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HITLERIS PARINKS LAIKA ATAKAI - 
SAKO GOERING

Sąjungininkai laukia ofensyvo —- pareiš
kė Francuzijos atstovas

ROOSEVELTAS IR DEVVEY LAIMĖJO 
VVISCONSINE

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
3. — Vokietijos oro minis te- 
ris, feldmaršalas Goeringas, pa
reiškė trečiadienį, kad Hitleris 
sumobilizavo visus Vokietijos 
resursus smūgini vakaruose.

Kada tą smūgį naciai pla
nuoja užduoti, Goeringas ne
pasakė. Davė suprasti, kad lai
ką Hitleris parinks.

Užtikrinusi savo užnugario 
ir sparnų saugumą, Vokietija 
su galingomis jėgomis žiuri į 
vakarus, kalbėjo Goering.

Minėdamas “užnugarį ir 
sparnus”, Goeringas davė su
prasti, kad naciams netenka 
bijoti atakos iš Rusijos pusės, 
nė sąjungininkų ofensyvo per 
Skandinavijos bei Balkanų ša
lis.

Žymėtina tai, kad i pasku
tines 12 valandų net trys stam

TURKIJA NESTOS Į KARĄ
ANKARA, Turkija, bal. 3. 

— Trečiadienį Turkijos prezi
dentas Ismet Inonu .ir užsie
nių reikalų ministeris Sukru 
Saracoglu turėjo 90 minučių 
pasikalbėjimą su Britanijos 
ambasadorium Sir Hughes M. 
Knatchbull-Hugessen. Britani
jos ambasadorius artimoj atei

36 Francuzijos ko
munistai nasiųsti

Į kalėjimą
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

3, — Francuzijos karo teismas 
trečiadienį paskyrė bausmes 
36-ms komunistams, buvusiems 
atstovų rūmų nariams, kurie 
pildė komunistų internacionalo, 
kitaip tariant, Stalino įsaky
mus.

Visiems jiems teks kalėti po 
penkerius metus.

Aštucniems kitiems komu
nistams paskirta po ketverius 
metus kalėti, bet priėmus do
mėn aplinkumą, bausmė jiems 
sulaikyta.

Nušovė vokiečių lėk
tuvą Anglijos pa

kraščiuose
LONDONAS, Anglija, bal. 

3. — Nacių bombonešis tapo 
nušautas trečiadienį popiet An
glijos pakrašty — praneša ad
miralitetas. Viso nuo karo pra
džios iki šiam laikui Anglijos 
ir Škotijos pakraščiuose jau 
nušautas 51 nacių karo lėktu
vas.

Sovietai stato 
tvirtoves

LONDONAS, Anglija, bal. 
3. — Reuters, Britanijos žinių 
agentūra, praneša iŠ Buchare- 
sto, kad Rusija skubiai stato 
tvirtoves toj Lenkijos daly, ku
rią jai pavedė Hitleris. Tvir
tovės statomos pasieniu. Gyven
tojams įsakyta išsikraustyti iš 
pasienio bent šešias mylias.

bus nacių šulai padarė pana
šius pareiškimus — Gocbbels, 
Dr. Ley ir Goeringas.

Goebbels tarp ko kita pasa
kė: vokiečiai yra pasiryžę pa
daryti laimėjimą karo su tal
kininkais didžiausiu laimėjimu 
Vokietijos istorijoje. Darbo 
fronto vadas, Dr. Ley, kalbė
jo: Vokietijos laimėjimas aiš
kiai matomas; užduotis prieš 
mus stovi ne laimėti karą, bet 
pergalių pasiimti. Tokiu pat upu 
kalbėjo ir Goeringas.

Kitaip betgi kalba francu- 
zai. 

-----X-----X-----X----
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

3. — Feldmaršalas Goering sa
ko, kad nulemiantis smūgis tu
ri būti užduotas vakaruose. 
Mes esame prisirųošę kaip tik 
tokiam galimumui — pareiškė 
Francuzijos valdžios atstovas.

ty vyksta į Londoną padaryti 
pranešimą Chamberlaino vald
žiai. -7

Vėliau vyriausybės atstovas 
painformavo spaudą, kad Tur
kija yra nusitarusi nekariauti 
su Rusija, kad nėra karo pa
vojaus nė Balkanuose.

Naciai keršija bri
tams dėl blokados 

veržimo
LONDONAS, Anglija, bal. 

3. — Paskutiniuoju laiku Bri
tanija pradėjo veržti Vokieti
jos blokadą. Keršydami bri
tams, nacių lėktuvai trečiadie
nio rylą užpuolė Anglijos lai
vų bazę Scapa Flow.

Bet ataka buvo atmušta — 
sako admiraliteto pranešimas. 
Priešai nepadarė žalos.

Nacių gi žinių agentūra DNB 
kalba, kad keletas didžiųjų Vo
kietijos bombų pataikė į lai
vus.

Pereitą antradienį nacių lėk
tuvai buvo užpuolę Britanijos 
konvojų Žiemjury. Jie tapo nu
vyti, sako admiraliteto pareiš
kimas, nepadarę žalos.

Italija mobilizuos 
civilius gyvento

jus karui
ROMA, Italija, bal. 3. — 

Italijos ministerių kabinetas 
užgyrė bilių, kuris įgalioja vy
riausybę mobilizuoti civilius 
šalies gyventojus karo reika
lams, jeigu šalis įsiveltų į ka
rą. Mobilizacija numatoma vy
rams, moterims ir jaunuome
nei, senesnei nei 13 metų.

Paskelbė kūdikių 
sveikatos dieną

WASHINGTON, D. C., bal. 
3. — Prez. Rooseveltas paskel
bė gegužės 1-mą kaip motinų 
ir kūdikių sveikatos dieną.

M A d J LEN Ų-aCME Teiupnoto

SOUTH PLYMOUTH, Pa. — Dėl potvynio žuvo 10 ir apie 15,000 žmonių liko 
be pastoges.

Pranešama, du na
ciu šarvuočiai 

sužaloti
LONDONAS, Anglija, bal. 

3. — čia gauta pYaneširtiū, kad 
du nacių šarvuočiai — Admi- 
ral Schėer ir Deutschland — 
esą sunkiai sužaloti. Admira-- 
liteto atstovai atsisakė patvir
tinti pranešimą. Neoficialiai 
reiškiama nuomonė, kad gal 
būt Admiral Scheer tapo už
gautas,v kai neseniai Britanijos 
lėktuvai atakavo Vokietijos lai
vų bazę Wilhelmshavcną.

Francuzijos komu
nistui 5 metai 

kalėti
PARYŽIUS, ' Francuzija, bal. 

3. — Teismas paskyrė Fran
cuzijos komunistų vadui Andre 
Vrignaud bausmės penkerius 
metus kalėti. Vrignaud buvo 
kaltinamas tuo, kad varė ža
lingą krašto apsaugai propa
gandą. Jis rašė lapelius, ragin
damas darbininkus trukdyti 
karo veiksmus, kur tik jie ga
li trukdyti juos.

Skandinavijos šalys 
bijo blokados su

veržimo
COPENHAGEN, Danija, bal. 

3. — Komentuodama premjero 
Chamberlaino pareiškimą, kad 
sąjungininkai verš labiau blo
kadą Vokietijai, Danijos spau
da kalba: tai reiškia, jogei ten
ka laukti karo veiksmų arčiau 
neutralių šalių pakraščių; daro
si didesnis nekariaujančių ša
lių neutralumui pavojus.

Apkarpė armijos 
biudžetą

WASHINGTON, D. C., bal. 
3. — Atstovų rūmų asignacl- 
jų (appropriations) komitetas 
antradienį rekomendavo kon
gresui apkarpyti armijai prašo
mų pinigų sumą $67,357,660. 
Biudžetas numatė armijai skir
ti $7815,999,094.

TELEGRAMOS 
E LIETUVOS

KAUNAS, k»vo 30 <1.—Apie 
2,000 karių,kaulių ir , partiza
nų papildomai pripažinti kurė- 
jais-savanoriais. » *

— Šauliai prie Vilniaus stei
gia aviacijos mokyklą.

— Dalis lenkų internuotų ir 
civilių atbėgėlių savo noru grį
žta į gimtąsias vietas, Vokie
tijos valdomas.

— Suvalkų trikampyje vokie
čiai lietuvius traktuoja geriau.

— Balandžio 1 d. “Elta” 
švęs 20 metų sukaktį.

VĖLESNI PRANE
ŠIMAI

— Iš 24 W?sconsino delega
cijos narių į nacionalinę de
mokratų partijos konvenciją 
tik du busią Garnerio de’ega- 
tai. Kiti 22 — prez. Roosevel- 
to šalininkai.

— Britanijos premjeras 
Chamberlain paskelbė pakeiti
mus ministerių kabinete. Pa
keitimų esmė yra ta, kad lai
vyno ministeriui Chųrchillui 
suteikta daugiau galios. Chuiv 
cliill pasilieka laivyno ministe- 
riu, bet kartu jis paskirtas Ser
vice Committee pirmininku. 
Taipgi pirmininkaus reikmenų 
parupinimo komitetui, šitie ko
mitetai paveda jo direktyvoms 
žymią dalį karo veiksmų.

— Jugoslavija leisianti savo 
teritoriniais vandenimis nacių 
prekybos laivams plaukti ir dė
ka to' ‘sąjungininkų blokados 
išvengti Adriatiko juroje.

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

Bendrai giedra; šalčiau; api- 
stipriai pietų vakarų vėjai/ pa - 
sikeičią. į vakarų ir į šiaurės 
vakarų vėjus; saulė teka 5:29 
v. r., leidžiasi 6:17 v. v.

Moralis embargo 
prieš Rusiją 

pasilieka
WASHINGTON, D. C., bal. 

3. —- Sovietų Rusijos ambasa
dorius Umanski pereitą antra
dienį turėjo pasikalbėjimą su 
valstybės sekretorium, Cordell 
Hull. Pasikalbėjimas tęsėsi va
landą. laiko.

Po konferencijos Hull paaiš
kino spaudos atstovams, kad 
moralis Jungt. Valstijų embar
go prieš Rusiją pasilieka, kaip 
buvęs.

Jungt. Valstijos kreipia mo- 
ralį embargo prieš šalis, kurių 
ginkluotos jėgos bombarduoja 
civilius gyventojus ir vietas 
neturinčias karinės reikšmės.

Amerikos valdžia pataria ne
siųsti i Rusiją lėktuvų, nė reik
menų lėktuvams statyti.

Daily Worker — Ru
sijos agentūra J.

Valstijose
WASHINGTON, D. C., bal. 

3. — Jungt. Valstijų įstaty
mas reikalauja užregistruoti 
užsienių reikalų departamente 
svetimų šalių agentūras. Pa
skiri svetimų šalių agentai tu 
ri taipgi užsiregistruoti.

Įstatymas veikia jau kur j 
laiką. Bet tik pereitą antra
dienį O. Rogge, generalaus pro
kuroro asistentas, paskelbė, 
kad tapo užregistruotas, kaip 
Rusijos agentūra, komunistų 
dienraštis Jungt. Valstijose — 
the Daily Worker.

Registracija pagaliau oficia
liai pripažino, kad tas laikraš
tis tarnauja Stalinui.

WASHINGTON, D. C., bal. 
3. — Jungt. Valstijų kongreso 
ne-amerikoniškai veiklai tyri
nėti komitetas trečiadienį klau
sinėjo Thomas O’Dea, Massa- 
chusetts valstijos jaunų komu
nistų sąjungos prezidentą. Ko
mitetas prašė pasakyti, koks 
yra Harvardo universiteto jau
nų kornunistų sąjungos sekre
toriaus vardas ir pavardė.

O’Dea pareiškė neatsakysiąs 
į klausimą. . '

Kongresas gali įtarti jį pa
niekinus Tcomitetą.

MILWAŲKEE, Wis., bal. 3. 
— Wisconsin valstijoje antra
dienį -įvyko nominacijų balsa
vimai. Tarp ko kita balsuoto
jai išreiškė pritarimą tiems ar 
kitiems kandidatams į prezi
dentą ir į vicc-prezidentą.

Kai jau pusė balsų buvo su
skaityta, tai atrodė, kad prez. 
Roosevelto šalininkai gavo 3 
balsus prieš 1 Garnerib. Tikrai

GARNERIO ŠALININKAI PRALAIMĖ
JO NEW YORKE-

NEW YORK, N. Y., bal. 3. 
— Nominaciių balsavimai Ne\v 
York o valstijoje antradienį lie
tė prez. Roosevellą ir viee-pro- 
zidentą Garncri. New Yorko 
valstijos demokratų partija ga
li siųsti į ^nacionalinę konven
ciją 94 delegatus. Prez. Roo

meras hoan pralaimėjo 
RINKIMUS

MILWAUKEE, Wis„ bal. 3. 
— Milwaukee socialistas meras, 
Daniel Webster Hoan, eięs me
ro pareigas per 24 metus, po- 
reitą antradienį pralaimėjo rin
kimus. Meru tapo išrinktas Gari 
F. Zeidler, kuris rinkimų kam
panijoje aiškino, jogei reikia 
pakeitimų miestui.

Nors ankstyvesnis balsų

Darbo komitetas 
priėmė Wagnerio 

Akto pataisas
WASHINGTON~ d. c., bal. 

3. — Atstovu rūmų darbo ko
mitetas 13 balsų prieš 8 pri
ėmė AVagnerio Darbo Santykių 
Akto pataisas. Pasiuntė jas at
stovų rūmų pilnaties posėdžiui 
svarstyti.

Pataisos yra keturios: 1 — 
Vieloj trijų, Darbo Taryba su
sideda iš penkių narių; 2 — 
Apsaugomos amatinių unijų 
teisės, kur amatinės yra gre
ta industrinių unijų; 3 — Tei
se ne tik darbininkams, bet 
ir samdytojams reikalauti dar
bininkų atstovybes rinkimų, ir 
4 — Priimti vieniems metams 
bet kokią darbininkų ir sam
dytojų užgirtą keletyvią su
tartį.

Pendergasto mašina 
prakišo Kansas City

KANSAS CITY, bal. 3. — 
Kansas City ilgą laiką domi
navo paskilbusio boso Pender- 
gasto mašina. Antradienį įvy* 
ko miesto mero ir miesto ta
rybos narių rinkimas.

Meru išrinktas advokatas 
John B. Gage, demokratas Pen- 
dergasto priešininkas. Septyni 
iš astuonių miesto tarybos na
rių išrinkti taipgi Pendergas- 
to mašinos priešininkai. Ir du 
municipaliai teisėjai, irgi iš
rinkti antradienį, kandidatavo 
kaipo Pendergasto mašinos 
priešai.

JERUZALĖ, Palestina, bal. 
3. — Apskaičiuojama, per pa
skutinius metus, nuo pereitų 
metų balandžio iki šiam lai
kui, į Palestiną nelegaliai įva
žiavę apie 15,000 žydų.

dar nežinota, ar visa Wiscon- 
sin valstijos delegacija iš 2-1 
asmenų į nacionalinę demokra
tų konvenciją susidarys iš 
prez. Roosevelto šalininkų. Ne* 
abejota tačiau, kad delegacijos 
dauguma bus jo pusėje.

Republikonų partijoj Wis- 
consin valstijoje Dewey leng
vai pralenkė senatorių Vanden- 
bergą.

sevelto šalininkai laimėjo vi
sas delegacijos vietas. Jeigu 
prez. Rooseveltas norės, jis ga
lės gauti jų paramą trečiam 
terminui.

Dewey šalininkai laimėjo de
legaciją į republikonų konven
ciją.

skaitymas buvo dar nepilnas, 
nes suskaityti balsai 375 pre- 
cinktų (iš viso skaičiaus 435 
produktų), tačiau ir pats Hoan 
pripažinęs, jogei išrinktas ta
po Zeidler.

375-kiuose precinktuose už 
Hoaną paduoti 83,725, o ut 
Zeidlerį 95,439 balsai.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

LONDONAS, Anglija, bal. 
3. — Trečiadienį nušauti du 
nacių lėktuvai Angliios ir Ško
tijos pakraščiuose. Vienas Bri
tanijos lėktuvas žuvo taipgi. 
Vakarų fronte^ sąjungininkai 
skelbia, naciai pražudę penkis 
savo lėktuvus.

---- X---- X-----X-----

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
3. — Maršalas Goeringas sa
ko, Hitleris sumobilizavęs visus 
Vokietijos resursus smueiui 
sąjungininkams užduoti. Jisai 
nareiškė, nulemiantis smūgis 
turi būti suduotas.

—X---- X-----X-----

BRUSSELS, Belgija, bal. 3. 
— Pranešama, nacių lėktuvai 
nuolat skrenda Belgijos terito
rijoj. Jie žiuri, ar sąjunginin
kai nekoncentruoja karinome 
nes Belgijos pasieny.

—X—X—X—

LUXEMBOURGO pasienio 
gyventojomis duotas įsakymas 
evakuoti, bet valdžia aiškina, 
kad umaus pavojaus nėra.

-- X-- X--X--
WASHINGTON, D. C., bal. 

3. — Jungt. Valstijų ambasa
dorius Francuzijoje, William 
Bullitt, grįžta j Paryžių. Nu
matoma, jo išvažiavimas su
laikys reikalavimus, kad kon
gresas klausinėtų jį, ar yra pa
grįsti Vokietijos kaltinimai, 
buk jis ir ambasadorius Ken- 
nedy^ padėję Europos karą iš
šaukti.

—x—x—x—
MASKVA, sovietų Rusija, 

bal. 3. — Vyriausias Rusijos 
sovietas užgyrė 57,000,000,000 
rublių biudžetą krašto apsau
gos reikalams.
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SLIUPTARN1A1
Istorinis romanas i$ Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių ("-šliuptarnių’') 
ir katalikų (“kryžiokų”). _________________

Šitą tiesos ir kovos roipaną skiriu ^r. Jęnu| Šliupui

(Tęsinys)

šeimininkės akys nesinierke 
ir miegas nesiartino. Ji žiurėjo 
čia į motiną, čia į jęs dukteią. 
Motiyęs veidąs buvę neramus, 
kartais judėjo hųjos, trukčiojo- 
si jų kertelės. Elytė tarpais lyg 
ir šypsojosi, tarpais tampė sa
vo lupules, tarsi verkti norėda
ma. šeimininkė gulėjo šalia jos. 
Ji, būdama bevaikė, pajutę kaž
kokį, pirmiau niekad nejaustą 
jausmą. Tai, žinomą, buvo bę- 
atbundąs iš ilgo snaudulio mo
tiniškasis jos jausmas. Ir ji pra
dėjo prie Elytės gląustis, ją 
glostyti, lengvai prie savęs spau
sti. Jos lupas, galvą, visą kūną 
kažkas dabar prie šjtos mergi
kes traukė. Ją bučiąvo — labai 
švelniai, kąd neišbudinus.

O Elytė —
—Bet dėde, tetule, tėvel.s ra

šė... — šnekėjo ji per miegus.
šeiminįnkė visai susjjaud.no, 

sugraudejo. Bet kartu ir laikėsi, 
kad mergikės . nęlyčiomis per 
daug nespustelėjus ir neišbudi- 
mis. Ji pasirėmė ant alkūnės lę- 
voje ir žiurėjo, ilgai žiurėjo į 
Elytę, o jos širdis-sielą kalbėjo:

BRIDGEPORT ROOFINp ĄND 
SHEET METAL CO.

3216 Š. Halsted St VlCtory 4965
Stogus, cinas, stoglangius ir 

sienų apmuŠinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

-Kokia tu graži, nekalta, E- 
lyte. Nori augti, gyventi, savo 
tėvelį įpylė Ii. Bet tavo tėvę|is 
Žuvę — giliąi po žeme, kitiems 
turlys beįyąųdamas. Kas gi tau 
įjyelįko? Gįyvępiipąs — žiauęųs, 
suktas, piktas. Patėvis tavęs ne
mylės, svetima laikys, savųjų 
žiūrės. Vargšele, kad tu butum 
mapo...

PrąvirJko nuoširdi, jautri mo
teriškė ir vėl glaudėsi prie mer
gaitės, švelniai ją glostydama, 
bučiuodama išvargusius jos 
skruostus, drebančias lupas.

Elytė gi ir vėl per miegą, per 
sapną šnekėjo: “Bet dėde, tetu
te, tėvelis — tėvelis rąšė...”

Taip, bėgo naktis. Gailestinga 
šeimininkė tik .skausmą tejautė, 
ne saldų miegą...

O Rokas, septynetus vaikų 
tėvas, praktiškai jąutė tėvo mei
lę prie Antanienės berniukų, su 
kuriais jis dabar gulėjo. Jaudi
nosi žmogus, akių visai nesu- 
merkdamąs. Žiurėjo į abudu 
berniuku, glaudžiai susispaudu- 
sju, apsikąbiųusiu. Tolima že
mė, svetimi pamai, matytį rišo 
juodu savitarpės meilės, užuo
jautos ir pagalbos ryšiais, tary
tumei didelius, užaugusius žmo
nes. Kartkartėmis juodu per

bluosto nesudėjo. Tai viepa, o 
antra, rūpėjo jąm ir prakalbą, 
kurią suliko pasakyti p't’je An
tano kapo, dr jis dabai* Tankio
jo, lasė gražiausius, giliausius 
žodžius iš savo gąlvos žodyno, 
kartu dėstydamas juos į reikš
mingus, kilnius sakinius. Jis au
dė trumpą, bet labai turiningą 
prakalbą. Jtr jam sekėsi. Bet 
kaip visiems tokiais atvejais 
būna, vadipasi, daug pannr^ti

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

Ar nori keliauti jųromišf 
Ar važiuojate atostogomsĄ 
į Californiją ar kitur?* 
Ar važiuojate į ry.tįnęs 
valstijas? kreipkitės į 
NAUJIENAS, č io n a i s 
gausite patarimą kaip pą- 
togtaus- ‘ir ’pigiaus tokias 
keliones'atlikti.

Turime agentūras, ląi- 
vų, traukinių, busų ir or
laivių.

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST.

Chicago, HE

miegus, pęr sapną kalbėjo: 
“Kur musų tėvelis?” klausė An
tanukas. “Aš noriu tėvelio, aš 
norią lėyelįę”, |<uone pro aša
ras skundėsi mažasis Pranelis. 
Drėgnomis akimis Rokas žiurė
jo į berniukus, klausėsi jų dvie
jų |įudnų sapnų ir kalbėję sau: 
‘Ąš jau (urię visą septynetą, 
|)ęl ięį judu maę |cktumele, ęe 
butų per daug, ęc. Ąš judu 1115- 
lęęiąę, augiųčĮati, jų dviejų at- 
eitip-U rųp.pčiaųs. Aš bučiau ju
dviem taip gerus, kąip tikras 
tėvąs — Antanas, kuris troškę 
judu išmokyti, žipo.nėmis pada
ryti, kad nereikėtų judviem po 
žeme lįsti ir tamsiuose urvuose 
savo gyvybe žaist. . . kad judų 
viršuje dirbtumėte, saulės ir

jis iš nąęję įsiižiurėję j berniu
kus, susirūpino jų likimu, pra
dėjo leistis, trukti gražiai išaus
tos jo prakalbos siūlai, ir visas 
jo darbas nuėjo, sakant, vėjais. 
Bet kai jį§ grįžę, savo ąiintiipis, 
prie Antąųo, vėi pakilę jo sme
genyse gausį minčių banga, ir 
vėl jis sudėjo liaują prąkąlbą 
ant jo kąpę. Dabar jis norėjo 
šokti iš tęvos ir viską ųžsirąšy- 
ti, tiksįįąu tąriąpb sutaupyti tą, 
ką jis sugalvojo, — sutaupyti, 
kad ir vėl uęppeįtų Vėjais, kad 
ir vėl peišnyktų, kaip paprastai 
išnyksta, syąjępiy įr sapnų 
sparnajs kaži kur išlekia viąkąs, 
ką žmęgus s.ugąlyoja
lovoje įr tingėdamas ątsįkelti ir 
užsirašyti... Bęl iš, teisybės Ęo- 
kas įietįpgęję atsikelti, ęę, jis 
tik gėcįipęsi ir bijojęsi, kad Ki
lus ncįšhudiuus, kad “špilkų v 
ncpasir.ędžįus. Oi, jeigu Šeimi
ninkas b.ptų taip pądąręs, vadi
nasi, atsikėlęs užsirašyti, ką su
galvojęs, tai tada jąu ir jis, Ro
kas. Bęt šeipiinipkas, irgi per 
visą naktį prąkąlbą begąlvęda- 
mas, dąyg kartų jįą sudėjo, nu
dailino, patikrino ir ryto dienai

NAUJIENOS, .Chicago,. III.. .-
-—Tai dabar...
Tuo akimirksniu įėjo atsikė

lusi Antanienė — ąu klausimu 
lupose: “Ąr Antanas dar tebe
miega?” klausė ji, manydama, 
jog jis vėlai naktį iš darbo pa
dėję ir dabąr ddr tebemiega.

—Miega? Taip, taip, poniute, 
miegą —- tebemiega, — susigrie
bė Rokas. — Labas rytas, po
niute, labas rytas. O kaip išsi
miegojote pirmą ęaktį Ameri
koje?

—Dėkui. Qerai. Jik tie sap
nai. Vicęąs tęks b.ąisus — apie

Ar Vidurių Užkietčr 
jiųias Kliudo Jųsų 

Darbui?
Ar jus atdiųekatę savo darbe — nepajčąiąt 
atlikti savo užduoties gerai, dčįto, kad jau
čiatės protai, nę^ririaliąl. ęąat pavardę} 
Tad patiitrtnk patė save. Gal dčk vidurių 
u£kietČJl(no jus taip jaučiate. Gal jums 
reikalingas JiUopuotojas. Jeigu tai jums yra 
—pamčglųką £x-Lax!
Paimk plytele ar Ovi prieS einant gulti Šią
nakt . . . Ex-Lax gardus kaip skanus Šoko
ladas. O ryto pamatysi, kaip daug geriau 
jausies po ' gero visiško vidurių (Syąlymo. 
Bx-Lax veikia gerai — bet .Švelniai, be 16- 
siteinpimo ar n^amągpmo. ' •
Ex-Lax yra patlklipas Šeimyninis liųoauo- 
tojas — geras vielenię, micį genelio iki mažo 
vaiko.. 10b. ir 23c. dūžutfis vjspso vaięllnčse.

arba misiuke, — aiškinosi Ro
kas.

—lęieko. Tik bažnytėlę pra- 
baštėlis labai gražiai išpuošė, 
daug šventųjų pristatė.

Ketvirtad., balandžio 4,1940
Tel. YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Ir dabar jis jau

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMU! 
ATSISAKYKI!- JI PAKEIČIANČIU S

Gaminamą (ik Vienas ąkras
IsidčmSkite raidoj “Ę-X-L*A-X” ant 
dėžutes ir kiekvienos plyteles. Kad 
gautumėt geras pasekmes, ręlkalau- 
10 V? u orlęinaUo Elę-Ląt.

kur nors kitur jo mintys nu-

fluąęję. Ąš pątąikyiąu, bę jokios 
bąiiiięs pątąikysių. Buk, įpis^le, 
raini. Ąęt mUU r<W’, Hud vakar, 
tęęj, kąi t& jįiu ii UTOkįnio $- 
lipo ir ’kląusi ĄulUUU, reikėjo

at^kyti, kąjį j U kįtąm- 
mięstę, ^piĮipąiiųo.s išsiusiąs, 
(lįrba. Butų buvę daug lęęgvĮąą 
teisybę nuslėpti ir juos visus įti- 
kiųtį, jog tikrai taip yra. šian
dien bus sunkiau. Mątysi, puse
le, bys suokiau.

—Kas |o ęęžįno. Bet visi su- 
siiicrYavom, susimąišėm ir ne
pasakėm tai, ką*buvome susita
rę, pasakyti. ' '

pumirėlį...
—A, tamsta, kas jau čia šian

dien sapnams tiki, — plačiai 
pysišypsojo šeimininkė.

—Taigi, poniute. Kas jau čia 
Šįyndįen sapnams tiki, — pa
kartojo Rokas. — Sapnai — tai 
kaip pąsąką, kurioje viskas 
pramanytą, viskas neteisybė, — 
tvįrtipo jis, žinoma, pagal rei
kalą, peš pats jąu buvo išmokęs 
iš Ąntąpę knygų, kąd kiekvie- 
pąs sapnas turi pągrindą, turi 
reikšmę.

Netrukus įr YUįkai sukilo. 
Mergikė tuoj klausė tėvelio. Ro
kas prįę jos prišokęs atsakė sal
dainiais ir pąžadąįs nupirkti lė
lę — labai grąžią, “ąnierikoniš- 
ką”, kaip jis sakę. Tuoj klausė 
lėyęlįo ir berniukai. Bokas, tar
si kiškis, šokįpęjo, duodamas 
jiems saldainių ir po sidabrinį 
pinigą, žądėjo jis ir žaislų jiems 
nupirkti, žipoma, “amerikoniš
kų”. Vaikyčiai aprimo, valgyti 
susėdo.

—O kaip niusų miestelis, mi- 
sęle, atsiprąšau, poniute. Čia, 
pąs .mus, matote, ponią vadina
me misis, o poniutę — miscle,

galvoje, mat švystelėjo mintys 
apie tuos šventuosius, kuriems 
jis karštai jnelsdavosi, visokių 
malonių prašydamas. Bet nieko 
neišprašė. Ir savo šeimos vargų 
nesumažino.
puikiai žino, kad nieko ir neiš
prašysi, kad 
šeimos vargus
labai sunkų ir pavojingą (Jarbą 
giliai po žeme dirbti, kad mal
dos gelbsti tik tįems, kurie tur
tuose voliojasi, tarsi inkstai 
taukuose.

(Bus daugiau)

norėdamas savo
sumažinti, turi

Dr. V. E SIEDLINSK1
DENTISTAS 

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

TęL YARDS 0394 
Antrad., Ketvirtad. Penktadieni 
4143 So. Archer Avė.

' Tel. LAFAYETTE 3650 '

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 v. popiet 
Nuo 6 iki 9 vak., 
Treč. ir Pcnkt. nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sekm. pagal sutartį

AKIU SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagaL sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd SL 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

sugrįžęs — savo prakalbos jau’ 
neberado... “Pamiršau”, tarė 
sau. Ir vėl iš naujo pradėjo. Ir 
taip be galę. O vis dėlto nesikė
lė ir neužsįrąšė, lyg ir nežinoda
mas to paprasto fakto, kad auk
są lik tada gali sutaupyti, kada 
jį saugion vieton padedi ir už
rakini. Taip ir gražias, gilias 
iįjfintis, kurios ne visada ir ne

iš laikyti, sutaupyti tiktai jas 
užsirašant, vadinasi, popierių 
scifan saugiai padedant.

Ak, kaip daug pasaulio, gra
žių ir gilių minčių aruodai pa
pilnėtų, jeigu kiekvienas žipo- 
gus užsirašytų vertingas savo 
mintis tada, kada jos sužėri jo

Taip Rokas kalbėję, taip šiuo
du berniuku buvo jam savu, ar- 
tipiu, ę nlicgas svetimas, toli- 
mps, nes jis per visą naktį

CORR. imo, NSGDLĖCRAFT SERVICE, INC.

APPLIOUE AND STITCHERY PATTĖRN 2481 
<o. 2481 — Įšsiuvipejiniai staltiesei.

URANE ČOĄL ŲOMPĄNY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTŠMOUTH 9022 
POCAHONTAS Minę Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant ' ŠV-GS
5 tonus ar daugiau ...7.. .......... f?““
PETROLEUM CĄRBOU COKE $7.75
perkant 5 tąną§ ar ęĮąą^iąų ' Tonas * ■ "

Sales Tax ekstra.

gęsta, jei nėra užrašomos! Ga
le savo amžiaus galėtų jisai

ga.

tiš. Ir Įmokąs, ir šeimminkąs, ir- 
šeimininkė atsikėlė nemigę, ne-, 
pasilsėję. Rokui, žinęma, buvo 
niekis, nes jis darban nėjo. Tu
rėjo, mat, per dieną raminti vai
kus ir jų motiną ginti nuo įžū
lių davatkų. Bet jis ir šiaipjau 
butų nėjęs. Toks jautrus. Kaip 
gi dirbs toj pačioj vietoj, kur 
jo geriausią draugą išliko tokia 
baisi mirtis...

Šeimininkas darban išėjo, ža-

ir Kazys su Mikli. Juodu pra-: 
kalbų sakyti nemanė, tai ir ne
siruošė. Ir vaikais maža •lesiru- 
p no. Taigi jautriomis, skau
džiomis mintimis maišto prieš 
miegą nekėlė, kaip, pavyzdžiui, 
Rokas, šeimininkė ir šeiminin
kas, o tik miegojo, kaip palai
doti, ir išsimiegojo, kiek norė
jo. .

Šeimininkė ruošė pusryčius 
naujokams, Rokui ir sau,

sakyti, kad Ąntgnas nepareis, 
kad jis, ląįkinąi kompanijos iš

No. 2481
| 1739 So. Halsted SL, Cįiicag^, pL 

, I • t L
Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No..

I Vardas ir pavardė

buk, Rokeli, atsargus, — įspėję 
Roką apsukri šępipuįpKė- — 
Šiąndįen ir pąbašnipkų pąrveš. 
Turėsime visKą DėVStątyti taip,, 
kąd teisybės pępaipątytų, mųsy 
sąmokslo nesuprastų. Taigi, dąri 
kartą suKuu, buk, Rękeli, ątsai- 
gps, ypąę kai yš p.ąs grabęrių 
išeisiu, tave vieną su jąįs paJik- 
dumy.

—Aš apie Lai (ik įr galVęju,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBVLANCE
^&.į)IEN4 IR NAKTĮ ... •

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

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

K laužykit* įnašų radio prograiąų Antradienio It šeštadienio ryt- 
meiUfe yųl. rytę iš W. H. L P. stotie (1480 K.) 

ra POVILU gALTIMIERU.

Direktoriai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Qptometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaig.’mo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 įr nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. ' PROSPECT 6731 
Namų Tel. VIRGINIA 242J

Kreivos akys

ryto iki 8 v 
sutartį.

akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETUVOS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna SJakis
Moterų ir vaikų li^ų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

T

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutart.į.
Rez. 4910 SO. MICH1GAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
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 
elektrikos prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakan 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

10—12 vai. ryto; nuo 2 ikiNuo
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso vąlandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
8939 SOUTH CLĄREMONT AVĖ.

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

Dr, F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957* W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 6818
Kętvirtądieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį

V

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

2490 VVEST MADISON STREET
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas 8EĖLEY 7330 
Namą telefonas Bramnvick 0597

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Room 1230 
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų Tel.—Hyde Park 3395
Miestas ir valstija

L

susjjaud.no
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Clevelando ir Dhio Žinios
Clevelandiečiai ruošia- 
Mirė Juozas Nemiskis.

Karolis Požėla ir jo “Angelas” 
si važiuoti į Pittsburghų.
— Nelaimių skaičius padidėjo. — Grįžo iš Floridos.
— Pirmyn choras triumfavo. — Nesantaika Susivie
nijime. — Lietuvaitė laimėjo $10,600 iš gatvekarių 
kompanijos.

Daug garbės priklauso Niko
demui ir Aldonai Wi liteliams už 
jų didelį pasidarbavimą. Praktiš
kai iš jų kilo tas sumanymas, 
kad Pirmyn chorų kviesti į Cle- 
vclandą.

Pilnos apyskaitos dar nebuvo 
padaryta šiuos žodžius rašant, 
bet tikimės, kad gražaus pelno 
liko darželio naudai. O chorui 
Pirmyn ir jų vadui p. Steponą 
vičiui didelis ačiū už jų sunkų 
darbų ir pasiaukojimų.

i Ką Žmones Mano
“DRAUGAS” APIE SOVIETU RUSUI

Clevelande lankėsi gerai žino
mas ristikas Karolis Požėla ir 
su savimi buvo atsivežęs tų iš
garsėjusį “Angel” kurį parsive
žė iš tolimos Prancūzijos. Jie 
abudu dalyvavo ristynėse Are
noj kovo 25 dienų. Iš tiesų “An
gelas” yra toks žmogus, kurį 
visi turėtų pamatyti. Tai nepa
prasto sudėjimo ir gana drūtas 
žmogus. Požėla tikrai surado 
“Angelų”. Ristynių vakare pu
blikos buvo per dešimtį tuks-

kraustyti į auditoriją vakaro 
prisirengimui. Kai kurie iš chi- 
cagiečių aplankė ir savo drau
gus. Tai buvo mums clevelan- 
diečiams maloni diena. Turėjo
me progos susitikti su daugeliu 
pažįstamų, net ir su naujais su
sipažinti.

Buvo labai 
ir susipažinti 
Rypkevičienc
Deveikis. Taipgi ir su daugeliu

malonu susitiki; 
su ponia Kašte 
ir p-le Victoria

Clevelandiečiai dainininkai 
smarkiai ruošiasi važiuoti į 
Pittsburghų balandžio 21 dieną, 
kur jiems reikės išpildyti dai
nų programą. Tai tikrai bus 
cleve andiečių diena Piltsbur- 
ghe.

jus, tai nėra ko nė kalbėti, nes 
visiems tiek patiko, kad ir at-

Kaip girdime iš visų kampų 
ir skaitome Amerikos lietuvių 
spaudoje, tai net gėda yra klau
sytis, kas dabar vėl dedasi SLA 
organizacijoje. Nejaugi Chicaga 
vėl turės būti tokia nelaim'ng.. 
ir panešti triukšmingų seimų. 
Butų labai . nemalonus x įvykis 
Bet matyti, kad kai kurios par
tijos ir pavieniai nariai prie to 
kursto ir nenori santaikos n?' 
ramybės. Po bolševikų atsimeti
mo bei Pild. Tarybos ir redak 
oriaus pakeil mo daugel.s ma 
iė, kad dabar viskas bus ramu 
r viskas saldu. Bet kur tau. Da-

Lietuvių sport.niūkų klubas 
labai ruošiasi, kad tinkama gi

stabu žiūrėti, kad lietuvių jau
nimas gali taip artistiškai viską 
atlikti. Iš šalies žiūrint rodosi, 
kad gal jie iš to ir sau gyveni
mų daro. Tai yra didelis atsida
vimas ir didelis pp.sišvcnt in is 
lietuvių kultūrai.

lis įvyks balandžio 13-14 die
nomis. Bus lošiama krepšinis 
(basketbolas) už čempionatų. 
Svečių tikisi iš tolimų kolonijų, 
net ir Lietuvos ministeris p. ža

lyvauti. Tai tikrai bus viskas iš- 
kilmingai surengta. Balandžio 
13 dienų Fenway Hali viešbu
tyje yra rengiamas bankietas 
priėmimui ministerio p. Žade:* 
kio.

šis jaunimo sumanymas ir 
darbas turėtų būti visų rem.a- 
mas, nes jie deda, visas pastan
gas ir dar kreipiasi į suaugusius 
pagalbos prašydami. Visuomet 
veikime su jaunimu, o jauni
mas veiks su mumis.

Mirė Juozas Nemiskis, 
Payne Avė., sulaukęs 53 
amžiaus. Palaidotas su 
linėmis apeigomis. Liko 
Marė ir sudus Jonas.

1735 
metų 

bažny- 
žinona

Nuo šių metų pirmos 
iki šiol Clevelando mieste auto
mobilių nelaimėse jau žuvo 2.) 
žmonės. Tai yra trimis daugiau, 
negu pernai buvo žuvę per ta

dienos

Giįžo iš Flor.dcs po kelių sa
vaičių atostogų pp. E. Petraitie- 
nė ir V. Chesnienė. Sakosi tu
pėjusios gerus laikus.

choro vadui p. Steponavičiui. 
Juk gerai žinome, kad ir geriau
sias cementas butų, bet be ran
kų darbo sienų nenulipdysi. Tu
ri rankomis tų cementų į vienų 
vietų sukasti, kad butų galima 
vienų stiprių cementinę siena

virti, kuri ką tik spėjo ataušti 
ir buvo išvirta praeityje.

Redaktorius Jurgelionis vėl 
pradėjo Pild. Tarybą atakuoti ir 
savotiškus planus daryti Šasi 
vienijimo išgelbėjimui iš kaž 
kokių ten pražūtingų tinklų. 
Na, ir tie raštai, tie ginčai veda 
prie didesnės suirutės, prie di
desnio nuostolio ir prie žalingo 
veikimo. Nejaugi negalima da
lykus sutvarkyti be skelbimo 
spaudoje, žmonės, pasivadinę 
Susivienijimo gelbėtojais, skel
bia didžiausius šmeižtus. Su tci- 
svbc visiškai nesiskaito. Tikrai

ponavicius is Chicagos jauni
mo: suliejo į vieną cementinę 
kultūros sieną chorą Pirmyn.

Apie ponią Steponavičienę 
nėra reikalo daug kalbėti: ji sa
vo užduotį atliko artistiškai. 
Malonu lietuviams tokią žvaigž
dę savo tarpe turėti.

žodžiu sakant, choro Pirmyn 
atsilankymas daugelį clevehn- 
(liečiu nustebino ir daugelis ne
norėjo tikėti, kad jie taip, artis
tiškai galės suvaidinti. Bet da
bar visi tik laukia, kada vėl bus 
tokia pi oga, kada pirniyniečiai 
ir vėl galės mus palinksminti.

čia priklauso labai daug gar
bės ir vietiniams, kurie ' daug 
pasidarbavo visame pri ruošime. 
Daugelis ir finans škai prisidė
jo, kad atliktų kiek pelno dar
želio naudai.

rna, kad prastas tas paukštis, 
kuris biaurioja savo lizdų. Ku
rie niekina savo viršininkus, ga
dina organizacijos vardų, tai tie 
nėra naudingi organizacijai.

Taigi, šį mėnesį daugelis kuo
pų dar balsuos rinkiniuose Pild 
Tarybos. Aš sakyčiau, kad ne
paduok! te nė vieno balso už 
tuos, kurie kejia suirutę. Bal
suokite už tuos kandidatus, ku
rie yra ištikimi mums ir orga
nizacijai, o ne už tokius niak- 
liorius, kurie šmeižia musų vi
sų vardų, žemina Susivienijimų. 
Balsuokite už Bagočių, Mažuk- 
nų, Gugį, Dargį, p. Mikužiutę, 
Stanislovaitį. Jie yra tinkami 
musų reikalus tvarkyti.

Kovo 6 d. 1940 m. “Drau
gas” turįjo tokią pastabą:

Sovietų rojuje — Rusijo
je geriausiai gyvena komisa
rai, Jie gauna po 20,000 rub* 
lių į mėnesį. Gerai apmoka
mi artistai, 'šokikės, rašyto
jai. Jie gauna tarp 5 ir 10 
tūkstančių rub. į mėnesį. Ne
blogai gauna stambieji inži
nieriai — iki 2,500 rub. Pa
sižymėję darbininkai gauna 
iki 500 rub. Bet tokių ne
daug. Valstybės — Sovietų 
įmonėse dirba 24,741,000 

‘ darbininkų. Jie blogiausiai 
ap/nokami. Gauna 189 rub., 
150, 110 rublid į menesį. Vi
si kiti Sovietų piliečiai nei 
kokių algų negauna. Tokių 
yra apie 140,000,000 žmonią. 
Atskaitę vaikų daliai Va, t.y. 
apie 47,000,000, likusieji 93,- 
000,000 žmonių yra gryniau- 
šieji “ubagai” — vargšai, 
vargo žmonės. Jų komunis
tai negloboja, pagalbos ne 
duoda, jiems darbo nesuram 
da.
Reikia pripažinti, kad tai la

bai prastas ir labai keistas So
vietų Rusijos vaizdas. Keistas 
dėlto, kad komunistai Rusiją 
sovietino žadėdami jos gyven
tojams lygybę ir gerovę, o įstei
gė dar didesnę nelygybę ir di
desnę negerovę, negu buvo prie 
caro.

“Draugas” labai dažnai nei
giamai rašo apie Sovietų Rusi
ją ir ragina žmones gilintis į 
tą klausimą, kąlbėti apie tai, 
kad kartais nesusižavėtų ko
munistų propagahda.

Tas viskas,, yru savo vietoje. 
Bet Romos katalikų rašytojams 
ir visokiems romiškiems digni- 
tariams yra- būtinas reikalas 
ir į save pažiūrėti. Smerkiant 
Sovietų Rusijoje ; nelygybę rei-

kia pažiūrėti, kokia nelygybė 
viešpatauja Romos katalikų 
bažnyčioje. Jei smerktina So
vietų Rusija už tai, kad ten 
viena gyventojų dalis labai ge
rai gyvena, o kita, didesnioji 
dalis, labai skurdžiai gyvena, 
tai nemažiau smerktina ir Ro
mos katalikų bažnyčia, kur 
kardinolai, vyskupai, pralotai 
ir kunigai gyvena kaip kapi
talistai, o jų samdiniai gyvena 
labai skurdžiai. Jų parapijonų 
didelė dalis irgi labai skurd
žiai gyvena. Tie skurstantieji 
parapijonai turi mokėti metines 
mokestis savo bažnyčios hie- 
rarhijos užlaikymui ir paskui 
atskirai mokėti už mišias, sa
kramentus ir laidotuves. Numi
rė skurdžius parapijonas — 
negaus katalikiško palaidojimo, 
jei nebus iš ko kunigui užmo
kėti.

Čia labai . tinka statyti klau
simą: Ko labiau privalome bai
sėtis — ar nelygybe Sovietų 
Rusijoje, ar nelygybe Romos 
katalikų bažnyčioje?

Aš -sakau, kad reikia labiau 
baisėtis helygybe Romos kata
likų bažnyčioje ir ją už* tai 
reikia smerkti , labiau, negu So
vietų Rusiją. ’ Ir štai dėl ko: 
Sovietų Rusiją valdo pasaulie
čiai, kurie save vadina bezbož- 
ninkais. Romos katalikų baž
nyčios valdovai save vadina 
Dievo vietininka's čia ant že 
mės ir sako, kad /jie žmones 
valdo Dievo vard 
daug baisiau tyli nelygybę 
ir neteisybę pas Dievo vieti
ninkus, 
kus. 
negu

Aišku, kad

negu pas bezbožnin- 
Teokratija yra baisesnė, 
sovietokratija.

— Agnostikas.

Iš Lietuvos

Lietuvaites Homeikaitės byla

su gatvekarių kompanija jau 
pasibaigė. Ji tęsėsi nuo 1937 
metų. Gatvekarių kompanijai 
liko priteista sumokėti $10,600 
A. Domeikaitei už sužeidimą. 
Jos bylą vedė advokatai Spoo- 
ner ir P. J. Kėrsis. v ,

—Jonas Jarus
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

PIRKIT NAUJA BUICK 
MILDA

AUTO SALES
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Ruick pardavė
jas užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi
mo naujų 1940 metų modeliu automobilių. .

806 WEST 31st STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Telephone Victory 1696
ATSTOVAI

ATSTOVAI: KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS, 
JUOZAS ŽUKAS, RODIN & SHORTY.

btai jau ir praėjo ta garsioji 
diena, kurios laukėme per ilgų 
.aikų. Tai buvo diena, kada Chi- 
cagos choras Pirmyn pas mus 
; psilankė ir suvaidino operetę 

Blossom Time” miesto mažes- 
moje atidi tari j oje. Pelnas nu i 
parengimo jau iš anksto buvo 
paskirtas Liet. Kultūrinio Dar
želio reikalams. Kalbamas cho
ras atvyko į Cleve’andų šešta
dienio vakare ir apsistojo Allar- 
ton viešbutyje, žinoma, kadi 
choras susideda daugiausia iŠ 
jaunimo, tai ir linksmybių ne
trūksta.

Neilgai trukus po pasidėj mo 
bagažų viešbučio kambariuose 
ir apsiplausimo visi pasileido 
kožnas savo keliu, kad galėtų 
apžiūrėti Clevelando mie tų. 
Vieni iš jų jau buvo matę, o ki
ti dar pirmų kartų. Bet įdoma
vusi visi lygiai ir visi norėjo kų 
nors naujesnio pamatyti.

Kitų dienų, sekmadienį, buvo 
suruošti pietus tame pačiame 
viešbutyje dainininkams pa
gerbti. Pietų susirinko būrelis 
vietinių veikėjų, sykiu dalyvau
jant chicagiečiamą. Visi valgė 
šnekučiavo ir taip sau porų va
landų laiko smagiai praleido. Ir 
tuoj po pietų pradėjo bagažus

■
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Aš TIK TRUKTELIU
RAUDONĄ KASPINĖLĮ IR 

ŠTAI MANO EXTRA ŠVIEŽI 
OLD GOLD!IK^

TAI PUIKU!
JAU NEREIKIA KRAP 

ŠTYTIS PER DAUGĮ 
“CELLOPHANE”, NEI 

LAUŽYTI SAU NAGUS...
DABAR Aš PIRKSIU 

O. G’S!

OI d Goldš
ZIP-TOP

Pakelis
Viršiausiam šviežumui H

KAUNAS — Lietuvos Ūkinin
kių (moterų) Draugijos centro 
valdyba šiomis dienomis, vyk
dama visuotinio skyrių atstovių 
suvažiavimo, nutarimą įteikė 
žemės Ūkio Rūmams Lietuvos 
ūkininkų pageidavimus.

Ūkininkės prašo sudaryti aiš
kesnius ir tvirtesnius santykius 
tarp samdinių, ir ūkininkų, kas 
būtinai reikalinga žemės ūkio 
našumui pakelti.

Žemės ūkio darbininkų kny
gelėse turėtų būti įrašomi ir 
sveikatos tyrimo duomenys. Už
drausti svetimtaučiams samdyti 
iš kaimo jaunas merginas.

Karo atbėgėlius reikia siųsti 
žemės ūkio darbams, nes kiek
vienas žmogus turi gyventi iš 
savo darbo, o ne iš pašalpų.

Daug ūkininkų kenčia dėl sa
vo vyrų girtuokliavimo. Nepa
taisomų girtuoklių ūkiams rei
kėtų uždėti globą, kad nenu
kentėtų tokio ūkininko šeima ir 
pats ūkis. Be to, griežčiau ko
voti su jaunimo girtuokliavimu 
baudžiant ir tuos, pas ką jie 
nusigėrė. Negailestingai bausti 
naminės gamintojus ir platinto
jus. .

Tvirtinant statybos planus, 
kreipti ypatingą dėmesį į kai- 
bio viryklų ir virtuvių įrengi
mą, kas ypač svarbu šeiminin
kės patogumams ir kuro taupu
mui.

Plėsti verpyklų ir audyklų 
tinklą. Stiprinant medicinos ir 
sanitarijos pagalbą musų kai
me, pirmoje eilėje atkreipti tin
kamą dėmesį į gimdyves.

Kaimo mergaitėms nedaryti 
kliūčių stojant į bet kurią spe- 
eialinę žemės ūkio mokyklą, 
kės žymiai prisidėtų prie že
mes ūkio kultūros kėlimo ir 
krašto švietimo pažangos.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

MADOS

No. 4157 — sukirptos mieros 34 ,36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 49 colių 
per krutinę.

No. 4354—sukirptos mieros tiktai 11, 13, 15, 17 ir 19.

DVIGUBA . “CELLEPHANE” - - ATSIDARO DVIGUBAI - GREIT!
Copyright, 1939', by P. Lorillard Co.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos,

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

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

v 

čia j dedu 15 centų ir praftau

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

Mieros ............ —.... per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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Dainininkas laimėjo

žmonėms nei pasiruošti, nei su 
sitarti apie kandidatus.

KRIKŠČIONYS IR 
PAGONYS

nu

Pjrmą karįtą per 24 metus Milwąukee miestas pa- 
keitė sąyp ^ąjs^vimuose laimėjo jau
nas advokatas, Gari Ę. ^ejdler, kuris gavo 12b0Q0 balsų 
daugiau, negu papįel W- Jioan.

Zeidler, sako, nepriklausąs jokiai partijai, bet turįs 
labai gra^ų baritono balsą. Per rinkimų kampaniją jisai 
daugiau dainavo, negu kalbėjo. Gal būt, Milwaukee mies
tas nori tututi gerą dainininką, o ne gerą administrato
rių ?

Prie socialisto mero Milwaukee’s miesto administra
cija buvo pagarsėjusi visoje Amerikoje, kaipo pavyzdin
giausią. JEfct piliečiai ne yisuomet nori, kąd jų valdžia bu
tų švari ir teisinga. Dar senovės Atėnuose (firrąikįjoje) 
Žmonės pradėjo neapkęsti Aristido už tai, kad jisai buvo 
pepaperkamąs i? buvo pramintas “Teisinguoju”. Jįe jį už

• įai net ištr|^ėl
Senasis meras pasitrauks iš savo vietos, pasidarba

vęs miestui daugiau, negu kuris kitas Milwaukee’s gy
ventojas.

Velykiniame “Naujienų 
meryje buvo nurodyta, kad is
torijos eigoje krikščionių įsiti-. 
kįnimai žymiai ,pasikeitė, nes 
krikščionys priėmė daug apei
gų ir idėjų iš vadinamų “pago
niškų” religijų. Brooklyno “A- 
jnęėrikai” tas musų straipsnis 
nepatiko, bet ji jo nekritij<uoja, 
tik sako, kad jisai esąs “pilnas 
nežinojimo, netikėjimo, istori-' 
nių faktų paneigimo”, 

r

Šitaip jgali bet kas pasakyti. 
Tačiau kas kitam prikaišioja 
“nežinojimą” ir “faktų paneigi-1 
mą”, turėtų pats pąrędy.li savo 
žiųojimą. Kurie gi tie faktai 
“N.” straipsnyj,e bu.vo paneigti?

“Amerika” nori žinoti, “ku
kius pagonių dievus krikščiony-' 
b.ė paskelbė savo šventaisiais”. 
Mums nuostabu, kad ji net apie 
lai nėra girdėjusi. Mes patartu
me jai apsišviesti bent iš Kata
likiškos Encyklopedijos, kuri? 
lur būt, ir' “Amerikos” akysę 
nėra “bedieviška”. Penkiolikta-,

me to veikalo tome, pusi. 700, 
yra toks pareiškimas:

“Iš tiesų, sakoma, kad 
‘Šventieji yra Dievų įpėdi
niai’. Tuo tarpu nurodyti pa
vyzdžiai, kur pagonų iškilmės 
pasidarė krikščioniškos; pa
gonų šventnamiai buvo pa
šventinti tikrojo Dievo garbi
nimui; pągonų Dievų statu
los buvo pakrikštytos ir pa
verstos krikščioniškais šven
taisiais.”
Kai.v Encyklopedijos Joipe XI 

kalbama apie Saulės kulto i(gar- Į 
binimo) šventę ^‘Natalis Invic- 
lis”, kurią pagonys švęsdavo 
gruodžio 2ę .d. Krikščionys pa
vertė ją Kalėdomis Kpiis'l. 390). 
Toliaus sakoma:

“Romėnų dorovės Fides,;

Lietuvos gyvenimo kronika

Garneris neturi progos
ti. V. vice-prezidentas Garner vadovauja konservaty

viam demokratų partijos sparnui, kuris yra nusistatęs 
prieš prezidentą Ro.oseveJ.tą ir Naująją Dalybą. Pasta
ruoju laiku aplink Garnerį susispietė tie partijos elemen
tai, kurie yra priešingi “trečiajam terminui”.

Dviejose valstijose užyąkar buvo R.OQStevelto ir Gar- 
ųerio jėgų išbandymas j *Vieno <ir antro šalininkai statė 
savo kandidatus į demokratų nacionalinę konvenciją,, jr 
abiejuose atsitikimuose vice-preziden.to rėmėjai prakišo. 
Wisconsįne Roosevelto šalininkai gavo tris kartus dau
giau balsų, negu Garnerio šalininkai. N.ew Yorke Garne- 
rio rėmėjai taip pat prakišo. \

Iš to matyt, kad Garneris neturi progos “sustabdyti” 
Rooseveltą. Jeigu prezidentas norės kandidatuoti trečiąm 
terminui, partija jį nominuos. Bet ar butų išįnin|tinga 
jap statyti sąyo kandidatūrą, tai kitas klausimas.

Atrodo, kad Rooseveltas greičiau ųe pats kandida
tūros, bet pavartos savo įtaką tarpe konvencijos delegatų, 
kąd butų noųjipuętas toks kandidatas, kuris pasižadės>. 
tęsti toliąųs jo politiką.

A p Z VA L G A
NORI REFORMŲ

(Vienas ąsmuo rašo ‘'Vįe/iybč-

“Gerbiamieji: — Man ątro- 
jdo, kad tautininkai nieko ge
ro nepadarys iki neįvykdys 
savo tarpe ^įdėlių ir gražių 
p-efoiųnų. Tas būrys žmonių, 
kuris jųęųopolizayo tautjmų- 
jkų veikėjų yąrdųs, peikia at
leisti į pensijų, o pasirinkti 
naujus ir ųųergingesnius.”

Tąs rašytojus pataria tauti
ni nkapps pasįkvįesti j talką p- 
Jurgelįępį, kąd jisąi jpps “surų- 
f Gripuotu”.

pajuokti, ko gi tie jaunikliai: 
nori, negi jie negali likti ru
sų imperijos įnamiais F?
Paugiąus kaip prieš 40 melų 

tas sukis įiuvo paskelbta^ Lie- 
lųyos Socįal-pemękratų parti
jos pręgrame. Tie, kurie jį pa
skelbė, žiūrėję toliaus į ateitį 
jr buvo ^drąsesni už kilus Lie
tuvos veikėjus. Ir jų troškimas 
j&sipijcle.

Bet gaila, kad y ienas po kilo 
tie garbingi veteranai, miršta.

APS

VIŲNzlSGA^NGŲJŲ

Rašydamas apie ądv. K. yen- 
clauskio mirtį musų specialus 
korespondentas įietjųyoje sako:

“Juk Kazimiero VenclaųL- 
kio karta kartu su juo išleido 
pirmą sęciąldemokratų pro- 
gra/ninį istorinį atsišaukimą, 
kuriame buvo šūktelta:

“Lai gyvuoja nepriklauso
ma Lietuva su sostine Vilnių- 

I

“Tuomet jie daugelio npt 
lietuvių tarpe buvo pašiepti,

džio koksą pakeitė anglies kok
sas, bet patys geriausi plieną i ir 
šiandien tegalima gainioti {lik * 
su medžjp koksu. Medžio kok
sas yien dėl savų Pųižą peje- 
ningumo (turi pelenų nuo 0.2 

[iki 2.0 nuoš., tuo tarpu anglies 
tyri pelenų iki 15

vęike, įr iijkrąįl pęądęįa^u galvo
ti, gal aš nenormalus. Gydyto
jui patikrinus, kad esu norma
lus, vėl kibau į darbą. Nenoriu h<oksas 
pasakoti, kaip gyvenau, bet ^erjnuoš.) vartoti geresnis, 
keletą metų susitaupiau 10,0.001 __šjemet vien Miškų Depar- 
Ijtų. Pąsiąkoįįnęs .dar kętetą, tamentas numato pagaminti 
tūkstančių, užsakiau kelis šim- apie į.g milijonų er.dmcterių 
tas kąnklią- Pradėjau mokyti Įiwaik.ų, Jei bent 10 nuoš. šitų 
kankliuoti, susilaukiau viršinin- inajky butų paveęs.ta anglimis, 
kų nemalonės, turėjau atsisvei- Laį jy gautume už porą nulijo- 

miniau, kanklininkų skaičiusio ^aįos, terpentinas, 
augo. Sužinęję Darbo Rumaii/^ __ _ ______
pakvietė už nedidelį atlygini- ku^pli dar gcriau už žiba
mą pamokyti kankliuoti darbi- 
ųirtfcųs ir jų vaikus. Vis didė
ja susidomėjimas kanklėmis. 
Pirmieji ledai buvo pralaužti.] 
Ęu$idarė lyg ir liaudies konser
vatorija. Mano tikslas nebuvo 
išleisti puzikus specialistus, 
bet įjiegti žmon.ėms muzikos 
meilę. Perleidau apie 800 mo
kinių. Dabar yra apie 90 mo
kinių ir apie tiek pat nori įsto
ti ... Kanklės nebežus Lietu
voje! Jau daug mano mokinių 
turi įsigiję kankles, su kurio-] 
ųiis, tikiu, nebesiskirs nieka
dos. Atejs laikas, kai Lietuvą! 
vėl bus galimą pavadinti mu
zikos ir dainų šalimi. Mirda-' 
mas nebeturbsiu rūpesčio dėl 
/Kanklių”.

Kanklių konservatorijoje mo
kiniai suskirstyti į 4 grupes, 

briežinių moki- 
techniškai, 

technika ir 
teorija, tre- 
grojama iš 

mokiniai

ŠIAULIAI. — Mažai kas iki 
šiol bus girdėjęs, kad Šiauliuo
se jau kelinti metai kaip vy
stosi ir tobulėja savotiška mu
zikos konservatorija, — senę-* 
viškų lietuviškų kanklių m(>- 
kykla. Kanklių dirigentas ip 
konstruktorius Jankauskas apįe. 
kanklių meno atgijimą Lietu
voje taip pasakoja:

Dar būdamas mažas vaikas, 
sykį, bežaisdamas, jis kreidai 
nupiešęs kažką, Jtą jo senelis 
pamatęs pasukęs, “Tai yrą kan
klių galva. Tokios buvo seno
bės kanklės” ir vaikams papa
sakojęs apie senovės Lietuvą ir 

Castitas, Virtus (vyriškumas) JQs dainius—kanklininkus. Kad 
buvo kanonizuotos”. (Pusi, kanklės gaivinusios lietuvių 
391) dvasią ir priešai jų tol nenu

galėję, kol neišnaikinę kanklių.. 
Noriųt daugiau tų pavyzdžių- jje kan]jeg grobdavę labiau, 

sprąstį, reikia paimti palyginą- nei gįnklus, atpirkdavę ir su- 
mąją religiją istoriją ,(pav. SeJ- nąikindavę> taip kad iigainiui 
įąrs’o“Compąrative Rebgįony). kanklių nebelikę. Bet senelis 

Kąi ‘ Apieyij^ęą^ reda'tkorius Į didikų Karpių dvare 'matęs: 
vienas kankles, gal tos buvu
sios vienos iš paskutiniųjų, jis 
jas puikiąi tebeaįsimenąs, ir tų 
kanklių formą nubraižė ant 

’ldurų. “Nuo to senelio mirties 
ir draugystės su juo vįeninte- 
lis mano gyveninio tikslas bu
vo kanklės. Mokiaus, kiek be-1 
galėdamas muzikos, įsigijęs mu
zikinį išsilavinimą, pradėjau 
dirbti kankles. Paėmiau senu

Kai ‘‘Ameyikps” : 
truputį šitame kląųsjme apsi- 
švies, tai jisai, gal b.ut, supras, 
kąd musų straipsnyje buvo pa
sakytą tiesa.

VILNIAUS KELIAIS
.(Musų specialaus korespondentę Lietuvoje)

fcbrfi su tarnyba. Bet nenusi-J^ litų. q kur dar įvairios me- 
, kurs 

Ja)>ar vartojamas primusams

Lą tijika), actas, acetonas, mė
ly Jo spiritas ir k t.

—Vien tik įvairių smalų pe- 
reitais metais Lietuva įsiycžČ 

i iŠ užęiepio už apie 800KQQ0 litu. 
[Tuo ,tarPM mūsiškės medžio 
smąjos visiškai gali pąjkeisti 
užsieųipes: slianco, . akmens 
anglies ir k t. Iš apie 50,000 
erdmelerių lapuočių medžių 
galima gauti apie 5,000 tonų 
medžio kokso galiniams gene
ratoriams, apie 1,000 tonų sma
los, apie 490 tonų ącto, apie 300 
tonų metyjįnio spirito ir ąpie 
2Q0 tonų acetono. Šių produktų 
vertė siektų apie 5 milijonus 
liti^. Tokiai gamybai įrengti 
mašinos kainuotų apie 2 mili
jonus litų.

Ą. Šukys savo įmonėje apdir-

I

VĮw ^etik.ėlai jLietuvpj.ę bu- 
yp Paskelbti vąlačįų tąrybg rin
kimai, taip kad žmonės daugel 
Jyj.e vietų ųesu^pėjn jiems neit 
pasiruošti. Kai kuriuose vals
čiuose rinkimai negalėjo įvyk
ti, nes neatėjo pakankamai balr 
suotojų.

Tačiau piymjęjc pusę j e kovo 
mėnesio taip pat sįąigiai .tąpo 
pąskelbti ir apskričių tarybų 
rinkimai. Laiką jiems skiria ap
skričių viršininkai. 1

Lietuvos laikraščiuose prane- 
‘ šania, kad po apskričių rinkimų 
■ tųojaųs įvyksią ir miestų rinki;- 

m.ui — tąįp pat ųniai, rigdavuą

Lietuvių senesnės kartos in
teligentai veik visi vienu ar ki
li budu yra surišti su Vilniu
mi. Daugelis jų čia pradėjo aę 
savo profesijos karjerą, aę vi
suomeninio darbo, ar sąyo pa
jėgęs išmėgino literatūroje, 
žurnalistikoje ir mene. Visi, kas 
dirbo Lietuyos visuomeninį 
darbą, Vilnius jiems buvo savas 
mįestas. Dabar įdomu prisimin
ti, kįbv±juvo tie Lietuvos anuo
met lietuvišką darbą dirbę vy
rai.

Juk Lietuvos visuomenės vei
kėjai tiek anų, tiek* šių laikų 
visi kilę iš kąinio, ūkininkų ąii- 
nųs_. Be yisų6p)epįpio darįip jįe 
dar turėjo surasti pragyveni-, 
mo šąltiųį ne tik sau, savo šei- 
lęLai, bet net sušelpti varomą 
vi&uoipęninį darbą. Raš,ė spą,u-* 
dai ir dąr ją turėjo savo auko-: 
mis paremti, ąe tik .darbu, bet; 
ir pinigais. ;:

Imkime be.pL trisdešimts me
tų atgal. Tuopiet buvusių jau- 
nųplių Vilniuje stebėjau šių. 
dienų KieĮpvos garsių vyrų gy- 
yeniipą. ' :

Antanas Smetona luoine,t bu
vo kuklus Žemės Banko tąrnau- 
įojas, nors ir juristas, b.et a<I- 
yękaio prąktika nesivertė. Gy- 
veųę kukliai Vilpjaus miesto 
veik priepįestyje, Žemės Ban
ko tarnautojams skirtuose na
muose. Rašė “Viltyje” trum
pučius, inažai reikšmingus 
straipsnelius, šiandien Antanas 
Smetona Lietuvos respublikos 
prezidentas.

Mykoįąs Biržiška taip pat ju
ristas, advokato praktika nesi
vertė, tąrnavo Žemės Banke. 
Dalyvavo darbininkų judėjime 
kaipo so.cia)demokratas. Bet ru
sų reakcijai įsigalėjus toksai 
darbas visai susiaurėjo ir My
kolas Biržiška tenkinosi rašęs į 
visuomenę. Tai buvo mėnesinis 
socjaldemokraįų laikraštis. Vė
liau dėl .cenzūros sąlygų ir tas 
negulėjo išeiti. Atliekamą 
įyairaus dai’bo ląiką Mykolas 
Ęipžiška praleįsdavo lietuvių li
teratūros istorijos studijomis, 
svarbiausiai grupavo, lukšteno 
lietuviu lįaudies dainas. Myko
las Biržiška tuomet bene buvo 
vięnas veikliausių Vįlniųje gy
venančių Jįetuvių inteligentų. 
Žiai Ikandien Mykolas Biržišką 
universiteto profesorius, įietu- 
yią jįteji’aturos dčSjtyĮęjas, rim- 
Įų moksjo veijkalų autorius įr 
yilniaus upiversiteto rektorius.

Inžinierius Stepas Kairys 
anuomet Vilniuje darbavosi ka
nalizacijos srityje. Palaikė glau* 
džius jryšįus su darbininkų ju
dėjimu, net jų reakcijos metais 
nehutraukdmpąs. Jąų tųopiet

savo 
vartojo socialdemokratų ępąu-|k° durų nubraižytą formą, 
doje. Jis savo straipsniais lyg Norėjau senų j į kanklių papra- 
ir gaires statė s.pcialdemokra- stumą suderinti su muzikos 
tų veikimui ir iki šiai .dienai laimėjimais, kad kankles galė- 
jiėra liovęsis tas gaires statinė- atsistoti šalia smuiko, pia- 
jęs. Bet šiandien jisai įžymus mno b* kt. muzikos instrumen- 
nokslininkas inžinierius, uni- bl- Viskas pavyko puikiai, bet 
versite.to profesorius, .taip pat išbuvo lėšų kanklėms dirbdin- 
socialdemokratų spaudos beų-p*- paprašiau padėti vieną 
dradarbis, gabus -publicistas, o .turtingą dėdę, ką tik grįžusį 
kartais sumanus feljetonistas. Amerikos, tas man patarė 

" ’ pas psichinių ligų gydytoją .pa-
Augustinas- Janulaitis anuo- tikrinti sveikatą. Tai mane pa

mot besiverčiąs Vilniuje advo- __________________________
kato praktika, rašąs so.cialde- ' T ""
Sokratų . saidai straipsnius, suomeninio gyvenimo karjeros 
visuomet jujrus, vikrus, .visus; Pra(l^ia-
žadinąs darbuotis ir pats .dir- Lengva įsivaizduoti, kokia 
bąs socialdemoliiratų tarpe, smagia nuotaika jie dabar grįž- 
Šiandien jisaji universiteto pro- i seniai apleistas savo guš- 
f.esorins, dirbąs Lietuvos .teiąės las- Vilniuje dabar gatvėse ne 
istoriją. Daųgejio stambių mok- retai išgirsi kalbant:
sjlo veikalų autorius, toks pat —Štai aš čia gyvenau! Štai
judrus, vikrus, kaip )r anuo- čia laikraštį rc.dagavąu. š.tai 
/net, ųors dabar žiląę žilvitis, šiame .(jĮąrzc nelegąję literatūrą 
bet savo dvasią tikras jąuni/p- nuo /’usų ir vokiečių slėpiau, 
lis. Štai čią buvę spąustuvė, kur

Jonas Vileišis a/iuomet Vii- spausdinome laikraštį, knygas... 
niaus advokatas, įžymus lietu- Prigimipimų daugybės. Ir kai 
vių demokratų šulas, spaudos žiuri į tuos žilagalvius, anais 
bendradarbis. Dabar Lietuvos laikais Vilniuje gyvenusius mu- 
Tdrybęs ųątys, bų^ęs ųųų/Sįt-’ #ų yęj^ėjus, ar da^ar ;č)ą #ų- 
ras, p. §. Ą: Lįefųyęs pą#įų$tĮ- grįžusius, atrodo, kad jie visi 
nys įir ^ąbąr jįąų/)mųjd<.ų' žymiai pajaunėjo, dya^ięįe at
spaudo# " . sinaujino ir jų akyse >tryško

.. n n - - i • džiaugsmas įr, rodęs, miras,
I-.elj.dj.e noras daugiau Vilniaus

n aiijj9į^i, , įf ir niekam ueajjlejsti.
dini^M S»w4vs lyg jaunuoliaį^k:
pin^e, ^rii^^, fe? ir

pohtimų kąbmų aiepąžinę ŽęįirjLp..) F ■ irn'"rv, {...*n.,AP .i w ; Titai smagu juos visus m v^Į
cijos YisiJ wpas^ifeiii ir:

, gų J.A.ijų j?,e dgiliiir ^Ivykę ,čip j
efejį? jfe Yfej/į, yįęiia

lį i/’ ^augelį anų laikų .Vilniuje!
gyrusius lįetąy/ų yeUtėjus ra- dą/iįį^W
šytį kurių .(Jalis jąų Jųįi-e, o kį-J Rėftf# į# jų 'dąrč #ąu ąš/ų.eųiij.ę 
ti <įar gy-yi svęįki, jLąii/iįngai dą- karj^. pą^yjl^e,
bar vėl j Vilnių .tebęgrįžta tęs- anų fįeftivįę yĮs^ęų^- 
ti sąyų darbus. Tai ųe ti)< bu- nįidw 9
vusįęjįi anų Jąįkų Vilniau gy-, ypąč ją)’ .taįi tdąrba'W 
veiųųąę liudiiaūiūai, stebėtojai,’ viy ^ą|(ėjįųiąs — įą/ bą-

(skujinių) medžių kelmus, ir 
lai daugiausiai senus apipuvu
sius, iš jų gaudamas terpenti
ną, medžio koksą, smalą ir ac-

širmojoje iš
niai pralavinami
antrojoj lavinama
iSeinama muzikos
čiojoj grupėj jau
gaidų, o ketvirtojoj
pratinami komponuoti ir diri
guoti. Koncertuose kiekvienas 
diriguoja savo sukomponuotas 
daineles.

Įima gaminti spiritą, actą ir 
acetoną, tik jau mažesniu nuoš.

Pavasarį Šukys numato pa
gaminti per mėnesį jau iki 200 
tonų tcrpęnlino, kurio primu
sams kūrenti jau visiškai pa-i^ 
kaks. Gerai valytu terpentinu 
važiuoja ir automobiliai, o di- 
zeliniams motorams tinka, ir pa-

KAUNAS. — Jaunas pramo
nininkas Antanas Šukys, prieš 
keletą metų įsteigęs terpentino 
ir kt. skystų kuru gaminimo 
įmonę, patiekia įdomių duome
nų apie los pramonės dideles 
galimybes ateityje.

-—Išlaikąs kurui vartoja tik 
priųiityvųs žmonės, sako Šukys. 
Tačiau fos pdčios malkos, jia- 
versms j ang/įe oc lik kad ne- 
nustoja savo šiluminės vertės, 
jbeį dar pasidaro ekonpmiškes- 
nės ir .duoda labai vertingų te
palų, skysto įęuro ir kt. Medžio 
koksas (Centriniams šildymams 
labai tinką. Geležies gamyboje 
tik praėjusiame šiųitmetyjc mc- pios garsinasi “NAUJIENOSE

jc galima per metus pagaminti 
iki 2,000 tonų terpentino. Alei/ 

is, kada ne lik iš kelmų 
varomos vertingos medžia- 
b,c.t visos be reikalo puvan- 
skujos, šakos, luobos, žie- * 
ir kitos medžių liekanos 

apdirbamos vertingiems

b ils

čios

bus 
produktams gauti.

Pirkite tose krautuvėse, ku-

t SLA. Vlrilninku Rinkimai
ChįęągGš ir apįetinkių SLA. veikėjai, kurie stoja už 

vtaį ką(į ^i^įvįęnym^s butų vedamas pažangia demokra- 
jtinę Į^yypitiin; rekomenduoja balsuoti, renkant Pildomąją 
TąryJ?^ įaip, fc.ąip palodyta žemiaus, ant pavyzdinio ba
loto. ** ’

t

to /jįdžiulius romus. Ir jie, vie- karjera gvįku?. 4^'
“i M j.aV 'P11'?- kiti .štai' d^|jl>ar #°s
gyyj dėjo, aukoj,o sayo dęrbį,! siuę įb ”gyyj dėjo, aukojo savo dąifoąjhęių^ ąųų 
kad sukurti Lietuvos valstybę, I meniąjiųjį^^ jjąbąr

stių^. Tiesa, dalis jų dar ir žymi 
šiądien neturi tikro pasiten- į

laisyh |kąįp jie ųųrėjų arba po-: vyzdy#.
ri. $et patsai faktas įvykęs, jų Bet xįąpg, $ąug pa- 

sikelė ir štai dabar daugelis ir bar tų darbų vaisiais pasi- 
daugeli$ tų yeikėjų į$ JKąppų d#ją.ugtil -—g. L.
keliąs) į yilnįų, kur b,uy.o jų yi-| Vilnius.

BALČTAS
įturi atiduodi savo balsą, 

urėdą, :

įrašyk kryželį (X) ties vardu to kandidato, už

" Balsuoti galima tik už vieną kandidatą į kiekvieną 
urėdą, išskiriant Iždo Globėjų urėdą, į kurį reikia bal
suoti už du kandidatus. _____

v
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1

F. J. Bagočius, So. Boston, Mass.
W. F. Laukaitis, Bąltiraore, Md. —
J. Miliauskas, McKees, Rocks, Pa.

i No. 2
Ant Vicą 

Prjez.

1 J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.
V. A. Kerševičius, Scranton, Pą..—
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M. J. Vinikas, New Yirk, N. Y.....
D. Pilka, Boston, Mass.............. .
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S. Mącfcus, So. Boston, Mass. ........ 
E. Mikužiutė, Chicago, III. ____ j

P. Dajrgis, Pittsburgh, Pa.............
J. Brazauskas, Cleyeland, Ohio.......
J. Januškevičius Jr., Hartford, Conn. 
J. K. Urbonas, Shenandoah, Pa....
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t No. 7
Ant Dr.- 
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i

Dr. J. Staneslow, tVaterbury, Conn.
Dr. S. Biežis, Chicago, III...............
Dr. A. L. Grąičunas, ^Chicago, UI....,
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"•••••••e ....
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Ketvirtad., balandžio 4,1940 NAUJIENOS, Chicago, III.

ietuvosg enime įvykiai 
įspūdžiai iš tautos šventės išvaka

rių VILNIUJE

Dainuos Ashland Blvtl Amt balandžio 7 d

Vasario m. 16 dienos išvaka
rėse Vilniuje Vytauto Didžiojo 
Gimnazijoje buvo iškilmingas 
aktas, kurį ruošė šv. Ministeri
jos išlaikomiems, prie Labdaros 
Dr-jos bendrabučių mokslei
viams Vilniaus Karstui Remti 
Komitetas. Bet to gausingo sve
čių būrio, kbrs vyko į Vilnių 
16-tai dienai ketvirtadienį, 11.15 
d., iš Kauno važiavo į Vilnių V. 
K. R. Vyr. Komiteto garbės pir
mininkė p. J. Tubelienė, pirmi
ninkas Dr. J. Navakas, moterų 
sekcijos ponios Kriščiunienė ir 
Piktšihngienė, reikalų vedėjas 
p. Rudzinskas ir kit.

Traukinys buvo pilnas kau-

LIETUVIŲ KALBOS

Sutaisė Dr. D. Pilka. Ji yra tinka
miausia ĄmeriKos lietuviams. Turj 
paaiškinimus angliškai ir žodynėlį.

KAINA $1.00
Galima gauti “Naujienose”, 1739 S. 
Halsted S>t., Chicago, III., arba Dr. 
D. Pilka, 528 Columbus Avė., Bos
ton, Mass.

niečių, vykusių į pirmąją po Vil
niaus atvadavimo Tautos Šven
tę. Musų grupėje buvo ir ang-. 
las Mr. H. Foster Anderson, at
stovaująs Lietuvoje lenkų šelpi
mo fondą “The Polish Reliej- 
Fund” Londone.

—Manau pasilikti Lietuvoje 
ilgesniam laikui, — sako p. An
dersonas. — Kas žino, kiek lai
ko. Gal ir daug mėnesių... Gy
venu Kaune. Į Vilnių tenka va-, 
žinėti dažnai, kas savaitė... y.

Ir dėl Vilniaus jis pasisako:
—Miestas gražus. Jo įdomus 

istorinio charakterio bruožus 
matai kiekviename žingsnyje ir 
kiekvienoje gatvėje.

Politiniais klausimais nesikal
bame. Ponas Andersonas daug 
keliavęs ir daug pasaulio matęs. 
Kinija, Indija, Rusija, Egiptas-- 
žinomi jam kraštai.

Jis kalba ir rusiškai, jam ne
sunku palaikyti santykius su 
tais lietuviais, kuriems nebuvo 
progų išmokti anglų kalbos.

» » »
Jau Vilniuje. Vos tik mėnuo

gęaž.kd jygmms au 
deimantų:

“... Turėjo aįuBsakajlis gražų
ir brangų savo rankų nukalta•ir brangų sav# rainių nubaltą 
žiecįą, guriame buvo fl(tin braji-' 
gus deimantą^, žerdavęs iš sa- 
yęs įiv^’iaspajyes šviesos ki
birkštis... Jis brangino tą savo 

‘ žiedą labiau ir už savo gyvybę/
“... Ir zųv,ų žiedas, buv.o Ąųjk-' 

. .šakalio .priešų išpieštas. Ir .auk-; 
' sakąlis ^usįsiejojjęs ainianąvo ir’ 
' nerimo, .savo prarastos brange-. 

įlydės ilgus metus įešjkųdamajs, 
’ dėl jos ^iejy^taudai^ k JiuęB-! 
. da.ųiąs... įr, jiągąiįaų, jie ją

Kam Priklauso 
šitie Pinigai?

Atrado Virš $1,600
Jefferšon Park distrikte, 

prie garažo jądręsų 5751 North, 
Mąnąrd aivęjąųe Jb,u.yo ątrąst^s. 
apdriskęs sveteris, tauriame *bu--

tomis.
Vakar vėl Męs. Ernest Ąn- 

ide^rsąn, gyvenanti ^dresu 3$40

Pečiu kaitė, Florencija Balsi utė ir Ąnii Jonikas, išpildysna
dalį šalti m i oro ‘ Šurum-Buruių” programų, šį sekmadienį, bal
7d., Ashland Blvd. Auditorijoje. (sk.)

4o, .priešų tų4audyitą ir tpiktij 
kojų suųjųj.^o.Uį...

“... Su 4flžiaugs;iio ašaromią 
jis valė ir taisė savo brangenyr 
ib.ę ir puošniausioje rūmų 
vieloje j# padėjo...”

rfai žodžiais garbės pirniųiiii;- 
k<5 p. Tubelienė prilygino Vil
nių hrangia.ni žiedui su deiinąiir 
tuj o .lietuvių tąųtą — auj<saką- 
liui.

eidama atrado kitą ryšulį -pini-; 
gų, kuriame bųyp $42.00. Ke-‘ 
Ii kiti praeiviai dalį pamestų' 

‘ pinigų pasiėmė sau, tad kiek 
' išviso tam ryšulyj buvo neži-i

■ ■
Policija nežino karų pinigai- 

prjklausp, nes niekas įkišiol ne-. 
' atsišaukę jų atsiimti.

žin-ti ir paeinantį iš jo skurdj

PIRKIT NĄUJĄ
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

Remkite Lietuvišką 
.Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wbolesale 
47Q7 S. Halsted St 

Tel. Boulevard 0014

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
PdS«

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina 
Al. Gudaitis, Sav.

kymo sostinėje, o jau pastebi
mas skirtumas. Vilnius žymiai 
lietuvėja ir jame mažiau tesi
mato to skurdo, kurs skaudžiai 
vėrė akis prieš mėnesį.

Pravažiuojant įvairias krau
tuves, matai apsčiai maisto pro
duktų, Vilniuje duonos jau yra 
bent tiems, kas turi uždarbio.

Didelė skurdo dalis šalinama.. 
V.K.R. Komiteto veikla labiau
siai kreipiama į moksleiviją — 
komitetas, per savo padalinius 
ir per įvairias sekcijas padėda
mas išlaikyti Vilniaus Lietuvių 
Labdaros Draugijos moksleivių 
bendrabučius, teikdamas jiems 
drabužių, dabar pasiruošęs stei
gti Vaikų Darželius (jie bus va-

tuo pat jau padeda šalinti skur
dą ir nors .dalinai prisidės prie 
atpąlaidavimo vargšų šeimų 
nuo rūpesčių., surištų su vąįkų 
išlaikymu, aprengimu ir paoks-

Nepamirškit Užeiti Pas
JOSEPH LEPPA

Visados turi skanių sendvičių 
ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon
Alus

Daržas Mažiems Piknikams 
(Visos Subatos neužimtos ir vi
sos dienos Aug. ir 8eptz atdaroš)

82 ir KEAN AVĖ. •
Tel. Willow Springs 45.

dar yra 14,000 bedarbių. Vadi
nasi, jie žmonės be uždarbio. 
Jei skaitysime, kąd, vidutiniškai 
imant: vienas darbininkas išlai
ko 3-jų žmonių šeimą, gausime 
42,000 žmonių, kurie vienokiu 
ar kitokiu budu yra reikalingi 
pagalbos. Ir Lietuvos vyriausy
bė kartu su visuomenės organi
zacijomis rupiųasi ųedarbą mg

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvi ų Balsas

KAINUOJA
MAŽIAU ■ l/L
PORA r2\
NUDAŽYTI 1 
KURTENŪS SU Ji

l()c
3už25c

yra Vaisių ir Nottions
- KRAUTUVĖSE

Didelių reikia išteklių tokiam 
darbui, o tų išteklių versmės 
Lietuvoje nėra gausingos. Ne
užteks tos paramos, kurią V.K. 
R. Vyr. Komitetui teikia Lietu- 
v,os gyventojai. Reikia prašyti 
užsienyje gyvenančių brolių ir 
jų didžiųjų ir pasiturinčių or
ganizacijų finansinės paramos.

Begalvojant ąpie tuos daly
kus, prisiminė man musų, anie-; 
rikiečių, entuziazmas ir susini-, 
pinimas 1914-1918 metais, mu
sų šeimai, konferencijos, lary-- 
•bos, komitetai. Iš amerikiečių 
spaudos, rodos, galima spėti, 
•kad jie ir dabar rodo daug en
tuziazmo ir pasiryžimo padėti 
savo užjūrio broliams. Nėra a- 
•b.ejojimo, kad ir 1940 įlietais jie 
tąlp pąt jautriai rūpinsis savo 
senosios tėvynės reikalais, ką.'P 
ir 1914-1922 metų laikotarpyje.

Ir įvairus planai skverbiasi į

Vi.ųęąe yrą trys didelės labdaros 
.organi^ąci jos: Susivienijimas 
Rietuvių An^eriko-je, -Susivieniji-, 
ųaas jLįetųyių Jįlymo-Katalikų Ą- 
merijlcęje ir fLietuvjų D.ąfbln.įų- 
kų Susivienijimas. Trijų kryp
čių žmonės, bet visi lietuviai, fvi- 
sicmg taip pąt brangus ir .svar
bus yrą tie palys jų tautos rei
kalai. Tiesa, tos organizacijos 
negali liesti savo sutaupytų fon
dų, kurių tikslas yra šelpti savo 
narius. B,et jos, rodos, galėtų 
pravesti, sakysime, kad ir tokią 
idėją: kiekviena ęrganiząciju' 
prie savo iždo steigia specialų 
Vilniaus Krąšt.ui Reni Ii Fęndą. 
Organizacijų nariai gera savo 
valia, njokedami mėnesinius or
ganizacijos mokesčius, aukoja 
tam fondui kiek kas gali, pvzd. 
nors po 1 litą, t. y. apie 20 cen
tų. Jei tokiam sumanymui .pri
tartų .organizacijų centrai, lai 
tik iš tų 40,000 organizuotų tri
juose Susivienijimuose žmonių 
Vilniaus kraštas galėtų gauti, 
nuolatinę paramą, siekiančią 
bent 8,00.0 dbl. inūncsiuį, t. y. 
nemažiau-.1 40,*000 litų, .per mc-' 
tųs susidarytų “užtikrinta ir or
ganizuota parama, siekianti 
480,000 litų. Turint tokią užtik
rintą sumą, butų galimą padu-

Vilniaus varguomenei.
Jei seniau, 1919—1920 m., a-- 

merikiečiai galvojo apie Pilie d 
čjtj Sąjungą, lai jie, rodos, pri- 
tarlij i,r Vilniaus Fondui pana-, 
šių pagrindu, kurs viršuje su-- 
minėtas. Dvidešimt centų (A-- 
merikos pinigais) mėnesiui bet 
kurios organizacijos nariui ne
būtų nepakeliama našta, o kiek 
ji nušluostytų ašarų Vilniaus 
varguomenei..

a »
. • » ■ ■

Iškilmės, kurias ruošė su V. 
K.R. Vyr. K-to nariais priešaky
je Vytauto Didžiojo Gimnazijos 
vadovybė, buvo gražioje tos 
gimnazijos salėje. Susirinko la-

U. S. A. getams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas7 arba tiesioginiai, 

adresupjant:

CasiJla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jį gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta ; 
jį skaityti?

Net kunigai pąkislėpę jį • 
itudijuoja, nors savo parapi- 
jonirrs draudžia jį į rankas 
paimt.

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

ŽmonĮų mulkintojus ir apga- . 
vikus jisai lupa be jokio pasi- ‘ 
gailėjimo. ' į

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, pamokinimų, gražių , 
dilų, įdomių pavjeikąlų ir žinių 
iŠ viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metama.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadjvąy,

$,O. BOSTON, MASS.

STATOME NAUJUS

NAMUS
MURINTUS ARBA MEDINIUS, TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokėsit už savo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

B. SHUKIS & CO.
4131 SO. FRANCISCO, AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 5824

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

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

tojai, kritikai, visuomeninįųkai.

1938 m. jŽŲrnąlo priedu specialiai išleidžiamą 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimą Gorkio 

gerausių knriąių rinktinė knyga.

Žmogaus gimimas
“KULTŪROS” kaina: metanas 4 dol. pusmečiui 2 dol.

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusnį. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS” Žurnalas, Sjąuįiai, Tilžės g-ve

ginimai kalbėtojų kalbose kėlė 
jaunulio susidomėjimą.

Po kaŲpų buvo Tąųtos šveų 
lūs išvakarių meniškoji progrą • 
mą, pačių mokinių .deklamaci
jos, dainos, vaidinimai. Dalyva
vo ir musų Valstybes Operos► 
solistai. .. i

Šešioliktąją vasario dieną Vii-; 
irius šventė ypatinga nuotaika.: 
Tokio momento jis dar nebuvo 
patyręs. Iš Gedimino kabio ai-» 
dėjo trimitas, kuriam ątsa.kė- 
trimitai iš Katedros Aikštės. Pa-j 
radas prieš Katedrą. Didžiausios 
žmonių minios. Kalbos garsią-- 
kalbiais perduodam,os gatvėse.; 
Lietuviai Lietu vęs sųstųiėje nu-- 
aidi no visą miestą lietuvių kal
ba ir lietuvių daina.

Vilnius pasirodė labai tvar
kingas ir lietuviškai rimtas.

ūkiniai visokių madų, pritaikyti 
ąkjins ,ąų pilna garantija už 
>2.4$ ir ąųksčiaų. Ątitąiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 
Visokių nesmagumų.

Sulaužyti akiniai .sutaisomi už 
nužeminta kainą, kaip, nauji 
tempeliai 50c, sulaužyti stiklai 
$LQ0 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

Dir. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 
randasi didžiulėje Jos. F. Budri
ke krautuvėje kožna diena ir 
ųedėlįoje jki .4 vai. po pietų.

JOS, F. BUDRIK
Furnijtpre Hous.e

3409-41 S. HALSTED ST.

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTR1BUTORS

Parduqdam geriausį ir 
stipriausi

F.OK IIEAD ALV 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

,5031 W. Roosevjelt Rd.
CICERO, ILL.

' yel. Yards 2151

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCF

MpyiNG
P^rkraustom forniČius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 
Vežąrp i farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis j visas miestų dalis.
3406 So. Halsted Si.

Saukit Tel. YARDS 34W

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJ ir.NOSE’

FOTOGRAFAS

Padėti l’inigąi kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas - - - - - $4,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $325)000.00
p^r Mokame IJi Pa- 
d^tųs Pinigus. Pąsko-

~~~rand- '
LO^N A^OClAHOM.ęfChicągo
.JUj^TJN Pręs.

yąl. V iki 5. §er. ? AKI W
9 i^i 8 .vąĄi.

Tel. VIRgįnią

CjHt^TPPEP BY U. S.
GOYĘBtfMEOT 

SAVINGS FEDERALL? 
.............INSUftafib

4W2 ABCflER AVENUE
1W

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mas r.ųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

. 420 VV. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

PETER SUDENT
Atidarė paują vi/etą ir
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus priva
žiavimas, graži vieta piknikams.
6600 W. lllth St, W.orth, IIL

ga gimnazijos jaunuomene.
IŠkilpungą posėdį atidarė V. 

K.R. Yyr. Kpuiitclo pirpiinin- 
kas Dr. J. Navakas ir sukvietė 
pęie ^viz-įo slaįo pų Lietuvos vė-
lįava gaubęs pręzįdįųųią: V.K-R- 
K-1q garŲės iiįrniininkę ^p. J. 
Tubeįieųę, poųįus JiįL’ikščįuųjęnę 
ir Pjk|tšilingienę, iškilniėiųs į 
Vilnių atvykusį klaipėdiškį p- 
Martyną Jankų, kurį mękbųai

Pnę did. s.ta>lo taip pat sėdėjo 
<tojs gimnazijos direktorius p. 
Kairiūkštis ir Vihųaus Lįetuviii 
Laįbda.roy Draugijos pirminin
kas kun. Bieliauskas, jo žinioje 
yęą yyTiaujsybės panama išlaiko
mai tos įDr-j.os beudrab.ueiai, ku
riems padeda ir Y.K.R. Komite
tas.

Ar minėti tas kalįias, kurias 
pasakę iškiįjhių dalyviai? Jų 
kalbęs kupinos j aušino, prilai
kytos niomęjitųi, pasakytos jau- 
niųiui, kuriaiiĮ bus lemta atei
tyje tęsti dabartinių veikėjų va- 
doyaijjainąjį Lietuvos gyveni
mą. Ir džįa.ugsųiu ir .sii^įųfmini- 
W,11

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Syarbųs .pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksią. 

Dienraštyje suteikiamą žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

» •, ‘ * f * \

VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir ginp ‘lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovęja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžią jaunimui anglų k^lbą puslapį 

ir Amerikos lietuvįų naniCTių reikalams “Moterų 
Pasaulį”

Kaina pietums $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentfirų ir pątarnąvųfių biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lie-tuuą ir k it ar.

LITHI ANIA.N PRESS CORP.
193 Grand Street Brookiyn, N. Y.

SN. , I A-; '

KLAUSYKIME
“---- iLTy?-------- ------ ------- --------- ------

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS $<O E f)

PRAJBUVIMAS flfi
Ligoninėje ............... ^JV.VV
RAUDONGYSLIŲ Afi
Išėmimas ir Lagon.
REUMATIZMAS $9 n n 
Greita Pagelba .......
GYDO ViS-fS LIGAS
Ėkzaminacjja C 4 A A
ir vaistai .................. T LVU
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYIVOOD INN, Proj>.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
241749 VVEST 43-RD STREET 

Chicago, III.

Barčus
RYTINfi RAiHO 

VALANDA

— iŠ stoties —

W.G.E.SsALTiMiERO Rytmetinių
• < t 11 • * tr

14ftO KY^OCICLES

L

LIETUVIŠKŲ 
nADjo 

PROGRAMŲ 
___ _________________ iPNty T 

6B12 M>, WESTERN Avė. HUMPBOT

• ]£aądięn ųuo 8:30 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
tpuzįkę F kitus įdomius 

pranešimus.

ui e. m titai#' <*»<' y- v/«irp*r : 

KąlŲąnt apie Vįįąių jis buvo '



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtad., balandžio 4, 1940

PRASIKALTĖLIS
ŽEMAITĖ

Dr. Šlakis rengia lie
tuvių dainos ir šokių

(Tęsinys)
Taip jonelis dūmojo ir sva

jojo, ir galvojo, ir džiaugėsi, ir 
liūdėjo. Nė miegas jam nebe- 
Įindo. Nežinojo, kas do laikas, 
diena ar naktis; laukė tik ir 
troško tos valandos, kada sa
viškius išvys, kada tyresniu oru 
atsikvėps. 

* >jt *
Laukta besulaukta. Išaušo 

jau sekmadienis, paskirtas Jo
nelio išleidimui. Visa giminė: 
tėveliai abudu, Verone ir Petro
nė su vyru atvažiavo. Kelyje 
užpuolė lietus, pristojo kume
lės. Vos suspėjo atvažiuoti 
prieš pat aušrą. Visas miestas 
tebemiegti, — nėra kur dingti. 
Visi pavargę, be miego, sušalę 
kugžda, dreba, širdis pati vir
pa. Patys vežimuose susirietę 
kenčia.

Aušta dienelė šalta ir miglo
ta, saulelė išblyškusi tekėdama 
pasiveizdėjo ir vėl pasislėpė.

Miesto žmonės ėmė busti, 
kur-ne-kur langines darinėjo, 
arba duris varstė.

Viena bobelė šliaužė ant baž
nyčios. Varpai sudejavo pote 
nams.

Musų pakeleiviai ėmė dairy
tis, bene galės gauti kame pa
sišildyti. Tėvas su Antanu pasi- 
raižę nuėjo žiūrėti, bene atida
rė arbatines. Moters ant veži
mų žiovavo ir skepetais glob- 
stcsi. Vyrai nuėjo kaip į van
denį ir prapuolė.

Saulelė jau pakilo — migla 
nukrito ar išnyko, nebcužstojo 
— saulė šviečia aiškiai, bet vė
jas šaltas, lakstydamas paže
miais, nublaško visą jos š Li
mą.

Mieste žmonės sujudo. /Vaikš
čiojo, bėginėjo vienas kitą pra
lenkdami į visas šalis skubėjo 
su reikalais.

Nevienas žydelis bėgdamas 
pro šalį pakeleivių paklausė: 
“ką turi parduoti?”

Žmonės iš kaimų pėsti ėmė 
rinktis į bažnyčias. O musų pu t 
keleivių vyrų kaip nėra, taip 
nėra.

—Kažkur prapuolė tie valka
tos — tarė motina. — Šiandien 
nedėldienis, reikėtų būti baž
nyčioje.

—Bažnyčią teberasiu) ir kitą 
tokią dieną, — tarė Veronė.

(Bus daugiau)

programą
Chicago Medical Womens klu

bo susirinkimui.
Jau nekartą teko paslebe i 

kokiu gražiu būdu musų suma
ni ir energinga moteris veikėja, 
Dr. Suzanna šlakis, svetimtau
čius supažindina su lietuvių var
du, jų veikla ir atsižymėjimais 
įvairiose srityse.

Būdama pirmin’nke Ch e g) 
Medical Womens Klubo, ir kar
tu pirmininkė sezono progra
mos komisijos, ji rūpinos, kad 
pateikti ne vien tik laikiniam 
malonumui programas, bet to
kias, kurios turėtų ir toliaus 
siekiantį tikslą. Dr. Šlakis ypa
tingai norėjo supažindinti sve
timtautes moteris profesionales 
su lietuviais ir jų kultūra.

Vykindama tokį nusitarimą, 
Dr. šlakis yra surengus labai 
gražią ir įdomią programą, ku
rią ji pateiks Chicago Medical 
Womens Klubo susirinkimui 
sekantį trečiadienį po piet. Pro
grama įvyks Chicago Womcns 
Club patalpose, prie llth Street, 
netoli Michigan Avenue.

Jos turinys bus sekamas: Sa
lomėja Čerienė, kuri yra viena

Veda NINA

KAS MAN PATINKA
moterų sikurė savo 1 zMan labai patiko 

skyriaus laida, skirta Marijos 
Jurgelionienės mirties metinei 
sukakčiai.

Pirmasis puslapis nušviestas 
dailiu velionės paveikslu su ne
išdildoma šypsena jos veide; o 
pdni puslapiai gražių prisimini
mų, kurie nors ir skirtingų 
minčių, bet pinasi į tą patį vai
niką. Vainiką ilgesio, liūdesio 
ir pagarbos. Jeigu ji butų tą 
dieną atsikėlusi ir išvydusi tą 
laidą, ji butų su nustebimu pa
klaususi: Nejaugi tas viskas 
skirta man? Nors mums atro
do, kad galėjo būti dar dai- 
giau pasakyta, dar plačiau iš
sireikšta, bet jos kuklumas ne
leistų jai susigyventi su ta tik
ruma, kad viskas skirta jai. Už 
tokį gražų laidos paruošimą di
delis ačiū priklauso moterų 
skyriaus vedėjai poniai Norai 
Gugienei ir, tikiu, kitoms vie
tinėms bendradarbėms.

Visti mintys
Visų bendradarbių mintys 

susitinka toje pačioje kryžkelė 
je — pasigedimo velionės ma
lonių laiškų, kuriais ji aplanky
davo ir tolimiausias bendradar
bes. Visai gal.jiejučiomis tuo 
pačiu mes primenam dabarti
niai moterų skyriaus vedėjai, 
kad mums butų malonu ir nuo 
jos gauti dažniau laiškelius. Ir 
visai nenuostabu, nes kas ne
norėtų malonius p. Gugienės 
laiškus gauti?

Atsimenu, kaip šiandien, ka
da tik dešimts dienų laikotarpis 
skyrė Mariją Jurgelionienę nuo 
amžinasties, mums trims be
stovinti jos raštinėje ir kalbant 
apie laiškus, velionė šypsoda
mos tarė: O, ponia Gugienė 
moka labai gražius laiškus ra
šyti. Tai buvo labai gražus ir 
draugiškas gestas akivaizdoj 
ponios Gugienės ir manęs.

Taigi. Bet ar tik mes kartais 
nebandom užmiršti, kad. Mari
jos Jurgelionienės ir p. Gugie
nės asmeniškas gyvenimas tu
rėjo didelio skirtumo. Velionę 
likimas nubloškė vienumon. 
Tas, kuriuo ji guodėsi, ją palin
ko; tas, kurį ji auklėjo, irgi sū

dą. šeimyniniu 
žmogumi ji jautėsi tik tomis 
valandomis, kurias praleisdavo 
Naujienų raštinėje, nes ten vi
si buvo jos sunai, dukros ir ar
timiausi draugai, pradedant su 
Naujienų tarnautojais ir bai
giant visais klijentais. Bet kuo
met ji grįždavo namo, ji pasi
jusdavo viena. Vieniša milžiniš
ko pasaulio arenoje. Ir tuomet 
ji galvojo, svarstė, planavo ir 
savo planais dalindavosi su ki
tais; dažniausiai su šio sky
riaus bendradarbėmis arba at
sakinėjo į jų laiškus. Tokiu bu
du ji stengėsi išnaudoti kiek
vieną laisvą ir nuobodžią va
landėlę, tuo pačiu pripildydama 
pasigerėjimu širdis tų, kurios 
tuos laiškus gaudavo.

Dabar pažvelkime į ponios 
Gugienės gyvenimą. Pirmiausia 
ji yra šeimininė moteris ir tam 
tikras laikas turi būti skirtas 
šeimynos reikalams. Antra, ji 
yra visuomenininkė-muzika ir 
mes visos turime sutikti su ta 
mintimi, kad tokiems žmo
nėms meškeriot’ visuomet meš
kerė darbe. Trečia ji veda mu
zikos skyrių ‘Naujienose”, na, 
ir dabar moterų skyrių; žinau 
ir dar kelias pareigas “N-se” ir 
kitur, bet tiksliai negalėčiau jų 
išvardyti, todėl paliksiu ta’p. 
Bet jau užtenka ir tų, kurias 
čia paminėjau, kad pamatytu 
mėm, jog ta moteris neturi pa 
kankamai laiko, kad palaikyti 
dažnas korespondencijas su 
bendradarbėmis, nors mes vi
sos žinom, kad tai yra jos šir
dingas troškimas.

Todėl, manau, kad mes turė
tumėm būti dėkingos už p. Gu
gienės vadovystę ir aprūpinti 
moterų skyrių reikiama me
džiaga be didelių raginimų. 
Prašau ponios Gugienės atleisti 
man už “nagrinėjimą” jos as
mens reikalų. Tą darau todėl, 
kad noriu išreikšti ką mano 
Širdis jaučia.

Kai dėl moterų skyriaus ben
dradarbių, tai jus, sesės, esat 
pajėgios ir gabios; pasikinkyki
te tik į darbą svarbą ir norą ir 
moterų skyrius bus puikus!

Maria F. Yokubynienė.

iš musų tikrai rimtų muzikos 
veiklos narių, duos paskaitą a- 
pie Lietuvos istoriją, dainas ir 
muziką. Ji taip-gi. pateiks įdo
mias informacijas apie Lietuvos 
moterų veiklą, ypatingai apie 
lietuves gydytojas ič jų darbus 
žmonijos naudai.

Kad pailiustruoti lietuvių liau
dies dainos grožį, Stella Voight, 
kuri, kaip visi žino, yra Salo
mėjos čerienės sesutė ir pati 
gabi ir daug d rbus musų muzi
kos veik1 oje, padainuos kelias 
dainas. Jai akompanuos jos se
sutė, Salomėja. Ir, kad padarius 
šią programą visiškai pilna, Vy
tautas Beliajus ir jo šokėjų gru
pė išpildys kelis tikrai lietuviš
kus šokius.

Nėra abejonės, kad program i 
I bus tikrai įdomi ir tokia, kuri 
neš kreditą lietuvių vaidui.

Ir tokioms musų veikėjoms, 
kaip Dr. šlakis, kurios rūpesčiu 
ši programa įvyks, mes turime 
būti dėkingos, ir jų pastango
mis gėrėtis. N. G.

Knyga apie pagarsė
jusias moteris

Arėjas Vitkauskas išvertė iš 
anglų kalbos Joseph’o Adel- 
rnan'o parašytą knygą apie pa
garsėjusias moteris: “Famous 
VVomen — Pagarsėjusios Mo
terys”.

Apybraiža moterų nuveikimų 
per šimtmečius, su penkių šim
tų pasižymėjusių moterų gyve
nimo aprašymais.

knyga aprašo žymiausias 
moteris nuo virš dviejų tūks
tančių metų prieš Kristaus gi
mimą iki vėliausių laikų (bai
giasi Ruzvelto administracijos 
kabineto nare Perkinaite) .>

' t
Visų gėlių mylėtojų atyda 

šią savaitę atkreipiama į gėlių 
parodą, kurį vyksta Navy Pier. 
šią parodą Illinois Darželių 
Klubas rengia kas jau per ke- 
turioliką metų, šalę visuomet 
žavingai sutvarkytų darželių, 
šįmet yra rodomi pavyzdžiai 
dėl tų, kurie turi mažai vietos 
darželiams. , Paroda atsidaro 
nuo 10 iš ryto ir užsidaro 10:30 
vakare ir tęsis visą savaitę iki 
sekmadienio vakaro.

Jeigu jūsų plaukai yra sausi 
ir galai plaukų suskilę ir dar 
išdžiuvę nuo jūsų paskutinio 
“permanei)t wavc”, tai nepata
riama ant tokių plaukų daryt 
kitą “permanent wave”. Rezul
tatai butų nepatenkinti, ne; 
plaukai pasiliktų dar daugiau 
nu triušę ir yra atsitikimų, kur 
nei jokio garbinavimo neima.

Pirmiausia reikia sustiprinti 
plaukus. Tai geriausiai gal ina 
padaryti nuėjus į grožio šaiio- 
ną, kur patyrus darbininkė pri
rengia plaukus, kad atsteigti 
juos į gerą padėlį. Tiktai tada, 
kada jūsų plaukai yra sveiki ir 
švelnus, jūsų “permanent” at
rodys gražiai ir turės natūraliai 
garbinuotą išvaizdą. —Ona.

MADOS
Veda Nėlda Gražinte

šį pavasarį nei vienos mo
ters “wardrobe” negali būti be 
gėlėmis papuoštos skrybėlaitės. 
Dalikatnos konvalijos, roman
tiškos vandeninės lelijos, ne
kaltos ramunėles,(; mė yni “for- 
get-me-nots”, baltos ir lelijavos 
violkėlės, rausvi obelių žiedai 
ir, žodžiu sakant, viso daržo 
gėles puošia šio pavasario skry
bėlaites, ant kurių dar yra ir 
įvairių spalvų “veils”.

Skrybėlaitės gari būti didelės 
arba mažos.

PRADĖKIM NORS 
KARTA

Dažnai esti keliama mintis 
,’črimui nepolitinės organiza- 

»jos, grynai pagrįstos vien kul
tūra, kuri užsiima švietimu, pa
silinksminimu ir kitais įvairiais 
vertingais darbais.

Norima moteris sujungti 
tampresniu ryšiu pagelbėti vie
na kilai lavintis ir drauge vie
na iš kilos pasimokyti. Pasi
mokyti gero ir žmoniškumo.

Per skaitymą gerų raštų, per 
sueigas, per visuomeniškus 
darbus mes pažinsime žmoniš
kumo ypatybes ir, be abejo, 
pasistengsime jas paveldėti. Per 
uolų darbavimąsi, per ištvermę 
mes galėsime nors dalele atsi
dėkoti žmonijai už tai, ką mes 
iš jos gavome, nors dalele ga
lėsime prisidėti prie pažangos.

Todėl, moterys, apsižvalgyki
me, gal jau musų apylinkėje 
randasi panaši organizacija, ra
telis arba nors gražios mintys. 
Jeigu taip, tai nežiūrint kai]) 
sunkios aplinkybės, nežiūrint 
kaip mažas moterų skaičius, 
dirbkime.

, Nesidrovėk šiokiam tikslui 
net pasisiūlyti, nesidrovėk dirb
ti ir virš visko pasistenk susi
gyventi su didžiumos pasiūly
mu be skandalo ir išmetinėji
mo.

Dabar poniai Michelsonienei 
iškėlus panašios draugijos at
gaivinimo reikalą, bfe galo 
džiaugiuos ir geidžiu, kad šios 
mintys butų kuo greičiausiai 
įgyvendintos ir tikiu, šimtai 
moterų Amerikos ir užsienių 
kontinentuose atsilieps ir pa
geidaus panašios moterų sąjun-
gos. —Bendradarbė.

iKino-TeatraS
3

Ryloj apleis Chicagos teat
rą Jackie Cooper ir Belty 
Field ir įu jaunystes durnumo 'yh*. 
veikaliukas “Seventeen”. Jų, 
vietą užims Jean, Ąrthur, Cary 
Grant ir Melvyn Douglas su- 
augesniam veikale—“Too Ma
ny Husbands”, kuris kaip ir 
jo žvaigždės bent kiek suau
gesnis ir jame rasite daug gi
lesnio juoko ir pasitenkinimo.

O gyvais—tai k i tad visų mė
giamas orkestras išpildys pro
gramą — Wayne King ir jo 
valco muzikantai seks šios sa
vaitės Orrin Tuckcr ir jo ko
ketiška Bonnie Baker, kuri iš- 
populiarizavo plačiai žinomą 
ir nuolat kartojamą dainelę 
“Oh, Johnny, Oh Johnny.”

Rytoj taip pat apleis United, 
Artists Mickey Rooney ir 
“Young Tom Edison,” kad, už
leisdami vietą dideliam veika
lui “Rebecca”. Galite tikėtis 
didžios minios ir susigrūdimo, 
nes rengiamos tikrai Holly- 
woodo stiliaus pramogos. Bus 
susirinkimas Chicagos turtuo
lių ir įžymių žmonių — o vei
kalas aukštai rekomenduotas. 
Joan Fontaine yra jo žvaigž
dė; tarpe kitų lošėjų rasite 
Laurence Olivier, Judith An- 
derson, •C,. Aubrėy Šinith ir 
George Sandėrs. Pasaka giles
nė, negu komedija Chicagos 
teatre—ji vaizduoja kovą ant
ros .žmonos su pirmosios atsi
minimais. Apsivedus našjį, jau
najai tenka gyventi pirmosios 
nustatytoj dienotvarkėj, tarpe 
pirmosios draugų, kurie ne
praleidžia nė valandėles' ne-

Vaikas ir Mokykia
Rašo L. NARMONTAITĖ

Vaiko valgis mokykloj — II

Jeigu tėvai matytų tuos pie
tus, kuriuos jų vaikai sau pasi
renka aukštesnės mokyklos val
gykloje, lai jie tikrai nusiste
bėtų. Retai matau vaiką, kuris 
valgo gerus ir maistingus pe
ilis, nors jie ir yra gerai tėvų 
ir mokytojų pamokyti.

Mokykloj, kur aš mokinu, 
didžiuma vaikų ga i praleist, 
pietums liktai dešimts ar pen- 
kioliką centų. Nors valgyklos 
vedėja stengiasi už tuos pinigus 
pristatyti taip vadinamą “plat: 
hinch”, kuri susideda iš mė os, 
bulvių ir daržovių, vistiek vai
kai geriau velija kitus valgius 
pasirinkti, ypačiai saldžius, ku
rie yra mažiau maistingi.

Vieni valgo saldžią baronką, 
kuri kainuoja penkis centus ir 
geria taip vadinamą “minkštą 
gėrimą” arba “papsą”, kuris 
daugiausia yra tik pagražintas 
saldus vanduo, irgi kainuojąs 
penkis centus. Kiti valgo abe
jotino maistingumo dešreles, 
lai yra “hot dog” ir geria virš- 
minėlą “minkštą gėrimą”. Kita 
grupe valgo šaltakošę ir salda
iny mfs; nors ta košė yra mais
tinga, tai jau čia vis per daug 
saldžių valgių.

Retai randu vaikų, kuris val
go “užkandinį” (“sandwich”) 
ir geria pieną. Tokie pietus 

Ijiems per prasti, nes jie ma
no, kad lokį valgį jie gali na
mie pavalgyti. Vaikai myli tuos 
saldžius valgius kaip meška 
medų, o kitus gerus, maistin
gus valgius jie visai nemato.

priminę, kad pirmoji ponia 
buvo gražesnė, kilnesnė.

Kaip ši jauna moteris paga
liau nugali ‘‘Rebeccos” atmi
nimą, bus labai įdomu pama- 

—Suzanna Viliutė.
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Maistas
Veda MORTA RUUIEN*

Štareliai (Asparagus)

Tad geriau butų, kad tėvai 
tvirtai išreikštų savo mintis ir 
duotų vaikams suprasti, kad 
vaikai tinkamus pietus sau pa
sirinktų arba tureli tokį nusi
statymą namie, kad vaikai tu
rėtų pasiimti iš namų užkan
dinį, padarytą iš mėsos, sūrio 
arba daržovių, ir tada bus 
jiems leidžiama nusipirkti šal
tos košės ir pieno.

Jeigu vaikas supras, kad jis 
turės namię duoti raportą apie 
jo pietus ir kad tėvai dažnai at
silankys j mokyklą pasikalbėti 
su mokytoja apie šį dalyką, lai 
vaikai kreips tinkamą dėmesį į 
pasirinkimą jų pietų, o jeigu 
toliau tėvai duos vaikui supras
ti, kad nebus jam duodami pi
nigai, jeigu jis nevarios tinka
mus valgius ir kad turės visus 
pietus atsinešti iš namų, lai vai
kas greičiau kooperuos su tė
vais ir su mokytojais.

Mokiniai, kurie valgo viršmi- 
nėtus nemaistingus pietus, daž
nai po pietų suserga viduriais 
arba gal/os skaudėj mu; jie 
jaučiasi neramus ir negali 
kreipti domesio į lekcijas. Be 
to, parėję namo nepasitenkina 
motinos pagaminta vakariene, 
nes jų skonis yra nuo saldžių 
valgių nualsintas.

Tad išeina, kad iš visų pusių 
vaikui negerai, nes jo svekatąi 
kenkia kitoks maisto neboji
mas, — kenkia ir jo mokslui ir 
kenkia visos šeimos nervams. 
Dėl to reikia tėvams ir vaikams 
kreipti ypatingą dėmesį į pie
tus, kuriuos valgo aukštesnės 
mokyklos lankantieji mokiniai.

GILUS IR JAUDINANTIS ĮSPŪDIS
Naudinga ir malonu sekti vi- gedulingą laidą “Naujienose” 

suomeninį veikimą musų inte- savo jausmingais prisiminimais 
ligentų, kada jų darbai atlie- apie velionės nuopelnus. Skai- 
kami tiesiais keliais ir rimta tant skirtus M. Jurgelionienei 
kryptim. Malonu jausli jų dar- eilėraščius bei rašinius taip ir 
Eu naudą rūpestingai teikiamą junti, kad visa tai išsiliejo iš 

m sniam darbo žmonių o ci\ š rdie ge mi su likt 
.-uoksniui. jausmu, su liuriesiu ir net su

i Iš jų darbų, iš jų pasišventi-i giliu pergyvenimu. Kiekivenos 
mo mes nariai mokomės leng-! moters žodžiai pasako, kaip 
vinti savo gyvenimo kelią į didelį nuostolį neša visuomene, 
skaistesnę ateitį. Mes lietuviai, netekusi dideliu humanizmu ir 
nors esame maža tauta, vienok' tolerancija pasižj mojusios vi-

šešiems žmonėms reikia 2 sva
rų ryšulėlio. Nupjaukite apatines 
stiebelių dalis iki kietmenio, nu
plaukite, nulupkite Ižvynius, vėl 
suriškite ryšulėlin. Virkite pastaty
tus stačiai, karštam, druskuotam 
vandenyje, apie 15 minučių arba 
tol, kol suminkštės. Stiebelių gal
vutes palikite kyšančius iš van
dens per pirmas 10 minučių. Nu
sunkite, nuimkite špagatą ir ištep
kite minkštu sviestu arba apipilki
te tarpintu sviestu.

Jeigu pageidaujate, virimui ga
lite asparagus supjaustyti į colio 
šmotukus, bet viršūnes virkite 
trumpiau, negu kitas dalis.

garbes užsipelnusių žmonių 
skaičium galime pasidžiaugti, 
lik, deja, nevisada mes juos tin
kamai įvertiname, ne visada tei
singai suprantame. Dažnai vie
no ar kito visuomenės veikėjo 
nuopelnus pradedame vertinti 
tik tada, kada jo netekimas ro
do mums neapsakomą nuosto-

Štareliai (Asparagai) 
Grietinėj

Supiaustykite į colio šmotukus ir 
neduokite stalan apipiltus baltu ar 
grietinės sosu.

BALTAS SOSAS
šaukštai sviesto 
šaukštai miltų 
puodukas pieno.

2
2
1 _
Į4 šaukštuko druskos
Kelis grudus pipirų.
Sutarpinkite sviestą, pridėkite 

miltus, sumaišytus su prieskoniais. 
Maišykit kol viskas susiderins. Už- 
nilkite laipsniškai pieną ir visą 
laiką maišykite. Užvirinkite ir vi
rinkite per 2 minutes.

GRIETININIS SOSAS.
Vartokite grietinę vietoj pieno. 

Jei pertiršta, vartokite mažiau 
miltų.

Džiugu kada žymių veikėjų 
tarpe pasirodo moterų sąžinin
gai ir atspariai kovojančių už 
moterų vargus, nelaimes, rū
pesčius ir pašalinimą tamsumo. 
Mes išeivės lietuvės turėjome 
vieną iš tokių moterų Mariją 
Jurgelionienę. Ji savo nepapras
tai švelnia siela sugebėjo kiek
vieną užtarti, padėti ir paguos
ti. Ji niel^o neatstumė, visiems 
buvo lygi, šiandien, kada mes 
jos taip netikėtai netekome, 
pilnai supratome kaip jai buvo 
artimas nelaimingos moters gy
venimas, už kurį ji kovojo ir 
dar ilgai, ilgai butų kovojusi 
nepalaužiamai. Jei jai esant gy
vųjų tarpe jos darbai ir nebu
vo pilnai visų vertinami, tai da
bar vienų melų mirties liūdesio 
proga daug, daug moterų ją 
tinkamai pagerbė, užpildyda
mos didžiulę moterų skyriaus

suomeninkes veikėjos.
Gilų ir jaudinantį įspūdį da

ro speciali moterų laida! Joje 
susirinko didelis būrys moterų 
ir gilioje pagarboje lenkė prieš
M. Jurgelionienės atminimą sa
vo galvas! Visa tai moterys at
liko su sielvartu ir tylia rimti
mi, su meilės ritmu plakančios 
širdies balsu.

Mano supratimu už šią laidą 
užpildžiusius raštus reiškiama 
mot. skyr. vedėjos gerbiamos
N. Gugienės padėka bendradar
bėms pilnai atalinka. Teko nu
girsti daugelį moterų, skaičiu
sių laidą, malonų ir gražų atsi
liepimą apie moterų raštus, ku
rie sujudinę net iki ašarų.

šiam įspūdingam atminimui 
raštus paruošė daugumoje pa
prastos, mažai lavintos mote
rys, galima sakyti, pačios M. 
Jurgelionienės padrąsintos eiti 
į spaudą auklėtinės, todėl jom» 
ir priklauso padėka už gražių 
minčių išreiškimą.

Lai musų visuomenė mato, 
kad ir kukli darbo moteris turi 
jausmus, turi gražių žodžių, 
kuriais reikalui esant susirinkę 
tinkamai moka atžymėti skau
džius ir garbingus įvykius!Varguolė.
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įvairios Žinutės iš 
Cięero Lietuvių 
Gyvenimo

. * • i • * į * i- i- i Ashland Auditorijojte, vaidiną neblogai, tik kai- J •’

Vizitas Chicagoj; Zagariečių
Vakaras *

CICERO — Šeštadienis ię 
sekmadienis tai dvi dienos 
“dy|daikio”. Vądinasi, yiąi lais
vi nuo paprasto užsiėmimo. 
Tai ta proga tenka pasišvais
tyti po kitus kampus.

Bridgeportų pasiekęs argi 
aplenksi Račiūnų, Zalatorių, 
na, ir Petrausko rūbų krautu
vę. Čia mane apvilko nauju, 
pavasariniu paltu. Tai švari 
moderniška rūbų krautuvė, ve
dama tėvo ir sunaus. Vyrai, 
čia gali rasti tinkamo aprėda- 
lo ir už teisingų kainų. 18-lik- 
toj ir West Sidėj nieko ypa
tingo. x

Salė Perdidelė
Vakare Žagariečių parengi

mas Liuosybės svetainėj. Jiems 
perdidelė. Vąkaras — vaidini
mas prasidėjo gana vėlai. Mat, 
laukta daugiau publikos. Susi
rinka daugiau du šimtai. Pro
gramų vedė komiteto narys, 
Julius Adomaitis. Pirma dalis 
programo, smuiko ir piano, iš
pildė du broliukai šumakarai. 
Jie ne Irk smuikavo bet ir dai
navo. Po to programo vedėjas 
paprašė visus persikelti minti
mis į Vilnių,

Ųa negeriąusiai. Aleks Nipri- 
kas neprastai nudavė Algį, bai
gusį gipinazijų. Vadas' partiza
nų Joųas Pukinskas savo už
duotį atliko gerai. Tarnas Si
mas, Aleks Niprikąs, ir Jieva 
tarnaitė buvo už vis geriausi. 
Rolėse tiko.

“Laą/dniai“
Telšių Pliumpis su Raseinių 

Magde butų Ųeblpgi, jeigu bu
tų laiko daugiaus. Vakaras jau 
nusitraukė pp 11 nakties, dau
gumas spkįlo ir tąįp betvarkėj 
užsibaigė. O jau ta publika— 
tai tiarai laukinė. Nuo pat pra
džios nerimas ėjo ir, stebėtina, 
kad čią-ąųgę - jaunuoliai taip 
elgėsi. Tai kų jau besakyti apįe 
“grinoriųs“—“tamsuolįus“. Jau 
nuo seno yrą išreklamuota,

rus, bet ne prie baro, patarna
vimas ląbąi gramozdįškąs, ap
miręs. Tik žvaliai sukinėjusį 
J. Barčis ir P. Pąugięnė.

Ne Žagarietis

Svetimtaučiai 
Remia, Bet Kodėl 
Ne Lietuviai?

Prašymus lietuviams

tarpe Ųajorų ir 
su lietuviais ve- 
trijų veiksmų 

Tėvas Norėjo“.

Balandžio 23 d. 12 jaunuoliu 
išvažiuos Vąšingtonan dalyvau
ti Amerikos tautinėj liaudies

da kovų. Tai 
drama, “Taip

Lošėjų sųstatas neblogas. 
Sulenkėjęs dvarininkas — Vin
cas Buišas. Ne naujokas sce
noj, vaidina gerai, tik truko 
lenkiškumo. Jo žipona M. Mi- 
ravičienė, kaipo motina, neblo-

prezentuos lietuvius ir jų tau
tiškus šokius. Festivalis laiko
mas gražioj ir didelėj Konstitu
cijos salėj, kuri priklauso D. 
A. R. partrijotinei moterų drau
gijai. Šyefltė laikoma per tris 
dienas ir jų aplanko didžiau
sios minios gana įžypiių žmo
nių, nes. Vašingtonas yra Ame
rikos sostinę.

Mes surengėm per Velykas

Miltas Overlingas, garsus ra- 
dio dainininkas ir muzikantas, 
dalyvaus šaltimiero “šurųm- 
Burum” parengime šį sekma
dienį, Ashland Blvd. Auditori
joj. -O

zuinu, ir jie nusistatė suruošti 
musų grupės naudai vakaru 
miestelyje Węstern Springs, III. 
Jis įvyks penktadienį, bal. 12, 
McLure Migli School rūmuose. 
Jie, svetimtaučiai, ruošia pa
rengimą, kad mes lietuviai ga
lėtume važiuoti Vašingtonan 
reklamuoti lietuviu vardų. Ko
dėl mes tos pagalbos • negauna
me iš pačių lietuyių?

V. S. Beliajus,

Plaza 8177.

Diena Iš Dienos
Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)

Stanley Robak, 22, su
Jąpaszkiewicz, 22

Harold Witt, 29, su
Gorski, 27

John Gregg, 3,1, su Saįįy Po
ni ush, 27

Jei Ateisite Čia
Nuliude, Išeinant ' t'
Jausitės Visai Kitaip

Jonukas, Meilės Kankinys

Ainer. Yugoslavai 
Protestuoja Prieš 
Otto Hupsburg

NORTHS1DE — Northsidėj 
Vėl kas tai naujo. Bįąlandžio 
14 d. 226 kp. rengia Bunco- 
kortų lošinio vakarų, taipgi 
perstatys veikalų ‘‘Jo.nąs, mei
lės kankįpys’'. 6us ir kijoLįų 
paipargihiipų. Visi gardžiai 
prisijuokęim. Bus grąžių prizų 
laimėtojąms, taipgi galėsit įįį- 
laimėti “stebuklingų” paišiukų, 
kuris jums ves visas ?’rokun- 
das“. Jau turint tokį paišiukų 
niekas jus negalės apgauti.

Įvyks Grigaičio Svetainėj
Taigi, visi nesigailėsi t atsi

lankę, lik nepamirškit užsira- 
šykit ant kalendoriaus dienų 
—14 baląnhžįd, Grigaičio. Svet., 
3804 W- Armitage Ąye., pra
džia 4 v. po pietų. Įžanga tik 
35c.

Ęviečįąm vį$us atvykti, o bu
sit patenkinti. Pamatysit Jonu
kų, “meilės kankinį“; Atsilan
kiusius gražiai priimsim ir pa- 
vaišisim kavute. Užtikrinu, kad 
jei ateisit ųolinksmi, tai eida
mi namo iš musių “Pąrės” vi
sai kitokiais jausitės, užipiršil 
savo vargelius. Visi busit link
smi ir .patenkinti. . V. F.

Ęstęllc
Estelle

Adele

Stanicz, 23

ir

KkLU.C
ižas

KAROLIS CHALNA 
gyv'. 12309 So. Union Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 2 d., 5:00 vai. vak., 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj—AĮeksandra- 
vo apskr., Vidžįos par., Smei- 
Įių kaime. Amerikoj išgyveno 
27 metus.

Paliko dideliame nubudime 
motęrį Antaniną, sūnų Alber
tą, marčią AUce, 2 anukus, 
dukterį Dorothy, brolį Ado
mą, 2 pusseseres Marijoną 
Papsienę, ir Eleną Pivaru- 
nienę ir jų šeimas, pusbrolį 
Alfonsą Chalna ir kitas gim.

Kpnas pašarvotas Lacha- 
y/iez kopi., 44 E. 108 st. Lai
dotuvės įvyks šeštad., bal. 6 
d., 8:30 vąl. ryto iš kopi. į

■ Visų šventų parap. bažnyčią, 
Į kurioje atsibus gedulingos

■ pamaldos už velionio sielą, o 
| iš ten bus nulydėtas į šv. Ka- 
I zimiero kapinęs.

Visi a. a. Karolio Chalnos 
J giminės, draugai ir pažįstami 
3 esat nuoširdžiai kviečiami da
li lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
| jam paskutinį patarnavimą ir 

atsisveikinimą. Nubudę lieka:
Moteris, Sūnūs, Duktė, Bro

lis ir kitos Giminės.
Laid. Dir. Lachawicz ir 

Sunai, Tel. Pullman 1270 ir 
CANAL 2515.

\ . o-'

f

RŪGS J

gų ir grąžų parengimų ir su
traukėme tik 175. asmenis. Tai 
labai maža publika, o išlaidos 
siekė šiiptų dolerių. Iš tų 175 
ypatų gal vos 50 buvo lietuviai. 
Mums buvo skaudu žinoti, kad

neturime.
Pagelhėkit

Dalykas toksai. Diena kelio
nei artinasi. Kilų parengimų 
surengti laiko nebeliko. Mes 
neelgėtaujam ir per namus au
kų rinkti neinam. Tik liek pra
šom: jeigu turit kokius paren
gimus prieš musų išvažiavimo 
dienų, pakvieskit mus ir lai 
musų grupė jums išpildo dalį 
programo ir apmokėkit jai tiek, 
kiek jus galit mokėti. Prie pro
gos pamarginsi t sąvo perengi
mų, o jūsų atlyginimas padės

Keli svetimtaučiai, kurie at
silankė į musų pareiginių, bu
vo sužavėti jo įvairumu ir grą-

1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 NEATSIIMTŲ
KAINOS Sumažintos SO% 

Numuštos Iki V4
DIDELIU KAURŲ

BARGENAI
Nęutsllmta 6x9. 8x10, 9x12, 9x10,11x19 
Vertė nuo >6 Iki SCO. Dabar $3 iki $29 
Nauji 6x9. 8x10, 9x12, 12x18. 16%xl0 
Vertė $20 IkK $83. Dabar $10 Iki $42 

I Ir auklė.
13 9x12 tikiu orientalli], 30 kitokiu 

Mleros 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
1OOO Jardu karpetu po 30e Jard ir auklė.

CHECKER CLEĄNERS
* SANDELIAI

6208-16 S. KACINK—Dienomis, 3 vakarus

ZDANAVICIA 
su šiuo pasauliu 
d., 4:45 vai. po 

sulaukęs pusės 
Suvalkų apsk’r.,

Vilas, 21

Reikalauja
Perskyrų

Wanda Sperekas nuo Peter 
Spcrekas

Gavo
Perskilus

Leanna Dold nuo Walter
Dold

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

DONATAS
Persiskyrė 

balandžio 3 
pietų, 1940, 
amž., gimęs 
Kalvarijos parap., Kreopolio 
kaime. Amerikoj išgyveno 3Q 
metų.

Paliko dideliame nubudime <’ 
dukterį Ameliją ir žentą Che- 
ster iSiki, 2 sūnūs: Juoapą, 
marčią Veroniką Donatą ir 
marią Omą, 1, anūkus ir kitas 
gimines.

Runas pašarvotas 549 W. 91 
PI. Laidotuvės įvyks šęšta- 
dienį, bal. 6 d-, 8 vąl. ryto. Iš 
namų į Visų šv. parap. baž- - 
nyčią, (Rogelandę,) kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka- 
pįnes-

Visi a. a. Donato Zdanąvį- 
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat ąuoširdžiai kvie- I 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam’ paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Dųątęrys, I 
žentai, Sunąi, Marčios, Aųu- ’ 
kai ir Giminės.

Laid. Dir. A. M. Phillips, 
Tel.’ YABDS 4908. ‘

Įsigijo Aprėdalų 
Krautuvę

BRIDGEPORT — Gerai ži
nomo realėstatipinko S. P. 
Kazweįlo (Kazlausko) sųnųs 
Petras, kurs vięnu laikotarpiu 
turėjo saldainių krautuvėlę, 
dabar jau yęą įsigijęs didęlį 
aprėdalų krautuvę vadinamų 
Kazwell’s Shop for Men, ad
resu 3545, So. Halsted St.

Matomai jaunas biznierius 
Kazwell eina tėvo pėdomis ir 
turi visas reikiamas biznio sa
vybes.

“grand opcnįngų.”
Gero pasisekimo jaunam biz 

nieriui.
Kostunieris

Viena Teritoriją 
Daugiau

T0WN OF LAKE — šiomis 
dienomis Pivaronas Bros, duo- 
nkcpykla 4622 So. Marshfield 
Avė. praplėtė duonos prista
tymų.

Uždėjo dar vienų naujų duo
nos pristatyipo teritorijų, 
No.rth Sidės kolonijoj. Tuo. bū
du porthsidięčiąi nuo dabar 
galės nusipirkti krautuvėse įr 
Pivaronas Bros, keptos duonu
tės. Kostųmer.is

Politinė Otto Hąpsburgo 
rėmėjų veiklą Amerikoj sukė
lė protestų bąngų visų tautų, 
prįeš pąsąulinį kąru priklausu
sių Austro-Vengrijos Imperi
jai. Tuo reikalu yra ^aukiaipi 
mitingai ir siunčiami protestui 
Valstybėj Departamentui.

Vįenąs iš didžiausių ir gy
viausių mitingų įvyko praeitų 
savaitę Ehįcągoj. Jį sušaukė 
Amerikos Yugoslavų Legi j eme
riai. Jie priėmė rezoliucijų ir 
pasiuntę Valstybės Sekretoriui 
sekančiu turiniu:

“Gerbiamas Cordell HulĮ, 
Secretary of the State, Wa- 
shington, D. C.

^‘Amerikos Yugoslavų Legio
nierių, dauguma. Amerikos pi
liečių ir Pasaulio Karo Legio
nierių organizacijų, yugoslavų, 
kroatų, slpvenų ir serbų kilmės 
vardu, protestuojame prieš bet 
kokių paramų Amerikos žemė
je Otto Hapsburgui ir tos suby
rėjusios dinastijos reąkcijonic- 
riams, prieš kuriuos šios tau
tos iškentėjusios šimtmečius 
priespaudoje, tamsybėje ir var
ge, sukilo.

“Pasaulinis Karas kilo ir 
kraujo upeliais pralieta dėl ne
pakenčiamų sųlygų, kų Hups 
bur'gai dabar norėtų atsteigt 
centrai i n ė j 
Federacijos

“Laisvę 
neprivalėtų 
bet kokių
veiklų, kurie siekiasi savo tiks
lų pasinaudodami laisve.

“Laisvė tik tiems, kurie žino 
kaip jų mylėti ir gerbti, o ne 
tiems, kurie jų trypę per šiml- 
inęęius. Dėl Amerikos ir Yugo- 
slavijos laisvės mes lojalus A- 
merikos piliečiai Įėjome krau
jų ir vėl pasirengę esame ginti 
tuos principus nuo bet kokio 
antpuolio., („

•Šio judėjimo priešakyj stovi 
Jake Ąllex Mandusich, kongre
siniu garbės medaliu apdovano
tas, visų Pasaulinio Karo val
džių ęlekorpotąs 33 Divizijos 
seržantus, ĄEF. Amerikos Yu
goslavų Naciopalis Komandie- 
rius. (Skęlb.)

The wise Mr. Confucius who 
knew it all būt kept it to him- 
self for sever.al hundred years, 
cerlainiy astoundcd the world 
vvhen ho fiiŲally started talk- 
ing. AllhougŲ JicJias already 
said a lok hejlhas by no .means 
said bis la'st i'word yet. Many 
peop.lc liąvę'i hėard the wise 
Yfo.rd$ of Mn Go.nf peilis bųt 
fęw have hąd the opportųnity 
of meeling tliįs very illustrpps 
per spn ąge perso n a 1 ly.

TįiC LUC Įiąs arrąngęęl ąn 
occasion whereby his many ąd- 
mirers can meet Mr. Confucius 
on Salurday,j.'Apr.il 6, 1910, at 
8:30 p. m. at thc Darius-Girė- 
nas Mcmorial Hali, 4414-16 So. 
Western Avenue. Although hc 
has lived in thc past for quite 
some time, it seeins the great 
seer is ųlso remarkable enough 
to look i n to the fu ture. P.er- 
hap$ yoų hųve ąlways wanted 
to know šoiųetliing of what tįie 
future holds In store for you. 
There is no necd tp gupss or 
worry when yoU can find out 
for certain. Einančių! success, 
stardom, happineąs in love, 
good luck ųf aŲ kinds and in 
all meąsųręs riiay be yours būt 
a few days hehce. Lęt Mr. Cop- 
fuėius tell ypų whąt to expcct.

LUC memhers, ąll of wliom 
are to bę hošts for the even- 
ing, have planhed an enter- 
taining program o f welcome 
for their guests. Whilc wait- 
ing their-turnat Mr. Confucius* 
booth, the ~crowd can cnjoy 
thcmselves dancing to the mu- 
sic provided by the Collegians 
under thc direction of Al Ma- 
syck.

This really' promises to be 
a great parly Vyith many excu- 
ses for toasting and dancing. 
The LUC is looking forward 
to meeting Confucius, and the 
celebrątęd guąst of honor is 
lookįpg forward to ipeeting 
his many ądmirprš of Chica- 
go’s ‘younger sėt.” Thc date

is Hali aud thc
time is 8:3,0 p. m.

Stella Bartkus

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO. Penteris ir 
poperninkas. Kalsimainu lubas už 
$1.50. Miegamas kambarys su savp 
popieriais—$3.00. Apkainavimas dy- 
<ai. 10 metų patyręs. Darbas užtik
rintas. Jus. Augaitis, 1608 S. 5Qth 
Avė. Cięero, III.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA TIKTAI patyrusių 
operatorių viena adata mašina siū
ti plaunamas sukneles, šviesi, orin- 
ga, maloni aplinkuma, nuolat.

404 S. Racine. 2-ras aukštas.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ ply
tinis, po šešis kambarius, pirmam 
aukšte, karšto vandens šildymas— 
lotas 30x125 $6950—agentai ąęsi- 
kreipkite. 4212 So. Rockwell St.

i

formoje.
mylinčioji Amerika 

remti ar toleruoti 
tų propagandistų

REIKIA PATYRUSIŲ operato
rių viena adata mašina siūti plau
namas sukneles, nuolat. VIKING, 
711 Lake Street.

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ' 
bungalovv, 3 dideli miegkambariai, 
viškus plasteriiiotas, furilasu šildo
mi, didelis 2 karų garažas, visi pa
gerinimai atlikti ir apmokėti.

’ JO1IN SULĖK
5714 So. Christian Avė.

MOTERIŠKŲ SKRYBĖLIŲ dir
bėjų patyrusių, nuolatinis darbas 
jeigu patyrusi. BI-REL HAT CO., 
630 W. Jackson Boulevard.

SENOVĖS GADYNĖS BARGE- 
NAS, 2 flatų namas, karštu van
deniu apšildomas, su 2 karų muro 
garažu, Marąuette Park kolonijoj. 
Parsiduoda tiktai už $5250.00.

J. P. STANKOVICH and CO. 
4706 S.Western Avė. Lafayette 5407

REIKIA MOTERS VIRĖJOS 
taurantui—turi būti patyrusi.

BEE’S RESTAURANT
747 W. Root St.

res-

REIKIA MERGINOS bendram 
ruošos darbui, virimas paprastas, 
asmeninius baltinius išsiplauti, geri 
namai, būti naktimis, į savaitę $7. 
Mansfield 6159.

REIKALINGA MERGINA abel- 
nam namų darbui. Vienai kamba
rys. Nėra virimo, nėra skalbimo. 
Biskį siuvimo, turinti norą draivy- 
ti automobilį, bet ne būtinai. $8. 
į savaitę. Mid,way 5383.

PATYRUSI MERGINA prie abel- 
no namų darbo, kuri myli vaikus. 
Gyvenimas ant vietos. Aberdeen 
3023.

NAŠLĖ PAAUKOS 5 KAMARIŲ 
mūrinį bungalow, lotas 30x125, 2 
karų garažas, arti 55 ir Kedzie. 
Veikite greitai. J. J. Jilek, 5348 So. 
Kędzie Avė., Prospect 6818.

KEAL ESSTA'l’E TO EXCHANGE 
NamaiZemėMainais

KAS KĄ TURITE MAINYTI. 
Piknikajns daržas, gražus miškas,' 
gasolino stotis, Roadhouse, 2 ake- 

1 riai žemės ant pat Archer Avė. 
Prie Lemont. Kaina $6800. Turime 
daugelį namų ir farmų, didelių ir 
mažų, galima pigiai pirkti arba 
mainyti. C. P. SUROMSKIS, 15921 
So. Western Avė., tel. Republic 3713

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams
DRAUGYSTĖS SUSIVIENIJIMAS 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

—Gep. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted Št.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt. —Wal'ter Pankauskas, 
549 Wėst 18th St.; Kasierius — 
Mikas Bankevičiųs, 6.28 W. 18th 
St.; Fin. rašt.—Peter Viršila, 3435 
So. Wallace St.; Kontr. rašt. — 
Jonas Statkus, 1715 So. Newber- 
r.y Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Kikas, 644 W. 18th St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
has, 3132 So. Emerald Avė.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALP. 
KLUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Frank Jakavičia—Pirminin

kas, 2857 So. Emerald Avė.; J. 
Stul—Vice-pirm., 2453 W. 45 th 
Place; Heleri Chapas—Prot. rašt., 
4403 So. Albany Avė.; F. A. Zu- 
bas—Ėin. rast., 4301 Archer Avė.; 
J.’ Skeberdytė^—Kontr. rašt., 3215 
W. 64th PI.; N. Viršilienė — Iž
do glob., 3435 So. Wallace St.; 
Niek Klimas—Kasierius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1940' METAMS: T. Ja

nulis—Pirm., 3430 So. Morgan 
St., Chicago, III., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Ųirm. pagelb., 
3259 So-. Union Avė., Chicago; 
P. Killis—Nut. rašt., 3347 South 
Lituanica Avė., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rašt., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III.; .A. Buzins- 
kas—Kontr. rašt., 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligonių apiekunas, 656 
W, 35th St.; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į Ch. Liet. Community
Center. ĮSusirinkįmąi įvyksta kas 
mėąesio trečią antrą^ienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street., 7:30 vai. vakaro.

MERGINA PRIE ABELNO na
mų darbo, nuosavas kambarys, nė
ra virimo, turi mylėti vaikus. Juni- 
per 5345. 4912 N. St. Louis Avė.,3 
aukštas.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs BAR- 
TENDERIS. 1843 So. Halsted St.

ESU NAŠLE apie 50 metų, pa
ieškai: vyro, kad galėtų padėti 
man apdirbti mažą farmą už pa
valgymą ar už mažą algą, jeigu pa
tiktų, tai ir apsivesčiau. Atsišaukite 
Joseph Jozens, Medaryville, Ind.

REIKALINGAS VYRAS, vidur
amžis, dirbti road house, $40 mėne
siui, valgis ir guolis, viengungis, 
dirbant prie baro mokės daugiau. 
Oaklawn 56. 5900 W. 111 St. Worth, 
Illinois.

REIKALINGA DALĮ LAIKO dir
bti Inteligentiško vyro už investi- 
gatorių ir kolektorių, gera mokes
tis. Room 727. 188 West Randolph 
Street.

REIKALINGAS ŽMOGUS prie 
namų darbo Bridgeporto koloni
joj. Atsišaukti YARDS 2414. 3601 
So. Union Avenue.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS — 
43 ir Ashland, daro gerą biznį, 
pardavimo priežastis—kitas užsiė
mimas. 4300 So. Ashland Avė.

PIGIAI PARSIDUODA TAILOR- 
ING, Cleaning, Fur Shop. Hoffman 
Press mašina. Fur mašina. Visokių 
tautų apięlinkėj. Gera vieta. Darbo 
užtektinai dviems trims žmonėms. 
2205 So. California.

PIGIAI PARSIDUODA TAVER
NAS su lunęhroom. Vėliausios ma
dos įrengimai ir refrigeratoriai. 
Gerai išdirbtas biznis. Prie dirbtu
vių. LEO.’S TAVERN, 2301 South 
Western Avę.

PASIŪLO TA VERNO. BIZNĮ ir 
du budinku, 6 metai įsteigtas, garu 
šildomas, 5 gyvenimui kambariai 
užpakaly, ir 14 fornišiuotų kamba
rių—2-am aukšte. Priverstas par
duoti dėl ligos. MARY APTS, 4642 
Wentworth Avė., Chicago, III.

SUSIRINKIMAI

FURN1TURE-FIXTURE FOR-SAL£ 
Rakandai ir Įtoisai Par^yhn^

KLEJONKES ĮDEDAME DYKAI! 
Congoleum ketv. pėd.............. 33c
Inlaid Linoleum ketv. pėd...... 69c
Armstrong Inlaid Linoleum k. p. 98c 
Linoleum Rūgs 9x12 .............  $2.88
BLETSTEIN LINOLEUM STORE 

4957 So. Ashland Avė. 
Tel. YARDS 5015.

DIRBTUVĖ UŽSIDARO
800 plieninių sulenkiamų krėslų; 

100—6 ir 8 pėdų sulenkiamų stalų; 
300 plieninių kožyrų stalų dėl baž
nyčių ir auditorijų.
ROOSEVELT CHA1R & 

COMPANY, 
1220 So. Michigan 

Telefonas VICTORY
Uždyka parkinimas.

SUPPLY
Avė.
0404.

PARSIDUODA l'AVERNO fik- 
čeriai, “Direct draw”—Stalai ir 
visi kiti tavernui reikalingi daik
tai. Labai pigiai. Auna Mitchell, 
3300 Archer Avė.

PARDAVIMUI 8 ŠMOTŲ Walnut 
valgomojo kambario setas. §im- 
mons twin lova, 15 pėdų salioninis 
kilimas. Tel. Aberdeen 3311, tik 
vakarais.

WHOLESALE FUR NITU RE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su* 
taupinsi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome b/ile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliaį žinomi daiktai rau
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Thone Republic 6051.

SOIL—FOR SALE
Juodžeinis ,̂

Tel. OAK LAWN 193—J-l. 
STANLEY GAVCUS

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 1 
bušelis 25c—5 bušeliai! $1.00—15 
bušelių $2.50. Kreipkitės dėl kainų, 
dėl didesnių kiekių. Iškraustome 
nebrangia kaina. Anglys tiesiai iš 
kasyklų. 110 SOUTH RIDGELAND 
AVĖ., W0RTH, ILL.

MOVING AND EKPRESSING 
PerkMįustymasį ir Važnia

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALISAUSKAŠ SONS, 
7100 So. Talntan Avė. Prospect 8742

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKO
JE TAUTIŠKO KLUBO narių ber- 
taininis susirinkimas įvyks penk
tadienį, balandžio 5 d. 7:30 vai. 
vakaro Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St. Susirinki
mas labai svarbus, visi malpnękite 
atsilankyti. —S. Kunevičius, rašt

ROSELANDO LIETUVIŲ KUL
TŪROS DR-STĖS mėnesinis narių 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
balandžio 4 d., 7:30 vai. vak. Lietu
vių Darbininkų svet., 10413 South 
Michigąri Avė. —S. Dilis, rašt.

MORNING STAR KLUBO narių 
mėn. susirinkimas įvyks balandžio 
4 d., 8 vai. vak. Grigaičio svetai
nėje, 3800 West Armitage Avė. Yra 
daug svarbių reikalų aptarti.

—M. Chepul, rašt.

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų

MORGIČIŲ 5 
Greita Veikla—Geri Terminai 

PETERS BROS. & CO. 
1647 W. 47th Street 

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina gąt)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•'NAUJIENOSE”
Remkite/tuos, kurie 

garsinasi 
NAUJIENOSE

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’Garsinkite s “N-nose”I '•/ ■ ■ ’
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PILNI CICERO MIESTELIO VALDYBOS
RINKIMU REZULTATAI

Laimėjo Demokratai, Vienas 
' Republikonas

Ketvirtad., balandžio 4,1940

PRIEMIESČIŲ GYVENTOJAMS SIUNTINĖ- 
JA “LIŪDNAS ŽINIAS” - MOKESČIŲ 

SĄSKAITAS
C

Keliais Centais Mažesnės Negu Pernai
CICERO -— Kaip jau vakar 

buvo “Naujienose” pranešta, 
demokratai laimėjo Cicero rin
kimus ir įstatė savo žmones į 
penkias miestelio vietas, re- 
publikonams palikdami tik 
viena.

Laimėjęs republikonas buvo 
asesorius Frank J. Christen- 
son, kuris 230 balsų dauguma 
nugalėjo buvusį asesorių, de
mokratų Henry R. SchAvarzel.

Kiti demokratai laimėjo rin
kimus 900 balsų daugumomis.

Rezultatai
Balsai pasidalino sekamai: 

(Skaitlinės pilnos)
President

George Stedromsky (Dem.), 
16,490.

Frank E. Svoboda (Rep.), 
15,603.

James J. Pelikan (“Better 
Government” Party), 2,078.

T o iv n Clerk
Anton J. Krupicka (Dem.), 

16,150.
John C. Stoffel (Rep.), 16.

011. '
Ren Boelirman (B. G.), 1, 

896.
Toįvn Collector

Jcrry J. Viterna (Dem.), 16, 
294.

Jcrry Dolezal (Rep.), 15,674.
Joseph F. Kafka (B. G.), 2, 

023.
Toįvn Assesor

Frank J. Christenson (Rep.) 
16,179.

Henry R. Schwarzcl (Dem.), 
15 949.

Walter Babilz, (lietuvis, (B. 
G.), 1,893.

Toįvn Supervisor
Lee Kasperski (Dem.), 16, 

132.
Frank A. Marek (Rep.), 15, 

807.
James Sorna (B. G.) 2,083.

Toįvn Trustee
Edward Griske (Dem.), 16, 

207.
Jcrry A. Holecek (Rep.), 15, 

798.
Walter J. Smith (B. G.) 2, 

091.

Suėmė Plėšiku
Gaują
’ Vieną Užtiko Briugeporte

Prie 33-čios ir Morgan gat 
vių policija Nsuėmė garaže' pasi 
supusį 31 metų 18-tos apylim 
kės gyventoją, Stanley Mason- 
Miscunski. Jis yra kaltinamas 
dalyvavimu krautuvių apiplėši
muose su keturiais kitais pik
tadariais. Trys iš jų yra su
imti, tai Arthur Weiss, 34; Ir- 
ving Monroe, 42 ir John Cro- 
nin, 31.

Miscunskis gyvena adresu 
2122 South Ilalsted street.

Apiplėšė Lenkų 
“Talką”

4 drąsus piktadariai užvakar 
naktį įsigavo į lenkų “talkos” 
(spulkos) susirinkimą ir pasi
vogė $400. Apiplėštoji bendro
vė buvo Pulaski Benefit Asso- 
ciation. Ji laikė susirinkimą Po- 
silh Falcons salėj, 1062 North 
Ashland avenue.

Prie durų budėjo policistas, 
bet piktadariai jį nuginklavo.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Pildom. Tarybos 
Rinkimai SLA 
139 Kuopoj

Laimėjo Pažangieji
I Prezidentus

F. J. Bagočius ..................  31
Laukaitis ................... *..... 5
Miliauskas .......................... 2

• / Vice Prezidentus
J. K. Mažukna ..................  33
Kerševičius ...................... 5

/ Sekretorius
Vinikas .................................. 10
D. Pilka .............................. 23
Michclsonas .......   5

/ Iždininkus
K. P. Gugis .......................... 30
Bachunas .............................. 4
žebris ...................   3

Į Iždo Globėjus
S. Mockus ...... i....................... 9
E. Mikužiutė ...................... 28
P. Dargis ............................ 26
J. Brazauskas ...................... 6
J. Januškevičius ..................  3
J. K. Urbonas ...................... 1

Į Dr. Kvot.
Dr. J. S. Staneslovv ........... 29
Dr. S. Bicžis ............,............. 4
Dr. A. L. Graičunas ........... 4

A. Narbutas

Devyni Užsidarę 
Chicagos Bankai 
Moka Dividendus

Grąžina Depozitoriams
$396,022

Valstijos auditoriaus raštinė 
vakar paskelbė, kad devyni už
sidarę bankai Chicagoj šian
dien grąžina savo depozito
riams $396,022 dividendais. Tie 
bankai yra:

Noel State Bankas—4 %
Fullerton State Bankas—4 %
Kimball Trust and Savings 

Bankas—5 %
Morton Grcve Trust and 

Savings Bankas—6.1%
North Town State Bankas— 

5%
Norvvood Park Trust and 

Savings—20%
Park Ridge State Bankas— 

3.6%
Prudential State Savings 

Bankas—5 % ir
West City Trust and Sav

ings Bankas—5%.

Nebus Galima 
Mainyti Partijos 
Bal. 9 Nominacijose
Piliečiai Turės Taip Balsuoti,

‘ Kaip Balsavo* Pernai
Apskričio teisėjas Jarecki, 

balsavimų komisijos vardu, va
kar perspėjo apskričio pilie- 

’čius, kad jie negalės mainyti 
savo partijų ateinančio antra
dienio, bal. 9 d., nominacijose. 
Jie turės balsuoti už tos par
tijos kandidatus, už kurią bal
savo vasario 28 d., 1929 me
tais, mero nominacijose.

Taigi, kas tose nominacijo
se balsavo demokratiškai, tas 
ir šį kartą galės gauti tiktai 
demokratų baliotą, ir atvirkš
čiai — kas pernai balsavo re- 
publikoniškai, tas gaus repu- 
blikonų baliotą.

Pernykščiuose rinkimuose 
954,000 chicagiečiai balsavo už 
demokratus, 281,845 už repu- 
blikonus.

NAUJIENOS, Chicago, III

rvaunenų-Aemo rpinpnoro
E. I). Rivers, Gcorgia gubernatorius, su žmona. Jis liko areštuotas už federa- 

lio teismo paniekinimą.

Dviejų Dienų Bėgy j 
Užmušė Chicagoj 
8 Žmonės
Trys žuvo Prie 55th ir Pulaski 

Road
Per dvi dienas, baigiant 12 

valandą vakar, automobiliai 
Chicagoj užmušė aštuonis žmo
nes.

Trys žuvo vienoj nelaimėj, 
prie 55th ir Pulaski Road, kur 
susikūlė du automobiliai. Visi 
užmuštieji buvo vienam auto
mobilyj, būtent:

Clem O’Barski, 30 metų am
žiaus, nuo 8207 Luella avenue, 
ugniagesys;

Ray Ambrose, 37 m. a., nuo 
6253 So. Sacramento avenue, 
taipgi ugniagesys ;ir

Henry Rieck, 61, nuo 6334 
S. Carpenter avenue, šoferis.

Antro automobilio keleiviai 
išliko gyvi, bet lengviau ar 
sunkiau sužeisti, i Jame važia
vo 38 metų Arthur ‘ Zajicek, 
nuo 3038 S. Roman avenue. 
jo 11 metų duktė Gloria, ir 
jos dvi draugės, Alice Reinin- 
ger, ir Virginia Vosejka, vie
na 11, kita 12 metų amžiaus.

Susirėmimas buvo tiek smar
kus, kad visi užmuštieji, buvo 
išmesti iš automobilio.

Kitos Nelaimės
Antra skaudi nelaime įvyko 

prie Van Buren ir Haltscd gat 
vių, kur 45 metų Mrs. Margue- 
rite Baine ir jos 25 metų duk
tė Ludia laukė gatvekario. Abi 
stovėjo ant šaligatvio. Van Bu
ren gatve 60 mylių greitumu 
važiavo trokas. Prie Ha’sted 
kryžkeho pasirodė gatvekaris. 
Bandydamas išvengti susikuli- 
mo, troko šoferis smarkiai pa
suko į Halsted gatvę ir atsi
rėmė į eleveiterio traukinių til
to, netoli nuo kampo. Ten sto
vėjo Mrs. Baine ir duktė. Mo
tina buvo užmušta, o duktė iš
liko gyva, bet jai buvo per
skelta galva, ir daktarai abe
joja ar ji išliks gyva. Jos gy
veno adresu 2619 Jonės street.

Troko vairuotojas, Norman 
Haiges, nuo 130 So. Leavitt 
street, pabėgo, bet troke paliko 
savo sužeistą brolį, Ralph Hai
ges. Policija jį suėmė.

Sužeidė Brightonparkietį
* t *

Trečioj nelaimėj, kuri įvyko 
prie 6258 South Ashland avė., 
“hit-and-run” vairuotojas sun
kiai sužeidė brightonparkietį 
Adalbertą Blaszczack, nuo 4431 
South *Maplewood avenue.

Atidarė Valstiji- 
nius Parkus

Vakar publikai buvo atidary
ti visi Illinois valstijos Vieši 
parkai. Visi yra aprūpinti pik
nikų vietomis ir kiekvienas jų 
turi kokių nors įdomių istori
nių liekanų.

Chicagai artimiausias yra 
Starved Rock State parkas.

VAKAR CHICAGOJE
G Chicagietis Charles Gra

vius per 30 metų užlaiko kny- 
gų ir rašomųjų daiktų krautu
vę prie Carl Schurz mokyklos;, 
3594 Milwaukee avenue. Ji j 
mirė kovo 28 d., sulaukęs 89 
metų amžiaus, "PAliko $4,000 
įsteigimui viešo knygyno savo 
gimtam miestelyj, Marine, U.

e Ginkluotas piktadaris pa
sivogė $8.00 iš “grožio salio- 
no” adresu 3715 Belmont avė. 
šešias viduj buvusias moteriš
kes užrakino užpakaliniam kam
baryj.

• Gaisre adresu 4445 Evans 
avenue durnais nutroško 60 me
tų moteriškė, Mrs. Winnie Bur
tom

• Savo buto skiepe užsidarė
ir nusišovė, 58 metų chicagie
tis, Otlo Burda. Gyveno adre
su 3154 South: Hamlin avenuu. 
Jo našlė pasakojo policijai, kad 
užvakar Burda prarado savo 
darbą. v ‘

< ' 1 > l

O Kalėjimu viąam amžiui 
teisėjas Sbarbaro vakar nu
baudė 50 metų chicagietį, Sa- 
muel Delao, kuris nužudė savo 
uošvienę Mrs. Helen Sharp ir 
įdėjęs jos kūną skrynion pali
ko ją ieloj, netoli 35-tos ir 
Wblls.

® Indiana miškuose, netoli 
Hammondo, buvo atrastas ne
gyvas inžinierius James H. 
McQuaide. Jis buvo 40 metų 
amžiaus ir gyveno Chicagoj, 
adresu 7086 South Ch’cago 
avenue. Spėjama, kad jisai nu
sinuodijo.

© Už “girtą” 'Važiavimą 10 
dienų kalėjime gavo Dr. Ha- 
rold B. Cassidy, 4851 Ncuth 
Damen avenue.

------------- -: 4-----------------------

Bal. 5 Svarbus LSS 
Centralines Kuopos 
Susirinkimas

LSS. Centralines Kuopos 
Narių Atydai

Draugai: LSS. Centralines i
Kuopos susirinkimas įvyks 
penktadienio vakarę, balandžio 
5 d.,- kaip 8-tą vai., “Naujie
nų” bute.

Susirinkimas bus tūom svar
bus, kad jame bus išduota ko
misijų raportai apie pasėkas 
suruoštų dviejų vakarų. Taip 
pat, bus kalbamasi apie nau
jus darbus, naujus sumany
mus ir prisirengimą prie PIR
MOS DIENOS GEGUŽĖS AP- 
VAIKščIOJIMO,

Bukite visi užsimokėti savo 
duokles ir atsiveskite naujų 
draugų prirašyti prie LSS.

LSS. Centr, Kuopos 
Organizatorius.

■'kelbiinai Naujienose 
' oda naudą dėlto, 
a d pačios Naujienos

/ra naudingom

Aukos Marijus 
Jurgelionienės 
Paminklo Fondui

Tesą ir Kostas Matu- 
liauskai, Baltimore, Md. $5.00 
S. Butkus, Baltimore,
Md. .............................. ’ 2.00
Ona Gapšienė, Balti
more, Md..................... 1.00
Elena Lebedienė, Bal
timore, Md..................  1.00
V. Litvaitis, Balti
more, Md...................... 1.00
Marijona Pratapienė,
Chicago, III.................. 2.00
X., Chicago. III.......... 2.00
Petronėlė Grigonienė 
ir duktė Aldona, Chi
cago, III......................... ' 2.00

$16.00
Buvo paskelbia $461.41

VISO .................... $477.41
Julia Augustu 

Fondo Iždininke.

Sužeidė Tris
Mokinius

Prie 87-tos ir Ashland avė. 
trys Calumet High School mo
kiniai buvo sužeisti, kai jų au
tobusas susikūlė su didžiuliu 
troku. Nelaimė įvyko vakar 
rytą.

Sužeistieji yra: 18 metų 
Willard Watson, 9600 Cook 
avenue; Eileen Hopkins, 16, 
9346 S. 66th avenue, ir 18 me
tų Mary Jurkociewicz, 9600 So. 
Tulley avenue.

Rezignavo Berwyno
Iždininkas

Vakar iš Bervvyno miesto 
valdybos iždininko pareigų pa
sitraukė Ernest W. Mau. Val
stijos prokuroras kalt’na jį iš
eikvojimu miestelio pinigų iš 
specialių asesmentų fondo. Vie
ną bylą Mau jau laimėjo, bet 
prokuratūra traukė jį atsako
mybėn antru kartu.

Sudegė Oak Foresto 
Senelis

Tuščiam lauke, prie Oak Fo
resto sudegė prieglaudos įna
mis, 58 metų Charles Dobraz- 
ke.

Homewood policija spėja, 
kad velionis užmigo berūkyda
mas, \arba gavo širdies ataką.

Policija Vėl 
“Darbuojasi”

Chicagos policija vakar vėl 
pradėjo periodinę “kovą” prieš 
pinigų lošimo. mašinas, šį kar 
tą konfiskuoja “punchboa'rds” 
ir -taip vadinamas “pin-ball” 
mašinas.

Rengia Prelekcijas, 
Vakarą Narėms v*
Šįvakar Brighton Park Moterų 

Kliubo Susirinkiman

Brighton Parko Moterų Kliu
bo susirinkimas įvyks ketver-- 
gc. balandžio 4-tą dieną, J. Za- 
huku namuose, 2605 W. 43rd 
St.. 7:30 valandą vakare.

Rengiame “šunim Burum” 
vakarą narėms ir jų šeimy
noms, balandžio 27-ta dieną, 
ir prelekcijas balandžio 12-tą 
dieną. Šiam susirinkime girdė
sim ką komisija turi prirengę.

Susirinkime kovo 7-tą dieną 
prisirašė žymi lietuviu tarpe 
moteris, L. Narmonlaite. Bai
gusi Chicagos universitetą, yra 
Aukštos Mokyklos mokytoja. 
Bendradarbė “Naujienų” Moto
ru Skyriuj, rašo “Vaikas ir 
Mokyklą.”

Prirašę ją, tuojau pakvietėm 
i darbą, pakalbėti per prelek
cijas balandžio 12-tą. Jei dar 
nepriklausote prie Brighton 
Parko Moterų Kliubo, kviečiam 
atsilankyti į susirinkimą, su
sipažinti su mumis, ir prisira
šyti. M. Carter

L.U.C.-Studentų
Šokiu Vakaras

Kasmet lietuviai studentai 
rengia tradicini studentišką šo
kių vakarą, šiemet tam vaka
rui stengiamasi sudaryti sma
giausią atmosferą. Salę išpuoš 
studentiškomis vėliavėlėmis, ba
lionais, pasamdys gerą orkes
trą ir, be to, parkvies “žynį”, 
kuris ateitį išpranašaus, kam 
bus įdomu.

Tikriausiai turėtų būti įdo
mu, ką šis pavasaris žada: il
gesio dienas ar naują roman
są? Tad, kodėl neužsukti j 
L.U.C. vakarą ir sužinoti tai 
nuo “žynio” arba, gal, ten pat 
romansą užmegsti.

L.U.C. šokių vakaras įvyks 
Balandžio 6 dieną, šeštadienį, 
Dariaus-Girėno salėje, 4414-18 
S. Western Avenue. Pradžia 
7 P. M., įžanga 40 centų.

B. P.

Artinasi Šaltimiero 
Radio Parengimas

Įmjks Bal. 7 d-, Ashland 
Auditori joj

Jau nebeliko daug laiko nu
sipirkti bilietus delei P. šalti
miero “ŠURUM BURUM” me
tinio parengimo, kuris įvyks šį 
sekmadienį, bal. 7 d., Ashland 
Blvd. Aud., Van Buren ir Ash
land Avė.

Užsisakykite tikietus šian
dien.

Dalyvauja garsus artistai: 
Florencija Balsis, Algirdas Bra
zis, Jonas Rukštala, Jonas Ro
manas, Ona Yonikas, Albina 
Kasper, Mikas Overlingis, 
Pcarl Juzėnas, Dainuojančios 
Sesutės, muzikai, šokėjai ir 
daug kitų.

Po programo gros dvi or- 
kestros—Charlie Hess’, ir Juo
zo Warputo.

O lietuviško pyrago — ku
gelio — tai bus visas tonas— 
2,000 svarui Kiekvienas galės 
valgyti iki soties.

Jeigu tikietų platintojų ne
siranda jūsų kolonijoj, pa
skambinkite Prospect 4050.

A. G.

šią savaitę Chicagos prie
miesčių gyventojai gaus 1939 
melų mokesčių sąskaitas, ku
rių niekas, turbūt, nelabai lau
kia.

“Liūdnos žinios” nebus tiek 
“liūdnos” kiek pernai, nes šį
met vietomis mokesčiai yr,a 
bent keliais centais mažesni, 
negu pernykščiai. Ciceroj, pa
vyzdžiui, Clyde Parko distrik- 
te, mokesčiai bus $9.07 už kiek
vieną taksuojamą $100, o per
nai buvo $9.02, bet Hawthorne 
distrikte jie sumažinti 4 cen
tais, nuo $9.10 iki $9.06.

Kiek Šįmet Mokės
Žemiau paduodam sąrašą 

priemiesčių, kurių gyventojai 
sąskaitas gaus ir kiek šįmet 
turės mokėti, palyginus su 
pernykščiomis sąskaitomis:

1939 1938 
Barrington .......................  6.59 $6.46
Relhvood (SD 87)   8.29 8.53 
BeHvvood (SD 88) ....... 8.71 9.00
Rellwood GSD 89)   8.72 8 88 
Rervvyn (SD 981 ........... 7.56 7.50
B-rwvn (SD 100) ....... 7.45 7.46
Blue Island (Bremen) 7.91 8.15
Blue Island (rruornton) 6 62 6.82
Blue Tcjnnd (Worth) .... 7.13 7.28
B^nokfield (Lyons, SD
102) ............................. 762 7 57
Brookfield (Riverside) 7.59 7.78
Brnokfield (Proviso, SD
208) .................................... 7.97 7,79
Rrnokfield (Proviso, SD
209) ................................. 7.88 7.78
Calumet Park ............... 6.94 7.09
Chicago Heights ........... 7.31 7.53
Cicero (Clyde Park) .... 9.07 9.02
Cicero (Hawthorne Park) 
  9.06 9.10 
Rast Hazelcrest ........... 5.87......5.90

iFlgin ...................................  4.05 4 81
}Elmwood Pnrk ........... 6.54 6.62
Evanston (SD 75, outside 
narkT ............................... 6.55 7.01
Evanston (SD 75 in 
nark) ............................... 6.69 7.16
Evanston (SD .76 outside 
nai'k) ............................... 6.84 7.11
Evanston (SD 76 in 
nark) ................................ 7.01 7.29
Evergreen P^rk ........... 5.80 5.82
Fiossmoor (Picom) ....... 5.41 5.59
Flossmoor (Rich) ....... 4.35 4.18
Forest Park ................... 8.04 8.11
Glenco-e (SD 35) ...........  6.59 6 70
Glencop (SD 36) ........... 6.76 6.88
G'en Vievv (Ncw* Trier) 4.22 4.77
Glenwood ....................... 6.19 6.37
Golf ................................... 6 30 6.46
Hazelcrest (Thornton) 6.69 6 59
Hodgkins ....................... 5.20 5.26
Homewood (Rich) ....... 4.68 4.51
Justice ..............  5.13 5.20
K.enilworth (SD 38) .... 5.83 5.78
Kenilworth (SD 39 ).... 5.91 5.92
Lemont ........................... 7.81 8.20
Lyons (Lvons) ............... 6.78 7.00
Lvons (Riverside) ....... 6.83 7.26
Matteson (SD 162) .......  5.39 5.45
Matteson (SD 164) ....... 4.38 4.27
Midlothian (in Sanitary
District) ............................ 7.45 7.55
Midlothian (outside Sani- 
tary D’Strict ...................  6.79 6.88
Northbrook ................... 6.32 6.58
Morthfield (Northficld) 5.36 5.73
Oak Park ........................ 6 72 7.00
Olympia Fields ................ 3.61 3.65
Palos Park ................... 4.57 4.50
Park Ridge (Norwood
Park) .... ........................... 7.88 8.21
Posen (Bremen) ........... 7.25 7.43
Richton Park ............... 3.38 3.40
River Grove (SD 84) .... 6.76 7.34
River Forest ................... 6.02 6.18
Riverside (Lyons) ....... 7.25 7.39
Riverside (Riverside) .... 7.00 7.35
Robbins ........................... 7.47 7.70
Western Springs
(Lyons) ........................... 7.59 8.01
Western Springs
(Proviso) ........................  7.48 7.89
Wheeling ....................... 4.48 4.65
Wilmette (North- 
field) ...'............................ 5.76 5.91
Wilmette (New Trier,
SD 39) ............................ 6.11 6.20
Wilmette (New Trier.
SD 37) ............................ 4.55 4.78
Winnetka (SD 36) .......  6.27 6.49
Winnetka (SD 38) .......  5.94 6.03
Worth (Palos) ...............  5.07 4.95
Broadvievv ........................ 4.84 4.99
Calumet City ............... 3.72 4.04
Dės Plaines .................... 5.18 5.41
Franklin Park .............  4.35 4.91
Harvey ....... ;................... 5.31 5.01
Hillside ............................ 4.88 4 65
La Grange ........................ 5.17 5,34
La Grange Park ...........  2.64 2.69
Lansing ............................ 4.05 4.06
Maywood ........................ 7.34 7.41
McCook ............................ 3.48 3.59
Melrose Park ............... 5.07 5.36
Morton Grove ............... 4.80 4.72
Niles (Niles) ...................  4.18 4.25
Niles Center .................... 4.72 4.78
Norwood Park ...............  3.41 3.42
Oak Lawn ........................ 2.97 2 88
Orland Park ...........   2.73 2.76
Palatine ........................... 4.06 4.19
Schiller Park ............... 4.62 4.68
Stickney ............................ 5.03 5.07
Summit ........................... 3.24 3.48
Thornton ............................ 4.02 405
Westch*estpr ................... 3.77 3.98
Wcrth (Worth) ........... 3.16 3.17

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”




