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NACIAI NEPAKĘSTU, JEIGU NORVEGIJA 
TRUKDYTŲ REIKMENŲ GABENIMĄ 

VOKIETIJAI
Anglija gauna daugiau Švedijos rudos 

negu Vokietija
OSLO, Norvegija, bal. 7. — 

Sąjungininkai, britai ir francu- 
zai, įteikė protestus Norvegi
jai dėl to, kad Skandinavijos 
vandenimis yra gabenamos ža
liavos — ypatingai geležies ru
da — Vokietijai.

Kalbėdamas pereitą šeštadie
nį parlamente, Norvegijos už
sienių reikalų ministeris Halv- 
dan Koht pareiškė: Jeigu Nor
vegija mėgintų trukdyti laisvą 
reikmenų plaukimą jos vande
nimis vienos kurios kariaujan
čių šalių pusės interesuose, tai 
ji tuojau atsirastų karo sūku
ry.

Tai nebuvo grasinimas. Tai 
buvo greičiau ženklas baimės, 
kad jeigu Norvegija sulaikytų 
gabenimą! žaliavų Vokietijai, 

Prancūzai ir vokie-1 
čiai apsimainys 

belaisvius -
LONDONAS, Anglija, bal. 

7. — Britanijos radijas paske1- 
bė, kad artimoj ateity Vokie
tija ir Francuzija apsimainys 
belaisvius. Francuzijon bus su
grąžinti užkliuvę Vokietijoj 
franeuzai, o Vokietijon bus su
grąžinti esą Francuzijoj vokie- 
v • •ciai.

Bet abi šalys apsimainys ci
vilius gyventojus, o ne karo be
laisvius.

Žuvo išgarsėjęs 
Francuzijos 
aviatorius

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
7. — Ties Montpelier pereitos 
savaitės gale žuvo lėktuvo ne
laimėje majoras Hector Garaud, 
garsus Francuzijos aviatorius, 
kuris Pasaulinio karo metais 
nušovė 23 vokiečių lėktuvus.

Paskutiniuoju laiku jis tar
navo kaip aviacijos mokyto
jas.

Hitleris apgavikas 
— sako Thyssen

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
7. — Fritz Thyssen, buvęs 
stambus Vokietijos pramoni 
ninkas, padėjo Hitlerio režimui I 
Vokietijoj įsigalėti. Dabar jis 
pasišalinęs iš Vokietijos ir šiuo 
metu randasi Paryžiuje.

Paryžiaus savaitrašty “Aux 
Ecoutes” jis rašo: stebėdamas 
nacių režimą povai pradėjau 
abejoti, pagaliau įpuoliau į 
desperaciją dėl klaidos, kurią 
aš padariau kartu su Franz 
von Papenu (buvusiu Vokieti I 
jos kancleriu), Kurt von Shroe- 
deriu (Vokietijos bankininku) 
ir Krupp von Bohlenu (Vokie
tijos industrialistu) ... Hitle
ris yra žemiausios rųšies me
lagis, kuris užsigins tai, ką jis 
pasakė, padarė arba prisiekė 
tik vieną dieną pirmiau.

Pranešama, Thyssen nori 
gauti leidimą į Ameriką at
vykti.

•jai pačiai gręsia karo pavojus, 
nes Vokietija tokio trukdymo 
nepakęstų.

Prisiminęs apie gabenimą 
Vokietijon Švedijos rudos Nor
vegijos vandenimis, Koht aiš
kino: žmonės perdaug išpučia 
rudos eksportų reikšmę; blo
kada ir kitos priežastys suma
žino rudos gabenimą Vokieti
jai; ji šiandien gauna tik ket
virtadalį to kiekio rudos, kurį 
gaudavo praeity. Anglijon eks
portuojama daug daugiau Šve
dijos rudos, negu Vokietijon.

Nors Koht įspėjo, kad Nor
vegija gali būti įtraukta ’į ka
rą, atsakingų Norvegijos atsto
vų nuomonė vyrauja, jogei 
pavojus yra mažesnis, negu at
rodo.

Mussoliniui suteikta 
karo laikų galia

ROMA, Italija, bal. 7. — Ita
lija išleido naują mobilizacijos 
įstatymą. Jis suteikė vyriau
siai krašto apsaugos komisijai 
didelę galią ne tik ginkluotų 
krašto jėgų, bet ir civilių gy
ventojų atžvilgiu.

Įstatymas leidžia mobilizuo
ti karo reikalams civilius gy
ventojus, vyrus ir moteris se
nesnius nei 13 metų. Jis įga
lioja tarybą rekvizuoti, jei rei
kalas bus, realę ir kitokią gy- 
venotjų savastį, kontroliuoti su 
užsieniais prekybą ir gyvenimo 
reikmenų paskirstymą.

Tarybos pirmininku yra 
Mussolinis ir, kaipo pirminin
kas, turi joje didžiausią ga
lią.

Reynaud veržia blo
kadą Vokietijai

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
7. — Ryšium su veržimu ka
rinės ir ekonominės blokados 
Vokietijai premjeras Reynaud 
turėjo konferenciją su genero
lu Weygand, sąjungininkų ka
ro pajėgų artimuose rytuose 
vadu, ir su gen. Nogues, Fran
cuzijos armijos šiaurės Afri
koj komanduotoju. Vėliau įteik
tos notos Švedijos ir Norvegi
jos pasiuntiniams, kurios aiš
kina sąjungininkų ir abiejų 
Skandinavijos šalių santykius.

Sąjungininkai pla
nuoja oro blokadą

k '
7, Talkininkai vykdo bloka
dą Vokietijai jurose ir sausu
moje. Bet, pranešama, Vokie
tija, užkariavusi Lenkiją, kon
fiskavo milionų dolerių vertės 
brangakmenų ir aūskarių. ši
tas vertybes naciai dabar siun
čia į Jungt. Valstijas ir kitur 
į užsienius lėktuvais. Už juos 
gauna užsieniuose kreditų ka
ro reikmenoms pirkti. Taigi 
talkininkai planuoja paskelbti 
blokadą susisiekimui lėktuvais 

įsu Vokietija.

[ACME-NAŲJĮENŲ Phot"!
Dorothy Waning, kuri sako, kad William Dudley 

Pelley daręs sąmokslą nuversti Amerikos valdžią ir įs
teigti fašistinę diktatūrą. :

Turkija ir Rumuni
ja veda karinius pa

sitarimus
LONDONAS, Anglija, bal. 

7. — Pereitą sa'vaitę įvyko 
Turkijos ir Rumunijos atstovui 
slapti pasitarimai? Juose daly? 
vayo Rumunijos ir Turkijos 
generalinių štabų atstovai ir 
Turkijos premjeras.

Francuzijos ir Brita
nijos atstovai pabai

gė konferenciją
LONDONAS, Anglija, bal. 

7. — Francuzijos blokados mi
nisteris Monnet ir Britanijos 
ekonominio karo ministeris 
Ronald Cross pabaigė pasita
rimus. Po konferencijos išleis
tas bendras pareiškimas sako, 
<ad abiejų šalių atstovai pil
nai sutinka su žygiais prieš 
Vokietiją ekonominiame kare.

3,000,000 vyrų Brita
nijos armijoj šią

vasarą
LONDONAS, Anglija, bal. 

7. — Dar 300,000 vyrų paimta 
Britanijos kariuomenėn. Prane
šama, birželio mėnesį š.m. Bri
tanijos armija jau turės 3,- 
000,000 vyrų. Iki 1940 metų 
pabaigos, tikimasi, britų armi
jos paaugs iki 5,000,000 vyrų.

Nutarė internuoti 
vokiečius jūreivius
BUENOS AIRES, Argentina, 

bal. 7. —Prie Montevideo, Lfru- 
guay, vokiečiai paskandino sa
vo šarvuotį Admiral Graf Spee. 
šarvuočio įgula atvyko į Ar
gentiną. Čia vokiečiai pasiža
dėjo pasilikti iki karo pabai
gos.

Bet jau keli jurininkai ’ ir 
jūreiviai pabėgo. Argentinos 
Vyriausybė pareikalavo, kad ki
ti duotų priesaiką, jogei jie 
nepabėgs. Vokiečiai atsisakė 
tokią priesaiką duoti, todėl Ar
gentinos vyriausybė nutarė juos 
internuoti Martin Garda salo
je.

VĖLESNI PRANE
ŠIMAI

— Mieste Racine, Wis., sek
madienį sudegė keturios krau
tuves. Gaisras kilo Main gat
vėje, bloke 400. žalos turtui 
padaryta apie $200,000.

— Britanijos oro ministeri
ja praneša, kad du britų lėk
tuvai nesugrįžo iš kautynių su 
nacių lėktuvais žiemjurio sri
ty. Vienas nacių lėktuvas su
naikintas, kitas, manoma, su
žalotas buvo. Kautynės įvyko 
sekmadienį.

— Socialistų konvencija Wa- 
shingtone nominavo Norman 
Thomasą kandidatu Į preziden
tus, p prof. Maynard C. Krue- 
gerį kandidatu į vice-preziden- 
tus.

— Gautas pranešimas, kad 
nacių submarinas torpedavo 
neįspėjęs Norvegijos laivą Na- 
vąrra. Visi jurininkai ir devy
ni jūreiviai žuvo. 14 jūreivių 
išgelbėta.

— Londonan suvažiavo. Bri
tanijos pasiuntiniai Balkanų 
šalims.

— Iš Dubrovniko, Jugoslavi
jos uosto, išplaukė Vokietijos 
laivas Ankara, gabenąs alumi- 
no rudą. Jis nori pasiekti Trie 
s te, Italijos dostą Adriatiko ju
roje. Pranešama, Britanijos 
kreiseris laukia vokiečių lai
vo.

Cenzo darbuotojų 
prietykiai

MILWAUKEE, Wis., bal. 7. 
— Jaunas cenzo darbuotojas 
sudraskė keleto dienų užrašus, 
padarytus surašinėjant gyven
tojus, ir metė darbą. Pareiš
kė: perdaug moterų tenka klau
sinėti.

ST. LOUIS, bal. 7. — Sena 
negrė moteris pareiškė cenzo 
darbuotojui, kad ji klausimus 
atsakys tik pačiam Dėdei Ša
mui. Apskrities menedžeris at
siuntė kitą surašynėtoją. Šis 
paaiškino negrei, kad Dėdė Ša
mas yra užimtas kitu skubiu 
darbu. Moteris tuomet atsake 
visus klausimus.

BUFFALO, N. Y., bal. 7. — 
Kai kurios moters ryšium cen
zo klausimu apie uždarbius da
vė slaptus atsakymus cenzo ap
skrities ofise. Jos nenori, kad 
jų vyrai žinotų, kiek jos už
dirba.

OLYMPIA, Wash., bal. 7. — 
šio miesto kalėjime cenzo dar
buotojas surašinėjo kalinius. 
Surašynėjimo metu pasikeitė 
kalėjimo sargyba. Cenzo dar
buotojas turėjo daug aiškinti 
ir įrodinėti, kad jis pats nėra 
kalinys. Pasikeitusi s hrgyba 
nenorėjo išleisti jį.

Gasas užteršė 
laukų orą

LYONS, Kas., bal. 7. — Ga- 
sas išsiveržė iš nekontroliuoja
mo šaltinio. Dviejų mylių ra
te užteršė orą. Keliuose su
stabdytas važiavimas, kad ke- 
liauųininkai neįvažiuotų į pa
vojingą vietą. Apylinkės gyven
tojams įsakyta nekurti ugnies, 
nežiebti degutkų.

Britanijai tenka ir 
vokietes kovoti

LONDONAS, Anglija, bal. 
7. — Britanijai tenka ii’ vo
kietes kovoti, ne tik vokiečius. 
Dalykas tok^. Kai kuriais at
vejais vokietes išteka už vyrų 
anglų, pagyvena su jais dieną- 
kitą ir dingsta, gavusios svar
bių informacijų. Kitos vyrų 
pavardėmis gauna pasportus ir 
taipgi dingsta.

Britanijos valdžia nužiūri to
kias moteris kaipo Vokietijos 
šnipus: Ateity 'valdžia jas in
ternuos. •
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Holandija padarė 
svarbią sutartį 

su Anglija
H A AG A, Holandija, bal. 7. 

— Britanija ir Holandija pa
dare svarbią’ sutartį. Pagal ją 
Holandija gaus kiek reikia im
portų iš užsienių, bet prižiū
rės, kad tie importai nebūtų 
eksportuojami į Vokietiją.

Indija pritaria Bri
tanijai, bet reikalau
ja nepriklausomybės

BOMBAY, Indija, bal. 7. — 
Mohandas K. Gandhi padėjė
jas ir vienas žymiausių Indi
jos Kongreso vadų, Satya Mur- 
thi, pareiškė: Indija kariaus 
petis petin sų Britanija prieš 
nacizmo ir bolševizmo pavojų, 
kaip bendrai, bet ne kaip Bri
tanijos kolonija; Indija reika
lauja nepriklausomybes.

Švedija susirupinusi
STOGKHOLM, Švedija, bal. 

7. — Sąjungininkai veržia blo
kadą Vokietijai ir daro spau
dimą į Švediją ir Norvegiją, 
reikalaudami jas sulaikyti pa
galbą naciams. Kitoje pusėje 
ne menkesnį spaudimą į Skan
dinavijos šalis daro Hitleris. 
Švedija ir Norvegija jaučiasi 
patekusios tarp kūjo ir prie
kalo. šitoki6j aplinkumoje prem
jeras Per Albin Hasson pareiš
kė pereitą šeštadienį, kad Šve
dija yra pasiryžusi laikytis 
neutraliai.

SOCIALISTAI KALTINA: ROOSEVEL- 
TAS VEDAS ŠALĮ Į KARĄ

IŠKELTA BYLA RYŠIUM SU KRATA 
PAS KOMUNISTUS

PHILADELPIIIA, Pa., bal. Howc ir Philadelphijos polici-
7. — Pereitą antradienį atsto-.jos leitenantui Albert Granit-

WASH1NGTON, D. C., bal. 
7. — Socialistų partija — Nor
man Thomaso vadovaujami so
cialistai — laiko konvenciją 
šiame mieste.

Pereitą šeštadienį konvencija 
priėmė raportą, kuris sako, 
kad prez. Roosevelto politika 
vedanti Ameriką į karą. Kon
vencijoj argumentuota, kad ša
lis jau esanti prie karo kran
to. Tik vienas mažas žingsnis 
beliekąs padaryti. Tą žingsnį 
padarys ne šalies gyventojai, 
Jis bus padarytas ekonominiais 
sumetimais.

Konvencija pasmerkė teiki
mą ekonomines pagalbos An
glijai ir Francuzijai. Pareiškė 
esanti priešinga ir teikimui pa
galbos Hitleriui.

Paduotas konvencijai ir ki
tas — mažumos — raportas. 
Mažumos atstovai aiškina, kad

vų rūmų ne-amerikoniškai vei
klai tyrinėti komiteto agentai 
ir Philadelphijos policija pada
rė kratą Philadelphijos komu
nistų patalpose. Agentai išga
beno visą troką dokumentų.

Komunistai pareikalavo, kad vvarantus davė. Jis taipgi pa- 
federalus teisėjas George A. aiškino norįs, kad byla pasiek- 
Welsh duotų warantą atstovų tų vyriausią šalies teismą ir 
rūmų komiteto agentams tas teismas padarytų sprendi- 
George F. Hurley ir Chester mą kaip galima greičiau.

Dar 90 komu n i s t ų Audra padarė daug 
pašaukta kongreso žalos Louisiana mie- 

komitetui liudyti steliui
WASHINGTON, D. C., bal 

7. — Atstovų rūmų ne-ameri
koniškai veiklai tyrinėti komi
teto pirmininkas Dies pareiš
kė, kad pasiųsta 90 pašaukimų 
komunistams ir fašistams at
vykti į Washingtoną. Jie čia 
turės liudyti komitetui.

Pašaukimai išsiuntinėti įvai
riems komunistams ir įvairiuo
se miestuose — nuo Browde- 
rio žemyn, išilgai linijos.

Be to, pašauktas komitetui 
liudyti William Dudley Pelley, 
Amerikos fašistų Silver Shirts 
vadas.

Lewis kalba apie or
ganizavimą Fordo 

darbininkų
DETROIT, Mich., bal. 7. — 

Čia lankėsi John Lewis, C.I.O. 
pirmininkas. Tarp ko kita jis 
pareiškė, kad artima ir svarbi 
užduotis yra suorganizuoti For
do įmonių darbininkus: Mano
ma, organizacinis vajus bus 
pradėtas netolimoj ateity.

Bullitt skrenda 
į Paryžius

NEW YORK, N. Y., bal. 7. 
— William C. Bullitt, Jungt. 
Valstijų ambasadorius Pary
žiui, pereitą šeštadienį išskri
do lėktuvu į Francuziją iš New 
Yorko. Jungt. Valstijose jis 
lankėsi pastaruosius du mėne
sius.

socialistai turi remti' ekonomi
nę pagalbą, kuri yra teikiama 
sąjungininkams, nes jie kovoja 
Hitlerio režimą. Jei Hitleris lai
mėtų karą, tai reikštų žudymą 
žydų visose šalyse, kurias na
ciai dominuos, tai reikštų su
draskymą darbininkų judėji
mo, tai reikštų visai Europai 
diktatūrą.

Mažumos' raportas taipgi rei
kalavo, kad Jungt. Valstijų val
džia paskelbtų drausmę karo 
reikmenoms gabenti į Rusiją, 
Japoniją ir Vokietiją. Bet ma
žumos raportą palaikė tik 25 
iš visų 250 konvencijos daly
vių.

Konvencija buvo prašoma nc- 
nominuoti kandidato į prezi
dentus. Laukti liepos mėnesio 
— gal tuomet John Levvis mė
gins organizuoti trečią parti
ją. Prašymas tapo atmestas.

zui areštuoti.
Komunistai sako, krata bu

vusi neteisėtai padaryta; ji pa
neigusi komunistams civilines 
teises.

Teisėjas Wclsh prašomus

NEW ORLEANS, La., bal. 7. 
— Louisiana Powcr & Light 
kompanijos vedėjas R. E. Rid- 
nour painformavo policiją pe
reitą šeštadienį, kad jis paga
vo radijo pranešimą iš mieste
lio Amite, 80 mylių atstumoje 
i šiaurės vakarus nuo New ()r- L •
leans. Radijo pranešimas kal
ba, kad miestelį užgavo audra 
ir kuone visą jį sugriovė. De
talių apie nelaimę iš karto ne
gauta.

NEW YORK, N. Y., bal. 7. 
— Kunigas Raymond J. Wade 
informuoja, kad suomiai turi 
naują žodį — “hooveri”. Žodis 
paimtas iš buvusio Jungt. Val
stijų prezidento Hooverio pa
vardės. Suomijoj naujo žodžio 
reikšmė, pasak Wade, esanti: 
netikėta dovana.

HONOLULU, bal. 7. — Di
džiulis Britanijos pasažierinis 
laivas, Mauretania, prieš kurį 
laiką apleidęs New Yorką, da
bar plaukia į Honkongą, Bri
tanijos laivų bazę Kinijoje.

Chicagai ir apieiinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; truputį šalčiau; 
apistipriai pietų vakarų vėjai; 
saulė teka 5:22 v. v., leidžiasi 
6:27 v. v.
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ŠLIUPTARNIAI
Istonnis romanas iš Amerikos lietuviu gyvenimo tais laikais, 
kada" labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“Šliuptarnių*’) 
ir katalikų ("kryžiokų”). •

Šitą tiesus ir kovos romaną skiriu dr. Jonui šliupui 
------------------------------ AL. MARGERIS ----- —-------------------

(Tęsinys)
Antanienės su vaikais kaklai 

išsitiesė, bet veidu muskulai at
sileido.

- Žinoma, — tęsė Rokas, — 
mokinosi pripuolamai, mokino
si laisvomis nuo savo darbo va
landomis, mokinosi, kada tik 
galėjo, geriau sakant, progos 
gavo. Ir išmoko mechaniko dal
bų. Dabar jau gali taisyti viso
kias mašinas, kurias paprastai 
vartoja šochtoje ir anglies Jauni
klyje. Tai labai didelės mašinos, 
nes jomis nuleidžia ir iškelia 
darbininkus iš gilių požemių, iš
kelia ir anglies tūkstančius to
nų. Paskui, kitomis mašinomis 
tų anglį kapoja, smulkina, at
renka ir apvalo nuo visokių 
smulkių uolienų, skalų, molio ir 
kitokių nereikalingų priemaišų. 
Čia, žinoma, ir daug mažų vai
kų dirba, — padeda mašinoms 
anglį atrinkti. Mašinas reikia 
gerai prižiūrėti, kai sugenda, 
pataisyti. Tik labai gerus, rim
tus mechanikus kompanija prie 
lokio darbo stato. Taigi, ir tam
stos vyras, žmogus labai doras, 
teisingas, rūpestingas, žiūrįs pa-

NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI 

(su Hickory medžio durnais) 
Galima valgyti žalius arba 
virtus. Labai tinka dėl už
kandos Tavernoms. Taipgi 
turime venzyto porčepso ir 
batsų. Musų pačiu išdirbi- 

mas.
J U S T I N ’ S 

Food Store 
5310 S. Hšlsted St.

Tei. Englevvood 9134 
Persikėlėm nuo 10804 So. 

Michigan Avenue)

vestu jam darbo labiau, nei sa
vo akies, kaip tik tokiai vietai 
Ir tinka. Ir todėl kompanija, 
kąi tik pamatė, kad jis tų darbų 
jau išmokęs ir gali dirbti net 
geriau Už šertuosius darbinin
kus, tuoj pristatė dirbti.

—Viešpatie! — sušuko Anta
nienė. — Nors kartų galėsiu ra
miai užmigti, pasilsėti be rūpes
čio, be baimės, kad mano bran
gus Antanas giliuose požemiuo
se nepražus!

—Ir mes, inatnyte, ir mes, — 
visi vaikučiai atsakė sykiu.

■—Tamstos Antanas vakar ry
tų labai džiaugėsi, kad jis tų 
darbų gavo ir kad jus visi atva
žiuojate, ir jis sakė, jog dau
giau į gilius požemius nebegrj- 
šiųs, ne...

—Dėkui dievui, dėkui jo ap
vaizdai, — džiaugėsi Antanienė. 
—Nors kartų bus rami mano 
širdis.

-—Ir musų, mamyte, — tarė 
vaikučiai.

Roko veidų pylė prakaitas, a- 
kis — ašaros. Šeimininke žiurė
jo į jį ir baiminosi, kad tik jis 
nesukluptų, kad melo vingius ir 
toliau taip sklandžiai suktų. O 
vargšė Antanienė iš visos šir
dies džiūgavo:

—Ačiū dievui, ačiū visiems 
šventiems. Tuoj mišias šventas 
užpirksiu, kad kunigėlis prie 
altoriaus padėkavotų aukščiau
siojo apveizdai už tokias dide
les jo malones. Man taip ramu 
ir linksma dabar. Mano Anta
nas daugiau nebekiš galvos į 
tuos baisius, — pasipurtė ji, —• 
urvus.

—Ir mums linksma, mamyte, 
— gyvu džiaugsmu šypsojosi

Naujietių-Acme Telephota
LONG BEACH, GAL. — Glėnn Russell, pasižymė

jęs bcisbolininkas, su savo jauna žmona.

Dovanokite, misele, 
taip padarėme. Bet 
tamstos ir vaikučių 
gerovės.
sakai, Rokeli, -— už- 
šeimininkė. — Viena

vaikai.
—Ir mes džiaugiamės, miselc, 

visi labai džiaugiamės, kad lam
stės mylimam vyrui, o šilų gra
žiu vaikučiu tėvui nebereikės

taip, — garvežys tik fu, fu, fu 
— vyyy, Važiuojame. — Ra
mino Rokas vaikus savotiška 
akrobatika.

Antanukas pradėjo šypsotis, 
o Pranelis su Elyte juokėsi pa- 
sikvatodaini.

—Bet jau vienuolikta valan
da! — sušuko šeimininkė, dirs-

darbą dirbantį aukštai palubėje. 
— Aš turiu bėgli pas graborių. 
Reikia Frenkiukui gražų grabą 
parinkti. Tu, Rokeli, nuvalyk 
stalą.

—Gerai, misele, aš ir lėkštes 
rupiausiu, — sutiko ir kartu pa-

Rokas. 
su vai- 
apsėdo

Jam padėjo Antanienė 
kais. O baigę, vėl visi

(Bus daugiau)

Tel, YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
. DENTISTAS

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

Tel, YARDS 0994
Antrad., Ketvirtad. Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

GRANE COAL COMPANV 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHQNTAS Mine Rim iš geriausių rpaipų, 
daug dulkių išimta Perkant $7-65

5 tonus ar daugiau ............................ ■
PETROLEUM CARBOP COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daujiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.
—... ............   i1 —i ..................  ■■■■III! I l.l. II. w

KLAUSYKIME 
šaltiniem Rytmetinių W|l I n LIETUVIŠKŲ- Ho I. r- RADI° f PROGRAMŲ

1480 KYLOCICLES 10:00 VALANDĄ RYTO
RAŠ't'INfi’

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

mių urvuose, kur žmogaus svei
kata ir gyvybė —• kaip ant plau
ko kabo... — kalbėjo Rokas, 
baisiai sunkiai tesulaikydamas 
ašaras.

—Tai aš dabar, dėde, galėsiu 
dirbti drauge su tėveliu, — rie
tė krutinę ir miklino savo ran
kutes Antanukas.

—Taip, Antanuk, taip. Dau<į 
mažesni ir menkesni berniukai 
dirba anglies laužikliuose.

—Ir aš, — nenusileido mažiu
lis Pranukas.

—Tai žinoma, Pranuk, žino 
ma, kaip gi tu įepa^ėsf savti 
tėveliui, toks gcra‘š(1 Jjėriiiukas 
būdamas,—pritarė Rokas, šluo
stydamas didelius^ savo tisus, 
nes jo ašaros, nebeleidžiamos 
tekėti per skruostus, tekėjo — 
per jo nosį...

—Dieve mano! — visai pra
linksmėjusi tarė Antanienė, -- 
aš taip džiaugiuosi, kad mano 
Antanui nebereikės daugiau lįs? 
ti po žeme. Nežinau, ką aš bu
čiau dariusi. Iš rūpesčio bučiau 
iš galvos išėjusi. Pamislykile, 
kiekvieną dienelę laukti ir 
lyti, kad, mažu, pareis, o 
žu ir ne...

pare.s.

mis-
inu-

Du-

kad pareis, nors, žinoma, ir nė 
visada, nes kartkartėmis turės 
išvažiuoti kitur dirbti. Naujas 
jo darbas, mat, Jiėra tik vielos 
darbas, bet plačių apylinkių.

ką darysi. Čia, matote, naujas, 
mums svetimas kraštas, lai rei
kia — reikia klausyti. Darbda
viui priešintis, žinote, labai ne
patogu, gal būt, ir ne išmintin
ga, 
nors 
būti 
žinote — darbo žmogaus gyve
nimas. Bet — bet jis sakė, kad 
tuoj grįšiąs ir -- su jumis — 
su savo vaikučiai^ atsidžiaugti

Tai Antanas ir išvažiavo, 
ir labai norėdamas namie 
ir jus visus pasitikti. Bet

negalėsiąs... čia taip šilta. Pra
šau, misele, atidarykite duris, 
langus, — šluostėsi Rokas pra
kaitą nuo savo kaktos, veido.

—Tai kodėl mums vakar nie
ko apie tai nesakėte? — klausė 
Antanienė, staiga persimainiusi.

—Manėme, misele, manėme 
sakyti. Norėjome, labai norėjo
me sakyti, bet apsigalvojome— 
bet, sakome, bus visi iš ilgos ke
liones išvargę, neaugę, susijau
dinę, tdi kam čia, sakome, daug 
šnekėti, aiškinti, kada ramybė 
ir poilsis yra pirmoj,vieloj. Sa
kome, pasakysime kitą dieną, 
kai bus visi gerai išsimiegoję, 
pasilsėję, 
kad mes 
mes dėl 
sveikatos,

-—Tiesą 
gyrė jį
diena ar šen, ar ten — ne svar 
bu. Bet ponios Antanienės ir 
vaikučių sveikata, gerovė...

--Bet vis tiek — vis tiek, — 
maišėsi Antanienė. — O, gerai, 
kad ir nesakėte. Gerai. By tik 
Antanas gavo darbo viršuj, by 
tik ne po žeme.

—Tai kur dabar musų tėvelis 
yra? — klausė Antanukas.

—Kada tėvelis pareis? — ne
atsiliko Elytė.

—Aš noriu tėvelio, — grau
denosi Pranukas.

—Na, na, vaikučiai, štai sal
dainių. Imkite, valgykite, kiek 
lik jų širdis trokšta. O pas
kui, jei tėvelis greitai nepareis, 
lai mes visi važiuosime pas jį. 
Visi. Matysite. A, važiuosime 
dideliu, greitu traukiniu. A, gar
vežys lik fu, fu, fu — vyyy, ir 
važiuojame, šitaip, Pranuk, ši

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

AKIU SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: £ARDS 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 sutarti.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., N’o. 2529 |
| 1739 So. Halsted St, Chieftgd, m. |

| Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No............... |

I Vardas ir pavardė.,........... - ~.  ..................... ... .............. ......;— |

1 Adresas................... ...............................................-......-.............................. ..... |

sykloje tokio darbininko reikia; 
kartais kįtoje, o kartais net ir

da, žinoma, namo tą patį vaka
rą neparvažiuos, net ir keletą 
vakarų neparvažiuos. Bet kom- 
panijos bosai sake, kad dau
giausia galėsiąs dirbti čia, lik 
i ei karčiais, girdi, turėsiąs išva
žiuoti-toliau.

— Kad ir dieną kitą nesugrįš) 
liy lik žinosiu, kad ant žemės, 
ne po žeme, — terikhioši Anta
nienė. ; ‘

—O kur, Rokeli, vakar Anta
ną kompartija išsiuntė? la
bai rimtai, tarsi niėkur nieko, 
paklausė št'imininkė.

—J — į Frciikviilę, misele, į 
r'renkvillę. Bet sakė — sakė, 
kad tik kelioms dienoms. Pats 

sakė, kad tuoj sugrį 
jaudinosi Rokas, nors 
stengdamasis būti šal-

Antano čia nėra?! —

Antanas 
siąs, — 
ir labai 
tu.

—Tai
išplėtė tikis Anlanidnė.

—Tai — tai, kaip sakėme, 
misele — poniutėj lamstosl An 
tahaš vakar naują darbą gavo, 
lai ttioj kompanija ir išsiuntė 
kitur dirbti. Taiį) — ot taip, ma
tote, pasitaikė — lyg ir tyčia 
jūsų atvažiavimo dienoje. Bet

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarų. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. V1RGJLN1A Ž42J

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometricaily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj .pagal
Daugelyj atsitikimų 
i

pirma.
4712 South Ashland Av

Phone YARDS 1373.

nuo

LAIDOTUVIŲ direktorius

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

1 .'Mmbulance ■ ‘
■ DIENA IR NAKTĮ

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

. Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Klausykite musų radlo programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
metiais, 10:00 vai. ryto iš W, H. I. P. stoties (1480 K.) 

su POVILU ŠALTIMIERU.

Kreivos akys

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

ryto iki 8 v. 
sutartį.

____, _ akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Tei. Office Wentworth 6330 
Rez. įlydė Park 3395

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

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

8

LIETUVIAI

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai
iihiiiiiliiiiiiiitiHUiiiiut'HiiHii

NARIAI
Chicago,s, 
Cicero 
Lietuvių
Direktorių 
Asociacijos

nutuk iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii

Ąmbulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį

ItiiiiaiiiiiliiiiilliiiiiBiiiliiiliaiii

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

lllillliliiiiilllilililiilllilllllllllt

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
y Ofiso Tei. 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. MICHIGAN 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 St., netoli Morgan St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

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

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

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West22nd Street
Valanaos: 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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139 
Yards 1138

LACHAWICZ IR SUNŲS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Lašt 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V. PETKUS
4704 So. WeStern Avenue Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
33Q7 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. VVestern Avė. Phdne Grovehill 0142
1410 Soi|tlr4^lh Court, Cicero Phone Cicero 2109

' J. LIULEVICIUS
4848 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro
8939 SOUTH CLAREMONT 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. Teiephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 0-° vak.

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

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborą St 
Kamb. 143i-143LTel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted 81 
Valandos vakarais nuo 6 iki 6:30 

Telefonas YARDS 6818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunsurick 6597

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1$24
Namų Tai.—Hyde Park 3395
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Pittsburghietiškos 
Pastabos

šundaktariškomis Priemo
nėmis Bando Laimėti 
SLA. Rinkimus.

Turbūt visai netenka stebėtis, 
kad daug SLA narių ir kuopų 
gavę iš pono Bačiuno “SLA Ge
rovės Komiteto” lapelių, kur 
pranašauja organizacijai mirtį, 
labai pasipiktino.

“KARAS EINA 29 MY
LIAS SU 1 GALONU 

GASO”
Sako p. Titus

Neseniai išrastas nuostabus auto 
I»aso taupymo prietaisas, kurs pats 
ir kontroliuoja. Pats gali prisitaisy
ti prie bet kokio automobilio. Siū
lome nepaprastą pinigo pasidarymo 
pasiūlą—juos pardavinėti kaime ir 
mieste. Pavyzdžius siunčiame mė
ginti. Stransky Co. D-52, Pukvvana, 
S. Dak. Praneškite vardą ir karo 
išdirbystę šiandien — 1c atvirutė 
v iską padarys.

ikiniai visokių madų, pritaikyti 
ikims su pilna garantija už 
■2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 

isokiųv nesmagumų.
Sulaužyti akiniai sutaisomi už 

nužeminta kainą, kaip, nauji 
tempeliai 50c, sulaužyti stiklai 
$1.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 
randasi didžiulėje Jos. F. Budri- 
ko krautuvėje kožna diena ir 
nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409-11 S. .HALSTED ST.
Tel. Yards 2151

Tai tikrai šlykšti ir SLA Is
torijoj negirdėta agitacija, kur 
jau griebiamasi šundaktariškų 
priemonių, kad įsiskverbus į 
organizacijos vadovybę. Nepai
soma jokio padorumo nei or
ganizacijos gerovės, skelbiant, 
kad “SLA mirs” jei tik nariai 
nebalsuos už Laukaitį, Bačiūnų 
ir kitus to šleito kandidatus.

Visokie šarlatanai ir šundak
tariai irgi tokias pat priemones 
vartoja kaip ir Bačiuno “SLA 
Gerovės Komitetas”. Pirmiau
siai savo pacientus bando iš
gąsdinti ir sveikiems žmonėms 
įkalbėti ligų ir tada iš jų nau
dotis.

Kaip šundaktariams nerupi 
ligonių sveikata, bet kišenius, 
taip ir Bačiuno “Gerovės Komi
teto” šleito kandidatams nerupi 
SLA gerovė, bet lik jų ypatiš- 
ki interesai, kad pasigriebus or
ganizacijos vadovybę, visai ne
paisant priemonių.

Ištikrųjų, jei tiems ponams 
rūpėtų SLA gerovė, tai jie tik
rai nedrįstų gąsdinti narių or
ganizacijos mirtimi, bet rastų 
gražesnių rimtesnių priemonių 
siekti siekiamo tikslo.

To “Geroves Komiteto” žmo
nės bent liek turėtų žinoti, kad 
tokia agitacija nežada nieko ge
ro organizacijai, kad kuopų or
ganizatoriams bus negalima 
gauti naujų narių.

Gal būt, kad ponas Bačiunas 
ir kiti jo šleito kolegos ir ne
paiso kas nutiks su organizaci
ja, jeigu tik jie savo tikslą at
sieks. Tačia\ SLA tai nėra Ba
čiunas, Lau1 ailis ar kitas koks 
didelis ponas, nors gal jie ir 
jaučiasi, kad yra didesni už pa
čią organizaciją. Bet kur ir ką 
jie yra dirbę organizacijos ug- 
dinimui? Kur jų praeities ir da
barties darbai? Nesimato.

SLA gerovei šimtai nuošir-

PAULINA
RUSSIAN-TURKISH BATHS 

ATLANKYKI! SVEIKATOS PIRTĮ
Pirtis naujai pertaisyta su akmenų krosnim, čia gausite Elektros 
Trytmentus. Ultra Violet Sunshine ir Infra Red Light Radiations.

A. F. CZESNA, Savininkas
1657 W. 45th St. kamp. So. Paulina Street
Moterims Seredomis — Phone BOULEVARD 4552

r---------------------------------------------------

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio
IR LIETUVOS.

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

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
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Gari P. Zeidler, 32 metų, pusryčiauja su tėvais. Jis savo gražiu baritonu be
dainuodamas sužavėjo milwaukiečius ir liko išrinktas miesto majoru.

džių kuopų veikėjų yra pašven
tę visą savo gyvenimą, daugiau
sia be jokio atlyginimo, jau ne
kalbant apie tuos narius, ku
riems Susivienijimas yra viskas, 
nes jie tenai yra apsidraudę nuo 
mirties ir ligos. Tie darbštieji 
SLA nariai ugdė organizaciją 
virš per 50 metų, jie rankų nė
ra dar nuleidę ir dabar jie mo
kės organizaciją apginti nuo 
visokių šundaktarių ir tuos 
mirties pranašus pasiųs šunims 
šėko pinuti.

O tai yra kuopų darbuotojų 
pareiga pasidarbuoti, kad tas 
“SLA mirties pranašų” šleitas 
negautų nė vieno balso, ir ati
duoti balsus už tuos kandidatus, 
kurių nuveikti darbai už juos 
kalba ir stato organizacijos ge
rovę virš savo ypatiškų ambi
cijų. O tie žmonės yra: Bago- 
čius, Mažukna, Pilka, Gugis, 
Mikužiulė, Dargis ir Stanislo
vai tis. —Senas Pittsburghietis

Bendra North Sidės 
“Lietuvių Diena”
Liepos 21, Lietuvių Ukyj.

North Sidės lietuviai bendrai 
rengia kas metai vieną vasarinį 
išvažiavimą — pikniką, kuris 
yra vadinamas North Sidės 
“Lietuvių diena”, šiais melais 
bus jau 9-tas parengimas. Pra
eityj piknikai buvo rengiami di
desnių vielinių draugijų, kaip 
tai: ‘ Lietuvos Sūnų d-ja; SLA. 
kuopa; S.L.R.K.A. kuopa ir A. 
P.L.A. 1-ma kp. Parengimai vi
sados būdavo pasekmingi visais 
atžvilgiais.

Šių metų diena įvyks liepos 
21-mą, Lietuvių Ūkyje (“Coun- 
try Club”). Tai bus tikrai visų 
North Sidės lietuvių diena, nes 
šiais metais ją rengia visos lie
tuvių draugijos nežiūrint kiek 
didelės, ar mažos, kiek kairios 
ar dešinios. Prie tų visų draugi
jų yra prisidėjus ir Į Dangų 
Žengimo parapija. Valdyba su
sideda iš visų srovių, kaip tai: 
kun. J. Misius, S. Karsokienės, 
J. K. Mažuknos, J. Rinko, D. 
Liekavičiaus, S. Aglinskienės ir 
A. Janulevičiaus.

Toksai lietuvių susitarimas 
vienoj kolonijoj yra labai ge
ras ir kartais galima daug nau
dingo atlikti visuomenei. North 
Sidės lietuviai tokiu pat bendru 
susitarimu minėjo Lietuvos Ne
priklausomybės dieną; Buvo la
bai geros pasekmės ir Vilniaus 
krašto suvargusiems žmonėms 
buvo suteikta gera pagalba.

Šio vasarinio išvažiavimo vi
sas pelnas bus paskirtas lietu
vių labdaringam darbui. Butų 
gerai, kad visados North Sidės 
lietuvių tarpe pasiliktų vienin
gumas ir susitarimas. K.

N aI. JIzJN Ų-AC31.E Tc'lop.

BREEDS, ILL. —■ Helen 
Louise Chenoweth, 3 metų 
amžiaus, dvi dienas buvo 
prapuolusi ir liko surasta 
kaimyno farmoje^

Clevelandas Stropiai 
Ruošiasi Gerai Pasi
rodyti Pittsburghe

Atvyks Balandžio 21.
Balandžio 21 dieną Pittsbur- 

gho lietuviams bus nepaprasta 
diena, nes Pittsburgho lietuviai 
ruošiasi iš anksto tinkamai su
tikti Clevelando lietuvių artis
tus Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėje, 142 Orr S t., 8:00 va- \ 
landą vakare.

Tenka patirti, kad Clevclan- 
das irgi stropiai ruošiasi prie 
pasirodymo Pittsburghe.

Štai ką praneša Clevelando 
lietuvių nenuilstantis veikėjas, 
gerb. J. Jarus, SLA vice prezii 
deniui J. K. Mažuknai:

“Malonus Drauge:
“Tiktai trumpai pranešu, kad 

dainininkai jau rengiasi ir prak
tikuoja koncertui, kuris įvyks 
pas jus balandžio 21 d. Praneš-, 
kit kaip viskas pas jus eina su 
tuo parengimu.

Mes žiūrėsime, kad iš cleve- 
landiečių pusės viskas butų ge
rai ir tvarkoje.”

Reikia užtikrinti gerbiamą p. 
Jarą, kad ir pittsburghiečiai de
da visas pastangas, kad ir iš 
musų pusės butų viskas gerai ir 
tvarkoje.

Pittsburgho publika jau iš 
anksto ruošiasi prie balandžio 
21 d. koncerto ir esame įsitiki
nę, kad šiais metais gražus pa
vasario oras nesutrugdys musų 
ir jūsų gražių pastangų gražiai 
susitikti ir pasilinksminti.

—S. Bakanas

Garsinkitės.“N-nose”

SLA. 104 Kuopos 
Rinkimų Pasekmės
Tautininkų šleitas Laimėjo Ir 

Savus Delegatus Išrinko.
S. S. P1TTSBURGH, Pa. — 

Balandžio 3 d. Lietuvių Piliečių 
svetainėje įvyko SLA 101 kp. 
susirinkimas kur buvo renkama 
P.ldomoji Taryba ir renkami 
delegatai į SLA Seimą.

Kaip jau yra žinoma, šioje 
kuopoje gana drūčiai veikia 
.antininkai ir sandariečiai, lai ir 
rinkimus jų žmonės laimėjo, 
tiek į Pildomąją Tarybą, tiek į 
Seimą. Reikia pasakyti, kad ir 
praeity šioje kuopoje daugiau* 
ia “tautiškai” balsuodavo.

Rinkimų pasekmės buvo se
kamos:

Į Prezidentus: Bagočius 3; 
laukaitis 35; Miliauskas 1.

Į Vice-prezidentus: Mažukna 
22; Kerševičius 17.

Į Sekretorius: Vinikas 36; 
Pilka 2; Michelsonas 1.

Į Iždininkus: Gugis 2; Ba- 
chunas 25; Žebris 12.

Į Iždo Globėjus: Mockus 25; 
Mikužiutė 4; Dargis 20; Bra
zauskas 24; Januškevičius 1; 
Urbonas 4.

Į Daktarus Kvotėjus: Stanis- 
lovaitis 4; Biežis 32; Graičiu- 
nas 3.

Delegatais išrinkti: Floras 
Rodžeris ir Albina Brazauskie
nė, abu lu tautininkų žmonės.

—Narys

Stirnų Vakarienė 
Liet Kambario 
Naudai Pavyko

“Ladįes Auxiliary” Vakaras.
S. S. P1TTSBURGH, Pa. — 

Balandžio 3 d. Lietuvių Pilie
čių Draugijos Moterų Pagalbi
nė Organizacija (Ladies Auxi- 
liary) savoje svetainėje buvo 
surengus stirnų vakarienę Lie
tuvių Kambario Pittsburgho U- 
niversitete naudai. Stirną šiai 
vakarienei praeitą gruodžio mė
nesį buvo pagavęs Penn. miš
kuose pats Lietuvių Kambario 
Komiteto pirmininkas, p. Petras 
Pivaronas, o darbščiosios mote
rys mėsą tinkamai priruošė.

Nors diena buvo pasitaikiusi 
labai prasta ir lietus lijo be jo
kio pasigailėjimo, bet publikos 
prisirinko gana daug ir gražios, 
ir visi buvo patenkinti vakarie
ne.

Kaip išrodo, tai ir pelno gra
žaus liks Lietuvių Kambariui. 
Pittsburgho draugijos deda pa
stangas, kad sėkmingai užbai
gus Kambario įrengimo darbą.

—Koresp.

Carnegie Naujienos
Ruošiasi Prie SLA. 3 
Apskričio Suvažiavimo 
Vakarienes.

SLA 128 kp., ir 323 kp., abi
dvi bendrai rupesl’ngai ruošiasi 
prie SLA 3 Apskričio suvažiavi
mo, kuris bus laikomas balan
džio 28 d. Lietuvių svetainėje, 
313 Centre St. Kai suvažiavi
mas pasibaigs, kad tinkamai ir 
'erai pavaišinus suvažiavusius 
delegatus ir svečius, los kuopos 
rengia šaunią vakarienę.

Jau yra žinoma ne nuo šian- 
dien, kad Carnegie darbščiosios 
moterys moka suvažiavusius 
svečius ir delegatus tinkamai 
pavaišinti.

Darbai Ne Kaip Eina.
Dabartiniu laiku kažin ko

dėl pas mus darbai geležinėse 
ir vėl pradėjo prasčiau eiti. 
Daug darbininkų jau per kiek 
laiko visai nedirba ir gauna po 
šiek tiek iš valdžios bedarbiu 
apdraudos fondo. O kurie dir
ba, tai dauguma tik pusę laiko 
tegauna dirbti.

Sakoma, kad darbų pablogo 
jįmo priežastis esanti naujų 
mašinų sudėjimas Į dirbtuves. 
Prie naujų mašinų daug ma
žiau darbininkų tereikia tą pa 
tį darbą atlikti. —X.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas -. . . . . . . . . . . . . . . . $4,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $325,000.00
Dabar Mokame 3^/z% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt. 
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Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas.”
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $5.00. Chicagoje ir Europoje — $8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS" 
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Lietuvos Kariuome
nės Įžengimas Vil
niun Paveiksluose

Broliai Motuzai Rodys Balan
džio 14 d. LMD Svetainėje, 

142 Orr Street.
Reiškia ir Pittsburgho lietu

viai turės progos nors paveiks
luose pamatyti istorišką Lietu
vos kariuomenes įžengimą į 
Vilnių, balandžio 1^1 d. LMD 
svetainėje.

Broliai Motuzai parodys kru
tumuose paveiksluose ne tik 
Vilniaus atgavimą, bet ir dau
gelį kitokių įdomių dalykų iš 
Lietuvos gyvenimo, ir New Yor- 
ko Lietuvių dienos žymiausius 
įvykius. —K. L.
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Nominacijos
Rytoj balsuotojai Illinois valstijoje nominuos kan

didatus j įvairias valdines vietas. Smulkioms partijoms 
nominacijos neturi svarbos, kadangi jose viešų varžyti
nių tarpe kandidatų paprastai nebūna. ‘Jeigu dvi srovės 
tokioje partijoje viena su antra nesusitaiko, tai viena 
jų atskyla ir susiorganizuoja atskirai. Bet nominacijos 
daug reiškia stambioms partijoms, kurios yra valdžioje 
arba tikisi į jų įeiti.

Abi didžiosios partijos Amerikoje, demokratų ir re- 
publikonų, susideda iš labai įvairaus elemento. Kiekvie
noje jų todėl yra labai didelių nuomonių skirtumų, pra
dedant gana kairiais liberalais ir baigiant atžagarei
viais. Tarp tų srovių visą laiką eina aštri kova. Bet tos 
kovos centre šiandien stovi socialines įstatymdavybės 
problema, populiariai vadinama “Naująja Dalyba”. Vie
ni stoja už tai, kad bedarbių šelpimas butų tęsiamas, 
darbininkų teisės pramonėje butų apsaugotos, socialinė 
apdrauda butų plečiama; o kiti tam priešinasi.

Aplamai reikia pasakyti, kad socialinės įstatymda
vybės srityje demokratų partija yra pažangesnė, negu 
republikonai. Republikonai čia neturi jokio konstrukty
vaus programo. Jie tiktai peikia Naująją Dalybą, bet 
patys nieko teigiamo jos vietoje nepasiūlo. Todėl reikia 
manyti, kad dauguma žmonių, kurie gyvena save darbu, 
o ne kitų žmonių išnaudojimu, da ir šiandien pritaria 
demokratams. Tai ypatingai galima pasakyti apie did
miesčių tokių, kaip Chicaga, gyventojus.

Bet ir tarpe demokratų yra atkaklių pažangos prie
šų. Rytojaus balsavimuose jie stengsis laipinti kaip ga
lint daugiau kandidatų vietų. Kad balsuotojų masės ga
lėtų geriau susivokti, pažangieji demokratai viešai pa
sisako už Roosevelto politikos rėmimą. Gal būt, kai ku
rie šituo vardu tiktai prisidengia, bet daugumoje Roose- 
velto šalininkai visgi yra verti didesnio pasitikėjimo, ne
gu tie, kurie eina prieš jį.

Todėl mes manome, kad lietuviai piliečiai, kurie 
balsuoja už demokratus, nepadarys klaidos, atiduoda
mi savo balsus už prezidento Roosevelto šalininkus. Tin
kamesnio lyderio Amerika šiuo laiku neturi. Jo vadovy
bėje kraštas padarė didelį progresą tuose klausimuose, 
kurie liečia ypač darbo žmones.

vyną” ir niekinti Pild. Tarybą. 1 
Sako:

“Kodėl SLA. organo re
dakcija paleido sensacijas. 
prieš S. L. A. viršininkus tik ( 
dabar, o ne pirmiaus kada? 
Todėl, kad pirmiau redakcija 
su viršininkais visą laiką bu
vo harmonijoje ir sutartinė
je, kada rengtasi SLA. cent
rą kraustyti į Pittsburghą. 
Bet tą sutartinę sugadino 
trys valstijos (Penn., Mass. 
ir N. Y.), kurios uždraudė 
centro kėlimui (? — “N.” 
Red.) į Pittsburghą riaudoii 
Jaunuolių Fondo pinigus. Ta
da parsiėjo ir centro kraus
tymą atidėti neribotam lai
kui.

“Dėl šito nepasisekimo ir 
atsirado nesutikimai tarp re
daktoriaus ir Pild. Tarybos, 
o kad tame redaktorius pasi
rodė kalčiausiu, tai jis gelbė
damas savo kudašių ir pra
dėjo naudoti organą Pild. 
Tarybai pagąsdinti.”
Čia yra sumaišyti dalykai, 

kurie nieko bendro vieni su ki
tais neturi.

Kiek yra žinoma, tai Pild. 
Taryba niekuomet neketino 
vartoti Jaunuolių fondo centro 
kraustymui. Pats klausimas 
centro kėlimo iš Wilkes-Barre’s 
į Pittsburghą yra visai skirtin
gas dalykas nuo raštinės k raus- 
i,ymo iš New Yorko į Pittsbur
ghą. Tiesa, Jurgelionis savo ra
šymais apie “SLA. flophouse” 
uos klausimus supainiojo 
jam tatai, deja, nuolatos pasi
taiko), bet visgi juos reikia 
skirti. Pildomoji Taryba prave
dė balsavimą Pennsylvanijos 
tuopose ne apie raštinės ir 
spaustuvės kraustymą, o apie 
oficialios SLA. buveinės pakei
timą. Ta buveinė dabar yra 
Wilkes-Barre’je, ir iš tenai 
“kraustyti” nėra kas, tik SLA. 
iškaba. Taigi yra absurdas šne
kėli, kad tam tikslui reikią ko-

ir pasiūlė jį priimti: 
kaip reikia SLA. 

Storokas

EUROPOS SUTEMOS
Vadizmo įsigalėjimas Europoje. — žmonės muštrinami 

vienodai protauti, vado valiai pasiduoti. — Avių ban
da. — žmonių kolektyvas. — Viskas tvarkoma iš vir-

- Staigmenos diktatorių valdomuose kraštuo- 
Kraštutinybč sueina. — Diktatorių politikoje

nėra jokio nuoseklumo.
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Ką žmonės 
mano

šaus.
se. - APIE VIENYBĘ

GRIOVIKU PASTANGOS
Pereitą antradienį New Yor- 

ko valstijoje buvo Am. Darbo 
Partijos Valstijos Komiteto rin
kimai. Bolševikuojančioji srovė 
buvo suorganizavusi Ne\v Yoi- 
ke savo branduolius ir vedė 
smarkiausią kampaniją su tiks
lu pagrobti į savo rankas par
tijos kontrolę, šitą jų kampani
ją finansavo komunistai.

Balsavimų rezultatai rodo, 
kad Am. Darbo Partijos Valsti
jos Komitete turės daugumą de
mokratinio nusistatymo šalinin
kai. Bet New Yorko mieste pra
ėjo į Komitetą žymus skaičius 
komu-nacių pritarėjų. Todėl 
sunku įsivaizduoti, kaip parti
jos organizacija galės sėkmin
gai veikti.

Vidujinė kova Am. Darbo 
Partijoje gali privesti ją prie 
sugriuvimo.

tų Ameriką. Spaudoje apie jį 
■buvo visokių gandų.

Vienas Austrijos tremtinis, 
WiIIį Schlamm, įspėjo Ameri
kos publiką, kad, tas Vokietijos 
.kapitalistas greičiau gali būti 
slaptas Hitlerio agentas, negu 
jo priešas. Tokią pat nuomonę 
šiomis« drenomis išreiškė ir ži
nomas žinių komentatorius, 
•New Yorke, Walter WmehelL 
Jisai sako:

FRITZ THYSSEN ESĄS 
HITLERIO AGENTAS
Stambus Vokietijos pramo

nininkas, Fritz Thyssen, kuris 
gausiai šelpė nacių judėjimą ir 
padėjo Hitleriui įeiti į valdžią, 
— pereitą vasarą pabėgo į už
sienį ir apsigyveno šveicarijo-

pietinę Prancūziją, ne tai į Pic-

ikai dėl Jaunuolių fondo, tai 
čia vėl visai atskiras dalykas. 
Jurgelionio sumanymas buvo 
‘budo atsargos perviršį perkel-

gų skautams ir kitokiems jo; 
sugalvotiems tikslams. “Tėvy
nės” redaktorius, jausdamasis 
dideliu įstatymų žinovu (jisai, 
mat, visuose dalykuose jaučiasi 
esąs ekspertas), pasisiūlė tą 
planą pravesti. Bet Pennsylva- 
nijos Apdraudos departamentas 
tam pasipriešino, čia buvo Jur
gelionio nepasisekimas;, bet tai 
neturi jokio ryšio nei su klau
simu apie oficialią SLA. buvei
nę, nei su raštinės kraustymu.

žodžiu, tas “Dirvos” aiškin
tojas sumaišė žirnius su kopūs
tais.

Jurgelionio “sensacijos 
visai kitą pagrindą.

turi

NITO “FLOPHAUZeS” 
IKI “SĄŠLAVYNO”

faktais”

“Fritz Thyssen, pramoni
ninkas, kuris rėmė Hitlerį ir 
padėjo jam* įgyti valdžią, nė
ra nutraukęs ryšius su juo, 
kaip jisai kad skelbiasi.

“Apsukrus jo spaudos 
agentai čia ir užsienyje yra 
žinomi Valstybės Departa
mentui, ir manoma, kad ji
sai gauna neįkainuojamų in
formacijų, vaidindamas savo 
‘role’. ”
Vokietijoje buvo paskelbta, 

kad' valdžia sukonfiskavusi jo 
lobius. Bet, gal būt, ir tai yra 
tiktai akių monymas žmonėms.

ŽIRNIAI SU KOPŪSTAIS

Clevcbando “Dirvoje” vienas 
neva brooklynietis aiškina, ko
dėl Kl. Jurgelionis staiga pra
dėjo rašyti “Tėvynėje” triukš
mingus straipsnius apie “sąšla-

Kad “Tėvynės” redaktorius 
ėmė staiga šaukti apie “sąšla
vyną” SLA. investmentuose, 
tam yra kelios priežastys. Vie
na ta, kad jisai neturi kantry
bės nei pats nuodugniai klau
simą išstudijuoti, nei išklausy
ti kitų nuomonę. Panašiai, kaip 
dabar, rašydamas apie SLA. fi
nansus, jisai karščiavosi, kuo
met buvo svarstomas centro 
kėlime reikalas. Visi SLA na
riai tuomet prisiskaitė jo ilgų 
ir karštų išvadžiojimų, apie 
“flophauzę?’, apie “žiurkinyčią”, 

■“Wallstryeio dvasią”, “kapita
lizmo Babiloniją” ir t. t. Atro
dė, kad- vienintelis išsigelbėji
mas Susivienymui tai — savo 
namą New Yorke padegti ir 
kuegreičiausiai bėgli į tyrlau
kius, kur nėra nei žiurkių, nei 
flophauzių, nei kapitalistų!

Tas karštis Jurgelioniui už 
kiek laiko praėjo. Tuomet ji
sai sumanė padaryti sensaciją, 
paskelbdamas Kontrolės Komi
sijos raportą apie buv. Vieny
bės namo taisymą. Kontrolės 
Komisija nebuvo davusi jam*

įgaliojimą tą dokumentą spaus
dinti (nes tai visai ne jo žinioje 
esąs reikalas), tai jisai “Tėvy
nėje” paliko tuščią vietą redak
ciniame puslapyje ir paskelbė, 
kad tai “cenzūros pėdsakai”!

Vėliaus jisai metėsi į kitą sri
tį sensacijų iekoti -— ir iškėlė 
Pild. Taryboje kokį tai skan
dalą dėl “Vienybės”, popieros. 
To rezultate, buvo atimtas “Tė
vynės” spausdinimas iš “Vieny
bės” spaustuvės!

Po to atėjo SLA. investmeu-. 
tų klausimas. Tai senas daly
kas, kurį Pildomoji Taryba at
sidėjusi gvildena per metų me
tus, ir Jurgelionis apie tai se
niai žinojo. Bet dabar jisai 
“staiga” gavo inspiraciją “išriš
ti klausimą” vienu užsimojimu. 
Jisai atnešė savo “planą”, kaip 
Šviežiai iškeptą blyną, į Pildo
mos Tarybos posėdį (pereitą 
rudenį)
”Še, broliai, 
finansus tvarkyti! 
sąsiuvinys mašinėle išmargin
tos popieros, su 
skaitlinėmis ir išvadžiojimais.
Pildomoji Taryba tą blyną pa
ragavo k grąžino šefui. Sako: 
“Negeras!” Iš to prasidėjo ba
talija.

Kuomet Pild. Taryba, pana- 
grinėjusi Jurgelionio “planą”, 
surado, kad jisai neapgalvotas 
ir nepraktiškas, tai autorius su
pyko ir ėmė Pild. Tarybą vie
šai atakuoti, ir pikčiausiai tuos 
jos narius,, kurie “drįso” jo pa
siūlymus kritikuoti. O kadangi 
Pild. Taryba, norėdama jį nu
raminti ir įtikinti, pasikvietė 
Standard Statistics atstovą, kad 
šis tuos klausimus plačiau nu
šviestų, kaipo ekspertas finan
sų dalykuose, tai Jurgelionis vi
sai įtūžo, šrai dėlko “Tėvynės” 
redaktorius išplūdo tą finansi
nių patarėjų firmą “tipste- 
riais”, — kas, žinoma, yra ir 
negražu, ir neteisinga.

Pild. Taryba bandė tuos pik
tus užsipuldinėjimus ir plūdi
mus sustabdyti, nes juk tai da
lo gėdą visai organizacijai. 
Tuomet Jurgelionis ėmė skųs
tis, kad jam uždėta “cenzūra” 
(lygiai, kaip pernai melais, 
kuomet Kontrolės Komisija ne
leido jam skelbti jos neautori
zuotą dokumentą). Jo nusi
skundimai dabar kažin kokiu 
budu patenka pirmiausia į ko
munistų “Laisvę’*.

Tokia yra tos “sensacingos” 
istorijos esmė.
nedega, jo turtas nepavirto są
šlavynu, jo organo cenzoriai 
nesmaugia, o tiktai — karščiuo
jasi asmuo, kuris mėgsta kištis 
ne į savo darbo sritį, mėgsta 
kitiems diktuoti ir nesuvaldo 
savo fantazijos ir savo tempe
ramento. O kuomet dar esama 
žmonių, kurie suinteresuoti tuo, 
kad Susžvieityme kiltų kaip ga
lint didesnis skandalas, ir ku
rie stengiasi Jurgelionj pakurs
tyti ir padrąsinti, tai jisai ir 
nesustoja,. —r nors\ tu r būt, jau 
ir pats mato, kad komedija pa
sitarė visai nešvanki..

(Tęsinys)
Vadinasi, ir kazermėse eina

ma prie jaunuolių sąmoninimo, 
nors visa čia atliekama tik įsa
kymo keliu. *"

f Visai kitas reikalas yra dikta
tūrų kraštuose, čia viso krašto 
politika priklauso nuo vieno as
mens. Jei tasai asmuo ir turi 
žmonių kolektyvą, tai tasai ko-. 
lektyvas yra tik jo įrankis, bet 
ne sau tikslas. Kadangi tasai as
muo nepriklauso kolektyvui, jo 
kolektyvas tik jam priklauso, 
tai tol«o krašto ateities politi
kos gairės sunkiai yra atspėja
mos, nes čia tasai kolektyvas 
bendram politikos reikalui yra 
bereikšmis daiktas.

Jei tokių kraštų, diktatorių 
valdomų mes norime spėlioti jų 
ateities politikos kryptis, tai 
toksai darbas tik tuomet gali 
būti bent kiek sėkmingas arčiau 
pažinus tų diktatorių budo 
bruožus, jo galvoseną ir jo dva
sios būseną, nes čia politikos 
raida veik išimtinai seka tik iš 
jo asmens pastangų.

Diktatūrų kraštuose tiek vi
daus, tiek užsienių politiką gali 
šokti kadrilį, arba rusišką ka- 
začiok. Tokia politika visuomet 
yra lydima staigių atmainų, 
griežtų pasikeitimų ir pilna vi
sokių staigmenų.

Čia valstybės gyvenimas vie
na akimirka visu šimtu procen
tų gali pasisukti visai priešinga 
kryptimi!

Štai anglų konservatorių po
litikoje mes iki karo 
kad ir matėme daug 
geidaujamo, na kad

■ su Čekoslovakija, 
kraštu, bet visa tai mes galėjo-

■ m e pateisinti nenoru kariauti.
Jei norite, tai buvo savo logika, 
tegu klaidinga, bet nuosaki. Juk

Susivienymas

Iš Lietuvos
VILNIUS. — Mieste savival-. 

dybė užsakė Vokietijoje 25 au
tobusus susisiekimui mieste 
palaikyti. Užsienyje užsakyti 
tik motorai ir chassi, o patys 
autobusai bus sumontuoti Lie
tuvoje, dalis Kauno- ir dalis 
Vilniaus dirbtuvėse, šiuo me
tu keturiomis linijomis Vilniu
je kursuoja 30 autobusų, bet 
j<ų toli nebeužtenka. Nuo pa
vasario, laukiama labai gyvo ju
dėjimo tarp Vilniaus ir provin
cijos, ypatingai susisiekimo su 
Trakais, Fišiškėmis, Medinin
kais ir kt. jstorinėmis vieto
mis. Visoje atgautoje srityje 
veikia 10 autobusų susisiekr- 
mo linijų. Autobusai kursuoja 
iš Vilniaus j Širvintus, Gied
raičius, Pabradę., Lavariškes, 
Medininkus, Turgelius, Šalči
ninkėlius, Fišiškes, Valkinin
kus, Trakus. Dėl gilios žiemos, 
susisiekimas autobusais nuo 
sausio pradžios sustojęs.

pradžios, 
ko nepa

Klaipėdos

vienos klaidos gali sekti nuosa
kiai kita klaida. Ji gali būti net 
neišvengiama. Viena' paklaida 
gali logingai sekti iš kitos.

Na imkime Hitlerio politiką. 
Jo pastangomis buvo sukurtas 
antikomunistinis frontas. Hitle
ris savo kalbose, savo raštais, 
pagaliau jo politikos visa pro
grama buvo paremta didžiule 
komunistų neapykanta. Šioji jo 
neapykanta net jį iškėlė ir daug 
kas jį tik todėl ir pasekė.

Stambi pramonė tiek vidaus, 
tiek užsienių jį parėmė ir rėmė 
vien1 tik todėl, kad jisai ryžosi 
atkakliai su komunistais kovoti.

Ir kovojo jisai, kovojo be jo
kios atodairos. Komunistus šau
dė, jiems galvas kapojo. Sau 
talkon pasikvietė Mussolini ir 
•Japonijos reakcininkus. Visi 
;bendrai ruošė komunizmo bar
barizmą parodas. Tūkstančiais, 
milijonais leido įvairaus turinio 
■literatūrą prieš komunizmą.

Stalinas visuose tuose raštuo- 
įse buvo atvaizduojamas kaipo 
žmonijos pabaisa!

: KomUnizinas jo supratimu 
(buvo žydiškas išmislas, o kas 
žydiška tai visa antižmogiška, 
nes žydas negali būti žmonijos 
šeimos nariu, nes žydas einąs 
įprieš žmonijos kolektyvą. O ka
dangi komunizmas žydiškas jš- 

.misiąs, tai, atseit, ir komunistai 
■didžiausi žmonijos priešai.

Žmonija, o pagal Hitlerį vo
kiečiai tik tuomet laisvai galė
sią gyventi ir gęrai gyventi kaip 
komunizmas bus nugalėtas,’ į- 

,veiktas.
Iš kitos gi pusės komunizmas 

hitlerizmą, atseit, fašizmą vaiz
davo kaipo žmonijos skaudžiau
sią rykštę.

Ir štai viena akimirka, viena 
diena tų diktatorių politika pa- 
,suka priešingon pusėn visu šim-

tu procentų! i
Fašizmas ir komunizmas pa

duoda vieni kiliems bičiuliška 
ranką! Vadai susitaria. Mask
vos ir Berlyno politikos vadai 
■vieni kitus širdingai pasveikina. 
Rodos, dėl tokios staigios poli
tikos gairių perkilnojimo tų 
diktatorių kraštuose žmonių 
tarpe turėjo įvykti nesusiprati
mų, nepasitenkinimų, protestų 
ir net viešų nesusipratimų!?

Bet... stebuklas!
Berlyne tuoj įvyko didžiulės 

manifestacijos Maskvos naudai! 
Visa spauda pradėjo atsidėjusi 
girti Maskvos politikus. Iš ne
kenčiamų, pajuoktų Maskvos 
vyrai Berlyne virto didvyriais, 
jei norite, Berlyno pripažintais 
genijais!

Maskvoje tuo pačiu metu 
džiaugiamasi, kad susitarta su 
Berlynu! SSSR spauda visas In
formacijas teikia teigiamai iš 
Berlyno. Hitleris Maskvoje jau 
virsta visai savu ir visais po
žiūriais priimtinu vyru!

Komunistai staiga nustoja ko- 
lioję hitlerininkus! Ir tai vienu 
mostelėjimu, ir tai viena aki
mirka įvyksta toksai persilauži
mas!

Ar tai patikėtina, kad Vokie 
lijos ir SSSR platesni gyvento
jų sluoksniai staiga visa tai ga
lėjo įsisąmoninti, suprasti lir pa
teisinti?

Tai stebuklas!
Nebus stebuklu, jei turėsime 

galvoje, kad čia žmonių kolek
tyvas jokios reikšmės neturi. 
Tas kolektyvas yra tik tų dikta
torių aklas įrankis. Pasamdyti 
vadų, vadeliai, kurie prikoman
diruoti prie tų dirbtinų kolekty
vų, pasistengė tą “visuomenės” 
nuomonę per vieną haktj 
dirbti! Tasai kolektyvas, 
puikus artistai, o jų vadai dar 
geresni dirigentai. Tų vadų val
stybės, tai teatro scena, kur ei
na gana dramatiški ir tragiški 
veiksmai. Jų sudaryti valstybės 
globojami žmonių kolektyvai, 
tai tik žiūrovai, stebėtojai, sta
tistai, tie kurie į tą sceną pa
kliūva. O visi kiti eiliniai pilie- 
šiai tai tie bežadžiai sutvėrimai, 
kurie anapus to teatro scenos 
savo valiai yra palikti.

Prisiminkime tragingą ir 
daug sakantį Ispanijos civilinį 
karą! Juk niekam nėra paslap
tis, kad tenai vokiečiai su SSSR 
kariais kariavo priešingose pu
sėse. O štai dabar vieni ir kiti 
jau virto kardo broliais. Tą 
brolystę ir bičiulystę sumezgė 
bajorų valdomos Lenkijos lygu
mose!

Čia vieni kilus pažino ir į sve
čius pavadino. Ne veltui sako
ma, kad kraštutinumai susiei
na. Ir susiėjo ir dar kaip! Vo
kietijos bičiulišką Suomiją 
SSSR tankai ir aeroplanai nai
kino!

Na gi toje politikoje mėgin
kite surasti bet kokią logiką, 
veiksmų nuosakumą, ar racio-

“Draugas” paskelbė Ameri
kos lietuvių katalikų Federaci
jos Tarybos suvažiavimo nuta
rimus. Be kitko, Federacijos 
Tarybos suvažiavimas paskel
bė, kad organizuota lietuvių ka
talikų visuomenė šiuo melu ne
matydama nekatalikiškose gru
pėse kompetentingų institucijų, 
su kuriomis butų galima tartis 
dėl bendros lietuvių tautinės 
veiklos, tęsianti tautinį darbą 
savo veiklos ribose.

Toliau Federacijos Tarybos 
suvažiavimas išsireiškė dėl vie
nybės Lietuvoje. Girdi, kol kas 
Amerikos lietuviai vis dar te
belaukia kitų srovių lygybės su 
tautininkų srove, o karo pavo
jai ragina Lietuvos vairą pasuk
ti platesnės ir pilnesnės vieny
bės keliu.

Aišku, kad Lietuvos tautinin
kai gali atsiskirti pačių fede- 
rantų argumentu. Lietuvos tau
tininkai federantams gali pa
reikšti šitaip: Kaip jus, fede- 
rantai, Amerikoje nematote ki
tų srovių grupėse kompetentin
gų institucijų, tai taip ir mes 
tautininkai Lietuvoje to nema
tome ir tautini darbą varome 
savo veiklos ribose.

Kaip patiktų federantams 
toks atsakymas?

Toliau dėl vienybės “Drau- 
gas” nuo savęs daro nuolaidų 
ir sako: “Federacija neatsisako 
nuo bendradarbiavimo kad ir 
su nekatalikiškomis (bet vals
tybiškai nusistačiusiomis) gru
pėmis. Jei bus reikalas, jei jo
se atsiras geros valios, jei bus 
rimtų pasiūlymų, nei vienas 
norintis Lietuvai dirbti nuošir
dus lietuvis nebus atstumtas 
nuo bendro darbo.”

tai

suvažia-

institu-
Draugas“ dabar nuro

tose grupėse nėra nė

Fedcracijos Tarybos 
vilnas neką t a 1 i k i š k osc 
nemato kompetentingų 
ei jų, o 
do, kad
geros valios.

Fedcrantų ir ‘Draugo” kal
bos apie vienybę daugiau, negu 
keistos. Jų tos kalbos panašios 
į maldą to fariziejaus, kurs si
nagogoje bambėjo: “Ačiū tau,

kaip anas inuitinin- 
Vienybininkas.

ŽINIOS

Jokiais argumentais visų tų 
žygių nepateisinsite! Ir tik kai 
jsigilinsite į tų diktatorių asme
nų budo bruožus, jus čia rasite, 
įkas pateisina jų žygius.

Bet tasai pateisinimas seka 
tik iš jų asmenybių budo bruo
žų, bet ne iš tų kraštų žmonių 

j reikalų ir iš tų kraštų bendros 
^valstybės politikos. Tai yra žai
dimas “va banc”.

i Ir tik!
Tiesa, yra kas juos gina, bet 

tik tie, kurie iš jų malonės gy
vena.

Ir tik!
40.

i (GALAS)

VILNIUS.—Privalomojo dar
bo įsakymas nuo kovo prad
žios įsigaliojo. Įsakymas buvo 
išleistas tuo tikslu, duoti pra
gyvenimą darbininkams ir pa
traukti darban profesionalus 
bedarbius, kurių Lenkijos lai
kais buvo privisusios tikros 
minios. Profesionalams bedar
biams, gyvenusiems pašalpomis 
ir išmaldomis šis įsakymas la
bai nepatinka. Jie turės pra
gyvenimą užsidirbti. Kad iš
vengus privalomo darbo, dau
gelis jų dabar grąžino savo be
darbių knygeles, kad nebereik
tų figūruoti bedarbiais. Vis 
dėlto Vilniaus miestui pašalpų 
klausimais yra labai dar ak
tualus, kadangi Čia yra labai 
daug karo atbėgėlių, jų šeimų, 
kurias miestui reikia išlaiky
ti.

Dviejų šimtų vyrų darbinin
kų savanorių partija, laisva va
lia stojusių į miškų darbus, 
jau dirba Vilniaus ir Trakų 
apskričių miškuose. Į Rūdiškės 
girias išsiunčiama apie 600 vy
rų partija. Miškuose jie uždirb
sią po 8 iki 10 litų dienai.

Apskaičiuoja-*

—B.

KAUNAS.
ma, kad Lietuvoje yra apie 
70,000 įvairių įvairiausių amar 
tininkų, kurie verčiasi vien tik 
iš savo amato.
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K| PREZIDENTAS ROOSEVELTAS PADA- RYTOJ BALSUOKITE UŽ ŠITUOS KANDIDATUS, NES JIE VISI 
RE DARBININKŲ ŽMONIŲ LABUI? REMIA PREZIDENTU FRANKUN D. ROOSEVELTĄ

Iš Politikos Lauko
Šįmet Amerikos politiniai riką, prezidentas Hooveris nie- 

rinkimai bus daug įdomesni ir 
karštesni negu praeitais metais. 
Priežastis tam yra, tai išrinki
mas aukščiausio valdininko vi
soms Jungtinėms Valstijoms, 
kitaip sakant, išrinkimas prezi
dento.

Kaip jau visiems, sekantiems 
Amerikos politinį gyvenimą, y- 
ra žinoma, Demokratų partija 
stato savo kandidatu į Jungi. 
Valstijų prezidento vietą dabar
tinį prezidentą, Franklin D. 
Rooseveltą. Taip, jis dar nepa
skelbė savo nutarimo ar jis eis 
trečiam terminui, ar ne. Tačiau, 
jam ir nepareiškus savo nusi
statymo, didžiuma Jungtinių 
Valstijų gyventojų primygtinai 
reikalauja, kad jis apsiimtų bū
ti kandidatu trečiam terminui.

Todėl tai h- musų 
valstijos Demokratų 
vadai padėjo jo vardą ant ba
linto, kad jį Illinois piliečiai sa
vo balsais nominuotų vėl į šios 
šalies prezidento’ urėdą. Mes lie
tuviai — piliečiai turime kiek
vienas balsuoti už prezidentą 
RooseveUą. Priežasčių tam yra 
labai daug. Jų visų čia trumpa
me straipsnyje nebūtų galima 
rŠskaitliuoti. Bet aš pažymėsiu 
iš jų tik keletą.

Sutvarkė Bankus.

Illinois 
partijos

Pirmiausiai, Rooseveltas pa
tapęs prezidentu sutvarkė Ame-

ko nedarė, kad sustabdyti Ame
rikos bankų bankrutavimą. Nuo’ 
1929 metų iki 1933 metų, tai 
yra iki pat kovo 4 dienos, kada 
Rooseveltas užėmė prezidento 
vietų, Jungtinėse Valstijose už
sidarė suvirš 6,000 bankų. Dau
gumas jų užsidarė dėl stokos 
kreditų iš Federal Reserve ban
kų, ir tokiu budu nunešė dar
bininkų žmonių sutaupytų pini
gų suvirš 2 bilijonus dolerių. 
Ir tas dar daugiau pastūmėjo į 
vargų daugiau kaip dešimts mi- 
lionų Amerikos piliečių.

Prezidentas Rooseveltas A- 
merikos bankus taip sutvarkė 
puikiai, kad dabar kiekviename 
banke darbininko žmogaus su
taupyti pinigai yra apdrausti iki 
$D,000.00. Ne tik bankuose, bet 
ir Paskolos ir Taupymo bend
rovėse (“spulkose”) visur da
bar apdrauda yra iki $5,000.00.

Toliau, jisai patarė Kongresui 
išleisti įstatymą, leidžiantį žmo
nėms dirbti ir parduoti tvirtes
nį alų negu republikonai buvo 
įvedę. O vėliau ir visai su pa
galba Kongreso panaikino, vi
siems iki gyvo kaulo įgrisusią 
Prohibiciją. Tokiu budu atvedė 
į protą daug Amerikos piliečių, 
kurie laike prohibicijos gyvavi
mo buvo pavirtę veidmainiais, 
gengsteriars ir raketieriais. Sy
kiu grąžino valdžiai pajamų su-
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Court of Cook County
X] JOHN E. CONROY

1

For Clerk of the Superiot 
Conrt of Cook County 

g] VICTOR L. SCHLAEGER
For Cororter of Cook County 

r><] A. L. BRODIE
Išsikepkite šį sąrašą ir pasiimkite jį, kai eisite balsuoti, 

dorsuoti Reguliarės Demokratų Partijos ir Vijų Lietuviškų 
Cook Apskrityje.

nes įstaigas. Kaip visi pamena
te, republikonams valdant Anie-

MADOS

metus, kurios pirmiaus eidavo 
į gengsterių kišenius.

Toliau, jaunuomenei įvedė 
CCC darbo stovyklas, ir daug 
šimtų tūkstančių jaunuolių su
laikė nuo patvirkimo ir padarė 
dorais, pavyzdingais piliečiais.

W.P.A. Darbai.
ma praleisti neprimi

nus taipgi tiems milionams be
darbių įvestą vieniems “Relie- 
fą”, kitiems W.P.A. darbus. To
kiu budu, prezidentas Rooscvcl- 
tas išgelbėjo milionus žmonių 
iš skaldo ir bado. O kaip visi 
pamenate, republikonai su savo 
prezidentu Hooveriu tais daly
kais nesirūpino. Prezidentas 
Hooveris buvo pareiškęs, kad 
Jungtinių Valstijų valdžia esan
ti ne tam sutverta, kad šelpti 
iv rūpintis visais bedarbiais. 
Tuo girdi, tegu ^užsiima priva
tus asmenys. Tačiau, visiems 
šiandien yra aišku, kad jei šel
pimas tų milionų žmonių butų 
paliktas privačiams asmenims, 
tai milionai žmonių butų pradė
ję įnirti badu ir šalyje butų ki
lusi revoliucija.

Toliau, prezidentas Roosevel
tas sutvėrė taip vadinamą “Ho
me Ovvners Corporation”, kuri 
išgelbėjo nuo forklozavimo šim-

darbininkų žmonių būviui pagc- fHigh School, kuri bus statoma 
rinfi. Visą ką jie darė, tai tik 
rūpinosi įvairių korporacijų ge
rove ir jų pelnų padidinimu.

Aišku ir be aiškinimo, kad 
čia aš pažymėjau tik mažą da
lelę tų visų nuveiktų darbų ku
riuos prezidentas Rooseveltas 
atliko Amerikos žmonėms. Jų 
butų galima priskaityti keletą 
šimtų, kuriuos jis savo suma
nymais ir patarimais kongresui 
pravedė. Jie atgaivino visą ša
lį iš depresijos slogučio, ir su
taupė milionus gyvybių nuo li
gų ir bado.
Bridgeporto Lietuvių Demokra

tų Veikla.
Be viršui minėto vyriausio 

visos šalies prezidento urėdo ir 
Illinois valstijos gubernatoriaus 
ir kitų valdininkų, mes Bridge
porto lietuviai turime išrinkti 
savo wardo komitymaną. Į tą 
vietą dabar stato savo kandida
tūrą Hugh B. Connelly. Jis yra 
labai gero buclo žmogus, demo
kratų partijos, atjaučia suvar
gusius ir suteikia pagalbą be
darbiams. Jisai taipgi yra labai 
geras draugas visų Bridgeporto

Avenue. Vienu žodžiu, jisai yra 
tikras savo wardo “gaspado- 
rius”. Aldermanas Hugh B. 
Connelly rūpinasi, kad Bridge- 
portas butų laisvas nuo visokių 
“holduperių”, tuomi suteikda
mas gana policijos priežiūros. 
Todėl, dabar Bridgeporte ma
žai begirdėti apiplėšimų ir ki
tokių žmonių užpuldinėjimų.

Jau per keletą metų darbuo 
jasi precinkto kapitonas Anta
nas Gudaitis, kuris puikiai at
lieka savo darbą 57-lam pre- 
cinkte. Jis buvo pirmutinis lie
tuvis kapitonas, kurį paskyrė 
aldermanas Hugh B. Connelly. 
Toliaus, antras lietuvis kapito
nas, kurį taipgi aldermanas

lietuviškoje dirvoje vei- 
Bruno J. Jakaitis, kuris

suteikia lietuviams pagalbą.
J'fea’i dabartiniu laiku susirū

pino Bridgeportui parūpinti

senas 
kejas, 
veikia

Toliau, taipgi jau seniai dar
buojasi politikoje Frank Naujo
kas, kuris yra sekrctorius.il 
Wardo Lietuvių Demokratų Or
ganizacijos; Charles Naujokas, 
Jonas Rappold, kuris yra vice
pirmininkas minėtos organiza
cijos, Peter Juozapaitis, E. Jes- 
sen, John Juozapaitis, Joseph 
Balčiūnas, Joseph Gay, ir ke
letas kitų. Taipgi darbuojasi,

11-to Wardo Lietuviai

Balsuokite Demokratiškai

No. 4419*—Praktiška suknelė. Su
kirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48 colių per krutinę.

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

NAUJIENOS Pattern ‘Dept.
1759 S. Halsted St., Chicago, IH.

Čia Įdedu 15 centų ir prašau 
4

atsiųsti man pavyzdį No..,.—..,
Mitros ----- ------ ■ per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

\QiiMtas ir veisti}*)

ninku ir taimerių. Uždraudė vi
siems bankams spekuliuoti 
žmonių padėtais pinigais ir tam 
tikslui Kongresas išleido įstaty
mą ir sutvėrė “Excha.nge Secu- 
rity Coinmission”, kurios užda
vinys yra prižiūrėti išleidžiamų 
stakų ir bondsų vertę ir tikrą 
jų stovį.

jvedė Senatvės Pensijas.
įvedė taipgi Uneihploymeut 

Insurance ir Old Age Pensions 
visiems darbininkams. Tiesa, 
kai kurie republikonai pasakys, 
kad tie visi darbo žmonių ap- 
draudos įstatymai yra netobuli, 
daug jiems ko trūksta. Bet į to
kius užmetimus atsakymas yra, 
kad buvo padaryta prie esamų 
aplinkybių tas kas geriausiai 
buvo galima padaryti. Kada jau 
yra šiokia tokia pradžia pada
ryta, tai vėliau yra daug leng
viau pagerinti bet kokius įsta
tymus.

Čia reikią: atminti, kad repu- 
blikonų partija per savo dvyli
ką metų valdymo Jungtinių 
Valstijų nuo 1920 iki 1932 me
tų neišleido nei vieno įstatymo

IŠRINKIME

Rytoj, April 9,1940
x] HUGH B

Connelly
DEMOKRATŲ 

WARD0

KOMITIMONU
ll-TO WARD0

> • Žmogus, kuris yra vienas iš mustį, žino 
musų reikalus, ir kuris visados laiko musų 
reikalus arti savo širdies, ir kuris davė musų 
Wardui pirmutinę aukštesnę mokyklą, kuri 
dabar yra. statoma.

PRAŠYKIT DEMOKRATIŠKO BALIOTO
Balsavimo vietos bus atidarote nuo 6 ryto 

iki 5 vai. vakaro.

Trustees of the SAnitary District 
of Chicago in the State of Illinois 
X] JAMES M. WHALEN 
X] JOSEPH T. BARAN 
X] George seif

For Assoriate Judge of the 
Municipal Court

X] STEPHEN ADAMOWSKI 
g FRANCIS BORRELLI 
X| J. M. BRAUDE 
g] JOSEPH J. DRUCKER 
X] GTBSON E. GORMAN 
X] JOHN J. GRIFFIN 
X LEROY HACKETT
X MATTHEW D. HARTIGAN 
X JOSEPH B. HERMES 
X] HAROLD P. O’CONNELL 
X] FRANK M. PADDEN 
X) GEORGE B. WEISS 

(To fili vacancy) 
y] GEORGE L. QUILICI

Iš Politikos
Lauko

Kandidatai į 
Legislaturą

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymoutb

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

Visi šitie kandidatai yra in- 
Demokratiškų Organizacijų 

(skl.)

kaipo pagelbininkai, John I.
Kulis, ir J. Pentis ir V. Balau-

Todėl, aš Vincas M. Stulpi
nas, pirmininkas 11 Wardo Lie
tuvių Demokratų Organizacijos, 
pasiremdamas viršminėtais H. 
B. Connelly nuveiktais darbais 
11-toje Wardoje ir parodytu 
prielankumu Bridgeporto lietu
viams, visus Bridgeporto lietu
vius piliečius labai raginu ati
duoti savo balsą už Hugh B. 
Connelly į Ward Komitymanus. 
Balsavimai, kaip jau visi žino
te, įVyks ryloj, balandžio-Aprii 
9’ dieną. Bal'savirno vietos bus 
atidaros nuo 6 Vai. ryto iki 5 
vai. vakaro.

Visi lietuviai demokratai, ku
rie praeitais metais balsavote 
už Demokratų Partiją, tai ir šį
met atėję į balsavimo vietą pra
šykite Demokratic balioto. Ga
vę baliotą ir įėję į balsavimo 
kambarėlį, tuojau- pažiūrėkite 
kur randasi ’antgalvis tokiu pa
rašu: FOR WARD COMMIT- 
TEEM-ĄN. Ten tuojaus prie 
Hugh B. Connelly vardo padė
kite kryžiuką. Tą atlikę balsuo
kite į prezidentus Franklin Dė- 
lano Rooseveltą. J Illinois gu
bernatorius — Ifarry B. Her- 
shey, į senatorius už James M. 
Slaltcry ir taip toliau. Precink- 
lų kapitonai nurodys reguliarės 
Demokratų Partijos kandidatus.

Taip balsuodami, mano mie
li lietuviai demokratai, mes ga
lėsime susilaukti daugiau pri
pažinimo nuo savo wardo ko- 
mitymano Hugli G. Connelly. 
Kada mes visi vieningai ir są
moningai balsuosime, tai nėra 
abejonės, kad demokratų parti
jos vadai patenkins musų pra
šymus suteikti mums daugiau 
pripažinimo.

Bukime Pirmi t
Todėl1, Bridgeporto lietuviai, 

pasirodykime pirmutiniai sąmo
ningi balsavime, kaip kad bu
vome pirmutiniai išstatyme 
Bridgeirorto z gražios šv. Jurgio 
bažnyčios, mokyklos, Mildos ir 
Ramovos teatrų, Lietuvių Audi
torijos svetainės ir galybės gy
venamų ir biznio namų'.

Kadangi 11-to Wardo Lietu- 
Vių- Demokratų Organizacija 
pirmutiliė indorsavo Hugh B. 
Connelly Ward Komilymanu, 
todėl aš ir kreipiuosi į visus na
rius tos organizacijos, taipgi ir 
visus Bridgeporto lietuvius, ir 
gerus lietuvius demokratus, ir 
prašau visų 9-ią dieną balan
džio ateiti1 ir balsuoti Už visus 
t-uOs kandidatus, kaip viršui nu
rodžiau. Svarbiausia, nepamirš- 
.Ii šarvo* 11 vvardo komitymano 
Hugh' B. Connelly ir prezidento 
Franklin D. Roosevclto.

James. J. Polodna

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOB 

CO. — Wholesale 
4767 S. Halsted St 

Tel. BouleVard 0014

Matt Franž Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HE A D ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

' Vineent M. Stulpinas, prez.
U-to Wardo Lietuvių Demo
kratų Organizacijos. '

(Skl.)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

: “NAUJIENOSE”

Šie du asmenys yra gerai 
nomi visiems 18-tos apylinkės 
ir viso 15-to legislaturos dis- 
trilvto (21-mam warde) lietu
viams. Jie veiklus vietos veikė
jai, seni politikai ir antradienio 
rinkimuose stato kandidatūras 
į l'egrslaturos atstovus nuo 15 
distrikto. Reikia ablsuoti 
du.

Kaip p. Franz’ą, taip 
Polodną remia reguliarė demo
kratų organizacija. (Skl.)

zi

u z

Dėl Jų Rūpintis 
Nereikia — Bilas 
Gausite
Pranešimas namu savininkams

Daug lietuvių namų savinin
kų kreipiasi į mano raštinę 
klausdami apie ateinančias tak
sų bilas, kurių jie nėra dar ga
vę. Kai kurie net rūpinasi ko
dėl jų negauna. Jie sako, turė-

Šiuo kartu atsakymo negaliu 
suteikti namų savininkams, bet 
kaip greitai gausite taksų bilas, 
tai tada aš pranešiu ką reikės

Jus gausite naujas taksų bi
las, kurios yra “ai a new valua- 
tion”. “New valuation” reiškia, 
kad jūsų žeme ir namas bus 
naujai įvertintas ir pagal tą 
vertę taksus mokėsit per atei
nančius 4 melus.

Kai dėl negavimo taksų bilų 
rūpintis nereikia, jus jas gausi
te greitoje ateityje, lauksit ar 
nelauksi t.

Adv. Charles P. Kai.

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti 

vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais visų didesnių mie
stų, pagal kurį galėsite sekti 

‘visus karo 
' Antroje
yra pasaulio kraštų ir salų są
rašas, su pažymėjimais jų di
dumo ir gyventojų skaičius.

Kaina 15č.

spal-

veiksmas.
žemėlapio pusėje

BRfDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

.3216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, finas, stoglangius ir 

sienų apmušinus.
FaiSdrife bet ką. Atnaujiname bet 

i ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

Skelbimai Naujienose 
Juoda naudą dčfto, 

Aad pačios Naujienos 
a naudingos

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCF 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei štorus 
Vežam j farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 340#

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

Gražus tavernas, patogus priva
žiavimas, graži vieta piknikams.
6600 W. lllth St., Worth, III.

SVEIKATOS KLINIKAS •
TONSfLUS $40 e A

SS"“... *50.00
RAUDONGYSLIU $,OC A 
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS C A A A
Greita Pagelba ....... LiUU
GYDO VIS.J.S LIGAS
Ekzaminacija $ 4 A H
ir vaistai .................. * I.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI
IIOLLYTCOOD INN, Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43-RD STREET 

Chicago, UI.

Garsinkites “N-nose”
i

sekrctorius.il
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The World at a Glance
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A Third Term for Roosevelt?
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Lieutenant of 
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Tomorrow Bric-a-Brac
by BRUNO RAY MATHEVVS

Should Roosevelt run for' a third 
term? If he does, vvill he be elect- 
ed? These two ąuestions logically 
follovv my earliers Glance, “The 
Two-Term Tradition”, which ap- 
peared some time ago. That editor- 
ial showed that both Washington 
and Hamilton believed in a third 
term for the president of the Uni
ted States; and that only his own 
advancing years, the avoidance of 
vvar with France in 1794. and the 
bitter vituperation of the opposi
tion kept the Father of His Coun
try from standing for a third term. 
In more recent times, both Grant 
and “Teddy” Roosevelt actively 
strove to obtain “four years” be
yond the traditional eight.

Though Jefferson and Jackson 
both refused to accept a third 
term, they dominated their party 
f^r years from their retirement. 
When a man not holding office and 
hence not subject to defeat at the 
polis, Controls his party, then that 
man is a political boss. Since he 
cannot be called to account for the 
acts of his henchmen, he is in a 
pos>tion to do more evil than the 
president himself, upon whom beats 
the pitiless searchlights of publici- 
ty.

In Mexico, Iron-handed Diaz ma- 
naged to succeed himself in spite 
cf ronstitutional prohibition of ad
ei :t»onal terms, until revolution 
v'renched th*1 scepter from his ag- 
ing hands. Just now, too, a lavv 
«°gainst more than two terms for the 
’-'i'esiclent m?y do grievous harm to 
i'Texico bv preventing law-abiding 
Gardenas from having another term 
and so carrving forward his long- 
cverdue reforms. Weak govern- 
mentS rather than strong ones ėn- 
abled Mussolini and Hitler to seize
power and build their terrible dic-' rilous times. The returns from pri-

Uunaries in Nevv Hampshire, Nevv 
York, and Wisconsin 
out the contention of 
mers.

Būt time will soon

tradition will seek the best man 
for chief executive, especially in 
times as unsettled as today’s, just 
as the ancient Romans granted dic- 
tatorial power to a consul for one 
year in periods of crisis. If this 
capable executive happens to have 
served eight years in the White 
House already vvith eminent abili- 
ty, shouldn’t such Service count for 
him rather than against him? With 
Europe embarked o^i a long, cost- 
ly war, is it vvise to “swap hor- 
ses in the middle of a stream?” 
Evidently, Hitler wants us Ame- 
rieans to make that swap.

Since the conservative opposition, 
both Democratic and Republican, 
has united to discredit the other 
eligible Nevv Dealers, that opposi
tion has almost forced Roosevelt 
to run again. Consequently, if it 
seems that he is the only man in 
his party or in the nation who can 
keep this country united in the 
face of the war aeross the Atlantic, 
then isn’t he merely doing his pa- 
triotic duty to stand for a third 
term?

If FDR runs again, will he be 
sleeted ? One group of forecasters 
emphatically say, NO; and that, if 
the Democrats are so foolish as to 
make Roosevelt their standard- 
bearer this year, the Republicans 
vvill vvin hands dovvn.

Another group of political prog- 
nosticators, however, are just as 
°ertain that the Democrats will ne
minate Roosevelt this summer and 
elect him next November. Indeed, 
this group contends that the dis- 
crediting of the other Nevv Deal 
eligibles and the outbreak of the 
European war have made FDR’s 
third term inevitable, because he 
is the only mJn in vvhose hands 
the American people are vvilling to 

' trust their destiny during these pe-

Dr. William J. Charm

D. C., vvhere he will take 
duties of lieutenant in the 
Corp of the United States

He was one of the ten

tatorships.
To avoid the strife and disunity 

that prepares the seedbed for the 
“strong man”, a wise, confident 
people with a strong democratic

-------------------------- F

In Case You Wanted 
To Know About —

/Those VVashington Cherry Blossoms

No Matter
How Small

Cherry Blossoms

seem to bear 
the third-ter-

lift the veil.

D. C. — An- 
made yesterday 
National Capital 

Cherry Blossoms

WASHINGTON, 
nouncement vvas 
by the nffice of 
Parks that the
around Tidal Basin in East Poto- 
mac Park vvill begin to shovv early 
next week and vvill be at their 
height April 12-13-14. The double 
blossoms around Hains Point usu- 
ally shovv about ten days to ltwo 
weeks after the single blossoms are 
out. At the šame time. the large 
Cherry Blossoms Committee, com- 
posed of prominent citizens headed 
by Edgar Morris, announced that 
the Cherry Blossom Festival pro- 
gram which had been sėt for April 
5 and 6 would be postponed until 
April 12 and 13.

Therefore, visitors coming 
Washington over the week-end 
April 12-14 will have a chance
see the gorgeous show of blossoms 
at its best and also the opportunity 
to enjoy a very colorful program.

On the night of April 12, 
program vvill consist of muslc 
the Marine Band, the arrival of 
Cherry Blossom Queen at

There is hardly anyone of us 
who has had any contact vvith 
MARIA JURGELONIS that has not 
received soma special word, mes- 
sage, or loving pat on the shoul- 
der, if not some helpful deed so 
vvillingly and ąuiekly performe,'] 
that we were not aware that 
had done something for us. 
return, she never asked for, 
3xpected, anything.

she
In 

nor

to 
of 
to

in the

Wash-

the 
by 

the 
her

throne. She will arrive with a torch 
lighted water eseort; follovving the 
crowning of the Queen there will 
be music, folk dances and the op
eretta of (“Pirmyn” Chorus, lake 
note!) “Blossom Time”. On the 
night of April 13, the program vvill 
be practically the šame except for 
the crowning of the Queen. There 
vvill also be band concerts 
aftemoon.

Miss Rose Colliflovver of
ington, D. C. vvill be the Queen. 
Among those vvho will be Princeses 
vvill be Shirley Tholen of Leaven- 
vvorth, Kansas, who is attending 
Chevy Chase Junior College; Alice 
Betty Nichols of Chieago, Illinois, 
who is attending National Park 
Seminary; Grace Dexter of Dalias, 
Tex., attending Holton Arms Sqhool,4 
Jane Winchester of Wilmington, 
Delaware, attending Marjorie Web-

Dr. William J. Carm-Chąrnaus- 
kas. a young Lithuanian dentist left 
Chieago a few days' ago for Wash- 
ington, 
on the 
Dental

Navy.
hroughout the country successful 
n passing the examinations for this 
office,

Dr. Charm was an honor graduate 
of the Chieago college of Dental 
Surgery in June, 1938. Upon the 
completion of his studies in the col
lege, he was avvarded an internship 
n the United States Marine Hospi- 

tal, a division of the United States 
Public Health Service, in Norfolk, 
Virginia. Here, for one year he 
furthered his knovvledge greatly by 
considerable practice in all fields 
of dentistry. He returned to Chiea
go for a short būt successful prac- 
t.ico of eight months. His thanks 
are eztended to his friends and for- 
mer patients for this success.

In Jeaving Chieago, he also thanks 
his friends for their farevvell par
ties and gifts, especihlly the mem
bers of the Lithuanian University 
Club, Dr. S. Slakis, attorny 
stant Savickas, and his fiancee 
Skrickus.

Dr. Charm is the son of
phine and Ralph Charnauskas of 
8936 S. Yale Avenue. They 
proud of his accomplishments, 
as he vvas their only son, he 
them i n great sorrovv by his 
parture] His parents, fiancee 
friends extend to him the
wishes for further achievements.

A Friend

indepen- 
vote ta- 

report 
are de- 
remain

LUC 
students 
are not 

the LUC 
received

Ralph Z. Sorenson and Margaret 
Will discuss contents of 5,000-year 
ime capsule, spectacular^exhibit at 

the Electric Living exposition, now 
attracting thousands of visitors dai- 
y to Commonvvealth Edison com- 
oany’s downtown store, 72 West 
Adams Street. It is a duplicate of 
the 800-pound metai mesage buriec 
beneath the Westinghouse building 
at the New York World’s Fair to 
preserve for the people of 6939 A. 
D. a tangible record of today’s mode 
of living. 
worn by 
the one 
capsule.

The Electric Living exposition 
vvill be open from 9 a. m. to 5 p. 
m. except Sunday until April 13, 
'nclusive.

MUSIC: Adam Mickevičius has he sends to her in Brighton Park.. 
oturned to Chieago, vvhere he vvill į YOUTH: By an overvvhelming 

'•emain until fall... Adam is a cellist 
vith the Kansas City Philharmonic 
orchestra which has recently comp- 
leted a season of 21 weeks in Kan
tas City and on tour... He vvill rė
jom the 86 piece symphony group 
:n October... A very music-loving 
family, the Mickevičius’... And all 
irę Birutė chorus boosters or mem
bers... There were so many rela- 
tives in the chorus at one time 
‘.hat “Uncle Al” Mickevičius be
dame, affectionatcly, “Uncle Al” 
to the whole chorus... His vvife^ in- 
udentally, is Lulu Rabin, the vio- 
linist... He met her at a Birutė 
concert... “Papa” Paul Miller 
the matehmaker...

The pert Lilly Dache’ hat 
Miss Will is identical to 
enclosed in the original

Kon-
Anne

Jose

ele- 
was 
and

of the most
the season

Rupšlauskas
at the Immacu-

each time. Hovvever, this year 
club members unanimously vo- 
to sponsor an auxiliary group 
have placed it into the hands

The Black Man and 
the United States

are 
būt 
left 
de- 
and 
best

If we tried to reciprocate, it 
not the high pride of a gift 
won her smiles nor the bigness of 
a favor rendered that filled her 
heart vvith deep appreciation; 
?ven the very smallest gesture 
?xpression of our friendliness 
ward her pleased her .ever 
greatly.

Novv, there 
hesitated in 
MEMORIAL

rvas 
that

or 
to- 
so

to erect a 
grave, because 
their contribu- 
We hasten to 

is not the size

are a few who have 
contributing to the 
FUND 

monument on her
they have felt that 
tion vvas too small. 
"emind you that it 
of your contribution, it is the fact
that you shall have enrolled your 
name on the list of her friends.

The Fund Committee is anxious 
to bring matters to a close THIS 
WEEK in order to arrange for the 
orection of a monument by Memo- 
rial Aay and therefore vve urge 
one and all 
Mrs. August, 
at 1739 So. 
NAUJIENOS

As you would have 
if she were living, greet “Mrs. 
now vvith a gift—contribution 
MATTER HOW SMALL just
that your name vvill appear among 
her list of friends. —Newsy.

to communicate with 
treasurer 
Halsted 
today!

of the fund, 
St., care of

greeted her

NO
so

ster; Rosemary Burns of Shreve- 
port, Louisiana, attending Martha 
Washington Seminary; Mary Irving 
Corbett of Wilmington, North Ca- 
rolina attending Georgetown Visi- 
tatioiį Convervt.

Entries Close This 
VVeek For Lith.-
Bowling Meet z

The Second Annual National 
thuanian-American Bowling Tour- 
nament is sėt to open soon at Milo- 
Wiesner Recreation Center, 835 W. 
35th St. This tournament is sanc- 
tioned by the American Bovvling 
Congress and is open to everyone 
of Lithuanian extraction throughout 
the U. S. A. Entries close April 10, 
1940 and the dates are: April 20-21 
and 27-28 and May 4-5, T940.

Entry fee is $1.00 per man for 
each event. Bowling fees of $1.10 
oer man for each event will be col- 
lected at time pf bovvling. Ali En
try Blank, vvith fees should be sent 
to Joseph A. Stegvvell, Secretary, 
1559 S. Troy Street, Chieago, III. 
Entry blanks vvill be mailed to all 
ipplicants by writing to the 
retary. (Sp.)

“Jane Addams 
Stamp” At Hull 
House April 26

Li-

One of the outstanding reports 
ever made by any LUČ committee 
vvas presented ąt the March meet- 
’ng by the committee investigating 
Lhez American Youth Congress. 
Since it whs a national congress of 
youth organizations and has re
ceived so much pųblicity of late, it 
vvas suggestčd at our February 
meeting that the LUC learn more 
about this group and ęonsider' affi- 
iation. The report of the commit- 
lee shov/ed that
Youth Congress did have 
lims. Hovvever, in 
rnssion vvhich follovved 
t vvas brought out that the LUC
;oo had fine objectives vvhich vvhile 
they did not eonfliet vvith those of 
the Congress, neither^were they si- 
-nilar enough to vvarrant the LU 
C’s affiliation with that body. Our 
:lub has alvvays been an 
ient organization and the 
ken after the committee 
shovved that the members
termined to have the club 
so.

From time to time during the 
?ast two years there. has been some 
discussion of organizing an 
auxiliary for high school 
and those graduates who 
Bligible for membership in 
tself. Somehovv the matter
little action and so vvas soon drop- 
ped 
the 
ted 
and
of a very able and energetic mem
ber, Mr. Charles Rusackas.

Our surveys haVe shovvn that 
many people are in favor of such 
?n organization. AJso, ihdividuals 
outside of the clulp, have often 
nointed out the adyantages vvhich 
such an organiza^m could offer 
its members, collectively and indi- 
vidually. <

Within the next two vveeks the 
first meeting of this group vvill be 
called. A primary purpose of the 
organization is to help these young 
people learn of the value and ne- 
cessity of continuing their educa- 
tion beyond high school and to en- 
courage them in taking advantage 
of the opportunities offered to them 
by the various collėges and univer- 
sities. The details as to time, exact 
date, and meeting place of thte first 
meeting vvill be announced vvithin 
the coming week.

Members, prospectives and non- 
members are invited to attend the 
LUC splash party vvhic hvvill be 
held Satbrday, April 13, at the En- 
tlevvood YMCA at 64th /and Union 
Avė. The pool vvill be ours for one 
hour from 9:00 to 10:00 p. m. Ra- 
ces, polo games, and “exhibition” 
svvimming are included on the pro
gram for the evening. S. B.

Wedn., Special Meeting 
of Lithuanian
Athletic Club

Sec-

sou- 
day 

Jane

A New Series of Chieago Tours

“Ffro-Amejįcan Traditions,” a 
special program on the Negro in 
Africa and in America, will be pre- 
sentedd each Wednesday evening 
as a part of the WPA Free Chieago 
Tours during April] The first of this 
series is to be held during the week 
of April 8th, according to a WPA 
announcement.
/ Monday, April 8. “Bell School for 

the Deaf.” Visit a public school 
constructed for training and aiding 
the deaf. Meet at 1:30 p. m.
N. Oakley Avė.

Tuesday, April 9. “Mail 
House.” Visit the various 
ments of one of Chicago’s 
mail order houses. Meet at 

(RESERVATIONS

ROMANCE: One 
gant vveddings of 
that of Josephine 
Raymond Burokas
late Conception church Sa(turday... 
Eight couples accompanied the 
bride and groom to the altar... Jo- 
sephine’s sister, Bernice, was maid i 
of honor... We are told that Cice- 
ro’s Sophie Yurčius will have a 
just as impressive ccremony on 
June 22...

LOS AND FOUND: We derive 
great pleasure out of meeting or 
hearing of people who, at one time. 
were very active in our choruses 
and other organizations... We think 
that you do, too... So we pass on 
this Information with no extra 
charge... John Gelžainis, whose dis- 
appearance from Lithuanian activi
ties had many people vvondering, 
until they found out that he' had 
ioined the Benedicts, reports that 
there is nothing better than mar- 
ried life... He is in the, retai! meat 
business with his father and, to all 
appearances, is doing well... John.

Sherman’s excuse for ignoring 
old friends is that, of necessi-/ 
he has become a night owl — 
James Farley... He is on the

at 3730

Order 
depart- 
famous 
2:30 p. 

m. (.KEbEKVATlONb NECESSA- 
RY). Call Monroe 9674 week days 
)except Saturday) from 9 a. m. to 
3:30 p. m.)

Wednesday, April 10. “ A Modern 
Piano Factory.” Witness the method 
of constructing the modern piano. 
Hear the history of the develop- 
ment of the instrument up to the 
modern miniature. Meet at 2:30 p. 
m. at 81 N. Kedzie Avė.

A Special Meeting of the Ghi- 
?ago Lithuanian Athletic Club ‘is 
being called for Wednesday even- 
ing, April lOth, 8:30 p. m. at the 
Chieago Lithuanian Athletic Club- 
coom, 6825 So. Western Avenue, 
Republic 2742. The trip to Cleve- 
land for the Annual Basketball 
rournament, and other matters will 
oe discussed. J. L. J.

Youth of Chieago 
Lithuanian Society 
Plan Curiosities

Wednesday, April 10. “Afro-Ame- 
rican Traditions.” Hear how the 
black man has served the United 
States in time of vvar. A series on 
the Negro in America. Meet at 7:30 
p. m. a t, 4703 South Parkvvay, 2nd 
floor. ' \

Thursday, April 11. “Household 
Demonstration Center.” Visit a 
WPĄ center for the training of 
housemaids and cooks. See an old 
Prairie Avenue mansion. Meet at 
1:30 p. m. at 2720 Prairie Avė.

Friday, April 12. “Chieago Ma- 
ternity Center and Infant Welfare”. 
Visit a center devoted to the care 
of needy child-bearing women of 
Chieago. Learn how the Service ex- 
tends into the home. Meet at 
p. m. at 1336 Newberry Avė.

Friday, April 12. “Hungarian 
kers of Chieago.” Visit a great
tlement of Hungarians on Chicago’s 
south side. Meet at 8 p. m. at 9214 
S. Avalon Avė. (1250 East)

Saturday, April 13. “French Ca- 
nadians in Chieago”. Visit a French 
Canadian church. See Frontenac 
Hali. Visit the Little Sisters of the 
Poor and ^a neighborhood center. 
(Listen to advance broadeast) Meet 
at 2:30 p. m. at Notre Dame Church, 
Ada (1350 west) and Flournoy (700

2:30

Ma- 
set-

A stamp collector’s prize, a 
venir envelope bearing “first 
of issue” cancellation of the 
Addfims stamp, vvill go on sale Fri
day, April 26, at the' Hull House 
post office vvhere Miss Addams, 
founder of thte settlement, served 
as postmistress for 38 years.

The sale vvill open observance of 
the sėttlement’s 50th anniversary. 
On the special enVelope vvill be re- 
oroduced, in blue and reddish- 
brovvn, a sketeh of Hull House and 
a medallion portrait of Miss Ad
dams. The stamp, one of the “Fa- 
mous Americans” series, is of the 
10-cent denomination. Stamp and
envelope vvill be soljl for 25 cents.‘is planning many-(ęuriosities vvhich(

The youth committee of the Chi
eago Lithuanian Society met in the 
organization’s office the other 
night to address letters to the 
young members o^.. the Society. 
Box after box of mail went out, 
each letter containg an invitation
and tickets to the first affair to be south) Sts. 
sponsored by the nevvly created, For furthter • Information con- 
committee: a “Curiosity” dance, toz cerning tours call Moproe 9674. 
be held at the Darius-Girėnas hall 
on Friday night, April 19.

The committee, which is compo- 
sed of Al Rulis, Beatriče Mockus, 
ChaHes Matekunas, Valeria Ladi- 
ga, Josephine Miller, Paul Ridikas, 
Al Mickevičius, Peter Kitchas, 
Joseph Žukas and Ray Mathevvs,

vvill intrigue and entertain the 
guests at the dance.

Tickets to the 
Guests vvill pay 
five cents. The 
be furnished by
chestra, vvill begin at

members are free. 
a fee of twenty- 

music, 
Mike

which vvill 
Balutis’ or- 
8 P. M.

YOUTH: By an 
vote at its lašt meeting 
members turned thumbs 
the / roposal to affiliate 
versity Club with the 
Youth Congress... Stanley Drigot, 
who vvith Julie Rachens and Jos-, 
eph Janis, led the fight for affila- 
tion, told the members he could ♦ w 
not conceive of any more narrovv- 
minded people than those who 
voted against the proposal... In de- 
fense of those members vvho did 
not choose to associate a club, ori- 
ginally organized as nonpolitical, 
with a communist dominated 
group, and in reply to Bill \Vaitkus’ 
contention that only a small num- 
ber 
the 
a n 
the 
group, 
dominaned by communists. has 
consistently and even violently re- 
fused to condemn communism 
with a much venom as it has other 
dietatorships and has condoned 
Russia’s invasion of Finland ? There 
you have, pure and simple, a case 
of narrovv-mindedness if there ever 
was one... The step taken by the 
majority of the members is a prai- 
sevvorthy one and vvill raiše the 
LUC in the estimation of the pub
lic...

KNICKKNACKS: Ida Matekunas 
is taking ballet lessons... Lithua- 
nians had an opportunity to wit- 
ness her graceful talent at Pirmyn’s 
oresentation Severai weeks ago... 
Her hubby, Charles, is prominent 
not only in one, but/several organ
izations... He is an officer of Pir
myn, a member of the youth com
mittee of the Chieago Lithuanian 
Society. and one of the older mem
bers of the LUC^ If John Jasins- 
kas, the new attache at the Lithua- 

’ nian consulate is a representative' 
example of the young men in Lith
uania, we can vvell understand vvhy 
some of our girls, after a visit to 
Lithuania, plan and plan for ano- 

Europoan vacation... Jack 
Juozaitis, announoer for the Lithu
anian amateur boxing tournament 
lašt week, vvas not dismayed vvhen 
a hecklcr in the audience deman- 
ded the appearance of The Angel, 
as per advertisements... “All the 
angels are in heaven”, Jack \vise- 
cracked..

of communists are members of 
American Youth Congress, may 
outsider ask the champions of 

proposal to explain why a 
vvhich is suppossedly not 

communists.

ny 
his 
ty, 
for
night shift at the new postoffice, 
where he sorts mail for the Brigh- 
on Park distriet... Though he can-'ther 
not attend any affairs, he can keep 
up 
ces, 
people he knovvs by reading post- 
cards... So if Jack doesn’t 
have his infatuation for Jill 
he 
his

with the latest on the roman- 
vacations and associations of

had better refrein from 
return address on the

BIJŪNĖLIS 
Hi-Lites

care to 
known, 
putting 
letters

Some fourteen years ago, when 
“Bijūnėlis” chorus vvas štili gojng 
strong, a young man 
well-known among us 
rus’s top-noteh actor 
of Lithuanian. He was 
old at the time. Novv 
the manly age of twenty-five, Vic- 
tor Krauchunas finds that while 
“Bijūnėlis 
keeps adding 
cord.

Mechanical 
favored field 
Crane High School and he planned 
to make it his profession. Some- 
how things didn’t turu out as he 
had planned and, instead of con- 
tinuing in engineering, he found 
himself an 
cago Title 
studying at 
enrolled in 
School of Law. Six years of even
ing study proved 
when he had to 
day, būt I guess 
good man dovvn.

irutė
was quite 

as the cho- 
and student 
eleven years 
on reaching

has disbanded, he 
successes to his

štili
ne

engineering was 
when he attended

his

office-boy at the Chi- 
and Trust Co. After 
the YMCA College he 
the Chieago Kent

so- 
an 
at- 
but

What a situation! Plenty of bach
elors, būt only tvvo girls, Eva Šir
vaitis and Aldona Gulbin, in 
sight! Let your imagination build 
the plot 
gungiai” 
that one

of the operetta, “Vien- 
(The Bachelors), around 
statement.

Comedy? You vvill never laugh 
jMore heartly. Romance? Doubly so, 
considering it’s spring. Suspensc? 
Don’t hold your breath. Music? 
The gay lively melodies will get 
you, and you’ll go home humming.

That, and more, is promiscd you 
if you attend Birutės pnesenta- 
tion of the new Lithuanian operet- 
ta, “Viengungiai”, which was re- 
cently vvritten in Lithuania. A cast 
of proven merit, plūs a well-re- 
hearscd Birutė chorus, vvill strive 
to make the American premiere of 
this opus one to be remebered.

work. At the be- 
March he went to 

finai exams and to 
came out on top.

already been advanced at 
and Trust Co. and is now 
higher up his ladder of

to be no easy job 
work during the 
you can’t keep a 
For the first five

years Vic tried to keep up his 
cial life vvhile studying, being 
active member of LUC, and 
tending concerts, dances, etc.,
this lašt year he sacrificed practi- 
cally all activities and did nothing 
būt study and 
ginning of this 
Springfield for 
everyon’s joy,
While some have to take the ex- 
ams tvvo or three times before pas- 
sing, Vic vvas vietorious the first 
time!

He has 
the Title 
elimbing
success. Although Bijūnėlis is just 
memory, its ex-members are living 
on to build a living book of good 
vvork. I think Vic Krauchunas has 
proved himself to be the book’s 
brightest “high-lite”d L C. M.

Širvaitis, 
Tarutis, 
Svitoris, 
Balanda, 
coaching

The cast includes Eva 
Aldona Gulbin, Whitney 
Zenon Praninskas, John 
John Dauckus and John 
Genevieve Giedraitis is
the cast and chorus in dramaties. 

vWith such an impressive array of 
talent, director John Byanskas is 
confident that the operetta vvill 
be enth'usiastjcaflly received bįy 
the Lithuanian public.

A consert will folk>w the 
mance, and will include as 
Anthony Kaminskas and 
Vespender. This will be
fįrst return to the stage as a so- 
loist sinče her recent long illness.

perfor- 
soloists 

Helen 
Helen’s

Considering the fact that the 
pneservation vvill take place at the 
Lithuanian Auditorium on April 21, 
it is not too early 
tickets now. You 
from any chorus 
the office of the

to purchase your 
can get them 
member, or a t 

NAUJIENOS.



Pirmad., balandžio 8, 1940

e
f fflB

Vieni išėjo miestą apžiūrėti, 
kiti į “naitklubus””, o treti į 
įvairius parengimus. Visai ne
jutom, kai jau buvo velokaš 
laikas ir reikėjo eiti pasilsėti.

Chicagiėčių Valan 
dos Cleveiande \

—Svečiuose su **Pirmyn 
Choru—

važiavimo 
perstatyti 
“Blossom 
Žydėjo”), 
Darželio

Buvo vakarienės laikas, kai 
“Pirmyn” choras pasiekė Cle- 
velandą. Tikslas jo 
į Clevelandą buvo 
vaizdingą operetę 
Time” ( ‘Kai Gėlės 
Lietuvių Kultūros
naudai. Mano buvo laimėj kad 
su jais galėjau važiuoti.

Pribuvus Clevelandan, tuoj 
mus pasitiko grupė clevelan- 
diečią, p. Wilkelis, Brazaus
kas ir kiti, ir susodinę į auto
mobilius nuvežė į Allerton 
viešbutį. Visi išsiskirstė į.savo 
kambarius, apsivalyti, persirė- 

*dyti, ir t. t., ir po to—pavalgy
ti.

šeštadienio vakaras buvo pa
liktas pirmyniečiams laisvas 
jiems daryti, ką tik norėjo.

Rytojaus dieną, kaip 1-iną 
valandą, clevelandiečiai turėjo 
surengę pietus choristams. 
Skaniai pavalgius, p. Wilkelis 
padėkojo choristams už atvy
kimą ir perstatė p. Btazduską, 
Kultūros Darželio Komiteto 
pirmininką, kuris irgi išreiškė 
padėką choristams, p*-iai Wil- 
kelienei, per kurios kūrikų dar
bą ir pastangas šis perstaty
mas įvyksta, ir p-ui Steponavi
čiui už sumokinimą choro. Po 
jo p. Steponavičius priėmė pa
dėką clevclandiečių ir pasakė, 
kad stengsis tą vakarą gerai 
suvaidinti “Kai Gėlės Žydėjo”. 
Chorui sudainavus “Ilgiausių 
Metų” clevelandiečiams, pietai

pilni apie jų pasekmingai nu
veiktą darbą. Jei kriikurie 
clevelandiečiai manė, kad gal 
truputį buvo perdėti artistil 
riuopelnai laikraščiuose, tuoj 
pakėitė nuomones. A. Cašper’o 
lošimas • tiesiog žavėle žavėjo 
publiką. Ar kas nors pamirš 
antro veiksmo pabaigą, kai jįfe 
(Schuberths), širdies skdusriio 
suimtas, pasako kad Mitzi 
‘Mylės Amžinai”, ir veikalo 
pabaigą, kai jis miršta, kiticin 
laimi suradęs.

O Mitži (Oriuks Skcveriutė) 
savo puikiu lošimu, o dar pui
kesniu dainavimu ne vieiiairi 
sukėlė ašaras

<as nors geriau at
likti Schoįerio rolę už Al Bra

 

zį? AbejojV- J° balsas skambė 

 

te skambėjb per visą salę.

O Bellabruna, ta jeuri visos 
operetės nesmaguhius sukelia, 
buvo puikiai atvaizduota p-ios

Kai Gėles Žydėjo

NAUJIENOS, Chieago, UI

Kandidatas Į Kon
gresą, Committee 
manus

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo_

PAIEŠKAU DARBO. Penteris ir 
poperninkas. Kalsimainu lubas už 
$1.50. Miegamas kambarys su savo 
popieriais—$3.00. Apkainavimas dy
kai. 10 metų patyręs. Darbas užtik
rintas. Jos. Augaitis, 1608 S. 50th 
Avė. Cicero, III.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

Adolph Ji Sabath

ONA BAGDONIENĖ 
po tėvais Kowarskiutė

Mirė bal. 6 d., 1940 m., 3:45 
vai. popiet, sulaukus 56 metų 
amžiaus. Gimus Lietuvoje. 
Kilo iš Panevėžio apskr., Nau
jamiesčio parap., Bučių km. 
Amerikoj išgyveno 39 m.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Albert, dukteris—Char
lotte Westort, ir žentą, Frank, 
Anną Ward ir žentą Paul; 4 
anukus; Seserį Pauline Pa- 
liliunas ir Brolius Juozapą ir 
Antaną ięowarską. Lietuvoje 
—veserį Anelę, Brolius Ste
poną, Petrą ir Justiną.

Kūnas pašarvotas 10600 So. 
State St. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, bal. 10, iš namų 9 
vai. ryto bus atlydėta į Visų 
Šventųjų parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėtu į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse. Nuliūdę: Sūnūs, Dukte
rys. Seserys, Broliai, žentai, 
Anūkai ir Giminės.

Lygiai septintą valandą už
danga pasikėlė veikalui. Sve
tainė kupina žmonių. Visur 
taip tylu, kad butu galima ir 
musę skrendant girdėti. Visi 
laukia šią garsią chicagiėčių 
dainų, lošimą. Ir jie nebuvo 
suvilti.

kiai lošė savo rolę, kad žmony- 
se sukėlė tikrą neapykantą 
Bellabrunai.

Negalima praleisti nepami
nėjus ii. Dambrausko Ciprijo- 
no Kranzo rolėj. Ne vienam 
clevclandicčiui skaudėjo pašo-

Laid. Direkt. Lachawicz ir 
Sunai, Tel. CANAL 2515.

EVA 
tėvą

PcrsisKy r
bal. 7 d., 10:45 v. ryto, 1940 
m., sulaukus pusės amž., gi
mus Lietuvoj, Senevadžio km.

Amerikoj išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Juozapą, marčią Jose
phine, seserį Rozaliją Zubric- 
kienę, žentą Kazimierą Shu- 
kausįcą, anūkę Eleanorą Shu- 
kauskas. sesers dukteris: Oną 
Allen, Marijoną Martin, sesers 
Allen, Marijonr Martin, sesers 
sūnų Vincentą ir gimines.

Prikląusė pjje Tretininkų ir 
ApaštalystejTNIaldos Dr-jų.

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips kopi., 3307 Lituanica 
Ave< Laidotuvės įvyks ketvir
tadienį, bal. 11 d., 8 vai. ryto 
iš kopi. į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. E'vos Puniškienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Sūnūs. Marti, SesUo, Žentas 

ir Kitos Giminės.
Laid. Dir. Antanas M. Phil

lips, Tel. YARDS 4908.

NIŠKIENĖ, (po 
l^arulaitė) 

šiuo pasauliu

Netenka daug ką sakyti apią 
artistus. Jau laikraščiai buvo

V

STELLA MARION KAPO- 
CIENĖ, po tėvais Salaitė
Persiskyrė su šiuo pasau

liu bal. 6 d., 8:33 vai. ryto,
1940 m., sulaukus 47 m. amž. 
gimus Kulių parap., Kretin
gos apskr., Karklėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 29 m.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Louis, 3 dukteris, Lucy, 
Marthą ir Suzanną, seserį Su- 
zanną Šiaulienę ir jos šei
myną, brolio sūnų Joną Šalis, 
švogerį Povilą Kapočių, švo- 
gerką Alice ir jų šeimyną, se
serėnai Modestą, Juozapą ir 
Stellą Bruchai ir gimines.

Kūnas pašarvotas kopi,, 
6834 So. Western Avė. Lai
dotuvės įvyks antrad., bal. 9 
d., 1:30 vai. popiet. Iš koply
čios bus nulydėta 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Stellos 
počįenės giminės, 
pažįstami esat 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame: Vyras, 
Dukterys, Sesuo ir giminės.

Laid. Direkt. Antanas Pet
kus, Tel. GROVEHILL 0142.

į Lietuvių

Marion Ka- 
draugai Jr 
nuoširdžiai

darė.
Ir Avelis, Rukštala, Žukas, 

Milleriutė, Kriščiūnaitė, Rim
kai tė, Lco Norman, B. Tarnu- 
liųnas, Rypkevičienė, Dovgi- 
nieni ir visi kili artistai pui
kiai atliko užduotis. ~

Prilyginti operetę prie Clu-

Mano nuomonė, kad Clcvelan- 
de choristai gal truputį geriau 
atliko, bet lai tik mano nuo
mone.

Namo

Su karštais clevclandiečių 
aplodismentai^, veikalas pasi
baigė. Artistai ir choristai po 
kelis kartus buvo iššaukti. 
Tuoj po parengimo, visi nuvy
ko į stotį ir į traukinį namo.

vom Clricagoj.

Mano nuomone, 
choras turėtų ir vėl atkartoti 
šį puikų veikalą Chicagoj, jei 
ne šį sezoną, tai kitą. Manau, 
kad ir kitos kolonijos nepada
rytų klaidos pakviesdamos 
chorą išpildyti “Kai Gėlės Žy
dėjo”. Tai veikalas “iš tūkstan
čio”. —Cleveiande Buvęs

99

RIGS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 NEATSIIMTŲ
KAINOS Sumažintos 50% 

Nuknuštos Iki Vį
DIDELIU KAURŲ

BARGENAI
Neatsiimta Hx9, 8x10, 0x12, 0x15.11x19 
Vert* nuo Iki $80. Dabar $3 Iki $29 
Nauji (1x9. 8x10. 9x12, 12x18. 10^x15 
Vertė $20 iki $85. Dabar $10 iki $12 

ir aukfič.
15 9x12 tikri) orlentalių, 50 kitokių 

Mlcros 2x4 Iki 11x18. 40% nuolaidos 
1OOO Jardą karpetų po 50c Jard Ir «uk85.

CHECKER CLEANERS 
SANDĖLIAI

6208-10 8. R ALINE—Dienomis, 3 vakarai

NIKODEMAS SLAŽAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 6 d., 1:05 vai. popiet, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj, Raseinių aps
krity, Batakiškių par., Var
naičių kaime.

Panko dideliame nuliudime 
moterį Rozaliją, po tėvais 
Levickaitę, 3 sūnūs, Petrą, 
Nikodemą, marčią Josephine 
ir Juozapą, marčią Angeline, 
3 anukus, Raymond, Caroline 
ir Vivian, 3 pusseseres Oną 
Bankcvičiehę, Oną Svilienę ir 
Petronėlę Bernotienę, 3 švo- 
gerius Antaną, Jurgį ir Fran- 
ciškų Levickus ir jų šeimy
nas, pusbrolį* Nikodemą Žičkų 
ir šeimyną

Prįklausė \ prie 
Daukanto, Teisybės Mylėtojų 
ir D. L. K. Vytauto Dr-jų^

Kūnas pašarvotas 3322 So. 
Morgan St. Laidotuvės įvyks 
treč., bal. 10 d., 8:00 vai. ryto, 
iš namų į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Nikodemo Slaža 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai 
dalyvauti 
teikti jam 
navimą ir

Nuliūdę
Suiiai, Marčios, Anūkai, Pus
seserės, švogeriai, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laid. Dir. Antanas M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

r kitas gimines.
Sjmano

kviečiami 
laidotuvėse ir su- 
paskutinį patarna- 
atsisveikinimą.
liekame, Moteris,

MARTINAS WENSKUTONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 5 d., 1940 m., sulaukęs 
pusės amž., gimęs Lietuvoje, 
VjHniąus apskr., Semyliškių 
parap., Naškunų kaime.

Ametikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Domininką, brolienę Ė- 
lerią ir jų šeimyną, sesers 
dukteris: Melviną Dagaitis, 
Sophie Dagaitis, Julia Swe- 
ron, ir Anna Joseph, sesers 
sūnų Juozapą Klucevičių, brę- 
įįo sunus Pranciškų, Jurgį, 
Bronislovą ir Edwąrd, brolio 
dukteris Agnės Chepelo ir 
Oną, Isabellė ir Helen, gimi
nes Juozapą Jančauską ir E- 
miliją Kregždienę iV kitas gi
mines.

Kūpąs pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 South 
Lituanica Avė. Laidotuvės į- 
yyks antradienį, bal. 9 d., 
8:0(1 vai. ryto iš kopi. į šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa- 

. maldos už velionio sielą, o iš 
tėn bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Martino Wensku- 
tonio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame: Brolis, 
Ęrolienė, Sesers Dukterys ir 
Sunus, Brolio Dukterys ir Su

nai ir Giminės.
Laid. Dir. Antanas M. Phil

lips, Tel. YARDS 4908.

«
 Gėles Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams 
1180 Archer Avenue 

Phone LĄFAYETTE 5800

LU W L.I|\IO Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

Ir Pagrabams
3316 Si>. Haisted Street

Tel. YARDS 7308 | Garsinkitės “N-nose

Kongresmanas A. J. Sabath, 
Commiteemanas
per 40 metų, Kongresmanas 
nuo 5-to distrikto, vėl kandida
tuoja į tas vietas. Rinkimai 
įvyks rytoj, balandžio 9 d.

Per ilgus metus A. J. Sabath 
pasipažįsta su daugeliu lietuvių. 
Daugeliui chicagiėčių lietuvių 
jis yra pagelbėjęs įvairiuose 
reikaluose, ypatingai sąryšyje 
su imigracijos klausimais.

(Skl.)

21-mo Wardd

Žieduotinės 
Pasirodymas.

Ketvirtadienį, balandžio 4 d., 
įvyko Mato Pra lapo, 2523 W. 
45th PI., sąvp, žieduotinės pasi
rodymo pokylis. Ta taip lai
minga kaltininke buvo p-lė Ele-

Retas yra žmogaus gyvenime 
įvykis vedybos, dar retesnis 
pasisekimas. Tačiau šiems jau
niesiems gyVėnimas davė ir 
pridėjo. Tėv.eįįaį Matas ir Ma
rijona Pralapai savo businčios 
dukters ir,sunaus garbei iškėlė 
šaunų pokylį, sukviesdami ne
paprastai skaitlingą svečių bū
rį, o šieji iš s^avo pusės atsimo
kėjo labui šauniomis dovano
mis.

Tad, laimingo ir džiaugsmin
go vedybinio gyvenimo 
niesiems Pralapams. —J.

jau-
Krs.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Paul Tunkis, 30, su Esther 

Rikei, 28
John Schultz, 37, su Bernice 

Godas, 24
Robert Hackbarth,

Heldred Cunis, 21
- Paul Berg, 26, su 

jbunes, 25
Charles Krug, 28, su 

Rada, 18

SU

Beatriče

Mildred

Reikalauja
Perskyrų

Irene Kane nuo Raymond
Kėtrie

Gavo
Pėrskiras

Antdinettfe Valentinas nuo 
Zigmond Valentinas

Rose Sfedoris riiio Clyde Se- 
doris

Charlotte Sohas nuo Charles 
Sohas

“Pas Mus Nebuvo 
Salta, Buvo Tik 
-40, -45”
Tolimas / svečias “Naujienose”

\

Vakar “Naujienų” redakciją 
aplankė tolimas svečias, p. Juo
zas Šamas, iš Bissett miestelio, 
Manilobos provincijoj, Kana-

atostogas praleisti ir mano čia 
pabūti iki kito šeštadienio.

Bissell miestelis, kuriame p. 
Šamas gyvena, yra aukso ka
syklą apylinkėje apie 150 mylią

FIKČERIŲ PARDAVINĖTOJAI
Samdysime 10 vyrų mechaniš

kiems Šaldytuvams, display keisams 
ir šaldytuvams pardavinėti valgor 
mų daiktų prekybininkams Chica- 
gos metropolijos apylinkėje. Tiks 
tiktai patyrę specialybės seilsmenai, 
turi savo automobilius, ir atsaką. 
Vieną savaitę pamokinsime ir tada 
dirbti po priežiūra gerai patyrusio 
seilsmeno, kurs padės reikalus už
baigti. Alęa ir komisija. Duokite 
pilnaš žinias iš praeitų penkių me
tų darbo, laišku tiktai.

SEGER REFRIGERATOR CO. 
835 Washington Blvd.

į šiaurę nuo Winriipego. Mies
telį galima pasiekti tiktąi orlai
viu ar vandeniu, o žiemą, kai 
ežeras užšąlą, tai ir rogėmis. 
Lietuvių ten, viso, tik trys. 
Kontaktą su lietuvišku pasauliu 
palaiko skaitydaiiii “Naujie
nas”, kurias jiems kiekvieną 
dieną atveža pašto lėktuvas.

P-as Šamas paeina iš Pane
vėžio ir Kanadoj gyvena jau 12 
melų. 6-is iš jų praleido Bissell 
kasykloj, kur dirba už aukso
kasėją.

Tarp kilo ko svečias prisimi
nė ir apie orą. Papasakoju, kad 
šįmet žiema Maniloboj “nebuvo 
labai šalta”. Daugiausia buvo 
40° ir 45° žemiau zero, bet tai 
nebuvo šalta.

Kai termometras rodo —55° 
ir —60°,9 tai tada jau yra šalto
ka, ir reikia overkotis užsivilk
ti.

O mes
oran išeiti, kai buvo tik

Chicagoj nedrįsom
--4°.

Viengungiai - 
Ar Jie Yra 
Laimingi Ar Ne?

Pamatysime Bal. 21 d
Vedę vyrai ir vedę moterys 

labai retai prisilaiko vienodos 
nuomonės apie tą nevedusią vy
ru, viengungių; likimą. Moterys 
dažniausiai prisimena apie tuos 
“singelius” kaipo “tie nelaimin
gieji”; (vedę vyrai, betgi, sveiki
na viengungius ją laime ir per-

Viengungių gyvenimas ir ją 
likimas kaip kada gali būti la
bai įdoriius. Taip bent pasirodė 
vienam p. Andruliui, kuris ne
seniai Lietuvojė parašė operetę, 
“Viengungiai”.

Šią operetę Birutės choras 
parsitraukė iš Lietuvos ir dabar 
rengiasi ją stalyti Lietuvių Au
ditorijoje, sekmadienį, balan
džio 21 d. Tada ir mes galėsi
me persitikrinti ar viengungiai 
yra tokie laimingi, ąr ne.

Operetėje žymesnes roles iš
pildys Ieva širvaitis, Zenon Pra- 
ninskas, Whitney Tarutis, Jonas 
Svitoris, Aldona Gulbinas, Jo
nas Daučkus ii' Jorias Balanda.

Po vaidinimo Birbtos choras 
suteiks koncertą naujų, dar Ghi- 
cagoje negirdėtų, dainų. Solistai 
koncertinėje programa k dalyje 
bus mėgiami Chicagos daininin
kai, Elena Vespendcraitė Ir An
tanas Kaminskas. B.R..M.

30 Years Success! Doctor’s f 
Amazing Liquid f or Itching of 

ECZEMA 
Daug yra atsitikimų, kur kiti produktą! n» 
dav5 reikiamų paseki, bet stiprus, švelninau 
tls, antiseptinis skiedinys Žemo davS greitai 
pasėkas nuo niežėjimo, skausmo, raudoniu 
dedamos, žvynuotos, ugninės Eczoma.

18 pirmo sykio Žemo nela nuostabią pa- 
gelbą. Po to jo ypatingas įrydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų daliu) padeda G abitai 
greitesnį gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
ra8o 16 visur, garbindami gauta* pasėkas 
Štai kaip rado p. F. M. 18 Jersey City: "Į 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema, kuri mane vargino per 8* 
metus.” .'

Neregimas. nedSmčtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema. spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 85c. 
TIKRO PATARNAVIMO atslUktmąis gal pri
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus iy- 
mesnius vaistininkus.

. . r , ... ■..... .......

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKIA JAUNOS MERGINOS., į 
kalbančios lietuviškai, susipažinu- i 
sios su dry Cleaning bizniu.

WESTWODD CLEANERS 
2412 W. 71st St.

REIKALINGA JAUNA mergina 
bendram ruošos darbui, vaikų nė : 
ra, nė skalbimo, būti ar eiti.
J. MURPHY, 1428 Bonnie Brae, 
River Forest, III. Forest 2120

—r—
MERGINA LENGWAM ruošos 

darbui, virimo nėra, savas kamba 
rys ir vapa—radijo. Prižiūrėti vai
kus. Bittersweet 9497.

REIKALINGOS MOTERYS, 30 
ir 45, dirbti po keletą valandų kas
dien. Kreiptis MRS. LUND, 126 N. 
Wells St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDON TAVERNAS —einantis 
biznis. Visi įrengimai. Gera vieta. 
3600 So. Emerald.

ANIMALS—DOGS—BIRDS—PETŠ 
Gyvuliai—šunys—Paukščiai etc.
PARDAVIMUI JAUNAS GERAS 

Police watch Dog. L. BANIS, 1827 
So. Haisted St. antros lubos.

WHOLESALĘ FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su 
taupmsi nuo 40 iki 60%. Mes prista 
tome bile kur. Pašaukitė ar rašy 
kitę dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionahai žinomi daiktai ran 
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Su 
nūs, 6343 S. Western AveV Chieago 
III. Fhone Republic 6051.

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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.

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

DIRBTUVĖ UŽSIDARO
800 plieninių sulenkiamų krėslų; 

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

COMPANY, 
1220 So. Michigan Avė.

Telefonas VICTORY 0404. 
Uždyka parkinimas.

jttUblNESS CHANCE6 
Biznio Progos

PASIŪLO TAVERNO 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., Chieago, III.

SHOE REPAIRING SHOP par
davimui. Teisingas kainos pasiūly
mas bus priimtas. Dėl platesnių 
žinių kreipkitės į 10703 So. State 
St., Chieago, III.

PARDAVIMUI TAVERNAS, prie
žastis—liga. Black Hill Tavern, 
2642 West 63rd St.

v
PARDAVIMUI TAVERNAS, pi

giai, gyvenimui kambariai. 1535 W. 
63rd St. Grovehill 3921.

PARDAVIMUI VALGYkAa. Ge
ras biznis. Išdirbtas per ilgą laiką. 
Tame pačiame name. Pardavimo 
priežastį patirsite vietoj. De Luxe 
Restaurant, 3502 So. Haisted.

PARDUODU DUONOS KEPYK
LĄ su namu arba ir vieną biznį, 
biznis įgyventas per- ilgus metus; 
pardavimo priežastis — senatvė. 
Noriu poilsio. Biznio vieta ir savi
ninko antrašas 2803 Emerald Avė. 
Chieago, III. Tel. Calumet 4959.

PARDAVIMUI ARBA RENDUO- 
SIU restaurantą, taverną ir Beer 
Garden, gyvenimui kambariai. Pigi 
renda. Pigiai, 20 metų išdirbtas. 

3738—40 So. Haisted St.

GREITAM PARDAVIMUI taver
nas ir restaurantas. Parduosimą pi
giai. Martha, 666 W. 14th St., Canal 
9248.

PARDAVIMUI TAVERNAS? Par
duos pigiai, 5 metai įsteigtas, 4 
gyvenimui kambariai užpakaly. 
Priežastis—vykimas iš miesto. Al. 
Jesiunas, 2501 W. 46th St.

PARSIDUODA TAVERNAS ir 
lunčruimis, pigiai, vieta gražiai iš
taisyta, išdirbta per daug metų. 
Priežastį patirsite vietoj. 4949 So. 
Haisted St.

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu į pusininkus moterį, kuri 
supranta gaspadinystę. 6500 Soutli 
State St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Nam&i-žemėPardavimnl

PARDAVIMUI ARBA MAINY
MUI Marąuette Parko apylinkėj 2 
flatų mūrinis namas po 6 kamb., 
kairia $6500.00. 5 kambarių medinis 
cottage. Kaina $2300.00. Ant 63-ios 
gatvės, netoli Western Avė. 2 fia
lai ir štoras su i'eStėurantu ir ta- 
verno bizniu. Mūrinis. Kaina $9800. 
Daug visokių kitokių bargenų.
C. P. SUROMSKŲS, 6921 So. West- 

ern Avė., Republic 3713.
$150 ĮMOKĖJUS, LIKUSIĄ da- 

iį mažais mėnesiniais įnašais nupir
ksi Cape Cod namą. Kairia $2495. 
Puikus priemiesčio namas. Box C 1, 
1739 So. Haisted St.

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
modernas namas, 6 pėdų lotas, 
$4,000, mažas įmokėjimas; savinin
kas. 5705 So. Neva Avė.

DIDELI BARGENAI 
MARQUETTE PARKE

2 po 5—po 3 miegamus—$7,500
2 po 4—$7200
Gasolino stotis — 6 kamb. bun- 

galow ir štorasi $15,000
Taipgi turime visokių kitokių 

bargenų didelių ir mažų namu, nuo 
$3,000 ir aukšėiaus, lo|ų ir tt.

P. M. KRIAUCZUNAS 
5952 S. Richmond St.

Išryto iki 10 vai. — Vakarais gali
ma matyti po 4:00. Nedėlioms Už
daryta. **

PARSIDUODA Tavernas su na
mu ar mainys ant privatiško nąmo. 
Moterei savininkei sunku palaikyti 
biznį. 3427 So. Wallace St.

EŽERO KATEDŽĖ
— PASIŪLO PUIKIĄ 

izoliuota su celo- 
gražaus, šaltiningo, smė- 
ežero. Lotas 78 pėdų, 
prieina prie vandens, 

likusią tenni-

PRIE 
$1500.00 

KOTEDŽŲ 
pakš, prie 
lio dugnu 
priešakis 
Mažas įmokėjimas, 
nais. Box D-6—1739 S. Haisted St.
—.. -..—... .... - . . ......... - ..... ,

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardaviinui

FARMA—76 V4 AKRŲ su 80 rodų 
priešakiu prie Tippecanoe upės. 
Gera žemė ir mylios nuo mies
to, kur yra parapinė ir vieša mo
kyklos. Terminais, pinigais. Henry 
Langenbahn, Monterey, Indiana.

MOV1NG AND EXPRESS1NG 
Perkraustymas ir Važma

BALDŲ — 
MAS anglių, 
mas. Seniausias 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALISAUSKAS SONS, 
7100 So. Talman Avė. Prospect8742

PIANŲ KRAUSTY- 
juodžemio pristaty- 

lietuvis baldų

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui

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

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 1 
bušelis 25c—5 bušeliai $1.00—15 
bušelių $2.50. Kreįpkitės dėl kainų, 
dėl didesnių kiekių. Iškraustoįrie 
nebrangia kaina. Anglys Vešiai iš 
kasyklų. 110 SOUTH RIDGELAND 
AVĖ., WORTH, ILL.

FINANCE AND LOANS 
______ Finansaiir Paskolos

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

2202 W. Čermak Road
CANAL 8887 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Gėri Terminai

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

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

Tukstantinės pirkėjų Armijos 
ieško visokių pirkinių, biz
nio progų ir t t

Todėl jeigu turite k< var
duoti, mainyti, išnuomoti, 
samdytis ir L nelaukite, 
kad kitas pavilios jūsų ge
rąjį kostumerL bet garelnki- 
tės ŠIANDIEN NAUJIEM V 
“Classified” skyriuje.

SKAITYKITE kas dienų Nau
jienų 7-me puslapyje “Clasb- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargėnų.
VISUOSE BIZNIO reikaluose 
naudokitės Naujienų aukštos 
vertybės classified skyriaus pa
tarnavimu pašaukdami srbaat- 
veždami: *

CANaI 8500
“NAUJIENOS" 

1739 S. BALSTED STBgKT 
Chieago, HL

•»
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For
James

Statę Treasurer 
A. Dayton 
Lewis 
J. Store

YVilliam R. McCauley 
Harry W. Nelson 
Osear Nelson 
Edvvard T. O’Connor
Joseph Edvvard Scanlon 
Charles W. Vail
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Rytoj Nominacijos
Illinois Valstijoje

Reikia Nominuoti Kandidatus į Guberna 
torius, Senatorius, Kongresmanus, Etc.

FAKTAI APIE NOMINACIJAS
BALSAVIMO STOTYS atda

ros/nuo 6-TOS RYTO IKI 5- 
TOS VAKARE.

ORAS: Giedra bet vešu.
Balsuoti gali tiktai registruo

ti piliečiai.
Jeigu turite išvažiuoti iš Chi- 

cagos, tai galite balsuoti šian
dien, rinkimų tarybos raštinėj, 
Apskričio Rūmuose.

Kandidatus stato: dvi parti
jos ir kelios jų frakcijos:

1. DEMOKRATAI (“Regu
liariai” ir “maištininkai”)

(“Church-Green” ir “Brooks- 
Lyons” frakcijos).

valdiškas vie- 
kandidatais į 
baigiant į’vai- 
lokalėms vie-

Rytoj Illinois valstijos pilie
čiai eis ablsuoti. Nominuos kan
didatus į įvairias 
tas, pradedant 
gubernatorius ir 
riais kandidatais 
toms.

Chicagoj. balsuotojai turės 
nominuoti kandidatus į miesto 
teisėjus ir išrinkti ir republi- 
konų ir demokratų wardų com- 
mitteemanus.

Cook apskritys nominuos 
kandidatus įvairioms apskričio 
vietoms, o visos valstijos gy
ventojai turės nuspręsti kas iš

V didatuos į gubernatorius, sena
torius, į atstovų buto narius 
nuo valstijos, ir į įvairias ki
tas valstijos vietas.

Įvairus kongresiniai ir legis- 
latyviai (“senatorialiai”) Avdįs- 
triktai taipgi nominuos savo at
stovus į J. V. kongreso atstovų 

’ butą ir į valstijos legislalurą.
Nominacijose figūruoja var

dai ir trijų “kandidatų” į pre
zidentus. Republikonų baliote 
yra tik vienas, Thomas E. 
Devvey.

Demokratų yra du: dabarti
nis prezidentas Roosevcltas ir 
dabartinis vice-prczidentas J. 
N. Garner, kuris taipgi nori 
kandidatuoti į prezidentus. Lai
mėjęs kandidatas gaus Illinois 
valstijos delegatų balsus nacio- 
nalej partijos konvencijoj, 
ri įvyks Chicagoj, liepos 
nesį. ,

žemiau^ seka pilni abiejų 
tijų kandidatų sąrašai.

DEMOKRATAI

ku-
mė-

par-

(Juodomis — “reguliariai” 
partijos kandidatai)

(čia nėra paduoti tiktai kon
gresinių ir legislatyvių distrik- 
tų kandidatai į kongresą ir le- 
gislaturą, kurie mainosi pagal 
distriktus; delegatai į naciona- 
les konvencijas, kurie taipgi 
mainosi pagal kongresinius dis
triktus ir kandidatai į wardų 
committeemanus, kurie maino
si pagal wardus.)

For President of the 
United States

Franklin Delano Roosevelt
John Nance Garner
For United States Senator 
Benjamin S. Adamovvski 
James M. Slattery

For Governor 
B. Hershey 
Lagerstedt 
W. McKinlay 
O. Monroe

Harry
Albert
Robert
James
John Stelle
For Lieutenant Governor 

Louie E. Lewis 
George M. Maypole

*For Secretary of State 
Edvvard J. Hughes

For Auditor of Public Accounts 
Edvvard J. Barrett 
John C. Martin

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

rytą
Miestas ten gr’aus tiltą ir už
pils buvusį Illinois-Mich’gan 
kanalą.

For State Treasurer 
Homer Mat Adams 
Edvvin C. Gordoų

For Attorney General 
Samuel H. Block 
Harold* G. Ward

For Representative in Congress 
State at Large

Walter J. Orlikoski
T. V. Smith

the Sanitary 
Chicago 
Three)

For Trustees of
District of

(Vote for
James M. Whalen
Joseph T. Baran 
George Seif

For State’s Attorney for
County cf Cook 

Thomas J. Courtney 
John Gutknccht

the

theFor Recorder of Deeds for 
County of Cook 

Edvvard J. Kaindl
For Clerk cf the Probate Court 

for the County of Cook 
Frank Lyman

For Clerk of the Circuit Court 
for the County of Cook 

.John E. Conroy
For Clerk of the Superior Court 

for the County of Cook
Victor L. Schlaeger
Thomas M. Enright

Fcr Coroner for the 
County of Cook

A. L* Brodie
Joseph T. Plunkett
Frank J. Walsh

theFor Associate Judge of 
Municipal Court of phieago 

(Vote for Tvvelve)
Stephen Adamovvski 
Frances Borrelli 
J. N. Brande 
Joseph J. Drucker 
Gib^on E. Gorman 
John J. Griffin 
Joseph F. Haas 
Le Roy Hackett 
Matthew D. Hartigan 
Joseph B. Hennes 
John T. Houlihan 
Seymour B. Levy 
Eugene L. McGarry 
Harold P. O’Connell 
Frank M. Padden 
George B. Weiss

For Associate Judge of
Municipal Court of Chicago 

(For the Vacany of 
Joseph A. Graber) 

George L. Griffin
• Albert Langeluttig 

Thomas S. McCabe 
Thomas A. McManigal 
George L. Quilici 
Samuel Shamberg

the

REPUBLIKONAI
For President of the 

United States
Thomas E. Devvey
For United States Senator 
C. Wayland Brooks 
Ralph E. Church

For Governor 
Dvvight H. Green 
Richard J. Lyons
For Lieutenant Governor 
John V. Clinnin 
Guy C. Crapple x

. Hugh W. Cross 
Charles Hindley- 
William Jerome 
Amold L. Lund 
Earl B. Searcy

For Secretary of State 
Arthur J. Bidvvill 
Justus L. Johnson 
Richard Yates Rowe

For Auditor of Public Accounts 
John William Chapman 
Henry G. Hariseri 
Arthur C. Lueder

Frank 
Howard W. Trovillion 
Warren Wright

For Attorney General 
George F. Barrett 
Osear E. Carlstrom 
Frnak R. Eaglelon 
Charles W. Hadley 
Edvvard A. Hayes 
George Landon

■ ’ 4 ,1

For Representative iri Congress 
State at Large

Orville L. Anderson 
William J. Baker 
William H. Brown 
John E. Cummings 
Stephen A. Day 
Allan Healy 
George S. Lavin 
Lloyd W. Lehman 
Charles P. MacCauley 
Frank J. Mackey 
James McGrath - 
Earl C. Mertes 
Miiford H. 
William G.

t

Olds
Stratton

For Trustees 
District 

(Vote for Three) 
Victor B. Listug 
John S. Norris 
S. G. Ingraham 
Arthur F. Golk 
Henry H. Harris 
Vincent A Gadacz 
M. C. Atkins 
Joseph P. Marinelli 
Thomas I. Healy 
William A. Forgue 
Raymond S. Blunt 
Louis N. Blumenthal 
John H. Ehardt 
James J. Dannehy 
Alfred O’Connor 
John E., Mahoney 
George E. Flęig

For State’s Attorney fcr 
County of Cook 

Osear F. Nelson 
Harry S. Ditchburne 
Erwin E. Cowen

of the Sanitary 
of Chicago

7 rrvi v

the

For Recorder of Deeds for 
County cf Cook

A. W. Komarek 
Russell W. Schlecht 
Charles M. Peters 
Ray Boyle 
Leonard M. Rice

the

For Clerk of the Probate Court 
of the County of Cook 

William John Granata
For Clerk of the Circuit Court 

for the County of 
John F. Duff 
Thomas B. McKone 
William J. 
Walter E.

Elliott 
Johnson

Cook

of theFor Clerk
Court for the County 

George J. McKerr 
Irving L. Ęlock 
John F. Ryan 
Gustav E. Beerly 
Morris Krakovv 
Paul W. Brandel 
Harold M. Gross

Superior 
of Cook

/

theFor Coroner for 
County of Cook

Henry C. Miller 
Edmund F. Bennett 
B. F. Croutch 
Robert R. Mustell ; 
Ellis G. Klinglė’r 
William Thomas Carlin 
John J. Cagney 
John B. Cipriani 
George T. Roumell 
Edvvin C. Ręyriolds'
For Associate Judge of the 
Municipal Court of Chicago 

(Vote for Tvvelve)
Charles R. Aiken 
Aiva L. Bates 
Ralph Charles Blaha 
Oliver H. Bovik 
Edvvard B. Casey 
Edvvard Chayės 
James W. Čoffey
Theodore F. Ehler

NAŲJIENOSAChicago, III,
. .1 — u.................

Cecil Emery 
John A. Filpi 
Armin Fischer 
Charles F. Fitzgerald 
Stephen M. Fleming 
Samuel 
William J. Grace 
Abraham Greenfield 
George W. Hansen 
Williąm H. Haynep ’ 
WilliarĄ E. Helander 
Samuel Heller . 
Samuel* A. Hoffman 
Edgar A. Jonas 
Wm. Ėmmet Jonės 
Andrew D. Jordan 
Julius Lee KaHaker 
Joseph C. Kanak 
Phyliss M. Kelley 
Raymond A. Kinzie 
Percy M. Knight 
Alvin Landis 
Marx Loehwing 
Thurston R. Lundeberg 
Max Luster 
John H. Lyle’ 
Joseph L. McCarthy 
P. E. McCullough 
Charles F. McElroy 
Charles F. McKinley 
Harry J. Meyers 
William L. Morgan 
Thomas L. Murphy 
Anthony A. Olis 
Helmer C. Patterson 
John R. Philp 
Henry E. Pieruccinį 
Harry N. Pritzker 
WilLam J. Rėmus 
H. B. Ritman 
James G. Shėridan 
Blake C. Smith 

' Eugene D. Sullivan 
Herman L Weiss 
Gerritt W. Wesselink
For Associate Judge of the 
Municipal Court of Chicago 

(For the A&ųsany of 
Joseph A. Graber) 

Allan R. Bloch 
Edgar B. Elder

Kandidatuoja į Teisėjus
Tarp visųušių kandidatų yra 

liktai vienas lietuvis. Tai adv. 
Antanas A. Olis/)-Jis kandida
tuoja į miesto teisėjus repub
likonų sąraše. Rs.

SPORTASI

Lietuvių Mėgėjų 
Bokso Rungtynės 
Pasisekė

Buvo nemažai publikos
Lietuvių mėgėjų bokso tur- 

naiiientas, kuris buvo sureng
tas naujo laikraščio, “Leader”, 
ir įvyko pereitos savaites tre
čiadienį ir penktadienį, turėjo 
gerą pasisekimą iš visų atžvil
gių.

Kaip trečiadienį, taip ir penk
tadienį, 124 Field Artillery sa
lė, kurioje gali susėsti apie še
ši šimtai ypatų, buvo kupinai 
pilna sporto mėgėjų.

Čampionų rungtynės įvyko 
penktadienio vakarą. Laimėto
jai, kuriems buvo suteiktos 
čampionų taurės, buvo Dan 
Gricius (nuveikė G, Tautulį 
pirmame rounde); John Mur- 
phy (teisėjų nuomone, nuveikė 
Daniel Serpetį); Frank E. Rim
kus (teisėjų nuomone, nuveikė 
Albert Gricių); John Yocius 
(teisėjų nuomone, nuveikė An- 
thony Zazą); Harry Stephens 
(teisėjų nuomone, nuveikė Ed
vvard Martinaitį); Edvvard Ka- 
miriski (teisėjų nuorųone, nu
veikė Stanley Novicką) ir Ray- 
mond Kaminski (nuveikė Julės 
Žebrauską).

Publika visus kumštininkus 
entuziastiškai priėmė ir dauge
lis išreiškė pageidavimą, kad 
tokie turnamentąi butų rengia
mi kas metas. —M.
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

Specialė Legislatu 
ros Sesija Bal. 30

Gubernatorius Ilorner šešta
dienio vakare paskyrė balan
džio 30 d. specįalei legislaturos 
sesijai, apie kurios sušaukimą 
buvo pranešta pereito pirma
dienio “Naujienose”.

Svarbiausias klausimas, kurį 
teks legislaturai svarstyti bus 
kova tarp Hornerio ir leitenanl- 
gubernatoriaus John Stelle, ku
ris nori perimti gub. pareigas. 
Jis tvirtina, kad 'Horneris taip 
sunkiai serga, kad nebegali pa
reigų eiti.

Rodydamas savo autoriterą 
Stelle šiandien irgi rengiasi 
“sušaukti” legislaturos vsesiją 
tuo lyg “perimdamas” guberna
toriaus vietą.

Roselando Žemaičiai
Ruošiasi Pirmam
Vakarui

že-

Įvyks Balandžio 27.
ROSELAND.—Roselando 

maičių Kultūros Klubas turėjo 
savo susirinkimą kovo 25, pas 
pirmininką Louis Mikutis Jr., 
10737 So. Michigan Avė. šiame 
susirinkime vėl prisirašė nema
žai naujų narių.

Nutarta surengti pirmą že
maičių vakarą Roselande, su į- 
vairiais pamarginiinais ir “že
maitiškomis linksmybėmis”, ko
kių dar roselandiečiai nėra ma
tę. Renginio komisija smarkiai 
ruošiasi, kad Roselando Žemai
čių Kultūros Klubas galėtų pa
sirodyti. Dalyvaus gabiausios 
Žemaičių jėgos.

Parengimas įvyks Darbininkų 
salėje, 10413 So. Michigan Avė. 
Tikietai galima gauti pas visus 
valdybos ir komisijos narius. 
Jie po 25c ypatai. Pirmininkas 
Louis Mikutis Jr. Iždininkas Ni- 
kodeinas Rodis. Finansų rašti
ninkas — Edvvard Dulkus, Raš
tininke — Violet Vaištaras.

Kitas Roselando žemaičių 
Kultūros Klubo susirinkimas į- 
vyks balandžio 22 d. 8 vai. va 
kare pas pirmininką Louis Mi
kutis Jr. Visi Roselando Tomai
čiai esate kviečiami dalyvauti ir 
prisirašyti į Kliubą.

Raštininkė Violet Vaištaras

Broliai Motuzai
Išvažiavo Į Rytus

Filmininkai broliai Motuzai 
išvažiavo iš Clucagos į Detroitą 
ir kitas rytines kolonijas.

Chicagojc ir apylinkėje jie 
rodė savo gražiąsias bei vaiz- 
džiąsias filmas 16 kartų. Jas 
matė apie 3,000 asmenų- Galė
jo ir turėjo matyti daug dau
giau.

Brolių Motuzų darbas, ko
operuojant Lietuvai Gelbėti 
Fondui, atnešė suvargusiems 
vilniečiams virš keturių šimtų 
dolerių. Nemaža suma, bet di
delei Chicagai ir nedidelė.

Patartina kitų kolonijų lietu
viams br. Motuzų filmas pama- 

ir kartu broliams vilniečiams 
atitinkamą paramą suteikti.

. Dzūkas.

Jaunų Mergaičių 
Kliubo Šokiai

čiaBRIGHTON PARK. — 
neseniai lietuvių jaunos .mer
gaitės (tarp 16—20 metų am
žiaus) sutvėrė Brighton Park 
Girls Youth Club. O dabar jau 
šis jaunų mergaičių klubas 
rengia first annual dance — 
šokius, kurie įvyksta balandžio 
(April) 13 d., Hollyvvood salėj, 
2419 W. 43rd St.

Ypač daug pastangų deda 
šokių pavykimui valdybos na
rės: Josephine. Gudas, Estelle 
Kancel ir kitos. —Narė.

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

Naujos kuopos: 104, 109 fr 129) 
(Buvo paskelbta 226, 263, 265,^212, 139, 238, 36, 363, 289, 

30 ir 63)

Į PREZIDENTUS
F. J. BAGOČIUS
W. F. Laukaitis .
J. Miliauskas ......

295
173

Į VICE-PREZIDENTUS
J. K. MAŽUKNA 1..................... ..........

V. G. Kerševicius ......................................
299
199

Į SEKRETORIUS

M.
PILKA .....
J. Vinikas . 
Michelsonas

I IŽDININKUS
K. P. GUGIS .................................
J. J. Bachunas ..................................
J. Žebris ...............................................

Į IŽDO GLOBĖJUS
E. MIKUžIUTe ................................
P. DARGIS^...................................
S. Mockus ................

Brazauskas .........
Januškevičius Jr. 

K. Urbonas ........

Į DAKTARUS-KVOTeJUS
DR. J. STANESLOW .............................
Dr. S. Biežis .................................................
Dr. A. L. Graičiunas ..................................

S.L.A. P. Tarybos 
Rinkimai 109 
Kuopoje

Laimėjo pažangieji

rezidentus

Laukaitis
9

Į Vice Prezidentus
J. K. Mažukna ............
Kerševicius ..................

Į Sekretorius
Vinikas ........i..........
D. Pilka ..................

Į Iždininkus
K. P. Gugis .............
Baclninas ..................
Žebris ........................

Į Iždo Globėjus
S. Mockus /...............
E. Mikužiutė ............

9

J. Brazauskas ..............
Į Daktarus Kvotėjus 

Dr. J. S. Staneslovv .....
Dr. S. Biežis ................

5

Rezultatai 129 kuopoj
Į Prezidentus

F. J. Bagočius ..............
Laukaitis .......................
Miliauskas ..................... 3

Į Vice Prezidentus
J. K. Mažukna ............
Kerševicius .................

Į Sekretorius
Vinikas ...................
D. Pilka ..................
Michelsonas ...........

Į Iždininkus
K. P. Gugis .........
Žebris .....................

Į Iždo Globėjus
S. Mockus ................
E. Mikužiutė ............
P. Dargis ..................
J. Brazauskas ...........
J. Januškevičius :......
J. K. Urbonas...........

10

10

10

12
3

12

Į Daktarus Kvotėjus
Dr. J. S. Staneslow .....
Dr. S. Biežis ................ .
Dr. A. L. Graičunas ....
Delegatais buvo išrinkti Dr.

P. Zalatorius ir J. Jasinskas.
Narys.

10

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE

215
230

47

290
154
53

278
254
222
148

35
22

231
180
85

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

• Prie Hobart, Indianos nuo 
bėgių nukrito Pennsylvania ge
ležinkelio ekspresas Manhattan 
Limited. Dešimts keleiviu buvo 
sukrėsti, bet sunkiai sužeistų 
nebuvo. Traukinys važiavo Chi- 
cagon iš Nevv Yorko.

q Vakar ir užvakar automo
biliai užmušė sekamus chica- 
giečius:

Joseph Kuglarz, 37 m. a., 
nuo 6450 South Narragansett 
avenue;

Joseph Kelly, buvęs anglia- 
kasis iš West Frankfort, III.

• Bešokdamas su savo žmo
na Rhineland alinėje, ties 3159 
Southport avenue, širdies liga 
mirė 57 metų Peter Ebner, 
2230 Winncmac avenue.

• Fedcrale valdžia traukia 
atsakomybėn 15 žmonių už 
opera v imu didžiulio bu t Jėgerių 
sindikato Chicagoj. Valdžia ap
skaičiuoja, kad kaltinamieji da
rė milioninį biznį ir yra sko
lingi apie pusę miliono dolerių 
taksais.

• 7 metų roselandletč Ange
line Madziarczyk, 35 W. 124th 
Street, pasimirė Roseland Com- 
munity Ligoninėje. Ji mirtinai 
apdegė bežaizdama namie prie 
krosnies.

• 39 melų John Lavvton, 
9441 Cottage Grove avenue, 
skaudžiai apdegė užmigęs su 
degančiu cigaretu.

• Iš namų dingo 15 metų 
mergaitė, Dorothy Sinks, nuo 
2631 S. Lavvndale avenue. Kas 
turi informacijų apie ją, sifsiži- 
nokite su tėvu, Walter B. Sinks, 
Rockvvell 5279.

• Superior teisme šeštadienį 
prasidėjo nepaprasta byla, lie- 

magiką” ir “velnius”. Bylą už
vedė Mrs. Corene Covvdery Da- 
vison prieš savo seserį Louise 
Covvdery Williard, ir sako, kad 
toji prigąsdinusi motiną viso
kiomis kalbomis apie “magiką” 
ir “piktas dvasias”, kad paverž
ti iš jos miliono dolerių turtą.

South Western avenue, 
26-tos ir 35-tos bus užda- 
trims mėnesiams laiko.




