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KONSOLIDACIJA SUTAUPINS TARP 
$15,000,000 IR $20,000,000 

PER METUS
Jei kongresas neatmes per 60 dienų, tai 
planas įeina galion be kongreso užgyrimo

BRITANIJA MOKINS KARO PRATIMŲ 
1,000,000 JAUNŲ VYRŲ

$3,000,000,000 SKIRIAMI KARO REIKALAMS

WASHINGTON, D. C., bal. 
25. —• Prezidentas Roosevel- 
tas antradienį įteikė kongre
sui planą kai kurioms valdžios 
įstaigoms perorganizuoti. Pre
zidentas siūlo įsteigti sekamas 
tris agentijas: federalinę užtik
rinimo agentiją (federal secu- 
rity agency), federalinę darbų 
agentiją (federal works agen
cy) ir federalinę paskolų agen
tiją (federal loan agency).

Į federalinę užtikrinimo 
agentiją numatoma įjungti ši
tas įstaigas: Sočiai Security 
board, U. S. employment Ser
vice, švietimo reikalų biurą, 
viešosios sveikatos biurą, na
cionalinę jaunuomenės admi
nistraciją ir Civilian Conser- 
jvation Corps.

Į federalinę darbų agentiją 
siūloma įjungti WPA, PWA, 
U. S. Housing Authority, vieš
kelių biurą ir nacionalinės par-

Organizuoti darbi
ninkai kovoja pa

vojingą bilių
SPRINGFIELD, III., bal. 25. 

— Antradienį į Springfieldą 
suvažiavo darbininkų vadai. 
Popiet prasidėjo valstijos se
nato žemės ūkio reikalų ko
miteto atsiklausimas dėl sena
toriaus Lantzo biliaus.

Tas bilius, tarp ko kita, rei
kalauja uždrausti streikus, jei
gu 75 nuošimčiai šaukiamų j 
streiką darbininkų, slaptu bal
savimu, nesutiks streikuoti. Bi
lius taipgi reikalauja, kad bu
tų pranešta apie ruošiamą 
streiką bent dešimt dienų anks
čiau, negu jis taps paskelbtas.

Darbininkų vadai yra griež
tai nusiteikę prieš Lantzo bi
lių. Jie suvažiavo į Springfiel
dą tą bilių kovoti.

Sovietai nuteisė 27 
asmenis už sabotažą

MASKVA, Sovietų Rusija, 
bal. 25. — Dvidešimt septynis 
asmenis teismas rado kaltus 
kaipo sabotažninkus tarnavu
sius svetimai valstybei. Teis
mas įvyko Jeravnoj, buriatų 
respublikoje. Kaltinamiesiems 
paskirta bausmės po 6 metus 
kalėti.

Tarpe nuteistųjų sąmoksli
ninkų buvo ir budistų kuni
gas.

SoRfiS
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nepastovus; tarpais gali bu
ti lietaus; vėsiau; vidutinio nijos pakraščiuose. Algeciras 
stiprumo ir smarkesni pietų iki randasi arti Gibraltaro, 9<urj 
pietų vakarų vėjai; saulė teka apsaugo dabar francuzų ir bri-
4:54 v. r., leidžiasi 6:42 v. v. tų laivai.

kų tarnybos pastatų priežiū
rą.

Į federalinę paskolų agenti
ją norima įjungti Reconstruc- 
tion Finance Corporation, Elec
tric Home and Xarm Autho
rity, Federal Home Loan Bank 
tarybą, Federal Housing Ad- 
ministration ir importų-ekspor- 
tų banką.

Šitą įvairių įstaigų pergru
pavimą prez. Rooseveltas pa
vadino perorganizavimo planu 
No. 1.

Apskaičiuojama, kad pergru
pavimas duos galimumo sutau
pyti kas metai nuo $15,000,000 
iki $20,000,000.

Be to, prez. Rooseveltas pa
taria iždo departamento biud 
žcto biurą perkelti į tiesiogę 
prezidento ofiso kontrolę.

Jeigu atstovų rūmai ir se
natas į 60 dienų neatmes pre 
zidento plano, tai jis įeis ga
lion be kongreso užgyrimo.

Belgijos premjeras 
prašo nepaprastos 

galios valdžiai
BRUSSELS, Belgija, bal. 25. 

— Belgijos premjeras Hubert 
Pierlot kreipėsi į parlamentą 
prašymu suteikti valdžiai ne
paprastos galios iki gruodžio 
1 dienos š.m.

Šitokia galia valdžiai reika
linga, pasak Pierloto, kad ji 
pajėgtų sustiprinti krašto ap
saugą, sutvarkyti biudžetą ir 
įvykdyti kai kuriuos kitus rei
kalingus šaliai (pagerinimus.

Naciai nesiskubina 
britų ambasadorių 

priimti
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

25. — Britanijos ambasadorius 
Sir Neville Henderson į Berly
ną sugrįžo pirmadienį. Jisai 
mėgino pasimatyti su Vokieti
jos užsienių reikalų ministeriu 
von Ribbentropu antradienį, 
tačiau buvo painformuotas, kad 
Ribbentrop esąs perdaug užim
tas.

Nacių delsimas priimti Bri
tanijos ambasadorių audijenci- 
jai interpretuojamas kaipo žen 
klas, kad Hitlerio vyriausybė 
nesiskubina patirti, ką britų 
premjeras Chamberlain nori 
jiems pasakyti.

Vokiečių laivynas 
atplauks Į Alge- 

ciras
GIBRALTARAS, bal. 25. — 

Laukiama, kad ateinantį ket
virtadienį atplauks į Algeciras, 
Ispanijoj, vokiečių karo laivy
nas, kurs laiko manevrus Ispa-

NAUJTE^Ų-ACMŠ ’Telephoto
Charles A. Lindbergh Washingtone, kai jis atvyko 

pasimatyti su prezidentu Rooseveltu.
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Jugoslavija stengsis 
laikytis neitraliai
BELGRADAS, Jugoslavija, 

bal. 25. — Jugoslavijos užsie
nių reikalų ministeris Cinką- 
Markovič, prieš išvykdamas į 
Berlyną pareiškė, kad jis nau
jų prižadų naciams neduos. 
Vyksta į Vokietiją norėdamas 
gauti kai kurių paaiškinimų. 
Valdžios atstovai akcentavo, 
kad Jugoslavija nori laikytis 
kiek galėdama neitraliau tarp 
dviejų Europos kovojančių blo
kų — Chamberlaino ir jo tal
kininkų vienoj pusėje, o Hit
lerio ir Mussolinio kitoj.

I. .............. .... I I I ...................

Grąžinimas ambasa
doriaus priklausys 

nuo Hitlerio
WASHINGTON, . D. C., bal. 

25. — Jungt. Valstijos yra pa
siruošusios sugrąžinti savo am
basadorių į Berlyną. Jis betgi 
bus sugrąžintas tik jeigu Hit
leris ateinantį penktadienį, at
sakydamas į prez. Roosevelto 
atsišaukimą, parodys noro tai
kytis. Nuo Hitlerio priklausys 
ambasadoriaus grąžinimas.

Varšuvos spauda ro
do draugingumo 

rusams
. VARŠUVA, Lenkija, bal. 25. 
— Lenkų spaudoje pasirodė 
palankių Sovietų Rusijai straip
snių. Tarp ko kita akcentuo
jama mintis, jogei Sovietų Ru
sija vis geriau suprantanti 
Lenkijos interesus. Aiškinama 
taipgi, kad lenkų-rusų santy
kiai paskutiniuoju laiku gerė
ja.

Reiškiama nuomonė, kad 
Lenkijos spauda ėmė rodyti 
sovietams draugingumo vyriau
sybės patariama.

Prasidėjo < laikrašti
ninkų suvažiavimas

NEW YORK, N. Y., bal. 25
— Antradienį čia prasidėjo 
American Newspublishers As- 
sociation 53-čias metinis suva
žiavimas. Asociacijos atstovų 
pareiškimu, algų ir darbo va
landų problemos pasilieka neiš
rištos ir laikraščiams leisti ka
štai nesumąžėję, tačiau paste- 
biamas vis didesnis biznierių 
garsinimasi spaudoje.

Valdžia pradėjo tar
pininkauti angliaka

sių derybose
NEW YORK, N. Y., bal. 25.

— Iš Washingtono į New Yor- 
ką atvyko John R. Steelman, 
Jungt. Valstijų Darbo Depar
tamento atstovas. Jis mėgins 
sutaikyti angliakasių unijos ir 
anglies kompanijų atstovus, 
kurių derybos sutarčiai atnau
jinti užsikirto.

Naujas britų amba
sadorius Jungt. Val

stijoms
LONDONAS, Anglija, bal. 

25. — Britanija paskyrė nau
ją ambasadorių Washingtonui. 
Jis yra lordas Lothian, glau
daus britų-amerikiečių koope- 
ravimo šalininkas. Dabartinis 
britų ambasadorius Jungt. Val
stijose yra Sir Ronald Lind- 
say.

Paskyrė Leisersoną 
į Darbo Tarybą

WASHINGTdN~D. C., bal. 
25. — Prez. Rooseveltas, pa
skyrė Nacionalios Darbo San
tykių Tarybos nariu Dr-ą Wil- 
liam Leisersoną, kurs iki šiol 
ėjo nacionalios taikos tarybds 
pirmininko pareigas.

Įsakė klausytis Hit
lerio kalbos

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
25. — Britanijos ambasado
rius Henderson sugrįžo į Vo
kietiją. Premjeras Chamber
lain įpareigojo jį įspėti Hitle
rį, kad Britanija tikisi, jogei 
jis atsakys į prez. Roosevelto 
atsišaukimą švelniai. Tačiau 
Vokietijos užsienių reikalų mi- 
nisteris von Ribbentrop atsisa
kė priimti Hendersoną pasikal
bėjimui.

Antra vertus, nacių valdžia 
įspėjo įmonių darbininkus, mo
kyklų vaikus, ofisų klerkus ir 
kitas visuomenės grupes klau
sytis Hitlerio kalbos ateinanti 
penktadienį.

Francuzijos atstovas 
atvyksta į Jungt.

Valstijas
PARYŽIUS, Franciizija, bal. 

25. — Trečiadienį į Jungtines 
Valstijas -išvyksta, su prez. 
Rooseveltu pasimatyti, Francois 
De Tessan, buvęs praeity Fran- 
cuzijos užsienių reikalų mini- 
steris pavaduotojas.

Mato smarkią kovą 
dėl valdžios agenti- 
jų perorganizavimo

WASHINGTON, D. C., bal. 
25. — Prez. Rooseveltas įteikė 
kongresui planus kai kurioms 
federalinės valdžios agentijoms 
perorganizuoti — konsoliduo
jant jas ir pašalinant bereika
lingą darbą.

Del to laukiama smarkios 
kovos kongrese. Numatoma, 
kad perorganizavimui parodys 
ypatingo priešingumo politikie
riai, kurie patys arba jų drau
gai ir giminės gali netekti dar
bų.

Japonų akcija pri
klausys nuo Rusi

jos žygio
TOKIO, Japonija, bal. 25. — 

Japonijos ministeriu kabineto 
penki įtakingieji nariai, pra
nešimai sako, nutarę neieško
ti glaudesnio kooperavimo su 
Italija ir Vokietija. Jeigu ta
čiau Sovietų Rusija įeis į Bri
tanijos ir Francuzijos bloką, 
tai Japonija ieškos artimesnio 
susitarimo su Hitleriu ir Mus- 
soliniu.

Britanijos biudžetas 
siekia $6,500,000,000

LONDONAS, Anglija, bal. 
25. — Iždo ministeris Sir John 
Simon antradienį įteikė parla
mentui Britanijos biudžeto 
1939-40 metų sąmatą. Biudže
tas siekia $6,582,859,898. Tai 
didžiausias britų istorijoj biu
džetas taikos metais, šitas biu
džetas reiškia , Britanijos gy
ventojams naujus ir padidin
tus taksus.

' LONDONAS, Anglija, bal. 
25. — Britanijos vyriausybė 
antradienį paskelbė uždėsianti 
naujus sunkius taksus tikslu 
padengti 1939-40 metų $6,500,- 
000,000 biudžetą. Kuone pusė 
šitos sumos skiriama karo rei
kalams.

Kiti pranešimai sako, kad 
Britanijos valdžia nutarusi mo

FRANCUZIJOS VALDŽIA SUVARŽĖ
SPAUDĄ

PARYŽIUS, Franciizija, bal. 
25. — Francuzijos valdžia an
tradienį paskelbė patvarkymą, 
kurs uždraudžia spausdinti ra
štus atakuojančius tikybą ir 
rasę. Manoma, patvarkymas iš-
leistas tikslu sulaikyti platini- sikaltusių savastį ir atimti kai
mą. brošiūrų ir straipsnių, ku-l liniukams pilietines teises.

GINA DARBO SANTYKIŲ' AKTĄ
WASHINGTON, D. C., bal. 

25. 1— Charles Fahy, Naciona
linės Darbo Santykių Tarybos 
advokatas, antradienį liudijo 
Jungt. Valstijų senato komite
tui ryšium su įteiktais kongre
sui biliais, kurie reikalauja pa
keisti Darbo Santykių Aktą.

Fahy pareiškę, kad Darbo 
Taryba praeity veikė bešališkai, 
kad ji veikia bešališkai dabar, 
nepataikaudama nė samdyto

Vokietijos žaislų 
eksportas suma

žėjo
WASHINGTON, D. C., bal. 

2'5. — Jungt. Valstijų preky
bos atstovas Leipzige, Vokie
tijoje, praneša, kad Vokietija 
žaislų 1937 metais eksportavu
si už $15,184,000. Gi žaislų 
eksportas 1938 metais siekęs 
tik $13,850,000 vertės. Suma
žėjimas aiškinamas Japonijos 
žaislų konkurencija ir boikota- 
viinu Vokietijos prekių.

Čekijos ir Albanijos 
atstovai pakviesti i 
oficialias iškilmes
VVASHINGTON, D. C., bal. 

25. — Tarp diplomatų, kurie 
jau tapo pakviesti iškilmėms 
ryšium su priėmimu Anglijos 
karaliaus ir karalienės, kai jie 
atvyks į Washingtoną, yra bu
vusios Čeko-Slovakijos ir Al
banijos atstovai, nors jų šalys 
neteko nepriklausomybės.

50 šeimų pabėgo nuo 
potvynio

MOUNT CARMEL, III., bal. 
25. — Daugiau nei 50 šeimų 
pabėgo iš savo namų, kurie 
randasi slėny, j aukštesnes vie
tas. Wabash upės vanduo pa- 
kįlęs 25 pėdas aukščiau nor
malaus lygmens, o antradienį 
laukta jį pakilsiant dar aukš
čiau.

kinti kariuomenės pratimų apie 
1,000,000 jaunuomenės. Šitie 
pratimai pradžioje eisią kaipo 
gimnastikos ir kūno kultūros 
mankšta. Pamokos bus duoda
mos jaunuomenei amžiuje nuo 
18 iki 21 metų. Tačiau, jeigu 
karas kiltų, valdžia įvesianti 
priverstiną tarnavimą kariuo
menėje.

rie skleidžia neapykantą prieš 
žydus.

Kitas, dar aštresnis, patvar
kymas skiria bausmes už spaus
dinimą svetimų šalių apmoka
mos propagandos. Jis suteikia 
valdžiai galios konfiskuoti nu

jams, nė darbininkams, nė 
A.D. F., nė C.I.O. Taryba visų- 
pirma stengiasi vykdyti Darbo 
Aktą gyveniman tokiu tikslu, 
kokiu jis buvo išleistas.

Pasak Fahy, išanalizavus 
siūlomus Darbo Akto pakeiti
mus, tenka daryti išvadas, kad 
tie pakeitimai galų gale patį 
įstatymą gresia panaikinti. 
Fahy atsišaukė j senatorius 
prašymu nedarkyti Darbo San
tykių Akto.

Pašaukė kariuome
nės tarnybon 8,000 

danų
COPENHAGEN, Danija, bal. 

25. — Danijos valdžia pašaukė 
kariuomenėn 8,000 vyrų. Nor
maliais taikos laikais tie as
menys butų buvę pašaukti tar
nybon tik rudenį.

Skiria armijos rei
kalams $508,789,824

WASHINGTON, D. C., bal. 
25. — Jungt. Valstijų senatas 
priėmė bilių, kurs skiria ar
mijos reikalams $508,789,824. 
Bilius pasiųstas j atstovų rū
mus.

PAVASARIS
ŠTAI DABAR LAIKAS:

• PIRKTI, parduoti, mai
nyti nuosavybes, biznius, 
automobilius ir 11.

• IŠNOMUOTI ar susirasti 
gyvenimui kamb a r i u s 
arba biznio patalpas.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
PARDAVIMO, pirkimo, mainy
mo reikaluose naudokitės Nau
jienų aukštos vertybės class- 
ified skyriaus patarnavimu pa
šaukdami arba atveždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.
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Ką Žmonės Mano
SVARUS IR NEŠVARUS PINIGAS

Marijonų leidžiamas laikraš
tukas “Laivas“ balandžio 15 
d., 1939 m., turėjo straipsnį, 
kurs, man rodos, yra vertas 
rimto susidomėjimo. Įdomiai 
ten gvildenama apie švarų it 
nešvarų pinigą, 
domus ne tik 
parašyta, o dar labiau įdėmus, 
tuo, ko ten nėra parašyta.

Ar jus manote, kad yra di
delis “triksas“ mokėti pata
šyti taip, kad apie neišreikš- 

dasiprotėtų pats 
Kaip ten nebūtų, 
minėto straipsnio 
išvedžiojimų vis-

Straipsnis į- 
tuo, kaš ten

skaitytojas? 
eikime prie 
ir be ilgų 
kas paaiškės. Pradžioje aiški
nama apie siekimą prie turtų. 
Rašoma:

W1LLO-WEST

“Net tie, kurie sakosi siekią 
aukštesnių tikslų, amžinų ver
tybių, — ir tie mielai flirtuo
ja su banknotais ir moneto
mis, neatsisakydami dėl jų pa
sukti į šalį nuo savo užsibrėž
tųjų tikslų- Kartais net Suriku 
pasakyti, ar katdlikds žriiogus 
daugiau susirūpinęs savo išga
nymu, ar pinigu. Daugelis mė
gsta prisidengti apgaulingu 
sakiniu: “O, kad aš pinigų tu
rėčiau, kiek gero padaryčiau!“ 
Jie negalvoja, kad pinigas ir 
tobulybė—tai be galo sunkiai 
stivienijariii elementai. Evan
gelijoje rašoma apie vieną tur
tuolį, kurs turėjo daug, daug 
pinigų, bet ten priduriama, 
kad jis po mirties patekęs į 
pragaro dugną. Kas ten jį nu
vedė, jei ne pinigas? Ir kas 
garantuoja, kad man su pini
gais geriau

NAUJIENŲ-ACME Telcphoto
WARM SPRINGS, GA. — Prezidentas Rooseveltas 

ir J. V. sekretorius Cordell Hull tariasi traukinyje apie 
Europos padėtį.

S-:3?!

šei- 
pra- 

Gėrimai ir valgiai

nikams, parengimams ir 
irioms linksniai laikui 
leisti.
vietoj.

MR. BUTCHAS, Sav.
German Church Rd. arba 
83rd ir Willow Springs Rd., 
\VILLOW SPRINGS, ILL.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Idymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” ' 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

FOCAHONTAs Mine Run $7.50

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

Perkant toną ar daugiau ............... **
■ l.l I. .11 | I   — ■   

Taupyk

išeitų?“
Juk labai gražiai 

parašyta. Ir su viskuo, kas pa
rašyta, prisieina sutikti. Bet 
kas čia nesupranta, kad apie 
ką tai čia nutylėta. Čia šneka
ma tik apie katalikus pasau
liečius, užtylint apie romiškus 
kunigus. O ar kunigai 
nuo flirto su pinigais? 
jiems valia flirtuoti su 

Ar musų kunigai

šventenybes profanacija. Kas 
kita velnias ir pinigas: visai

liuosi

pini-
pana-

ten sakoma:
tarnauti Dievui ir 
Daugelis yra tos 
kad tarnauti Ma-

Bet sykiu vėl prisimena Ro
mos bažnyčios kunigai, kurie 
praktikoje gretina Kristų ir 
mamoną, tai yra pinigą. Išei
na, kad patys kunigai profa
nuoja šventenybes.

Dabar pažiūrėkime, kokis 
pinigas, anot minėto •straips
nio, yra švarus? Girdi, švarus 
pinigas yra tas, kurį žmogus 
gauna už savo darbą, 
navimą pagal teisybės 
pus.

Vėl puikiai pasakyta. Bet 
straipsnio autorius, matyt, nei 
iš tolo neprileidžia, kad kar
tais ir romiški kunigai be galo 
brangiai nulupa už savo pa
tarnavimą; kad kartais ir ku
nigų paimtas atlyginimas nė 
iš tolo neišlaiko proporcijos su 
atliktu darbu arba sugaištu 
laiku. Su kunigais čia daug 
blogiau darosi, negu su pa
sauliečiais profesionalais. Juk

visi žinoine, kad kunigai kur „.............. ■ -į--'............ ■■■■ '■ '■

kas dažniau ir labiau nulupa'AKIŲ SPECIALISTAI 
žmones už saVo patarnavimą,! * 
negu kiti profesionalai. Kuni
gų paimtas atlyginimas kur 
kits mažiau išlaiko proporciją 
su jų patarnavimu, negu pa
sauliečių profesionalų. Imki
me pavyzdį. Kunigui mišias 
atlaikyti ir dentistui dantį iš
traukti daugmaž tiek pat lai
ko užima. Dentistas už savo 
darbą paima $1.00, o kunigas 
—$3.00. Ar ne baisuš skirtu
mas. Bet juk čid toli gtažu dar 
nė viskas. Dentistas pacientą 
priiiha į savo užlaikomą ofisą, 
kurį pats išfornišiavo, už ku
rį moka rendą; vartoja savo 
replės, gyduoles, ylas ir ki
tokias reikmenas. Dentistas 
negauna iš visuomenės algos. 
O musų Romos katalikų baž
nyčios kunigas mišias laiko 
žmonių pastatytoje bažnyčio
je, vartoja parapijos drabu
žius, indus, vyrią, ostiją ir visą 
kitą, kas tik reikalinga per 
tas ceremonijas. Kunigas gy
vena parapijonų pastatytoje 
ir išfornišiuotoje klebonijoje, 
gauna algos $100 per mėnesį. 
Kas, tad, nemato, kad tarp 
dentisto ir kunigo atlyginimo 
yra begalinis skirtumas?

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas !
Palengvina akių Įtempimą, kuris 

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

Uaugelyj atsitikimų akys atitaiso 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
1712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

lai va, kaip yra su tuo 
klausimu apie švarų ir nešva- **
rų pinigą. Čia prisimena rusi
ška komedija, kur vaizduoja- 
riia vieno ponia, kuri pati sa
ve išplakė. Romos bažnyčios 
kunigai, taikydami savo mo
ralus pasauliečiams, skaud
žiausiai uždrožia sau-

—Kazys Žemaitis.

palar- 
princi-

Office and Res. hhone Calumėt 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tcl. 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
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

ga is ? 
šus į tą evangelijoje aprašo
mą Lozorių ar turtuolį, kurs 
nuėjo pragaro dugnan? Bet 
grįžkime prie minėto straips
nio. Toliau

“Negalite 
Mamonai, 
nuomonės,
monai reiškia turto siekti. Bet 
jei ir ne tokia reikšmė tebūtų, 
vistiek sveikas krikščioniškas 
jausmas diktuoja, jog pinigo 
iėškoma vienu keliu, Dievo— 

| kitu. Kristus ir pinigas nesi
duoda sugretinami: jaustųsi

briaujasi klausimas: o 
nigai ima atlyginimą už savo 
patarnavimą pagal teisingumo 
principus?

Toliau straipąnyje kedena
mi milijonierių*' ‘J^iž(Įarbiai. 
Rašoma: “Jei darbininkas už
dirba penkis litus dienai, o 
fabrikantui Meiną tūkstantis 
litų, tai pačiai dienai, tai šio 
pastarojo pinigas turi nešva
rumo sluogsnį.”

ar ku*

net daugiau, tai pačiai 
tai šio pastarojo
neturi nešvarumo

p i iii- 
šiuo1

kad

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
- DIENA IR NAKTJ

■V KlfttoffrkItevBinoK Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais 
C. stoties (1420 K.)—Pranešėja*

I x’ F. SALTUHIERAS.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
mį p® [J® || ■■ ■John r. Eudeikis

i VisBfefonai«lBRDS 1741-1742 
£4605-07:*So. Hermitage Avė. 
1447, South Fairfield Avenue '

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tcl. 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. vakare 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

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

saugioje įstaigoje

MOKAME

*fOO<X

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

•Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$S,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
tOAN & SAVINOS ASS’N

■

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

vėl klausimas: jei zakristijo
nas gauna tris dolerius dieno
je, o klebonui išeina 100 dole
rių ar 
dienai, 
gas ar 
gsnio?

Toliau išrodinėjama, 
fabriko šventos dienos uždar
bio priklauso prie nešvaraus 
pinigo. Mes klausiame: o Ro
mos katalikų bažnyčios kuni
gų šventadieniais uždirbtas 
pinigas ar yra švarus?

Eikime toliau. Ten Tašoma: 
“Pelnas iš prekybos svaigalais 
visuomet turės piktosios dva
sios antspaudą, kadangi tas 
pelnas atskiestas vargais ir 
ašaromis žmonių, kurie kenčia 
nuo girtuoklybės.”

Fain. Sutinkame su tuo pa
reiškimu pilnai. Na, o preky
ba svaigalais parapijų pikni
kuose, bazaruose, foruose, pa
rapijų vakarienėse ar neturi 
piktosios dvasios antspaudos? 
Ar tuose parapijiniuose pa
rengimuose gautas pelnas nė
ra atskiestas vargais ir ašaro
mis tų žmonių, kurie tomis 
progomis nusigeria ir prageria 
paskutinius centus? Gal tose 
vietose pelnas gautas išlieka 
švarus dėl to, kad tada patys 
kunigai didesnei Dievo garbei 
viešai geria ir gundo prie gė
rimo visus savo parapijomis: 
vyrus, moteris, vaikinus ir 
merginas?

Toliau va, kas gauna į spran
dą: “Gydytojai advokatai, 
menininkai ir visokie specia
listai kartais be galo brangiai 
nulupa už savo patarnavimą. 
Paimtas honoraras nė ištolo 
neišlaiko proporcijos su atlik
tu darbu arba sugaištu laiku. 
Tuomet aišku jų pinigai irgi 
suteršti.’’

Laidotuvių Direktoriai

Te]. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

OFISO V AL.: 9-12; 1-5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

NARIAI i
Chicagos,
Cicero >
LietuVitj
Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktj.

T (IRIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yardš 4908

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

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 Lituanica Avenue

Yardš 1139
Yardš 1138 i

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Pilone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Rast 108th Street Tel. Pullman 127*

I ALBERT V. PETKUS
4704 Šri. Western Avė. Phone Lafayette 8024

Dr. F. Pulsucki Le Var
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6 9 vak.
1957 W. Garfield Blvd
Cor. Damen. Hemlock 669!

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

DENTISTAS
Pirm., Trečiadienį, šeštadienį

4631 So. Ashland Avė.
Tel. Yards 0994.

Antrad., Ketvirtad^ Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tcl. Lafayette 3650

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

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

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12 

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

I)R. BRUNO J.
ZŪBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Telefonas CICERO 3548-

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

TeL Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
■ ir nuo 6 iki 8 vakaro, 
šventadieniais tik susitarus.

Phone YARDS 7299
Tel. uiiicc Wentwortti

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

KITATAUČIAI
Į Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan 
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
' metus kaipo patyręs gydytojas chi

rurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas 

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
) OFISO VALANDOS:

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

] Phone AHDVVAY 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 19

Rez. Telephone PLAZA 2400

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792

; ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
• Miesto ofisas—127 N, Dearborn St. 

Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2
. Namų ofisas—3323 So. Halsted SL
i Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
1 Telefonas YARDS 0818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

’ Joseph V. Mockus
3 ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
i Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

’ A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St 
Room 1230.

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

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.



TrečiacL, balandžio 2.6, 1939 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Dabartinio Lietuvos ministru 
kabineto nariai

šviesimo ministras dr.
Leonus Bistras

(Tęsinys)

Vidaus reikalų ministras 
gen. Kazys Skučas

K. Skučas yra gimęs 1894 m. 
kovo 3 d. Marijampolės apskri
tyje, Mauručių kaime. Baigęs 
Veiverių mokytojų seminarijų, 
jis įstojo į čugujevo karo mo
kyklą (Rusijoje) ir buvo rusų 
kariuomenės karininkas. Jis yra 
baigęs Vytauto Didžiojo Kari
ninkų Kursus ir aukštesniųjų 
kariuomenės viršininkų kursus.

1919 m. sausio 16 d. K. Sku
čas įstojo į Lietuvos kariuome
nės pirmųjį pėstininkų pulkų. 
Vėliau buvo Alytaus miesto ko
mendantu, Marijampolės mies
to ir apskrities komendantu. 
1924 m. buvo generalinio štabo 
valdybos operacijų skyriaus vir
šininku, paskui buvo Vytauto 
Didžiojo Karininkų Kursų lek
toriumi. 1926 m. rugsėjo 1 d. 
buvo Kauno įgulos komendan
tu ir 1926 m. sausio 3 d. ant
ros divizijos vadu ir Kauno į-

gulos viršininku. 1928 m. lap
kričio 23 d. pakeltas į pulkinin
kus. %

1934 m. gegužės 1 d. buvo 
paskirtas Lietuvos karo atsto
vu į SSSR, o 1938 m. gruodžio 
23 d. Pirmojo Lietuvos Prezi
dento Antano Smetonos karo 
mokyklos viršininku.

šiemet vasario 16 d. jis pa
keltas į brigados generolus. K. 
Skučas aktyviai dalyvavo nepri
klausomybės kovų veiksmuose.

Finansų ministras gen.
Jonas SutkuŠ

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas“

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires, Argentina.

Atsargos divizijos generolas 
Jonas Sutkus gimęs 1893 m. 
balandžio 15 d. Kaune — Alek
sote. Aukštesnįjį mokslų jis iš
ėjo Kauno gimnazijoje 1910 m. 
Kariškuosius mokslus jis ėjo 
Aleksiejaus karo mokykloje 
Maskvoje 1916 m., Vytauto Di
džiojo karininkų kursuose Kau
ne 1923 m. ir intendantų aka
demijoje Prahoje 1925 m. 1916 
—1918 m. jis tarnavo rusų ka- 
riiminenėje. Į Lietuvos kariuo
menę J. Sutkus įstojo 1918 m. 
lapkričio 30 d. ir -ėjo įvairias 
pareigas; nuolat tarnyboje kil
damas 1926 m. buvo paskirtas 
kariuomenės intendantu. 1928 
m. buvo kariuomenės tiekimo 
viršininku. 1931 m. gruodžio 22 
d. J. Sutkus buvo pakeltas į 
brigados generolus, o 1937 m. 
vasario 16 d. į divizijos gene
rolus. Ligi 1937 m. gruodžio 31 
d. — iki pasiliuosavimo iš ka
riškosios tarnybos, div. gen. J. 
Sutkus buvo kariuomenės tie
kimo viršininkas.

Didžiojo karo metu J. Sut
kus dalyvavo kovose Daugpilio 
fronte, o Lietuvai besikuriant 
— kovose su bolševikais ties 
Alytum, kur 1919 m. vasario 13 
d. buvo sužeistas.

ASMENIŠKAI LYDIMA
JUBILIEJINĖ “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Užgirta Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje, Ine. 

Išplauks moderniškam baltam švedų Amerikos Linijos motorlaivy

GRIPSHOLM
Iš New Yorko 1939 Gegužės-May 31 D.

PER GOTHENBURGĄ, ŠVEDIJĄ 
SUTAUPYSITE PINIGĄ PIRKDAMI LAIVAKORTE TEN IR 
ATGAL (Round Trip). Informacijų ir laivakorčių kreipkitės į

Lithuanian News Publishing Co.,
“Naujienos” Travel Dept.,

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. Autorizuota Agentūra

SWEDISH AMERICAN LINE

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 
apdraudos tvirtovė Amerikoje. Tai lietuvių 
brolybės fratemalė organizacija. SLA* trokš
ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy-\ 
non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 
Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū

rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 
lietuvių reikalais.

Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi
zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.

Dr. Leonus Bistras yra gi
męs 1890 m. spalių 20 d. Lie
pojoje. 1911 m. jis baigė Liepo
jos gimnazijų, 1911—1912 m. 
studijavo medicinos mokslus 
Ženevoje, 1912 m. — 1914 m. 
Tartu/1911—1914 m. protar
piais studijavo ir filosofijų Fri
burge (Šveicarijoje). 1914 — 
1918 m. tarnavo rusų armijoje, 
pradžioje šiaurės vakarų fron
te Osoveco — Lyko rajone, vė
liau Baltstogėje, 1915 m. vasa
rų perkeltas į Galicijų, į karo 
lauko ligoninę.

1918 m. spalių mėn. L. Bis
tras grįžo į Kaimų ir dalyvavo 
organizuojant pirmųjų Kauno 
savivaldybę ir komitetų, faktiš
kai valdžiusius Kaimų vokie
čiams iš jo besitraukiant ir Lie
tuvos vyriausybei Vilniuje fik 
pradėjus besiformuoti. 1919 m., 
atsikėlus Lietuvos vyriausybei į 
Kaimų, buvo spaudos biuro ve
dėju ir vyriausiu oficiozo “Lie
tuvos” redaktoriumi.

Vėliau Šveicarijoje Friburge 
baigė filosofijos mokslus dakta
ro laipsniu. 1922—1926 m. bu
vo Seimo pirmininkas, švietimo 
ministras. 1925—1926 m. buvo 
ministru pirmininku, krašto ap 
saugos ir užsienių reikalų mi 
nistru. Nuo 1926 m. ėjo įvai 
rias visuomenines pareigas, 
kaip krikščionių demokratų pir
mininkas, “Ryto” redaktorius ir 
kt. Be to, dirba Vytauto Didžio 
jo Universiteto Teologijos —• 
Filosofijos fakulteto profesuro 
j e.

Spaudoje dr. Bistras daly vau 
ja nuo 1910 m., rašinėdamas 
kultūros ir politikos klausimais. 
Dr._ L. Bistras yra išvertęs po
piežių enciklikų. Be to, jis yra 
išvertęs Ar kilų stambesnių da
lykų iš visuomeninio gyvenimo 
problemų.

žemės ūkio ministras prof.
Jurgis Krikščiūnas

Prof. Jurgis Krikščiūnas yra 
vienas veikliausių žemės ūkio ir? 
spaudos darbuotojų. Žemės u* 
kio klausimais daug rašinių y 
ra parašęs “Ūkininko Patarėju' 
je”, “Tautos Ūkyje”, kituose lai
kraščiuose ir žurnaluose. Yra. 
išleidęs nemažai veikalų ir at
skiromis knygomis.

Prof. J. Krikščiūnas gimęs 
1894 m. balandžio 22 d. Ašmin- 
loje, Prienų valse. Agronomi
jos mokslus baigė Kaltėje. 192-1 
—1926 m. buvo Šaulių apskri
ties agronomu, o vėliau ir že
mės ūkio ministru.

Nuo 1927 m. pradžios ligi
1937 m. pabaigos dirbo Žemes 
Ūkio Bumuose, buvo Tyrimo į* 
slaigos valdytojas. Nuo 1927 m. 
sausio 1 d. iki šių metų pra
džios redagavo “Žemės Ukį’\
1938 m. pradžioje, prijungus 
Tyrimo įstaigų prie Žemės Ūkio 
Ministerijos, buvo paskirtas Ty
rimo įstaigos direktoriumi.

Prof. J. Krikščiūnas yra Že 
mes Ūkio Akademijos profeso- 

-----------------------

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
jj skaityti?

Net kunigai pasislėpę jį 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia ji i rankas 
paimt.

“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 
to, kad jis niekam nepataikau
ja ir nesibijo teisybę skelbti.

Žmonių mulkintojus ir apga
vikus jisai lupa be jokio pasi
gailėjimo.

4 Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
. .....?

jys TUR TE APLANKYTI

PASAULINE
PARODA

k

NEW YORKE

rT’AI bus didžiausias spektaklis, koks yra ka- 
da buvęs vienoje vietoje. 41/* kartų didesnis 

negu Chicagos Pasaulinė Paroda 1933 metais. 
Kviečia visus lietuvius pamatyti tuos nuostabius 
išradimus, komercijos, meno, istorijos ir pasi
linksminimo skyrius.

200 pėdų Ne\v Yorko 
parodos konsoliduota 
Edison bendrovė Paro

doje.
TIKTAI Iš CHICAGOS 

$38.90

EGG ___ ____________  $6.00
NUT .......................  $6.00
BIG LUMP .................   $6.00
MINE RUN .................... $5.75
SCREENINGS _......... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.

Tel. ARDMORE 6975

4192 S. ARCHEK AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.) 
Phone LAFAYETTE 0461

SPECIALES LIETUVIŲ EKSKURSIJOS

Rengiamos specialės lietuvių ekskursijos į Pa
saulinę Parodą. Ekskursijas pasitiks ir laiką su 
jomis praleis žymus žmonės. Norėdami sužinoti 
kada ekskursijos išvyksta kreipkitės į Naujie
nas. Šiems ypatingiems įvykiams rezervokitės 
vietas sau ir šeimoms išanksto. Niekad nebepa- 
sitaikins tokių pamokinančių ir linksmių vaka- 
cijų tokia žema kaina. ■

DEL INFORMACIJŲ KREIPK IT £S Į

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

įskaitant
Kelionę šen ir ten 
air-conditioned New 
York Central kau- 
čuose 2 sėdynės kas 
keleiviui.
Pervežimai j vietas. 
2 valgiai traukiny.
2 nakčių ir 3 dienų 
pragyvenimas.
2 tikėtai j parodą.
Vienas tijdetas į 

Rockefeller Center 
Observation bokštą.
New Yorko miesto 

apmatymo kelionė 
ar pietavimas ant 
Broadway.
Sustojimo Niagara 

Falls privilegija grį
žtant.
Sugrįžti bet kada 10 
dienų laike ištaigin
gu New York Cen
tral traukiniu.

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmokėjom 
už padėtus 

pinigus 4%
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

“NAUJIENŲ” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
1739 So. Halsted St. \ f NE.VVYORK 

(ęntral 
1 SYSTEM

Tel. Canal 8500

q)i^ NEW YORK CENTRAL SYSTEM
THE WATER LEVEL ROUTE • • • YOU CAN SLEEP

rius, agronomų sųjungos pirmi
ninkas ir daugelio koperatinių 
organizacijų valdomų organų 
narys.

Susisiekimo ministras inž.
Kazys Germanas

Kazys Germanas yra gimęs 
1897 m. spalių 9 d. šakių aps., 
Paežerėlių valse., kaimo darbi
ninkų šeimoje. Prieš Didįjį ka
rų ruošėsi mokytojo darbui ■ ir 
buvo įstojęs į tuo metu -veiku
sius “Saulės” kursus, kuriuo'* 
baigė 1915 m. Vilniuje. Didžio
jo karo banga K. Germanų kar
tu su “Saulės” kursais buvo 
nubloškusi į Rusijos gilumų, į 
Voronežu. Čia jis įstojo į reali
nę gimnazijų. Baigęs K. Germa
nas sugrįžo į Lietuvų ir 1919 m. 
įstojo į kariuomenę; vėliau bai
gė Karo Mokyklų. Dalyvavo ko
vose už nepriklausomybę. 1922 
m. iš karo tarnybos pasitraukė 
ir įstojo į Lietuvos Universite
to technikos fakultetų, kurį bai
gė 1929 m., įgijęs inžinieriaus 
vardų. Buvo 8 metus Panevėžio 
apskr. inžinieriumi. 1937 m. 
gruodžio mėn. inž. K. Germa
nas buvo paskirtas švietimo Mi
nisterijos specialinio mokslo de
partamento direktoriumi.

(GALAS)

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros Žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbes prof. Antanas Purenąs 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymioj’o rusų rašytojo Maksimo Gorkio 

gerbusių kurinių rinktinė knyga.

Žmogaus Gimimas
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai. .
Adresas: “KULTŪROS’ žurnalas, Šiauliai, Tilžės g-vė 

Nr. 153. LITHUANIA.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

JUSTIN MACKIEWICH 
President 

HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

JUOKAI
Kontraktas.

Ona—“Ar girdėjai, kad Mag
dė pasirašė visam amžiui kon
traktų paskaitoms?”

Katė—“Ką? Ar ištikrųjų?”
Ona—“Taip. Ji pasirašė ve

dybų dokumentų.”

Pasidėjo tamsiai dienai?
Ponia Rokienė—“Mano vy

ras visuomet kų nors pasideda 
tamsiai dienai.”

Ponia Dudienė—“Tai jau bus 
mano vyro skėtis.”

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

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

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

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

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

blankų ir būt jos skaitytoju.

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

čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu jų siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ................................ .............................................
Numeris ir gatvė ------------ ---------------------------------
Miestas ir valstija ____ ___ ________

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

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

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

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.
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NAUJIENOS
The Llthuanian Daily News

Published Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
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.

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, Ilk Telefonas Canal 8500.

Angliakasių streikas
Balandžio 1 d. pasibaigė sutartis tarpe minkštųjų 

anglių kasyklų savininkų Apalachian srityje ir United 
Mine Workers unija, ir kadangi sutartis nebuvo atnau
jinta, tai 330,000 angliakasių metė darbų. Derybos tarpe 
kasyklų savininkų ir unijos dar tebeina. Tuo tarpu gele
žinkeliai, New Yorko miestas ir įvairios pramonės skun
džiasi, kad jau pradėjo reikštis anglių trukumas.

Pereitų šeštadienį buvo apskaičiuota, kad iškastų 
anglių tėra likę tik 31 milionas tonų. Kadangi Jungtinė
se Valstijose suvartojama kasdien daug-maž vienas mi
lionas tonų minkštųjų anglių, tai tos, atsargos užtektų 
31 dienai, jeigu suvartojimas butų visur lygus. Bet kai 
kurios kompanijos turi atsargos keliems mėnesiams, o 
kitos daug mažiau. Anglių trukumo pavojus todėl diena 
iš dienos aštrėja vis labiau.

Federalinė valdžia jau yra susirupinusi, kad anglių 
pardavėjai nepradėtų kelti anglių kainas. Yra tam tikra 
valdžios komisija, kuri, reikalui esant, gali kainas nusta
tyti. Iš Washingtono pranešama, kad ta komisija yra pa
siryžusi veikti, jeigu anglių streikas prasitęs ilgesnį lai
kų.

Kodėl kasyklų kompanijos nesusitaria su angliaka
sių unija?

Pradžioje ginčas ėjo daugiausia dėl to, kad kasyklos, 
kuriose dirba unijos nariai, butų “elosed shop” — tik uni
jos nariams prieinamos darbavietės. Dabar svarbiausias 
unijos reikalavimas yra tas, kad nebūtų pabaudų unijos 
nariams, išėjusiems į streikų, kol nepasibaigusi sutartis. 
Kompanijos nori bausti angliakasius už tokius streikus 
nuo 1 iki 2 dolerių už kiekvienų dienų.

United Mine Workers unijos prezidentas, John L. 
Lewis, šitoms bausmėms yra griežtai priešingas, nes ji
sai bijo, kad jo unijos narių vietas gali pradėt užiminėti 
angliakasiai, prisidėjusieji prie Amerikos Darbo Federa
cijos, ir jisai mano, kad tokiame atsitikime nebus kito
kios išeities, kaip tik streikas.

Darbo sekretorius Frances Perkins paskyrė tarpi
ninkų, Dr. John R. Steelman’ų, kuris bando kasyklų kom
panijas su angliakasių unija sutaikyti. Bet kol kas jo pa
stangos rezultatų nedavė.

Amerika ir karas
Daug žmonių Amerikoje yra rimtai susirūpinę, kad 

Jungtinės Valstijos nebūtų įtrauktos į karų. Kai kam at
rodo, kad prezidentas Rooseveltas turėtų mažiau kištis 
į Europos ginčus.

Tokių nuomonę reiškia ne tiktai atžagareiviai, ku
rie yra priešingi visam, kų daro Rooseveltas. Jų girdime
ir iš labai pažangių žmonių — kaip, pav. prof. Charles 
Beard.

Kad Amerikos valdžia mažiau kištųsi į Europos gin
čus, reikalauja daugelis nuoširdžių liberalų ir socialistų. 
Mes čia nekalbėsime apie tuos “pacifistus”, kurie abso
liučiai atmeta karų, nežiūrint, kokiose aplinkybėse ir de 
kokių priežasčių jisai kyla. Jie nepripažįsta net teisės 
gintis valstybei, kuri yra neteisingai užpulta.

Bet tie kivirčai, kurie šiandien eina Europoje tarpe 
įvairių valstybių, yra pirmoje vietoje tų valstybių reika
las. Jos nemokėjo ar nenorėjo padaryti tinkamos taikos 
Versalio konferencijoje. Jos nemokėjo sudaryti žmoniškų 
santykių po karo. Tai ar dabar Amerika turi eiti ir už 
jų klaidas lieti savo jaunimo kraujų, ir aukoti savo tur- 
tų? ,

Kas kaltas, kad Hitleriui ir Mussoliniui užaugo ra
gai?

Jeigu Anglija ir Francuzija butų nedavusios Italijos 
fašistams užkariauti Etiopijų, djktatorius Mussolihi bu
tų seniai nuvirtęs, ir Italija šiandien butų rami.

Bet anglai ir franeuzai leido Mussoliniui įsigyti ^im
perijų” Afrikoje. Paskui jie leido jam ir Hitlerini užka
riauti Ispanijų. - <

Jie leido Hitleriui sunaikinti Čekoslovakiją ir pa
grobti Klaipėdos kraštų. Leido Mussoliniui okupuoti Al
bani ją. . " •

Aišku, dabar tie diktatoriai pasidarė nesukalbami, jos ir Italijos diktatorius neužpuldinėti savo kaimynų.
Bet tai ne Amerikos kaltė. Bet Amerikos valdžia turi saugotis, kad, betaikydama ki-

Gerai, kad prezidentas Rooseveltas ragina Vokieti- tus, ji pati neįsiveltų į peštynes.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu:
Metams$8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams  2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui.75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija _____ 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui__________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta)
Metams ___  $5.00
Pusei metų ..........  2.75
Trims mėnesiams__________ 1.50
Dviem mėnesiams  1.00 
Vienam mėnesiui  .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams _________________ $8.00
Pusei metų _____________ 4.00
Trims mėnesiams ..................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

KOMUNISTŲ TERORAS 
ISPANIJOJE

Vakar šioje vietoje padavė
me turinį gen. W. G. Krivitskio 
straipsnio, tilpusio savaitrašty
je “The Saturday Evening 
Post”, š. m. balandžio 15 d., 
apie Stalino intervenciją Ispa
nijoje (“Stalin’s Hand in 
Spain”). To straipsnio autorius 
parodo, kaip Rusijos diktato
rius, už Ispanijos auksų parda
vinėdamas lojalistams ginklus, 
>ragrobė į savo rankas kontro- 
ę respublikinėje Ispanijoje ir 

intrigomis bei> smurtu sunaiki
no joje demokratinį liaudies j ir 
dėjimų.

Nors gen. Krivi tskis paremia 
savo pasakojimų faktais, bet 
<ai kas gali pamanyti, kad ji
sai visgi yra>šališkas, nes jisai 
susipyko su Stalinu, kuriam ji
sai per ilgus metus buvo tarna
vęs. Tačiau apie tuos pačius da- 
ykus rašo ir kitas asmuo, ku

rio bešališkumu nėra pagrindo 
abejoti. Tai — Irving Pflaum, 
Amerikos telegramų agentūros 
United Press korespondentas, 
kuris buvo pasiųstas Ispanijon 
raportuoti apie jos revoliucijų ir 
pilietinį karų. Anli-fašistiniam 
žurnale “The American Mercu- 
ry” (gegužės numeryje) jisai 
paduoda apie save tokių infor
macijų:

“Aš rašau, kaipo anli-fa- 
šistas, kuris praleido penke
rius metus Ispanijoje ir ra
portuodavo apie pilietinį- ka
rų iš lojalistų pusės, kaipo U- 
nited PresSs koresondenlas, 
iki pereitos vasaros. Aš ap
rašiau kiekvienų žymesn 
nuotykį, įvykusį per pirmuo- 

• sius dvejus metus kovos, 
tarp jų Madrido ir Alcazaro 
apgulų, (valdžios) bėgimų 
Valencijdn, vokiečių bombar
davimų Almcrijos, kampani
jas ,Aragone, prie Bclchile, 
Tcruclio ir Katalonijoje.”

Ir ve kų tasai koresponden
tas sako apie Ispanijos respu
blikos likimų:

“Trys diktatūros atsako už 
Ispanijos respublikos sunaiki
nimų: Italija, Vokietija — ir 
Rusija. Taip, Rusija. Kai bus, 
galų gale, istorija pilnai at
pasakota, tai pasidarys aišku, 
kad Stalino įsigalėjimas loja
listų valdžioje nuo 1937 m, 
gegužės mėnesio buvo vienas 
svarbiausiųjų nulemiančiųjų 
veiksnių, užtikrinusių Fran
co pergalę.”

Stalino politika sugriovė 
liaudies judėjimų

Ispanijos respublikos gyni- 
mąs pradžioje buvo revoliuci
nis liaudies judėjimas. Nors lo- 
jalistai pirmuose pilietinio karo 
mėnesiose turėjo mažai ginklų 
ir neturėjo karinio p?.tvrimoj 
bet iki gegužės menesio 1937 
m. jie laimėjo stambiausias per
gales. O po to, kai Stalinas per 
savo žvalgybininkus ir su ko
munistų partijos pagalba paė
mė į savo rankas kontrolę res
publikinėje Ispanijoje, ji laips
niškai prakišo viską. Korespon
dentas Jrving Pflaum rašo:

“Yra jaudinantis ir ryškus 
kontrastas tarpe armijos dva
sios ir atsiekimų prieš ir po 
1937 m. gegužės. Per pir
muosius dešimtį mėnesių 
žmonių armiją, neturėdama 
amunicijos ir sunkiųjų ka- 
nuolių, neišlavinta ir dezor 
ganizuota, laimėjo daugel, 
stambių mūšių. Liaudies mi
licija atlaikė perėjimus Ma
drido kalnuose prieš maurus 
ir legionierius, pagrobė ka-

/ nuoles Barcelonos gatvėse, 

šturmu paėmė kareivines, įsl- 
briovė giliai į Badajoz ir pa
siekė stambių laimėjimų Po- 
zoblanco srityje. Ji išgelbėjo 
kiekvieną svarbų didmiestį 
Ispanijos respublikai ir atkir
to generolą Franco nuo Cen- 
tralinės Ispanijos sausumoje 
ir juroje.

“O kas atsitiko per sekan
čius dvidešimt menesių, kuo
met vadovavo staliniečiai? 
Respublika neteko likusios 
Šiaurinės. Ispanijos, kovojo 
be pasisekimo prie Brunette, 
paliko nepakeistą padėtį Ma
dride, nukentėjusi d&ug nuo
stolių; kovojo be pasisekimo 
prie Belokite, laimėjo ir pra
kišo prie Teruel, apleido Ara- 
gonos frontą, leisdama gene
rolui Franco pasiekti jurą ir 
perkirsti lojalistų teritoriją 
į dvi dali, ir pagalios atida
vė visą Kalaloniją. Ne dėl 
maisto ir amunicijos stokos 
įvyko šitie nepasisekimai. Y- 
ra aiškių moralinių susmuki
mo įrodymų. Triumfuojan
tieji fašistai užtiko milžiniš
kus maisto sandelius ir nesu
gadintas amunicijos dirbtu
ves, kai jie maršavo per Ka
taloniją. Jie maršavo beveik 
taip sparčiai, kaip tik gali 
maršuoti armija, nesutikda
ma jokio pasipriešinimo.”

Ispanijos liaudis, bekovoda
ma dėl respublikos apgynimo, 
pamatė, kad ji pateko po Sta
lino diktatūra, kuri yra tokia 
pat žiauri, kaip ir fašistų, ir 
jos ūpas nupuolė.

Kokiomis priemonėmis Sta
lino klika pasigrobė kontrolę 
lojalistų Ispanijoje, buvo apra
šyta gen. Krivitskio straipsnyje. 
Irving Pflaum paduoda bendrai 
tuos pačius faktus. Įdomu ta
čiau pasiklausyti, ką šis United 
Press korespondentas pasakoja 
apie Stalino terorą Ispanijoje. 
Jisai rašo, kad Maskvos “Prav- 
doje” jau 1936 m. gruodžio 17 
d. buvo įdėtas toks pareiški
mas: i

“Kai dėl Katalonijos, troc- 
kistų ir anarcho-sindikalistų 
valymas prasidėjo. Jisai bus 
vedamas tokia pat energija, 
kokia jisai buvo vykinamas 

f SSRS-je.”

Vadinasi, tik pradėjusi siųsti 
ginklus į Ispaniją, sovietų val- 
džio jau paskelbė “trockistų ir 
anarcho-sindikalistų valymą”!

Iki pilietinio karo pradžios, 
1936 m. liepos 17 d., komunis
tų partija Ispanijoje buvo ma 
žiukc organizacija su keliais 
tūkstančiais narių. Pirmame Is
panijos respublikos parlamente 
(Cortęs) ji turėjo tiktai vieną 
atstovą; o tuo laiku, kai prasi
dėjo pilietinis karas, ji turėjo 
tiktai 12 atstovų iš 450 parla
mento narių. Ir štai ši mažiu
kė grupė dabar sumanė “valy
ti” kitas politines partijas! A- 
pic kai kuriuos to “valymo” re
zultatus rašo korespondentas 
Pflaum, kuris sako:

“Visu smarkumu prasidė
jo nelaimingoje šalyje tero
ras, kuris tolyn darėsi vis 
žiauresnis. Menkos POUM 
(prieš-staliniškos komunistų 
grupės) nariai buvo medžio
jami, kaip laukiniai žvėrys. 
Jų vadas, Andrės Nin, buvo 
išvogtas ir nužudytas be tar
dymo, ir kartu su juo ma
žiausia 500 jo šalininkų. Ka
dangi anarchistų organizaci
ja buvo skaitlinga, tai jie bu
vo saugesni, bet valdžios ir 
Čekos (sovietų žvalgybos) 
kalėjimai buvo jais prigrūsti.

“Komunistų teroro lakti- 

kos įrodymų yra begalės... 
Tai buvo Rusijos teroro pa
sikartojimas Ispanijos žemė
je. Daugelis svetimų šalių ra
dikalų, kurie buvo žinomi, 
kaip Stalino priešai, ‘dingo’. 
Jų išnaikinimą atliko oficia
liai arba slaptieji Čekos agen
tai. Tų ‘dingusiųjų’ skaičiuje 
yra Mark Rein, gerai žino
mo Socialistų Internacionalo 
vado, Rafaelio Abramovi
čiaus sūnūs; Kurt Landau, 
vokietis komunistas, kuris 
pasidarė stalinizmo priešas, 
kai pamatė Ispanijos tragedi
ją; Erwin Wolf, buvęs Troc
kio sekretorius; ir Bob Smi- 
ley (Smillie. — “N.” Red.), 
Britanijos Nepriklausomos 
Darbo Partijos Jaunimų Sek
cijos viršininkas, kuris buvo 
užmuštas, kai pateko į čekos 
rankas. Tai tiktai keletas iš 
šimtų; tarp jų tiktai tiek 
bendra, kad jie buvo žinomi,

“Kultūringųjų” Vokiečių žygiai
Nacių pasigyrimas. — Smogikų sauvaliavimas. — To

liušis galėtų daug ką patirti. — Dvidešimtojo am
žiaus barai. — Atsišaukimas į Amerikos lietuvius. 
— Klaipėdos krašte siaučia teroras. — Klaipėdoje 
vokiečiai elgiasi kaip okupantai karo metu.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Vokietija pasiskubino vi
sam pasauliui pasiskelbti, kad 
Klaipėdos kraštą geruoju susi
tarusi su Lietuva sau grąžino, 
ir kad tai padaryta patiems 
to krašto gyventojams pagei
daujant. Vokietija taip pat 
pasisakė, kad Klaipėdos kraš
to gyventojų už jų praeities 
veikimą visai nebausianti.

O štai kas tikrumoje jau 
darosi. Jau tūkstančiai Klai
pėdos krašto žmonių yra su
imta, į kalėjimus sukišta, į 
koncentracijos liogerius iš
tremta ir šimtais jų nukankin
ta, sužeista.

Diena iš dienos į Lietuvą 
atbėga visai žmones nukan
kinti, sužeisti, išniekinti, jų 
turtai atimti.

Bėga* ne tik lietuviai, žydai, 
bet ir vokiečiai.

Butų sunku visus tuos žiau
rius vokiečių kankinimus čia 
suminėti, aprašyti, viską atpa
sakoti.

Visus kankinimo darbus at
lieka vokietininkai smogikai, 
kurie štai jau visa savaitė 
kaip Klaipėdos krašte pilna to 
žodžio prasme sauvaliauja. 
Jie ypač sauvaliauja mažes
niuose Klaipėdos krašto mies
teliuose, taip sakant, nuoša
lyje kur, nėra kaip pasiskųsti 
rituken tėjusiems ir smogikų 
darbus viešumoje paskelbti.

Kur dabar dingo tie garsieji 
Š. Amerikos spaudos kores
pondentai, kurie anuomet taip 
atsidėję ieškojo iš Klaipėdos 
krašto visokių sensacijų it 
kiekvieną smulkmeną atsidėję 
užrašė, kad lietuviai buk vo
kiečius tame krašte skriaudė. 
Lietuvos valdymo metu joks 
vokietis iš lietuvių pusės ne
buvo nukankintas, išėmus 
jiems sudarytų politinių by
lų, bet jie tuomet buvo baud
žiami pagal įstatymus ir ne
kankinami.

Gal ponas Toliušis, tasai kil
me lietuvis, dabar malonėtų iš 
Berlyno atvykti į Klaipėdą ir 
parašyti š. Amerikos spaudai, 
kaip lietuviai dabar jaučiasi 
.‘kultūringiems” vokiečiams šį 
kraštą okupavus.

O jisai tenais surastų daug 
daug sensacijų, kurios praneš
tų Š. Amerikos gengsterių dar
bus; tų žmonių vagilių darbus!

Mėgstančiam sensacijas butų 
kas pasiskaityti, kaip “kultū
ringi” vokiečiai elgiasi tame 
krašte, kur jie sakosi geru jį 
paėmę ir niekam nekerštavę.

Štai iš daugelio ir daugelio 
faktų tik mažutė viena žinutė.

Lauksargio pašto valdininkas 
Juodkazis buvo smogikų suim-1

kaipo Stalino diktatūros prie
šai lojalistų Ispanijoje.”

Ne gana to, kad Stalino agen
tai žudė politinių partijų vadus 
Ispanijoje, bet jie sulaikė visas 
ekonomines ir socialines refor
mas, kurias buvo pradėjusi vy
kinti Ispanijos respublika Mat 
Stalinas norėjo prisigerinti ki
lų šalių kapitalistams.

Rezultate tos * kruvinos ir 
kontr-revoliucinės komunistų 
politikos Ispanijoje, šių metų 
kovo mėnesy gen. Jose Miaja 
atstatė kanuoles prieš komunis
tus Madride. Šis “karas viduje 
karo” labai nustebino pasaulį, 
bet Irving Pflaum sako, jogei 
reikia stebėtis, kad Ispanijos 
vyriausybininkai pakentė ko
munistų šeimininkavimą taip 
ilgai!

Gen. Miaja jau nebegalėjo 
išgelbėti respublikos. Ji žuvo 
po smūgiais trijų diktatorių — 
Mussolinio, Hitlerio ir Stalino.

tas ir keletą valandų kankin
tas. Jį visą laiką smogikai pa
kaitomis kankino, o paskui pa
leido bėgli į Lietuvą, bet pake
lėje dar mušė, kankino iki są
mones netekimo.

Smalininkuose taip pat pa
sielgta su Lietuvos centro val
džios valdininkais, kurie buvo 
palikti eiti pareigas iki pasku
tinės valandos, kad vokiečiams 
viską tvarkoje atgavus ir iš 
čia tie valdininkai į Jurbaką 
atbėgo visai sukruvinti, sudau
žyti, nukankinti, viso turto ne
tekę !

Tai dvidešimtojo amžiaus 
barbarų darbas, tai alku tusi vi
duramžio kryžiuočių dvasia. 
Pasaulis į tuos dvidešimtojo 
amžiaus barbarų žygius visai 
nereaguoja, didžioji Europos 
spauda visa tai nutyli, nerašo, 
nesumini tų “kultūringų” vo
kiečių žygius, kurie pasišovę 
mažas tautas “kultūrinti”, Eu
ropoje tvarką daryli, pasaulyje 
laiką nešti. Kur dingo pasaulio 
kultūringoji žmonija, kur din
go literatai, menininkai, kur 
dingo filosofai, išminčiai, skais
čioji inteligentija, dėlko ji ne
girdi čekų-lictuvių tautos kan
kinamų žmonių balsų, dėlko ji 
nemato tų tautų žmonių kan
čių, jų skausmų. Nejaugi vi
sas pasaulis apkurto, aklas pa
liko ir nemato, negirdi kaip 
dvidešimtojo amžiaus barbarai 
kankina nekaltus žmones, tuos 
žmones, kurie nori ir pasiryžę 
savo tautybėje pasilikti, kurie 
ne taip galvoja, kaip galvoja 
tie barbarai.

Š. Amerikos lietuviai, jus 
musų kraujo broliai, meskite 
visus ginčus į šonus ir eikite, 
stokite savo brolių kankinamų 
apginti. Kelkite pasaulio spau
doje savo balsą. Šaukite, kur 
tik galima, kad dvidešimto am
žiaus barbarai, kaip ir vidur
amžio laikais apniko Klaipėdos 
kraštą ir lenais žmones, nekal
tus žmones kankina, jų turtą 
naikina, iš silpnųjų tyčiojasi, 
juos areštuoja, tremia, žudo!

Jūsų balsas, jūsų užtarimas 
dabar labiau reikalingas, negu 
kada nors. Juk jūsų tarpe yra 
nemaža tokių, kurie dirba ang
lų spaudoje, tai lai jie rašo 
apie “kultūringųjų” vokiečių 
nežmoniškus barbarų darbus.

Juk mes nesame laukinė tau
ta, kad iš jos galėtų neklauža
dos, dvidešimto amžiaus bar
barai tyčiotis, kankinti, žudyti.

Protestuokite, visam pasau
liui skelbkite žinias apie vokie
čių Klaipėdos krašte varomus 
darbus.

(Bus Daugiau)

TRUMPOS-KUMPOS 
ŠYPSENĖLES

.....Rašo J. šmotelis ....................

VALSTYBINGUMO 
POŽYMIAI

Valstybingumas!
Koks tai įdomus ir puikus 

papuošalas tas valstybingu
mas! Puikesnis negu plunksna 
už kepurės ar peteliškė ant 
moters kojinės čiurnio. O jei 
kas dar ordiną turi prisisegęs, 
tai įdomiau kai]) kunigaikščio 
titulas. Jei kiti ir nekreiptų į « 
tave domės, pats gali didžiuo
tis ir su pasididžiavimu šne
kėti: “Aš valstybingas vyras 
—aš valstybinga moteris!”

Bėda, kad valstybingumas 
turi savo sekretus, kurie nėra 
rašomi. Jei kas tuos sekretus 
ir bandytų parašyti, tai raštas, 
anot Dr. Margerio, butų per
daug “sultingas” ir spaudai 
netiktų. Bet visgi nors pavir
šutiniai valstybingumo požy
mius galima parašyti.

Valstybingumas pasižymi 
karštais norais vesti tautą; 
gynimu tų, kurie iš valstybės 
iždo sau turtus kraunasi, ir 
smerkimu tų, kurie mokesčius 
moka. Bet svarbiausias požy-^ 
mys yra demonstravimas savo 
meilės lietuvybei.

Meilė lietuvybei yra demon
struojama šitokiu būdu: va
das sušaukia susirinkimą savo 
pasekėjų, kurie plotų, ir pub
likos, kuri matytų. Tada va
das išdidžiai užlipa ant pa
grindų ir karštai kalba apie 
tautos meilę. Pagaliau atkiša 
snukį, įtraukia pilvą, išskečia 
rankas ir šaukia: “Lietuvybe! 
O lietuvybe! Aš myliu tave!” 
Polam suglcbia rankas ir gra
žiai pakrutina pečius.

Krutinant pečius reikia sau
gotis nekrutinti strėnų, nes 
strėnų krutininias gali būt su
prastas kaipo ne valstybiškas 
veiksnys, o kai kada—kaipo 
vulgariškas. Išskėčiau t rankas 
nereikia pakelti peraukštai, 
kad neatrodytam kaip nukry- 
žiavotas, nes kryžiavojimas 
šiais laikais nemadoj.

Prisilaikydami čia nurody
tų požymių visi gali būt daug 
maž valstybingi, nors tikrojo 
valstybingumo ir neturės- Tik
rasis valstybingumas yra ži
nomas vienam Stasiui Vitai- 
čiui. Tai yra didelis sekretas.

Stebėk ir šypsokis.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Garner atsisakęs ko

voti Rooseveltą
WASH1NGTON, D. C., bal. 

24. — Jungt. Valstijų senato 
nariai ' demokratai, priešingi 
prez. Roosevclto politikai, pra
šė vice-prezidentą Garnerį va
dovauti jų bloko kovai su prez. 
Rooseveltu. Garner atsisakęs 
Vadovybę paimti.

Prancūzų laivas 
sudegė

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
24. — Laivas Angers, 9,847 to
nų talpos, sudegė La Seyne 
raivų statykloje, arti Toulon. 
Gaisras kilo pirmadienio nak- e 
jį. Įvykio priežastis nenusta
tyta.

Slattery prisaikdin
tas kaip senatorius

WASHINGTON, D. C., bal. 
24. — James M. Slattery pir
madienį tapo prisaikdintas kai
po Jungt. Valstijų senato na
rys. Jį paskyrė tai vietai gub. 
Horner, kai senatorius Lewis 
mirė.

Skelbimai Naujienose 
juoda nauda dėlto, 
kad pačio* Naujienos 
yra naudingos,
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PRISIMINUS KOMUNISTŲ “MISIJONIERIŲ”
KAIP KAMAROTAS KILIKEVIČIUS SKAITĖ Iš 

POPIERGALIŲ PRAKALBAS IR ŠVIETĖ 
WINNIPEGIEČIUS

WINNIPEG, Man.—Mes Win- 
nipego lietuviai vis dar negali
me užmiršti, kaip mes čia bu
vome komunistiško mokslo “su
žavėti”. Jei iki šiol apie tai ne
rašėme, tai tik todėl, kad nepri- 
davėjne visam reikalui daug 
reikšmės. O tuo tarpu tas lai
kotarpis musų winnipegieČių 
istorijoje gana įdomus.

Dalykas buvo toks, kad per
eitų pavasarį porai savaičių iš 
Montrealo buvo “atkomandiruo- 
tas” komunistų misijonierius 
Kilikevičius. Tas suvargęs žmo
gelis turėjo komunistiškų evan
gelijų “guldyti ir aiškinti”.

Pirmiausia pravartu bus pa
brėžti, jog kalbamasis misijo
nierius “iš savo galvos” nė vie
nos prakalbos nepasakė. Kai 
jam reikėdavo prakalbas saky
ti, tai jis, pasiėmęs į rankas ko
munistiškus laikraščius, iš jų 
skaitydavo trumpesnes ar ilges
nes ištraukas. Kadangi tais lai
kais komunistai dar ant “demo
kratiško arkliuko” nelabai (Iru
siai tejodinėjo, tai jie dažnai 
gana aštriai pasisakydavo prieš 
tikruosius demokratijos gynė
jus.

Žinoma, neatsilikdavo ir Ki
likevičius: iš laikraščių pasi
rinkdavo kaip tik tokias vietas, 
kur socialistai yra labiausiai 
niekinami.

Karlų buvo surengtas vienas 
specialus mitingas apie Lietu
vos valdžių. Tame mitinge teko 
kalbėti (tiksliau bus pasakius 
— iš laikraščių skaityti) ir Ki- 
likcvičiui. Susirinkusieji išgirdo 
Ikrai negirdėtų dalykų: būtent, 
kad savo laiku Sleževičiaus 
valdžia Lietuvoje uždraudė vi
sas pažangiųsias partijas. Girdi, 
ne tik komunistų, bet ir socia
listų spauda buvusi uždrausta. 
Žinoma, tas pat atsitikę ir su 
jų organizacijomis. Vėliau Sle
ževičius susidėjęs su fašistais ir 
nuvertęs teisėtai išrinktų vy
riausybę...

Daug visokių niekų pasitaiko 
girdėti, bet tai buvo tikras 
“perlas”. Tik paskutinis politi
nis šarlatanas gali taip begėdiš
kai visiems žinomus faktus 
kraipyti.

Toliau iš savo popiergalių 
Kilikevičius perskaitė, jog so
cialdemokratai dėję pastangų, 
kad iš Vokietijos butų pakvies
tas kunigaikštis Urachas. Bet, 
girdi, Smetona buvęs gudresnis 
ir pats pasiskelbęs iki gyvos 
galvos Lietuvos karaliumi...

Klausais žmogus ir galvoji: 
iš kurios įstaigos paleistas ma- 
nijakas visų tai kalba. Tai štai 
tokie tipai važinėjasi po kolo
nijas ir šviečia lietuvius!

To taradaikos pasiklausyti at
ėjo ir keli pašaliečiai, kurie su 
komunistais nieko bendro netu
ri. Jie išklausė visas tas nesu 
mones, bet nematė reikalo leis
tis į ginčus atsimindami tų po
sakį, jog su dumiu — du tur
gų. Tačiau kai kurie juokdariai 
pareiškė pageidavimų, kad “is
torikas” Kilikevičius daugiau 
ką apie Lietuvą papasakotų. 
Kadangi jis nieko mandresnio 
greitomis pasakyti negalėjo, lai 
pasiūlė per kelis vakarus reng
ti pamokas-diskusijas. Į klauso- 
vus jis kreipėsi, kad jam padė
tų nušviesti Lietuvos istorijų.

Pamokos, kaip žinia, yra ge
ras dalykas. Visiems juk pra
vartu mokytis, lavintis. 0 čia 
pasitaikė proga net ir kalbėto
jais likti.

Be niekur nieko liko nutarta, 
kad tokie “kursai” tuoj turi bū
ti pradėti. Ir jie buvo pradėti. 
Ir jei iš tų kursų kas akis pra

sikrapštė ir šio to išmoko, — 
tai pats Kilikevičius tikrai galė
jo vienų kitų dalykų išmokti, 
jeigu jis iš viso gali ką išmok
ti.

Pamokos prasidėjo. c Ir štai, 
kaip rusai sako, atsirado tokių 
gudruolių, kurie apie save ma
no, kad “my sami s usami” 
(vadinasi, mus nekirpsi — ir 
mes su ūsais). Winnipegietis 
Lepeška pradėjo pasakas apie 
Lietuvą riesti dar geriau nei 
pats “profesorius”. Ir liežuvis 
jo lankstesnis: kalba, lyg pote
rius beria. Į raštų nežiur?, c 
drožia viskų iš “pomietės”.

Kai atsirado toks “smart uč 
nis”, tai Kilikevičius turėjo “su
sitraukti”. Jis tik komplimentus 
sakė ir žadėjo viskų “aprašyti” 
laikraščiuose. Ypač jis žavėjo 
savo “busimais” aprašymais 
moterėles, kurios labai trokšta 
“į laikraščius patekti.”

Norėdamos kad geriau jas 
aprašytų, jos pasiryžo pasige
rinti: nupirko kelis jardus rau
donos medžiagos ir pasiuvo 
juostų, kuri daugeliu atžvilgių 
buvo panaši į kunigiškų “stu
lą”. Ant stulos ėmė rašyti var- 
dus-pavardes tų, iš kurių gavo 
aukų Kilikevičiui paremti.

Kai aukos buvo surengtos, 
tai būrys bobučių įmaršavo į 
svetainę, kur “profesorius” is
toriją “guldė”, ir tuoj jį iš visų 
pusių apspito. Žinoma, pirmiau
sia užkabino “stulą” ir įteikė 
aukas. Be to, jos perleido jį 
per šerengą ir išbučiavo, lyg 
kokią Kristaus mukų.

“Profesoriaus” išleistuvės bu
vusios labai jaudinančios: kai 
kurioms net ašaros akyse pasi
rodžiusios.

Pagaliau misijonierius išva
žiavo, o komunistiškos davat
kos pradėjo laukti, kada jos pa
teks į laikraščius.

Praėjo jau daug laiko, o mu
sų moterėlės vis dar tebėra lai
kraščiuose “neaprašytos”. Ma
tyti, kaip greit iš akių, taip 
greit ir iš “pomietės”: ielius mi
sijonierius išvažiavo į Montre- 
alą ir pamiršo musų viernįsįas 
davatkas.

0 gal iš viso jis nelabai “gra- 
motnas”, tad ir aprašyti negalė
jo...

Jeigu taip, lai dovanokite 
jam: reikalauti iš žmogaus to, 
ko jis nepajėgia padaryti, nega
lima.

—Nepagarbinta Bobutė

Winnipeg, Canada
TRUMPAI APIE VISKĄ

Keistas padaras
Kaip visur, taip ir čia gyve

nama visokių žmonių: komu
nistų, socialistų, laisvamanių, 
katalikų, — na, žinoma, ir kito
kių padarų. Keturkojų asilų, 
suprantama, visur yra, daugiau
sia gal Pennsylvanijos mamose. 
Bet aš ne apie juos kalbu. Kal
bu apie dvikojį asilą, trumpoms 
ausimis. Winnepege ir tokių su
tvėrimų esama. Laisvoj šaly 
vielos visiems užtenka. Tačiau 
vienam tos rųšies padarui, kaip 
visi dalykai rodo, apsišvietu
siam Stalino mokslu, vietos ne
užtenka tarp žmonių. Jei jis ra
gus turėtų, atrodo, kad bady
tų jam nepatinkamus žmones 
Gaila, kad jį gamta neapdova
nojo ragais. Bet jis bando kąs
ti kitaip — vadinasi, asilišku 
kulturingumu. Pažiūrėkim. Vie
nas asmuo, sergantis asiliška 
manija, išsityšo siuntinėti pa
juokai negražias dovanas asilų 

negerbiantiems asmenims, žy
mėtina, kad tos pajuokai siun 
čiamos dovanos, siunčiamos pa
žangiems asmenims, bet neko- 
munistams, todėl nesunku spė
ti, kad siuntėjas dovanų yra a- 
silas iš pašventinto Stalino tvar
to. Mėnesio bėgyje tokių pa
juokai siunčiamų dovanų yra 
gavę trys asmenys po kelis kar
tus. Kartais po trejetą siuntinių 
per dieną. Kad pajuoka siunčia
miems butų didesnė, siunčiami 
Skarmalai ir kiti daiktai įvynio 
jami taip, kad jie matytųsi, ir 
siunčiami 351 Magnus avė. Mat, 
tuo adresu yra užeinama vieta 
— lietuviška krautuvė. Nors 
siuntėjas žino, kad nei vienas 
iš trijų tenai negyvena, bet vis 
siunčia. Daroma dėl to, kad pa
juoka išeitų populiariškesnė. 
Niekam dėl to nei šilta, nei šal
ta. Įdomu tik tas, kad tuo nori
ma terorizuoti sau nepatinkami 
asmenys. Kaip nesakysite, o vis 
dėlto tai asiliškas teroras. Iš 
pradžių siuntiniai buvo apmo
kami pašto ženklais. Vėliau ar 
tai dėl asiliškos gudrybės, ar tai 
bankroto pradėta siųsti primo
kami. Primokamųjų siuntinių 
krautuvininkas nepriima, nes 
adresatai tenai negyvena. Taigi, 
be reikalo vargini, valstybės paš
to tarnautoją ir skriaudi save, 
žemini lietuvių vardą dėl savo 
asiliško proto. Jei Tamsta nori 
populiarizuoti savo asiliškas 
gudrybes, tai esi prašomas pa
sisakyti kas esi.

Musų spauda
Balandžio 2 d. mitinge tarp 

kitų reikalų buvo svarstomas 
Klaipėdos atidavimo klausimas. 
Priimta rezoliucija ir reikala
vimas ir pasiųsta Smetonai ir 
spaudai. “Naujienos” ir “Kelei
vis” jas patalpino kaip jos bu
vo parašytos, bet musų pažan
gus “Liaudies Balsas” tos rezo
liucijos teksto visai netalpino, 
o visą kitą taip iškraipė kaip 
“L. B.” redaktoriui patiko. Drg. 
Ylai ypačiai nepatiko, kur bu
vo pasakyta, kad Smetona su 
karininkais gali Lietuvą pri
jungti prie Vokietijos ar Lenki
jos. Žodis “Lenkijos” išmestas. 
Išbraukdamas tą žodį “L. B. 
redaktorius, tur būt, nori pasa
kyti, kad Lenkija nėra grobike, 
ir kad atsitikime Smetona jai 
siūlytų Lietuvą, tai Lenkija 
Lietuvos neimsianti. čia drg. 
Yla išmesdamas žodį Lenkija, 
atsiklauė ant kelių prieš Lenki
jos bajorų fašistinę valdžią. Y- 
la nemato Lenkijos imperialis
tų grobuoniškumo, mat, Lenki
ja pasirašė kokią tai sutartį su 
sovietais. Jei Adolfas sudarys 
kokią sutartį su sovietais, tai 
mes turėsime tylėti ir prieš jį. 
Rodosi, tik tokią išvadą ir te
galima padaryti.

Antraip vertus, iš kur drg. 
Yla žino, kad Smetona gali pri
jungti Lietuvą prie Vokietijos, 
o ne prie Lenkijos? Nesvarbu, 
kur Smetona norėtų prijungti 
Lietuvą, mes protestuosime. 
Artėjant liaudies teismui Sme
tona, be abejonės, bandys Lie
tuvą prijungti prie Lenkijos ar 
prie Vokietijos. Smetona iš sa
lio yra su lenkais susijungimo 
šalininkas. Smetona Lietuvą 
prijungs prie tų, kurie jam 
daugiau duos, o Chodokovskių 
bičiuliai Varšuvoje daugiau 
duos, nes Smetona savo keliu 
skaitosi giminaitis. Kaip šian
dien dalykai atrodo, Hitleris 
gali net nieko nežadėti Smeto
nai.

Zidorius Jauniškis sveiksta *
Kaip jau buvo “N.” rašyta, 

Zidorius Jauniškis apsirgo š. 
m. vasario pradžioje. Buvo iš
vežtas S t. Baniface ligoninėn. 
Tenai buvo padarytos 5 ar dau
giau Rentgeno spindulių nuo
traukos ir susekta liga vadina
ma “goiteris”. Namiškių pato-

.gurnui buvo perkeltas į St. Jo- 
seph ligoninę, kurioje Dr. Ry- 
bak’o buvo padaryta sėkminga 
operacija. Dabar ligonis yra sa
vo namuose sakyto daktaro 
priežiūroje. Sveikata taisosi. 
Atrodo, kad netrukus ligonis 
bus visiškai sveikas kaip ir 
nesirgęs.

Tiesa akis bado
Senas posakis, bet atrodo 

teisingas. Kanados Lietuvių Ži
nių skyriuje spausdinamos ko
respondencijos iš Winnipego 
kai kam... atrodo lyg verdantis

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
\

“Nepaprasta neapykanta 
vokiečiui

TORONTO, Ont. — Šių Ve
lykų proga gavau laišką nuo 
sesers, kuri gyvena Tauragėje 
ir dirba Mokytojų Seminarijo
je. Laiškas rašytas ne velykinė
je nuotaikoje, bet verkiančia 
širdimi, nes tai buvo kaip tik 
tuo momentu, kuomet vokiečiai 
pareikalavo Klaipėdos ir dar 
lietuvių atsakymas nebuvo duo
tas. Viršuje laiško antgalvio 
užrašytas sekamas šūkis: “Ne
paprasta neapykanta vokiečiui! 
Ateis diena, kad ir jį sutriuš
kins. Žmonių ašaros ir kraujas 
nenueis į gerą!”

Laiškas ilgas ir visas pašvęs
tas tam momentui, nors trum
pais bruožais atpasakotas. “Tik 
dabar telefonu skambino (10:30 
v. ryto) ir dviems atsargos ka
rininkams —- mokytojams lie
pė vykti pulko vado žinion”, 
arba vėl: “Musų mieste vaikšto 
patruliai su plikais durtuvais ir 
granatomis, žodžiu, 7 pulkui 
biskį karšta.” Daug kalba apie 
smogikų (laibus Klaipėdoje ir 
Pagicgiuosc; paskui vėl sako: 
“Manau jus irgi daug kenčiat 
ir a t jaučia t, nes mus čia jau
dina Amerikos lietuvių telegra
ma visoms sostinėms, kad už
tartų Lietuvą. Jeigu butų ka
ras, aš eisiu kaip slaugytoja, 
nors mamą ir labai gaila butų 
palikti. Jinai liktų tik su bro
liene, nes Juozas kaipo šaulys 
irgi eitų. Gal jums ir keista, 
bet aš energingai ir šaltai da
rau pasiruošimus; sužiūrėjau 
rublis, kojines, balus, baltinius, 
kad butų' švarus ir sveiki. Tuo 
tarpu visa Lietuva likimo ran
kose.” Taip lai rašo viena Lie
tuvos duktė, o koks vaizdas bu
tų, jeigu pažvelgtumėm į visų 
Lietuvos vaikų sugriaudintas 
širdis ir jų p?.siryžimą ginti sa
vo šalį!

Aldutės koncernas gerai 
pavyko

Balandžio 22 d. įvyko A. 
Paulytės, 13 metų jaunuolės, 
parengimas, kuriame, be Aldu
tės, programoje dalyvavo daini
ninkė p-ia Ų. Cagara, gražiai 
sudainuodama rusų, anglų ir 
lietuvių kalbomis. Du broliai 
Merkiai ir jų draugas pagrojo 
porą gabalų ant smuiko, gita
ros ir mandalinos ir Aldutės 
maža sesutė Janeta padainavo 
kelias vaikiškas daineles. Pati 
Aldutė išpildė keletą šokių su 
dainomis ir taipgi skambino 
pianą. Aldutė daro gerą pažan
gą ir norisi linko! ir tikėt, kad 
ji savo tėvelių neapvils ir jų 
sunkios pastangos nenueis nie
kais. Kiekvienas, kuris augina 
šeimą ir lavina kokio nors me* 
no šakoje — žino kiek tas tė
vams kainuoja, ypačiai tiems 
tėvams, kurie pelno pragyveni
mą iš rankų darbo.

Publikos atsilankė nemažai 
ir manau liko keletas centų 
jos mokslo tęsimui. Tokius jau
nuolių paruošimus reiktų kuo 
daugiau remti, nes dažnai daug 
gerų talentų žūsta gyvenimo 
bangose vien tik dėl to, kad

vanduo pilamas už apykaklės, 
ir tie kai kas gvoltu šaukia, 
kad lai melas yra rašomas. Ta
čiau kas yra “meluojama”, jie 
nesako. “Naujienos?r*yra laisva 
spauda, ir tie “apšmeižtieji”, 
f‘apmeluotieji” žmonės turi ly
gią teisę tuos “melus” atremti. 
Kanados Liet. Žinių skyrius ne
atsisakys duoti vietos mela
giams numaskuoti, juo labiau, 
kad tas skyrius melagių ir ne
mėgsta. Ginkluokitės “faktais”, 
— kalbėsime dar atviriau. Pra
šome, “nuskriaustieji”.

Engelsistas.

nėra kas jiems pagalbos ranką 
ištiestų.

Vieno tik pasigendama pa* 
naišuose parengimuose, tai 
daugiau lietuviškumo, nes lie
tuviams visuomet yra malo
niau išgirsti ką nors lietuviško. 
Jie tuomet turi jausmą, jog 
mato scenoje tikrą lietuvaitę ir 

Šių melų priešvelykinė atmo
sfera taip susiformavo, kad 
mums .su Genovaite teko švęs
ti Velykas Detroite, Mich.

Sakau, švęsti ir dar kaip!!! 
Su detroitiečiais lietuviais — 
Dailės choro veikėjais, teko su
sipažinti apie 2^ metų tam at
gal, kuomet Dailės choras po 
vadovyste p-lės Onos Masalskai. 
tės, socialistų kuopos kviečia 
mas, koncertavo Toronte. Jau 
tuomet Toronto lietuviai buvo 
labai sužavėti Dailės choro jau 
nimu, kuris draugišku, malo
niu ir padoriu elgesiu užkaria
vo musų širdis. Dabar, prie an
tros progos, musų pasimatymas 
buvo dar malonesnis, dar jaut- 
icsnis, nes jau buvome pažįsta
mi.

tas priduoda dvigubo pasiten
kinimo. Dabar gi klausant lie
tuvaitę vien anglų kalba prog
ramą pildant, nenoromis tam 
lietuviui skverbiasi mintis į 
galvą, jog štai diena po dienos 
svetimos kultūros banga ją ga
lutinai iš musų tarpo nušluos...

“Aušros” choro veikla
“Aušros” choras Toronte vei

kia energingai ir noriai. Pamo
kos įvyksta reguliariai sekma
dieniais ir trečiadieniais. Ypa
čiai reikia džiaugtis, kad jau
nimas reguliarus ii’ punktua
lus. Kiek blogiau su vyrais. Jų 

ne tik mažiau palyginus su 
sopranais ir altais, bet dar ir 
punktualume šlubuoja. Jeigu 
yra Toronte vyrų, mylinčių 
dainuoti, prisidėkit prie “Auš
ros” choro kuo veikiausia, nes 
dainuodami jus ne tik kitus 
palinksminsite, bet ir patys jau
site didelį malonumą. Choras 
dabar mokosi daug naujų dai
nų iš Pasaulinės Parodos Lie
tuvių Dienos repertuaro. Tai 
vis naujoviškos ir smagaus ūpo 
priduodančius dainos. Dainuoji 
žmogus ir pats savo kaily ne- 
rimsti; šypsais, judi ir tartum 
į kitą linksmybių pasaulį žen
gi. Taip, taip nieks žmogaus 
taip paguosti ir atgaivinti iš nu
siminimo nepajėgs, kaip daina, 
tikra lietuviška daina! Tad, lie
tuvi, jeigu tik ieškai paguodos 
ir gali dainuoti, ateik į “Auš
ros” chorą, dainuok su mumis 
ir buk linksmas. Jus gi, kurie 
dėl šiokių ar kitokių priežasčių 
chore dalyvauti negalite, atsi
lankykite į “Aušros” choro 
koncertus. Paremkit tą kilnų 
kul turinį ir bendrą lietuvių 
darbą. Sakau bendrą, nes pas 
mus randasi įvairaus nusistaty
mo žmonių ir visi vienodai to
leruojami. Mes chore žinom 
tik meną, o už choro ribų da
rom ką norim. Detroite jau virš 
penki metai kaip gyvuoja Dai
lės choras, prisilaikydamas be
šališkumo ir jam labai gerai 
sekasi; linkėčiau, kad ir musų 
choras sektų panašiu keliu, t. y. 
tokiu, kokiu šį darbą pradėjo.

“Aušros” choras nutarė turė
ti koncertą gegužės 24 d., ku
riame, be dainų, bus dar suvai
dinta labai įdomi ir juokinga 
komedija. Tai bus lyg ir už
baigimas pavasario sezono ir 
gegužinių pradžia. Choras bus 
dėkingas, jeigu kitos Toronto 
lietuvių organizacijos susilaikys 
nuo parengimų tą dieną.

Gegužės 6 dieną choras daly
vaus lietuvių parapijos paren
gime. Šis parengimas buvo 
skelbtas ankstyvesne data, bet 
dėl tam (ikrų priežasčių liko 
atidėtas iki gegužės mėnesio 6 
d. Tad iki pasimatymo.

Frances.

VELYKOS DETROITE

Didžiojo penktadienio pava
kare 5:25 vai. p.p. apleidome 
Toronto ir tą pat vakarą 11 v. 
buvom Detroite. Mus pasitiko 
trys linksmi jaunuoliai: p-lės 
Milda Broz, Anelė Siderių tė ir 
George Basko. Jie buvo taip 
linksmi ir pilni gyvumo, kad ne 
nejutom kaip atsiradom Mrs. 
M. Raskienės namuose, kur 
mus susiliko maloni šeiminin
kė, dukrelė Uršule ir pp. Diliai. 
Jaunimas krykštė, juokėsi, ilgai 
nesimatyto laiko, ilgesio įspū
džiais dalinosi, o mes, vyresnie
ji savaip, kiek lėčiau, atsimini
mus iš paskutinio pasimatymo 
pasakojome ir šių dienų linkė
jimais dalinomės, kuriuos siun
tė draugai ir pažįstami. Paskui 
vaišės, linksmos kalbos ir už
mirštis apie viską, net apie nuo
vargį.

Ir kas mums tas nuovargis? 
Jis daugeliui iš musų nuolati
nis ir įkyrus palydovas; o drau
gai, kurie savo širdingumu pri 
verčia išsikrauslyt iš musų šir- 
< 'ių ir sielų mažiausiam skaus
mui ar nusiminimui — nedaž
nai pasitaiko.

Rytojaus dieną, t. y. didįjį 
šeštadienį, Jurgio Raskos vado
vybėje atlankom Detroito O- 
ranžeriją — gėlyną ir okvariu- 
mą. Tai dvi įdomios vietos, kur 
man niekuomet nebūna nuobo
du.

Akvariumas yra nedidelis, 
palyginus su Chicagos, bet vis 
tik turi įdomių žuvų rinkinį; 
gėlynas gi buvo labai įdomus, 
ypač dėl to, kad buvo gražiai 
išdekoruotas Velykų švenčių 
proga. Pasivažinėję, grįžom pie
tauti ir po to, tuojau rinkosi 
jaunos choristės, važiavimui į 
nuolatinį Dailės choro radio 
programą, kuris įvyksta šešta
dieniais 5 v. v.

Pakviečia ir mudvi su Geno
vaite. Su malonumu sutikom ir 
po kelių minučių, linksma kom
panija iš panelių A. Sėderiulės, 
M. Broz, P. Litvinaitės, G. Raš
ko, na, ir mudviejų, drožiam j 
radio stotį, o mergaitės juokus 
pasakoja, šposus krečia ir G. 
Raško joms pritaria. t Kai tik 
spėjome įeiti į radio studiją, 
kaip prie musų pribėgo smagus 
jaunuolis Stasys Adams ir ma
loniai pasveikino, atsimindamas 
nuo apsilankymo Toronte ir 
apipildamas mus maloniais ir 
džiaugsmingais žodžiais. Bet 
štai pribėga, tik ką buvusi už
imta prie piano, pianistė p-lė 
Marytė Jurkus. Su veideliu kaip 
saulė, ne dėl to kad jis apvalai
nas ir natūraliai rausvas, o 
šviesios garbanos lygios saulės 
spinduliams — bet dėl to, kad 
jos maloni šypsena ir spindin
čios akys, atrodo šiltesnės ir už 
saulę. Susipažįstam ir džiaugia
mės, tartum vieni kitų seniai il
gėjomės ir laukėm, štai ir dau
giau pažįstamų: p. Pilka, me
dicinos studentas F. Stankevi
čius ir kiti. Bet štai jau laikas 
būti gataviems programų atida
rymui. Prie radio priimtuvo at

sistoja p. F. Dilis ir St. Adams, 
nes vienas daro pranešimus lie
tuvių kalba, kitas anglų; St. 
Adams kartu ir dainuoja. Pie- 
nistė užima savo vietą ir per
skaito programo tvarką, pažy
mėdama po kokių pranešimų, 
kurios dainos seks ir kokius 
akordus ji — pianistė paduos. 
Radio programuose dabar daly
vauja tik dalis choro. Vieną la
bai gražų paprotį Dailės cho
ras turi, lai atžymėjimą savo 
draugų choristų gimtadienio. 
Šiame programe, buvo atžymėti 
du choristai: p-lė Uršule Ras- 
kaitė, kurios gimtadienis įvyko 
balandžio 5 d. ir F. Stankevi
čiaus, kurio gimtadienis teko 
Velykų dieną. Studentui F. 
Stankevičiui skyrė dainelę: 
‘Kalbiu’ jaunas bernužėlis jau
nąją mergelę”, o p-lei U. Ras 
kaitei: “Tekėjo saulelė pro de
besėlį”.
Programas pradėtas su “Plau
kia Nemunėlis”; toliau sekė pa
sveikinimas, kurį choras sudai
navo šiais žodžiais: “Dailės cho
ras sveikina visus klausytojus 
su linksmom Velykom”.

Pirmą dainą, “Jau saulutė 
leidos”, radio pranešėjas p. Di 
lis, pranešė, skiriant viešnioms, 
M. Yokubynienei su dukrele. 
Toks detroitiečių draugiškumas, 
viešnias sujaudino iki gilumos 
širdies.

Grįžtant iš radio programo, 
sustojom aplankyti buvusią 
choro vedėją, p-lę O. Masals- 
kaitę. Ten besikalbėdami, be
juokaudami, įsišnekom, jog čia 
esančios 5 panelės (kurių var
dus jau minėjau), turi po vie 
ną brolį ir ne tik po vieną, bet 
dar ir po jaunesnį už save. Čia 
prisimenu, kad ir aš turiu tik 
vieną brolį ir už mane jaunes
nį, vadinasi, aš buvau šešta 
kuri prie šio keisto supuolime 
prisidėjau.

Grįžę namo ir šiek tiek atsi
kvėpę, pradėjom ruoštis vaka
rienei pas pp. Dilius. Nuvykę 
ten susipažinom arčiau dar su 
vienu Dailės choro “šulu” p. 
Jurgiu Kapicku. Vyras kaip ą‘* 
žuolas, kalbus, draugiškas ir 
malonus.

Neužilgo atvyko ir inž. Vy
tautas Derina i lis, kuris Velykų 
švenčių proga atvyko iš Buffalo 
aplankyt savo mamytę ir arti
muosius. O štai grįžta iš darbo 
linksmutė ir vikri kaip vijur
kas p-lė Helen Dilis. Jaunimas 
po vakarienės išvyksta į šokius, 
o vyresnieji pasivažinėjimui ir 
taip laikas tartum plaukte plau
kė, malonių šeimininkų prie- 
globstyj.

Velykų iškilmingus pietus tu
rėjom pas Mrs. Raško, draugys
tėje svetingų namiškių, pp. Di
lių ir daug kitų svečių. Popietį 
praleidom įvairiai. Jaunimas iš
vyko teairan; vyresnieji — vie
ni kortomis lošė, kiti — drau
gijiniais klausimais šnekučiavo 
si.

Taip tai praėjo Velykų sek
madienis. Bet tai dar neviskas. 
Dar šeštadienio rytą p-ia Broz 
asmeniškai atvyko pakviesti 
mus pirmadienio pietų. Ir lai 
vis lik dėl to, kad jos dukrelė 
Milda buvo pas mus apsistoju
si, kai Dailės choras lankėsi To
ronte. Koks žmonių dėkingu
mas! Tokiu budu pirmadienis 
mums vėl atnešė naujų smagių 
įspūdžių, besiklausant ponios 
Broz įdomių pasakojimų iš jos 
jaunatvės ir kultūrinės veiklos 
Amerikos lietuvių tarpe. Iš jos 
gyvų pasakojimų galima buvo 
matyti, jog tai buvusi ne tik 
veikli, bet ir talentinga vaidin
toja ir dainininkė. Todėl gal ir 
Mildutė veikli lietuvių tarpe — 
savo mamytę sekusi.

Grįžęs iš darbo p-as Broz irgi

(Tąsa ant 6-to pusi.)
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Diena Iš Dienos
Ryžtasi Atlankyti 
Parodą

18ta APYLINKE — Kas at- 
lankys, kas ne, o mechanikas 
John Mikšis yra tikrai pasiry
žęs šią vasarą atlankyti New 
Yorko pasaulinę parodą. Po 
to, jis galės palyginti Chica- 
gos pasaulinę parodą su Ncw 
Yorko, ir padaryta išvadą, ku
ri paroda jo akimis ir skoniu 
buvo įdomesnė ir gražesnė.

Mechanikas Mikšis dabar sa
vo automobilių taisytuvę turi 
perkėlęs į Palace Garage ad
resu 724-26 W. 19 St.

—Kaimynas

Minėjo
Vardadieni

18-la APYLINKE — Balan- 
džio 23-čią išpuolė Jurgių die
na, ir žinomas biznierius Jur-

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

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

SVERRE GRONWOLD
Phone SPAulding 6149

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

7 FRANK MICKAS
Siuvėjas

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

4146 ARCHER AVENUE 
Phone Lafayette 9832

LIETUVOS NEPRI= 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

•
Pelnas eina

LIETUVOS ALBO KLIUBO 
NAUDAI.

gis Chernauskas, 1900 So. Uni
on Avė., savo vardadienį gra
žiai paminėjo ...

Šią proga tenka pasakyti, 
kad biznierius Chernauskas, 
kaip buvo, taip ir tebėra lie
tuvių tarpe populiarus. Mat, 
jis per eilę metų vis bizny. 
Dabartiniu laiku yra pamink
lų (monuments) ir anglių biz; 
nyj.

Reikia dar suteikti kreditas 
ponams Chernauskams ir už 
gerą savo dviejų sūnų išauklė
jimą. Vienas jų yra advokatas, 
o kitas rcalestatininkas.

—Juos Žinąs

Mrs. Zabelskienė 
Paguldyta Apskričio 
Ligoninėj

BRIGHTON PARK — Pra- 
eitą savaitę, Mrs. M. Zabels
kienė buvo išvežta j Cook 
County ligoninę, ard 64, ku
rioje ligone gal turės eiti ope
racijai.

Mrs. Zabelskienė gana ilgai 
sirgo namie, 2511 West 43rd 
St. Turi daug draugų ir pažį
stamų. Priklauso prie SLA 178 
kuopos ir yra išbuvus Susivie
nijimo narė daugiau Ųaip dvi
dešimts metų.

Visi draugai ir pažįstami 
malonėkite aplankyti ją, nes 
tuo atnešite jai daug malonu
mo.

Lankymo valandos: antra
dieniais ir ketvirtadieniais—2 
iki 3 ir 7 iki 8, šeštadieniai 7 
iki 8 ir sekmadieniais 2 iki 4.

—B. S. Jurėnas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Anthony Vielius, 27, su So
pina Kavalauskas, 20

John Mikolai uis, 30, su Ma
rio Stakulis, 23

George Minkalis, 24, su Ann
Kowan, 21
Tony Y. Zilinski, 29, su Ruth 
Simutis, 29

GavoPorskiras
Dora Sluzis nuo Thomas

Sluzisįmini 'm WUWW<

SUSIRINKIMAI
Lietuvos Jaunimo Kultūros Ratelio mėnesinis susirinkimas įvyks 

šįvakar 8 vai. Juškos svetainėje, 2417 W. 43rd St. Visi na
riai ir nares malonėkite atsilankyti skaitlingai. Bus aptaria
ma svarbus reikalai. B. Burbuly tė, sek r.

Lithuanian Charnber of Commerce of Illinois susirinkimas įvyks 
trečiadienį, balandžio 26 d. Standard Federal Savings and 
Loan Ass’n name, 4192 Archer Avenue (2-ras aukštas), 7:30 
v. vak. Labai svarbu, kiekvienas narys prašomas būtinai 
atvykti.

Liet. Moterų Piliečių Lygos susirinkimas įvyks bal. 26 d. San
daros salėje, 814 W. 33rd. St. 7:30 vai. vak. Visos malonė
kite atsilankyti, nes išgirsite naujų įdomių žnių atsiveski
te ir naujų narių. Valdyba

Ciceros Lietuvių Republikonų Klubo mėnesinis susirinkamas į- 
vyks trečiadienio vakare, balandžio 26 d. parapijos 8-me 
mokyklos kambary. Kviečiama visi Ciceros miestelio lietu
viai atvykji. Susirinkime bus leidžiama $16 iš’aimėjimui.

Valdyba 
Roselando Liet. Darb. Namo Bendrovės nepaprastas šerniukų 

susirinkimas įvyks balandžio 26 d., 7:30 vai. vak. Liet. 
Darb. svetainėj, 10413 S. Michigan Avė. Šėrlninkai, kurie 
negavote atvirutes — pakvietimą dėl blogų antrašų, visi 
bukite susirinkime L.D.N. Bendrovės lotai eina prie parda

vimo. G. Kirkus, sekr.

Pilnas Pasirinkimas 
PLUMBINGO ir ŠILDYMO REIKMENŲ—NAUJŲ ir SENŲ 

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

pagal F. H. A. planą 
APSKAITLIAVIMAS DYKAI

MALISOFF PLUMBING AND HEATING 
SUPPLY CO., INC.

5201-9 SOUTH STATE STREET PHONE KENWOOD 5109

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ES

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ— TT „ „ —7 IKI 8 V AL.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 V AL.
• SEKMADIENI—  —7 IKI 8 V AL.

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

Kanados Lietuviu Žinios
A

(Tasa iš 5-1 o pusi.)

užimponavo mus savo draugiš
kumu, vikrumu ir žmogaus tei
sių žinojimu. Dėkingi už vaišes 
ir maloniai praleistą popietį ne
noriai skyrėmės su pp. Broz 
šeima. Po to aplankėm p-ios 
Raško sesulę p-ią Maslaveckie- 
nę, o po vakarienės vykom j 
Kordo parodos rūmą, kur Geor
ge Basko globojami, visas įdo- 
nybes apžiūrėję, vykom pas pp. 
Jurkus, kur turėjom laimės su
sipažinti ne tik su p-lės Mary
tes tėveliais, linksmais ir vai
šingais žmonėmis, bet ir su da
bartiniu Dailės choro vedėju — 
p-n u Vaiteliu, kuris greičiau pri
mena europietį inteiigcnta, ne
gu amerikoną. Čia malonioje 
draugijoje vėl praleidom apie 
porą valandų ir tik apie 12 nak
ties išvykom į namus, o trečią 
zalandą po pusiaunakčio 
buvom stotyje ir

draugiškus detroitiečius, vykom 
atgal į Toronto.

Taip tai šventėm Velykas De
troite, kurios ilgai, ilgai pasiliks 
musų atminty.

—Maria F. Yokubynienė

SUSIRINKIMAS

Balandžio m<en. 30 d. 2 v. p. 
p. 86 Behvoods Avė. įvyks T. 
L. S. D. kuopos narių mėn. su
sirinkimas. Nariai ir prijau
čianti prašomi atsilankyti.

Kom tetas.

Toronto, Ont.
Auka Viki’aus lietuviams 

politkaliniams
Kovo mėn. 30 d. Toronto 

Liet. Socialdemokratų kuopa 
jau pasiuntė Vilniaus polilkali- 

atsisveikinę Aliams $18.

IŠ TORONTO PADANGĖS
Musų jaunuolių gabumai ir 

gražus siekiai

Nors labai nenoriai žiema 
ruošiasi mus apleisti, vienok 
maloni pavasario saulėta diena 
stropiai tirpdo ledus ir puošia 
gamlužę žaliu rubu. Artėjant 
maloniai vasarai, turčių keis
tis ir žmonių nuotaika, kuri ne
jaukios žiemos laiku buvo pri
slegia ir nesmagi. Tačiau šiurk
štus ir rustus gyvenimas, pil
nas vargų ir skriaudų, nežada 
jokio linksmumo nė vasarai 
artėjant. Jis vis daugiau ir dau
giau neša nubudimo ir klastos, /
negu džiaugsmo. Bet su musų 
jaunimu yra visai kitaip: jis 
visus nesmagumus labiau mo
ka paslėpti ir būdamas kupi
nas vilčių stengiasi ir mus pra
blaivinti, palinksminti savo ga
bumais ir gražiais siekiais. Juk 
jaunimas būdamas pilnas jė
gos, turėdamas skaisčią sielą, 
kaip pavasario saulė ir nepri
valėtu žinoti nuliūdimo. Štai 
vieną ir pirmą malonų palinks
minimą suteikė mums toron- v
liečiams jaunuolė Aldutė Pau
liu te, duodama koncertą, kuria
me ji mums suteikė džiaugsmo 
savo gabumais. Ji pildė įvairių 
numerių; čia ji išbėga skaisti 
kaip peteliškė ir grakščiai pa
šoka baletą, čia ji vėl pasirodo 
melsvu te kaip neužmirštuole ir 
mikliais piršteliais skambina 
gražius kurinius pianu. Tai iš
bėga vikri kaip riteris kariško
je uniformoje ir gabiai pašoka 
mililarišką šokį. Ir taip bėgyje 
dviejų valandų balandžio 22 d. 
Aldutė supažindino mus galuti
nai su savo tikrai talentingais 
gabumais. Gražiai Aldutė ir 
dainas dainavo, bet už vis la
biau mane žavėjo jos baleto 
numeriai ir vaidinimo gabu
mai, kuriems ji rodo nepapras
tą gabumą. Aldutei pagelbėjo 
atlikti programos dalį jos 5 m. 
sesutė padainuodama keletą 
dainelių, kurios kaipo mažytei 
mergaitei išėjo puikiai. Girti
na, kad visų Toronto lietuvių 
gerbiama Mrs. Cagarienė mie
lai pagelbėjo Aldutei programe 
savo maloniu dainavimu. Kad 
torontiečiai žavisi jos dainavi
mu — liudija visuomet nepa
liaujami aplodismentai. Ji ir 
verta pagarbos, nes ir ji visus 
gerbia, su visais gražiai ir ma
loniai sugyvena. Lauksime jos 
dažnesnių dainų musų tarpe, r ■

Gražu, kad ir broliai Morkiai 
su savo draugu išpildė porą 
muzikos dalykėlių. Jei ne šie 
visi Aldutės talkininkai, tai jai 
butų buvę be galo sunku su
spėti mainyti drabužius pritai
kintus jos numeriams. Ji ir 
taip labai pavargo, tiek daug 
įvairių numerių atlikdama. Al-

du tęs koncerto vedėja buvo S t. 
Bartkienė. Koncertą parėmė 
nemaža dalis lietuvių, bet tu
rėjo paremti daug daugiau.

Manau, kad liko visi paten
kinti šiuo koncertu, todėl rei
kia tarti ačiū Pauliams ir Aldu
tei už jo surengimą ir palinkę* 
ti kuogeriausio pasisekimo su
laukti gražios ateities.
EI. Zarskaitčs gabumai sporto 

srity
Žino torontiečiai šią šviesia

plaukę lietuvaitę kaipo gabią 
pianistę, kuri taipgi visiems 
maloniai patarnauja, kas tik ją 
kviečia. Bet iki šiol dar nebuvo 
mums žinoma kaipo gabi krep- 
šiasvydžio sportininkė. šiuo 
sportu Helen slisiviliojo dar 
visai jaunutė ir i laukė progos, 
kada galės su sviediniu išban
dyti savo norą. Dar nėra me
tų kaip ji pateko į jaunų tarp 
14—15 metų mergaičių “Oak- 
wood Basketball Team”, ir rei
kia atiduoti šiai komandai t ly
ra i užpelnytą kreditą, nes šio 
amžiaus nugalėjo visas esan
čias Toronte mergaičių koman
das ir laimėjo Toronto čempio
natą. Šiomis dienomis turėjo 
susirėmimą su “Chatham” mer
gaičių komanda už Ontario 
čempionatą ir laimėjo šį titulą 
su didžiausiu pasisekimu. Tai
gi, kaip matome, musų Ilelen 
parode savo gabumą ir sporte, 
neatsilikdama nuo kitų gabių 
jaunuolių. Tai patvirtino ir 
musų vietiniai anglų laikraš
čiai, patalpindami nuotrauką 
mergaičių laimėjusių Ontario 
provincijos čempionatą. Dabar 
jos ruošiamos išbandyti jėgas 
su amerikietėmis. Laimingo pa
sisekimo Helen uoliai kelti lie
tuvių vardą ir šioje srityje. Ne
pamesk J. Žuko pavyzdžio, ku
rio laikydamosi tu atkakliai gi
ni savo komandą. Pažymėtina, 
kad Ilelen yra uoli lietuvaitė 
su pasididžiavimu sutinkanti 
visokius lietuvių laimėjimus. 
Tai gali įsitikinti kiekvienas, 
matydamas pas ją didžiausią 
kolekcijų atsižyėjusių lietuvių 
paveikslų ir laikraščių iškarpų, 
kurie palankiai atsiliepia apie 
lietuvius. Šią savo tyrą lietu
višką prigimtį Helen paveldėjo 
iš tėvelio Kazio žarskio, dauge
liui kauniečių žinomą kaipo 
valstybinės spaustuvės buvusio 
valdininko ir dar pačioj jau
nystėj apleidusio šį pasaulį. He
len turi plačią giminę New 
Rorke ir Brooklyne iš tėvelio 
pusės, kuriuos labai nori šią 
vasarą atlankyti. Buk gera ir 
kelionę laimėsi!

Tiek šiuo kartu apie musų 
jaunuolius, žadančius daug 
mums džiaugsmo ateityje. Kitą 
kartą pasidalinsime apie kitų 
gabumus.

Tel. Victory 4965. I 
STOGDENGYSTE IR BLftKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tu n 
pilną apdraudę už darbus Lenj 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOF1NG AND . 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

SLA 236 kucpos parengimas 'misija nėra kaltos, tai pasitai- 
I ke savaime, kuopa niekuomet 
ne vienai draugijai ar parengi
mui nestoja skersai kelią. Ji 
visuomet nori, kad jos paren- 

I girnai butų gausiai lankomi, 
jos nariai visuomet lanko kilus 
parengimus taipgi. Todėl už šį

Visi žinome, kad musų kuo
pai pastaruoju laiku ypačiai li
ko sunku su parengimais. Ne- - 
galėdami gauti salių, priversti \ 
esame tenkintis jtuo, ką gauna
me, jei kam liėka liuosa die
na, ir ją atiduoda musų kuo-
pai. Tokiu budu kartais atsitin
ka, kad tą pačią dieną įvyksta 
ir kitas lietuvių parengimas, 
dėl kurio kuopai savo parengi
mą atidėti jau nebeįmanoma. 
Kuopa girdi priekaištų ir kalti
nimų, kam stoja skersai kelią 
kitam parengimui.

Bet ištikrųjų kągi musų kuo
pa turi daryti, kad jos tokios 
blogos aplinkybės? Manau, į 
šį klausimą kiekvienas turi at
sakymą, todėl man nebetenka 
nė aiškinti, štai ir dabar kuo
pos teatralė komisija, gavusi 
progos, stropiai ruošiasi paren- 
/gimui, kurs žada būti labai įdo
mus, ypačiai jaunimui. Ir tą 
pačią dieną įvyksta kitas pa
rengimas, kurs, be abejonės, 
nutrauks dalį svečių ir jauni-' 
mo, kurį butų viliojęs musų 
sumanios teatralės komisijos 
sumanymas rinkti pavasario 
gražuolę.

atsitikimą teatleidžia visuome
nė, nes jo datos atkelti nebe
įmanoma. Visgi reikia tikėlis, 
kad ši naujenybė sutrauks ne
mažai jaunimo, kurs savo pa
čioje jaunystėje visas labai gra
žus, dėl to gali būti ir galvosū
kio, kuri lietuvaitė savo gražu
mu, kuklumu ir širdingumu 
bus laimingiausia.

Minimas parengimas įvyks 
balandžio 29 d. 7:30 vai. vak. 
Lietuvių parapijos svetainėje. 
Tuo pačiu primenu SLA kuo
pos nariams, kad sekantis na
rių susirinkimas įvyks gegužės 
14 d. 2 v. p. p. 401 Bathurst 
str. 3 aukšt. (ukrainų salėje). 
Nariai kviečiami lankyli susi
rinkimus kuoskaillingiausiai, 
tuo parodant domėjimąsi drau
gijos reikalais. Beje, po susi
rinkimo bus duodama paskai
ta, kurios temą užginsime at
silankę. Tikėkime, kad ji bus

Už šį dviejų parengimų su- naudinga musų bendravimui, 
puolimą nei kuopa, nei jos ko- O. I.

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

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

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

NAUJIENŲ JUBILIEJINE 
EKSKURSIJA LIETUVON

Laivu GRIPSHOLM

Gegužes 31 d., 1939
PER GOTHENBURGĄ, ŠVEDIJĄ

Ši ekskursija bus viena iš didžiausių ir pato
giausių, nes lydės patyręs palydovas. Įdomi ke
lione apie 6 vai. laiko per gražiąją ir Lietuvai 
draugingą Švediją.

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių 
Agentų Sąjungos Amerikoje.

Dėl platesnių informacijij ir sutvarkymo do
kumentų, kreipkitės į

NAUJIENAS
Jeigu norite turėti smagią kelionę

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

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKJ CHI-

CAGA ILGAI MINfiS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Saukit Tel. YARDS 3408

Tel. YARDS' 3899.
Zelvis Building Co.

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

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTmV!

VISKAS DEL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

• LIGONINfiS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50 

už ........................... ■
GYDYMAS $£n.00

LIGONINĖJE ............. vU
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje_ $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama — » 
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.
* 420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840
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KANKLIŲ CHORO PASTATYTA OPERETE 
“STUDENTAS KUNIGAIKŠTIS” CLASSIFIED APS, j

Pereitas sekmadienis buvo 
šiltas, saulėtas. Daug žmonių 
važiavo į laukus pasidžiaugti 
pavasario žiedais. Bet kurie 
atėjo į Sakalų salę, tai, man 
regis, daugiau pasidžiaugė 
Kanklių Choro pastatyta ope
rete, negu tais pavasario žie
dais.

Šita operetė yra lengvo, juo
kingo turinio. Vietomis ji turi 
tiek daug sąmojaus ir komiš
kų scenų, kad, rodos, butų gd- 
lima pavadinti komiškąja ope
ra. Muzika lanksti, sklandi, 
liaudies motyvais pagrįsta. Di
alogai tikri, gyvi—tai tokie, ku
rie žiūrovą įtikina, kad tikrai 
taip yra, ar butą kada nors.

O vis dėlto jos turinys labai 
paprastas, daugelio musų per
gyventas. Jaunas princas, sos
to įpėdinis, atvažiuoja į uni
versitetą, kuris randasi maža
me mestelyj, tarsi kaime. Čia 
jis pajunta laisvę, jaunatvės 
spinduliais žėrintį studentų gy
venimą, na ir meilę. Ir tos mei
lės kaltininkė yra našlaitė, 
vardu Katriutė, gyvenanti prie 
savo dėdes ir dirbanti jo smu
klėje už patarnautoją. Mergai-

MADOS

No. A. A. 4136 —Graži išeiginė 
suknelė. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, 32, 34, 36, 38, 40 ir 42.

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

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

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

Mieros ------------------ per krutinę

(Vardas ir pavardė) 

(Adresas) 

(Miestas ir valstija) 

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASU ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
“THt: HOME OF FINE FURNITURE” SJNCE 1904 

1748-50 West 47tti St. Phone Yards 5069

lė labai graži ir kukli. Kai jos 
skaistybe sužavėti studentai 
nori ją pabučiuoti, tai ji užvo
žą, taip tariant, “per veidą”. 
Ir su pačiu princu ji labai at
sargi. O jų dviejų širdys tuoj 
susirišo tikrosios meilės gijo
mis. Bet . . . senas karalius 
mirties patalan atsigulė, prin
cą dvaran parkvietė ir nutarė 
apvesdinti su jau parinkta jam 
princese, kuri jį gražiai ir ti
krai myli, bet jo širdis plaka 
skaisčioje našlaitės krutinėję. 
Dėl valstybės gerovės ir atei
ties jis veda princesę, o varg
šė našlaitė myli jį skaudžiais 
savo atsiminimais. Toks fina
las, rodos, visų nepavykusių 
meiliu. C

Tarutis — Princo Rolėj
Vytautas Tarutis suvaidino 

princą. Ir reikia tiesą sakyti, 
jis jį suvaidino sklandžiai ir 
gražiai. Labai įdomu buvo, kai 
jaunos kaimo mergaitės jį pa
sitiko. Linksmybės spinduliai 
taip žavingai nubarstė jų vei
dus, kad jos tikrai atrodė, kaip 
žvaigždės iš dangaus iškritu- 
sios- Ir jos, drauge su studen
tais, labai jausmingu, įtiki
nančiu dainavimu jį pasitiko 
ir pasveikino. Mųsų visų my
limas Vytautas atrodė lyg ir 
nusigandęs, susibaiminęs tarp 
šitų kaimo žvaigždučių. Bet jis 
tuoj išdrąsėjo ir naujose ap
linkybėse apsiprato. Ir jis, ir 
Katriutė (Kenstavičienė) labai 
imponuojančiai suvaidino ty
laus kaimo vakaro sceną, kur 
juodu, pasilikę vienu du, prie 
žibalinės lempos, prieblandoje, 
ir vaidyba, ir daina išreiškė 
savo meiles mintis. Be galo 
gražu buvo žiūrėti ir klausy
ti, kaip dvi jaunos širdys pina 
žavingą romanso vainiką. La
bai stiprių meniškųjų jausmų 
Vytautas parodė scenoje, kur 
jis baisiai sielojasi, kam busi
mojo karaliaus (jo) pareigos 
atplėšia jį nuo mylimos Kat
riutės. Trumpai tariant, Vy
tautas Tarutis turi ir vaidylos, 
ir dainininko gražų talentą. 
Meniškasis pajėgumas jo gana

ALEKSANDRA 
MILIAUSKAS 

Po tėvais Zaleckaite
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 25 d., 9:55 vai. ry
te, 1939 m., sulaukus 49 metų 
amžiaus, gimus Lietuvoj, Ra
seinių apskr., Kražių Parap., 
Burnių kaime.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Stanislovą, 2 dukteris 
Bronisę ir žentą Peter, Gable, 
Stellą ir žentą Joną Luką, 2 
brolius: Vincentą ir brolienę 
Eleanor ir jų šeimyną, Boles
lovą ir brolienę Domicėlę ir 
jų šeimyną, pusbrolį Stanis
lovą Vaicis ir pusseserę Fran- 
ces Tverijoną ir daug kitų 
giminių, Lietuvoj—5 brolius: 
Juozapą, Kazimierą, Pranciš
ką, Antaną ir Mateušą ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4355 So. 
California Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, balandžio 29 
d., 8:00 valf ryto iš namų į 
Nekalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aleksandros Mi
liauskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame, 
Vyras, Dukterys, žentai, Bro
liai, Pusbrolis, Piissesefė ir 

Giminės.
I aid. Dir. I. J. Zolp, Tel. 

YARDS 0781.

Šio mėnesio pabaigoje atsidarys Ncw Yorko Pasau
linė Paroda. Savo įvairumu ir didumu viršys ir Chica- 
gos Pasaulinę Parodą, įvykusią 1933 metais. Tad, pa
matyti bus smagu ir naudinga kiekvienam. Vaizde vie
nas iš tų paveikslų, kurį pamatysi te ten nuvykę.

“Žemaičio Protas 
Man Pagelbėjo
Iškilti Politikoj”

stiprus. Jam ir meniškoji jy- 
pač sceniškoji)' išmintis jau 
nebesvetima, nors, tiesą atvi
rai pasakius, jos dar labai 
daug jam trūksta. Bet jis yra 
nepaprastas pasiryžėlis, tai 
tuos trukumus nugalės.

“Katriutė”

Ponia Kenstavičienė buvo ta 
skaisčioji Katriutė, kurios ju
drumu ir šypsena negalėjo at
sidžiaugti universiteto studenV 
(ai. Iš tiesų, jos šypsena buvo 
šilta ir saulėta, kaip vasaros 
dienos. Jos vaidybinis judru
mas, lankstumas ir saikios me
niškosios emocijos, rodos, 
traukte traukė savęs kiekvie
no žiūrovo akį. Ji it su daina 
nuoširdžiai susigyvenus, susi
mylėjus, ir ji dainuoja sklaiir 
džiai, lanksčiai. Be baimės ga
lima sakyti, kad muzikos pa
saulio žydriųjų padangių spin
duliai gražiai yra nuskaidrinę 
jos sielą, ir ji lame pasaulyje 
skrajoja laikštingalos spar
nais .. .

Visus nustebino panelė Jur- 
gcliutė. Ji imperšonavo piktą, 
užgaidų pilną kunigaikštienę. 
Ji švystelėjo labai stipriu gri
mu, raganiška mimika ir iste
riškais plastikos gestais taip 
ryškiai, kad visi kuone apstul
bo, bet greitai atsipeikėję pa
lydėjo ją labai karštais aplo
dismentais. šita panele turi ne
paprastai didelį vaidybinį pa
jėgumą.

Panelė šimkiutė labai gyvai, 
įtikinančiai atvaizdavo smuk
les tarnaitę Grečiukę. Ji sce
noje, taip kaip iš narvelio pa
leistas paukštis. Tik skraidyti, 
lakstyti ir dainuoti. Kokios 
gražios još sceniškosios emoci
jos!

Antanas Garšinskas puikiai 
atliko princo tarno (vyriausio) 
vaidmenį. Karaliaus dvaro tar
nų snobismą jis parodė nuogą 
nuogutėlį. ,

MOORE AND 
McELLIGOTT 

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

gu pirksi aplankyk mus.
2752 Wešt lllth Street 

Phone Beverly 7339.

11 n A Gėlės Mylintiems!I K K A Vestuvėms, Ban-RU 11U Ii kietams, La i d o-l 
tuvėms, Papūbsi-fl 

GĖLININKAS toa”,s- I 
4180 Archer Avenue| 

Phone LAFAYETTE 5800 
iii himnu

. Siunčiam GėlesI nVEIIflQ Telegramų į | LUVlIMO ^Pasauli, i 

KVIETKININKAS
Gėlėš Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabamš.
3316 So. Halsted Street 

Tel. YAĖDS 7368

Laibai norėtųsi apie visus 
valdytas paskirai ką nors gra
žaus pasakyti, bet — kuris lai
kraštis ras tokiam ilgam ra
šiniui vietos? Tai pasakysiu 
trumpai: jie visi buvo gėri, va
dinasi, savo pareigas atliko 
gražiai ir sąžiningai.

P-s Kenslavičiaš

Dabar apie didžiausią šio 
vakaro kaltininką — poųų 
Kcnsfavičių. Jis yra ypatingas 
žmogus. Jis ir muzikos, ir vai
dybos meną ima su švariomis 
rankomis, šu gryna sąžine. Jis 
griežtai atmeta padaryti “bet 
kaip”. Jis stengiasi padaryti 
kuo geriausiai- O todėl ir rei
kia pasakyti atvirai, kad ponas 
Kenstavičius ir yra sąžiningas 
menininkas. Jo vedamas cho
ras yra puikiai' disciplinuotaš. 
Jo pas ta tyme'perdėm tėra jau
čiama autoritetinga ranka. Už 
lai jo choras yra taip gražiai 
ir sklandžiai susidainavęs, į 
darnę vicneTą’susitelkęs, su
augęs. Bravo, pone Kcnstavi- 
čiau!

(Pagaliau, kažkas tėra pasa
kęs, kad “Teatras be režisie
riaus žmonos—našlys”. Labai 
teisingai pasakyta. Ir kažkas 
man ausin pakukždejo, kad 
gerutė-gražutė Kenstavičiaus 
ponia jam daug padedanti. 
Labai gražu! Ir tikėtina, nes 
šio didelio pastatymo taip vai
dybinė, taip muži'kalinė, taip 
ir režisūros puse buvo labai 
rūpestingai priruošta. Matyti, 
kad čia buvo ne vieno žmo
gaus darbas, bot šitos jaunos, 
ambicingos poreles, kuriai — 
už toki gražų ir kilnų darbą— 
galima atiduoti—širdį...

Algirdas

Draugiški, Linksmi 
Žmonės, Tie Musų 
Kupiškėnai

Iš Kupiškėnų Vakaro-.

Balandžio men. 22 dieną Še- 
meto svetainėj, 1500 So. 49th 
Avė., Ciceroj, Kupiškėnai su
rengė draugišką ir linksmą na
riams, taip ir pašaliniems, va
karą.

žrhonęs pradėjo rinktis ga
na vėlai, nes beveik visi Ku
piškėnai yra biznieriai, bet apie 
dešimtą valandą jau buvo su
sirinkęs galia gražus būrys 
žmonių, ir tiktai tada pradėjo 
vakaras eiti pilnu šuoliu. Visi 
linksminosi, dainavo, draugiš
ki kupiškėnai, kad ir su nepa
žįstamais šnekėjo kaip ir su 
šeriais draugais. !

Pasikalbėjus su Kupiškėnų 
pirmininku, Frank Stanioniu, 
pasirodė, kad jie turi gražų 
būrį narių, bet, įsako, viši • yra 
suaugę, todėl jauni nariai yra 
priimami veltui, tiktai turi už-

SoloiiiOh Levitan, Wisconsin 
Valstijos Iždininko, Kalba 
Chicagiečianis.
Pereito pirmadienio vakarą, 

balandžio 24 d., Chicago j lan
kėsi Įžymus \Visconsin Valsti
jos politikas, p. Solomon Le
vitan, kuris ėjo pareigas Val
stijos iždininko per 12 metų. 
P-s Levitan buvo pakviestas 
pasakyti prakalbą iš savo gy
venimo politikoje Peoples 
Church, maldykloj, kurią už
laiko garsusis radio pamoksli
ninkas, Dr. Prestcn Bradley. 
Toji maldykla randasi North- 
sidėje, antrašu 941 Lawrence 
Avenue.

Teko išgirsti pirmu kartu 
tokį įdomų kalbėtoją kaip p. 
Levitan. Kaip jau buvo pir- 
miaus rašyta, p. Levitan gimė 
Lietuvoje ir pradinę mokyklą 
lankė Slobotkoje, o veliads 
Kaune. Atvyko į šią šalį 1880 
metais.

Dar visai nemokėdamas an
glų kalbos,’ pradėjo pedlioriau- 
li tarp ūkininkų Baltimorės 
apylinkėje. Vėliaus, po dviejų 
mteų, atvyko į Wisconsin val
stiją kur apsigyveno pastoviai. 
Ir čia vertėsi pedlioriavimu.

Kaip Pateko į Politiką
Apsigyvenęs Wisconsin Val

stijoj, p. Levitan suėjo į. gerą 
pažintį su senuoju LaFolletu, 
kuriam iš pirmos pažinties 
pardavė šleikas. LaFollttui bu
vo pasakyta, kad “tas pedlio- 
rius” daug gali padaryti gero 
politikoje, nes jisai daug žmo
nių pažįsta. Bet, sako Levitan 
“aš pradėjo bijoti, kad mane 
neišvarytų į Sibirą už veikimą 
politikoje, kaip darydavo rusų 
Caras mano laikais. Tačiaus 
man buvo pasakyta kas ir kaip 
reikia kalbėti, ir aš pasidariau 
populiarus tarp savo kostumie- 
rių.”

“Kiek laiko vėliaus,” lesė p. 
Levitan, “mane norėjo išrink
ti gubernatoriaus pagelbinin- 
ku. Aš turėjau atsisakyti, nes 
neturėjau reikiamo mokslo lo
kiai svarbiai vietai. Aš sakiau, 
išrinkite mane iždininku, tai 
aŠ pinigus galėsiu skaityti kad 
ir vidurnakčiu. O tų “Roberts 
Bules of Order”, kurias reikia 
žinoti vedant legislaluros posė
džius aš negalėsiu išmokti per 
50 melų.”

Chicagoje p. Levitan turi sa
vo tikrą pusbrolį, p. Goldstein 
ir yra asmeniškas draugas su 
Carson, Pirie Scott firmos sa
vininkais ir su daugeliu kitų 
stambių 'biznierių.

Savo kalboje jisai pažymėjo 
visą, eilę >1ydų, kurie užima 
svarbesnes Vietas Amerikos 
politikoje. Taipgi nurodė, kad 
žydams nereikia brautis ten, 
kur jie hera pageidaujami. Jie 
turi Savo gerais darbais patys 
įrodyti, kad jie ten bus reika
lingi.

Publikos atsilankė virš 400 
žmonių, didžiumoje Lietuvos 
žydai ir šiaip stambus biznie
riai. Pats p. Levitan dar nepa
miršo lietuvių kalbos. Jis sa
ko, kad “žemaičio protas man 
daug pagelbėjo iškilti Ameri
kos politikoje.”

P-s Levitan pasakė labai įdo
mią prakalbą. Nors jau yra 
77 metų amžiaus, bet labai stip
rus, gyvas ir ištvermingas.

—VBA.

šimokėti mėnesines duokles, 
kurios yfa dešimts cėritų. Pa
tartina yra jauniems į šią drau- 
giją įsirašyti. Jos tikslas yra 
kultūra ir pašalpa.

. Matyt, buvo ir sekretorius 
Kazimieras Katelis, kuris su 
kitais dirbo už baro, o ponia 
Gaubienė dirbo prie valgių.

Lai gyvuoja Kupiškėnai 
Lauksim ir vėl kad jie sureng
tų panašų vakarą. A. J. B.

PERŠONAL 
Asmenų Ieško__________

KAZIMIERA LAURINAITIENĖ 
(Jasinskaitė), duktė Pranciškaus ir 
Elvyros Jasinskiu, paeinanti iš Ra
seinių apskr., Viduklės valse., at
sišaukite, arba žinantieji prašau 
pranešti, už ką išanksto tariu šir
dingą ačiū. Ji nekurį laiką gyveno 
Chicagoje ir turėjo nuosavą kepy
klą. Bronislava Paulauskienė, Kau
nas, Maž. Darbininkų gatvė, 
l^o. 10a, žaliasis Kalnas.

MERGINA TARPE 25 ir 30 me
tų amžiaus, ger į apsišvietusi ir in
teligentiška, nori vykti į Lietuvą 
ir tenai susikurti namus su atsa- 
komingu žmogumi. Box 980, 1739 
So. Halsted St.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO už barten- 
derį ir rytmečiais. Galiu atlikti 
porterio darbą, turiu 20 metų pa
tyrimą; taipgi galiu dirbti bučer- 
nėj arba grosernėj. Dirbsiu bile 
kokia .alga. FRANK MICKEVIČIUS 
5446 Šo. Nottingham Avenue.

HELP WANTED-MALE-FEMALE 
Darbininkų-Darbininkių Reikia
MERGINA VIRŠ 20 NAMŲ ruo

šai 2 vaikai, geri namai — būti 
—$6.00 savaitėj. Mrs. Rasmussen, 
Radcliffe 2319.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

TURIU PORĄ KAMBARIŲ iš- 
popieriuoti—Gera proga bedarbiui. 

CANAL 9719.

REIKALINGAS PATYRUSIS au
tomobilio mechanikas. 3613 So. 
Halsted St. YARDS 4834.

REIKALINGAS VIDUTINIS ne
vedęs žmogus ant mažos farmos. 
Kalbame lietuviškai. Nuolatinis 
darbas. šaukite Crawford 1959 
tarpe 9 ryto iki 9 vakaro.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trekai Pardavimui

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

CENTRAL AUTO SALES, 
3207 So. Halsted St. 

Klauskite Carl Wainora 
Phone Victory 1717.

Svarbios Prakalbos
Su Paveikslais

Temo je KODĖL DIEVAS 
LEIDŽIA BLOGĄ ABBA PIK
TĄ Į Pasauli! Ketverge, ba
landžio 27 d.—1939 m. Mar- 
ąuelte Park Hali, 6908 South 
Weotern Avė., Chicago. Pra
džia 7:30 vai. vakaro.

Kalbės S. Beneckas. Kvie
čiame visus ateiti ir išgirsti 
labai įdomų dalyką iš Prane
šėjų sužinosite kada ir kaip 
užsibaigs tie blogi arba pikti 
laikai.

įžanga veltui- Rinkliavos nė
ra. Rengia ir kviečia

B i blijos Tyri neto jai.
(Skelb.)

■ ...... ................... ..... . ... ...

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

1—

Biznio Sukaktuvės
WEST SIDE — šiemet biz- 

mariai Joscph ir Josephine 
Balsevičiai, kuriuodu užlaiko 
maliavų ir geležinių daiktų 
krautuvę adresu 2325 So. Hoy- 
nc Avė., minės 15 melų biznio 
sukaktuves.

Per tiek melų vienoj vietoj 
bebūdami yra įsigiję gerą 
vardą ir pasitikėjimą šioj biz
nio srity.

Be to, p-nai Balsevičiai do
ringai išauklėjo 2 sudus ir lei
do išeiti aukštus mokslus.

—Kostumeris

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

'iv ■■ 1 " ~

FURNIT URfe-FlkTURE FOR-S ALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
$25,000 Naujų Rakandų Pardavi

mui Nematytomis kainomis—Priei
namomis išlygomis.

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

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

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

5746 So. Ashland Avė.

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.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 2 
aukštų namu, 50 pėdų priešakiu. 
Savininkas vietoj, 5000 So. Western 
Avenue.

PARDUODU KRIAUČIŲ ŠAPĄ 
—seniai įsteigta, pigi renda. Garu 
apšildoma. Parduosiu pigiai, dėl 
priežasties ligos. 5 E. 119th Street.

REAL ESTATE FOR SALE

PARDAVIMUI NAMAS, biznia- 
vas. Kaina $3000.00.

7252 So. Claremont Avėnue.

25 APARTMENTAI — 19x3 — 
6x2, metinių pajamų $10,000. $34,- 
000, pinigais $7,000. 12 apartmentų 
Logan Sųuare, geros pajamos, tik
tai $13,500. $3500 pinigais reikalau
jama.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 
3943 W. Irving Park Keystone 8700

RETAS BARGENAS
ŽIŪRĖK kampinis: 12x4 kamba

rių apartmentai, garo šildymas, 
elektrikinis refrigeratorius, 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
rinkimams salė, rendos $8100. Kai
na $24,000. Daug kitokių. Pamaty
kite šiandien tą tikrą nekilnojamo 
turto pirkinį.
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue 
Tel. Spaulding 1500

10 N. Clark St. Dcarborn 1540

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

PARDAVIMUI 2 lotai—50 pė
dų priešakys 3436 W. 63 St. Kreip
kitės į savininką, 5000 S. Western 
Avenue.

PARSIDUODA arba RENDUO- 
SIME arti 44th ir Campbell Avė. 
5 kambarių mūrinį cottage. Karš
tu vandeniu šildymas. Medinis ga
ražas. Kurie galite pirkti už savo 
išmintingą pasiūlymą Reasonable 
offer. CHARLES URNICH, 2500 
West 63rd St. 2-ros lubos Prospečt 
6025.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PUIKI PROGA VYRUI, kuris 
galėtų rakandus pardavinėti veikš- 
eiodamas po namus. Atsakantis 
vyras gaus algą ir komisiją. Tel. 
YARDS 0152.

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 
$10.00 į mėnesį. Rašyti savininkui 
Box C-39, 1739 So. Halsted St.

Title garantuotas.

/SOIL—fcOR SALE 
J Hodžėmiš—-Pardavimui.

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

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 
Tel. Weniworth 7942.
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Darbo žmonių šventė
Kaip butų miela ir malonu 

pasveikinti viso pasaulio dar
bininkus su Pirmos Gegužės 
švente, jungiančia mus visus 
vienon šeimon!

Bet dabartiniai laikai gausus 
nemalonių įvykių, sudarė žmo
nijai nejaukių nuolaikų, suka
lė blogų ūpų dėl ko atrodo, 
kad begaliniai nemalonumai 
niekuomet nesibaigs. Nuolati
nių nemalonumų įtikinta žmo
nija lyg ir pamiršo apie šių 
švente, kuria turėtume vis iŠ- 
kilmingiau minėti gausiai su
telkę jėgas tolimesnėms ko
voms už būvį. Nors jau daug 
kliūčių ir sunkumų įveikta, 
daug dėl buities palengvinimo 
kovota ir nemažai laimėta. Ta
čiau, toli gražu nevisko atsiek
ta.

Šiandien, kai pasaulis per
gyvena žiaurių tragedijų, kai 
žmonija prislėgta baisių įvy
kių-begalo sunku toliau siek
ti vieningo laimėjimo. Kai 
žmoniją gula sunki beširdė ir 
nepermaldaujama jėga, tai vi
sokie pažadai klastingai lau
žomi, kiekvienas galvoja kas 
bus toliau? Ir šiuo taip rimtų 
laiku verčiančiu visus sukau
pus jėgas budėti, rimtai tenka 
pagalvoti darbininkui kų jam 
nulems rytojus?

Šių dienų tragedijų akyvaiz- 
doje matome, kad noras tai
kiai sugyventi dingo, kad bai
giama užmiršti “lygybė, bro
lybė ir laisvė”. Taigi ir darbo 
liaudžiai šiandiena, viloje 
džiaugtis savo švente, nenoriai 
tenka ruoštis atkakliai kovai. 
'Pieša, šių diemj siaurapročiai 
“vadai” per daug egotistiskų 
norų, nenorinčiai žmoniškai 
žiūrėti į gyvenimų, vis dar 
bando mus įtikinti, kad karų 
nebusią, o tuo pačiu laiku mes 
matėme karų Ispanijoje, kur 
žuvo narsių demokratijos gi
nėju. Japonai, kurie neva ne
kariauja, o tik nori kiniečius 
pamokinti civilizacijos “broliš
kai“ bemokindami žudo visus, 
neišskiriant nei moterų nei 
vaiku. Tiesa, kad šie karai ne
paskelbti, bet jie perdaug žiau
rus ir laikyti juos nekarais, 
butų beprotystė.

Nors kaip kurias valstybes 
pasiseka panaikinti ar sudras
kyti be kraujo “dalybų” pa
galba, bet ar ilgai taip seksis 
dėti aukas “karo dievui”, ku
rias anksčiau ar vėliau skau
džiai išpirks tie, kurie šiandie
na be ugnies teikia žmonijai 
skaudžias tragedijas .

Mums lietuviams ypatingai 
skaudu, kuomet tarp skriau
džiamų valstybių pateko ir 
Lietuva, tas musų ramus ir 
mielas kampelis, kurį užsimo
jo panaikinti nuo žemlapio. 
Štai, Klaipėdos netekimas, to 
gražaus pajūrio, kuriame per 
amžius gyveno lietuviai, į ku
rį įdėta tiek daug vilčių, pa
aukota tiek daug jėgų—jaudi
na skaudžiai kiekvienų dorų 
lietuvį. Del jos atėmimo tenka 
pergyventi nepaprastai bau
gias dienas visai Lietuvai.

Mus lietuvius, kaipo darbo 
žmones, turėtų visus vienodai 
veikti šis tragiškas įvykis, ska
tinąs susikaupti dėl Lietuvos 
likimo. Liūdna dabartis mums 
visiems be jokių pakraipų skir
tumo privalo kelti susirūpini
mą, nes šiame reikale kiek
vienas momentas yra svarbus, 
dėl kurio visi privalome budė
ti, kad nebūtų taip sparčiai 
veržiama žmonija karo rete
žiais nešančiais naują ir bai
sių nelaimę. iPasipiktinkime 
karo beprotybėmis ir šių darbo 
žmonių šventės proga sušu
kime šalin karai! šalin skau
dus nusivilimai vis duodamo
mis “aukomis”, kuriomis taika 
nelaimina, bet vis daugiau su
laukiama naujų pavojų! šių 
rimties valanda visi rimtai su
sirūpinkime savo krašto liki
mu, kurs reikalauja iš musų 
rimto aktingumo! Pabusk, dar

bo žmogau! Gana tarpusavhj 
nesusikalbėjimų, juk mes visi 
esame žmonės, visi norime sa
vo broliams pažangos ir geres
nės ateities! Tad, lai šį Pirmoji 
Gegužio šventė nulemia, darbo 
žmonių tautinį, kultūrinį ir po
litinį supratimų ir paaikstina 
vieninkai siekti geresniij tiks
lų, šviesesnio ir ramesnio ry
tojaus!

—Liaudies Duktė
Minėjimas Chicagoj

Pirmos Gegužės minėjimas 
Chicagoj įvyks pirmadienį, 
Mildos Svetainėje, prie 32-tros 
ir Halsted. Rengia Lietuvių 
Socialistų Sųjungos Chicagos 
Centralinė Kuopa ir Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 4-ta kp.

Kalbės Dr. P- Grigaitis ir ke
li kiti žymus kalbėtojai, ir dai
nuos du choraj. Įžanga nemo
kama. Darbininkas*

Nauji Illinois 
Valstijos Žemėlapiai 
“Naujienose”
Galima Gauti Nemokamai;

Užeikite Pasiimti Kopiją

Kaip ir kasmet, taip ir šį
met “Naujienose” parūpino sa
vo skaitytojams naujus 1939 
Illinois valstijos žemlapius. 
Pavasaris jau tikrai čia, ir ne
trukus pradėsite šveisti auto
mobilius pasivažinėjimams po 
provinciją ir tolimesnėms ke
lionėms,

Žemlapius galima gauti ne
mokamai — užeikite į “Nau
jienas” ir pasiimkite kopijų.

Naujieji 1939 metų žcmla- 
piai parodo visus Illinois val
stijos miestus ir miestelius, 
visus vieškelius ir kelelius, 
nuo mažiausio iki plačiausio, 
ir visas įdomesnes valstijos 
vietas.

Prie žemlapio yra sąrašas 
visų parkų ir paminklų, visų 
gražesnių gamtos vietų, visų 
kolegijų ir universitetų ir vi
sų kitų viešų įstaigų.

Prie žemlapio taipgi yra pri
dėti atskiri žemlapėliai, paro
dų gatvių planus visuose dide
sniuose Illinois valstijos mies
tuose.

Kadangi žemlapių skaičius 
apribotas, tad prašom pasku
bėti savo kopiją atsiimti.

“N.“ Adm.

Nepaprastas 
Divorsas

Moteriškė Nori Kūdikio 
žut-but

Galima Pamatyti 
New Yorko Worlds
Fair už $35.50

Bilietus galima gauti 
“Naujienose”

Šiais metais labai daug žmo
nių rengiasi atlankyti New 
Yorko pasaulinę parodą ir la
bai daug klausinėja, kiek tok’a 
kelionė kainuotų.

Turiu pasakyti, kad visi gelž- 
keliai nupigino tokioms kelio
nėms kainas, bet iš visų atro
do, kad Erie gelžkelis turi pi
giausias kainas.

Erie gelžkelis už $35.50 siū
lo kelionę gelžkeliu į abi puses. 
Perveš iš gelžkelio stoties į 
viešbutį, apmokės 4 naktis vieš
butį ir duos 1 įžangos bilietą į 
Worlds Fair. Žinoma, noriu tie
ji viešbuty j geresnius kamba
rius turėtų damokėti.

Traukinys išeis kas sekma
dienį 6 vai. vak.

Bilietus šioms ekskursijoms 
galite nusipirkti “Naujienų’* 
ofise.

“N.” Laivakorčių Skyrius.

Mergaite Vogė, 
Kad Pagelbėti 
Kaimynams

14 metų mergaitė Dorothy 
Guch, 3234 East 92nd street, 
prisipažino prokuratūrai, kad 
ji pavogė apie $700 nuo savo 
tėvo ir atidavė juos kaimynei, 
gyvenančiai iš pašalpos. Mer
gaitės minima kaimynė, Anto- 
nia Gulczynska, nuo 9192 Bur- 
ley avenue, buvo suimta ir ap
kaltinta mokinimu nepilname
čio vogti.

Atsiimkite
Laišką

Pas Stanley Martinkų, 3358 
South Halsted street, prieš ke
letą dienų atsidūrė klaidingai 
užadresuotas ir jau per daug 
Chicagos adresų perėjęs laiš
kas iš Lietuvos. (

Laiškas yra Jonui Vaitkui, 
nuo Elžbietos Skaudvilienės, iš 
Ciesniškių Dvaro, Kelmės ap
skričio.

Asmuo, kuriam laiškas pri
klauso, gali jį atsiimti nuo p. 
Martinkaus, aukščiau paduotu 
adresu. VBA.

Sunkiai Serga 
Jonas Degutis

Atlankykite Jį.

~ f-■ ■ «-

vyras prieš kiek laiko liko nušautas St. Louis mieste. 
Dabar ji liko areštuota ir yra kaltinama tuo, kad drau
ge su vyru apiplėšusi kelis bankus.

NAUJIENŲ-ACME Photo
James Arlhur Quincy, kuriam netrukus sukaks 91 

metai amžiąus, laiko pilietybės popierius, kuriuos jis 
šiomis dienomis gavo Chicagoje. Nors jis kariavo ei vi
liame kare, bet visai nežinojo, kad nėra šios šalies pi
lie l i s

Lachaviciaus “Softbolo'’ Pate
liu Pradėjo Sezoną Roselande

(Pereitą sekmadienį Lachavi- 
čiaus “softbolo” ratelis oficia
liai atidarė softbolo veikimą 
Roselande, laimėdami 12 prieš 
9. Tymas, nors dar ir nėra taip 
išsilavinęs, kaip buvo kai už
baigė pereitą sezoną, bet paro
dė užtektinai gabumų, užtik
rindami smarkesnį ir gabesnį 
ratelį šiems metams.

Tymą sudaro sekantieji vy
rai : J. Kruc, E. Klimas, NV. 
Latvenaš, J. Petreikis, J. Pa
vilionis, F. Pavilonis, M. Vo- 
lis, P. Lukošius, A. Beno, J- 
Trikenskas, J. Data, P. Genis, 
J. Norvainis, M. Chcpis, J. Me
skis, W. Puckorius ir J. Lab- 
zentis, manedžieris.

Ratelis labai norėtų imtis su 
kitais tymais Vytauto 'Parke, 
kuomet ten vyksta piknikai. 
Kurie interesuoja lės šiuoini da
lyku, prašom pašaukti Joną 
Labzcntį, Pullman 0840, arba 
Lachaviciaus koplyčią, Canal 
2515.

Pereito' sekmadienio rungty
nių eilė seka:

AB R H
LACHAWICZ 12

F. Pavilonis, p. 3 3 2
M. Volis, 2b 5 2 2
P. Volis, 1b 5 2 2
J. Petreikis, 3b 5 2 2
J. Pavilionis, ss 5 0 0
P. Genis, If-cf 5 0 2
J. Trikenskas, rf 2 0 0
J. Norvainis, rf 3 0 0
E. Klimas, c 4 1 2
W. Puckorius, scf 5 1 J
W. Latvenaš cf 2 11
J. Meškis, If . 2.0 0

TOTAL 46 12 14

TALE INN
AB R II

Godbout, If 5 0 0
Serczyk, 1b 5 2 1
Dean, scf 5 2 2
VZALLMAN, 3b 4 12
L. Pater, p 5 10
Boele, 2b 5 13
Snyder, ss 5 12
F. Pater, rf 1 0 0
Scnouten rf 3 11
N. Pater, cf 4 0 3
Heacock, c 4 0 2

VAKAR
CHICAGOJ

Chicagos teismuose buvo vi
sokių visokiausių divorso skun
dų, bet dar nebuvo tokio, ko
kį vakar teismui įteikė 28 me
tų moteriškė Virginia Cleary, 
iš Harvey, III. Ji gyvena ad
resu 15101 S. Halsted street.

Mrs. Cleary sako, kad ji iš
tekėjo kai buvo 16 metų am
žiaus. Per dvyliką metų gyve
no su Vyru John Cleary. Per 
12 metų ji laukė kūdikio — 
bet nesulaukė. Ji priėmė au
ginti du mažu kūdikiu, bet tai 
vis ne jos vaikai.

Matydama, kad su dabarti
niu vyru gyvendama, ji kūdi
kio nesusilauks, Mrs. Cleary 
reikalauja divorso, bet nori pa
likti motina, ir tam tikslui ieš
ko naujo, “tobulo vyro“.

Tokį vyrą moteriškei bandys 
surasti Dr. Orlando Scott, nuo 
333 S. Wells. “Tobulas vyras” 
jo manymu, yra tarp 28 ir 32 
metų amžiaus, stipraus kūno 
sudėjimo, mažai rūkantis ir ge
riantis, gerų tėvų, ir turi sver
ti tarp 160 ir 175 svarų.

Pereitą savaitę, staiga susir
go gerai žinomas buvęs Chica
gos Liet. Draugijos iždininkas 
Jonas Degutis. Balandžio 20 d. 
buvo padaryta skubi vidurių 
operacija. Dabar ligonis ran
dasi Lutheran Memorial Hos- 
pital, 1116 N. Kedzie Avė.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
DODGE CITY, KAS. — Kino artistai teatre. Gub. 

Ratner kalbasi su Ann Sherįdan (artiste). Sėdi p-ia Rat- 
ner ir kino artistas Errol Flynn.

Naujienų-Acmo Radlophoto
BERLYNAS. — Adolf Hitleris, Vokietijos diktatorius, konferuoja su Grigore 

Gafencu, Rumunijos užsienio reikalų ministru.

TOTAL 46 9 16
—5 portininkas

Scenos Mylėtojų 
Ratelis Pasirodė 
Pilnam Skaistume

Vaidino “Kuprotą Oželį” - 
Indiana Harbor, Ind.

Balandžio 23 d. Indiana Ilar- 
boro Liet. Moterų Klubas su
rengė šaunų parengimą su gra
žiu programų, kurį išpildė Ro- 
selando S. M. R., suvaidinda
mas vieno veiksmo komediją 
“Kuprotas Oželis”.

Vaidinimas publikai labai pa
tiko, nes rateliečiai jau seniai 
yra nusitarę savo vaidinimu 
publikos nesuvilti.

Taip ir šį kartą savo gražiu 
vaidinimu vienus prijuokino, 
kitus net pravirkdė, nes, mat, 
vaizdelis yra parašytas iš lietu
vių tikro gyvenimo ir vaizduo
ja kaip senas našlys nori gau
ti jauną, gražią mergelę. Čia ir 
susidaro tikras vaizdas.

Motina spiria savo dukterį 
tekėti už seno našlio, kuris 
yra gana turtingas; ‘duktė yra 
pamylėjus jauną bernelį,, tik 
vis jį erzina visai neišsiduoda- 
ma jį mylinti. Bet kai jau ga
lutinai motina prispiria tekėti 
už našlio, kurio šimtmetinės 
pypkės aromatas visados Ony
tės nosį suka į šalį, Onytė ne
betekus lygsvaros griaudžiai 
pravirksta: Dievuliau, ką aš pa
dariau?

Čia Jonelis pasinaudoja pro
ga pranešdamas, kad jis išva
žiuoja į Ameriką. Onytė dar la
biau susigraudena ir galiau pri
sipažįsta Jonelį mylinti ir su 
juo apsiveda.

Vaidylos buvo: B. Liudkevi- 
čia, J. Grukenas. J. Griškėnie- 
nė, S. Liudkevičienė ir A. An
drijauskas, kuris kiek suklupo 
dėl tos nelemtos kepurės.

♦ Stepukas.

• Chicagos universiteto stu
dentų sąjunga skelbia, kad jie 
sukėlė $7,000 studentams—po
litiniams pabėgėliams iš Vo
kietijos, Austrijos ir Čekoslo
vakijos. Už sukeltus pinigus 
septyni tokie studentai gaus 
mokslą ir užlaikymą Chicagos 
universitete.

0 0 0
• Tris dienas* atgal 24 me

lų Genevieve Reither ištekėjo 
’.iž 26 metų Frank ReilheL, nuo 
2618 Evergreen. Vakar ji mirė 
išgėrusi nuodų. Nusižudymo 
priežastis nežinoma.

0 0 O
• Nežinomas piktadaris' va

kar anksti per langą įsigavo 
i butą adresu 6030 Ingleside 
Avenue ir su plytgaliu skau
džiai sumušė galvą 23 metų 
merginai Vivian AValston. 'Pik
tadaris pabėgo mergaitei pra
dėjus šauktis pagalbos.

, 0 0 0

• Bevaži nedarna dviračiu, 5 
metų mergaitė Charmain Hoel- 
terhoff staiga sukrito ir pasi
mirė. Daktarai atrado, kad ji 
mirė širdies liga. Nelaimė įvy
ko mergytės molinai išvykus į 
brolio šerini uis.

Holterhoff šeimyna gyvena 
adresu 1730 Nelson Street.

0 0 0
O Vaikai ir anūkai seniai 

ragino 94 metų Mrs. Racbel 
Miller, nuo 3835 \Vest Van 
Buren Street, nusitraukti foto
grafiją- Vakar ji sutiko. Už
sivilko gražiausią suknelę ir 
šauniai pasipuošė, bet eidama 
iš namų į foto studiją, sukri
to tarpduryj ir pasimirė. Šir
dies liga.

O 0 O
• Prckuraturai vakar pasida
vė 26 metų Summit, Illinois, 
gyventoja Mrs. Josephine Ho- 
delka Nylen. Ji yra kaltinama 
išeikvojimu $11,748 iš Summit 
miestelio iždo.

000
• Naktį iš pirmadienio j an
tradieni nežinomas piktadaris 
nušovė 73 metų Dr. James 
McDonald Scott’ą, prie 1151 S. 
Western avenue, kur jisai gy
veno. Policija ieško vieno snjui- 
kininko, kurį nušautasis gydęs 
kiek laiko atgal. Spėjama, kad 
nužudymo motyvas buvęs ker
štas. Gydytasis smuikininkas 
buvęs sužeistas nelaimėj. Ji
sai gavo $500 atlyginimo iš 
kaltininko, o Dr. Scott buk pa
reikalavęs $350 už savo patar
navimą.

0 0 0
• Garaže, ties 4318 West 
Monroe street pasikorė Jeffery 
Donohue. Jisai buvo 61 metų 
amžiaus, ir neturėjo darbo.

AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖS

• Pavasario atostogoms pra- 
sidėjus viešose mokyklose pe
reitą šeštadienį, Chicagoj tuo
jau padidėjo skaičius automo
bilių nelaimių, kuriose figū
ruoja vaikai.

• Prie 93rd ir Drexel po 
automobilių palindo ir žuvo 4 
metų mergaitė Joan Dunn, nuo 
928 E. 93rd street.

• Prie Ridge ir Bryn Mawr 
avenue kitas automobilis suva
žinėjo ir sunkiai sužeidė 6 me
tų mergaitę Marlyn Fuller, nuo 
5611 Ridge avenue.

—o—
• 15 metų berniuko valdo

mas automobilis prie Central 
ir Grand avenue kritiškai su
žeidė 12 metų berniuką Nor- 
man Cooper, nuo 2458 Cly- 
bourn aventie. Automobilį val
dė Sheldon Cops, nuo 3355 
Wilson avenue.

4
l




