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Lindberg tarėsi su prez. Rooseveltu
MANOMA, JIS PAINFORMAVO PREZ. APIE 

VOKIEČIU ORO LAIVYNO GALIĄ
Lindbergh yra apžiūrėjęs Britanijos, Fran- 
cuzijos, Rusijos ir Italijos lėktuvus ir jų 

statybai priemones

HITLERIS KVIEČIA 29 TAUTAS AT
REMTI PREZ. ROOSEVELTO AKCIJĄ

WASHINGTON, D. C., bal. 
20. — Garsusis Jungt. Valsti
jų lakūnas,i pulk. Charles Lind
bergh, ketvirtadienį atlankė 
prez. Rooseveltą. Manoma, 
Lindbergh suteikęs prezidentui 
informacijų apie svetimų val
stybių oro laivynus ir ypač 
apie Vokietijos galią ore. Jh 
informacijos skaitomos autori- 
tetingesnėmis, kaip bet kurio 
kito stebėtojo.

Greta šitų informacijų, spė
jama, prez. Rooseveltas ir 
Lindbergh svarstę planus ty
rinėjimui Jungt. Valstijų avia
cijos resursų. Šitas tyrinėjimas 
esanti pirmoji pulk. Lindber- 
gho užduotis Jungt. Valstijų 
karo departamento darbe, ku
rį jis pradėjo dirbti.

Prez. Roosevelto pasikalbėji
mas su Lindbergh įvyko pirm 
posėdžio National Advisory 
Committee for Aeronautios, 
kuriam Lindbergh buvo numa
tytas kaipo liudytojas. Jo liu-

Naciam trūksta plie
no, tiltus stato iš 

akmenų
BUFFALO, N. Y., bal. 20.

— Dr. Bruno Wehner, Vokie
tijos vieškelių biuro ekpertas, 
kalbėdamas šiame mieste pa
reiškė, kad kuone visi naujie
ji Vokietijos tiltai vieškeliuose 
statomi iš akmens, nes šalis 
neturi pakankamai plieno, kad 
galėtų vartoti ji tiltams.

“Atidengę sąmok
slą” nacių režimui 

nuversti
LAISVAS DANZIGO MIES

TAS, bal. 20. — Pranešama, 
kad policija naktį į ketvirta
dienį “atidengusi sąmokslą” 
nacių režimui Danzige nuver
sti. Areštuota 31 buvusių opo
zicinių partijų narys. Areštuo 
tųjų tarpe daugiausia socialde
mokratų. Jie planavę laike Hit
lerio gimtadienio celebracijų 
užgriebti Danzigo valdžią.

Britanija pasiuntė 5 
laivus Į GFnraltarą
VALETTA, Malta, bal. 20.

— Naktį j ketvirtadienį penki 
britų karo laivai apleido savo 
bazę Maltoje ir išplaukė į Gib
raltarą. Francuzų laivai patru
liuoja Gibraltarą nuo pereito 
pirmadienio.

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

Daugiausia debesuota; vėsu; 
saulė teka 5:02 v. r., leidžiasi 
6:36 v. v.

dymai, manyta, bus paremti 
patyrimais įgytais belankant 
Vokietijos lėktuvų statybos 
įmones. Jis, be to, yra apžiū
rėjęs Italijos, Didžiosios Bri
tanijos, Rusijos ir Francuzijos 
lėktuvus ir jų gamybai prie
mones.

Lindbergho liudymai turėjo 
eiti uždarytomis durimis. Ta 
čiau remiantis kai kuriais ki
tais jo pareiškimais, spėta, kad 
jis pasakys, jogei Vokietija ir 
Italija, karo atveju galinčios 
paleisti į orų 15,000 pirmos ei
lės lėktuvų, kuomet sukombi
nuoti Britanijos, Francuzijos ir 
Rusijos oro laivynai tegalėtų 
paleisti į orą tik 10,000 pirmos 
eilės lėktuvų.

Laukta taipgi tikresnių pa
aiškinimų apie naujas vokiečių 
bombas, šitos bombos esančios 
lengvesnės nei iki šiol varto
tos. Jos turinčios nuo 2 iki 7 
kartų didesnės eksploduojan- 
čios spėkos.

Franco busiąs nei- 
tralus, jei karas 

kiltų
PARYŽIUS, Franuzija, bal. 

20. — Ispanijos valdžia, kuriai 
Vadovauja gen. Franco, šiomis 
dienomis dar kartą užtikrino 
Francuziją, kad Ispanija pasi
liksianti neitrali, jeigu kiltų 
Europoje karas. Šito pareiški
mo dėka Francuzijos ir Ispa 
nijos santykiai žymiai page
rėję.

Prez. Rooseveltas 
gal atlankys An

gliją
LONDONAS, Anglija, bal. 

20. — “London Daily Sketch” 
ketvirtadienį paskelbė, • kad 
prez. Rooseveltas ir ponia Roo- 
seveltienė gali atlankyti atei
nantį, t.y. 1940 metų pavasarį 
Angliją.

Atakuoja WPA dar
bininkų organizaciją

WASHINGTON, D. C., bal. 
20. — Konservatyvus kongre
so nariai pradėjo vajų, kurio 
tikslas yra pašalinti iš WPA 
darbų darbininkus priklausan
čius Workers Alliance. ši or
ganizacija skaitosi WPA dar
bininkų unija. Atakos prieš ją 
ir jos narius atkreiptos todėl, 
kad jos viršininkai yra komu
nistams palankus asmenys.

Rezignavo Peru mi- 
nisterių kabinetas
LIMA, Peru, bal. 20. — Pe

ru ministerių kabinetas, vado
vaujamas premjero Ernesto 
Montagne, rezignavo. Naujas 
kabinetas pavestas sudaryti 
teisingumo ministeriui Manue- 
liui Ugarteche.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

AURORA, IND. — Vaizdas iš oro. Ohio slėniui vėl grūmoja potvyniai.

RUSIJAI GRESIĄS BADAS
ŽIEMINIAI JAVAI SUNAIKINTI

TRUMPOS ŽINIOS
Iš VISUR

16 BILIŲ SVETIMŠALIŲ DARBUI 
SUVARŽYTI

RIGA, Latvija, bal. 20. ’ — 
Čia gaunama pranešimų, kad 
žymi dalis Sovietų Rusijos ru
deninių pasėlių tapo sunaikin
ta. Pavasaris žieminių javų ne
pataisė. Juos dar pablogino. Ir 
ypač nukentėjo tos Rusijos da
lys, kurios paprastai duoda ša
liai geriausią derlių.

Rusams teksią nepaprastai 
didelius plotus apsėti pavasa
riniais javais, kad apsisaugo

Naciai prakišo Olan
dijos rinkimuose

AMSTERDAM, Olandija, bal. 
20. — Pereitą trečiadienį įvy
ko Olandijoj 11-kos savivaldy
bių rinkimai. Galutini rinkimų 
daviniai rodo štai ką:

Nacių partija, kuri pirmes- 
niuose rinkimuose buvo gavu
si 4 nuošimčius visų paduotų 
balsų, šiuose rinkimuose pra
kišo daugiau nei trečdalį pir
mesnių balsų. Neteko 4 nuo
šimčių pirmesnių balsų prem
jero Colijns kalvinistų partija; 
socialistai prarado 0.6 ir ko
munistai 0.15 nuošimčių balsų. 
Laimėjo liberalai 3 nuošimčius, 
krikščionys 2.5 nuošimčių ir 
katalikai 1 nuošimtį balsų.

Įsakė streikuoti vi
sose minkštosios an

glies kasyklose
NEW YORK, N. Y., bal. 20.

— United Mine Workers — 
angliakasių unija — išleido įsa
kymą minkštosios anglies ka
sėjams visoj šaly išeiti iš ka
syklų nuo 5 dienos gegužio, 
jeigu iki tam laikui unijai ne
pavyks atnaujinti sutartį su 
samdytojais.

Italai ruošiasi grįžti 
namo iš Ispanijos
BURGOS, Ispanija, bal. 20.

— Trys Italijos kareivių divi
zijos ruošiamos grįžti namo iŠ 
Ispanijos. Italai apleisią Ispa
niją pirm balandžio mėnesiui 
baigsiantis.

ti nuo katastrofos — bado.
Kadangi Rusijos žemės ūkių 

darbas yra žymiai motorizuo
tas, ta; imsią daug šalies alie
jaus, gąsdino ir sunkvežimių 
laukams apdirbti. O tai, sako 
pranešimai, sumažina Rusijos 
pajėgumą kariauti, jeigu kiltų 
karas. Ve kodėl rusai nenorj 
dabartiniu laiku įstoti į Cham- 
berlaino organizuojamą bloką 
prieš Hitlerį ir Mussolinį.

.. Užtiko giliausią 
Atlante vietą

WASHINGTON, D. C., bal. 
20. — Jungt. Valstijų laivyno 
departamentui pranešama, kad 
užtikta Atlante giliausia viela, 
palyginus su .tuo, kokios gilu
mos buvo rastos iki šiol. Sa
kyta vieta yra 60 mylių toly 
į šiaurę nuo Cape Engano ir 
rytuose nuo Hispaniola salos, 
šičia juros dugnas esąs 28,680 
pėdų arba pusšeštos mylios gi
lumoj.

Elevatorių darbinin
kai ruošiasi strei

kuoti
NEW YORK, N. Y., bal. 20. 

— Apartmentinių trobesių . ir 
komercinių pastatų elevatorių 
operuotojų unijos susirinkimas 
įgaliavo organizacijos viršinin
kus paskelbti streiką. Jeigu 
kiltų streikas, jis apimtų dau
giau nei 2,000 apartmentinių 
trobesių ir komercinių pastatų. 
Meras La Guardia stengiasi 
darbininkus ir samdytojus su
taikyti. _

Grasina išsprogdinti 
lai va Normandie u«.

LE HAVRE, Francuzija, bal. 
20. — Louis De Chappedelaine, 
Francuzijos laivyno ministeris, 
trečiadienio vakare pripažino, 
kad gauta grasinimas išsprog
dinti didįjį ir puošnųjį ‘fran
cuzų pasažierinį laivą Norman
die. Laivas saugomas.

© SOFIJA, Bulgarija, bal. 
20. —r Bulgarija įspėjo Rumu
niją, kad ji nori gauti iš jos 
tam tikrą teritoriją. Bulgarija 
nori gauti dalį Dobrudžos, prie 
Juodosios Juros, kurią Bulga
rija prarado Balkanų ir Pasau
liniame karuose.

O ISTANBUL, Turkija, bal. 
20. — Laikraštis “Vakit” pra
neša, kad tapo pasirašyta bri- 
tų-turkų nepuolimo sutartis.

* • I • *

• LONDONAS, Anglija, bal. 
20. — Anglijos karalius Jur
gis pasiuntė Hitleriui sveikini
mą jo gimtadienio proga.

• • r '1111 • •

• WASHINGTON, D. C., 
bal. 16. — Valstybės departa
mento atstovas^ painformavo, 
kad prez. Rooseveltas nesvei
kins Hitleric jo 50 metų su
kaktuvių proga.

• • __  • •• • ■ • • •
O PARYŽIUS, Francuzija, 

bal. 20. — Francuzijos užsie
nių reikalų ministeris Bonnet 
pasakytoj ketvirtadienį kalboj 
ragino visų šalių valdžias atsi
sakyti nuo agresijos, kaip kad 
šiomis dienomis patarė prez. 
Rooseveltas.

Australijos premje
ras rezignavo

CANBERRA, Australia, bal. 
2’0. — Rezignavo Australijos 
premjeras Sir Earle Page. Ge- 
neralus gubernatorius Gowrie 
pavedė Robertui Menzies pa
vedė suorganizuoti naują val
džią.

P-nia Lindbergh 
grįžta į Jungt.

Valstijas
LĖ HAVRE, Francuzija, bal. 

20. — P-nia Charles A. Lind
bergh, pulk. Lindbergho žmo
na, grįžta į Jungt. Valstijas. 
Kartu grįžta ir Lindberghų du 
vaikai.

PARYŽIUS, Franuzija, bal. 
20. — Hitleris įsakė savo di
plomatams 29-se mažose šaly
se paklausti tų šalių vyriau
sybių, ar jos bijančios Vokie
tijos. Ir pastatyti kitą klausi
mą: ar jos norėjo, kad prez. 
Rooseveltas užsistotų jas?

Kai Vokietijos pasiuntinys 
bet kurioj mažųjų valstybių 
užduos vyriausybei šituos klau
simus, tai, naciai mano, ta vy

MUSSOLINIS ATMETĖ PREZ. ROOSE
VELTO PASIŪLYMĄ

ROMA, Italija, bal. 20. — 
Šiomis dienomis prez. Roose
veltas atsišaukė į Hitlerį ir 
Mussolinį prašymu duoti užtik
rinimą, kad bent per dešimtį 
metų jie nepuls kitų šalių. Kal
bėdamas ketvirtadienį Musso • 
linis pareiškė, kad toks priža

SPRINGFIELD, III., bal. 20. 
— Šią savaitę Illinois valsti
jos senatan įnešta šešiolika bi- 
lių, kurie taiko panaikinti ga- 
'limumuš svetimšaliams valsti
joje darbo gauti. Keletas pana
šių bilių įnešta taipgi i valsti
jos atstovų rumus.

Tarp kita ko biliai numato 
reikalauti pilietybės, pirm ne
gu bus duodami laisniai tam

HITLERIS PARODĖ NAUJAS 
PATRANKAS

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
20. — Ketvirtadienį Vokietijoj 
minėta Adolfo Hitlerio 50 me
tų sukaktis. Žymiausias įvykis 
buvo 40,000 kariuomenės pa- 
jradas, kurs tęsėsi puspenktos 
valandos.

Didžiausio įspūdžio į žiūro
vus darė naujos didžiulės pa
trankos, jų tarpe priešlėktuvi
nės. Iki šiol tų patrankų publi
ka nebuvo mačiusi.

Nuimti patrankų paveikslų

RUSIJA SUTINKANTI ĮSTOTI Į BRITŲ- 
FRANCUZŲ SĄJUNGĄ

LONDONAS, Anglija, bal. 
20. — Sovietų Rusijos užsie
nių reikalų komisaras Litvinov, 
sako neoficialus pranešimai, 
ketvirtadienio vakare įteikęs 
Britanijos ambasadoriui Mask
voje, Sir William Seeds, kon
struktyvius pasiūlymus, kurie 
rodo, jogei Rusija yra nusita
rusi įeiti į britų-francuzų są
jungą.

LENKIJA DUOSIANTI GINKLŲ 
LIETUVAI

LENKIJOS GINKLŲ GAUSIANČIOS TAIPGI LATVIJA 
IR ESTIJA

VARŠUVA, Lenkija, bal. 20. 
— Iš artimų valdžiai sluok
snių patirta, kad Lenkija nu
tarusi suteikti apsiginklavimo 

ipagalbos Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. Prižadėtas toms pa
čioms šalims kariškas Lenkijos 
kooperavimas taipgi. Tačiau 

I pagalba ir kooperavimas nereiš

riausybė neturės drąsos prasi
tarti priešingai Hitlerio no
rams. O balandžio 28 dieną,
atsakydamas į 
to atsišaukimą, 
solinis nepultų 
leris paskelbs 
kimus, jogei 
Vokietijos, nė 
tama, Hitleris

prez. RooseveL 
kad jis ir Mos
kitų šalių, Hit- 
tų šalių pareiš- 
jos nebijančios 
Italijos. Supran- 

nepainformuos 
kokiu budu mažųjų valstybių 
atsakymai buvo gauti.

das esąs nereikalingas.
Nesutiko Mussolinis priimti 

nė prez. Roosevelto sumanymo 
sušaukti tarptautinę konferen
ciją. Pasak Mussolinio, juo 
platesnės konferencijos planuo
jamos, tuo aiškiau galima ma
tyti, kad jos nepavyks.

tikrus darbus dirbti. Jie taip
gi taiko uždrausti valstijai ar 
bet kuriai politinei jos šakai 
samdyti svetimšalius.

- Be šitų, paskutinėmis savai
tėmis legislaturai dar buvo 
įteiktų bilių, kurie reikalauja 
uždrausti samdyti svetimšalius 
viešosiose mokyklose, o taipgi 
reikalauja svetimšalius užsire
gistruoti kauntės klerko ofi
se.

neleista. Ne vieno žiūrovo min
tyje buvo klausimas: kurios tų 

| patrankų teko Hitleriui, kai jis 
užėmė Čeko-Slovakiją ir didžiu
les Skoda amunicijos dirbtu-
ves?

Danzigo Miestas paskelbė 
Hitlerį savo garbės nariu. Prieš 
ketvirtadienio iškilmes nema
žai kalbėta, kad Vokietija ga
li pasiimti Danzigą į savo tar
pą ryšium su Hitlerio gimta
dienio iškilmėmis.

Britų francuzų pasiūlymas ru
sams esąs toks: 1 — anglai 
ir franeuzai pasižada ginti Ru
sijos nepriklausomybę; 2 — so
vietai pasižada visomis pajė
gomis remti britus ir francti
žus, jeigu kiltų karas; 3 — 
sovietai prižada teikti aviaci
jos ir jurų laivyno pagalbos 
Viduržemio ir Juodojoje juro
se.

kią Pabaltės valstybių apsau
gos.

šito nutarimo Lenkija priėju
si lenkų armijos generalaus 
inspektoriaus Smigly-Ridz ir 
Estonijos kariuomenės virši
ninko, gen. Laidonner, pasita
rimų pasėkoje.
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LSS ŽINIOS
ski(Tęsinys)

STRAIPSNIS 4

Į LIETUVA PER 7 DIENAS 
pasaulio greičiausiu laivu 

QUEEN MARY Gegužės 10 ir 24 
per Cherbourgą ir Paryžių

Taipgi yra geras patarnavimas ir populiariam ekspresiniam laive 
AQUITANIA Balandžio 29, Gegužės 17 
_______ Neturįs lygaus įrengimas, maistas, patarnavimasL________  

Speciali lietuvių kelionė AQUITANIA birželio 14.
Kitos asmeniai vedamos ekskursijos:

QUEEN MARY—gegužės 10 AQUITANIA—gegužės 17, 31
Birželio 14, 28—Liepos 15

PrašyKite prisiųsti jums knygelių apie trečios klasės įrengimus, 
taipgi, apie tai kaip atsitraukti gimines iŠ Europos.

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:
LITHUANIAN DAILY NEWS, 1736 S. Halsted St., Chicago, III.

1. LSS nariu gali būti kiek
vienas asmuo, ne jaunesnis, 
kaip 18 metų amžiaus, vyras 
ar moteris, nepriklausųs jokiai 
politinei 
lai arba 
gi LSS 
pams.

2. Narį priima kuopa, reko
menduojant bent vienam tos 
kuopos nariui. Persikeldamas 
iš vienos kuopos į kitų, narys 
turi parodyti mokesčių knygelę 
ir paliudymų su parašu tos 
kuopos sekretoriaus, iš kurios 
jisai keliasi.

3. Asmuo, gyvenus 
mieste,

partijai, kurios tiks- 
priucipai yra priešin- 
tikslams arba princi-

stato jiems atlyginimų, ir 
ria įvairias komisijas.

STRAIPSNIS 6
1. Lietuvių Socialistų Sąjun

gos suvažiavimai įvyksta kas 
antri metai. Be to, Vykdomasis 
Centro Komitetas gali šaukti 
nepaprastus suvažiavimus arba 
konferencijas.

2. LSS suvažiavimuose spren
džiamu balsu dalyvauja Vyk
domojo Centro K-to nariai'ir 
delegatai nuo kuopų, po vienų 
nuo kiekvienos kuopos ir 
vienų nuo kiekvienų 2.5 ir 
desnės to skaičiaus dalies 
rių. Delegatui pasiųsti gali
sidėti dvi arba daugiau kuopų 
iš artimų vietų.

3. Suvažiavime, gali dalyvauti 
patariamuoju balsu broliški 
legatai nuo organizacijų, 
kuriomis LSS kooperuoja.

STRAIPSNIS 7
Sėkmingesniam darbui 
moterų ir jaunimo Lie- 
Socialistų Sąjunga gali

Pavasarinis Plumbingų 
IŠPARDAVIMAS!

TAUPYKITE PINIGUS. UŽTIKRINTA— 
PATIKIMA

NAUJAS! GRAŽUS!

TOILETŲ ĮRENGIMAS

*9.00
ir aukščiau — pilnumoj

VANOS
Vartotos, gerose są- 

lygose $g_50
ir aukščiau

DIDELIS LAVATORI.FŲ PASIRINKIMAS — 
VISKAS NAUJAI SPECIALIAI ĮKAINUOTA nuo

*4.00

tokiame 
kur nėra LSS kuopos, 

gali stoti į LSS kaip pavienis 
narys. Jisai moka savo duok
les tiesiog centrui.

4. Naujai įstojus narys užsi
moka duokles ne mažiau, kaip 
už tris mėnesius.

5. Kiekvienas LSS narys mo
ka 15c per mėnesį, iš kurių 5c 
pasilieka kuopoje, o 10c yra 
pasiunčiami į centrų. Pavienis 
narys visus 15c siunčia į cent
rų.

6. Jeigu vyras ir žmona pri
klauso į LSS, tai vienas jų mo
ka 15c per mėnesį, o antras tik 
5c. Juodu abu yra skaitomi 
pilnateisiais nariais ir kiekvie
nas gauna nario mokesčių kny-

NAUJUTĖLIAI
SINKOS IR KABINETAI 

Kiek nepaprastai žemai įkainuota!

Pilnas Šlakas

1 M 0*1^ PLUMBINGV ai a VV and HEATING

SALVAGE CORP.
2130-32 SO. STATE ST. Phone Victory 3939

Atdara vakarais ir sekmadienį—Perkame ir Parduodame.

.1/ 
t

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 KENWOOD 5109

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimų.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančių 

blankų ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu jų siuntinėti sekamu adresų:

Vardas ______________
Numeris ir gatvė
Miestas ir valstiją____

.........  ■” W III IHIOUPO,

JUOKAI
Jis tiek ir teturėjo.

žmona—“Kaip tu drįsai įei
ti su purvinom kojom?”

Vyras—“Atsiprašau, brangio
ji, (hik); aš neturėjau kitų 
kojų. Džiaugiuos ir tas pačias 
įvilkęs.”

LIETUVIAI KITATAUČIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

AKIU SPECIALISTAI

po
dl-
na- 
su-

(le
su

tarpe 
tuvių 
sudaryti tam tikrus komitetus, 
kuriuos skiria ir nustato jų pa
reigas LSS Suvažiavimas, Kon
ferencija arba Vykdomasis 
Centro Komitetas.

2. šių konstitucijų arba atski
rus jos paragrafus gali pakeis
ti Suvažiavimas % balsų dau
guma, arba visuotinas balsavi
mas dauguma balsų.

(GALAS)

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina afcių įtempimą, kuris | 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
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. 4916 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Keuwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036. 

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

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

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

OFISO VAL.: 9-12; 1-5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2886.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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 19

Rez. Telephone PLAZA 2400

7. Narys, neužsimokėjęs sa
vo duoklių per 6 mėnesius, 
gauna iš kuopos iždininko pa
raginimų užsimokėti. Jeigu ji
sai po to per tris menesius ne
užsimoka, tai yra 
mas iš narių 
pateisihamų 
nedarbo ir t. 
vo narį nuo 
šuolį.

išbraukia- 
skaičiaus. Bet dėl 
priežasčių (ligos, 
L) kuopa gali sa- 
niokesčių patino-

kimų, jos įstatų arba teisėtų 
nutarimų nevykinimų, kuopa 
gali narį suspenduoti arba pa
šalinti, padariusi tyrinėjimų ir 
draugiškų teismų. Narys, nepa
tenkintas kuopos sprendimu, 
gali apeliuoti į Vykdomųjį Cen
tro Komitetų.

STRAIPSNIS 5
1. Lietuvių Socialistų Sųjun- 

gos reikalus veda Vykdomasis 
Centro Komitetas iš 5 asmenų, 
renkamų dvejiems metams vi
suotinu narių balsavimu: pir
mininko, sekretoriaus-iždinin- 
ko ir trijų narių.

2. Visi Vykdomojo Centro 
Komiteto nariai yra renkami iš 
vienos apielinkės, kurių paski
ria suvažiavimas arba visų LSS 
narių balsavimas. Vykdomojo 
Komiteto nariai pasidalina tarp 
savęs pareigomis.

3. Į Vykdomųjį Centro Ko
mitetų gali būti renkami tiktai 
asmens ne jaunesni, kaip 21 
metų amžiaus, ir išbuvę prieš 
rinkimus bent dvejus metus be 
pertraukos LSS nariais.

4. Vakansijas 
Komitete užpildo 
nariai.

5. Vykdomasis
prižiūri LSS turtų, duoda kuo
poms čarterius ir skiria joms 
numerius,- šaukia suvažiavimus 
ir konferencijas ir nustato 
jiems dienotvarkę, duoda įne* 
Šimus visuotinam narių balsa
vimui, sprendžia nesusiprati
mus tarp kuopų ir svarsto kuo
pų narių apeliacijas ir, tarp su-i 
važiavimų, nustato LSS santy
kius su kitomis organizacijom 
mis.

6. Vykdomasis Komitetas 
ruošia prakalbų arba paskaitų 
maršrutus, skiria organizato
rius, leidžia literatūrų, samdo, 
jei reikia, darbininkus ir nu-

Vykdomamę 
likusieji jo

Komitetas

Renakite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
-D]

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

Ttijt>f<ma* XAFAYETTE 0721

IM

Klausykite musų Lietuvių radi© programų šeštadienio vakarais 
P W. H. F. C. stoties (1420 K.)—-Pranešėjas

'' P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSI

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. 
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califbrnia Avenue Phone Lafayette 3572

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

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Sjtreet Tel. Pullman 127*

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

59 E. MADISON ST., Chicago, IU
Suite 2008 Mallers Bldg.

Telefonas STATE 7792

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

DR. STRIKOL’IS 
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 

Narrfų Tel.: Prospect 1930

8

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

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.

Kiti Lietuviai_ _ _

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted SL 

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.

Phone YARDS 7299
Tel. Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395

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

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

Miesto
Kam b.
Namų

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas, YARDS 0818. ,

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—r. 
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 IUONROE 0701

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230. 

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

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.

• APDRAUDĄ
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. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.
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IŠ DETROITO PADANGES
DETROITO LIET. DAILeS 
CHORO DIDELIS KON
CERTAS IR BALIUS
Šių metų sezonui baigti De

troito Lietuvių Dailės Choras 
balandžio 23 d. Lietuviu sve
tainėje rengia didelį koncertų 
ir balių. Pradžia 6:30 vai. va
karo.

Programų pildys pagarsėjęs 
Detroito ukrainiečių “Dumka” 
choras po vadovyste p. Ivan 
Atamanetz. Tas choras liko su
organizuotas tam, kad šioje 
šalyje ugdytų ukrainiečių liau
dies menų. Jo dirigentas pasi
žymi dideliais gabumais. Jo 
vadovaujamas iš 50 asmenų 
mišrus choras dainuoja tarsi 
gyvi vargonai.

gos. Veikalas vaizduoja princo 
gyvenimų. Tiksliau tariant, tik 
epizodų iš gyvenimo. Muzika 
graži, skambi ir lengva. Dainos 
mcliodingos. Aplamai operetė 
išėjo visai gerai, tik ilgai nu
sitęsė (apie penkias valandas).

Iš viso choristų ir pašalinių 
iš Chicagos atvyko apie 70- 
Atvažiavo jie autobusais. Drau
ge su savimi atsivežė sceneri- 
jas, lempas ir kitus scenai rei
kalingus dalykus.

PASKELBĖ KARĄ AUTO
MOBILIU BUTLEGE- 

RIAMS
Kai butlegeriavimas alkoho

liu pradeda išeiti iš mados, tai 
atsiranda naujos rųšibs butle-

Štai jums pavyzdys. Septy
niasdešimt devynių metų . se
nukė Uolines prieš kiek laiko 
išvežė savo vyrų i Elois ligo
ninę, kadangi jis dirbtuvėje 
buvo sunkiai sužalotas ir ne
teko darbingumo. Ji gyveno 
viena gaudama senatvės pen
sija ir šiaip visokių pašalpų iš 
labdaringų įstaigų.

'Prieš pora savaičių ji prieš 
savo norų liko išgabenta J ligo
ninę. Jos valyzoje, su, kuria ji 
niekuomet nesiskirdavo, liko 
surasta .$8,652. Ji pareiškė, kad 
tai jos viso gyvenimo sutau- 
pos (atlyginimas už vyro su
žeidimų ir t. t.). Rasti pinigai 
susidėjo iš banknotų, kurie 
prieš kelis metus liko atšauk
ti. Tai buvo vadinamieji “auk
so certifikatai”.

Kamantinėj ama, kodėl ji

“M/M” CHORAS

Kiek “Dumka” choras yra 
geras, bus numanu iš to, kad 
dainavęs Civic teatre, Michigan 
teatre, Masonic Temple audito
rijoje ir t. t- Kiekvienas to cho
ro pasirodymas publikos buvo 
sutiktas su didžiausiu entuzi
azmu. Spaudos atsiliepimai 
taip pat buvo labai palankus 
ir šilti.

Dailės choras, nesigalėdamas 
išlaidų, pasiryžo Detroito lie
tuvius supažindinti su pagar
sėjusiu ukrainiečių choru. 
“Dumka” choras rodydamas 
savo simpatijų lietuviams pa
sižadėjo vienų antrų dainų lie
tuviškai sudainuoti.

Dailės choras taip pat išpil
dys programos dalį: po vado
vyste naujo vedėjo L. Vaitelio 
jis sudainuos kelias visiškai 
naujas dainas.

Kai programa pasibaigs, tai 
abiejose svetainėse bus šokiai, 
šokiams orkestras pasamdytas 
labai geras.

Visi Detroito ir aplinkinių 
priemiesčių lietuviai yra kvie
čiami tame šauniame ir pas
kutiniame šio sezono koncerte 
dalyvauti. Atsilankykite ir iš
girskite pagarsėjusį “Dumka” 
chorų.

“STUDENTS PRINCE”
Pereitų sekmadienį iš Chica

gos buvo atvykęs Kanklių 
choras. Atvyko jis nakties me
tu, tad choro nariai (daugiau
sia jaunuoliai) neturėjo pro
gos nė miegoti. Tas choras pa
statė scenoje operetę “Student 
Prince.”

Diena pasitaikė palanki, tad 
apie 3:30 vai. po pietų Carpa- 
thia svetainė jau buvo pilna. 
Aplamai reikia pasakyti, jog 
detroitiečiai gana gausiai ren
kasi, jeigu kas nors naujo 
jiems yra patiekiama.

Dr. M. D. Palevičius atidarė 
programų. Pirmiausia jis padė
kojo publikai už tokį gausingų 
atsilankymų. Paskui jis pra
dėjo skaičiuoti tas organizaci
jas, kurios prisidėjo prie pa
kvietimo Kanklių choro. Bet 
čia publika pradėjo nerimti: 
ranki; plojimu ji reikalavo, 
kad vaidinimas butų pradė
tas.

Operetė net keturių aktų.
Pertraukos buvo pusėtinai il-

geriavimas, būtent, automobi-- 
liais.

Policijos leitenantas Jom 
Callahan yra pasiryžęs tos pu
šies butlegerius suvaldyti.

Kalbamas butlegeriavimas 
susiveda štai prie ko: agentai 
iš kitų valstijų superka nau
jus automobilius ir paskui 
stengiasi juos slapta išgaben
ti, kad nereikėtų mokesčius 
mokėti. Jie nusamdo vyrus, 
kurie tam tikrais šunkeliais 
važiuoja naujais automobiliais 
į paskirtų vietų. Tuo budu jie 
sutaupo apie šimtų dolerių ant 
kiekvieno automobilio.

Tačiau tie butlegeriai, maty
ti, yra perdaug “lokamni”: jie 
nepasitenkina šimtine, bet da
žnai ir pasamdytus vairuoto
jus bando apsukti. Neseniai 
buvo toks atsitikimas, kad jau
ni vyrukai liko nusamdyti nu
važiuoti naujais automobiliais 
į Kansas City. Jiems buvo pa
žadėtas visai geras atlygini
mas ir kelionė atgal. Tačiau 
kai jie savo darbų atliko, tai 
Kansas City buvo palikti “Die
vo apveizdai”. Vadinasi, nei 
pažadėto atlyginimo negavo, 
nei kelionei pinigų. Jaunuoliai 
turėjo pusėtinai vargo, kol jie 
“freitais” pasiekė Detroitu.

Prieš tuos begėdiškus but
legerius policija ir pradėjo va
jų. Prieš kiek laiko liko pagau
ti du automobiliai, kurie buvo 
bandoma iššmugeliuoti iš mie
sto. Savininkas atsidūrė teis
me ir turėjo pasimokėti $150 
pabaudos-

BUS GALIMA GAUTI 
KNYGĄ

John F. Balanger, Sočiai Se- 
eurity viršininkas, pranešė lai
kraščiuose, kad jau, yra išleis
ta specialia knygutė, kuri aiš
kina Michigan valstijos socia- 
lės apsaugos aktų. Taigi senat
vės susilaukę žmonės, kurie ga
li ar netrukus galės gauti se
natvės pensiją, privalo kreip
tis į 302 Federal Bldg. Ten jie 
gaus nurodytą knygą.

TAI BENT ŠYKŠTUMAS
Dažnai sunku yra suprasti, 

kodėl žmonės tiek pinigus pa
myli, kad praranda visokį 
žmoniškumą. Del pinigų jie ne 
tik kitus skriaudžia, bet ir pa
tys save. '

ėmė pašalpų tiek pinigų turė
dama, senukė atkirto, jog nie
kas jos neklausęs, ar ji turi 
pinigų, ar ne.' >

Pereitų sekmadienį ji pasi
mirė. Daktarai pareiškė nuo
monė, jog ji mirė dėlei to, kad 
maitinosi labai prastu maistu.

Keistų žmonių yra pasauly
je, ar ne?

—Detroitietis

DETROIT 
ABATTOIR

As heralded in lašt week’s Nau
jienos, today is the first birthday 
of the column and marks a new 
venture into the marts of journa- 
iism as far as the Dailės Chorus 
(Detroit Lithuanian Dramatic Cho
rus) is concerned. The author will 
do the best possible to live up to 
the standards laid down by lašt 
week’s prelude.

For those who know little about 
the chorus, it constitutes an orga- 
nidation consisting of a group of 
young men and women plūs a 
background of elderly basses—an 
elderly alto—and an elderly sopra
no—who gather together for the 
sole purpose of receiving instruc- 
tion in Lithuanian music in order 
to evaluate themselves upon a plain 
of higher understanding of the clas- 
sical world of music. The Chorus 
is decidedly non partisan in refe- 
rence to polities or religion t (that 
is to say, the Chorus as a whole 
will not show partialism toward 
any political body or religious 
faith—individuals of the Chorus 
may be Catholic or Protestant or 
even atheistical as far as religion 
is concerned; and a commųnisž or 
a demoerat or a socialist or'"a re- 
publican as far as polities is con
cerned—būt when meeting as a part 
of the Chorus, all individuals mušt 
leave their partialism at home); 
and does not tolerate the attempts 
of an individual or faction if they 
try to enmesh the Chorus as a 
whole Jn any political or religious 
project. This is in the Constitution 
of the Chorus and has a tendency 
to keep the Chorus a Chorus and 
not a political or religious organi- 
dation. The author of this column 
and the aides-de-campe salute the 
Dailės Chorus in these respects: 
May it always remain non-partisan 
in concern to either polities or re
ligion; may it alvvays keep its šame 
name; may it welcome no new 

Į members unless they abide by the1
Dailės Chorus Constitution; and į
may the Chorus always present ihe^

Detroit Lithuanians the best in 
programs, both on the stage and on 
the air!

o-O-o
“The Student Prince” presentcd 

by a Chicago Chorus under the 
auspices of one of the Detroit 
Choruses met with a successful o- 
vation Sunday lašt. The presenta- 
tion has been heralded as the type 
of entertainment the Detroit Lithu
anian enjoys. The author of this 
column encourages this type of 
3ntertainment and hopes to see 
nore of the šame class in the near 
:uture presented by Detroit orga- 
nizations.

o-O-o
The DLDC ,will present this Sun- 

lay the Ukranian National Chorus 
nalled the “Dumka” on its spring 
irogram, promising a good even- 
ng of entertainment to all who 
attend. At this presentation the 
iew DLDC teacher, Mr. Vaitelis, 
vili appear before the Chorus as 
.lirector, This is the lašt affair of 
he Chorus’ season, and the Chorus 
s preparing for a grand and glo- 
ious affair. The time of the pro
sam is 6:30 p. m. at the Lithua- 
iian Hali, 25th and Vernor High- 
vay.

o-O-o
AMONG TUOSE WH0 KNOW—

A faction of Aido Chorus mem- 
bers, apart from the regular body 
af their Chorus because of dissen- 
sion within the ranks, has recently 
met with a/ group of the Dailės 
Chorus with the intentions to dis- 
2uss the ' possibilities of combin- 
ing the two groups to form a new 
Chorus. The Aido “delegates” in- 
sist on two points: the changing of 
the name Dailės to something else 
—the name around which an ex- 
cellent reputation has been built 
these lašt five years of its existence 
—and to restrict from the Consti- 
tution the very life-blood of the 
DLDC—the non-partisan clause in 
the Dailės Constitution. It can be 
safely reasoned that the freedom 
enjoyed politically by the Aido and 
the non-partisan Dailės Chorus can 
never be United without further 
dissension.

Concerning the Student Prince, it 
was noticed that Mary Yurkus was 
all a-twitter 7 because the leading 
man smiled at her.

Stella Masys was seen on the 
floor after the performance of the 
Student Prince with the ex-chorus 
dirertor, Anne Masalskis. It was 
rumored that SM had previously 
said that as soon as Anne quit she 
would rejoin—and now this! P. S. 
Just why did Stella wait till Anne 
was out of the chorus to come 
back ? And what was this recent 
argument with an alto about?

One of our gentlemen discovered 
thaf the age-old adage of pinching 
a person to see if šaid person was 
awake does not apply to all cases 
of sleep:—he visited the morgue 
and pinched a corpse.

What DLDC męmber cramped 
the style of what other DLDC mem- 
ber when the latter yvisited a cer- 
tain maiden’s home and found the 
former DLDC member there and 
no maiden? (Does the author see 
a pair of ears the color of an In- 
dian sunset in the bass section?)

Mrs. Dillis, self-apointed Ko-Ko 
of the DLDC—in other words the 
High Executioner of Discipline— 
stressed the importance of being at 
practice lašt Sunday at one o’- 
clock sharp—ahem—herself, of 
course, exempted. Punctual atten- 
dance would justify early departure 
so attendance to the Student Prince 
would have been possible is logi- 
cal reasoning, būt who, oh who was 
punctual?

To drop an innuendo to George 
Raško before closing—Stella Ma
sys is not the author of this col- 
umn.

The psychological analysis pro- 
mised will appear next week—de- 
layed because of the coming pro- 
gram. 1’11 be haunting you next 
week! Au revoir; till next week at 
which time the author will bring 
you • the news of the program 
(Dumka) and also the author’s per- 
manent nom de plume—or as it 
should be said, nom de guerre.

CHICAGO STADIUM
TRIUMPHAL RETURN
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REAL ESTATE 
Insurance and Loans

rųšics naujus namus ant 
’e-n-vu mėnesinių išmokėjimų. Darau vi- 

faisvmo darbą be jokio cash įmokė- 
n^t lengvų mėnesinių išmokėjimų 

(Isgaunu kriaušį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senu ramų ant lengvų mėnesinių išmo
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kitės prie
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Ateikite pamatyti tą naują instrumentą, katrą prijungta prie jūsų 
radio taip gražiai groja rekordus.

u

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515
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HERE’S HOW YOU CAN PLAY

VICTOR RECORDS JSi
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PAINI STORE

TURIME VISĄ EILĘ 
LANGAMS UŽLAIDŲ 

Nominale Kaina

6050 S. Halsted St.
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Victor Rekorduose.

f2.00. Other Victor 
Record Society 

BeneGts.

your
Pnce,

$14.95).

RičMšaihd

THIS THRILLING

Victor Record Socįety
Fn„ rH,S
F°R ONLY

n HCĄ VICTOR 
H^CORD PLAYE R

Pasaulio geriausi artistai

Nenuostabu, kad nuo praeitų 
metų daugiau kaip 100,00 pri
sidėjo prie Victor Record Dr-
jos. Pamanyk tik apie tą mu
zikali smagumą, kokį gauni 
prisidėjęs prie dr-jos. Gali pa
sidžiaugti simfonija,
kambarine muzika.

opera,
šokiais, 

ir daina kada tik panori Victor 
ir Bluebird rekordais... Pasi
naudok šlps pasiklos proga.’(da
bar! Ateik ir rinkis jš Victorl ar 
Bluebird rekordų, kurių turim 
virš 7500. RCA Victor rėk. gro- 
jyklį galima prijungt prie bet 
kokio AC radijo už mažą kainą

^nthatploys vcn' 
Ords through 
radio/ (List

VICTOR RECORD
REVIEW

moatba* tab.

Krautuve kur viską nauja radio ar muz' 
srityje galima pamatyti.

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

TEL. YARDS 3088
___________ _____ _____ i----------------- ---------- ------------77iZTvakarais

Budrike žymus radio programas leidžiamas nedehos^
WCFL. 970 k. 9 valandą vakare, Chicago __

BARRICK’S

Mes ne skelbiame specialus, 
tačiau atsilankymas į krautu
vę įtikins jus, kad musų kai
nos yra labai žemos Male- 
voms, Varnišiams, Sienų Po
pieriams, Stiklams ir t. t. už 
tokią aukštą prekių rūšį kokį 
mes turime.

Mes Esame Sena 
Patikima Būstine 
Malevai ir Sienų 

Popieriui
RENDUOJAM

Sienų popieriams nuimt 
mašinas, floor sanding 
mašinas ir Edgers.

Instrukcijos dykai.

Tik Patelefonuok 
Engiewood
ATDARA VAKARAIS: ANTR. 

KETV., ŠEŠT.
- Sekmadienį iki pietų 

(Greito Pristatymo Patarna
vimas)
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Visus komunistų pludikus, 
žinoma, stengiasi sukirsti ceu- 
rabiurių “Maedchen f per 

Alles” (visokiems darbams pa
samdytoji tarnaite), Leonas 
Pruseika, kuris, deja, ir šiame 
atsitikime pasirodo turįs dau
giau chamiškos drąsos, negu 
proto.

karinės 
kurios

NAUJA GENEROLŲ IR PROFESORIŲ LIETUVOS 
MINISTRŲ TARYBA

Naujoji Amerika
Prieš dvejetą dienų rašančiam šiuos žodžius teko tu

rėti be galo įdomų pasikalbėjimą su jaunu, bet jau pla
čiai pagarsėjusiu Amerikos rašytoju Adamic’u. Jisai at
vyko j “Naujienų” Redakciją, ieškodamas informacijų 
apie lietuvius. Rytuose jisai susipažino ir kalbėjosi su 
“Tėvynės” redaktorium.

Louis Adamic yra ateivis, slovėnų kilmės, išmokęs 
gražiai rašyti anglų kalba. Jo knygą “My America” la
bai palankiai paminėjo daugelis rimtų kritikų žurnaluo
se ir laikraščių literatūros skyriuose. Dabar jisai renka 
medžiagą naujam dideliam veikalui, kuris bus pašvęstas 
daugiausia ateivijos klausimams.

Louis Adamic sako, kad paskutinių kelių dešimčių 
metų imigracija žymiai pakeitė Jungtinių Valstijų gy
ventojų sąstatą. Pirmiaus Amerika buvo anglo-saksiška, 
bet dabar jau ne. Joje gyvena 50 milionų žmonių kitokių 
tautybių. Jie skiriasi nuo anglo-saksų ne tiktai savo kal
ba, bet ir savo papročiais, savo tradicijomis ir savo kul
tūra.

Bet čia kyla svarbi problema. “Senieji amerikonai” 
šitos naujesniosios imigracijos atstovų nepažįsta ir nesu
pranta; o šie savo keliu nesupranta jų. Tarpe įvairių 
“naujųjų amerikonų” tautybių grupių artimesnio ryšio 
taip pat nėra. Kiekviena jų gyvena užsidariusi savo tau
tinių reikalų rate, mažai žinodama ir dar mažiau paisy
dama, kas dedasi kitose grupėse.

Tokia padėtis Amerikai yra pavojinga. Tarp tų skir
tingų grupių jau šiandien yra daug nepasitikėjimo ir an
tagonizmo. Toliaus tas antagonizmas gali augti ir iš
šaukti nepasibaigiančias kovas, kuri Ameriką suskaldytų 
ir padarytų bejėgią. P-as Adamic mano, kad vienintelis 
būdas tam užkirsti kelią tai — kad senieji ir naujieji 
amerikonai vieni kitus pažintų, išmoktų vieni kitus gerb
ti ir dirbti bendrai — kurdami Naują Ameriką, kuri jau 
bus nebe anglo-saksiška.

Toje Naujoje Amerikoje vėliaus atvykusių tautinių 
grupių kultūroms turėsiančios būti pripažintos teisės, ly
gios su anglo-saksų kultūros teisėmis. Anglo-saksams, p. 
Adamic’o nuomone, teksią irgi “suamerikonėti”. Iki šiol 
amerikonizacija buvusi vienpusiška: visi stengęsi patap
ti, b<sit paviršutiniškai, panašus i ateivius iš Anglijos. 
Dabar patys ateiviai anglai turėsią dalinai pasiduoti ki
tų tautybių įtakai ir laipsniškai pavirsti naujos rųšįes 
amerikonais.

Sunku trumpais žodžiais išreikšti, kaip paminėtasai 
rašytojas tą naują amerikonizmą supranta. Pakaks čia 
pastebėjus, kad jisaį mano, jogei Naujoje Amerikoje nė 
vienai tautinei grupei nereikės atsižadėti savo kultūrinio 
lobio, atsinešto iš “senųjų tėvynių”. Amerikos demokra
tijoje yra vietos gyvuoti ir plėtotis kiekvienos tautybės 
kultūrai.

Louis Adamic darbuojasi tokioje srityje, kuri ligsiol 
buvo visai apleista.

Moterų uždarbiavimas
Atstovas Andy O’Neil įteikė legislaturai Springfiel- 

d’e įstatymo sumanymą (House bill No. 536), kad butų 
uždrausta moterims, kurių vyrai uždirbą po $1,50.0 arba 
daugiau per metus, turėti apmokamą vietą valstijos, 
kauntės ir miesto įstaigose arba privatinėje pramonėje. 
Kas tokią moterį samdys, tą įstątymp sumanytojas siūlo 
bausti.

Sumanytojo tikslas, gal būt, yra geras. Jisai, matyt, 
nori palengvinti susirasti darbą jaunuoliams, kurie par
baigia mokyklas ir pasiruošia profesijai arba amatui, bet 
negauna vietų. Bet kodėl atstovas O’Neil mano, kad vy
rui ir žmonai turi pakakti penkiolikos šimtų dolerių per 
metus? Federalinė valdžia neima mokesčių nuo pajamų, 
jeigu vedęs žmogus uždirba per metus iki $2,500. Tai 
reiškia, kad pustrečio tūkstančio dolerių yra laikoma mi
nimumu vyro ir žmonos pragyvenimui.

Bet drausti ištekėjusiai jnoterei turėti uždarbį yra 
iš viso nepamatuotas ir neteisingas diskriminavimas. Jei
gu moterei, kurios vyras dirba, norima atimti teisę ieš
koti darbo, tai kodėl ta teisė neatimama vyrui, kurio 
žmona dirba?

Moteries darbas kartais būna pastovesnis, negu.vy-

Visi žino, kad Miuncheno 
krizės metu sovietų Rusija lai-, 
kėęi labai pasyviškai. Nors jA 
turėjo abipusių apsigynimo 
tartį su čekais, bet čekams 
galbon ji beatėjo. Sovietų 
misaras Litvinovas tuomet
sinosi tuo, kad sovietų pasiža
dėjimas ginti Čekoslovakiją bu
vo sąlyginis: jeigu Francuzija 
gins Čekoslovakiją, tai ir Rusi 
ja ją gins. O kadangi Francų- 
zija atsisakė ją ginti, tai sovie
tų valdžia buvo paliuosuota 
nuo pareigos teikti pagalbą če
kams.

Toks buvo Maskvos pasiteisi
nimas “Miuncheno laiku” ir 
vėliau.

Bet dabar jau teisinamasi ki
taip. Amerikos komunistų 
spaudoje neseniai pasirodė toks 
aiškinimas: Sovietų Sąjunga 
buvo užtikrinusi Čekoslovakija?, 
pagalbą ir pastaroji buvo pasi
ryžusi kariauti prieš Hitlerį, 
“nepaisant Chamberlaino ir 
Daladier išdavikiškų žygių”; 
bet tą pasiryžimą sunaikino at- 
žagareiviška čekų agrarų parti
ja, kuri pasipriešino pagalbos 
priėmimui iš sovietų. Pats bu
vęs Čekoslovakijos prezidentas 
Benešąs pasakojęs savo drau 
gams, kad —

“Čekoslovakijos agrarų par
tija sušaukė savo suvažiavi
mą, kuriame tos partijos na
riai (daugumoj, žinoma, 
dvarponiai) pasakę, kac 
jiems ‘Hitleris geresnis, negu 
Stalinas’, kad toji partija at
sisakys remti valdžią, jei ji 
ginklu priešinsis Hitleriui. 
Na, tuomet Bencšo valdžia ir 
pabijojo kariauti.” (Žiur. 
“Laisvės” bal. 8 d. ediloria- 
lą “Dalykai Išaiškinti”.)
Vadinasi, čekų agrarai (žem-

Čekoslovakija nesigynė ir so
vietų valdžia nesikišo.

Bet pasirodo, Kad da ir ši
tas aiškinimas dalyko n,cišaiš
kino. šiomis dienomis Chicagos 
laikraščiams davė “mterview” 
Thomaso Mann’o duktė, Erika 
Mann, kuri sakosi turėjusi pa
sikalbėjimų su Eduardu Benc- 
šu, ir jisai jai pateikęs kitokia 
Čekoslovakijos pasidavimo ver
sijų.

Bijojo Ispanijos likimo
Kų gi Benešąs p-lei Mann pa

sakė? štai ką:
Čekoslovakija norėjo gintis, 

ir sovietų Rusija buvo ištikima 
savo žodžiui, kad ji čekoslova-

girdi, žadėjo duoti čekams pa
galbą net po to, kai juos aplei

gi čekai, nežiūrint to, nekaria
vo ir. pasidavė Hitleriui? Esą, 
todėl, kad Benešo valdžia bijo
jo, jogei Čekoslovakija, susidė
jusi su sovietų Rusija, bus ap
šaukta “raudona” ir bus ati
duota fašistams sųdrąskyti,

Vadinasi, čekus sulaikė nuo 
karo ir n,uo sovietų pagalbus 
priėmimo Benešo baimė, kac 
Čekoslovakija susilauks Ispąni- 
jos likimo.

šitas trečias aiškinįjmąs Žy
miai skiriasi nuo antrojo ir nuo 
pirmojo. Tačiau įdomus daly
bas, kad komunistai, visai už
miršę, ką jie pirmiaus rašė apie 
Prahos ir Maskvos elgimąsi 
rugsėjo krizės metu, dabar jau 
sako, kad buvo lygiai taip, I-ęaip 
pasakoja Erika Mann. Ir ne tijk 
jie tvirtina, kad p-lė Mann pą- 
sakė “tikrą ir galutiną tiesą”, 
bet jie apsiputoję plusta tuos, 
kurie yra kada nors išreiškę 
kitokią nuomonę!

Kada komunistai sakė 
tiesą?
komunistai drįsta 

“melavimą” kitiems, 
paklausti jų pačių:

Kadangi 
prikaišioti 
tai tenka 
kada jie sakė tiesą?

Pereitą rudenį jie, kartu su 
komisaru Litvinovų, skelbė, jo
gei sovietų Rusija nėjo į karą, 
su Vokietija dėl Čekoslovakijos 
dėlto, kad sovietus paliųosavo 
nuo sutarties Francuzijos atsj- 
sakymas ginti Čekoslovakiją. 
Vadinasi, sovietų valdžia nesji-' 
jautė turinti pareigos teikti pą- 
galbą čekams, kuomet savo pą 
reigos nepildė franeuzai.

Visus, kurie šitą aiškinimą 
laike nepatenkinančiu, komu* 
nistai tuomet dergė ir koliojo.

Paskui komunistai ėmė aiš 
kinti dalyką kitaip: prezidentas 
Benešąs, girdi, norėjo kariauji! 
ir priimti sovietų pagalbą, bet 
jį sulaikė čekų agrarų partija, 
kuri pasakė: “Geriau Hitleris, 
negu Stalinas.”

O dabar komunistai reikalau
ja, kad visi tikėtų, jogei buvo 
taip: sovietų valdžia siūlė Be- 
nešui pagalbą, bet jisai pats ne
norėjo jos priimti, bijodamas, 
kad Čekoslovakija, susidėjusi 
su Maskva, pražus.

Jeigu liesa yra tai, ką komu 
nistai sako dabar, tai buvo me
las, ką jie skelbė prieš keletą 
savaičių ir pereitą rudenį.

Jeigu buvo tiesa tai, ką jie 
rašė prieš keletą savaičių, tai 
buvo melas tai, ką jie aiškino 
rugsėjo mėnesį ir ką jie aiškina 
dabar.

Pagalios, jeigu buvo teisingas 
jų pereito rudens aiškinimas, 
lai jie pamelavo du kartu šie
met.

žodžiu, ar šiaip, ar taip da
lyką versi, bet yra neužginčija
mas faktas, kad bent du jų 
“aiškinimai” yra melagingi. Jie 
palys du kartu sugavo save 
meluojant! Tai reiškia, ne 
melagiai, bet ir glušai.

Istorijos klausimas
Jeigu Prus.eika ir kitos

munistiškos cypdavatkės varto
tų sveiką protą, tai jos supras
tų, kad pranešimuose apie to
kius komplikuotus istorijos įvy
kius, kaip Čekoslovakijos sunai
kinimas, ne viskas yra “šventa 
liesa”, ką pareiškia tas arba ki
tas diplomatas. Kiekvienos ša
lies diplomatai stengiasi nušvie
sti dalykus palankioje tos šalies 
valdžiai šviesoje; o kas jiems 
netinka, tą jie visiškai užtyli.

Svarbius politikos įvykius

štaraujautieji jos “aiškinimai” 
indi j a kuoaiškiausiai, jogei ji 

dar nėra pilnai išaiškinta.
Aišku yra tiktai viena, kad 

Čekoslovakija be kovos pasida
vė, ir kad jai nedavė 
pagalbos tos valstybės,
buvo padariusios sp ja apsigy
nimo sutartis, tarp jų ir Sovie
tų Sąjunga. O viskas kita yra 
ginčijama.

Ar Čekoslovakija nekariavo 
dėlto, kad ji buvo “apgauta” — 
ar dėlto, kad ji labiau bijojo 
karo, negu “laikino” nepriklau
somybės praradimo; ar francu- 
zai atsisakė gelbėti Čekoslova
kiją dėlto, kad juos sulaikė 
Ghamberlainas — ar dėlto, kad 
jie norėjo čekų kailiu nupirkti 
Europos taiką; ar sovietų val
džia nėjo gelbėti čekų dėlto 
kad ji pati bijojo Hitlerio — ar 
dėlto, kad jos pagalbą atmetė 
patys čekai, — šitais klausimais 
ir daugybe kitų yra įvairių-įvai- 
rįaųsįų nuomonių.

Bet faktas palieka faktu, kad 
Čekoslovakijos likimo dienomis 
sovietų Rusija vaidino pasyviš- 
kiausią rolę iš visų didžiųjų Eu
ropos valstybių. Ji yra stam
biausia už visas, bet ji nesvėre 
nė tiek, kiek Lenkija, kuri yra 
penkis kartus už ją mažesnė!

Ar butų taip atsitikę, jeigu 
Rusijoje viešpatautų demokrati
ja? Žinoma, kad ne. Net supu
vusios caro valdžios Europa 
paisydavo daugiau, negu Stali
no.

Tai liūdna tikrovė, kurios jo
kie komunistų plūdimai negali 
paslėpti.

Iš Lietuvos
Paskirtas komisaras 
centro valdžios įstai

goms perdouti

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

aistras, brigados generolas Ka
zys Skučas, ilgą laiką Lietu vos 
kariuomenei atstovavęs užsie
niuose, lenais ir karo akademi
ją bąigęs.

Finansų ministras divizijos 
generolas, dabar buvęs atsargo
je, Jonas Sutkus ilgus metus y- 
ra buvęs vyriausias Lietuvos 
armijos intendantas, taigi ir 
jam ūkiškas gyvenimas nėra 

Į svetimas.
Tai pirmas Lietuvos minis

trų kabinetas, kuriame taip 
gausiai atstovaujami kariai ir 
kurio pryšakyje atsistojo ka
rys! Tai labai daug sako ir ro
do kokias valandas Lietuva per
gyvena! Į šį ministrų kabinetą 
įeina net trys profesoriai! Visi 
jie Lietuvoje labai plačiai ži
nomi. Iš seno žymus krikščio
nių demokratų veikėjas, jau ne 
kartą ministru yra buvęs, tai 
švietimo ministras 
Bistras, kuris dar ne taip s

be
tik

ko

KAUNAS. — Einant kovo 
23 d. sutarties tarp Lietuvos 
ir Vokietijos dėl Klaipėdos kra
što perleidimo 2 str. abi šalys, 
kiek tai reikalinga, tūrėjo pa
skirti komisarus, kurie įvyk
dytų perdavimą tų žinybų, ku
rios nepriklauso Klaipėdos kra
što autonominėms įstaigoms. Iš 
Lietuvos pusės komisaru pa
skirtas dir. J. Norkaitis, iš Vo
kietijos pusės buv. Direktori
jos pirmininkas V. Bertuleitis. 
Dir. Norkailis į Klaipėdą iš
vyko šiandien 16 vai. ir bus 
Klaipėdoje šiandien apie 20 
vai. Dir. Norkaitis apsistos buv. 
Gubernaturoje.

Atskiros žinybos bus perduo
damos šia tvarka. Tų įstaigų 
viršininkai arba žinybų įgalio
tiniai sueis į kontaktą su Vo
kietijos atitinkamų žinybų at
stovais. Jei musų ir Vokietijos 
atitinkamų žinybų pareigūnai 
negalės susitarti, tada klausi
mą spręs komisarai.

Žvejai statysis žuvies 
miltų fabrikų?

kainais tiktai praėjus daugeliui

Bet komunistiški fanatikai ą- 
pje lai nepagalvoja. Nežiurjųl 
apie kokį plausimą eina kalbą, 
jeigu tas klausimas kokių nors 
budu liečia sovietų valdžią, tąi 
jie ima už gryną pinigą visa, 
ką pasako apie save tos val
džios atstovai arba ką gero apie 
ją pasako kiti. Taip yra, ir pa
baigta! Visa, kas tam priešingą, 
yra “melas” ir “šmeižtas”!

Kuomet paskui iškyla aikštėn 
nauji faktai, tai komunistai su 
savo aklai patikėtomis “lieso- 
piįs” ąLidūrių Žiopfejp pūdely
je. Ir dėlto, Kud jų ąklumas bų- 
pa parodytas, tai jie pyksta ir 
Kojiojasi.

Kai dėl čekolsovakijos trage
dijos, tai pačių komunistų prie

..   ?■ . 1'■"* .**"?*'.*■ *.'* 8 ....... .■ 
ro. Jeigu kiekvieną kartą, kai vyras gauna darbą, jo žmo
na turėtų savo darbą mesti, tai ką juodu darytų, kuomet 
paskui paliktų be uždarbio jos vyrąs?

Pagaliau vienoje Europos val
stybėje, tai yra Lietuvoje, su
kiužo diktatūra.

1926 metais gruodžio mėn. 17 
dieną n okšos kariai, kurių 
beveik/nei vienas nebuvo vidu

 

rinį p^luą mokslą išėjęs, karo 

 

meto 1 visokiomis lengvatomis 
besinaudodami iškilę į gyveni
mo paviršių, įvykdė perversmą 
ir teisėtą tuolaikinę demokra
tinę vyriausybę pašalino. Dau
giau kaip dvylika melų Lietu
va buvo veik diktatoriškai val
doma. Ją valdė saujelė žmonių, 
susibūrusių į tautininkų sąjun
gą. Valdė be jokios platesnės 
visuomeniškos kontrolės, vi
daus gyveniipo nustelbdami bei 
kokį platesnį visuomeninį gy
venimą ir šlifuodami žmones, 
migdydami jų politinę sąmonę, 
tautinį budrumą ir valstybinį 
atsparumą.

Ir štai dabar vėl kariai, bet 
kariai jau išprusinti, aukštus 
mokslus įgiję, didelio patriotiz-lniai tautininkų buvo ištremtas 
nio pasišovę, įvarė tai diktatū
rai giliai kylį. Tų karių spiria
mi tautininkų vadai turėjo pa
siduoti ir sudarė koalicinę vy
riausybę, taip vadinamą vienin
go darbo ministrų tarybą.

Garbė Lietuvos kariams, ku
rie Lietuvos valstybei gręsiantj 
iš visų pusių pavojams pašau
kė Lietuvos gyvenimu vairuoti 
ir kitų Lietuvos politinių par

tijų žymesnius atstovus!
Naują ministrų tarybą be ka

rių sudaro krikščionių demo
kratų, liaudininkų ir tautinin
kų srovių atsakingi politikai.

Tegu tasai ministrų kabine
tas sudarytas neįprastu parla
mentariniu keliu, tegu pasilie
ka ir toliau veikti pusiau dik
tatūrinės institucijos, tariamojo 
seimo pavidale ir esamos kons
titucijos su jai pritaikintais į- 
statymais, bet pačiai diktatūrai 
jau pagrindinai sukirstas skau
dus smūgis.

Tegu į tą ministrų tarybą ki
lų srovių žmonės įėjo tik per
sonaliai, jokių reikalavimų ne- 
pareiškę, gyvenimas viską iš-

Dr. Leoną:;

iš Kauno už savo politinį vei- ’<l

demokratų publicistas, jų ideo
logas, vienas iš geresnių jų po 
litikų.

Žemes Ūkio ministras, žy
mus liaudininkų veikėjas, dau
gelio ūkiškų veikalų ir straips
nių autorius, Žemės Ūkio Aka
demijos profesorius agronomas 
Dr. Jurgis Krikščiūnas, kuris 
buvo žemės ūkio ministru ii’ 
1926 metais.

Teisingumo ministras prof. 
Dr. Antanas Tamošaitis, vienas 
iš stambesnių liaudininkų vei
kėjų, geras teisės žinovas.

Ministrų pirmininko pava-

reikalų ministerijos atsakingas 
pareigūnas krikščionių denio

kas.
Užsienio reikalų ministru pa

siliko ligšiolinis ministras, jo 
kiai politinei srovei neprikiau-

vilkas užsienio politikos veika 
luose.

ŠVENTOJI. — Žvejai, gavę 
naujus, moderniškus, stiprius 
motorinius kutenus, be abejo 
sėkmingiau žvejoja ir daugiau 
žuvies sugauna. Su gera žuvi
mi sugaunama ir menkos ver
tės žuvies, kurios negalima su
naudoti. Į<ad tokia žuvis neitų 
niekais, artimoje ateity numa
toma Šventosios žvejų koope
ratyvas “Žuvėdra” pastatys 
Šventojoje fabriką žuvų mil
tams gaminti, žuyų miltai, ku
rie dabar įvežami iš užsienio, 
butų naudojami kiaulių ir viš- 
itų ūkiui.

srovių atstovų tame ministrų 
kabinete, bet lai darbo pradžia.

Štdi socialdemokratai į tą mi
nistrų tarybą nedavė savo atsto
vo. Tai suprantama ir pateisi 
narna, dėlko taip įvyksta. So
cialdemokratai personaliai ne
galėjo imtis bet kokios atsako
mybės, nes ji masės partija, gi
liai visuomeninė srovė ir savo 
atsakomybe, asmenine atsako
mybe nesiryžo eiti atstovauti 
savo srovę neveikiant partijai 
bet tai tik takto klausimas.

Socialdemokratai, kad ir to
kiam ministrų kabinetui nepri- 
ląria, bet jei kiltų klausimas 
dėl pasitikėjimo, jie prieš jį sa
vo rankos nepakeltų, geriausiu

Susisiekimo ministras inž. 
Kazys Germanas, dar jaunas 
vyras tautininkų srovūs, bet 
daugiau linkęs buvo į koalici-

Bus sūrių fabrikas
ŠĖTĄ.—Nepriklausomoj Lie

tuvoj Šėtos miestelis gerokąi 
išaugo. Dau^/piliečių gavo po 
0,5 ha ir dabar pasistatė savo 
namus. Veikia du dideli malū
nai ir dvi lentpjūvės. Dabar 
‘^Pienocentras” žada pastatyti 
dįdęlį sūrių fabriką. Tuo ypač 
patenkinti Šėtos apylinkės ūki
ninkai.

nopia, jei toksai balsavimas ga
lėtų būti parlamente — seime, 
bet dabar tariamasai seimas tik 
tautininkų sudarytas, kuris kai
po toks visai bereikšmis ii’ kra
šte jokio pasitikėjimo neturi.

Kadangi karių dėka tasai mi
nistrų kabinetas gimė, tai visai 
suprantama dėlko jame net ke
turi kariai — generolai, visi už
sieniuose baigę aukštus moks
lus ir turį savųjų tarpe tikrą 
pasitikėjimą ir autoritetą.

Pryšakyje naujos vyriausybės 
atsistojo brigados generolas Jo
nas Černius, dar jaunas vyras, 
vos keturiasdešimties metų, bet 
jau turįs gerą tarnybinį stažą 
ir užsieniuose baigęs atitinka
mus savo karjerai mokslus.

Krašto apsaugos ministras, 
brigados generolas Kazys Mus
teikis, taip pat aukštus mokslus 
baigęs ir karių tarpe populia
rus vyras. Vidaus reikalų mi-

vo tarnybinę padėtį neskaityti, 
kad jie kuriai nors politinei sro
vei priklauso, tai iš tos faktinoi; D 
padėties išeinant tektų skaityti, 
kad šiame ministrų kabinete y- 
ra tik vienas tautininkas ir tai 
“nesusiklausęs” tautininkas — 
tai ministras inžinierius K. Ger
manas.

Aišku, visi tie generolai mi
nistrai daugiau simpatizavo tau
tininkams, bet jų dalis turėjo 
daug simpatijų krikščionims 
demokratams.

Neabejotinai politiniai šiuo 
kabinetu vadovaus krikščionys 
demokratai. Jų garbei tenka pa
sakyti, kad jie sutiko lik su to
mis sąlygomis įeiti į ministrų 5

liaudininkai.
Jei krikščionys demokratai 

davė geriausius savo politikus, 
užgrudintus savo ideologijoje 
vyrus, tai liaudininkai davė ne 
tiek politikus, kiek akademikus, 
ūkiškojo gyvenimo ir teisės ži
novus. Be to, liaudininkų at
stovai priklauso liaudininkų de
šiniau! sparnui, ne tiek politi
kai, kiek praktikai. Juodu jau 
iš seno daug kur ūkiškame ar 
mokslo gyvenime bendradar-

ne padėtimi visi šio ministrų 
kabineto vyrai ūkininkų sūnus, 
gyvai surišti su ukininkija.

Intelektualiai visi jie jKijgę 
aukštus mokslus ir kiekvienas 
iš jų gyvai dalyvavo savo mok
slų srities specialioje spaudoje.

(Bus Daugiau)
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“NAUJIENŲ" J UB MSKONTESTAS
<

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00

J. A. SINKUS

2 3

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
Tel. Comm. 2073
Turi 49720 balsų

AL. 
AMBROZEVIČIUS

3

KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BAJLSŲ SKAIČIAI

10

P. GALSKIS

2640 N. St. Louis

Avė., Chicago, III.

6 8

M. DUNDULIENĖ
EDVVARD JUSASMRS. K. MANKUS

4027 S. Maplewood

Avė., Chicago, III.

F. BULAWJ. MAČIULIS ASCILLA

1033 W. 103 St.
Chicago, III.

615 Cortland St 
Hart, Mich.

M W. 24th st. 
Chicago, III.

LAIPSNIS TRECIAS
KEIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

LAIPSNIS ANTRAS
keikia 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

E.

J- ŽUKAS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

JOE WOSKI
1633 W. Jackson 

Blvd-, 
Tel.

Chicago, UI. 
Haymarket 
5890
9250 balsų

1739 S. Halsted St 
Chicago, III.

Turi 8036 balsų

14
Turi

13

Turi 7875 balsų

15

9Q6 Prescott St-, 
Waukegan, III.

Turi 6756 takų Turi

16

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.
Turi 5050 balsų

ST. MOCKUS

N- Kostner1943

1224 Harriėk Avė. Avė

Racine, Wi$.

VILIENĖ
Bell Avė.

C. K. BRAZE 
7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi 4500 bakų

1108 ElizabethAv.
Grand Rapids, 

Mich.

ONA 
1646 N.

Chicago, III.
Turi 4800 balsų

įį'h ii nj. x1 ji u .u įimu

5

M. KULESUS

A. KAZAITIS
2122 W. 24 St. 

Chicago, III.
Turi 5100 balsų

Turi 4275 balsų

13

Melrose Park, Jll.

FRANCES 
DAUGINT

359 Jefferson 
Aurora, III.

Turi 2600 balsų

14

m, seštokąs

15

323 N. 35th Avė.

S. NAUDŽIUS

J. MAKSVITIS

Calumet City, III.

S. NARKIS
4353 S. Talman Av. 

Chicago, III.
Turi 37376 balsų

ONA DAVGIN
6108 S. State St., 

Chicago, III.
Tel. Englewood 6530
Turi 28656 balsų

NORGAILIĘNĖ
2914 W. 45th St, 

Chicago, III.
Tel. Lafayette $647
Turi 25997 balsų

A. NARBUTAS

2

Mrs. V. FAIZA

1250 N. Spaulding 
Avė., Chicago,UI.
Tel. Spauld. 9207

3

Turi 23323 balsų Turi jL15H balsų

ART.
3950 

Avė.,
Turi

STANIONIS
W. Gladys 

Chicago, III. 
11200 balsų Turi 10400 balsų

Turi 4000 balsų Turi

16

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA

.806 W. 31st St.
Chicago, 1.11.

Turi 6100 balsų

11 12

PETRONĖLĖ

ŽUKAS

Chicago, III.

6736 takų. Turi 6572 balsų

A. L. SKIRMONT 
15723 LaThropAv. 
Tel. Spauld. 9207 

Harvey, III.
Turi 6050 balsų

JOS-
1833

Avė.,
Turi

Evergreen 
Chicago, III.
5950 balsų

V. BUDVIDIS
4094—9th St.
Ecorse, Mich. 

Tel. Vinewood 
1—0789

Turi 5890 balsų Turi 5.8Q0 bakų
Turi 5140 balsų

17 18 19 20

NON PRADUS

4000 balsų

17

2230 Alpine St., J, SHOLTEMAN
Grand Rapids, Mich 3237 W- ke Chicago, Jll.

21 22 24

ALBIN SMALELIS

Chicago,III.

6 8

ALBER1 
UŽDRAVAITIS

12109

BULOTH,

527 S. -4th St., East
St. Louis, III. 1519 W. Lombard 

St., Baltimore, Md.

T. MATULIAUS-
KIENĖ

A. FRENZELIS
86 Bellwood Avė. 
Toronto, Canada.
Turi 3975 balsų

4031 S. Talman
AVe., Chicago, III.
Turi 3670 balsų

Ę. BARNIŠKIS 
9^24 Burnside Av. 

Chicago, III. 
Turi 3600 bakų

J. NQVO- 
GRODSKAS

386 Manitoba Av.. 
Winnipeg, Man-, 

Canada.
Turi 3380 balsų

A. LIDŽIUS
3727 Deodor St. 

Indiana Harbor.Ind.
Turi 3000 balsų Turi 2645 balsų

18

jos. AUGAITIS

1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.

19

A.

20

Turi 3275 balsų

232221

N, TRUMPICRAS

773 Bisspj) Avė 
Akr.op, Ohįp

J. ŽICKUS

3432 S. Morgan St 
Chicago, III.

24

F. SWEETRA 
135 Newberry St. 
Lawrence, Mass.
Turi 1500 bakų

J. ALIKONIS
324 S. Sacramentp 
Blvd., Chicago, III.

Turi 1400 balsų

24
PAKARKLIS

St. John Avė., 
Norwood. Mass- 
Turi 1275 bakų

TIŠKEVIČIUS 
27 Norwood avė. 
Brooklyn, N. Y. 
Turi 1000 balsųSt- Turi 1500 balsų Turi balsų 650Tyri 160Q balsųTuri 2475 balsų Turi 2275 balsųTuri 2500 balsų

TT

32 3631 353026" 27 2825

J. SEKYSZ. GAPŠISF. RUŠINSKAS

Roadney, Ont. Wilkes Barre, Pa.Wilkes Barre, Pa.
CANADA

balsųTuri 560
Turi 500 balsųTuri 500 balsų

Turi balsų 500

4405 Valley View 
Av., Baltijnore,Md

J. JURKSAITIS
308 E. Mąrket St.

ŽUKAUSKAS
42 Keith St. 

Lee Park,

9,04 Broąd St. 
Hartford, Conn.

ŠEŠKAUSKAS 
GEO.

Tyri bakų 2200 
r ■t ?v u*'

29 3433

________________ ___________

J. MARTINAITIS

Route 
t Soil,

1, 
Mich.

SUGPINIS
212 E. Clark St.
W. Frankfort

Turi bakų J

Box 
E. MiJUnorfęet, 

Maine.
Turi bakų 300 W bąlsų 275 Turi balsų 150
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Lietuviškų Tautiškų Kapinių lotų savininkų su draugijų atstovų 
visuotinas susirinkimas įvyks sekmadienį, balandžio 23 d. 
Lietuvių Auditorijos svetainėje 3133 S. Halsted St. ant pir
mų lubų, 1 vai. p.p. Jūsų atsilankymas būtinai reikalingas.

Kviečia Kapinių trustisai 
žagariečių Klubo mėnesinis susirinkimas įvyks balandžio 23 d. 

Hollywood svetainėj, 2417 W. 43rd St. 1 vai. po pietų. Ma
lonėkite atsilankyti ir atsiveskite naujų marių.

J. Keturakis, rašl. 
Englewood Lietuvių Demokratų Klubo mėnesinis susirinkimas 

įvyks penktadienį, balandžio 21 d., 7:30 vai. vak., 352 W. 
63rd St. Bus labai svarbus dalykai svarstomi. Prašau skait
lingai atsilankyti ir naujų narių atsivesti. Korespondentas

-------“P AREN GIM AI™
m ■ .....  i— ....................................................... . ........................................................

L. K. M. charas perstoto “Student Prince” nedėlioję, balandžio 
23 d. Sokolų svetainėje. Pradžia 3 vai. po pietų. Po pro
gramos — šokiai.

Lietuvių Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of A. rengia pavasarini 
balių šeštadienį, balandžio 22 d. Amalgamated Center, Dep- 
so kambary, 333 S. Ashland Blvd. 8 vai. vak. Bus gera or
kestrą. Visi kriaučiai ir kriaučių draugai esate kviečiami 
atsilankyti į pavasarinį balių. —Komisija

21 Wardo L. A. P. Sąjungos balius įvyks šeštadienį, bal. 22 d.
7:30 v. vak. p. Petrausko svet. 1750 So. Union Avė. Dova
nos — žaismės — muzika. įžanga lik 10c. asmeniui.

Kviečia valdyba J. Kuzmickas 
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių Draugijos vakaras su programų 

įvyks šeštadienį, balandžio 22 d. Hollyvvood svet., 2417 W. 
43rd St. Pradžia 7 vai. vak. Kviečia visus lietuvius atsilan
kyti, nes bus trumpas ir gražus programas —Rengimo kom.

Diena Iš Dienos
Susižiedavo
S. Kalainiutė su
L. Zarumba

Prieš Velykas Liudo ir Ma
rijos Kolainių namuose, 3206 
So. Halsted S t., įvyko šeimy
niška sueiga, kurioje jų duktė 
Miss Stella susižiedavo su jau
nuoliu L. Zarumba, 3001 So. 
Union Avė.

Pp. Kalainiai yra žinomi 
tarp chicagiečių, kaipo pavyz
dingi lietuviai. Jie dalyvauja 
visuomeniškose sueigose ir pri
taria ‘‘Naujienoms”.

Pp. Zarumbai turi nuosavy
bę prie 30lh St. ir Union. Jų 
šeimyna bridgeportiečiams yra 
žinoma per eilę metų.

Jaunuoliai Miss Stella ir Mr. 
Louis Zarumba numatę susi
tuokti sekančių vasarų.

J. A. S.

Reikalauja
Perskirų

Helen Berejka nuo Joseph 
C. Berejka

Mary Stanos nuo John Sta- 
nos

Joseph Tamašauskas nuo 
Mary Tamašauskas

Anthony Savickas nuo Ca- 
therine Savickas

Didvyriškas Šuo
Vakar anksti rytų, namiš

kiams tebemiegant, ties 6241 
Harper avenue kilo gaisras. Jų 
šuo pabudo, pradėjo smarkia' 
loti ir visus namiškius sukėlė 
Jie išsigelbėjo.

Kai ugniagesiai gaisrų užge 
sino, tai namiškiai rado šunies 
kūnų viduj. Kitus išgelbėjo, bei 
pats nepaspėjo išbėgti.

FRANK MICKAS
Siuvėjas

Naujus Rubus Siuva—Valo—Pro- 
sina ir Pasiutus Parduoda -

4146 ARCHER AVENUE
Phone Lafayette 9832

Tel. Victory 4965. |
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAL 35 metai bizny, turi Į 
pilną apdraudą už darbus Leng J 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND i 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St. j

KRESNI VALGIAI
ŽEMESNE KAINA KADA PERKI

M I D W E S T STORES
Išpardavimas Penkt. ir šeštad., Balandžio 21 ir 22 

------------------  ------------------------  
WILSON’S “Laurel-Leaf” ar ARMOUR’S “Star”

Taukai X 71/2c
“MIDWEST” |

SRIUBOS “ųviųr reg. ken. 5C | 
“VAL-VITA” California
RYČIAI Dicl. 2V> ken. g už ggę H
Spaghetti ar Macaroni
FOULDS’ sv. pak. g už 19c g
“MIDWEST” Deluxe Kava sv. ken. 25c
“MILNUT” So Rich It Whips ~ 3 aukš. ken. 170 | 

“COMET” Baltagalviai Ryžiai did. pak. 2 už 190
Rudu Lebeliu 
“SALADA” Juoda Arbata maž 9c 14 sv. pak. 17c
“ROSEDALE” Queen Olives, Mason Jar 35c
“FRENCH’S” Muštarda. Dykai šaukštas. džaras 90 
“LIBBY’S” Tamales No. 1 ken. 100

sv. pak. 15c ------- — 
sv. 21c 
sv. 29c

“DAVIES” Slab Lašiniai sv. 28c
“SUNKIST” Navel
GRANDŽIAI Kalifor. 252 dydžio tuz. |5c
TOMATAI Skirtini 2 sv. 25c
KALIFORNIJJOS MORKAI 3~šaūjos 13c

“ROYAL LEMON” Valyklis 3 ken. 140 |
“MAGIC WASHER” Muilo Milteliai did. pak. 1914c I

“PALMOLIVE” Muilas * 4 už 23c R
“PRIDE” VVashing Powder did. pak. 10c
“AMERICAN FAMILY” Muilas 4 už 21c
“AMERICAN FAMILY” Flakes 2 maž. 17c did. pak. 20c 
Naujas ir Geresnis Baltintojas Pilna Kvorta
“FLEECY WHITE” Nėra Butelio Depozito 14c |

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

PIRK NUO IbjipVVESTĮ NES PIGlAu

MJD.WEST^STBRES

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Edwin C. Sturm, 46, su Ber- 

nice Skirmont, 43
Walter Wudzke, 19, su Eve- 

’yn Nowicke, 22
Albert L. Gike, 29, su Ethel

Petersen, 28
John Vasel, 24, su Jean Wro- 

bel, 21
Henry Lutkus, 27, su Grace 

Novak, 23
John C. Valentą, 21, su Mary

B. Kukevec, 19
Robert F. Janus, 24, su Sib- 

ril M. Gaul, 22

“SUNSHINE” Krispy Crackers 
“EUYING BRAND” Mince Ham 
“DAISY” Brand Suris

ŽEMAIČIŲ ORKESTRASBAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

įdomių ir Nuolatinių

KABIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— ___ „ ~ ~ —7 IKI 8 VAL. VAK
• ŠEŠTADIENI- W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK
• SEKMADIENI— \ —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

Gavo
Perskiras

Jack Krusinski nuo Helen 
Krusinski

Morton P. Balch nuo Emily 
Balch

Padėka Nuo
Šaltimiero
Grupės

Jo Vakaras Sutraukė Daug
Publikos

Pasikeitimas 
valgomų daiktų 
prekyboje

Gyvenome skubaus gyveni
mo pasikeitimų amžiuje. Ta
tai ypatingai pastebiame valgo
mų daiktų prekyboje. Kas bu
vo prieš penkiolika ar dvide
šimts metų, šiandien blanksta 
ir liekasi praeities būtybe.

Pirmiausia labai pasikeitė 
kainos. Anais laikais tos pre
kės, kurios daug kam atrodė 
prabanga, šiandien jie gali pa
sidžiaugti, kad visai įmanomai 
gali pirkti. Paskui didelis pasi
rinkimas. Vietoj to, kad krau
tuvėje turėti apie šimtas daly
kų, kaip anais laikais, šiandien 
turima virš aštuonių. Modernos 
krautuvės įrengimas patogesnis 
ir sanitariškesnis. Prekes sude
damos taip, kad butų visai 
lengvai pasiekiamos, o sanita
rinis būdas ir šaldytuvai užtik
rina valgių švarumų.

Na, ar yra kas panašaus bu
vę anais laikais? Vienok, anų 
laikų krautuvininkas turėjo ir 
savo gerų pusių, kas pirkėjus 
prie savęs trauke. Tai draugiš
kumo dvasia. Pirkėjas žinojo, 
kad jis yra laukiamas ir kad 
jo rėmimas branginamas. Tad 
ir Midwest Stores, nors ir mo
dernos krautuvės pasilaikė anas 
gerąsias ypatybes. Kiekviena 
Midwest krautuvė priklauso at
skiram savininkui, jis vietos 
gyventojas ir geras kaimynas 
įpylinkės žmonėms — jo rėmė
jams. Jo rūpestis yra patarnau
ti savd pirkėjams galimai ge
riausiu Hudu ir būti naudingu 
visai apylinkei.

Taigi, šeimininkės pirkdamos 
prekes Midwest Stores turi vi
sapusę naudų. Didelis prekių 
pasirinkimas verte veria akis, 
šviežus maistas alkį kelia, na
šus patarnavimas ir žemos kai
nos. Visa tatai galima tik tada, 
kada krautuvė turi savo sandė
lius ir prekes perka tiesiog iš 
gamintojų bei dirbtuvių, šian
dien Naujienose telpa didelis 
skelbimas, verta jį persižiūrėti 
ir po to nueiti į artimiausių 
Midwest Stores krautuvę per
sitikrinti. (Skelb.)

Pereito Sekmadienio šalti
miero šurum-Burūm Progra
mas Ashland Blvd. Auditorijoj, 
sutraukė apie 4,000 lietuvių, 
ne tik iš Chicagos, bet ir iš 
Pittsburgho—apie 35; Wauke- 
gano—suvirš 50; Kenosįios— 
35; Melrose Parko—25; ir iš 
kitų miestų po mažiau. Daly
vių tarpe matėsi lietuvių iš vi
sų Chicagos lietuviškų koloni
jų.

Prieš ketvirtų i valanda jau 
žmonės pradėjo rinktis į sve
tainę, o prieš 6 valandų sve
tainė jau buvo pilna. Lygiai 
šeštų valandų uždanga pasikė
lė ir programas prasidėjo su 
daina: “Kas Nedėlios Vakarė
lį”.

Programas buvo gyvas ir 
įdomus ištisai. Buvo pilnas gra
žios muzikos, smagių dainų, ir 
šokių, ir daug juokų. Visi pro- 
gramo dalyviai atliko savo ro
les kuogeriausia. 

ii . ' f

Šio vakaro pųpisekimas pri
duoda daug noro Povilui šal- ui * * * ■
timierui ir jo štabui ir toliau 
darbuotis ir veikti lietuvių ge
rovei, lietuviškumo palaikymu, 
ir lietuvių didesniam pripažini
mui.

Šiuomi visi šaltimiero štabo 
veikėjai ir dalyviai nuoširdžiai 
dėkoja biznieriams, rėmėjams 
ir klausytojams už suteiktų pa
ramų, kuri padarė Šaltimiero 
antrąjį “šurum-Burum” paren
gimų taip pasekmingu.

Mikas (Skl.)

ŠOKIAI
Rengia 19 Wardo Reguliarių 
Lietuvių Demokratų Kliubas ir 

ŠLA 178 Kuopa

ŠEŠTADIENĮ 
BALANDŽIO 22 d.

Durys Atsidarys 6:00 v. p. p.

MITCHELL’S SALĖJE 
3001 West lllth Street

Mount Greenwood, Chicago, III.
Įžanga 25c 

Įžangos Dovana

Sophie

Barčus

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

- W. G. E. S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

iki 9:15 v-
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

(Gimtadienis ir Varduvės)
Šeštadienį ir Sekmadienį, Baland. 22-23, 1939

1406 E. 55 Street
Tel. HYDE P ARK 10336 PRADŽIA 7 vai. vak.
Bus gardžių užkandžių, Gera muzika ir visokie pasilinksminimai.
Viskas Veltui. Prašome visus atsilankyti ir linksmai laiką praleisti.

X GEORGE D. NORKUS

COOK COUNTY 
PASIŪLO

I

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI 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
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

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

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

Perkant toną ar daugiau .......... **

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Darykite Šitaip-Prašau
-investmentas mažas

Jus, kurie dar neturėjo
te progos pasidžiaugti 
skoniu tobulai maišyto 
alaus, alum, kuris skel-

MONARCH ALUS
Palygingite Monarch su 
bet kokiu kitu alum — 
importuotu ar vietiniu. 
Mes žinome savo didįjį 
darbą pristatyti pirmąjį 
keisą į jūsų namus—po 
to ir jus pripažinsite pa
garsėjusio puikaus a- 
laus skonį ir kokybę.

Tobulai išsendintas, 
tobulai maišytas pripa
žintų išsidirbusiu aluda-

biamas iš seniai koky
bės pagerinimu, ragina
me jus dabar jį paban
dyti. X

rių, vartojant tiktai au
kščiausios kokybės, ko
kios tik begalima gauti 
salyklą ir apynius.

Kreipkitės į artimiau
si dylerį ir pabandykite 
vieną keisą dabar, arba 
pašaukite bravorą tie
sioginiai. CANal 6500.

MONARCH ALUS 
PARDUODAMAS

—Pusgalioniais
Kvortomis
—ir 12 uncijų stiklinėmis^

Tel. YARDS 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 KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $13.50 

už ................. ............
GYDYMAS

LIGONINĖJE
AUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena
diena Ligoninėje----- $ 15.00

*50-oo

REUMATIZMAS *9.00
Greitai Palengvinama .... " 

VISAS LIGAS GYDOMA H AĖ 
kzaminaciią įskait. vaistus
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lavvndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd Si 
Tel. ENG. 5883-584$



Penktai, balandžio 21, 1939 NAŪJIĘW, Chleago, UI.

Naujienų Kontesto Eiga tik kuris nors 
tąjį, aš tuojau 
ti į penktąjį, 
dar labai toli.

pasieks ketvir- 
stengsiuos kop- 

nes tas Buickas
Mano Rėmėjai — 
Jūsų Draugai, 
Geri Naujieniečiai

Pavyzdinga šeimyna

šios savaites skyriuje nors Tas pats ir su Pittsburglm, 
balsų skaitlius žymiai paaugęs, IPhiladelphia ir dar keletą ko- 
bet kopečiuose mažai pasikeiti- lonijų. Žinau, kad ten randasi
mų įvyko. Antrame laipsnyje 
p-ia Dovginienė pralenkė p-ią 
Norgailienę ir taikosi pralenkti 
jau ir S. Narkį. Iš Non Gradus 
skyriaus A. Kazaitis persikėlė 
į pirmą laipsnį ir pataikė į nu
merį 13. Manau, tai patėmijęs 
pasistengs pasistumti aukštyn, 
nes, kiek žinau, turi gerų pror 
spetkų.

Labai gaila, kad Clevelando 
draugai iki šiolei dar visai ne
pasirodė, rodos, turėdami 
“Naujienose” kartą savaitėje 
savo skyrių, turėtų neatsilikti 
nė su prenumeratomis. Ten yra 
plati dirva visiems laikraš
čiams, tik reikia darbštaus 
kontestanto.

gana daug veiklių musų drau
gų, bet gaila, kad jie nesuran
da nė kiek liuoso laiko pasi
darbuoti šiame jubiliejiniame 
Naujienų konteste.

Visiems, kurie praeitą savai
tę man nuoširdžiai palinkėjo 
laimėti Buicką ir davė progos 
užprenumeruoti Naujienas ar
ba gauti pagarsinimų, 
ačiū. —John A. Sinkus.

Mano Talka

labai

Paul Wilkas, 4201 S. Maple- 
wood Avė., sėkmingai varo ta- 
verno biznį. Gražiai sugyvena 
su savo mylima žmona Bernice 
ir augina gražų sūnų Raymon-

WEST SIDE MEMORIAL WORKS 
1965 Ogden Avė. Phone Seeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie

niais iki 6 v. p. p. Susitarimo 
reikalu šaukti

SVERRE GRONWOLD
Phone SPAulding 6149
• Mes patys išdirbėjai

Artistic Memorials Monuments— 
Headstones—Mausoleums—Statuary

Draugai, aš pradžioje kon
testo minėjau, kad šiais Nau
jienų jubiliejiniais metais mes 
pasiryžę su jūsų pagalba visur 
padvigubinti “Naujienų” šei
mynos skaitlių, bet ne visų ko- 
lonijų draugai iki šio laiko į 
tai atsiliepė. Butų mums labai 
malonu, kad neužilgo musų 
skaitlius kontestantų, taip ir 
skaitliai balsų žymiai pakiltų. 
Laukiu iš Clevelando, Detroi
to, Philadelphijos, Pittsburgho, 
Ncw Yorko, Brooklyno ir Bal- 
timorės. .....

Draugiškai,
T. Rypkevičia, 

Kontesto Vedėjas.

John A. Sinkaus 
Pasekmės

Antanais Vilkas, 3659 South 
Hoyne avė., yra tikras brolis 
Paul Wilko. Antanas irgi užlai
ko aludę viršminėtu antrašu. 
Kaip Antanas, taip ir jo žmo
na Margarel yra malonaus 
do žmonės. Augina sūnų 
chard ir dukterį Ireną. 

B B B
Augusi Saldukas, 4038 

cher avė., turi Real Estate
nį. Apart to, Saldukas repre
zentuoją visas geriausias ap- 
draudos kompanijas. žodžiu 
sakant, jis patarnauja visame 
kame, kas tik liečia jo biznio 
šaką. Nepamirškite savo seną 
draugą ir gerą naujienietį Au-

bu-
Rir

Ar- 
biz-

B »

MADOS
Ir vėl savaitė “Naujienų” ju

biliejinio kontesto prabėgo. 
Man smagu yra, kad vis neišsi-

Vyresnioji duktė Emilija per
nai ištekėjo už inteligentiško ir 
pažangaus lietuvio *J. Paleliuno. 
Jaunesnioji Jennie baigusi auk
štesniąją mokyklą gavo darbą 
urmo sandėlyje (wholesale) 
kaip užsakymų raštininkė. Sū
nūs Alfonsas praeitų metų ru
denį išvyko į Europą (Angli
ją) studijuoti medicinos moks
lą. Turint omenyje Alfonso 
energingumą, norisi tikėti, kad 
už kelių metų sunkių studijų 
sugrįš su daktaro diplomu. Pa
ti jauniausioji Salomėja moko-

CLASSIFIED ADS
PERSONAL 

Asmenų Ieško
TURTINGA NAŠLĖ be šeimynos 

paieško vaikino apsivedimui, nese- 
nesnio kaip 45 metų. Turi turėti 
išdirbtą biznį arba savo namą ir 
kad butų negirtuoklis ir ne divor- 
suotas. Mano namas randasi Brid
geporto apylinkėj. Rašykit Box 
974, 1739 So. Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE

PARDAVIMUI NAMAS, biznia
vas. Kaina $3000.00.

7252 So. Claremont Avenue.

baigia mano gerieji rėmėjai. 
Ačiū jų paramai padauginau 
balsų skaičių.

šią savaitę tikiuosi sulaukti 
bent vieną-kitą draugą kontes- 
tantą ketvirtajam laipsnyj, nes 
man nuobodu vienam. Bet kaip

No. 4970—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

JONAS KLEMAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 18 d., 9:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 42 metų 
amž., gimęs Onkalnų kaime, 
Raseinių apskr., Jurbarko 
valsčiuj.
i, Amerikqj išgyveno 20 metų 

Paliko dideliame nubudime 
tris pusseseris: Poloniją, Kot- 
riną ir Veroniką; švogerį Ro
ką Petrušaitį, krikšto sūnų 
Juozapą Petrušį, pusbrolį Jo
ną Paulaitis ir daug pažįsta
mų ir draugų. Lietuvoj pali
ko brolį Roką ir jo šeimą, 
du pusbrolius: Juozapą ir Jo
ną.

Kūnas pašarvotas Zimmer- 
mann’s koplyčioj, 9108 S. Cot- 
tage Grove Avė. Laidotuvės 
įvyks subatoj, balandžio 22 
d., 10:00 vai. ryto iš kopi, bus 
nulydėtas į Liet. Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Jono Klemo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Giminės ir Draugai.

Laid. Dir. F. A. Zimmer- 
mann, Tel. Triangle 1221.

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

MOORE AND 
McELLIGOTT 

įsteigta 1887 m. 
Monuments, Mausoleums, Markers 
Musų kainos atsakančios. Pirm ne

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted SU Chicago, HL

Cfa idedn 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No.... ..........

Mieros ___________ _ per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Klastas far valstija)

Į| IR ri fl Gėlės Mylintiems 
B I K K fl Vestuvėms, Ban- 
U 11 U fu kietams, La i d o- 

tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

■ Siunčiam GėlesI Telegramų į
J V I |I\|O Visas Pasaulio■ taiaz'v DaHs

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
“‘THE HOME OF FINE FURNITURE’* SINCE 1904 

1748-50 West 47th St. Phone Yards 5069

Pp. Walteris Bockai, gyveną 
5937 S. La Šalie St., prenume
ravo “Naujienas” kaip dovaną 
pagerbimui 25 metų ženybinio 
gyvenimo savo švogeriui p. Do- 
minikui ir šlobiams^ gyvenan
tiems 11161 Trumbull avė., Mt. 
Greenwood. D. Globiai turėjo 
pokilį balandžio 15 d. pas p. 
W. Bockus, kurie daugiausiai 
ir pasidarbavo jų pagerbimui.

Taipgi ir p. Kotrina Bockus 
nenorėdama 
“prisiegai” patarė savo sesutei 
Marcelei Cliaser, 416 W. 60 PI., 
užrašyti. “Naujienas”. Nors p. 
Steve Chaser yra svetimtautis, 
bet savo žmonai nei žodžio ne
taręs užsimokėjo už metus. 
P-ia M. Chaser jau gerokai pa
mokinus savo vyrą kalbėli lie
tuviškai, o aš linkiu, kad p. S. 
Chaser ir skaityti išmoktų, nes 
‘'Naujienose” yra daug svarbių 
žinių.

nusileisti savo

Labai dėkoju mano Talkai, 
kad mane nepamiršote “Nau
jienų” konteste.

Ona Dovgin
6108 S. State St.
Englewood 6530.

» » B
Antanas Zcllon-Zalagėnas už

laiko taverną 7132 S. Racine 
avė. Balandžio 16 d. Tonys tu
rėjo gražią birthday party. Su
sirinko šimtai draugų ir pažįs
tamų ir baliavoj,o už Antano 
sveikatą., Tonįo žmona Stella 
pri gelbsti jam prie baro, o sur 
nūs Joseph ir duktė Anloinclte 
lanko mokyklą.-

Jusu kon tes tanias
Steponas Narkis, 

4353 S. Talman avė. 
Tol. Lafayette 3974.

Pastaruoju laiku praktikuojasi 
S t. Joseph ligoninėje. Jei šiedu 
jaunuoliai atsieks savo tikslą, 
tai bus pirmieji lietuviai pasie
kę aukštąjį mokslą. Tai puikus 
jaunuoliai, kurie neniekina sa
vo tėvų gražios kalbos, domisi 
lietuvių veikimu visose gyveni
mo srityse, visuomet inteligen
tiški, be “fanaberijos”, kad jie 
čia yra gimę arba daugiau 
mokslo turi už ateivius lietu
vius. Tai tokia Povilo Jauniš- 
kio šeimyninio gyvenimo pusė.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

MOTERIS PAIEŠKO DARBO 
prie namų ar prie biznio. Patyru
si. Gera gaspadinė. šaukite iki 10 
ryto ar po 6 vakare YARDS 2071. 
Klauskite Mae.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
Darbininku
PATYRUSI MERGINA namų ruo

šai, būti, $6.00. Lawndale 8419.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PAIEŠKAU PORTERIO 
verną. 6500 So. State St.

į ta-

FUKN1SHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

Veikimo pionierius

RENDON FORNIŠIUOTI kamba
riai. Vedusiai porai, gyventi bend
rai. Vienas vyras. Rašykite į Nau
jienas, 1739 So. Halsted St. 
977.

Box

5 KAMBARIŲ MEDINIS namas 
su 5 liotais, šalia miesto parduo
sime pigiai. Bizniavas namas Brid- 
geporte parsiduoda arba mainais.

STANKOWICZ and CO., 
6912 So. Western Avenue.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ freimi- 
nis 6 ir 6 kambarių. Kaina $1700. 
Mėnesinių pajamų $38.00. Kreiptis: 
pirmas aukštas, 558 West 44th St., 
Tel. Boulevard 7468.

MOKĖTA $16,000 — paaukuos už 
$9500.00. 2 flatis, plytinis prie 
8023 Peoria St., naujai dekoruota, 
gera transportacija. Savininkas ap
leidžia miestą.

NAMAI—FARMOS
Kas norite greitai parduoti arba 

išmainyti namus — farmas, — lo
tus, biznius. Taipgi kas norite 
pigiai pirkti namą arba farmą — 
gausite geriausį bargeną pas —

C. P. SUROMSKI,
6816 S. Western Av. Tel. Grovehill 
0306. Vėlai vakarais Prospect 0176.

ALEKSANDRAS PETRAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 19 d., 6:00 valandą 
vakaro, 1939 m., gimęs Rasei
nių apskr., Kelmės miestely.

Paliko dideliame nubudime 
brolį ir brolienę Dominiką ir 
Oną Petraičius, ir šeimyną, 2. 
pusbrolius: Vladislovą ir Be
nediktą Astrauskius, tetą Evą 
Mosneskienę, 2 dėdes: Antaną 
ir Rapolą Jakubauskus ir jų 
šeimynas, brolienę Barborą 
Grincevičienę ir šeimyną, dvi 
švogerkas Domicėlę Budrienę 
ir Magdusę Bartulienę ir jų 
šeimynas, 4 švogerius, Jurgį, 
Joną, Juozapą ir Stanislovą 
Petrauskus ir jų šeiynmas ir 

/ kitus gimines. Lietuvoj—sese
rį Elzbietą ir daug giminių.

Kūnas pašarvotas S. P. Ma
žeikos koplyčioj, 3319 Litua- 
nica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
balandžio 22 d., 1 vai. popiet.

Iš koplyčios bus nulydėtas 
į Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Aleksandro Pet
raičio giminės, draugai ir
pažįstami esat nuoširdžiai
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame, 
Brolis, Brolienės, Pusbroliai,

Teta, Dėdės, šogerkos, švo- 
geriai ir Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

Mano Nuotykiai
Šiuo kartu mane vienu laip

tu pakėlė aukštyn “N.” kopc- 
Jiose atsinaujindamas “Naujie
nas” visiems metams p. P. Jau
niškis, gyvenantis 351 Magnus 
avė.. AVinnipcg. P. Jauniškis 
sakytu antrašu užlaiko didelę 
“groserio ir bUčerio” krautuvę. 
P. Jauniškis vienas pirmų
jų ir stambiausias lietuvis 
krautuvininkas' tarpe Winni- 
pego lietuvių. Kadangi P. Jau
niškis plačiai yra žinomas ne 
tik tarpe Winnipego lietuvių, 
bet ir kaipo verslininkas ir vi
suomeninio gyveninio, dalyvis, 
todėl pravartu su jo asmens 
truinipais beografiniais bruožais 
susipažinti. Atvyko į šią šalį 
daugiau; kaip prieš, trisdešimts 
metų;. Kaip ir visi ateiviai, iš 
pradžių* sunkiai dirbo prie įvai
rių, darbų*.

Pasaulio ir vargų matęs, 
žmogus, būdamas darbštus ir 
taupus, šįek-’tiek susitaupęs ap^ 
si veda su Uršule Urbonaite (čia 
žinomo Alekso Urbono seserį-

• 4. ’

mi);. Turėdamas gerą ateities 
gyvenimui padėjėją, nutarė 
verstis prekyba, kuria verčiasi 
ir dabar. Sukūrė šeimą, susi
laukdamas trijų dukterų ir sū
naus. Šeimą ne tik auklėja, bet 
duoda ir mokslą.

Kaipo visuomeninio gyveni
mo dalyvis, P. J. yra daug dir
bęs praeityje, dar daugiau rė
męs kultūriniai visuomeninį 
išeivijos darbą. Jis yra vienas 
pirmųjų steigėjų Winnipego 
Liet. Pašaipiuos Darbininkų 
draugijos, kuriai per ilgus me
tus yra pirmininkavęs. P. Jau- 
niškio, K. Ginkaus, S. Paknio 
ir kitų senesnės kartos ateivių 
pastangomis draugija išsilaikė 
iki pokarinei lietuvių emigra
cijai. Atvykus jaunesnei emi
gracijai ir sąlygoms susidėjus 
pastaroji susijungė su naujai 
įsisteigusia Sūnų ir Dukterų 7 
kuopa, kuriai ir dabar priklau
so. Būdamas draugijos prieša
ky (turiu omenyje senesniuo
sius laikus), neturėdamas spe
cialaus mokslo, reikia pripažin
ti, kad arti išeivijoje pirmuo
sius 7 dirvonus buvo labai sun
ku. Suprantama, pirmosios va
gos nebuvo tobulos, turėjo klai
dų, siaurus tikslus, bet tada 
buvo daug kas veikiama visur 
ir ne taip kaip šių laikų pažan
ga reikalauja. Tai buvo prieš 
trisdešimts metų. Bet P. Jau- 
niškio, K. Ginkaus, S. Paknio 
ir kitų draugu veikla senesniais 
laikais yra įžanga į moderninį 
šių laikų organizacinį gyveni
mą. Kuriantis nepriklausomai 
Lietuvai P. Jauniškis yra daug 
ir čia prisidėjęs ir raginęs ki
tus. Anais nelaimingais šiau
rės, Lietuvos gyventojų palvi
nio metais drg. K. Beniušio ir 
P. Jauniškio pastangomis su
rinkta ir 
gų suma 
siems. I£. 
kis ir čia
kotojai, ypač pirmasai.

RENDON GRAŽUS KAMBARYS 
prie mažos šeimynos. 6504 S. Rock- 
well St. Antros lubos.

PARDAVIMUI nebrangiai 2 fla- 
tų freimas. Geros sąlygos. 5—5 
kambariai, uždari porčiai, furnasas 
pirmam, pečius antram, 2 karų ga
ražas, arti mokyklos, bažnyčios — 
puikus terminai. Madisor^—Craw- 
ford distriktas. Ne agentams. Tele- 
fonuoti Kedzie 6855.

pasiųsta stambi pini-

Beniušis ir P. Jauniš- 
pasirodė stambus

Remė skridimus

au-

PETRAS STANKUS'
Persiskyrė su šiuo, pasauliu Balandžio 20 dieną, 1:00 valan- 

j da popiet, 1939 m., sulaukęs pusės anyžiaus, gimęs Lietuvoje —» 
Degučių kaime, žemaičių Kalvarijos, parapijoj, Telšių apskrity.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko, dideliame nuliudjme 2 dukte

ris—Jeanette, jos vyrą Williams ir jų 
šeimyną ir Emmą, jos vyrą John Wilme- 
re, ir jų šeimyną, sūnų Zenoną, gimines

[ ir draugus. Lietuvoje paliko seserį Bar 
i borą ir jos šeimyną.

Priklausė prie Gatvekarių unijos, 
SLA. 125 kuopos ir Palaimintos Lietu
vos Draugystės, žemaičių Kliubo Brigh- 
ton Parke.

Kūnas pašarvotas randasi 4864 Arch
er Avenue. Telefonas LAFayette 9834, 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, balan
džio 24 dieną, 1:30 vai. popiet. Iš namų 
bus nulydėtas į Liet Tautiškas kapines.

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

Nuludę liekame:
Dukerys, Sūnūs, žentai ir kitos Giminės.

Laid. Direktorius J. Liulevičjus, Tel. Lafayette 3572.
1 ■ ■. ■ i

Laidotuvėmis rūpinasi Mrs. Sotera Chester.

P. Jauniškis rėmė pirmąjį 
Dariaus-Girėno skridimą per 
Atlantą. Organizuojant antrąjį 
Felikso Vaitkaus skridimą čia 
P. Jauniškis aktyviai veikė pir
mininkaudamas skridimo komi
tete, rinkdamas aukas, platin
damas skridimo ženklelius ir 
pats gausiai aukodamas. Dabar 
Winnipego lietuviams nutarus 
pirkti salę, P. Jauniškis pats 
pirmas salės komitetui paauko
jo $25.00. Yra ir daugiau gerų 
darbų padaręs. Nesigilinant į 
smulkmenas, čia suminėjau lik 
stambesnius 
darbus. Man, 
kon tęs tautui, 
gina tas, kad
pats pirmutinis ir 
“Naujienų” skaitytojas per 14 
ar 15 metų. Vadinasi, jis yra 
ir “Naujienų” spaudos platini
mo pionierius Winnipege. “Ne
klaidingais” laikais P. J. bu
vo neapkenčiamas neatsakingų 
žmonių už prenumeravimą ir 
skaitymą “Naujienų”. Nepaisy
damas jokių paniekos žodžių, 
šiandien jam linksma susilau
kus gražaus naujieniečių b,ure-

šio naujieniečio 
kaip “Naujienų” 
daugiausia džiu- 
P. Jauniškis yra 

nuolatinis

FURNITURE-FIXTURE FOR-SAJLE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
$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 gražus, 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.

PARDAVIMUI DIDELIS gesinis 
pečius su pritaisytu sąšlavų degin- 
tuvu. Nebrangiau Mrs. Connors, 
7728 So. Throop St., Radcliffe 0841.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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 
naujausios 

po 4 kam- 
viršui, ne-

Taipgi parduoda 
mūrinius namus, 
ir 2 kambariai 
po $4750.00. Yra gasas, elek- 

ištaisytos.

MAINYS TAVERNĄ, gerai 
nantį biznį į namą, morgičių 
pierius, gerus bondsus ar ūkį.

Phone YARDS 2194.

ei 
po

PARSIDUODA BUČERNĖ irgro- 
sernė. Turi būti parduota greitai— 
nežiūrint kokia kaina, nes aš einu 
į savo namą ir kitą biznį.

Box 976, 1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
aukso kasykla. 1932 West 63rd St

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
senrė ant Bridgeporto, išdirbtas 
biznis, kas netingėsite dirbti, pa
darysite pinigų. Del informacijų 
atsišaukite pas Mėsininką Joe tik
tai, vakarais. Tel. Grovehill 2766.

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.

PARDAVIMUI TAVERNAS, la
bai pigiai, Stakas, fikčeriai ir visi 
įtaisymai. Pil^a kaina $275.00 arba 
priimsiu partnerį. 2041 W. 63rd St.

. PARSIDUODA TAVERNAS už 
mažą kainą—nepraleiskite šios pro
gos. Kreipkitės skubiai. Savinin
kas, 6511 So. Kedzie Avenue.

lio Winnipegc.
Be “Naujienų” jis yra dar 

ilgametis ir “Keleivio” skaity
tojas. Atsiradus “mandriems” 
vyrams, dalinai ir seno am
žiaus, P. Jauniškis iš aktingo 
viešo veikimo kaip ir pasitrau
kė, bet rimtiems darbams vi
suomet pasiryžęs padėti. Ypač 
šiuo laiku priverstas daugiau 
kreipti a lydos į užlaikomą biz
nį. Lietuviai pirkimo reikalais, 
kam yra patogu, turėtų parem
ti P. Jauniškį, remiant lietu
vius. Jo antrašas yra 351 Mag
nus avė., Winnipeg. —J. N.

19x325 APARTMENTAI
6x2, metinių pajamų $10,000. $34,- 
000, pinigais $7,000. 12 apartmentų 
Logan Square, geros pajamos, tik
tai $13,500. $3500 pinigais reikalau
jama.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 
3943 W. Irving Park Keystone 8700

RETAS BARGENAS
ŽIŪRĖK kampinis: 12x4 kamba

rių apartmentai, garo šildymas, 
elektrikinis refrįgeratorius, rendos 
$5340, tiktai $5000 pinigais 
kaina $16,500.

NAUJAS geltonų plytų 
nis, 10 metų senumo, 4x4 
rių apartmentas, 2 karų 
garažas, tiktai $2,000 įmokėti, kai
na $9500.

KAMPINIS 19 apartmentų: 15x4; 
4x5, garo šildymas, rendos $7800, 
kaina $21,000, terminais.

Pereinamas kampas: Tile frontas, 
6 krautuvės 11 apartmentų, susi
rinkimams salė, rendos $8100. Kai
na $24,000. Daug kitokių. Pamaty
kite šiandien tą tikrą nekilnojamo 
turto pirkinį.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue
Tel. Spaulding 1500

10 N. Clark St. Dcarborn 1540

įmokėti,

kampi- 
kamba- 
plytinis

3635 N. RICHMOND $500 įmo
kėti — tiktai $2650 už 6 kambarių 

! namą. Dekoruotas. Savininkas vie
toj šeštadienį ir sekmadienį po pie
tų.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

120 AKRŲ ŪKIS, 80 akrų dir
bamos, geri pastatai. $2,000. Char
les Rukšėnas, White Cloud, Mich. 
R. No. 2.

PARDAVIMUI 160 AKRŲ ŪKIS. 
90 akrų dirbamos, 70 ganyklų, 11 
pastatų, nėra morgičių. Gali įsi- 
kraustyti rytoj. Bizniava vieta, di
delis vasarnamis. Kaina buvo $18,- 
000, šiandien $10,000 pinigais. Mo
kėk 6 ar 7 tūkstančius, kitus mor- 
gičiu. John Schultz R. 1, Box 46, 
Irons, Mich.

PARSIDUODA FARMA Wiscon- 
sino valstijoj, arba priimsiu į mai
nus Chicagos prapertę. Savininkas 
turi biznį, 634 W. 35th St., Chicago, 
Illinois.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

GALIU DUOTI PASKOLĄ ant 
pirmų morgičių—nuo 5 nuošimčių 
$500 ir aukščiau, pagal vertės pro- 
pertės, Atsišaukite į 
METROPOLITAN STATE BANK 

2201 W. 22 St. Real Estate Skyrius

AUTOS—TRUCKS FOR SALh 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

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

CENTRAL AUTO SALES, 
3207 So. Halsted St.

Klauskite Carl Wainora 
Phone Victory 1717.

CHRYSLER ’35. Mažai vartotas. 
Tiktai C975

CHEVROLET ’36 tono Truck. 
Tiktai $275.

AIRFLOW CHRYSLER, 1935 m.
Mažai važinėtas, tiktai $375.00.

į 4614 So. Western Avė.

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—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 
mšelių $2.50. Jei pirksi te daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vai. 
ryto iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 

Tel. Wentworth 7942. •



NAUJIENOS, Chicago, UI.

AŠTUONIS KARTUS PLĖŠIMAI JIEMS 
PASISEKĖ, BET NE DEVINTI

Pasidavė ir Trečias Balsio Alinės Plėšikas
Vakar pasibaigė trijų jaunų 

piktadarių gaujos plėšimo kar
jera. Vienas jų negyvas, o kiti 
du dabar yra kalėjime.

Abu areštuotieji jaunuoliai 
dalyvavo nepasekmingam lietu
vio VVilliam Balsio alinės api
plėšime, antradienio naktį.

Nušautasis žuvo laike to pie
šimo Balsio alinėj, kuri randa
si adresu 1124 \V. 69th street. 
Jį nušovė lietuvis policistas 
William Philips-Pilipavičius, 
kuris užėjo stiklą alaus išgerti, 
nežinodamas, kad viduj pikta
dariai darbavosi. Tai buvo 23 
metų Joseph Meneghini, nuo 
214 East 116th street.

Po areštu* yra John Mcncglii- 
ni, 19 metų amžiaus nušautojo 
brolis,, ir Walter O. Cedergren, 
20 metų jaunuolis, nuo 11540 
Perry avenue. Pilipavičius pa
šovė Cedergren’ą, bet jist pabė
go iš alinės ir kurį laiką slaps
tėsi. Vakar, motinos prašomas, 
Cedergren pats pasidavė. Atėjo

Planuoja Chicago 
Padaryti Vieškelių 
Centru
Siūlo Išvesti Daug Naujų Kelių

Fcderalės valdžios vieškelių 
komisija įteikė kongresui ilgą, 
ir chicagieeiams svarbų, rapor
tą. Ta komisija rekomenduoja 
modernizuoti visą Amerikos 
vieškelių sistemą, ir išvesti vi
są eilę tiesių, ekspresinių vieš
kelių iš Chiacgos į visas Ame
rikos dalis.

Pa v., komisija siūlo ekspresi
nius vieškelius iš Chicavos į 
Seat tie, Washington valstijoj; 
iš Chicagos į Los Angeles; iš 
Chicagos į Bostoną; iš Chica
gos į New Orleans; iš Chicagos 
į Cheycnne, Wyoming, ir iš 
Chicagos į Floridą.

Tokie ekspresiniai keliai, sa
ko komisija, nevien pagerintų 
automobilių susisiekimą, bei 
butų ypatingai naudingi karo 
reikalams.

“Kanklės” Kartoja 
Operetę “The 
Student Prince”

Bal. 23, Sokolų Salėj

4-rių aktų Operetė “The 
Student Prince”, bus perstaty
ta antru kartu balandžio 23 d., 
3 vai. po pietų, Sokol Svetai
nėj, 2343 So. Kedzie Avenue. 
Suvaidins Laisvės Kanklių 
Mišrus Choras, vadovybėj J, 
Kenstavičiaus.

Pirmas perstatymas “The 
Student Prince” buvo tiek pa
sekmingas, kad sukėlė tiesiog 
sensacingą entuziazmą, ne vien 
tarp Chicagos lietuvių, bet ir 
tarpe svetimtaučių. Didžiulis 
Chicagos dienraštis “Tribūne” 
ir kiti pašventė daugelį špaltų 
to perstatymo aprašymui, nu
traukė L.K.M. Choro ir moky
tojo paveikslą J. Kenstavičiaus 
ir jį patalpino. Balandžio 16 
dieną L.K.M. Choras operetę 
suvaidino Detroite, kur irgi su
kėlė didelį entuziazmą. Neuž
mirš ilgai to perstatymo.

Todėl, nepamirškite balan
džio 23 dieną, šį sekmadienį, 
dalyvauti Sokol Svetainėj, 2343 
So. Kedzie Avenue, 3 vai. po 
pietų. Tikietus galite gauti Vil
nies raštinėj, 3116 S. Halsted 
Street. J. B.

Skelbimai Naujienose 
Hvnda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. 

į Engkwood policijos nuovadą 
ir pasakė, kad jisai dalyvavo 
plėšime.

Abu suimtuoju jaunuoliu ka- 
mantinėjant, v paaiškėjo, kad 
Balsio alinės “darbas” buvo jų 
devintas. Paskutinių dviejų mė
nesių bėgyj jie viso apiplėšė aš- 
tuohias gasolino stotis, tavernas 
ir skalbyklų išvežiotojus.

Jaunuoliai Balsio plėšime da
lyvavo apsiginklavę revolve
riais. Alinėj įvyko susišaudy
mas, bet jie vakar tvirtino, kad 
nešovę į Pilipavičių ar kitus ali
nėj buvusius žmones. Jie taikę 
kulkas į grindis. Policijai tiems 
jaunuoliams žodžiams linkusi 
tikėti, nes grindyse Balsio ali
nės yra kelios kulkų žymės. Be 
to, viena kulka palietė Pilipa
vičiaus batą, o kita lengvai pa
žeidė alinės klijento John Col- 
lins koją. Iš to sprendžiama, 
kad kulkos buvo 
grindis. Collins gyvena 
6922 S. Union avenue.

taikomos į 
adresu 

R.

Nusižudė Senas

Petras Stankus
Bijojo, Kad Išeis Iš Proto
BRIGHTON PARK — Vakai 

apie pirmą valandą po pietų Čia 
nusižudė pusamžio sulaukęs se
nas chicagietis Petras Stankus.

Jo kūnas buvo atrastas beis 
monte, ties 4864 Archer ave
nue, kur jis buvo atsisukęs ga
gą. Jisai gyveno ties tuo adresu, 
pas pp. Chestakauskus.

Šiandien pirmą valandą po 
pietų, Liulevičiaus koplyčioje, 
4348 S. California avenue įvyko 
inkvestas.

Velionį pažinę žmonės pasa
koja, kad jisai nusižudė tur būt 
dėl to, kad bijojo išeiti iš pro 
to. Jisai sirgęs nepagydoma gal
vos liga ir vis kalbėjo, kad liga 
išvesianti jį iš lygsvaros.

Velionis Petras Stankus buvo 
užėjęs “Naujienose” pereitą šeš
tadienį, paaukojo $20 “Naujie
nų” namo fondui, pasiskundė, 
kad nepagydomai serga, ir iš
ėjo nusiminęs. Jisai turėję:* 
smegenų tumorą.

Chicagiečiai Šokėjai 
Koncertuoja 
Baltimorėj

Bal. 28 Atvyks V. Beliajaus 
šokėjai

Bal. 28, 8 v. v., Lietuvių 
svetainėj, prie Hollins ir Par- 
kin gatvių, baltimorie&ai gaus 
progą susipažinti ir pirmą kar
tą pasimatyti su pagarsėjusiais 
Chicagos šokikais, po vadovy
be Vytauto Beliajaus.

ši grupė, kuri koncertuos 
Washingtone ir dalyvaus Ame
rikos tautinėj šventėj, užsipel- 
nų žymią vietą ne vien lietu
vių tarpe, bet ir Amerikos spau
da ją giria. Tad, baltimorie- 
čiams nevertėtų praleisti šią 
progą ir atsilankyti penktadie
nį, Lietuvių svetainėje.

Jžanga bus tik 55 centai. Ti~ 
kietų galite gauti pas p. St. 
Janušą, 700 W. Lombard Avė.

Vienas iš vėžėj ų šios gru
pės yra chicagietis p. Stanis
lovas Balnonis, kuris pirmiau 
patsai gyveno Baltimore.

Neturėdamas baltimoriečių 
antrašų, norėčiau susitikti sve 
tainėje 
sku, ir 
Glėbiu.

su pp. Jonu Chernau- 
tetulėnos, kurnu Jonu

Stanislovas Balnonis.
t

Rytoj Suvalkiečių 
Parengimas

“Atsisveikina su šaltu 
Pavasariu”

štabu. Bus ir 
dainininkas, p.

kviečia visus

Ateikite visi il
su suvalkiečiais, 

priims svečius ir 
gėrimais ir užkan 
gera muzika, nes 

kraujo suvalkie-

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių Draugija atsisveikina su 
šaltu pavasariu rengdama va
karą su programų, kuris įvyks 
šeštadienį, balandžio 22 d., 
1939 m., Hollywood svet., 2417 
W. 43rd St.

Programą išpildys p-a Zabu- 
kienė su savo 
musų mylimas 
Ascila.

Suvalkiečiai
kauniškius ir kauniškes pas sa
ve į svečius, 
susipažinkite 
Suvalkiečiai 
pavaišins su 
džiais. Bus 
gros gryno 
čiai. Po programo šoks iki -vė
lumo suvalkiečiai su kaunie
tėms, o kauniečiai su suvalkie
tėms. Pastaba: C.L.S.D. rašti
ninkas bus su pundu aplikaci
jų ir norinčius prirašys prie 
draugijos. Lietuviai, nepraleis
kite progos, bet atsilankykite 
j šį parengimą ir susipažinki
te su suvalkiečių draugija.

— J. Dailydė.-

Iš Moterų 
Legionierių 
Veikimo

labai 
Darius- 
Legiono

Balandžio 19 d. įvyko 
įdomus susirinkimas 
Girėnas ‘ Amerikos 
Moterų skyriaus, Yuškos sve
tainėj. Dalyvavo narės ir jų 
draugės.

Šitam susirinkime 18 naujų 
narių įstojo. Jų priėmimui įvy
ko trumpos ceremonijos. Sako, 
kad šita moterų kuopa dabar 
turi virš 100 narių.

Po tvarkingo mitingo, sve
čiai ir narės susėdo prie gra
žiai papuošto stalo. Apie 11 
valandą vakare, visi dalyviai, 
labai linksmai praleidę laiką, 
skirstėsi namo.

Marian Sebastian, kuri yra 
prezidentas Legiono, Virginia 
Trust, sekretorė, ir kitos ve-

Naujionų-Acmo Telephoto
BERLYNAS. — Vokietijos užsienio reikalų minist

ras Joachim von Ribbentrop (po dešinei) kalbasi su 
Grigore Gafencu, Rumunijos ministru.

i1 inAUJIKN Ų-ACJMlfl Telephoto
PEORIA, ILL. — Gus Moreland (po dešinei) priima 

trofiją, kurią jis gavo laimėdamas mėgėjų golfininkų 
čempionatą.

dėjos, kurių pavardžių neteko 
patirti, yra labai draugiškos ir 
malonios moterys.

, ■ Onyte.

Prisiminus
Brangią Motiną

Šiandien sueina du metai, kai 
pasimirė pavyzdingos šeimos 
motina, Marijona Kvietkauskie- 
nė. Ji buvo iškilmingai nulydė
ta ir palaidota Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse.

Marijona Kvietkauskienė mi
rė išauklejus keturis - sūnūs ir 
keturias dukteris: Simoną, Kazi
mierą, Justiną ir Joną. Jos duk
terys: Julia Bagayičienė, Della 
Kuraitienė, Mary Mulaw ir 
Frances Kvietkaiiškienė.

šios skaitlingos šeimos moti
na jaunystės • amžių praleido 
gyvendama Zegler, Illinois mies
telyj, kur jos vyras Vincentas 
Kvietkauskas dirbo angliakasy- 
kloj. Čia jie auklėjo ir savo šei
mą. Angliakasių keliai, žinoma, 
nėra rožėmis iškloti. Tais lai
kais kai Vincentas rausėsi po 
žeme, kad uždirbti šeimynai 
pragyvenimą, tai buvo viltis, 
kad suaugs keturi kai ąžuolai 
sūnus ir palengvins gyvenimo 
naštą. Tėvų troškimai išsipildė 
Teko jiems matyti ir pasi-

kia raustis po žeme duonai už
sidirbti. Tenka* ^ųįiątyti, kad ir 
jų dukterys hę^ąrgingai gyve
na.

Deja tuo malonumu tėvams 
neilgai teko džiaugtis. Vincen
tas Kvietkauskas nuo gesų an- 
gliakasykloje ir slinkių darbų 
suvargintas mirė jau devyni 
metai atgal, būdamas dar gana 
jauno amžiaus žmogus. Vos 
praėjus septyniems ♦metams - po 
jo mirties, pas jį nuėjo ir jo 
žmona.

Mirtis Marijonos Kvietkaus- 
kienės buvo labai liūdnas ir 
skaudus įvykis jos šeimynai, gi
minėms ir visiems jos drau
gams. Karkti tenka išreikšti ir 
gili pagarba,/ kad velionė atli
ko garbingos motinos užduotį, 
išauklėdama pavyzdingą šeimy
ną, kas kultūriniam žmonių gy
venime yra aukščiausia gerbia
ma. —F. Bulaw
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• Gatvekarių bendrove skel
bia, kad apie birželio pabaigą 
paleis apyvarton autobusus 
Peterson avenue linijoj. Bušai 
kursuos tarp Devon ir Bryn 
Mawr, Caldvvell, Peterson ir 
Ridge gatvėmis.

o » a

• “Ecce Homo”—“štai, žmo
gus”. Netrukus Chicagoj pasi
rodys statula tokiu vardu. Ją 
nukalė 32 metų skulptorius 
Egon Weinor, gyvenąs adresu 
4847 Lake Park avenue. Kele
tą metų atgal Weiner buvo 
Mussounio favoritas, bet vėliau 
jisai pabėgo iš Italijos ir ap
sigyveno Amerikoj, kai fašistai 
pradėjo persekioti žydus.

O O . »
• Prie Addison ir Newcastle 
avenue automobilis užmušė 65 
metų senų daiktų pirklį Franz 
Nothnagel, nuo 6940 Addison 
Street.

a » «

• Nežinomi jauni piktadariai 
vakar apiplėšė dvi Western 
Unic-n telegramų ofisus. Ties 
16 N. Clark pasigrobė $375, o 
raštinėj adresu 110 E. Ohio 
street — $100.

$ « 8

• Christopher McMahon, 36, 
bedarbis ele’veiterių operato
rius nutarė “gvoltu” įsigauti 
kalėjimam Užrašė savo vardą 
ir adresą ant keturių popier
galių, apvyniojo juos ant plyt
galių ir tuos plytgalius sume
tė per langus į Elevalor Ope 
rators and Starters union raš
tinę, adresu 202 S. State st. 
Netrukus pasirodė policija ir 
McMahon areštavo. Jisai pa
aiškino, kad neturi darbo, jo 
šeimyna badauja, o iš unijos 
jokios pagalbos negauna.

» » »
• Garsi ir viena seniausių li
goninių Westsidėj, The West 
Side Hospital, vakar buvo par
duota apskričiui. Apskritis ža
da ten įrengti ligoninę limpa
moms ligoms gydyti ir ją pri
jungti prie apskričio ligoninės. 
Apskričio valdyba užmokėjo 
už triobesį $110,000.
e Presbyterian ligoninėj guli 
12 metų mergaitė Catherine 
Dressel, kurią per neatsargumą 
pašovė du jauni high school 
moksleiviai, besimokindami 
šaudyti. Mergaitei kulka sulin
do į galvą, prie smegenų. Dak
tarai norėjo daryti operaciją, ir 
kulką išimti, bet nusprendė, 
kad be operacijos mergaitė tu
ri daugiau šansų gyventi, negu 
operaciją darant.
0 Visa Chicaga juokiasi iš prie
miesčio Barringtono ugniagesių 
komandos. Prie miestelio ribų 
užsidegė dirbtuvė Cello-Silk 
Manufacturing Company. Ug
niagesiai nuvažiavo neva gais
rą gesinti, bet sustoję prie de- 
gančio triobesio pradėjo ginčą 
su jo savininku, ar jis jiems už
mokės $50 — už patarnavimą. 
Kol ginčas užsibaigė, tai neliko 
kas gesinti. Fabrikas sudegė.
• Vakar susisiekimui buvo už
darytas Canal gatvės 'tiltas, ne
toli Cermak. Užvakar į tiltą į- 
važiavo ir apgadino didelis ja
vų laivas. Užims apie dvi savai
tes laiko sugadintas dalis patai** 
syti.
• Akrobatė Ava Feaster sun
kiai susižeidė Chicago Stadiono 
cirke, kai nutruko viela ant ku
rios ji vaikščiojo. Vakar ji bu
vo paguldyta ligoninėje.

Autorė.
“Girdėjau,. kad jūsų žmona 

pasižymėjo kaipo autorė. Ku
ris, jūsų manymu, bus geriau
sias vėlesniųjų jos kurinių?”

“čekis, kurį sau išsirašė už 
šimtą dolerių.”

Penktad., balandžio 21, 1939

KEISTAS IR NEPAPRASTAS NAUJAS 
BIZNIS - UŽ $4 Į MENESĮ
18-tos Apylinkės Įvairenybės

18 KOLONIJA — Brr, oras 
biaurus; šalta. Pečius reikia 
kūrenti, gaila, nes pavasaris, 
sako, jau čia, tik jo nesimato... 
Bynsas buvo išėjęs jo ieškoti, 
bet jokiu budu negalėjo sura
sti. Bet, štai, jis surado, kad 
1816 metais Amerika neturėjo 
vasaros.. . Netikite? štai, pasi
skaitykite:
AMERIKA 1816 METAIS 
VASAROS NETURĖJO

P-a Elmer Dillon, pramotė 
—Grand Mother—iš Black 
Bock, N. Y., savo laiku vedė 
dienyną (kasdieninius priety
kius surašinėjo) ir, štai, tame 
dienyne užtikta sekama “va
sara”:

1816 metais, kovo 9, sniego 
privertė 21/> pėdas.

Balandžio 9, prisnigo 4 co
lius sniego.

Gegužės 20, taip pašalo, kad 
3 colių purvas galėjo išlaikyti 
žmogų savo paviršiuje-

Birželio 6 snigo nuo pat ank
styvo ryto iki 1 vai. po pietų, 
bet sniegas kaip greit jis krito, 
taip greitai tirpo, išėmus vie
tas pavėsyje.

Birželio 28 maža šalna.
Liepos 11 šalna kenkianti 

augmenims.
Rugsėjo 24, šalna, kuri pa

kenkė augmenims? ir kornams, 
kai kur visai sunaikino.

Lapkričio 17, sniegas—8 co- 
lių.

Šią žinią beieškodamas pa
vasario, užtikau The C. S. Mo- 
nitor laidoje balandžio 17, 
1939.
REMONTAI

Nors pavasaris ir vėlyvas, 
bet kaikurie mus “obyvate- 
liąi”—namų savininkai jau pa
taisė (o kiti laukia geresnio 
oro) savo namus. Tarp anks
tyvųjų yra pp. Emil ir Olė 
Bėrai, 652 W. 18 Str. Dailiai 
atremontavo priekį savo na
mo p. Klebonas, 1902 So. Uni
on Avė- Prikergė prie savo 
namo naujas “gonkas”—por- 
čius.

Svetimtaučiai čia daugiau 
kiek įdėjo remonto, bet reikia 
tikėti, kad orui atšilus ir lie
tuviai daugiau darys remonto, 
o tuo pagerins musų koloniją, 
ir suteiks žmonėms darbų, ku
rių dabar taip trūksta.

šeštadienį pradėsime balia- 
voti, tik klausimas kaip ilgai 
...Štai, ateinantį šeštadienį 
21 Wardo Liet. Amer. Piliečių 
Sąjunga rengia šokius su žais
mėmis ir dovanomis, Petraus
ko svetainėje prie 18 ir Union 
gatvių. Groja lietuviški muzi
kantai p. B. Stanevičiaus 
(Ben’s Trio). Viskas bus tik 
už 10c.

Sekmadienį 23, pripuola .Tur
ginės. Šią dieną jau berods, 
reikės p. Jurgį Chernaucką, 
1900 So. Union Avė-, sveikinti.

Sekmadienį 23, išpuola gi
mimo diena p-ai Teresei Kikie- 
nei, 644 W. 18th Str. Abu pp. 
Kikai niekur neatsisako <su au
ka bei darbu. Kai kada, tai 
dirba bei duoda daugiau negu 
gali. Sako, by tik lietuviams. 
Happy birthday to you, p-a 
Kikas.
"NAUJI" JAUNUOLIAI—

Kadangi musų vietos 21 
WardoJLw^r-Amer. Piliečių 
Sąftrfiga gavo daugiaus pripa
žinimo iš valdžios šaltinių ir 
daugiau sustiprėjo materialiai 
ir moralai, tai yra nusitarta 
organizuoti vietos jaunuolius. 
Darbas pavestas Juozui Kuz
mickui, kuris per ilgus metus 
turi tame patyrimo. Nuo 1914- 
1915 metų su Ciceros “Bijū
nėliu” (1914-1915) ir Ciceros 
“Aušrele” (1924-1927) ir dar 
su “Jaunaja Birute” (1918- 
1924). Kas norės daugiau in
formacijų bei savo vaikus pri

rašyti, galės tai padaryti šeš
tadienį, 22 d. balandžio, per 
Sąjungos balių, p. Petrausko 
buveinėj, 7:30 v. v.

Vaikai veikiai išeis atosto
goms, mokyklos bus uždarytos, 
o mes parkų neturime. Vaikai 
atsidurs ant gatvės; o gatvė— 
didžiausia nelaimė vaikui— 
jeigu ji nepasireikš šiandien, 
tai rytoj.
TŲ TAVERNŲ VARGAI

Aš sakysiu, ir ko tie žmones 
neprasimano. Amerika buvo 
sausa, bet žmones išmoko ją 
“drėkinti” su naminele. Roose- 
veltas davė alų. Žmones neuž
siganėdino, reikalavo daugiau 
—alaus sesutės — degtinėlės. 
Gavo degtinėlę, tai reikėjo ta
vernų (ne “saliunų”). Gavo ta
vernos, ir, jurgutėli, visi šoko, 
tarytumei žuvys į vandenį, gau
dyti pelno—geruoju ar bloguo
ju, teisingai ar neteisingai. Iš
statymas prie įstatymo prie į- 
statymo ir pasidarė Butelio 
Bokštas. Čia tuos taverninin- 
kus kad lupa, tai lupa. Jam 
nevalia tai tas, tai tas daryti, 
bet nepasako kas daryti! čia 
jau net reikėjo tavernininkui 
ieškoti pagelbos apdraudos 
kompanijose, nes kaikurios 
“poniutės” tiek išgudrėjo, kad 
visai viešai, juodrankiškai iš
naudoja tavernininkus. Na, 
tiek to, bet einame prie daly
ko :
Kompanija Pasiima Girtus Už 
$4.00 į Mėnesj

štai, neseniai Chicagoje su
sitvėrė nauja kompanija—gir
tus žmones išvesti, išvežti na
mo, kad įsigėręs žmogus nepa
darytų tavernininkui ko blogo, 
ir jam nereikėtų tūkstančius 
dolerių mokėti.

Ta kompanija už $4.00 do
lerius į mėnesį “apsaugos” ta
vernas nuo peštynių ir kito
kių nemalonumų, kuriuos įsi
gėrę žmonės gali padaryti. Jie 
atvyks, pasiims įsigėrusį asme
nį ir pargabens namo saugiai- 
Tai tiek, bet... Kaip jie ga
bens įsigėrusius? Jų yra kele
tas laipsnių “gatunkų”. Vienas 
įsigėręs daug kalba, kitas— 
juokiasi, trečias giriasi, ket
virtas—linksmas dainuoja, 5- 
tas—šoka, šeštas—skundžiasi- 
dejuoja, ant galo verkia, sep
tintasis jieško priekabių-peša- 
si, aštuntas—miega, devintas- 
keikia. Na ir dabar ... well aš 
nenorėčiau būti tų “palydovų” 
vietoje, nes, įsivaizduokite, 
kaip galima girtą žmogų namo 
gabenti. Gerai jeigu jis mie
ga, įstūmei į “makabilių” ir 
veži namo. Jeigu jis jau nesu
valdomas, “šauk “karavaną”. 
Jeigu triukšmauja, ką gali ki
tą daryti—geruoju nepasiduos. 
Reikia “blekdžekio”, na, ir ki
tokių reikmenų. Visokių žmo
nių yra ir kiekvienas kitaip 
elgiasi nusigėręs.

Gerai, jeigu parveža namo 
girtą vyrą automobilyj, bet 
jeigu parvežtų su “karavanu”? 
Ką to žmogaus žmona pasaky
tų ir ko palydovas susilauk
tų?. • .Na, apsaugok dieve kas 
atsitiktų su tėvais tų taip ne
kaltų ir gerų dukrelių, kurios 
šiais laikais iki ryto prie baro 
smakso ir tykoja, kad “kava
lieriai” fundytų tol kol visai 
“nusilesa” ... Ką palydovas tu
rėtų daryti? Ką dukrelės tėve
liai pasakytų???

Toji kompanija turi savo ra
štinę ant North State gatvės, 
bet Bynsas mano, kad jos biz
nis yra gana keistas ir sunkus.

—Bynsas

Remkite tuos, kurie 
~ garsinasi 
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