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Karui Kjlus Britanija Gelbės Lenkija
t

FRANCUZIJA TAIPGI GELBĖS LENKIJĄ
Beckas tikisi taikiai išrišti Danzigo 

klausimą

GENEROLAS RAŠTIKIS ATLANKYS 
VARŠUVĄ

LENKIJOS TREMTINIAI GRĮŽTA NAMO

LONDONAS, Anglija, geg. 
1. _  Britanijos užsienių reika
lų ministerijos atstovas pirma
dienį pareiškė, jogei Britanija 
kariaus, jeigu Lenkija nusitars 
kariauti dėl Danzigo. Francu- 
zija taipgi eis gelbėti lenkus.

Tačiau tas pats atstovas pa
sakė, kad Lenkija nenori ka
ro. Ji kariausianti tik nema
tydama kitokios išeities. Len
kijos užsienių reikalų ministe- 
ris Joseph Beck painformavo 
Francuziją ir Angliją, kad ji
sai esąs įsitikinęs, jogei Dan
zigo krizę galima išrišti tai
kiai.

Atstovų rūmuose premjeras 
Chamberlain pasakė, kad jis 
negali šiuo momentu padaryti 
pranešimo apie britų-rusų de
rybas. Bet ministerių kabineto 
posėdy užsienių reikalų sekre
torius Halifax pareiškęs, kad

Keletas skaitlinių 
apie New Yorko 

parodą
NEW YORK, N. Y., geg. 1. 

— štai keletas skaitlinių apie 
New Yorko pasaulinę parodą:

Pastatyti ji kaštavo $160,- 
000,000. Užima vietą — 1,- 
216V& akrų. Dalyvauja paro
doje 60 svetimų valdžių, 35 
valstijos, duotos 747 koncesi
jos, turi pavyzdžius 1,900 ro
dytojų (exhibitors).

Parodos personalas — 41,- 
750 asmenų. Parodos pastatų 
yra 20, kitų didesnių pasta
tų 32, parodos paviljonų 44, 
svetimšalių — 23, valstijų 17.

Į parodą įeiti yra 11 vartų. 
Per valandą įeiti gali 160,000 
asmenų.

Nebesitiki pakei
sti Darbo Santy

kių Aktą
WASHINGTON, D. C., geg. 

1. — Senatorius Burke yra 
vadas tų kongresmanų, kurie 
nori pakeisti Wagnerio Darbo 
Santykių Aktą. Tačiau ir jis 
pareiškė, kad mažai vilties tė
ra pakeisti Aktą dabartinėje 
kongreso sesijoje. Mat stiprios 
jėgos telkiamos pakeitimus ko
voti.

Kitas senatorius, Ellender, 
pareiškė: “Jeigu Wm. Green, 
A.D.Federacijos prezidentas, 
neįtikins kongresmanų, jogei 
reikia pakeitimų, tai aš abe
joju, ar bus dedamos rimtos 
pastangos Wagnerio Darbo 
Santykių Aktą pakeisti.“

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

Giedra; vėsu; lengvi ir vi
dutinio stiprumo šiaurės ir šiau
rės rytų vėjai; saulė teka 5:46 
v. r., leidžiasi 7:48 v. v.

j britų rusų pasitarimai mną pir
myn.

Kiti pranešimai sako, Brita
nija ir Francuzija norėtų, kad 
Vokietija ir Lenkija susitai
kytų. Tačiau nė britai, nė fran- 
cuzai nedaro spaudimo į len
kus. Nepakartoja spaudimo, ko
kį darė į Čeko-Slovakiją Miun
cheno sutarties laikais. Len
kams pripažįstama teisė savi
stoviai, savarankiai išspręsti, 
ar jie gali duoti Vokietijai 
koncesijų.

Kai dėl derybų britų-fran- 
cuzų-rusų sąjungai sudaryti, 
tai klausimai liečia ne tik pa
galbą Lenkijai ir Rumunijai 
prieš nacių ir fašistų agresiją, 
bet taipgi akciją, jeigu tota
litarines valstybės pultų Belgi
ją, Šveicariją, Holandiją, Lie
tuvą, Latviją, Estiją ir, mano
ma, Turkiją.

Surasta priemone 
vaisiams nuo ge
dimo apsaugoti

ITHACA, N. Y, geg. 1. — 
Obuoliai, sudėti į paprastus at
vėsintus sandėlius, išsilaiko ge
ri iki vasario mėnesio. Bart- 
let kriaušės išlaikomos papras
tuose sandėliuose geros daug 
maž šešias savaites. Tačiau da
bar Dr. R. M. Smock, Cornell 
universiteto profesorius, pra
neša, kad obuolius ir kriau
šes galima išlaikyti šviežius 
kur kas ilgiau, jeigu jie bus 
sudėti tokiuose sandėliuose, 
kur šviežias oras neįeina — 
jeigu sandėliai bus užantspau
duoti (sealed).

Lenkijos ambasado
rius Berlyne grįžta 

į Varšuvą
BERLYNAS, Vokietija, geg, 

1. — Lenkijos ambasadorius 
Berlyne, Joseph Lipski, pirma
dienį išvyko į Varšuvą. Jis pa
dės užsienių reikalų ministe- 
riui Beckui paruošti lenkų me
morandumą į Hitlerio pareiš
kimą, kad vokiečių-lenkų ne
puolimo sutartis panaikinama. 
Be to, jis padės Beckui paruor 
šti atsakymą į pereitą penkta
dienį pasakytą Hitlerio ka*bą. 
Beck atsakys Hitleriui penk
tadienį, geg. 5 d.

Uždraudė streikus 
Ispanijoj

BURGOS, Ispanija, geg. 1. 
— Ispanijos nacionalistinė val
džia išleido du nuostatus, ku
rie tiesiogiai liečia darbinin
kus. Vienas jų uždraudžia dar
bininkams streikuoti. Kitas 
įsteigia unijų tarybas. šitos 
tarybos kontroliuos paskiras 
pramones — taip darbininkus, 
kaip ir įmonių administrato
rius. Kilus nesusipratimams 
tarp darbininkų ir administra
cijos, valdžios organai likvi
duos nesusipratimus.

Kitaip sakant, visas darbo 
pajėgas kontroliuos valdžios 
organai.

? Naujioni)-Acme Telephoto
NEW YORK. — Prezidentas Ropse velias kalba pasaulinės parodos atida

rymo proga.

Lenkija gal reika
laus pilnos kontro

lės Danzige
VARŠUVA, Lenkija, geg. 1. 

— Oficialus valdžios organas, 
Gazeta Polska, pirmadienį sa
ko, kad Lenkijai gal būt teks 
reikalauti didesnės galios len
kų teisėms ir lenkų nuosavy
bei Danzige apsaugoti.

Esą, vokiečių politika ver
čia lenkus šitokių garantijų 
ieškoti.

Šiandien nominaliai aukš
čiausias autoritetas Danzige 
yra Tautų Sąjunga. Taigi Len
kija gal reikalaus, kad Tautų 
Sąjunga duotų jai daugiau ga
lios Danzige.

Vokiečiu laivyno ma
nevrai Klaipėdos pa

kraščiuose
LONDONAS, Anglija, geg. 

1. — Reuters (britų žinių 
agentūra) praneša iš Kauno, 
kad antradienį prasidės Vokie
tijos karo laivyno dalių manev
rai Klaipėdos pakraščiuose. Be 
to, vokiečių artilerija • darys 
pratimus. Tai bus išbandymas 
naujai pastatytų sustiprinimų 
Klaipėdai ginti nuo priešų ata
kų. Klaipėda yra naujai įgyta 
Hitlerio teritorija.

Kreisler priėmė 
Francuzijos 

pilietybę
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

1. — Garsusis smuikininkas 
Fritz Kreisler yra Vienoje gi
męs. Iki paskutiniųjų laikų jis 
buvo Austrijos pilietis. Hitle
riui įkorporavus Austriją į na
cių reichą, Kreisler priėmė 
Francuzijos pilietybę.

Gandhi šalininkai 
laimėjo rinkimus

BOMBAY, Indija, geg. 1. — 
Dr. Rajendra Prasad tapo iš
rinktas Visos Indijos Kongreso 
partijos prezidentu. Jis yra 
Mohandas Gandhi šalininkai. 
Ir bendrai Gandhi šalininkai 
laimėjo daugumą rinkimuose.

TRUMPOS ŽINIOS 
IŠ VISUR

Vengrija prisiėmusi
Vokietijos protek

toratą
O MASKVA, Sovietų Rusi- 

Ryšium su G e-ja, geg. 1. - 
gūžės Pirma Diena komunistų 
internacionalas išleido atsišau
kimą, kurs ragina Britanijos, 
Francuzijos ir Amerikos ko
munistus remti savo* šalių val
džias kovoje prieš agresorius.

Šimtai tankų, kulkosvydžių 
•vienetų, priešlėktuvinių patran
kų ir artilerijos dalių dalyva
vo parade, į kurį žiurėjo Sta
linas, Vorošilovas ir kiti sovie
tų vadai.

• VVASHINGTON, D. C., 
geg. 1. — VVilliam Green, Ame
rikos Darbo Federacijos prezi
dentas, liudydamas senato ko
mitetui, pirmadienį reikalavo 
atstatyti dabartinę Darbo San
tykių Tarybą, o jos vietoje pa
skirti naują. Pasak Greeno, 
Darbo Santykių Taryba pata
pusi priespaudos „įnagius. ..O 
priespauda tokia, kad Taryba 
rėmusi C.I.O. ir neigusi Ame
rikos Darbo Federaciją.

Green dar reikalavo pakeisti 
Darbo Aktą taip, kad Darbo 
Santykių Tarybos sprendimus 
lengviau galima butų apeliuoti 
teismuose. Kitas jo reikalavi
mas buvo leisti samdytojams 
paskelbti rinkimus, kad darbi
ninkai galėtų pasisakyti, kokiai 
unijai jie nori priklausyti.

• BERLYNAS, Vokietija, 
geg. 1. — Kalbėdamas gegužės 
1 dieną, Hitleris tarp ko kita 
pareiškė: “Aš myliu taiką. Tai 
įrodo aiškiai mano darbas.”

e LONDONAS, Anglija, geg. 
1. — Pirmadienį parlamentui 
tapo įteiktas bilius, kurs įga
lioja valdžią paskelbti kon- 
skripciją jaunų vyrų, sulauku
sių 20 metų, šešiems mėne
siams tarnybos kariuomenėje.

• KANSAS CITY, geg. 1. 
— Pirmadieni teisme Tom 
Pendergast, Kansas City demo
kratų politikierių bosas, kalti
namas tuo, kad sukęs taksus, 
neprisipažino esąs kaltas. Va
landą vėliau pasigesta Eduar
do L. Schneiderto, kurs buvo

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
1. —'Dienrašty “L’Oeuvre” 
Genevieve Tabouis praneša, 
kad sekmadienį Hitleris ir Vo
kietijos užsienių reikalų mi- 
nisteris von Ribbenlrop pada
vę Vengrijos premjerui grafui 
Teleki ir užsienių reikalų mi- 
nisteriui grafui Csaky italų- 
vokiečių planą pasirašyti. Ven
grai pasirašę jį. O planas įve
da Vokietijos protektoratą vi
soj Vengrijoj. Pagal šitą pla
ną Vengrijos armija ir polici
ja bus vokiečių komandoje.

Vokietijos vyriausybe šitą 
pranešimą paneigė.

artimas Pendergasto bendras. 
Manoma, kad Schneider nusi
žudęs.

O WASHINGTON, D. C., 
geg. 1. — Daniel Roper, buvęs 
prekybos departamento sekre
torius pirm Harry Hopkinso, 
tapo- paskirtas ambasadorium 
Kanadoje.

O TOKIO, Japonija, geg. 1.
— Stiprus žemės drebėjimas
— stipriausias 25 metų laike
— sudrebino Japoniją pirma
dienį. Stipriausias drebėjimas 
buvo jaučiamas šalies šiaurė
je. Tose vietose telegrafo, te
lefono ir geležinkelių susieki
mas nutrauktas. Tikrų žinių 
apie nuostolius iš karto negau
ta. Bet pranešama, kad dalis 
Oka pusiausalio ir kai kurios 
vietos Okita miesto apylinkėje 
nuskendo į jurą. Miestelis Fu- 
nakoshi užsidegė.

• • - - - • •• • 1 1 • •

• SPRINGFIELD, III., geg. 
1. — 1937 metais, gruodžio 18 
d., teismas paskyrė kalėjimo ir 
pinigines bausmes 34 angliaka
siams, kurie buvo kaltinami te
roro žygiais Illinois anglies ka
syklų srityse. Circuit teismas 
sumažino bausmes. Nuteistieji 
apeliavo j Vyriausią šalies teis
mą, tačiau šis teismas atsisa
kė peržiūrėti jų bylą. Reiškia, 
bausmės paliks, tik tur būt jos 
bus sumažintos.

VARŠUVA, Lenkija, geg. 1. 
— Lenkijos armijų vado Smi- 
gly-Rydz kviečiamas, gegužės 
mėnesį atvyks į Varšuvą Lie
tuvos armijos 'vadas, genero
las Raštikis.

Lenkijon sugrįžo iš trėmimo 
Wojciech Korfanty, buvęs pra
eity Pilsudskio priešas. Kor
fanty yra Lenkijos krikščionių 
demokratų vadas.

Nominaliai valdžia jį areš
tavo. Bet tikimasi, kad už die- 
nos-kitos Korfanty busiąs pa
leistas, kaip buvo paleisti ki
ti Lenkijos politiniai tremti
niai ir pabėgėliai. Hitlerio pa
vojus sumažino Lenkijos poli

Atstatydins 2,300 
Jungt. Valstijų 

karininkų
WASHINGTON, D. C., geg. 

1. — Karo departamento sekre
torius Woodring įteikė kongre
sui hilių, kurs reikalauja at
statydinti per ateinančius sep
tynerius metus 2,300 Jungt. 
Valstijų armijos aukšto rango 
pasenusių ir nesveikuojančių 
karininkų. Į jų vietas norima 
įleisti jaunesnius karininkus.

$1.804,458,552 Jungt.
Valstijų apsaugai
WASHINGTON, D. C., geg. 

1. — Apskaičiuojama, kad fis- 
kaliais metais, kurie prasidės 
liepos mėnesio 1 dieną, Jungt. 
Valstijos viso išleis krašto ap
saugos reikalams $1,804,458,- 
552. Tai didžiausias karo rei
kalams biudžetas Jungt. Vai 
stijų istorijoje taikos metais. 
Tačiau jis toli nesiekia Brita
nijos biudžeto tokiems pat rei
kalams. Nes Anglijos biudže
tas karo reikalams tais metais 
sieks $3,000,000,000.

31,665 japonai 
užmušti

CHUNGKING, Kinija, geg. 
1. — Kinų pranešimai sako, 
kad „nuo balandžio mėnesio pra
džios japonai padarė 504 iš
bandymus kinų atsparumo. Ši
tose atakose 31,504 japonai bu
vo užmušti ir 513 jų paimta 
nelaisvėn. Kautynės ėjo 12 ko- 
je Kinijos provincijų. Japonai 
neteko 96 šarvuotų sunkveži
mių, trijų karo laivų ir 21 pa
trankos.

Apvaikščiojo Gegu
žės Pirmą sekma

dienį
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

1. — Paryžiaus darbininkai ap
vaikščiojo Gegužės Pirmą sek
madienį, nors šventė pripuola 
pirmadienį. Suruošta paradai 
ir mitingai. Praeity Paryžiaus 
darbininkai, Gegužės šventės 
proga, tą dieną nedirbdavo. Šį
met betgi, Generalinės Konfe
deracijos įsakymu, šventės ap- 
vaikščiojimas perkeltas iš pir
madienio j sekmadienį. 

tinių grupių kovą ir Šiandie, 
stebėtojų pranešimais, Lenkija 
esanti vieningesnė ne bet ka
da praeity ji yra buvusi.

Varšuvos socialistai ir dar
bo unijos norėjo surengti ge
gužės pirmą dieną paradą. 
Premjeras paaiškino, kad jis 
nesąs priešingas paradui, bet 
laikai reikalaują ypatingo ra
mumo. Taigi paroduoti nega
lima, nors jis tikisi, kad kitų 
metų gegužės pirmą dieną so
cialistai galėsią ruošti para
dą.

Amunicijos įmonėse darbi
ninkai dirbo Pirmą Gegužės. 
Kai kuriose kitose įmonėse 
darbininkai tą dieną šventė.

Iš Lietuvos
Valstybės skolos siekia 

132,6 mik lt.
KAUNAS. — Suvestais duo

menimis V. iždo skolos šių me
tų pradžioje siekė 132,6 mil. 
litų prieš 118,6 mil. litų pra
ėjusių metų pradžioje. Užsie
niui V. iždas yra skolingas 80, 
070,600 Lt, o vidaus skolos sie
kia 52,485,700 Lt. Ir užsienio 
ir vidaus V. iždo skolos, lygi
nant su praėjusių metų pra
džios tomis pat skolomis, yra 
padidėjusios.

V. iždas daugiausia skolin
gas JAV — 45,765,300 Lt, 
Degtukų monop. paskola —• 
25,396,800 Lt, Liet, laisvės pa
skola — 3,036,900 Lt, D. Bri
tanijos iždui — 1,127,900 Lt, 
Klaipėdos kr. valdymo — 962,- 
100 Lt ir kitos skolos — 3,-
781.600 Lt. Procentų už V. iž
do skolas 1938 m. išmokėta
3.193.600 Lt.

Didelis susijaudinimas 
dėl Klaipėdos

RADVILIŠKIS-— Kaip ra- 
dijo ir spauda pranešė, kad 
Klaipėdos kraštas prijungia
mas prie Vokietijos, tai rad
viliškiečių ši žinia buvo sutik
ta lyg perkūnas iš giedraus 
dangaus. Miesto gatvėse sto
viniavo būriai nusiminusių 
žmonių su laikraščiais ranko
se. Laisvę iškovoję ir ją ap- 
laistę savo krauju nė vienas 
nenori vėl Vergauti.

PAVASARIO
ŠTAI DABAR LAIKAS:

• PIRKTI, parduoti, mai
nyti nuosavybes, biznius, 
automobilius ir 1.1

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

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kiir 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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Iš Pietų Amerikos
B. K. Algimantas

ARGENTINOS LIETUVI AI SUSIKALBA
LIETUVIŠKAI

(Specialaus “Naujienų” korespondento Argentinoje)

Vasario šešioliktoji Buenos ras (kuris kada tai kratėsi viso 
Aires mieste tapo paminėta vi- kas lietuviška) išpildė Lietuvos 

himną ir kitas giesmes bei dai
nas, vadovaujant ex-clevelan- 
diečiui Juozui Želioniui. (Jis 
veda ir A. L. Balso chorą).

Apie Vasario šešioliktąją “A. 
L. Balse” 
sakoma:

Iki šiol, 
šioliktąją, 
tautą jungiantis sukis buvo — 
musų istorinės sostinės 
niaus vadavimo reikalas iš 
kų imperialistų okupacijos. Vil
niaus opą jautė visa tauta. Tą 
opą tauta jaučia ir dabar. Jau
čia ją Lietuvos gyventojai, jau
čia ją 
biausia 
jungą 
dzūkai.

Bet vienos partijos valdomos 
Lietuvos vyriausybe šiemet su-

sos kolonijos vieningai. (Tik 
kun. Janilionio “sukurti” kle
rikalai minėjo atskirai). Bend
ras minėjimas įvyko Jose Verdi 
teatre, dalyvaujant pusantro 
tūkstančio lietuvių. Rengė Ar
gentinos Lietuvių Organizacijų 
ir Spaudos Taryba, kurią su-

f
F $

Ar esi varginamas 
vidurių užkiefiejimo?

PASIGELBEK ŠIUO PAPRASTU, 
BET MALONIU BUDU!

16—2—39 editoriale

minint Vasario še- 
kiekvieną metą visą

fACME-NAUJIENŲ Koloj

TERRE HAUTE, IND. — 
Dolores Miller, kuri liko iš
rinkta Kentucky Derby ka
ralaite. Ji yra Indiana uni
versiteto studentė.

Ex-Lax yra malonaus skonio, gerai 
veikiantis, modernus liuosuotojas.
Ex-Lax turi gardaus šokolado sko
nį. Jis yra visiškas ir patikimas, 
betgi Švelnus veikime. Suteikia ge
ras pasekmes be apsunkinimo ar 
nemalonumo.,
Ex-Lax yra Amerikoje labiausiai 
parduodamas liuosuotojas—jis yra 
lygiai geras vaikams kaip ir suau
gusiems. 10c. ir 25c. dėžutės yra 
pas jūsų vaistininką!

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JJ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax i 
ĮsirtSmCkit raidos “E-X-L-A-X” ant 
dėžutes ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Lax!

v v t • a Šiuose, žymiai pagerina dirvą
IŠ 1-zlCtULVOS (džiovai.

Šiemet gimnazijos vadovybė 
dėjo pastangas neturtingųjų 
buviui pagerinti. Norėjo gim
nazijos patalpose įrengti skai
tyklą — biblioteką, kur geres
nėse sąlygose galėtų ruošti pa
mokas ir naudotis mokslo prie
monėmis. Dėl patalpų ankštu
mo ši gera mintis liko neįgy
vendinta.

Įtartini padegimai Suv, 
Kalvarijos apylinkėje

SUV. KALVARIJA. — Pa
skutiniuoju metu Suv. Kalva* 
rijoj įvyko eilė gaisrų, kurių! 
priežasčių nesiseka išaiškinti. 
Iš pradžios sudegė keli žydų 
tautybės ūkininkų trobesiai, 
tai pasklido kalbos, kad antį- 
semitų darbas. Praėjo dar kiek 
laiko ir pradėjo degti nežydų 
ūkininkų trobesiai. Visi gais
rai kyla vidurnaktį ir praside
da vienodu budu.

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

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

Namų Tel.: Prospect 1931
Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko

AKIĮ SPECIALISTAI pfVnžgžE
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111 -

sas”, “Išvien”, “Momentas”, Su
sivienijimas Lietuvių Argenti
noje, Liaudies Teatras, Ekono
minė Draugija, Pasiuntinybė, 
Lietuvos Žydų Draugija, Lietu
vių Sporto Klubas, etc. Visi Ta
rybos nariai tarė po žodį. Pir
mininkavo pirmasis Pasiunti
nybės sekretorius ALOS Tary
bos pirm. Bronius Blaveščiu- 
nas. Sveikinimo žodį tarė mi- 
nisteris Jonas Aukštuolis. SLA 
artistai, Kaziui Veličkai reži
suojant, suvaidino “Spalių De
vintoji”, o Liaudies Teatro cho-

Vil- 
len-

Lietuvos išeiviai, o la
ją jaučia okupantų 

kenčianti musų broliai

Aušros
už

PIRKIT NAUJĄ
Chrysler arba Plymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

ir likvidavo kovą už 
Vartus, už Gedimino Pilį, 
Lietuvių Mokslo Draugijos tur
tą ir už lietuviškus Trakų pi
lies griuvėsius. Minint šią Va
sario šešioliktą dėl to dar di
desnis beviltiškumas slegia 
okupacijoje pasilikusius musų 
brolius vilniečius, persekioja
mus ir drakoniškomis priemo
nėmis nutautinamus.

O tokios liūdnos padėties 
akyvaizdoje musų tauta atsidū
rė dėl to, kad prieš 12 melų 
voldemarininkiški nakties “did
vyriai” sutrempė Lietuvos 
žmonių valią ir išniekino Lie
tuvos Nepriklausomybės Pra- 
rtašo Dr. Jono Basanavičiaus ir 
kitų Lietuvos Laisvės kovotojų

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

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

Perkant toną ar daugiau **

Nepriklausomybės Deklaracij o- 
je Vilniuje Vasario 16, 1918 
metų paskelbtą obalsį: Lietuva 
bus laisva, nepriklausoma, de
mokratinė respublika!

Sutrempus tą kilniausią obal
sį, kuris sucementavo visą tau
tą didingai tautos laisvės ko
vai, palaipsniui daeita iki to, 
kad Lietuvos policijai įsakoma 
likviduoti Vilniui Vaduoti Są
jungos skyrius, konfiskuoti jų 
turtą. Taigi šiemet minime to
kią Vasario šešioliktą, kada 
Vilniaus vadavimo darbas Lie
tuvoje skaitomas nelegaliu dar
bu. Mieli skaitytojai sutiks, kad 
lai yra liūdna Vasario šešiolik
toji.

Pranešimuose iš Kauno aiš
kinama, kad užsienių lietu
viams nedraudžiama Vilniaus 
vadavimo darbas dirbti; jiems 
net patariama steigti juo dau
giau VVS skyrių. Kuomet pa
tarimai duodami ne darbo pa
vyzdžiais, bet tik žodžiais, —■ 
skauda užsienių lietuviams. 
Vienok musų meilūs savo bro
liams niekas neišplėš.

Mes išeiviai, dažnai kfU&iiečių 
spaudos pabarąmr dėl vieningo 
darbo stokos. Bet barejai taip* 
gi nerodo pavyzdžių: šias liūd
nas Vasario šešioliktos sukak
tuves Argentinos lietuviai mini 
bendromis jėgomis, susibūrę į 
Argentinos Lietuvių Organiza
cijų' ir Spaudos Tarybą, o išei
vius kritikuojančių organų Įsi
dėjai nepraktikuoja tautos vie
ningumo, nes Vilniaus, Klaipė
dos ir visos Lietuvos pavojaus 
metu nedasileidžia koalicijos.

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

Tyrinėjant atrodo, kad 
degimai neturi nei tikslo, 
priežasties, todėl spėjama, 
yra kokio nors psichopato 
bas.

pa- 
nei 
kad 
dar-

Policija labai stengiasi fą 
paslaptingą padegėją išaiškin
ti.

JUOKAI
Praktiškas žmogus.

Moksleiviją žudo 
džiova

poną“Ar tu girdėjai apie 
Buknamį? Jis pasakė savo žmo
nai: jeigu ji išeisianti į klubą 
ir ten išbusianti visą 
jis atsisuksiąs gasą.”

“Ar ji ėjo?”
“Taip.”
“Dėl Dievo! Ar jis 

gasą ?”
i

“Taip, tikrai. Jis 
gasą: išsikepė porą 
ir išsivirė kavos.”

.i

i

dieną,

atsisuko

atsisuko 
kiaušinių

Taupyk
saugioje įstaigoje

MOKAME

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING

Mf MOC « 1

s

• Užtikrink savo inde
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00
insURedk • J

LOAN & SAVINOS ASS’N
(NAUJIENŲ SPULKA)

1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Jubilijantai
Gerbiamas “A. Liet. Balso” 

draugas Juozas Gavenavičius šį 
mėnesį švenčia vedybinio gyve
nimo sidabrinį jubiliejų. Šis žy
mus Rokiškio padangės išeivis 
jau daugiau kaip prieš 30 me
tų paliko gimtuosius Neverius, 
Panemunėlio valsčiuje ir atvy
ko Argentinon laimės ieškoti. 
Daug vargo turėjo, kol vien sa
vo darbu ir pastangomis prasi
mušė gyvenimo pryšakin. Ir 
štai vasario 21, 1913 m. Argen
tinoje apsivedė su Uršule Min- 
kevičiute, paeinančia iš Kupiš
kio valsčiaus ir tuoj įsisteigia 
žemės ūkio mašinų dirbtuvę, 
kuri šiandien išaugo į didoką 
fabriką. Gavenaičiai gyvena sa
vo nuosavybėje, Gilbert, Entre 
Rios provincijoje, kur šių kar
navalų metu bus iškilmingai 
minimas sidabrinis vedybinio 
gyvenimo jubiliejus, o taipgi 
malonaus šeimininko pirmojo 
pusšimčio amžiaus sukaktis, 
kadangi jis yra gimęs 1888 me
tais.

Gavenaičiai yra charakterin
ga prieškarinės Argentinos lie
tuvių kolonijos šeima. Jos jubi
liejus turėtų paskatinti ir kitas 
prieškarinės ateivijos Argenti
nos lietuvių šeimynas pasirodys 
ti musų visuomenei.

Pastebėtina, kad gerb. Gave
naičiai augina tris gražias Ar
gentinoje gimusias dukteris: 
Elenutę, Onytę ir Rožytę, ku
rios įgijo pavyzdingo išsilavi
nimo ir mokslo.

(Bus daugiau)

ALYTUS. — Į Alytaus ši- 
lūs atvažiuoja daug vasaroto
jų taisyti sveikatos, gydytis 
džiovos. Atrodo, kad patys aly- 
tiečiai turėtų būti sveiki. Ta
čiau gimnazijoje kasmet atsi
randa tam tikras skaičius džio
vininkų moksleivių. Kovoti yra 
gana sunku, nes gimnazijos 
patalpos ir higienos ir darbo 
atžvilgiu yra visai netinkamos. 
Be to, daugelis moksleivių yra 
mažaturčiai ir, apsigyvendami 
pigesniuose, prastesniuose bu-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENA m naktį

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

TUefoaM LAFAYETTE 0721

r-l » 4 koplyčios visose pjyjKeii Chicagos dalyse

Klausykite subni Lietuvių ratilo programų Šeštadienio vakarą tai

P. fiALTIMIERAS.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris I 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso- 
thos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

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

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų .

Draugijos Nariai
Ofiso Tel Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107.

____ KitiLietuviaiDaktarai____

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. Ollice Wentworth 6336 
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
Telefonas Fairfax 4024. -

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Laidotuvių Direktoriai

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSI

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

NARIAI 
Chicagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

•p.

r, K
• A

6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Court

P. J. RIDIKAS
3354 S o. Halsted Street

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908"

ĄNTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

YARDS 1419

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

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
'SKYRIUS: 42-44 East 108th Street , Tel. Pullman 1274

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel.BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2886.

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

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

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

K. P. GUGIS
ADVOKATAS i

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DENTISTAS

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

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

TeL Lafayette 3650

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230.

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

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.
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Winnipeg, Man.
Padidėjo naujieniečiij 

šeima
šiuo kartu drg. Jonas Marti- 

nonis man padėjo palipti aukš
tyn “Naujienų” kopėčiomis vie
nu laiptu, atsinaujindamas 
“Naujienas” metams.

Taigi, lengvai atsidusdamas, 
be jokios baimės ir lipu tomis 
kopėčiomis savo idėjos draugų 
palaikomas. Winnipegiečiai lie
tuviai, mano idėjos draugai, 
drąsindami man sako, kad žūt
būt jie pasistengs mane “apka- 
runavoti” nors pirmo laipsnio 
“karūna”. Smagu klausytis to
kių draugų pažadų.

Apie J. Martinonį kalbant ga
lima pasakyti, kad jis iš jaunų 
dienų, dar Lietuvoje gyvenda
mas, buvo pažangus. Gyvenda
mas Ukmergės apskrityje vie
name jo valsčiuje buvo išrink
tas viršaičiu. Be viršaičio pa
reigų kartu ėjo ir žemės refor
mos komisijos pirmininko pa
reigas. Organizavo Kultūros 
būrelius ir yra dalyvavęs stei
gime smulkaus kredito banke
lio. Laike balsavimų į tretįjį 
seimų 1926 metais agitavo už 
Socialdemokratų ir Valstiečių 
Liaudininkų partijų sąrašus. 
Užtai vietos kunigas su davat
komis Martinonį keikdavo, ir 
keikdavo tiek daug, kad pasta
rasis neiškentęs tų keiksmų tą 
dūšių ganytoją buvo priverstas 
net teisman patraukti. Po 
gruodžio 17 d. perversmo 1926 
m. kitų metų gegužes mėn. 
Smetonos žvalgyba veikiausia 
to paties kunigo “painformuo
ta” suareštuoja J. Martinonį už 
pernykščias agitacijas prieš 
Smetoną ir krikdemus ir iš
tremia j Žemaitiją. Grįžęs iš 
ištrėmimo greit po to įvykus 
Tauragėje sukilimui J. Marli- 
nonis ir vėl buvo areštuotas ir 
išsiųstas į Varnių koncentraci
jos stovyklą (Varniuose tada 
buvo įsteigtas kalėjimas, ku
riame laikydavo Smetona poli
tinius savo priešus be jokio 
teismo sprendimo). Visam ka
ro stoviui, kur buvo skaudžiai 
kankinamas ir šiaip daug viso
kio vargo turėjo panešti, 1928 
m. buvo paleistas iš Varnių 
koncentracijos stovyklos su są
lyga išvažiuoti į užsienį. Kaip 
daugelis kitų, J. Martinonis

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

1929 m. atvyksta į šią “laimės” 
šalį — Kanadą. Kanadoje daug 
apvažinėjęs. Dirbęs prie viso
kių darbų, daugiausia fanuo
se ir miškuose. Čia vėl J. Mar
tinonis savo pažanga pasirodė, 
organizuodamas darbininkus 
streikams ir pats streikuodamas 
prieš hesotiškus kapitalo bo
sus. Seven Sisters už dalyvavi
mą streike buvo areštuotas ir 
apdaužytas. Streiko kovos me
tu su skebais buvo patekęs į 
C. R. M. policijos nagus ir pri
statytas į VVinnipegą. Po pasi
teisinimo aukštesniems valdi
ninkams buvo paleistas. Bū
damas darbininkiškos idėjos 
karys, nieko neatbodamas vis
ką kantriai sutinka. Tarp Win- 
nipego lietuvių darbininkų or
ganizacijų dažnu pasidarbavi
mu pasirodo. J. M. laisvamany- 
bę labai myli. 1934 m. Am. lie
tuvių laikraščiuose rase laisva- 
manybę aiškindamas. Surin- 
kęs šiek tiek aukų pasiuntė Dr. 
Graičunui persiuntimui Lietu
von Kupiškio laisvamaniams. 
Kiek laiko atgal Winnipege su
organizavo “lietuvių bendrą 
frontą” Lietuvos liaudžiai gin
ti, kuris ir po šiai dienai gra
žiai veikia. Tame “bendrame 
fronte” J. M. yra atsižymėjęs 
priešfašistinių rezoliucijų rašy
mu. Organizuojant antrąjį 
transatlantinį Felikso Vaitkaus 
skridimą į Lietuvą, J. Martino- 
nis jį rėmė moraliai ir mate
rialiai rinkdamas aukas. Daž
nai parašo į Amerikos lietuvių 
laikraščius “Keleivį” ir “Nau
jienas”, nepamiršta ir “Liau
dies Balso”. Jo raštai yra griež
to pobūdžio, pliekią kailį viso
kiems fašistiniams it komunis
tiniams diktatoriams. Užtai 
juodašimtiški atžagareiviai — 
fašistai ir “neklaidingi” komu
nistai J. Martinonį bara ir kei
kia, o pažangieji giria. Iki šio 
laiko J. Martinonis buvo šali
ninkas komunistų—socialistų 
bendradarbiavimo, tačiau jam 
teko nusivilti dėl visiems jau 
žinomų priežasčių, kad dar 
šiandien su jais toks bendra
darbiavimas nėra galimas ir 
jis pasako kodėl “Naujienose” 
balandžio 19 d. “Mano pareiš
kimas”.

Iš čia, kas trumpai pasakyta, 
linksma džiaugtis J. Martino- 
nio darbais praeityje, bet dar 
džiugiau, kad J. M. įstojo ofi
cialiai į “Naujienų” šeimą ir 
pasižadėjo dar daugiau dar
buotis socialistinės apšvietos ir 
kultūros platinime. Geros sėk
mės. —J. N.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

U— ----------- ----------

-r-------- ,

flą Žmonės Mano į

ALTORIŲ PUOŠIMAS IR ŽMONIŲ LABAS
Viename Lietuvos Romos 

katalikų laikraštyje radau ši
tokį tvirtinimą: “Kas gailisi 
papuošalų altoriui, tas nema
žiau gailisi lito vargšui. Mat, 
liuturginis grožis yra žiedas, 
kuris minta tais pačiais syvais, 
ką ir gailesįiųgumo darbai— 
gyvąja religijos dvasia. Kur 
ji klesti, ten užtenka Kristaus 
altoriams papuošti ir varg
šams sušelpti.”

Perskaitęs šią citatą, aš ne
siskubinau į kleboniją su au
ka altoriams papuošti. Ne. Aš 
pradėjau svarstyti, ar tas yra 
tiesa, kas paduotoje citatoje 
tvirtinama. Pradėjau galvoti, 
kaip altorių ir apskritai baž

nyčių puošnumas, apeigų gro
žis rišasi su žmonių gerove?

Kad prieiti prie teisingų iš
vadų, tai reikia pažiūrėti į gy
venimą, į gyvus faktus.

Mes visi esame gerai apsi- 
pažinę su Romos katalikų ba
žnyčių puošnumu ir bažnyti
nių apeigų gražumu. Daugelis 
iš mus yra buvę ir pravoslavų 
cerkvėse ir soboruose. Dauge
lis iš musų yra matę pravos-

Buvo laikai, kada visoje va
karų Europoje ir Meksikoje 
spindėjo ir klestėjo puošnios 
katedros, bažnyčios ir vienuo
lynai: kada ten žibėjo ir ža
vėjo liturginis grožis. O kaip 
tas viskas ten atsiliepė į žmo
nių gerovę? Apie tai liudija 
reformacija, prancūzų revo
liucija, tragedija Meksikoje ir 
Ispanijoje.

Tai, mat, ką rodo tautų pra
eitis ir dabartis apie liturginio 
grožio vaisius.

Čia butų jau galima straip
snį baigti, bet dar turėkime 
truputį kantrybės ir pažvelg- 
kime į vieną pravoslavų litur
gijos ir Romos katalikų baž
nyčios mišių dalį. Pravoslavai 
ir katalikai pamaldų melu y- 
patingu budu pagerbia šv. Ra
štą.

Laike pravoslavų “moleb- 
nio” evangelijų knyga, šviesų 
apsupta, iškilmingai nešama 
prieš tikinčiuosius. Dijakonas 
laiko iškėlęs šventraštį, kuris 
vaizduoja Dievo įkūnytą iš

minti, ir sako: “Išmintis! Sto
kite.”

Romos katalikai neužsilei- 
džia pravoslavams šv. rašto 
pagerbime. Laikant iškilmin
gas mišias, evangelijos giedo
jimo metu iš abiejų mišolo šo
nų stovi ministranta su degan
čiomis žvakėmis. Tas žmonėms 
turi priminti, kad nTft^ų protas 
iš evangelijos turi tikrąją švie
są.

Kas gali papeikti šitokį ev
angelijų pagerbimą ir jų iš
aukštinimą? Bet ar lokis evan
gelijų pagerbimas ir išaukšti
nimas paakstina tų evangeli
jų gerbėjus ir aukštintoj us rii; 
pestingiau vykinti tą, kas ev- 
angelijose parašyta? Jau ma
tėme, kad faktų faktai liudi
ja, jog visai ne. Kaip caras su 
savo didikais evangelijas pa
gerbęs šventykloje, mindžiojo 
jas praktiškame gyvenime, tai 
taip popiežius su savo kardi
nolais, vyskupais, ciesoriais, 
didikais ir kunigais, pagerbę 
'vangeli jas bažnyčioje, min
džiojo jas per šimtmečius pra
ktiškame gyvenime. Romos ka
talikų bažnyčia taip elgėsi pra
eityje, taip elgiasi ir dabar.

Pabandyk pas,bet kurį Ro
mos katalikų bažnyčios klebo
ną užsipirkti iškilmingas mi
šias su asista, kad laike, evan
gelijos giedojimo iš abiejų mi

šolo pusių stovėtų ministran- 
tai su degančiomis žvakėmis 
šventraščio pagerbimui. Vidu
tiniška tokių mišių kaina bus 
$100.

Tai ve kieno naudai eina li
turginis grožis.

Protestantai nepuošia savo 
šventyklų taip, kaip pravosla
vai arba Romos katalikai; ne
turi tokių žavinčių ceremonijų 
ir apeigų; nepagerbia taip iš
kilmingai šventraščio. Užtai 
pas juos praktiškame gyveni
me kitaip einasi. Užtenka pa
žvelgti į grynai protestantiš
kas tautas: Švediją, Norvegiją, 
Daniją ir Suomiją. Ten be puo
šnių bažnyčių, be liturginio 
grožio, kur kas geriau aprū
pinti vargšai ir apsaugoti dar
bininkų reikalai negu tuose 
kraštuose, kur žiba liturginis 
grožis.

—Tie.so Ieškotojas

PILNAS PASIRINKIMAS
Plumbingo ir šildymo Reikme
nų—Naujų ir Senų. Parduodam 
tiesiai jums su dideliu sutau- 
Dymu pinigų. Nieko Nereikia 
Įmokėti—3 Metai Išmokėti pa
gal F. H. A. planą.
APSKAITLIAVIMAS DYKAI 

MALISOFF 
PLUMBING AND 

HEATING SUPPLY
COMPANY, Ine.

5201-9 SO. STATE STREET 
Phone Kenwood 5109

EGG ________________ $6.00 '
NUT _____ __________  $6.00NUT .......................  $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

Turtas—virš 
S3,100.000.0Q

Rezervas 
—virs 
225,000.00

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

Išmok ėjom yg zy-/
už padėtus Zl

pinigus 41 /U

ypa- 
iki

1-mų

lavų “molebnius”, “panihidas” 
ir kitokias iškilmingas cere
monijas. Toliau, daugelis iš 
mus yra buvę įvairiose protes
tantų bažnyčiose ir matę jų 
pamaldas. Kas tik yra matęs 
šių trijų krikščioniškų tikybų 
pamaldas, tai kiekvienas pri
pažins, kad Romos katalikai 
ir pravoslavai liuturginiame 
grožyje kur kas aukščiau sto
vi už protestantus. Ir nekrikš
čionis, net netikintieji, susiža
vi Romos katalikų bažnytiniu 
menu ir ceremonijų grožiu. 
Pavyzdžiui žydiškos kilmės a- 
narebistė Emma Goldman sa
vo veikale “Living My Life” 
rašo, kaip ji, būdama New 
Yorko kalėjime, pamėgo ka
lėjimo koplyčią, draugavo su 
kalėjimo kapelionu ir noriai 
padėdavo puošti altorių.

Romos katalikų bažnyčios 
teologai taip aukštai stato pra
voslavų liturgišką grožį, kad 
dėl susijungimo su Roma nie
ko nereikalauja keisti jų li
turgijoje.

Taigi visi be išimties pripa7 
žinkime Romos katalikų ir 
pravoslavų liturginį grožį. Po 
to galėsime eiti prie klausimo, 
kaip tas liturginis grožis riŠa- 
si su žmonių gerove. Ar yra 
gyvenime taip, kad kur tik ba
žnyčios gražesnės ir altoriai 
puošnesni, lai ten ir žmonių 
gerovė aukščiau stovi.

Niekas nepasakys, kad Rusi
joje prie caro cerkvės, sobo
rai, časovnės ir vienuolynai 
nebuvo puošnus kaip iš vi
daus, taip ir iš lauko. Niekas 
nepasakys, kad Rusijoje prie 
caro ko nors gailėtasi, kad vi
sos religinės ceremonijos kuo 
iškilmingiausiai butų atlieka
mos. O uoliausi tų ceremonijų 
lankytojai juk būdavo pats ca
ras, jo aukštieji valdininkai ir 
visokie didikai.

Jei viršuje paduotoje citato
je tvirtinimas yra teisingas, 
jei liturginis grožis iš tikrųjų 
gaivina gailestingumo ir tei
singumo jausmus, tai cariškos 
Rusijos gyvenimas turėjo eiti 
vargšų ir darbininkų būvio 
gerinimo keliu. O ar ėjo taip? 
Visai ne. Ėjo visai atbulai. Ca
ras su savo didikais ir vienuo
lynais užgrobė krašto žemes 
ir kitokius turtus, o bežemiai 
ir darbininkai žinojo tik var
gą vargti ir nepakeliamą jun
gą nešti. Visi žinome, prie ko
kios katastrofos šitokis gyve
nimas Rusiją privedė.

Tai vienas gyvenimo faktas, 
rodantis, ką iš tikrųjų gaivi
na liturginis grožis.

O ką davė tautoms didelis 
Romos katalikų bažnyčios li
turginis grožis?

PEOPLES FURNITURE MFC. CO
4179-83 ARCHER AVENUE

1939 pavasario mados, Kid- 
ney Style Parlor Setas, re
guliariai vertas $119.00, Iš
pardavimo kaina 50

šis vienas iš puikiausių Break- 
fast setų vertas $35.00, parsiduo- 
da ik už..........*18.95

Gražiausi 1939 m. pavasario 
mados miegamo kambario 
setai verti $85.00, parsiduoda 

po............ *44.50

Skelbia 24-rių Metų Sukaktuvių

IŠPARDAVIMĄ
Čia Siūlomi Kainų Mažumai Nustebina Kiekvienų Pirkėją 

KELETAS PAVYZDŽIŲ

$5 00 vert. 9x12 naujos mados
klijonkės po ............................ $2.95

$15.00 vertės garantuoti matracai
po .... .........   $6.95

$8.00 vertės garantuoti coil lovom
springsai po ................................ $3.49

1939 metų mados midget radios
po $6.95

$60.00 vertės labai gražus parlor 
setai ...............  $29.50

$5.00 vertės plieninės naujos mados
lovos ........................................... $2.95

$6.00—45-kių svarų vatiniai
matracai -....... .. ........................ $3%49

$20.00 vertės tvirtai padaryti 5-kių
dalių breakfast setai po $9.95

Šis pilnas lovos įrengimas, gra
ži lova, Springsinis matracas, ga
rantuoti coil lovai springai, vis
kas verta $30.00. Par- $ 17-95 
siduoda uz .............. B ■

Naujausis chromium 5-kių dalių 
breakfast setas, vertas $45.00, 
per šį Išpardavimą kaina suma
žinta tik ................. $24 95

Duodam Paskolas ant 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės 
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

Galima

JUSTIN MACKIEWICH 
President 

HELEN KUCHINSKAS, Sec.

v.

I

Sophie
Barčus

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

r
.V
(r.

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

Šis 
tas 
už

gražus 
vertas

2-jų dalių parlor se- 
$65.00, parsiduoda

$32.50
Viruvei gesinis pečius — 
vertas $95.00, parsiduoda 
“k už ....*54.50

kubiš-1939 metų mados 6 
kų pėdų General < Motors 
Frigidaire arba Westing- 
house refrigeratoriai, verti 
$200.00, po $ 147.50

Augštos rųšies 
Couches, verti 
$30.00, po .......

dubeltavi Studio
*17.95

LENGVUS 
IŠMOKĖJI

MAI 
PRITAIKO

MI

T

Didi Nuolaida 
už Senus 

Daiktus Mai
nant ant 

Naujų 4179-83 ARCHER AVENUE
Kampas Richmond Gatvės

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500.

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

$8.00
4.00

- 2.00
.- 1.50
- .75

3c 
18c 
75c
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jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St, 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kalnas
Chicagoje—paštu:

Metams--------------------
Pusei metų--------------
Trims mėnesiams -------
Dviem mėnesiams-----
Vienam mėnesiui_____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ------------
Savaitei ____________
Mėnesiui------------------

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.

SMERKIA KUNIGO 
COUGHLINO ANTI

SEMITIZMĄ

Paskiausios žinios iš Lietuvos

Katalikų informacijos agen
tūra “Religious News Service”, 
New Yorke, išleido pareiškimą 
prieš kunigo Coughlino anti
semitišką propagandą. Cituoda
ma “Catholic Worker” atdarą 
aišką, ji sako, kad, jeigu šią 

šalį užlietų anti-semitizmo ban
ga, tai didelė dalis atsakomy
bės kristų ant Detroito “radio 
<unigo”. Toliaus tame laiške 
sakoma:

“Naujienų” specialus korespondentas Lietuvoje, Jū
sų Keistas, praneša, kad ir Lietuvos socialdemokratai pa
sisakė už naująją vyriausybę. Jų laikraštis “Mintis” ant
rame savo numeryje pareiškė, kad šios vyriausybės su
darymą jisai laiko “teigiamu reiškiniu”. Musų korespon
dentas pastebi:

“Reiškia, visa buvusi opozicija, išskyrus komu
nistus, pritaria šiai vyriausybei. Kitaip tarus, visa 
tauta su maža išimtimi eina kartu su vyriausybe.”
Kita svarbi žinia, kurią praneša “Naujienų” kores

pondentas, yra ta, kad Lietuva nutarė didinti Šventosios 
uostą. Esą, —

“Rodos, trijų mėnesių bėgyje manoma pravesti 
geležinkelis į šventosios uostą. Teks iš Darbėnų koks 
dvylika kilometrų tiesti visai naujas geležinkelis.”
Korespondentas sako, kad Lietuva nesitiki nieko ge

ro iš vokiečių pažadėtos laisvos zonos Klaipėdos uoste. 
J tą “laisvos zonos politiką” žiūrima tik kaip į meškerę 
iš Lietuvos litus traukti.

“Mes nesuprantame, - kam 
iš viso Jus radote reikalinga 
kalbėti apie žydus. Jūsų ti
rados prieš komunizmą, kad 
ir truputį isteriškos, turi tik
rą pagrindą. Bet Jus jungia
te į daiktą, sumišusiose savo 
sekėjų galvose, komunizmu 
ir žydus, tai šitokios Jūsų 
kalbos yra neparemtos fak
tais ir pragaištingos.”

Kun. Coughlin pasidarė po
puliarus savo kalbomis per ra
dio apie ekonominius klausi
mus. Tais klausimais, tiesa, ji
sai nieko gilaus nepasakydavo, 
bet žmonėms patikdavo jo 
smarkios atakos prieš Wall- 
stryčio piniguočius. Bet dabar 
jisai bando pamėgdžioti fašis
tus, kurstydamas neapykantą 
prieš žydus.

“Rusijos Komunistų Parti
ja yra vienintelė revoliucijos 
atrama. Ir kaip Jakobiniečiai 
didžiojoje franeuzų revoliuci
joje buvo priversti atiduoti 
giljotinai herbertistus (revo
liucionieriaus Herbert’o šali
ninkus. “N.” Red.), nežiūrint 
jų kairaus nusistatymo; ly
giai kaip mes be pasigailėji
mo pašalinome tuos, kurie 
buvo kliūtis ant kelio į musų 
tikslus, taip ir musų draugai 
Rusijoje veikia po tokia pat 
geležine būtinybe, bet butų 
negailestingai sutriuškintas 
kiekvienas pasikėsinimas, 
gręsiantis pavojum Sovietų 
galiai. Tai yrą ne tiktai jų 
teisė, tai yra jų šventa parei
ga. Kadangi socialines revo
liucijos labas yra vyriausias 
įstatymas.”

Šituos žodžius 1932 m. 
še ispanas Andrės Nin, 
tuomet buvo Komunistų 
nacionalo viršininkas.

Lietuva jau turi savo prekybos laivyną, ir naujoji 
vyriausybė pasiryžusi ji didinti, kad Lietuva butų nepri
klausoma ekonominiai!

DANIJOS PARLAMENTO
RINKIMAI

Reikalauja amnestijos
Kaip vienas Kauno laikraštis praneša, Lietuvos vi

suomenės veikėjų grupė — inž. St. Kairys, adv. Liuda 
Purėnienė, prof. Purenąs, adv. O. Kairienė, adv. Venc- 
lauskis ir prof. Mažylis — per teisingumo ministerį įtei
kė vyriausybei pasiūlymą paskelbti politinių kalinių am
nestiją.

“Siūlymo autoriai”, sakoma toje žinioje, “patie
kė ir amnestijos įstatymo projektą, kuriuo siūloma 
nuteistiemsiems už politinius nusikaltimus suteikti 
amnestiją, grąžinti konfiskuotą jų turtą, neišspręs
tas jų bylas nutraukti.

“Šnipams ir valstybės išdavikams amnestijos ne
siūloma.”

buvo

Jei vyriausybė amnestiją paskelbs, tai bus aiškus į- 
rodymas, kad jai tikrai rupi tautos vienybė.

Amnestijos sumanytojai yra socialdemokratai. Lais
vė jiems ne tuščias žodis. Jeigu Lietuva nori būti laisva 
iš oro, tai ji privalo būti laisva ir viduje. Tuomet žmonės 
gins savo kraštą su entuziazmu.

Ginčas dėl Dancigo

Neseniai Danijoje buvo ren
kamas parlamentas. Valdžios 
koalicija, susidedanti iš social
demokratų ir radikalų, gavo 
daugumą abejuose parlamento 
rūmuose.

Į atstovų butą socialdemo
kratai pravedė 64 atstovus, ra
dikalai 14, kartu 78. Visos ki
tos partijos gavo 70 atstovų. 
Tokiu budu valdžios koalicija 
turi 8 balsų daugumą.

Pereitame parlamente val
džios partijų dauguma
stipresnė, nes socialdemokratai 
turėjo 68 atstovus. Dabartiniuo
se atstovų buto rinkimuose jie 
prakišo 4 vietas.

Tačiau tuo pačiu laiku so
cialdemokratai žymiai sustiprė
jo aukštųjų rūmų rinkimuose. 
Jie gavo 510,088 balsus (perei
tuose rinkimuose buvo gavę 
460,841 b.) ir pravedė 1,661 
rinkikus (turėjo 1,547). Rinki
mai į aukštuosius rumus Da
nijoje yra netiesioginiai: bal
suotojai renka rinkikus, 
rinkikai renka atstovus.

Į atstovų butą praėjo 
ciai ir 3 komunistai.

o jau

na-

Lietuvos kasdieninybės
Didelė džiaugsmo banga nuaidėjo po visą kraštą. — Vie

ningas patriotinis frontas. — Naujoji vyriausybė 
yra didelio kompromise padaras. — Bent laikinai 
tautininkai išsigelbėjo nuo likvidavimo. — Tautinin
kai visuomenėje neturi jokio pasitikėjimo. — Kariš
kių įtaka. — Visi jaučia, kad rudenį tautininkai bus 
iššluoti iš savivaldybių. — Klaipėdos praradimas ir 
kariškiai.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Margumynai
Negrams Šiaurėje nepa

tinka gyventi

para- 
kuris 
Inter-

jisai nuo Maskvos at- 
suorganizavo opozici-

Vėliaus 
simetė ir 
nę komunistų partiją P.O.U.M. 
Kai Ispanijoje 1936 m. kilo pi
lietinis karas, ir Stalinas į tą 
karą įsikišo, norėdamas paimti 
Ispanijos respubliką į savo kon
trolę, tai čią prasidėjo toks pat 
komunistų teroras, kaip Rusi
joje. POUM nariai (angarietiš- 
kai sakant, “sklokininkai”) bu
vo, anot United Press korespon
dento Pflaum, “medžiojami, 
kaip laukiniai žvėrys”. Daugelį 
jų Stalino žvalgybininkai nu
galabijo. Andrės Nin kartu su 
50 savo draugų buvo suimti ir 
uždaryti OGPU kalėjime. Iš ten 
jie buvo išvogti ir nužudyti. Jų 
lavonai buvo surasti, kai į Ispa
niją atvyko Anglijos parlamen
to atstovų delegacija teirautis, 
kur jie dingo.

Taigi Nių žuvo nuo to paties 
teroro, kurį jisai pirmiaus spau
doje gynė.

O Rusijoje nuo teroro žuvo

vas, Bucharinas ir šimtai kilų 
“senųjų bolševikų”, kurie tą te
roro sistemą įsteigė!

Iš Lietuvos
Klaipėdiečiai pabėgėliai

Hitleris reikalauja, kad Dancigo Miestas butų įjung
tas į Vokietijos reichą ir kad per lenkų Pamarį (“kori
dorių”) butų nutiestas 25 kilometrų pločio vokiškas “ke
lias” iš Vokietijos j Rytų Prusus.

Savo kalboje reichtage, balandžio 28 d., nacių “fiu
reris” kalbėjo tiktai apie vieškelį ir geležinkelį per “len
kų koridorių”. Aišku, kad 25 kilometrų (15 su puse ang
liškų mylių) pločio sklypas tai jau ne vieškelis. Lenkija 
tokiam reikalavimui yra visai priešinga.

Taip pat ji griežtai priešinasi, tam, kad Vokietijai 
tektų Dancigo miestas kartu su apielinkės teritorija, nes 
tokiame atsitikime Lenkija butų atskirta nuo juros. Dan
cigas guli prie Vislos (Vistulos) žioties, — panašiai kaip 
Klaipėda kad guli prie Nemuno žioties. Patekus Danci- 
gui į Vokietijos rankas, Lenkija pasidarytų ekonominiai 
priklausoma nuo Vokietijos.

Taigi čia yra svarbus Lenkijos ateities klausimai. 
Nenuostabu, kad ji nenori Hitleriui nusileisti. Anglija ir 
Francuzija pasižadėjo Lenkiją ginti, jeigu vokiečiai ją

Ar gali dėl to kilti karas?
Jeigu Vokietija yra tokia galinga, kaip naciai giria

si, tai ji bandys lenkus priversti gąsdinimais išpildyti jos 
reikalavimus, o paskui pavartos jėgą. Bet ar Vokietija 
yra tokia galinga? Žinios iš Europos kalba apie maišto 
trukumą Vokietijoje ir apie žmonių nepasitenkinimą. Vo
kietijos lėktuvai ir sunkvežimiai esą pagaminti iš pras
tos medžiagos; kareiviai esą apdriskę ir nepavalgę. O tuo

tapo 
trum-sušauktas balandžio 25 d. 

pai sesijai patvirtinti konstitu
cijos pataisą, kuri panaikina 
aukštuosius rumus. Tą pataisą 
paskui turės dar patvirtinti re
ferendumas.

STOJO Už TERORĄ IR 
NUO TERORO ŽUVO

JONIŠKIS. — Mieste jau yra 
arti šimto klaipėdiečių, kurių 
daugumą sudaro žydai. Visi nu 
siminę, nes daugiausia grįžo 
tuščiomis rankomis. Ypač la
bai sunkioje padėtyje klaipė
diečiai darbininkai. Grįžę prb 
siglaudžia pas pažįstamus.

Viena moteris aimanuoja dėl 
vyro, kurį paliko Klaipėdoje 
parsivežti baldus, bet jo ir iki 
šiol nesulaukia. Parašė laišką 
vokiečiui, su kuriu kaimyny
stėje gerai sugyveno, bet Šis 
parašė tokį atsakymą:

“Apie jūsų vyrą nežinau 
nieko ir ką nors sužinoti la^ 
bai sunku dabar.”

.Jau daug kartų buvo minėta 
skaudoje, kad Stalino OGPU 
agentai Ispanijoje nužudė 
POUM (marksistinės vienybės) 
vadą, Andrės Nin.

New Yorko savaitraštis “The 
Nęw Leader” iškelia aikštėn 
įdomų faktą, kad seniaus pats 
Nin stojo už opozicionierių žu
dymą. 1932 m. balandžio mė
nesį vokiškame Kominternp lei
dinyje “Internacionale Press- 
Korrespondenz” buvo įdėtas ši
toks teroro pateisinimas sovie
tą Rusijoje:

Dar prislėgtos nuo
taikos

LAZDIJAI, kovo 30. — Jau 
kelios dienos, kai Lazdijuose 
ir apylinkės kaimuose žmonės 
gyvena prislėgtoje nuotaikoje, 
sąryšy su Klaipėdos krašto ne
tekimu. Apie Vokietijos reika
lavimus Lazdijuos sužinota 
dar tą pačią dieną, tačiau kai 
kuriuose kaimuose apie šitą 
skaudų musų tautai ir valsty
bei smūgį ūkininkai sužinojo 
tik iš savaitraščių penktadienį 
ar net sekmadienį.

tarpu Anglija ir Francuzija skubinasi sustiprinti savo 
apsiginklavimą.

Taigi kažin ar naciai drįs pradėti karą dėl Dancigo 
ir “koridoriaus”. Greičiausia jie stengsis gauti kokių 

'nors koncesijų geruoju. ........

Lietuvos vyriausybei persi- i 
tvarkius personaliai koaliciniais ! 
pagrindais, didžiulė džiaugsmo 
banga nuaidėjo po visą kraštą. 
Pas visus gimė didesnis pasiti
kėjimas, geresnės viltys ryto
jaus dienai. Kilo milžiniškas pa
triotinis jausmas ginti savo kra
štą ir noras įgyvendinti vienin
gą patriotinį frontą, išsaugoti 
Lietuvos laisvę. Šimtais, tūks
tančiais plaukė ir tebeplaukia 
naujai vyriausybei pasveikini
mai. Lietuvos visuomenė lyg ir 
pergyveno savotišką šventę, 
nors dar vakarykščiai netekus 
Klaipėdos skendėjo dideliame 
skausme.

Bet štai prasideda šiokiadie
nis, gyvenimo kasdieninybės. 
Naujai vyriausybei tenka dirb
ti toje aplinkumoje ir tose są
lygose, kurias per dvylika metų 
užugdė ir pagimdė tautininkų 
režimas.

Juk ir naujoji vyriausybė yra 
didelio kompromiso padaras. Ji 
sudaryta personaliai, nors ir su 
seniau politinių srovių gyvavu
sių vadų pritarimu. Juk politi
nės partijos visos uždarytos, iš
skyrus vieną, būtent, tautinin
kų, kuri tiek daug turėjo vi
sokių monopolių. Tai supranta
ma, dėlko visuomenėje tuoj at
sirado noras ir šią partiją lik
viduoti, panaikinti, o toj vieto
je įkurti visiems bendrą patrio
tinį frontą, kuris apimtų visas

• politines sroves, šitokiam ben- 
1 dram frontui net socialdemo

kratai pritarė ir savo įtaką pa-
1 variojo, kad visi gyventojai ra-
• šytųsi į šaulių sąjungą. Tas jau 

veik įvyko. Kaune jau dauge
lio įmonių, dirbtuvių, fabrikų 
darbininkai, tarnautojai į šau
lių sąjungą įstojo, arba tiesiog 
savo įmonėse įkūrė šaulių bū
rius.

Bet štai su bendru frontu da
lykai bent kiek sunkiau eina, ir 
galima veik tvirtinti, kad tok
sai bendras frontas jau neįsi
kurs. Tautininkai pajuto, kad 
tokiam frontui įsikūrus jų pa
dėtis pasidaro visai neaiški ir 
lygu j U veiklos likvidacijai. Jie 
suskubo savo padėtį gelbėti ir 
dėjo visas galimas pastangas, 
kad toksai bendras frontas ne- 
įsikurtų, nes čia jie toje masė
je visai paskęstų ir nueitų į 
sišką gyvenimo užmiršę.

Jie pavartojo savo įtakos 
sus likučius ir savo atsiekė.

Naujoji vyriausybe atsižvelg
dama, kad ji sudaryta kompro
miso keliu, kad bendradarbiau
ti pasiryžusi su visais ir neno
rinti nieko ardyti, tautininkų to
kiam užsispyrimui nusileido ir 
nepritarė bendro fronto steigi
mui.

Vadinasi, tautininkai kaipo 
organizacija pasilieka veikti ir 
toliau, o tuo metu kaip kitos 
politinės srovės savų organiza
cijų atgaivinti vargu galės. Tie
sa, tautininkai persitvarkė, sa
vo pirmininką kunigą Mironą 
atšaukė, jo vietoje vėl paskir
tas J. Tūbelis, tautininkų gene
ralinis sekretorius Kviklys taip 
pat pasitraukė, jo vietoje pa
skirtas naujas asmuo. Naujoji 
tautininkų vadovybė paskelbė, 
kad jie pasižada visišką para
mą naujai vyriausybei, kuri ei
sianti tautos vado pėdomis, su
prask, visame pritarsianti res
publikos prezidentui.

Čia tai ir yra tasai kertinis 
pavojingas akmuo. Naujoji vy
riausybė sudaryta įstatymo ke
liu ir nenori nieko daryti, kas 
prieštarautų dabar veikiantiems 
įstatymams ir konstitucijai. Vy-

vi

riausybė turi turėti ir seime pa
sitikėjimą, o seimas susideda iš
imtinai iš tautininkų. Taigi, lik
viduojant tautininkus, tektų pa
leisti ir patsai seimas ir skirti 
naujus rinkimus.

Seimo rinkimams dabar la
bai nepatogus laikas. Jis nepa
togus ne tiek vidaus politikos 
sumetimais, kiek užsienio. Juk 
visą Europa dabar 
tokias dienas, kad 
momentu gali kilti 
kur jau čia Lietuvai rūpintis 
vidaus politiką išvesti į tinka
mesnį kelią, kad diena iš die
nos laukiama karo... šitą susi
dariusią situaciją tautininkai 
vykusiai išnaudoja.

Kariškiai nėra linkę 
politikoje daryti bet 
griežtesnių žygių ir likviduoti 
pirmoje eilėje tautininkus, ku
rie moraliai jau ir taip seniai 
sulikviduoti ir laikėsi tik iner
cijos keliu policijai remiant.

i
Tai naujai vyriausybei tenka 

eiti plačiu, bet labai slidžiu 
kompromiso keliu. Visai neten
ka abejoti, kad jei dabar vyktų 
seimo rinkimai, tai tautininkai 
nei vieno savo atstovo į jį ne- 
pravestų. Jų įtaka visame kraš
te lygi nuliui. O jei seimas su
sirinktų kitame sąstate, tuomet 
tektų kalbėti ir apie prezidento 
naujus rinkimus. Juk jis nieku 
budu negalėtų su nauju seimu 
bendradarbiauti. Taip lygiai su- 
likvidavus tautininkus ir kiltų 
keblus klausimas dėl preziden
to. Tai visa turint galvoje nau
joji vyriausybė turi tais klausi 
mais nusileisti, laviruoti ir ieš
koti kitos išeities.

O išeitis bene bus tokia, — 
tautininkai ilgainiui savaime iš-

pergyvena 
bet kuriuo 
karas, tai

Prancūzų mokslininkas Ry- 
mondas Durdanas prieš porą 
metų Grenlandijos pietuose, 
Frederiksdafo mieste, apgy
vendino 5 žmonių negrų šei
mą. Negrai į šią baisią šiaurę 
buvo atgabenti iš pat pusiau
jo, iš Afrikos, čia jiems bu
vo duotas visoks galimas ištai
gingumas, puikiausiai apšildo
mi namai, geri drabužiai ir t. 
t. Jiems taip pat duota pilna 
laisvė išeiti ar neišeiti iš na-• 
mų. Visą tą laiką negrai bu
vo stebimi, kaip juos veikia 
šiaurės oras. Pereitą žiemą ne
grai Grenlandijoje išbuvo, bet 
visi labai bijojo šalčio. Išbuvę 
žiemą ir dvi vasaras negrai 
nutraukė gerai apmokamą 
“žiemavojimą” ir paprašė grą
žinti į tėviškę, Afrikoje.

Laiškas Redakcijai

vi-

vidaus 
kokių

Gerb. redaktoriau:
Skaitydamas "Lietuvos Ūki

ninke” Nr. 15 iš bal. 13 d. ap
rašymą apie “Milžinišką prila-

laiko

įtaka

dabar

tai padėčiai jų narių dalis netu
rės jokio apskaičiavimo jų par
tijoje dalyvauti. Štai jau ir da
bar provincijoje kaip kur fakti
niai tautininkai susilikvidavo, 
nes nariai kviečiami į susirin
kimus neateina.

Laikosi jie stipriai tik Kaune, 
nes jų tarpe daugumoje yra at
sakingi valdžios pareigūnai, ku
rie nenori prarasti dar savo į- 
takos ir savo kėdžių. Bet ir 
Kaune, tenka manyti, kad tau
tininkai taip pat pradės smilk
ti, nes tie atsakingi valstybės 
pareigūnai pradės persiorien
tuoti ir jau įsikibę į tautinin
kus nesilaikys. Tai tik 
klausimas.

Ir jei šioji vyriausybė 
išsilaikys, tai tautininkų 
savaime turės dingti.

Turėkime galvoje, kad
susidarė tokia padėtis, kad ka
riškiai vyriausybėje ne tik įta
kingi, bet ir pati vyriausybė jų 
dėka sudaryta. Vadinasi, vyriau- 
rybės padėtis daugiau priklau
so nuo kariškių. Tautininkai 
nieku budu nenorės pyktis su 
kariškiais, nes su jais susipy- 
kus lygu tautininkų visiškai lik
vidacijai ir, sakysime, negarbin
gai likvidacijai. Tos srovės, ku
rios sutiko duoti savo atstovus 
į šią vyriausybę taip pat neno
rės kariškius nublokšti, nes tuo
met gali susidaryti tik grynai 
kariška vyriausybė, aiškiai ta
rus, kariškių diktatūra.

Krikščionys demokratai ka
riškių masėje visai nepopulia
rus. Liaudininkai, k^d ir turi 
daugiau simpatijų, bet kariščių 
viršūnės liaudininkams taip pat 
nelabai pritaria. Tautininkai ka
riškių akyse galutinai yra susi
kompromitavę, bet jie nenori 
ryžtis jų visai sulikviduoti.

(Bus daugiau)

liuosc” susirinkimą Kapitol sa
lėje, kurioje prezidiumą suda
rė dr. Jasaitis, kun. K. Daukan
tas ir V. Knyva, tikrai ir grau
džiai apsiverkiau, ir kaipgi ne
verkti, kad per 12—13 melų 
Lietuvoje nebuvo laisvo teisin
go ir nuoširdaus žodžio ir kaip 
adv. K. Venclauskas (social-de- 
mokratas) savo kalboje pasakė, 
kad “po 10 metų per traukos aš 
pirmą kartą vėl pasirodau vi
suomenei... nors esminių pakei
timų deklaracijoje nėra, nors 
režimas palieka tas pats, bet vis 
dėlto mes kvėpuojame laisviau, 
nes jaučiame ir tikime, kad tie 
principai, kuriais yra sudaryta 
naujas kabinetas, yra tikri ir 
pats gyvenimas vers juos vis

Antras kalbėtojas, 
baitis (liaudininkas), 
pat temoje laisviau kalbėjo, o 
tretysis dr. Jasaitis tiesiog pa
sakė, kad tik dabar “į lietuvio 
plaučius įsiveržė laisves oro sro
vė, be kurios mes troškom”.

Tikiuos, kad Jus gerb. “Nau
jienų” redaktorius, įdėsite išti
sai “Nauj.” tą šiauliškių lietu
vių susirinkimo aprašymą, nes 
žinau, kad ir daugiau verks be
skaitydami, o kiti laikraščiai, 
kurie skelbiasi tautiškais ar ki
tokiais neįdės, nes kaipgi 
dą” ar 
per 12 metų “orą troškino” ir 
pridarė galybes skriaudų.

Man labai patinka šiauliškių 
priimtos rezoliucijos, taip 
kad ir mes amerikiečiai jų tu
riniu ir asmenybėmis galėtume 
pasinaudoti viešuose susirinki
muose, mitinguose ir suvažiavi
muose, tik mes dar galėtume 
pridėti, kad reformos Lietuvoje 
greičiau įsigyventų ir kihtdos 
greičiau butų atitaisomos, nes 
mes, mat, šioje laisvės šalyje 
pripratę daugiau prie skubos,

irgi toje

va
“vadus”

ir

kad vaisi, 
komunistai

binimo daugiau įskiepyti, ypač 
kai ir adv. Venclauskas pasakė, 
kad būtinai reikia ir amnesti
jos, tik, žinoma, “ne Šnipams 
ir valstybės išdavikams” (Ven- 
clausko žodžiai), 
liaud., social-deni..
ir kiti butų išleisti iš kalėjimų 
ir duota jiems proga veikti ir 
dirbti Lietuvos laisvės ir gero
vės naudai.

Bet kas išlygins tas visas dė
mes, tas skriaudas ir kas sugrą
žins gyvybes tiems, kurie žuvo 
nuo “vadų” kulkos ar dujų ga
ro? Sakome, kad pamiršti visas 
skriaudas. Taip, pamiršime vien 
(ik dėl Lietuvos gerovės, bet 
musų širdyse dar ilgai pasiliks 
didžiausios žaizdos.

—P. Galindas
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PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

nemokamai į gegužinę. Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie 
draugijos nariai, kurie įrašys nors vieną naują narį.

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
užkandžiams ir gėrimams.

Nariai priimami draugijon — vyrai ir moterys — nuo 15 
iki 48 mėty.

Įsirašyti galima per musu kontestantus, per draugijos na
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisą.

Draugijos ofisas atidaras kasdien nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, o ketvirtadieniais iki 9 valandos.

KONTESTANTŲ VEIKLA
Pereitą savaitę didelį šuolį 

pirmyn padarė kontestantas 
Juozas Žukas (daugelis jį va
dina Žūkučiu) įrašydamas per 
savaitę net 5 narius- Regis, ku
kučiui dar pirmą kartą jo gy
venime taip sėkmingai pavy
ko, kad per tokį trumpą laiką 
galėjo gauti tiek narių. Na, 
brač, Žukuti, pasistenk, kad a- 
teinančią savaitę sumuštum 
pats savo rekordą įrašydamas 
dar daugiau narių.

Adomas Markūnas kas savai
tę vis kopiasi aukštyn ir auk
štyn. Šią savaitę pralenkė Juo
zą Ascillą ir šiuo laiku jau yra 
antroje vietoje. Kad galėtų lai
mėti pirmą vietą, tai liko dar 
pralenkti vieną kontestantą, 
būtent, John Petkų iš Auroros. 
Taip atrodo, kad musų Ado
mas nori būtinai užkariauti 
pirmą vietą. Pereitą savaitę į- 
rašė 4 narius ir visi jauni.

Dėdė Vaitiekūnas, nors šiuo 
laiku nepergeriausiai jaučiasi,' 
bet pradėjo darbuotis ir per
eitą savaitę įrašė dvi nares, ir 
abidvi jaunos.

V. B. Ambrose kas savaitę 
kopiasi aukštyn ir šiuo laiku 
atrodo, kad Adomui Markūnui 
bus didelis kompetitorius, nes 
jis kas savaitę gauna vis nau
jų narių.

Iš kontestantų veiklos mato- 
te, jog pusė kontestantų nuola
tos darbuojasi, kad kaip nors 
galėtų gauti daugiau narių ir 
patekti į aukštesnę vietą. Tuo 
tąrpu kita pusė kontestantų 
dar nepradėjo dirbti, tai yra 
dar nėra gavę nė vieno nario.

Mes rašome, prašome ir lau
kiame, kad atneštų naujų na
rių, bet veltui, — rodos, kad 
jie yra užmigę letargo miegu. 
Na, gerbiamieji, jau laikas 
pradėti darbuotis, nes ir patar
lė sako: “Geriau vėliau, negu 
niekad”. Taigi, ir šią savaitę 
lauksime-atnešant narių, ir aš 
manau, kad kiekvienas, kuris 
dar nėra gavęs narių, tai šią 
savaitę pasistengs gauti nors 
vieną narį, ir tuo parodys savo 
veiklą- Lauksim.

Nuo pradžios Jubiliejinio 
Kontesto jau yra įrašyta 158 
nariai, taigi, jeigu ir kita pu
sė kontestantų butų taip ener
gingai dirbus, tai jau turėtu
mėme apie du kart tiek naujų 
narių įrašytų.

NAUJAS KONTES
TANTAS

John J. Lidžius iš Indiana 
Harbor, Ind., jaunas energin
gas vyrukas, po karo atvažia
vęs iš Lietuvos, padavė apli
kaciją į Draugiją ir tuo pat 
laiku apsiėmė darbuotis kaipo 
kontestantas.

Draugas Lidžius per kelioli- 
ką metų dirbo Gary, Ind., už 
bučerį kaipo vedėjos to biznio, 
o šiuo laiku dirba pas draugi
jos narį draugą Ragelį India
na Harbor, Ind. Apsiėmus 
draugui Lidžiui darbuotis kon- 
teste, aš manau, kad jis turės 
gerą pasisekimą, nes iš pirmo 
susipažinimo pasirodė, kad jis 
turi daug energijos, sumanu
mo, o taip pat noro darbuotis.

Čia galite pamatyti, kaip at
rodo Rockfordo Lietuvių Kul
tūros Draugijos išgarsėjusi mo
terų bolininkių komanda. Ap^e 
tą komandą entuziastiškai ir 
su didžiausiu palankumu kal
ba visi Rockfordo sporto mė
gėjai. Komandai yra teikiamas 
didžiausias kreditas už jos su
manumą ir gabumą bolinimo 
sporto srityje.

Tenka pasakyti, jog Rock- 
forde jau prieš kelis metus su
sikūrė moterų bolininkių są
junga, kuri yra žinoma kai
po “Women’s City Bovvling 
League”. Kalbama; sąjungai 
priklauso šešiolika skirtingų 
komandų. Per visą sezoną los 
komandos lošia kiekvieną ket
virtadienį. Nėra reikalo aiškin
ti, jog kiekviena komanda 
stengiasi gauti geriausias boli- 
ninkes. Tokiu budu yra subu
riamos geriausios lošėjos. Kai 
kurios tų lošėjų turi apie dvi
dešimt metų patyrimo. Vadina
si, jos jau tiek metų lavinasi 
toje sporto srityje.

Konkuruoti su komandomis, 
kurios turi tokias patyrusias 
bolininkės, žinoma, nėra leng
va. Tarpusavio komandų rung
tynės yra labai atkaklios.

Štai kodėl pernai iš lietuvių 
vargu kas tikėjosi, kad bolini
mo srityje lietuvaitės galės pa
siekti pačios viršūnės. Ir vis 
dėlto taip atsitiko.

Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugijos pastangomis pernai 
rudenį buvo suorganizuota mo
terų bolinimo komanda. Be di
delių pretenzijų penkios kuk
lios kulturietės pradėjo daly
vauti rungtynėse. Ir juo tolyn, 
juo labiau lietuvaičių koman
da pradėjo į save kreipti spor
tininkų dėmesį. Jei iš pradžių 
buvo manyta, kad tai tik “pra
dinio laimikis”, tai greit ta 
nuomonė pasikeitė, kadangi 
kulturietės iš visų sąjungos ko
mandų surinko daugiausia 
punktų. Kitais žodžiais sakant, 
jos laimėjo daugiau lošimų nei 
kuri kita komanda. O tai reiš-

kia, jog lietuvaitės liko pripa
žintos čempionėmis.

Prieš Kalėdas Waukegane 
įvyko Illinois valstijos bolinin
kių rungtynes. Kultūros drau
gijos komanda taip pat dalyva
vo. Nors į turnamentą iš visos 
valstijos buvo suvažiavusios 
geriausios moterų bolinimo ko
mandos, bet kulturietės ne tik 
pasižymėjo, bet ir premiją lai
mėjo.

Štai dabar kulturiečių bolini
mo komanda yra išvykusi į 
Oklahoma City, kur vyksta 
tarptautinis moterų bolininkių 
kongresas (Women’s Interna
tional Bovvling Congress). Tai, 
tur būt, bus pirmas tokis at
sitikimas, kad Amerikos lietu
viai yra reprezentuojami tokia
me svarbiame sporto įvykyje.

Kalbamame kongrese daly
vauja 518 bolinimo komandų, 
— ir tai geriausių Amerikos, 
Kanados, Anglijos ir kilų kraš
tų komandų.

Jei kulturiečių komanda pa
siekė tokio nepaprasto populia- 
riškumo ir tikrai pasižymėjo 
bolinimo srityje, tai čia di
džiausias kreditas tenka p-įai 
Helen Brast (Bazailienei). Bū
dama nepaprastų gabumų bo- 
lininkė, ji sugebėjo išvystyti 
pirmos rųšies bolinimo koman- 
<lą.

Šia proga turiu priminti, jog 
p-ia Brast turi septyniolikos 
melų dukrelę Jeannette, kuri 
irgi pasižymi dideliais gabu
mais.

Aplamai imant, mes tikrai 
galime pasididžiuoti turėdami 
tokias šaunias sportininkes sa
vo tarpe. —žvalgas.

Nauji nariai

Kadangi Indiana Harborc 
per paskutinį metą Kultūros 
Draugijoj nebuvo jokio veiki
mo dėl tam tikrų priežasčių, 
tai ir nariais truputį sumažė
jo. Bet pastaruoju laiku, kaip 
atrodo, pas senus veikėjus at
sirado noro darbuotis, kad su
stiprinus Kultūros Draugiją, 
o kai prie jų prisidės naujos 
jėgos ,tai, atrodo, kad bus ga
lima ten apsčiai padidinti na
rių skaičių. Bet tik ateitis pa
rodys, kiek Indiana Harbor ir 
East Chicago turės energijos 
išvystyti savo darbą.

Kent. Juozas Žukas įrašė:
Agota Budginienė 
Petronėlė Kvvader 
Antanas Makstelis
Jonas Gudaitis
Uršulė Dočkus
Kont. B. Vaitekūnas įrašė:
Auna Pranckietis 
Kazimiera Rimkus

Kont. Adomas Markūnas įrašė:
Stephanie Ged vilias
Matas Bliudžius
Sophie Gramont
Anna Npreik
Kont. V. B. Ambrose įrašė:
Bruno A. Yakas

WILLO-WEST
Naujas—puikus daržas pik
nikams, parengimams ir šei
moms linksmai laikui pra
leisti. Gėrimai ir valgiai 
vietoj.

MR. BUTCHAS, Sav.
German Church Rd. ąrba 
83rd ir Willow Springs Rd., 
WILL0W SPRINGS, ILL.

MUSU REIKALAI
NARIAI

Pereitą savaitę V. B. Amb
rose įrašė p. Bruno A. Yaką, 
Chicagoje gimusį jaunuolį, ku
ris yra “soft bąli’ ekspertas py- 
čeris.

P-as Yakas yra pasiryžęs su
organizuoti draugijos “soft 
bąli” komandą. Kadangi drau
gijai priklauso nemažas skai
čius jaunuolių, kurie yra susi
domėję tąja sporto šaka, tai 
sudaryti tokią komandą, rodo-' 
si, neturėtų būti sunku. ;

Jaunuoliai, kurie norėtų sto-' 
Ii į tą komandą, praneškite ofi
sui. Jei atsiras pakankamai 
kandidatų, tai “soft bąli’ ko
mandą bus galima paruošti 
draugijos piknikui birželio 18 
iieną.

w a »
Adomas Markūnas įrašė p-ią 

Oną Noreiką. Tai jauna ir nia-l 
loni moteriškė, kuri nelabai 
seniai yra iš Lietuvos atvyku
si.

Tenka pasakyti, jog p-ia No
reika yra sumani ir apsukri 
biznyje. Kadangi ji su visais 
yra draugiška, tai ir turi dide
lį pasisekimą biznyje.

Dabar ponai Jonas ir Ona 
Noreikai atidaro gražią užeigą, 
kuri bus žinoma kaipo “Anna’s 
Tavern” adresu 2947 W. 63 St. 
Atidarymas įvyks penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį. Vadi
nasi, iškilmės ten truks net 
tris dienas.

» « »
Juozas Žukas įrašė Antaną 

Makstelį, kuris savo gyvenime 
tikrai daug yra matęs ir paty
ręs. Antanas išgyveno trilyka 
metų Benld, III., kur dirbo ka
syklose. Buvo drafluotas į ar
miją ir dalyvavo pasauliniame 
kare. Keliais atvejais jam* teko 
“stoti į ugnį”.

Grįžęs iš karo, p. Makstelis 
dar per kai kurį laiką dirbo 
anglies kasyklose, bet 1928 m. 
jau atsikėlė gyventi į Chicago. 
Čia pradėjo verstis dženitoria- 
vimu. Jis augina dukrelę Fran- 
ces ir sūnų Edwardą. Nors sū
nūs tėra tik 10 metų, bet jau 
bando tėvui padėti kaip koks 
“senis”.

Įsirašydamas į draugiją p. 
Makstelis pareiškė, jog “nemo
kąs sirgti”, tačiau atsarga vis 
dėlto gėdos nedaranti.

» » «
Drauge su Makslėliu įsirašė 

ir jo senas draugas Jonas Gu
daitis. Jie drauge dirbo kasyk
lose. Dabar jie ir vėl drauge 
dirba: p. Gudaitis yra Maksle- 
lio padėjėjas.

Gudaitis irgi daug patyręs 
Amerikoje: nekalbant apie ka
syklas, jis per penkerius me
tus dirbo Wisconsino farmosc.

O S V

Sophie Gramont laiko sma
gią užeigą adresu 3210 S. Li- 
tuanica Avė. Ji sako, kad daug 
kartų “Naujienose” skaitydavo 
apie Chicagos Lietuvių Draugi
ją. Pagaliau ir įsitikinusi, jog 
tai tinkamiausia organizacija 
jai priklausyti. Už jos įrašymą 
kreditas tenka Adomui Markū
nui.

» » »

riškus, tiek moteriškus drabu
žius. Tos apylinkės Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariai ne
pamirškite, kad dabar p. Bliu
džius irgi z priklauso tai pačiai 
šeimai. O tai reiškia, kad da
bar galėsite daryti biznį su sa
vo organizacijos nariu, kuris 
jums stengsis tinkamai patar
nauti.

» » »

INDIANA HARBOR, IND.
Jei iki šiol Indiana Harbor 

Lietuvių Kultūros Draugija di
deliu veiklumu nepasižymėjo, 
tai dabar ji yra pasiryžusi ki
toms kolonijoms neužsileisti. 
Gegužės 13 žinomoje Ywanowo 
svetainėje įvyko kalbamos 
draugijos narių susirinkimas, 
kuriame bus aptarta tolimesnė 
organizacijos veikla. Į susirin
kimą atvyks svečių ir iš Cliic i- 
gos. Bus šauni programa: kiek 
žinoma, iš Chicagos atvyks dai
nininkas M. Overlingis.

Susirinkimas prasidės ap’c 
8:30 vai. vakaro. Plačiau apie 
lai kitą kartą.

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

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

SVERRE GRONWOLD
Phone SPAulding 6149 

Mes patys išdirbėjai 
Artistic Memorials Monuments— 
Headstones—Mausoleums—S ta tu ar y

P-as M. Blunden (Bliundžius), 
naujas Chicagos Lietuvių Drau
gijos narys, yra biznierius. Jis 
laiko drabužių siuvyklą adre
su 4540 S. Caiifornia Avė. Siu
va jis naujus drabužius, o 
taip pat taiso ir valo tiek vy-

NAUJIENŲ JUBILIEJINĖ 
EKSKURSIJA LIETUVON

Laivu GR1PSHOLM

Gegužės 31 d., 1939
PER GOTHENBURGĄ, ŠVEDIJĄ

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

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių 
Agentų Sąjungos Amerikoje.

Dėl platesnių informacijų ir sutvarkymo do
kumentų, kreipkitės į

NAUJIENAS
Jeigu norite turėti smagią kelionę

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

FRANK MICKAS
Siuvėjas

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

4146 ARCHER AVENUE 
Phone Lafayette 9832

STANDARD CLUB
Švelni Degtinė—100 Proof

BOTTLĖD IN BONO
Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4 C f) Ji
4/5 Kvortos « «OU £

Reikalaukit dariT Oufc
SAVO APYLINKĖS 
TAVERNOJ 15c DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Mažų Išlaidų
NAMAS

šį namą 
Šiandien 

10 r. iki 4 
po piet ant 
musų vietos!

Pastatysime namus ir vidų įren
gsime ant jūsų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti.

133IZOLIOTĄ GARAŽĄ O 
2 karams pastatysime 0 
ant jūsų loto 

už .............................

pirm negu pradėsite statyti ir 
apžiūrėti garažą ant musų loto 
be jokių prievolių. Uždari porciai 
ir vasarnamiai pastatomi žema 
kaina ir lengvais išmokėjimais.

CITY WRKG. & LDR. C0. 
2301 S. Crawfotd Lawndaie 3010 
Oįten Sundoy L • •

*
GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti ( tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

1

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.



Antradien., gegužės 2, 1939
--------------------------------- -------------_._n

Diena Iš Dienos
Padėka z

Reiškiu gilią padėką mano 
draugėms ir choro narėms, ku
rios lankė kai aš buvau skau
džiai suimta ligos per 6 savai
tes. Dabar jaučiuos geriau, bet 
dar visai nepasveikau, gal dar 
reikės ir po peiliu pasiduoti.

Dėkoju nuo širdies mano vi
soms klubietėms ir draugėms, 
kurios mane lankė ir suteikė 
man brangią dovaną ir dėko
ju musų pirmininkei, kuri ma
ne lankė, meiliais žodžiais nu
ramino ir suteikė didžiausią 
vazoną gėlių.

Ačiū labai mano arčiausiai 
draugei K. Slalnonienei, 2500 
W. 39th gatve, kuri suteikė la
bai brangią dovaną.

Draugė P, Rainienė
3350 So. Union Avė.

Susižiedavo Patkiutė 
Su Žemguliu

BRIGHTON PARK — Gerai 
žinomų Adolph ir Marijonos 
Patkus duktė, Bernice, 4200 S- 
Maplewood Avė., yra susižie
davusi su Theodore Zemgulis 
Jr., 4552 So. Christiana Avė. 
Vestuvės įvyks birželio trečią 
(June 3). Dg.

Susižiedavo Alb. Mažeikiutč 
Su Al. šliakiu

BRIDGEPORTAS — Teko 
nugirsti, kad p-lė Albina, vien
intelė dukrelė p. Mike ir Onos

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CHICAGOS LIET. DRAUGIJOS
Schlitz Alus 

82nd ir KEAN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

SUSIRINKIMAI

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1992
. 1739 So. Halsted St, Chicago, HL I

|
I čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No....._____
I 

Vardas*ir pavardė --------- ---------------------------------------------------- I

_ Adresas

V ■■■■■................. I ■ ■■■■■■.......................—........ ...............................................................................—

SLA 134-tos moterų kuopos labai svarbus susirinkimas įvyks 
trečiadienį, gegužės 3 d. 8 vai. vak. Sandaros svet. 814 W. 
33-čia gt. Visos narės kviečiamos pribūti. K. Katkevičienė 

SLA 36 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks gegužės 3 d., 8 v. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Yra 
svarbių reikalų aptarti ir prašau atsivesti draugus prirašyti.

J. Balchunas, rašt. 
Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Sąjungos mėnesinis su

sirinkimas įvyks trečiadienį, gegužės 3 d. 7:30 v. vak. Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halstecf St. Susirinki
mas labai svarbus. Malonėkit atsilankyti. S. Kunevičius, rašt. 

Draugystė Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus mėnesinis su
sirinkimas įvyks šįvakar 7:30 vai. Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St. Tamstos pribuvimas neatbūti
nai reikalingas, nes randas daug svarbių įeikalų dėl nutari

mo dėl draugijos labo. Frank Bakutis, nut. rašt.

IŠSIUVINĖJIMAI IR MEZGINIAI.

No. 1992 — Margais siūlais išsiuvinėti rankšluosčiai, už
valkalai ir it. Dezenius galit bile kur suvartoti.

Mažeikių, 3151 So. Union Avė. 
susižiedavo su lietuviu jaunuo
liu, Al šliakis. Vestuvės įvyks 
birželio 24 d., 4 vai. po pietų 
Šv. Jurgio par. bažnyčioje. Ka
dangi p. Mažeikai seni Bridge- 
porto gyventojai, turi be galo 
daug gerų draugų ir giminių, 
išleisdami savo dukrelę Albi
ną, sako iškelsią labai šaunias 
vestuves. Mano turėti tarp 3-4 
šimtų abiejų pusės svečių. Pa
imta didžiulė Lietuvių Audito
rija, 3133 So. Halsted St., tad 
kad šoksim, lai šoksim.

A. K-nė

Gražiai Gyvenanti 
Šeima

Neseniai gavome užkvieti- 
mą atsilankyti pas ponus Je- 
rumbauskius, po adresu 4239 
So. Washtenaw avė.

O kaip gražu pas juos, kaip 
gražiai išdaryti kambariai 
gražiausiomis spalvomis. Gra
žiausios gėlės, upės, ežerai, 
parkai, paukščiai, o viskas 
taip gražiai sutaikyta ir sude
rinta spalvom, kad rodos, at
sidūriau kur nors gražiau
siam parke, kur gražus med
žiai, gėlės ir paukščiai.

IP. Gerumbauskų pavyzdin
ga šeima susideda iš keturių 
asmenų, tai p. Gerumbauskai, 
■r sūnūs Antanas ir Stasys, ku
ris lanko aukštesnę mokyklą. 
O vyresnysis Antanas jau su- 
užiedavo su jauna lietuvaite 
p-le Stella Lauraityte iš 18-os 
apylinkės. Vestuvės, girdėjau, 
Įvyksiančios gegužės 20 d.

—Klajūnė.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago j)

Anthony Saldukas, 25, su
Mary Vomacka, 23

Stephen Puckcris, 29, su
Anna Sudeikių, 26

Alois Valentą, 53, su Fran- 
ces Burda, 57

NAUJIENOS, Chicago, ffl.

.... NAUJIENŲ-ACME Telephoto
WASHINGTON, D. C. — Homer Martin (po kairei), 

U. A. darbininkų unijos lyderis, tariasi su William 
Green, Amerikos Darbo Federacijos prezidentu.

Louis Mi’.eski, 28, su Cathe- 
rine M. Balanda, 22

Charles C. Balchunas, 45, su 
Apolonija Miller, 51

John Matučh, 23, su Alvina 
Krezel, 21

Alphonse Budrick, 23, su 
Anna Walanga, 20

John H. McGuire, 33, su 
Agnės Brazda, 31

Anthony Radvid, 22, su He- 
len Jurionas, 20

Joseph Kruchas, 39, su An
na Kurela, 26

Anthony Mikėnas, 24, su 
Mary Olson, 22

Walter P. Shimkus, 22, su 
Grace L. Obotzke, 19

Šįvakar SLA 139 
Kp. Susirinkimas

ROSELAND. — SLA 139 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyksta 
antradienį, gegužes 2 d., Pal
mei- Parko svetainėj, 7:30 vai. 
vakare.

Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti susirinkime ir užsi
mokėti savo mėnesines duok
les. —Vaidyba.

Padėka
Nuo Brighton Parko Jaunuo

lių ir Mokytojos, A. Zabukie- 
nūs. Visiems prisidėj tįsiems 
vienu ar kitu budu prie suren
gimo “Jaunuolių” vakaro — 
visiems darbininkams, darbi
ninkėms, taipgi Radio skelbė
jams, Peoples Furniture Co., 
p. J. Budrikui; laikraščiams 
“Naujienoms” ir kitiems; Le
vickui už papuošimą scenos 
gėlėmis; Narvidams už keksus, 
suteiktus Jaunuoliams — Ačiū.

A. Z.

Naujų Taksų 
Įstatymų Reikalu

(Prisiųsta)
Gerb. lietuviai:

Aš šiandien gavau labai svar
bų laišką iš The Civic Federa- 
tion and Bureau of Public Ef- 
Ticency. Šis laiškas praneša, 
kad Springfielde General As-* 
sembly yra paduoti du pasiūly
mai Senate Bills No. 325 and 
326. Jeigu viršmineti pasiūly
mai bus priimti, sako, taksos 
Chicagoje ir apylinkėje kils l:gi 
$10 nuo "kiekvieno šimto namo 
vertės.

Jeigu nenorite, kad taksos 
aukščiau kiltų, nes ir dabar 
yra peraukštos, tai pamatykite 
savo distrikto senatorių arba 
atstovą (representative) arba 
pasiųskite jiems atvirutę, rei
kalaudami, kad jie balsuotų 
prieš bilius No. 325 ir 326. Pa*- 
darykite tai tuojau, be atidėlio
jimo, nes šią savaitę įvyks de
batai ir balsavimai pasiūlymų 
klausimu. —A. F. Pocius,

Cicero laikrodininkas.

PolitiKa
Teisėją Zurį Siūlo 
Į Aukštesnę Vietą

Pereitam Lietuvių Demokra
tų Lygos susirinkime atstovai 
iš 10 lietuviškų politikos klu
bų nutarė pateikti Cook Coun- 
ty Democratic Central Com- 
mittee reikalavimą, kad dabar
tinį Municipal Court teisėją, 
Joną T. Zurį, uždėtų ant balio- 
to kaipo kandidatą į Superior 
Court teisėjus, kurie bus ren
kami birželio 5 d. 1939 m.

Teisėjai kandidatais į Circuit 
ir Superior Courts jau nustaty
ti, bet manoma, kad State Le- 
gislaturc praves Dilių, kuris pa
darys dar 8 vietas Superior 
Court teisme. Viena, iš šitų vie
tų manoma gauti lietuvių teisė
jui Jonui Zurini.
Galimi kandidatai Zurio vietai

Jei pasiseks tai padaryti, lie
tuviai gautų progą statyti kitą 
lietuvį į teisėjo Zurio vietą Mu
nicipal teisme.

Dėl šios vietos kandidatai 
butų dabartiniai z Demokratų 
Lygos nariai: adv. K. Zekas, K. 
Savickas, R. A. Vasalle, A. A. 
Slakis ir A. Lidikevičius.

Demokratas.

Kur Dantis
Taisyti

Priėjus reikalui dantis tai
syti, atsiminkite Hejfta Bros. 
Lawndale Dental Laboratory, 
3945 W. 26th St. čia pataiso 
patyręs laisni uolas dentistas 
pleitas tuojau — tą pačią die
ną už $1.00. Užtikrintą pleitą 
gausi už $12.50. Tai skaitoma 
nepaprastai geru pirkiniu. Be- 
to, įsteiga veikia jau per .aš
tuoniolika metų, kas parodo 
įsteigos patikimumą.

Tos įsteigos skelbimas šian
dien telpa Naujienose. Persi
tikrinkite. Ir tada, kada jūsų 
senosios pleitos atsisakys be
tarnauti, arba reikės kam nau
ją įsigyti, kreipkitės į šią įstai
gą. Čia sąžiningai darbą atliks 
ir busi patenkintas, nes jie ga
rantuoja arba pinigus grąžina.

(Skelb.)

ILLINOIS • INDIANA • WISCONSIN ® I0WA ® MICHIGAN

KAS 
VAKARĄ

Šaltimiero
Nuo 7:00-tos 

Valandos
Kas Vakar a

1480 K.
ILLINOIS • INDIANA f WISCONSIN • I0WA • MICHIGAN

New City Radio Programas 
iš Stotięs 1210 WSBC

NEW CITY FURNITURE 
MART krautuvės radio valan
da 8:30 šį vakarą bus pilna į- 
domybių, nes Sauk Lui Luis 
turės didelį galvosūkį kaip ap 
seiti su tuom nauju “mandro- 
liu” Viaduku, kuris pereitą sa
vaitę jį taip iš kantrybės išva
rė su savo gabiais atsakymais.

Taipgi išgirsite kaip galima 
išlaimėt! $100 vertės rakandų 
dykai “Radio Programo Už- 
vardinimo Konteste”.

Sužinosite apie NEW CITY 
FURNITURE MART krautuvės 
didžiulį pikniką, kur bus ren
kama Karalaitė ir bus išlai- 
mėjimui daugelis rakandų, ge
ra programa ir šokiai prie 
šaunios muzikos. Apie tai dau
giau paaiškins jums Antanas 
Plienis, programo vedėjas.

Žinantis

Dainuos Radio 
Granadfcrių Trio

Šiandien, antradienį, 7tą va
landą vakare, stotis WGES 
perduos reguliarį, antradienio 
radio programo, kurio išpildy
me visuomet dalyvauja žymus 
dainininkai ir muzikai. Taip 
ir šiandie girdėsite radio Gre
nadierius, kurie padainuos ei
lę gražių ir linksmų pavasario 
dainelių bei rinktinų kompo
zicijų. Taipgi bus gražios mu
zikos ir daug įdomių žinių iš 
Peoples Rakandų Krautuvės 
apie 24tų metinių sukaktuvių 
paminėjimo išpardavimą, kurs 
čia eina visų skubumu su pa
siūlymu didžiausių vertybių vi
sokių namas reikalingų daly
kų. Patartina nepamiršti užsi- 
statyti savo radio minėtu lai
ku ir pasiklausyti. Re p. xxx

Schenley bendroves 
savaitė

Schenley Distributors, Ine. 
gamina įvairiausios ir puikiau
sios rųšies stipriuosius gėrimus. 
Ji gamina paprastąją degtinę, 
daro rūmą ir kitokius alkoho
linius gėrimus. Tai yra viena 
iš didžiausių tos rųšies bend
rovių pasaulyj.

Kaip ir visuomet, šiais me
tais sumanyta paskelbti savo 
gaminių prekybos padidinimo 
pardavimą. Tuo tikslu paskirta 
specialė savaitė, kuri pavadin
ta savo vardu, t. y. “Schenley 
savaite”. Tad, kad ta savaitė 
butų pasekmingesnė, kad į dar
bą patraukti kuo daugiausiai 
dalyvių, nusistatyta plačiai pla
katais išsigarsinti ir net vėlia
vomis pasipuošti.

Ir neapsivilta. Į darbą stojo 
veik visi smulkiosios prekybos 
savininkai ir rėmėjai. Tad, pa
sisekimais apsidžiaugęs, Schen
ley bendrovės vidurvakarinės 
dalies vedėjas James E. O’Brien 
ir sako, kad “Schenley savaitė” 
yra bendrovės atsidėkojimo bū
das savo rėmėjams už gausią 
paramą. Toliau, kad visų para
ma, teikianti naudą bendrovei, 
vienkart, teikia rėmėjui smul- 
kiąjam prekybininkui paramą 
ir kartu viso krašto prekybai.

(Skelb.)

KLAUSYKIME
LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ 

IŠ STOTIES

SERGĄ ŽMONES 
kurie turi reumatizme, blogą I 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
ouslės ar šlapinimosi negales, tu
rėtų kreiptis į ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos.
LABORATORINIS TYRIMAS 

KAINOJ
Seksualiai nusilpusiems vyrams 
gydymas specialus. Virš Trisde
šimts Metų Toj Pačioj Vietoj. 
Mokestis nebrangus ir kiekvie
nam prieinamas.
DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE

Formerly DR. ROSS’ 
Inalth Service and Laboratories 
35 SO. DEARBORN STREET 

Pbone Central 4611
’amnas Monroe St., Chicago, III. 
Imkite elevatorių iki 5-to aukšto. 
°r’ėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 
508 dėl moterų. Valandos: 10 a. 
n. ikį 5 p. m. Nedėliomis 10 a. 
m. iki 12 v. Paned., Sered. ir Su- 
batomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m.

Persikėlimos
Išpardavimas

Budriko Krautuvė, 3417 So. Hal
sted St., yra perkeliama į nau
ją didžiulę krautuvę, 3409 SO. 
HĄLSTED ST. Pirkėjai sutau

pius daug pinigų, pirkdami 
Šiame Išpardavime

7 tūbų radi jos, gražiuose ka
binetuose, vertos $45.00, po 
......................... $18.50 
11 tūbų radijos, gražiuose 
kabinetuose po .... $28.00
3 šmotų geri Parlor Setai
po .........  $28.50
5 šmotų Bedroom Setai po 
......................... $39.50 
Didelės gražios skrynios Ce- 
dar Chest po ....... $18.50
Naujos skalbiamos mašinos 
po .......................... $27.50
Naujos 1939 EI ek t riki nes Le- 
daunės su 5 metų garantija 
po .......................... $87.50
Porceleniniai Gaziniai Pe
čiai po ...... $29.50
Dideli, gražus, balti porcele
niniai anglims ir gazu, gerai 
kepa, verti $150.00 po $85 
Angliniai ir aliejiniai pečiai
4 kambariams po $16.50
Geri vatiniai matracai po.... 
........................... $3.95 
Innerspring matracai po .... 
............................ $6.95

Jos. F. Budrik
Furniture House

3409 So. Halsted St.
Tel. Yards 3088

žymus radio programas iš sto
ties WCFL—970 k. dabar nauju 

laiku—9 valandą vakare 
nedėliomis

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.

KAS 
VAKARĄ

Šaltimiero

5000-WATTS 
1480 

Kilocycles

Tel. Victory 4965. I
STOGDENGYSTE IR BLEKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi Į 
pilną apdraudą už darbus Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. | 
BRIDGEPORT ROOFING AND j 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

COOK COUNTY
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių

Virš 300 garantuotų karų. 
Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

.  —- .....- ..........

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

Tel. YARDS 3899.
Zelvis Building Co.

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

CHICAGO, ILL.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DEL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50 

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

,LIGONINĖJE .............. wU
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje --  $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama .... »
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

| Miestas ir valstija ........ —
— m * m w

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd St 
Tel. ENG.\ 5883-5840
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Lietuviai — Golfi- 
ninkai Šiemet Rengs 
4—5 Turnyrus

mokestis sumažintas.
Paprastai, kliubas pasirenka 

lošimui aikštę, kurioje kliubo 
nariai gauna nuolaidą, švento
mis dienomis 50c, o prastomis 
25c pigiau.

Roselandiečiai 
Vėl Aplankys 
Oak Foresta

Lietuvai Gelbėti 
Fondas

Per Golfą Į Sveikatą’ Rengs 4-5 Turnyrus

Sekretoriaus Dr. K. Draugelio 
Pranešimas.

Kiekvienas bandome prail
ginti savo amžių. Atsiekimui 
to, reikalinga gerai užsilaiky
ti.

Daugelis iš musų neturime 
gero supratimo kaip tą.pasiek
ti. Vieną būdą randame laik
raščiuose ir gerose knygose. 
Kitas — tai patarimai gydy
tojų. Gydytojai sako, geriau
sias vaistas sveikatai, ypatin
gai pavasarį, tai tyras oras, 
saulės šviesa ir pasimankštini- 
mas—pasivaikščiojimas. Pasi
vaikščioti kaip kada nepatogu, 
arba tinginys užgina.

Lengviausias būdas užkariau
ti “tinginį”, tai lošimas golfo. 
Lošti golfą gali jauni, seni, 
vyrai ir moterys, o paranku- 
mą, linksmumą, draugiškumą 
ir pigumą galima atsiekit pri
sirašant prie Lietuvių Golfinin
kų Sąjungos, šis kliubas pri
ima visus už $2.00 metinę mo
kestį. Šeimynoms ir mokiniams

surengta 4 
su įvairio- 
trofejomis. 
yra proga 
bus duoda-

Ruošia labdarybės pikniką 
senelių naudai

MADOS

Per vasarą bus 
ar 5 turnamentai 
mis dovanomis ir 
Kiekvienam nariui 
ką-nors išlošti, nes
ma “handicap” sulyginimui re
zultatų.

Balandžio (April) 18 dieną, 
įvyko bendras kliubo narių su
sirinkimas, kuriame įvyko 
“įšventinimas” naujos 1939 
valdybos, (kaip girdėti jinai 
narius gardžiai pavaišino) taip
gi priėmimas naujų narių ir 
darinkiinas keletą komisijų.

Dr. S. Biežis, kliubo nau
jas prezidentas, su savo “ka
binetu” pasižada daug triūso 
padėti kliubo naudai ir pilnai 
patenkinti, kaip narius, taip ir 
pritarėj us-svečius.

Pereitas mėnesis lošimui gol
fo dar nebuvo visai malonus, 
todėl kliubas surengė “Bunco 
ir Card Party”, kuris įvyko 
26 d. balandžio (April), 7:00 
vai. vakare, Bažnytinėj svetai
nėj, 6812 So. Western Avė. Po 
lošimo svečiai buvo vaišinami 
ir turėjo progos pamatyti gol-

— ir golfą paveiks-

ROSELAND. — Roselando 
Draugijų koiųiteto bendras 
labdarybės piknikas įvyks ge
gužės 28 d., Riverdale Picnic
Grove.

Roselandiečiai šįmet vėl ren
giasi surengti pietus Oak Foręsl 
prieglaudoje esantiems lietu
viams. Pereitais metais, užsi
baigus vasariniems piknikams, 
buvo surengta pietus Oak Fo- 
rest seneliams. Laike pietų bu
vo pasakyta atatinkamos kal
bos ir buvo muzikalis progra
mas. Taipgi seneliams įteikia 
ir piniginės dovanos.

Šįmet taipgi vielos draugijos 
nutarė vėl surengti tokius pie
tus ir išrinko komitetą, kuris 
rūpinsis tą visą darbą atlikti. 
Išrink lasai draugijų komi tetas 
sudarė valdybą ir tam tikras 
komisijas.

s

Juose.
O su gegužės mėnesiu — 

Golfininkų Kliubas pradės lo
šimus.

Valdybos pirmininku išrink
tas Adomas Draugelis, kuris ir 
pereitais metais pirmininkavo 
ir labai pasekmingai visą dar
bą atliko.

Pikniko surengimo komisija

Draugelio ir S. Yurčiaus. Pik
nikas rengiamas sukėlimui lė
šų pietų surengimui. Taipgi

daug įvairių laimėjimų, kurios 
dabar 
roselandiečių.
m i pasipirkti
mimui
mo. —Untanas.

Chamber of Commerce of Il
linois direktorių susirinkime, 
balandžio 19 d., tapo suorga
nizuotas ir balandžio 26 d. 
narių susirinkime įkurtas Lie
tuvai Gelbėti Fondas, kuriam 
vadovaus nariais skaitlingas 
komitetas su šia valdyba:

J lįsti n Mackevičius, pirm.. 
Teisėjas J. T. Zuris, pagelb.
J. P. Rakštis, iždininkas, ir 
Dr. K. Draugelis, sekr. 
Pirmame komiteto susirin

kime (bal. 26 d.) pirmomis 
aukomis sudėta $526.00 ir dar 
daugiau pasižadėta.

Šis fondas ir jo komitetas 
visuomet bus Lietuvių Vaiz
bos Buto atsakomybėje. Visi 
pinigai bus siunčialhi per 
konsulatą Chicagoje, arba tie
siai Lietuvon. Aukavusieji 
gaus paliudijimus. Tikiuosi, 
musų dienraščiai apsiims skel
bti aukas ir Aukautojus.

L. G. Fondo komitetas sten
gsis mielai tarpininkauti vi
siems, kurie lik norės Lietu
vai pagelbėti.

Asmeniai rašant laiškus ar 
siunčiant pinigus visuomet 
naudokite šį vardą ir antrašą:

LIETUVAI i,GELBĖTI FON
DAS, 4192 Archer Avė.,

Chicago, III.
Dr. K. Draugelis\

L. G. F. Kom. Sekr.

tarpeyra platinamos
Visi yra prašo- 
lų tikietų parė- 

roselandiečių sumany-

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams
PRANCIŠKA BENDIKIENe 

po tėvais Staškauskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 29 d., 7 vai. vak., 
1939 m., sulaukus pusės amž. 
gimus Telšių apskr., Ubiškių 
miestely. Amerikoj išgyveno 
37 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Mike, 4 dukteris: Bro- 
nislavą, Emiliją, Izabelę ir 
Oną; 2 sunu: Albiną ir Jus
tiną, dvi marčias: Helen ir 
Mary, žentą Herald Rambow, 
dvi anūkes: Geraldinę ir Ma- 
rilyn, 2 broliu: Pranciškų ir 
Joną, seserį Barborą, du švo- 
gerius: Kazimierą ir Pranciš
kų Bendikus, dvi švogerkas 
ir jų šeimynas ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas 11156 So. 
Indiana Avė., Tel. Pullman 
2736. Laidotuvės įvyks sere- 
doj, gegužės 3 d., 1:30 vai. p. 
piet. Iš namų bus nulydėta 

’į Lietuvių Tautiškas kapines.
Visi a. a. Pranciškos Ben- 

dikienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Vyras, Dukterys, Sunai, Bro
liai, Sesuo, žentai, Marčios, 

ir kitos Giminės.

A.<kA

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.:Wal- 

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

CO

CLASSIFIED ADS
SITUATION WANTED 

Ieško Darbo
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai-Žemė Pardavimui
MOTERIS PAIEŠKO DARBO 

prie namų, arba į restoraną. Esu 
gerai patyrusi visokiems darbams. 
Šaukite Telefonu YARDS 1609 — 
S. Laurinavich.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

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

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA ar pa
vienė moteris dirbti tavern—pa
gelbėti prie lunčiaus. Boulevard 
9380.

MERGINA LENGVAM ruošos 
darbui, būti vakarais, nėra skalbi
mo. Rockwell 9840.

PARDAVĖJOMS, galiau štai nau
ja vieta. Darbas, nauda, išsidirbk 
nuolatiniai besiverčiantį biznį. Ne
apribota proga, alga ir komisija, 
nuolat. Kreiptis asmeniškai.

MRS. McCULLOH,
555 W. Pershing Road.

RETAS BARGENAS
ŽIŪRĖK kampas: 12x4 kambarių 

apartmentas, northwest, garu šildo
mas, elektriką, refrigeracija, ren- 
dos $5340. Tiktai $5,000 įmokėti, 
kaina .................................. $16,500

Ypatingas kampas: 29 apartmen- 
tų ir 2 krautuvės, nuostabi vieta, 
garu šildoma, elektriką, refrigera
cija, rendos $13,000. Kaina $37,000. 
Terminai.

Nepaprastas naujas geltonų ply
tų, 4 krautuvės ir 24 apartmentai, 
pietuose, ręndos $18,150. Kaina da
bar ...................................... $52,000.
GERIAUSIAS PIRKINYS MIESTE

Kampas: 96 apartmentų namas, 
24x4; 72x3, garu šildomi, rendos 
$26,640. Kaina greitam pardavimui 
tik $15,000 įmokėti. Kaina $52,000. 
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 West Fullerton Avė.
Tel. Spaulding 1500

10 North Clark Street 
Tel. Dearborn 1540 
1527 Devon Avenue.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

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

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

PARSIDUODA MODERNIŠKAS 
namas 6 kambarių su garažu, biz
nio kampas. Taipgi taisoma “Shoe 
Shop” buildingas: mašinos ir sta- 
kas. Išdirbta vieta nuo 1921 metų.

REIKALINGAS ŠVARUS ŽMO
GUS su savo automobiliu išvežioti 
duonai ir kad turėtų šiek tiek kos-1 Priežastis pardavimo patirsite ant 
tumerių. Box 983, 1739 So. Halsted vietos. 7437—14th Avė., Kenosha, 
Street. Wis. C. K. Braze.

REIKIA VYRO, KURIS TURI 
įtakos nekilnojamo turto savininkų 
tarpe mokesčių reikalu. Turi mo- Į $20,000 
keti skaityti ir rašyti angliškai.

Box 2-5, 1739 So. Halsted St.

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

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

. torijoj, 3133 So. Halsted St.

KAMPINIS 13 APARTMENTŲ 
Pajamų $6270.00 metams, kaina

I — pinigais $4,000.00. 25 
apartmentų, metinės pajamos $10,r 
000—$38,000. $5,000 pinigais reika- 

______  1 a u i a m a.
FURNISHED ROOMS — TO 'RENTI MięR]įE STATE MORTGAGE CO.

Gyvenimui Kambariai 3943 West Irving Park Blvd.
---------- ----------------------------------- Tel. Keystone 8700.

RENDON KAMBARIAI vedusiai---------------------------------------------
porai su mažais fornišiais gyventi 
bendrai. Vienas vyras. Atsišaukite BRIGHTON PARKE BARGENAS, 
laišku. 1739 S. Halsted St., Box 985. Į Fletas tuščias, galima kraustytis 

tuojaus. Antrašas 4008 So. Maple- 
wood Avė. 2 flatų 4 ir 5 kamb. vi
si įtaisymai. Platus lotas, garažas. 
Patys padarykite pasiūlymą. Ma
žas įmokėjimas. Priims į mainus ką 
jus turite. Telefonuokite po 7 vai. 
vakaro. PROSPECT 0176.

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, 
barius ir >2 kambariai 
baigti, po $4750.00. Yra 
tra, vanduo ir gatvės
Paskolą galima gauti kokią tik no
rite.

Mrs. Anna Bittin 
GARDEN KOMES 

3938 West lllth Street 
Tel. Beverly 0005.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai žemė Mainais

MAINYSIU 2 FLATŲ MEDINĮ 
namą ant ūkės. Box 984, 1739 So. 
Halsted St.po 4 kam- 

viršui, ne- 
gasas, elek- 

ištaisytos.

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

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

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

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

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

GRAŽI GOLFO AIKŠTĖ išdalin
ta į Lake Michigan Riparian right 
akrus, medeliais apaugęs, smilčių 
byčius, 
kelias, patogu
County, Illinois. Kaina $1500 (ly
gu 8 paprastiems lotams) $300 pi
nigais, likusią mėnesiniais. Savi
ninkas Box D-57, 1739 So. Halsted.

elektriką, grįstas privatus 
į Chicago, LakeKAZIMIERAS JURIONAS

Persiskyrė ,^3U šiuo:* pasauliu 
balandžio 30 d., 4:10 vai. po- 
pietų, 1939 m., sulaukęs pu
sės amž., gimęs Kauno rėd. 
Raseinių apskr., Kvėdarnos 
parap. Amerikoj išgyveno 38 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Petronėlę, po tėvais 
Slaiter&itę, 2 dukteris Bronę 
ir Julę, seserį Barborą Mille- 
rienę ir jos šeimą, Decatur, 
III. 2 švogerius, Praną ir Ka
zimierą Slaiterius ir jų šeimą.

Priklausė prie Šv. Petro ir 
Povilo Dr-stės, Liet. Vyrų ir 
Moterų Sus. Draugijos.

Kūnas pašarvotas 10323 So. 
Indiana Ayje. Tel. Pullman 
5884. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, 'gegužės 4 d., 8:00 
vai. ryto iš ^amų į Visų šv. 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. \a. Kazimiero Jurio- 
no giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Sesuo ir 

kitos Gimines.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

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

sekcija, prie grįsto kelio farma su 
6 kambariais, patogu namą, visas 
iš naujos medžiagos, statytas paty
rusių unijistų karpenterių—elektri
ką, mokykla. Patogu į Palos Parko 
girias, taipgi į vidmiestį 
važiavimo vieškeliais. Kaina $1975: 
$275 pinigais, $22 mėnesy. Nuosa
vybė gegužės 15. (Bušo linija 3 
blokai). Rašyti Box F-29, 1739 So. 
Halsted.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB VALDYBA 1939 M.:

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

pagelb. — 
a St.; Nut.

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

La i d o-
mams.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

j

■F. Sever, 
Kores-4133

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

Prot.
Balys Armoška,

TURI PAAUKOTI delikatesų ir 
grosernės krautuvę. Priežastis—li
ga. Įsteigta 16 metų. 1511 West 69 
Street.

Ofiso valandos 7 vai. 
iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 
Tel Wentworth 7942.

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams 
tuvėms, Papuoši-

GROSERNĖ ir SALDAINIŲ krau
tuvė pardavimui. Gera vieta—gy
venimui kambariai užpakaly—pigi 
renda. 2923 West 40th St.

PARDUOSIU TAVERNĄ, gera 
bizniška vieta, pigi renda, tinka
ma ženotiems. Aš turiu kitą biznį.

6440 COTTAGE GROVE.

No. A. A. 4133—Šią puikią suk
nelę, kuri susegama visa eile gu- 
zikų šone, galite nešioti per visą 
vasarą. Padarykite iš plynos ar 
margos medvilnės medžiagos arba 
šilko. Sukirptos mieros 12, 14, 16, 
18, 20, 30, ‘32, 34, 36, 38 ir 40.

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

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No
Mieros __________  per krutinę

MOORE AND 
McELLIGOTT 

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

gu pirksi aplankyk mus.
2752 West lllth Street 

Phone Beverly 7339.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

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

“PALOS HILLS TYPE” gražaus 
miškelio, 2% akrų visi nauji grįsti 
kieti keliais, (be išlaidų) susisieki
mas, vidmiesčiu. Yra elektriką, ar
ti mokykla, griežtai privačiam var
tojimui ,ne piknikams, turistų ca- 
bin ar traileriu stovykloms leista 
visa 100 akrų. Kaina viso 2% akrų 
$675, $135 pinigais, $8 mėnesiui. 
Box L-72, 1739 So. Halsted St.

URBA
GĖLININKAS 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

ANTANAS JURGELAS 
Sūnūs Simano

■ Siunčiam Gėles
Telegramų į L U ¥ Lllvlu Visas Pasaulio

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

NAUJAUSI m GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 29 d., 1939 m., su
laukęs 60 metų amž., gimęs 
Paklevės kaime Adakavo 
parap., Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 36 m.
Paliko dideliame nuliudimė 

brolį Joną pusbrolius ir gi
mines.

Priklausė prie Šv. Juozapo 
E. St. Louis, III. draugijos.

Kūnas pašarvotas Butkaus 
koplyčioj, 710 W. 18th St.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, gegužės 3 d., 2 va1., popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Jurgelos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Giminės ir Draugai.
Laid. Dir. Butkus, Telefo

nas CANAL 3161.

DOMININKAS ČERNIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 1 d., 3:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj Panevėžio ap
skrity, Šimonių parap.. Butė
nų kaime. Amerikoj išgyveno 
27 metus.

Paliko dideliame nubudime 
dukterį Bronę, • sūnų Petrą, 
pusseserę Elzbietą Šantienę,' 
pusbrolį Izidorių Černių, bro
lio sūnų Stanislovą Černių, 2 
švogerkas: Veroniką žilvitie- 
nę ir Karoliną Kupčinskienę 
ir kitas gimines Amerikoj, o 
Lietuvoj— 2 pusbrolius: Ka
zimierą ir Joną Černius, bro
lio dukterį Jozefą ir Adelę 
Černius ir kitas gimines.

Priklausė prie Saldž. širdies 
Viešpaties Jėzaus Dr-jos Brid- 
geperte.

Kūnas pašarvotas 1338 So. 
49th Avė. Cięero. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, gegužės 
4 d., 8:00 vai, ryto iš namų į 
Šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Domininko Čer
niaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
\ Duktė, Sūnūs, ir kitos Gim.

Laid. Dir. A. M. Phillips, 
l Tėl. YARDS 4908.

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

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

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

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St.; Nut- rašt,—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 S. Union 
Avė.; Finansų rašt. — Feliksas 
Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Ąve.; Apekunas kasos —Jurgis 
Aresunas, 3623% S. Emerald Av.; 
Apekunas kasos—Franciškus Ku
nevičius, 3201 So- Green St.; 
Apekunas ligonių — Kazimieras 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

Garsinkite “N-nose”

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A. Valskis, 3341 Evergrcen Avė-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevic, 2002 Concord PI.; 
Užrašų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180;

Ižd. kasier.—J. Raila, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi 
kas pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė.

IDEALI DARBŠTAUS ŽMOGAUS 
FARM A prie But|?rfield kelio. 
(Platus kankrito kelias) į rytus 
nuo Vilią Park (už miestelio sie
nų), gera mokykla, elektriką. Kai
na $575, $125 pinigais, $8 mėnesy 
žemi mokesčiai, be asesmentų. Sa
vininkas Box Z-14, 1739 So. Hals
ted St.

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

Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
3235 S. Halsted St., Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 So. 49th Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

IDEALI PAUKŠČIŲ ar daržovių 
farmai, šeimai su apribotais ištek
liais, tuoj nuo Washington Blvd. 
į vakarus nuo Wolfe kelio. Prie
šais akmens grįstas kelias. Elektri
ką, gera mokykla, žemi mokes
čiai, dėlto, kad už miestelio ir kai
mo ribų. Nėra specialių asesmentų. 
Kaina $300; $75 pinigais, $5 mė
nesy. (Metus be nuc/mčių). Savi
ninkas Box H-10, 1739 So. Halsted 
Street.

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.

GARFIELD PARKO VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: George 

Medalinskas—pirm., 233 S. Cent
ral Avė.; Paul Zalenk—pirm, pa- 

’gelbininkas; Chas. Katallo—fi
nansų sekr.; M. Medalinskas—nu-

• tarięnų sekr.; M. Kaziunas—ka
sierius; V. Manikas—kontr. rašt.; 
M. Davidonis—kasos glob. ir J. 
Bruchas, kasos glob.; J. Zubavi- 
čius—maršalka; Dr. Al. Margeris 
—daktaras; P. Waller—korespon
dentas. Susirinkimai šaukiami kas 
antrą septintadienį. Laikinai su
sirinkimai bus laikomi Lietuvių 
Liuosybės svetainėj, 49th Ct. ir 
14th St., Cicero, III.

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, 
ryto
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VIENA FIRMA CHICAGOJ JAU PRASIŽEN
GĖ DARBO ALGŲ VALANDŲ ĮSTATYMUI
Uždraudė Parduoti Gaminius Už Valstijos Ribų

Vakar federalis teisėjas Chi- 
cagoj William H. Holly nubau
dė vienų Chicagos firmų už 
prasižengimų darbo algų-valan- 
dų įstatymui. Tai buto pirmas 
toks prasižengimas Chicagoj.

Nubaustoji firma yra Rapa- 
port Brothers, Ine., žaislų fa
brikantai, kurie užlaiko dirbtu
ves adresu 701 AVcst Ohio st.

Einant baisme, firma negalės 
parduoti už Illinois valstijos ri
bų savo produktų, ir turės kuo 
greičiausia prasižengimus ati
taisyti.

21 METIJ JAUNUOLIS SUDEGĖ APSIVER
TUSIAM AUTOMOBILYJ

Penki Draugai Buvo Sunkiai Sužeisti.

Ar jau turite “Draiverių Laisnius”? Be jų dabar ne
galima automobilį valdyti.

Jeigu norite išvengti arešto ir nesmagumų, tuo:au 
laisn’us išsiimkite, nuvykę į valstijos automobilių biurų, 
prie Adams ir Ashland Boulevard.

Vienas jaunuolis sudegė, o 
penki jo draugai buvo sunkiai 
sužeisti, kai kitas automobilis 
apvertė jų mašinų prie Mill 
Road ir Lake street, Du Pagc 
apskrity}. Sudegė Alvin Ott, 21 
metų, nuo 101 East Ash street, 
Lombard.

Antro'o automobilio vairuo
tojas Lu o Milton Schreibcr, 19, 
nuo 71 12 N. Rockwell street. 
Jisai buvo apkaltintas neatsar
giu važiavimu.

Policistas Užmušė žmogų
Policistas Frank J. Callahan 

iš Maxwcll nuovados suvažinė
jo ir užmušė žmogų su auto
mobiliu, prie 21-mos ir Ash
land avenue. Užmuštasis buvo 
Burton Henson, 60 metų chica- 
gietis nuo 537 South Clark St.
© Evanstonietis Kenneth J. 
Grant, nuo 712 Mulford buvo 
užmuštas, kai vienas paskuti
nio rato stabdis (brekis) užsi

Gegužės Pirmos
Paradas

Keliolika tuksiančių žmonių 
šeštadienį po pietų niaršavo me
tiniame Gegužės 1-mos dienos 
parade.

Eisena susiorganizavo prie 
Randolph ir Micbigan ir ėjo 
Madison gatve iki Union Park.

Nemažų dalį dalyvių eisenoj 
sudarė lietuviai. Moterų Kultū
ros choras maršavo dainuoda
mos. Matyt, jo dainos žiūrėto
jams patiko, nes daug kas cho
ristėms ‘markiai plojo.

Union Parke paradas pasibai
gė masiniu mitingu, kuriame 
dalyvavo keli kalbėtojai. Eise
na buvo tvarki ir marga.

Matęs

Šiandien Sumažina
Pašaipą

Chicagos Bedarbių šelpimo 
Administracija skelbia, kad 
šiandien sumažins dešimčių 
nuošimčių 107,000 šeimynoms 
mokamų pašalpų. Prieš du mė
nesiu pašalpa buvo nukirsta 
15%, tad dabar bedarbiai gaus 
tik tris ketvirtadalius to, kų tu
rėtų gauti. .

Jie vos-vos tegali pragyventi 
net gaudami pilną, “normalių” 
pašalpų, o kų dabar darys gau
dami daug mažiau?

Dabar mėnesiniai čekiai šel
piamiems bus apie $17—18.

Teisme pasirodė, kad firma 
neužlaikė reikalaujamų darbi
ninkams mokamų algų rekordų 
ir mokėjo jiems mažiau, negu 
25 centus į valandų, nors dar
bo algų-valandų įstatymas nia* 
žesnes algas yra uždraudęs.

Firma samdo 36 darbinin
kus. Jie net negaudavę jokio at
lyginimo už viršlaikį.

Neseniai federalis teisėjas 
Igoe Chicagoj panašiai nubau
dė G. W. Eade Company, mo
teriškų rūbų siuvyklų Auroroje. 
Ten darbininkai taipgi gaudavę 
mažiau 25 centų į valandų.

rakino ir automobilis apsivertė 
kuliais keturis kartus. Trys kiti 
automobilio keleiviai buvo sun
kiai sužeisti. Nelaimė įvyko 
prie Dempster Boad ir McCor- 
mick bulvaro, Niles priemiesty
je.
9 Prie North ir 25-tos gatvės 
kampo, Melrose Parke, automo
bilis įvažiavo į stulpų mirtinai 
sužeisdamas 48 melų Edward 
Barmanų, nuo 5100 Montrose 
avenue.
9 Prie 87-tos ir Gottage Grove 
avenue, privatinis automobilis 
įvažiavo į policijos skvadkarį ir 
sužeidė du policistus, Daniel 
Quinn, 36, nuo 817 East 89th 
street, ir Michacl Fleming, nuo 
8912 S. Hermitage. Abu buvo 
iš Burnside nuovados.

Automobilio vairuotojas, Ed 
gar Husemann, nuo 9008 S. 
May st., buvo suimtas už ne
atsargų važiavimų.

Miręs Br. Parke
L

Nežinomas Žmogus
Buvo A. Lauba

Rytoj Laidotuvės
BRIGHTON PARK — Vakar 

“Naujienose” tilpo žinutė, kad 
prie 38-tos ir California avenue, 
Br. Parke, eidamas šaligatviu 
staiga pasimirė nežinomas apy
senis žmogus.

Vėliau pasirodė, kad tai buvo 
senas Brighton Parko gyvento 
jas, lietuvis Antanas Lauba, 
nuo 3831 Archer avenue. Vienu 
laiku jisai gyveno ties 4165 So. 
Maplewood avenue.

Dabar velionio kūnas yra pa
šarvotas J. Liulevičiaus koply
čioj, 4348 South California avė 
nue. Laidotuvės įvyks trečiadie 
nio rytą. Po pamaldų vietos pa 
rapijos bažnyčioj, kūnas bus 
pakastas šv. Kazimiero kapinė 
se.

Laidotuvėmis rūpinasi A. 
Laubos sūnus, Stanislovas, An
tanas ir posūnis Walter. St.

Klaidos
Atitaisymas

Lietuvai Gelbėti Fondo auko
tojų sąraše, kuris tilpo “Naujie
nose” pereitą šeštadienį, įvyko 
nemaloni klaida. Turėjo būti 
pasakyta, kad $17 aukojo p. G. 
Šukys (Šukys ir Antonisen fir
mos dalininkas), o ne G. Šukys.

Red. Baltijos jūron- Ramios juros vaizdas prieš saulėleidį.
Klaipėdos uosto akmeninis molaš, per kilometrą įsikišęs

Wieboldt B-vė ir 
Streikieriai Vėl 
Derasi

Derybos Buvo Nutrukusios
Vakar Wieboldt departamen- 

tinės krautuvės ir streikuojanti 
šoferiai atnaujino taikos dery
bas. Abi pusės jau buvo kaip 
ir susitaikiusios apie savaitę lai
ko atgal, bet paskutinėje minu
lėj derybos nutruko ir kova vėl 
atsinaujino,

Ir šį kartų derybose tarpinin
kauja Chicagos miesto taryba. 
Abi pusės suliko vėl tartis, po 
to kai meras Kelly atkartotinai 
prašė ginčų likviduoti jei ne sa
vo, tai visuomenės labui.

Kova eina už unijos pripaži
nimų. Streikieriai reikalauja be
sąlyginio pripažinimo, o NVie- 
boldt krautuvių viršininkai spi
riasi ir aiškina, kad unijai dau
gumas darbininkų nepritaria. Ji 
unijų tik tuomet pripažinsianli, 
kuomet pasirodys iš slaptų bal
savimų, kad šoferiai “tikrai” 
nori unijos.

Harry Bridges, iPacifiko 
CIO lyderis, kuriam Darbo 
sekretorius ir vėl iškėlė 
deportavimo bylų.

Acme-Naujienų Telephoto
NEW YORK. — Pasaulinės parodos atidarymas ba

landžio 30 d. Apskaičiuojama, kad kas penkios minu
tės į parodų įėjo 5,000 naujų lankytojų.

- - ■

į Apie Jaunuolius 
’ Daug Kalba, Bet 

Mažai Juos Remia
Vienok Jų “šventė” Pasisekė

Jaunuolių šventė, kuri įvyko 
Bal. 23 d., Chicagos Liet. Au- 
litorijoj, neblogai pavyko.

Atidarė vakarų Dariaus-Gi
rėno Bugle-Drum Corps. Ir se
nesni legijonieriai dalyvavo su 
amerikoniška ir lietuviška vė- 
iavomis. Gražiai pasirodė.

0 Brighton Parko Jaunuo
ju choras sudainavo Lietuviš
ką Himną, V. Kudirkos ir Ge
gužinę dainą, M. Petrausko. 
Šoko penkių 2 ir 3 mergaičių 
grupės, o “Musical Joke” pildė 
W. A. Mozart.

Algirdas Kriukus patiekė 
akordeono so’o, “Eik dukrele, 
už kriaučiuko”, ir “Žibuolelę” 
— solo dainavo Stella Slankiu- 
te ir pati mok. A. Zabukienė. 
pritariant visam chorui. Visa 
ta dalis programo pavyko pui
kiai.

Brightonparkiečių chorelis 
didelis, tad ir balsai skambė-
jo po visų Auditoriją, nors ten 
akustika, kaip visi žinome, yra 
labai prasta.

Roselando Jaunuolių draugi
jėlės chorelis sulošė “Lietuviš
kas vakaruškas” su armonika. 
Chorelis mažas,' nors Roselan- 
de globotojų netrūksta, L.D.L.D. 
A. B. C. ir kitų draugijų.

čigonės šokį išpildė Eugeni
ja Miščikaitė.

Balalaikų orkestras, dalyva
vo ne visas, tik keletas muzi
kantų, bet atliko gerai, Vado
vaujamas J. Budrevičiaus.

Kanklininkas K. Shimkus 
skambino ir dainavo, žmonėms 
labai patiko, turbut dėl to, kad 
kanklės gana senas instrumen
tas.

Meksikonų šokį šoko Elvira 
Zabukiutė, Jane Ragauskaitė, 
Christina Milleriutč. Pašoko 
kaip senos šokėjos, rūbai bu
vo meksikonišju ir gražų įspu • 
dį darė.

Kiti Programo Numeriai
Bridgeporto jaunuoliai daly

vavo labai mažam skaičiuj. Pa
dainavo vykusiai.

Jaunosios Birutės šokėjai 
išpildė apie dešimts numerių 
visokių šokių. Aš negaliu visų 
jų atsiminti. Jau mok. A. An
drejevas, netingi parodyti savo 
visos mokyklos vaikučių gabu
mus. Dalyvavo visi mažiukai 
vaikai. Kad ne A. Andrejevas,
vargiai mes ir šiandieną turė
tume, tiek išlavintų šokikų.

Kalbėjo Konsulas P. Dauž- 
vardis, apie svarbą auklėjimo 
jaunimo lietuviškoje dvasioje.

Mok. J. Skeberdytė kalbėjo 
apie organizavimą jaunimo.

Skambino Mandolinų orkes
trą, grupė Brighton Parko 
jaunuolių, vadovaujama mok. 
J. Budrevičiaus. Dainavo mer
gaičių trio, kurios visuomet ge
rai pasirodo dainavime ir šo
kime. Tai tikros artistės, Vio
leta Adašiunaitė, Elvira Zabu- 
kaitė, Christina Milleriutė.

Brighton Parko Jaunuolių 
choras dar tsudainavo “Mano 
Karžygis” (solo dainavo Stella 
Stankiutė) ir “štai mėnulis” 
iš operos Silvijos.

Šokikė Irenė Chersky, pa- 
įvairiavo dainą su šokiu.

Po koncertinės dalies vyko 
veikaliukas “Brangi Meilė”. 
Veikiančios ypatos buvo Mary
tė—Eugenija Miščikaitė; Ka
ziukas—Marytė Navakauskaile; 
Barbutė—Violeta Adašiuniutė; 
Lilija—Hypatia Punishkaitė; 
Policmonas—Billy Gogelis; An
tanas—'Charles Shinauskas;
Povilas—Kazimir Rimkunas; 
Petras—John Shinauskas; Jo
nukas—Charley Miscevicz.

Vieni lošė geriau, kiti blo
giau — bet šiaip taip atliko 
savo užduotis. Pianistė buvo 
Irenė Bružas.

Vakaro Vedėja buvo p lė E. 
Mikužiutė. Nors kai kam rei-
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NORA IR K. SABONIS VAŽIAVO Į KONCER- 
TA, BET PATEKO I P0L1CIST0 RANKAS

Bet Muzika Juos Ir Paliuosavo
Jau iš šio straipsnio antgal- 

vio galiu būti tikras, kad dė
mesį atkreips visi “Naujienų” 
skaitytojai, taigi visai be bai
mės rašau ir nepaisau, kad pa
našiai užims tiek vielos, kiek 
užima kai kurie straipsniai 
“Moterų Skyriaus” puslapyje 
tūlų laikraščių, — bet jus saky
sit, kų tas žmogus čia kalba? 
Taigi, štai, jums gera pasaka 
paremta tikru atsitikimu.

Važiuojam į Koncertą
Pereito penktadienio vakare 

Downers Grove miestelyj, kuris 
randasi 35 m. į vakarus nuo 
musų palaimintos Chicagos, bu
vo rengiamas mums gerai ži
nomos šeimos, Sabonių dukters 
Sylvijos McElroy piano koncer
tas. Taigi, skubėjom ten nuvyk
ti.

Bet, nelaimei, nėr to laiko. 
Rašančiam buvo paskiria susto
ti ir nuvežti musų gerb. Norų, 
bet Nora užimta veik visuomet, 
ir jai laikas pavelijo ištrukti tik 
apie 9 v. v. Kastas Sabonis irgi 
užimtas, reikia groti bažnyčio
je. Rašančiam tenka pasiimti 
Leokadiją Sabonis ir dukterį 
Dolores, o K. Saboniui tenka 
laimė po pamaldų nuvežti mu
sų Norų.

Pradeda Važiuoti
Taigi po pamaldų — musų 

Sabonis lėkte nulekia pas No
rų, gi iš ten lėkte pradėjo lėkti 
į koncerto vietų, kad išgirsti 
paskutinį Sylvutės numerį, sun
kių koncerto pozicijų, “Concer- 
to in E Hat Major” — Liszto. 
Bet Noros jautri klausa nugirs
ta kokį tai nemuzikališkų švil
pukų ir iš užpakalio automobi

Paliuosavo Tris
Lietuvius Iš
Kalėjimo

Paup’lą, Adomaitį, Mažeiką

W. C. Jor.es, viršininkas Illi
nois valstijos parolių taryba 
vakar paskelbė,'kad taryba pa- 
liuosuoja iš kalėjimo tris lie
tuvius.

Jie yra Frank Adomaitis, 
Louis Paupilas ir Alphonse 
Mažeika. Visi trys yra chica- 
giečiai. Jie sėdėjo Pontiac re- 
formatorijoj.

Vakar parolių taryba grąži
no laisvę viso 112 kaliniams, 
sėdėjusiems Pontiac, Stateville 
(prie Jolieto), Joliet ir Dwight 
kalėjimuose.

Nušovė 
Bridgeportieti

Prie 51-mos ir Racine gat
vės kampo nežinomi piktada
riai sekmadienio rytą pašovė 
Matthevv Hyland, 30 metų 
bridgeportietį nuo 920 West 
35th Place. Vakar jisai pasi
mirė Evangelical ligoninėj.

Nušautojo brolis William 
Hyland yra policistas Maxwell 
nuovadoj.

9 Prie 57-tos gatvės kranto 
ežeras išmetė kūną 15 metų 
jaunuolio James Ammons,. nuo 
6609 Drexel avenue. Jaunuo
lis prigėrė kai apvirto jo val
tis, kuria buvo išvažiavęs eže
ran gana toli nuo kranto.

kėjo sunkiai padirbėti, ypatin
gai Mok. A. Zabukienei, ir ren
gėjams, bet pasekmės neblo
gos, publikos buvo daug, bet 
galėjo būti daugiau. Daug kal
bama apie Jaunuolius, bet per- 
mažai remiami.

Mokytoja buvo apdovanota 
2 bukietais gėlių.

A. M—nė. 

lio atsiranda motorciklis ir jo 
“raitelis”, kaip Hitleris rankų 
iškelia. Vadinasi sustok.

“Suareštuoti”
Prie lango su knygute priei

na gana jaunas policistas. No
ra nusigando. Na, sako, Sabo
nis pražuvom! Tuomi tarpu po
licistas klausia, ar tamsta žinai 
kaip greitai važiavai? Taip tam
sta, tarpe 60 ir 70 mylių į va
landų. Policistas nustebo jo at
virumu ir domesio kreipė į No
rų, kuri dėvėjo paskučiausios 
mados pavasario skrybėlaitę, o 
prie šalies turėjo gėlių pluoštą. 
Policistas klausia, ar tai tavo 
žmona? Greitai atsako Sabonis, 
ne, tamsia. To jam ir reikėjo, 
dabar jau žuvom, sako Nora.

Pradeda teisybę sakyti
Ponas policiste, sako Sabonis, 

aš esu 1 vargonininkas, skubinu 
važiuoti į savo dukters koncer
tą gi ši ponia muzikos kritikas, 
daryk kų nori, tik paleisk mus, 
kad suspėtume paskutinį nume
rį išgirsti. Programai pasibai
gus mes grįšime su jumis atsi
skaityti. Policistas susikompro
mitavęs kreipėsi į Norą klaus
damas ar teisybę tas žmogus 
kalba. Žinoma, musų Nora su 
mielu noru patvirtino, ir, ką jus 
manot, juodu paleidžia. Abudu 
suprakaitavę, įėjo salėn ir tarė 
buvom suareštuoti ir papasako
jo viršminėtą incidentų. Po kon
certo apie kurį Nora savo Mu
zikos Skyriuje jums praneš, 
mus visus Sylvutė gražiai pa
vaišino. Rašantis atgal su Nora 
važiavo, paskui Sabonį, kuris 
jau dabar važiavo tik 30 m. į 
vai. —Ten buvęs

VAKAR
CHICAGOJ

• St. Luke’s ligoninėj vakar 
nusižudė 42 metų John K. 
Masteller, International Har- 
vester Company skyriaus vir
šininkas Harrisburge, Pennsyl- 
vanijoj. Jisai perkirto sau 
gerklę su skustuvo peiliuku.

« » »
e 45 metų chicagietei Mrs. 
Laura Hoffman, besimeldžiant 
prie altoriaus St. Cyril’s baž
nyčioj, 64th ir Dante avenue, 
prišoko apie 16 metų berniu
kas, ją parmušė, drožė per vei
dą ir pasigriebęs ridikiulį pa
bėgo. Mrs. Hoffman gyvena 
adresu 6466 Dante avenue.

O O 0
9 Superior teismo teisėjas 
Gridley vakar priteisė Wool- 
worth krautuvių bendrovę (“5 
and 10”) sumokėti $11,250, 31 
metų moteriškei Phyllis Beck- 
ett, nuo 5047 Sheridan Road. 
Moteriškė aiškino, kad ji nu
sipirko Woolworth krautuvėje 
buteliuką “maskaros”. Lašas to 
kosmetiko papuolė jai į deši
nę aki ir ją beveik apjakino.

O G »
• 42 metų amžiaus sargas 
Thomas Trainer sudegė, kai 
John Kane Coal Company an
glių sandėly j, 347 W. 59 th 
street, kilo gaisras. 42 m. a., 
šoferis, Harry McCasslin, nuo 
6103 Racine avenue, buvo skau
džiai apdegintas. Trainer gy
veno prie sandėlio.**•
9 Vakar 1,400 Chicagos gat
vių valytojų pradėjo dirbti 
tiktai keturias dienas savaitėj, 
vietoj penkių. Miesto gatvių 
ižde pritruko pinigų.

• Mokyklų taryba vakar pa
skelbė, kad vasaros atostogos 
viešose mokyklose prasidės bir
želio 23 d. Vakar vaikai su
grįžo į mokyklas po vienos sa
vaitės pavasario atostogų.




