
t'“!'"fr’>T-’’r "f’

The First and Greatest UthuanianDaily in America

NAUJIENOS
Thk Litmuanian Daily Ncws

PUBL1SHED BY THE L1THUAN1AN NEWS PUB. CO.» INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuv of Illinois
v— ■■■„,, i library (gr.) /
VOL XXVI——— Kaina 3c

INI AUJ BEINGS
The Lithvianiari Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
under the Act of March 3, 1879

Chicago, UI., Pirmadienis, Balandžio-April 17 d., 19321 No. 90
HM; hhidfcfi i M !■■■■ ■ ■>.........  ,, — ....

Prez.RooseveltasAtsišaukeiHitleriirMussolini
• - ' . • ' .

PRAŠO PRIŽADO NEPULTI KITAS ŠALIS 
PER DEŠIMTI METU

Suminėtų valstybių tarpe yra Lietuva

NEPASAKĖ, AR PREZ. ROOSEVELTAS 
KANDIDATUOS TREČIAM TERMINUI

Mussolini, nė Hitleris iki sek
madienio nedavė. Tačiau pir
mieji neoficialus pranešimai 
duoda suprasti, kad taip na
ciai, kaip ir fašistai prez. Roo- 
sevelto atsišaukimą priėmę ne
palankiai.

Italija nepriimsianti 
prez. Roosevelto at

sišaukimo
ROMA, Italija, bal. 16. —- 

Pereitos savaitės gale prez. 
Rooseveltas atsišaukė į Musso- 
linį ir į Hitlerį prašymu ga
rantuoti, kad per dešimtį me
tų jie nedarys agresingų žy
gių prieš kitas valstybes.

Romoje, fašistiniuose rate
liuose, o taipgi diplomatų gru
pėse reikšta nuomonė, kad 
Mussolini griežtai neatmes 
prez. Roosevelto pasiūlymo. 
Tačiau pasiūlymo vis Vien jis 
nepriimsiąs.

Oficialaus pareiškimo dėl 
prez. Roosevelto atsišaukimo 
Italijos vyriausybė iki sekma
dienio dar nedavė.

Francuzijos valdžia 
prez. Roosevelto pa

siūlymą užgiria
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

16. — Francuzijos valdžia be
sąlyginiai užgyrė prez. Roose
velto atsišaukimą į Hitlerį ir 
Mussolinį, kurs prašo garan
tuoti, kad jie per 10 metij ne
puls kitų valstybių.

Premjeras Daladier pats pa
informavo Jungt. Valstijų am
basadorių Bullittą, kad Fran
cuzija pritaria prez. Roosevelto 
atsišaukimui, sutinka dalyvau
ti tarptautinėj konferencijoje 
taikos klausimais ir sutinka 
nepuolimo sutartį pasirašyti.

Rumunijos-Ven
grijos ginčas pa

lengvėjo
BUCHAREST, Rumunija, ba

landžio 16. — Pereitą šešta
dienį paleisti namo tūkstančiai 
Rumunijos kareivių, sukoncen
truotų prie Vengrijos rube- 
žiaus per tris savaites. Rumu
nija pradėjo siųsti namo savo 
kariuomenę kai gavo užtikri
nimą, kad vengrai nepuls jos 
žemės. Rumunijos-Vengrijos 
santykių įtempimas palengvė
jo. Abiejų šalių ginčas bus ri
šamas derybomis.

Britanija taipgi pri
taria Rooseveltui
LONDONAS, Anglija, bal. 

16. — Premjeras Chamberlain 
autorizavo paskelbti pareiški
mą, kad Britanijos valdžia pil
nai užgiria prezidento Roose
velto įvertinimą tarptautinės 
padėties. Chamberlain sako, 
kad Roosevelto pasiūlymas tei
kia galimumo išvengti katas
trofos (karo), kuri, kaip de
besys, kaba ant Europos.

WASHINGTON, D. C., bal. 
bal. 16. — Europos padangė 
niūri. Karas grūmoja.

Taiką gelbėdamas prez. Roo- 
seveltas pereitą šeštadienį pa
siuntė Hitleriui ir Mussoliniui 
atsišaukimą. Jis prašo diktato
rius garantuoti, kad jie, bent 
per dešimtį metų, nepuls kitų 
valstybių. Jis klausia:

“Ar jus sutinkate duoti už
tikrinimą, kad jūsų ginkluotos 
jėgos neužpuls teritorijos arba 
nuosavybių sekamų nepriklau
somų tautų: Suomijos, Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Švedijos, 
Norvegijos, Danijos, Olandijos, 
Belgijos, Didžiosios Britanijos, 
Airijos, Francuzijos, Portuga
lijos, Ispanijos, Šveicarijos, 
Liechtensteino, Luxemburgo, 
Lenkijos, Vengrijos, Rumuni
jos, Jugoslavijos, Rusijos, Bul
garijos, Graikijos, Turkijos, 
Irako, Arabijos, Syrijos, Pales
tinos, Egipto ir Irano?”

Prez. Rooseveltas prižada 
pavartoti savo, kaipo Jungt. 
Valstijų prezidento, autoritetą 
ii* sušaukti tarptąutinę konfe
renciją nusiskundimams paša
linti ir reikalavimams spręsti. 
Prižada pavartoti savo įtaką, 
kad pasitarimų ir derybų prie
monėmis galima butų teisingus 
reikalavimus patenkinti.

Tarp ko kita prezidentas sa
ko:

“Jus suprantate, aš esu tik
ras, kad visame pasaulyje šim
tai milionų žmonių gyvena 
šiandie nuolatine baime naujo 
karo arba net eilės karų.

Jus kart kartėmis tvirtino
te, kad jus ir Vokietijos žmo
nės nenori karo. Jeigu tai yra 
teisybė, — neturėtų būti ka
ro.

Man dar vis aišku, kad tarp
tautines problemas galima iš
rišti prie konferencijos stalo.

Aš esu įsitikinęs, kad pa
saulio taikos interesai butų žy
miai pastūmėti pirmyn, jeigu 
pasaulio tautos gautų atvirus 
pareiškimus, kiek jie liečia da
bartinę ir busimą A jų valdžių 
politiką.

Aš pasitikiu, kad jus pano- 
rėsit padaryti tokj pareiškimą 
apie savo politiką man, kaipo 
galvai valstybės toli esančiai 
nuo Europos, kad aš, veikda
mas kaipo draugiškas tarpinin
kas, galėčiau perduoti tokį pa
reiškimą kitoms tautoms. ,

Aš manau, kad jus nesupra
site klaidingai atvirumo, ku
riuo siunčiu šitą atsišaukimą.

Aš tikiu, kad jūsų atsaky
mas suteiks galimumo žmoni
jai atsipalaidoti nuo baimės ir 
atgauti pasitikėjimą daugeliui 
ateities metų.”

Oficialaus pareiškimo ne
........ .......................................r,... —i

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

Vėsu; saulė teka 5:08 v. r., 
leidžiasi 6:32 v. v.

NAUJIENŲ-ACME Photo
Tai Europos militariškos scenos ir kai kurių valstybių valdžios vyrai. Bend

rai iš jų yra sudarytas Hitlerio paveikslas.

Japonija ieškos Ita
lijos ir Vokietijos 

pagalbos
TOKIO, Japonija, bal. 16. — 

Dienraštis “Nichi Nichi” pa
skelbė, kad Japonijos valdžia 
priėjusi išvadą, jogei vien gin
klais negalima užkariauti Ki
nijos, kai jai teikia finansines 
paramos ir karo reikmenų Bri
tanija, Rusija ir Francuzija. 
Todėl Japonijos vyriausybė 
kreipsis į Vokietiją ir Italiją 
prašydama pagalbos sulaikyti 
teikiamą kinams paramą. Savo 
keliu Japonija prižadės vokie
čiams ir italams paramą. Eu
ropoje, o taipgi komercinių pri
vilegijų Kinijoj. \
Kongreso komitetai 

klausinės pulk.
Lindberghą

VVASH1NGTON, D. C., bal. 
16. — Šią savaitę VVashingto- 
nan atvyks pulk. Charles Lind- 
bergh. Jungt. Valstijų ir atsto
vų rūmų komitetai, kurie rn- 
pinasi militariais reikalais, ruo
šiasi klausinėti Lindberghą apie 
Rusijos ir Vokietijos oro lai
vynų pajėgas. Klausinėjimas 
eisiąs uždarytomis durimis,

• MASKVA, Sovietų Rusi
ja, bal. 16. — Michail Kalinin, 
Sovietų Rusijos prezidentas, at
siuntė prez. Rooseveltui pasvei
kinimą ryšium su jo atsišau
kimu į Hitlerį ir Mussolinį ga
rantuoti, kad jie nepuls kitų 
valstybių.

Vengrai džiaugsmin
gai pasitiko prez.

Roosevelto pa
siūlymą

BUDAPEST, Vengrija, bal. 
16. — Tarp trijų dešimčių ki
lų valstybių, kurių nepriklau
somybę palietė prez. Roosevel
to atsišaukimas į Hitlerį ir 
Mussolinį, buvo suminėta ir 
Vengrija. Vengrijoj, kaip ir ki
tose Balkanų valstybėse, prez. 
Roosevelto atsišaukimas rado 
karšto pritarimo. Vengrijos 
vyriausybės nariai nutraukė 
kai kuriuos kitus darbus ir su
sirinko prez. Roosevelto pasiū
lymo svarstyti.

Dėl viesulo žuvo 
7 asmenys

CAPRON, Okla., bal. 16. — 
Šitame miestely • gyveno 150 
žmonių. Anksti šeštadienį jį 
užgavo tornado. Visi miestelio 
pastatai sugriauti. Ne vienas 
žmogus nežuvo dėl nelaimės. 
Tačiau kitose vietose, kurias 
užgavo viesulas, 7 asmenys už
mušti, o 33 buvo^sužeisti.

O WASHINGTON, D. C., 
bal. 16. — Pirmadienį William 
O. Douglas, 40 mėtų, bus pri
saikdintas kaipo Jungt. Valsti
jų Vyriausiojo teismo narys.

0 BRUSSELS, Belgija, bal. 
į6. — Hubert Pierlot sekma
dienį suorganizavo Belgijos mi- 
nisterių kabinetą. Valdžią su
darė trys partijos — katali
kai, liberalai ir socialistai.

Jungt. Valstijų lai
vynas grižta Į Pa- 

cifiką
WASHINGTON, D. C., bal. 

16. — Paskelbus prez. Roose
veltui atsišaukimą į Hitlerį ir 
Mussolinį, Jungt. Valstijų lai
vyno departamentas davė įsa
kymą savo kariškiesiems lai
vams grįžti į Pacifiko bazes. 
Ne visus laivus paliepė įsaky
mas, bet didžiąją jų dalį.

Reiškiama nuomonė, kad 
laivynas siunčiamas į Pacifiko 
vandenyną visųpirmą tikslu nu
raminti totalitarines valstybes 
— Vokietiją ir Italiją. Antra 
vertus, Jungt. Valstijoms rei
kia turėti pakankamai stiprios 
laivyno dalys ir Pacifike, at- 
sižvelgianti į japonų laivyną.

Vokietija nepalanki 
prez. Roosevelto at-X * 

sišaukimui
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

16. — Vokietijos spauda, ku
rią kontroliuoja vyriausybe, 
nepalankiai pasitiko prez. Roo
sevelto atsišaukimą į Hitlerį 
ir Mussolinį garantuoti, jogei 
jie nepuls per 10 metų kitų 
valstybių. Iš spaudos komen
tarų daromas išvadas, jogei 
Hitleris atmes prez. Roosevel
to pasiūlymą.

0 BALTIMORE, Md„ bal. siųstas į Gibraltarą 22* balan-
16. — Lėktuvas Yankee Clipper džio ar kiek vėliau.
sekmadienį sugrįžo iš Europos, 
atgabendamas 22 
kus.

Kiti pranešimai sako, kad 
keliaunin- į skaitlinga italų kariuomenė 

lyra koncentruojama Ispanijos

WASHINGTON, D. C., .bal. 
16. — Politikieriams rupi klau
simas, ar prez. Rooseveltas 
kandidatuos trečiam terminui 
demokratų partijos sąrašu.

Pereitą šeštadienį preziden
tas turėjo pietus kartu su Chi- 
cagos meru Edward J. Kelly. 
Spaudos atstovams p. Kelly pa
aiškino, kad su prez. Roosevel- 
tu jie svarstė 1940 metų rin
kimų klausimus.

“P-nas Rooseveltas nepasa-

RUSIJA PASIRUOŠUSI STOTI Į FRON
TĄ PRIEŠ HITLERĮ

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
16. — Atsakingi premjero Da
ladier valdžioje asmenys pra
neša, kad Britanijos ir Sovie
tų Rusijos oro laivynų sutar
tis gali būti pasirašyta dar šią 
savaitę. .Sutartis numatoma 
kaipo pagrindas platesniam va
karų valstybių ir sovietų ko- 
operavimui.

Francuzijos kariuomenės va
dų apskaičiavimu, jeigu kiltų 
karas, tai vakarų valstybės, 
susitarusios su rusais, galėtų 
paleisti į orą 10,500 pirmus 
eiles karo lėktuvų. Tuo tarpu 
Vokietija ir Italija tegalėtų

NACIAI ATNAUJINO PROPAGANDĄ 
PRIEŠ LENKUS

f

BERLYNAS, Vokietija, baL 
16. — Oficiali nacių žinių agen
tūra, DNB, atnaujino pasakas 
apie lenkų žiaurumus, Lenki
jos teritorijoje, kreipiamus 
prieš vokiečius. Praeity, pana
šių skundų pasėkoje, naciai 
okupavo zudetų žemę, vėliau 
Čeko-Slovakiją, pagaliau ir 
Klaipėdą.

Todėl kreipiama rimto dėme- 

LENKAI TIKISI DANZIGO KLAUSIMĄ 
IŠRIŠTI

VARŠUVA, Lenkija, bal. 16. 
— Vokietijos nacių propagan
da skelbia, kad artimoj ateity 
naciai paims Laisvą Danzigo 
Miestą. Kalbama net, kad į 
Danzigą nacių kariuomenė įeis 
iki Hitlerio gimtadienio, kurs 
pripuola balandžio 20 d.

Artimuose Lenkijos valdžiai 
rateliuose paneigiamas šitoks 
galimumas. Lenkai sutinką de
rėtis su Vokietija. Lenkai su
tinką palengvinti Vokietijos

LISBON, Portugalija, bal. 
16. — Ispanai atvykstą į Lis- 
boną iš Gibraltaro apylinkes 
praneša, jogei britai paskubo- 
•jmis stiprina Gibraltaro tvirto
ves. Darbas eina dieną ir nak
tį. Patrankos pastatytos visa- 
jne Gibraltaro ruože.

Londone Britanijos karo mi
nisterija paskelbė, kad Valijos 
Sargybos 1 batai jonas bus pa

BRITAI STIPRINA GIBRALTARĄ

ke, kad jis nekandidatuos”, pa
reiškė Kelly. Charles Michel- 
son, demokratų partijos nacio- 
nalaus komiteto garsinimų di
rektorius, paaiškino: prez. 
Rooseveltas, esą, nepriimtų 
trečiam terminui nominacijos, 
jeigu nebūtų priverstas...
' Išvadas iš šitų pareiškimų 
yra toks: prez. Rooseveltas ne
nori trečio termino, tačiau ap
linkuma gali susidaryti tokia, 
kad jis bus priverstas kandi
datuoti.

paleisti j orą tik 6,500 lėktu
vų.

Toliau vakarų valstybės ir 
Rusija galėtų kas mėnuo pa
statyti naujų lėktuvų po 1,800. 
Gi Italija ir Vokietija tepajėg
tų naujų lėktuvų kas mėnuo 
pastatyti tik 900. Dar pasta
tyti per ateinančius keletą mė
nesių 1,700 lėktuvų Jungt. Val
stijose suteiktų sąjunginin
kams aiškią pirmenybę ore, 
palyginus su Italija ir Vokie
tija.

Bet kol kas sutartis su Ru
sija, nepadaryta.

šio į neoficialius nacių pareiš
kimus, jogei Vokietija paim
sianti Danzigą pirm Hitlerio 
gimtadienio, kurs pripuola at
einantį ketvirtadienį, balandžio 
20 d. Vokiečiai okupuosią Dan
zigą gal būt trečiadienį. Vokie
čių kariuomenė įeisianti į mie
stą iš rytų Prūsijos, neper
žengdama lenkų teritorijos. 
Tai businti Hitlerio gimtadie
niui nauja “dovana”.

automobilistams susisiekimą su 
rytų Prūsija, tačiau jie yra 
priešingi reikalavimui atiduoti 
Danzigą Vokietijai.

Vokietijos ambasadorius Len
kijai, Hans Adolf von Moltke, 
šiuo me'Zi yra sugrįžęs į Ber
lyną. Manoma, jis ten pasiliks 
iki Hitlerio gimtadienio. Kai 
vėl atvyks į Varšuvą, tai, len
kai tikisi, galima bus pradėti 
derybas Danzigo klausimu ir 
tą klausimą pavyks, išrišti.

Moroke, o ispanų kariuomenė 
koncentruojama Ispanijoj arti
mose Gibraltarui srityse. Kon
centruojama taipgi amunicija. 
Britai bijo italų ir ispanų už
simojimo atimti jiems Gibral
tarą ir todėl stiprina jo apsi
gynimų linijas.

0 GIBRALTARAS, bal. 16. 
— Keturi Francuzijos karo lai
vai atplaukė į Gibraltarą, kur 
Britanijai priklauso pustrečios 
mylios teritorija kontroliuojan
ti sąsmaugą tuo pačiu vardu.
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ŠALIS, KUR VISI ŽMONĖS KARALIŠKO 
KRAUJO, BET NETURI PAVARDŽIŲ

T. Bięliackinas

šiemet dvidešimtas savo Ne
priklausomybės sukaktuves 
šventė ne tik Pabaltijo valsty
bės, bet jas atšventė ir tolimo
ji Islandija, gulinti prie speig- 
račio, ten; kur Atlantas susi
tinka su šiaurės Lediniuotuo- 
ju Vandenynu. Islandija — sa
la, du kartu didesnė už nepri
klausomą Lietuvą, bet gyven
tojų ten tėra 116,000. Tai re
čiausiai apgyventa Europos 
valstybė. Islandai yra kilę iš 
norvegų, kurie tenai atsikėlė 
IX-X a. Dabartinė islandų fcąĮ-

te-

MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

ši įstaiga yra apylinkės svei
katos centras, kur1 gali gauti pil
ną sveikatos patarnavimą. Įren
gta diagnozui nustatyti vėliau
siomis

KLINIKOS X-RAY IR 
LABORATORIJOS 

PRIEMONĖMIS
Nežiūrint nuo kokios ligos

ktų kentėti ateikite diagnozui 
nustatyti ir gydykitės.

Kraujo, inkstų, pūslės, skilvio, 
žarnų, širdies, plaučių ar kruti
nės ligos pasekmingai gydomos 
kasdien. Varicose veins ir ulse- 
riai kojų galima pagydyti į ke
lias savaites. Kraujagyslės, Fis
tula galima išgydyti be darbo 
sugaišties.

Gydoma akis, ausis, nosis ir 
gerklės; pritaikome akinius jei 
reikalinga.

Gimdymo atsitikimais teikia
ma ūmi pagalba ligoninėje. Visi 
priimti ir moksliški budai var
tojami, kad išgydyti ligas be 
operacijos. Klinikas turi visų 
formų elektrikos energijos maši
nas, kaip tai, Diathermy, saulės 
šviesa Infra raudona ir trumpos 
bangos. Storosios žarnos gydy
mas su įvairiais antiseptikais. 
Medikali ir chirurginė priežiūra 
galima už labai hebrangią kainą. 
Vaistai, jei reikia, taipgi, ne
brangiai parūpinami.

Dauguma gydymų ir ekzami- 
nacijų teikiama už vos tik $1.00, 
kai kas kiek brangiau.

Visi gydymai atskiruose gy
dymo kambariuose. Jei sergi ir 
reikalingas gero gydymo, 
kodėl nepasitarti su

ba bemaž nesiskiria nuo se
nosios norvegų kalbos, ir jeigu 
anų laikų vikingai,—atsikeltų 
iš savo kąpų. jie toje saloje 
susikalbėtų su kiekvienu žmo
gumi. Įdomu pastebėti, kad pa
čioje Norvegijoje ši kalba se
niai jau yra išnykusi danų į- 
takoje, ir vien jos pėdsakai 
tėra užsilikę kąi kuriose tar- 
įpėsę, iš kurių mėginama su
kurti naujų norvegų kalbų.

Islandija buvo iki XIII a. 
nepriklausoma respublika. Vė
liau ji pateko po norvegų, o 
po to po danų valdžia. Nepri
klausomybę atgavo 1918 m. 
Danai suteigė jų islandams sa
vo valia, niekeno neverčiami 
iš šalies. Mat, islandams pasi
sekė juos įtikinti savo reikala
vimų teisingumu. Ypatingai čia 
pasidarbavo islandų tautos pa
triarchas Jon Sigurclson, nors 
jis pats mirė laisvės nesulau
kęs. Islandijų teberiša su Da
nija bendros karalių ir diplo
matinės atstovybės užsieny, 
bet jau' greit įvyks plebiscitas, 
ir tada tauta turės pasisakyti 
ar ji norinti tuos ryšius toliau 
palaikyti ar visiškai nutraukti.

Taigi, šiaurėje dabar yra 
penkios neprikl. valstybės. Is
landija jų yra mažiausia—gy
ventojų skaičiumi—ne plotu— 
mums tolimiausia ir tuo tarpu 
nežinomiausią. Stiprėjant kul
tūriniams ryšiams su šiaure 
šiaip ar taip teks atkreipti dė
mesį ir į kraštų, nes ten geriau
siai yra išsilaikiusios skandi
navų tradicijos. Juk savo lai
ku Islandija net buvo vadina
ma “šiaurės Aleksandrija”, 
nes ten buvo uoliai surašinė-

Iš Lietuvos
Iširo kirpėjų sindikatas

UKMERGĖ. — Prieš kurį 
laikų padalytas kirpėją tarpu
savis susitarimas draudžias 
kirpti klįjentųs uždarius kir
pyklas, ypųč sekmadieniais, pa
skutiniu laiku iširo. Iširus su
sitarimui apsukresnieji kirpė
jai moka pasislėpti nuo poli
cijos akių ir dirba draudžia
mu lųikų. r .

——iv ........... .
' *.-•;» • '

Pasiruošimai priimti pa
saulinės sporto olimpi- 
jados Helsinkyje šve-

. i 
važiuojantiems per Lietuvą j r 
turintiems tranzitįnę vizų bu
tų leista sustoti keturioliką 
dienų.

Viešbučių klausimu pasitari
me taip pat buvo plačiai pasi
sakyta. Iškeltas reikalus susi- 
rUpįnti jų priežiūra, skatinti 
naujų viešbučių statybų ir pan.

ffryrn t tf.gur.rj. „i r-------- —
AKIŲ SPECIALISTAI

Naujienų-Acme Telephoto
Elizabethtown, III. —> Ira 

Scott, kuris prisipažino pa
dėjęs į automobilį dinami
tų. Dėl dinamitp ekspįiozi- 
jos žuvo EaU Austin.

KAUNĄS 
einančiais

LIETUVIAI KITATAUČIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S, BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

12201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

VALANDOS: 9—12, 6—9. Trečia
dienį 9—12.

1344 East 63rd St,
CHICAGO, ILL.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ ŲS” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

------------- .r---------------------------

MICHIGAN AVĖ
KLINIKŲ 

3254 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. CALUMET 4178.

T —

Taupyk-
saugioje įstaigoje

. Ryšium su at- 
Helsinky j e 

įvykstančia pauline sporfo 
pliinpijacįa, per Lietuvą, kaip 
apskaičius j ama,;. į į Suomi j ą
vyks keliuką tUkętųnčių spor
tininkų, autQmob|lį§h turįs - 

-Įtų. Jų geresnio priėmimo ir
jami vikingų žygių padavimai perleidimo per Lietuvos terito- 
—sagos. Šios sagos dabar yra riją reikalu šių savaitę Liet, 
vienas geriausių šaltinių skan- turizmo d-jos iniciatyva buvo 
dinavų senovei pažinti. Kitur sukviestas tarpžinybinis pasi
jas tyrinėja mokslininkai, bet tarimas, kuriame tartasi tais 
islanduose jas skaito ir su- reikalais.
pranta pradžios mokyklų mo- Geležinkeliais važiuojantiems 
kinukai, nes juk kalba liko be- per Lietuvą sportininkams ir 
veik ta pati! turistams į /Helsinkio Isporto

Nepriklausomosios Kandi- p’impijadą bus duodamos 50% 
jos gyvenimas smarkiai moder- nuolaida. Vokietija duos 75%. 
nėja, bet senų papročių taip Važiuojantieji per Lietuvą 
lengvai neišsižadama. Antai, tranzitu šiuo metu tegali su- 
iulandai vieninteliai žmonės stoti tik labai trumpą laiką. 
Europoj neturj pavardžių.yVo&ė]. nutarta prašyti atitinka- 
Kiekvienas vadinamas vien mų įstaigų, kad užsieniečiams, 
krikšto vardu, pridedant, rei- — 
kalni esant, kieno sūnūs arba 
duktė, Mergina, tekėdama, ne- B 
gauna vyro pavardės, kurios 
juk jis ir pats neturi, bet pasi
lieka savo tėvo dukteria, ir 
dėlto ponios ten vadinamos 
taip pat, kaip jos buvo vadi
namos tebebudamos panelės. 
Net telefonų knygutėse ir ki
tokiuose oficialiuose raštuose 
žmonės sužymimi krikšto var
dais ir ieškant, sakysim, Al
berto, tenka atskleisti raide i“A”. Labai mėgstami maloni
niai vardai ir kartais net dide
lių krautuvių iškabose matai 
užrašą, liudijant apie tai, kad 
jos priklausiančios “Jonukui”, 
“Petrukui”, “Marytei” arba 
“Onytei”, šie maloniniai var
dai žinoma, kitokie negu lie
tuviški, bet už tai pats žodis 
“prekybos įmonė” — islandiš- 
kai “verslini”, skamba labai lie
tuviškai!

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optpmętrically Akių Specialistas
PąlengVjpa aKių įtempimą, kuris 

esti priežastiipi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą ąkių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. SpeciaĮė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys1 
atitaisomos, 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v.
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą. ■ 

Ųaugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių- Kainos pigiau kaip 

pirmą.
4712 South Ashland Av.

Phppe YARDS 1373.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų r-—’ ----
jauslus metpdus X-Ray j 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
1034 VV. 18th SL, netoli Morgan St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai:

I Superior 9454 ar Central 7464

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. Kenvvood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence Tcl.BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULISI nr Charles Serai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 7*

4157 ARCHER AVENUE 1 OFISAS
Ofiso valandos: 

inuo 2—4 ir nuo 6—8 vai, vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

Tel. Pullman 7235 
Res. Pullman 0263

OFISO VAL.: 9-12;l-5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS 

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

'ai riau
ki tokius

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

DR, G. SERNER------------ :------------
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tei. Yards 1829 Dr. F. Pulsucki Le Van
Pritaiko Akinius GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kroivaą Akis Valandos kasdien 2-4 ir 6 9 vak.
Ištaiso 1957 W. Garfield Blvd.

Ofįsas ir Akinių Dirbtuvė I Cor. Damen. Hemlock 6699
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: puo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Nedėliomis pagal sutartį.

laidotuvių direktorius

John F. Eudeikis

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

f*

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE,
j. PIENĄ IRNAKTl

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
(4605-07 So. Hennitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

,.,s_ ~i _ • koplyčios visose

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais 
y W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas

P. ŠALTIMIERAS.

Office and Res. Phone Calumet 7472
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

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 1?

Rez. Telephone PLAZA 2400

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

vak, Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1930

8

Jos. C. Urkov, M. D. 
VEIDO CHIRURGAS 

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

E. MADISON ST., Chicago, IH 
Suite 2008 Mallers Bldg.

Telefonas STATE 7792

59

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais-^— 

. . į. pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

4631 SO. ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

MOKAME

C

• Užtikrink savo inde
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

ii
r
’ Bi ■

Kad ir neturėdami pavar
džių. islandai puikiai žino 
kiekvienas savo šeimos kilmę 
ir gali išvesti jų iš vieno ar 
kito sagų veikėjo, kurie dau
gumoje buvo istoriniai asme
nys. Anuo laiku į Islandiją 
atkeliauta kelių karai, gimi
nės asmenų, ir kadangi ilgai
niui jie susigiminiavo su visais, 
tai dabar Islandija vienintele 
valstybė pasaulyje, kurios kie
kvieno piliečio gyslose teka ka
rališkas kraujas. Pasitaiko, 
kad paprasti darbininkai susi
ginčija, kurio giminėj daugiau

Direktoriai
o

INS0RĖD• »

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINOS ASS’N.

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Islandai nėra grynos ger- 
manų rasės. Jie smarkiai susi
maišę su keltais ir dėl to jie 
dar gyvesni ir linksmesni ne? 
gu kiti šiauriečiai, kurie irgi 
toli gražu ne tokie rimti ir pa
niurę, kaip kad dažnai kitur 
manoma.

Islandų mergaitės labai gra
žios. Jos aukštos, lieknos, o 
ypatingai į akį krenta jų dai
lios kojos ir grakšti eisena. 
Bengiasi jos pagal paskutinę 
madų. Miestuose netrūksta re
storanų su šokiais, kinų ir tt. 
Tačiau visa tai neatitraukia 
islandų nuo susidomėjimo dva
sinėmis vertybėmis, ši mažy
tė tautelė turi universitetų, te
atrų. radijo stotį. O jei paly
ginsime knygų tiražų su gy
ventojų skaičiumi, tai pamaty
sime, kad Islandija stovi pir-

(Bus Daugiau)

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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-

9

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namų Tel.—Hyde Park 3395.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

____

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

Tel. Went. 1612 — Res. Yards 3955 
Ofiso vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser. 

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais tik susitarus.
Fhonę YARDS 7299

Tel. Office Wentworth «33« 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

Valandos: 6:00—8:30 P. M.
ir susitarus.

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRĄUPĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per
A. RYPKEVIČIŲ

1739 S. Halsted SL

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.
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MIRĖ 16 METŲ JAUNUOLIS, KURIS 
SVĖRE 520 SVARŲ

Namo sien$ reikėjo išgriau
ti išnešimui grabo

DU BOIS, Pa. — Balandžio 
10 d., t. y. per Velykų šventes, 
laidojant 16 metų jaunuolį I. S. 
Levendusky, kuris svėrė 520 
svarų, išnešimui grabo reikėjo 
išgriauti namo sienų. Rcynolds- 
ville grabų kompanija padarė 
velioniui specialį grabų, kuris 
buvo 42 colių platumo ir 28 
colių gilumo.

Grabui nešti buvo parinkta 
10 stiprių vyrų. Grabas buvo 
vežamas ant troko, nes į ambu 
lansų negalima buvo įdėli.

Jaunuolis mirė mažai tesir 
gęs plaučių uždegimu. Prieš sa
vo mirtį jisai lankė aukštesnių
jų mokyklų. Dėlei jo nepapras
to didumo (o priežastis to bu
vusi neveikimas tam tikrų liau
kų) jam būdavo labai sunku 
gauti reikalingo didumo drabu
žius. Dažnai tas nepaprasto di
dumo jaunuoli? vaikščiodavo 
vienmarškinis ir mokyklų lan
kydavo vienmarškinis. Jam mi
rus tėvai ir giminės nutarė, 
kad velionis ir pašarvotas bu
tų vienmarškinis, taip kaip ji
sai gyvas būdamas vaikščioda
vo.

Laidotuvėse daug dalyvavo 
ne tik tos mokyklos studentų, 
kurie mokėsi kartu su velioniu, 
bet ir taip daugybė pašalinės 
publikos, nes tai buvo nepapras
tos laidotuvės.

MIRĖ BELIUDYDAMAS
Tai buvo nepaprastas krimina

liniame teisme įvykis
PITTSBURGH, Pa. — Balan

džio 10 d. Fred Walshot, 53 
metų amžiaus, buvo atėjęs į kri- 
minalį teismų liudyti, kad jo su
ims nėra kaltas dėl muštynių. 
Jam atsisėdus į liudininkų suo
lų, teisėjas C. D. Fettrhoof pa
klausė jo vardų bei pavardę ir 
paprašė, kad liudininkas kalbė
tų garsiau, nes prisaikintiems 
teisėjams buvo sunku girdėti. 
Liudininkas pasižiurėjo aukš
tyn ir pradėjo: “Gerai, jųsų. ..” 
Taręs tuos žodžius susmuko kė
dėje. Jį sugriebė prokuroro pa- 
gelbininkas adv. Alvar T. Leith. 
kad nenuvirstų nuo kėdės. Atsi
skubino į pagalbų ir jaunojo 
Alberto Walshot gynėjas adv. 
Norman Landy.

Buvo pašaukta teismo slauge 
Ann Ilriber bei Dr. James Men
ui ger. Pastarasis konstatavo, 
kad liudininkas jau yra miręs

Akivaizdoje to nepaprasto į-

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolų ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St
CH1CAGO, ILL.

■■■■■■■niHannn

LIETUVOS NEPRI- 
KLAUSOMYBES 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius 

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI 

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

vykio teisėjas paliuosavo džiu- 
rę' iš pareigų ir pranešė, kad 
kaltinamasis bus iš naujo tei
siamas ir prie naujos (Įžiūrės, 
kuri nematė to viso atsitikimo

PRIEŠINASI PRAVEDI- 
MUI KANALO, KURIS 
SUJUNGTU ERIE EŽE

RĄ SU OHIO UPE
Jau per keletu metų Federa 

lė Suvienytų Valstijų valdžia 
planuoja pravesti kanalų, kuriu 
jungtų Erie ežerų su Ohio upe. 
Kalbamas kanalas eitų pro 
Youngstovvn, Ohio, netoli Pitts
burgho ir butų sujungtas su O 
Ino upe. Pittsburghe Monogha- 
hela ir Allegheny upės sušilie 
damos sudaro garsiųjų Ohio u 
pę, arba kitais žodžiais sakant. 
Ohio upė prasideda Pittsburghe

Yra Suvienytų Valstijų Kon 
grėsė įneštas bilius dėl autori- 
zavimo kalbamo kanalo paski
riant reikalingų sumų pinigų 
Armijos inžinieriai yra padarę 
projekto planus. Dabar tik rei
kia, kad kongresas nutartu ir 
darbas butų tuojau pradėtas 
prie kasimo kanalo.

Tačiau pasirodo, kad Pitts
burghe susidaro didelė opozici
ja prieš kanalo pravedimų ir y- 
ra daromas didelis spaudimas į 
kongresų, kad kanalo projektas 
butų atmestas. Kanalo pravedi
mui daugiausia priešinasi gclž- 
kelių kompanijos, — mat, jos 
nujaučia, kad jei kanalas bus 
pravestas, tai praras daug biz
nio prekių transportacijoj. Gelž- 
keliais negalės atlaikyti konku
rencijos su vandens keliais. Bet 
tuo pačiu metu tam tikra dalis 
Pittsburgho ir apylinkės indus
trijų ir prekybos įstaigų yra la
bai suinteresuotos ir nori, kad 
kanalas butų pravestas.

Dabar Pittsburghas vandens 
keliais gali susisiekti Ohio upe 
per Mississippi upę sin Atlanti 
ko vandenynu; o jei bus kana
las pravestas, tai Pittsburghas 
vandens keliais galės susisiekti 
ir su didžiaisiais vidurinių va
karų ežerais.

Kiek tenka girdėti, tai tas at
eivių nepiliečių registracijos bi
lius, tur būt, nebus pravestas, 
nes daug organizacijų siunčia 
protestus į Harrisburgą, ir rei
kalauja, kad bilius butų atmes
tas.

The Pittsburgh Press, vienas 
iš didžiausių ir įtakingiausių 
laikraščių, irgi pasisakė prieš 
registraejos bilių.

■ ■■ ■ A

Jau ir Pittsburghe kai ku
riose dirbtuvėse pradeda jausti 
anglių trukumas dėl angliaka
sių streiko, kuris prasidėjo su 
balandžio 1 diena ir dar kolkas 
angliakasių unija su kasyklų 
savininkais vis negali prie su
sitarimo dėl pasirašymo naujo 
kontrakto prieiti. ,

N. S. PITTSBURGH, Pa. -- 
Balandžio 8 d. čionai sustreika
vo taip vadinamos grabaunės 
(National Casket Co.,) dirbtu
vės darbininkai. Reikalauja pri
pažinimo unijos ir pagerinimo 
darbo sųlygų. Toje grabų dirb
tuvėje dirba daug ir lietuvių. 
Tuo budu streikas paliečia ne 
tik lietuvius darbininkus, bet ir 
kai kuriuos lietuvius biznierius.

Šioje dirbtuvėje dirba apie 
300 darbininkų. Jie priklauso 
Amerikos Darbo Federacijos 
net keletui amatinių unijų. Pir
miausia išėjo į streikų tik tam 
tikra darbininkų dalis, — juos 
pasekė ir kiti. Dirbtuvė liko 
uždaryta ir yra pikietuojama.

—Korespondentas

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CAVE-IN-ROCK, III. — J. M. Angleton egzaminuoja 

automobilį, kurį sudraskė dinamitas užmušdamas Earl 
Auslinų.

PER 25 METUS SU NAUJIENOMS
(Biskis prisiminimų)

(Tęsinys iš praeito numerio)
Kaip jau minėjau, prieš 

“Naujienų“ atsiradimų aš bu
vau jau šioks toks korespon
dentas, atseit, rašinėdavau žinu
tes į laikraščius. Rašinėdavau 
daugiausia į “Lietuvą“, “Tėvy
nę“, “Dilgėles“ ir retkarčiais į 
“Keleivį“. “Naujienoms“ atsira
dus ir virtusioms netrukus dien
raščiu pradėjau savo korespon- 
dentiškus gabumus bandyti ir 
ten. Kiek tenka atsiminti, tai 
pirmiausia pradėjau rašinėti į 
dienraštį tais klausimais, ku
riais aš nesutikau su Redakci
jos arba tam tikrų bendradar
bių nuomone. Mat, aš tais lai
kais daugiau orientuodavausi 
politiškai su taip vadinama' tais 
laikais tautiečių grupe. Tų lai
kų tautiečių orientacija (polili- 
kiška) nedaug kuo skyrėsi nuo 
Lietuvos liaudininkų, kuri bu
vo reiškiama per “Lietuvos U- 
kininkų“ Lietuvoje. Ir aš pirm 
atvažiavimo į šių šalį skaičiau 
“Lietuvos Ūkininkų“ bei “Ry
gos Naujienas“. Dar Lietuvoje 
būdamas bandžiau rašinėti ži
nutes į minėtus laikraščius.

Pradėjęs rašinėti j “Naujie
nas“, tuojau ėmiau patirti, kad 
“Naujienose“ yra daugiau re
spektuojama skirtinga nuomo
nė, negu kitame kuriame laik
raštyje. “Naujienose“ niekada 
nebuvo ir dabar nėra falsifikuo
jama svetima mintis. Parašai 
korespondencijų į “Naujienas“ 
vienu ar kitu klausimu, nieka
da korespondento pagrindine 
mintis nėra iškreipiama; yra 
pataisoma korespondencijos sa
kinių konstrukcija, yra trumpi
namos korespondencijos, arba 
kartais korespondencija paten
ka į gurbų, bet jei koresponden
cija dedama į laikraštį, tai ko
respondento mintis nėra iškrei
piama.

Kitas dalykas man tais lai
kais pradėjo kristi į akį, tai tas, 
kad “Naujienose“ lengviau ga
lima išreikšti skirtingų nuomo
nę, negu kitame kuriame mu
sų Amerikos lietuvių laikrašty
je. Yra patirta, kad kai kurie 
kiti Amerikos lietuvių laikraš
čiai taiso ne tik korespondento 
sakinių konstrukcijų, bet ir 
mintis. Dažnai pasitaiko, kad 
korespondencijos yra tiek pa
taisytos, jog yra sunku pažinti 
savo korespondencijų. Kores
pondentų minties “taisyme” ge
riausia pasižymėdavo senovės 
laikais Balučio redaguojama 
“Lietuva“. Aš esu tai pats pa
tyręs, kai rašinėdavau žinutes 
į minėtų laikraštį. Šiais laikais 
yra tekę girdėti nusiskundimų 
iš musų Pittsburgho tautiškų 

korespondentų, kad Clevelando 
“Dirva“ gana gerai moka savo 
korespondentų mintis “pataisy
ti.“

Duokim sau, lai kas iš jūsų 
bando parašyti korespondenci
jų kokiu nors klausimu į taip 
vadinamų katalikiška spaudų, 
komunistiškų arba ir į tautiš 
ką. Jei korespondento esama 
skirtingos pasaulėžvalgos, negu 
redaktoriaus, tai be didelio sun
kumo persitikrins, jog jo ko
respondencijai nėra tenai vietos. 
O “Naujienose“ jus rasite vie
tos ir skirtingai pasaulėžvalgai 
išreikšti. Tai aš kalbu iš savo 
ilgų metų patyrimo kaipo ko
respondentas.

Žinoma, ir “Naujienos“ iš sa
vo korespondentų ik iš pašali
nių reikalauja tam tikro man
dagumo ir yra atsitikimų, kad 
Redakcija deda savo pastabas 
prie tam tikrų raštų. Bet tai 
korespondentų minties laisvės 
nė kiek nesuvaržo.

Gal būt, dėl tos priežasties 
“Naujienos“ ir turi geresnį pa
sisekimų, negu kuris kitas Ame
rikos lietuvių laikraštis.

Pasaulinio karo ipetu ir tuo
jau po karo Suvienytose Ame
rikos Valstijose pasireiškė dide 
lis judėjimas prieš panaikini
mų svaiginamų gėrimų. Žino
ma, tas judėjimas palietė ir A- 
merikos lietuvius. “Naujienose“ 
skaitytojų balsuose pradėjo pa
sirodyti skaitytojų ir korespon
dentų rašinėliai svaigalų panai
kinimo klausimu. Vieni pasisa
kydavo už panaikinimų, kit» 
prieš.

Pati “Naujienų“ Redakcija iš
sireikšdavo prieš prohibicijų ii' 
nurodydavo, kad jei bus svai 
galai panaikinti, tai atsiras ko 
rupcija, graftas ir gengsteriz- 
mas. Aš jokiu budu negalėda
vau sutikti su ta Redakcijos 
nuomone. Aš net ėmiau galvoti, 
kad redaktorius, tur būt, “my
li išsigerti.” Žinoma, aš nesiten
kinau vien tik tokia klaidinga 
nuomone, kad redaktorius, myli 
“išsigerti” (nes redaktoriaus as
meniškai nepažinau), bet raši 
nėdavau į skaitytojų balsus įro
dinėdamas, kad svaigalų panai 
kinimas — tai butų tikras dar
bininkų išganymas.

Svaigalai buvo panaikinti — 
vadinasi, mano nusistatymas 
laimėjo, bet prohibicijos prak
tika per 11 metų parodė, kad 
"Naujienų” redaktoriaus prana
šavimas dėl svaigalų panaikini
mo pasekmių (kad bus korup
cija, graftas ir kiti blogumai) 
pilniausia išsipildė.

(Bus daugiau)

Albanų protesto de
monstracija prieš

Mussolinį
Smerkia Mussolini dėl nukry 

žiavoj’mo Albanijos
PITTSBURGH, Pa. — Balau 

džio 12 d. prie Italijos konsu 
lalo, kuris yra Grant trobesio 
patalpose, buvo surengta de 
nonstracija ir pareikštas pro
testas dėl sumindžiojimo Alba 
lijos nepriklausomybės. Protes
to demonstracijų rengė Ameri- 
tos Albanų Komitetas dėl gy 
limo Albanijos nepriklausomy

bės.
Toji protesto demonstracija 

nivo atlikta sekama tvarka1 
pirmiausia demonstrantų vado 
vybė vadovaujama Gari C. De- 
(allarati įėjo į Italijos konsu- 
alų ir Italijos vice-konsului Dr. 
sino Calabro pareiškė: “Ger
damas Tamsta, mes norime 
mus padaryti pareiškimų raš 
iškai, kurį jus malonėsite pa

siųsti savo valdžiai.”
Italų vice konsulas sutiko pri 

mti raštiškų pareiškimą ir pa 
siųsti savo valdžiai; demons
trantų pareiškimas skambėjo 
maždaug sekamai:

“Įsilaužimas į Albaniją ba
landžio 7 dienų Italijos karei 
vių buvo kriminališkas aktas. 
Mussolinis nukryžiavojo Alba
niją Didžiojoje Pėtnyčioje taip, 
kaip ir Krislus buvo nukryžia 
volas. Mussolinio kareiviai įsi
laužė į Albaniją su mašininėmis 
kanuolėmis, žudė nekaltas mo
teris ir Inažus vaikus. Tuo savo 
žiauriu pasielgimu Mussolinio 
legijonai įrodė visoms tautoms 
ir visai žmonijai, kad yra be
verčiai visokie susitarimai ii 
susivienijimai, po kuriais yra 
dedamas Mussolinio vardas.“

Taip pat demonstrantų vadai' 
pareiškė, kad jie neturi jokios 
neapykantos prieš Italijos žmo
nes. Kitas iš demonstrantų va
dovybės pareiškė, kad Albani
jos trys ketvirtadaliai žmonių 

‘Thę secret of EASY House ūeaning 
lies in the 

formula

origina! Paintt

llllllliuiilliuitl

Volkaniški Pelenai nuostabiai nai
kina įdžiuvusius purvus ir riebalus 
iš malevos, medžio darbų-porcelano- 
tile-akmens ir 
nant.

Per 48 metus
HRH palaikį na
mus maloniai 

švarius

CRANE COAL C0MPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas .—........................... ■

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $Q.5O

Perkant toną ar daugiau .............

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

Statau visokios rųšies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

su ginklais rankose kovoja 
prieš jų šalies grobikus.

Iš lauko pusės prie konsula
to Grant gatvėje stovėjo dide
lis būrys vyrų ir moterų albanų 
kilmės, kurie nešė su savim 
visokius užrašus, smerkiančius 
Hitlerio ir Mussolinio plėšikiš
kus žygius pavergime mažųjų 
tautų. —Reporteris

VYKS INEW YORKĄ
Pittsburgho Lietuvių Vaizbos 
Butas nutarė dalyvauti pasau
linės parodos Liet. Dienoje
S. S. PITTSBURGH, Pa. — 

Balandžio 13 d. Pittsburgho 
Lietuvių Vaizbos butas Lietu
vių Piliečių svetainėje laikė sa
vo susirinkimą ir nutarė daly
vauti Pasaulinės parodos Lietu
vių Dienoje, kad ir Pittsburgho 
lietuviai tenai butų atstovauja
mi. •

Vaizbiečiai nutarė organizuo
ti ekskursiją Pittsburgho lietu
vių į Pausaulinės Parodos Lie
tuvių dieną. Tai bus ne vien 
ekskursija; yra nutarta sudary
ti iš visų Pittsburgho ir apylin
kės parapijinių chorų vieną di
delį chorą, taip pat ir muzika
li programą iš Pittsburgho mu
zikantų ir muzikos mėgėjų, 
kurie galėtų pasirodyti Lietuvių 
Dienoje.

Vaizbos Butas yra pasižadė
jęs ir finansiškai paremti visą 
prisirengimo darbą prie daly
vavimo pasaulinėje parodoje.

Tam dideliam darbui dirbti 
tuojau ant vielos buvo išrinkta 
ir komisija iš Charles K. Pike
lis, 629 — 54th St., Pittsburgh, 
Pa; W. Kriauzlis, iš Momestead, 
Pa.; J. B. Tamkevičius iš S. S. 
Pittsburgh, Pa., ir dar vienas 
iš MsKees Rock, Pa., kurio pa
vardės nenugirdau.

Jei kas esate suinteresuoti 
lalyvavimu pasaulinėje parodo
je ir norėtumėte šiokiu tokiu 
darbu prisidėti, tai kreipkitės į 
Charles K. Pikelį.

—Reporteris

Tarptautinis 
Pasitarimas

PITTSBURGH, Pa. — Balan
džio 7 dieną Povilo Dargio na
muose įvyko pasitarimas tarpe 
svetimųjų kalbų radio progra
mų vedėjų.

Pasitarime dalyvavo atstovai 
nuo graikų — Mr. Mastarakis; 
kroatų — Mr. Ilorvath, kuris 
sykiu yra redaktorium — Croa- 
lion Fralernal Union laikraščio; 
lenkų — Mr. Ostrowski; italų 
— Mr. Ortely ir Mr. Moljerie; 
vokiečių — Mr. Miller ir slova
kų M r. Charney.

Nutarta artimesnis tarp tau
tų bendradarbiavimas kultūri
nio ir visuomeninio pobūdžio 
darbuose palaikyti.

Ateinantį ketvirtadienį įvyks
ta privatus pokilis, kuriame da
lyvaus radio stoties WWSW 
viršininkai ir svetimųjų kalbų 
programų vedėjai. Pokilį tvar
kyti pavesta Povilui Dargini, 
kuris yra maneger of foreign 
programs radio stotyj WWSW.

—Girdėjęs

EGG ______________  $6.00
NUT __________  $6.00
BIG LUMP .:............  $6.00
MINE RUN ............ ....$5.75

SCREENINGS ...........  $5.00
PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ. IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmokė jom
už padėtus /I ^7)

pinigus A /v-

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Paslrenduoti

Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v-

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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Užsakymo kalnai
Chicagoj e—paštu:

Metams — .....................
Pusei metų__________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams ........
Vienam mėnesiui --------

t

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ________
Savaitei_____________
Mėnesiui________ ____

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)

$8.00 
4.00 
100 
1.50 

. .75

3c 
18c 
75c

stambus Švedijos socialdemo
kratų veikėjas, kaip Dr. Brandi 
(senatorius ir viso krašto mo
kyklų inspektorius), galėjo, iš 
tiesų, rimtai kalbėti apie taikos 
premijos suteikimų Hitleriui! 
šitų žioplelių tarpe, deja, ne la
bai garbingų vietų užėmė “Lais
vės” editorialų rašytojas.

Naujais vingių keliais
■HmMIlIHIlIlIimilllHlllllllllllllillllUIIIHIIIIIMIHIIIIIIIIIHHimt.HllllllllllllllimilllllllllllllllHIHHIHIIIt'l'1

I MARGUMYNAI
Rtimr..........*-------- T....... ................................. ....................................................«....... ...

Entered as Secęnd Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Iii. under the act of 
March 3rd 1879.

$5.00
2.75
1.50
1.00

- .76

DAR NESUPRANTA

Didžiojo karo palikimas. — Tarpusavio žmonių santykia
vimo papročių pasikeitimas. — Kas galingas, tas ir 
teisingas. — Kariauja karo nepaskelbę. — Valsty
bes, kurios nesidrovi plėšikauti ir vagiliauti. — čekų 
tautos tragedija. — žmonijos sąžines apsnūdimas. — 
Sutemos. — Nesulaikysi upes bėgimo.

Jaunavedžių mokyklos
Japonijoje

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Metams .—.............
Pusei metų .........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ..................... $8.00
Pusei metų ____________~ 4.00
Trims mėnesiams ..........  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Prezidento pasiūlymas diktatoriams
Balandžio 14 d. prezidentas Rooseveltas staiga pa

siuntė atsišaukimų Vokietijos ir Italijos diktatoriams, 
ragindamas juodu pasižadėti, kad mažiausia per 10 me
tų, o jei galima, tai per 25 metus, juodu gyvens taikoje 
su savo kaimynais. Jeigu Hitleris ir Mussolini šitokį pri
žadų duotų, tai prezidentas apsiima sušaukti viso pasau
lio nusiginklavimo ir ekonominę konferencijų, kurioje 
dalyvautų ir Amerikos Jungtinės Valstijos.

Kaip fašistiniai diktatoriai šitų Roosevelto pasiūlymų 
priims, nežinia, bet reikia pastebėti, kad tai yra viena 
stambiausiųjų pastangų, kokios buvo daromos per pasku
tinius 20 metų, išgelbėti pasaulį nuo naujo karo. Jeigu 
šis prezidento Roosevelto sumanymas nesulaikys agresin
gųjų Europos diktatūrų nuo tolimesnių žygių prieš tarp
tautinę taikų, tai Europai, o gal ir kitiems kontinentams, 
gręsia neišvengiama katastrofa.

Prezidento atsišaukimui, be abejonės, karštai pritars 
visa taikos trokštanti žmonija. Ji bus pirmas vilties spin
dulys žmonių masėms tie tik Europos demokratijose, ku
rios yra priverstos ginkluotis savo žemei ir laisvei ap
ginti, bet ir pačiose diktatūrose. Juk ir Vokietijos bei 
Italijos gyventojai nenori mirti mūšių laukuose.

Kviesdamas diktatorius duoti taikos prižadų, Roose- 
veltas suminėjo 31 tautų, kurias Hitleris ir Mussolini gali 
užpulti. Tų tautų eilėje yra Lietuva ir kitos Pabaltijo 
respublikos, taip pat Skandinavijos ’ kraštai ir įvairios 
mažos ir didelės valstybės, gulinčios artimoje kaimynys
tėje su fašistinės “ašies” šalimis. Amerikos prezidentas 
galvoja visai teisingai, kad saugumas turi būti užtikrin
tas ne tiktai tiems kraštams, kurie turi nors “strategi
nę” vertę fašistinių diktatūrų arba jų priešų atžvilgiu^ 
bet kiekvienai tautai, gyvenančiai pavojaus srityje.

Tuo Roosevelto sumanymas griežtai skiriasi nuo 
Chamberlaino oi-ganižUojamos priešnacinių valstybių 
grandinės. Anglijos premjeras garantavo neliečiamybę 
Lenkijai, Rumanijai ir Graikijai, bet jisai nedaro nieko 
apgynimui Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos; jisai 
palieka be apsaugos Danijų, Švediją ir Norvegiją. Taigi 
mažomsioms Europos tautoms tas prezidento atsišauki
mas yra ypatingai svarbus.

Ką į jį atsakys Hitleris ir Mussolini?

“Jeigu Pabaltijos šalys. 
Balkanų šalys, bendrai su So
vietų Sąjunga stotų už kolek
tyvaus saugumo planą, Angli
ja ir Ftancija butų lengviau 
patrauktos (prie to plano — 
“N.” Red.). Lietuva butų sau
gesnė j pozicijoj.

“Bile kas butų geriau už 
dabartinę Lietuvos poziciją.’j
Taip samprotauja komunistų 

“diplomatas” Andrulis, kuris 
pereitą gruodžio mėnesį reika
lavo, kad Lietuva dėtųsi prie 
“Lenkijos, Rumanijos ir Sovie
tų Sąjungos bloko”.

Visi žino, kad dar ir šiandien 
to bloko nėra, nors jau praėjo 
keturi mėnesiai nuo to laiko, 
kai Andrulis “patarė” Lietuvai 
prie jo dėtis!

Jau šis vienas faktas parodo, 
koks tuščias, juokingas ir ne
gudrus buvo tas jo sumany
mas.

To ne gana. Pats Andrulis 
dabar pripažįsta, kad jo “kolek
tyvaus saugumo planas” galėtų

traukus prie jo Angliją ir Fran- 
euziją. Bet tai reiškia, kad pats 
vienas “Lenkijos, Rumanijos ir 
Sovietų Sąjungos blokas” vis- 
tiek nebūtų Lietuvai padėjęs, 
jeigu jisai butų ir susidaręs ir 
jeigu Lietuva butų prie jo pri
sidėjusi.

Dėdamasi prie karo bloko, 
kuris negalėjo Lietuvos apgiiv 
ti, Lietuva tiktai butų išprovo
kavusi prieš save Vokietiją!

Tai yra taip aišku, kaip die
na, kiekvienai žmogui, kuris 
turi sveiką galvą ant pečių. Bet 
Andrulis dar vis nesupranta, 
kokį absurdą jisai buvo sugal
vojęs pereitą gruodžio mėnesį. 
Ir jis nesuptas, nes “kolekty
vus saugumas” su Sovietų Są
junga jdin yra taip, kaip “A- 
men” poteriuje. Ką jisai apie 
Lietuvą iiekalba, jisai Visliame i 
su tiio “Aineri” užbaigia.

M
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(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Didysis karas į žmonių tar
pusaviu santykiavimo papro
čius įnešė daug naujo. Sakysi
me, vidaus socialiniams ir po
litiniams santykiams nustatinė
ti ir juos tvarkyti pasukta visai 
kita kryptimi. Dabar kaip ku
riais atsitikimais šie santykiai 
tvarkomi nebe tam tikrų įstai
gų nustatytais įstatymais, ar 
dėsniais, arba ilgų amžių susi
domėjusiais žmonių papročiais, 
bet niekieno nepašauktais, ne
rinktais, nekviestais “autorite
tais”, įvairiais vardais vadina
mais vadais, fiureriais, dučiais, 
vodžiais ir taip toliau. Jie skel
bia savo ‘patentuotą išmintį” ir 
pagal jų tą tariamą išmintį val
stybių vidaus gyvenimas tvar
komas.

Seniau mes žinojome valsty
bes teisę, karo mėto teisę, revo
liucijos teisę, o dabar vieton tos 
teisūs turime vadų valią;..

Vadinasi, paprastoji teise, 
žmonių papročiais, įvairus dės
niai amžiais susidėję dabar at
siduria į vado valią.

Anų laikų teisė, kokia ji te
nai nebuvo, vis dėlto kuo nors 
rėmėsi ir ji buvo arba parla
mentų skelbiama, arba valdan
čio sluogspio primesta, pagaliau 
kaip kur Dievo vardu skelbia
ma, dabar ji tik vieno asmens 
vadu vadinamo valia skelbia
ma. Tai naujenybės. Tiesa, ir 
seniau butą visokių diktatūrų, 
bet ir tie .diktatoriai buvo kie
no nors kviečiami, arba dikta
toriais pašaukti kraštą tvarkyti. 
Dabar šioji mada kaip kur vi
sai pagrindiniai palaužta.

Jei dirstelsime į valstybių tar
pusavį santykiavimą, tai ir čia

'.■■■i
t.

KITA “ANTIS” GINA SAVO ŽIOPLUMĄ
Penktadienį atėjęs per Lon

doną pranešimas iš Varšuvos 
pateikė naują Sensaciją apie 
Liėftivą: kad Lietuvos valdžia 
susekusi “sąmokslą”, kurio tik
slas buvęs parduoti Lietuvą Vo
kietijai, ir suėmusi to “sąmok
slo” vadus — buv. premjerą 
Juozą Tubelį, buv. užsienio rei
kalų ministerį Dovą Zaunių ir 
pro-nacišką pulk. Joną Sala- 
džių.

Nesunku numanyti, kad ta ži
nia buvo prasimanyta, nes kaa 
kas galėjo daryti sąmokslus 
prieš valdžią, tik ne p. Tūbelis, 
kuris vra labai lėto budo žmo
gus. Kai kun. Mironas pasitrau
kė iš premjero vietos, tai Juo
zas Tūbelis buvo paskirtas tau
tininkų partijos pirmininku. Ir 
jisai dabar konspiruotų prieš A. 
Smetoną!

Tačiau prie j 
apie tą “sąmoi
telegramų agentūra pridėjo pa
stabą, kad “Ėltd” Kaune jo tik
rumą nuneigė. (“Draugas” ši
tos pastabos nepridėjo).

Tai čia, matoma, ; bus kita 
“antis”, paleista iš Varšuvos. 
Prieš savaitę laiko iš to paties 
šaltinio buvo pranešta apie ge
nerolų Černiaus ir Skučo “re- 
zignavimą” iš Lietuvos minis te- 
rių kabineto.

a ties pranešimo
:sla” Amerikos

Prieš kiek laiko “Laisvė” pa
rašė editorialą ajiie Švedijos se
natorių, socialdemokratą Dr. 
Brandt’ąį kuris buk esąs naciz
mo garbintojas, nes pasiūlęs 
Notvegijds Nobelio premiją ko
mitetui duoti taikbs premiją 
Hitleriui. “Naujienos” jau tuo
met pasakė, kad tas Dr. Brand- 
t’o “pasiūlymas” galėjo būti 
padalytas tiktai ant juoko.

Pasirodo, kad taip ir buvo; 
nes New Yorko savaitraštis 
“Nėuė Volkszeitung” neseniai į- 
dėjo Dr. Brandt’o laišką, kuria 
me jisai sako, kad savo suma
nymą duoti Hitleriui Nobelio 
“taikos premiją” jisai padarė 
“ironiška prasme”.

Savo įsišokimą “Laisvė” ban
do dabar pateisinti tiid, kad ji, 
gitdi, esanti nekalta, kam se
natorius Brandt “taip žioplai 
plepa tokius nonsensus, o pas
kui atšaukinėja.” '

Viena# tai yra melas, nes Dr. 
Brandi nieko neatšaukė ir ne
turėjo reikalo atšaukti. Jisai tik’ 
tai nurodė tiems, kurie jo laiš
ko nebuvo matę# kokia yra to 
laiško prasmė.

. Antra, savo žioplumą paro
dė ne senatorius Brandi, kuris 
iš Hitlerio “taikos” tyčiojosi# 
bet'tife, kurie patikėjo, kad toks

BtiVęs Bėrlyrio “Vorwaerts’o” 
redaktorius, Fr. Stampfėr, sa
ko, kad Hitleris; prijungdamas 
prie Trečiojo Reicho Austriją ir 
Čekoslovakiją, ne apsunkino 
Vokietijos demokratijos kovą 
prieš nacių diktatūrą, bet pa-

“Kadangi”, rašo jisai, “at
gabendamas į Trečiąjį Rei
chą 25 miliohus senosios Au
strijos monarchijos gyvento
jų, Hitleris atgabeno mažiau* 
šia 20 ittllibny vidujinių prie
šų: raudonąją Vieną, senąjį 
maištininkų miestą Prahą, 
katalikus, čėkus, žydus. Ko
vos sąlygos pasikeitė, būt ko
va tęsiasi. Gėstupo (Vdkiėti- 
jos slaptbji policija. — “N.” 
Red.) neturėš laikb užkariau
toje Čekoslovakijoje ilsėtis 
ant savo liaiirty?’

Laimingiausia Sala 
Pasaulyje

Netoli Atistralijos yra 9 kv. 
kilometrų didumo sala, kuri lai
koma laimingiausia pasaulyje. 
Joje gyvena 150 žmoriių, kurie 
per dieną dirba vos porą valan
dų. Mat, kli hiatas saloje labili 
švelnus, nereikia šiltų rūbų nei 
pastogės. Saloje yla labai daug 
skanių ir maistingų vaisią, 
paukščių, o pakrantėse knibž
dėte knibžda įvairių žuvų, ku
rias gyventojai gąudo ranko
mis.

tokių vingiuotų kelių pamaty
sime, kurie įprastoje tarptauti
nėje teisėje visai bėra nuihaly
ta.

Na, kad . ir štai skaudžiausia 
žmonijos rykštė, toji žmonių 
iki šiol neišgyventa kvailybė, 
tasai aistrų sūkurys Vis dėlto 
anuomet buvo taip įprasta, kad 
karo veiksmai pradedami tik 
tam tikru aktu jdbs paskelbus 
ir diplomatinius santykius nu
traukus. Dabar mes ir čia turi
me visai kitą vaizdą.

Štai, kad ir Lenkija padariu
si su Lietuva taip vadinamą Su
valkų sutartį, jau rytojaus me
tą karo nepaskelbus Lenkija šią 
sutartį karo veiksmais sulaužo, 
bet gi karo neskelbia ir užima 
Lietuvos tėritoriją, Vilniaus sri
tį-

Pasaulis į tai labai rainiai 
žiurėjo, tiesa, kaip kas piktinos, 
bet Lenkijos tų žygių nepa
smerkė. Net tokia institucija, 
kaip tarpvalstybiniams santy
kiams tvarkyti Tautų Sąjunga 
čia lygiai nieko gero nepadarė 
ir paliko tą skaudulį neopera
vusi. Tai yra į jokias juridines 
formas neįvilkusi. . *

Vėliau Lietuva daugiau kaip 
dešimts melų išbuvo su Lenki
ja karo stovyje visai nekariau
dama ir su Lenkija jokių di
plomatinių santykių nepalaiky
dama. Tai buvo gražus, kilnus 
iš Lietuvos pusės padarytas žy
gis, protestas prieš smurtą. Bet 
ir tasai kilniausias žmonijos is
torijoje protestas ir vėl smurto 
keliu iš Lenkijos pusės buvo 
panaikintas, ir štai jaii mėtai 
kaip Liethva turi jai primestus 
tttbs diplomatinius santykius ir 
Vėl žmonių istorijai neįptaštais 
kėliais iičnustalytoms sienoms, 
abipusiai nėpripažintoms siė* 
homs jaii sudaryta riėtymUifi- 
nėš, pėrėjimo punktai, atidary
ta susisiekimas.

Tai ir vėl tokie tarptautiniai 
veiksniai, kurie tarp tautinėj e 
teisėje, arba jos moksle nebuvo ’ 
numatyti.

Ir šie tarpvalstybinių santy
kių raidoje moksle iki šiol ne
buvo išnagrinėti, nes mokslas 
visame įpratęs kokia tenais ne
būtų logika vaduotis, čia heluri 
kuo tuos smurto žygius nei pa
teisinti, nei aptarti tuo pačiu 
bent į kokias juridines, tai yra 
teisės normas įvilkti.

Štai Italija užpuola beginklę 
Etiopiją visai jai karo nepa
skelbus it net diplomatinių san
tykių nenutraukus.

Etiopija galutinai nukariau
jama, jos karalius iki šiol skai
tosi to krašto valdovu, jo teisių 
jokia tarptautinė institucija 
nepaneigia, juridiniai Etiopijos 
nukariavimas niekieno nepripa
žintas, bet Italija tą kraštą 
smurto keliu valdo ir lenai šei
mininkauja, kaip jai tinka.

Viso pasaulio akivaizdoje I- 
talija ir Vokietija užpuola teisė
tą Ispanijos vyriausybę, įsikiša 
į svetimos valstybės vidaus 
tvarką ir smurto keliu Ispanijo
je nori įbrukti kitą tvarką. Ei
na karas tenai pilna to žodžio 
prasme, bet kitos valstybės, ar
ba tautų Sąjunga sudaryta pri
žiūrėti tarpvalstybinius santy
kius ir juos reguliuoti nesuran
da progų ir net juridinio pa
grindo tuos smurtininkus su
drausti.

Ir čia karo nepaskelbus, di
plomatinių santykių nenutrau
kus eina karas, nuožmus karas 
ir Ispanija dviejų svetimų vals
tybių apvagiama, apiplėšiama. 
Ispanijos turtas viso pasaulio 
akivaizdoje grobiamas ir žmo
nių gyvybės naikinamos. Jokia 
tarp tautinė teise šių veiksmų 
hėpdteisinsi, neišaiškinsi, nes 
tai nėra karas, o tik paprastas 
krašto brutalios jėgos plėšimas.

Pasaulis tiek bejėgis, kad šiij 
plėšikų, tų pllalų negali su
drėbs ti !

Taip lygiai dedasi ir Kinijoje 
ir čia pavidale organizuotų plė
šikų japonai įsibriovė į svetimi 
kraštą ir tiesiog plėšte plėšia jį, 
gyventojus šaudo. Ir tarp tų 
dviejų valstybių diplomatiniai 
santykiai nenutraukti, viena ki
tai karo nepaskelbė, bet kariau
ja...

Tarptatitinęs teisės požiūriu 
žiūrint, lai paprastas plėšiką vi
lnas, tai Vagiliavimas ir žmog
žudys t ė, bet pasaulis tyli, pa
saulis tarytum nemato, kaip tie 
plėšikai svetimame krašte šei- 
įhiilinkauja!

Japonų valdžia ėmėsi orga
nizuoti ir atitinkamai apmoky
ti jaunas mergaites, kurios ,no- ( 
ri vykti į Mandžuko valstybę | 
ir ten apsigyventi. Per ateinan
čius trejus metus savanorių 
nuotakų nusistatyta išsiųsti ne 
mažiau kaip 150,000. Pagrindu , 
imami vyrai, kurie jau yra pa
reiškę norą vykti į Manžuką ir 
ten įsikurti. Per metus turės 
išvykti po 50,000 vyrų ir mo
terų bei vedusių jau porų. Nu
matoma, ' kad ši kolonizacija 
truks apie 20 metų, kad tuo bil
du butų ištygintos gyventojų 
prieauglis ir kad jau po 10 me
tų japonų kolonistų skaičius 
siektų milijono. Vykstantiems 
į Mandžuko jaunavedžiams įs
taigos 'spfecialinės mokyklos. 
Tose mokyklose jaunos mer
gaitės mokomos ne tik vaikų 
auklėjimo, bet ir namų ruošos, 
griežtai laikantis Mandžuko pa
pročių. Mokyklos steigiamos

1 Japonijos šiaurinėje dalyje, kad 
tuo bildu mergaitės priprastų

1 prie šaltesnio klimato. Jaunųjų 
' mergaičių tėvai lokiu likimu 

esą- labai patenkinti, nes pasta
ruoju laiku labai sunku būda
vę surasti joms vyrų.

Vokietija be jokios rimtos prie
žasties įveda savo kariuomenę 
Į Čekiją, ją viso pasaulio aki
vaizdoje apiplėšia, nuginkluoja 
ir tą turtą miliardo vertą sau 
pasiima, kaipo grobį!

Dar daugiau: primeta čekų 
(tintai savo tvarką ir tą aukštos 
kitlttii’os ir Civilizacijos visą tau
tą pastato antraeilių piliečių 
padėtyje.

Kolonialūs valstybės
savo puslaukiniais gyventojais 
panašiai nesielgia. Ii' šiuo atsili- 
kimti pasaulis nei piršto nekrus
telėjo, kad čėkų tautą apginti, 
bent ją modaliai paremtų.

(Bus daugiau)
■ '.1 T..' ir" (iii*...... .. ..........    ....... .m....,., My—

net su

• Astroųomai skelbia, kad tre- 
čiadienf, nuo' 9:30 ryto iki 
11:30 tyto, Chjcagoj bus ma
tomas dalinas saulės užtemi
mas. Mėnulis “užgęšihs” treč- 

(dalį saulės.

Gimnazijos Sargas 
aukojo Gimnazijai 

vo Griaučius

Pa-
Sa-

sosti-Seniausioje Rumunijos 
nėję Bukarešto vidurinėje mo
kykloje — Šv. Savos gimnazi
joje neseniai buvo tikrai nepa
prastos iškilmės.

Dalyvaujant vyriausybės at
stovui, visiems gimnazijos mo
kytojams ir mokiniams buvo iš' 
kilmingai gamtos kabinete pa
statyti žmogaus griaučiai, kurių 
istorija, tur būt, vienintelė to
kia yra visame pasaulyje.

Toje gimnazijoje daugiau 
kaip 50 metų ištikimai tarnavo 
gimnazijos sargas Konstantinas 
Bulgaras. Jis taip buvo pripra
tęs prie gimnazijos, kad neno
rėjo su ja skirtis ir fto mirties. 
Del to jis savo testamente prieš 
mirtį užrašė tos gimnazijos 
gamtos kabinetui savo griau
čius, kuriems po jo mirties ati
tinkamai preparuoti užrašė net 
lėšų iš savo sulaupų. Jo testa
mentinė valia buvo įvykdyta. 
Per jo griaučių pastatymo gim
nazijos kabinete iškilmes vy
riausybes atstovas širdingai dė
kojo velioniui už viską, ką jis 
per visą savo amžių ir net po 
mirties yra padaręs gimnazijos 
labui.

KORESPONDENCIJOS
New York, N. Y Cleveland, Ohio

Aukos Apsigynimo Fondui Ge
neralinio Konsulato pakv. Nr. 2

BROOKLYNO septynios tau
tiškos organizacijos vasario 16 
minėjime surinko ir atsiuntė 
per Vladą Pivoriūną ir Joną 
Narvydą ...................... $50.00

NEW BRITAIN, N. Y. Vil
niui Vaduoti Sąjungos skyrius 
per Joną Petkevičių .... 50.00

NORTH GRAFTON, Mass. 
lietuvis nepanorėjęs savo pa
vardės skelbti aukojo Apsigyni- 
tno Fondui ...................... 10.00

NEWARK, N. J. Vilniui Va
duoti Sąjungos skyrius per S. 
Gudą ............................. 47.60

NEWARK, N. J. lietuvis per 
S. Gudą .......................... 32.40

NEW YORK, N. Y. Lietuvos 
Generalinio Konsulato Ne\v 
Yorkė personalas: Gen. Konsu
las J. Budrys — 200 litų 
($33.80); Allachc V. Stašins
kas — 100 litų ($16.90); Al- 
tacliė A. Simutis — 100 litų 
($16.90); Konsulato tarnauto
jos — I. Staknytė $2.00, O. Se- 
kienė — $2.00 ir B. Ambrazic- 
jutė — $1.00, viso ....... 72.60

Viso Apsig. Fondui $262.60
Aukos įvairiems tikslams

BROOKLYN, N. Y. Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas per 
sekreldrių J. Siurbą Klaipėdos 
Krašto pabėgėliams šelpti

$100.00
NEW BRITAIN, Conn. Vil

niui Vaduoti Sąjungos skyrius 
per Joną Petkevičių .... 10.00

&ORTH GRAFTON, Mass. 
lietuvis nepanorėjęs savo pa
vardės skelbti aukoja Vilniaus 
našlaičiams $5.00 ir Šaulių Są
jungai $6.00 .................. 11.00

ANN ARBOR, Mich. Juozas 
Kripaitis Klaipėdos Krašto pa
bėgėliams šelpti aukoja 5.00 

drARDNĖR, Mass. astuonių 
lietuviškų draugijų suruošto 
vasdrio 16 minėjimo pelnas per 
Antaną Glėbaucį .......... 28.00

Viso .......................... $154.00
Viso ApšigyniiriO Fondui ir 

įvairieiiis tikslams .. . $416.60
1939—lV—12 d.

Alma Kaskas-Katkauskaitės 
koncerto bilietai jau , 

platinami
Jau įsisiūbavo įtemptas vei

kimas dėlei rengiamo koncerto 
Mažajam Teatre, miesto viešoj 
Auditorijoj, Lietuvių Kultūrinio 
Darželio naudai, balandžio 21 
d., 8:15 vakaro.

Kaip buvo pirmiau skelbta, 
p-16 Ona Kaskas Amerikoje gar
sinama “Glamorous American 
Contralto of the Metropolitan 
Opera Conipany,” 
padaryti savo auką
ma koncertą paramai

pasižadėjo 
išpildyda- 

daržclio 
Bendrai

darbuojasi Clevelando 
Universiteto Klubas ir
Moterų Klubas, taipogi asisten
tas programo artistas — smui
kininkas 
nasis.

Bilietų
jų $1.50
moję), $1.00, 75c. ir 50c.

Atsiminkit, gerbiamieji, kad 
kartu padarote Darželiui auka,

Lietuviu4z

Greičius, jau-

kainos 
(vardas

tokios: rūmč-

sią vienatinę ir pirmą lietuvai
tę — žvaigždę Metropolitan O- 
peros, jos pirmam pasirodyme 
(debut) Clevelando kaipo solis
tes, ir ta garbė eina lietuvių 
tautai.

įsilietai yra visi rezervuoti. 
Kas anksčiau nusipirks, pasi
rinks geresnes vietas. Taigi, jei
gu ypatiškai nesuspės komisija 
jus matyli, atsikreipkit palys 
“Liet. Žiniosna” ar “Dirvon”, 
taipogi pas p. Wilkelius. Ponia 
Aldona \Vilkclienė, komisijos 
pirmininkė, vadovauja išplati
nimu bilietų. Bilietus galima 
taip pat gauti pas sekančius ko
misijos narius, kurio turi gražų 
rinkinį geresnių vielų:

Dr. A. J. Kazlauskas
Juozas Ditcbman
Jurgis Arbukas
N. A. Wilkelis
Alena Pečkaičiutė
Beatr. Urbšaitė
Ona Stapulionicnū
Ona Karpicnė
Ona G. Mihclich.

Visus prie bendro veikimo ir 
paramos kviečia,

—Rengimo Komisija
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Our Klaipėda (Memel)
Many of you have read about 

Germany taking Klaipėda (Memel), 
from Lithuania, būt do you know 
the history of Klaipėda and how it 
came into Lithuanian possession?

Where Klaipėda now stands, over 
seven hundred years ago, a Lithu
anian fortress was built to defend 
the seaboard. The Teutonic Knights 
destroyed it and in about 1252, 
built a fortress of their own and 
called it Memelburg. Lithuanians 
repeatedly attacked Memelburg būt 
were not able to take it until the 
early part of the fourteenth cen- 
tury. From then on Klaipėda every 
so often changed hands, until the 
Peace of Melno, in 1422, left it and 
the adjacent territory in the hands 
of the Teutonic Order.

In the early eighteenth century 
the Svvedes, and during the Seven 
Year War (1756-1763) the Russians 
unmercifully pillaged and then 
burnt the town. <

Būt Klaipėda, located in an ex- 
ceptionally good geographical situ- 
ation, managed to rise each time 
anew from its ashes.

It was by the Treaty of Versailles 
that the Klaipėda territory, being 
preponderantly Lithuanian in cha- 
racter and as Lithuania’s natūrai 
outlet to the sea, was detached 
from Germany to be assigned to 
Lithuania under whose sovereignty 
it passed in 1923. Since that time 
Lithuania has been expending 
large sums to change it from the

simple timber port, that it was, 
to one through vvhich the greater 
part of the country’s foreign trade 
could pass. The harbor has been 
deepened, breakwaters and wharves 
were repaired and rebuilt. The lar- 
gest grain elevator in the Baltic 
had been built and new railvvay 
lines connecting the port with va- 
rious parts of the country were laid.

The harbor of Klaipėda is one 
of the most convenient harbors in 
the Paltie. It is free from ice all 
year around. Klaipėda’s largest In
dustries are the sawing and Proces
sing of wood and the manufacture 
of cellulose. It has also great ship- 
building yards, breweries and to- 
bacco factories.

Klaipėda is a very pleasant town 
and has vvide, clean streets, chur- 
ches of various denominations, a 
Conservatory of Music, various 
higher schools, good theatres and 
hotels. It also has direct steamer 
Communications with New York, 
London, Danzig, and other foreign 
ports.

I have been to various places in 
Lithuania and have learned to love 
Klaipėda as our brothers and sis- 
ters of Lithuania did. The League 
of Nations gavę Klaipėda to Lithu
anian, būt now Germans rule the ter
ritory. It would be the šame thing 
if the League gavę a child a broken 
toy, and aftęr the child had fipced and 
repainted the toy, have it taken 
avvay from him.

—Onyte J. Gailiūtė

FROM VERBA TO TURGINES IN 
LITHUANIA

By Vytautas F. Beliajus

(Gontinued)

Satur- 
day our 
at the

Another busy day is the 
day before Easter. Ori this 
entire household vvas 
task of coloring Easter eggs — or 
margučiai, as vve called them. This 
vvas a very painsiaKing job, būt 
eager as we vvere, vve hardly mind- 
cd sacrificing the fevv hours sleep 
before
absolutely 
Saturday 
since the 
noon and 
church.

kerchiefs? Certainly, not vvhen rid- 
ing in the ract!
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dawn to do it. This vvas 
necessary because Holy 
is a short vvorking day 

later part of the afler- 
the night are spent in

Confessions vvere popular on 
Easter Eve and communions were 
taken on Easter morn. The old 
folks stayed in church all niglit. 
By morning hovvcver, before vve 
children had a chance to rise, 
“Teta” (Auntie) Skrupskas was al- 
ready a t our house vvith an abun- 
dant supply of Easter cggs.

— o —
ending of the Easter
eagerly avvaited

Saint George’s
due on April 23rd. St.

the
day

With the 
gaiety, we 
forthcoming

, . ,which fallsThe house that morning xvas sol
of Jctivlty that you wouhl ,s ,lhe *a™<«- Eain‘ wha
thought ii was a market place. rlllad a dla«on- Tha Lithuanian 
vvas doing the Easter clean- harbols an a'f“tion for the saint 
Nvhilc another prepared thc|wllc^ 
for the day that marked the s’ 

of Lent with its inevitable I I()ns.
j ceriam
3|eulogise this saint with special ce- 

lebrations. It is on this day that 
the first spring planting is done.

The stately dahlia is named after 
This we called the batik process. | this patron saint and in Lithuania 

The
Nvith
with

full
have
One
ing,
food
end
fish (liet vvhich meant herring. And 
to add to this turmoil, we vvere 
congregated around the table Pro
cessing the Margučiai.

is manifested in various 
Besides the usual celebra- 

that are accorded him iri 
parishes of the land, many

MARIONETTES recently “stagėd” a “Lithuanian We$ding” iri Kau
nas, Lithuania. This gives you an idea what it lobked likę. 1

RESOLUTION OR
CHARACTER PIRMYN

SHARPS AND FLATS

Do

“Cottąueriiig the 
World by Song”
cttofttis of šfcVterttk 

TOURS THĖ U. S.

SURVEY MADE BY LU.C. AMONG 
LITHUANIANS OF CHICAGO

not make the foolish mistake 
of presuming your resolutions, 
prayers or vvišhed for ideals to be 
your character. Character avvaits 
long escercise of deternlined per- 
severance that mušt first become 
habitual through action.

The heli to be endured hereafter, 
for which theology telis, is no vvorse 
than the heli we make for ourselves 
in this vvorld by habitually fashion- 
ing our characters in the vvrong 
vvay. Could you būt realize lio\V 
you are becoming a mere bundlė of 
walking habits, you would givė 
more heed to your eonduet whilė 
you are štili plastic cnough to cor- 
rect and build your character.

You are spinning your own fale, 
good of evil, and never to-be un- 
done. Every smallest act, whether it 
be for your benefit or your de- 
gradation, leaves its ever-so~little 
scar. The drunken Bip Vau Winkle 
in Jefferson’s play excuses himself 
for every fresh derelietion by say- 
ing, “I won’t count it this time.”

Well, he niay not count it in his 
conscious mind, and a kind heaven 
may forgive it, būt it is most surė- 
y being counted none the less. 
)own among his nerve cells and 
fibres the molecules are counting 
it, registering it and storing it up 
to be used against him when the 
next temptation comes.

Nothing we ever do is, in striet 
scientific literali^ss, xviped out. 
course, this has its good side 
well as its bad
come permanent drunkards by 
many drinks, so we become šaints 
ih the moral sphere, and authorl- 
;ies and expcrts i n the prdctical 
and scientific spheres by so manV 
separate acts and hours of hard 
work.

side. As we

Of 
as 

bo
so

boiled cggs vvere bedecked they bear the appelation “Jurginės”. 
designs of molten vvax appliedĮOn that day the dahlia bulbs 
great rapidity so that

vvould not cool. We had to be Į planted. 
diligent vvorkers because the vvork 
re(|tiired skili and speed. The eggs 
has to be dipped into boiling pots 
of dyes, then taken out and the 
wax vviped off. Thus vvhere there 
was wax the dye did not 
did not apply any more 
redipped the eggs dying 
previously proteeted from 
In this manner vve vvere able to 
get scveral different colors on one 
egg. It vvas intriguing ’----- ---- - , , . . . .
time passed very rapidly. gardcn and s arted ""mediately to

vvork very dihgently
Before we took time to notice the and hoe. Now that I 

late afternoon hours stole up on us. I tho.se former years I 
The road passing our homestead led tneihods of relieving her of vvhat- 
to the parish church. The pedest-|ever surplus flovvers 
rian traffic inereased to 
heights for the day. Although it I bvercrowding after grovvths. 
vvas about five mllcs to walk, it
vvas more hm thnn to go by cart. Because of St. George I teo was 
Almost every one had a horse and fond “f the ,slate|y <lahlia a“d ’ 
cart, būt somehow this erude ve-|bad a collection of many Įmes of 
hicle did not enhance the dignity dabitas and peonies _ carmine, red 
or the grace of gaily clad femin- heliotrope, almost black dahlias and 
ily The maidens took delight in Į white and cream peonies. When 
lifting their skirt to their knees. donc with the P'anting of all flow- 
No doubt it mušt have been thrill- lrs> a sl’ecial of P™yers, Tėve 
ing to reveal those dainty under-|^us|f and Sveika Maria (Our l*a- 
things! Could this have been the ^er and Hail Mary) were said in 
reason they preferred walking? wdcr lhat st- George should bless 
How else wouid you appreciatcjthe garden with a profusion of 
their pure white linen and lacy bloom.
underskirts or their exquisite head-

the brought out of the cellar
are 
and

My love for i’lovvers vvas not 
likę hnost of my countrymen’s 
many flovver beds extended from 
the window of my own bedroom. 
Aunt Skrupskas had a largo garden 

bu J vvith so many varieties of flovvers, 
that it vvas the envy of the vill- 
agers. Early in the morning of St. 
George’s day, spade in hand, I vvas 
at her door, I remember that we 

work and ,ost tline in Settin£ into the

take. We 
wax, 
the parts 
the dyes.

un- 
and

vvith spade 
look back on 
smile at the

I maintained 
newiWere doing her garden no good or

The End

A resolution, and ideal or an 
ambition may, with positive cer- 
tainty he attained by the man or 
woman who has the courage, de- 
termination and persistence to con- 
sistcntly and habitually act on thė 
path that leads to its achievement. 
The disregard or ignorance of this 
reųuisite fot success is responsible 
for more faintheartedncss, dis- 
couragement, 
failure than 
ther.

Submitted

faintheartedncss, 
disillusionment and 

all causes put togb-

by Anthony V. Faiza.

A Plea to All
Lithuanians

sound so“Loogan”! It does not 
well, does it- I’m sure you all will 
agree that it’s a pretty terrible and 
insulting word to ūse, and yet I 
am very ashamed to say that I have 
heard many of our own Lithuani
ans say, ‘T’m a • Loogan”. Is it so 
hard to say Lithuanian instead? 
The next time anyone asks us our 
nationality—let’s lift our heads high 
and say, “I’M A LITHUANIAN.” 
Let’s stand by the country of 
fathers and never let anyone 
sult it by using “Loogan” or 
other such word.

our 
in- 

any

It’s so much nicer to say—I’M 
A LITHUANIAN!

—O. G.

With “Pirmyn” discussing their 
coming trip to the New York 
World’s ( Fair, finishing their new 
constitution, and settling down to 
chorai business, Yours Truly does 
a little bit of “snooping” and this 
is what he has found out.

With spring well on its way, Cu- 
pid goes to work. Among the la- 
test to succumb to his darts are 
former pirmyriite Ann Skrickus, 
who is reportėd to be engaged to 
Dr. William Charm, of the LUC.

On Cupid’s list also is Julia Kaz
lauskas, who įs reported to be en
gaged to George B.

Ah! what’s t’his? Well, well, Cu- 
pid has hit Al Putris. Of course 
the giri is Irene. Al and Irene have 
sėt June 17th);as the date of their 
marriage. ;: ,

Charlie Matęl^unas and Ida Kairis 
are štili “that way” about each 
other. How about setting the date 
Charlie and Ida! After all, Yours 
Truly has not been to a wedding 
banąuet for a long time, and the 
present time is good enough for 
him. I hope I get invited.

An inerease soon is to take place 
in George Miller’s family. George 
Miller vvas 1iheU2nd Vice-President 
of Pirmyn. Congratulations George 
and we hope to be seeing you back 
in Pirmyn’s fold soon.

All members are asked to remem
ber, rehearsals every Friday as sta- 
ted in the constitution and the pe- 
nalty of missing'rehearsals. So, un
til we meet again at Neffas, 8 P. M. 
lėt me say au revoir.

Raskey Huėy I;
P. S, Plans for a spring dancė 

have been dropped, and Pirmyn is 
confcentrating more on their trip td 
the New York ■ World’s Fair, and 
ways and meahs of raising monėy 
to finance it. ' •

150 Aimiversary of 
BilI of Rights

To Be Commemorated with Ralliės 
of “We The People”

In celebration of the 150th anni- 
versary of the federal bill of rights 
Ihe Chicago Civil Liberties Com- 
mittec is holding a Public rally at 
thė Coliseum annex on Thursday 
evening, April 20. Speakčrs on this 
occation include Joseph Martinek, 
executive sccretary of the Czecho- 
slovak National Alliance of the 
United States, Judge John Gut- 
knecht, presideht of the National 
Lavvyers Guild, Roger Baldvvin, 
director of the American Civil Li
berties Union, and Dr. John A. 
Lapp, natiorially-khbvvh labor arbi- 
trator and Catholic educator.

Thė thėme of defending the bill 
of rights and demoeratie institu- 
tions by infortning and orgariizing 
public opinion in opposition to 
anii-democratic movements and pro
paganda iš carried out in the rnu- 
ical program — thė fatnous Polish 
malė singing society, the Chopin 
Choir, and vvell known south side 
Negro band of Johnny Ldng, Avilį 
provide the musical ėhtertaininent 
at the meeting.

The Committee is launehing a 
•series of denmnstrations to be call-

“A mošt artistui and dhdrming 
body of voices” iš the wajr that 
the EVENING ttEWS of Londonu 
Ehgland; dešeribed thė Ėirilandid 
Malė Chorus, which iš touring thė 
United Statės April 20 to May 10, 
and giving concerts in NeW York j 
Boston, Detrdii, ČleVėland, Wash- 
irigton arid other titiėš, bešidės ap- 
jpėaring dt thė Mėvv York World’s 
Fair.

Thė chbriis iš ėdttijt>risfed of 
sėvėrity rhdle šihgėrs fcicked from 
thė iėddihg ėhbfušėš df kinland. 
among them are business men and 
ofhce ihanagers, ėnginėers, chem- 
ists, university students, choir- 
masters, organists, opera singers, 
pedagoguos, lawyers, physicians. A 
banker, a clergyman, a fire chief 
and everi a police inspector repre- 
sent other walks of life. Many of 
the singers live far away, some 
even hundreds of miles avvay, from 
Helsinki where the rehearsals most- 
ly werė hėld. Yet nothing could 
Keep them from coming to thė Ca
pital city at the appointed rehear- 
sal time,—unless it vvas a case of 
serious illness. Their individual 
sacrifices of time and money did 
not deter theih. They had their 
liearts and minds sėt to go forth 
and “conąuer the vvorld by song” 
in the manner of the legėndary 
Vaianamoinėn, ihe Bard of Kale
vala.

Heikki Klemetti, the chorus con- 
duetor and Finnish composer, is 
internationally rendvvnėd as an 
authority in matters of music, par- 
ticulėrly chorai music. He has the 
reputatidn of being a stėrn discip- 
linarian būt his singers gladly sub- 
mit to his dietatorship.

O April 29, this famous con- 
duetor. and.,b|s seventy singers will 
appear in a concert at Orchestra 
Hali, at 8:15 P. M.
Reception To Follow Concert of 

Finlandia Malė Chorus.

After the concert the Finlandia 
Malė Chorus vvill be feted at a re
ception supper in the North Ball- 
room of the Stevens Hotel, at 11:00 
P. M.j by the Finnish Civic Asso- 
ciation of Chicago. V

Those in charge of the reception 
are Professor Elmer A. Forsberg, 
President of the AssdCiation, W. M. 
Kolehmainen, Chdirman of the Re
ception Committee, Edna M. Hyt- 
tinen, Chairman of the Hostesses, 
Henry E. Voegeli, Manager of Con
cert, ašsisted by Frank E. Nelson, 
and Mrs. Jbsęph P. Všrkala, Publi- 
city Chairman.

Professor W. Nikandėr, Bresi- 
dent of Suomi College, Hancock, 
Michigan, will be the main Speak- 
er of the evening.

Not only a host of Fihns, būt 
leaders of other groups and many 
distinguished personalities of Chi- 
cago’s society are expectėd at the 
reception as vvell as the cohcert 
vvhich is one of the outstanding 
musical events of this year of 
World Fairš.

— Newšy.

Severai weėks ago the Lithua- 
riian Univėrsity Club launched a 
novel survey among the Lithua
nians of Chicago ih the effort to 
find out conclusively factual data 
about their activitiės and opinions. 
Questionnaireš were distributed 
artiong prėfessicftial mėn and wo- 
men, students, workers, business 
men, and club groups in the va
rious sections of the city in the at
tempt to gairi a fairly acėurate 
cross-sėctiori of opinion.

The ąuestionnaires vvill atempt 
to correlate such facts as the re- 
lationship of age groups to edu- 
cational achievėments: and ėduca- 
tidn to professional occupations. 
Through the ąuestionhaires, react- 
ions will be obtained regarding 
Lithuanian-American youth move
ments; the scholarship loans: the 
attitude regarding the L. U. C. in 
geheral—the amount of knovvlėdge 
and the sources of informatioh.The 
survey vvill give figures as to what 
Lithuanian newspaper are read 
daily; vvhat are read only occasion- 
ally; vvhat English papers are the 
most popular. Rations vvill built 
up as to vvhat recreational activi- 
ties Lithuanians are most interest- 
ed, and vvhat sočiai funetions they 
prefer. The ųuestionnaires vvill 
sound out the reaction to present- 
day radio broadeast of Lithuanian 
sponšorship. Here is an opportuni- 
ty for the “voice of the people” to 
expres? itself—and express itself 
it has!

Although the returns have not 
been tabulated as yet, the ąuestion- 
nairės have elicited interesting sta- 
tements. For example, a medical 
student vvriting on the subject of

radio programs says this: “I do not 
listen to any Lithuahian program. 
The performers sound likę farmers. 
There is no ‘swing’ to the music.”

From a Thespiah and Pen and 
Scroll man comes the following: 
“The matter of the L. U. C. beco
ming more active of course inter 
ests me. E/pecially in the field of 
journalism and drama (stage and 
radio). If the pjoposed plans (or 
am I jumping to conclusions?) were 
carried out without any partisan- 
ship or bias, without the too ob- 
vious strbšširig of the ‘non-parti- 
san, liberal and Progressive,’ vvhich 
among our Lithuanians—as you
all knovv—connotes radicalism and 
vvhat they cdll Coinmunism, the 
project vvould, in a little while, be 
self-supporting, the necessaęy funds 
vvould inerease and thus make 
available a larger scholarship 
fund, Lithuanian youth vvould 
have a fruitful field. to work in 
vVithOUt goirig a^ay frbin the pa- 
rbnt ėbiivitiės, traditioriš dnd eus- 
tbms, ahd thė idfeal vvhich vve all* 
hold—ihat oi getting a United Lith- 
uariiah ^buth WtTHOŪT trying to 
do šo by means oi bropagahda 
(gOod dnd bad) and other methods 
that suggėst ‘wires’ or ‘balt’—wbuld 
be realized.”

Thesė excerptš indicate the pos- 
sibilitieš of deduetion that may be 
dravvn from the ąuestionhaires and 
the practical applications that can 
be made; būt of evėn more šigni- 
ficahcė will be the numerical eom- 
plicationš made ori the completed 
returns of the canvasš — fratios 
vvhich vvere the primary objective 
in eonduetihg the Survey.

—J. Raehens.

THE LITHUANIAN COAT OF ARMS

ed, “We, the People” rallies — 
following the tečhnicįuė of Adolf 
Hitler and the United States Nazi 
Bund. The Committee is cooperat- 
ing vvith the Non-Sectarian League 
for Ameticanisrh Flag Day rally on 
June 11 in Soldier Field and vvill 
arrange other meelings in all parts 
of the city.

Among tlle mėiilbers of the ar- 
rarigėinents committee for the rally 
are: Miss Charlotte Carr, Charles 
P. Schvvartž, Gėorge L. Quilici, 
Jaroslavv J. Zmrhal, William E. 
Rodriguez, Harvey O’Connor, Earl 
B. Dickerson, Paul H. Douglas, 
Pro f. G. A. Borgese; Judge William 
H. Holly, Mrs. Elizabeth tekės, 
Dean ChaHes \V. Gilkey, t)r. Pres- 
ton Bradley, Kermit Eby, John M. 
Fevvkes, Lilliah Herstein, Robert 
Pollak, Pearl M. Hart, Rev. Albert 
VV. Palmer, Dr. James M. Yard, Dr. 
Sdlomon Goldman, Flora J. Cboke, 
Prof. Malcohn P. Sharp, Prof. A. J. 
Carlsoil. All of thėsė civic and pro- 
fėssiond^ leaders of Chicago avė 
members of the executive or adv- 
isory boards of the Committee.

By VENTA KARTANAS
(Prize Winning Article)

The legends concerning the Li
thuanian coat-of-arms are nume- 
rous, būt not any of them are va- 
lidly documented in history. The 
one that sėems most logical to me 
is the story of the “Vyčiai”. The 
vvhite horseman on the red banner 
originated from the “Vyčiai”. The 
“Vyčiai” vvere sąuadrons of moun- 
ted vvarriors of the pagan days, 
vvhen Lithuania vvas constantly at 
war with her neighbors. Because 
there vvasn’t an adeąuate standing 
army at the time, the “Vyčiai” 
vvere šėnt to pursue the enemy. 
To be a “Vytis” vvas not only an 
honor, būt also a very profitable 
position, for often they rodė deep 
into enemy territory, looting and 
burning the country. They received 
their name from Vytautas the 
Great, who vvas the vvise and well 
liked ruler of the time. The coat- 
of-arms first appeared on coins and 
seals of statė during his reign.

At thę present time the coait-of- 
arms of Lithuania is a vvhite “Vy
tis” on a red back ground sym- 
bolizing the dawn of the rievv day. 
On the shield thete is a double 
armed cross, cdlled “Vyties Kry
žius” (The crhss of the Vytis). This 
symbbl came into ūse only after 
the Lithuanians had become Chris- 
tians. It’š origin is strietly- from a 
foreign sburcė. The double eross 
vvas vUidely used in heraldics in 
France and Spain.

The rhosi briginal and purėly 
Lithuanian symbol from the many 
emblėms and figures of Lithuania 
is the “Tovvėr of Gedeminas” (Ge- 
demino Bokštai). This symbol is 
used a great deal in Lithuania to- 
day. It vvas not firšt used by Gedi
minas himself, as supposed, but'dby 
his son Keistutis, as ė tribute to 
2—ENGLISH 
his fathėr. The “Tovvėr of Gede
minas” has mahy Various forms. 
In somė the two Side lines are high
er thari the middle. Iri others thė 
middle iiriė is the higher. The far- 
mer was used mostly in the days 
of the reign of Keistutis. Thė sign 
itself represents the towers of the 
častie of Gedeminas, built by him
self in Vilnius. The latter is used in 
present day Lithuania.

The National Flag
Although most flags represent a 

portion of a country’s history or 
people, the Lithuanian flag stands 
for the’ characteristic traits of the 
land. No one could ever pick a

more symbolic flag for the Lith
uanian populace.
« The yellovv represents the fields 
of golden grain and the fact that 
Lithuanian is an agricultural coun
try, feeding its people with its own 
produce.

Green stands for the forests, that 
suposedly at one time sheltered the 
first Lithuanians. The love for the 
friendly forests is so great in the 
hearts of the people that green 
finds its place in the middle of the 
flag.

The red has two meanings: first, 
it symbolizes ihe valor and cour
age of the people; secondly, it 
symbolizes the flame that the pa
gan Lithuanian vvorshipped as a 
God.

American Prisoners 
of War Freed 
in Spain

Three Are From Chicago
Seventy American prisoners of 

vvar, members of the fathous In
ternational Brigade, were frėed Se
verai days ago by General Franco 
after proloriged nėgotiatiohs by 
Ambassador BowerS oi the U. S. 
ąnd vigorous protests by labor and 
Progressive grbups in America.

Among the prisonets are five 
men from Illinois:—Maurice Gur- 
ko, 2152 W. Cermak Rd., Charles 
A. Hali, 4l>26 N. Greenview Avė., 
Sidney Harris, 1520 S. Tripp Ave\ 
stll residėnts of Čhiesigo. The other 
two are CaH Stone of Rockford, III. 
arid Anthony Kehriicker of Moline, 
III. (A number of young men from 
Lithuania, also many American Li- 
thuanisihs saw Service on the Loya- 
list Side. Mosi American Lithuani
ans are back home, būt Severai vvere 
killed, including a prominent young 
Lithuanian poet, Yulmis).

In a cabled message from France 
to the Friends of the Lincoln Bri
gade, 108 N. Dearborn St., Chicago, 
an apjpeal was made for $200 for 
each \ man’s fare back to Chicago 
or the ’ authorities vvould detain 
them in France. The Friends of the 
Lincoln Brigade is the organiza- 
tion vvhich is arranging for their 
rėturn.

A big vvelcome vvill greet the men 
vvhen they return to Chicago. They 
vvill tour the State, relating their 
experiences in the Spanish War, to 
raiše funds for the Lincoln Bri
gade Disabled Veterans’ Fund.

Maj. Frank Rogers
Sec.-Friends of the Lincoln Brigade
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Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Bruno Augustin, 24, su He- 

len Norkus, 19 '*
John Valentine, 32, su Grace 

Massina, 27
Peter Kaspar, 23, su Aldo

na Badaukas, 21
Vincent E. Yudis, 24, su

Frances E. Macikas, 22
John McDonald, 32, su Doris 

M. Baliene, 23
Joseph McCarthy, 24, su

Gladys Bender, 24

Reikalauja
Perskirų

Mildred Kurtovich nuo Steve 
Kurtovich

Konstancija Szurkus nuo 
Joseph Szurkus
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Veik Visos Chicagos 
Jaunuolių Organi
zacijos Dalyvaus

“Jaunuolių Šventėj”

Brighton Parko Jaunuolių 
choras, vadovaujamas mok. A. 
Zabukienės, rengia įdomų va
karų ir šokius balandžio 23 d. 
Chicagos Liet. Auditorijoj. Tai 
taip vadinama “Jaunuolių 
Šventė”. Dalyvauja beveik vi
sos Chicagos jaunuolių draugi
jėles ir žymus svečias, Lietu
vos konsulas Chicagoj, P. 
Daužvardis. Jis pasakys kalbų.

Jaunosios Birutės šokėjų 
grupė šoks baletų ir kitus šo
kius, po vadovyste mok. A. An
drejevo. Programe taipgi daly
vaus Darius-Girėno Drum ir 
Bugle corps, iš Brighton Par
ko; Bridgeporto Jaunuolių cho
relis, vadovaujamas M. Dabul- 
skaitės; Balalaikų ir Mandali- 
nų orkestras pirmų karta pasi
rodys Liet. Auditorijoj ir va
dovaujamas J. Budrevičiaus; 
Roselando Jaunuolių chorelis, 
šokėjos-solistės — E. Misčikai- 
tė ir Bita Schultz.

Dalyvauja programe ir Ma
riutė Schultz su dukrele.

Bus suvaidintas veikalas 
“Brangi Meilė”, paįvairintas 
gražiomis dainomis.

Jaunuoliai daug veikia
Brightonparkiečiai jaunuoliai, 

kaip matyt, progresuoja. Turi 
savo chorų, lošėjus, šokikes ir 
mandalinų grupę. Neseniai ji 
susitvėrė, bet jau skambina ir 
žada pasirodyti koncerte su ke
liais numeriais. Tie visi vaiku
čiai neturi laiko gatvėmis bė-

ir elektriniu tu-

Taupa No. 1
Visada žemos RCA 
Viktrolos kainos su 
automatišku 10 ir 12 
colių rekordų keitė
ju—ir elektriniu tu- 
nijimu radijo.

Taupa No. 2
Bonų už $17.50 Vic- 
tor ir Bluebird re
kordai, 12 mėnesių 
Victor Record Re- 
view prenumer a t a 
$2 vertės—kita Vic
tor Record Society 
nauda, perkant da
bar.
Taupa No. 3

Extra liberalus mai
nas už senąjį radiją 
ar fonografą, užpir
kimą dabar!

M0DEy S U-i23 ... TAI “GOOD 
TIMES” MODELIS

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
OKLAHOMA CITY, Okla.—Roger Cunningham (po 

dešinei), kuris prisipažino savo žmoną nužudęs.

gioti, dienų mokykloje, o vaka
rais — dailės ir lietuvių kalbos 
pamokose. Jų dvasia prakilni. 
Garbė tiems tėvams ir mokyto
joms. Reikia darbo pridėti ir 
pasišventimo, neužtenka juos 
mokinti, reikia rengti vakarus, 
kad turčių kur parodyti savo 
gabumus, kitaip nebūtų pras
mės mokintis.

žiute, o kalbės J. Sheberdytė 
apie jaunuolius.

Bilietai 40c

Pirmad., balandžio 17, 1939
»_____ _______________ ■___________________

TeL Victory 4965. I 
, STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS j 

DARBAI. 35 metai bizny, turi 1
pilną apdraudą už darbus- Leng * 
vųs išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND .

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St

1 ~ ---------------------

SUSIRINKIMAI
North \Vest Lietuvių Moterų Klubo susirinkimas įvyks antradie

nį, bal. 18 d. 7 v.v. p. Kairienės bute, antrašu 5128 George 
St. Susirinkit skaitlingai, nes bus svarstoma, kiek vietų rei
kalinga užsakyti viešbutyj — bankietui. S. B.

D.L.K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks antra
dienį, balandžio 18 d. šiuo metu 7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetainėje, 3133 So. Halsted St. Susi
rinkimas yra svarbus todėl kiekvienas draugas privalo bū
tinai atvykti, nes randasi svarbių reikalų aptarti. P. K. sekr.

Pilnas Pasirinkimas 
PLUMBINGO ir ŠILDYMO REIKMENŲ—NAUJŲ ir SENŲ 

Parduodam tiesiai jums su dideliu sutaupymu pinigų 
NIEKO NEREIKIA ĮMOKĖTI—3 METAI IŠMOKĖTI 

pagal F. H. A. planą 
APSKAITLIAVIMAS DYKAI

MALISOFF PLUMBING AND HEATING 
SUPPLY CO., INC.

5201-9 SOUTH STATE STREET PHONE KENW00D 5109

No. 1724 — Mėgstąs afghan—kaldra.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

. No. 1724

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė ..

I Adresas

Bilietus galima gauti pas vi
sus Brighton Parko jaunuolius, 
taipgi nuo mok. A. Zabukienės, 
2605 
Tea

W. 43 gatvė, ir Victoria 
Gardens, 3119 S. Morgan 
Perkant bilietus iš anksto 
prie durų 50c. Senesnioji 

atsilankykite į ren- 
koncertą,

40c
gentkartė, 
giamų koncertą, parodykime 
jaunuoliams, kad mes įvertina
me jų rengiamų vakarų, pri- 
duokime ūpo lavintis toliau. 
Sekmadienį, balandžio 23 die
ną, 4 vai. po pietų visi į Chi
cagos Liet. Auditoriją!

A. Misčikaitienč.

Areštavo Harvey 
■Herą Už “Pinigų 
Eikvojimą”

“Politinis Šposas”
Poltinis skandalas ’ užvirė 

Harvey miestelyje, kur antra
dienį įvyksta miesto valdybos 
rinkimai. Dabartinis meras ir 
kandidatas naujam terminui, 
Frank Bruggeman, buvo areš
tuotas ir apkaltintas išeikvo
jimu $10,000 mieste pinigų. 
Kaltinimų iškėlė ir varantų iš
pirko Bruggeman oponento, 
Alfredo Kennedy, rėmėjas.

Bruggeman pareiškė, kad 
“areštas yra biaurus politinis 
šposas,” o Frank G- Ring, kal
tintojas tvirtina, kad Brugge
man pasisavino pinigus, slap
tai juos išėmęs iš miesto van
dens fondo.

Skaudžiai Apdegino
Verdančiais
Taukais

nuo 
tau- 
kai-

Išvyko Krepšinio 
Turnyran 
Cleveland, 0.

Dalyvauja 16 Am. Liet. 
Komandų

Vakar vakare Clevelandan, 
Ohio, išvyko “Jaunimo” redak
torius Juozas Poška, jo padėjė
jas J. Carobus ir būrelis lietu
vių sportininkų, dalyvauti A- 
merikos Lietuvių, Sporto sųjun- 
gos surengtam krepšinio turny
re.

Lošimai tęsis dvi dieni. Pra
sidės šiandien, o finalai įyks 
ryloj vakare Calhedral Lalin 
mokyklos gimnastikos salėj. 
Turnyre dalyvaus, 16 Amerikos 
lietuvių komandų] ir apie 200 
pasižymėjusių lietuvių sporti
ninkų. Jie suvažiuos iš Chica
gos, Racine, Baltimore, Ainster- 
dam, N. Y.. DuBois, Pa., ir ki-
tų lietuviškų centrų.

skelbta Amerikos lietuvių krep
šinio čampionąis.

Jaunučiai
Piktadariai

Labai Mėgo “Mūvės” ir 
“Aiskrym”

Nakties laiku du jaunučiai 
piktadariai įsigavo į Richards 
Manufacturing Company raštu 
nę, adresu 1536 So. Michigan 
avenue, ir pradėjo ten šeimi
ninkauti. Prisikrovė pilnus ki- 
šenius įvairių vertingesnių 
daiktų.

Tai buvo šeštas jaunųjų va
gilių žygis lame ofise, bet šį 
kartą nepasisekė pabėgti. Abu 
buvo suimti. Jie yra 11 metų 
George Strong, nuo 1502 Wa- 
bash avenue, ir Merrian Fed- 
derler, 12 metų amžiaus, nuo 
1638 S. Michigan avenue.

Vogtus daiktus jie parduo
davę beveik už pusdykį ir pi
nigus praleisdavo “muvėms”, 
“aiskrymui” ir saldainiams.

JUOKAI
NEIŠVENGIAMAS 

TRIUKŠMAS
Musų namo, visi gyven- 
girdėjo, kada aš Naujų

Suėmė Town of lakietės įnamį
T0WN OF LAKE —- Apskri

čio ligoninėj vakar buvo pa
guldyta 49 metų townoflakietė 
Mrs. Frances Masnowski, 
4504 S. Paulina. Verdanti 
kai jai skaudžiai nuplikino 
riųjų rankų. ,

Ji pasiskundė New City nuo
vados policijai, kad vienas jos 
įnamių sukėlė ginčų ir pagrie
bęs katiliukų nuo pečiaus išpy
lė jame buvusius taukus ant 
jos rankos. Kalbamas įnamis, 

metų Charles Ernstaboz bu- 
suimtas.

tojai
Metų naktį grįžau į namus.

— Negali būti. Tu juk 
laiptų nusimovei batus.

— Taip, tai taip, bet už 
jie girdėjo mano žmonų.

TIKRA MOTERIS

ant

tat

48 
vo

Motina — Verut, ar tu 
ri turėti sesutę?

Duktė — Noriu, mamyt, 
su sąlyga, kad ji 
žesnė už mane.

no-

bet
nebūtų gra-

50

Teikia rekordų ir radijų linksmybes. 
Plunksnos palietimo Crystal pick-up. 
lop-Loading adatų vieta. Radijo link
smybė su RCA Victor elektriniu tuni- 
pmu Radijų—Paspausk spragate štai jums ir stotis. v

Paprastai diduma ra
dijų ir fonografų per
kama metų pabaigoj. 
Tai reiškia liesus lai
kus mums ir RCA 
Victor bei kitiems 
darbininkams per ši
tuos mėnesius. Parda
vimas reiškia darbą 
... čia ir RCA Victor 
fabrike.

šiais metais koope
ruojame su RCA Vic
tor, kad atnešti “Ge
rus Laikus”. Kviečia
me jus prie šios pro
gos sutaupyti trimis 
budais, perkant retai 
matomus sens a c i n- 
giausius radijų bei 
linksmybės bargenus. 
Tik pažiūrėk į tai ką 
gauni. Pamatysi, kad 
negali ir belaukti... 
kada dabar laikas^ pirkti. Ateik šiandien. Gauk musų auka už 
senąjį radiją. Pamatyk ir išgirsk “GOOD TIMES” RCA VIC- 
TROLĄ.

NAUJAS 1940 MUZIKALIS INSTRUMENTAS
Stebėtinai gražiai groja rekordus ir radijo automatiškai patsai 
permaino; dėl introdukcijos, kaina yra žema dabar ir dar didele 
nuolaida už jūsų seną radijo.

Jos. F. Budriki
3409-21 So. Halsted Street

TEL. YARDS 3088

Budriko nedėldienio WCFL radijo programa, balandžio 16 d., 
permainytas laikas: 6 vai. vakare Chicagos laiku, o pradedant 
23 balandžio bus 9-tą valandą vakare per visą vasarą.

NAUJIENŲ JUBILIEJINE
EKSKURSIJA LIETUVON

Laivu GRIPSHOLM

Gegužės 31 d., 1939
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO

Ši ekskursija bus viena iš didžiausių ir pato
giausių, nes lydės patyręs palydovas, nereikės 
persėsti, nė rūpintis su bagažais.

ši ekskursija yra užgirta Liet/Laiv. Agentų 
Sųjungos Amerikoje.

Del platesnių informacijų ir sutvarkymo 
dokumentų, kreipkitės į

NAUJIENAS
Jeigu norite turėti smagių kelionę

Naujienų Raštine atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniai nuo 9 ryto iki 1 vai. dieną

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI 
garantuotą 

r ‘ ‘
tokią kainą, kokią 
mokėti. Mes duosime 
kainą už jūsų senąjį, o 
šią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI 

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd . Street 

prie Loomis 
2828 West North Avė.

prie California

Pirkite garantuotą karą, 
kuris tarnaus daug metų už 

išgalite 
gerą 
liku-
PER

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kainę. Musų Darbas ga
rantu otas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS PITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Tel. YAltDS 3899.
Zelvis Building Co.

Generalis Kontraktorius
Karpenterio, konkrito ir muro dar
bai, perdirbimo ir taisymo visų rū
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavi
mai.
Didelė Nuolaida Stogų Taisymui.
3427 S. Emerald Avė.

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVĖ

VISKAS DEL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $10.50 

už ....................-...... ■
GYDYMAS $Cn.O0

LIGONINĖJE .............
AUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena
diena Ligoninėje___ $ 15.00

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama .... " 

VISAS LIGAS GYDOMA $4 Afl 
kzaminaciją įskait. vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So Kedzie Avė., Chicago

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

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

Miestas ir valstija,



Pirmad., balandžio 17, 1939 NAUJIENOS, Chicago, UI

TRIJŲ CICERO PARAPIJOJ 
PASIKALBĖJIMAS

Petras — Labą vakarą, Jo
kūbai.

Jokūbas — Labą, labą mano 
mieli draugai. Na, kur taip il
gai buvote užkliuvę, kad pas 
mane neužėjote?

Petras — 61 taip buvau už
imtas visokiais netikėtais įvy
kiais, tad ir tave, Jokūbai, ne
turėjau laiko aplankyti. Bet šį 
vakarą patikęs Joną pareinant 
iš Šv. Antano bažnyčios laiko
mų angliškų misijų, sakau, ei- 
kiva pas Jokūbą pasikalbėti. Oi 
daug, daug ką turiva su tavim

dalykais supažindinti.
Jokūbas — Na, tai apie ką 

jie ten kalba, ką jie taip gero 
ir naudingo pasakoja žmo
nėms?

Jokūbas — Labai malonu jus 
matyti. Na, ką ten gero girdėjo
te tose angliškose misijose? O 
gal angliški misijonieriai pamo
kino kaip ir kur darbo gauti. 
Kaip pagerinti savo gyvenimą,

Jonas — Ot aš ką lik grįžau 
iš tų angliškų misijų. Jr štai kų 
jie tpn plepa tose misijose. Rei
kia pripažinti, kad tie angliški 
misijonieriai turi lapės gudru
mą. Jie dažpiausiai piru) priei 
na 
tai 

jus 
to,
sakant, jie nori, kad tas lietu
vių jaunimas užmirštų esą lie
tuviai, galvotų vien tik apie 
basebolą ir futbolą ir kitas ame
rikoniškas baikas, nieko rimto 
jiegalvotų, o vien tik žiūrėtų ir

ištinka

yra pa

prie kokio rimto klausimo, 
pripasakoja įvairių anekdo- 
pra juokina savo klausyto
ji* tik ant galo priveda prie 
ką jie nori atsiekti. Kitaip

mą už darbą ir 1.1.
Petras — Ab! Apie tai, Jo

kūbai, nė negalvok, kad jie a- 
pie tokius ekonomiškus klausi
mus ką nors kalbėtų arba ban
dytų darbininkus žmones su tais

MADOS

12

CJ>

v
v

82

No. 4827— Naujoviška suknelė. 
Sukirptos mieros 10, 12, 14, 16, 18 
metų amžiaus merginoms.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prąšome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted S t., Chicago, I1L

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

čia |ded> 15 centų ir praian

aUiųsti man pavyzd} No------------

Mforoa  per krutfaeę

(Vardas ir pavardi)

( Adresas )

(M fortas ir valstija)

gų įsakymų dėti kuodaugiausia 
pinigų dėl kunigijos palaikymo. 
Tai, kiek aš supratau, tas yr:i 
jų didžiausias ir svarbiausias 
tikslas. O tas jų tariamas dū
šių išganymas jiems tiek terūpi, 
kiek su rėčiu vėją pagauti.

Jokūbas*— Čia, Jonai, tu la
bai puikiai nukalbėjai. Matyli, 
pradėjai geriau įsigilinti į tiky
binius klausimus. Tikrai tu sa-

romiškiems kunigams taip la 
bai rūpėtų pąrapijonų dūšių iš
ganymas, tai jie dėl trukumo 
kelių dolerių už ląidotuves ne
atstumtų šalin. Dar daugiau, jei 
vargšas parapijonas priklausęs 
per visą savo amžių prie para
pijos, mokėjęs dešimtines, dė- 
ęs aukas ir visaip rėmęs baž

nyčios reikalus, ant senatvėj 
netekęs darbo ir pinigų nebūtų 
atstumtas šalin kai jį 
mirtis.

O šiandien juk tai 
prastas įvykis musų
Romos katalikų parapijose. Žiū
rėk, koks nors senelis yra lai
dojamas be mišių, be bažnyti
nių pamaldų, be ničnieko. Pa
klausk dėl ko taip yra. O sąko 
— neturėjo pinigų klebonui už
simokėti už pamaldas, tai kle
bonas pasakė: Neturi pinigų už
simokėti, tai jam ir nereikia. 
Veškite ir kiškite jį į žemę. Gir
di, kapinių žemė esanti pašven 
tinta, tai kaip neturi pinigų už
simokėti už laidotuvių pamal 
das, tai jau dėl tokio kataliko 
neesą reikalo antrą sykį šven
tinti.

lepuiso ir tiek jiems teapcina 
žmonių dūšių išganymas, kiek 
ūkininkas gali su rėčiu vėjo pa
gauti. Viskas ko romiški kuni
gai nori, ot tai kad tik para- 
pijonai kuo daugiau pinigų dė-

tų, kad nesilygtų dėl mokesčių 
už šliubus, krikštus ir laidotu
ves, — tai svarbiausias jų yra 
tikslas. Jei jau musų lietuviams

BARBORA RUMŠIENĖ, 
po tėvais Lenkšas. 

gyveno 10623 S. State St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 14 d., 11:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Telšių apskr., Tvėrių 
parap., Pečiuliškių kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime 

2 sūnūs—Joną ir Stanislovą 
ir marčią Mae, brolį Zenoną 
Lenkšą ir brolienę Barborą ir 
daug kitų giminių Lietuvoj— 
sūnų Ignacą, marčią Barborą, 
brolį ir seserį.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
wicz kopi., 44 E. 108 St., Ro- 
selande. Namų tel. Pullman 
4465. Laidotuvės įvyks antra
dienį, balandžio 18 d., 1:30 v. 
popiet. Iš koplyčios bus nuly
dėta į Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. a. Barboros Rumšie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Brolis ir kitos giminės.

Laid. Dir. Lachawicz ir Su
nai, Tel. Pullman 1270 arba 
Canal 2515.

tikriausių ir teisįngįaųsių b^ž 
nyeįų), atstųintąs, pąnigkįnlan 
ir pasiųerktas amžinam kentėk 
jimuį. Apie tokio senelio, vąrg 
šo ui* vargšės sielą (dūšią) pim 
sų ropiiškoms bąžųyčioips y™ 
vįsąį ttei šilta nei šaltą. Pąseųai. 
nebeturi pinigų užsimokėti Ro
mos Įtųtnlikų bąžnyčiąi nž Jai- 
(|p|nves, įąį tąu ir bcrcikte- Tu 
i^li riti ^tarini i iomufu; tavf 
gą|i teų veĮųtei lenkinti, dėl to. 
Imd tu šen,atviję nebriuri pini 
gų ųfeinmpėti ų? sgyų Mri-c$ iš 
ripiFWlW W ten ir nebereikia 
Tų ųž tai galį degti tau pei 
amritte pmgnre, jr tąvę^ tą bpž 
uyeią rpipirite nesigąiks if tau 
ripje Iteiriflje valąndoje nieku

Užtad, mano mieli, tie lietu 
viai katalikai ir gerai daro, kad 
laidojusi į Lietuvių Tautines 
Kapines. Nes ten visi yra lygus, 
nėra nei pašventintų, nei pra 
keiktų. Ir niekas ten už pašven
tinimo duobes nereikalauja už
mokėti $25, kaip kad yra daro-, 
ma romiškose katalikų kapinė
se.

O reikia atminti, kąd įoks 
senelis ar senelė per savo am-: 
žiu gal ne vieną šimtą doleriu 
yra sudėję aukų dėl savo para
pijos bažnyčios pastatymo, dėl 
jos užlaikymo ir 1.1. O betgi 
jam pasenus nubiednėjus, jiu 
yra tos romiškos bažnyčion 
(kuri skelbiasi esanti viena it*

ANTANAS DOMBRAUSKAS 
gyveno 3232 So. Erherald Av.

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
balandžių 15 d., 3:20 vai. ryto 
1939 m., sulaukęs 64 m. amž., 
gimęs Lietuvoj, Raseinių mie
ste įr apskrity.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nubudime 

Moterį Prancišką po tėvais 
Getowtas, 3 dukteris, Antani
ną, Juzefą ir Maria Hart, sū
nų Vaclovą, 2 anūkes, sesers 
dukterį Antaniną Nutowtie- 
nę, jos šeimyną, švogerį Leo
ną Getowt ir kitas gimines 
Amerikoj.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioj, 3307 
Lituanica Avė. Laidotuvės 

antradienį, balandžio 
8:00 vai. ryto iš koply- 
šv. Jurgio parap. kaž
kurioje atsibus gedu- 
pamaldos už velionio

įvyks 
18 d., 
čios į 
nyčią, 
ilngos 
sielą, o’ iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Dombrau- 
sko giminės, draugai įr pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunūs, 
Anūkės, Sesers Duktė, 
švogeris ir Gimines.
Laid. Dir. A. M. Phillips, 

Tel. YARDS 4908.

fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores- 
pondentąs — J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliųbą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

Į CLASSIFIED APS. Į
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
REĄL ESTATE FOR SALE 

Namai-žemė Pardavimui
ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.:Wal- 

ter Lėkis,—pirm., 6935 So. Arte- 
sian Avė.; A. Lazauskas—pirm,! 
pagelb., 3223 So. Green St.; A- 
Kaulakis—nut. rašt., 3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rašt., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rašt.; D. Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St-

IEŠKAU DARBO prie namų pas 
lietuvius. Kazimiera Dorris, 3417 
So. Morgan St. Turi liudymus.

•
HELP WANTED—FĖMALĖ 

Darbininkių Reikia
MERGINA NAMŲ ruošai be skal

bimo. Vienas vaikas, būti. Geri na
mai. Hąndelsman, 3805 W. 13th 
St. Rockwell 2052.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

JmL tąį, pųiųo įpjpjį, Įokior 
bą^pyqQ$ pa^lgintes sų $ąvu 
senu parapijoj)!! yra baisiai ne 
krikščioniškas, nemielaširdingay 
ir n^Uirį nieko bendro šn skelb 
tuoju Krislams mokslų. Toks 
pasielgimas yra šaltas, ruslus 
pagoniškas, bet ne krikščioniš
kus,

Jhtate — Jų ėją, JoknJjąi, la 
bąi tataiųgųi ir aiškiai apskl.em> 
bei ųigsų dtanų Romos katali
kiškoj bažnyčios kunigą pasi
elgimą. Ktak man atrodo, tai 
dabar rusu laiko romiški ku
nigai taip pat elgiasi, kaip $ris' 
taus laike rigėri žydų farį^iejai

TEISYBES MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 So. Lowel 
Avė-; A. Kauląkis — nut. rašt. Į 
3842 So. Union Avė.; F. Kasper' 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rašt.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra
čiūnas—iždininkas, 3137 S. Hals
ted St.; L. Jucius—maršalka; 
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. Į draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

REIKALINGAS PORTERIS į 
tavern restoraną. Patyręs ir blai
vas. 666 West 14th St.

REIKIA WOOD FIBRE gėlių 
dirbėjų, patyrusių tiktai. Dirbtuvė. 
Geras mokestis. 314 South Frank- 
lin, šeštas aukštas.

JEI NORI PIRKTI NAMĄ IR 
PAJAMAS, APŽIŪRĖK

6 apartmentus, 2 extra beismente 
apartmentus. 5 karų plytinį garažą, 
renda $2,940 metams, $2,000 reika
laujama už $10,500. Kampinis, 14 
apartmentų, metinių pajamų $5020, 
$5,000 reikalaujama tiktai $20,000. 
Kampinis 22 apartmentų, metinių 
pajamų $11,208, $7,500 reikalaują- 
ma, tiktai $30,000. 3 flatų 1x5;
2x3 plytinis, karštu vandeniu šildo
mas, $1,000 reikalaujama, kaina 
tiktai $4,500.

2 flatis, 5—6 kambarių, $300 rei
kalaujama, tiktai $2,800.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 150Q.

10 N. Clark St. Dearborn 1540

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

WEST SIDĖJ MODERNAS 6 
kambarių su vana. Tiktai $10 iki 
$12 mėnesy. Kreiptis Real Estate 
Office, 1100 West Harrison St.

fu^nitYjre-fixturefor-sale
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

9 APARTMENTAI, garas, meti
nių pajamų $3,600. Kaina $13,500— 
$2,500 pinigais reikalaujama — 
kampinis 13 apartmentų. Metinių 
pajamų $6,750. Tiktai $22,000. Pini
gais $5,000.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 
3943 Irving Park. Independence 6870

4 FLATŲ NAMAS, 6 kambarių 
kampinis, lotas 75x125— arti 63 ir 
Halsted. Nebrangiai, šaukti susita
rimui Englewood 7888.

. LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Pąplauskas; Finansų rašt.—E. žą
sy taitė; Prot. rašt.—B. M. Bur
buly tė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jakutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

Pefrą3 — Sakyk, Jokūbai, ko
dėl ųiųsų ktataptes kųp. H, Vai
čiūnas iĮ.ą£nąi vis skelbiu per 
TJraųgų” įr savo lietuviškame 
“šv. Antano Pa?. Pranešėjoj”, 
kad tada ir tada bus anglų kai | BRIDGEPORTO NAMŲ_ SAVININ- 
ba misijos? < 
nei jialjjonaį lietuviškų laikraš
čių neskaito, lai kodėl jisaį lie
tuviškuose laikraščiuose skel 
bįa apie angliškas misijas?

Jokūbas — čia tu, Petrai, pa 
kėlei labai įdomų klausimą.

Ink noi -molikni KV SĄJUNGOS VALDYBA 1939 Juk nei anglį kai. METAMS; Pirmininkas— Antanas
• | Šimkus, 3120 So. Lituanica Avė-; 

Pagelb.—John Begin, 3400 So. 
Lowe Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė.; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Avė.; Kasierius-^ 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

kad tuo k ui). II. Vaičiūnas nie
ko neprisideda dėl palaikymo 
ji* sustiprinįmo lietuvybės. Tas 
yra labai ųjšUu, kad nei anglk 
kąj, nėi ilalįjbhai lietuviškų lab 
kraščių neskaito. Todėl ir tų 
garsinimų jię nemalo. Tad ko
dėl jis skelbia tas angliškas 
ipįsijas lietu’vįškuose ląikraš' 
čiųose?

Tuo klausimu gulimą pada- 
ryli keįelą išvadų- Klebonas 
skelbte Us savo angliškas pii- 
sijas lietuvių laikraštyje viep 
dėl to, kad daugiau lietuvių jau- 
pimo padaryti anglais- Ir antrą,

LITIJUANIAN KEISTUTIS BĘNE- 
fit čLub''Valdyba 1939 m.:

J. Sholteman—pirm., 3237 West 
Le Moyne st.; J. Stalioraitis — 
pirm, pagelbininkas; Miss- H. 
Chapas—nut. rašt.; Walter Shar- 
ka—finansų rašt., 4635 South 
Washtenaw avė.; N. Klimas—ižd., 
4516 S. California Avė. Laf. 9849; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 
4787; G. Menkas—patarėjas, 139 
N. Clark St., tel. Central 5566; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W- Pershing road; J. Stulgaitis 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kas pirmą sekmadienį 12 
vai. d. Hollywood svet., 2417 W. 
43rd St., Chicago, III.

-I F) A Gėlės Mylintiems K K A Vestuvėms, Ban- U 11U kietams, La i d o-
tuvems, Papuosi-

GELININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Įrank|i daugiąu žmonių. į tas 
misijos, prisįrįnkįi daugiau pi
nigų, bet ųe dėl kokių ten sie
lų išganymo Jis taip daro. Juk 
jei jam tų sielų išganymas taip 
fupi, lai juk galima tas lietu
vių sielas išganyti ir lietuvių 
kalba- Kuriam galui reikalingos 
los angliškos misijos?

Petras — Ale jau nebetoli ir 
Į2 valandą. Tad aš bėgsiu na
mo. Ačiū tau, Jokūbai, už taip 
platų visų klausimų išaiškini
mą.

Jonas — Einu ir aš sykiu.
' Jokūbas — Likite sveiki, ina- 
no mieli draugai. Užeikite kitą 
«ykį. Cicero Jokūbas

l filibiųnėiamGėles 111/CIk Telegramų į LUVlIMU ^Pasaulio 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, BankieĮąms 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

NAUJAUSI IR GERIAUSI hRAKANDAI I
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA ■

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSK1S FURNITURE HOUSE, Ine. 
*“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

A

JONAS McNELLIS 
gryvepo 1833 So. Kedzie Avę.

Namų tel. Roekvcl| |6$74
Mirė balandžio 15 d., 1939 

m. į:50 vai. vakaro, gimęs 
Lietuvoje. Amerikoj išgyveno 
50 metų.

Palįko dideliame nubudime 
moterį Mąrijoną, 6 dukteris: 
Mary Greenoff ir žentą Carl, 
Ann Dovidauskas įr žentą 
John, Įsabelle Petrisak ir žen
tą Walter, Alice, Margaret ir 
Bernįce, 2 sūnūs —John ir 
Albert ir gimines.

Kūnas pašarvotas Ląęha- 
wicz kopi., 2314 W- 23rd Pi.

Laidotuvęs įvyks balandžio 
18 d., (antradienį). Iš kopi. 
9:00 vąl. ryto bus atlydėtas į 
St. Agatha parap. bažnyčią, 
Dougjas Blvd. ir Kedzie Ąve., 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldąs už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drąugus-ea ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę liekame:

Moteris, Dukterys, Sunai.
Laid. Dir. Lachawįcz ir 

Sunai, tel. CANAL 2515.

Chicagos Draugijų, 
Kliuhų Valdybos 

1939 Metams
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METĄ14S: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Ąve., tel. Juriiper 5936; Vįc.e-pir- 
miniųkas— Mike čepųlevįcius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Ąvje., tel. Humboldt 
2285; Finansųsekr.—-StanleyBu- 
neckis, 3247 Beach Avė.: Kasie
rius—John Kuprevičius, 3^46 W. 
Pierce Avė.; Maršalka — Ąnton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

AMERICAN LITHUĄNIAN CITI- 
ZĖNS CLUB VALDYBA 1939 M.: 

Pirm. — J. Svitorius, ’ 40Q0 So. 
Talman Avę.; pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka
siems—Helen Grąmantienė, 4535 
So. Rockwell St, tel. Ląfayette 
2418; Fin. rast.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayętte 1374; 
Kontr. rašt.—P; Montvidas, 4135 
So. Campbell Ąvę.; Kasos gk>b.

J, Jesiūnas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotęįąs —Dr. A. J. Mą* 
nikas,‘4070 Archer Avė., tel. Lą-

$25,000 Naujų Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei

namomis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai .................... $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražūs, nauji parlor

setai ........................... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ............................... $175
Atdara vak. iki 9—Ned. iki 5 v. v. 
RAPP STORAGE FURNITURE 

5746 So. Ashland Avė.

FARMŠ FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

TIKRA AUKA 10 akrų gražaus 
reginio, puikus medžiai, aukštuma, 
prie tylaus kaimo, grįsto kelio, ele
ktriką, patogu į Palos Park ir 
miestą, taksai apie $15 metams. 
Kaina $150 akras, labai patogus 
terminai atsakančiam pirkėjui. Ra
šyti savininkui Box H-50, 1739 So. 
Halsted.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI SALDAINIŲ 
krautuvė arti mokyklos — prie 
kampo. Nebrangiai. 905 W. 20th St.

PARDAVIMUI žinomas buvęs A. 
Bitino tavernas, skersai kelio nuo 
Šv. Kazimiero kapinių. Klauskite 
Mrs. Anna Bittin, Tel. Beverly 
0005.

PARDAVIMUI
A. BITTIN MONUMENT WORKS. 
Biznis nuo 1918 metų. Kadangi da
bar Mrs. Anna Bittin stato pui
kiausius namus, tai ta žemė reika
linga statybai. Užtai visus pamink
lų akmenis išparduoda 
kaina, 
mados 
barius 
baigti, 
tra, vanduo ir gatvės 
Paskolą galima gauti kokią tik no
rite.

Mrs. Anna Bittin 
GARDEN HOMES 

3938 West lllth Street 
Tel. Beverly 0005.

pigiausia 
Taipgi parduoda naujausios 
mūrinius namus, po 4 kam- 
ir 2 kambariai viršui, ne- 
po $4750.00. Yra gasas, elck- 

ištaisytos.

GROSERNĖ-MARKETAS 1754 
W. 57th St. gerai išdirbtas biznis, 
modernai, gerai įrengtas, refrige- 
racija. Gyvenimui kambariai už
pakaly. Savininkas turi išvažiuoti.

JEI NORI KO NORS EXTRA. 
Gražus kampinis kalnelis miškeliu 
apaugęs, du grįsti keliai. Įeina gra
ži regykla ir upelis, arti mokykla, 
elektriką, tuoj į pietvakarius nuo 
Palos. Kaina $1750, $350 pinigais, 
$20 mėnesy. Savininkas Box N-42, 
1739 So. Halsted.

P/2 AUKŠTO KOLONIALIO TY- 
PO 6 kambarių namas su daržu, 
prie Higgins kelio. (Reikia taisyti). 
Elektriką, sodnas ir daržas prie 
Devon Avenue. Nuosavybė baland
žio 25. Į vakarus nuo Harlem Avė. 
(Už miesto ribų). Kaina $2450, pa
togus terminai atsakančiam žmo
gui. Savininkas Box Z-18, 1739 So. 
Halsted St.

APIE 12 AKRŲ ŪKIS SU gyvai 
tekančiu upeliu, prie Golfo Klubo 
tuoj už ir į pietus Park Ridge, 
prie- kaimo grįsto kelio, elektriką. 
Kaina $2750, patogus terminai. Sa
vininkas Box AA-4, 1739 South 
Halsted.

TUOJ Į PIETUS NUO DESPLAI- 
NES į rytus nuo Mannheim kelio 
6 akrai kaimo nuosavybės. Naujas 
kietas kelias, be asesmentų, gražus 
upelis užpakaly, prie golfo lauko, 
elektriką, žemi mokesčiai. Kaina 
$1500, $300 pinigais, $18 mėnesy. 
Savininkas Box W-5, 1739 South 
Halsted $t.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot. 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S./Western Av.; 
Iždo globėja— EJenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietus Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

AUKUOS BIZNIAVĄ nuosavybę 
prie 47 ir arti Ashland Avenue. Pi
nigais arba mainyti. 1739 So. Hals- 
ted St., Box 970.

2V2 AKRŲ KAIMO ŪKIO NUO
SAVYBĖS tuoj nuo Roosevelt ke
lio. Į vakarus nuo Maywood arti 
Forest Preserve (už miestų ribų) 
žemi mękesčiai prie grįsto kelio, 
kiek medelių, turtinga žemė. Par-r 
duos pigiai lengvais terminais.

Box C-2, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI SALDAINIŲ krau
tuvė arti mokyklos—prie kampo. 
Nebrangiai. 905 Wcst 20th St.

AUTOS-—TRUCKJS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

TURIU PARDUOTI greitai bu- 
černę visai už mažą kainą. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Priežastį pa
tirsite ant vietos. J. Kilas, 836 
Cullerton St., Chicago.

PARSIDUODA PIGIAI 4 durų 
touring sedan 1938 Dodge: Heate- 
ris, defrosteris, radid. Mažai įva
žiuotas ir atrodo kaip naujas.

CENTRAL AUTO SALES, 
3207 So. Halsted St.

Klauskite Carl Wainora 
Phone Victory 1717.

DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ
LIAVA AMERIKOJE No. 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
J. Budreikienė—vice pirm.; P. 
Budreikis—nutarimų rašt., 3118 
West 39th St.; S. Skridulis—fin. 
rašt.; Ant. Czesna—kasierius; A. 
Kauniškienė, S. Yovanutis—ka
sos globėjai. Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiękvieno 
mėnesio, Czesnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St. 1:00 po pietų.

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A. Valskis, 3341 Evergreen Avė-, 
te|. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevip, 2002 Concord PI.; 
Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—J. Raila, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Ąve. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė.

SOlL—FOR ŠALĘ 
J uodžerjais—Pardavimui.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais, 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirkaite daugiau 
kaip vieną bušelį uz pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vaL 
ryto iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUŠ 
6100 So. State Street, 
Tel. WentworĮh 794?.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA 
1939 M.: Pirmininkas —Juozapas 

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kanevičius, 3220 S. Union 
Ąve.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Ąvę.; Ąpękunas kasos —Jurgis 
Aresunas, 3623Va S. Emerald Av.; 
Ąpękunas kasos—Franciškųs Ku
nevičius, 32dĮ So- Green St.; 
Ąpękunas ligonių — Kazipiieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 j 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

L. ŽAGARIECIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
3235 S. Halsted St., Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 12Į8 So. Independence Bvd. 
Št. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So.

; La Šalie St.; Korespondentas— 
Ų. Balakas, 1414 So. 49th Ct:, Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 

* mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi- 
cago, III.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
♦ AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO RARGENUS.

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PAŠAUKITE MUS TUOJAĮJS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą ppolaidą.

■***w
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JI TUR BŪT ŽINO KO NORI ŠI 6 
METU LIETUVAITE

Ji Galės Pasilikti Chicagoj
Apskričio rūmuose šeštadienį 

nemažą sujudimą sukėlė graži 
šešių melų mergytė. Tai buvo 
lietuvaitė, Juzefina Zofija Tri- 
bickaitė. šeštadienį jai suėjo 
lygiai šeši metai ir viena die
na amžiaus. Jos plaukai gelto
ni, garbanuoti, akys mėlynos. 
\ ienų žodžiu, ji labai graži mer
gaitė.

Jaunutė Juzefina atvyko A 
merikon pati viena pereito bir
želio menesį. Ji apsigyveno pas 
dėdę ir tetą pp. Henry Work- 
rnan’us, adresu 7219 So. Frau- 
cisco avenue. Jie partraukė 
mergytę Amerikon iš Lauku
vos, ir augina ją kaip dukterį.

Matyt, Juzefina yra ir labai 
protinga, gabi mergaitė. Nors 
ca atvyko tik birželio mėnesį, 
bet jau moka labai gerai ang
liškai kalbėli, ir lanko McKay 
mokyklos kindergarteną. Ji, sa
ko, angliškai geriau kalbanti 
negu čia augusius mergaitės.

AUTOMOBILIU 
rjELAIMĖS
© Žiaurus ir neatsargus moto
ristas skaudžiai sužeidė 15 me
tu bigb scbool moksleivę Rita 
McNamara, nuo 4229 Lowe ave
nue. Mergaitė ėjo šaligatvių na
mo. Netikėtai ant šaligatvio pa
sirodė automobilis, mergaitę 
parmušė ir vilko ją apie 60 pė
du. Automobilistas pabėgo, pa
likdamas sužeistąją ant šaligat
vio. Ji yra kritiškai sužeista ir 
guli Evangelical ligoninėje.
h Belmont ligoninėje pasimirė 
65 metų chicagietis Carl Swan- 
son, kuri automobilis suvažinė
jo prie Kiinball ir Berteau kryž
kelės. Swanson gyveno adresu 
3349 Hutchinson St.
© Keturi žmonės buvo sunkiai 
sužeisti “dviguboj” automobilių 
nelaimėj, kuri įvyko užvakar 
naktį, laike audros Northsidėj. 
Ant Skokie vieškelio, prie 
Nortbfield, 19 metų jaunuolio 
Joseph Jaschelske valdomas au
tomobilis įvažiavo į kitą maši
ną. Jaunuolis, ir antrojo auto
mobilio šoferis, Wilmer Howe. 
nuo 5543 N. Nashville avenue, 
bei jų du keleiviai buvo sunkiai 
sužeisti. Nelaimės vieton buvo 
pašauktas ambulansas. Besku
bėdamas su pagalba sužeistie
siems, ir beveik prie tos pačios 
vietos, kur įvyko pirmoji nelai
mė, ir ambulansas įvažiavo į 
keleivinį automobilį važiuojantį 
pro šalį. Ambulanso šoferis, 
Luther Linden, ir Jaschelske 
buvo patraukti atsakomybėn už 
neatsargų važiavimą.

• Vienas 8 metų berniukas 
buvo užmuštas, kai du auto
mobiliai susikūlė prie 55-tos 
ir East gatvių, La Grange prie
miestyje. Užmuštasis buvo 
Lawrence Robb. Jo tėvas, mo
tina ir du broliai, Clement, 12 
metų amžiaus, ir Donald, 6, 
buvo sunkiai sužeisti. Policija 
tvirtina, kad Robb nesustojo 
prie “stop” trafiko ženklo.

» » »
• Prie Kedzie ir Monroe į 

autobusą įvažiavo gatvekaris 
ir sunkiai sužeidė 10 vaikų. 
Taipgi buvo sužeista mokyto
ja, Mrs. Mark R. Brumbaugh, 
kuri su vaikais važiavo. Auto
busas buvo atvažiavęs iš Ke- 
wanee miesto, III., ekskursijai 
po Chicago.

Jolieto kalėjimo elektros kė
dėj vakar rytą žuvo 36 metų 
ūkininkas iš Grundy apskričio, 
Elvin \Vood. Wood buvo pa
smerktas myriop už nužudymą 
savo artimo draugo ir kaimyno, 
Abner Nelsono.

Pereitą savaitę pp. NVork- 
man’ai atsivedė Juzefiną į ąps 
kričio teisėjo Edmund K. Ja* 
reckio teismo kambarį ir pa
prašė leidimo Juzcfinutę oficia
liai prisiimti ją už dukrelę.

Juzcfinutę čia visomis spėko
mis atėjo Workman’ams į pa 
galbą.

Ji griežtu balsu pareiškė, 
kad,

“Aš nenoriu važiuoti atgal 
Lietuvon. Man čia geriau pa
tinka.”

“Gerai, gali pasilikti.” Teisė
jas nusišypsojo ir pripažino, 
kad Amerika šiuo momentu tur 
būt yra saugiausia šalis pasau
lyje ir mergytės reikalavimą 
priėmė.

Taigi, ji galės pasilikti Ame
rikoj.

Mergaitę ir “tėvus” teisme at
stovavo advokatas Paul P. Do- 
lenak. R,

Streikuoja Statybos 
Šoferiai Grįžta 
Darban

Ginčą Atiduos Arbitracijai

Viršininkai šoferių unijos, 
kuri pereitą savaitę paskelbė 
streiką statybos pramonėj, pra
nešė darbdaviams, kad streiką 
atšaukia ir reikalavimus ati
duos arbitracijos tarybai.

Unija paaiškino, kad streiką 
atšaukia nenorėdama trukdyti 
statybos projektų, nes dėl to 
darbus laikinai prarastų visi 
<iti statybos darbininkai.

šis šoferių streikas paliete 
1,500 statybos firmų šoferių.

Atmetė $20,000 
Apdraudos 
Reikalavima i,

“šlykšti Suktybė”
Vakar federalio teisėjo Sulli- 

van teisme pasibaigė įdomi ap
draudos byla dėl $20,000. Ją 
užvedė westsidietė Julia Obar- 
tuch prieš Security Mutual Life 
Insurance Company. Moteriškė 
reikalavo $20,000 apdraudos, 
kurią buvo išpirkusi savo vyro 
Frank vardu. Jisai mirė keletą 
metų atgal.

Teisme apdraudos bendrovė 
įrodė, kad vyras Frank Oinar- 
tuch nežinojo apie apdraudę, 
kad kitas žmogus jo vietoj pa
sidavė daktarų egzaminacijai, 
ir kad apdraustasis buvęs ka
muojamas, kad greičiau mirtų.

Teisėjas Julijos Obartuch rei
kalavimą atmetė, paliuosavo 
apdraudos bendrovę nuo mokė
jimo $20,000 ir visą dalyką pa
vadino “šlykščia suktybe, per
mirkusia melagingais liudiji
mais”.

Birželio 15 — 
Paskutinė Taksų 
Skundų Diena

Apskričio mokesčių departa
mentas skelbia, kad Chicagos 
namų savininkai galės priduo
ti skundus dėl 1938 metų mo
kesčių iki birželio 15, o namų 
savininkai už Chicagos — iki 
gegužės 15. Paskutinė diena su
mokėti pirmą mokesčių dalį yra 
birželio 1.

Švento Kryžiaus ligoninėj 
pasimirė 25 metų jaunuolis 
Sigfried Buckow, nuo 5831 So. 
Claremont avenue. Jisai buvo 
sunkiai sužeistas, kai anglinis 
pečius sprogo garaže ties 5826 
So. Claremont.

Aukavo $20.00 
“Naujienų” Namo
Fondui

Peter Stankus
k ' '

Pereitą šeštadieni senas 
“Naujienų*” skaitytojas Peter 
Stankus, nuo 4864 So. Archer 
Avenue, pridavė' $20.00 auką 
“Naujienų” Namo Fondui. Jis 
skaito “Naujienas” nuo pat 
pirmo numerio ir yra geras 
laikraščio draugas.

. Sunkiai Serga
Čia su apgailestavimu turi

me pažymėti, kad drg. Stan
kus sunkiai serga, sako, nepa
gydoma liga. Per daug metų 
jisai tarnavo Chicagos gatve- 
karių bendrovėj, bet dabar ne
gali dirbti. Draugai, kuriems 
laikas pavelija, yra prašomi 
drg. Stankų aplankyti.

R.

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

ringi laikai pergyventi.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
KANSAS CITY, MO. — Otis (Jack) Colburn, po kairei, policinonas, ir An

gelo Donnici, po rešinei, žinomas kaipo “devintos gatvės majoras”, kurie liko
federalės valdžios agentų suimti. Jie yra kaltinami vadovavimu narkotikų plati
ntojų saikai.

i Naujlenų-Acme Telephoto
John Popplereiter iš Wheaton, III. laižosi nurijęs baltą gyvą peliukę. Iš viso 

jis nurijo penkias gyvas peliukes ir laimėjo $10 lažybų.
Popplereiter yra Illinois universiteto studentas.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

(ACME-NAUJIENU Fotui

Waldo Mallott iš Harvar
do universiteto. Jis užims 
Kansas universiteto kancle
rio vietą.

Už Prieglaudą 
Senelei Atmokėjo 
Kirviu
$500 Už Jaunuolio Sugavimą
Gubernatorius Ilorner vakar 

paskelbė, kad duos $500 ally 
ginimą žmogui, kuris suims 17 
melų paroliuotą piktadarį, Vi- 
vian Denton. Jaunuolis neseniai 
buvo paleistas iš Si. Charles pa 
taisos namų.

Išėjęs iš tų namų, jaunuolis 
neturėjo kur pasidėti. Jo pagai
lo 77 melų senelei Meta Chris- 
lensen, kuri gyveno prie pat pa
taisos įstaigos ir ji sutiko duo
ti jaunuoliui pastogę.

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

Pietųslavijos regentas Po
vilas, kuriam tenka aud

Bet ji tur būt netikėjo, kad 
jaunuolis bus nedėkingas. Perei
tą penktadeinį, pagriebęs kirvį., 
jaunuolis kirto senelei keturis 
kartus per galvą, pasivogė jos 
vyro troką ir pabėgo.

Senelė dabar guli Geneva li
goninėje. Jos galva yra prakirs
ta keliose vietose ir vargu iš
liks gyva.

Gubernatorius Ilorner, pa 
skirdamas $500 atlyginimą taip
gi įsakė Geneva ligoninės vir
šininkams parūpinti senelei ge
riausius smegenų gydytojus ir 
dėti visas pastangas ją išgelbė
ti nuo mirties.

Remkite t jos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’'

Vakar ir užvakar Chicagoj
• Wieboldt departamentinės 
krautuvės užvedė bylą apskri
čio Superior teisme, reikalau
damos $250,000 atlyginimo už 
nuostolius iš A.F.L. šoferių 
unijos lokalų 725 ir 711. Tie 
du lokalai neseniai paskelbė 
streiką tarp bendrovės šoferių, 
reikalaudami unijos pripažini
mo. Tuo pačiu laiku apskričio 
prokuroras Thomas J. Courl- 
ney pradėjo derybas su ben
droves ir unijos viršininkais, 
bandydamas streiką likviduo
ti.

• Miesto taryba įsteigė nau
ją, “Darbo Santykių Komisi
ją”, kurios tikslas bus spręsti 
nesusipratimus tarp darbinin
kų ir darbdavių, ir kviesti nau
jas pramones Chicagon, duo
dant joms tam tikras lengva
tas. Komisijos viršininku bus 
turbut naujas 5-to wardo al- 
dermonas, prof. Paul H. Dou- 
glas.

» » »
• Birželio 5 d., Chicagoj įvyks 
keliolikos apskričio teismų tei
sėjų rinkimai. Demokratai ir 
republikonai bando sudaryti 
koalicinį tikietą. Jame figūruos 
beveik visi dabartiniai teisėjai, 
kurių terminai baigiasi. Neži
nia kaip bus su teisėju Mi- 
chael Feinberg. Negrai abiejo
se partijose yra labai priešin
gi jo kandidatūrai, kadangi jis 
esąs neprielankus negrams.

» » »

©Federalis teismas Chicagoj 
ruošiasi užvesti sensacingą mo
kesčių bylą prieš Moe L. An- 
nenberg, milionierių laikraščių 
leidėją, kuris valdo apie 69 
korporacijų ir leidžia laikraš-

James M. Slattery — 
Naujas Illinois 
Senatorius

t-

Užims vėl. J. H. Lewis’o Vietą
Gubernatorius Henry Ilorner 

vakar paskelbė, kad jisai pasky
rė James M. Slattery Illinois 
senatorium J. V. kongrese. Slat
tery užbaigs terminą senato
riaus James Ilamilton Lewis, 
kuris netikėtai pasimirė sekma- 
dieifio naktį.

Slattery ikišiol buvo Illinois 
Commerce Commission pirmi
ninkas. Jisai yra Įtakingas po
litikas ir artimas gub. Hornerio 
draugas. Slattery šįmet suėjo 6(1 
metų amžiaus.

Jo terminas senate pasibaigs 
lapkričio mėn., 1940 metais.

Slattery, beje, yra bridgepor- 
tietis. Jisai gimė ir augo prie 
26-tos ir Wallace gatvių, kur 
tais laikais (1878) gyveno dau* 
giausia vokiečiai ir lenkai.

Susišaudė Alinėj 
Bridgeporte Dėl 
Merginos

Policija Suėmė Du Brolius
BRIDGEPORT. — Alinėj, ad

resu 2724 Union avenue, įvy
ko susišaudymas, kuriame 31 
metų chicagietis, Walter Gold
beck, nuo 512’3 South Wolcott 
Street, buvo sunkiai sužeis
tas.

Goldbeck buvo paguldytas 
apskričio ligoninėj. Jisai aiš
kino policijai, jog jisai nuėjo 
alinėn reikalauti, kad jos savi
ninkas Joseph Beninato paliktų 
ramybėj jo sesutę, Loretta 
Goldbeck, 17 metų mergaitę. 
Beninato puolęs Goldbeck’ą 
mušti. Prie sumišimo prisidė
jęs ir Santo Beninato, pirmo
jo brolis. Jisai pasigriebė re
volverį ir pradėjo šauti. Viena 
kulka kliudė Goldbeck’ui pe
čius.

Abu broliai, Santo ir Joseph, 
buvo įkalinti Deering policijos 
nuovadoj.

Pirmad., balandžio 17, 1939

čius, “Daily Racing Form”, 
“The Philadelphia Inųuirer”, 
“The New York Morning Tele- 
graph” ir daugybę visokių pi
gių žurnalų. Federalės valdžios 
agentai suradę, kad Annenberg 
prigavęs valdžią “income tak
sų” raportuose. Jisai nesumo
kėjęs valdžiai kelis milionus 
dolerių mokesčiais ir priduo- 
davęs melagingus raportus. By
la prieš Annenberg’ą busianti 
didžiausia income tax byla 
Amerikoj istorijoj.

» » »

• “N. Y. A.” — federalės val
džios Įstaiga National Youth 
Administration skelbia, kad šią 
savaitę įvairiose Chicagos da
lyse laikys keturias konferen
cijas, kurių tikslas bus pagel
bėti jaunuoliams gauti darbo. 
Konferencijos įvyks (trečiadie
nį) YMCA rūmuose, ties 3333 
N. Marshfield, 3763 So. Wa- 
bash, 9035 Escanaba, ir (penk
tadieni) ties 1539 S. Spring- 
field Avė. Konferencijos prasi
dės 9:30 vai. ryto ir tęsis iki 
4:30 po pietų.

» « »
© Stephen Beriso, 633 North 
Kedzie, šoferis Willett trokų 
bendrovės, sustojo su troku 
ties L. Bein geležų krautuvo, 
adresu 243 E. 35th. Įėjo krau- 
tuvėn prekių pristatyti. Per 
langą pastebėjo, kad kas tai 
įlindo į troko vidų. Nieko ne
laukdamas Beriso išbėgo lau
kan, užtrenkė troko duris ir 
nuvažiavo į Stanton policijos 
stotį, kuriai pristatė ne prekių, 
bet piktadarį, buvusį troko vi
duj. Tai buvo 28 metų Gilbert 
Garcia, nuo 3410 Rhodes Avė. 
Policija . jį areštavo už bandy
mą vogti.

• Du jauni banditai apiplėšė 
Morris Wasserman’ą, bet kar
tu jiems ir nepasisekė. Tai įvy
ko prie Wassermanų garažo, 
ties 1809 Komensky Avenue. 
Wasserman ir sūnūs Oscar, 
vaisių sandėlio savininkai, bu
vo ką tik grįžę iš sandėlio ir 
stūmė automobilį garažan. Ant 
automobilio grindų buvo ketu
ri vienodi maišai. Viename bu
vo $300 dienos įplaukų, o ki
tuose — Įvairus maistas. Be
skubėdami, piktadariai pasi
griebė du maišus maisto, o 
$300 ir dar trečią maišą mai
sto paliko automobilyj.

0 0 0

© Vakar paaiškėjo, kad šįryt 
per dvi valandas Chicagos mie
stą valdys jaunuoliai. Tai bus 
dalis programo “Jaunuolių Sa
vaitės”, kuri prasideda šian
dien. “Meru” bus 17 metų jau
nuolis Mario Silla, nuo 2153 
Ohio Street, kuris laimėjo tą 
garbę kvotimų keliu. Steve 
Telow, 15 metų berniukas, nuo 
2089 Canalport Avenue bus 
“miesto advokatu”.
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MISTERIŠKAS RISTIKAS
Šiandien White City arenoje 

risis “misteriškas ristikas” su 
limmy Hefner iš Texas. Mis
terišku ristiku jis yra šaukia
mas todėl, kad ritasi kaukę 
užsidėjęs ir tokiu budu jo pa- 
zardė nėra žinoma. Per šį se
zoną tas nepaprastas ristikas 
nė vienų rungtynių nepralai
mėjo. j
TALABER BANDYS ĮVEIKTI 

“MISTERIŠKĄ RISTIKĄ”
Kitą trečiadienį, balandžio 

19 d., Rainbo Fronton arenoje 
(Lawrence ir Clark) su “mis
terišku ristiku” susikibs Lou 
Talaber, kuris, tur būt, vartoja 
visus triksus, kokie tik yra ris- 
tynėse vartojami. Talaber yra 
įsitikinęs, jog jis “misteriją” 
išaiškins. Mat, jei misteriškas 
ristikas pralaimės ristynes, tai 
turės kaukę nusiimti.




