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18 Viištybiy Jau Atsake Hitlerio Klausimus
LIETUVA PRIMENA NEPUOLIMO

SUTARTĮ SU VOKIETIJA
J-—™- ■■■' I ■ ...... . I

13 valstybių sakosi nebijančios vokiečių 
agresijos; 5 atrodo neramios

LONDONAS, Anglija, bal. 
26. — Prieš savaitę prez. Roo- 
seveltas pasiuntė Hitleriui ir 
Mussoliniui atsišaukimą, prašy
damas prižado, kad bent per 
dešimtį metų jie nepuls kitų 
valstybių.

’ Mussolinis jau atsiliepė nei
giamai į prez. Roosevelto pra
šymą. O Hitleris įsakė savo 
diplomatams svetimose valsty
bėse — ypač mažosiose — at
siklausti, ar jos bijo nacių ir 
fašistų agresijos ir ar jos pra
šė prez. Roosevelto užtarimo.

Iki pereito šeštadienio Hit
leris gavęs 18 valstybių atsa
kymus. Visos jos pareiškia, 
kad neprašiusios prez. Roose
velto įsimaišymo.

O kai dėl kito klausimo, tai 
trylika valstybių atsakiusios, 
kad jos vokiečių agresijos ne
bijančios. šitos valstybes yra: 
Suomija, Norvegija, Švedija, 
Danija, Liechtenstein, Luxcm- 
burg, Vengrija, Bulgarija, Es
tija, Latvija, Jugoslavija, Grai
kija ir Ispanija.

Bet penkių kitų valstybių 
atsakymai rodo neramumą. Ru
munija pav. sako, kad Vokie
tija geriau žinanti savo tiks
lus. Šveicarija reiškia pasitikė
jimo savo neitralitetu, kurį yra 
pripažinusi ir Vokietija. Švei
carija betgi pabrėžia, kad ji 
yra pasiryžusi ginti savo ša
lį-

Lietuva savo atsakyme pri
minusi Vokietijos-Lietuvos su 
tartį, pasirašytą kovo 22 d. 
š.m., kurioj Vokietija prižada 
nevartoti spėkos prieš ją.

Belgija ir Olandija, nors pa
informavusios, kad jos nebi
jančios nacių agresijos, tačiau 
pareiškusios, kad jų armijos 
yra paruoštos ginti jų neitra- 
litetą. ir nepriklausomybę. Len
kija ir Prancūzija nebuvo at
siklaustos.

Manoma, kad gautais iš ma
žųjų valstybių pareiškimais 
Hitleris pagrįs savo atsakymą 
nrez. Rooseveltui bal. 28 d.

VILNIJOS VAIZDAI. — Vargingi, bet sveiki ir linksmi lietuviukai švarinasi.

KENTUCKY KASYKLOS. SUTINKAN
ČIOS PASIRAŠYTI SUTARTĮ
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LIETUVOS-LENKIJOS SANTYKIAI GĖRĖJA
Pavojus abiem valstybėms suartinsiąs jas 

— sako Bistras
VARŠUVA, Lenkija, bal. 23. 

— čia matyti ženklų, kad Lie
tuvos ir Lenkijos santykiai gė
rėją ryšium su atėmimu lietu
viams Klaipėdos ir abejinga 
Danzigo ateitimi.

Sakoma, Lietuvos firmos 
-svarstančios klausimą, ar ne
pasukti savo prekybos su už
sieniu į Gdynia, lenkų uostą 
arti Danzigo.

Įteigtas susisiekimas auto
busais tarp Lietuvos ir Len
kijos. Vienos ir kitos 'šalies at
letiniai rateliai užmezgė ry
šius.
' Pasak Leono Bistro, Lietu
vos Švietimo ministerio, malo
nus atsiminimai ir bendras pa
vojus suartinsią Lietuvą ir 
Lenkiją. Taip Bistras pareiš
kęs pasikalbėjime su spaudos 
atstovais.

RUSAI ŽADA PAGALBOS PABALTĖS 
. VALSTYBĖMS

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
23. — Gaunamais čia praneši
mais, Sovietų Rusija įspėjo 
Vokietiją, kad jos ataka at
kreipta prieš Suomiją, Estiją,

ti ginkluotą Rusijos atsaky
mą.

Suomija, Estija ir Latvija 
atsakiusios Hitleriui, kad jos 
nebijo jo užpuolimo. Gi Lietu-

Latviją ir Lietuvą iššauksian- va davė suprasti, kad ji bijo.

Farley remsiąs prez. 
Roosevelto kan

didatūrą
WASHINGTON, D. C., bal. 

23. — James Farley, genera- 
lus paštorius, yra demokratų 
partijos nacionalus pirminin
kas. Ilgoką laiką Farley pats 
tikėjosi gauti nominaciją į pre
zidentus arba į vice-preziden- 
tus 1940 metais. Dabar sako
ma, kad Farley nebekandida 
tuosiąs.

Jei prez. Rooseveltas kandi
datuos trečiam terminui, tai 
Farley remsiąs jį. Jei ne, tai 
Farley remsiąs valstybės de
partamento sekretoriaus Hull’o 
kandidatūrą. O tai reiškia, kad 
generalus paštorius nebeteiks 
paramos vice-prezidento Game- 
rio kandidatūrai.

Valdžia padėjo pa
statyti 962 ligonines

Rusija įstosianti į 
britų-francuzų 

sąjungą
LONDONAS, Anglija, bal. 

23. — Gaunamomis čia žinio
mis Sovietų Rusijos ambasado
rius Anglijai sugrįšiąs Londo 
nan į dvi-tris dienas. Jis at- 
vešias rusų vyriausybės pasiū
lymus. Dėka šitų pasiūlymų, 
manoma, bus sudaryta rusų- 
britų-francuzų sąjunga.

Jei susidarys šitokia sąjun
ga, tai reiškia, kad anti-hitle
riškas ir anli-mussoliniškas blo
kas žymiai sustiprės. Apskai-. 
čiuojama, talkininkai galėsią 
suverbuoti į armijas 25,000,000 
vyrų ir sueiliuoti 18,000 lėk
tuvų.

Lindbergh atlėkė į 
Dayton tarnybos 

reikalais

NEW YORK, N. Y., bal. 23. 
,— Angliakasių unijos ir ka- 
'syĮkhp- atstovų komitetais nu
traukė šeštadienį derybas iki 
pirmadienio — nepasirašęs nau
jos sutarties.

Užsikirtimas tebesitęsia dėl 
to, kad unija reikalauja kon
trakto, kurs leistų kasyklose 
dirbti tik unijistams. Kita ver
tus, unija priešinga samdyto
jų siūlomam punktui sutarty, 
kurs reikalauja bausti pinigiš- 
kai darbininkų lokalus dėl ne
autorizuotų streikų.

Pranešama, kad John Lewis 
gavęs žinią, jogei Kentucky 
valstijos kąsyklų kompanijos 
sutinkančios pasirašyti sutartį 
priimtinomis unijai sąlygomis. 
Kompanijų atstovai greitai ši
tą žinią paneigė.

Kiti pranešimai sako, kad 
devynių valstijų valdžios nuta
rusios nemokėli streikuojan
tiems angliakasiams apdraudos 
dėl nedarbo. Sutiko mokėti ap- 
draudą tik Pennsylvania val
stija.

Britanija sugrąžino 
ambasadorių

Berlynui»
LONDONAS, Anglija, bal. 

23. — Sekmadienį Britanijos 
ambasadorius Vokietijai, Sir 
Neville Henderson, išvyko į 
Berlyną, iš kur buvo atšauktas 
prieš šešias savaites. Grąžini
mas Hendersono į Berlyną 
skaitomas kaipo britų pastan
gos raminti Hitlerį — ypač 
^prieš tai, kai jis ateinantį penk
tadienį duos atsakymą į prez.

PATARIA PRIIMTI 20,000 VOKIETIJOS 
TREMTINIŲ VAIKŲ

WASHINGTON, D. C., bal. 
23. — Jungt. Valstijų kongre
so imigracijos reikalais komi
tetas daro atsiklausimus ry
šium su Wagner-Rogers bilium, 
kurs prašo įleisti į Jungt. Val
stijas 20,000 Vokietijos pabėgė
lių ir tremtinių vaikų. Visi ši
tie vaikai yra jaunesni nei 14 
metų.

Komitetui liudijo, tarp kilų, 
pasižymėjusi rašytoja Dorothy 
Thompson. Ji įrodinėjo, kad

Jungt. Valstijos gali lengvai 
priimti ir daugiau nei 20,000 
vaikų. Kitas liudytojas buvo 
Dr. Dudley Carroll, North Ca- 
rolina universiteto komercijos 
skyriaus dekanas. Jis argumen
tavo, kad vien pietų valstijos 
gali lengvai tokį vaikų skaičių 
paimti.

Imigracijai vaikų į Jungt. 
Valstijas pritarė ir buvęs Jungt. 
Valstijų prez. Hoover.

WASHINGTON, D. C., bal. 
23. — Public Works Adminis- 
tration paskelbė, kad per šeše
rius metus valdžia pagelbėjo 
pastatyti visoj šaly 962 ligo
nines, kurios turi 131,424 lo
vas. Bet šita valdžios agenti • 
ja įspėja, kad ateity per de
šimtį metų teks statyti naujų 
ligoninių, su patalpa 35,000 lo
vų kas metai. Tik tuomet pa
galbos teikimas ligoniams Jung
tinėse Valstijose bus pastaty
tas reikiamoj aukštumoj.

Chicagai ir apielinkei fede 
ralio oro biuras Šiai dienai pra 
našauja•

Daugiausia apsiniaukę; tar
pais lietus; temperatūra ne; 
daug tepasikeis; saulė teka 
4:75 v. r., leidžiasi 6:40 v. v.

DAYTON, O., bal. 23. — 
Paprastai Wright aviacijos 
aikštės laboratorijos ofisai bū
na uždaryti šeštadienį popier. 
Pereitą šeštadienį jie buvo at
dari. Čia atlėkė pulk. Lind
bergh. Jis tarėsi su kariškai
siais ir civiliais aviacijos eks
pertais apie progresą lėktuvų 
statyboje ir apie naujausių lėk
tuvų planus. Iš Daytono Lind
bergh lėks į kitas Jungt. Val
stijų aviacijos bazes taipjau 
pasitarimams su ekspertais.

Shaw pritaria euta
nazijai

LONDONAS, Anglija, bal. 
23. — George Bernard Shaw 
garsusis Anglijos rašytojas, 
sako, kad jo manymu, žmonės 
turėtų praktikuoti eutanaziją 
— žudyti lengva mirtimi varg
stančius dėl neišgydomų ligų 
asmenis.

Daktarai svarstys 
karo klausimus

WASHINGTON, D. C., bal. 
23. — Jungt. Valstijų karo de
partamentas paskelbė, kad at
einantį mėnesį Washingtone 
įvyks daktarų konferencija. Jo
je dalyvaus, manoma, 32 val
stybių delegacijos. Konferenci
ja svarstys klausimus, kaip 
gydyti žaizdas ir kovoti ligas 
kai kils kitas karas.

Fordas kovosiąs už 
žodžio laisvę

WASHINGTON, D. C., bal 
23. — Nacionalus Darbo San
tykių Aktas draudžia samdy
tojams atkalbinėti darbininkus 
nuo unijų. Bemdamasi šita 
drausme Darbo Taryba kalti
ną Fordą. Mat, tarp ko kita, 
Fordo kompanija išspausdino 
ir dalino darbininkams Fordo 
patarimą nepriklausyti unijai.

Fordo advokatas Wood pri
pažįsta, kad jo klijentas truk
dė darbininkų stojimą į uniją. 
Bet, sako jis, klausimas ‘kyla, 
ar šalies konstitucija neduoda 
tokios teisės Fordui.

Gal būt, kad Fordas varys 
bylą prieš Darbo Santykių Ak
tą iki Vyriausiojo teismo. Pa
grindinis argumentas bus, kad 
konstitucija garantuoja jam 
žodžio laisvę.

TRUMPOS ŽINIOS]
Iš VISUR

__________________________ -/

• WASHINGTON, D. C., 
bal. 23. — Gautomis čia žinio
mis, Turkija į klausimą, ar ji 
bijo Vokietijos agresijos, ato
kius!, jogei ji pasitiki savo ar
mija atakoms atremti. •

• • r 1 "■ • •
o BUDAPEST, Vengrija, 

bal. 23. — Buvusiai Albanijos 
karalienei Geraldinei tapo pa
siūlytas Amerikos filmų kom
panijoj darbas. Pasiūlymą Ge- 
raldinė atmetė.

• • ■ * •
e WASHINGTON, D. C., 

bal. 23. — Prasidėjo perorga
nizavimas valdžios departamen
tų, remiantis nesenai priimtu 
įkongreso įstatymu.

O LOS ANGELES, Cal., bal. 
23. — Anna Sage išdavė val
džios agentams paskilbusį sa
vo laiku banditą Dillingerį. Da
bar išėjo pranešama, kad val
džia sumokėjo moteriškei už 
pasitarnavimą $5,000.

Tautų Sąjungos ofi
sai numatomi iškelti 

iš Šveicarijos
GENEVA, Šveicarija, bal. 

23. — Viskas paruoštą, jeigu 
kiltų Europoje karas, perkelti 
Tautų Sąjungos ofisus iš Ge
ne vos į Francuziją.

Roosevelto atsišaukimą, nepulti 
kitų šalių.

Paleido 71 amerikie
tį belaisvį

HENDAYE, Francuzija, bal. 
23. — Pereitą šeštadienį per
ėjo iš Ispanijos į Francuziją 
71 amerikietis. Šitie amerikie
čiai buvo paimli nelaisvėn kai 
kariavo Ispanijos civiliame ka
re lojalistų pusėje.

Padaryta operacija 
d-rui Mayo

ROCHESTER,~Minn., bal. 23. 
— D-rui William J. Mayo, 77 
metų, išgarsėjusiam chirurgui 
ir įsteigėjui plačiai žinomos 
Mayo ligoninės, padaryta ųjce- 
fio pilve operacija.

20 žuvo Prancūzijos 
lėktuvų nelaimėje
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

23. — Pereito penktadienio pa
vakarį ir naktį į šeštadienį su
dužo keturi Francuzijos karo 
lėktuvai. 2‘J žmonių žuvo ne
laimėse. Vienas lėktuvas nu- 

' krito Francuzijos Moroke. Šioj

ITALIJA NORI GAUTI JUGOSLAVI
JOS ŽEMĖS

ROMA, Italija, bal. 23. — 
Britanijos premjeras Cham- 
berlain organizuoja valstybių 
bloką Mussolinio ir Hitlerio 
agresijai sulaikyti. Bet ir dik
tatoriai nedelsia. Vengrija jau 
pasisakė, kad ji pasiliekanti iš
tikima Berlyno-Romos ašiai.

Pereitą šeštadienį ir sekmą- 
dienį Italijos užsienių reikalų 
ministeris Ciano turėjo pasita
rimų su Jugoslavijos užsienių 
reikalų ministeriu Cinar-Mar- 
kovich. Italija nori, kad Jugo
slavija įeitų į Hitlerio ir Mus
solinio bloką. Jeigu Jugoslavi
ja įeis, tai Italija pagelbės jai

susikalbėti su Vengrija ir pa
sirašyti abiejų šalių nepuoli
mo paktą.

Tačiau tai ne viskas. Nese
nai italai prijungė Albaniją 
prie Italijos. Dabar, Albanijos 
vardu, Italija reikalauja, kad 
jugoslavai atiduotų Albanijai 
dalį savo teritorijos, būtent Ce- 
tinje miestelį ir žemės plotą, 
kurs prieina Adrijos jurą.

Ir kitas dalykas. Italai dar 
deda pastangas įtraukti į fa
šistų ir nacių įtakos ratą Bul
gariją, o Vokietija daro spau
dimą į Turkiją.

KALTINA VOKIETIJA NEGERŲ PINI
GŲ PLATINIMU

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
23. — Jau nuo pradžios šių 
metų Britanijoj, Francuzijoj ir 
kitose šalyse pardavinėta Vo
kietijos banknotai, kuriuos vo
kiečių bankai atsisakydavo pri
imti, kai pinigai sugrįždavo į 
Vokietiją.

banknotų parduodama Britani
jos pinigų rinkoje, pažymėtų 

'abiejose pusėse trim neištrina
mais ženklais. Kai šitie bank
notai sugrįžta į Vokietiją, tai 
vokiečių bankai nepriima jų. 
Jie aiškina, kad banknotai 
įvežti į Vokietiją nelegaliai. O 
tuo tarpu banknotus platina 

j pats Vokietijos valstybės ban
kas tikslu gauti svetimų šalių

. . v y y. Bankininkai mane, kad tienelaimėje žuvo sesi asmenys.
Kitas sudužo ties Beauvais.l Vokietijos banknotai buvo ga-
Čia žuvo penki aviatoriai. Trc-jhiai atliktas falšyvų pinigų dir- valiutos, kurios vertė yra ge- 
čioje nelaimėje susidaužė du bėjų produktas. Bet šiomis die- ra tarptautinėj rinkoje, 
lėktuvai arti miesto Tours. ši- nomis Francuzijos iždo direk- 
toje nelaimėje keturi aviato- torius Jacųues Rueff 
riai' pirmojo lėktuvo ir penki francuzus bankininkus.
antrojo užsimušė. sako, kad daug Vokietijos niuose negerus pinigus.

Taigi Francuzijos iždines di- 
įspėjo (rektorius kaltina Vokietijos 
Rueff | vyriausybę parduodant užsie-
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Ką Žmonės Mano
■T1

AR KRSTUS MELAVO?
Jautrus krikščionis tokiu 

klausimu gali pasipiktinti. Ir 
ne be reikalo. Juk tai grubijo- 
niškas pasakymas. Todėl pačio
je pradžioje žinokite, kad ne aš 
ir ne koks bedievis tokį klau
simą stato, o garsus taip va
dinamas Romos bažnyčios tėvas 
šv. Augustinas.

Neseniai Brooklyno “Ameri
koje” buvo šitoks straipsnejis:

Garsusis Airijos išvaduotojas,

te-

MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

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

KLINIKOS X-BAY IR 
LABORATORIJOS 

PRIEMONĖMIS
Nežiūrint nuo kokios ligos

ktų kentėti ateikite diagnozui 
nustatyti ir gydykitės.

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

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

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

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

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

Danielius O’Conell (miręs 1847 
m.) buvo labai pamaldus kata
likas. Jis pateko kartą į protes
tantų susirinkimą. Klaidatikiai 
jam skaudžiais žodžiais išmeti
nėjo, kam jis, toks mokytas 
Žmogus, tikįs į Kristaus buvi
mą Eucharistijoje. Bet Danie
lius O’Conell ramiai atsakė: 
“Tai jau čia turite paties Kris
taus klausti. Kristus taip pasa
kė ir dėl to aš tikiu”. — Toji 
mintis “Kristus taip pasakė” tu
rėtų ir iš musų galvų pašalin
ti visokius abejojimus. Jau šv, 
Augustinas kartą šaukė: “Jeigu 
Kristus užtikrina, kad tai iš tie
sų yra Jo Kūnas, — kas gali 
drįsįi abejoti?! Toliau: “Tai bu
tų didelis Dievo įžeidimas ir 
piktžodžiavimas, jeigu many
tum, jog Viešpats, kuris yra pa
ti Tiesa, štai nors vienam vie
ninteliam dalyke, pamelavo”.

Tai kokie mandrųs Romos 
katalikų teologai ir vadai.

Jie mano turį tiesą, pilną 
są ir nieko kito, kaip tiesą.

Kad Kristus ant žemės
vendamas ir žmones mokinda
mas nemelavo, tai visiems aiš
ku. Kristus taipgi nebuvo tuš
čiakalbis ir šposų nekrėtė. Vis
ką, ką Jis sakė, sakė rimtai. 
Pagaliau skirdamasis su šiuo 
pasauliu, liepė užlaikyti visa, ką 
Jis mokė.

Dabar statykime klausimą:

MM
in Ų-ACMB Telephoto

NEW YORK. — Vieno J. 
V. karo laivo jurininkas at
sisveikina su savo mylimąja

mos kunigams yra labai pel
ningus. O apie turtų nekrovi
mą., apie ką Kristus atip daug 
ir taip dažnai kalbėjo, Romos 

čios teologai 
ir savo prakti-

JUOKAI
Muziejuje.

AKIU SPECIALISTAI

tie-

gy-

gal Romos katalikų bažnyčios 
mokslo nesą galima būti išga
nytu, evangelijose visai nepami
nėta, kaip va: skaistykla >«' mal
dos už numirusius.

dugnių 
kon

nedarė 
nevykdė.
tiesų toji mintie “Kristus 

turėtų iš musų 
ąbejujimus ir

ap-

Jš 
taip 
galvų pašutinti 
turėtų atidaryti akis, kad pa-
malytunrėme Romos katalikų 
bažnyčios nukrypimą nuo svar
biausios Kristaus mokslo da
lies.

Vizitorius, vaikščiodamas 
link statulą, nervinasi.

Muziejaus sargas—“Ar tam
sta jį pažįsti?”

Vizitorius—“Pažįstu? Nugi,
tai jnaųo kaimynas.”

Muziejaus sargas—“Mat, jo 
žmona sugavo jį nakties klu
be su svetima moteriške.”

Naujas pasiteisinįmąs.
“Ar tu pasiutai, grįžti namo 

tokiu laiku iš ryto?”
“Tai ne mano kaltė, mano 

Jie visi išėjo. Aš, 
su kuo kalbėti,

Taigi Romos katalikų bažny
čios teologų pasigyrimas, buk 
jie Eucharistijos klausime lai
kosi Kristaus pasakymo, never-1 brangioji, 
tas nei sudilusio cento, nes jie'neturėdamas 
nepildo pagrindinių Kristaus • buvau priverstas eiti namo, 
mokslo dalių. —Ągnostikas. Sutaisė M. Šileikis.

^ununaSpM^iess 
fa n Cleaner/

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometricaily' Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

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

Daugely] atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau, kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Pilone YARDS 1373.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Tei. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.
__ Kiti Lietuviai Daktarai_____

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSRAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Į 6900 So. Halsted St. 
l'ei. Went. 1612 — Res. Yards 3955 
Ofiso vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser. 

ir nedėlioj pagal sutarti.

į galvas? Visi 
apie ką Krislus 
daugiausiai kal- 
labiausiai nore-

Pirmas Kristaus viešas pasi
rodymas su savo misija buvo 
jo pamokslas ant kalno. O Jo 
pirmi žodžiai buvo: Palaimni-

karalystė. Tai va ir turime rak
tą į Kristaus mokslą. Prisimin
kime čia kilus panašius Kris
taus išsireiškimus. Štai: Nekrau
kite turtų čia ant žemės; neru- 
pinkitės, ką valgysite ir kuo

jie jau turi savo paguoda; len
gviau kupranugariui išlysti per 
adatos ausį, negu turčiui Įeiti Į

daugiausiai žmonėms minėda
vo? Ką Jis norėjo žmonėms la
biausiai įkalti 
pripažins, kad 
dažniausiai ir 
bėjo, tai tą ir
jo žmonėms įkalti į galvas, tą 
Kristus ir rokavo svarbiausiu 
dalyku. Ir, be abejonės, Kristus 
norėjo, kad labiausiai rupintu- 
inemės gyvenime vykinti tą, a- 
pie ką jis daugiausia ir dažniau
siai kalbėjo. Taigi iš naujo sla-

Kristus daugiausia ir dažniau
siai žmonėms kalbėjo? Gal apie

MICHIGAN AVĖ
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. CALUMET 4178.

talikų bažnyčios dogmatus ir 
ceremonijas? Visai ne. Apie 
daugelį dogma tų, be kurių pa

Taupyk-
saugioje įstaigoje

Apaštalams sake: neturėkite 
nei aukso, nei sidabro; dykai 
gavote, dykai ir dalinkite.

O vėl prisiminkime prilygini
mą turtuolio ir Lozoriaus.

Tai žinoma toli gražu ne vis
kas, ką lame dalyke Krislus y- 
ra pasakęs. Bet jau ir pagal tą, 
ką pacitavome, galime daryti 
sprendimą apie lai, kas pirmo
je vieloje Krislui rūpėjo. Kuo
met teologai sako, kad Krislus 
nemelavęs apie savo buvimą 
Eucharistijoje, lai klausiama, ar 
jis melavo arba ar šposus krė
tė sakydamas apie nekrovimą 
turtų čia ant žemės? Ar Kris
lus tik juokus darė, kuomet a-

MOKAME

INSORE'D

• Užtikrink savo inde
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING,
LOAN & SAVINOS ASS’N

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

dykai ir dalinkite”? Ar evange
lijų tos dalys, kur sakoma apie 
turtų nekrovimą yra lik lyg 
sekmadienio laikraščių “clžiok- 
sai”? Žinoma, teologai pasakys, 
kad Krislus visada rinitai kal
bėjo. Todėl rimtai kalbėjo ir n- 
pic turtų nekrovimą čia ant 
žemės. Bet ką parodo Romos 
katalikų bažnyčios kunigų gy
venimas? Ar jie gyvena taip, 
kaip Kristus mokino? Romos 
katalikų kunigai gyvena ir el
giasi taip lyg Krislus skaitlin
gus, aiškius, gyvenimiškus pata
rimus duodamas lik juokavo, 
lik šposus krėtė. Visi matome, 
kad kunigai visai atvirkščiai gy
vena. Kristus liepė nekrauti tur
tų, o kunigai jų sau krauja kuo- 
daugiausiai. Kristus sakė apaš
talams, reiškia ir jų įpėdiniams 
kunigams dykai gavote, dykai 
ir dalinkite. O Romos kunigai 
už savo patarnavimus, lai yra 
suteikimą Kristaus 
kramentų lupa nuo 
jokio pasigailėjimo.

Romos katalikų
prigamino visokių dogmų, 
yra tikėjimo tiesų ir reikalau
ja iš žmonių jomis tikėti. Sako, 
kad tos dogmoj išvestos iš 
Kristaus mokslo, iš evangelijų. 
Apie daug Romos katalikų baž
nyčios dogmų Krislus nei iš 
tolo neužsiminė, kaip va apie 

[skaistyklą ir apie reikalą mels
tis už numirusius. Mat, tos dog-

žmonių be

bažnyčia 
tai

0 Meskite išlaidingą valymo- darbą ir sienas bzi 
Venecijos Užlaidas valykit su HRH. Saugu. Mink
štu skurliu paviršį nužibinsit be brūkšnių ir 
grindų teršimo. Lengvas ir taupus būdas 
NURODYMAI: Ištirpyti vieną šaukštą HRH galio 
no šiltam vandeny. Sušlapinti skurlį ir šluostyti. 
Nuo užlaidų suima visus purvus ir finišas nu
džius,ta tuojau. Daiktas atrodo kaip naujas. Kada 
susipurvina skurlis išplauk švariam šiltam vandeny 
ir vėl sumirkyk HRH skiediniu. Plaunant malevas 
sekite nurodymus pakeliuose, imant skurlį, skarą ar 
kempinę.
Į savo pirkinių sąrašą šiandian įsirašyk HRH Mas- 
ter Valyktį, tą milionų mėgiamą daiktą. Tai 
reiškia jums daugiau valymo ekonomijos.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS |

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENA IK NAKTĮ

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

Tdelonu LAFAYETTE 0723

_ ___-f __ _ • koplyčios visose 
J Chicagos dalyse

Klausykite mušti Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
1 vaL vakavę tt W. H. F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

DirektoriaiLaidotuvių
Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

ANTANAS M; PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero phone Cicero 2109 ’ • * <

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanicą Avenue

Yards 11^9
Yards 1138

LĄCHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Ęast 108th Street Tel. Pullman 1276

ALBERTY. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phoųe Lafayette 8024

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.

LIETUVIAI

Dr. Margelis
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. Uilice Wentwurtn 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽ1S 
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. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 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.

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS 

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd SL
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 vai. vakaro.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
J OFISAS

4729 So. Ashland Avė.? f; i#"2-ros lubos 
CHICAGO, ILL. 

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

Phone MIDWAY 2880.
Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792

iki 
vaL

59

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. V. E. SIEDLINŠKJ
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

Namų. Tel.: Prospect 1930
Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12 
Dr. V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISI!
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Yards 100L 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAK1S
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.
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Pittsbur aujienos e>

Vyriausia mergaitė lik 14 me- 3-čio apskričio komitetas mitą- 
tų amžiaus. P-ia Wohlgemulh re kuopų pusmetinį suvažiavi- 
jau nekaip jautėsi ir ruošėsi mą šaukti gegužės 21 d. Nexv 
prie gimdymų. Vadinasi, prie Kensington, Pa. Suvažiavimas 
šeimos padidėjimo. | prasidės lygiai 2.00 vai. po pie-

VISOKIOS NAUJIENOS IŠ PITTSBURGHO 
PADANGES

Plėšikams nepavyko 
vių krautuvėje, — 
nešdintis nieko nelaimėję
S. S. PITTSBUBGII, Pa. — 

Balandžio 19 d. atėjo neprašyti 
“svečiai” į Juozapo Brazausko 
valgomųjų daiktų krautuvę, 
1811 Merriman St., prieš pat 
krautuvės uždarymą, apie 11 
vai. Jie pade.'o J^l.00 ir papra
šė cigaretų. Krautuvės savinin
kas, augalotas vyras Juozas 
Brazauskas, nieko blogo nema
nydamas apie savo “svečius” ar
ba pirmą kartą matomus kos- 
tumerius, padavė jiems cigare
tų ir grąžos 85 centus iš dole
rio. Bet vienas iš tų “svečių” 
tuojau atstatė revolverį pareikš
damas: “This is a holdup”.

Girdi, atiduok visus pinigus. 
Tačiau Brazauskas nė kiek ne
nusigando: griebė už peilio, ku
riuo mėsą piausto ir puolė prie

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

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

SVERRE GR0NW0LD 
Phone SPAulding 6149 

Mes patys išdirbėjai
Artistic Memorials Monuments— 
Headstones—Mausoleums—Statuary

Tetų- plėšikų. Plėšikai nusigando ir 
turėjo pabėgo. Ne tik nieko nepešę 

bet ir dalį grąžos paliko.
Brazausko duktė kitame 

kambaryje būdama, pamači.u
kas krautuvėj atsitiko, pribėgtu 
prie telefono pašaukė policiją. 
Bet kol policija pribuvo, p’cši 
kai buvo pabėgę. Brazauskas 
papasakojo policijai kaip plėši
kai išrodo, kas, žinoma, polici 
jai pagelbės nužiūrimus plėši
kus pagauti.

Pasak Brazausko, plėšikai c 
są jauni vaikiščiai, kokios 19— 
20 metų amžiaus.

Brazauskų šeima priklauso 
SLA 104 kuopai, ir Albina Bra
zauskienė yra nuoširdi Susivie 
nijimo veikėja ir jau per dau
geli metų yra SLA 104 kuopos 
iždininkė.

Naujienų-Acme- Telephoto
ST. CHARLES, ILL. — 

Meta Christiansen, 77 metų 
amžiaus senukė, kurią kir
viu sunkiai sužeidė Vivian 
Denton.

D-ras Bensš kalbės Pitts- 
burghe dideliame magi
niame mitinge gegužes II 
dieną.
Piltsburghe yra susidaręs' če

koslovakų komitetas, kuriame 
dalyvauja ir keletas įžymių a- 
merikonų, kad galėtų kovoti dėl 
čekų-slovakų respublikos nepri
klausomybės. Tasai komitetas 
rengia milžinišką masinį mitin
gą gegužės 14 d. didžiulėj Mos- 
qųe svetainėje, kur žymiausiu 
kalbėtoju bus buvęs Čekoslova 
kijos respublikos prezidentas 
Dr. Beneš.

Čekoslovakų veikėjų apskai
čiavimu; Suvienytose Valstijose j 
ir Pietinėje Amerikoje yra apie' 
du milijonai čekų ir slovakų,! 
kurie yra pasiryžę kovoti dėl 
atgavimo laisvės savo gimtąją 
me krašte.

1918 metais vadovaujant Dr. 
Thomui G. Masarykui irgi Pilis 
burghe buvo sudaryta pirmoji 
čekoslovakų atgimusios respu
blikos vyriausybė.,

Balandžio 21 d. p. NVohlmu- tų.
th’as išėjo į darbą (jisai dirba Sekretoriui susižinojus su 
kaipo gelžkelietis prie B. & O. New Kensingtono SLA 192 kuo-, 
gelžkelio), visai nesitikėdamas, pa dėl svetainės, liko gautas at- 
kad jo šeimyna taip gausiai pa-i sakymas, kad svetainė jau yra 
didės. Vyrui išėjus į darbą, mo-.paimta, būtent, slavokų Sakalų 
teris pradėjo blogai jaustis r-'svetainė, 1136 4th Avė. Taip 
išsiskubino į St. Franccs ligoni
nę ir lenai pagimdė 3 mergai
tes, kurias ligoninė paženklino: 
A. B. C., nes nei molina, nei 
tėvas ir sapnuote nesapnavo a- 
pie tokį gausų šeimynos padidė
jimą, — nežinojo, nė kokius 
vardus skirti. Dabar šioji dar 
bininkų šeima augins 11 kūdi
kių.

Kada naujagimių tėvas buvo 
surastas ir jam buvo pranešta 
kad žmona pagimdė 3 sveikas 
dukteris, jis gerokai nustebo ir 
lyg susirūpinęs pareiškė: “Kai 
turi daug, lai Dievas duoda dar 
dang a;:.” —Korespondentą i

pat brolis J. Svipas praneša, 
kad jų kuopa rengia šaunią viš
tienos vakarienę suvažiavimo 
dalyviams pavaišinti.

Vadinasi, SLA kuopų dclega 
tai galės važiuoti į New Ken- 
singtoną be jokios baimės, nes 
jiems tenai nereikės “badauti”.

SLA 3-čias apskritys pasku
bino kuopų suvažiavimą šaukti 
kol dar nėra prasidėję vasaros 
išvažiavimai — piknikai.

VEIKIMO

FRANK MICKAS
Siuvėjas

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

4146 ARCHER AVENUE
Phone Lafayette 9832

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

•
Pelnas eina 

LIETUVOS AERO KLIUBO 
NAUDAI.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMU NUO
UGNIES.

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

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

Norūio nušauti savn m^’lv- 
7i bažnyčioj kada ii««» 
fnnkpcd s’’ kita. bet. poli
cija jos planus sugadino 
PITTSBURGII, Pa. — Balan

džio 20 d. p-lė Kathleen Mul 
downey, 25 metų, sužinojus, 
kad jos buvęs meilužis Timo- 
thy Flaherty, 34 metų (239 N. 
Graliam St.), yra nutaręs apsi
vesti su p-le Agnės Leonard, 39 
metų, ir šliubą ims Saldžiausios 
Širdies bažnyčioje, nuėjo pas 
bažnyčią kaip ir daugelis kilų 
jaunavedžių pažįstamų bei gi
minių, kad ryžių kruopomis a 
pibėrus jaunuosius.

Tačiau p-lė Kathleen Mu.- 
dovvney šaligatvyje stovėdama 
pasišaukė “taxi” draiverį ir pa
davė jam $20 prašydama, kad 
jisai jai tuojau surastų revol
verį ir atvežtų, žinoma, “taxi” 
draiveris paėmęs tą $20 dolerių 
važiavo ne revolverio ieškoti, 
bet į policijos stotį, kur prane
šė, kad jam mergina yra pa
davusi $20 ir prašo atvežti re
volverį. ir kad ji, tiTr būt, ruo
šiasi ką nors žudyti. Policija at
vyko prie bažnyčios ir suėmė 
lą merginą. Pradėjus klausinėti 
kam jai yra reikalingas revol
veris, ji pareiškė, jog tik juo
kavus ir norėjus jaunuosius pa
gąsdinti, ir jei taxi draiveris 
butų atvežęs ginklą, tai vistiek 
nebūtų šovus, bet tik kruopas 
pylus ant jaunojo, o jaunąją 
butų pabučiavus.

Tačiau jaunavedžio teta Mrs. 
Cooney pasakojo policijai visai 
kitokią istoriją; ji tvirtina, kad 

zp-lė Muldowney buvus pas ją 
namuose ir asmeniškai grūmo
jusi jaunavedžiui, kad jei jisa' 
vesiąs kitą merginą, tai jisai 
mirsiąs. Taip pat pasakojo, kad 
jaunavedis jau turėjęs pakan
kamai nesusipratimų ir nesma
gumų su buvusia savo mylimą
ja, kaip tik jis pradėjo ruošti:) 
vesti kitą.

P-lė Muldowney atsidūrė ka
lėjime, o jaunavedis su savo 
žmona išvažiavo medaus mene 
šio.

kios pasekmės pasirodė: septy
ni automobilistai buvo pilniau
si bepročiai, kuriuos turėjo ati
duoti į bepročių namus; ketu
riasdešimt buvo visai arti prie 
beprotystes ir specialistų ture 
jo būti prižiūrimi, o keturias
dešimt šeši buvo priskirti prie- 
silpnapročių.

“Kas turi daug, tam D’evas 
duoda ir daugiau”

Tai nėra jokia pasaka, bet 
tikras atsitikimas, ir apie tai ge
riausiai žino, ponai Wohlge* 
mulh, gyveną 310 Elizabeth St., 
Millvale, Pa. šioji šeima augi
na 7 mergaites ir 1 berniuką,

SLA 3-čio Apskričio kuopų 
mismctUis suvaž’avimas 
įvyks New Kensingtoi, 
Pa.. gesTŽes 21 d. — Vie 
tos SLA 192 kuopa rengia 
šaunią vakarienę delega
tams ir svečiams pagerbti 
PITTSBURGH, Pa. — SLA.

Pittsburgho Jaunų Lietuvių 
Draugijos parengimas ge
rai pavyko,
S. S. PITTSBURGII, Pa. — 

Balandžio 16 d. Jaunųjų Lietu
vių Draugija Lietuvių Piliečių 
Svetainėje buvo surengus vaidi
nimą Ii* šokius. Vakaras gerai 
pavyko;, publikos buvo daug.

Kitą kartą parašysime apie 
vakarą daugiau. —Rep.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

f:

ERROL FLYNN

•į
OLIVIA de HAVIUAND

Tikra 
Kombinacija

PATENKINA MILIJONUS

EGG ---------------------- $6.00 •
NUT ................ ......... _ $6.00
EIG LUMP .................. $6.00
MINE RUN .................. $5.75
SCREENINGS ............ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmokėjom .
už padėtus -'//i

pinigus **
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
IIELEN KUCHINSKAS, Sec.

PIRKIT NAUJĄ
Chrysler arba Flymoiith

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Autpmobjjiai 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

Sophie
Barčus

RYTINE 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

NAUJIENŲ
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.

Automobilių “durni” šofe
riai dažnai yra tikri be 
pročiai.
Tai nėra joks prasimanymas, 

bet tikras faktas ir moksliškais 
tyrinėjimais paremtas, kad ne
atsargus automobilių draiveriai, 
kuriuos mes vadinam “dur
nais”, nes jie neatsargiai va
žiuoja, faktiškai dažnai yra 
tikri bepročiai.

Pittsburgho laikraščiai rašo, 
kad Detroit, Mich., 1938 m. 467 
automobilistai dėl neatsargaus 
važinėjimo buvo patekę į teis
mą ir pagal teismo patvarkymą 
buvo egzaminuojami Detroito 
psięhopatų klinikoje, štai ko-

Tikra kombinacija patenkinančiam vai* 

dlnlmul yra ERROL FLYNN & OLIVIA 

de HAVILLAND j DODGE CITY, 
WARNER BROS, veikalas kurs neužilgo 

bus rodomas jūsų vietiniame teatre.

Tikra kombinacija tikrai patenkinančiam 

rūkymui yra Chesterfield's nenukopljuo- 
famas sumallymas pasaulio geriausią 

, cfgareto tabaky.

Chesterfield's Linksma Kombinacija (sumaišy
mas) puikiausių amerikoniškų ir turkiškų tabakų pa
tenkina milijonus dėlto, jog jiems suteikia tokį rūkymo 
malonumą kokį negauna iš nei vieno kito cigareto. 
Gaivinantis lengvumas, geresnis skonis ir daug malo
nesne aroma yra Chesterfield’s svarbiausios ypatybes 
su rūkytojais visur.

H^uomet juos pabandote jūs žinosite 
delko Chesterfields suteikia milijonams vy* 
rų ir moterų daugiau rūkymo malonumo 
...delko JIE PATENKINA

hesterfield

Ž v

TIKRA kombinacija pasaulio geriausiy cigaretotabaky, JieJLeng vesniY.Jie Geresnio Skonio
gopjtlįta I9i9, Uanrrr A Mms Tobacco Oouz

AND-CHEESE 
«EADY IN 9 MINUTES
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Telephone CANal 8500.

Subscription Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Užsakynjo kalnas
Chicago j e—paštu:

Metams_____________
Pusei metų_________
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui____ u.

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 
Savaitei ____________
Mėnesiui____________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

. .75

3c 
18c 
75c

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

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

Metams _______________  $5.00
Pusei metų .............  2.75
Trims mėnesiams__________1.50
Dviem mėnesiams 1.0,0
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Partijos centro komiteto orga^ 
ne “Komuniste” jau 1930 m. 
Straipsnyje “Nacionaloportuniz- 
mas lietuvių komunistų eilėse 
Sovietų Baltarusijoj” (“Kopi.” 
No. 6) sako, kad po priedanga 
kulturįnio darbo Sovietų Balt- 
gudijoje veikė “nacionaloportu ■ 
nistąi kontrrevoliucionieriai”, 
norėję nuversti sovietų valdžią. 
Tų kontrrevoliucionierių buvę 
daug susekta. Vienas jų buvęs 
‘dešinysis Vėdrinaitis”.

“Vėjiaų”, sako straipsnio 
autorius, M. B., “Vedrinaiti 
pakeitė dešinysis ir prieg tą 
Lovstono šalininkas žalpis.”
Vadinasi, jau prieš 9 melus

Dingo šypsena Lietuvos žmonių veiduose. — Kai kurie 
skaičiai apie Klaipėdos kraštą. — Lietuvių įmonės ir 
įstaigos Klaipėdoje. — Didelė kunigaikščio Vytauto 
klaida. — Ir vėl istorijęs ratas pasisuko. •— Hitleris 
susilauks to, ko susilaukė kaizeris. — Užtruks mel- 
žįapioji karvutė. — Tikra okupacija.

■II— ......... ..... , , I

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

vertybes, jų kultūros lobynu'Įdas Jakubauskas? Jis dabar gy
vis įnešdami daug visokių gėry 
bių.

Ir štai vėl istorijos ratas pa
sisuko ir vėl iš naujo lietuvių 
tąutą pųstųpiįąpią nuo jurų, to 
gyvybes šaltinio.

Juk vokiečiai iš seno visą lai
ką kovojo dėl Nemuno žiočių, 
budriai saugodami, kad tos ž:o-lpo gaivalai pradeda

Į lys netektų kitiems. niekus pliaukšti, tai tenka tik
Vokiečiai visą laiką stengėsi ranka numoti ir tarti: lai paši

las žiotįs kielęse replėse laikyti,!gailėjimo verti padarai, nes jie

vena adresu 1141 Van Buren St.
Taip, kada tokie priekaištai 

daromi viešuose susirinkimuo
se, tai nutylėti negalima.

Tįęąą, paprastai sakoma, jog 
vieną dalyką žmonės lenkia ne 
dėl baimės, bet dėl smarvės. 
Kada neatsakingi p. Jacobos li- 

v i šokius

Bijo ar nebijo? trrevoliucionierius” ir sovietų 
valdžios priešas. Bet kai Stali
nas paraše “demokratiškiausią 
pasaulyje” konstituciją, tai Žal- 
pįs, matyt, įsivaizdavo, kad jau 
dabar jam nebus pavojaus iš
reikšti savo nuomonę, nes ta 
konstitucija suteikia “žodžio ir 
spaudos laisvę”, o valdžia dar
gi paragino, kad žmonės ją dis- 

sako “Ne”. Tai neįrodo, kad jos tikrai nebijo būti užpul- Į kusuotų. Jisai bandė pasiliau
tos. Priešingai, tai įrodo, jogei jų baimė yra tokia dide- doti ta “konstitucine teise” — 
lė, kad jos nedrįsta užgauti Vokietijos valdžią, pasaky- ir gavo kulką į pakaušį! 
damos jai tiesą! žalpis,

Šitie mažųjų valstybių atsakymai pasaulio opinijos pe» buvo 36 kP-
, , Kuopoje 1  nesuklaidms. L 1 ..___________________ t ra k ei j o s

davo” susirinkimuose begėdiš
kais puolimais kitaip manančių 
kuopos narių.

Gaila, kad tos žinios apie 
Žalpio sušaudymą negalima pa- 

Anglijos valdžia jau pradėjo svarstyti klausimą apiol n,^s sovietll_valdzia tieĮ' 
privalomos karo tarnybos (konskripcijos) įvedimą. Tuo ,s ^„“sirniatii’asi skclb- 

. , ._ . , uą, Kuli ji jau bciinid.ujcioi oklijj-
tarpu, gal būt, tai daroma tiktai su tikslu pagąsdinti j 
diktatorius. Bet tai reiškia, kad Anglijos viešoji opiniją 
jau beveik galutinai yra nusistačiusi, kad su naciais ge
ruoju susikalbėti nebegalima.

Taikos metu Anglija savo istorijoje dar nėra turėju
si privalomos karo tarnybos.

Per kelias paskutines savaites Anglijoje tapo sulau
žyta ne viena įsigyvenusioji tradicija. Sakysime, ji pasi
žadėjo ginti Lenkijos, Rumanijos ir Graikijos nepriklau
somybę.

Tai dedasi po Hitlerio smurto žygio prieš Čekoslova
kiją. Ateities istorikai, veikiausia, pažymės, kad nacių 
diktatūra, sunaikindama čekų valstybę, pasirašė sau mir
ties dekretą.

Ruošdamas atsakymą į prezidento Roosevelto pasiū
lymą garantuoti taiką per 10 arba 25 metus, Hitleris lie
pė savo diplomatams paklausti daugumą mažųjų valsty
bių, kurioms gręsia pavojus iš nacių pusės, ar jos bijo, 
kad Vokietija jas užpuls.

Suprantama, kad beveik kiekviena tų valstybių at-

Anglija svarsto privalomo kariavimo 
klausima

Nauja karo medžiaga
Sako, kad visai netyčia Amerikoje tapo surasta nau

ja j sprogstančioji medžiaga, galingesnė negu dinamitas. 
Prof. Henry B. Haas’o laboratorijoje Pųrdue universite
te, bemaišiant įvairias dujas, buvo pastebėta, kad oro, 
garo ir natūralinio gaso mišinys, tam tikrose proporci
jose, sprogsta su nepaprasta jėga. Tą mišinį busią gali
ma vartoti karo tikslams.

Kadangi Amerika turi 98% viso pasaulio natūralinio 
gaso, tai ji gali patapti stipriausia karo atžvilgiu vals
tybė.

ŠVEICARIJA REIKALAU
JA, KAD MASKVA SU

VALDYTŲ KOMU
NISTUS

žinia iš Berno, Šveicarijos, 
praneša, kad Šveicarijos federa
linė valdžia pereitą savaitę pa
statė reikalavimą sovietų Rusi
jai, kad ji duotų užtikrinimą, 
jogei komunistai nesikiš j Švei
carijos politikos reikalus — 
priešingame atsitikime Šveica
rijos valdžia grasina nutraukt* 
diplomatinius santykius su Ru
sija.

Visos kitos šalys, kurios tu
ri savo pasiuntinius šveicarijo 
je, pasižadėjo susilaikyti nuo 
politinio veikimo Šveicarijos vi
duje.

BUV. CHICAGIETIS ŽAL- 
PIS SUŠAUDYTAS?

Jau seniai negirdėti apie bu
vusį čikagietį Žalpį, kuris aną
met išvažiavo į Sovietų Sąjun
gą “budavoti socializmą” ir vie- 

• nu laiku veikė sovietinėje Balt-

gildijoje, kaipo mokyklų inspek
torius. Jisai dažnai parašydavo! 
savp draugams Amerikoje, gir- 
daipas sovietų “rojų” ir smerk
damas jo kritikus. Bet paskui 
Z. Angarietis surado pas jį ko 
kių tai “nukrypimų”, ir jisai 
nutilo. Prieš dvejetą metų pa 
sklido gandai, kad .Žalpis sua • 
reštuotas.

Dabar vienas asmuo iš New 
Yorko mums praneša, kad A-l 
merikoje gauta tikra žinia, jo- 
gei žalpis yra sušaudytas.

Jo nusidėjimas buvęs toks. 
Kai Stalinas paskelbė naujom 
konstitucijos projektą ir para
gino žmones ją svarstyti, duo
dant savo sumanymus ir pataį* 
symus, tai susirinko apie 20 
lietuvių komunistų veikėjų ir 
sumanė pasiūlyti kokį tai “pa
gerinimą” prie konstitucijos 
projekto. Vienas įš susirinkimo 
iniciatorių buvo Žalpis.

Netrukus visi to* susirinkipno 
dalyviai buvo žvalgybos suimti 
— ir sušaudyti!

Ąpįe Žalpip “»ųkrypiI^>ą,, bu
vo rašyta Lietuvos Komunistų

gyvendamas Chicago- 
narys. 

jisai buvo komunistų 
lyderis ir “pasižymė-

PAŠALINTI DAR 5 
DARB1EČIA1

Brilanijos Darbo Partijos 
vykdomoji taryba išbraukė iš 
partijos penkis Cripps’o pase
kėjus, jų tarpe du parlamento 
nariu: Aneųrin Bevan ir G. Ę. 
Strauss. Juodų atsisako pasi
duoti vykd. tarybos sprendimui 
ir nori apeiįHęti į partijos su
važiavimą.

Kiti trys pašalintieji yra Sir 
Charles Trevelyan, E. P. Young 
ir Robert Bruce.

Kaip žinoma, Sir Stafford 
Gripps buvo pirmiaus pašalin
tas iš partijos už tai, kad jisai, 
priešindamasis partijos nusista
tymui, agitavo Darbo Partijos 
skyriuose už “liaudies frontą”, 
į kurį jisai nori įtraukti “pa
žangiuosius” konservatorius, li
beralus ir komunistus.

Po Cripps’o pašalinimo aukš- 
čiaus paminėtieji asmens nesi
liovė kartu su juo toliau tęsę 

[agitaciją už “liaudies frontą”. 
Partijos vykdomoji taryba juos 
įspėjo ir davė septynias dienas 
laiko apsisvarstyti. Kai jie ne
parodė noro partijos nutarimą 
vykinti, taį jie buvo išbraukti 
iš narių sąramo.

Darbo Partija tikisi viena lai
muti rinkimus į parjamentą ir 
eiti į kokius nors blokus su ki
tomis partijomis ątsįsako.

Lietuvoje žmonių veiduose sąvo Žygius į rytus, nors įr su- 
šypsena dingo. Visi susirūpino, 
rytojaus diena. Toji diena ne’ 
tik politiniai, bet ir ūkiškai ru
pi. Juk Lietuva netenka ne tik 
didžiulių vartų į platųjį pasąu-? 
lį, bet ji netenka ir naujai atsi
radusių uždarbių. Lietuvos pre
kybos laivynas pradėjo sparčiai 
augti. Jaunimas panūdo sie|ktn 
juros ir lenais surasti naujų 
pragyvenimo šaltinių, o prie vi
so to dar pridėkite savotišką 
jurų romantiką, kuria daug kaą 
buvo karštai užsidegęs.

Tik pamėginkime apytikriai 
apskaičiuoti, ko neteko Lietu
va.

Teritorija Lietuva neteko 2,- 
443 kvadratinių kilometrų, pui
kiausių Europoje Nidos, Juod
krantės jurų kurortų ir paša' 
kingos visos Kuršių įlankos, to 
žavėtinai gražaus krašto, kuris 
iš dviejų pusių buvo juros van
denų skalaunamas su 
sakiškomįs kopomis.

Gyventojų prarado 
tūkstančius, iš kurių 
tūkstančių tiek kilme, 
šia lietuviai, koks 
tūkstančių kilme lietuviai, be5! 
dvasia vergiškai tarnavo vokie
čiams, ir tik likusi dalis buvo 
vokiečiai, kurių žymi dalis tai 
nutautėję lietuviai.

Žinoma, tai nedidelis žemės 
gabalas ir nedaug gyventojų, 
dėl įęąrio kitame atsilikime ne-

savo pa

Iš Lietuvos
Mirė 115 metų dzūkas 

Į ALYTUS. — Butrimonių v., 
Pęckųąų km., gripu mirė se
niausias toj apylinkėj gyv. Juo
zas Gwdąuskąs, m. ąpa- 
žiąųs. Jis ue lik ątsįiųe^a, bet 
ir pats keliolika ię,etų ėjo bau
džiavą Kaspariškių dvare po • 
nui Rezvonui. Buvo gaudomas 
rekrutan, tačiau išsisuko. Vo
kiečių okupacijos me^u jį 
vo pakorę, bet laikų hųyo 
gelbėtas ir sulaukė tokio 
vydėtino amžiaus.

Tokį amžių gyvendamas 
susilaukė net šeštos eilės 
nių. Vyriausias sūnūs turi apię 
85 m., anųkai po 60 m. amž., 
proanųkai apie 85 m. įr taip 
jfoliau.

Dar buvo tvirtas, dirbo vi
sokius ūkiškus darbus, tik 
pas sų plaučių juždęgįiųu 
baigė atkaklų dzūką.

bu-
is-

pa-

Jiš 
aį-

gr;

kad tik Klaipėdos kraštas n.eat- nežino, ką daro...
kuątų. Kad ir rusų laikais yo- Su Maskvos fanatikais argu- 
kiečiai neleido jiems naudotis montuoti butų bergždžias daly- 

W Įęjį yalstybč nęturpjolKlaipėdos uostu ir jo sąskaįton kas: per kelis paskutinius mc- 
Šaltinių įr pp ¥y tau-(didino Karaliaučių. tus jie paliovė sayo protą var

stai ir dabar vokiečiai bėga- loję (tiesa, proto jie niekuomet 
linini džiūgauja šį mažą žemės daug ir neturėjo), o galvoja pa- 
gabalėlį atgavę. Kas gi didžiu
lei Vokietijai tasai mažutis že
mes gabalėlis, ar buvo reikalo 
dėl jo kelti toksai triukšmas?

Taip, Vokietija gerai žino, 
kad valdydama Klaipėdą, ji už
kerta kelią lietuvių tautai kles
tėti ir augti. Jie supranta, kad

Kure didžiulę Lietuviu yąlsty-

Įę PdFlįps prądėję spiilkti, kar i 
tų su vąlstybės nykimų ir lietu
vių (auta prąrado žyipų atspa 
l’ųjpą» ji Hko 0k ląukipinkų tau
tą. j

Visos tęs tautos, kurios išl 
seno aĮsipeipč į jurų fantus, 
jos augo, bujojo, stiprėjo ir sa
vo valstybės židinius kure, o Įic- 
tųvįų tąutą sustojo vietoje ii Į 
pamažu pradėjo tirpti, tirpti ki
tų sąskąiĮLaę didindama. Ji didi
nę vokiečių tautą, ji didino sla
vų padermes, šioms taųtopi^ 
lietuviai nemaža yra dayę gar
sių asmenybių, kurios kitiems, 
o ne sau, ne savo tautai kure 
liek maleriales, tįek dorovines

viso 147 
bent 80 

tiek dva- 
trisdešimt

vai, Lietuvai lai saitai į pasau
lį, tai gyvybinis šaltinis, tai ka
nalas, pro. kurių visos Lietuvon 
gėrybės plaukė į platųjį pašau-

Neveltui Lietuvą čia įdėję 
daugiau kaip tris šiųalus mili
jonų litų, kuri veik iki praeitų 
metų nesiamortizavo ir tik da
bar buvo laukiama, kad tasai 
čia įdėtas kapitulas pradės duo
ti pelną, pelną pinigine prasme, 
nes moraliai Lietuva čia turėjo 
didelę paspirtį tautiniam atspa
rumui ir juriškaių tautos užsi
grūdinimui. štai Maistu fabri
kai verti šešių bilijonų litų da
bar atitenka vękieČiams, Pieno
centro šaldytuvai verti bent po
ros milijonų litų. Lietūkio ele
vatoriai verti bent trejeto mili
jonų litų. Muitinės įrengiinas 
taip pat milijoninės vertės. Uos
to įrengimui ir jo patobulini
mui įvesta virš šimtu milijonų 
litų. Žemės bandas keletą de
šimčių milijonų Jįtų išskolino 
vietos ūkininkams ir kurių žy
mi daiįs tąi buvo aktingi ųacio- 
nalsociąlįzpo vadai. Be to, Že
mės bankas vietos darbinin
kams, buvo pastatęs ųį kelią 
milijonus litų nanių. Lietuvos 
Ęaųko pinigais yertėsi ne viena 
vietos vokiečių įmonė.

Klaipėdoje buvo įsikūręs Pre
kybos institutas ir Pedagoginis 
institutas, be to, veikė puiki a- 
mątų mokykla, graži raudono
jo kryžiaus ligoninė, skaitlingą 
liętuvių gimnazija, gražus lie
tuvių viešbutis Viktorija, kuria
me šiandien jau apsistojo pai
sai Hitleris.

Visų turtų ir įiųoųįų neąų-

vių pastangomis buvo įįąisytęs, 
įrengtos.

Štai radijo stotis, iš kurios 
kąsdien girdėjome Kląipė.dęs 
krašto pranešimus, jau dą^ąp 
vokiečių rąnj<ose ir šiąųdįęp įš 
tęs stoįįes jau kalbėjo Hitleris. 
Visų čia (ų vertybių dabar ne
išvardinsi, Kurios atitoko vokie
čiams, bet svarbiausi nuostoliai 
juk ne čia!

Vytąu|ą$ pidyąią pųsigręžęs 
nuo Baltijos juros i

gal užsalčymą. jei šiandien 
’Jęms yra įsakytą ką nors gar- 
biųli, tai jįe tąi ir daro, o jo* 
ryloj l)Us įsakymas tą patį da
lyką nįękin)ti» — tai jie visai ra 
mią sąžine tatai ir darys.

Ar reikią pavyzdžių?
Kaip čia seniai visi Maskvos 

tokiu Lticiu Lietuvos valstybę j davatkos apsiputoję demokrati
ją niekino ir tvirtino, kad de
mokratija yra sugalvota lik

lyg replėmis sužnyba ir kietai 
savo rankose laiko.

Tai šiai tikrieji ir tie milži
niški lietuvių tautai nuostoliai, 
kurie jokiais skačiais negali bu-

(Bus daugiau)

darbininkus mulkinti.
O kas dabar dedasi?
Visi bolševikai, lyg tie tara

konai, pradėjo iš visų kampų

KORESPONDENCIJOS
- -

Wilkes Barre, Pa.
Gegužinės šventės apvaikš- 

čiojimas
Kaip ir pirmiau, taip ir šie-' 

met ruošiamės tarptautinę dar
bininkų šventę minėti.

Šiemet gegužinę šventę ap
vaikščiosime nedėlioj, balau 
džio 30 d., 2-rą valandą po pie
tų, C.1.0. Headąuarters, 8 So. 
Wąsbięgton St.

Be programos, turėsime kal
bėtojus nuo Independent Labo! 
League D. Benjamin; nuo A.C. 
W. of Ą. uęijos Frank Vrataric; 
000
Fish. Taįpgi bus ir kalbėtojas 
nuo Socialistų Partijos.

Šį ąpvaikščiojimą rengia ben
dras komitetas, susidedąs iš at
stovų n.ųo IL-U-, A.C.NV.A., I 
L.G.W.U., Socialist Parly ir Un- 
employejd Worker$ Union.

Tai bus reikšmingas apvaikš- 
čiojimas darbo žmonių solida
rumo ir Kovų šventės, Kviečia- 
nąe visus lietuvius kartu su mu- 
mįs dalyvauti.

—Bendras Komitetas

unijos

Gary, Ind

kratijos šalininkais. Pasidarė 
jie tokiais “patentuotais demo-

bes taip susidėjusios, kad jis iš 
savo pareigų esąs priverstas pa 
sitraukti. Savo lyg ir atsisveiki
nimo kalboje jis ragino lietu 
vius vieningai veikti, būti tik
rais lietuviais ir savo tautiečių:1 
remti. O ypač tuos* kurie da
lyvauja lietuvių judėjime i< 
nuoširdžiai remia kiekvieną 
naudingą sumanymą. Pavyz-

1$ POLITIKOS LAKTŲ

Vasarių pradžioje įvyko Gpry 
iįętuvių demokratų lygos meti
nis Lyga isikMrč
prieš šešerius įlietus. Svarbiau
sias akstįnąą lygą organizuoti 
buvę las? kad lietuviai pamatė, 
jog pąlaįdai veikdami jie yru 
bejčgįąį. Be to, jie. įsižiūrėjo, 
kąd i<itęą Įąutos politikos dir 
voje yra gąna svarus vien til: 
todėl, kad jos turi organizaci 
j«-

Taį tokia buvo pradžia.
Susirinkime buvo pakelta:; 

klausimas apie Lietuvos 21 me
lų nepriklausomybės minėjimą. 
Tuoj atsirado piršlių, kurie pa- 
simojo lygai įkalbėti, jog tin
kamiausias Jc^bėtojas busiąs 
Antanas Bimbą! Vadinasi, tas 
žmogus, kuris prįeš kelis ipe- 
lūs iš Lietuvos pępriklausomy 
bęs šaipėsi, ir ią yiąę buvo pa 
sįrengęs Lietuvą Mąąkvai paąu 
koti.

Tam sumanymų) iš narių pųr 
sės kilo griebtus pasipriešini*

Siųąs. Ią §ąyę pųąpą tie narįąi 
pasįųlė, Ka/Į bętų pą^viestas pr. 
A. L. G^aičiųnas. pąąiulymas li
ko priimtas, o vėliau iš daktarę 
buvo gautas ąt$akyiųas, kad jis 
subųka kalbėti.

Senasis lygos pirmininkas J. 
Ą. prakęy ąąvo rezigna 

ir pasukęs] ciją pareikšdamas, jog aplinky-

Kazlauskas, 
adresu 1486

lis ir p. Antanas 
kuris laiko taverną 
Grant S t.

Renkama nauja
pirmininkus perstatoma, trys 
kandidatai, iš kurių išrenkamas 
Jonas Lebauskas. Tai žmogus, 
kuris turi vietos lietuvių pasiti
kėjimą. Reikia jam palinkėti, 
kad jis sėkmingai vadovautų 
lygai.

Renkami du delegatai į Lake 
kalintos lietuvių demokratų ly
gą. Išrenkami St. Petraitis ir 
J. A. Grakey.

dabar bėginėja su “demokrati
ja”, kaip kalė su pūsle.

Tačiau su jais yra tik vienas 
netikslumas: demokratiją jie 
pasiryžę įgyvendinti visur, išė
mus sovietų Rusiją. Bet jeigu 
demokratija yra geras dalykas 
visoms kitoms valstybėms, tai 
ji turėtų būti gera ir sovietų 
Rusijai. Kaip anglai sako: kas 
tinka žąsiai, tas 
žąsinui.

Kada Maskvos 
elgiasi, tai visai

turi tikti ir

davatkos (3h p 
suprantamas 

dalykas, kad jais pasitikėti jo
kiu bildu negalima. Jie yra nie-

veidmainiai: demokratijos jie 
reikalauja tik sau, o kitiems jos 
nenori pripažinti.

Išvada iš to tik viena: jų vei
kimas demokratinėse organiza-

Lake kauntės lietuvių demo
kratų lygos konferencija įvyks
ta vasario 9 d. adresu 1486 
Grant St. Įš Indiana Harbor at
vyksta p. John Gustaitis, lygos 
pirmininkas, su buriu delegatų. 
Susirenga ir iš kitų vietų dele
gatai. Nuolaika jauki, draugiš
ka. Reikalai aptariami sklan
džiai. Atrodo, kad susirinkimas 
baigsis labai gražiai. labinu, 
kad be jokios opozicijos lieka 
išrinkta senoji valdyba.

Bųt štai visai netikėtai kyla 
audra. Vienas Gary delegatas 
pasiprašo balso ir pradeda kal
bėti apie “Naujienų” dvidešimt 
penkių metų" jubiliejų. Jis nuro
dę, jog “Naujienos” visada nuo
širdžiai rėme demokratiško nu-

dėl, sako, musų turėtų būti pa
reiga “Naujienas” pasveikinti.

Sumanymą tuoj paremia p. 
Stasys Barzdys iš Indiana Har- 
bor. Jis dar priduria, jog tai 
padaryti yra lygos pareiga.

Atsistoja susinervinęs vienas 
Gary delegatas ir pradeda vi
sokiais budais niekinti “Naujie
nas”. Jis dargi turi tiek begė
diškumo ir akiplėšiškumo, jog 
kai kuriems tiesiog vagystes 
Prikiša.

Po to, žinoma, susidaro tokia 
atmosfera, jog apie pasveikini
mą negali būti ir kalbos.

Tačiau kai kuriems “Naujie
nų^ skaitytojams iš Gary vis 
dėlto butų įdomu partirli, ku
riuo bildu “Naujienos” yra “ap
vogusios” musų miesto gyven
toją, p. Walter Jacobą, kuris 
seniau buvo žinomas kaipo Vla-

nėmis, kurie vienaip kalba, o 
kitaip daro tikrai demokratiš
ko nusistatymo organizacijoms 
eiti nėra pakeliui. Ir juo “jaco- 
biško” demokratizmo šalinin
kai greičiau bus išgyventi, juo 
demokratiškoms organizaci • 
joms bus sveikiau.

Kaip jau minėjau, buvo pa
kviestas kalbėti Dr. Graiciunas. 
Tačiau į jo vietą atvyko Tcodo 
ras Kučinskas, kuris artimai y- 
ra susirišęs su “Naująja Gady
ne”. Jis pasakė visai neblogą 
kalbą, kuri daugiausia buvo su-

nok tiems, kurių akys yra į 
Maskvą nukreiptos, ta kalba ne
patiko. Sukritikuoti tą kalbą, 
nurodyti jos klaidas, jie, žino
ma, nepajėgia. Todėl jie grie
biasi lengvesnio budo, kuris 
nereikalauja jokio žinojimo: 
tiesiog niekina tai, kas jiems 
nepatinka.

Šiaip musų miesto lietuvių 
bolševikų labiausiai pamėgtas 
“sportas” yra niekinimas orga
nizacijų, kurios nėra jų kontro
liuojamos. Ir ką tik jie nepri
kalba apie tas organizacijas ir 
jų vadovybes! Ne tik kad jos 
visaip šmeižia ir niekina, bet 
tiesiog kriminališkai įtaria va
dovybes. Žinoma, tuo pačiu me
lu jie visai sbudais giria savas 
"sosaides”.

Čia nieko blogo nebūtų, nes 
juk sakoma, kad kas savo ta- 
voro negiriu, tą iš turgaus va
rę. Bet kada einama taip toli, 
kad kiliems prikišamos vagys^ 
lės, tai metas nusakyti: gana! 
Ir reikia tikėtis, kad tas “ga
na” bus pasakytas tokioje for
moj^ jog tie fanatikai ilgai 
čiaudės.

—“Naujienų” skaitytojas
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YOUNG MEN OFFERED FREE SUMMER 
COURSE 0N TRAINING SHIP

irutė

AT HAMPTON ROAD, VIRGINIA

The American Nautical Acade
my, National Training School for 
Merchant Marine Officers, Wash- 
ington, D. C., announced today 
that boys and young men betvveen 
the ages of 11 and 21 will be al- 
lowed to secure practical ship ex- 
perience on board a training ship 
of the Academy within the period 
from June 1, to October 1, 1939.

The young men may remain on 
board ship for the entire period, 
or for any shorter time they may 
vvish, būt not for less than a month. 
Studens vvho enter for any period 
less / an the full course will re
ceive instruction only in those 
subjects being taught vvhile the 
student is on board ship.

The purpose of the course is: 
First, as a foundation for those 
who wish to become officers in the 
Merchant Marine, and devote their 
lives to a career in the Service; 
Secondly, for those boys and young 
men who, thought not desirous of 
follovving the sea, štili wish to ob- 
tain a general knovvledge of ships, 
and the life afloat.

Meals—Only Expense

quarters on 
ship. The only required ex- 
is for meals, vvhich are 49 
Three meals are served dai-

for 
the 
for

long, 45 
1919-20. 
will be

sel of 2422 tons, 284 feet
feet breadth, and built in

On Sundays the cadets 
divine Service at
their respective 
shore. While on, 
will receive free 
treatment when

allowed to attend 
the churches of 
denominations on 
board ship cadets 
minor first aid 
necessary.

This is the tenth annual summer 
course offered by the Academy, 
and will be under the personai 
supervision of the Captain Com- 
mandant of the Academy, who will 
be in command of the vessel.

While on board ship the student? 
vvill follovv the regular daily ship 
routine, and vvill be given practical 
instruction in nautical subjects, 
including seamanship (ship’s work) 
signaling, rowing, handling, and 
the ūse of motor beats, and pul- 
ling boats, life-saving, and navai 
drills. Many of the duties on board 
ship are performed by the cadets 
as part of their training. They vvill 
also receive instruction in the ūse 
ęf life buoys, first aid, the compass, 
log, and lead, ground tackle, and 
the duties of lookouts, as vvell as 
the duties of the vvatch on deck.

Studens vvill 
ship at 
will be 
for the

Those
course with a passing grade vvill 
be eligible to apply for a scholar- 
ship in the Navigation Course.

Due to the fact that the number 
of accomodations available is li- 
mited, those vvishing to take ad- 
vantage of this opportunity should 
vvrite at once to the

join the training 
Virginia where the vessel 
based at Hampton Roads 
summer training period.

completed the summer

Birutės thrush-throated, Spring- 
:lad young maids and matrons bid 
tair to outbid the rųmbling bas- 
,os and lou^ tenors, as the famous 
Chicago Lithuanian chorai group 
began įts 1939 Spring season vvith 
arger attendance and better songs, 
lašt weck at the Sandara Hali on 
33rd Street.

Heading Birutės’ future this year 
vvill be ą 10-day tour of the East, 
vith pąpticipątion in a concert at 
3o?ton and an appearance vvith a 
large Lithuanian chorai group at

The 
and 

Sep-

is a m piclure some work.

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters

There is no charge for instruc
tion nor for living 
board 
pense 
cents.
iy.

There is no tuition charge 
any of the courses offered by 
Academy; and no obligation 
future merchant marine, military
or navai Service of any kind is 
ineurred by the young men.

The scholarship to vvhich the 
young men will be assigned is the 
Training Ship “MARSALA”, a ves-

American Nautical Academy 
tional Training School for 
Merchant Marine Officers 
VVashington, D. C.

Na-

THE DEMOCRACIES
WAKE UP?”

The European democracies are at 
lašt vvaking up, if we may bclieve 
that France’s Daladier and Bri- 
tain’s Chamberlain really mean 
vvhat they recently toki the vvorld.

Daladier’s speech, according to 
Edgar Ansel Movvrer, one of our 
most astute foreign corrcspondents, 
vvas the finest made i n Europe for 
years. 
cnt
rheroriė 
talk vvhose edgc vvas 
vvhose 
Movvrer. 
termined, 
is novv 
an d i s 
nations 
against

Ersatz Republicans
Erstaz Republicans is the apt 

name that Roosevelt has given to 
the anti-New Deal Democrats who 
imagine that their party can win 
in 1940 vvith a reactionary presi- 
dental candidate. By ersatz, a Ger- 
man word applied to synthetic or 
substitute materials, Roosevelt 
means imitation when he uses that 
vvord for such back-seat drivers as 
Garner and Carter Glass, vvho want 
to deflect the Democratic party 
from the straight Nevv Deal road 
into the seemingly smooth detours 
of compromise and subterfuge.

TREASURE UNDER- 
GROUND — IN ILL.

Released by the State Geological 
Survey through the Illinois 

Chamber of Commerce.

By Don L. CarrolI, State 
Geological Survey, Urbąna, III.

2-YEAR OLD CHAMPION

the

Lhe Nevv York World’s Fair. 
;our will begin September 1 
vind up back in Chicago on 
tember 11.

Current activities, besides
.veekly song scssions every Friday 
light, include plans for vvhat pro- 
nises to be a thrill-packed event, 
■he Birutės Barn Dance at Sanda
ra Hali, May 6, ąnd the perpetua- 
,ion of sports vvith Spring softball 
practięe every Sunday morning, 
beginning at 10 o’clock at Mark 
White Square, 29th and Halsted St.

“Chicago Tours” To 
Visit Lithuanian 

Colony

They’ll “Do-Si-Do”
McKinley Park

Tour To Take Place April 28th
A visit to the largest Lithuanian 

community in America with an op- 
portunity to hear ancient ballads 
sung to the accompaniment of 
Lithuania’s national instrument, the 
“kankles”, is featured in the se- 
ries of WPA free Chicago tours 
for Chicagoans for the week of 
April 23-29, according to announce- 
ment from the office of H. K. Selt- 
zer, Chicago WPA director. Tours 
for the week include:

On Thursday, April 27th
One hundred and tvventy young 

adies and their gentlemen vvill 
“do-si-do
the cries of 15 
night (April 27) 
McKinley Park, 
Western Avenuė.

and “allemand right” to 
callers Thursday 
at 8:00 P. M. at 
39th Street and

These will represent the finest 
dancers about the park system in 
the great city-wide barn-dancing 
contest sponsored by the Chicago 
Park District.

Avė.
1 bl.

Cra-

Tuesday, April 25—“Pens and
Pencils”. See how mechanical pens 
pencils, and vvriting accesories are 
manufactured. Meet at 2:30 p, m., 
1800 W. Roscoe St. (Lincoln 
surface car to Roscoe; vvalk 
west.)

Wednesday, April 26—“How
ckers Are Made”. Tour the vvork- 
shops of a cracker and cookie ba- 
kery. Meet at 1:30 p. m., 1018 W. 
Washington Blvd.

Wed., April 26—“Polish Holi- 
days”. A National Traditions lec- 
ture. Meet at 8 P. M., 1309 No. 
Ashland Avė.

Thursday, April 17—“The Audi
torium Building”. Inspect studios 
in the famous Auditorium Build
ing. Meet at 10::00 a. m., 431 So. 
Wabash Avenue.

Thurs., April 27—“Orthodox Jų- 
daism”. Tour the West Side Jevvish 
area. See the famous Hebrevv Theo- 
logical Seminary and an important 
synagogue. Meet at 8 p. m., 3446 
Douglas Blvd.

Friday, April 
I^ife and ĮCiiltųrc’. 
largest Lithuanian 
folk eraft exhibit.
gram of Lithuanian music. Learn 
about the “Kanklės”, the national 
instrument. Hear the story of mo- 
dern Lithuania. Friday, April 28. 
Meet at 8 p . m, 831 W. 33 PI.

Those-vvho attend the Lithuanian 
tour, vvill have an opportunity to 
obtain the Tour Preface entitled 
“Lithuanians in Chicago” prepared 
by the WPA Federal Writers Pro- 
ject in co-operation witl. the Tour 
Department.

Amon^ the topies discussed in

28—“Lithuanian
Tour America’s 
colony. See a 
Attend a pro-

Premier Daladier simply 
through clouds of dictatorial 

vvith a short, svvordlike 
logic and 

vveight vvas courage”, said 
France, peaceful būt dc- 

, is through “appeasing 
ready to fight aggression, 

asking other peac.c-loving 
to join her in 

such aggression.
uniting

England
Po 1 and

Chamberlain committcd 
to join France i n giving 
military support against Germany, 

the 
Po- 
on

In a recenti letter to the Young 
Democrat Clutys FDR condemned 
the Old Deal, Democrats who are 
continually “getting in a stab 
vvhenever they can do so safely”. 
“In the campa'ign we. are novv ap- 
proaching”,' 'hė^' wrote, “there is 
just one agency potent enough to 
defeat the Democratic party, and 
that is the Democratic party it- 
self. If vve are to have a reaction
ary regime—or if that term is tob 
horrifįc—calluit<a conservative re
gime, you may depend on it that 
it vvill be the other fellovv’s re
gime ... Whenever the party vvas 
Democratic it won. Whenever it of- 
;:ered the country ersatz Republi- 
canism, the people spurned the 
imitation and sent our party to 
stand in the corner 
learned its

Two years have now passed since 
the important Illinois basip oil act
ivity began to get undervvay under 
the stimulation of the State Geolo
gical Survey. In ‘these tvvo years 
we have witne?sed the discovery of 
24 oil pols in eight dovvnstate 
counties. Drilling ventures have 
been markedly successful in the 
nevv produeing areas, vvith approxi- 
mately four out of every five vvells 
drilled being completed as produ- 
cers. At the end of January 2500 
vvells were yielding oil in the nevv 
fields, bringing nevv vvealth and 
prosperity to tens 
Illinois residents. 
continues vvithout 
cept duripg short 
roble vveather,
momėnt as many as 250 vvells are 
being drilled at promising loca- 
tiins. Probably some 200 of them 
vvill Strike oil in paying quantities. 
Some of them may even reveal 
the location of entirely nevv 
pools.

The barn dance, which vvill afford 
all attending an opportunity to 
learn American folk classics and 
Lithuanian dances, will be the first 
main event of the nevv season.1 All 
past, present and future members 
of Birutė are cordially invited to 
attend. ■

In conjunction with the sympa- 
thies of all Lithuanians in Ameri
ca, the members of Birutgs chorus 
lašt week took active part in re- 
lieving the plight of their fellow 
countrymen who vvere forcefully 
deprived of home and food in Mė
mei when Adolph Hitler was cedec 
that part of Lithuania recently. In 
answer to the refugee problem, 
Birutė donated freely with high 
hopes that its part vvill aid in alle- 
viating, in part at least, the des- 
titution suffered by Lithuanians 
across the ocean. S. W. E.

lesson.”
until it had

of thousands of 
Drilling activity 
abatement, ex- 

periods of unfa-
and at this very

Solomon Levitan at 
Bradlay’s Peoples 

Church Tonight
- “Most Unusual For Man Who 

Was Peddler ...”

The fifteen teams are from Pal- 
mer (lllth St. an.d Indiana Avė.), 
102nd St. (102nd and Charles St.), 
West Pullman (123 St. and Stevvart 
Avė.), Tuley (90th and St. Lavv- 
rence Avė.), 3usseJl Square (83rd 
St. and South Shore Drive), Ha- 
milton (72nd and Normai Boul.), 
Ogden (§5th St. and Racine Avė.), 
Gage (55th St. and Western Avė.), 
Sherprian (53rd St. and Racine 
Avė.), Fuller (45th St. and Prince- 
top Avė.), Mckipley (39th St. and 
Western Avė.), Rutherford-Sayre 
(Belden and Nevvland Avenues), 
Blackhavvk (Belden and Lavergne 
Ayenues), Independence (3945 N. 
Springfield Avenue) and Mayfair 
(Sunnysieję and N. Kilbourn Ave
nues) Park?.

The semi-finalists, to be chosen 
here, vvill step jt out Saturday, 
April 29, at 12:^5 p. m. in WBBM’s 
aųdience st.udio in the 
Building, and the finaliste the 
lovving Satutday (May 6) at the 
šame tirpp and place.

The teams vvill be judged on 
basis of 100 possible points—60 of 
these on the calling and 40 on the 
dancing.
points apiece for calling, on cor- 
rectness, rhythm, tone quality, 
clearness and audibility, and shovv- 
manship. And there are 10 possi
ble points apiece for dancing: on 
$howmanship, appearance, execu- 
tion and seleetion of dances. Each 
|ea mmust do tvvo dances. (Sp.)

Wrigley 
fol-

if the Poles are attacked in 
immejdiate future. Meanvvhilc, 
land’š Foreign Minister Beck 
his visit to London is cspected to
make tighter this Anglo-French- 
Polish military alliancc. Britain and 
France vvill probably send some 
vvarships to Gdynia, Poland’s port 
at theoutlet of the corridor, as a 
sign to both Poles and Germans.

In tfrjs belated awakening of 
France and England, the chief 
vveakness is failure to include Ru
sia, Hungary, and Roumania in the 
anti-nazi line-up. With the vvay to 
the Black Sea proteeted only by 
Rpumania, Hitler is likely to con- 
tinue his “Drang nach Ostcn” dovvn 
the Danubc. Unsupported, Rouma
nia mušt yield vvithout fighting to 
German prcssurc. The Rcięh .vvould 
thus gain food and oil, both sūre
ly needed.

More inportant štili is the 
lo include Soviet Russia 
anti-Hitler bloc right novv, 
Soviet aid may be obtained 
ly. Lašt September, Russia
gladly have helpcd to save Czecho- 
slovakia. 
against 
high.

Būt six 
European 
Poland 
France is held by the three fascist 
povvcrs on her borders — Germany, 
Italy, and Spain, and vvhen Eng
land is yet unprepared and Ameri
ca is štili neutral — thcn Brįtish, 
French, and Poles vvill beg on 
their knees for Russian aid. Tory 
leadership and an anti-Bolshevįst 
complex štili darken the vjsion of 
aljied statesmen, and again v/erjfy 
the old adage, “None are so blind 
as those vvho vvill not see”.

Štili, unless France and Englanc 
novv make an Hth hour retreat and 
tos? Poland to the nazi vvolves, the 
democracies of 
vvaking up to 
nazi menace,

failure 
i n the 

vvhen 
cheap- 
vvould

the

There are 12 possible

^he preface • is a short historical 
gketch of the Lithuanians in Ame
rica, as well as their historical 
background in America.

Evcn today Soviet help
Hitler vvould not come

i-nonths after the next big 
i y/ay has starled, \vhen 
has been jpvaded, when

supports
Since the

Roosevelt’s
Civil War

History 
statement. 
three Democratic president’s only 
lave occupied the White House—■ 
Cleveland, Wilson, and FDR. All 
of them headed a party Progressive 
compared with its Republican op- 
ponent. In 1904 Judge Alton Par
ker was more conservative than 
Theodore Roosevelt;1 in 1908 Bryan 
vvas as conservative as Taft; and in 
1920 Cox played Tweedledum to 
Harding’s Tvveedledee. In each in- 
stance the voters sent the real 
conservative party to the White 
House. They vvanted no ersatz Re
publican when they could get a 
genuine one.

From FDR’s letter tvvo impor- 
tant points stand out: 1) That as 
leader of his' party, Roosevelt in- 
tends to campaign vigorously in 
1940 for continuing the New Deal. 
2) That unless the Democratp want 
to stand hungry in the corner for 
at least four years, they had bet- 
ter q / t flirting with 
licans likę Garner 
Clark and come out 
Nevv Dealer at least
of whom are of presidential 
ber.

the

oil

By Don L.1 CarrolI, State 
Geological Survey, Urbana, III.

PETROLEUM ARTERIES

refineries, 
system of

ersatz Repub- 
and Bennett 
for ap honest 
half a dozen 

tim-

Civil Service 
Examinations

The United. States Civil Service 
Cąmmission announces an open 
competitive examination for the 
position of

Europe are at lašt 
the danger of the

ALPHABETIC CARD-PUNCH OP
ERATOREI, 26Q A YĘAR.

Applications mušt be on file vvith 
the United States Civil Commis- 
sion, Manager, Seventh U. S. Civil 
Service District, Post Office Build
ing, Chicago, not later than May 
15, 1939.

There are enough automobiles in 
America to make it possible for 
every nym, vvoman and child ip 
the nation to ride in them at any 
given time. One of the principai 
reąsons for such mass produetion 
and sale of motor vehicles is the 
low cost of operating them. Gaso- 
line and lubrieants are cheap here 
in America because most of the 
Petroleum from vvhich they are 
refined is pumped direetly frorp 
the oil vvells to the 
through a nationvvide
pipelines that reduce to a mini- 
mum the expense of transporting 
erude oil. Here. in Illinois more 
than 2000 miles of trunk pipelines, 
fed by hundreds of miles of branch 
lines, carry to refineries not only 
the oil produced by thousands ęf 
Illinois vvells, būt oil from other. 
statės as vvell. It is estimated that 
more than six billion gallons ęf 
oil crossed Illinois through pipe
lines during 1938. That much oil, 
loaded into tank cars, vvould re- 
quire ą train reąching tvvice across 
the continent, from Nevv York to 
San Francisco.

Severai days ago we received 
follovving interesting letter: 
“Dear Friend:

On Monday, April 24th, at 8:00 
in the evening,. I am invited to 
speak at Dr. Preston Bradley’s 
Peoples Church, 941 Lavvrence Ave
nue, Chicago, and I feel that it is 
quite an honor to speak in one of 
the famous churches of the United 
States. Would you be kind enough 
to make a notice of this in your 
paper as there are a good many of 
my friends vvho vvould likę to hear 
me.

You may be pleased to know that 
in the book “The American Politi- 
cian” by Pr,Qf. Salfer I vvas named 
one of nineteen leading politicians 
in the United States; there vvere 
26 pages relajiog my activities in 
polities and Prof. Salter compares 
me vvith President Roosevelt as 
being tvvo of the best politicians in 
the Unitęd States. I consider this 
most unusual for a man vvho vvas 
a peddler 
education 
botka (A 
nas—Ed.), 

’ With

Kau-

in Chicago and vvhose 
vvas in Kaunas and Sla- 
colorful suburb of 
Lithuania.

best vvishes, I am 
Sincerely yours,

Solomon Levitan 
Levitan vvas a elose associ- 
La Follette Sr., novv of his

(Mr. 
ate qf 
son Phil La Follette, and held the 
position of - the Treasurer ęf the 
State of Wisconsin for Severai 
terms. Jie Js a yery colopful, in- 
teresjting man and beloved by the 
student body of the University of 
Wisconsin in Madison.

Py

We Have It Too
Don L. CarrolI, State Geologicąl 

Survey, Urbana, Illinois.
When vve think of peat we usu- 

ally think of Ireland, where it jp 
vvidely used as the cheapest avai- 
lable fuel. Peat is also widely used 
in America, although not for the 
sarne purpose: It is the base mate- 
rial used in the preparation 
lawn dreęsings. It is i

soil in greenhouse be.ds, and is also 
used as a filler and packing ma- 
terial. Other extensive uses for it 
could no doųbt be demonstrated.

these facts in mind it may be 
to point out that millions of 
of peat are present in Illi- 
particularly in some. of the 

the

eparation of: 
ądded to the

With 
vvell 
tons 
nois,
northern counties. Some of 
deposits are worked from time 
time, būt in the main they remain 

j practically intact, avvaiting devel- 
Į opment.

Again the L. U. C. has scored a 
iucccss. The Annual College Nite, 
held at the Amalgamated Centre, 
Saturday, April 15, proved a sočiai 
and — unless completed reports 
»how othprwi?e—a financial suc- 
:ess.

Music ran the gamut from sweet 
and slovv to barbaric Congo rhythm, 
dancing follovving pace with jitter- 
bug and Straųss fan meeting on 
;qual ground. Balloons and college 
oenants floating overhead traps 
'ormed the Lincoln Room into a 
f esti ve occasion.

Stella Bartkus, L. U. C. Vilnis 
corrcspondent and luspiou? (“sįnap- 
ly edible”) in a black evęning 
gown made a very attractive—and 
jopular—flovver giri, having no 
iifficulty in pining carnąGons — 
pink, or vvhite — on vvilling lapels 
at 10c a head. The bar and Drigot 
drinks were also popularized by 
those preferring to slight ballroom 
capers to the quaint custom of 
making the rounds and ąuaffipg 
ale. Tovvard the elose of the eyen- 
ing, Al Junevicz, semi pro avid 
camera fan, photoflashed the L. U. 
C. dance in full svving.

A solution of current internatio- 
nal complications vvas suggested 
upon spotting a Svvedish represent- 
ative of the medical profession en- 
tering vvith gusto into the intrica- 
cies of the Ltihuanian quadrille at 
the L. U. C. dance. Why not more 
barrier-breaking get-togethers? 
What better vvay of turning up the 
soil for national alliences — for 
Bigger and Better Baltic and Balk- 
an unification for a common end. 
Then thumbs dovvn on Hitler and 
Associates.

• • •
From the Survey eondueted by 

the L. U. C. come confessional
airings to the light. From one 
questionnaire vve ferret this ansvver 
to the question. What is your opin- 
ion of the Lithuanian University 
Club?: “Nice club. Members mušt 
be having a lot of enjoyment.” To 
this may vve add: “Certainly. And 
also all those vvho attend the L. U. 
C. affairs.” The L. U. C. College 
Dance was a splendid example. 

• • •
CALENDAR OF COMING EVENTS

1. Tie a string around your 
finger: it vvill help you to remem- 
ber these dates—

2. May Ist, 1939. Dcadline for L. 
U. C. Scholarship Loan applica- 
tions. Here is $300—to be had for 
the asking. Remember the admo- 
nition: Ask, and you shall receive 
... The person to ‘ask’? Chairman 
of the S. L. Fund. Mr. A. Rulis, 
5409 So. Sacramento Avenue. You 
vvill save 10c if you send your re- 
quest in novv — then you vvon’t 
have to get that Special Delivery 
Stamp in order to get your appli- 
cation, in on time.

3. April 30th, 1939. Another dead- 
line. Things your best freind vvon’t 
tell you, they vvill on the LUC 
questiohnaires distributed by the 
§urvey Committee. Haunt your 
friends until they come across vvith 
the questionnair.es forms you gavę 
them—FILLED OUT. Guard them 
vvith your life until you get them 
safely into the hands of Survey 
Chairman, Tony Stelmok. Then 
relax.

4. April 28th, 1939. Wrong. Not a 
deadline, būt a date. Remember the 
Lithuanian-Language Study Clas- 
ses at Gage Park fieldhouse, 8 
o’clock. Be prepared for anything. 
The lašt session vve had folk danc
ing to mass chant (you couldn’t 
Call THĄT singing?- This session— 
vvell come doyn apij see* Don’t 
forget to study just the šame. 
Bring your pencil down too—this 
is a leeture course.

5. April 30th, 1939. Regular meet
ing of the L. U. C. menpbers. Nevv- 
comers are vvelcome to this povv 
wow. Coine dovvn and see vvhat it 
is all about. Second—and third— 
meeting prospectives, be sure to 
attend—you don’t vvant to miss 
out can these meetings: there is 
too much going on. Destination of 
meeting plare is uncertain būt if 
you fail to get your card, or are in 
doubt, ask the man vvho knoyvs, 
Stan Drigot, Lafayette 6573.

6. The lašt vvord—positively the 
lašt. Don’t forget the don’ts and DO 
remember the dates.

—J. Rachens.

questionnair.es


Diena Iš Dienos
Šaunus Pokilis

Bal. 15 d., p-nų W.
name, 5937 S. La Šalie St., bu
vo suruoštas sidabrinių vestu
vių šaunus pokilis pagerbimui 
pp. Globių. Į pokilį atsilankė 
p. Juozas Kiauda, O. Dovgin, 
pp. F. Barisai, A. Endziuliai, 
J. Poniuškai, S. Cheser, J. Sti- 
rai, F. Poviliūnai, ir daug ki
tų svečių. Jie šauniai vaišino
si susėdę prie puošnaus stalo, 
kuris buvo apkrautas gerai pa
ruoštu maistu, gardumynais ir 
skaniais gėrimais. Svečiai Die
vo dovanomis sotinosi, ir nau- 
javedžiams, jubilijantams, lin
kėjo ilgiausių metų. P-a M. 
Barisas padainavo “I love you 
truly”. švelnus ir malonus bal
sas visiems labai patiko.

šio puošnaus pokilio rengė
jos ir skanaus maisto ruošė
jos buvo Lena Adams, Kotrina 
Bočkus, ir Albina Globis. Už 
jų triūsą jubilijantai ir svečiai 
jas savo širdingomis kalbomis 
aukštai įvertino.

P-s Domininkas Globis su 
savo žmonele gyvena 11161 
Trumbull St., Mt. Greenwood, 
III. Yra rimti ir malonus šei
mininkai, o taip pat ir jų duk
relės Bernice ir Albina yra 
švelnios ir mandagios panelės.

Ona.

Bočkų

vo — tai paslaptis, tik sakė, 
kad už dviejų savaičių ir vėl 
pasimatysime Chicagoj.

Prie progos noriu priminti, 
kad abu jaunuoliai yra gana 
pažangus žmonės. Nuo savęs 
linkiu kaip Alexui, taip ir 
Charlottei Masalskiams laimin
gos ateities.

Ten Buvusi.

net šešias 
padaryta 

operacija; 
dabar pri-

Anna Martin Jau 
Sugrįžo iš Ligoninės

Anna Martin sugrįžo iš ligo
ninės. Ji ten išbuvo 
savaites. Jai buvo 
labai didelė vidurių 
Dr. Harold J. Barys
žiuri ligonę namuose, 6715 S. 
Halsted St., kur jos žentas gy
vena. čia dabar yra dvi ligo 
nes, duktė ir motina. Duktė tik 
pagrįžo iš ligoninės ir parsi
vežė su savim gražią “baby”.

Sugrįžo Iš 
Ligoninės

BRIDGEPOBT. — Praleidęs 
keturis mėnesius ligoninėj, pe
reitos savaitės pabaigoj namo 
sugrįžo p. James Janulevičius, 
3406 S. Halsted street. Bebū
damas ligoninėj p. Janulevičius 
prarado 70 svarų. Namie ilsė
sis kurį laiką kol pilnai sustip
rės. P-s Janulevičius buvo ap- 
draudos brokeris.

VBA

• Jusu

Julija 
“bridal 
Sebas- 
Parke,

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Edward Saunoris, 26,
Stella Eitmant, 25

Peter Purvis, 32, su
Gage, 30

su

Mary

Lauktuvės Ir 
Vestuvės

Dfalandžio 13 d., p. 
Jarusz buvo surengus 
party” panelei Charlotte 
tijoniutei, Marųuette
pas pp. Leleikus, 7127 S. Rock- 
well St.

Vienių buvo gana didelis 
būrys — apie 40. Visas labai 
puikiai priėmė ir vaišino. Pa
nelė Charlotte gavo daug gra
žių dovanų, kurias ji visoms 
dėkoja. O Viešnios taipgi jai 
linkėjo laimės, kad su Alex 
Masalskiu laimingai įžengtų į 
“stoną moterystės“.

Nereikėjo ilgai laukti — štai, 
balandžio 15 d. jau Alex Ma- 
salskiukas su panele Charlotte 
Sebastijoniutė buvo pronounc 
ed “husband and wife”. Po 
trumpų ceremonijų, kuriose da
lyvavo tik patys artimieji, greit 
apleido Chicago, praleisti “me
daus mėnesį”, kur jie išvažia-

Mova

leikalauja
Perskirų

Constance Yakas nuo
Nella Yakas

Ruth Bender nuo Stanley
Bendsr

Petronėlė Minarik
3eph Minarik

nuo Jo

davo

Sophie Barkauskas 
das Barkauskas 

Marcelin Uomark i 
mund Dcmark

nuo Liu-

nuo Zig-

imkite tuos, kurie 
garsinasi 

-NAUJIENOSE”

L.D.D. 4 kp. mėnesinis susirinkimas įvyks pirmadienį, balan-

Paskyrė Aukas Liet. Apsigyni 
nio Fondui

Leavitt St. Visi nariai ir narės malonėkite skaitlingai susi
rinkti, nes turime svarbių reikalų aptarti. A. Da:nis, sekr

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Šį kartą Chicago Stadiumc cirkas nepaprastai gau
sus savo perstatymais, praktiškai dalyvauja veik visos 
tautos. Vaizde viena iš cirko dalyvių Angelą Autelek.

į.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

ATVIRAS LAIŠKAS
Du Bridgeporto
Biznieriai Užsimanė
Paragauti Veršienos

BRIDGEPORT. — Pereitą 
šeštadienį du Bridgeporto biz
nieriai sugalvojo paragauti 
šviežios veršienos. Tai p. Chas. 
Kasiliauskas, 3364 S. Halsted 
St. ir p. Jim Šileika, 3233 S. 
Lituanica Avė. Abu Tavernos 
biznio savininkai. Sutarė ir pa
darė. Išvyko į farmą ir parsi
vežė dveigį veršį. Dabar įskilo 
klausimas pasidalinimo. Aiškus 
dalykas, kad mėsa turi būti 
padalinta per pusę. Bet kaip 
galima tai padaryti? Lai jiedu 
palys tą “Saliamonišką” klau
simą išsprendžia, mes lauksim 
kada veršis bus iškeptas. Ta
da ateisim pasimatyti.

—VBA.

Graži Puota Bronės 
Pivaronienės Na
muose Atnešė $50 — 
Lietuvos Naudai

PATTERN 1766

urinkta $17.
Gardžiai papietavus,

CUTVVORK LINENS

No. 1766—IŠhaftavota paduškaitė. Galit paduš’kaitę 
toti miegkambariui arba kūdikio vežimėliui.

var-

----------------------u ......... .........——«

Revolveris po nosia.
“Ar girdėjai tokį dalyką, 

Petrai, kad Gaidys savo uoš
vienei pakišo revolverį po no
sia, manydamas, jog buvo ne- 
užtaisytas.”

“O kokios buvo pasėkos?”
“Liūdnos. Pve'volveris nebuvo 

užtaisytas.

Pirmad., balandžio 24, 1939

— Ką tu sugalvojai? Vesti 
tokią moterį, kaip Antanina — 
tai didžiausia nelaimė. Ji to
kia išlaidi, tokia dabita... tavo 
algos jai net drabužiams neuž
teks.

Tet Victory 4965. i 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi ' 
pilną apdraudą už darbus- Leng ■ 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND . 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lonff Avenue 
Telefonas rORTSMOUTII 9022

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

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

Perkant toną ar daugiau ............. **

— Tiesa pasakius, ji be dra
bužių man net geriau patin
ka. COOK COUNTY 

PASIŪLO

Pilnas Pasirinkimas
PLUMB1NGO 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 DYKAIMALISOFF PLUMBING AND HEATING SUPPLY C0., INC,

5201-9 SOUTH STATE STREET PHONE KENVVOOD 5109

Balandžio mėn. 19 dieną Clii* 
cagos Lietuvių Moterų Klubo 
narės buvo sukviestos susirin
kimai! p. Bronės Pivaronienės 
namuose, 4620 S. Marsh f leki 
Avė. Maloni šeimininkė savo 
jaukiuose namuose, kurie buvo 
papuošti Lietuvos ir Amerikon 
Jungt. Valst. vėliavukėms, buvo 
paruošusi didelį stalą gardžių 
valgių bei gėrimų ir papuošė jį 
Lietuvos trispalvėmis gėlomis.

oapuoštas net pagaminti valgiai 
buvo tautiškų spalvų žali-gello- 
li-raudoni. Už pietus iš narių

buvo at- 
posėdis. 

Vėliau šeimininkė davė dar iš- 
ošimui gražių dovanų, kurioj 
aipgi buvo padabintos lietuviš
kais tau laiškais 
i įnešę $13, taip 
$30.

Susirinkusios 
lapildyti šią sumą iš klubo iž- 
lo su $20 ir susidarė $50, ku-

kaspinais. Jos 
kad pasidar?

narės nutarė

Akc. Bvė “GerMaPo” Che- 
mijos-Farmacijos Fabri
kas ir urmo vaistų preky 
ba. Kaunss, (Lithuania).
Akc. B-vė “GerMaPo”, daly

vaudama Pasaulinėje Parodoje 
New Yorke, nori supažindinti 
gausius jos lankytojus, ypatin
gai Amerikos lietuvius, su savo 
Įmone ir gaminiais. Tuo tikslu 
išstatoma tik maža dalelė gami
nių, kurie plačiausiai vartoja
mi.

B-vė yra įsisteigusi 1923 m, 
Tai grynai lietuviška įmonė, ku- 
rios steigėjais buvo: Gerdvilis, 
Malela ir Podliaskis. Jų pavar
džių pirmieji skiemenys ir su
daro B-vės pavadinimą — “Ger- 
MaPo”. B-vės akcinis kapitalai 
— Lt 1,000,000___

B-vė turi didžiausią Lietuvo 
je chemijos —< farmacijos fa
briką ir urmo vaistų prekybą? 
Gamina — vaistus, patentiką, 
chemikalus, kosmetikos ir par
fumerijos prekes. Fabrikas turi: 
chemijos-farmacijos, grynai 
cheminį, technikos, parfumeri
jos ir kosmetikos skyrius. šiem;« 
vadovauja patyrę chemikai-spe 
ciaiistai, kurie dirba kontakte 
su V. D. Universitetu ir p. 
Lietuvos Gydytojais. B-vės pro
dukcija ir prekybos apyvarta 
kas metai didėja ir šiais metais 
pradedamas statyti naujas che
mijos fabrikas.

B-vė atstovauja taip pat visą 
eilę užsieninių firmų. IMPOR- 
TUOJA — patentuotus vaistus, 
medicinoj vartojamą augmeni
ją ir jos produktus, medicinos 
reikmenis, gumos išdirbinius, 
kosmetikos prekes, chemikalus, 
aliejus etc. EKSPORTUOJA —- 
kai kuriuos savo gamybos pa
tentuotus vaistus, žinomas jau 
Amerikoje lietuviams “Trejas 
devynerias”, Lietuvoje surenka
mą vaistingąją augmeniją ir jos 
produktus.

Už savo gaminius B-vė apdo
vanota 4 aukso medaliais — 
Lietuvoje, Prancūzijoje ir Bel
gijoje.

B-ve tikisi, kad Pasaulinė Pa
roda suteiks progą naujiems 
prekybininkams ryšiams už
megzti ir bus pasirengusi atsi
liepti į užinteresuotų sferų už
klausimus bei pasiūlymus.

Akc. B-vė “GerMaPo”

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

12 Lietuviškų Rekordų
DYKAI

Ateikite pamatyti tą naują instrumentą, katrą prijungta prie jūsų 
radio taip gražiai groja rekordus.

1

Enjoy 
Bę^d^rid

ERfffiihnift:

HERE’S HOW YOU CAN PLAY 
HROUGH 

OUR RADIO!

GET THIS THRILLING

Victor Record Socįety

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 LoomisVictor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

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 TaisymuL
3427 S. Emerald Avė.

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DEL VYRŲ

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $ < 9.50
UŽ ............................. ■

GYDYMAS ICfi.OO
LIGONINĖJE .............

RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 
diena Ligoninėje_ $ 15.00

REUMATIZMAS $9.00
Greitai Palengvinama ... t

VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

įce

Pasaulio geriausi artistai 
Victor Rekorduose.

Nenuostabu, kad nuo praeitų 
nietų 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, opera, 
kambarine muzika. šokiais, 
ir daina kada tik panori Victor 
ir Bluebird rekordais... Pasi
naudok šios pasitilos proga jda- 
bar! Ateik ir rinkis iš Victor! ar 
Bluebird rekordų, kurių turim 
virš 7500. RCA Victor rėk. gro- 
jyklį galima prijungt prie bet 
kokio AC radijo už mažą kainą
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VICTOR
’ PLAYER

"tfoetvfnven-
A 4. _ •

ys rec-
1 your

$ 14.95). PnCe'

f75QWORTHOFANY

neweat

you choose.

’̂ >0. Other Victor

Krautuvė kur viską nauja radio ar muzikos 
srityje galima pamatyti.

1

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

No. 1766

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

Vardas ir pavardė

Adresas

f

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

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

TEL. YARDS 3088 _______ ____ ,
Budrike žymus radio programas leidžiamas nedėlios vaka 

WCFL. 970 k. 9 valandą vakare, Chjcagos IalKU- __

• FOTOGRAFAS

Miestas ir valstija

vusiai Liet. Konsulo Cbicagoje 
žmonai poniai J. Daužvardįe- 
nei, persiuntimui Lietuvos Ap- 
dgynimo Fondui, Kaime.

Širdingą padėką i aetuyos var
du maloniai šeimininkei ir na
rėms tardama, pbnia Daužvar- 
dienė, jog Lietuvos tauta gali 
didžiuotis tokioms geroms duk-

rom, kurios visuomet saviškius 
atjaučia ir tokiu budu kitus tau
tiečius geru pavyzdžiu skatina 
žengti pirmyn.

Dėkingomis širdimis mylimai 
šeimininkei poniai Pivaronienei, 
susirinkusios išsiskirstė.
Chicagos Liet. Mot. Klubo narė

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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



JPirmacl., balandžio 24, 1939 NAUJIENOS, Chlcago, Ui.

Laiškas iš Lietuvos giuosi ir linkiu sėkmingai kel
ti musų dainos menų brolių 
amerikiečių tarpe!

“Kas Adyna — Tai Navyna”
Pereitos savaites pabaigoj pp. daug gražių ir malonių atsimi 

Anelė ir Kazys Steponavičiai'nimų. Užtikrinu, kad tas vie- 
(dainįninke, ir “Pirmyn” choro nas amerikiečių choro atsilan- 
vedėjas) gavo įdomų laišką iš kymas mus visus daug labiau 
Kauno, nuo K. V. Banaičio,*suartino su Amerikos lietuviais, 
Kauno Valstybės Konservą tori- negu per kelioliką metų įvykti
jos direktoriaus ir kompozito
riaus.

Tarp kitko jisai rašo:
Kaunas 1939.1V.4d. 

“Malonus ir Gerbiami pp. Ste
ponavičiai!

“Nors jau seniai rengiausi 
Jums parašyti ir padėkoti už 
gražius sveikinimus, bet įvai
rios kliūtys — tiek musų vie
šojo, tiek mano privatinio gyve 
nimo, — vis trukdė.

“Kaip, žinote, Europa, o kar
tu ir musų Lietuva, pergyvena 
dabar labai neramius laikus. 
Senoviškai tariant: gyvename 
taip, jog ‘kas adyna — tai na- 
vypa’... Čia dar prisidėjo smar
kiai siautusi visame krašte gri
po epidemija, kuri ir mane iš 
rikiuotės išmušė bent mėnesiui 
laiko. Išgijęs labai buvau užim
tas ruošimu savo kompozicijų 
koncerto, kuris įvyko valstybės 
Teatre 1939 metų kovo 20 d

sios skaitiilngos amerkiečių eks
kursijos.

“Jaučiame, kad Jus savo gra
žiu, menišku ir k ui turingu dai
navimu palikote kokį tai nema
tomą kilnų dvasinį ryšį tarp a- 
niejų kontinentų lietuvių visuo
menės. Tik menas, lik daina ga
li tikrai atgaivinti ir palaikyti 
nuoširdžius ryšius tarp įvairių 
musų tautos dalių, neatsižvel
giant į jų politinį nusistatymą 
ir įsitikinimus.

“Lietuvos valstybinei konser
vatorijai malonu, kad dvi choro 
“Pirmyn” dalyvės — p. A. No- 
viekailė ir p. S. Aleksiunaitė pa
siliko Lietuvoje studijuoti mu
ziką. Turiu pastebėti, kad abi 
jos yra tikrai gabios ir darbš
čios pavyzdingos studentės. Ne
seniai įstojo į konservatoriją ir 
Jūsų choro tenoras p. Viktoras 
Bendorius. Dabar turime jau 
šešis amerikiečius lietuvius.

Dabar prasidėjus Velykų atos
togoms galiu kiek atsikvėpti.

“Pas mus Lietuvoje jau arti
nasi gražus pavasario laikas, o 
po jo ir vasara. Nejučiomis 
prisimena praėjusių metų vasa
ra, kai Jūsų šaunusis choras 
“Pirmyn” įnešė į musų gyveni-
mą daug gyvumo ir paliko tiek su dideliu

Musų išeivijos jaunuomenės stu
dijavimas Lietuvos aukštosiose 
mokyklose (konservatorijoje ir 
universitete) — taip pat yra la
bai reikšmingas dalykas musų 
tautos gyvenime.

“Girdėjau, kad Jūsų choras 
daug koncertavo Amerikoje ir

pasisekimu. Džia Li

■■

PETRAS STANKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 20 d., 1:00 vai. po
piet, 1939 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Lietuvoj Degučių 
kaime, žemaičių Kalvarijos 
parap., Telšių apskrity.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliudime 

2 dukteris—Jeanette, jos vyrą 
Williams ir jų šeimyną irEm- 
mą, jos vyrą John Wilmere ir 
jų šeimyną, sūnų Zenoną, gi
mines ir draugus. Lietuvoj— 
seserį Barborą ir jos šeimą.

Priklausė prie Gatvekarių 
unijos, SLA 125 kp., Palaim. 
Lietuvos Dr-tės ir žemaičių 
Kliubo Brighton Parke.

Kūnas pašarvotas 4864 Ar
cher Avė-. Tel. Virginia 9834.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, balandžio 24 d., 1:30 vai. 
popiet. Iš namų bus nulydė
tas į Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. a. Petro Stankaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
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lyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
atsisveikinimą.

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

Laid. Direktorius J. Liulevičius, Tel. Lafayette 3572. 
Laidotuvėmis rūpinasi Mrs. Sotera Chesta.

"f*
ELZBIETA PLUNGIENĖ

(PO TĖVAIS DIRKIUTĖ)
Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 21-mą dieną, 3:30 vai. 

ryte, 1039 m., sulaukus 60 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, Šiaulių 
apskr., Klovainių parap., ir mieste.

Paliko dideliame nubudime 3 dukteris: Elsie ir žentą Joną 
Krauklius, Anelę ir žentą Stanislovą Loveikius, Julijoną ir žentą 
Antaną Pukus, 2 sūnūs,—Kazimierą ir marčią Oną ir Joną ir mar
čią Marijoną, G anukus, 2 seseris Oną ir švogerį Mikolą Grigus, 
Pauliną ir švogerį Klementą Zekus, brolį Aleksandrą ir brolienę 
Petronėlę Dirbus, pusbrolį Jurgį ir brolienę Veroniką Folyaps- 
kius ir kitas gimines Amerikoj. Lietuvoje — brolį Vladislovą ir 
brolienę Kotryną ir gimines.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioj, 3307 Lituanica 
Avc.

Laidotuvės įvyks Antradienį, Balandžio 25-tą dieną, 8-tą vai. 
iš ryto iš koplyčios į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta Į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Elzbietos Plungienės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame:

Dukterys, Sunai, Anūkai, Seserys, Broliai ir Giminės.
Laid. Direktorius Antanas M. Phillips, Tel. YARDS 4908.

Liet. Chorai Amerikon 
Nevažiuosią

“Vienas kitąs Lietuvos cho
ras ruošėsi aplankyti Amerikos 
lietuvius, bet, pasunkėjus Lie
tuvos politinei ir ekonominei 
būklei, vargiai galės tą gražų 
sumanymą įvykdinti.

“Iškilus dideliems pavojams 
iš kai kurių kaimyninių valsty
bių pusės, — Lietuvoje dabar 
prasidėjo didelė akcija už vie
nybę, kuri apimtų vjsą tautą,, 
nežiūrint srovinių skirtumų.

“Jums, ten tolimoje Ameri
koje gal atrodo padėtis Euro
poje labai bauginanti, bet pas 
mus ūpas nėra jau taip labai 
prisiektas. Juk dar visi atsime
name siautusį Lietuvoje rusų 
vokiečių karą, o vėliau Lietu
vos laisvės kovas, po kurių mu
sų tauta prisikėlė naujam gy
venimui. Mes tikime, kad da 
barlinė politinė suirutė Europa 
je praeis ir Lietuvos gyveniniai 
taip pat įeis į ramesnę stadiją

Ūpas Karingas Lietuvoj
“Pas mus ūpas gana karinga: 

ir be kovos negalės niekas l<ė 
sintis įsiveržti į Lietuvos žemę. 
Klaipėdos kraštą teko atiduot/ 
vokiečiams, nes dauguma gy 
ventojų reiškė norą grįžti prię 
Vokietijos. Ar jie labai džiaug 
sis ten, — tai dar didelis kląu 
simas, nes jau dabar viskas pa 
brango (ypač maistas), o vie
tas įstaigose užima atvykę val
dininkai iš Vokietijos. Pagyven 
si m — pamatysim!

“Baigdamas pridėsiu dar, kad 
mes kauniečiai nuolat turimi’ 
progą ne tik prisiminti, bet i" 
matyli kai kurių “Pirmyn” cho
ro dalyvių atvaizdus. Mat, foto
grafas Smcčechauskas (Laisvės 
Alėjoje) per visą žiemą laiko 
išstatęs vitrinoje didelį, impo 
nuojanlį p. Steponavičienės pa
veikslą, o iš kraštų — kai ku* 
rių Jiįsų; choro gražuolių atvaiz
dai: p. Grigonytūs, p. Kazlaus* 
kaitės, visų trijų amerikoniško
jo trio dalyvių, taip pat pianis
tės p. Zimeriutės ir k.

“Tenka pastebėti, kad dange 
lis kauniečių, o ypač nevedusių 
(jų (arpe, žinoma, ir aš pats), 
dažnai sustoja prie šios vitrinos 
pasigrožėti ir pasvajoti apie ža
vingąsias Amerikos lietuvaites..

“Jūsų jaunieji amerikiečiai- 
tės labai bijo karo, o mes esa
me pripratę prie visokių staig, 
menų, — tat iš jų truputį pasi
juokiame ir stengiamės jiems į- 
kvėpti daugiau drąsos bei ka
riškos dvasios!

“Siunčiu Jums daug linkėji
mų! Prašau pasveikinti mąnc 
vardu mieląsias “Pirmyn” cho
ro dainininkes ir dainininkus.’ 
Kaip girdėjau iš p. V. Bendo
rinus, Jūsų choras labai gražiai 
dainuoja mano harmonizuotą 
dainelę ‘Už jurų marių, už van 
denėlių’. Ačiū!

“Su pagarba,
K. V. Banaitis.”

CI.AŠSIFIED ADS
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IEŠKAU GYVENIMO DRAUGO 
su ar be ūkio—aš turiu, kad tik 
mylėtų ūkio gyvenimą ir butų ne- 
senesnis 60 metų. Su pirmu laiškų 
prisiųskite ir paveikslą, pareikala
vus gražinsiu. Mrs. Rimkus, Boon, 
Michigan.

SLTUĄTION W~A^TEb~J=== 
__________Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO į taverną. Tu
riu 4’/2 metų patyrimo. Moku val
gius gaminti ir taipgi moku gerąi 
pentuoti. Dirbsiu Chicagoj arba 
kitur kur. 3204 So. Halsted St.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
ST. CHARLES, ILL. — Chris Christiansen virtuvė, 

kur pataisos mokyklos auklėtinis Vivian Denton kirviu 
kritiškai sukapojo senukę Christiansen.

HELP VVANTED-MĄLE-FEMALE
Dar bininkų-DarbininkiųReikia
REIKIA VEITERKOS NUOLA

TINIAM DARBUI. Sekmadieniais 
liuosa. Gera alga.

1802 SO. HALSTED ST.

KEAL ESTATE FOR SALE 
Narnai-^

PARDAVIMUI NAMAS, biznia- 
vas. Kaina $3000.00.

7252 So. Claremont Avenue.

25 APARTMENTAI — 19x3 — 
6x2, metinių pajamų $10,000. $34,- 
000, pinigais $7,000. 12 apartmentų 
Logan S.quąre, geros pajamos, tik
tai $13,500. $3509 pinigais reikalau
jama.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 
3943 W. Irving Park Keystonc 8700

i
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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 Yąrds 5069

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos

1939 Metams
HUMBOLDT p ARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

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

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm. — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rast. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
33rd St., tel. Victory 8770; Ka- 
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
So. Rockwell St., tel. Lafayette 
2418; Fin. rast.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Lafayette 1374; 
Kontr. rašt.-^-P. Montvidąs, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 1 
—J. Jesiunas, 2440 W. Peršhing Į 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma- 
nikas, 4070 Archer Avė., tel. La
fayette 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramento Avė.; Kores
pondentas-'J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at- 
sibuna kas mėnesį trecią (3) sek
madienį 1 }£al. popiet. I kliubą 
priimami vyrai ir moterys nuo 
16 ligi 45 rrtetų amžiaus.

—:----------------- ~ rjr------------------- ■“—------- r**”"
ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.: Wal-

ter Lėkis,—pirm., 6935 So. Arte- 
sian Avc.; A. Lazauskas—pirm, 
pagelb., 32^,3~,So. Green St.; A- 
Kaulakis—nut. rast., 3842 South 
Union Avė.} Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rast., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-, 
2603 W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rast.; D. Antanaitis—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St-

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

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

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

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

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA PATYRUSIO VYRO u- 
kėje dirbti. Užintęresuoti rašykite 
D. & R. Farm, R. 5, Dovvagiac, 
Michigan.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
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. įrengiihąs

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

5746 So. Ashland Avė.
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

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

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

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

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

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Avė.; Apekunas kasos —Jurgis 
Aresunas, 3623V2 S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 351( 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

MOORE AND
McELLIGOTT 

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

gu pirksi aplankyk mus. 
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

m Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoli- 

GĖLININKAS *”ams- 
4180 Archer Avenue 

Phonę LAFAYETTE 5800

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA , 1939 M.:

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

LOVEIKISga
KViETKININKĄS 

Gėlės Vestuvėms, Bąufciętąpis 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YĄRDS 7308

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

BRĮDGEPORTO NAMŲ SAVININ
KŲ SĄJUNGOS VALDYBA 1939 
METAMS: Pirmininkas— Antanas 

Šimkus, 3120 So. Lituanica Avė-; 
Pagelb.—John Begin, 3400 So. 
Lowe Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė.; 
Kontr- rast.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Avė.; Kasierius— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kąs mėnesį, pįrmą 
trečiądięnį, Chicagos Liet. Audi- 
tęri^oj, 3133 So. Halsted St.

:»>/•’ ■'■'t "ė;1
GARjįlELD PARKO VYRŲ IR 
M.OTĘRU PAŠAŲPINIO KLIŪBO 
VALDYBA 1939 M,: Madalinskas 

—pirm.; Mrs. Medalinskienė — 
. Protokolų raštininkė; Kaziunas 

—Iždininkas; • Katelo — Finansų 
rąštį; Kąsos Globėjai: Manikas ir 
Bružas,

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

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

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

Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
3235 S. Halsted St., Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rast., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
raęt., 1218 So. Indepepdence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place . ir F. Povilaitis,! 10051 So. 
La ' Šalie - St.; •Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 So. 49ih Ct.’, Ci
cero, III.; • Maršalka— Kaz. ?Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. gusi- 

» rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, I1L .

s,'' r ■

RETAS BARGENAS
ŽIŪRĖK kampinis: 12x4 kamba

rių apartmeniai, garo šildymas, 
elektnkinįs refrįgeratorius, rendos 
$5340. tiktai $5000 pinigais įmokėti, 
kaina $16,500.

NAUJAS geltonų plytų kampi
nis, 10 metų senumo, 4x4 kamba
rių apartmentas, 2 karų plytinis 
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- 
rinkipiams 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. Dearborn 1540

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 pigiausia 
kaina. Taipgi parduoda naujausios 
mados mūrinius namus, po 4 kam
barius ir 2 kambariai viršui, ne
baigti, po $4750.00. Yra gasas, elek
tra, vanduo ir gatvės ištaisytos. 
Paskolą galima gauti kokią tik no
rite.

Mrs. Anna Bittin 
GARDEN HOMES 

3938 West lllth Street 
Tel. Beverly 0005.

3635 N. RICHMOND $500 įmo
kėti — tiktai $2650 už 6 kambarių 
namą. Dekoruotas. Savininkas vie
toj šeštadienį ir sekmadienį po pie
tų.

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

Phone YARDS 2194.

SIUVĖJAS—VALYTOJAS — ge
ra vieta — parsiduoda pigiai, už 
tik $225.00. 6648 So. Troy St.

PARDAVIMUI RESTAURAN- 
TAS 16 metų kai įsteigtas, gera 
vieta, nebrangiai. Savininkas nori 
pasilsėti. Taipgi Hcmstitching ma
šina pigiai. Grovehill 3388.

Pranešimas
Apie 4% 
Dividendą —
Lithuanian Building Loan and 

Saving Ass’n. (“Naujienų” 
spulkos) nariams

Pereitos savaites pabaigoje 
buvo išsiuntinėta čekiai už nuo
šimčius visiems, kurie turi pa
sidėję šioje spulkoje pinigus 
ant ecrtifikalų. O kurie turi ant 
knygučių, tiems buvo įrašyta į 
jų sąskaitas.

Kurie nebūtumėte gavę tokiu 
čekių, prašome pranešti.

Mums labai malonu pranešti, 
kad šiais metais šios spulkos 
direkcija galėjo paskelbti 4% 
dividendų, nežiūrint, kad tan
kiai pinigai išbūdavo ncišsko- 
linti po kelias savaites.

Tikimės, kad ir ateityje į- 
stengsime išmokėti 4%, nes jau 
musų draugai suprato, kad da
bar apdraustoje spulkoje jų į- 
dėti pinigai yra pilnai apsau
goti.

Todėl, kurie turite dar atlie
kamų pinigų, dabar prašome 
čionai pasidėti, nes dabar pri
imti pinigai neš nuošimtį nuo 
pradžios šio mėnesio. Mes turi
me kelias paskolas pripažinę ir 
jų pinigus galime tuojaus su
naudoti.
Lithuanian Building, Loan and 
Savings Association.

T. Rypkevičiaj

SAVININKAS AUKOJA 6 kam
barių plytų bungalovv prie 3426 
West 60th St. Furnasu šildomas, 
uždaryti porčiai, ąžuolo grindys. 
Visi asesmentai ir taksai užmokė
ti. Kaina tik $4350. Savininkas—■ 
5138 So. Albany. Tel. Prospect 4602

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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 moi- 
gičiu. John Schultz R. 1, Box 46, 
Irons, Mich.

DARŽININKYSTĖS ŪKIS su 
aukštų kolonialio typo namu, leng
vai, padaromas į 6 kambarius, elek
triką. Prie Higgins Road. J rytus 
nuo Mannheim Road. (visai arti 
žiemių vakarų), eina iki Dcvon Av. 
Žemi mokesčiai arba randuos iki 
birželio 30 atgal). Kaina $2450.00— 
$375.00 pinigais, $30.00 mėnesy, su 
nuošimčiais. Rašyti savininkui Box 
B-15, 1739 So. Halsted St.

PATOGU PIETŲ VAKARUOSE 
nuo miesto ribų tuoj .prie gyvo 
Archer avenue kelio, idealus hil- 
top ūkis vištininkystei, daržovėms, 
vaisiams; elektriką. Busas praeina 
pro duris apie 500 pėdų grįsto ke
lio, žemi mokesčiai. Aukuoja visą 
traktą už $550.00—$110.00 pinigais. 
Rašyti savininkui Box C-39, 1739 
So. Halsted St.

PATOGU Į MIESTĄ ir Palos 
Parką. 10 akrų ūkis prie grįsto 
kelio, elektriką, arti mokyklos. Ke
lias užpakaly dabar kaimyno taiso
mas be išlaidų. Kaina $137.00 už 
akrą. Terminai, jei norima. Savi
ninkas Box 0-21, 1739 South Hals
ted S t.

KAMPINIS vištininkystės ar dar
žovių ūkis. Abi gatvės išgrįstos. 
Naujas paties statytas penkių ir 
šešių kambarių namas (reikalain- 
ga kai kas viduj baigti), elektriką, 
maži mokesčiai (tuoj už miesto). 
Patogu į vidmiestį ir Norwood. 
Kaina $1875.00—$275.00 pinigais, 
$25 mėnesy su nuošimčiais. Savi
ninkas Box K-4, 1739 So. Halsted.

PIGIAUSIA LAKE KAUNTĖS 
farma, tarpe Sheridan ir Green 
Bay Road. 13 akrų aukuoja už 
$110.00 akrą—$300.00 pinigais. 15 
mėnesy. Box L-8, 1739 So. Halsted.

3 AKRŲ GREEN BAY Road far
ma prieš mokyklą Lake County. 
Elektriką yra. Kaina $500.00 — 
$100.00 pinigais. $10.00 mėnesy.

M-17, 1739 So. Halsted.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
AutomohiliaiirTrokaiPardavimiii

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.

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—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; 45 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vaL 
ryto iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 
TeL Wentworth 7942.
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AR JAU TURITE AUTOMOBILIU 
“DRAIVERIŲ” LAISNIUS?

Gegužes 1 Be Laisnių Nebus Galima 
Automobili Vairuoti

Jeigu dar neturite automo
bilių “Draiverių Laisnių”, pa
sirūpinkite šią -savaitę, juos iš
siimti.

Su balandžio 30 d., vidur
nakčiu, Illinois valstijoj įeis 
galion naujas trafiko patvar
kymas, reikalaujantis, kad vi
si automobilių vairuotojai tu
rėtų laisnius — leidimus au
tomobilius vairuoti.

Laisnius galima išsiimti 
Chicagoj arba pasiunčiant ap
likaciją j Springfieldą. Auto
mobilių laisnių (biuras Chi
cagoj randasi prie Ashland 
Boulevard ir Adams gatvių.

“Laisnius” išsiimant, pir
miausia reikia išpildyti apli
kaciją, duodant pilnus atsa
kymus įvairiems klausimams 
apie savo asmenį, apie vaira
vimo patyrimą, apie išvažinė
tą laiką, mylias ,etc. Aplika
cijoj yra vieta fotografijai. 
Fotografija yra pageidaujama 
(pasporfo dydžio) bet ji nebū
tinai reikalinga.

Aplikaciją priduoda!) t auto
mobilių 'biurui, suaugusiems

Washingtono Spauda Niekšai Daro Žalą 
Gražiai Atsiliepia Bridgeporto
Apie Lietuvius Biznieriams
Pajai Pašo Apie Beliajų Ir 

Lietuvių šokėjų Grupę
Pereitą trečiadienį, bal. 11, 

\Vashinglono didžiulis laikraš
tis “VVashington Post” plačiai 
aprašė Chicagos lietuvišką (Be- 
iiajaus) šokėjų grupę. Išreikš' 
damas lietuviškų .šokių gyvu
mą, dienraštis vadino grupės 
šokėjus “Flying Feet”—“Skren
dančios kojas”. “Wash. Post” 
sako:

“Lietuviški Tautiški šokikai 
atveš gražių drabužių ir skren
dančių kojų į tautišką švento.

“Gražus spalvingi • drabužiai 
ir ‘skrėkdančios kojos* pažymi 
lietuvių tautiškus šokikus. Jie 
yra skaitomi gyviausi šokėjai 
visų Europos tautų. Atkeliavę ) 
šią šalį, jie užlaikė savo tradi
cinį gyvumą ir parodys jį a- 
merikiečiams Washingtono tau
tiškoj šventėj, bal. 27—29, Kon
stitucijos salėj.

“Šokikai atvažiuos iš Chica
gos, po vadovybe Vytauto Be- 
liajaus, tautiškų šokių mokyto
jo Parkų Distrikte ir žymauš 
tautiškų šokių žinovo šioj šalyj 
Jisai yra giriamas ne vien šo
kių kritikų, bet taip pat ir save 
tautiečių.”

Toliau laikraštis aprašė lietu
višką dalį programo, kuri susi
dės iš žemdirbystės scenoj ir 
Dzūkų Gegužinės.

Pernai minėtoj šventėj daly
vavo trys svetimtaučių grupės; 
jugoslavai, vokiečiai ir lietuviai. 
Šįmet vien lietuviai liko pa
kviesti.

ši šventė yra amerikiečių 
Liaudies šventė ir joje dalyvau
ja vien tie, kurie gyvena Ame
rikoj nuo senovės laikų, ka p 
įvairios indėnų gimines, kurios 
atvaizduoja savo tautosaka: 
dainas, baladas, šokius ir cere
monijas.

Beliajaus grupė išvyko į 
Washingtoną vakar rytą. Z.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

“N.” RASTINE PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto IH 
l popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro.
TeL CANAL 8500

Meras E. J. Kelly 
Lietuvių Kalbos 
Reikalu

Adv. Charles V. Chesnul 
kelioliką dienų atgal pasiuntė 
merui E. J. Kelly sekamo tu
rinio laišką, ryšyj -su lietuvių 
kalbos įvedimu vidurinėse 
(high school) mokyklose: 
The Honorable 
Edward J. Kelly, 
Mayor of Chicago.
Dear Mr. Mayor: \

Thousands of citizens of 
Lithuanian descent are very 
anxious to have the Lithu
anian language taught in cer- 
tain High Schools of Chicago 
where the number of Lithu
anian students wo.uld war- 
rant such instruction. Kelly 
High School, in particular, is 
located in the heart of an old 
Lithuanian settleinent and 
numbers over thrcc hundred 
Lithuanian students.

The Lithuanian Language 
Committee, of which I am 
chainnan, has been formed to 
sponsor a movė to introduce 
the Lithuanian language into 
these schools. The Committee 
feels, as do Lithuanian stu
dents and their parents, that 
it would be of greater benefit 
to the students to master the 
language of their forefathers 
in preference to another for- 
eign language.

The cultural value of the 
Lithuanian language is pro- 
claimed today by eminent 
scholars licrc and abroad. It 
serves as a kcy to students of 
ancient hislory and civiliza- 
tion and would be an asset to 
the curriculum of any school.

We feel that high school 
students desirous of studying 
Lithuanian should be given 
the opportunity. Conseąuenl- 
ly, we are asking prominent 
citizent ’ of Chicago for 
an expression or opinion 
on the s u b j c c t. Y o u r 
broadminded altitude to- 
wards the Lithuanian people 
and your past aid and rcco- 
gnition of our people lead us 
to ask you to render your 
personai opinion on this vilai 
ųuestion.

The committee sincerely 
hopes you will give this inat- 
ter your attention and we 
eagerly await your opinion.

Very truly yours,
Lithuanian Language

Committtee 
Charles V. Chesnul, 

Chairman.
Meras Kelly į tai atsakė se

kamai :
Mr. Charles V. Chesnul 
9424 South Elizabeth St., 
Chicago, Illinois.
Dear Mr. Chesnul:

With’ reference to your 
ter of March 29,
behalf of the Lithuanian Lan

reikia mokėti 50 centų, o ne
pilnamečiams—25c. Po nepil
namečių (15-18 m. amžiaus) 
aplikacijomis turi pasirašyti 
tėvai.

Vairavimo kvotimij nereikės 
pereiti, jeigu aplikantas turi 
užtektinai patyrimo gerai au
tomobilį valdyti. Kai kuriems 
žmonėms, tačiau, egzaminai 
bus rekalingi, ypatingai jeigu 
jie yra akli ant vienos akies, 
šiaip turį silpnas akis, yra se
ni arba perjauni.

Laisniai bus geri trijų metų 
terminui.

Bausmės už važinėjimą be 
“draiverių” laisnių bus labai 
aštrios. Sugautasis automobi
listas gali būti nubaustas kalė
jimu ilgam laikui arba sumo
kėti $300 pabaudą.

Vairuojant automobilį, ypa
tingai išvažiuojant tolimesnei 
kelionei, — visuomet reikės 
prie savęs “laisnius” turėti. 

• • • .
“Draiverių” laisnių aplika

cijas galima gauti “Naujieno
se”. Ten pat aplikacijas gali
ma notarizuoti.

Šovė Į Budriko Krautuvės
Langus

BRIDGEPORT. — Šuo geras 
draugas. Taip pasakoja K. Pi- 
kielis, kuris tarnauja pas Jos. 
F. Budriko krautuvės sargu. 
Kai K. Pikielis važiuoja į dar
bą, tai vežasi savo mylimą šu
nelį. Yra gerai išlavintas ir 
supranta visokius “pripodkus”.

• ■

Paskutiniais laikais nežino
mi piktadariai per du kartu 
šaudė į Budriko krautuvės lan
gus net iš abiejų pusių, bet 
kada šuo puolė kelti triukšmą, 
tai tie niekšai prasišalino, ne
bandę daugiau žalos daryti.

Bridgeporte dar vis yra 
niekšų, kurie nakties laiku slan
kioja apie langus ir bando 
Vienur arba kitur padaryti ža
los biznieriams.

Policija dažnai saldžiai mie
ga, kada niekšai daužo krautu
vių langus. Čia nakties laiku 
turėtų tankiau patroliuoti skva- 
dai. žvalgas.

Labai, Labai Smar
kus Yra Šis Jaunu
tis Piktadaris
14 Metij Amžiaus, Areštuotas 

17 Kartų

14 metų berniukas Timothy 
Driscoll, nuo 2416 West 66th 
Street, pereitos savaitės pabai
goj buvo uždarytas apskričio 
kalėjime, kur paprastai tik su
augę kaliniai yra laikomi. Bet 
Driscoll, matyt, smarkuolis 
yra, nes pareiškė kalėjimo ve
dėjui, Frank Sain’ui:

“Nėra kalėjimo, kuris mane 
sulaikytų. Aš pabėgsiu.”

Jaunuolis buvo įkalintas už 
apiplėšimą. Keletą dienų atgal 
jisai apiplėšė gasolino stotį, 
prie 67th ir Western avenue, 
pasigrobdamas $13.00.

Nors jisai yra tiktai 14 me
tų amžiaus, Driscoll jau buvo 
jareštuotas 17-ka kartų. Prade 
jo vagiliauti būdamas 10 metų 
amžiaus, ir turi labai ilgą plė
šikavimo bei vagiliavimo re
kordą.

Driscoll lanko O’Toole pra
dinę mokyklą ir, sako moky
tojos, yra labai didelių gabu
mų mokinys.

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
guage Committee, regarding 
the teaching of the Lithua
nian language in the Chicago 
Public Schools—- n

I appreciate your writing 
me regarding this matter, and 
I ai J glad to send your letter 
at once to President James B. 
McCahey of the Board of Edu- 
catidn, for įurther attention 
and every possible considera- 
tion of your constructive sug- 
gestions.

With kindest wishes, I am 
Sincerely yours, 

MAYOR.
PRIERAŠAS, šis, mero Ed- 

ward J- Kelly atsakymas į 
Komiteto pirmininko laišką, 
aiškiai parodo, kad jisai pil
nai pritaria lietuvių kalbos 
įvedimo Vidurinėse mokyklo
se. kurias lanko lietuviai mo
kiniai, bet dar ir teikia pagal
bą persiųsdafnas komiteto lai
šką Pirmininkui Board ofEdu- 
cation su savo rekomendacija.

Dabar tik reikia pasirūpinti 
šiuo, klausimu patiems lietu
viams, ypatingai Kelly High 
School mokinių tėvams, ir pa
skubėti išpildyti aplikacijas, 
kurios yra priduotos mokyk
los principahii.

Charles V. Chesnul, 
Lietuvių Kalbos Komiteto 

Pirmininkas.

Siūlo Likviduoti
A. L. K,

Amerikos Lietuvių Kongreso 
centro komiteto posėdyje, ku
ris įvyko pereitą penktadien1*, 
buvo pranešta, kad LSS. Pil
domasis Komitetas nu ture vien
balsiai, kad paminėtasai Kon
gresas reikia likviduoti. Nuta
rimas buvo įteiktas raštu ko
munistų atstovui, prašant jį 
pranešti apie tai savo partijos 
vadovybei, kad., j i duotų atsa
kymą ne 'vėlia,y, kaip už 10 
dienų.

Neoficialiose ĄLK centro dis
kusijose 5 nariai iš 7 pasisa
kė už tai, kadt) Kongresas bu
tų likviduotas, fyuomet viena iš 
sudarančių jį j< srovių neranda 
galima toliaus jame veikti. Ki
ti du sakė, kad tą klausimą 
turėsiąs dar spręsti “narodas”. 
Bet tarimo nebuvo daryta jo
kio, laukiant komunistų atsa
kymo.

LSS. Pildomojo Komiteto ra
šte nurodytos dvi svarbiausios 
priežastys, dėl kurių siūloma 
ALK likviduoti: ’ viena, kivir
čai skyriuose, suardžiusieji san
tykius tarpe srovių; antra, pa
sikeitusi padėtis Lietuvoje. 
Pild, Komitetas mano, kad Kon
gresas atliko. nemažai teigiamo 
darbo per tuos laikus, kai ki
tos musų srovės nedarė nieko 
demokratijos parėmimui Lietu
voje; bet šiandie Lietuvos po
litinis gyvenimas pasuko į ki
tą vagą, ir dabar tam tikrais 

lot- reikalais gali veikti bendrai 
yyritten on įvairių srovių žmonės.

-— K-as.

tiečiai yra gana dideli Lietu
vos patriotai. Savo susirinki
me paskyrė $10.00 auką Lietu
vos reikalams. —VRA.

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
Vokietijos diktatorių Hitlerį (po kairei), jo 50 metų amžiaus proga, sveikina feldmaršalas Goeringis ir kiti 

armijos vadai.

Aukos Lietuvos 
Reikalams

Lietuvos konsulatas Chicago- 
je gavo dvi tipingas ir patrijo- 
tiškas aukas. Vieną iš Mar- 
ąuette Parkiečio p. Vinco Ru
daičio, o kitą iš Chicago Heighl- 
sietės p. Elzbietos Sam ienos.

Ponas Rudaitis, Stockyardų 
darbininkas, pirmas atėjo su 
šimto dolerių ($100) auka ir 
pažadu daugiau aukoti. Jis pa
aukojo Lietuvos Apsigynimo 
Fondui no tik šimtą dolerių, 
bet ir kiekvieną pas save turė
tą centą, nepasilikdamas sau 
nei dėl lunčio, nei dėl car 
fare’o.

Ponia Samienė atsiuntė 5 
dolerių auką ir štai kokį laiš
kutį: “Siunčiu Tamsiai $5.09. 
Tai mano trijų dienų uždarbis. 
Prašau juos persiųsti Lietuvos 
Apsigynimo Fondui. *

Su aukšta pagarba
Elzbieta Samienė.”

Šitokie žmonės ir šitokios 
širdys lietuvių tautą per am
žius užlaikė ir per’amžius už
laikys.

» » »
Chicagos Lietuvių Motorų

Klubas paaukojo ........... $50.09
(20 dol. iš iždo ir 30 dol. jei
gu iš p. Pivariunienės suruošto 
narėms lunčio).

P. Daužvardis .......  $25.00
J. Daužvardienė ........ 10 00
L. Labanauskas ........... 10.09
L. Norvaišaitė ........... $5.00
Visų aukos, kaip tik gauna

mos, tuoj pakvituojamos ir 
pervedamos j atitinkamą su
kaitą. —Lietuvos Konsulatas.

100 East Bellevue PI.
Chicago, Illinois.

Birutės Choras Daly 
ras New Yorko 
Pasaulinėj Parodoj
Bus Svečiuose Pas “Gabijos 

Chorą Bostone.
Teko sužinoti, kad Birutės 

Choras yra pakviestas ir nu
tarė dalyvauti (Pasaulinėje 
Parodoje New Yorko. Lietuvių 
Diena yra paskirta Rugsėjo- 
Sept. 10 d. todėl Rirutiečiai 
dabar smarkiai tam ruošiasi. 
Pav. Jonas Byanskas, Birutės 
Choro mokytojas, vadovaus 
chorui asmeniškai.

Beje, šalia Pasaulinės Pa
rodos, Birutės Choras dar turi 
sudaręs planus aplankyti ir 
Bostoną, kur jie yra pakviesti 
svečiuose pas Gabijos Chorą. 
Mat, Komp. Mikas Petrauskas 
buvo įsteigėjas Birulės ir Ga
bijos chorų. Kadangi Gabijos 
chorui supuola 25 metų Jubi
liejus, tai Chicagos birutiečiai 
atvyks juos pasveikinti su sa
vo programų. Bostone Birutė 
bus rugsėjo-Sept. 3 d. Labor 
day. Ta proga bostoniečiai 
surengs didelį pikniką, kuria
me kartu dalyvaus ir Birutės 
choras.

Reikia pasakyti, kad biru-

Pirmad., balandžio 24, 1939

Vakar ir užvakar Chicagoj
bes paskaitas Chicagoj, sako,• Federalią teisėjas Wood- 

ward paskyrė deportacijai len
kus Stanislaw ir Agnės Bora- 
ca, nuo 2611 W. Rice Street. 
Teisėjas atrado, kad Mrs. Bo- 
raca melagingai po priesaika 
liudijo, kad ji yra Amerikoj 
gimusi. Tuo pasiremdama ji 
partraukė iš Lenkijos savo vy
rą — kaipo broli.
e Prie šliužų Chicagos upėj, 
netoli Archer, iš vandens pe
reitą penktadienį buvo ištrauk
tas moteriškės kūnas. Vakar 
pasirodė, kad tai 40 metų mo
teriškė Mrs. Elinor Stanosz, 
nuo 3616 S. Ashland avenue. 
Jos vyras Frank sako, kad mo
teriškė pražuvo- iš namų balan
džio 10 d.
© Chicagietis G. D. Cain Jr., 
704 Michigan avenue, Evan- 
stone, per du mėnesiu laiko 
ieškojo namie $350 vertės žie
do. Užvakar nežinomas žmogus 
jam patelefonavo, kad pažiū
rėtų po karpetu seklyčioj, žie
das ten buvo, bet kaip jis ten 
atsirado, ir kas buvo nežino
masis informantas — Cain ne
turi supratimo.
© Mrs. Ella Boole, viršininkė 
Women’s Christian Temperance 
Union, dabar skaitanti blaivy-

kad netrukus grįš prohibicija. 
Organizacija paskaitoms ir pro
pagandai turi $500,000 fondą.

• “Kojomis” pasikorė 7 me
tų kūdikis Terry Shorter, 670 
Hinman avenue, iškritęs iš lop
šelio, kuriame miegojo. Matyt, 
kūdikiui krentant jo kojos įsi
painiojo į lopšelio grotelius, ir 
jisai kabojo taip per valandą 
laiko. Kai tėvai pamatė kas 
atsitiko, kūdikis jau buvo ne
gyvas.
e Col. Frank Knox, Chicągos 
“Daily News” leidėjas, kalbė
damas laikraštininkų suvažia
vimui, pareiškė, kad karas ga
li kilti trijų mėnesių bėgyj.
• Stoner Manufacturing Com- 
pany, Aurora firma, kur trys 
AFL unijos paskelbė streiką 
balandžio 10 d., užvedė bylą, 
reikalaudama iš unijų $130,000 
atlyginimo už nuostolius, ku
riuos streikas jai padarė. Strei
kuoja AFL teamsterių, maši
nistų ir elektro-mechanikų uni
jos.
© Bridewell ligoninėj mirė 25 
metų chicagietis Morris Ford, 
nuo 5539 W. Congress streeL 
Ford buvo pašautas pereitą sa
vaitę, kai bandė pabėgti iš ne

Paliaubos Wieboldt 
Krautuvių Šoferių 
Streike
Unija Atšaukė Pikietininkus
Pereitą šeštadienį ginčas, 

tarp Wieboldt departamentinių 
krautuvių ir už unijos pripa
žinimų streikuojančių šoferių, 
aprimo ir prasidėjo paliaubos. 
Unija atšaukė pikietininkus nuo 
visų firmos krautuvių, ir lau
kia derybų, kurios įvyks šian
dien.

Derybose tarpininkaus alder- 
manas William A. Ro\van, pir
mininkas miesto tarybos darbo 
santykių komisijos. Prelimina- 
rės derybos įvyko šeštadienį, ir 
Rowan sako, kad šiandieninė 
sesija duosianti teigiamų re
zultatų.

Derybose šeštadienį dalyvavo 
ir šiandien dalyvaus Elmer F. 
Wieboldt, nuo firmos, ir Lcs- 
lie Goudie, Chicagos šoferių 
unijos viršininkas.

Uždraudė Trukdyti Unijos 
Organizavimą

Apskričio teisėjas Donald S. 
McKinlay šeštadieni išdavė, 
draudimą prieš Bhie Star Auto 
Stores Corp., 2007 . So. State 
Street, uždrausdamas jai truk 
dyti darbininkams organizuoti 
A.F.L. uniją. Teisėjas taipgi 
perspėjo uniją “netrukdyti fir
mos biznio”.

laimės vietos.
e Vakar Chicagoj lankėsi ir 
italų organizacijų sąryšiui kal
bą sakė Ferdinand Pecora, New 
Yorko valstijos aukščiausio 
teismo teisėjas. Prakalbų pel
nas yra skiriamas italų kilmės 
studentų stipendijų fondui. Pa
rengimas įvyko 132 Infantry 
Armory, 2G53 W. Madison st.
© Ties 329 N. Racine avenue, 
nežinomas piktadaris atėmė ri- 
dikiulį nuo Miss Lillian PAt“- 
him, 1309 Albion, kuriame bu
vo $544.
• Tarpdury j, adresu 346 W. 
Chicago avenue du jauni pik
tadariai apiplėšė aludininką 
Harry Herdrich, gyvenantį tuo 
pačiu adresu. Jie atėmė nuo 
jo $100.
• Apskričio teisėjas McKinlay 
užvakar išleido draudimą prieš 
International Oil Workers uni
ją, uždrausdamas pikietuoti 
Burnham Refining Co., gaso
lino stotis, Burnhame. Unija 
ten buvo paskelbusi simpatijos 
streiką.
<© Federalė valdžia patraukė 
atsakomybėn 32 metų Albert 
Gili, nuo 4229 Princeton, ir 
Albert J. Indeck, 35, nuo 5755 
S. St. Louis avenue. Jie yra 
kaltinami “butlegeriavimu”.
• Federalis \ teismas užvakar 
nuteisė buvusį Chicagos “but- 
legerį” Frank Parker sėdėti du 
metu kalėjime ir sumokėti 
$10,000 piniginę pabaudą už 
netikrų pinigų darymą. Gus 
Englehardt, Parker’io sėbras, 
gavo šešis metus kalėjime.
• Kitą sekmadienį prasidės 
“Dienos šviesos Taupymo Lai
kas”. Reikės laikrodžius pava
ryti vieną valandą pirmyn.
© Kaip vakar vakare Chicagon 
turėjo atvykti Danijos kron- 
princas Frederikas ir kronprin- 
cesė Ingrid. Jie praleis Chica- 
gcį tris dienas. Svečiai važi
nėja po Ameriką New Yorko 
pasaulinės parodos proga. Jie 
dalyvaus parodos atidaryme, 
balandžio 30 d.
• Alinėj ties 1213 Wilson 
avenue policija areštavo bar- 
tenderį Robert Fishel, nuo 4541 
Malden Street, už pardavinėji
mą alaus 14 metų mergaitei.
e Jaunas piktadaris vakar ap
lankė tris gasolino stotis ir 
draugiškai užvedė kalbas apie 
pavasarį. Kai jisai, užbaigė vi
zitus, tai turėjo $88, kurių sto
čių savininkai, žinoma, dabar 
nebeturi. Jisai apiplėšė stotis 
ties 341 West Grand avė., 3257 
Southport ir 1600 Addison st.




