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Nušauti Šeši Ūkininkai Klaipėdos Krašte
I- F

NACIŲ KARIUOMENĖ GINKLAIS IŠVAIKĖ 
PAGĖGIŲ APSKRITIES ŪKININKŲ

PROTESTO MITINGĄ
I

Tūkstančiai Klaipėdiečių Išgabenta Į Vo
kietijos Koncentracijos Stovyklas

KAUNAS, LIETUVA. — (Laišku “Naujienoms”, iš spe
cialaus musų * korespondento pranešimo apie Klaipėdos kraštų, 
vokiečiams j j okupavus:)

. Štai Pagėgių apskrities ūkininkai, susi
rūpinę savo materialia būkle ir ūkių ateitimi, bu
vo susirinkę pasitarti, to pasitarimo pasėkoje 
buvo nutarta apsilankyti pils valdžios komisarų. 
Šitas tuoj įsakė drąsesnius ūkininkus suimti. 
Tuoj plačiai gandas pasklido po visų apylinkę 
apie suimtuosius ūkininkus, ir buvo nutarta juos 
vienu ar kitu budu išlaisvinti.

“Balandžio mėnesio, rodos, 22 dienų ūkinin
kai stfsirinkę pareikalavo suimtuosius paliuo- 
suoti, nes jie nesu kalti. Į susirinkusius buvo įsa
kyta vietos kariuomenės įgulai šaudyti, ir to su
sirėmimo pasėkoje šešetas ūkininkų nušauta, 
daug sužeistų ir keletas dešimčių ‘suimtų.

“Visame Klaipėdos krašte dabar yra suimtų 
kaipo įtariamų trys tūkstančiai žmonių ir šeše
tas tūkstančių jau ištremta į Vokietijos koncen
tracijos liogeriiis.

“Tai štai., kokios laisvės klaipėdiškiai susi
laukė iš ‘kultūringųjų’ vokiečių!” .

«k ‘ T

Apie padėtį nacių okupuotame Klaipėdos krašte tas pats 
“Naujienų” korespondentas Para Belluin paduoda smulkių ži
nių, kurių nerasite jokiame Amerikos laikraštyje, sekančiame 
pranešime.

NACIAI TIRIA GALIMUMUS SUSITAR
TI SU STALINU

GIRDAI PLINTA, KAD RUSŲ-VOKIEČIŲ DERYBOS 
JAU VEDAMOS

KLAIPĖDOJE VOKIEČIAMS ŠEIMININ
KAUJANT

(Musų specialaus korespondento.)
KAUNAS, Lietuva. — Kamkentėjo, kuriose veik išimtinai 

teko dabar būti Klaipėdoje, jau .buvo susispietę vietos lietuviai,
vokiečiams šeimininkaujant, tai 
to gyvojo Lietuvos uosto visai 
nepažįsta.

Mieste jokio civilinio judė
jimo. Nardo tik kariuomenės 
automobiliai ir gatvėse marši
ruoja kareiviai. Visa atrodo, 
kaip karo metu. Anuomet bu
vusi gyva, linksma turgavietė, 
kur ūkininkai suveždavo par
duoti savo gėrybes, dabar tuš
čia. Gali gauti pirkti svogūnų 
ir dirbtinių gėliųf kurias iš se
no klaipėdiškiai mėgo.

Ūkininkų visi gyvuliai sura
šyti ir nustatyta kiek jie pri
valomai turi kiekvienas prista
tyti į dvarininkų tvarkomas 
pienines sviesto ir pieno. Se
niau Pienocentras buvo įstei
gęs čia 65 pieno perdirbimo 
bendroves, jos buvo tvarkomos 
kooperatiniais pagrindais. Į tas 
pienines per metus vietos ūki
ninkai suveždavo 33,658,851 ki
logramą pieno ir čia pagamin
davo per 427,899 sviesto kilo 
gramų, o be to, sūrių per me
tus padarydavo net 1,535,569 
kilogramus.

Dabar tų pieninių keletas 
vietos smogikų visai išardyta, 
tai tos pieninės labiausia nu-

Cbicagai ir apielinkei fede- 
/alio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedrėja; vėsiau;
5:38 v. r., leidžiasi

saulė teka 
7:55 v.

Kapines Vilnijoje. Jauna našlaitėlė, tetulės globojama, rokuoja savo vargus ant motutės kapo

Vokietijos ir Italijos 
atstovai diskusuoja 
Lenkijos klausimą
ROMA, Italija, geg. 7. — 

Romon atvyko feldmaršalas 
Goering. Jį pasitiko Italijos 
pžsienių reikalų ministeris 
Ciano. Italai ir vokietis disku- 
suos lenkų-vokiečių problemos 
išrišimą.

Painformuotuose rateliuose 
kalbama, kad ir italai ir vo
kiečiai sutinką, jogei Lenkija 
turinti kai ką paaukoti. Klau
simas esąs, kaip didelis Len
kijos pasiaukojimas turįs bū
ti.

Mussolinis patariąs Hitleriui 
nereikalauti perdaug. Mussoli
nis nenorįs karo rytų Europo
je, kur jis nėra tiesiogiai už- 
interesuotas. Be to, jau ilgą 
laiką italai skaitosi draugingi 
lenkams.

P r e z. Rooseveltas 
reikalauja, kad an
gliakasiai ir kompa

nijos susitaikytų
NEW YORK, N. Y„ geg. 7. 

— Pereitą šeštadienį Jungt. 
Valstijų darbo departamento 
atstovas, John R. Steelman, 
paskaitė telegramą, • kurią at
siuntė prez. Rooseveltas ang
liakasių unijos ir kompanijų 
derybų komitetui. Prezidentas 
sako, kad derybų sunkumus 
galima nugalėti ir galima pa
daryti priimtiną abiems pu
sėms sutartį. Jis ragina juo 
greičiau kontraktą atnaujinti.

Tuo tarpu, apskaičiuojama, 
streikuoja 460,000 angliakasių. 
Įvairiose apylinkėse pradeda 
reikštis aštrus anglies truku
mas, nors iš viso dar turima 
iškastos anglies- 2’1,000,000 it 
26,000,000 tonų. Tokį kiekį an
glies Jungt. Valstijos suvarto
ja daug maž J mėnesi laiko.

o kitos dėl stokos produktų nu
stojo Veikę, vietoje nustojusių 
veikti ir uždarytų pieninių, ati
darė dvarininkai savo priva
čias pienines.

Tai ūkininkai į dar veikian
čias pienines turi statyti priva
lomai nurodytą pieno kiekį ir 
visa tai eina daugiausiai kariuo
menei maityti, todėl miestai 
jau sviesto taip kaip neturi. 
Sūriai visai uždrausta gaminti, 
mėsą taip pat ūkininkai turi 
statyti j nurodytus punktus, 
tai ir mėsos miestų gyvento
jams pritrūksta, nes ji eina 
kariuomenei.

MAISTO TRUKUMAS 
MIESTUOSE.

Tuo budu Klaipėdos krašto 
miestų gyventojai jau jaučia 
maisto trukumą ir jisai dalina
mas tik pagal korteles.

Kadangi veik visi vietos ūki
ninkai buvo pusėtinai bankams 
skolingi, tai pagal Vokietijos 
bendrą įstatymą prasiskolinu > 
siems ūkininkams paskirti ko
misarai, žinoma, pirmoje eilė
je tie komisarai paskirti lietu
viams ūkininkams, ir komisa
rais paskirti vietos vokiečių 
dvarų užveizdos!

Pigu įsivaizdinti vietos ūki
ninko dabartinę būklę, o ypač 
lietuvio ūkininko susirūpini
mą!

Mat, ūkininkai daugiausiai 
buvo įsiskolinę vietos kredito 
bankeliuose, kurie daugumoje 
buvo vokiečių vedami,' ir šie 
bankeliai propogandos, žinoma,

v. I vokiškos propogandos sumeti-

mais kurį laiką už paskolas 
procentų neėmė, o dabar tie 
^procentai jau įskaitomi į sko
lą už keletą metų!

Vadinasi, vokiškumas dabar 
atsiduria kitu keliu ir labai 
nešvankiai atsirūgsta.

(Nukelta j 2-rą pusi.)

TELEGRAMOS
IŠ LIETUVOS

—----------------
KAUNAS,."gegužės 2 d. — 

Netekus Klaipėdos Krašto, Za
rasuose steigiama sklandymo 
mokykla. Pirmiau tokia moky
kla buvo Nidoje.

KAUNAS, gegužės 2 d.— 
Ruošiami Kultūros Fondo ir jo 
tarybos įstatymų projektai.

KAUNAS& gegužės 3 d. — 
Dir. Norkaitis,'■ kuris veda Lie- 
tuvos-Vokietijos prekybos de
rybas, buvo Kaune painformuo
ti vyriausybę -ir vėl grįžo į 
Berlyną. ' .' .

KAUNAS, balandžio 30 d. — 
Vidaus ir žemės Ūkio Minis
terijų tarnautojai prisiekė tau
tai ir valstybei.

KAUNAS, gegužės 2 d. —- 
Gen. Rydz-Smigly kviečiamas, 
gen. Raštikis gegužės 8 d. vyks 
į Varšuvą.

KAUNAS, balandžio 30 d. — 
Gausingame verslininkų suva
žiavime, min. pirm. gen. Jonas 
Černius pažadėjo remti lietuvių 
įsigalėjimą versluose.

KAUNAS, balandžio 29 d. — 
Įvykusiame Karininkų Ramo
vės suvažiavime, kuriame da
lyvavo prezidentas Smetona, 
min. pirmininkai J. Černius, 
kariuomenės vadas gen. Rašti
kis, Ginklų Fondui paskirta de
šimt tuukstančių litų.

KAUNAS, balandžio 30 d. — 
Ministeriai Sutkus, Bistras, 
Tamošaitis, Skučas provincijos 
visuomenei darė pranešimus. 
Krašte nuotaika pakilusi.
1939/V/4 d.

Lenkų ir vokiečių 
armijos arti Dan

cigo
DANCIGAS, geg. 7. — Pe- 

reitą šeštadienį ir sekmadienj 
Dancige jausta tylus neramu
mas. Laukta svarbių įvykių. 
Tuo tarpu lenkų kariuomene 
yra sukoncentruota vienoj rtf- 
bežiaus pusėje, o vokiečių ki
toj. Kol kas nežinoma, ką Hit
leris darys toliau, kai jau- ga
vo lenkų Užsienių reikalų mi- 
nisterio Becko atsakymą, jogei 
puo juros lenkai nepasitrauks.

Hitleris nori popie
žiaus pagalbos gin

če su lenkais
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

7. — Popiežiaus nuncijus Vo
kietijai, Msgr. Cesare Orseni- 
go, atlankė Adolfą Hitlerį Ber- 
chtesgadene. Popiežiaus vardu 
Orsenigb kvietė Hitlerį taiky
tis su Lenkija.

Hitleris pasiūlė popiežiui ši
tokią propoziciją:'tegul jis, po
piežius, paveikia Lenkiją, ku
rioj katalikiški elementai yra 
labai stiprus, kad ji išpildytą 
nacių reikalavimus. Atsimokė
dami už šitą patarnavimą na
ciai sugrąžinsią Vokietijos ka
talikų bažnyčiai kai kurias mo
kyklų teises ir suteiksią finan
sinių koncesijų bažnyčioms ir 
vienuolynams.

Sakoma, nuncijus ruošėsi iš
vykti į Romą juo greičiau ir 
išdėstyti Hitlerio pasiūlymą po
piežiui.

Popiežius įsakęs savo pa
siuntiniams įvairiose Europos 
šalyse pasimatyti valdžios at
stovais'ir raginti juos taiką iš
laikyti.

Britanijoj vėl deda
mos pastangos ra

minti Hitleri
LONDONAS, Anglija, geg. 

7. — Artimuose konservatyviai 
Britanijos valdžiai rateliuose 
vėl iškeltas reikalavimas ra
minti (to appease) Hitlerį. 
Opozicija, būtent ta Anglijos 
gyventojų srsovė; kuri reika
lauja griežtesnio valdžios nusi
statymo prieš Hitlerį ir Mus- 
solinį, prisibijo, kad Chamber- 
laino pozicija prieš diktatorius 
nėra taip stipri, kaip kad bu
vo paskutiniuoju laiku jo pa
reiškimai.

H0LLYW00D, Cal., geg. 7. 
— čia gauta pranešimų, kad 
naciai areštavo Austrijoje Ri
chardą Rosoną ir jo žmoną. 
Rosson yra Hollywoodo kom
panijos fotografas. Jo kaltė 
fbuvo ta, kad jis nutraukė ke
letą paveikslų naminių gyvulių 
ir gamtos vaizdų. Naciai gi 
sako, jogei jis traukęs tvirto
vių paveikslus.

BERLYNAS, Vokiętija, geg. 
7. — Berlyne plinta gandai, 
kad Hitlerio atstovai tiria ga
limumus susitarti su Sovietų 
Rusija. Esą, daug vandens dar 
turbut nutekės iki komunisti
nė Rusija ir naciškoji Vokie
tija susitars, tačiau susitari
mas ilgainiui galimas.

Kuo remiamiamos šitos kal
bos? štai kuo:

1 — Hitleris savo kalboje, 
pasakytoje Ireichstagui sausio 
mėnesio 30 d. š.m., beveik ne
prisiminė apie Rusiją. Praeity 
jis nepraleisdavo progos ata
kuoti komunistiškąją Rusiją.

2 — Balandžio 24 ar 25 d. 
rusų ambasadorius Merkalov ir 
ambasados patarėjas Sergei 
Astachov daugiau nei valandą 
laiko kalbėjosi su Vokietijos 
valstybės sekretorium baronu 
Ernstu von Weizsaeckeriu.

3 — Greitai po to pasikal

NACIAI ŽUDO DARBININKUS
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DEVYNI ANGLIAKASIAI NUŠAUTI, 33 SUŽEISTŲ

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
7. — Pasiekiančios Francuziją 
žinios iš Vokietijos sako, kad 
po Hitlerio gimtadienio minė
jimo kilo riaušės Burbach ir 
Saarbruecken anglies kasyklų 
srity. Kasėjai, protestuodami 
nacių nuostatus, šaukė: “Šalin 
Hitlerį! Mes norim sviesto vie
toj patrankų!”

PRANAŠAUJA RUSŲ-VOKIEČIŲ SUSI
ARTINIMĄ

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
7. — Vokietijoj nesiliauja kal
bos apie draugingesnius vokie
čių ir rusų santykius. Sakoma,

Britanijos ir Rusi
jos derybos šlu

buojančios
LONDONAS, Anglija, geg. 

7. — Sovietų ambasadorius 
Britanijai, Maiski, šeštadienį 
turėjo visą valandą laiko pa
sitarimą su Britanijos užsie
nių reikalų sekretorium Hali- 
faxu. Diskusuota anglų-francu- 
zų-rusų sąjungos klausimai.

Diplomatiniuose Londono 
sluoksniuose kalbama, kad de
rybos su rusais nutruksian
čios, jeigu rusai nepriims pa
taisytų Britanijos pasiūlymų. 
Dėl to gali nukentėti organi
zuojamas prieš Hitlerio ir Mus- 
solinio agresiją valstybių blo
kas ir sustiprėti Berlyno-Ro- 
mos ašis. ,

Windsoro hercogas 
kalbės per radiją s
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

7. — Buvęs Anglijos karalius, 
dabar Windsoro kunigaikštis, 
kalbės per radiją pirmadienį. 
Jo kalbą bus galima girdėti 
.Chicagoj 4:36 valandą popiet 
(C.D.T.).

bėjimo Merkalov išvyko j Ma
skvą. Jis buvo Maskvoje kai v 
Litvinov rezignavo. Sakoma, 
Merkalov painformavęs Vokie
tijos vyriausybę apie Litvino- 
vo rezignaciją penkias dienas 
pirmiau, negu jis rezignavo.

4 — Hitleris neatakavo Ru
sijos nė savo kalboje balandžio 
28 dieną, kai atsakė į prez. 
Roosevelto prašymą duoti pri
žadą, kad jis nebepuls kitų 
valstybių.

5 — Berlyne plinta girdai, 
kad feldmaršalas Goering, pir
mas Hitlerio pavaduotojas, kurs 
dabar išvyko į Italiją, ten, Ita
lijoj, pasimatys su Rusijos am
basadorium Italijai, Borisu 
Šteinu. Kalbama, kad šitas ru
sų ambasadorius darbavosi ru
sų-vokiečių susiartinimui.

6 — Berlynas pilnas girdu, 
kad komunistinės Rusijos ir 
paciškos Vokietijos derybos 
jau vedamos.

Hitlerio smogikai ir jaunuo
menės būriai pavartojo prieš 
kasėjus šautuvus, kardus ir 
buožes. Devyni darbininkai ta
po nušauti, 30 buvo sužeistų.

Apylinkėje dažnai randama 
nakties metu iškliuotų ant na
mų sienų plakatų, kurie pašie
pia ir įžeidžia Hitlerio reži
mą.

nacių vadams diriguojant Vo
kietijoje keičiama orientacija 
Rusijos link. Ateity naciai ata
kuosią demokratines valstybes, 
užuot atakavę Rusijos komu
nistus.

Vokietijos nusistatymo paki
tėjimas aiškinamas taip: 1 — 
susitaikiusi su rusais Vokietija 
lengviau galėsianti lenkus spau
sti; 2 — komunistinės Rusijos 
ir naciškos Vokietijos ideologi
joje yra nemažai susisiekimo 
punktų, todėl aplinkuma atro
do stumianti abi šalis į vieną 
kitos glėbį.

PAVASARIS

I
ŠTAI DABAR LAIKAS:

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

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

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

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadian., gegužės 8, 1939

NUŠAUTI ŠEŠI ŪKININKAI KLAIPĖDOS 
KRAŠTE

(Tęsinys iš 1-mo pusi.)
Skaudus nusivylimas vokiečiais

Visai nenuostabu, kad visame 
Klaipėdos krašte dabar įsigalė
jo didelis nusiminimas ir skau
dus vokiečiais nusivylimas.

Dingo dainos, dingo juokęsis, 
dingo džiaugsmas. Atrodo visai 
kaip karo metas!

Jei dabar pasirodytų Klaipė
dos krašte Lietuvos kariuome
nė, ji tikrai butų džiaugsmingai

MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

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

KLINIKOS X-RAY IR 
LABORATORIJOS 

PRIEMONĖMIS
Nežiūrint nuo kokios ligos te

ktų kentėti ateikite , diagnozui 
nustatyti uę gydykitės.

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

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

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

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

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

MICHIGAN AVĖ.
KLINIKŲ 

3254 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. CALUMET 4178.

sutikta, kaipo iš okupacijos iš
vaduotoja I

Visai netenka kalbėti, kad lie
tuviai kultūriniai dabar viską 
prarado, ką iki šiol ir net prieš 
karų turėjo.

Su lietuvių kalba niekur vie
šai negalima pasirodyti, visos 
lietuvių mokyklos uždarytos, 
lietuvių organizacijos neturi 
teisės veikti.

Klaipėdos krašte lietuvių žy
miai daugiau yra, negu likusio
je Lietuvos dalyje vokiečių. Be 
to, Klaipėdos krašte lietuviai gy
vena kompaktinėje masėje, bet 
jie čia neturi teisės turėti ne 
tik savo mokyklas, bet net kur
ti savas organizacijas, o tuo me
tu Lietuvoje vokiečiai, gyvena 
pakrikai, turi savas mokyklas, 
net gimnazijų ir jie dar dau
giau čia reikalauja mokyklų 
jiems įsteigti ir leisti laisvai 
jiems nacionalsocializmo pa
grindais steigti savas organiza
cijas. Vokietija neabejotinai 
šauks, kad Lietuvoje vokiečiai 
skriaudžiami ir neabejotinai tos 
žinios paklius į didžiąją pasau
lio spaudą, bet niekas neužtars 
Klaipėdos lietuvių reikalų!
Pasaulio spauda apie vokiečių 

žiaurumų tyli
Pasaulis tylės ir neprotestuos, 

kad Klaipėdos krašte šaudomi 
ūkininkai ir vargu ar toji žinia 
pasieks pasaulio spaudą!

Tai toksai šių dienų pasaulis!
Jei netikėtai Lietuvoje kas 

nors vokiečio kepurę numestų, 
neabejotinai toksai stambus į- 
vykis, kaipo pirmaeilė sensaci
ja, patektų į didžiąją spaudą, 
bet toji spauda visiškai nutyli 
apie vokiečių okupantų žiaurius 
darbus Klaipėdos krašte. Juk (ai 
ne Sensacija!

Čia yra daug ir musų visų 
kaltės, kad mes nemokame ir 
nesugebame visus musų vargus 
ir musų tautai daromas skriau
das viešumoje iškelti ir pasau
lio opiniją užkariauti!

Juk savo tarpe turime nema 
žą skaičių tyčia gabių žurnalis
tų, kurie kitų tautų spaudoje 
bendradarbiauja, bet jie ar ne
išdrįsta, ar negali toje spaudoje 
savo tautos reikalus užtarti.

STANDARD CLUD

AKIU SPECIALISTAI

Reikia lietuvių spaudos biuro

EGG 6.00
NUT 6.00
BIG LUMP < 6.00 /
MINE RUN . 5.75
SCREENINGS . .......... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

PILNAS PASIRINKIMAS
Plumbingo ir šildymo Reikme
nų—Naujų ir Senų. Parduodam 
tiesiai jums su dideliu sutau- 
pymu 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

Naujienų-Acme Telephoto
SAN URANCISCO, Cal. -- 

P-ia F. Beenioff, kuri liko 
paskirta išgarsėjusios bran
gių kailių firmos vedėja.

Yra gyvas ir būtinas reikalas 
įsteigti užsieniuose musų spau
dos biurą, kuris atsidėjęs sek
tų musų tautai daromas skriau
das ir tas žinias plačiai skleis
tų po viso pasaulio spaudą!

Šiuo metu musų išeivijai bu
tų parankiausia tokį spaudos in
formacinį biurą įsteigti ir pa
varyti plačią porpagandą.

Juk Lietuvos vargai su Klai
pėdos krašto netekimu dar ne
sibaigia, juk jie tik įpusėję! Vo
kietija ir toliau. nesiliaus lietu
vių tautą, o kartu ir visą Lie
tuvą krikdę!

Kas ryžtasi dabar kovoti su 
Vokietija, tas tuo pačiu kovoja 
už visos demokratijos laisvę^

Kas dabar visai nuoširdžiai 
remia Lietuvos nepriklausomy
bę, tas nuoširdžiai patarnauja 
demokratijai!

Lietuviai, čekai, slovakai, len
kai, rusinai, košubai tai vis da
bar vokiečių persekiojamos tau
tos ir šios tautos bent išeivijos 
tarpe turėtų eiti bendru fron
tu, kad atsispyrus prieš vokišką 
fašizmą!

Vokietija mirtimi tom»< tau
toms grūmoja,' ta U. .jos .turi gin
tis visomis
kios tik šiame 
mos vartoti.

Kai plėšikas 
■jis ginasi kaip

priemonėmis, ko-
atsitikime gali-

užpuola žmogų, 
įmanydamas!

Ginti savo gyvybę,‘tai gamtos 
dėsnis!
Ginkimės nuo 20-jo amžiaus 

barbarų!

Turtas—virš 
$3,100.000.0"

Rezervas 
—virs 
225,000.00

Švelni Degtinė—100 Proof
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT. $4
4/5 Kvortos ■ -OU

Reikalaukit
SAVO APYLINKES
TAVERNOJ
15c DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Mažų Išlaidų
NAMAS

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYĘTTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai y pa
tai pinigai apdrausti 

$5,000.00

Išmokė jom JĮ
už padėtus Zl 'AL

pinigus K 'V

iki

1-mų

Galima

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
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue. 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

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

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE 
Insurance and Loans

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

JOHN PAKEL
6816 S. VVestern Avė. Phone Grovehill 0306

DANTIMS 
PLEITOS
Pataisoma

UŽTIKRINTOS
PLEITOS grąžinami 

jei nepatenkinti $12.50
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

Visas pleitas daro LAISNIUOTAS DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNABROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 WEST 26th STREET Tek LAWNDALE 2908-09
■ m Atdara iki 9 v. p. p. ■ į , LiiiiiiiBi¥nTiiiiiiwi

Klaipėdos krašto lietuviai da
bar turi rūpintis, kad bent fi
ziniai išlikus!

Dvidešimtojo amžiaus barba
ras naikina lietuvių kultūrą, 
turtą ir gyvybę!

Dvidešimtojo amžiaus barba
ras uždare Klaipėdos krašte lie
tuvių gimnazijas ir tenai apgy
vendino ginkluotus hunus!

Dvidešimtojo amžiaus barba
ras atėmė iš lietuvių tautos vie
nintelį uostą, kuris tarnavo iš
imtinai tik tautos ūkiškiems 
reikalams, ir dabar tą uostą ver
čia karo tvirtove!

Tvirtove, kuri ryžtasi lietuvių 
tautą naikinti!

Ar tai kultūrai vokiečiai tar
nauja, jei jie mokyklų, patalpo
se steigia kazermes, ar tai žmo
nijos progresui vokiečių tauta 
tarnauja, jei ūkiškus uostus 
verčia karo tvirtove ir tuo pa
čiu visą tautą ūkiškai apsunki
na, stumia ją į didesnius var
gus?

Rodos, čia dviejų nuomonių 
negali būti!

Rodos kultūringoji žmonija 
privalėtų savo balsą pakelti.

Kas gyvas, kieno krutinėję 
Jar žmogaus širdis plaka, pri
valo kelti protesto balsą ir tą 
barbarą sudrausti!

Pirmoje eilėje toksai protes
to balsas turi kilti visų tų tau
tų tarpe, kurioms tasai barba
ras tas nežmoniškas skriaudas 
daro. ’ Para Bellum
IV—24

P. S. Vokietijos spauda pa
neigia, kad Klaipėdoje buvęs u- 
kininkų sukilimas, bet faktas 
lieka faktu, kad ūkininkų nera
mumų butą ir kad yra sušau
dytų ir daug suimtų!

Pamatykit 
šį namą 
šiandien 

10 r. iki 4 
po piet ant 

<3Įmusų vietos!
Pastatysime namus ir vidų įren
gsime ant jūsų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti.
IZOLIOTĄ GARAŽĄ C A A 
2 karams pastatysime 01 J J 
ant jūsų loto N bJbJ
Unijistų statytas -—r? - —

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

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 Tek: Prospect 1936
Tek Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 0 

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina afcių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

K. KAFKA, prez.

John F. Eudeikis

CITY WRKG. & LBR, 00. 
2301 S. Crawford Lawndale 3010 
Open Sunday .

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE

K&nutykttft JMMV Lietuvių radie programų Šeštadienio vakarai* 
H. F. C. stoties (1420 KJ-Franešėjra

4605-07 So. Hermitage Avė.

^lW^nmr)||^ĄgA’V RTTK 0727

Laidotuvių Direktoriai

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tek Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St

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

vakaro, trečiadieniais ir sekmadie
niais pagal susitarimą.

Telefonas HEMLOCK 6U1

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tek Oflice Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna 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. Fiimegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd SL
. CHICAGO, ILL.

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.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Węst 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.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
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 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDVVAY 2886.

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.

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

DR. ST. MIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street
YARDS 1419

TURIME
VISOSE MIESTO

DALYSE

Cicero

2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
Tek Pullman 1276

4704 So. Western Avė.

3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

NARIAI
Chicagos

Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną
ir naktį

KOPLYČIAS

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

ALBERT V. PETKUS

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

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

Phone Lafayette 8024

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

ANTANAS M. PHILLIPS

6834 So. Western Avė.
ANTHONY B. PETKUS

1410 South 49th Court

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

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

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

' ■>.> • I '' ' ' .............................

.m v" i ■ 111 .....................'i1 ......... **•............  " i n>»y....i' ■ ...............................

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanicą Avenue

Yards 1139
Yards 1138

Dr. V. E. SIEDLINSK1
' DENTISTAS

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

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

Tek Lafayette 3650

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearbom SL 
Room 1230.

Ofiso Tek CENTRAL 1824. 
Namų Tek—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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: PITTSBURGH'O NAUJIENOS
ŽIUPSNELIS ŽINIŲ IŠ PITTSBURGHO ' Republikonų Veiki

mas Penn. Valstijos 
Legislaturo j

JAUNIMO VEIKIMO
Dvi Pittsburgho Organizacijos

Gal kai kuriems iš skaityto
jų butų įdomu sužinoti, koks 
yra dabar Pittsburghe jauni
mas ir kų jis veikia. Todėl aš 
čia užsimojau rašyti ne apie 
gėrusias ir blogusias jo veiki
mo puses, bet apie bendrus 
bruožus, žiūrint pašaliniam

koše. Nesijauti, kad esi lietu- 
jviško jaunimo tarpe, bet, rodo
si, kad kokių tai svetimtaučių. 
Išskiriant lietuviškas dainas, 
kurias dabar jie mokinasi, kito 
ko lietuviško nesimato.

žmogui.
Dabar Pittsburghe veikia ir 

šiek tiek neblogiau gyvuoja dvi 
jaunimo organizacijos, neskai
tant aplinkinių miestelių, ku-
riuose yra irgi visokių pažiūrų

turėjo 
kius.
įvyko 
lietuvių 
buvo

ir plauko organizacijų, todėl 
apie jas šį kartų ir nerašysiu.

Ne taip labai seniai, pereitų 
metų pabaigoje, kai kurių ga
besniųjų jaunuolių tarpe kilo 
sumanymas, kad reikia visus 
pastaruoju laiku iš Lietuvos at
vykusius jaunuolius bei jau
nuoles suburti į vienų būrį ir 
pradėti kai kų po truputį veik
ti lietuviškuose Pittsburgho dir
vonuose. Ir reikia pasakyti tie
sų, kad šitas sumanymas rado 
daug pritarimo tų jaunuolių 
tarpe ir greitu laiku buvo su
burtos visos spėkos vienam 
būry. Prie tų spėkų prisidėjo 
ir keletas čia augusių jaunuo
lių, kuriems patinka lietuviškas 
veikimas ir kurie interesuojasi 
lietuvybe.

Ir per šitų trumpų laikų tie 
musų lietuviai jaunuoliai rado 
gan didelį pritarimų ir paramų 
Pittsburgho visuomenės tarpe 
ir dėka tokiu lietuviško jauni
mo nusistatymu dabar neblo
gai gyvuoja. Per tuds keletu 
mėnesių suspėjo surengti net 
du teatrus su šokiais. Paskuti
nis teatras įvyko balandžio m. 
16 dienų. Nors oras buvo ir 
blogas, bet publikos buvo už
tektinai prisirinkę ir visi gėrė
josi suloštu veikalu, kuris vi
sus prijuokino iki valiai.

Dabar truputį apie antrųjų 
jaunuolių organizacijų. Pasta
rųjų sudaro čia augęs jaunimas 
įvairių pažiūrų ir įsitikinimų. 
Šitos organizacijos tikslas yra 
sudaryti gerų nepartinį chorų 
su muzikališku personalu ir 
linksminti Pittsburgho publikų 
dainomis bei muzika. Reikia 
pasakyti tiesų, kad Pittsburgho 
jaunimas yra labai ištautėjęs, ir 
maža dalis jaunuolių laisvai 
vartoja lietuviškų kalbų, ir to
dėl šitos jaunimo organizacijos 
visi reikalai ir dvasia yra veda
mi visai kita kryptimi, negu 
pirmosios.

Teko man keletu kartų daly
vauti tos organizacijos susirin
kimuose bei dainavimo prakti

ška organizacija koncertine 
savo programa Pittsburgho 
publikai dar nepasirodė, bet jau 

du parengimus — šo- 
Paskutinis parengimas 
gegužės 3 dienų, Solio 

svetainėje. Publikos
atsilankę geras būrys, 

daugiau jaunimo, negu senes
nio amžiaus žmonių. senes
niems labiau patinka teatrai 
arba kokios kitos pramogos, 
negu šokiai.

Kai kurie Pittsburgho veikė
jai laikraščiuose iškėlė suma
nymų, kad šitom dviem orga
nizacijom reikėtų susivienyti ir 
bendromis spėkomis veikti iš 
vien. Sumanymas neblogas, tik 
dalykas tame, kad pirmosios 
organizacijos nariai yra nusi
statę nei su kuo nesusidėti, ka
dangi jiems nepatinka veiki 
mas svetimoje dvasioje, o tik
tai tas, kas lietuviška, nes jie 
išauklėti ir išmokslinti tėvynė
je Lietuvoje, įskiepyti jos dva
sia, kurios niekas jiems neat
ims iki amžiaus galo.

Kiek teko patirti, jaunieji' 
Pittsburgho lietuviai yra pa
kviesti vaidinti Braddocko jau
nimo ruošiamame parengime 
gegužės 14 dienų paminėjimui 
Motinos Dienos. Todėl, kurie 
neturėjote progos matyti jų 
vaidinimų Pittsburghe, patar
čiau nuvažiuoti į Braddock, 
Pa., nes tokių progų nedaug 
pasitaiko pamatyti tikrų lietu
viškų teatrų. —Svyrūnėlis.

Jie Labai Sunkiai Dirba...
Praeitų rudenį, laike rinki

mų, pas mus Pittsburghe dau
gelis lietuvių biznierių agitavo 
už republikonus. - Matomai, ir 
kai kurie lietuviški biznieriai, 
sekdami didžiuosius ameriko
nus biznierius, daug ko tikėjosi 
iš republikonų. Dauguma jų ti
kėjosi, kad laimėjus rcpubliko- 
nams, biznis tikrai turės page
rėti, ir biznyje galima bus pa
daryti daug daugiau dolerių.

Biznierių troškimai išsipildė, 
republikonai laimėjo. Republi- 
konas gubernatorius buvo iš
rinktas, republikonai pasiuntė 
didžiumų atstovų į Valstijos le- 
gislaturų. Didieji Irusiai, viešo
jo aptarnavimo (Utility) kom
panijos tikrai nudžiugo (žino
ma joms yra ko ir džiaugtis), 
nudžiugo ir kai kurie musų lie
tuviški biznieriukai, tikėdamie
si, kad “prosperity” tikrai jau 
yra už kampo.

Bet kai pradėjo republikonai 
legislatoriai, sdvažiavę į Harris- 
burgų veikti, tai mažiems biz- 
nierėliams visai nebuvo ko 
džiaugtis (greičiausia, priscis 
gailėtis).

Republikonai rinkimų laiku 
žadėjo labai daug visiems, bet 
daugiausia biznieriams ir biz
niui. Didžiausias republikonų 
pažadas, kuris masyte masino 
biznierius, buvo sumažinimas 
mokesčių. Tas pažadas, žinoma 
negųsdino nei darbininkų, o y- 
patingai bedarbių. Jiems žadė
jo bedarbių pašalpų, WPA dar
bus nemažinti. Reiškia republi
konų pažadai, kaip yra sakoma, 
buvo tokie, kad: “vilkas bus 
sotus ir ožka čiela”.

mo darbininkams. Už vis bjau
riausias republikoniškas pasi
tyčiojimas iš bedarbių, kurie 
gaus pašalpų pagal republikonų 
kepamų įstatymų, bus tame, kad 
bedarbis norėdamas gauti pa
šalpų, turės pasirašyti tam tik
rų bondsų, pasižadėdamas, kad 
jei jis kada dirbs, tai jisai gau- 

f

tų pašalpų turės valstijai atmo
kėti. i

Trumpai sakant, bedarbiams 
bus duodama ne pašalpa, bet j 
paskola ir bus apmorgičiuoja- 
mas jų ateities darbas, jei jam 
kada nors ateityj, pasiseks koks, 
nors darbas susirasti.

PITTSBURGIŠKOS PASTABOS
a ♦

(Truputį pavėluota)

FRANK MICKAS
Siuvėjas

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

4146 ARCHER AVENUE 
Phone Lafayette 9832

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus Įdomius 

pranešimus

Naujienų-Acmp Telepho '
KANSAS CITY, Mo.—Ed- 

ward L. Schneider, Pcnder- 
gasto leitenantas^ kuris kaž
kur dingo sudarydamas įspū
dį, kad papildęs savižudyslę.

“Ožkų Piauna”
Tačiau republikonų darbai 

Valstijos legislaturoje į 
visai ka kitų. Pasirodo, kad 
“ožka” yra pjaunama. Jau pra
deda mažinti WPA darbus, 
daug darbininkų atleidžia, nors 
tie darbininkai niekur kitur ne
gali rasti darbų. Tas žinoma lie
čia ne tik tuos darbininkus, iš 
kurių yra atimama paskutinis- 
duonos kųsnis ir paskutinis pra
gyvenimo šaltinis, bet skaudžiai 
paliečia ir musų mažuosius biz
nierius.

Republikonamst$ * parupo ir 
siaurinimas bedarbių pašalpų 
dalinimas. Bedarbių pašalpų da
linio įstatymų jie bando sa
votiškai pertvarkyti po priedan
ga “decentraliztfvifno”. Siekia* 
masi bedarbių pašalpų dalini
mų pavesti lokalinių politikierių 
malonei, panaikinant “Civ’l Ser
vice” protekcijų pašalpų dalini-

Kiti Republikonų Sumanymai
Republikonai jau yra įnešę į 

legislaturų įstatymų projektus 
sumažinti mokytojams ir taip 
jau neperdidėles algas, ir dirb
tuvėse gaunamų kompensacijų 
(pašalpų) nuo $16 savaitėje iki 
$9. Tai bus sumažinimas ne mi
nimom, bet maximum kompen
sacijos, kas reiškia, kad sužeis
tas darbininkas dirbtuvėje, ne
žiūrint kiek jisai uždirbdavo, 
negalės daugiau gauti kaip tik

parodė • $9.00. 0 jei katras mažiau už-
dirbdavo, tai ir susižeidęs gaus 
mažiau mokėti proporcionaliai 
pagal savo uždarbį, žinoma, 
mažiau negu $9. Taip pat sie
kiamas! panaikinti tas kompen
sacijos įstatymo pataisas, ku
rios leidžia darbininkams reika
lauti pašalpos už taip vadina
mas industrines ligas. Tas reiš
kia, kad darbininkas dirbdamas

gavęs džiovų ar dusulį, rezulta
te blogų ir nesahitariškų darbo 
sąlygų, negalės ieškoti jokio at
lyginimo.

O Jei dar prie tų visų repu
blikonų darbų dar pridėsim at
eivių registracijos įstatymų su
manymus ir kitus panašius pla
nus, tai visiems bus aišku, kad 
republikonai tikrai sunkiai “dir
ba”. —Darbininkas

Iš Senų Veikėjų 
Pagerbimo Vakarienės

Vakarienė buvo surengta ko
vo mėnesį, ir iš tų senų veikė
jų kalbų man geriausia patiko 
p. Juozo Virbicko, nes jisai sa
kė, kad jisai prisidėjo prie vi
sokių lietuviškų darbų. Išrodė, 
jei toks veikėjas nebūtų užgi
męs į šį ašarų pasaulį, tai mes 
Pittsburghe nieko neturėtu
mėm.

Kitas pasigyrė, kad jisai su
tvėrė A. P. L. A. Draugijų, bet 
tikrenybėje jisai negalėjo su
tverti A. P. L. A., nes šioji 
draugija po įsteigimo per kele
tu metų vadinosi “Laisvės 
Draugija”. Tik paskiau buvo 
perkrikštyta iš “Laisvės Drau
gijos” į A. P. L. A.

Tas senas veikėjas, tur būt, 
manė, kad tos draugijos tvėrė
jų jau nėra gyvų ir dėl to ban
dė pasigirti.

Katras Kaltesnis?
Skaitant laikraščius iš Lietu

vos, teko pastebėti žinių, kad 
mergina buvo teismo nubausta 
vieniems metams ir pusei sun
kiųjų darbų kalėjime už pri
klausymų socialrevoliucionierių 
organizacijai. O vyras, kuris 
dirbo paštoje ir perdavinėjo ži
nias užsieniams (tur būt, buvo 
šnipas) buvo išteisintas.

Tai katras iš-tų dviejų buvo 
kaltesnis? Ir kur čia teisybė?

Neužmiršta Pagirti 
Dr. K. Grinių

Vienas musų tautietis, kada 
tik prakalbų sako, tai niekados 
neužmiršta pagirti buvusį Lie- 
tuvos prezidentų Dr. K. Grinių 
už tai, kad jisai nenorėjęs krau
jo praliejimo Lietuvoj. Tas, ži
noma, gerai, bet tas musų tau
tietis “užmiršta” pasmerkti 
tuos, kurie praliejo kraujų Lic-

tuvoje. Tai yra jo labai gerbia
mas Smetona, kuris tų pačių 
dienų 4 žmones sušaudė.

V. širvydo Ieškojimas 
Fašistų

V. Sirvydas ieško fašistų tar
pe lietuvių ir negali surasti. 
Bet jei jis tik paskaitytų savo 
raštus “Vienybėj”, tai jisai te
nai tikrai rastų. Jam atrodo 
viskas gera ir prakilnu tik Vo
kietijoj ir Italijoj, taip sakant, 
diktatūrų šalyse. O Anglijoj, 
Francuzijoj ir Suvienytose Val
stijose tas rašytojas nemato 
nieko gero, nors jisai čionai 
visomis laisvės tiesomis naudo
jasi ir šios šalies duonų valgo.

Tikrų Tiesų Pasakė
Vienas musų Pittsburgho 

kalbėtojas sako, jeigu aš norė
čiau viskų pasakyti, tai jus tu
rėtumėt atsinešti pagalves ir 
užmigti.

Tur būt, labai “įdomių kal
bų” jisai sakė. Gal dėl to pas 
mus atsitinka tos betvarkės lai
ke prakalbų. Tenka pastebėti 
jau ne kartų, kad laike prakal
bų publika nenorėjo miego, bet 
kėlė lermų.

Reikėtų tiems kalbėtojams 
trumpiau ir aiškiau kalbėti ir 
viskas butų gerai.

Nusiskundimai
Iš tautininkų pusės dažnai 

girdime nusiskundimų, kad pas 
mus yra daug pratijų, vaidų ir

Television Jums parodytų 

liesterlicld 
turi TIKRĄ KOWB1N*C.UA\mo 

dėl Daugiau Rūkymo Malonum

Kas met tūkstančiai svečių į 
Chesterfield fabrikus mato su kokiu 
begaliniu rūpesčiu pasaulio geriausi ta
bakai yra krūvon suvienyti jums su
teikti Ghesterfield’s nenukopijuojamų 
sumaišymų.

Tai sitas stebėtinas sumaišymas kuris 
padaro Ghesterfield taip gaivinančiai 
skirtingu ... lengvesniu, geresnio-sko- 
nio, su daug malonesne aroma.

Kuomet juos pabandote jūs žinosite 
delko Chesterfields suteikia milijonams 
vyrų ir moterų' daugiau rūkymo malo
numo ... delko JIE PATENKINA

Copyright 19)9, Lnenr fc Mykm Tobacco Co.

Kiek aš žinau, nuo 1905 me
tų iki 1918 metų Pittsburghe 
buvo taika, visi ėjo iš vien, čia 
nebuvo .tautininkų, socialistų, 
katalikų, bet buvo pirmiausia 
lietuviai, o tik paskui partijų 
žmonės.

Kada Chicagos veikėjai vai
dijosi, tai pittsburghiečiai dir
bo išvien. Bet po 1918 metų 
atsirado komunistai, ir laikui 
bėgant — tautininkai. Tad ir 
pas mus prasidėjo partijų peš
tynės. Komunistai pradėjo 
brukti raudonų diktatūrų, tau
tininkai smetoniškų diktatūrų, 
ir bandė abi pusės įvesti savo
tiškų cenzūrų kliubų laikraš
čiuose, bet tas jiems nepavyko.

Po tų visų praeities audrų ir 
vėl gal susilauksim ramesnių 
laikų ir bendro visų lietuvių 
veikimo. —A. V.

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

SERGĄ ŽMONĖS 
kurie turi reumatizmą, blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūslės ar šlapinimosi negales, tu
rėtų kreiptis J ofisą patarimo 
DYKAI. Tai nieko nekainuos. 
LABORATORINIS TYRIMAS 

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

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

Phone Central 4641 
kampas Monroe St., Chicago, UI. 
Imkite elevatorių iki 5-to aukšto. 
Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų ir 
508 dėl moterų. Valandos: Ipa. 
m. iki 5 p. m. Nedėliomis 10 a. 
m. iki 12 v. Paned., Sered. ir Su- 
batomis nuo 10 a. m. iki 8 p. m.
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Po hitleriško barbaro letena
“Naujienų” specialaus korespondento pranešimas 

apie ūkininkų sušaudymus Pagėgių apskrityje, Klaipėdos 
krašte, ir apie kitus nacių smurto žygius toje nuo Lietu 
vos atplėštoje teritorijoje parodo aiškiai, kokių šeiminin
kų susilaukė dabar Klaipėdos krašto gyventojai.

Pirm ateisiant naciams, daugelis klaipėdiečių, net 
lietuvių ūkininkų, manė, kad po Hitlerio valdžia jiems 
bus geriau. Jie dėjosi prie vokiečių “kulturverbando”, 
balsuodavo už nacių kandidatus į krašto seimelį ir su pa
nieka žiūrėdavo į "žemaičius”. Bet štai jie dabar jau yra 
“išvaduoti” — ir ką jie turi?

Maisto trukumas miestuose, ūkininkų vargas sodžiu
je, ir ant kiekvieno žingsnio žiaurus vokiško okupanto 
smurtas!

Nusiminimas apėmė ne tik lietuvius, bet ir vokiečius 
Klaipėdos krašte — ir didelis nusivylimas naujais krašto 
šeimininkais.

Dabar to krašto gyventojai pradeda suprasti, ko jie 
neteko, kai Hitleris juos atskyrė nuo Lietuvos. Toliau jie, 
gal būt, ims suprasti, kad jų kova dėl geresnės ateities 
yra dalis visos Lietuvos liaudies kovos.

Lietuviai seniau nedrįsdavo lygintis savo kulturin- 
gumu su vokiečiais. Bet Lietuva iki tokio barbarizmo, 
kokį hitlerininkai dabar parodo Klaipėdos krašte, dar 
niekuomet nenupuolė. Po šito klaipėdiečių patyrimo vo
kiečiai nebegalės prieš lietuvius didžiuotis.

Napoleono diktatūros galas
Daugelis lygna Hitlerį su Napoleonu. Kaip kitąsyk 

Napoleonas buvo pasidaręs kuone viso Europos konti
nento Viešpatis, taip dabar panašaus tikslo siekia Vokie
tijos nacių "fiureris” Centralinę Europą jisai jau valdo, 
ir prieš jo galybę dreba didelių ir mažų tautų valdžios.

Bet Napoleonas buvo galingesnis, o betgi, kai prieš 
jį susivienijo, po Anglijos vadovybe, tautos, kurias jisai 
terorizavo, tai jo imperija subyrėjo į šmotus, ir jisai pats 
liūdnai pabaigė savo dienas šv. Elenos saloje.

Prieš 125 metus Napoleonas Bonapartas, korsikietis, 
buvo pašalintas nuo imperatoriaus sosto. Balandžio 20 d. 
1814 m. jisai atsisveikino su savo grenadieriais Pary
žiaus priemiestyje Fontainebleau ir buvo išvežtas į salą 
Elbą. Jisai dar netikėjo, kad tai jo karjeros galas, ir už 
metų laiko jisai vėl sugrįžo Francuzijon, bandydamas at
sigriebti. Europa vėl pergyveno šimtą neramių dienų, iki 
ji apsidirbo su juo galutinai.

Įdomu, kad ir Napoleoną, kaip šiandien Hitlerį, Eu
ropos valdžios daug kartų bandė “numaldinti” įvairiomis 
nuolaidomis. Net po to, kai Napoleonas pražudė savo mil
žinišką armiją Rusijoje 1812 m. ir prieš jį susidarė visų 
žymesniųjų Europos valstybių koalicija, jo priešai dar 
vis mėgino su juo garbingomis sąlygomis susitaikyti. 
Paskutinė susijungusių valstybių konferencija įvyko 
Frankfurte. Ji pasiūlė Francuzijos imperatoriui taiką. 
Vienintelė sąlyga buvo ta, kad Napoleonas garantuotų 
Vokietijos, Holandijos, Italijos ir Ispanijos nepriklauso
mybę ir pasitenkintų Francuzijos teritorija, kuri guli 
tarpe Reino, Alpių ir Pirėnų.

Bet kadangi Napoleono priešai siūlė taikytis, tai ji
sai įsivaizdavo, kad jie silpni. Jisai davė neaiškų, išsisu
kinėjantį atsakymą. Tuomet susijungusių valstybių’ ar
mijos perėjo per Reiną. Visa savo energija imperatorius 
kovojo, puldamas tai vieną įsiveržusių armijų dalį, tai 
kitą; statė į pavojų savo gyvastį. Bet veltui. Sąjunginin
kai paėmė Paryžių. Imperatorius buvo priverstas atsisa
kyti nuo sosto.

Napoleonas džiaugėsi, kad priešai jo nenugalabijo. 
Bet kai jisai buvo vežamas iš Fontainebeau į juros uostą, 
iš kurio jj turėjo paimti laivas ir išgabenti į ištrėmimą, 
tai kelyje žmonės jį keikė ir svaidė akmenis į jo karietą. 
“Šalyn tironą, užmušt jį šaukė minios, kurios pirmiau 
jį dievino, kol jisai buvo galingas.

Galia apsuko Napoleonui galvą. Jisai buvo savo gar
bės troškimo auka. Jisai negalėjo sustoti, kuomet buvo 
pasiekęs valdžios viršūnes. Jisai siekė vis aukščiau ir 
aukščiau. Įsigalėjęs savo krašte, jisai norėjo pavergti ki
tas tautas — ir suklupo. >

Ik

LAIKO DVASIA
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Buvęs Latvijos užsienių rei
kalų ministeris, Felix Cįelens, 
sako, kad Klaipėdos atplėšimas 
nuo Lietuvos rodo Hitlerio pa
siryžimą įsigalėti Baltijos juro- 
e ir pavergti visas prie tos ju

ros gyvenančias tautas. Pats 
Klaipėdos kraštas turįs nedaug 
vertės Vokietijai.

“Klaipėdos kraštas”, rašo 
Cielens, “yra tik 2,443 ketvir
tainių kilometrų dydžio ir tu
ri 150,000 gyventojų. Klaipė
dos mieste tėra tiktai 37,000 
gyventojų, uostas yra nedide
lis ir negilus. Pats savaime 
Klaipėdos kraštas yra men
kos vertės Vokietijai.

“Tai kodėl Vokietijos spau
da atkreipė tiek daug dėme
sio į Klaipėdos krašto užka
riavimą? Kam Hitleris pats 
su visu Vokietijos karo laivy
nu keliavo į Klaipėdą švęsti 
to krašto prijungimą?

“Mažo Klaipėdos krašto už
kariavimas turi didelę politi
nę reikšmę Trečiojo Reicho 
kovoje dėl vokiečių hegemo
nijos įsteigimo Europoje...

“Klaipėdos uosto užkaria
vimas yra tiktai pirmas žing
snis prie Hitlerio Vokietijos 
viešpatavimo įsteigimo Bal
tijos juroje. Kaip Italijos fa
šizmas svajoja apie ‘mare 
nostrum’ Viduržemio juroje, 
taip Vokietijos militarinė val
stybė turi savo juros planą —• 
įsteigti Trečiojo Reicho vieš
patavimą Baltijos juroje, ku
ri turi būti germanų jura. 
Netrukus po to, kai Hitleris 
laimėjo pergalę Vokietijoje, 
nacių spauda išreiškė šitą 
Trečiojo J\$įcho politikos tik
slą. Todėl Klaipėdos užkaria
vimas yra įspėjimas visoms 
tautoms, kurios gyvena prie 
Baltijos juros krantų.”
Buvęs Latvijos užsienių rei

kalų ministeris mano, kad Vo
kietija dabar stengsis ekonomiš
kai ir politiškai pavergti ne tik
tai Lietuvą, bet ir Latviją ir 
Estiją. Ji darys vis didesnį spau
dimą į Lenkiją, kuri dabar yra 
beveik iš visų pusių vokiečių 
apsupta. Gręsia pavojus ir Ru
sijai, kad jos karo laivynui bus 
užkirstas kelias iš Suomijos į- 
lankos. Atsidūrė pavojuje ir 
Skandinavijos šalys.

Karo propagandos klausimas—Kiaulė nesvarus sutvėri- : 
mas, o avis kvailas gyvulys, -— 
taip sau galvoja sėdėdamas ant 
griovio kranto piemenukas.

—Jei kiaulė įeina į javus, bū
tinai ji tenais viską suvelia, su
teršia ir pėdsakus palieka; o 
viena neina, eina visos kartu ir 
daug žalos padaro. Gyvuliams 
tai kas, — smaguriauja, o tu 
už juos atąakyk. Šeimininkas 
tau nedovanos. Išperia kailį ir 
tylėk- Tie suaugę žmonės iš vi
so vaikams širdies neturi- Iš- 
tvanojo tave ir štai vėl kalba
si, j darbą varo, tarytum nieko 
nebuvę. Juk skauda. Prisėsti ne
gali, kaulus raižo, o čia bėk 
vėl į darbą. Nebėgsi, vėl gausi. 
Pasityčios. Tokia jau dalia.

—Visai kitas reikalas mokyk
la, — galvoja toliau piemenu
kas, — švaru, langai dideli, 
šviesu ir su draugais smagu pa
žaisti. Jei kartais ir nusikalsti, 
mokytojas išbara, bet nesikolio- 
ja, piktų žodžių nevartoja. O 
namuose pas tėvus tikrai sun
ku gyventi. Mažutis kambarys, 
nei pasisukti nėra kur. Langai 
maži, niuru, asla negrįsta, šal
ta. Miegoti veik nėra kur. O štai 
pas šeimininką įsiveli į šieną, 
ar šiaudus ir puti visą naktį, — 
šilta, smagu, tik kelti anksti rei
kia... Kiti dar mokosi, o aš jau 
ganyti turiu, nėra kas namie 
valgyti... Tai nieko, draugus 
moksle pavysiu. Ateis ruduo ir 
vėl į mokyklą...

Šaltas pavasario vėjelis pučia, 
bet saulutė smagiai kaitina. Iš
sitiesė piemenukas ant grovio ir 
šildosi prieš saulę. Sąnariai 
tirpsta, nuovargis kankina ir 
miegas kamuoja. Užmigo. Sal
džiai užmigo, net pro lupas sei
lės varvėjo.

Kai saulutė pasislėpė debesy
se ir šaltas ^Ūjas stipriau pūste
lėjo, nuo šalčio piemenukas pa
budo. Žiuri, kiaulių nėra, o a- 
vys rugių želmenyse ganosi... 
Nusigando. Pašoko avis1 vyli, 
bet kur kiaulės? Skubiai gena 
avis į kūtę.

Žiuri, kiaules jau tvartuose. 
Laimė! Bet kas bus jei ūkinin
kas pamatys rugius išganytus! 
Bus pirtis. Susitraukia, susi
traukia lyg jau pliekiamas. O 
štai ir šeimininkas, piktas.

Piemenuko ausis patampė, 
kam bandą anksti parginė. Ge
rai, dar nežino, kad rugiai iš
ganyti, pasitenkino ausis pa
tampęs, o kas butų, jei pastebė
tų avių darbą? O pirtis neiš
vengiama, dar kokia? Diržas 
butų paleistas į darbą.

Skubiai piemenukas pavaka
rieniavęs bėga į šiaudus gulti. 
Rytą anksti, vos pirmiems vy
turiams padangėje sučiurškėjus 
piemenukas jau vėl laukuose. 
Bailiai apžiūri vakarykščią a- 
vių darbą. Pavasaris, rugiai at
sigaus, kad tik urnai šeiminin
kas nepastebėtų. Praeis beda. 
Ne, daugiamjisai nesišiidys sau
lės spinduliuose. O smagu, kai 
šiltučiai saulės spinduliai vei
dukus kutena, rodos, motina 
glamonėja, taip gera!

; Ne, geriau dainuoti, miegą 
nusikratysi. Kiek čia tos nak- 
Ities? Vos spėji atsigulti ir jau 
įkelk. O kaip sunku rytą anksti 
iš Šilto guolio kelti! O ganyti 
ankstyvą pavasarį įkyriai nuo
bodu. Laukai tušti, žmonių nė
ra, dar pavasario laukų darbai 
neprasidėjo. Ištisą dieną vienas, 
Raguočiai ,dar neginami. Kiau

les, avys — tie paiki sutvėrimai 
— tikrai nuobodu ganyti. Kar
vė visai kitas sutvėrimas, gali 
paglostyti, prisiglausti. O ark
liai ganyti tikras smagumėlis. 
Arklys išmintingas gyvulys. 
Drausmingas, kur nereikia nei
na, Deja, dabar tik kiaules ir 
ąvis tenka ganyti. Nuobodu, 
miegas ima ir pamažu pieme
nukas pradeda dainuoti. Dai
nuojant miegas neima.

Ir iš jo vargo krutinės ver-

teršia ir pėdsakus palieka

Margumynai
Estų lažybos

Kažkoks estas susilažinęs 
savo bičiuliu, kad jis iš pirmo
jo aukšto iššoks į automobilį 
ir kad jam nieko blogo neatsi
tiksią. Ir iš tikro tas vyrukas 
iššoko iš pirmo aukšto į auto
mobilį ir... nieko jam neatsiti
ko. Tačiau jis šiek tiek pasi- 
braiže ranką. To užteko pra
laimėjusiai pusei pareikšti, kad 
lažybas pralaimėjo, nes yra nu
sibraižęs ranką.

Pasakojama ir apie kitų la
žybų pavyzdį. Kažkoks kitas la- 
žybininkas susilažino, kad per 
Ivi valandas suvalgys 4 klg. 
duonos. Tačiau tos lažybos bai
gėsi ne taip gerai, nes tesuspė- 
jo suvalgyti tiktai 2 klg., o pra
dėjus valgyti trečią- klg. teko 
Šauktis greitosios pagalbos.

Pagaliau toliau pasakojama 
ir apie trečią lažybų nuotykį. 
Kažkoks trečias lažybininkas 
susitaręs laimėti lažybas, kad 
jis nueis 5 km. užsidėjęs mai
šą, kuriame yra bičių. Iš tikro 
su tuo maišu jis nužygiavo 5 
km. Tuo jis laimėjo ir lažy
bas. Bet pasirodė, kad nugara 
buvo smarkiai sugelta bičių ir 
pasidarė kaip kupranugario 
kupra.

su

žiasi skaidri daina. Skamba lau
kai. Toli lekia daina. Ji lekia 
per dirvas, pievas, tolimame 
tamsiame miške dingsta.

“Ei pasauli, mes be 
Vilniaus nenurimsim!”

Skamba žodžiai.
Ilgai dainavęs piemenukas 

vėl skendi mintyse.
—Vilnius buvo ir bus musų! 

Gražiai mokytojas kalbėjo apie 
Vilnių. Tiek gražių padavimų 
papasakojo. Stengiasi juos pri
siminti.

; —O vistiek Vilniaus neteko- 
,me! — skaudžiai jisai prisime
na pereitų metų įvykius.

—O štai šiemet ir vėl Klai
pėdą vokiečiai atsiėmė! Skriau
džia mus visi! Mokytojas žadė
jo mus visus į pajūrį nusivešti. 
Jurų niekuomet nemačiau, o 
dabar gal neteks matyti...

Tokia jau dalia! Ganyti b 
džiaugsmo neturėti!

Bet štai žiuri per dirvonus at
eina jo mokyklos draugas. Nu
džiugo. Bus su kuo pakalbėti, 
visas mokyklos naujienas papa
sakos. Sužinos ar daug moks
le nuo draugų atsiliko.

—Jonai, klausyk, —- taria J 
piemenuką atėjęs draugas, - 
pas mus didelės naujienos t 

i —O kas atsitiko, ar iškylu 
ruošiate?

i —Kur čia tau dabar iškylos' 
’ —Tai kas atsitiko?

—Žinai, mes mokykloje įku 
rūme savanorių būrį!

—O kam jis reikalingas? 
teiraujasi piemenukas.

—Kaip, tai kam? Juk kariau 
sime!!

—Niekus kalbi!
—Ne niekai, o teisybė! Pa

matysi! Klaipėda bus musų!
—Bet juk vokiečiai ją jau 

atsiėmė?
—Tai kas iš to, juk laikinai 

Sukils klaipėdiškiai ir mes eisi
me jiems padėti. Tik niekam 
nesakyk, tai karo paslaptis 
Veik visas musų skyrius jau su
darė slaptą savanorių kuopą. 
Žinoma, visi stotų, bet kiti di
deli plepiai, tai mes jų nepri- 
imam. O tave nutarėm pakvies
ti. Ar sutinki, Jonai?

—Bet juk man reikia ganyti. 
Ką pasakys mano šeimininkas, 
kai aš iš jo“ išeisiu ?

—Nebūk paikas, niekas tau 
negali uždrausti eiti kariauti!

—Bet juk mes visi maži, šau
tuvo nepakelsim?

—O kam šautuvas? Mes busi
me visi žvalgais!

—Žvalgais?! O kas mus 
kius vaikus priims?

(Bus daugiau)

Ryšyje su gręsiančiu Euro
pos karo pavojum, “Tėvynės” 
redaktorius Kl. Jurgelionis pa
rašė SLA organe taip:

“Europoj tas baisus karas 
jau visai prirengtas. Jis dar 
neprasidėjo tik todėl, kad vi
si militaristai be šalių skirtu
mo dar nepajėgė įskiepyti 
keršto ir pagiežos jausmus į 
didžiumos žmonių širdis sa
vo tikslui atsiekti, tikslui, 
kurs prasideda ir baigiasi tik
tai žmonių žudymu.”
Prie to bro. Jurgelionis pa

brėžia, jogei Europos ideologi
jų propagandos yra tiktai karo 
propagandos, po vardais “fa
šizmas”', “komunizmas” ir “na
cionalizmas”, ir kad toms ideo
logijoms skleisti yra suorgani
zuota apie šeši milionai žmonių, 
įskaitant ir Rusiją: tai jau daug 
medžiagos karui, baigia “Tėv.” 
redaktorius.

Tai gana tikslus 
kas Europos karo

Laisvės” rašytojai

kariavo nepriklausomą Gruzi
jos respubliką, ir kaip Angarie- 
tis, atsivedęs raudonarmiečius 
rš Rusijos stengėsi užkariauli 
Lietuvą. Faktai patys už save 
kalba.

Štai “Laisvė” 193-1 m. lapkri
čio 26 d., garsindama Kapsu
ko knygą, pati nuro.de, kas tą 
Raudonosios armijos invaziją 
Lietuvon buvo sumanęs. Ji le
nai sako: “Šioje kiy goie d. 

IKapsukas pirmu sykiu supažin
dina mus su draugo Stalino ro
le toje kovoje už sovietinę Lie
tuvą.” O straipsnio pabaigoj 
štai kokis šūkis paleista: “šalin 
pardavikiška Lietuvos Taryba, 
šalin dvarponių ir kapitalistų 
valdžia. Lai gyvuoja Sovietų 
Valdžia!”

Iš tų Kapsuko knygoje pažy- 
nėtų dalykų kyla šie klausimai. 
Kokį reikalą turėjo Stalinas 
Lietuvoje, kad jisai bandė le
nai įvesti sovietinę valdžią? An
tra, ar komunistai dar ir šian
dien pritaria Kapsuko Šukiui, 
kuriuo buvo pasmerkia Lietu-

ir bcšališ- 
priežasčių 
Brooklyno 

raukiasi ir
purtosi, kam redaktorius Jur
gelionis nepasakė, kad sovietai 
ne militarizmo, bet taikos apaš
talai! Ir komunistų organas bal. 
4 d. numeryje posmuoja: “Ką 
Kl. Jurgelionis šita savo filoso
fija norėjo pasakyti, sunku su
prasti. Abejojame, ar jis pats 
tai supranta.”

Bet ko čia nesuprasti? Ar 
Romos-Berlyno ašis nesisuka 
aplink komunizmą? O iš kitos 
puses ar Rusija Besididžiuoja 
savo militariška didybe ir ga
lybe? Be to, ar militaristai iš 
“Laisvės” štabo nebubnija apie 
tariamą sovietų gynimą mažų
jų tautų, o labiausia Lietuvos? 
Kaip gi tas gynimas ketinama 
atlikti, jei ne ginklu?

Pagaliau, atsiminkime, kaip 
sovietų Raudonoji Armija už-

iš įvairių srovių, vadinasi, bu
vo koalicinė; o šiandien komu
nistai šaukia “ura” už koalici
nę valdžią, bet Kapsuko idėjų 
jie neatmeta. Jie patys su sa
vim nebesikalba.

Grįžtant prie reaktoriaus Kl. 
Jurgelionio' išreikštų minčių, 
reikia pripažinti, kad su jomis 
sutiks kiekvienas blaivai pro
taująs žmogus, kuris žino, ką 
reiškia karas. Karo laikuose žus 
ne Hitleris, Mussolinis, Stalin is 
arba kitas kuris valdovas, bei 
liaudies sūnus, kareivių rudinė
mis apvilkti. Jų molinos, žino* 
nos ir seserys verks ir vaitos, 
jų netekusios. Tų karo baiseny
bių gali nenorėti išvengti tiktai 
žmoniškumo jausmų netekę sa
distai, kokiais pastato save 
“Laisvės” vyrai.

J. Pakarklis

lo-

Iš Lietuvos
Sviesto ir kiaušinių 

eksportas
KAUNAS — Nuo metų pra

džios iki šio laiko “Pienocen
tras” eksportavo 1,708, 571.8 
kg. sviesto. Pernai per tą patį 
laiką jo buvo eksportuota 1, 
531,467.6 kg. Nuo metų pra
džios iki šio laiko eksportuota 
11,952,000 kiaušinių. Pernai 
per tą laikotarpį jų buvo eks
portuota 9,788,400.

Klaipėdos mieste
Iš veikusių iki kovo 23 d. 10 

lietuviškų valgyklų, šiuo metu 
liko tik dvi. Bet abejojama, ar 
ir šios dvi likusios kiek ilgai 
begalės išsilaikyti. Valgyklų 
savininkai pagal galimybę, in
ventorių parduoda arba veža 
į Didž. Lietuvą.

9 Universiteto studentai yra į- 
steigę gana gerą ir veiklų aka
deminį teatrą, kuris jau gražiai 
užsirekomendavo Kaune. Dabar 
šis teatras ruošia eilę vaidinimų 
provincijoje.

Visai tamsiomis var 
somis piešia klaipė

diškių būklę
“Kurjer Polski” Klaipėdos 

korespondentas straipsnyje “Są
skaita už sugrįžimą prie Rei
cho” rašo, kad vienas artimiau
sių Neumanno bendradarbių 
pareiškęs, jog savo aneksijos 
svajones klaipėdiškiai iš dalies 
apmoką badu, iš dalies pasto
vių pajamų netekimu.

Jau tas faktas, kad tokį pa
reiškimą padarė gana žinomas 
hitlerininkų partijos narys, pa
rodęs, jog Klaipėdoje taikomos 
tokios priemonės, kurių niekas 
nesitikėjęs. Girdi, Klaipėdoje 
taip pat laisvai šeimininkaują 
Gestapo nariai, kaip Rusijoje 
GPU. Areštai vis dar nesibaigią. 
Suimtųjų esama apie 6,000. Vie
tiniai gyventojai beveik be jo
kių išimčių turį dirbti tvirtovių 
statymo darbą. Eksportui skir
ti maisto produktai nusavinti 
sutrauktai kariuomenei.

Dabar Klaipėdos uostas jau 
neatliekąs prekybos uosto funk
cijų. Atvykstą tik nauji kariuo
menes transportai bei fortifika
cijos medžiaga, o išvežama at
sarga iš sandėlių — ir viskas. 
Riebalų, kavos, arbatos nesama. 
Mieste kainos labai pakilusios. 
Visi jau gerai suprantą skirt’i- 
mą tarp vakar ir šios dienos. 
Daug kam tai atrodanti baus
mė už laisvės ir gerovės igno 
ravimą gerais “lietuviškais” lai
kais. Kiekvienam, kas ir anks
čiau čia gyvenęs, Klaipėdos 
miestas darąs nemalonų didelių 
kapinių įspūdį.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

TRUMPOS-KUMPOS 
ŠYPSENĖLES

- Rašo J. šmotelis _____

"Kapiša...”
Kapiša ii duče, kapiša: 
ką žada tau ans rytojus? 
ir poryt rylas ką žada? 
Sakyk man, piktasis vaduti, 
kurgi tu bekreipsi snukutį 
ir ant ko bcužrioglinsi padą?
Tenai ve stovi franeuzas 
ir šypsos lyg katinas piktas, 
o juroje ve stebi ir tyko 
tas britų laivynas diktas. 
O musų prezidentas, žinai,

“Nurimk pats dėl savęs nūnai 
juk karą už dešimtmečio rasi.*
O tau juk nelengva nurimti. 
Kultūros perdaug ir baime, 
kad nurimus užguls nelaime 
ir patį dar gal sutrinti...
Ta tavo kultūra vis rūgsta — 
norėtumei kur nors išvežti...
O čia to aukso tau trūksta 
ir vynas pradeda gesti...
O kur makaronai, suris, 
pipirai, taukai, pipirėliai, 
alyva, dinamitas, plienas 
ir dar kitoki dalykėliai?
Žinai, nuo tavo kultūros 
ir oškos pradėjo dvėsti, 
žmonių tik kaulai ir skuros, 
daugelis neturi ko ėsti!
Kapiša ii duče, kapiša: 
ką žada tau ans rytojus? 
ir poryt rytas ką žada?

O Ūkininkas Kymantas pasiūlė 
Aeroklubui padovanoti žemės 
sklypą, ties Vilkija, ant Nemu
no kranto, sklandymo mokyk
los reikalams. Vieta sklandy
mui esanti gana patogi, taigi 
gal būt, sklandymo mokykla 
bus įsteikta Kymanto padova
notame sklype.

nuro.de
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Iš Pietų Amerikos
B. K. Algimantas

ARGENTINOS LIETUVIU ŽODIS KLAIPĖ
DOS KLAUSIMU

Iš Lietuvos
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Nauja Lietuvos žurna
listų Sąjungas valdyba

Kaune įvyko visuotinis Žur
nalistų Sąjungos narių susirin
kimas. Sąjunga dabar turi apie 
150 tikrųjų narių ir 40 narių'

korespondentų. Sąjunga turėjo 
įsigijusi Giruliuose, Klaipėdos 
krašte, gražius poilsiui namus, 
į kuriuos sudėta arti 100,000 
litų. Tuo tarpu namus yra už
ėmę vokiečiai. Rūpinamasi na
mus atgauti ir parduoti.

Susirinkimas priėmė įstatų 
pakeitimą, kuriuo siekiama są
jungą labiau suprofesinti. Už

geriausius straipsnius premi
joms numatytus 1500 litų su
sirinkimas nutarė paaukoti 
Ginklų Fondui ir busimam kul
tūros fondui (po 750 litų).

Visuotinio Lietuvos Žurnalis
tų Sąjungos narių susirinkimo 
išrinktieji valdybos nariai pa
reigomis taip pasiskirstė: Są
jungos pirmininkas red. A. Gri

cius, I vicepirmininkas red. 
J. Kardelis, II vicepirm. dir. 
V. Kemežys, sekretorius red. A. 
Dėdelis, iždininkas red. S. Alek
synas, narių reikalams vedėjas 
J. Levickas, santykiams su už
sieniais palaikyti red. I. Skrup- 
skelis, ūkio reikalų vedėjas red. 
V. Oškinis ir archyvaras J. 
Peleckas.

TeL Victory 49OT. 
STOGDENGYST® ® 
DARBAL 35 metai bizny, turi 
pilną apdraudą už darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite. 
bridgeport roofing and 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted SL

COOK COUNTY 
PASIŪLO

(Specialaus “Naujienų” korespondento Argentinoje)

(Tęsinys)
Garsėja lietuvis dailininkas

Argentinos lietuvių dailinin
kas Jonas Rimša, nuolat garsė
ja. Jo kurinių pirmoji paro
da yra buvusi Buenos Aires 
miesto tarybos rūmuose prieš 
keletą metų. Kita jo Bolivijo
je nupieštų paveikslų paroda 
buvo prieš porą metų “Wit- 
comb” galerijoje. Jis taipgi da
ro didelę pažangą kaipo por
tretistas. Pastebėtina, kad Ar
gentinos Nacionalinio Parko 
iVdministracįja Nahuel Huapi 
musų dailininkui Rimšai duo
da nemokamai naudotis viso
mis susisiekimo priemonėmis 
tame Argentinos gamtos grožio 
krašte. Į Nahuel Huapi jis iš
vyko naujų paveikslų piešti va
sario pabaigoj.

Malonu pastebėti, kad jau 
ir Lietuvą keli J. Rimšos kuri
niai pasiekė- Vieną jo paveiks
lą—Idolo Maternal — įsigijo 
Čiurlionies galerija, o už kitą 
—Indėnų Procesiją — Jonas

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

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

SVERRE GR0NW0LD
Phone SPAulding 6149 

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

Rrimša laimėjo vieną iš trijų 
K. V. C. premijų Kaune.

Jo keliai į pagarsėjimą buvo 
labai sunkus. Bet dabar jau 
daugelyje Pietų Amerikos val
stybių yra gerai žinomas lie
tuvio Jono Rimšos vardas.

Metropolitan praneša

ELEKTRINĖS

LEDAUNES
Sutaupo pinigus ant maisto, pa
laiko sveikatą. Dabar galite pirk
ti mažais, lengvais išmokėjimais. 
Per trumpą laiką visai nereikia 
nieko įmokėti. Pamatykite visus 
Budriko didžiulėj krautuvėj.

Populiarus Argentinos 
lietuviukas

Jonas Sprindis yra tas Vilią 
Lugano lietuviukas, kuris su 
Argentinos Boy Scout Gatoli- 
cos šią vasarą keliavo 45 die
nas iš Buenos Aires į Rosario, 
Kordobą ir atgal. Pėksčiam 
jam teko eiti apie 1,000 kilome
trų, nes atgal nuo Kordobos 
42 skautai su savo vadovu par
vyko traukiniu.

“A. L. Balse” apie šio 8 me
tų amžiaus sportininko kelio
nę jau buvo rašyta. Kordobie- 
čiai pp. Bendinskai, perskaitę 
jiems pažįstamą biržiečių 
Sprindžių pavardę, sutiko 
skautus Kordoboje ir savo kai
mynų sūnų parsivedė j savo 
namus gražiai lietuviškai pa
vaišino. Jis visur gavo dova
nų, kadangi visoj grupėj Sprin- 
džiukas buvo pats jauniausias. 
Argentiniečių dienraščiuose ir 
žurnaluose Sprindžiuko pavei
kslas visur matosi pirmoje vie
toje: “EI Pueblo” 28 sausio, 2, 
13 ir 14 vasario, “EI Mundo” 1 
sausio, “La Razon” 14 sausio, 
“La Voz dėl Interior” 2 vasa
rio patalpintas vieno Jono 
Sprindžio didelis paveikslas, 
kaipo mylimiausio keliaunin
ko. Žurnale “Sintonia” 28-1-39 
musų lietuviukas taipgi gra
žiai pagerbtas.

apsidraudusiems jame
AUKŠČIAUSI
PUNKTAI 1938

Metropolitan Gyvybes Apdraudos 
Kompanija yra savitarpinė kom
panija. Ji yra vedama vien tik 
naudai 29 milionų žmonių, turinčių

jos apdraudos lakštus, o jų gyvybės apdrauda šioj Kom
panijoj viršijo $22,612,000,000 pabaigoj pernai metų.

1938 m. daugiau kaip $566,300,000 buvo išmokėta tu
rintiems apdraudos lakštus ir pašalpgaviam, ir $176,- 
000,000 buvo pridėta prie įstatymiškos atsargos priva- 
lomiem išmokęjimam, kurie susidarys būsimais metais 
pagal dabartinius apdraudos lakštus. Dividendai išmo
kėti 1938 m. pasiekė $103,940,000. Dar didesnė suma— 
$118,042,000—buvo atidėta dividendam išmokėt 1939 m.

Metropolitan yra išmokėjęs nuo 1927 m. daugiau 
kaip $5,000,000,000 turintiems apdraudos lakštus ir pa
šalpgaviam.

Daugiau kaip $1,800,000,000 apdrąudinės gyvybei ap
saugos buvo suteikta 3,830,151-nu nauju apdraudos lakš
tu, kurie buvo išduoti pernai metais.

Ištekliai laikomi naudai turinčiųjų apdraudos lakštus 
ir pašalpgavių—tame skaičiuje daugaiu kaip 100,000 
atsargiai parinktų, įvairių investmentų—siekia per 
$4,900,000,000.

Kaipo dalį savo gerovinės programos 1938 m., Me
tropolitan paskleidė 68 milionus sveikatos knygelių— 
vidutiniai po 1 kas pusė sekundos—ir talpino mėnesinius 
skelbimus su apšvieta apie sveikatą žurnaluose, kurių 
visa cirkuliacija sykiu per metus buvo virš 300 milionų 
egzempliorių,

Metropolitan mielu noru naudoja kiekvieną progą 
teikt turintiem jo apdraudos lakštus žinias, kurios duo
da jiem galimybę aiškiau suprast, kaip ši Kompanija 
veikia. Kad geriau to pasiekus, kompanija talpina eilę 
apšviečiančių skelbimų žurnaluose, ir stengiasi įvairiais 
kitais būdais, kad turintieji jos apdraudos lakštus visa
da būtų informuoti. Greitai išeisiančioji knygelė pa
duoda smulkmenišką apyskaitą Metropolitan’o progreso 
1938 m. Mes mielu noru atsiųsime ją pagal pareikala
vimą.

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ, KOKĮ CH1- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chieagoje, 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 

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!

gerą

PER

COOK COUNTY 
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 VVest «3rd Street 

prie Loomis

Metropolitano Biznio Raportas už metus pasibaigusius Gruodžio 31 d., 1938. 
(Pagal Metinę Atskaitą, Įteiktą New Yorko Valstijos 

Apdraudos Departmentui.)

IŠTEKLIAI PRIVALOMI IŠMOKĖJIMAI

Niekur nenupirksite už že
mesnę kainą kaip pas Bud- 
riką — nuo $78*00 fr 
aukščiau- Didelis pasirinki
mas naminių rakandų, gra
žių parlor setų, dulkių valy
tuvų, radijų, rekordų, ge

ros malevos

JOS. F.
SUDRIK

Furnitūra House
3409 So. Halsted St.

Tei. Yards 308»

Pasiklausykite grynai lietuviškų 
programų, leidžiamų lietuvių, ne 
svetimtaučių.
WCFL—970 k. nedėlios vakare
9 vai. •
International Pot-Pourri iš 
WAAF—920 kį 3 vai po pietų 
panedėliais ir pėtnyčiomis.
WHFC—1420 k. ketverge vaka
rais 7 vai. Chicagos laiku.

Pastebėtina, kad pp. Sprin
džiai, kurie yra nuolatiniai 
“A. L. Balso” prenumeratoriai, 
savo vienintelį sūnų labai gra
žiai auklėja. Apart argentiniš- 
kos valstybines pradžios mo
kyklos, lietuvių kalbą ir Lie
tuvos istoriją jis mokosi Lier 
tuvių Centro išlaikomoje Dr. 
Jono Basanavičiaus vardo mo
kykloje, kurioje mokytojauja 
ponia Elena Ryselienė.

Sajausko “tabaras”
Režisierius V. Sajauskas 25- 

3-39 “Jose Verdi’ ’ teatro scen- 
noje pastatė savo sukurtą “Či
gonų Tabarą”, kuriame pasi
žymėjo musų parengimų lan
kytojams pažįstami meninin
kai: A. Šimaitis, Olga Šimaity- 
te, G. Černiauskas, G, Paulaus
kaitė. Savo roles taipgi gerai 
atliko S. Puzinaitė, N. Leipus, 
P. Sikeris, K. Meškauskas ir kt. 
Iš stambesnių klaidų gal tik 
tai galima prikišti, kad skam
bindama gitarą Aida judino tik 
kairėsės rankos pirštus ir ūki
ninkas be jokio dialogo paži
no čigonų išaugintą savo duk
terį. Dainoms vadovavo J. Sut
kus. Publikos buvo apie 600. 
Vakarą rengė Sporto Klubas, 
bet sportiškij numerių nebuvo. 
Nedalyvavo programoj paskel
bta ponia L. Grišonienė, taip
gi nesveikino ALOS Tarybos 
pirmininkas, kaip buvo tos 
tarybos nutarta. Klubo pirm, 
p. K. Šimkus apibrėžė trijų 
metų klubo istoriją, pažymė
damas. kad iš kauniškių Lie
tuvos Sporto Rūmų (valdiška 
tautininkų įstaiga) šį vakarą 
rengusis L. S. Klubas yra ga
vęs pašalpų 900 litų, Beję> L, 
S. Klubo kai kuriems laikraš
čiams patiektame komunikate 
ignoruojama pirmieji klubo 
veikėjai, pa v. buv. pirm, drg. 
Stikliorius ir bendrai, vieton 
sportinės pažangos, klubas be- 
velina pasitenkinti politinėmis 
tendencijomjs.

(GALAS)

Valdiški Bonai .. .. .
Jungtinių Valstijų 

Valdžios .........
Kanados Valdžios ..

Kiti Bonai....................
Jungt. Valstijų ir

Miestų ..............
Kanados Provinci

jų ir Miestų .. ..
Gęležinkelių..............
Viešų Aptarnavimų 
Pramones ir Mišrūs

Šėral (Akcijos) .. ..
Visi apart $24,588.78 

yra Pirmiausi ar 
Užtikrinti

Morgidžių Paskolos ant 
Nekilnojamo Turto 

Farmos .........
Kita nuosavybė ..

Paskolos ant Apdraudos Lakštų ..
Turimas Nekilnojamas Turtas .. .. 

įskaitant ir nekilnojamą turtą 
kompanijos vartojamą

Pinigais.................................................
Apdraudimo išmokėjimai būsimi ir 

pratęsti .......................................
Palūkanos gautinos ir susikuopu- 

sios ir 1.1. .................... - ~ ..

$933,919,346.89

$868,608,893.1
65,310,4^'7

~

117,430,070.53

104,610,612.32 ’ 
590,98^,033.71 
589,927,007.34 
365,590,247^39

73,800,886.26
905,761,237.77

VISO

$1,768,541,971.29

88,452,477.37.

979,562,124.03

526,263,387.92
392,187,370.22

108,817,444.71

84,974,718.06

60,181,576.49

Apdraudos Lakštam Įstatymiškos 
Atsargos $4,317,868,342.00
Suma, kuri su palūkanomis ir bū
simomis premijomis užtikrins iš
mokėjimus pagal apdraudos lakš
tų reikalavimus.

Dividendai Turintiem Apdraudos Lakštus
Atskirti išmokėjimam 1939 m.

Atsarga Būsimiem Išmokėjimam pa
gal Paipildomąsias Sutartis .. ..

Laikoma Pareikalavimams.............. «
Jimant pareikalavimus laukian
čius įrodymų ir spėjamą daugį 
nepraneštų pareikalavimų.

Kiti Privalomi Apdraudiniai Išmokėjimai
Kartu ir atsarga Nelaimingų At
sitikimų ir Sveikatos Ąpdraudai, 
dividendai palikti Kompanijoj, iš 
anksto išmokėtos premijos, ir tt

Mišrūs Privalomi Išmokėjimai
Išmokėjimai neįimti aukščiaus.

Perviršis ir Bendra Liuosnorė Atsarga 
Tatai tarnauja kaip priedinė at
sarga — atramai tokiuose atšili
muose, kurių negalima iš anksto 
numatyti.

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 į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

118,042,832.00

90,504,443.44 
21,155^521.99

38,480,722.21

43,457,484.19

313,391,071.15

$4,942,900,416.98 VISO .. $4,942,900,416.98

Viso Gyvybes Apdraudos

Paprastos ..............
Industrinės ~ ~ ~ .. ..
Grupines -

Galioja
$11,556,261,130

7,550,316,755
3,505,825,709

Išmokėjimai Pašalpgaviam ir Turintiem 
Apdraudos Lakštus 9 

$241,946,643.12 
260,990,746.69

VISO $22,612,403,594

Paprasti - - ~ _
Industriniai ....................
Grupių Gyvybės, Sveikatos Ap- 

draudos ir Kasmetiniai iš
mokėjimai

Asmenines Nelaimės ir Ligos
60,703,229.57
2,715,671.05

Nelaimių ir Ligos Savaitines
Pašalpos ..........
Pamatinės sumos benefitai

$18,500,602
$1,449,927,209

VISO
Skaičius naujų išduotų gyvybės 

apdraudos lakštų - ~

$566,356,290.43

3,330,151

Metropolitan Life t
Insurance Company I

(SAVITARPINE KOMPANIJA)

FrkdKRICK h. ECKER, Chairman o f the Board LBROY A. LINCOLN, Presidant
1 Madison Avenue, New York, N. ¥•

SAMUEL W. FORDYCE, St. Lou!t> Mo. " 
' Member, Fordyce,White, Mayne, Williatn» 

and Hartman, Attorncys at Law
CARROLL B. MERKIAM, Tbpeka, Kans.

Director. Roconstruction Finance Corporation, 
and Chairman of the Bqprd, 
Central Ttust Company of Ibpeka

GEORGE McANENY, NewYork,N.Y. 
Chairman of the Board 
Title Guaraatee and Ttast Company

ROBERT V. FLEMING, Washington, D. C. 
President and Chairman of the Board 
Riggs National Bank

FREDERIC W. ECKER, Neva York, N. Y. 
Vice-Presideut 
MetropoUtenLife Insurance Company

WINTHR0P W. ALDRICH, New York, N. Y> 
Chairman of the Board 
Chase National Bank of New York

EDWARD R. STETTINIUS, Jr.,N.Y.Q» 
Chairman of the Board 
United Statot Stoęl Corporation

CHARLES M. SCHWAB, New York, N. Y.
Chairman of the Board
Bethlehem Steel Corporation

WILL1AM L. DiįBOST, Ne*Y»k,N.Y.
President, Union Dime Savings Bank s

JEREMIAH MELBANK, NewYork,N.Y.
D’ALTON CORRY COĘEMAN

Montreal, Canada, Senior Vice-President,
Canadian Pacific Railway

NEWC0MB CARLTON, NewYork,N.Y,
Chairman of the Board
Westem Union Tblegraph Company

LEROY A. LINCOLN, Neva York, N. Y.
President, Metropolitan Life
Insurance Company

HARRY W. CROFT, Greenwich,Conn.
THOMAS H. BECK, Neva York, N. Y.

President, Crowell Publishing Company..
. WALTER EWING HOPE, NewY»k,N.Y.

Member, Milbank, T\veed and Hope
‘ AttomoytatfLag

JOSEPH P. KNAPP, Neva York, N. Y. 
Chairman'of the Board 
Crowell Publishing Company

FREDERICK H. ECKER, Nenf York, N. Y. 
Chaimapn of the Board 
Metropolitan Life Insurance Company

JOHN ANDERSON, Neva York, N. Y. 
Chairman, Executive Committee 
Charlea Pfizer & Co., Ine.

ALAN3ON B. HOUGHTON, Corning, N. Y.
METCHELL t>. FOLLANSBEE, Chicago, Iii. 

Member, Follansbee, Shorey and Schupp 
Attornoy»atLaw

JOSEPH P. DAY. Neva York, N. Y. k
Psestdent, Joseph P. Day, Ine., Real Estete

LANGDON P. MARVIN, Neva York, N. Y. 
Member, Emmet, Marvin and Martin 
Attorneys at Lava .

L. A. TASCHEREAU, Ouebec,Canada 
Member, Ihschereau, Parent, T&scheroau 
nn4 Cannon, AttonieyaatLaw

H

iS Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS a SEWERAGE
also in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. «9th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

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.

WILLO-WEST
Naujas—puikus “daržas 
nikams, parengimams ir 
moms linksmai laikui 
leisti, 
vietoj.

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

pik- 
šei-

pra-
Gerimai ir valgiai

• IJGONINĖS—
 HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $19.50

UŽ ................................................. ■ w
GYDYMAS ^Cn.OO

LIGONINĖJE .............  V U
RAUDONGYSLES IŠIMAMA viena

diena Ligoninėje    $ 15.00
REUMATIZMAS Art

Greitai Palengvinama ...
VISAS LIGAS GYDOMA $4 Aft
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PAftK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago

Tel. Lawmtale 5727.*

• FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFAS 

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

426 W. 63rd SL 
TeL ENG. 5883-5846

r
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(On May 14 the Camp described be- 
low, wi!l have open-house in cele- 
bration of the 6th Anniversary of 
CCC. You are invited to visit the 
Camp.)

at Skokie Lagoons in 
area, direetly west of 
the largest CCC pro- 
United States. There

works in eonjunetion with the Ar
my and Technical Services coordi- 
nating classes for the men. Upon 
entrance to Camp each enrollee is 
personally interviewed with the 
purpose in mind of finding the edu- 
cational level, vocational, avocation- 
al and other important faetors and 
traits for 
member of

development while a 
the Corps.

of earth to 
averageing 

The ūse of 
Caterpillar

The work 
the Chicago 
Winnetka, is 
ject in the
are 1,200 young men at work from 
six companies, two of which are 
composed of colored boys. The 
work consists mainly of excavating 
4,000,000 cubic yards 
form seven lagoons 
about 25 aeres each. 
large power shovels,
tractors and other heavy equipment 
calls for a variety of work which 
makes the Skokie Project unique as 
a job elosely approaching a com- 
mercial contract of unusual pro- 
portions.

The excavated material from the 
lagoons is piled up into continuous 
būt irregular dikes, surrounding 
the lagoons. These dikes are then 
covered with black dirt and later 
planted with grass and trees. In 
addition to this excavation. the CCC 
boys are also constructing parking 
areas, bridle and foot trails, shel- 
ters, eonerete dams, and other fa- 
cilities for the enjoyment of the 
public when the park is completed.

The large 
nei is active in classes under the 
follovving headings, namely short- 
hand, typing, letter writing, book- 
keeping, accounting, high school 
correspondence of academic nature, 
carpentry, vvelding, sheet metai, 
auto and tractor mechanics, heavy 
equipment operations, diesel 
ginęs, motor vehiele, first aid, 
dership, mechanical drafting, 
truction costs and estimates, 
the various erafts and hobbies 
ried on as part of the leisure 
program.

percent of the person-

OTHER ACTIVITIES

en- 
lea- 
con- 
and 
car- 
time

The work hours of the boys is 
supervised by the personnel of the 
National Park Service, Dept. of the 
Interior, while the Army is respon- 
sible for their care during the re- 
mainder of the day and night.

Each morning at 8 o’clock, ex- 
cept Saturday and Sunday, the boys 
are loaded into trucks and taken 
to the work project for a morning 
of work. At 11:30 they are brought 
back to camp and fed by the Army, 
and at 12:30 they are again taken 
to their work. At 4:00 in the af- 
ternoon, they are back in camp 
and are then under the jurisdietion 
of the Army until 8:00 the follow- 
ing morning.

Besides the formai class instruc- 
tions available, to the men, an ex- 
tensive plan of job training is de- 
veloped on every project. By job 
training is meant that those enrol- 
lees assigned to work duties as 
truck drivers, tractor operators,
mechanics, sheet metai operators, 
clerks, cooks, typists, first aid 
sistants and numberous others, 
given first hand Information 
how to perform the complete
in a conipetent manner. This elose 
working together of the foreman or 
supervisor in charge, gives the men 
an opportunity to learn their jobs 
very thoroughly and also receive a 
first hand knowledge from experi- 
enced and qualified director.-

as- 
are 
on 

job

“Life Begins at 5:45

The coordinating of training on 
and off the job fits a large percen- 
tage of the men for at least an ap- 
prenticeship in some life occupation. 
The objective behind this program 
is for the benefit of the enrollees 
—to make him more employable 
upon leaving the Corps. į S.

A Tour “Behind the
calis-

A. M. Footlights”

The daily life of the enrolee be
gins at 5:45 A. M. 6:15 A. M. is 
reveille and 15 minutes of 
thenies. Breakfast at 6:30
The period after breakfast until 
8 A^ M. when he goes out on the 
project is spent in making up his 
bed, cleaning his barrack and the 
area so everything will be imma- 
culate and ready for inspection. 
Neatness and cleanliness is a great 
part of the enrolee’s training.

The Army is responsible for the 
feeding, housing, clothing, and dis- 
cipline Of the enrollee while in 
camp. Each enrollee receives suf- 
ficient clothing to be presentable 
at all times and such clothing suit- 
able for the season of the year. The 
governmcnt allows approximately 
$.37 per day for rations for each 
enrollee. Out of this amount each 
Commanding Officer purchases the 
necessary food to give the men a 
balanced diet. Young men coming 
into the camp gain anywhere from 
5 to 35 pounds the first few months.

Immediately after breakfast and 
‘the evening meal is Siek Call, and 
any enrollee needing medical at- 
tention reports to the Camp Dis- 
pensary. Men are constantly re- 
minded to report to the Camp Sur- 
geons for the slightest injury. An 
Army medical officer visits the 
camp periodically and checks teeth 
of every enrollee.

The Army not only cares for the 
physical needs of the enrollees būt 
the spiritual needs as well. For 
that purpose the Army has a chap- 
lain in camp who performs the du
ties similar to a civilian clergyman. 
Services ar£ held each Sunday 
morning in the Camp Chapel. There 
are separate Services for Catholic 
and Protestant enrollees. Jewish 
enrollėes are cared for by a con
tract Rabbi.

Chicago Tours For This VVeek

to the storerooms and 
of the Federal Thaetre

Leisure Time

Because most of the enrolled pėr- 
sonnel have finished their daily 
routine upon completion of the ev
ening meal, the Civilian Conserva- 
tion Corps officials found that the 
leisure time of the men should be 
directed into some form of edu- 
cational and worthy leisure time 
habits. Each Camp in the Corps
has an educational advisor who 7735.

A trip 
warehouse 
in Chicago with an opportunity to 
inspect stage sccnery in the pro- 
cess of construction is featured by 
the free Chicago tours for Chica- 
goans for the week of May7-13, ac- 
jording to announccment from the 
Office of H. K. Seltzer, Chicago 
WPA director. Tours for the week 
include: (
Tuesday, May 9. “Washburne Con- 

tinuation and Apprentice School.” 
Tour a public trade school. See ap
prentice classes in home economics-, 
carpentry and trades. Meet at 10 
a .m., 1225 N. Sedgwick St.

Lašt Saturday night’s success 
spurred the arrangements commit- 
tee of 
chorus 
pared 
event, 
be held May p4 in 
on Halst^d st.

Saturday night’s 
at which all had a good time, of 
coprse, launched Birutes sočiai pro
gram. Many camc, many took part. 
jn the festival of old and new 
dances, and many promised to re- 
turn if given assurance that events 
to i'ollow maintained the šame 
plane of frivolity.

According to present plans of the 
arrangament’s committee, the com
ing card and bunco party, with its 
attendant prize list, will exceed by 
far the success of lašt Saturday 
night. All are urged to partake 
the games and many are sure 
go home with valuable prizes.

The chorai group presently 
rehearsing every Monday and 
Friday night in preparation for the 
late Summer tour of the, East and 
an appearance with a large Lithu
anian chorai group at the New 
York World’s Fair. John Byanskas, 
director, is working earnestly. to 
complete a large itinerary of select- 
ed members prepared by 
Lithuanian government and 
icials in America.

A week of warm weather 
created a need for striet disciplina- 
rian action, according to Mr. Byan
skas, and all members of the cho
rus — even those who desire to 
take advantage of ideal tennis or 
softball weather—are aware that 
rehearsals mušt be attended regu- 
larly and promptly to. ensure a 
complete understanding of the var
iety of new songs now being re- 
hearsed. Unfortunately, Severai 
members of the group are iii and 
some,' for other rėasons, ‘find ’it 
impossible to attend.

The sports-minded feminine 
members of the group lašt Friday 
night began active organization of 
a tennis team. The tenors and bas- 
sos in the malė division, of course, 
sought the presence of the potent- 
ial organization and others of the 
opposite sex at their weekly soft
ball games, the next to be held 
Sunday at 35th and Shields sts., 
aeross the Street from Sox Park.

Young Robert Byanskas, son of 
Birutes director, after an unfortu- 
nate incident which may cause the 
loss of a tooth, is well and about 
again. He was hurt two weeks ago 
when a BB pellet ricocheted from 
a

Lee-

The-

VVcdnesday, May 10. “A Modern 
Creamery”. Inspect the plant and 
laboratory, of a butter faCtory. 
Meet at 2 p. m., 1526 S, State St.

IVcdnesday, May 10. “Polish Ex- 
olorers.” National Traditions
ture. Meet at 8 p. m., 1309 N. Ash
land Avė.

Thursday, May 11. “Federal 
atre Workshop”. See stage scenery
being constructed. Tour a stage 
property warehouse. Meet at 10 a. 
m., 1725 N. Wells St.

Thrusday, May 11. “Science at 
Loyola”. Lear about biology, che- 
mistry and physics in a famous 
university. Meet at 8 p. m., 6525 
Sheridan Rd.

Friday, May 12. “American Art”. 
See landseapes and portraits by 
colonial painters. Meet at 2:30 p. m., 
lobby of Art Institute.

Friday, May 12. “Russia in ęhi- 
cago”. Inspect the beautiful Russian 
cathedral. Hear a 
Rūsčia. Meet at 8 
Leavitt St.

Saturday, May
Workers”. Visit historic Desplaines 
Police Station. See employment ag- 
encies, hotcls and missfons which 
serve the migratory worker. Meet 
at 2:30 p.’m., 120 N. Desplaines St.

For further Information about 
the tours, cal’

talk on modern 
p. m., 1121 No.

13. “Migratory

Birutes famed Lithuanian 
to. added effort as they pre- 
plans for another 
a card and

major 
bunco party to 
the Mildą Hali

barn dance,

in 
tois

the 
pff-has

tree and

DIG

struck him in the mouth

IT OUT AG AI N

reason that Major-Gene

The English Section of 
15 will be dedicated as 
ther’s Day” issue.

Any special articles from our 
eonlr-butors wi!l be gladly in
du ded in the jjage, būt they 
mušt reach NAUJIENOS’ office 
not later than Thursday of this 
vveek.

Next vveek, too, Newsy re
tumą with PERŠONALIT1ES 
OF INTEREST, presenting 
lomebody’s mother. Whos?’: 
VVait and sce.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

:li i c

On April 23rd, “Pirmyn” Chorus 
presented a concert to the mem- 
oers of the Normai Park Presbyte- 
rian Church Association, at 
and Yale. A large crowd 
Lhere, and judging from the 
ponse, the songs evoked, it was
dent that the chorus made a “hit”.

71st
was 
res- 
evi-

Poets have praised, philosophers 
have philosophied, and painters 
have put upon canvases the subli- 
mest expressions of appreciation 
of the most universal, yet person
ai, symbol in the world: mother- 
hood. Būt whether your powers of 
expression are limited or other- 
wise, whethcr you are as dumb as 
the proverbial ox when it comes to 
expressing yourself, or whether 
you are gifted with the powers of 
speech and a deluge of words, 
words, and yet more words is 
yours: there is one person who un-i 
derstands and appreciates—mother. 
Sunday, May 14th, is Mothers’ 
Day. Here is an especial occasion 
to express our appreciation, to 
show our gratituelė, tb the one per
son who has doh'e}šB much for us. 
And so, to mothehs everywhere —; 
vvherever you may be, whatever 
you are doing—oi|r thoughts gp 
out to you on Moihers’ Day.

VIEWS FROM IlfeRE, THERE, 
AND EVERYIVHERĖ. . .

We blushed a little 
įeived the, following 
‘.he sponsors of the 
t does make us feel 
rlcre it is—you blush

when we re- 
tribute from 
concert, būt 
pretty good. 
with us:

“Sunday, April 23rd, 1939
“Normai Park Presbyterian
Church V
“Yale Avė. at 71st St.'

“Song that flowed and rippled 
likę a gentie zephyr playing on the 
silvery waters of a placid lake and 
then without warning bursting out 
in all the grandeur of a terrific 
storm. That was the “Chicago Lith- 
uanian Chorus “Pirmyn”.

The big 
ral Goethals succeeded in his tre- 
mendous task of completing the 
Panama Canal was because he 
was an inspiring leader of men. 
He succeeded where others faileč 
because he could look despair in 
the eye without blinking.

One day in January, 913, Goethals 
stood at the top of the eut at Cu- 
caracha and looked upon a scene 
of disaster. Another big slide had 
ruined the work of many months... 
the huge diteh was choked. Frantic 
vvitlv despair, Goethals’ chief aid 
asked in a shaking voice, “What 
will we do now?” Lighting a ci- 
garette 
tossing 
replied,

Have 
failure?
despair? Dig them out again!' Goe
thals’ men set to work and removed 
2,500,000 cubic yards of dirt anc 
rock because one man refused to 
be licked. ,

Do you have a plan, a hope, that 
has been buried? Remember Goe
thals’ dynamic words, “Heli, dig 
it

Lašt vveek we opened an open 
forum within this column, inviting 
your comments,. cyjjtįcisms, or what 
have you. We 
let us have it, 
well as your 
your letters to 
in care of Naujienos, 
bririgs in—

Wenetta Grybas, Washington, D. 
C. On tour with the F. V. Belia- 
jaus troupe and heading north for 
Baltimore and the World’s Fair 
City. Pleasant journey. .

A. B. Montville, of Cleveland, O. 
sends us news of the activities of 
the Cleveland Lithuanian Univers- 
ity Club. This club which is com- 
posed of “men of Lithuanian des- 
cent or affiliation, who, by their 
attainments, have manifested a 
deep interest and marked ability in 
their chosen life work” has been 
particularly active’ of recent months 
in eonneetion with the Anna Kas- 
kas recital and the Maironis bust 
sponsorship. More power to it!

—J. RACHENS.

asked for it 
your * criticisms as 
opinions. Address 
this ęorrespondent,

This week

so

with a steady hand and 
the mateh away Goethals 
“Heli, dig it out again!” 
your hopes been buried by
Ar your plans choked by

Wenskus to Pilot 
Loyola Five

George Wenskus’will captain the 
Loyola University . basketball team 
next season. Wenskus was the only 
under-classman in the Loyolą line- 
up during the pąst season as the 
Ramblers won twenty-one out of 
twenty-two games.

The other four starters, ^ill O’- 
Brien, George Hogan, Mike Novak 
and Wibs Kautz, will be gradua- 
ted in June.

Loyola’s only loss of the season 
was to unbeaten Long Island Uni
versity in the finai of the New 
York sports vvriters’ tourney.

out again!”
—The Friendly Adventurer

Seek Clearing House
For1 Jobless 
Graduates

Your Eyes
Your eyes are likę the violets, 

Touched with the morning’s dew.
They glow with the beauty of the 

radiant sun,
And when at night, their splendor

Lies, within the arms of sleep,
I wonder
If Venetian
With hidden

public, is 
šomewhere our most-favored “pet peeve”! 

’ • | Comments, comments, COMMENTS 
būt NO recommendations.

“What a horrible window-dis- 
olay!” we overheard someone com- 
ment the other day in a little store 
with hmited space in every res- 
oeet. These friends of the owner 
of that store gavę their comments 
vvithout any too much thought and 
without any idea what they them- 
>elves would have done under the 
?ircumstances. It took a stranger 
,o recommend to the sincerely- 
jtriving owner how to make the 
most of his small display. He was 

mu'chly 
a back- 

articles

• The above caption is a com- • That, oh precious 
mon one, appearing šomewhere our most-favored 
Arithin imposing and detailcd aud- 
it reports. Though, of course, 
we are not vvriting up any audit 
report of any books and records 
etc., etc., etc., būt, hold on! — 
aren’t. we all constantly auditing 
somebody’s actions, movements, ha- 
bits, ųtterances? Yes, and forever 
commenting thereon?

“A chorus of 50, wonderfully 
trained by an exceptional director, 

’.upplemented the beautiful voicesj 
from the “Golden Throats” of the 
five soloists and the melody of the 
“Three Little Maids”. Music just 
seemed to radiate from each and 
every one of the members likę the 
rays of the Northern Lights.

“This chorus rendered many num- 
bers varying from the Native Folk 
Songs to the outstanding and glo- 
rious arias from our great operas. 
Each artist skillfully handling his 
or her seleetion. These being as fol- 
lows:

“Estelle Rimkus — Habanera — 
“Carmen”. Ona Skever — My Hero 
—“Chocolate Soldier”. 
vens — Easter Scene
ria Rusticana”. John Rukstala — 
Torreador — “Carmen” Al Brazis— 
None Būt the 
“Tschaikowski”. 
by this group?

“Yes, it will 
riear future.

“Edwin L. Fovvler, 
Elder, in the Name of 

Session.”
Raskey Huey II

Alice Ste-
- “Cavalle-

Lonely Heart —
Another concert

come sometime inthe
the

SHAKESPEAREAN
REPERTORY

Federal Theatre’s Shakespearean 
repertory at the Blackstone in Chi
cago coincides with the year-long 
celebration of the 375th anniver7 
sary of the poet’s birth, now being 
observed at Stratford-on-Avon, his 
home town.

Shakespeare was born, according 
to best available evidence, April 
23, 1564. He died April 23, 1616.

The Shakespeare unit of Federal 
Thaetre, with lan Keith as director 
and principai player, is currently 
presenting HAMLET. The series 
opened with OTHELLO and the 
present produetion will be followed 
by AS YOU LIKĘ IT.

From a Reader
Editors of English Section:

I wish to express my keenest 
preciation of having had the 
portunity to read the lašt two 
stallments of Dr. E. G. Peters’
ticles on “Roosevelt as an Educa- 

your publication, which was 
me.

so impressed with the force- 
of Dr. Peter’s contributions

ap- 
op- 
in-
ar-

told never to ūse that 
printed crepe paper as 
groud for his numerous 
placed thereon, because the eye of
thepasser fell on the design of 
the paper rather than on the art
ele. A simple backround woūld 
help to make his spic-and-span 
shiny artiele attract attention and 
invite examination. 

« » »
• Then there are comments that, 

are abominable! 
to receiving said install- Į These comments hardly deserve to 

be followed by recommendations; 
been receiving from time they should be put to shame. We 
clippings of Dr. Peters’| refer to such comments as:

“He has been trying so long to

tor” i n 
sent to

I am 
fulness
to your paper that I desire to c>- 
tain copies of the other installments 
if such can be sent to me. Please 
advise me what expense will be Į in our opinion, 
attached 
ments.

I have 
to time 
“World at a Glance”, sent to me 
by a friend, and I am convinced Į get in. At, lašt he got into the W. 
that he is one of the most giftedp- A. Isn’t that v/onderful? We 
writers on economics, sočiai is- hope he stays there.” 
sues, political problems and world According to our memory and 
affairs in this country, and am knowledge the WPA was a result 
sure that he will become even bet- the dey'ession; it was created 
ter than Brisbane ever was. as a relief measure to benefit our

unemployed.
I am now an ••ex-newspapcrman", It should be the )agt reSQrt tQ 

with more than a quarter of a cen- Whįch a 
tūry of experience to my creditĮ would lurn 
here in Indianapolis. I have studied 
the writings of many American re- 
porters and editorial writers, many 
of whom I have known personally. I the- youngpeople 
I am convinced, I repeat, that Dr. 
Peters, who contributes to your 
paper, is destined to be read by 
millions eventually. Brilliant iri 
thought and style, “pungent” in his 
“punch” to put over his ideas, and 
with a^scholarly analysis of his 
material, you are to be congratula- 
ted upon being able to obtain his 
contributions to your paper.

I shall be happy to get those other 
installments to which I have re- 
ferred above.

Very truly yours,
Lestcr C. Nagley, Sr.

Indianapolis, Ind.

self-respecting Citizen 
to. It should be a tide- 

over, not sought 
nent employment.

Būt what has

after as perma-

r

COMMUNITY SHOWS

happened? Even 
that are well- 

; | educated, who should be the lead- 
ers of the future, apply to the W. 
P. A. and wait for posltions ther^ 
without making further attemt to 
secure a job independently with 
the private business-men and cor- 
porations that are the mainstay of 
this grand country! I

“We hope he stays there.” said 
our commentator. Well, WE hope 
he doesn’t! We hope that our 
young men and women will NOT 
WANT to stay there any longer 
than they have to, and that they 
will constantly be on the lookout 
for independent employment.

This country was founded and 
built by proud, spirited, self-ra- 
liant men and women.

The three produetions which Fe
deral Theatre for Illinois is current
ly offering to community organi- 
zations 
runs in 
ches, it

have chalked up lengthy 
Chicago schools and chur- 
was reported this week.

are HIGHLIGHTS IN

We recommend that each and 
every one look into his or her 
heart a spark of that flame of re- 
sourcefulness and self-reliancy! 
Just with a little fanning, that 
spark will goad you on with unrest 
until you find for yourselves that 
job or mode of life that you can 
be proud of and which will cont- 
ribute, even-if-ever-so-minutely, to 
the growth of this country and not 
be a burden.

» C
• Another recommendation that 

we have on this spring-inspired 
day of recommendations, is one 
that comes from štili other com
ments to which we have listened 
with tongue-in-cheek.

A member of one chorus said to 
a member of another chorus: “You 
should have heard how well we 
sang that song at our lašt affair.”

The eonduetor of the šame cho
rus was overheard confiding to a 
critic: “Now that song could have 
been twice as good if only the 
members would realize the import- 
ance of attending rehearsals!”

We recommend sincerely to all 
of the choruses that we know that 
they attend en 
concerts given 
groups as the 
Don Cossack’s 
Chicago given 
Malė Chorus.

To hear the 
harmonizing,
groups would give added zest and 
deslte to our young people to at
tend rehearsals and join with their 
leaders in creating a chorus of 
“par excellence.”

Rehearsals with the famous cho
ruses mentioned above are usually 
compulsory at the pain of expul- 
sion from concerting. Būt the re- 
sults of those rehearsals are certain- 
ly admirable.

They
DANCE HISTORY, a ballet; BAND- 
BOX REVUE, a vaudeville; and 
LITTLE BLACK SAMBO, an all- 
Negro childrens’ play which Gail 
Borden of the Chicago Daily Times 
has termed a “mušt on every 
youngster’s slate.”

LITTLE BLACK SAMBO, with 
bookings beginning lašt Feb. 1, has 
played 45 performances as of May 
5. It will be presented next week 
at Langland School, 2230 Cortland 
St., for two 1:30 matinees on May 
1 Oand 11; and at McCosh School, 

for a 2

Music for the three dramas was 
vvritten by David Sheinfeld, who 
has used .the šame contrapointal 
technique employed in Shakes- 
peare’s time, when music was so 
popular that even barber shops 
provided customers with lute-and- 
zither entertainment. In this, Mr. 
Sheinfeld follows the lead of Mr. 
Keith, (Who in his produetions has 
sought to duplicate Elizabethan 
theatrical methods.

They were the methods, Keith 
points out, of an England that was 
at once barbaric and ultra-sophis- 
ticated. In the London of Shakes- 
peare’s day, the rotting heads of 
traitors. štili hung above the gates 
to London bridge, while a hundred 
rods away, yoyng men in robes— 
the female impersonators of their 
time—were reciting “The quality 
of mercy is not strained” on stages 
set up in tavern courtyards,

According to Keith, the class- 
room concept of Shakespeare as 
the idol of his era is not fully ac- 
eurate. Many erities of his day con- 
sidered him inferior to Johnson and 
Marlowe, and he had a struggle of 
it exactly as playwrights do today. 
In fact, says Keith, it is Shakes
peare himself speaking in HAMLET 
when the prince of Denmark—to 
translate the lines into • 'odern 
terms—telis the players mat 
life of a theatrical workers is 
of frustration.

6543 Champlain • Avė., 
o’clock matinee, May 12.

its 
39 
be 
9,

BANDBOX 
bookings 
audiences 
seen next 
at Hitch

beginning 
played to
5. It will

N. Mc- 
May 10 
Hamlin 
7:30 P.

REVUE, 
Feb. 1, has 
as of May 
week at 8 P. M., May
School, 5625 

Vickers Avė.; at 8 P. M., 
at Mozart School, 2200 N. 
Avė.; at 1:30 and again at
M., May 11, at Holmes School, 5525 
So. Morgan St.; and at 7:30 P. M., 
May 12, at B. V. M. Maternity 
Churrh, 3647 W. North Avė.

IN DANCE HIS-

masse some of th| 
by such acclaimed 
St. Paul choristers, 
annual visitors in 
by the Finlandia

r

HIGHLIGHTS
TORY, whirh opened its tour with 
a performande at Northwestern 
University, Feb. 17, has played 77 
times as of May 5. Its performan- 
res next week: Dante Slhool, 840 
S. Dės Plaines, 1 P. M., May 8; 
Boone Slhool, 6710 N. Washtenaw 
Avė., 2 P. M., May 9, Earle School, 
612 IS. Hermitage Avė., 1 and 2 
P. M., May 10 (2 performances); 
Lowell School, 3320 Hirsch St., 1 
and 
and 
and

flawless 
intoning

singing, 
of such

Efforts to organize a centrai 
nonprofit clearing house for Unem- 
ployed college graduates are being 
made at present in Chicago.

Reports from various colleges 
and universities in the United 
States show that ąs many as 75 
per cent of recent gradpating clas
ses 'have failed to find 
employment in work for 
they have been specifically 
in

v

gainful' 
which 

trained.
college. —Newsy.

M. performance, May 11; 
School, 525 Armour St., *1 
M. performances, May 12.

the 
full

2 P. 
Otis 
2 P.

Calumet 6841 or 
(S.)

skies, can compare 
beauty7 you keep?

Lady Lulu
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Diena Iš Dienos
mas, laimė ir pasisekimas būna 
su jumis amžinai.

Onytė.

SUSILAUKĖ
DUKTERS

Wonder neseniai 
gražios dukrelės.

Pp. Frank 
paliko tėvai 
Garnys jiems tų dovanų su
teikė aplankydamas p. Wonde- 
rienę Roselando Community li
goninėj. P-s Frank Wonder’io 
tėvai, yra geri “naujieniečiai”, 
o p-a Wonder yra sesuo A. 
Caspero, “Naujienų” linotipis- 
to. Draugas.

MINĖS
gTSitadienį

Stanley Kaleckis, 3002 West 
43rd St., apvaikščioja savo gim
tadienį gegužės 8 dienų, kaip 
šiandien. Kaleckis mano, kad 
bus geriausiai apvaikščioti gim
tadienį su savo draugais bei 
pažįstamais, be didelių triuk
šmų ir su mažoms išlaidoms.

P. G.

Lai būna jam lengva Kanados 
šaltoji žemele.

Reiškiu giliausių savo užuo
jautų velionio šeimai: žmonai, 
dukterims, žentams ir sunui 
Vincui.

Įvairios Žinutės Iš 
Cicero Lietuvių 
Gyvenimo

CLASSIFIED APS. Į

Winnipegietis Chicagoje J. J

Moterų Legionierių 
Parengime

ParkoGage
prie 55 th ir 

įvyko labai 
kurį surengė

“LAUKTUVIŲ” 
VAKARĖLIS

Ba- 
įvyko gražus 

Party”-“Lauktuvės”,

BRIGHTON PARK. 
landžio 25 d. 
“Shower 
surengtos p-lei Stellai Lauritis,
kuri netrukus ištekės už An
tano Yerumbausko. Siurprizų 
busimai jaunųjai surengė An
tano tėvai, pp. Yerumbauskai, 
4239 S. Washtenaxv Avė.

Nemaloni žinutė
Iš Kanados i

Štai, beskaitant “Naujienas” 
kovo įnėn. 8 dienos Kanados 
Lietuvių Žiniose iš Winnipeg, 
Man., randu žinių, kad a. a. 
Albertas Monkus persiskyrė su 
šiuo pasauliu. Turiu pasakyti, 
kad velionis buvo ramus, sųži- 
ningas ir visų Winnipego lietu
vių gerbiamas senelis. Apie ve
lionį ir jo gyvenimų daug ne
kalbėsiu, nes buvo.drg. Engel- 
sisto viskas teisingai aprašyta.

Jų vestuvės įvyks gegužės 
20 d., 4 vai. po pietų, Dievo 
Apveizdos bažnyčioj.

Stella ir Antanai, priimkite 
mano linkėjimus. Lai džiaugs-

Metinės Mirties Sukaktuvės

MARIJONA BUIVIDIENĖ 
po tėvais Virbickaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 9 d., 1938 m., sulau
kus 40 metų amž., gimus Mt. 
Carmel, Pa.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapą, moterį Oną ir 
patėvį Joną Talmontus, sese
rį Stellą ir švogerį Pranciškų 
Norbutus; 2 dėdes Feliksą ir 
Adomą Virbickus ir jų šei
mynas ir kitas gimines.

Liūdnai atminčiai musų 
brangiosios moters ir dukre
lės bus ainigos Lietuvių, Tau
tiškose kapinėse gegužės 9, d. 
1939 m., 2:00* vai. popiet.
Kviečiame visus gihiines, 
draugus ir pažįstamus atsi
lankyti į apeigas.

Musų brangioji Marijona, 
niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįšite, 
bet mes anksčiaus ar vėliaus 
pas Tame ateisime. Lauk mus 
ateinant! Nubudę lieka:
Vyras, Motina, Patėvis, Sesuo, 
Švogeris, Dėdės ir Giminės.

ONA HOHM
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 6 d., 9:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus 18 metų 
amžiaus, gimus Windber, Pa.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Helen Markęwicz, pa
tėvį Karolį, dvi seseris: Olgą 
ir Frances, brolį Joną, dvi te
tas: Petronėlę Augutienę ir 
Barborą Pipirienę ir jų šei
mynas. krikšto tėvą Vincentą 
Esmond ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4401 So. 
Campbell Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, gegužės 10 
d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Nekalto Pras. Pan. šv. par. 
bažnyčia* kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o i§ ten bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Hohm gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, Seserys, Brolis ir ki

tos Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

Gegiižės 4 d. 
Fieldhouse salėj, 
Western avenue, 
įdomus vakaras,
Amerikos Legionas. Dalyvavo 
legionierės iš įvairių moterų 
postų Ghicagoj, tarp jų ir lie
tuvės Dariau-Girėno moterų 
kuopos narės.

Eglewood Postas padainavo 
“Umbrella Man”, paskirdamas 
tų dainų Dariaus-Girėno posto 
narėms, kadangi jos laimėjo 
naujų narių prirašymo kontes
tų, 

z . z

Juokingas vaidinimėlis buvo 
Tyrone Power ir Annabella’s, 
dviejų garsių filmų aktorių, 
vestuvių parodija. Moterys iš 
Flanders Posto pasirėdė pieti
nių valstijų negrų rūbais ir su
dainavo “Old Black Joe”. Stan
ley Salavin Posto narės labai 
įdomiai atliko “operacijos” pa
rodijų, o Le Roy Posto narės 
imitavo aktorius Mae West, 
Kate Smith, Zazu Pitts, Charlie 
Choplinų, Sally Rand ir kitus. 
Jų aktas taip patiko dalyvėms, 
kad teko jį pakartoti. Donald

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
Harry Badeusz, 23, su Do-

rothy M. Buza, 19
Vaclovas Višinskis, 29, su

Boleslava Korehkievvicz, 25
Kazipiir Walantonis, 48, su

Barbara Grigale, 56
John Petkus, 30, su Lucillel

Duskewicz, 27
Frank Mente, 43, su Auna

Mackel, 34
Michael Slakis, 25, su Leo-

cadia Tarulis, 21
Clarence Robertson, 28, su

Bernice Langalis, 21
Ben Rudis, 40, su Sarah

Swiryn, 31

Reikalauja
Perskiru

Theresė Tesinsky nuo Joseph 
;Tesinsky

Lietuvos Jaunimo
Organizacija —
Kultūros Ratelis

Sako, auga ir tobulėja 
visakeriopai

vės žmones ledėsi ir šoko.

Po programo, apie 10 vai. va
kare, susirinkusios viešnios bu
vo pavaišintos ledais ir saldai
niais. Visos skirstėsi namo la
bai linksmai praleidusios va
karų. —Onytė.

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.

. Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

ONA KUŽAS, po tėvais
KRUZANSKI

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 5 dieną, 8:00 valandą 
vak., 1939 m., sulaukus 66 m. 
amžiaus, gimus Lietuvoj.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nubudime 

sūnų Petrą, marčią Jean, a- 
nuką Joną, dukterį Antani
ną, žentą Petrą ir jų šeimy
ną, gimines, draugus ir pa
žįstamus.

Kūnas pašarvotas 4436 So. 
Artesian Avė. Laidotuvės 
įvyks antradienį, gegužės 9 
d., 8:00 vai. ryto iš namų į 
Nekalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Onos Kužas gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka,
Sūnūs, Duktė, Marti, žentas, 

Anūkai ir Giminės.
Laid. Qir. I. J. Zolp, Tel. 

YARDS 0781.

JUOZAPAS ŽUKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 5 d., 4:00 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Telšių apskr., Nerim- 
daičių parap., Trimisedžių km.

Amerikoj išgyveno 34 metų.
Paliko dideliame huliudime 

moterį Elzbietą, po tėvais 
Giedraitę, dukterį Bernice 
Garcinskienę ir žentą Antaną, 
švogerį Joną Giedrą, jo žmo
ną Katherine ir jų šeimyną, 
švogerką Domicėlę Petrulevi- 
čienę ir jos vyrą Joną ir jų 
šeimyną ir gimines Lietuvoj. 
Brolį Dominiką ir seserį Oną 
ir jų šeimynas.

Kūnas pašarvotas randasi 
5918 So. Whipple St., Tel. 
Hemlock 1119.

Laid. įvyks antrad., gegužės 
9 d., 1:00 vai. po pietų iš na
mų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Juozo Žukausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, žentas, 

Švogeris, švogerką ir 
Giminės.

Laid. dir. A. B. Petkus, Tel. 
Grovehill 0142.

D R A Gėlės Mylintiems II H K fl Vestuvėms, Ban- UIIUH kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS “ams-
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

Roselando Amerikos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks antradienį, gegu
žės 9 d. 7:30 v.v. Darbininkų svčt, 10113 So. Micbigan Avė. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti, nes turime daug svarbių 

reikalų aptarti. P. J. Kučinskas, sekr.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

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

1748-50 West 47th St Phone Yards 5069

NIKODEMAS MILERIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 5 d., 4 vai. popiet, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Tauragės apskr., Šila
lės parap., Bikavėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Marijoną, dukterį Jo- 
sephine ir daug giminių ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 1815 W. 
45th St.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, gegužės 10 d., 8:00 vai. ry
to iš 
į Švento 
bažnyčią, 
dulingos 
nio sielą, 
tas į šv.

Visi a. 
rio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. ’

Nubudę liekame,
Moteris ir Giminės.

Laid. Dir. I. J. Zolp, 
YARDS 0781.

namų bus išlydėtas 
Kryžiaus parapijos 
kurioje atsibus ge-' 
pamaldos už velio- 
o iš ten bus nulydė- 
Kazimiero kapines, 
a. Nikodemo Mile-

Tel.

Lietuviai Politikoj.—Biznieriai.
—Namų Savininkų Tarpe
CICERO — Cicero Lietuvių 

Namų Savininkų Politikos Klu
bas gražiai gyvuoja. Praėjus 
paskutiniam, balandžio 11 d., 
pakilo narių ūpas, nes klubo pa- 

" | rengimas davė nemažai pelno ir 
jau artinasi 3-jų metų sukaktu
vės, kurios bus pažymėtos 
“bankietu”.

Balandžio susirinkime pasiro
dė, kad Klubo “Bunco Party” 
davė pelno $55. Rengimo komi
sijos nariams klubicčiai išreiš
kė padėkų, kad taip gražiai pa
sidarbavo.

Susirinkimas nutarė dalį sa
vo pinigų įdėti bankan, ir ti. 

[reikalų pavedė valdybai.
Visi Klubo nariai yra ragina

mi būti sekančiam susirinkime, 
kuris bus sušauktas atvirutė
mis. Sukaktuvių bankietas į- 
■s yks po susirinkimo. Bus alaus,

Lietuvių Jaunimo Kultūros 
Ratelio mėnesinis susirinkimas 
įvyko balandžio 26 d. Atsilan
kė skaitlingas būrelis jaunuolių 
ir panelių. Kad ir išvargę po 
dienos darbo, bet visi buvo 
smagus.

Susirinkimų atidarė pirmi
ninkas V. Lėksna. Bet kadangi 
pirmininkas išsiskubino į dar
bų, tai susirinkimas išsirinko 
pirmininkauti panelę B. Lau- 
čiutę. Ji labai pavyzdingai va
dovavo. Visa valdyba susidėjo 
iš trijų mergužėlių: Laučių lės, 
Elenutes Zasitaites ir Benės

žios ir išmintingos mergaitės.
Galima sakyti, kad Ratelis 

gyvuoja labai /gerai. Pinigiškai, 
apšvieta, menu ir nariais kas 
kart tobulėja ir auga.

NaUjk narė
Kla

višai 
sugrįžusi iš Lietuvos

Susirinkime' įstojo nauja 
re, p-le Vincu tė Ra i lyte, 
neseniai 
pas savo sesutę. Jaunute, rim
ta mergaitė. Ratelis priėmė jų 
tarp savųjų su džiaugsmu. Lin
kime jai daug laimės šioj kul
tūros šalelėj.

Mieli jaunuoliai, esate kvie
čiami įstoti į Ratelį. Įstojimas 
labai mažas: mėnesinė mokes
tis 10c. Nesurasite smagesnės 
draugijėlės, kaip Ratelis. Turi 
savo didžiulį chorų, susidedan
tį iš jaunų mergaičių ir berniu
kų. Chorų veda gabi muzikė. 
Rengia parengimus, šokius, iš
važiavimus; turi daug naudin
gų knygų ir bendrai lavinasi 
dailėje.

• Susirinkimai kas ketvirtų 
trečiadienį

Prie Ratelio jausitės kaip 
tarpe savo brolių ir seselių. 
Galite įstoti mėnesiniame susi
rinkime, kurie įvyksta kas 
ketvirtų trečiadienį Juškos sve
tainėje, Brighton Parke, arba 
choro pamokose kas kiekvienų 
penktadienio vakarų 8 vai. toje 
pačioje svetainėje.

Patirsite patys, kaip yra 
smagu su jais bendrai sueiti. 
Susirinkę jaunuoliai tuoj pra
deda dainuoti, linksmai žaisti 
ir mokintis gražių dainelių. 
Ratelis kviečia į savo šeimų.

Korės. A. Vaizgela.

700,000
Tulpių

Lietuviai Palaiko Dabartinę 
Valdžių

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA arba 
našlė nuo 25 iki 40 metų, kuri my
lėtų važiuoti į Californiją. Du apy
seni žmonės; teisingai ypatai gera 
mokestis, aprašyk save smulkiai. 
D. JONAITIS, 8476 St. Aubin St., 

Hamtramck, Michigan.

REAL ESTATE FOR SALĖ 
Namai-ŽemėPardavimul

PIRK DABAR
Tiktai $1,000 įmokėti — Pirksi 

De Luxe 3x5 kambarių apartmen- 
tą, tile 
garažas.

maudyklės, garu šildomas,
Pilna kaina ......  $10,000.

ŽIŪRĖK
įmokėti—pirksi 10 metų

REIKIA MOTERŲ vilnoniams 
skudurams skirstyti.

CHICAGO WOOL STOCK CO. 
365 N. Sangamon. Klausti Mr. Hork 
6-tas aukštas.

MERGINA AR JAUNA MOTE
RIS ruošos darbui — nėra virimo. 
Būti ar eiti. Geri namai.

SEEĖOR, 1432 So. Karlow.

FURNISHED ROOMS—-TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

$2.000
senumo kampinį 13 apartmentų ga
ru šildomas, elektriką. Refrigeraci- 
ja. Rendos $6400. Pamatyk Šiandien. 

DABAR
$5,000 įmokėti — pirksi kampini 

12x4 kambarių apartmentinį, garu 
šildomas—elektriką ir. refrigeracija, 
rendos $5,400. Kaina $16,000.

ATYDAI
Tiktai $6,000 įmokėjęs pirksi 

pereinamą kampą, 6 krautuvių ir 
11 apartmentų — daktarų ofisai ir 
garažai—garu Šildomi — rendos 
$8,100.00. Pilna kaina $20,000.00, 
veikti greitai.
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avenue 
10 North Clark Street, 

1527 Devon Avenue.
AUTOS—TRUCKS FOR SALE n KAMBARIŲ PLYTINIS na- 

-£r-?^L Pardavim m mas, 37 pėdų lotas, 2 karų garažas, 
visi plumbingai nauji — South 
Sidėj gyventojui, $75 mėnesiui pa
jamų, 
tiktai $4500.00. _Savininkas eina pa
ilsėti. " - -
valandos vakaro.

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.

11 KAMBARIŲ PLYTINIS na-

visi plumbingai nauji — South
Geras investmentas. Kaina
šaukti Prospect 3682 po 6

Praėjus balandžio rinkimams 
ir politikų agitacijai aprimus, 
jau galima apčiuopti tų rinki
mų reikšmę. Jie parodė, kad 
lietuviai palaiko dabartinę de
mokratų valdžių.

Pav., čekų kolonijoj demo
kratai pralaimėjo 28-is produk
tus iš 40, bet laimėjo visus sep
tynis lietuviškus precinktus, 
gaudami beveik 2 kart tiek bal
sų, kiek republikonai.

Bet ar dabartinė valdžia tų 
lietuvių paramų įvertina? Kar
lais reikia abejoti.

Lietuviai Politikoje
Ikišiol turėjom tris lietuvius 

piiestclio valdžioj: vienų viešo 
knygyno valdyboj, vienų moky
klų taryboj ir vienų teisėjų. 
Šiais rinkimais senasis knygy
no valdybos narys W. Rabilz 
nebekandidatavo, o kandidatuo
jantis republikonų tikiete Ed 
Stankus pralaimėjo. Tokiu bil
du, dabar valdžioj beliko du lie
tuviai, būtent, adv. N. Tuma- 
vick, mokyklų taryboj, ir teisė
jas A. Zičkus. Gaila, kad lietu
viai neremia savųjų. Statkus 
pralaimėjo tiktai 479 balsais. 
Jeigu lietuviai jį butų parėmę, 
tai Statkus butų buvęs išrink
tas į knygyno tarybų. Gal atei
tyj mes susiprasime ir atgau
sime pralaimėtų vietų.

Turiu pridurti, kad lietuviai 
yra mažumoje, vienok valdžioj 
gerai savo pareigas atlieka ir 
gėdos saviškiams nedaro. Pa
vyzdžiui, adv. Tumavick buvo 
išrinktas mokyklų tarybos 
Ground and Building Commil- 
lec pirmininku.

Susivienijo
Neseniai čia turėjom dvi “biz

nierių’ ’organizacijas. Viena gy
vavo nuo seniau, o antroji ban
dė su ja konkuruoti. Dabar ma
lonu pažymėti, kad abi susivie
nijo ir veiks bendrai. Nepado
rus asmenys, kurie bandė biz
nierius sukiršinti vieni su ki
tais, turės nutilti. žvalgas

Chicagos Parkų departamen
tas skelbia, kad už dienos 
kitos Chicagos parkuose sužy
dės 700,000 tulpių. Jos bus 109 
įvairių rųšių. Daugiausia tulpių
gėlių mėgėjai ras Grant Parke,. 242.

Aštuonis Metus 
Tarnavo Ligoninėj

Stanley J. Rogers jau bene 
aštunti metai tarnauja Hines 
veteranų ligoninėj, bet dabar 
jam pačiam teko susirgti. Jam 
sutino kairiosios kojos kelias, 
ir gal ligonis turės išgulėti lo
voj gana ilgų laikų.

Draugai ir pažįstami yra 
kviečiami ligonį p.
lankyti. Jisai yra 
vis ir naujieniętis.

Lankymo dienos
dieniai, ketvirtadieniai ir šeš
tadieniai, o valandos — nuo 2 
po pietų iki 4:30 po pietų.

S. J. Rogers guli Warde C
Draugas/

Rogers ap- 
geras lietu-

yra antra-

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDUODA IR MAINO 2 fl. po 
5 kambarius, muro namas apšildo
mas. Parduoda pigiai arba maino 
ant ūkės ar lotų apie 50 mylių nuo 
Chicagos. 6 flątų namas. Savi- PARDAVIMUI I ninkas nori gauti ūkį (farmą) ar

x v xx’x ___ _ mažesnį namą. Mūrinis namas,
A. BITTIN MONUMENT WORKS. ren(jos neša. $1800 per metus. Ge- 
Biznis nuo 1918 metų. Kadangi da- ram stovy, geras bargenas atsišau- 
bar Mrs. Anna Bittin stato pui- kitę ypatiškai ar per laišką. J. 
kiaušius namus, tai ta žemė reika- Vilimas, 6800 So. Maplewood Avė. 
linga statybai. Užtai visus pamink-1_____________________________
lų akmenis išparduoda 
kaina. mmxmmwim x.mmjmmmxv« i , , . , .
mados mūrinius namus, po 4 kam- bugalow gatavas gyvenimui,
barius 
baigti, 
tra, vanduo ir gatvės ištaisytos. Į PUIKIOS IŠVAIZDOS plytinis 
Paskolą galima gauti kokią tik no- bungalovv, pirminė kaina $20,000, 
rite. 1 7 kambariai tile virtuvė, maudyklė,

šalinis įvažiavimas, didelis 3 karų 
plytinis garažas, geros sąlygos, kai
na $10,000. Ne agentams. 

5824 Addison Street.

pigiausia
Taipgi parduoda naujausios 5952 S. FRANCISCO, Naujas

ir 2 kambariai ‘viršui, ne-1 Atdaras 1 iki 6 popiet kasdien, 
po $4750.00. Yra gasas, elek- 

ištaisytos.

Mrs. Anna Bittin 
GARDEN HOMES 

3938 West lllth Street 
Tel. Beverly 0005.

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

6440 COTTAGE GROVE.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖS ir 
taverno kombinacija—geras biznis 
—septyni akrai žemės su namu. 2 
garažai ir barnės. Labai gera vieta. 
Vidutinė kaina. Priverstas parduo
ti. Rašyti. Mrs. Mary Saracka, R. 
R. 1, Rhinelander, Wis.

FARMS FOR ŠALĘ 
Ūkiai^Pardavimui

PARDAVIMUI 120 AKRŲ FAR
MA su pastatais—70 akrų dirbamos 
su užsėta pieva ir derlium. Gera 
žemė. Lengvas išmokėjimas. Rašyti 
Mrs. Mary Sarocka, R. R. 1, Rhine
lander, Wis.

PARSIDUODA GEORGE’S TA- 
VERN. Perdaug metų išdirbtas biz
nis. Savininkai išeina į savo na
mą. 837 W. 34th PI.

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
Meat Market. Geras biznis — mo
derniški fikčeriai. Box 986, 1739 
So. Halsted St.

FOR SALE lease on truck farm, 
10 aeres, 6 room house 150. Hot 
bed sash all laid and seeded and 
planted. Much of the field is also 
planted and seeded. Flowers will 
be .ready for Decoration Day. 
Plows, cultivators and all tools in 
excellent condition. Selling on ac- 
count of illness.

MRS. A. KOESTRA 
8433 Lafayette Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namal-Žemė Pardavimui

2 AUKŠTŲ GELTONAS Pressed 
Building—2x6 kambarius apart- 
mentai, garu šildomi—rendos $840 
metams—tiktai $4250 —$1,000 rei
kalaujama. Wabansia avė. 5 kam
barių namas. Turi būti parduotas 
už tik $1500.00. $400 pinigais rei
kalaujama. Kreiptis 3943 Irving 
Park Blvd.

PIETŲ RYTUOSE nuo Lemont 
arti Archer Avė. 21/6 akrų farma— 
$475—$95 pinigais, $5.00 mėnesy.

BoxM-27, 1739 So. Halsted St.

NORTH SHORE FARMĄ 12 ak
rų į rytus nuo Green Bay kelio. 
$110 už akrą—$250 pinigais, $15 
mėnesy. C-49, 1739 So. Halsted St.

KAMPINIS 8 APARTMENTŲ 
2-5; 6-4, metinių pajamų $3540.00. 
Kaina $17,000—pinigais $3,000. 12 
metų senumo, 15 apartmentų, meti
nių pajamų $8,000—Kaina $28500— 
pinigais $5000.
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

3943 West Irving Park Blvd. 
Tel. Keystone 8700.

ŠIAURĖJ NUO NORTH AVĖ. 
—rytuos nuo Mannheim kelio (La 
Grange rd.) 12,500 ketv. pėdų dar
žovių farma prie gero akmens ke
lio, elektriką, turtinga žemė. $275 
—$50 pinigais — $5 mėnesy. S-15, 
1739 So. Halsted St.

DALINAI APGRIUVĘS FĄR- 
MOS namas prie Roosevelt kelio 
arti mokyklos, paaukuos už $1500 
lengvais terminais. (Be skolų, mo
kesčiai apmokėti). H-2, 1739 South 
Halsted St.

Apiplėšė Lietuvio 
Alinę

Išdaužė Langų ir Išėmė
Degtinę

PATAISYTAS NAUJAS 6 kam
barių katedž (lengvai sutvarko
mas) su 5 akrų farma prie grįstos 
sekcijos, arti mokykla, susisiekimas, 
patogu į Pietvakarius ir Calumet 
industrijalę apylinkę. Elektriką 
—mokesčių apie $18 metams, $22 
mėnesy. Kaina $1975 — $275 pini
gais. L-7, 1739 So. Ųalsted St.

piktada- 
p. Jono 
2700 N.

ARTI 2 AKRŲ FARMA prie 
Lawrence Avė. — Riverroad, elek
triką, grįstas kebas, nėra asesmen- 
tų, maži mokesčiai $550—$110 pi
nigais. K-4, 1739 So. Halsted.

NORTH SIDE. — Prieš ke
lias dienas nežinomi 
riai apiplėšė lietuvio 
Sudeikio alinę, adresu 
Western avenue.

. Nenaudėliai anksti rytų iš
daužė alines vitrinų ir išėmė 
visų rekliamai išstatytų degti
nę.

Savininkas J. Sudeikis gyve
na užpakalyj alines. Išgirdęs 
dūžtančio lango bildesį, jisai 
tuojau šoko iš lovos ir nubė
go aiinėn pažiūrėti kas atsiti
ko, bet vagilių jau nebuvo.

<(V.'J' . •/ ... Kostumeris.

ŠEIMAI APRIBOTŲ pajamų pui
ki viršininkystės ir daržovių farma, 
tuoj nuo Washington blvd. (pra
tęsus), vakaruose nuo Mannheim 
kelio, (La Grange kelias) elektri
ką, už miesto ribų, užtikrinami 
maži mokesčiai, nėra asesmentų 
prieš grįstą kelią. Kaina $300. $60 
pinigais. $5 mėnesy (pirmą metą 
be palūkanų). Rašyti savininkui 
Z-88, 1739 So. Halsted

Skelbimai Naujienose 
'"oda nauda dėlto, 

kad pačios Naujienos 
-ra naudingos.

SOIL—FdR sale 
_____ Juodžemis—PardavimuL

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai bu- 
m|išyta» su durpėmis > ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vat 
ryto iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 
TeL Wentwotth 7942, • ^7!
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Prailgino Laiką 
Automobilių 
Inspekcijai —

Iki Birželio 1 d.
Su pereitu šeštadieniu polici

ja nutarė nebedaryti daugiau a- 
reštų už neturėjimą automobi
lių inspekcijos ženklų. Tuo pa
čiu kartu prailgino ir laiką au
tomobilių inspekcijai iki birže
lio 1.

Pagal neseniai Chicagoj pra
vestą jstatymą, visi chicagiečių 
automobiliai turi būti atiduoti 
inspekcijai du kartus į metus. 
Kai pasirodė, kad mažai kas to 
įstatymo paiso, pereitos savai
tės pradžioje policija pradėjo- 
visus neinspektuotų automobi
lių savininkus areštuoti arba 
bausti Skietais. Tada beveik vi
si automobilistai kaip vienas 
suvažiavo vienu sykiu inspekci
jai ir stotyse susidarė toks su
sigrūdimas, kad jos negalėjo 
apsidirbti.

Duodama suvėlavusiems pro
gą pereiti per inspekciją, polici
ja prailgino laiką iki birželio 
1-mos. Automobilistai, kurie ir 
šią progą praleis negavę inspek
cijos ženklą, automobiliams, 
bus labai aštriai baudžiami.

Ragina Visų Tautų 
Biznierius 
“Gerinti Chicago”
Įdomus Chicago Association of 

Commerce Sumanymas
Neseniai stambių Chicagos 

biznierių organizacija, Chicago 
Association of Commerce suor
ganizavo specialį komitetą 
“Chicagai Gerinti”. To komite
to iniciatyva dabar įvairiose 
Chicagos dalyse yra organizuo
jamos apylinkių biznierių, opa
prastai smulkesnių biznierių, 
konferencijos, kur yra disku- 
suojami klausimai kas tiems 
biznieriams reikalinga kad jų 
apyvarta padidėtų ir kad butų 
galima pagerinti apylinkes ir 
kartu pakelti nuosavybių vertę.

Tokių konferencijų Chicagoj 
bus apie 100. Jas ves profeso
rius Fred D. Fagg, Northwest- 
ern universiteto Komercijos 
mokyklos viršininkas.

Oscar G. Mayer, organizaci
jos prezidentas, ragina ir visas 
Chicagos ateivių grupes ir jų 
biznierius šaukti panašias kon
ferencijas ir nuspręsti kas, jų 
manymu, labiausia reikalinga 
bizniui ir Chicagos gyvenimo 
sąlygų pagerinimui. Tos ateivių 
grupės yra raginamos rekomen
dacijas paremti savo apylinkės 
ir tautiečių problemomis.

Konferencijoms komitetas 
‘‘Chicagai Gerinti” parūpins 
kalbėtojus, taipgi tam tikras 
klausimų blankas, kuriose kiek 
vienas atskiras biznierius galės 
sužymėti klausimus, kurie jį 
liečia.

Dėl smulkmenų apie šių kon
ferencijų rengimą ir tikslus, su
interesuoti asmenys yra ragina
mi susižinoti su Chicagos Asso
ciation of Commerce arba su 
prof. Fagg’u, organizacijos ad
resu.

Pasiremdama visų konferen
cijų surinktomis žiniomis, Ko
mitetas ‘‘Chicagai Gerinti” su
darys veikimo planą savo tiks
lui atsiekti ir, darys žygius jį j- 
gyvendinti. Kor.

Pagerins 
Pavojingą 
Kryžkelę
s Apskričio valdžia skelbia, 
kad netrukus iškels ant tilto 
Wabash gelžkelio bėgės, ku
rios perkerta pavojingą 79-tos 
ir Kedzie avenue kryžkelę. Pro
jektas kainuos $750,000 ir bus 
finansuojamas valdžios ir gelž
kelio pinigais.

“Pirkit ir Statykit Namus 
DABAR!”

Šiandien, gegužės 8, Chica
goj ir apylinkėj prasideda Sta
tybos Pramonės Savaitė — 
“Bulding Industry Week”. Tos 
savaitės tikslas yra atgaivinti 
kaip ir apmirusią statybos pra
monę Chicagoj.

Savaitės obalsis yra “Pirk ir 
Statykit namus—Dabar!” “Da
bar gausi daugiau už savo pi
nigus !”

Per ateinančias šešias die
nas Chicagoj bus varoma gyva 
agitacija už statybą — su pa
galba plakatų, afišų, radio pro
gramų, filmų, mitingų, parodų 
ir su kitomis rekliamos prie
monėmis. Agitacija rūpinsis ir 
ją varys Chicago Building Kon
gresas, kurį sudaro statybos 
medžiagų firmos, architektai, 
kontraktoriai, statybos darbi
ninkų unijos, real-estatininkai 
ir įvairios organizacijos ir biz
nieriai suinteresuoti statyba.

Savaitės programe dalyvaus 
ir miesto valdyba, kuri yra 
itin sumanymu suinteresuota, 
nes atgijus namų statybai, pa
kiltų miesto gerovė ir žymiai 
sumažėtų bedarbė.

Meras Kelly prisidėjo prie 
Savaitės agitacijos, išleisdamas 
oficialę proklamaciją, ir ragin
damas visus Chicagos piliečius 
aktyviai agitacijoj ir statybos 
gclvinime dalyvauti.

Kor.

Archer Avenue 
Mini 50 Metų 
Sukaktuves
Įvairios Iškilmės šią Savaitę
Arbher Avenue (Road, kaip 

seniau ją vadino) apylinkės gy
ventojai šią savaitę minės auk
sines sukaktuves “Vedybų su 
Chicago”. Lygiai prieš 50 metų 
Archer Road.apylinkė, kuri da
bar yra žinoma vardu Brighton 
Parkas, prisidėjo prie Chicagos.

Sukaktuvėms pažymėti įvai
rios vietos organizacijos rengs 
minėjimus, o biznieriai turės į- 
vairius jubiliejinius išpardavi
mus ir savo krautuves išpuoš.

Brighton Parko viešo knygy
no skyrius, 4144 Archer avenue, 
turi surengęs įvairių istorinių 
Archer Road apylinkės paliki
mų parodą, kuri tęsis iki ge
gužės 20.

Brighton Parkas yra bene di
džiausia lietuvių kolonija Chi
cagoj ir lietuviai lošia didelę ro
lę vietos gyvenime. R.

Pasiskolino 
Automobilį Ir 
Užmušė Žmogų

Sužeidė Kitą
Šeštadienio “Naujienose” pra- 

nešėm, kad už neatsargų važia
vimą policija suėmė 23 metų 
jaunuolį Raymond Madaus, nuo 
4742 Monroe st.

Vėliau pasirodė, kad Madaus 
buvo labai girtas, automobilis, 
kuriuo, jisai važiavo, buvo sko
lintas. Be to, jisai kelias kitas 
mašinas apdaužė, užmušė vieną 
žmogų ir kitą sunkiai sužeidė.

Užmuštasis buvo 27 meti, 
amžiaus šoferis Charles Kalėta 
(lietuvis?) nuo 3104 Walnut 
Street. Madaus jį užmušė prie 
2435 Lake Street, kur Kalėta 
krovė prekes į troką.

Sužeistoji buvo Mrs. Norma 
Roberts, 19, nuo 214 N. Wash- 
tenaw avenue. Visos nelaimės 
įvyko Lake gatvėj, kuria Ma
daus važiavo į vakarų pusę lyg 
pamišęs. Kor.

Šiandien Prasideda
Statybos Pramones
Savaitė

Gražus Radio 
Programas Pašvęs
tas Lietuvai

Gegužės 15, 9 vai. vakare
Mums praneša, kad pirmadie

nį, gegužės 15 d., 9 valandą va
landą vakare (Chicagos dienos 
šviesos taupymo laiku) Natio
nal Broadcasting Company 
transliuos radio programą, pa
švęstą Lietuvai.

Programą ruošia Carnation 
pieno firma, kuri tuo laiku pa
prastai transliuoja radio pusva
landį, vadinamą “Contentcd 
Hour”.

Transliacija bus pašvęsta 
vaizduotėj sukurtam vizitui Lie
tuvos sostinėj — Kaune, Nemu
no pakrantėse, Raudondvaryj, 
garsiam Kauno Metropolyj, Ka
ro Muziejuj ir, galiau, Mairo
nio namuose.

Dainininkė Opai Craven 
(“Lullaby Lady”), Carnation 
kvartetas ir garsus smuikinin
kas Marek Weber ir orkestras 
pildys įvairias lietuviškas melio- 
dijas, kaip “Ar tu žinai mano 
broli”, “Tykiai Nemunėlis Te
ka”, “Prezidento Maršas”, lie
tuviškų šokių meliodijų rinkinį, 
ir, galiau — Lietuvos himną. 
Beje, bus padarytas vizitas ir 
gražiausiai Kauno gatvei —* 
Laisvės Alėjai.

Pakartajam, programas bus 
transliuojamas pirmadienį, ge
gužės 15, 9 vai. vakare, Chica
go laiku. Jį bus galima girdėti 
visoj Amerikoj ir Kanadoj — 
per vietines radio stotis. R.

Prarado 75 Centus, 
Bet Prarado Ir 
Automobliį

' J JO.' •

Nesmagiai pasibaigė lietuvaitės 
“deitas”

19 metų lietuvaitė Hele.n 
Shimkus, nuo 1341 North Ada 
Street, buvo išvažiavusi “deitui” 
su 24 metų jaunuoliu Floyd 
Walker, nuo 5910 Miami ave
nue.

Tai buvo šeštadienį. Prie Wil- 
son avenue ir ežero pakraščio 
vieškelio, kur jie buvo sustoję 
raudonai šviesai, ant Walkerio 
automobilio užšoko du nežino
mi jaunuoliai. Jie privertė Wal- 
kerį nuvažiuoti iki Wabash ave
nue ir Kinzie gatvės kryžkelės, 
kur yra gana tamsu.

Ten pektadariai išmetė Wal- 
kerį ir p-lę Shimkus iš automo
bilio, jie pasiėmė sau, atėmė 
dar 75 centus nuo jaunuolio ir 
nuvažiavo.

Po 22-jų Metų 
• •m™. <

1917 metais chicagietis Har- 
ry A. White, 1361 Estes ave
nue, persiskyrė su žmona. Per 
22 metus laiko, iki pereito šeš
tadienio jisai jai mokėjo (žmo
na dabar gyvena Californijoj) 
$1,000 alimonijos į metus, šeš
tadienį apskričio teisėjas Chica
goj nusprendė, kad White turi 
teisę atsisakyti alimoniją mo
kėti ir jį nuo 22 metų naštos 
paliuosavo.

Gegužes 21 Dieną, 1939
MUSU PASILINKSMINIMO 

£ DIENA. PRAŠOM VISUS 
ĮSITEMPTI!

Naujienos

Kovokime Prieš 
Pasiūlymą Ateivius 
Registruoti
Atsišaukimas į Illinois Lietuvius

Ateiviai, apsigyvenę Ameri
koj, nesykį buvo perspėti pasi
rūpinti tapti piliečiais. Marąuet
te Park Liet. Am. Piliečių Klu
bas ir kitos panašios organiza
cijos ragino ir gelbėjo tautie
čiams atlikti pilietybės forma
lumui. Adv. J. Grišius ir kiti 
nemažai pašventė laiko mokin
dami pilietybės kliasas. Visos 
pastangos nėjo pergerai. Kai 
kurie dar ir pasijuokė, matai, 
kam mums tie popieriai.

Bal. 30 d., Marąuette Park 
Liet. Am. Piliečių Klubo susi
rinkime adv. J. Grišius pranešė, 
kad Illnois valstijos legislaluro- 
je yra įduotas bilius (House bill 
636), kad visi nepiliečiai, Išgy
venę virš vienų metų valstijoj, 
turi registruotis ir visada regis
tracijos kertą nešiotis. Bausmės 
už neužsiregistravimą busianti 
6 mėnesiai kalėjimo ar $1,000 
arba abi.

Panašus bilius kartą jau bu
vo įduotas į legislaturą, bet pa
sidarbavus lietuvių advokatams, 
jis liko atmestas. Lietuvių advo
katų pasidarbavimo daugelis vi
sai neprijautė. Dabar tas dar
bas liko visuomeniniu.

Paskutiniais laikais nepilie
čiai jau stumiami iš darbų ir 
nuo pašalpos. Pagalvokite, atei
viai kas bus kai jus busite be 
darbo ir be pašalpos ir busit 
suregistruoti kaip baisiausi pra
sikaltėliai?

Sukruskime, lietuviai, ir ki
tas ateivių tautas traukime ko
voti prieš tą bilių. Vieni lietu
viai vargiai laimėsime.

A. J. Malinskas, pirm.

Nauja Šviesų Siste
ma Halsted-Roose- 
velt Aplinkėj
Biznieriai Ruošiasi Karnivalui

^Muzikos Iškilmės 
Marąuette Parke

švenčia Muzikos Savaitę
ši savaitė Amerikoj yra mi

nima kaip “Nacionalė Muzikos 
Savaitė”. Marąuette Parkas, 
Marąuette Parko kolonija tą sa
vaitę paminės iškilmingu kon- 
centu, kurį rengia penktadienio, 
gegužės 12, vakare. Koncertas 
įvyks Parko rūmuose, prie Mar
ąuette ir Kedzie gatvių. Progra
mą pildys Dariaus-Girėno le
giono Drum and Bugle Corps, 
lietuvių užlaikoma Zogus 
School of Music, taipgi lietuvių 
užlaikoma Racine Conservatory 
of Music ir De Biase muzikos 
mokykla. 1 -

Įžanga nemokama, bet tikie- 
tais reikia pasirūpinti iš anks
to. Galima gauti par romuo
se. Programo rengimu rūpinasi 
Jack Kosnar, parko užveizda.

Kor.

Suėmė Du Žmones 
Už Slapto Bravoro 
Operavimą

Areštavo Ir Lietuvį Namo 
Savininką

Šiomis dienomis federalės val
džios agentai užtiko didžiulį 
slaptą bravorą Cahunet City re
zidenciniame distrikte, ir arės 
tavo du žmones už jo operavi
mą. Jie taipgi areštavo namo 
sąyininką, kuriame bravoras 
buvo įrengtas.

Suimtieji yra namo savonin- 
kas lietuvis Jurgis A. Olinskis- 
Ulinskis, 108 156th place, ir abu, 
“operatoriai”:1 'Frank Sidore, 
nuo 529 Price štreet.

Ulinskis, kuris yra apie 64 
metų amžiaus,,,puvo, paleistas 
po $1,000 kaųcjja, bet kiti du 
paliko Cook apskričio kalėjime, 
kai negalėjo sukelti po $2,500 
kaucijai.

Bravoras buvo didelis. Disti
liavimo aparatai buvo 200 ga
lionų įtalpos. Ten taipgi buvo 
5,000 galionų įtalpos kubilai 
brogui ir didelė krūva skardi
nių. Agentai įrengimą konfis- 
kayo arba sudaužė, taipgi kon
fiskavo Fordo markės troką, 
kuris buvo naudojamas bravo
ro gaminimo alkoholio išvežio- 
jimui.

Bravoras buvo gerai įrengtas 
ir, matyt, dirbo “pilnu karu”.

....Kor,

Marąuette Parko 
Bankas Negreit 
Mokės Dividendus

Valstijos auditorius Barrett 
skelbia, kad užsidaręs Marąuet
te Parko State Bankas žada su
grąžinti depozitorianis dar apie 
10 ar 15%, bet pinigus negrei
tai išmokės. Tas bankas jau 
grąžino depozi toriams apie 
35%, bet kitų žadamų dividen
dų reikės palaukti kurį laiką.

Dar vieną mažą dividendą 
žhda ir M t. Greenwood Trust 
and Savings bankas, kuris įki
štai grąžino depozitoriams apie 
33%.

Vakar ir užvakar Chicagoj
• Vakar vakare Washingtonan 
išvažiavo Chicagos meras Ed- 
ward Kelly ir viešų darbų de
partamento viršininkas Oscar 
E. Hewitt. Jie liudys specialei 
kongreso komisijai apie W.P.A. 
nuopelnus Chicagoj. Minima 
komisija daro WPA veikimo 
tyrinėjimą.

8 8 8
e Oak Parko Community Ii • 
goninėj pasimirė 14 uncijų 
mergaitė, gimusi penktadienį 
28 metų moteriškei Mrs. An- 
nette Canepa, nuo 1717 North 
Long avenue.

8 8 8

• šeštadienį prieš pietus iš 
U-to aukšto lango Boston de- 
partamentinės krautuvės, prie 
Madison ir State iššoko ir už
simušė Mrs. Frances M. Howe, 
nuo 315 S. East avenue, Oak 
Park. Policija surado, kad ji 
buvo giminaitė Carl Howe’o>, 
vice-prezidenta Erie gelžkelio.

- 8 8 8
q šeštadienį Chicagos polici
jos departamentas grąsinančiai 
perspėjo aludininkus, kad ali
nės turi būti uždarytos pirmą 
valandą naktį. Kabaretai gali 
būti atdari ir ilgiau, bet tik
tai maisto, o ne gėrimų parda
vimui.

8 8 8

• Du nežinomi piktadariai šeš- 
tadineį rytą apiplėšė dvi vais
tines ir vieną gasolino stotį 
Northsidėj. Jo grobis siekė $72.

8 8 8

• Policija ieško 8 metų ber
niuko William Robbins, nuo 
6800 Stewart avenue, kuris pra
žuvo kelyj namo iš mokyklos 
gegužės 4 d. Jis buk seniai no
rėjęs pabėgti iš namų.

8 8 8

O Du chicagiečiai užvedė by
lą prieš Herlihy Mid-Continent 

Didelis ir margas Chicagos 
biznio centras prie Halsted ir 
Roosevelt gatvių ir apylinkėj 
ketvirtadienį, gegužės 11 d., 
pasipuoš naujomis šviesomis.

Tos dvi gatvės bus apšvies
tos 'vakarais naujomis, 1,006 
žvakių šviesų lempomis, ku
rioms ant visų stulpų buvo 
įrengti gražus, moderniški 
“kliošai”. Naujų šviesų suvedi
mui reikėjo apie $50,000.

Naujosios šviesos pirmu kar
tu sužibės ketvirtadienį, 8 va
landą vakare. Jas uždegs me
ras Edward J. Kelly tam tik
rai paruoštose iškilmėse, ku
riose figūruos ir gražuolė, ir 
įvairus žymus asmenys, ir vo
devilio aktoriai ir kitokios 
“žvaigždės”.

Iškilmės bus kartojamas kas 
vakarą iki gegužės 20 d. Jas 
Rengia Halsted-Roosevelt Busi
ness Men’s Association, kurios 
pirmininku yra Samuel R. Bal- 
lis. Visoms ceremonijoms pir
mininkaus gražuolė “šviesos 
Dievaitės” rolėj. Gražuolė yra 
renkama konkurso keliu.

(Sp)

Svastika Oak 
Parke

Vos Neįvyko “Revoliucija”
Pereitos savaitės pabaigoj 

Oak Parke vos neįvyko maža 
“revoliucija”. Prie Suburbau 
Trust and Savings banko, 840 
S. Oak Park avenue, susirinko 
didžiulė įtūžusių žmonių minia, 
ir suvažiavo keli skvadkariai 
minią malšinti.

Pasirodo, kad žmonės ėmė 
triukšmauti, pastebėję, kad ant 
banko triobesio plevėsuoja Hit
lerio vėliava — svastika. Poli
cija vėliavą tuojau nuėmė ir 
dabar ieško kaltininko. Spėja, 
kad ją ten iškėlė nežinomas 
šposininkas.

Namų ir Daržų 
Paroda

Gegužės tryliktą dieną Chi
cagos Coliseume, prie Wabash 
ir 16-tos, atsidarys labai įdomi 
National House and Garden 
Exposition — Nacionalė Namų 
ir Daržų paroda. Parodoj bus 
naujausios mados įrengimai 
namams, moderniškų namų pa
vyzdžiai, sugestijos gražiems 
daržams išvystyti, etc. Paroda 
tęsis iki gegužes 20 d.

Parodoj dalyvauja visos žy
miausios namų reikmenų ir 
statybos firmos bei federalės 
valdžios įstaigos, kurios rūpi
nasi namų statybos gaivinimu.

Kor.

Gegužės 17 Atsi
darys Riverview 
Parkas

Gegužės 17 atsidarys 1939 
metų sezonui garsusis Chica
gos Riverview Parkas.

Tas žaismių parkas dabar 
yra atnaujinamas, remontuoja
mas, ir aprūpinamas įvairiais 
naujais “raidais”, kaip “Rollo- 
plane’f, “Rocket Ship”, “Boo- 
merang” ir t.p. ■

kon traktorių bendrovę, reika
laudami $15,000 atlyginimo už 
nuostolius, kuriuos jiems pa
darė “bendroves keliamas bil
desys”. Skundėjai yra Marion 
S. Alk, ir Sam Segal, kurie 
operuoja “rcoming house” ad
resu 751 N. Dearbom Street. 
Jie sako, kad skundžiamos ben
drovės darbininkai, kurie kasa 
“subway” tunelį po State gat
ve dieną ir naktį, kelia tokį 
bildesį, kad visi įnamiai išsi- 
kraustę iš jų namo.

8 8 8

e Du jauni piktadariai atėjo 
vaistinėn, adresu 758 N. Clark 
Street, užsisakė ledų (aiskri • 
mo), cigaretų, ir suvalgę ledus 
priėjo prie kasieriaus. “Kiek 
mes skolingi,” jie» paklausė. 
“76 centus” atsakė kasierius. 
“O.K. mes tau tiek paliksim, 
bet pirmiau duok mums savo 
pinigus.” Jie pasiėmė viską iš 
registerio, atskaitė kasieriui 76 
centus, o patys išėjo su $100.
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• Ties 1800 Lake Shore Drive, 
ieloj mirė nežinomas, apie 55 
metų amžiaus vyras. Jisai sir
gęs širdies liga.
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O North avenue policijos nuo
vada suėmė ir įkalino du jau
nuolius, Frank Bono, 21 metų 
amžiaus, nuo 2103 Ohio Street, 
ir John Conteduca, 2’4, nuo 
2141 Erie Street. Jie yra kal
tinami moterų užpuldinėjimu.
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e Miesto teisėjas John Gut- 
knecht šeštadienį labai aštriais 
žodžiais pasmerkė policijos de
partamentą už “diktatoriškas 
metodas”. Pasirodo, kad praei
tą ketvirtadienį Stanton avenue 
nuovados policija suėmė 20 jau
nų negrų, visus įkalino ir lai
kė kalėjime — per 48 valan
das, pasiremdami vien tik tuo, 
kad “gal jie padarė ką nors 
blogo”. Jokių įrodymų policija 
neturėjo.
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• 39 metų moteriškė Mrs. Ger- 
trude Heideman iššoko iš ket
virto aukšto lango apskričio li
goninėj ir užsimušė. Ji gyveno 
adresu 7945 S. Carpenter st.
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• Praleidę tris paras Chica
goj, šeštadienį į LaCrosse, Wis- 
co-nsin išvyko Norvegijos kron- 
princas Olaf ir jo sesuo prin
cesė Martha.
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• Federalis teisipas Chicagoj 
atsakomybėn traukia 21 melų 
jaunuolį Robert Rittinger, nuo 
3418 Douglas Boulevard. Jisai 
yra kaltinamas operavimu ma
žos radio stoties, kuriai netu
rėjo leidimo. Jis yra radio mė
gėjas, bet ir mėgėjai turi tu
rėti valdžios leidimus savo sto
telėms operuoti.
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• šeštadienio rytą mirė Frank 
L. Fry, garsus Chicagos archi
tektas. Jisai buvo apie 79 me
tų amžiaus.
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• Vakar po pietų Humboldt 
Parke įvyko įvairių lenkų or
ganizacijų surengtas paradas 
ir masinis mitingas paminėji
mui Lenkijos “Gegužės 3-čios 
Konstitucijos” sukaktuvių. Mi
nima konstitucija buvo priim
ta geg. 3, 1791 metais.
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• Chicago and Northwestern 
gelžkelis skelbia, kad 1939 me
tais turės apie $3,590,000 pel
no. 1938 metais-gi turėjo apie 
$125,000 nuostolių. Apyvartos 
šįmet gelžkelis tikisi turėti už 
apie $88,000,000.
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• Federaliai agentai skelbia, 
kad prie Pennsylvania Ohio 
valstijų sienos surado žemėj 
užkastą $111,000 turtą. Tie pi
nigai buvo pavogti iš Clinton- 
ville, Pa., banko. Už tą plėši
mą chicagietis James E. Mur- 
ray yra traukiamas atsakomy
bėn. Murray vienu laiku buvo 
žymus Westsidės politikas.




