybės paniekinimo niekas 
kitas, jokia kita tikyba nedrįs
tų padaryti, kokį drįsta daryli 
ta “šventoji“ Romos katalikų 
bažnyčia. ........

Taip, mes lietuviai katalikai 
dejuojame, kad mus persekioja, 
kad niekina ir įžeidžia lenkai, 
vokiečiai arba rusai, kurie mu
sų brolius valdė praeityje ir 
dar didelius plotus lietuvių ap
gyventus tebevaldo dabar. Ta
čiau, kad patys lietuviai savo 
valstybėje neturėtų teisės už
giedoti Lietuvos himno savo 
bažnyčiose, tai yra negirdėtas 
dalykas. Aš vis iki šiol maniau, 
kad Lietuvos visose bažnyčiose 
Lietuvos Himnas yra giedamas 
per visas iškilmes, kada tik jis 
pritinka giedoti. Tai yra visų

Also for Functional Symploms of 
KIDNEY DISTRESSES!

Take KIDANS now and relleve suflerio? 
and diseomforts of Backache and Leg Pains 
—Fr.qu.nt, Scanty and Burning Passage— 
Unnatural Odor—Lobb of Energy—Head- 
aches. Dizziness, Nervousness—-caused by 
functional Kidney and Bladder Disorders.

Take KIDANS. Help the kidneys pase 
oflt excesB acide and poisonous wastes re- 
eponsible for those symptoma. Your dis- 
tress and diseomforte should guiekly pase 
away. You will feel better almost over 
night. A few daya may see you entirely 
free from kidney weakne8s as KIDANS 
work in harmony with Nature to rektore 
proper funetioning of kidney and bladder. 
Try KIDANS. Money back if not Satisfled. 
MONEY BACK GUARANTEE!

Deposit $1.00 with your druggist for two 
boxes of KIDANS. Ūse one box. If not 
entirely aatiafied with RESULTS, return 
other box to the lame druggist and your 
money will be refunded. Start KIDANS 
Kidney Relief today. KIDANS is aold by 
Rakštis Drug Store, 1^00, So. 
Halsted Street.

Spaustuvininkų 
DĖMESIUI!H

Parduodam Raides už 
mažiau negu ¥2 kainos

Spaustuvininkams yra proga įsigyti geras, bet 
mums nereikalingas, rankomis renkamas raides,
už mažiau negu PUSĘ KAINOS.

Galima pirkti visus žemiau išvardytus “font’us 
kartu arba paskirai:

1 dvigubas font’as 12 point TYPEWRITER su akcentais.
2 setai (nevartotos) 6 point CHELTENHAM su akcentais. į
1 setas 18 point GOTHIC Condensed su akcentais. f

1 setas 14 point CHELTENHAM su .akcentais
1 setas 18 point CHELTENHAM su akcentais.
1 setas 30 point CHELTENHAM su akcentais.
1 setas 36 point CHELTENHAM su akcentais.
1 setas 48 point CHELTENHAM su akcentais.
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tikybų, bažnyčiose, neišskiriant 
nei Romos katalikų bažnyčios. 
Bet, dabar pasirodo, kad aš kly
dau.

Kad Lietuvos Romos katali
kų bažnyčios vyskupams, kle
bonams ir kunigams nerūpėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės gra
žinimas, liudija štai vienas įdo
mus dalykas. “Laisvoji Mintis“ 
No. 7, 1940 metais, straipsnyje 
“Musų Žodis Himno Niekinto
jams’’, štai kų sako:

“Iš tikrųjų, jei Vinco Kudir
kos giesmė, dar nė Lietuvai ne
sant, nė įstatymui neliepiant, 
spontaniškai tapo visos lietuvių 
tautos himnu, tur būt, ji buvo 
ugninga ir tautos sųmonei tin
kama, o širdžiai artima. Sako, 
rusų žandarai anais laikais vie
nų naktį kaltu iškapojo iš Ku
dirkos antkapio šio ugningo ir 
giliai prasmingo himno žodžius. 
Kad caristinė Rusija buvo tau
tų kalėjimu ir kad ji persekio
jo lietuvius, mes visi žinome, 
bet mums po šiai dienai neaiš
ku, kodėl rusų žandarams buvo 
reikalas eiti kapoti antkapį 
naktį, jei jie buvo visagaliai ir 
galėjo lai atlikti dienų, ir kodėl 
Naumiesčio klebonas tų naktį 
kažkodėl atėmė raktus iš kapi
nių sargo?... Dabar, -kada kle
vas pradėjo akcijų pčjėš^imria, 
mums kai kurie spėliojimai 
pradeda aiškėti, nes šiandien 
tuos žodžius kapoja ne žanda
rai, bet . . . klevas.”

Iš tos ištraukos matome, kad 
greičiausiai tuos Lietuvos him
no žodžius iškapojo iš Kudirkos 
antkapio pats romiškos bažny
čios klebonas, o ne rusų žanda
rai. Tik tyčia paleido gandų, 
kad tai padarė rusų žandarai. 
Taigi matome, kiek patrijotingi 
buvo praeityje Lietuvos Romos 
katalikų bažnyčios kunigai, — 
tokie jie pasiliko ir iki šiai die
nai.

Todėl ko stebėtis, kad čia pas 
mus Amerikoje lietuviai Ro
mos bažnyčios klebonai galva
trūkčiais skuba lietuvius nutau
tinti įvesdami anglų kalbų j lie
tuvių bažnyčias. Tų jie daro dėl 
to, kad neturi nė mažiausioj 
pagarbos lietuvių tautos idea
lams, kad jie yra prisiekę tar
nauti Ropios bažnytiniam trus
tui, o ne lietuvybės idėjai.

Metas jau ir čia Amerikoje 
laike Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės apvaikščiojimo mu
sų lietuvių romiškose bažnyčio
se po pamaldų užtraukti “Lie
tuva Tėvynė Musų”. Žmonės tai 
gali padaryti spontaniškai, vie
ningai. Nes tai yra bažnyčios jų 
pastatytos, jų užlaikomos ir jie 
turi pilnų teisę savo tautos him
nų jose giedoti. Jei anglikonų 
katalikų bažnyčios, graikų ka
talikų bažnyčios ir protestonų 
bažnyčiose galima himnai gie
doti, tai kodėl Lietuvos himnas 
turėtų būti draudžiamas giedo
ti musų, užlaikomose bažnyčio
se? Čia tame klausime negali 
būti dviejų nuomonių.

Ir jei kurioje bažnyčioje lie
tuviai kunigai nenorėtų leisti 
Lietuvos himnų giedoti, tai mes 
lietuviai katalikai iš to pasida
rysime sau tinkamas išvadas. 
Tada mes žinosime, kam musų 
kunigėliai tarnauja.

—Cicero Jokūbas 
(GALAS)

KAUNAS. — Gegužės 5 d. 
buvo Lietuvoje Motinos Diena, 
kuri šiemet buvo tuo ypatin
gesnė, kad buvo švenčiama ir 
Vilniaus mieste ir visame Vil
niaus krašte, kur ypatingai 
daug sušelpta gausingi vaikais 
neturtingų šeimų. Motinos Die
na buvo minima visose moky- 
klose ir organizaci’ose. Gatvė
se surengtos rinkliavos netur
tingoms motinoms pašelpti tu
rėjo d delį pasisekimų. Vakare 
visų organizacijų buvo suruo
šti kultūriniai vakarai su spe
cialia Motinos Dienai pritai
kinta programa. Nuo gegužės 
6 iki 12 d. vyksta Lietuvoje 
Še’mos Savaite. Motinos Die
nai ir Šeimos Savaitei suruoš
ti daugiausiai padėjo šios or
ganizacijos: Lietuvos Motinoms 
ir Vaikams Globoti Organiza
cijų Sąjunga, L'etuvos “Cari
tas”, Šaulių Sųjunga, Moterų 
šaulių Taryba, Lietuvos Mote
rų Taryba, Skautų Brolija, 
Skaučių Seserija, žmogaus Glo
bos Dr-ja ir kt.

Apie lietuvių motinas visa 
Lietuvos spauda įsidėjo danu 
rašinių. “XX Avižiuje” randa
ma trumpa Motiejaus Valan
čiaus, Simano Daukanto ir Dr. 
Basanavičiaus motinų charak
teristika. Valančius buvo pir
masis lietuvis vyskupas, iš
ėjęs iš paprastų žmonių kai
miečių. Po vyskupo įšventinimo 
Petrapilyje buvo . suruoštas su
sipažinimo balius, kuriame da
lyvavo daug aukštų kunigų, 
profesorių ir rusiškos ponijos/ 
Vysk. Valančiaus priešai, ba-' 
j orai, sumanė ta< proga jį pa
žeminti ir per policijų tiesiog 
nuo lauko darbų, • pagriebę vy
skupo motinų; '.įjąp atvežę į Pe
trapilį ir kai visr svečiai sėdo-

kam šis nėjo į kunigus, pėsčia 
kelias dešimtis kilometrų, su 
ryšulėliu ir keliais rubliais su
taupą atėjo pas sunųį Pasieku
si Kalvarijų buvo tiek suvar
gusi ir dėl žaizdų vos bepasto
vėjo kojose. Visi stebėjosi to
kiu motinos pasiryžimu ir iš
tverme. Jonas Basanavičius 
mažas būdamas sunkiai susir
go. Ožkabudžių kaimo “dakta
ras” nutarė, kad jam gali pa
gelbėti lik spirite sumirkyta 
juodoji gyvatė. Pati motina, 
pasiėmusi alksnį, išėjo į raistus 
gyvatės ieškoti, bet praėjo d:e- 
na ir pradėjo temti, bet moti
na negrįžo. Namiškiai išėjo 
ieškoti ir nebetoli namų suti
ko jų pačia vos bepasivelkan
čių. Juodoji gyvatė buvo įgėlu 
si jai dešinę kojų. “Nukirski- 
te koją”, prašė senutė, nepa
keldama skausmo, bet atvežtas 
gydytojas, šiaip taip išgydė i: 
motiną ir sūnų.

siose balose prie ežerų susi
meta laukinės žąsys ir suka 
lizdus; net gulbių atsirado, ku
rios nori Lietuvoje įsikurti vi
sai vasarai. Žuvintu ir Amal- 
vos ežeruose atsirado puošnus 
ereliai ir rengiasi čia ne tik 
žuvauti, bet ir perėti. Tok ų 
erelių šiuose ežeruose užregis
truota tik apie 1860 metus. 
Be kitokių veislių atskrido ir 
žuvininkai ereliai, balta s pil
vais, rausvomis krūtinėmis, 
durpinėmis nugaromis ir apžė
lusiomis kojomis.

KAUNAS. — Berlyno uni 
ver.siteto technikos fakultete 
išlaidė karo ir prekybos laivu 
statybos priešdiplominius ekza- 
minus lietuvis Leopoldas Bal
sys. Prie tokių ekzaminų iš vi
so buvo prileisti tik 40 vokie
čių ir 1 l etuvis. Balsys pa
kviestas profesoriaus Hornu 
asistentu. — Latvijos jurų mo-

---------------- , kykloj baigiamuosius ekzami-
KAUNAS. — Po šios šalto- nūs išla:kė keturi lietuviai: Ig- 

sios žiemos atėjus pavasariui nas Dzikąs, J. Toleiša, S. Ri 
ir perlekiantieji paukščiai kaž mav čius ir A. Krukonis.

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

Turtas virš - - - - $4,900,000.00
Atsargos fondas virš - - $350,000.00
Dabar Mokame 3^/2% TJž Pa- 
lėtUs Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

LOAN ASSOCIATIONof Chicago CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

Musų naujas antrašas yra toks: 
ZELVIS 

BUILDING COMPANY 
2716 West 42nd Street. 

Tel. Lafayette 0331 
Muro, Concrete ir Carpenter 
Darbas—Taisom Senus—Statom 
Naujus Namus. Apskaitliuojam 
ugnies nuostolius veltui. Mes 
taipgi sufinansuojam lengvais 

išmokėjimais.

DARBAS IR 
MEDŽIAGA

Ant Lengvaus Kredito — Vien 
Parašo. Nereikia ^mokėjimų, Po 

$5.00 į Mėnesį
Plaster Board už pėdą ....... 2c
Stogams popierius, rolis .... $1.00 
Tvoroms stulpai. 7 pd. po .... 10c 
2x4 pd......................................... 1c
1x6 lentos pd......................... IV2C
Maleva speciali, gal........... $1.25

Dykai Apskaičiavimas 
Dykai Pristatymas

ALBERT LUMBER 
and SUPPLY CO.

3800 SO. WESTERN AVENUE 
Tel. LAFayette 2101

Atdara 7 v. r. iki 6 v. v. 
sekmadieniais 8 v. r. iki pietų

Skubus patarnavimas
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Eynertai Beer Co:l Valytoji.
6059 SO. WASHTENAW AVĖ.

Tel. Hemlock 7107 
CHICAGO.

Plumbers Union Local No. 130.
A. F. of L. nariai.

Česnakai Padeda Žarnų 
Nuodus Pašalinti

Ap8vafR-<?H? Dažnai Kalva skauda? Priežasti
mi (rali būti žarnų apsinodinbnas nuo kenks- 
minorų bakterijų storojoj Žarnoj. Ateikite 
Mandien ir gaukite duosnių bandomųjų pa
keli bekvapių DEARDORN česnakų tablečių 
r\V7’TZ' A T DYKAI. Pamatykite kaip pa- 
1/111211 djausite | poras dienų!
Gaukite DYKAI sampell it VValgre.-n Vais
tinių. Parsiduoda visu >se didžiuosuose vais
inėse.

INSURANCE

ėjęs pabučiavo jai rankų ir ta
ręs: ‘‘Tai ';mano j motina. Pra
šau susipažinti”, pasisodino ją 
šalia savęs pri#'"Stalo. •— Si- 
manui Daukantuh besimokant 
žemaičių Kalvarijos keturkla
sėje domininkonų mokykloje 
prasidėjo choleros epidemija. 
Motina, išgirdusi, kad Kalva- £
rijoje visi mokiniai susirgę,! raštinė:
nepaisydama tėvo draudimo, 6912 SO. WESTERN; AVĖ. PROSPECT 4050

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

si prie puotos stalo, ją atgabe
nę įvedė į salę. Visi, pamatę 
kaimietę senutę, labai nustebo. 
Vyskupas! pamatęs motiną, pri-

saltimiero Rytmetiniu
1480 KYLOCICLES

LIETUVIŠKŲ
RADIO

PROGRAMŲ
10:00 VALANDĄ RYTO

kurs buvo ant sunaus piktas,

Im\\IV||I ramybę tuksi
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Kaip tik užsi- I 
dirbsiu, pradėsiu j( 

taupyti 
NAUJIENŲ 

SPULKOJ

Naujienų Spulkoje Moka 3’/2%
Ir Indėliai Yra Apdrausti Kiekvienai Ypatai Iki $5,000.00

1739 SOUTH HALSTED STREET

(APDRAUDA)

f«^PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

ninku, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
Utles.

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 
1739 S. Halsted St

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

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ 
Tik kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

f
 NAUJIENOS
1739 So, .Halsted St.,
Chicago, UI.

Vardas ............................................ :

Adresas ............... I—.................—

Miestas ............................................

Valstija ............. -.............  i
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Gaidys ant tvoros
Karui prasidėjus,, Benito Mussolini pareiškė, kad 

Italija esanti ne neutrali valstybė, bet tik kolkas “neka
riaujanti”. Nuo to laiko per devynis mėnesius jisai, jo 
žentas ir užsienių reikalų ministeris Ciano ir įvairus fa
šizmo spaudos organai tą jo pareiškimą kartojo dažnai.

Kiekvieną kartą, kai Hitleris laimi pergalę, Italijos 
“liaudis” (t. y. valdininkų, policininkų ir* žvalgybininkų 
būriai) bėga prie Mussolinio raštinės balkono ir bliauja, 
kaip veršių banda: “Duče! Duče!” Į balkoną išeina Beni
to, pažvelgia rūsčiomis akimis į minią ir, burbtelėjęs, kad 
“dar ne laikas kalbėti”, vėl išnyksta. O fašistų spauda 
tuo tarpu klega apie nacių laimėjimus, tyčiojasi iš demo
kratinių valstybių ir pranašauja, kad jau greitai Vadas 
duosiąs įsakymą nenugalimoms Italijos karo jėgoms 
maršuoti.

Taip tęsėsi nuo pereito rugsėjo mėnesio iki dabar. 
Paskutinėmis dienomis jau atrodė, kad Italijos “neką- 
riavimas” tuč tuojaus pasibaigs. Berlynas paskelbė, kad 
iš Mussolinio atėjęs “labai svarbus” pranešimas, su kurio 
turiniu supažindinsiąs pasaulį pats Hitlerio propagandos 
ministeris Goebbels. ifrussolini šaukiąs savo ministerių 
kabinetą galutinam pasitarimui, po kurio busianti su
kviesta Didžioji Fašizmo Taryba — ir čia busiąs tartas 
paskutinis žodis.

Kariaujančiųjų ir neutralių šalių korespondentai sa
kė kaip vienu balsu, kad Italijos stojimas į karą nacių 
pusėje jau esąs nuspręstas ir galįs įvykti bet kurią va
landą.

Bet vakar susirinko Mussolinio kabinetas (kuriame 
didesnę pusę visų portfelių turi pats “duče”*)j pasėdėjo 
ir išsiskirstė, neapsvarstęs net klausimo, ar “Didžiąją” 
juodmarškinių tarybą šaukti, ar ne.

Vadinasi, nė “Kuku-Riekų” nesurikęs, gaidys nušo
ko nuo tvoros ir numaršavo į savo mėšlyną. Kas jį tenai 
nuvijo? ,

Ne labai geros žinios apie mūšių pasibaigimą Flan
drijoje.

Tiesa, kad sąjungininkai tuos mušius pralaimėjo. Jie 
turėjo atiduoti Hitleriui didelius pajūrio uostus, pražu
dė šimtus tūkstančių kareivių, didesnę dalį Belgijos ar
mijos ir daugybę ginklų bei amunicijos. Bet nacių nuo
stoliai buvo dar didesni. O kas svarbiausia, naciams ne
pasisekė sąjungininkų armijos Belgijoje sunaikinti: dau
giau kaip 335,000 anglų, franeuzų ir belgų kareivių bu
vo evakuota, nežiūrint to, kad naciai per dvi savaites 
juos laikė apsiautę ir stengėsi išžudyti. Hitleris buvo per 
anksti pasigyręs, kad nė vienas anglas Belgijoje negau
siąs ištrukti.

Jeigu, nežiūrint Belgijos karaliaus parsidavimo, ang
lai ir franeuzai galėjo tiek savo kareivių išgelbėti iš 
spąstų ir, besitraukdami, padaryti milžiniškų nuostolių 
vokiečiams, tai kięk laiko, ims, iki vokiečiai sąjunginin
kus “paklupdys”?

Mussolini, sako, esąs “realistas”. Jisai žino, kad jo 
nusususi “imperija” ilgai kariauti nepajėgtų. Jisai stos 
į karą tiktai tuomet, kai jisai tikrai matys, kad ta pusė, 
prie kurios jisai ^dedasi, greitai pergalės. Aišku, kad šio
je valandoje jisai to nemato. Jam teks dar laukti. Tik 
klausimas, ar jisai to sulauks, ko iki šiol jisai troško?

Tuo gi tarpu sąjungininkai, pabaigę Kanalo uostų 
mušius, kad ir ne su pasisekimu, bet su atgijusiu pasiti
kėjimu savo jėgomis, dabar ketina pakalbėti su Musso- 
liniu irgi “realistiškai”, pastatydami jį prieš pasirinki
mą : arba laikytis tikro neutraliteto — arba būti traktuo
jamu, kaip Hitlerio talkininkas. Gaidžio straksėjimai ant 
tvoros gali pasibaigti.

metų vasario mėnesį. Į So
vietų reikalavimą surasti Bu
tą j evą, Lietuvos valdžios or
ganas Vilniuje atsakė gegu- ( 
žės 12, kad komandieras Bu- 1 
tajev pats nusižudęs, kai ji
sai norėta sulaikyti....

Kiti du raudonarmiečiai 
pavogta gegužės 25 dieną.” 
čia eina reikalas greičiausia 

apie Raudonosios armijos de
zertyrus, kurie pabėga iš sovie
tų “bazių“ Lietuvoje, bet kai 
nesuranda saugios vietos pasi
slėpti (o keliai į kitas šalis už
daryti), tai sugrįžta atgal ir 
bando išsiteisinti, pasakodami, 
kad juos kas ten “pavogė”. 
Koks gi tikslas butų kam nors 
juos vogti, laikyti “rūsyje“ per 
kelias dienas be maisto ir van
dens ir paskui vėl paleisti?

s
Jeigu tie raudonarmiečiai bu

tų turėję pinigų, tai užpuolikai 
butų gal norėję juos apiplėšti; 
bet jie tuo nesiskundė. Jie nesi
skundė nė tuo, kad jie buvę 
mušami arba kankinami — rei
škia, tai nebuvo politinio kerš
to darbai. Tai kam tuomet iš 
viso butų kas nors turėjęs tuos 
kareivius gaudyti?

Bet Molotovas nesisarmatijo 
iš dezertyrų plepalų sufabri
kuoti kaltinimą Lietuvos val
džiai ir pasiųsti jai grąsinančią 

pirmininkė, | notą. O Maskvos pakalikai sku
binasi šitą burbulą išpusti kuo 
labiausia, kad publika butų pri
rengta tolimesniems Stalino žy
giams prieš Lietuvą!

Staigiai įvykus krizei Brita
nijos valdžioje, Darbo Partijos 
atstovams buvo pasiūlyta kele
tas svarbių vietų ministerių ka
binete, ir jie tas vietas priėmė, 
negalėdami laukti, iki nutars 
partijos suvažiavimas, ar daly
vauti valdžioje, ar ne. Bet ne
trukus suvažiavimas įvyko 
(Bournemouth mieste) ir klau
simas buvo apsvarstytas.

Po visapusiškų diskusijų Dar
bo Partijos suvažiavimas pasi
sakė milžiniška, dauguma balsų 
už dalyvavimą valdžioje ir už 
valdžios rėmimą kare prieš Hit
lerį. Už dalyvavimą balsavo 2,~ 
413,600 prieš 170,000. Tokiu 
budu dalyvavimo priešai nesu
rinko nė 10 dalies balsų.

Reikia atsiminti, kad per 9 
metus Britanijos Darbo Parti
ja neturėjo sprendžiamo balso 
valdžioje ir žiurėjo su didžiau
siu nepasitikėjimu į Bakhvino 
ir Chamberlaino. kabinetus, ku
rių politika buvo pragaištinga 
pasaulio taikai ir demokratijai. 
Bet pavojaus valandoje darbic- 
čiai sutiko pasiimti atsakomy
bę. Tačiau jie pareikalavo, kac 
Chamberląinas pasitrauktų iš 
premjero vietos.

Suvažiavimo
Mrs. Gould, pareiškė, kad —

“viešoji opinija šiame krašte 
neabejotinai reikalauja, kad 
mes, darbininkų judėjimas, 
daly vau tume nulemiančios
pergalės organizavime. Vie
šoji opinija pripažino, kad 
be musų pilno kooperavimo, TZ.t . .. .y., \. . , . Kitas musų bolševikiškosnegales būti nei nulemian- . , . . „„. , . penktosios kolonos organascios pergales, nei pastovios x v . , J. . . . ,„ rašo, kad tie tariami raudonar-taikos. . v t< ■ . .„ T . .miečių vogimai Lietuvoje esą
Tas faktas, kad Anglijos or- atliekami su Lietuvos valdžios 

ganizuotieji darbininkai milži-Į žinia. Ar bent vienas žmogus 
niškoje savo daugumoje remia 
karą, yra geriausias įrodymas, 
kad demokratijų pusėje tas ka
ras nėra i “imperialistiškas”, 
taip plepa Maskvos papūgos ir 
<iti ignorantai.

PROVOKACIJOS PRIEŠ 
LIETUVĄ

Prieš keletą dienų Amerikos 
žinių agentūros pranešė, kad 
Rusijos valdžia apkaltino Lie
tuvą “vagiant“ jos raudonar
miečius iš sovietų “bazių“, įl* 
steigtų Lietuvoje pagal Mas
kvos paktą.

Nė vienas žmogus sveiku 
protu negali Jokiais žioplais 
kaltinimais tikėti. Bet tarpe lie
tuvių yra “penktoji kolona“, 
kuri aklai tarnauja Stalinui. 
Per ją Stalinas bando gauti sa
vo provokacijoms pritarėjų vi
suomenėje. “Penktosios kolo
nos“ laikraščiuose) jau pasirodė 
net smulkių “aprašymų”, kaip

mai” Lietuvoje įvyksta. Vienas 
jų pasakoja tokią istoriją:

“Pavyzdžiui, Šmavgonec, 
auto vairuotojas iš tankų 
brigados, prapuolė gegužės 
18 ir atsirado gegužes 26. 
Šmavgonec raportavo savo 
komandieriui, kad gegužės 18 
jisai buvo pagrobtas ir nu
gabentas į nenumanomą na
mą, rusin įtrenktas ir tenai 
išlaikytas 7 dienas. Per kele
tą dienų .šmavgonec laikytas 
be maisto ir vandens...

“Gegužės 24 dingo raudon
armietis Piesėrėv, tos pačios 
tankų brigados 
tojas. Atsirado 
Jisai raportavo, 
24 vakare, jam 
inobilyje, kuris
tuvos pėstininkų pulko ka
reivinių kieme, šeši vyrai jį 
užpuolė.

“Jie užčiaupė jo burną, ant 
galvos užmovė maišą, nune
šė nenumanoma jam krypti
mi ir įtrenkė į rūsį, kur be 
maisto ir vandens išlaikytas 
tris dienas...

“Kitas atsitikimas ištiko 
jaunesnįjį komandierą Buta- 
jevą, kuris buvo dingęs £ių

auto vairuo- 
gegužės 27. 

kad gegužės 
sėdint auto- 
stovėjo Lie-

ATMETĖ IZOLIACIJĄ
■ __•

Buvęs uolus Normano Tho- 
maso pasekėjas, Jack Altman, 
nutarė daugiaus neberemti ju
dėjimo, kuris stoja už griežtą 
Jungtinių Valstijų izoliaciją. 
Savo laiške, kuris buvo paskelb
tas spaudoje, jisai sako:

“Aš manau, kad Hitlerio 
pergalė reikštų mirtį civiliza
cijai. Todėl aš esu šališkas1 
šiame dideliame konflikte, 
kuris dabar siaučia. Su vilčia 
ir pasitikėjimu aš darbuojuo
si, kad demokratija pergalė-

t • • t—v | • • Tik katalikų bažnyčia lenkų
Lietuvos Gyvenimo posūkiai

J_______ ______ į ringai nusiteikusi ir visai nėra
linkusi Lietuvos valstybės rei
kalams nusileisti. Matyti čia ir 
Romoje turi šiokių tokių atra
mos taškų, kurie juos padrąsi
na.

Lietuvos lietuviškoji kunigi
ja, kaipo klusnus Romos tar
nas ir politikos įrankis, nėra 
linkusi su lenkų kunigais stoti 
Į atvirą kovą. Klusnumas čia 
pirmoje eilėje, o paskui tik lie
tuvystės reikalai. Klusnumas 
ne Lietuvos valstybei, bet Bo

sniai!
Aišku, lenkų kunigija Vilniu

je lenkų bajorų stipriai palai
koma.

Štai mažučiukas vaizdelis, 
vaizdelis daug sakąs.

Lietuviai kariai eina į bažny
čią, tenais lietuviškai gieda. Vil
niaus davatkėlės ties bažnyčia 
dūsauja, bet lietuviška giesme 
joms patinka.

—Žiūrė!
— juk tai lietuviai katalikai to
kie pat kaip ir mes, juk štai

Svečių iš Užsienio Lietuva Nelaukia. — Vilnius Atkunta. 
Nori Ir Pasmaguriauti. — žydai Praktiški. — Len
kai šiaušiasi. — Negraži Kunigų Role. — Bajorai.— 
Lietuviai “Stabmeldžiai”. — Konkordatas. — žemes 
Reforma^ — Vilniaus Valstietis. — Kaunas—Chica
go, Vilnius—Washingtonas, Klaipėda—New Yorkas. 
— Kooperatyvų Rolė Vilniuj.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

KOMU-NACIŲ GĘASINL 
MAI LIETUVAI

blaivam prote gali šitokiu non
sensu tikėti 'i

Kokia gali būti iš to nauda 
Lietuvos valdžiai arba bet ku
riems jos atstovams? Kiekvie
nas gali suprasti, kad Lietuvos 
valdžiai nėra ne menkiausio iš- 
rokavimojdkį stiprų kaimyną 
erzinti. Bet brooklyniškis ko- 
mu-nacių Organas pasakoja:

“Savo pareiškime, Lietu
vai, Sovietų vyriausybė aiš
kiai pabrėžia, kad ji turi da
vinių, jog tosios provokacijos 
yra atliekamos su tam tikrų 
valdžioje esančių žmonių ži
nia. šičia yra patsai viso da
lyko branduolys.

“Galimas daiktas, kad šitie 
incidentai bus išrišti gražiuo
ju, be jokių didesnių kon
fliktų. Galimas daiktas, kad 
nusižengusiej i provokatoriai 

' bus suimti ir atatinkamai 
nubausti. Bet tik to, musų 
nuomone, neužtenka. Mes 
manome, p. Merkio vyriausy
be turėtų iš vielos- pasitrauk
ti...“

Rodos Lietuvoje dabar nėra 
tokio žmogaus, kuris nenorėtų 
pabuvoti Vilniuje, į jį atsilan
kyti. Jau šimtais žmonių tenais 
važiuoja. Jau prasidėjo savotiš
kas turizmo sezonas. Sakau sa
votiškas, nes tikrai tai savotiš
kas, tai tik vidaus turizmas, 
nes šiemet vargu Lietuva gali 
tikėtis ir laukti svečių iš užsie
nių.

Dabar Europoje užsieniečiai 
svečiai turistai svetimuose kraš
tuose ginkluoti važinėja. Tokių 
turistų Lietuva ne tik nepagei
dauja, bet jų ir nepakęstų. Juo 
labiau Lietuva šiemet negali 
laukti ir tikėtis, kad kas nors 
iš šiaurės Amerikos lietuvių at
vyks.

Vilnius turi vidaus turistus ir 
kol kas jam jų užtenka. Maty
kite Vilnius neturi didesnių 
viešbučių, ar turistams priimti 
namų, todėl gali priimti tik sa
vuosius. Tai į Vilnių plaukia 
pinigai iš. viso Lietuvos krašto. 
Vilnius pradeda pamažu ūkiš
kai atkusti ir net linkęs pasma
guriauti.

Vilniaus miestas—tasai dau
giakampis, margaspalvis, sfink
sas, neatspėjama mintis, gyve
na iki šiol savu gyvenimu ne
skubėdamas įsilieti į bendrą 
Lietuvos valstybės gyvenimą ir 
daugiau pasišovęs pasvajoti, ne
gu realiai, praktiškai imtis kū
rybos darbo.

Žydų visuomene linksmesniu,

Kartais pasirodo lenkų kalba 
ir slapti atsišaukimai. Turinys 
jų vienodas, tai lietuvių tautos 
šmeižimas, lietuvių kalbos nie
kinimas. šūkis — Vilniaus kraš
tas lietuvių okupuotas, 
okupantais reikia taip

o su 
elgtis,

slaptą

taria viena jų,

Turi net mažučiuką 
laikraštuką su keistu pavadini
mu — Už musų ir jūsų laisvę. 
Suprask ir lietuvių tauta kaž
kieno okupuota — išvada, kar
tu kariaukime, kartu kovokime 
su okupantais -— Lenkijos prie
globstyje Lietuva atkus, lietu
vių tauta pasuks garbingais ke-1 bažnyčioje meldžiasi, 
bais! —Kokie jie katalikai, jei lic-

Trupučiuką juokinga, bet tuviškai gieda, stabmeldžiai, — 
enkų svajonėmis atmiešti sme- atkerta pro šalį ėjęs lenkas ku- 
gens visa tai savotiškai suvirš- nigas, nugirdęs tuos davatkėlių 
dna ir reiškia lietuviams savo-1 žodžius, 
tišką pasigailėjimą ir užuojau
tą! Žinoma, visa ta spauda ša- 
piragrafuota, menkutė, skysta, 
neapykantos pilna ir 
grūmojanti!

Kaip matote, lenkų 
ginasi kaip tik moka, 
yra dėl ko!

Jau keturiasdešimts
matininkų darbuojasi kaimuose 
ir skubiai ruošia žemės refor
mą. Buvusiuose Pilsudskio, Že
ligovskio ir kitų magnatų dva
ruose' ir rūmuose įsikuria lietu
vių prieglaudos biednuomenės 
vaikams. Jų ūkiuose ruošiamos 
miesto darbo žmonių vaikams 
vasaros kolonijos, poilsio na
mai !

Juk tai savotiška revoliucija, 
kurios’ lenkas —- bajoras nega-

kerštu

bajoras 
o gintis

lietuviu v

kad raudonarmiečiaiDėlto, 
bėga iš 
Stalino 
Lietuvos vyriausybės pašalini
mo! O vienintelis tikras būdas 
visus keblumus su tomis “ba
zėmis“ pabaigti butų, tas “ba
zes“ panaikinant. Jos tenai vi
sai bcreikalipgos: Tegu Stalinas 
savo raudonarmiečius atsiima, 
tai jų niekas daugiau ir “ne
vogs“.
• Kol jie bus Lietuvoje, nesu
sipratimai nepasibaigs. Jeigu 
Stalinas juos tenai nusiuntė, 
kad jie tenai atsiganytų, tai 
jisai negali ir stebėtis, kad jie, 
praėjus keletui mėnesių, prade
da zylioti. Bet jeigu tų “bazių“ 
tikslas buvo paruošti dirvą Lie
tuvos okupacijai, tai komunis
tai, kurie remia Molotovo gra
sinimus prieš Lietuvos valdžią, 
elgiasi, kaip tikri Lietuvos išda
vikai.

KAUNAS. — Tenka patirti, 
kad švedų orinio susisiekimo 
b-vė savo liniją Stokholmas— 
Ryga ketina pratęsti ligi Kau
no.

Lietuvos ateitin. Tai supranta
ma. šioj i > praktiškoj i gyventoj ų 
dalis, pirkliškai įgudus metė 
svarstyklėn , turimus laimėji
mus, padarė ir atitinkamas iš
vadas. Štai, Lenkijos valstybės 
metu žydai Vilniuje turėjo dvi 
žydų kalba mokyklas ir tai sa
vo lėšomis, kaip privačias iš- 
Jaigomas, o dabar jų turi jau 
aštuoniolika, kuriose visi mok
slo dalykai einami ar žydų, ar 
hebrajų kalba ir lietuvių kalba 
yra tik tarp kitų, kaipo dėsto
mas dalykas. Visos šios mokyk
los dabar išlaikomos Lietuvos 
valstybės iždo. Laukiama, ka< 
gal net Vilniaus universitete 
bus įvesta žydų katedra, žydų 
biednuomenė bendromis lėšo
mis šelpiama kartu su kitų tau
tų biednuomenc. Žydas turi ly
gų balsą su visais kitais Lietu
vos piliečiais. Seniau šito ne
būta! žydas jau dabar taip gar
siai iš baimės nešaukia, jei kas 
pro jo krautuvę praeidamas 
smarkiai šukteli.

Bet į visus tuos laimėjimus 
kitaip reaguoja lenkų visuome
nė. Visose lenkų mokyklose taip 
lietuvių kalba yra dėstoma tik 
kaipo dalykas, o visas mokslas 
einamas lenkų kalba. Ūkiškame 
gyvenime taip pat vietos lenkas 
nėra skriaudžiamas, jisai lygiai 
kaip ir kiti Lietuvos piliečiai 
naudojasi visomis teisėmis, o 
vienok... Vilniuje lenkų tarpe 
veikia slaptos organizacijos. 
Vyriausia jų tai, tai taip vadi* 
anmoji “Kovojanti Lenkija“. 
Greta jos darbuojasi kariška 
organizacija, kurijoje dalyvauja 
tik buvę kariškiai, šios organi
zacijos vyriausias tikslas, tai 
špionažas ir pasiruošimas bu* 
siamam sukilimui. Tos organi
zacijos turi ii? savo teismą! Tai 
jaunuoliai, kurie teisia nusikal
tusius lenkus, suprask tuos len
kus, kurie bendradarbiauja su 
lietuviais, žinoma tie teisino 
sprendimai praktiškų išvadų ne
turi, bet visa tai daroma busia- 
mai, spėjamai ateičiai, kuomet 
Lenkija busianti nuo jurų iki 
jurų...

Juk tokiai davatkėlei kunigas 
daugiau kaip autoritetas!

Tos davatkėlės klusniai čia 
pat klaupia ir kalba poterius, 
kad 
nuo

ti lenkų bajorui!
Bent kiek keistoka, kad len

kų socialistai, taip pat tų bajo
rų pėdomis lyg seka.

Jie laikosi visame labai rezer
vuotai ir vis dar linkę skaityti, 
kad Vilniaus problema nėra ga
lutinai išspręsta. Jų nuomonė, 
tai ateities atviras klausimas, 
kurį turės spręsti atstatyta Len-

klausimus vienodai žiu- 
daugumoje jie nėra pa
su Lietuva bendradar-

dievas Lenkiją apsaugotų 
užpludusių stabmeldžių!

{vairios žinios 
iš Lietuvos

paruoš

turėtu 4

Gal ne vįsi lenkų socialistai 
į tuos 
ri, bet 
sišovę 
biauli.

Žinoma, Lietuvos vidaus gy
venimas nėra socialistams pa
trauklus, betgi, visai 
klausimas Lietuvos 
reikalas, kaipo tokis. 
kad Vilniaus lenkų 
tarpe šios lietuviškos 
minties nesama.

O gal kur nors ji rausiasi, tik 
nedrįsta viešai pasirodyti.

Tiesa, sudužusiame veidrody
je butų sunku sveikas veidas 
matyti. Gal vėliau viskas aiš
kiau išryškės, tuomet bus gali
ma ir plačiau apie tai parašyti. 
Dabar tik viena galima pasaky
ti, kad lenkų socialistai nėra 
draugingai nusiteikę Vilniaus 
klausimu. Lietuva, šiame atsiti
kime iš jų palankumo nėra vie
šai girdėjusi. Taigi lenkų vi
suomenės tarpe Lietuvos vals
tybė, kaip ir iš seno, aiškaus 
pritarimd neturi.

Bent taip atrodo čia Lietuvo
je. Gal kas iš jų užsieniuose 
emigracijoje ir kitaip galvoja, 
bet viešai dar vis nepasisako.

Bet netenka manyti ir dary
ti išvadų, kad Vilniaus krašte 
eina atkakli kova. Vilniaus kra
što darbo žmonės, o ypač vals
tiečiai, mažesni ūkininkai dau
giau yra susirūpinę ąr jie gau
sią žemės, kokiomis sąlygomis 
ją gausią, ar jų medžiaginė pa
dėtis pagerėsianti. Tiek jiems ir 
terūpi bendri Lietuvos valsty
bės reikalai.

kitas jau 
valstybės

Atrodo,

KAUNAS. — Darbo Rūmai, 
vykdydami savo narių darbi
ninkų pageidavimus, 
privalomo taupymo įstatymo 
projektą. Privalomai
taupyti visi tarnautojai ir dar
bininkai, kurie gauna už savo 
darbą atlyginimą ir moka so
cialinio draudimo mokesčius. 
Visi taupytojai galės būti pa
skirstyti į tris grupes. Prie pir
mos grupės priskiriami tarnau
tojai ir darbininkai, kurie tu
ri nuolatinį darbą ir už tą dar
bą gauna atlyginimą pinigais. 
Tokie privalomai turėtų taupy
ti 5% savo uždarbio. Prie ant
ros grupės priskiriami visi tar
nautojai ir darbininkai, atly
ginami pinigais ir natūra (pro
duktais), be to visi sezoniniai 
darbininkai. Jie turėtų taupy
ti 20% savo uždarbio. Sutau
pąs iš darbi niūkų ir tarnauto
jų privalo surinkti kiekvienas 
darbdavys ir jas įnešti į Taup. 
Valst. Kasas. Kiekvienas darb
davys privalės prie kiekvieno 
taupytojo įnašų primokėti tiek, 
kiek taupytojas privalo taupy
ti, bet ne daugiau, kaip 5%. 
Už sutaupąs Valst. Taup. Ka
sos mokės nustatytą nuošimtį 
palūkanų. Darbininkų ir tar
nautojų taupmenos negali bū
ti konfiskuojamos ar kitaip at
imamos, nebent iš jo butų iš
ieškoma už nuostolius, pada
rytus nusikalstant. Patys tau
pytojai sutaupąs įgalėtų atsi
imti ligos, nelaimingo atsitiki
mo, nedarbo bei nekilnojamo 
turto įsigijimo atvejais, tačiau 
turės tvirtai įrodyti, kad su
taupęs jam tikrai reikalingos 
nekilnojamam turtui įsigyti. 
Šiuo projektu numatoma suda
ryti tarnautojų ir darbininkų 
taupmenų fondą, kurio lėšas 
sudarytų minėtos sutaupos. 
Fondo lėšos galėtų būti naudo
jamos darbininkų ir tarnauto
jų gerovei kelti.

KAUNAS. — Latvijoje šie
met mirė 4 lietuviai kunigai: 
dek. Mačiukas, kleb. Bružas, 
kun. D. Taujenis ir kleb. A. 
Pabarei us. Visi 
Lietuvoje, bet 
dirbti Latvijos 
pi jose. Apie jų
bus latvių spauda gražiai atsi
liepė.

jie buvo gimę 
buvo paskirti 
lietuvių para- 

nuveiktus dar-

l
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LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS 
DARBAS LIETUVOJE

(Laiškas iš Lietuvos)

II
Papildomai prie straipsnio 

“Kaip Raudonasis Kryžius Glo
boja Karo Atbėgėlius” norėčiau 
dar šį tą papasakoti amerikie
čiams apie kitus Raudonojo 
Kryžiaus darbus, kurių pagrin
de yra teikti pagalbą kenčian
čiam žmogui.

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus vadovybę sudaro valdyba 
iš sekančių asmenų: pirminin
kas — Dr. J. Alekna, vice-pir- 
inininkas pulkininkas Dr. A. 
Ingelevičius, valdybos nariai: 
profesorius prelatas K. Šaulys, 
profesorius Dr. V. Kanauka, 
pulkininkas Dr. A. Matukas, in
žinierius K. Kriščiukaitis ir Dr. 
S. Janavičius. Prieš ateinant į 
pirmininko vietą daktarui J. 
Aleknai, Raudonajam Kryžiui 
vadovavo daktaras Rokas šliu
pas, amerikiečio daktaro Jono 
Šliupo brolis.-

Raudonasis Kryžius šiandien 
išlaiko šias įstaigas: Raudono

jo Kryžiaus Ligoninę Vilniuje, 
ligoninę Kaune, plaučių ligų sa
natoriją Panemunėje (prie 
Kauno), Birštono kurortą su 
mineralinių vandenų voniomis 
ir gydymu, dvi vaistines, viena 
Kaune, antra Vilniuje, ortope
dinę dirbtuvę Kaune, greitąją 
pagalbą Kaune ir kitas įstai
gas.

Visiems amerikiečiams, ku- 
i

rie lankėsi po did. karo Lietu
voje, Birštono kurortas turi 
būti gerai žinomas. Ne vienas 
amerikietis ir gydėsi tame ku- 
pardavinėjami mineraliniai va 
rorte. IŠ Birštono Lietuvo
je pardavinėjami mineraliniai 
vandens “Birutė” ir “Vytau
tas”.

Didele įstaiga yra Vilniaus 
ligęninė, kurią išlaiko Raudo
nasis Kryžius. Ligoninė turi 50 
trobesių, (eur yra 500 lovų, įvai
rios laboratorijos, aparatai ir 
kt.

NAUJIENŲ-ACME Tclephoto

Sveikata ligoniams 
Knygute aprašo visokias vaistiš- 
kas žoles šaknis, žiedus, lapus ir 
tt. su apskaitymu nuo kokių ele
mentų jos yra tinkamos su spal
votų naujausių Europos kariškų 
šalių žemlapiu, parodančiu svar
biausias laivų ir orlaivių vietas 
ir linijas kelio tolumas nuo vie
nų ligi kitų vietų 35c arba 3 se
tai už $1, taipgi pas mane gali
ma gauti visokias žoles bei šak
nis ant svarų, už pigesnį whole- 
sale prekę negu kitur.
. M. ZUKAITIS

333 DEAN STREET, 
Spencerport, N. Y.

MADOS

No. 4396— Mergaitėms suknelė. 
Sukirptos mieros 4, 6. 8, 10 ir 12 
metų.

Raudonojo Kryžiaus ligoninė 
Kaune yra gerai žinoma visoje 
Lietuvoje, čia atvežami ligoniai 
ir iš tolimesnių vietų. Ligoninė
je yra šie skyriai: chirurgijos, 
vidaus ligų, moterų ligų, vaikų, 
odos ir veneros ligų skyriai. 
Yra čia ambulatorija ateinan
tiems ligoniams, yra visi reika
lingiausi patogumai. Raud. 
Kryžiaus ligoninei vadovauja 
Dr. J. Ciplijauskas, įvairius 
skyrius veda šie gerai Lietuvoje 
žinomi gydytojai: prof. Dr. Ha- 
gentornas, Dr. B. Atkočiūnas, 
Dr. Tercijonas, Dr. Juškevičiu- 
tė-Baliunienė, Dr. Pakonaitis, 
Dr. Čepulis, Dr. Minginas. Be tų 
skyrių vedėjų ligoninėje dar 
dirba šie gydytojai: Dr. Kati
lius, Dr. Lepšienė, Dr. čeponie- 
nė, Dr. Mogenis, Dr. V. Karob- 
is, Dr. N. Girdvainis, D. V. Ko- 

žica, Dr. S t. Bielinis. ,
Musų nerangumo dėka Kau

ne ligoninės nėra sutvarkytos 
taip, kad jos galėtų imponuoti 
užsieniams. Ir Raudonojo Kry? 
žiaus ligoninė jau seniai prašo
si kapitalinio remonto, kurs 
<etinama padaryti šią vasarą.

Be tų svarbių darbų, kuriuos 
dirba Raudonasis Kryžius me
dicinos pagalbos tiekimo srity
je, dabai' susirūpinta išplėsti vi
soje Lietuvoje greitosios pagal
bos teikimą gyventojams, tam 
tikslui jau yra užsakytos ir rei
kalingos mašinos. Dabar grei
tosios pagalbos ambuliansus- 
automobilius turi tiktai Kau
nas ir Vilnius, gaus jas pirmo
je eilėje Marijampolė ir Uk
merge, paskui bus jos duotos 
ir kitoms apskritims. Šiandien 
iš provincijos ligoniai vežami į 
miestus kaip ir senovėje — ra
tuose po patalais ir priegalvė- 
mis!...

PARYŽIUS, FRANCIJA. — Apartamentų namas 
Paryžiuje po pirmojo vokiečių bombardavimo.

tą įstaigą, kuri atsidėjusi rūpi
nasi visuomenes gerove?

Argi visuomenei nerupi savi 
reikalai? šiandien, kai Raudo
nojo Kryžiaus darbas netikėtai 
padaugėjo, atpludus į Lietuvą 
kareiviams ir civiliniems atbė- 
geliams iš Lenkijos, Raudona
sis Kryžius negalėjo tinkamai 
išvystyti savo patalpose darbo. 
Dėl to ir yra taip, kad pats 
Raudonojo Kryžiaus centras 
susispaudęs dirba vienoje me
dinėje lūšnelėje, atbėgėlių re
gistracija ir šelpimas — kitoje 
medinėje lūšnelėje, Raudonojo 
Kryžiaus įgaliotinio įstaiga už 
poros kilometrų nuo centro, 
gana toli nuo autobuso, kažkur 
trečiame privatinių namų aukš
te... < ,

Prisiminė man Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus patalpos 
Washingtone. Ką jau ir besa
kyti! Mes tokių ištaigingų rū
mų negalėtume įsitaisyti, bet 
vis dėlto, galėdami statyti gra
žius visuomenės pastatus įvai
rioms kitoms įstaigoms, galėtu
me, rodos, pasirūpinti pado
rius ir patogius ramus pastaty
ti tokiai reikalingai ir naudin
gai visuomenės įstaigai, kaip 
Raudonasis Kryžius. Reikia ti
kėtis, kad kada nors ir susipra- 
sime. Tiesa, svetimšalių nenu
stebinsime puošniais savo rū
mais, jie žino, ką turime ir ką 
galime, bet vis dėlto savo pačių 
garbei ir įstaigos patogumui 
bei jos darbo darnumui turė
tume iškelti Raudonąjį Kryžių 
iš medinės lūšnelės. —K.

Politikos Kliubas
Per Vasarą Nelai
kys Susirinkimų

I _______________

Birželio 9 Rengia Pikniką 
Willow West Darže

MARQUETTE PARK.-Chi- 
cagos Lietuvių Politiškas Klu
bas laikė savo mėnesinį susi
rinkimą 31 dieną gegužės. Na
rių atsilankė, vidutiniškai ir 
apsvarstė daug dalykų. Išrinko 
delegatus į \ demokratų lygą, 
darbų prašymo reikalu.

Nutarė peri . vasarą nelaikyti 
susirinkimų, bet rudenį pradė
jus laikyti susirinkimus, juos 
pradėti anksčiau ir užbaigti 
greičiau, paskui turėti kaip ir 
kokį pamarginimą. Buvo išsi
reiškimų, kad gal tokiu budu 
galima bus pritraukti daugiau 
narių lankyti susirinkimus.

Buvo išrinkti darbininkai 
klubo piknikui, kuris įvyksta 
birželio 9 dieną, Willow West 
darže.

Chicagos Lietuvių Politiškiis 
Kliubas kviečia visus narius ir 
jų draugus dalyvauti piknike, 
kur bus galima smagiai laiką 
praleisti, bus visokių gėrimų ir 
skanių užkandžių ir smagi mu
zika šokiams.

Klubo nariai gaus alaus vel
tui troškulį numalšinti.

Chic. Liet. Pol. Klubo
Korespondentė.

12-to Wardo Politiš
ko Kliubo Piknikas

Birželio-June 9-tą ’
Lietuvių 12-to wardo politiš

ko kliubo smagus išvažiavimas’ 
įvyks birželio 9 — Vinco Ku
ba čio darže, Sun Sėt Grove, 
135th ir Archer. Kliubicčiai bu
vo suruošę išvažiavimą geg. 
26 d., bet pasitaikius blogam 
orui, išvažiavimas liko suga
dintas, tad šis sekantis ruošia
masis piknikas pripažins pe
reito išvažiavimo bilietus ir iš- 
laimėjimus.

Išvažiavimo programa susi
dės iš klasiškų šokių, muzikos, 
dainų ir pasil nksminimo. Bus 
skanaus maisto, šalto alučio ir 
visokių kitokių gardumynų.

Visi įsitėmykit: 12-to wardo 
kliubiečiai, draugai ir pažįsta
mi, kad šis išvažiavimas pra
sidės 10 vai. ryto ir tie, kurie 
esate apsiėmę daibuotis išva
žiavime, prašau atvykti laiku, 
kad viską tinkamai patvarkius. 
P-no Kubaičio daržas dabar 
yra padidintas ir pagražėtas, 
tat ir atvykusioms svečiams 
bus smagu pasilinksminti ir 
vieni su kitais susitikti, šir
dingai kviečia komitetas.

Alėx Miller
F. Turner
Ed. Remeiko

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Gegužės 17 d. 

sueina 65 metai nuo vyskupo 
M. Valančiaus mirties. Tą su
kaktį, didžiojo Lietuvos blaivin
tojo, švietėjo, knygnešio, rašy- 
tojo ir spaudas platintojo at
minimui pagerbti lietuvių spau
da ir organizacijos rengia gau
singus minėjimus.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenne
Phone Virginia 1515

V-as.1 rios
Pirkite tose krautuvėse, ku- 

garsinasi “NAUJIENOSE”

Nebenorėkite Tokių
PADANGŲ

H,

kurie netenka sa-^ 
vo kabamo ant 
slidaus grįsto 
kelio!

Naujas Good- 
r i c h Safety 
Silv e r t o w n 
taip nusausi
na šlapią ke- 
Ifą, kad vėžėj 
lir degtuką ga
lima įbrėžti— 
greičiausia su
silaiko, nesly- V 
stų į šoną!
GREITAI ĮSIGYKITE, JAUSI
TĖS SAUGIAUSIAI, NUSIPIR

KĘ KELIĄ SAUSINANČIUS 
TAIRUS.

Pričardžiuoja baterijas 
Vulkanizuoja tairus.

STEVE’S TIRE & 
BATTERY SHOP 
5759 S. HALSTED ST.
Atdara 7 v. r. iki 8 vai. vak. 
Sekmadienį 8 v. r. iki 3 v. popiet

Stefan Krysinski, savininkas 
Tel.* ENGLEWOOD 4710-11

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR U2KABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

BALSO LAVINIMAS IR PRIRENG1MAS. MOKINIMAS 
KALBŲ: ITALIŠKAI, FRANCUZIŠKAI, VOKIŠKAI IR 

RUSIŠKAI. AMERICAN OPERA COMPANY.
MADAME DEL PREDA 

LEONARDAS BRUNVALDS 
‘ 3171 N. Clark Street

Šaukite dėl kainų BUCKINGIIAM 6707
Birželio 9—La Traviata — 3:00 popiet.

Birželio 9 — Lucia di Lamennoor—8:00 v. vak. 
VVOMEN’S CLUB TEATRE—72 E. llth St. 

Bilietai 50c, $1.00—$1.50.

Įsigykite sau dirb
tinus dantis dabar 

PINIGUS 
TAUPYMO 

KAINA

Dirbame puikias 
naujuosius Hue dantis, kurie labiausia paneša į tikruosius ir na
tūraliau atrodo. DYKAI APSKAIČIAVIMAS.
Pamatykite musų permatomas dantines pleitas. Mes darome dantis 

tiktai laisniuoto gydytojo impresiją ar jo užsakymą gavę.

Lawndale Deniai Laboratories
HEJNA BROS.

3945 W. 26th St. 1724 So. Ashland Avė.
Tel. I.awndale 2908-9 Tel Monroe 9251

Atdara kasdien 9 iki 8:30. šeštadienį 9 iki 5.

KAM LAUKTI?

IKi $34-50
dantines pleitas jau 18 metų. Ateikite pamatyti

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale 
4707 S. Halsted S t
Tel Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL. .

/

Victor Bagdonas
LOCAL A LONG DISTANCE’

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis j visas miesto' dalis.
3212 So. Halsted St.

šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St.
Vėl. ENG. 5883-5840

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už ............. 513.50
PRABUVIMAS $Ef| fiA
Ligoninėje .............  TUU.UU
RAUDONGYSLIŲ
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba ......
GYDO VISAS LIGAS

52.00
Ekzaminacija 
ir vaistai .................
DOUGLAS PARK 

1900 S. Kedzie Avė.

51.00
HOSPITAL

Chicago

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan-, 
kūtę 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 SU Chicago, IU.

Raudonojo Kryžiaus pirmi
ninkas Dr. J. Alekna, neseniai 
davęs pasikalbėjimą “Lietuvos 
Žinių” bendradarbiui, prie už
baigos pareiškė, kad Lietuvos 
visuomenė vis domisi Raudo
nojo Kryžiaus veikla, ir kad 
Raudonasis Kryžius, rūpinda
masis visuomenės gerove, to
bulina savo technikinį aparatą 
ir organizaciją, stengdamasis 
išplėsti savo skyrių tinklą viso
je Lietuvoje. Dabar Lietuvoje 
jau yra 15 Raudonojo Kryžiaus 
skyrių.

Man, pratusiam užsieniuose 
matyti gražiai įrengtas tokias 
įstaigas, kaip Raudonasis Kry
žius ir kaip ligoninės, skaudžiai 
veria akį skurdžios ir kuklios 
patalpos, kuriose vargsta taip 
svarbi įstaiga. Kai pasižiūri į 
puošnius įvairių rūmų ir įvai
rių įstaigų trobesius ir palygi
ni juos su medinėmis į žemę 
susmukusiomis lūšnelėmis, ku
riose dabar dirba Lietuvos 
Raudonasis Kryžius, nenoromis 
kyla mintis, dėl ko visuomenė 
nepasirūpina tinkamai įrengti

M

Geriausias Anglių ir Aliejaus 
Kainas Gausit Birželio Mėnesy 
Aukso patarimas, pirk dabar, sutaupysi pinigą nuo kuro! Tai padarykit šiandien! 
Užsisakykite iš savo ang- Wefonuokit dar šiandien Ss
liniuko, bet prašykite, kad 
jums duotų musų anglis! R0CKWELL 8200

sės tono iki didžiausio 
skaičiaus. Aliejaus nuo 
50 galionų iki viso karo.

PULASKI COfiL CO.
Pristatome visur Chicagoje, W8NT STREET KAZIMIR PAZDAN

ir priemiesčiuose; vVLol uOUl tJ 11,1.1 jIj 1. Prezidentas ir patarėjas.

MUSU kuro KOKYBĖ YRA AUKŠČIAUSIA, 0 KAINA ŽMONISKIAUSIA!z
-—*■ -*■- d——-T—- —- — — —r~ -i - —1a— ■ - — -   — —— — - — -f- ar du

YRA VAISTŲ IR NOTT1ONS 
KRAUTUVĖSE

k mimai Naujienose 
hmda naudą dėlto, 
n d norios Sjaniipnoc

nnuiiinjrGF
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C. C. F. (SOCIALISTU) KONVENCIJA 

TORONTE, CANADOJ
Dalyvavo Daug Atstovų.

Gegužės 21 ir 25 d. kalbamas 
suvažiavimas įvyko Toronto 
mieste, 2 Berti st., “Sons of 
Engiami” salėje. Suvažiavimas 
turėjo būti atidarytas 10 vai. 
iš ryto, bet dėl blogo oro, lie
taus jo atidarymas teko suvė
luoti.

11 vai. Ontarios C. C. F. pir
mininkas draugas John Mitchell 
(Hamilton, Ont.) atidarė suva
žiavimų, pasakydamas įspūdin
gai reikšmingų kalbų apie suva
žiavimo tikslų, jo užduotį ir 
rimtumų delegatų, svarstant C. 
C. F. (socialistų) programų, 
principus ir kitus darbininkų 
partijos reikalus, ypatingai ne
paprastu karo metu. Momentas, 
kuriame eina karas, kiekvienos 
šalies darbininkų partijai iške
lia naujų problemų, naujų per
siorientavimų Darbo Klasės ko
voje už jos geresnį gyvenimų. 
Todėl, Ontarios C.C.F. lyderis 
drg. Mitchell, baigdamas kalba 
paprašė suvažiavusių delegatų, 
C.C.F. provincijos tarybos ir C. 
C.F. skyrių iškeltus klausimus, 
svarstyti draugiškai, rimtai ir 
apgalvotai, kų, suvažiavimas ir 
padarė.

Po pirmininko kalbos, man
datų komisijos vardu Miss Mar- 
garet Sedgesvick raportavo de
legatų skaičių ir atstovaujamus 
skyrius Ontario provincijoje. Iš 
raporto paaiškėjo, kad šių 7-tų 
metinę C.C.F. konvencijų — su
važiavimų atstovauja 101 dele
gatas nuo 48 skyrių. Keletas 
skyrių dėl blogo oro, tolimos 
kol onės ir gal kitų priežasčių 
delegatų neatsiuntė. Atsiųstieji 
delegatai atstovavo 3,000 gera
me stovyje esančių narių, mo
kančius nario mokesčius ir dir
bančius socialistinį darbų ener
gingai ir drausmingai. Nežiū
rint to, kad besiruošiant dele
gatams į kelionę iš vakaro pra
dėjo lietus lyti ir pirmų konfe
rencijos dienų lijo be pertrau
kos, bet tas neatbaidė daugu
mos delegatų. Daugumas jų a b 
vyko net nevengdami 15 šimtų 
mylių kelionės. Tokie delegatai 
buvo iš tolimos Kenoros, Fort 
VVilliam, Port Arthur, Cochra- 
nc, • Kingston, Niagara Falls, 
London, Hamilton, Windsor, 
St. Catarine ir iš kitur, neskai
tant Toronto, priemiesčių ir 
apylinkes.

Toronto Lietuvių Socialde
mokratų Kuopa, kuri 1939 m. 
spalių mėn. afiliavosi su C.C.F. 
partija, irgi turėjo delegatų, ku
ris reprezentavo Toronto lietu
vius socialistus.

Džiaugsmingas Momentas.
Vienas iš delegatų pareikala

vo, kad Ontarios provincijos 
Generalis sekretorius išduotų 
smulkmeniškų raportų apie na
rių skaičių ir skyrių — klubų 
stovį. Generalinis sekretorius 
draugas B. E. Leavens, detališ- 
kai raportuodamas, priėjo prie 
Toronto Liet. Soc. Dem kuo
pos. Apie šių kuopų sekretorius 
pareiškė: “Our next C.C.F. unit 
is a ‘baby club* Lithuanian So- 
cialdemocratic association of 
Toronto, is in good stending, 
with membership of...”. Papra
šius lietuvių socialistų delegatui 
atsistoti, pakilo griausmingos 
delegatų ir publikos rankų plo
jimas. Tas entuziastingas ran
kų griausmas kuo ašarų neiš- 

• spaudė socialistų kuopos dele/- 
gatui. Čia gal kils kai kuriems 
lietuviams klausimas: kodėl, ir 
kam suvažiavimas kelia tokias 
ovacijas rankų plojimu? Atsa
kymas vienas. Išskiriant C.C.F. 
Toronto veikėjų, musų kuopos 
delegatas nebuvo pažįstamas su 
kitais delegatais. Todėl suvažia-

vimas plojo musų atstovui ne 
kaipo asmeniui ar draugui, ne 
kaip veikėjui ar “tinginiui”, bet 
socialistų suvažiavimas tuo en
tuziastingu rankų plojimu ati
davė pagarbų ir sveikinimų lie
tuvių socialistiniam judėjimui 
ir draugams Kanadoje, priklau
santiems ir nepriklausantiems 
organizacijai, atėjusiems ir at
einantiems dirbti ir kovoti už- 
šviesesnį rytojų sau ir visai dar
bo žmonijai — už demokratinį 
SOCIALIZMĄ.

Štai kam tas entuziazmas bu
vo pakeltas ir štai kam per jį 
buvo atiduotas tas sveikinimas 
rankų plojimu. Tikiu, kad su
važiavimas perdaug įvertino 
lietuvių socialistų veikimų čia 
Toronte, o per jį visoje Kana
doje, bet tam įvertinimui So
cialistų suvažiavimas turi pa
grindo.

Socialistų kuopa nėra skait
linga nariais, bet ji gyva, aktin
ga darbu, kupina pasiryžimo 
viltimi augti, stiprėti, kovoti ir 
laimėti. Socialistų kuopa, prisi
dėdama prie Kanados socialistų 
partijos nenusvėrė padėties, bet 
ji tuo įnešė kų galėjo ir tas 

1 nors ir mažas įnašas darbinin- 
I kų judėjimui yra vertingas ir 
| brangus, už tai suvažiavimas jį 
ir įvertino.

Toronto universiteto profe
sorius J. M. A. Grubc, kuris 
yra socialistas ir C.C.F. provin
cijos tarybos narys, savo kalbo
je pasakė: “Dirbkime ir laimė
sime. Linkiu, kad sekanti C.C. 
F. konvencija įvyktų ne “Šen* 
of Engiami” salėje, bet “RO- 
YAL YORK” viešbutyje.”

Toronto lietuviai socialistai, 
kurie priklauso ir kurie nepri
klauso dar kuopai, turėtų sto
ti kuopon ir užsidėti pareigų, 
kad lietuvių socialistų kuopa į 
ateinantį C.C.F. — socialistų 
suvažiavimų galėtų pasiųsti ne 
vienų delegatų, bet du arba tris. 
Tatai nesunku butų padaryti, 
jei kiekvienas save socialistu 
vadinus draugas ir socialistų 
simpatikas- stotų į kuopų nariu. 
Jei neklystu, kiekvieno darbi
ninko pareiga priklausyti socia
listinei organizacijai ir joje 
veikti, ypatingai tiems drau
gams, kurie supranta kas yra 
socializmas ir kų jis žada Dar
bo Klasei.

C.C.F. Programa.
Šiame 7-me C.C.F. metiniame 

atstovų suvažiavime padaryta 
keliolika partijos konstitucijos 
paragrafų pataisymų ir papil
dymų. Suvažiavimas vienbalsiai 
priėjo išvados ir pasisakė, kad 
socializmas bus darbo klasės
rankose, jei darbo klasė kovos 
už socializmų. Socializmas re
voliucijos nesupranta. Sociąlizr- 
mas pasiekiamas planinga eko
nomijos kūryba. Bet planinga 
ekonomijos kūryba vykdys t. k 
išrinkti ar kitokiu budu pasta
tyti darbininkų atstovai val
džioje. Kanados žmonės šian
dien dar mažai tegalvoja apie 
ateities sočia.izmų. Kanadoje 
socializmas dar toli — taip ma
no Kanados žmonės, šiandienų 
kapitalistinė l.beralų valdžia. 
Bet jei Kanados žmonės už ke
turių metų išrinks C.C.F. dar
bo žmonių atstovus, ir tada so
cializmo dar nebus, bet jis bus 
jau netoli. Todėl C.C.F. suva
žiavimas nutarė: kol bus įgy
vendintas socializmas, kovoti 
už darbininkų būvio pagerini
mų kapitalistinėje santvarkoje.

C.C.F. nustatė aiškų progra
mų sekantiems parlamento rin
kimams. Jei C.C.F. atstovai bus 
išrinkti ateinančiuose rinki
muose, kas yra galima, tai C.C. 
F. valdžia išleis įstatymų, kuris

Smerkia šmeižiką M. 
Guobą už šlykščius 

prasimanymus
Dėl M. Guobos per “Liaudies 

Balsų” skleidžiamų melagin
gų šmeižtų pasipikt.no red- 
leikiečiai, winnlpegiečiai ir 
kiti.

WINNIPEG, Man. — Jau 
metai laiko atgal Winnipego 
lietuviai net masiniam susirin
kime pasmerkė “Liaudies Bal
so” redaktorius už wmaipegie- 
čių apšmeižimų. Kadangi win- 
nipegiečiai per Literatūros 
Draugijos 217 kuopos iniciaty
vų už tai rašė atsakymų “Liau
dies Balsui”, tai “L. B sis ’ 
griebėsi teisintis ir vvinnipe- 
giečių rašto netalpino, manyda
mi kad literaturninkai misi Lis. 
Bet winnipegiečiai, negaudami- 
vielos “Liaudies Balse”, atsi
kreipė į “Naujienas”, kurios ii’ 
suteikė vietos pasiteisinimui—* 
parodymui visuomenei, kaip 
begėdiškai “Liaudies Balso” re
daktoriai elgiasi. Tada “L. B.” 
pradėjo pulti “Naujienas” ir 
tuos asmenis, kurie drįso per 
“Naujienas” teisintis.

Už “Liaudies Balso” pakritL 
kavinių tada buvęs “L. B-so” 
atsakomingasis redaktorius M. 
Guoba net hitlerininkais win- 
nipegiečius apšaukė. “L. B-sas” 
painformavo ir kitus savo pa
kalikus, kad pultų naujienie- 
čius. Taigi, ir puolė.

Kaip po to, dar praeitais me
tais, aš nuvykau į Red Lake, 
Ohtario, į Chochenour mainas 
dirbti, tai ten liaudietis A. Mai- 
gis tuoj mane užpuolė, kad aš 
mesčiau skaitęs ‘ Naujienas'’ ir 
kad remčiau “Liaudies Balsų”. 
O kadangi aš nesutikau, tai 
pradėjo mane šmeižti per 
“Liaudies Balsų”. Dėl to aš jau 
net porų kartų turėjau per 
“Naujienas” teisintis, štai, ne
seniai aš vėl likau užpultas M. 
Guobos “Liaudies Balse” begė
diškais melais, buk aš esųs išė
dęs kelis lietuvius iš darbo Co
chenour mainose, ir buk tik dėl 
to, kad jie neskaito “Naujie
nų”.

Dėl šitokio M. Guobos begė
diško elgesio redleikiečiai, net 
ir rimtesni paties “Liaudės 
Balso” rėmėjai, tiek pasipikti
no, kad kai kurie pradėjo man 

garantuos kiekvienai Kanados 
šeimai mažiausių uždarbį $25 
savaitei, pašalinimui nedarbo, 
trumpins valandų skaičių, įves 
apdraudų nuo nedarbo, pensijų 
įstatymų ir kitus įstatymus, ku
rie bus darbininkams ir Kana
dos ūkininkų būklės pagerini
mui reikalingi. Todėl Kanados 
žmonės, išrinkdami C.C.F. į 
valdžių padarys didelį žingsnį 
socializmo kryptimi. Jokia kita 
partija, nors save ir vadintų 
darbininkų partija, bet kuri ne
žada žmonėms laisvės patiems 
tvarkyti savo ir valstybės rei
kalų, darbo klasės būvio nepa
gerins. Atvirkščiai, jų būvį tik 
pablogins, paskandindama dar
bo klasę ašarose ir krauju j e. 
Demokratija nėra darbo žmo
nių tikslas, bet tik priemonė 
tikslui siekti. Kur nėra demo
kratijos, ten nėra ir negali bū
ti socializmo. Kur nėra socia
lizmo, ten nėra demokratijos 
ir kur nėra nei socializmo, nei 
demokratijos, ten yra. KARAS 
—- pareiškė C.C.F. delegatas 
drg. Spencer. I

Kas remia dabartinį Stalino 
komunizmų, kas remia Hitlerio 
fašizmų ir kitus fašizmus, tas 
remia karų gadynę, tas eina į 
vidurąmžio laikus, bet negerina 
savo būvio, šis Europos karas, 
yra liudininkas.

(Tęsinys bus)

nau.ttrnų-acme Telephoto
NEW YORK, N. Y. --Jo- 

seph M. Schenck, vedėjas 
stambios filmų kompanijos, 
buvo grand jury apkaltintas 
nemokėjimu federalių “iri- 
come” taksu. 
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sakyti, kad aš traukčiau Guobų 
teisman. Jeigu nebūčiau suma
nęs važiuoti į Winnipegų, tai 
gal ir bučiau taip pasielgęs, 
Bet kai atvažiavęs į Winnipega 
išgirdau, kad ir vvinn’pegiečiai 
ne tik netiki tiems Guobos 
šmeižtams, bet yra pasipiktinę. 
Kadangi man gerai žinomi win- 
nipegiečiai mažai tekreipia do
mės į “Liaudies Balse” telpan
čius raštus, tai aš tik pasiry
žau viešai per “Naujienas” pa
aiškinti, kaip tikrumoje ten 
Chochenour mainose dalykai 
stovi.

r
Būtent: kai Chochenour mai

nose buvo padaryta sveikatos 
patikrinimas, t^i iš 26 žmonių 
17-kai buvo blogi X-rųy. Tai 
dėl to keli lietuviai turėjo iš 
mainų darbo . pasitraukti. Ir 
štai kaip buvo: K. Maleskevi- 
čius sužinojęs, 'kad jo X-ray 
negeri, tuoj žmogus šiek tiek 
susikrimto ir nebeišėjo į darbų. 
Todėl tuojaus gavo “lay off”. J. 
Jerešunas nebaigęs šifto, tik 
dvi valandas leišdirbęs nebesu
tiko su boso naujai patvarkyto
mis sųlygomis ir pats metė dar
bų. D. Balaišis irgi nebegalėjo 
mainose dirbti, bet jis sutiko 
su boso naujai pastatytomis sų
lygomis ir gavo darbų ant vir
šaus mainų. Mikonis zirgi turėjo 
darbų mesti. P. Civiliui ir J. Je- 
nušauskui (žinkai — taip visi 
jį mainose vadindavo) X-ray 
buvo geri, bet jie patys paėmė 
laikų ir išvažiaVo į Winnipegų. 
Dabar ir aš atvažiavau į Win- 
nipegų pats laikų pasiėmęs.

Winnipege susitikau P. Ci
vilių ir J. Jenušauskų -(Žiūkų). 
Paaiškėjo, kad kaip P. Civilius, 
taip ir J. Jenušauskas daugeliui 
vvinnipegiečių jau yra apsakę 
kaip ten viskas Cochenoure 
mainose įvyko ir kaip dalykai 
stovi.

Todėl dabar ir winnipegie- 
čiai labai pasipiktinę Guobos 
šmeižtų skelbimu. Jeigu aš ko
kį lietuvį iš darbo išėdžiau, tai 
tegul Guoba įrodo viešai jų pa
vardes paminėdamas arba tegul 
“išėstieji” patys atsiliepia. O 
kad Guoba per “Liaudies Bal
sų” nesųmones tauškia, tai tik 
tos gazietelės vardų žemina.

Aiškumo dėlei: kiek anksčiau 
“Liaudies Balse” tilpusiuose 
šmeižtuose buvo rašyta, kad aš 
norįs A. Maigį iŠ darbo išėsti, 
bet Maigis ir po šiai dienai tuo
se mainuose tebedirba.

Taigi iš to ir patys skaityto
jai gali daryti išvadų,% kad Guo
bos šmeižtai neturi jokio pa
grindo.

O jeigu “Liaudies Balsas” ir 
toliau leis tokiems šmeižikams 
mane šmeižti, tai aš busiu pri
verstas teisybės ieškoti kito
kiais keliais. —J. Dudėnas.

Paaiškinimas “Lian-'DU LIETUVIAI ATSKIRTI NUO PASAULIO
dies Balso” redak

cijai
WINNIPEG, Man. — Pasku

tiniuoju laiku man teko paste
bėti kelios korespondencijos 
“Liaudies Balse” su negražiais 
užsipuldinėjimais tai ant vieno, 
uai ant kito asmens, juos pa
neigiant kam jie neremia 
“Liaudies Balsų”. Tokie esme- 
hys buk esu darbininkų prie
šai. Tokie raštai neatneša nau
dos musų darbininkiškai spau
dai, o ypatingai kada yra pra
silenkiama su tiesa.

Aš čia turiu omenyje užsi
puolimų ant J. Dudėno. Su J. 
Dudėnu man teko dirbti vieno
je vietoje ilgokų laikų. Ir kiek 
patyriau, jis yra rimtas ir tei
singas vyras. Visados palaiko 
teisybę.

Kai buvau Cochenour mai
nose, tai man teko matyti ir 
girdėti kaip A. Maigis barėsi 
;u J. Dudėnu dėl tų nelemtų 
a0 centų, apie kuriuos jau ir 
“Liaudies Balse” buvo rašyta.

Aš pats girdėjau, kad J,. Du
dėnas atsakė A. Maigiui, kad 
jo nebaderiuotų. O Maigis vis 
lindo ir lindo Dudėnui į akis, 
ir taip per tankų lindimų įpy
kino žmogų ir padarė sau ir 
musų spaudai priešų. O jeigu 
A. Maigis butų palikęs Dudėną 
ramybėje, tai Dudėnas ir po 
šiai dienai gal butų musų spau
dų rėmęs. Nes kiek aš žinau, 
tai Dudėnas ne kartų yra 
“Liaudies Balsų” parėmęs. /

Dėl tų A. Maigio ir J. Dudė
no nesusipratimų pradėjo pasi
rodyti “Liaudies” Balse” užsi
puolimai ant Dudėno. Dudėnas 
tuoj griebėsi per “Naujienas” 
pasiteisinti ir, žinoma, kartu 
pradėjo neigti “Liaudies Balsų” 
už neteisingų užsipuolimų. Prie 
to privedė tas, kad per “Liau
dies Balsų” prasidėjo Dudėno 
puolimas. Tai kam to viso rei
kėjo?

Negana to. Dabar vėl piurių 
“Liaudies Balse” net musų 
“Liaudies Balso” buvęs redak
torius M. Guoba puola Dudėnų, 
kad buk pastarasis “išėdęs” ke
lis lietuvius iš darbo Coche
nour mainose. Tai baisiai ne
gražus žmogaus apšmeižimas. 
Aš pats Cochenour mainose dir
bau ir žinau, kad tas yra tik 
biaurus melas. Kodėl Guoba 
taip rašo? Ar tam, kad atkrei
pus kitų Kanados lietuvių min
tis prieš Dudėnų, kaipo prieš 
darbininkų priešų? Tikrumoje 
dalykas yra toks: Cochenour 
mainose kai buvo sveikatos pa
tikrinimas, tai iš 26 žmonių 
septyniolikai buvo blogi X-ray.

Keliems ir lietuviams buvo 
blogi X-ray. Dėl to jie turėjo iš 
darbo pasitraukti. Tai kamgi 
Guoba to nežinodamas ir dar 
iš kitų mainų rašo, kad buk ke
li lietuviai dėl J. Dudėno turėjo 
prarasti darbų? Ar tai gražu 
taip daryti? Taigi, gerbiami re
daktoriai, aš tuo norėčiau pa
stelei ti, kad musų spaudoje to
kių heteisingų aprašymų dau
giau nebūtų talpinama, nes tai 

rtik daro pasipiktinimų tarpe 
darbininkų.

Jeigu Tamstos, “Liaudies 
Balso” redaktoriai, mylite tei
sybę ir norite, kad aš ir toliau 
Tamstų spaudų remčiau, kaip 
kad esu rėmęs, tai šiuos mano 
aukščiau parašytus žodžius ma
lonėkite patalpinti “Liaudies 
Balse”. Tegul “Liaudies Balso” 
skaitytojai pamato tikrų tiesų.

Mano manymu, musų spau
da turėtų būti švari ir teisin
ga. Tai tik tuomet ji bus kiek- 
vienatri maloni skaityti ir rem
ti. —J. Janušauskas.

Winnipeg, Man.
Gegužės 30 d. 1940
P. S. — Tokį pat paaiškini

MIŠKUOSE PER MĖNESĮ LAIKO
Nežino Kaip Karas Eina, Kas Pasaulyj 

Darosi.
HUDSON, Ontario. — Onta

rio provincijoj, kai kuriose vie
tose yra labai didelių kalnų ir 
vandenų. Tuose tarpkalniuose 
kartais nemažai darbininkų 
dirba miškų darbus.

Mudu du lietuviai irgi pakliu
vom į. miškų darbų ant vieno 
didelio kalno, saloj, kuri iš vj- 
sų pusių yra apsupta didelio 
vandens.

Žiemos'metu, kuomet ežerai 
užšąlą, mes susisiekdavom su 
pasauliu arkliais ir trokais, ar
ba reikmenas kartais pristaty- 
lavo indėnai su šunimis arba 

orlaiviais. Bet užėjus pavasa
riui ir ledui pradėjus tirpti, ba- 
andžio 12 d. susisiekimas ark
liais buvo nutrauktas. Per ke
lias dienas paštų ir kitus daly
kus atlėkdindavo orlaiviais. 
Bet nuo baalndžio 20 d. susto 
jo ir orlaiviai. Matomai, bijo
josi, kad tirpstančiam ledui įhi- 
žus neišsimaudytų.

Jau virš trys savaitės gyve
name be jokio susisiekimo su 
pasauliu. Negaunam nei laiškų, 
nei laikraščių, ir nežinom kas 
pasaulyje dedasi. Gyvename 
kaip tikri laukiniai žmonės. Ne
žinome jokių pasaulio įvykių, 
nežinom neit to, ar demokrati
nės šalys sunaikino hitler'ška 
fašizmų. Kiekvienas čia trokš
tame, kad tik greičiau demo
kratinės šalys laimėtų karų, ir 
kad jis pasibaigtų.

Pakvaišęs tėvas pa
šovė sūnų, nužudė

policistą
žiauri tragedija parklande
PARKLAND, Alberta, Kai). 

— Žiauri tragedija, kurioje du 
žmonės žuvo ir vienai buvo 
sunkiai sužeistas, įvyko Park- 
land apylinkėj gegužės 22 d.

Čia gyveno turtingas ūkinin
kas, gana gerai žinonlas vietos 
lietuviams, Charles M. Hanson, 
su savo šeima. Vyriausias sū
nūs, George, buvo vedęs ir ne
gyveno su tėvais. Kada jo žmo
na mirė kovo 30 d., tėvas rei
kalavo, kad George sugrįžtų 
gyventi tėvų ūkyje. Simus, no
rėdamas palaikyti savo gyveni
mo vietų, griežtai atsisakė tai 
daryti. i

Iš to kilo barniai ir gegužės 
22 d. pakvaišęs tėvas staiga iš
traukė du revolveriu iš po savo 
diržo ir pradėjo šaudyti. Pen
kios kulkos pataikė į sunaus 
kūnų.

Ūkininkas tada nubėgo na
mo ir pasislėpė tamsioje pasto
gėje. Policijai atvykus jį paim
ti, Hanson’as jų neįsileido per 
porų valandų. Pagalios, kada 
vienas policistas įsiveržė į na
mus, ūkininkas pradėjo vėl 
šaudyti ir pataikė jam į galvų, 
nužudydamas jį vietoj. Nužu
dytasis yra Constable Gordon 
Counsell.

Po kiek laiko ir Hanson’as 
buvo nužudytas.

Tyrinėjime giminės pripaži
no policijai, kad Charles Han- 
son’as prieš 50 metų kalėjo 
Minnesota valstijoje už nužu
dymų savo motinos. Tuomet, 
jie pasakė, policijai, Charles su
sibarė su savo dėde ir, norėda
mas jį nušauti, pataikė į savo 
motinų. Jis tada buvo 18 metų 
amžiaus.

Hanson’as apsigyveno Park
lande 1903 m. A. Vaisnis.

mų pasiunčiau ir “Liaudies 
Balsui”. —J. J.

Nesmagu, nejauku
/ Dirbti, gyventi musų aplin

kybėse yra labai nesmagu ir 
nejauku, kai žmogus žinai, kad 
esi be jokios priežiūros. Kempė
je gydytojo nėra. Susižeidus ar
ba susirgus pagalbos negalima 
gauti. Nors mes tik už 40 my
lių nuo Hudson miestelio gyve
name, bet dėl ežero, kuris mus 
turi apsupęs, susisiekti su juo 
negalime ir negalime laukti iš 
ten pagalbos reikalui atėjus.

Pas mus du darbininkai susi
žeidė — vienas kojų, o antras - 
rankų, žinoma, miške susižeis
ti tai pasitaiko greitai. Kem
pės raštininkas ant žaizdų už
pylė jodino ir aprišo, ir tuo pa
sibaigė visa pagalba sužeis
tiems. Todėl mes šios kempės 
darbininkai tik laukiame kada 
tas nelabasis ledas nuo ežero 
nutirps ir kada atplauks pirma
sis garlaivis. Mes manėm, kad 
apie 15 d. gegužės susisieki
mas bus atsteigtas, nes jau pa
kraščiais ledas buvo nutirpęs, 
bet indėnai atplaukė mažu lai
veliu (kajaku) ir pranešė, kad 
garlaivis iš Hudsono negali at
plaukti, nes ledas ežere dar ne
sutirpęs. Bet, sako, kad gal už 
kokių trijų keturių dienų galės 
atplaukti.

Vis garlaivio nėra
šiandien jau turim 19 gegu

žės, bet garlaivio vis dar nesu
laukiam ir tebesam atskirti
nuo pasaulio. Be jokių žinių 
gyvename jau virš 30 dienų. 
Pirmų kartų taip ilgai ledas»ne- 
nutirpsta nuo ežero.

Tiesa, dar turiu priminti, kad 
oras buvo labai gražus ir šil
tas balandžio mėnesį. Bet pi r' 
mų gegužės tiek prisnigo, kad 
miške sniego buvo apie dvi pė
dos. Bet per penkias dienas tas 
sniegas ir vėl sutirpo. Dabar 
oras nepastovus. Kartais šalta, 
lietus, ir vis sniegas pasirodo. 
Žinoma, kad dabar pavasariui 
atėjus, vidudienį saulė labai 
smarkiai užsildo ir miške pauk
šteliai pradeda čiulbeti-giedoti, 
bet paskui vėl atšala.

Paukščiai linksmina
Tie paukšteliai savo gražiais, 

įvairiais balseliais mus labai 
pralinksmina. Dabar mes dir
bam tik po porų valandų. Po 
darbo valandų pasiėmę skardi
nę išeinam į miškų ir susi- 
ieškom kokį storesnį beržų. Jį 
truputį prakertam, ir apačioj 
padedam skardinę, ir į jų iš 
beržo subėga, sulaša sula. Sula 
saldi, jų geriame i£. klausomės 
kaip paukšteliai gieda.

žinoma, pavasario laiku bu
tų smagu gyventi miške, jeigu 
turėtume susisiekimų su-pasau- 
liu, ir jeigu kempėje butų lai
komas gydytojas. Kartais jis 
gali būti labai reikalingas, ir 
ramu, kai žinai, kad gydyto
jas čia pat yra.

Čia darbininkai neorganizuo
ti, neturim jokios unijos, tai 
nėra kas darbininkų reikalais 
rūpinasi. Už mus kovoja ir 
musų gerove rūpinasi tik du 
C. C. F. atstovai. Parlamente 
jie per tris kartus buvo iškėlę 
reikalavimų, kad valdžia dary
tų spaudimų į darbdavių kom
panijas užlaikyti gydytojus 
miškų darbininkų kempėse, 
ypač tuo laiku, kai susisieki
mas sustoja.

Mes esame dėkingi tiems C. 
C. F. atstovams, ir jų pastangų 
dėka jau dabar miškų kempėse 
tvarka yra daug geresnė.

J. Martinonis,
K. P. N. Co., Camp 45, 
Hudson, Ontario.

pasipikt.no
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P-lė Barbora 
Kasmauskaitė 
Sunkiai Serga x

šeštadienį, birželio 1 dieną, 
9 valandą ryto padaryta sunki 
apendicito operacija p-lei Bar
borai Kasmauskaitei.

Barbora Kasmauskaitė yra 
duktė Stellos ir William Kas- 
mauskų, savininkų New City 
Furniture Mart, 1652 W. 47 St.

Operaciją darė Dr. Paškaus- 
kas Chicago ligoninėj. Ligonė 
dar nėra namo parvežta, bet ti
kisi, kad greit jau galės grįžti. 
Ji jaučiasi neblogai ir yra rū
pestingai motinos, slaugių ir 
daktaro prižiūrima.

Barbora Kasmauskaitė turi 
tik 8 metus amžiaus, bet yra 
labai gabi ir graži mergaitė. O 
gyvumas jos — kaip žaibas.

Linkiu Barborai Kasmaus
kaitei greitai ir laimingai pa
sveikti. —A. Z.

Kanklininkė Emilija 
Poželaitė Apsivedė

Kada 1935 meta’s Amerikos 
sportininkai vyko iš Kauno, jų 
traukinys sustojo Šiaulių stoty
je. Čia Šiaulių Choras pasitiko 
su gėlėmis amerikiečius jau
nuolius, sveikino juos, mesdami 
gražiausias gėleles, suskintas 
Lietuvos darželiuose, per lan
gus į traukinio vagonus.

P-lė Poželaitė, kaipo choris
tė ir kanklininkė, taipgi daly
vavo tame dideliame būryj 
Šiauliečių. Ji gimus Amerikoj., 
užaugus Lietuvoj. Jos jaus
mas, mintys didžiausiu entu
ziazmu traukė jos jauną šir-

dėlę, viliojo, jeigu butų gali
ma, drauge su tais jaunuoliais 
vykti į savo gimtinę Ameriką.

P-lės Emilijos Požėlaitės no
rai išsipildė — 1936, vasaros 
metu, ji jau buvo savo gim
tinės mieste — Philadelphijoj. 
Apsistojus pas savo tetą, gavo 
darbą, paprastomis dienomis 
dirbo, o sekmadieniais su savo 
drauge, Elena Gelažiniutę, su 
kuria sykiu atvyko iš Lietuvos, 
dalyvavo muzikaliuose progra- 
muose ir linksmino Philadel- 
phijos lietuvius su maloniomis 
dainelėmis ir muzika.

Apie tris metus pabuvus 
Amerikoj, ji aplankė Lietuvą, 
pasimatė su savo mamyte, se
sute ir mielais draugais. Per 
tą laiką puikiai pasilsėjo, kvė
puodama Lietuvos tyrą orą, 
valgydama sveiką maistą ir 
džiaugdamos gražia gamta. Prie 
to dar išsimokino rašomąja ma
šinėle rašyti, nes gimnaziją 
lankant nebuvo progos.

Dar labiau pagražėjus, pra
ėjusią vasarą p-lė Poželaitė sy
kiu su Lietuvos verslininkų 
ekskursija sugrįžo atgal į Phi- 
ladelphiją. Vėl greitai gavo dar
bą ir vėl jos kanklės-gitaras 
skambėjo tarpe vietinių lietu
vių. Nežiūrint, kad Emilija dar 
jauna, įsimylėjo savo mieste 
jauną bernužėlį Albertą Burbą, 
ir gegužės 19 d. apsivedė. Jos 
Albertas yra išbuvęs penkis 
metus Lietuvoje ir yra didelis 
Lietuvos patriotas.

Jos dėdė, R. š.

Išsiėmė Leidimus
V edyboms

(Chicago j)

A. + A. ... i 
KASTANTAS T.VEBIJONAS 

sryv. 2510 Weši: 4Sth PI.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 3 d., 10 vai. vakaro, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kondrėnų km., Nauja
miesčio valse., Panevėžio aps.

Amerikoj išgyveno 27 met.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Pranciškų, 2 dukteris: 
Marijoną ir Stanislavą, žentą 
Joną Stulgą, švogerį Joną 
Zapolį, 2 švogerkas: Barbo
rą Zapolienę ir Elzbietą Sve- 
rikienę ir jų šeimą ir daug 
šitų giminių.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
ieikio kopi., 4447 S. Fairfield 
Avė; Laidotuvės įvyks penk
tadienį, birželio 7, 8:30 vai. 
ryto, iš kopi. į Nekalto Pras. 
Pan. šv. parap. bažnyčą, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Kastanto Tverijo- 
no gimines draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
iuteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Sūnūs, Duk
terys, žentai, švogeriai ir gi
minės.

Laid. Direkt. J. F. Eudeikis, 
Tel. YAĘDS 1741.

John Walker, 25, su Emily 
Klonis, 23

Herman Kozna, 23, su Elea- 
nor Jackson, 18

Paul Murales, 31, su Marie 
Zambrowicz, 22

Ralph Mayerhoff, 30, su
Ruth Kasper, 24

John Balint, 36, su Helen 
Wondolowski, 29

Stanley Ancy, 21, su Elaine
Dennis, 20

Edward Klimas, 35, su Lorna 
Pagel, 29

1 Ralph Wilkes, 25, su Helen 
Maywald, 26

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip Vi 

DIDKI4V KAURŲ 

BARGENAI
Neatsiimta 6x9, 8x10.9x12. 9x18,11x19 
Vertė nuo *7 Iki (HA. Dabar *3 Iki >»O 
NfMiji 6x9. 8x10. 9x12, 12x18, 10Vįxlfl 
Vertė >24 iki >89. Dabar >10 Iki >42 

Ir aukočiau.
15 9x12 tikru orlentalhj, 50 kitokių 

Micro* 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
lOOO Jardu karpei*! po 50c Jard ir aukėė. 

200 Nauja* Velvrt 9x12 >18.50.
300 Naujas Wiltons 9x12 >34.50. 

CHECKER CLEANERS 
HANDKLIAI.

6208-16 8. RAC1NB—Dienomis. 3 vakarus

a avestai a Siunčiam Gėles I fiVF kIR Telegramų | L U V L11\ I U Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

Ir Pagrabams 
-3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

W Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietanąs, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

Gavo
Perskiras

John Bialecki nuo Zofia Bia- 
lecki

William Sarpalius nuo Alice 
Sarpalius

Frances Gurski nuo Anthon/ 
Gurski

“Užmirštas, Apleis
tas Kapas”

— Skaitytojų Balsai" —
Steponas A. Geniotis, Atmi

nimo Dieną, geg. 30-tą, Tau
tiškose kapinėse aplankė Lie
tuvių Tautos Katalikų Bažny
čios vyskupo, Stanislovo Mic
kevičiaus, užmirštą kapą.

Jis pats jo kapo gal ir ne
būtų radęs, bet ten buvo ir 
daugiaus žmonių, kurie jo ieš
kojo ir suradę priešaky kapų 
prie tako žeme apskretusią 
duobę, visi nustebo ir labai pa
sipiktino kapų valdybos nerū
pestingumu.

Vysk. Mickevičius buvo visų 
žinomas ir darbštus lietuvių 
švietėjas. Net ir tos pačios ka
pinės per jį yra gavusios di
delę paramą laidojant jo pase
kėjus. Jis jas pašventino ir 
pats, didelės minios žmonių nu
lydėtas, liko palaidotas, o da
bar vos tik už 20 metų laiko 
jo kapas, taip kaip ir Mozės, 
liko užmirštas. Vienok yra žmo
nių, kurie jį patį ir jo nuveik
tus darbus ir dabar dar tebe
vertina. Kad jo kapo visiškai 
neapleidus, gal atsiras rūpes
tingi žmonės, kurie sutėiks pa- 
gelbą, kad pastačius ant jo ka
po ir kuklų paminklėlį. .

— žemaičių Draugas.

Prailgins Laiką Tak
sams Iki Birž. 5

Apskričio iždas ateityj žada 
prailginti laiką real-estate tak
sus mokėti nuo birželio 1 iki 
birželio 5 d., taipgi nuo rūgs. 
1 iki rugš. 5.

Naujos Gadynės 
Golfo Turnyras 
Šį Sekmadienį
Įvyksta Evanston Community 

Kliube
Smagu pažymėti, kad musų 

jaunimas, kuris yra susibūręs 
prie NAUJOS GADYNĖS cho
ro ir kuris pasekmingai dar
buojasi per eilę metų meno ir 
kultūros dirvoje, užsiima gra
žiais, pavyzdingais sporto pa
rengimais. -

Taip ve, šį sekmadienį, bir
želio 9 d., EVANSTON COM
MUNITY GOLF KLIUBE įvyks 
gražus golfo mėgėjų turnyras. 
Geri golfo lošėjai, kurie bus 
laimėtojais, gaus gražias dova
nas ir bus pripažinti golfo čam- 
pijonais.

Šalę golfo lošimo bus ir ki
li, linksmybių pilni įvairumai, 
kaip tai, lošimas kortomis įvai
rių gėmių ir plaukimas Michi- 
gano ežere, tenisas. Po visų 
sporto gėmių, apie 7 v. v., bus 
duodami skani vakarienė, ir vi
si sVečiai-dalyviai galės gerai 
pasivalgyti ir prie stalų drau
gingai pasikalbėti.

Tariami smagumai ir sporto 
rungtynės įvyksta tokioj gra
žioj vietoj kaip Evanston Com- 
munily Golf Kliube, vienok vis
ką gausite tik už $1.50. Tai 
didžiausias linksmybių barge- 
nas kokis galima gauti — vi
są dieną praleisti linksmai ir 
maloniai tik už $1.50. Bet 
tiems, kurie neloš golfo, bilie
tai bus tik 75c.-* ■'

Prašo Bilietus Pirkti 
Iš Anksto

Kadangi reikia žinoti kiek 
bus svečių ir kiek reikės su
pirkti maisto ir parūpinti kitų 
patogumų, tai Naujos Gadynės 
choro darbuotojai prašo ger
biamos publikos įsigyti bilietus 
iš anksto. Bilietus galite gau
ti “NAUJIENOSE” pašaukiant 
telefonu CANal 8500, arba pas 
Naujos Gadynes choro narius.

Atsiminkit, Naujos Gadynės 
choro sporto diena įvyksta šį 
sekmadienį, birželio 9 d. Golfo 
lošimas 9 v. ryto, o vakarienė 
kaip 7 vakare, Evanston Čom- 
munity Golfo Kliube.

K. L.

s

ĮSPORTAS I

Nagurski Risis 
Chicagoje Su 
Pete Schu

Bronko Nagurski, pripažin
tas sunkaus svorio ristikų čam- 
pionu daugelyje valstijų, šį va
karą risis su Pete Schu Chica
goje, Rainbo Fronton arenoje, 
prie Lavvrence avė. ir Clark 
Street.

Jeigu oras bus prielankus, 
ristynės įvyks išorinėje areno - 
je.

Taipgi šį vakarą ten pat ri
sis indijonas, Chief Sanooke 
su Juan Humberto, George Mc 
Kenzįe su Selli Samara, George 
Mack su Rudy Kay ir Jerry 
Meeker su Angelo Leone.

(Sp.)

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai prafomi 
pirkinių reikalais eiti i 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

ENGLAND
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GCRMAN BOMBINGS OF PARIS 
MAY PRESAGE DRIVE ON CITY

FRANCE

CONTINUED NA2I BOMBINGS 8ELIEVED 
ATIEMPTS TO FORCE FRENCH HAND, 

REASSURE MUSSOLINI ON WAR ENTRY

rrrn area occupieo 
UJ BY GERMANS
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GERMANS REPORTED MASSING 600.000 
MEN, TANKS, ARTILLERY FOR "END WAH’ 
ATTACK ON OISE*AISNE«ARGONNE FKONf

LGIUM GERMANY

SVVITZERLAND

\ ITALY
.TURIM

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
Veikimui baigiantis Flandrijoj, raportuojama, kad 

600,000 nacių kareivių rengiasi prie atakos prie miestų 
Oise, Aine ir Argonne—nė nepilnai už šimto mylių nuo 
Paryžiaus.

Chicagos Lygumie- 
čiai Nepasiduoda 
Radviliškiečiams
Ir Jie Dalyvaus “In Corpore” 

Jaunimo “Joninėse”
“O kas jau tie radviliškie

čiai mano jie yra? Ar tai jau 
jiems reikia pripažinti pirme
nybę? Jei jie mano, kad j^ę ga
li pralenkti lygumiečius, tąi jie 
smarkiai klysta!” — tokiais tai 
žodžiais Chicagos lietuviai, ku
rie Lygumų parapiją laiko, už 
savo gimtinę,! pereitą savaitę 
pasitiko paskelbimą, kad rad
viliškiečiai nutarė ‘in corpore’ 
dalyvauti laikraščio ‘Jaunimo’ 
rengiamam ’’ Joninių piknike, 
šeki^iądienį, ‘ilirželip 23 d„ Sun- 
set Parke. () ,

Lygumiečiai Chicagoj
Tuo pačiu lygumiečiai pra

dėjo ruoštis 'ir grupuoti savo 
žmones, kad už radviliškiečius 
stipriau pasirodyti kalbamam 
‘Jaunimo’ piknike. Lygumiečių 
lyderiais yra John A. Kas.s 
(Kazakauskas), Brighton Par
ko auksorius (4216 Archer 
Avė.) ir jo žmonelė. Jiems tal
kon eina Jim Kass iš Gage 
Parko, Antanas Kazakauskas, 
mėsininkas (4535 S. Wallace 
St.), Alekas Mickeliunas iš 
Rockdale, UI. ir kiti. Tarpe tų, 
kurie laukiama lygumiečių de
legacijos prieky yra: Pabijan- 
skų šeimyna iš Melro.se Parko, 
Lakienė su trims sūnumis iš 
Bridgeporto, Mr. & Mrs. An
tanas ir Anna Kinderiai, iš 
Bridgeporto, Jim ir Jurgis Jo
naičiai, taip pat iš Bridgeporto. 
Lygumiečių delegacijos tarpe 
tikimasi ir advokato Jono Bor- 
deno-Bagd^iųno, bei Juozo Mic- 
keliuno, žinomo veikėjo.

“Jau kas f 'bus, kas ne, bet 
gaLte būti ramus, kad radvi
liškiečiai lygumiečių niekados 
nesubytins”, pareiškė Mrs. 
Kass.

“Jaunimo” ' Joninių Piknikas 
įvyks sekmadienį, Birželio 23 
d., Sunset Parke. To laikraš
čio redaktoriai pareiškė, kad 
jie speciales vietas parke re
zervuos ir pirmiems ir ant
riems. J.I.S.

LIETUVOS 
ŽINIOS

CEASSIFIED ADS.
- —-

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO. Penteris ir 
; jopėrninkas. Kalsimainu lubas už 
: >1.50. Miegamas kambarys su savo 
popieriais—$3.00. Apkainavimas dy- 
cai. 10 metų patyręs. Darbas už- 
ikrintas. Jos. Augaitis, 1608 South 

50th Avė., Cicero, III. tel. Cicero 
2633.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių

REIKIA OPERATORIŲ prie sin
gle needle mašinų, tik patyrusios 
prie kelnių, jupikų, ir marškinių.

VIVI SPORTSWEAR, 
229 So. Market Street

IEŠKAU DARBO RESTAURAN- 
TE be mokesčio, tik už pamokinimą 
kaip valgius daryti. Rašyk Box 
2367, 1739 So. Halsted St.

IEŠKAU DARBO už karpenterį, 
esu patyręs prie taisymo namų, 
moku visokį karpenterišką darbą, 
esu 48 metų amž., sveriu 185 svą- 
rus. Paskutiniu laiku dirbau prie 
batų, kurie dabar uždarė, pinigų 
neturiu. Nė pažįstamų, noriu atva
žiuoti į Chicagą. Atsišaukite 2752 
Arsenai St., St. Louis, Mo.

REIKALINGA MERGINA NAMŲ 
darbui ant vietos gyventi, 3 suau
gę žmonės, nėra virimo, geri na
mai. 3350 W. Roosevelt Road, Tel. 
Nevada 5578.

REIKIA MERGINOS PADĖTI 
prie suknelių siuvimo, reikia kiek 
patyrimo. Šaukti Victory 1291.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, patyrusi 18—35, virimas 
paprastas, skalbti nereikia, sunkaus 
darbo nėra. Savas kambarys, vana, 
$10—$12, liudymas. Kenwood 0160.

IEŠKAU DARBO KAIPO kar- 
penteris, suprantu visokį medžio 
darbą, esu patyręs Yš jaunystės. 
Atsišaukite C. J. Wirmanskis, 14307 
Cleveland avenue, Posen, III. •

REIKIA PATYRUSIŲ MOTERŲ 
—marškinių finišerių, nuolatinis 
darbas, geras mokestis, New Gar- 
field Laundry, Ine. 1217 _§o. Cicero.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreipi 
kis j Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų. u

1739 So* Halsted St.
CHICAGO, ILL,

KAUNAS. — Iš žemės Ūkio 
Rūmų metinio narių suvažia
vimo pranešimų matyti, kad 
Žemės Ūkio kėhmas Lietuvoje 
kasmet duoda žymesnių vaisių. 
Pašarų gyvuliams gerinimas ir 
didinimas pakelė melžiamų kar
vių produkciją 'vienu litru pie
no į dieną, kas į metus duos 
25 milijonus litų daugiau pa
jamų. Į pienines stato pieną 
jau 106,000 ūkininkų, tai yra 
40% visų krašto ūkių. Kiauši
nių eksportas viršija 100 mi
lijonų kiaušinių ir šiemet pa
didėjo dar 14 nuošimčių. Kai
mo šeimininkėms suruošta daug 
kursų, kuriuos pernai lankė 
per ' 10,000 kaimo moterų. Žie
mok mėtų*'' ūkininkams suruo
šta apie 1000 paskaitų-pasikal- 
bėjimų, kaimo amatininkams 
suruošia apie 70 įvairių kur
sų. Žemės Ūkio Rūmai išlaiko 
17 žiemos žemės ūkio mokyk
lų, pernai 7 mokyklose dar 
įsteigti namų ūkio skyriai mer
gaitėms. Ūkininkėms suorgani
zuota per 50 ekskursijų ir su
ruošta kelios dešimtys tvarkin
go namų ūkio parodų. Ūkinin
kams įsteigta 135 žemes uk. 
mašinų ir įrankių naudojimo 
rateliai ir apie 360 javų valy
mo punktai, be to, pastatyta 
273 naujoviškos linų minyklos. 
Praeitais metais įrengta apie 
1500 ha kultūrinių ganyklų ir 
sukulturinta apie 10,000 ha 
pelkių; keliolikai tūkstančių 
ūkininkų suteikia įvairių pa
šalpų sėkloms auginti, maši
noms įsigyti žalienoms įreng
ti, nuo kelmų ir krūmų ūkiams 
apvalyti ir pr.

VILNIUS. — Gegužes 10 d. 
Vilniuje įvyko VGF (Vilniaus 
Geležinio Fondo) steigiamasis 
susirinkimas. Kadangi VVS 
(Vilniui Vaduoti Sąjunga) ne
beegzistuoja, o dar tenka at
likti didelių žygių, kol atgauta
sis Vilnius galutinai suaugs su 
visa Lietuva, tai darbą tęsti pa
siėmė Vilniaus Geležinis Fon
das. VGF jau yra daug pada
ręs: įsteigta visa eilė seklyčių, 
neturtingiems mokiniams išda
linta nemokamai mokslo vado
vėlių, įsigyta keli kino apara
tai, dalinami radijo priimtuvai, 
Vilniuje išnuomuotos kelios di
delės patalpos, kuriose gauna 
nakvynes tūkstančiai į Vilnių 
atvykstančių ekskursantų ir t.t. 
VGF valdybon buvo išrinkti 6 
Vilniuje gyvenantieji prof. M. 
Biržiška, Dr. Kauza, prof. F. 
Kemėšis, red. R. Mackevičius ir 
Kupcikevičius; kandidatei V. 
Uždavinys ir ats, mjr. Petkevi
čius; ir trys Kaune gyvenantie
ji: Dr. Juška, J. Papečkys ir 
Kubiliutė. Susirinkimas baigtas 
tokiu Šukiu: “Lietuvi, nedrįsk 
mirti, nepamatęs Vilniaus”.

SUSIRINKIMAI
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NA

MŲ SAVININKŲ SĄJUNGOS na
rių mėn. susirinkimas įvyks tre
čiadienį, birželio 5 d., 7:30 vai. Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Susirinkimas labai 
svarbus, visi nąriai malonėkite at
silankyti. —S. Kunevičius, rast.

ROSELANDO LIET. KULTŪROS 
DR-JOS mėn. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, birželio 6 d. 7:30 vai. 
vak. Liet. Darb. svet., 10413 South 
Michigan Avė. Susirinkit skaitlin
gai, nes bus darbininkų rinkimas 
piknikui ant 23 birželio. —S. Dilis, 
raštininkas.

SLA 36 KUOPOS narių mėne
sinis susirinkimas įvyks birželio 5 
d. 7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. 
Svarbus susirinkimas.

John Balchunas, rast.

REIKIA FOLDERIŲ, feederių ir 
shakerių, patyrusių jaunų. Darbas 
nuolatinis. Progress Laundry, 4677 
Elston Avė.

REIKIA MEĘGINOS, gabios, pa
tikimos, kaime per vasarą, mėgti 
vaikus, skalbimo nėra, $10. 2712 
Logan, pirmame. Tel. Armitage 
2229.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

TAVERNO KAMPINIO BARGE- 
NAS. Pamatykite ką $8,000 nu
pirks: gerai pastatyta 2 aukštų ply
tinį su didele krautuve ir 4 kam
bariais užpakaly, einančių taverno 
bizniu ir fikčeriais; 4—5 kambarių 
flatus antram aukšte, furnaso šil
dymas ir 5 kambarių katedžę už
pakaly, furnasą; rendos $137 į mė
nesį, be skolų, $4,000 įmokėti. Mr. 
Mickevice, Rosain, 5933 So. Hals
ted St. Normai 3678 (didelis pasi
rinkimas kitokių bargenų). \

Pasisekė Gražus 
Jaunuolių-Šokėjų 
Išvažiavimas

Birž. 22 Rengia “Jonines”
Lietuvių jaunuolių klasiškų 

šokių mokyklėlės išvažiavimas, 
Atminimo Šventės dieną, geg. 
30-tą, Spaičio darže, Willow 
Springs, III., turėjo geras pa
sekmes.

Pildant išvažiavimo progra
mą, ark. S. A. Geniotis į "susi
rinkusią skaitlingą publiką pa
sakė trumpą, reikšmingą pra
kalbą. Jis apibudino lietuvių 
kalbos, muzikos ir šokių mo
kyklėlės svarbą. Ragino jaunuo
lius tapti sąmoningais lietu
viais ir labiau priimti ir sude
rinti lietuviškas spalvas. Jo pa
staba buvo labai tinkama, nes 
klasiškų šokių jaunuolių gru
pės kostiumai perdaug praskie
sti kazokiškomis spalvomis.

Andrejevo sumokinti jaunuo
liai labai tinkamai atsižymėjo, 
išpildydami kelis naujus šokius. 
Ir senus labai gabiai ir vyku
siai pakartojo ir publika tai 
labai įvertino.

Išvažiavimo tvarkytojai davė 
5 laimėjimus ir išlaimėtojais 
buvo sekanti asmenys: B. Giel, 
V. Lavcevich, Agnės Tauben- 
cie, N. Andre\vs, Leoną Ku
pletu Negavusieji savo išlaimč- 
jimų kreipkitės pas p. Andre
jevą.

Joninių Programas
Sekantis Joninių programas 

bus birželio 22'-rą, 7:30 vai. va
karą, adresu 814 W. 33rd St. 
širdingai visi buvo kviečiami 
atsilankyti ir pamatyti Joninių 
šventės programą, nes bus 
įvairus programas, šokiai ir 
pasilinksminimas.

žemaičių Draugas.

REAL ESTATE FOR SALE
Namai-Žemė Paj-davinį ui____

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asmens, mokėtis po 
$25- į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baž
nyčių, geras susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box A. 4, 
1739 So. Halsted.

MARQUETTE PARKE ant South 
Campbell Avė. prie 64 St., 4 flatų 
mūrinis namas po 4 kamb., vėliau
sios mados. Kaina $9800.00. 5 kam
barių mūrinis bungalow. Kaina 
$4700.00. 2 flatų po 6 kamb. mūri
nis. Kaina $6700.00. Turime viso
kių kitokių bargenų ir mainų.

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avė. Rep. 3713.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

120 AKRŲ DERLINGOS ŽEMĖS, 
1/6 mylios šiaurryčiuose nuo Lock- 
port. Mike Stamm, R F D No. 2, 
Lockport, III.

BUILDING MATERLAL 
Statybai Materiolas

Tel. VICTORY 1272
DYKAI Apskaičiavimas. 

Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

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

SOIL—FOR SALE

Tel. OAK LAWN 193-J-L 
STANLEY GAVCUS 

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 6 
bušeliai $1.00—11 bušelių $1.50. 
Kreipkitės dėl kainų, dėl didesnių 
kiekių. Iškraustome nebrangia kai
na. Anglys tiesiai iš kasyklų. 110 
SOUTH RIDGELAND AVENUE, 
Worth, III.

Garsinkitės “N-nose’
#, ..

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

FINANCE AND LOANS 
______ FinansaiirPaskolos______

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).

Melro.se


t
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SUNKIOMIS BAUSMĖMIS NUBAUDĖ DU 
LIETUVIUS UŽ JAUNU MERGAIČIŲ 

IŠNAUDOJIMĄ
Dviejų Bylas Atidėjo; Tyrinėja Jų Protą

JAUNI LIETUVIAI BAIGĘ HIGH SCHOOLS 
IR KOLEGIJAS

Diplomų dalinimo iškilmės prasideda 
šią savaitę

Vakar Domestic Belations 
teisme, prieš teisėjų Brande, bu
vo tyrinėjama byla užvesta 
prieš penkis senus vyrus, rose- 
landiečius, už nepadorų elgesį 
su jaunomis mergaitėmis.

Teismo rekordai sako, kad 
nukentėjusios mergaitės yra 17- 
kos, 14-kos ir 11-kos metų am
žiaus, bet iš išvaizdos, vyriau
sioji neatrodė senesnė kaip 12- 
kos metų, o jauniausioji nedau* 
giau kaip 9 metų. Dvi mergai
tės yra lietuvaitės, trečioji — 
lenkaitė. Jauniausioji figūravo 
byloje kaipo liudininke prieš 
nusikaltėlius. Ji liudijo, kad su
imtieji jai duodavę pinigų “mil
vėms”.

Nusikaltėliai yra:
VVilliam Banis (Binnel), 59 

metų amžiaus, 725 West 120 st.
William Morris, 76 metų;
Joseph Baniunas, 38 metų, 

11750 South Union avė.;
Dmitri Grabensky, 59 m., ii
Frank Grušas, 68 metų, nuo 

10515 Edbrooke avė.
Teisme vyrai prisipažino, kad 

jie atsiviliodavę mergaites į Ba
nio siuvyklų, adr. 725 West 120 
st., ir ten paleistuvaudavę. Visi, 
išskyrus Banį, kuris kadaise 
buvo vedęs, yra senberniai.

“Pasibiaurėtinas Dalykas”.
Grušo advokatas maldavo tei

smo jo klientų paliuosuoti nuo 
bausmės, nes jis tik pirmų sykį 
papuolė į tokį “triubelį”. Bet 
teisėjas Brande atsakė, kad su
imtųjų elgesys buvo pas i bia u re
tinas ir gal tik pirmu kartu 
Cook apskrityj iškilo aikštėn 
toks šlykštus dalykas, kaip tų 
senių naudojimas mažų mergai
čių savo norams tenkinti.

Grušas tapo nuteistas kalėti 
du metu pataisos namuose, ir 
užsimokėti $300 piniginės bau
smės.

Dmitri Grabensky, kuris sa
kosi csųs karpenterys, buvo nu
teistas katėti 18 mėnesių, ir už
simokėti $300.

Trys Metai Kalėjimo.
William Banis, kurio krautu

vėje paleistuvavimas įvyko, ga
vo didžiausių bausmę — tris 
metus kalėti ir užsimokėti $600 
bausmės.

Teismas, norėdamas toliau 
ištirti protų Juozo Baniuno ir 
William Morris’o, atidėjo galu
tinų nuosprendį jų bylose kitai 
savaitei.

Morris, 76 mteų senelis ilgais, 
baltais plaukais, greičiausiai pa
teks į proto ligų ligoninę. Tyri 
nė tojai davė teismui tokių re
komendacijų.

Baniunas, 38 metų, jauniau
sias iš nusikaltėlių, yra mecha
nikas.

Ši byla vakar turbūt buvo 
skaitlingiausia teisme. Su nusi
kaltėliais, mergaitėmis, advoka-

f
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LONDONAS, ANGLIJA. — Anglijos Karalius Jur
gis išmėgina Bren kulkosvaidį amunicijos dirbtuvėj.

tais ir liudytojais, prieš teisėjų 
sustojo būrys viso virš 20 žmo
nių.

Mergaičių tėveliai ir giminės, 
matyt, dar' nesusigyveno su 
šiuo baisiu smūgiu, kurį gyve
nimas jiems atnešė. Jie teismo 
salėje sėdėjo ir stovinėjo išba
lę, nuleidę galvas, nusiminę, — 
lyg be žado, nežinodami nei kų 
sakyti, nei kų daryti. Rs. M.

Besirengiant Prie 
SLA 41-mo Seimo 
CĮiicagoje
Pranešimas Seimo Rengimo 

Komiteto Nariams.

Besirengiant našesniam dar
bui ir įvairioms komisijoms 
einant prie savo užbrėžto tik
slo, apie atsiekimų gerų pasek
mių ir sėkmingų SLA 41-mų 
Seimų abejonių nėra.

Kaip įvairios Komisijos, taip 
ir Apskričio Valdybos nariai 
bendrai dirba, ypatingai mu
sų Apskričio pirm. Dr. A. 
Montvidas, daug gaišina, laiko, 
palikdamas savo profesijos 
užduotis, o lankosi pas komisi
jų narius bei veikėjus, kad tik 
viskas sklandžiai eitų.

Artėjant Seimui, Apskričio 
valdyba nutarė kviesti visus 
Seimo Rengimo Komiteto na
rius, t. y. kuriuos SLA kuopos 
išrinko po du į tų Komitetų į 
trečių bendrų posėdį birželio 
7 d. penktadienio vakare, 8-tų 
vai. Fellovvship Ilouse, 831 
W. 33rd Placc.
Veikėjai Kviečiami Dalyvauti.

Visi šio Komiteto nariai bū
tinai dalyvaukite, o ypatingai 
tie, kurie esate komisijose.

Prie to, SLA kuopų veikėjai 
gali atvykti į posėdį, jeigu turi 
laiko ir gerų sumanymų. Ben
drai pasitarsime apie eigų ir 
veiklų besirengiant prie SLA- 
41-mo Seimo Chicagoje.

K. X. Semaška, Apskr. sekr.
2438 Wcst 45lh St.

Didelis Gaisras
14-tos ir Halsted
Apylinkėje

Antradienio vakare, kaip 6:30 
valandų, užsidegė pastatas ant
Halsted ir 14 gatvės kampo. 
Ugniagesių privažiavo iš visų 
dalių Chicagos ir už trijų va
landų gaisras buvo sulaikytas^ 
bet nuostolių padaryta labai 
daug.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

, NAUJIENTT-ACME Telenhoto
DULUTH, MINN. — Įvairių valstijų gubernatoriai laikė metinę konferenci

jų pereitų sava’lę. Dalyvaujančių tarpe, be kilų, buvo (iš kairės): Gub. L. C. 
Clark, Missouri; Gub. F. M. Dixon, Alabama; Gub. Ilarold E. Slassen, Minne
sota; ir Gub. C. A. Sprague, Oregon.

/ '• j|’ NAr.TJFNU-ACME Tfllennnto
BELGIJA. — Belgų kareiviai gavę" lite) savo karaliaus įsakymų pasiduoti, 

atiduoda ginklus vokiečiams, sako vokiečių cenzūra, kuri perleido šį paveikslų. 
___________ _______________________ U- J / ' '_________

Sunkiai Sužeidė 
Lietuvį Reporterį 
Auto. Nelaimėje
— Automobilių Susikūlė —

24 metų Edvvardas Uzumcc- 
kis-Uzemack, užvakar naktį bu
vo sunkokai sužeistas dviejų 
automobilių kolizijoj, prie Ar
cher ir Peoria gatvių kampo. 
Jis buvo vieno susikalusių au
tomobilių keleivis.

Nelaimėj žaizdas panešė du 
kiti žmonės, automobilių vai
ruotojai, 21 metų James Drec- 
ney, 2961 Bonaparte avenuc, ir 
John Bennett, 32, nuo 2964 Ar
cher avenuc.

E. Uzemack gyvena adr. 4602 
S. Paulina street, ir eina repor
terio pareigas dienraščio “Dai
ly Times” redakcijoje. Pora 
mėnesių atgal auto, nelaimėje 
žuvo p. Uzemack’o tėvas, Anta
nas Uzemeckis.

Keli kiti žmonės vakar buvo 
sužeisti antroj dviejų automo
bilių kolizijoj, prie Halsted ir 
95-tos.

$10M«0»,0»0 
Kas Metai —

Jeigu Hitleris Laimės.
Buvęs Vokietijos Reichsban- 

ko (valstybės banko) viršinin
kas, Dr. Melch'or Palyi (dabar 
profesoriauja Chicagos univer
sitete), vakar padarė sekama 
pranašavimų:

Jeigu Hitleris laimės karų su 
Anglija ir Franci ja, tai Jungti
nės Valstijos turės išleisti kas 
metai mažiausiai $10,000,000,- 
000 (dešimts bilijonų dolerių) 
ginklams. Gal ir t6 nebus gana, 
nes po tiek ginklams išleidžia 
Vokietijos valdžia.

Karas su Vokietija, sako Dr. 
Palyi bus neišveng amas jeigu 
Hitleris sumuš Angliju ir Fran- 

(cijų.

Birželio 23-iia — į 
Mihvaukee, liepos 
4-ta i Sunset Parka

C c ....... G
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Dariaus-Girėno Postas stropiai 
ruošiasi vasaros išvažiavimams 

šį|ii ir vėl pasipuošė gamtų' 
pavasario grožybėmis, žaliuo
jančiais medžiais ir kvepian
čiais žiedais. Karšti saulės spin
duliai atgaivino žiemos sušal
dytų žemę, kelia ir vilioja žmo
gų į gamtos glėbį.

Tokiu budu ir Dariaus-Girė
no postas 271 of the American 
Legion pasiryžo Šių vasarų tik
rai pasinaudoti x.-, tomis gamtos 
grožybėmis.

Į Milwaukee laivu
štai birželio (June) 23 dienų 

naujai išpuoštu laibu “S. S. Ci
ty of Grand Rapids” plauks 
plačiu Michigan ežeru į Mil- 
waukee, Wis. Tai jau bus ant
ra Dariaus-Girėno posto eks
kursija tuo laivu.

Laivas išplauks sekmadienio 
iytų, birželio 23 d., iš Navy 
Pier kaip 9:30, o grįš Chicagon 
apie 10 vai. vakaro Chicagos 
laikų.

Tikielų kaina $2 ten ir atgal. 
Tikietus reikia įsigyti iš anks
to, kreiptis pas ekskursijos pir
mininkų Wm. J.i Kareivų, tele
fonas Yards 5350. Taip pat ga
lima gauti pas legionierius ir 
legiono name> tek Laf. 8484, 
klauskit J. Kibąrto.

Važiuojant laiyu bus doro- 
mas labai gražus “show” ir 
bus šiaip visokių komedijų. 
Nuvažiavus į Milwaukee visi 
bus pavaišinti šaltu alum ir 
gardžiais užkandžiais.

Kuriems pernai teko dalyvau
ti su legionierių ekskursija, tie 
žino kaip linksmai praleido vi
sų dienų, šių naujų ekskursijų 
komitetas stengiasi padaryti' 
kur kas daug linksmesne ir 
prašmatnesne, negu buvo anoji.

Tad, kurie manot važiuoti su

Dariaus-Girėno posto ekskursi
ja, nesivčluokite, bet įsigykite 
tikietus tuoj, nes skaičius žmo
nių laive yra aprubežiuotas.

Dar ne viskas
Pasivažinėję laivu ir gerai 

pasilsėję, seni ir jauni visi 
trauksime į Sunset Park daržų, 
kame liepos 4 d. įvyksta Da
riaus-Girėno posto 271 metinis 
piknikas. Jis įvyksta naujai iš
puoštam Kubaičio darže, prie 
-35 th ir Archer Road, kame 
bus daugybė išlaimėjimų, gra
žių dovanų, visokių komedijų. 
Atėjus vakarui, bus leidžiama 
į padanges visokių spalvų ug
nis ir kitokie žaidimai, taip pat 
gus gera orkestrą šokiams, žo
džiu, bus užtektinai linksmybių 
seniems ir jauniems.

Tėmykite “Naujienose” to
lesnius pranešimus iš Dariaus- 
Girėno posto veiklos ir jo ren
giamus vasaros išvažiavimus.

Frank Krasauskas.

Iš Jonistų Veiklos: 
Rengia Vakarą

Jonistų Ordeno skaitlingas 
narių mėnesinis susirinkimas 
įvyko geg. 31-mų, 248 W. 63rd 
Street.

Apart daugelio svarbių ta
rimų, buvo svarstytas Jonistų 
Ordeno ruošiamas programas, 
kurs susidės iš įvairių pamar- 
ginimų: prakalbų, klasiškų šo
kių, muz kos, dainų ir pasilink
sminimo. Į vakaro rengėjų ko
misijų įeina sekanti asmenys: 
William Adams, Albert Ruz
gus, Lena Adams, Frances Bu- 
dreck, -Alex Budreck, T. Alber
tas. įžanginiai tikietai bus po
rai 25c. Jie gaunami pas va
karo rengimo komis jos narius 
ir pas Organizacijos narius. 
Bilietus pasirūpinkit gaut iš 
anksto, nes gausit tinkamesnę 
vietų. Joninių vakaras įvyks, 
adresu 814 W. 33rd St., Bridge- 
porto kolonijoje.

— Rengimo Komisija.

VAKAR CHICAGOJE
•

• Garfield Parko lagūnoj pri
gėrė 12 metų berniukas Daniel 
Manning, nuo 3058 West Mįadi- 
son street. Jis bandė skersai la
gūnų perplaukti.
• Mokyklų taryba skelbia, kad 
šį mėnesį Chicagos viešas mo
kyklas baigs 40,208 mokiniai. 
Pradines mokyklas baigia 20,- 
872 mokiniai, o visi kiti baigia 
high school, amatų mokyklas ir 
junior kolegijas.
• Chicagos lenkai renka aukas 
tarp saviškių aprūpinimui! savo 
armijos Francijoj ambulansais.

Raudonasis kryžius kare nu
kentėjusių civilių gyvetojų šel
pimui Chicagoj jau surinko virš 
$400,000. Vien Public Service 
Company of Northern Illinois 
darbininkai tam sudėjo $8,500.
• Belhvoode staigiai mirė 85 
metų senelis VVilliam R. Stouf, 
nuo 3414 S. Paul avenuc. Per
eito lapkričio mėnesį jis šven
tė 60 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuves.
• Prie Calumet River ir lOlst 
prieplaukos užsidegė prekinis 
laivas, “Adam E. Cornelius”.
G Apskričio ligoninėj mirė 20 
metų mergaitė, Garald ne Ali
nis, nuo 2815 West 51 si street. 
Balandžio 21 d., automob lis ją 
suvažinėjo prie 9057 S. \Vest- 
ern Avenuc.
• 763 balsais prieš 723 Niles 
Center, Ilk, gyventojai nutarė 
pakeisti miestelio vardų.
• Tucson, Arizonoj pasimirė 
Coun'less Olga Albani, garsi ak
torė ir radio dainininkė, ir 
žmona Cook apskričio komisio- 
nieriaus, H. AVallace Caldvvell. 
Ji buvo 36 metų amžiaus.
• Iš Jackson Park lagūnos, 
prie 57-tos, buvo ištrauktas kū
nas 62 metų chicagietės, Anna 
Boor. Ji gyveno adr. 6144 So. 
Keeler avenue. Dingo iš namų 
pereitų penktadienį.

Pašovė Alinės
Užpuoliką

37 metų Vernon Monder, pa- 
roLuotas kalinys, buvo pašau
tas po apiplėšimo alinėj adr. 
1801 West Madison str. Mon
der ten pasigrobė, $12.63, ir lai
ke sumišimo alinėj pašovė vy
rų ir moteriškę.

Monderų pašovė ir suėmė po- 
licistas Robert Husfield iš War- 
ren avenue nuovados.

Garsinkitės “N-nose”

NAUJIENŲ-ACME Photo
Britų milžiniškas karo laivai, Nelson, kurį vokie

čiai sakosi paskandinę. Anglai gando nei nepatvirtino, 
nei neužginčijo.'

(Tęsinys)
Žemiau seka vardai jaunų 

lietuvių, kurie šį mėnesį baigia 
Junior kolegijų ir High School 
mokslus Chicagoj ir priemies
čiuose.

šių savaitę diplomus gauna 
priemiesčių mokyklų ir kai ku
rių katalikiškų mokyklų moki
niai.

(Šv. Kazimiero akademijos 
mokslo metų užbaigtuvės ir 
diplomų dalinimas įvyks rytoj. 
Mokyklą baigia apie 60 mergai
čių).

Visiems jauniems lietuviams, 
baigusiems mokslus, linkime 
laimės ir pasisekimo, stiprios 
valios ir vilties, išėjus į pasau
lį pragyvenimų pelnyti ar toli
mesnius mokslus einant.

Leyden Commun ty High
Marie Barės
Alex Makaris
William Mitchell

Bensenville Community High
Helen Milus
La Verne Storm
Palatine Tovvnship High

Charles Butkus
Etai ne Dombrosky

Maine Township High
Barbara Yurich
David Kindcris
Mary Ann Kandi
Carl Sebastian
Robert Wamback
Carl Schurz Evening High
Lillian Tishko (turėjo ge

riausius laipsnius)
Alfrcd K u belsk i s
Valcrie M. La d
Gertrude Wallacc
ArlingĮpn Township High
Melvin Garm

Y. M. C. A. College 
(Žiūrėk vakar “N.”) 

Frances Karp 
John Wm. Apokas

Loyola universitetas
Lucille Sutkus (Waukegan) 

slaugė
(Bus daugiau)

Degtinės Bendrovės 
Moka Pinigus 
Raketeriams

Neseniai Chicagoj iškilo kal
tinimai, kad Capone gengste- 
riai kontroliuoja bartenderių ir 
kitas “giminingas” unijas.

Prie to vakar prisidėjo nau
ji gandai, kad degtinės ben
drovės reguliariai moka geng- 
steriams, kontroliuojantiems tų 
unijų, stambias sumas vaduot- 
pinigių, kad jie nekeltų triuk
šmo, jų neterorizuotų ir neboi
kotuotų jų produktų.
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