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SĄJUNGININKAI PASĖJO MINAS NORVE
GIJOS VANDENYSE

Norvegija protestuoja, bijo Vokietijos 
keršto

VYRIAUSIAS TEISMAS ATMETĖ PLIE
NO KOMPANIJOS PRAŠYMĄ

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
8. — Švedijos sostinėje (Stock- 
holme) pirmadienį plito gan
das, kad 50 Vokietijos karo 
laivų įvairių rųšių perplaukė 
Danijos sąsmaukas ir įplaukė 
į Kattegatą. Vokietijos laivai, 
ėjo kalbės, ruošiasi mušiui su 
sąjungininkų karo laivais.

Kiti pranešimai kalba, kad 
pastebėta Britanijos karo lai
vų eskadra. Tačiau iš karto 
šitos žinios nepatvirtintos.

---- X---- X—X----

OSLO, Norvegija, bal. 8. — 
Sąjungininkai pirmadienį su
naikino keturis Vokietijos lai
vus. Trys tų laivų buvo* pre
kybiniai, vienas submarinas.

Paskandintas didelis. 5,000 
tonų, nacių prekybinis, laivas 
Rio de Janeiro. Jis gabeno apie 
300 vokiečių kareivių. Britani
jos submarinas davė jam pa
liepimą sustoti. Rio de Janeiro 
nepaklausė. Submarinas palei
do į jį torpedą. Įvyko eksplo
zija. Vokiečiai pradėjo šokti j 
vandenį. Trumpam’ laikui pra
ėjus paleista antra torpeda. 
Nelaimėje žuvo mažiausia 150 
vokiečių kareivių ir 80 arklių. 
Kitus išgelbėjo norvegų lai
vai. /

Pirm, šito įvykio du nacių 
submarinai užpuolė Britanijos 
karo laivą. Vienas submarinas 
paskandintas.

Dar du Vokietijos prekybi
niai laivai, kuriuos paskandino 
sąjungininkai, buvo Kreta, 2,-

CHURCHILL NORĮS ATIDARYTI NAU 
JĄ MŪŠIŲ ZONĄ

LONDONAS, Anglija, bal. 
8. — Pereitą savaitę sąjungi
ninkai, britai ir francuzai, įtei
kė notas Skandinavijos šalims, 
Švedijai ir Norvegijai. Jie rei
kalavo, kad (Skandinavijos ša
lys liautųsi teikusios pagalbą 
Hitleriui, leisdamos savo teri
toriniais vandenimis reikme- 
noms plaukti į Vokietiją.

Į tas notas davė viešą atsa
kymą Norvegijos užsienių rei
kalų ministeris Koht. Bei 
Churchill, Britanijos laivyno 
sekretorius, vėl įspėjo Švediją
ir Norvegiją: jeigu jos nepa
klausys sąjungininkų reikala- 
vimi, tai praras neutralių ša- 
liųz4eises.

Kitaip sakant, sąjungininkai

SĄJUNGININKAI ĮTEIKĖ REIKALAVI
MUS SKANDINAVIJOS ŠALIMS

PARYŽIUS, Francuzija, bal.
8. — Sąjungininkai, britai ir 
francuzai, įteikė Švedijai ir 
Norvegijai notą. Joje yra trys 
punktai:

1 — Švedija ir Norvegija 
turi paliauti teikusios pagalbą 
Vokietijai. O pagalba teikiama 
javotišku interpretavimu abie
jų šalių neutralumo.

2 — Britanija ir Francuzi
ja nupirks visą iškasamą Šve
dijoj ir Norvegijoj geležies ru
dą kol karas tęsis.c

3 — Jeigu Vokietija ir Ru

sija, arba bet kuri iš abiejų 
šalių paskirai grasins Švedijos 
ir Norvegijos nepriklausomy
bei, tai sąjungininkai tuojau 
paskelbs karą Rusijai ir atsi
skubins Skandinavijos šalims 
padėti su rusais kariauti (su 
Vokietija sąjungininkai jau ka
riauja).

ši nota, kaip ir kitos, yra 
diplomatines kovos dalis. Svar
biausias jos tikslas einamuoju 
momentu yra sulaikyti gele
žies rudos gabenimą Vokieti
jai iš Skandinavijos šalių.

OSLO, Norvegija, bal. 8. — 
Sąjungininkų submarinas pa
skandino Vokietijos transporto 
laivą Rio de Janeiro, gabenu
sį tarp 300 ir 500 kareivių. 
Vienas aiškinimas yra toks: 
vokiečiai planavo išlaipinti sa
vo kariuomenę Norvegijoj. Ki
tas aiškinimas: naciai gabenę 
kariuomenę namo iš Petsamo, 
Suomijos šiaurės uosto; čia ta 
kariuomenė padėjo rusams ka
riauti su suomiais.

TOKIO, Japonija, bal. 8. — 
“Asahi” pranešimas pirmadie
nį sako, kad rusai stato tvir
toves Mančuko ir Mongolijos 
pasieny.

359 tonų, ir Posedonia, 1,200 
tonų. 

---- X—X---- X----
OSLO, Norvegija, bal. 8. — 

Didelį sąjūdį Norvegijoje iš
šaukė sekamas sąjungininkų 
žygis: Britanijos karo laivai 
pasėjo minas Norvegijos pa
kraščiuose, jos teritoriniuose 
vandenyse. Minos pasėtos tri
juose punktuose. Jos užbloka
vo kelią nacių laivams Norve
gijos pakrančiais.

Skubiai sušauktas Norvegi
jos ministerių kabinetas. Val
džia pareiškė stiprų protestą 
taip Britanijai, kaip Francuzi- 
jai. Pašauktas posėdžiui parla
mentas. Tuo tarpu keliolika 
Vokietijos prekybinių laivų su
laikyta Skandinavijos pakraš
čiuose. Sulaikė juos minos.

Norvegija protestuoja ir aiš
kina: sąjungininkai kėsinasi 
atimti jai soverūnes jos tei
ses. Ji reikalauja, kad sąjun
gininkai pašalintų minas ir at
šauktų iš Norvegijos vandenų 
savo karinius laivus.

Norvegija bijo, kad Hitleris 
keršys sąjungininkams, kad 
nacių ir sąjungininkų imtinos 
gali įvykti jos teritorijoje, kad 
ji gali patekti į karo verpe
tą.

Savo keliu naciai Vokietijo
je pareiškė: jeigu Norvegija 
pasiduos sąjungininkų reikala
vimams, tai ji pasirodys esan
ti sąjungininkų vasalas, sąjun
gininkų tarnaitė.

skaitys Švediją ir Norvegiją 
nacių talkininkėmis, todėl ir 
elgsis su jomis, kaip su prie
šais.

Grūmojimas stiprus ir aiš
kus. Keliamas klausimas, ar 
Britanija yra nutarusi parem
ti žygiais savo žodžius. Ir vėl 
klausiama: o kaip reaguos Hit
leris, jeigu Skandinavijos šalys 
nusilenks sąjungininkų reikala
vimams.

Jam tuomet tektų susiremti 
šiaurėje su talkininkais. Ar vo
kiečiai norės išplėsti karą į 
šiaurę? Atrodo, kad Churchill 
nori iššaukti karą čia.

Veržimas blokados Vokieti
jai šiaurėje sudarė padėtį, ku
rią diplomatai vadiną “eksplo- 
duojančia”.

. f NAUJIENV-ACME Telophoto
WASHINGTON, D. C. — Bobučių delegates reikalauja, kad kongresas “bo

bučių diena” paskirtų spalio mėn. piriįną sekmadienį.

SĄJUNGININKAI VEIKIA TRIJUOSE 
FRONTUOSE ‘

bal. portuosBERLYNAS, Vokietija,
8. — Tikrasis karas artinasi 
— tokia nuomonė vyrauja Ber- 
yne. Sąjungininkai padarė tris 
atakas prieš Vokietiją — iš 
Skandinavijos pusės, iš Holan- 
dijos ir iš Balkanų.

Ataka iš SXandipavijos pu
sės — tai pasėjimas minų Nor
vegijos vandenyse. Jeigu Nor
vegija pakęs sąjungininkų žy
gius jos vandenyse, tai pasi
rodys, kad ji yra jų vasalas. 
Kokios akcijos griebsis naciai 
prieš sąjungininkų veiksnius 
šioj srity, neskelbiama.

Kai dėl Holandijos, tai ji ne
seniai padarė sutartį su Bri
tanija, pagal kurią gaus im
portų iš užsienių, bet neeks-

Paskandino sub- 
mariną

OSLO, Norvegija, bal. 8. — 
Norvegijos laivas atplaukė į šį 
uostą. Jis atgabeno apie 50 
oritų ir vokiečių jūreivių ir 
dar kelioliką britų ir vokiečių 
jūreivių lavonų.

Žuvusieji vokiečiai ir britai 
ir išlikę gyvi buvo paimti į 
norvegų laivą po mūšio Žiem- 
jury. Mūšy britų laivas ir na
cių submarinas lapo paskan
dinti.

[Tik Vokietijos submarinas 
paskandintas — sako vėlesni 
pranešimai.]

Vokietijos kareiviai 
buvę gabenami 

iš Petsamo 

jų j Vokietiją. Jeigu 
pasirodys, kad ši sutartis su
laužo pirmiau padarytą Holan
dijos su naciais sutartį, tai na
ciai skaitys Holandiją sąjun
gininkų vasalu ir elgsis ata
tinkamai.

Londone prasidėjo Britanijos 
pasiuntinių Balkanų šalims pa
sitarimai. Naciai ir juos skai
to ataka prieš Vokietiją. Vo
kiečiai sakosi atidengę sąjun
gininkų sąmokslą pakrikdyti 
transportaciją Dunojaus upe ir 
sulaikyti siuntimą aliejaus Vo
kietijai iš Rumunijos. / 

; Berlyne manoma, Hitleris 
nesėdės rankas sunėręs. Lau
kiama Vokietijos kontratakų 
prieš sąjungininkus.

Vajus Drieš šunis 
Vokietijoje

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
8. — Vokietijos maisto minis
terijos atstovas Herbert Backe 
sako, kad šaly yra trys milio- 
nai šunų. Jiems sušeriama dau
giau nei 100,000 tonų duonos 
kas metai. O tuo tarpu Vokie
tijai tenka maisto reikmenas 
taupyti.

Taigi, kalba Backe, ar pe 
metas naikinti šunis — bent 
tuos, iš kurių tiesiogės naudos 
nėra. ,

Taigi ir prieš šunis naciai 
ruošiasi vajų išvystyti.

Karšto vandens var
tojimas apribotas 

Paryžiuje
PARYŽIUS, Francuzija, bal.

8. — Išleistas įsakymas sustab
dyti parupinimą karšto vandens 
keturias dienas per savaitę 
tuose miesto pastatuose, gu
riuose toks vanduo parupini- 
mas iš centralinės sistemos. 
Įsakymas bus galioje iki spa
lio 15 d.

Įsakymas išleistas ryšium su 
pastangomis taupyti kurą.

Havaii ugniakalnis 
išsiveržė

HONOLULU, Havaii, bal. 8. 
— Pirmadienį išsiveržė Mauna 
Loa ugniakalnis.

Naciai, koncentruoja 
kariuomenę Baltijos 

pakrašty
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

8. — Karo ministerijos atsto
vas painformavo, kad paskuti
nėmis dienomis Vokietijos ka
ro vadovybė atgabeno daug ka
riuomenes į Baltijos ir į Šiau
rės jurų pakraščius. Kariuo
menė daro intensyvius prati
mus susėsti į laivus ir išlipti 
iš laivų.

Paasikivi — Suomi
jos pasiuntinys

Rusijai
MASKVA, sovietų Rusija, 

bal. 8. — Suomija paskyrė sa
vo pasiuntinį Maskvai. Jos pa
siuntinys bus Dr. Paasikivi. 
Sovietų pasiuntiniu Suomijai 
paskirtas Ivan S. Zotov, pra
eity buvęs Rusijos pasiuntinys 
Latvijoje. O Rusijos pasiunti
nio Latvijoj vietą užims Vla- 
dimir Derevianski, buvęs prieš 
karą pasiuntinys Suomijoje.

Nacių laivas pasie
kė Trieste

ROMA, Italija, bal. 8. — Na
cių laivas Ankara atgabeno iš 
Jugoslavijos uosto Dubrovnik 
5,000 tonų alumino rudos. Iš 
čia ruda bus pasiųsta geležin
keliu į Vokietiją. Nacių laivas 
plauke Adriatiko juroje, Jugo
slavijos ir Italijos teritoriniais 
vandenimis. Manyta, kad Bri
tanijos karo laivai pastos jam 
kelią. Jie nepaslojo.

Meksika uždraudė 
rodyti Amerikos 

filmą
MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 

sika, bal. 8. — Meksikos vy
riausybė uždraudė rodyti Jungt. 
Valstijose išleistą filmą “Ni- 
nočka”. Vyriausią rolę šitoje 
filmoje vaidina žinoma aktorė 
Greta Garbo. Filmą pašiepia 
bolševikišką Rusiją.

Dėl to, kad ji pašiep:a Ru
siją, Meksikos Darbininkų kon
federacija pareikalavo jos ro
dymą sustabdyti ir vyriausybė 
reikalavimą išpildė.

WASHINGTON, D. C., bal. 
•. — 1937 metais Republic 

Steel Corporation darbininkai 
streikavo. Korporacija pavarė 
iš darbo apie 5,000 streikie- 
rių.

Nacionalinė Darbo Santykių 
Taryba vėliau įsakė sugrąžinti 
visus pavarytus darbininkus, 
išėmus 40. Circuit Court of

Nagrinės mašinų 
pramonėje klau

simus
WASHINGTON, D. C., bal. 

8. — Federalinis monopolijų 
komitetas pirmadienį pradėjo 
svarbius atsiklausimus. Jie lies 
klausimą: kiek mašinos žmo
nėms darbo atima?

Komiteto pirmininkas, Jo- 
seph C. O’Mahoney, sako, kad 
komitetui lidys žymiausi pra
monės, darbo ir mokslo atsto
vai. Pakviesti liudyti automo
bilių, anglių, plieno, tekstiles 
ir eilės kitų pramonių repre- 
zentuotojai. Liudys taipgi dar
bininkų organizacijų tose pra
monėse atstovai. Pakviesti lai
dyti taipgi mokslininkai.

O’Mahoney yra paruošęs bi- 
lių, kuris taiko palengvinti tak
sus samdytojams, vartojan
tiems mažiau mašinų ir sam
dantiems daugiau darbininkų. 
Šitas bilius, manoma, iššauks 
daug ginčų. Paviršiu žiūrint, 
bilius atrodo geras, nes norima 
daugiau darbo darbininkams 
duoti. Bet mėginimas sulaiky
ti mašinų vartojimą pramonė
je reiškia pastangas progresą, 
darbo našumą trukdyti.

Pataria žolę valgyti
CINCINNATI, Ohio, bal. 8. 

— Dvylikoje svarų žolės (iš
džiovintos), kuri auga pav. dir
vonėliuose prie jūsų namų, yra 
daugiau vitaminų, negu 340-se 
svarų vaisių ir daržovių, ir pa
tartina žolę 'valgyti.

Šitą pareiškimą padare Ame
rican Chemical Society, kurios 
suvažiavimas prasidėjo pirma
dienį šiame mieste. Sakyta 
draugija paskelbė patarimus, 
kaip padaryti žolę tinkamą val
giu.!

Prezidentas vetavo 
bilių liečianti sve

timšalius
WASHINGTON, D. C., bal. 

8. — Prez. Rooseveltas pirma
dienį vetavo kongreso priimtą 
bilių, kuris reikalauja depor
tuoti svetimšalius sabotažuoto- 
jus, šnipus ir narkotikų var
totojus.

Sulaikė Britų valtis 
su dinamitu

BUCHAREST, Rumunija, ba
landžio 8. — Rumunija sulaikė 
britų valtis su dinamitu Duno
jaus upėje, prie miestelio Giur- 
giu. Ryšium su šituo įvykiu 
Vokietija aiškina, kad sąjun
gininkai planavę transportaciją 
Dunojumi pakrikdyti.

Appeals Philadelphijoje palai
kė Darbo Tarybos pusę.

Republic Steel Corporation 
padavė apeliaciją Vyriausiam 
Teismui. Šį pirmadienį paskelb
tu sprendimu'' Vyriausias Teis
mas atsisakė peržiūrėti žemes
niojo teismo sprendimą.

Taigi įsakymas korporacijai 
sugrąžinti darban 5,000-us 
streikierių pasilieka galioje.

TELEGRAMOS
E LIETUVOS

KAUNAS, balandžio 4 d.— 
Staiga užsikimšus ledams Ne
munas apsėmė Vilijampolę. 
Marvelę ir Zapyškį (nuo Kau
no i& iki 18 km. žemyn). Po 
valandos vanduo atslūgo.

— Lenkai atbėgėliai savo no
ru grįžta į tėviškes. Likusieji 
Lietuvoje perkeliami į provin
ciją. Skleidžiamieji prasimany
mai apie neva blogą jų trakta
vimą neteisingi.

— šv. Sostas paskyrė Vilka
viškio vyskupijos kunigą Vin
cą Brizgį (87 metų) Kauno ar
kivyskupijos vyskupu sufraga
nu;

— Ministrų Taryba priėmė 
Kultūros Fondo įstatymą. Taip 
pat priimtas bankams tvarky
ti įstatymas, kuris griežtai ap
saugos taupytojų interesus.

— Patvirtinti biudžetai Vil
niaus miesto sumoje 27 mili
jonų litų ir Kauno miesto — 
19 mil. litu.

4

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

OSLO, Norvegija, bal. 8. — 
Juru mušv Skaggerrak įlanko
je Britanijos karo laivas pa
skandino tris nacių prekybinius 
laivus ir vieną submariną. Vie
nas naciu laivas gabeno karei
vius. Mažiausia aštuonis nacių 
nrekybinius laivus sulaikė 
Skandinavi ios pakraščiuose mi
nos, kurias pasėjo Britanijos 
karo laivai.

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
8. — Sąjungininkai išvystė ka
ro žygius prieš Vokietiją iš tri
jų pusių — nuo Skandinavijos, 
Holandijos ir nuo Balkanų. Na
cių pareiškimu, pasėjimas mi
nų Norvegijos pakraščiuose 
esąs karo aktas atkreiptas prieš 
Skandinavijos šalis. Jeigu Nor
vegija pasiduos sąjungininkams, 
tai Vokietija skaitys ją Pran
cūzijos ir Britanijos vasalu.

LONDONAS,. Anglija, bal. 
8. — Norvegija, per savo pa
siuntinį Londone, pareiškė Bri
tanijai protestą dėl to, kad 
britai pasėjo minas jos terito
riniuose vandenyse.

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

Apsiniaukę; vėliau giedra; 
temperatūra žymiai nepasikeis; 
saulę teka 5:21 v. r., leidžiasi 
6:23 v. v.
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SLIUPTARNIAI
Istorinis reupanąs iš Amerikos Hętųyta gyvepirpp tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp lęįsvamanių (“šliuptamių”! 
is katalikų (“kryžiokų”).- : r- r —— ;;~ :

Šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui Šliupui
--------------—— AU MAR8EB18 ------------- ---------

(Tęsinys)
RoRąs pakilę8 atsinešė knyg^, 

Yaydu '♦Englįsh for Neyv Ąnje^ 
ivąns'\ ir pradėjo jos taMltta 
vartyti, įvąjrjps pięšinėliąs, pa? 
veikslus visiems rodyti.

Patsai vyriausias berniukas 
tuoj pradėjo skaityti, kas po 
piešinėliais parašytą,

—T-his is ą bo-ok, — skaitę, 
jis.

taip, 
buk,

Antanuk, ne
— Dis iz ei 
yra knyga.
buk, — pakartojo

Šitaip reikia! 
lietuviškai, ši

—Dis iz oi 
berniukas.

—Taip, Antanuk, taip. Dabar 
tai gerai. O štai akis, — rodė 
Rokas akies piešinį pirštu. —

rašyta.

—— pjeit, reikia tarti, pleit, An- 
lanuk.............

—Pleit. reikia lar‘if pWit1 — 
pakartojo sumisgęs berniokas.
- Q(S|a? •
^-Peilis.
^get parašyta, ka»?
—O, parašytą! — K-ui-fe, — 

taiąre bęrmvkas.
—Naif, Antanėli, naif reikią 

iųrtl, -r- ^ypspjasi BQkas, o Ely
tė su Praneliu visa burna kva
tojusi.

—Naif, naif, naif, — kartojo 
berniukas.

—Naif, naif, naif, — kartojo 
ir Elyte su Prąneliu.

—A, kaip puikiai jus visi mo
kinatės, — džiaugėsi Rokas. — 
$tąi visiems po saldainį.

—DęknL dėde, — pasakė vąį- 
kųęįąi.

liežuvį berniukas. vėl klausė Rokas, rodydamas

— Dis ta HUU «b kąs lietuviškai 
reiškia: šita yra mano akis.

— Dia iz mai ąi, — pakartojo 
berniukas.

—O kas čia? — klaipė Rokas,

sakė berniukas-
—Bet kas po puodeliu, kas 

parašyta?
—A, parašyta — Cup, — iš

tarė berniukas su c ir u.
—Ne, Antanuk, ne. Reikia 

tarti kap, kaip mes, kapsai, kad 
dažniausiai tariame kap, užuot

—O-ra-Brge, — perskaitė An
tanukas.

-—Orindž, vaikeli, orindž rei
kia tarti.

■—Orindž, orindž, orindž, — 
visi trys vaikučiai ištarė sykiu.

Rokas į visus tris pasižiurė
jo, paraitė ūsus ir labai pa len
kinančiai nusišypsojo, matyt, 
jausdamosis, jog nemenkas 
profesorius esąs ir nemažą kla
sę čia turįs.

Vaikučiai džiaugėsi. Antanu
kas paklausė:

—Ar labai sunku, dėde, iš
mokti angliškai?

- O, kaip tau, kaip Elytei,

kaĮ^ Kaz?sJ M-, - SkUUdėjJIUO
ku. Visi ąnksti, yisį, mat, apsi
galvoję, j}r tau ųqšę.

Antaniene su vąikąta žiurėjo 
į labai suodinus jų veidus įr 
bandė atspėti, kurta yrą kurist 
bet jiems nepavyko, tai turėjo 
palaukti, kol jie nusiprąųs. Vis 
dėlto Antanienė velniais juos 
neįtarė, kaip tai padarė Rokas 
ąpą metą, tik ką ta yctįivo^ ą| 
vąž|ąvęs ir juslus aųgl|ąkąsim 
pamatęs. Aųtąnąjj, mat, kądą- 
nę-kada pa’siąędavo savo žpio- 
ną| laisvų laikrąšcių, kuriuos jį, 
kad įr ne labai širdingai teskai- 
tydama, vis dėlto nors truputė
lį nuo religinių prietarų apsįyą- 
lė. O kiek nors apsišvarinusioms 
smegenims velniai juk nebesiro
do...

Kaip bematant' ir šeimininkė 
parskubėjo. Jį tuoj šoko šildyti 
vyrams vąmįens ir kaU.U piėtus.

Kai tik vanduo sušilo, vyrai 
pradėjų 
žinotaa, Mikas. Ąlčjbi^šetaitam- 
kė, nuptaYė jam pečiai ip kaip 
visada, smogiai Šėrę pęp sėdme
nis, paskui vikriai ąp|;. vienos 
kulnies apsisuko ir nuėjo pri? 
krosnies verdančią pietų žiūrė
ti.

Mikas atsistojo ir jau buvo 
bepradedąs smauklis kelnes, kai 
ėmė ir suklykė Antanienė, akta 
ranka užsidengdama. Mikas a- 
kimirksmu susigriebė, o šeimi
ninkė trumpai paaiškino tokios 
scenos ąnglįąkąsių lūšnose btp 
tinumą ir gražiai paprašė Anta
nienę su vaikais išeiti valandė
lei į kitą kambarį. Mikas nusi- 
repgū ir baigė plautis. Paskui, 
apsirengęs švariais drabužiais,

' Vargintojai!
Blogas galvos skaųdfijimaą sugadina nusi
teikimą... padaro visai sergantį I O visgi 
daugelis žmonių ^epfia nuq galvos skaudfi- 
jinio nprpjkaUpgal, 48Hp,' hąd, ųęž|no 
pr|ožąstics.
Kai k|tą kartj tau skaudas galy?!, patik
rink pats savo. Gal 
ępras palongYipimas 
vidurių. Ir jeigu tas 
plytold suteiks tau didelę pagalbą.
Ęx-Lax yra ląbal patikimas llhostidtojas. Jis 
yra elęktiugas. veik|i^o, bet- taip pat ir 
Sveiuųą. Jis ’duęfity rezultatus 6e' Jokių ižsi- 
tempimų ir noątųągumų.
Be tų. Bx-Lax yrą malmus priimjįĮ. J|$ 'įįe^-> 
dus skanus ^okolada^. Jus galite gauti 
dėžute kickvieųojų vaistinėje už JI) cppįų 
arbą už 25 .centus. C . ’ '■
j ' ..........

SAUGOKITĖS l’AMCGbŽiOJIM V i 
ATSISAKYKI! JU-PAKEIČIANČIU I

Gannnąma tąę vienas tilflf^s Bx-Lax| 
įsidomėkite raides *'Ę-2W>Ą-X" ant 
dėžutės ir kmlcyienbs plytelės. Kad 
gautumėt ger^a p^ęjiimR. reikalau
kite origipallo <

tau reikalingas tikrai 
netvarkįai veikiančių 

yru. tai maža Ex-Lax

“Brangiam musų broliui, ku
ris aukštai vertino brolišką mei
lę ir savitarpinę pagalbą.—Nuo 
Susivięnijipm Lietuvių Ameri
koje, kp. Nr.----- .”

Mikąs labai smalsiai apžiūri
nėjo vainikus, perskaitė korte-

brangaus savo tautie-|les ir susimastė. Nieko niekam 
nesakęs išėjo. Netrukus grįžo 
vainiku nešinas ir tiesiog nuėjo 
savo kambarin. Ten atsisėdęs

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius PritaiKo
3343 S. HALSTED ST

I

rr

“Nuo Tav9 drangų, kurl iš- 
lųisviųai iš prietarų grandinių 
ir padarei žmogum,

“Roko Auglinsko”. 
“Brangus Tautieti: Tu žuvai, 

pranykai svetimoje žemėje, bet 
niekados nebusi ir nepranyks! 
lietuvio,
čio Šinjyję.

“Nuo Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės, kp. Nr.—”. 

“Brangus Drauge: Tavo gy- 
vęiij|)tas buvo proletaro gyveni- 
jųąsi, Tavo mirtis — proletaro 
mirtis* Tu kovojai dėl proleta
rų taisytis ii’ viepybės, Tąu bu
vo brangus žodžiai: Proletarai, 
YtaųykUėsI Jus ntako nępralai- 
mėsita, tik retežius, o laimėsite 
pasaulį!

parašyti. Pagaliau štai ką sugal
vojo ir parašė:

“Brangus Bode, Tau, kaip ge
ram musų bodei, tebūnie leng
va šios kontrės žeme. — Nuo 
tavo gerų bodžių,

“Maikio ir čalio”.

Dr. V. E. SlEDLINSKi
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadieni 
4631 Sq. Ashland Ąve 

Tel. YARDS 0994
Antrad., Ketyirtad. Penktądięm
4143 So. Archer Avę.

Tel. LAFAYETTE 3650 (

—Lėkštė.
— Bet parašytą?
—P-lą/te, — ištarė berniuką^,

NAMIE VENZYTJ 
LAŠINIUKAI 

(sp Uiękųry ląefižip tfųipąU) 
Galima 
virtus, 
kandos 
turime 
bątsų.

nes jus dar labai jauni, o jau
niems kalba išmokti, tai kaip 
riestainį sukrimsti-

Pranukas apsilaižė.
—Tai aš tuoj išmoksįu ir su 

teveliu angliškai šnekėsiu.
—Ir aš, — nepasidavė Elytę. 
—Ir ąš, — neatsiliko Prąnc-

“grinoriams” pasiaiškinti ir, ži
noma, atsiprašyti, tariant* už 
nuogumą. , - .

Dą|jar jąu ir nąbąšninką laj-? 
dotojąs, a|vežė. Su savo pągelbi- 
nįpkp įnešė karstą ir klausė, 
“kur šarvosipie”? Pati šejmi- 
ninkė kažkur buvo minutėlei iš
bėgusi, lai šeimininkas pakėlė 
galvą iš, Vėberiu -ne^ j dabu r 
prausėsi, ir muiluota ranka pa
rodė Antano ir Roko kambarį.

vąlgyįi žalius arba 
Labai’ tinka dėl už-
Tąvernoms. Tąipgi 

venzyto porčepso ir 
^usų pačių išdirbj- 

mas.

Food Store 
5Š49 S, Halsted St. 

Tol. Englewood 9134 
Persikėlėm nuo 10804’4 So.

Nbchigan Avenųe

lis.
—Dėdė Rokas mus visus iš

mokys. Ar taip, dėdę? — klau
sė An lapukas.

—Taip, Antanuk, taip. Rct ir 
jūsų tėvelis pącįės. Jis geriau 
angliškai moka už mąpp, Jis... 
—nutruko Rpkųi kalba. — Jis, 
norėjau sakyti, jus visus į mo
kyklą |eis. Teų visko išmoksite-

vo jau išneštos ir belikę lik dvi 
kėdės, stalelis su laikraščiais ir 
šėpa su knygomis, lai karstui 
padėti vielos buvo.

Sustumė porą suolų, padarė, 
taip tariant, proletarišką kata
falką ir padėjo karsią. Pastalė 
porą aukštų, stambių misingi
nių žvakidžių, įkišo į kiekvieną

GRANE COĄL COMPANY 
533M So. Long Avenue 

Telefonas PQRTSM<WTH 
pocahontąs Minę Bup # gęriųusįų maimb 
ąęųg dulkiu išlipta periant
5 tąnu§ ąę daugiau ......   ■
PĘTRQLEqM CARBOH COKE $“7.75 
Perkant 5 jonus ar daujiąų Tonas ’ I

Sales Tąx ekstra.
..... -yaii.

I NAUJIENOS NĘEDLĘCĘAFĮ’ PĘ?T., Np. 2531
| 1739 So. Halsted St, Chicago, HL

| čia |^edų 10 cęi)|ų |r Pavyzdį Ng..,

1 Vgrdas ir pąvąrdft.................----- .................-7--..................  .......

* Adresas...... ~.......  —.... -.............—............ ......................

COPR. I4AO, NCSOLiCRAFT SERVICG, INC.
CROSS STITCH MOTIF$ PATTERN 2536

2536 — Įšsįųvirįejimas stąlticsci.

Miestas ir valstija. TV

I ii A

Anlanienč su vaikais suklau
pė. ir sukalbėjo poterėlį už na- 
bašninko vėlę, tvirtai tikėdami, 
jog tuo palengvinsią ilgą jos ke

•TT?

ranką- he| jąttantaį ir mintys 
buvo tatios, grąžioš, kilnios, 
štai —

^Mielas Uraugė:i Rusėtas dąr- 
po žmogaus gyvenimo sąlygoj 
išplėšė Tave įš tausą tarpo. 
Nuoširdaus Tavo "Veido mos 
daugiau nebematome, gilių Ta
vo žodžių <taogiąu;ngbęgirdime. 
Kilni Tavo siela mirė kartu su 
Tavo kurni. Bet'1 vertingi Tavo

rodys kelią kitiems — kelią į

Sąjungos, kp. Nr.----- .”
Šito vainiko visos gėlės buvo 

raudonos simbolizuojančios dar
bo žmpgąus Krąųją, kuris suka 
viso pasaulio ratus ir stumia 
gyvenimą pirmyn, naikindamas, 
kas jau yra persenę, kas apgy
venta, o juntamas, kas nauja, 
kas pažangu.

Yąįpikąs nuo šeimininkų bu
vo mažąs, pąlyginli 8U kitais, 
ket už tai lakui mišrus, spalvin
gus, tarsi butų kruopščios lietu- 
yąitės darželio visų gelių po 
vieną į jį įpinta. Jis buvo atžy
mėtas tik kalėtos žodžių korte
le, būtent —

“Ilsėkis ramiai, Mielas Pra
nok, naujos savo tėvynės žeme-

“Nuo Mr. ir Mrs. Galdikai.”
O didelis bąllų, raudonų ir 

geltonų gėlių vainikas turėjo 
kortelę su šilais žodžiais:žmonių ateitį.

ri *

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LĄIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCB

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So,’ llcrniitage Avė. . 
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Garsinkites “N-nose”

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tek: PROSPECT 1930

Mrs. A. K. JARUSZ 
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVyiFĘ 
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 
Sekm. pagal sutartį

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Vąlandps nuo 9 iki 8 vakaro, 

Seredoj pagal gutarfį.

į

AKIU SPECIALISTAI

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki, 8 v.

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Klausykite radioi programų Anfrądienio ir šeštadienio ryt- 
mečiais, lt:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties (1480 K.) 

su POVILU AALTIMIERU.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 ĮVEST 35th STREET 

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

- Nedėliomis pagal sutartį.
8

Laiddtiivių Direktoriai LIETUVIAI

DR. BRUNO J, 
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS ią CHIRURGAS 
28Q8 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą. 
Telęfęnąs HEMLOCK 6111

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakąro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT--6731
Namų Tel. VIRGIN 1A 242J

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone VAROS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

Sustoję, labai nedrąsiai vaikai 
kišo pirštus prie žvilgančių žva
kidžių, tikrai many dardi blozne- 
lįąį, jog lai ąuksipės. Vienok 
patį karstą, kuris buvo pilkai 
nudažytas ir atrpdė gana gra
žus, palytėti jie bąjįninosi. O jis 
buvo pžl$a|tas, daugiau nebeat- 
verįąųiąs, kad niekos ųepama- 
lytą bailiai sulamdyto Antąnp, 
— clcją, dabar “Prano Atahsy-

Taip juk Ąntąipenė ir jo$ 
vaidai turėjo mąųyti ir tikėlį. 
Ir jję tikėjo, ir pianė.

Rpkąs dąbąr saugojo duris,

pėjo jam neįsileisti ląbąį gau
singo liežuvio katalikių, kurios 
lik ir troško išpilti į Antanienės 
ausį viską, ką tik žinojo ir ką 
buvo prasimanę apie šĮįuptarnį. 
An|apą. Q tokių vięną kita jau 
slinkinėjo pą.Jiai langus, duris,

Matyti, bąįminpsi vį^os armijos 
velnių, Kurią, šilų aklų katąjl-

surfrikiavę apię šKųptarnip kąr? 
stą,

Pavakare pradėjp nešti gėlių 
vainikus. Kiekvienas ju turėjo 
labai įdomią kortelę, galimą są? 
Ryti, lyg ir trumpą laiškelį, ra
šytą, matyti, savamokslio ang- 
ItakPMo ai’ttbįą/ plunksna, nes 
vąidėsĮ buvo labai kreivos, bur 
ko* ir sunkios, — kaip papras
tai yra sunki juodo .darbininko

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlMIlIlIlIflH

NARIAI
Chicagos, į 
Cicero | 
Lietuvių , 1 
Direktorių ’ 
Asociacijos

• • I f ' ' ’

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį .
F TURIME

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYJE
mmtiMiiiiaimiiiHiiiiitiiiimit

P. J, RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

L J. ZOLP Phone Yards 0781 
l(H6 Weat 46th SĮreęt

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica AvęRiję

Yards 1139 
Yards Į138 

1ACHAWICZ IR SŪNUS-
3314 West 23rd Plaee Phone Canal 2515
gKYRipS: jį-thį Kast 10«th Street Tel. futlman 1270

7T

ALRERT V. PETKUS
47Q4 So, yYę^terp Avęnyę Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
ą3Q7 jLitųąnicą Ąyęmję Phone Yards 4908
T.r.'Ur-r—r | . . • •• •

ANTHONY B. PETKUS
6834 Sę« WMern Avę. Phone Grovehill 0142
1410 Sępth 4$th Court, Cicero Ęhonę Cicęro 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Californią Avęnue Phone Lafayette 3572

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso TeL YĄRDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

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
1934 W. 18th St., netoli Morgan St 

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

Tei. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

v

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk" pagal sutartį 
Ręz. 6631 So. CaJifornia Ayeųuę

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avę.
2-ros lubos 

CHICAGjO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Ofiso Tel. Virgin ia 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 SOUTR CLĄRgMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlięj pagąl 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. Tclepftone PLA£Ą 3200

Dr. F. Pulsuoki Le Van
G?DVTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° yak- 

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

" ADVOKATAI
K. P. GUfilS

ADVOKATAS
Miestų ofisąs—127 N. Dearborn 8k 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4441 -2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 

enH 8:30

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 
pągal sutarti

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Bnmswlck 0597

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Rpom 1230
Ofiso tel. CEfiTRAL |824

Namų Tel.—Hyde Park 3395
T?—

■ Jj",
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JONAS KAIRYS
NAUJIENOS, Chicago, UI.' 
- ------------------------L—---- • .HW' "f'“! “ '

MIEGALIŲ KLUBAS
(Feljetonas)

Kad pro tautiškąjį langą 
piemens vyrus liežuviais ba
do — suprantama. Tą jau se
niai sava kultūros pažiba va
diname, ir tautos vadas tau
tos konsolidacija bei vieningu 
darbu pripažino. Bet, kad po
litikai ir dar ne su šiaip ten 
kokiom pretenzijom į nešven
tintus ignacelius miegalių klu-

iš kerčios, iŠ Rygos importuo
to} marinadoj mirkytą, ir pra
dėjo blaškyti pasienius ir kam
pus, neaplenkč nė kandidato

niekur niekas negirdėjo. Atsi
tiko štai kaip.

Prie baro merginos nekalty
bę alaus putose skalavo, ciga
ru durnais smilkino, o garbin
giausioj i vyrai aplink tripsine- 
jo. Jonas Matas išstojo iš bu

koks pryčeris, pakėlė, nelygi
nant beždžione, ranką ir tarė:

—Alinu, mainfrends!
Visi sužiuro, o merginos net' 

ir ant baru susiliekė.
— Žinokite vyrai ir moterys, 

—tęsė jis,—kad nuo dabar ir 
ant visados musų tauta nekul
tūringa nebebus, jei išrinksite 
į vienintelius lajerių lajerius 
mane, John Mat..

Jis ranką nuleido, o pats su
dribo ant 
ir užmigo.
klegesiai 
skambėti, 
tikšti.’

—Brudas.—tarė sau po no
sies smuklininkas, —: tik ge- 
riemsiems vietą teršia ... ir 
man kas iš jo?...

alkūnių prie stalo 
Smuklėje pasivertė 
voliotis, stiklinės 

putos ant grindų

štelėjo politikas su raudona 
nose.

—Ir koks jau jis čia čypas, 
kad dar nė ignacelio negavo, 

majestotiš- 
n usikvatojo 

pamatysi

Suprantama, kad iš tokios 
nepaprastos švaros ir darbš- 
tos kambarine revoliucija te
galėjo sukilti. Atmosfera paki
lo iki kosmetikos ir parfume
rijos borizohto ir susisuko aro
matų kevalu, cigarų durnai nu
sileido ir susiliejo su prakai
to garais, o musės įsiveržė i 
vorų teritoriją ir prasidėjo žai
bo karas be paskelbimo. Ištiko 
tikras brudąs, nelyginant, pra- 
baščiaus kiaulidėje: ėmė nosis 
raityti—sukti ir akis ėsti.

—Ne-epasiduosiu... sumu il
siu bajorą.—uzgė pro alkūnių 
užtvarą kandidatas į lajerių 
lajerius ir apsuko ratu\ alkū
nes alum šlifuotu stalu.

—Sapnuoji, broli! ■— subur
bėjo smuklininkas. — Ei, gc-

—Nevermain, gerap, š-š-š-š .. 
ir ko prikai prie musų ger- 
biamiausio čypo, — užprotes
tavo nemažų pretencijų į pir
mininkus Vincas Skiestgalvis.

—Aš bosas savo auzoj! — 
sugrūmojo smuklininkas.

Jcs, šiur, jes—šiur, acit! Vy
rai, kaman kaip vienas!—ėmė 
kamandavoti armiją kandida
tas į politikus Juozas Kamin
kretis.—Tokiam 
kaminą iškrėsti,

Įėjo nykščiu Juozui į alkunįg 
Juozas — Vincui į pašonį ir 
vėl visi atakuoti stiklines, stik
linės lupas, putos krutinės ir 
grindis, o rezultate ristynes sii 
švarkais. Kaminkretis t i k 
šmukšt nuo pečių, Vincas— 
paskui ir abu po suolu.

Demokratiškoj republikoj 
kitaip ir būti / negali. Laisve 
plepėti, laisvė kyšius į delnas, 
į kišenes dėti, į ančius kišti, lais
vė ir imti, tad, kodėl politikui 
smuklėje ne po suolu gulėti?

Už lygybės principus išėjo 
ir merginos. Vyrai gerti, jos— 
gerti ir rūkyti. Vyrai spriaudė- 
si prie pečių, jos—prie barzdų, 
Suprantama, čampionatą laimė
jo merginos 2 prieš 1 ir todėl 
prie baro jos gavo pirmeny
bę. Jos, tad, ir paraginimo ne
laukdamos visosj tarsi, susi
merkusios susilėkė ant ankš
tųjų kėdžių ir baro galų, su
keitė kojas ant kojų virš ko- 
jinraiščių ir uždainavo “mote
rs pirmos ir karčiamoj”. (Gai

da kaip Vakar karčiamoj ge
riau).

—Puikios mergos, — pasi
saldino širdies atorugas poli
tikas su raudona nosc ir pa
žiurėjo pro stiklinės dugną 
viena akia, nelyginant pro te
leskopą, trečiojo matematinio 
dydžio ieškodamas po kojinių

II

karštai. Kaman

smartui 
dacol! 
vyrai, ne 
šen buzos 
lis viskas

tik

tai p
už-
vo-

Pakakite Bizni... Pakelkite Pelnus su

Modernu, Elektrikimu Šaldytum

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmu.šinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

m

Tąverninkai 
Delikatesinin 

kai

Mažinkit gadinimą ir 
naikinimą, išvenkite iš
džiūvimą.

• Mėsos Dyleriai
• Kepėjai
• Groserniiikai 

Restauranti 
ninkai

IŠSIRINKITE MŲJŲ 
ĮŽYMIŲJŲ GAMYBŲ
(’arrier 
Kelvinator

Norge
Seegar

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija už 
‘2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

Sulaužyti akiniai sutaisomi už 
nužeminta kainą, 
tempeliai 50c, sulaužyti 
$1.00 ir aukščiau. ]“_ 
mas akių veltui.

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

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409-11 S. HALSTED ST.

kaip, nauji 
” 1 stiklai 
Egzaminavi-

Tel. Yards 2151

NUDAŽYTI 
KURTINUS SU

10c
Juž25c

KAINUOJA f

MAŽIAU

PORA

Gypsy"
Et R U C (IRTAI N DYE.

TERMINAIS VOSNeleiskite senos mados šal
dytuvams jūsų prekybos ir 
pelnus apvogti. Įsigykite 
moderną, pinigus taupanti, 
prekybą statantį Įrengimą 
dabar!

$10 įmokėjus—Ne, neišlaikysiu! — suste
nėjo po suolu Kaminkretis.—• 
Oi, atmosfera!... O-acht, o- 
acht ir... į Rygą. Oi, atmos
fera !... O-acht... c-e-c-et, pra
keikimas !

—Ei, kas tau? gal langą ati
daryti? — paklausė smuklinin
kas.

—Ligonis nė mur-mur. Taigi, 
kaip matote padėtis rimta, rei
kalinga skubi medicinos pa- 
gelba. Bet smuklininkas kaip 
smuklininkas ir žmogus kaip 
žmogus, niagaryčiomąj ir kata- 
ikas ir velykinę atlikęs. Kas 

sekmadienis bažnyčią šventą 
. anko ir medalis iš tėvynės 
irie krutinės. Taigi, viskas 
tvarkoje, be jokių pridėčkų 
tautiniai pilniausiai susikon- 
solidavęs.

Jis vienoj rankoj trejų devy- 
nerių nešinąs, kitoj bala žino 
kiek, priėjo prie ligonio ir pri
dėjo ranką prie kaktos.

—Pučia iš karščio! — sto-

Tik po kelis centui į dieną musu
\ 'S

Meter-Matic. pirkimo planu

YRA VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
-ra naudinems

Naujas prekybinių šal
dytuvų išvystymas užtikri
na jums vienodą tempera
tūrą, kontroliuojamą drėg
mę ir oro apytaką... su
mažintos išlaikymo išlai
dos. ,, ' s

DTL BET KO h O ŠAUDYTU-
V O KLAUSIMO SAUKITE

Tel. RANDOLPH 1200
Jokių išlaidų nė 

prievolių
MADOS—Dacit, neit, bus ugados,— 

vienbalsiai prišaukė visi.
Kaip ir reikėjo manyti poli

tikų karštis atslūgo kaip pri
tvirtinę po raugintų kopusių 
ir darbas susikonsolidavo i

Cha, cha.
kai pasitenkinęs
smuklininkas. —
kaip aš jam užfiksysiu.

Smuklininkas paėmė šluotą vieningą darbą. Vincas bakste- COMMONWEALTH
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 31/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

LOAN ASSOClATIONof Chicago

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT . 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED 

4192 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRginia 1141

STATOME NAUJUS

NAMUS
i

• MŪRINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokferit už savo namą.
• Pirm segu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

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

Telefoną* LAFATETTE 5824

rai tarė jis.
—Įpilk janų nuo gyvatės.— 

šaipėsi politikas su raudona
iose.

—Palauk, aš jam pafiksysiu, 
—suuzgė pro lupas smukli
ninkas.

Jis pasiraitojo rankoves iki 
alkūnių, kimtelėjo ant kelių ir 
marš, nelyginant, tankas ke- 
iais ant pilvo ir užmaršavo.

—Oacht, O-acht tiesiai į Ry
gą be persėdimo.

—Acit, acit! Na, o dabar iš 
šios?...

Ir kad ims glaginti iš pus- 
yantės, kad ims pilti, rodos ir 
ausis užpludys bravarnės pro
duktais, ir vis pro tą pati tau
tiškąjį langą. TaV jau per daug 
neden^olcra
žmogdus lais" 
uzurpavimas. Ėmiau protestuo
ti ir aiškinti kaip negalima 
atimti nuo žmogaus teisių val
gyti, gerti, pačiam į burną pil
ti, taip negalima svetimam ky
šius ne tik į kišenę kišti, o ir 
į burną. Tai nedemokratiškas 
pasielgimas, diktatoriškas im
portuotas produktas.
• —E-et, — sušniokšttė smuk
lininkas kaip iš katilo krano. 
— Demokratija
tams, o kandidatams į ignace- 
lių kavaleriją ir konsolidacija 
gera.

—Na ir ko čia prisikabinai 
kaip Stalinas prie Suomijos,— 
sumurmėjo Kaminkretis.—Pa
sitrauk, o jei ne tai ir kaminą 
iškrėsiu I »

—Kreizi, džiaukis ir tautos 
vadui melskis. Už pasidarba
vimą tautos labui dar ir igna- 
celį gausi,— šypsodamosi at-

as pasielgimas, 
privilegijų

“NAUJIENŲ”
tad io Programai

DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 
ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

kiekvieną sekmadienį
nuo 11:00 iki 11:30 vai. ryto, iš stoties 

W.G.E.S., 1360 kilocycles.

sakė smuklininkas. — Greičiau 
tik nuvalyk krutinę!

—Tai įžeidimas, protestuoju.; 
Ar nematai kad tai partinė 
disciplyna? Ar ne matai parti
nės atmosferos slėgimą? Ar 
nematai, kad iš musų reika
lai! j ama vis daugiau ir dąu-

demokra-

vimo tautos labili?< Protestuoju 
kaip tikras tautas i . sūnūs už 
tautinės konsolidacijos garbės 
autoriteto paniekinimą!!

—O aš maniau, kad tu tik
rai sumirgai ?

—Nevermain, aš susirgau. 
Tai jokia liga, o atmosfera iš 
partinio štabo. Supranti, arti
nasi rinkimai krašto valdinin
kų, jie reikalauja didesnio pa
sišventimo iš musų’. Ot, ką aš 
myninau atmosfera! Ar su
pranti?

—Taipl
—Na, o tu dar sakais ir šįV 

tą ir0 šaltą matęs, o nežinai 
kas yra atmosfera.

—Šiur, kad aš maniau apie 
tą blogąjį orą, kurs susidaro 
kambary iš po nakties, kada 
du ar trys politikai po suolu 
miega, —• nusišypsojęs atsakė 
smuklininkas.

-/-A? o ką bliuzai j a tas gir
tuoklių karalius?—-akis trin
damas, paklausė kandidatas į 
lajerių lajerius. ??

—Čia, supranti, tas nemok
ša užsimanė mūšų garbę įžeis
ti, —< 
Ii tikus.

EDISON COMPANY *^«*ZZZZZ/Zzzzzz . ,.
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KRAUNAS. — Gili ir šalta žie
ma^ kokios neatmena nei sene
liai, smarkiai pakeitė Lietuvos, 
ypatingai šiaurės rytų, veidą. 
Pusnių laukai, tikri sniego kal
nai, užgulė kelius, vieškelius ir 
plentus, kuriais ne tik automo
biliais, autobusais, bet ir ro
gėmis nebegalima išsikasti. Ro- 
kiškio-Utenos apylinkėse tenka 
matyti rogėmis važiuojantį 
žmogų, kurio arklio tik nuga
ra kyšo iš provėžų. Rokiškio 
apskrityje, kur sniego danga 
siekia metro, labiau panašu į 
Sibiro vaizdus, bet jokiu būdu 
ne į Europos. Rokiškio-Utenos 
apskr. vietomis pusnys siekia 
4-5 metrus aukštumo. Iš vėjo 
suneštų sniego kalnų kaikur 
tematyti tik pusė stogų, o kar
tais tik namų kaminai. Kada 
kada, bet šiemet Zarasų kra
štui tinką “Lietuvos Sibiro” 
pavadinimas.

Nuo Kalėdų iki štai vasa
rio 22 d., su mažomis pertrau
komis, Lietuvą kankina stip
rus poliariniai speigai. Nuo pat 
Kąlėdų nebuvo nė vieno ato
drėkio. Keliais, atvejais termo- 
metrąs buvo pasiekęs 34-37 
laipsnių, o dviem atvejais net 
rekųrdinio 40. laipsnio (pirmą 
syk Birštone užregistruota, an
trąjį sykį Utenoje). Tokie stip-

riis šalčiai padarė daug nuo
stolių ūkininkams. Vienam su
šalo bulvės, kitam runkeliai, 
obuoliai ir kitos daržovės. Ke
liuose Utenos valsčiuose suša
lo keli žmonės, o nemažas skai
čius atšalo kojas, rankas, no
sis ir ausis. Daug kas apserga 
plaučių uždegimu. Utenos, Za
rasų, Panevėžio, Rokiškio ligo
ninės perpildytos sergančių.

. Ūkininkai ne tiek besirūpi
na savim, kiek savo gyvuliais. 
Ilgai speigams tęsiantis, smar
kiai iš klojimų tirpsta pašarai. 
Mat, nuo šalčio besigindami 
gyvuliai daugiau suėda. Dėl 
šalčių žymiai sumažėjo ir kar
vių pieningumas. Kai tik spū
steri didesni speigai, biržėnai 
skundžiasi, kiekvieną rytą nu
ėjęs į kūtę randi balta 
aptrauktas karves. Kad 
Viau perneštų šalčius, 
ėriukai aprengiami tam 
pasiutais drabužėliais.
kur buvo nukirptos prieš spei
gams užeinant, taip pat aprai- 
šiojamos palomis. — žiemken
čiai javai, žemei iš anksto įša
lus ir storu sniegu pridengus, 
turės būti gerai peržiemavę, 
bet soduose nuostoliai bus di
deli, ypatingai jaunuosiuose. 
— Miškuose darbai gyvi, bet 
per gilus sniegas ir čia labai 
trugdo, nes kol prašliaužiami 
nauji keliukai, arkliai turi bri
sti sniegu kartais iki šonų. — 
Po paskutiniojo rekordinio 
speigo naktį į vasario 21 d., 
staiga užėjusi tropikinių jurų 
šilto oro srovė visiškai išstū
mė poliarinį šaltąjį orą, ir va
sario 22 d. rytą šalčio nebuvo 
4, vėliau tik 2 laipsniai

šarma 
leng- 
jauni 
tyčia 

Avys,

■ pradėjo kandidatas į pa- 
Supranti mes gir

tuokliai, mes ’ po suolais gulį, 
supranti krutinės nevalyvos 
medeliais kabinti ir-įr-ir...

—O, nevermain mes girtuok
liai, kaman, mes jam pafyk
sysime, —- burčijo Jonas Matas.
—E-es, vyrai, kaman buzės už-

gargaliuosite. Viskas bus vo- savąją įp pakvietė politikus.

1111 ■*'* ‘ M '« > . .......................-.................. 1 <■ ' ——M.

sius politikus smuklininkas.
—E-e šiąrap, girtuoklių ka

raliau, mes pafyksysime už 
tautinio darbo pajuokimą!

Smuklininkas pripilstė vi
siems stiklelius ir po stiklinę 
alaus. Pats pakilėjo iki lupų

kėj, — ramino /įsikarščiavus - (Bus daugiau)

No. 4314—Mergaitėms vasarinės 
suknelės. Sukirptos mieros 2, 4, 6 
ir 8 metų.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adres^. 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 SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, HL

Čia jdedu 15 eentų ir prašau

atsiųsti man pavyzdi No..__ ____

Mierou  per krutinę

(Vardao ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
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Karas plečiasi
Europos karo gaisras plečiasi.
Sąjungininkai jau pradėjo karo veiksmus Norvegi

jos vandenyse. Trijose nedidelėse srityse prie tos šalies 
krantų, kur plaukioja vokiečių laivai, gabendami rudis 
iš Švedijos ir kitokias prekes, jie prisodino minų. Be to, 
vakar anglų karo laivas užpuolė Skagerrake, tarp Nor
vegijos ir Danijos, tris vokiečių garlaivius ir vieną sub- 
marinąSr juos paskandino.

NorVegijos valdžia prieš šituos sąjungininkų žygius 
neutraliuose vandenyse protestuoja. Bet vargiai tie pro
testai pafies. Norvegija daug kartų protestuodavo, kuo

 

met vokiečiai skandino jos prekybos laivus; bet vokiečiai 
prote 
laiko jau yra paskandinusios 150 neutralių šalių laivų, ir 
tose nelaimėse žuvo apie 1,000 norvegų, švedų, belgų; ho- 
landų ir kitų neutralių šalių jurininkų.

Kuomet viena kariajančioji pusė nesiskaito su tarp
tautinės teisės nuostatais ir nepaiso neutralių šalių pro
testų, tai ir antra kariaujančioji pusė pradeda taip elg
tis. Pati kovos eiga prie to veda. Diplomatinės notos čia 
nieko pakeisti negali. Tai yra apgailėtinas dalykas, bet 
neišvengiamas.

Skandinavijos šalims gręsia vis didesnis pavojus bū
ti įveltoms į karą. Atsisakymas praleisti sąjungininkų 
kariuomenę Suomijon, kuomet bolševikai kariavo prieš 
tą mažiukę tautą, Norvegijai į gerą neišėjo. Jeigu Hit
leris dabar bandys pavartoti represijas prieš Norvegiją, 
kad ji “leidžia” sąjungininkams pulti nacių laivus jos 
vandenyse, tai anglai ir franeuzai taip pat imsis kokių 
nors griežtų priemonių. Galų gale, į Norvegiją persimes 
karo frontas.

Tas pats gali atsitikti ir su Švedija, dėl kurios gele
žies rudžių tikrumoje šita kova šiaurės vandenyse ir ei
na. Be Švedijos rudžių Hitleris negalėtų palaikyti savo' 
pramonės ir ginkluotis. Todėl vieną gražią dieną Švedi
jos teritorijon gali įsiveržti vokiečių ir sąjungininkų ka
riuomenės, besivaržydamos dėl tos svarbios pramonės 
me os.

nepaisė. Vokiečių submarinos ir minos iki šio

“Pučas” Springfielde

nas užsimanė patekti į SLA. prezidentus ir pasiėmė p. A. 
Olį savo “kampanijos mąffe,džeriu”. Tuomet jie “užteršė 
orą”, atakuodami SLA. iždininką Gugį per radio. Šiemet 
tie patys asmenys panaudoja rinkimų agitacijai nešva
rius lapelius, užteršdami jais paštą.

Šitokie rinkimų agitacijos metodai organizacijoms 
daro daug blogo. Mat, draugijos, susivienymai, kliubai ir 
t.t. yra laisvi, gera valia ir pasitikėjimu paremti žmonitj 
susigrupavimai. Kas tą pasitikėjimą ir gerą valią Orga
nizacijos nariuose griauja, tas griauja. pačią organizaciją. 

Politikoje kas kita. Čia eina kova dėl valdžios valsty
bėje arba jos dalyse. Valstybė nėra laisvas žmonių susi- 
vienymas. Jos įstatymai yra visiems privalomi, ar jie 
kam patinka, ar ne. Todėl, nežiūrint kaip valdžios priešai 
agituoja prieš valdžią (jeigu tiktai jie neatakuoja pačių 
valstybės pagrindų), pavojaus nėra, kad valstybė sugrius 
arba kad piliečiai atsisakys mokėti jai mokesčius.

Kuomet žmogus yra priverstas pildyti valstybės įsta
tymus ir klausyti jos valdžios, tai aišku, kad jisai turi 
teisę visomis prieinamomis priemonėmis kovoti, jeigu ji
sai jaučia, kad valdžia arba tam tikri įstatymai negeri. 
Bet draugijoje, į kurią žmogus įstoja laisvai, niekieno ne
verčiamas, kova dėl viršininkų vietų arba dėl įstatų pa'- 
keitimo turi laikytis tam tikrų ribų, kad ji nepakenktų 
pačiai draugijos gyvybei.

Labai gaila, kad šitą skirtumą daugelis užmiršta ir 
neša į draugijų gyvenimą visas tas šiukšles, kuriomis yra 
užteršta politika.

St. Miščikas-žiemys.

Politinė Pamoka
arba

Atsakymas “Vienybei”

“SPAUDOS LAISVĖS
GYNĖJAI”

Komisijos nariais, 
kuriuos patvarkymus organo 
redagavimo klausimu. Vienas 
tų patvarkymų yra pakartoji
mas senos taisyklės, kuri buvo

Brooklyno komunistai staiga 
įasidarė labai karšti spaudos i 
aisvės gynėjai. Ir kame jie tos 1 priimta prieš dešimtį metų ar 
aisvės pasigenda? O-gi Susivie

nyme Lietuvių Amerikoje, kuJ 
riain jie “velija” tiek daug ge
ro, kad prieš keletą metų jį su
skaldė ir bandė suardyti! Jie 
rėkia, kad SLA. viršininkai įve
dę “cenzūrą” organui “Tėvy
nei”.

Tai, žinoma, yra melas. “Tė-t 
vyne” yra leidžiaipa tani tik
ram tikslui, b ne taip, sau, kad 
joje butų rašoinarbilė'kas. Vy
riausi jos* uždaviniai yra aiš
kinti organizacijos reikalus, 
šviesti jos narius ir ginti ją nuo 
priešų. Jeigu “Tėvynės” redak
torius nuo šitų uždavinių nu
krypsta arba ima dėti raštus, 
kurie tiems uždaviniams yra 
net priešingi, tai organizacija 
turi teisę (ir net pareigą), per 
tam tikras savo įstaigas, duoti 
redaktoriui nurodymus.

Tokia tvarka yra Susivieny-

Leitenantas gubernatorius, John Stelle, pasiskelb.ė 
esąs Illinois valstijos gubernatorium ir pranešė visų de
partamentų viršininkams valstijos administracijoje, kad 
jisai esąs administracijos galva.

Tai pirmas toks atsitikimas Illinois valstijoje. Gu
bernatorius Horner, tiesa, serga, bet jisai nėra miręs, 
nėra rezignavęs (arba pašalintas) iš savo vietos ir nėra 
išvažiavęs iš valstijos teritorijos. Todėl tas leitenanto gu
bernatoriaus žingsnis vargiai gali būti paremtas įstaty* 
mu.

Tikrumoje šis konfliktas kilo ne dėl gubernatoriaus 
ligos arba negalėjimo eiti savo pareigas; bet dėl to, kad 
gubernatorius ir jo draugai remia ne tuos kandidatus, 
kuriuos siūlė demokratų partijai leitenantas gubernato
rius. Pats John Stelle sumanė kandidatuoti į gubernato
rius, tuo tarpu kai Horneris ton vieton pasiūlė Harry B. 
Hershey. Reguliarė demokratų partijos organizacija pri
ėmė Hornerio kandidatą. Už tai leitenantas gubernato
rius sumanė dabar gubernatorių“ nuversti”.

Kas iš to “pučo” išeis, nežinia, šiandien įvyksta vi
soje Illinois valstijoje balsavimai. Jeigu John Stelle ne
gaus nominacijos, tai jo “pučas”, veikiausia, nueis nie
kais. O jeigu jjsai bus nominuotas, tai jam pačiam rūpės 
padaryti taiką su gubernatorium ir jo draugais, nes ki
taip jam nebūtų vities laimėti lapkričio mėnesį..

visose kitose organizacijose. Sa
kyti, kad tvarkos prisilaikymas 
organizacijoje reiškia “cenzū
rą”, gali tiktai žmonės, kurie 
nesiskaito su žodžiais.

Pereitame seime, Scrantone, 
SLA. priėmė beveik vienbalsiai 
konstitucijos pataisą, kuri pave
da Pildomai Tarybai ir Apšvie- 
tos Komisijai pi įžiūrėti, kad 
SLA. organo redagavimas butų 
atliekamas tinkamai, 
sa 'skamba taip:

“SLA. Apšvietus 
pastebėjusi organo
riaus netinkamą ėjimą parei
gų, praneša apie tai Pildo
mąją! Tarybai, kuri po beša
liško ištyrimo gali sutvarkyti 
dalyką sulyg savo nuožiūros,”
Už šitą pataisą balsavo visi 

delegatai, išimant vieną (p. 
Klingą). Taigi tam organizaci
jos įstatui pritarė ir socialistai, 
ir sandariečiai, ir tautininkai ir 
komunistai.

Na, o dabar komunistai (kd
tu su tautininkais ir sandarie- 
čiais) rėkia, kad Susivienyme 
esanti įvesta “cenzūra”!

SLA. viršininkų kritika 
organe.

Kadangi “Tėvynėje” Kl. Jur
gelionis buvo . įdėjęs keletą 
straipsnių, užgauliojančių Pild. 
Tarybos narius, ir ypatingai 
vieną piktą editorialą apie bu
vusius esančius SLA. virši
ninkus, apie “tipsterius” ir t.t, 
tai pereitame suvažiavime Pild. 
Taryba, pasitarusi j>u Apšvietps

Komisija 
redakto-

kais. Ji skamba daug-maž taip:
“Redaktorius neprivalo dė

ti į ‘Tėvynę’ kritiškų pasta
bų apie Pildomą Tarybą ar
ba jų narius, be jų žinios.”
Tai yra tiktai paprastas “fair 

play” reikalavimas. Juk, iš tie
sų, jeigu kas;nors atsiunčia ofi
cialiam orga'Aui raštą su prie
kaištais orgdnizacijos viršinin
kams, tai jie turi teisę žinoti, 
pirma negu fas raštas tilps, ko
kie tie priekaištai, kad jie ga
lėtų juos tuojaus atremti, ne
laukiant kol praeis dvi savaitės 
arba du mėnesiai; kitaip, tai or
ganas gali būti lengvai panau
dotas neteisingiems užsipuldinė
jimams ir šmeižtams.

Šita taisykle, veikusi prakti
koje per eilę melų, buvo vėl 
pakartota. Pats redaktorius Jur
gelionis pasikalbėjime su Ap
švietus Komisijos nariais suti
ko jos laikyti^, ir dar pats pri
dūrė, kad “britiškos pastabos” 
apie viršininkus neprivalo bū
ti dedamos organe ne tiktai be 
jų žinios, be*;t “ir pritarimo”.

Ar Jurgelionis bent vieną iš 
tų straipsnių, kuriuose jisai da
rė užgauliojančius priekaištus 
(jau nekalbant apie “kritiškas 
pastabas”) Pild. Tarybos na
riams, buvo jiems parodęs prieš 
dėdamas į “Tėvynę”? Ar jisai 
davė jiems progos į neteisingus 
priekaištus atsakyti lame pa
čiame numeryje, kuriame tie 
priekaištai tilpo? Ne. Jisai to 
nepaisė ir paniekino taisyklę, 
kuriai pats buvo davęs pritari
mą. Tai kas šitokiame atsitiki
me palieka viršininkams dary
li?

Visgi Pild. Taryba, o ne re
daktorius, atsako už SLA. prieš 
įstatymus. Pildomai Tarybai, o 
ne redaktoriui, yra pavesta in
terpretuoti SLA. konstituciją.

r-

“Politika” draugijose
Kai kurie žmonės mano, kad draugijose, kliubuose 

ir kitose organizacijose reikia vartoti tuos pačius kovos 
budus, .kaip ir politikoje, šitą mintį paskleidė pas lietu
vius daugiausia komunistai. Jie per eilę metų vedė aštrią 
partinę kampaniją Susi vieny me Lietuvių Amerikoje su 
tikslu jį pagrobti. Kuomet jiems nepavyko ji pagrobti, tai 
jie jį suskaldė.

Paskui panašius politikos metodus ėmė Susivienyme 
praktikuęti tautininkai, ypač nuo to laiko, kai p. Rachu-

yra vyriausioji įstaiga Susivie*

redaktorius taip pat, kaip ir vi
si kiti SLA. nąriai, nelaužytų 
nustatytos tvarkos organizacijo
je, tai ji atlieka tiktai savo pa* 
reigą.

Tais veidmainingais šukavi
mais apie “cenzūrą” Susivieny
me komunistai ir tautininkai 
bando sukelti demoralizaciją 
tarpe SLA. narių, tikėdamiesi, 
kad drumstame vandenyje 
jiems bus lengviau žvejoti.

. Tiesa, šitaip daroma ameri-

1. Charakteringas 
Reiškinys.

Kuomet paskaitai dabar taip • 
vadinamų tautininkų ir komu
nistų spaudą, tuojau pastebi la
bai charakteringą reiškinį: abe
ji stengiasi įrodyti savo ištiki
mybę rusų imperializmui ir vi
sa daro, kad neužgautų rusų 
kuriuo nors atžvilgiu, lyg nuo 
to priklausytų musų krašto liki
mas.

Jei komunistinė spauda sten
giasi įtikti rusams, netenka ste
bėtis, nes jie ištikimi jų agen
tai, lygiai kaip naciai, bet taip 
vadinami tautininkai turėtų bū
ti laisvesni ir turėtų suprasti, 
kad Lietuvos likimas, nežiūrint 
dabartinės rusų okupacijos, vis
gi priklauso ne tiek nuo Krem
liaus, kiek nuo likusio pasaulio.

Savo straipsnyje “Rusija žen
gia į pražūtį” pabaigoje pažy
mėjau, kad dabartiniu laiku vi
sa monarchistinė rusų spaudą 
pradėjo nepaprastai girti rusų 
dabartinę politiką ir susidrau
gavo su komunistais. Tą patį 
matome ir pas mus: komunis
tai, kurie buvo, t. y. bent skai
tėsi didžiausiais tautininkų prie
šais ir kaltino visus už tariama te 
susidėjimą su tautininkais neto
limoj praeityje, šiandien su tais 
pačiais tautininkais labai pui
kiai sugyvena.

Reikia pasakyti, jog jie visą 
laiką labai gerai sugyveno, jei 
skaitysime rusų komunistus, 
nes kas šiek tiek žinp Lietuvos 
užkulisus, atmena, kad- kilus 
konfliktui tarp Smetonos ir Vol
demaro, prieš birželio sukilimą, 
ne kur kitur kaip Rusijos pa
siuntinybėje buvo daromos ar
batėles, kurių tikslas buvo su
taikinti Voldemarą su tautinin
kais.

Tas pats ir su tautininkais.
Ne labai seniai tautininkai 

skaitė kiekvieną komunistą di
džiausiu priešu, Rusiją savotiš
ka pasaulio pabaisa, kuri visuo
met bus pavojus pasauliui, šian
dien stengiasi tuos pačius ko
munistus įtikinti, jog jie nieko 
prieš rusus neturi ir “Vienybe” 
džiaugiasi, kad komunistai tu
rėtų gerai paprakaituoti, kad 
rastų bent vieną vietą jų laik
raštyje, kur jie išsireįškė prieš 
dabartinę sutartį su Rusija.

Ir todėl nieko nuostabaus, 
kad kaip “Vienybė”, taip ir 
“Laisvė”, lyg susitarę pradėjo 
kibti prie manęs už straipsnius 
“Naujienose”, ypač, kurie liečia 
rusus ir musų santykius su jais.

Sausio menesio pirmomis die
nomis “Vienybė” paskyrė man 
visą spaudos apžvalgą, o 
ve” keletą eilučių savo 
niuose.

Kadangi “Liasvė” iš 
nieko neatsako, bet si 
kibli tik prie mano asmens, ne
turiu ką veik jiems atsakyti, 
nes aš asmenų gyvenimu nie
kad nesirūpinau ir todėl čia 
mes nelygus, nes nieko apie ki
tus asmenis nežinau ir žinoda
mas neskaitau tinkamu apie 
juos ką nors kalbėti, kuomet 
tai neliečia pačio esminio daly
ko, jiems atsakysiu baigdamas.

“Vienybė” stengėsi argumen
tuoti ir įrodyti mano analfabe- 
tiškunią politikoje ir tuo labiau 
Lietuvos Rusijos klausime, to
dėl iš esmės ir atsakau “Vieny
bė!"

Polemika ir kritika 
turi būti skirta, kam 
bokse, t. y. nore nugalėti, bet 
tik išsiaiškinti patį dalyką ir 
todėl reikia prisilaikyti tam tik
ros logikos ir ypač faktų, no
rint polemizuoti.

Tuo labiau bereikšmė tokia 
polemika, kuomet oponentas 
,au “a priori” yra nusistatęs žūt 
jut apginti vieną pusę ir pa
smerkti antrą.

Jei Lietuvos spauda negali at
virai šiais Liausimais rašyti, la
bai suprantama, nes ten spauda 
skaitosi valdiška, viešpatauja 
cenzūra ir jeigu? dargi opozici
jos laikraštis rašytų ką nors 
neigiamai dabai liniems musų 
“prieteliams” iš Uralo kalnų, a- 
nie galėtų užsigauti ir priversti 
Lietuvos valdžią pasiaiškinti, 
bet čia Amerikoje mes laisvi ir

rime ir musų pareiga visus 
klausimus išsiaiškinti kaip rei
kia ir laisvai, mes dargi turime 
būti Lietuvos tautos balsu, tad 
nėra ko “Vienybei” taip bai
mingai žiuėli į Kremlių, rašant.

Tuo labiau nelogiška iš “Vie
nybės” pusės primesti mano 
mintis visiems socialistams, 
kuomet jie nežino ar aš priklau
sau kuriai nors partijai ir ko
kiai, o ypač dar todėl, kad aiš
kiausiai straipsnio antgalvio a- 
pačioje buvo pasakyta, kad 
straipsnis diskusinis.

Bet eikime prie pačio dalyko.

2. Ar reikia kalbėti?
Žiūrint iš kurio taškaregio 

mes pažiūrėsime į valdžią: jei 
mes tvirtinsime, kad kiekviena 
valdžia nuo dievo duota, tuo
met paskaitysime ją neklystan
čia ir kiekvieną valdžios žings
nį turėsime užgirti. Bet ta pati 
“Vienybė” turi pripažinti, kad 
daug kas mums šiandien Lietu
voje primesta, primesta ir pati

“Lais- 
trupi-

esmes

ne tani 
kumštis

kūniškoje politikoje. Bet SLA. 
yra fraternalė organizacija, ir 
joje nešvariępis politikierių 
“Įriksams” ne vieta.
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apie tai, kaip iš nepriklausomos 
valstybės virtome tik autonomi
ne, butą tolygu nesirūpinti žmo
gumi, kuris įpuolė į eketę, bet 
dar laikosi šiek tiek ant eketės 
krantų nuo kurių tuojau nuslys 
ir prasmegs gelmėje.

Priešingai, konstatavus faktą, 
jog mums iškrėtė šunybę rusai, 
pavergė ne tik ekonominiai, bet 
ir poliliniai/(ko kažkodėl neno
ri pripažinti tautininkai), turi
me visam pasauliui pasakyti, 
kad ši/ aklas mums primestas 
jėga/ir tauta su tuo nesutinka 
ir kiekviena proga pasinaudo*. 
atstatymui savo nepriklausomy
bės, kuri paminta. Ir tik taip 
turime elgtis ir lik taip elgiasi 
pasaulyje tautos, kurios nori 
pasauliui įrodyti, kad jos nori 
būti nepriklausomos.

Taip kalba šiandien austrai 
čekai, lenkai ir visi kurie skai
tosi pavergti, netekę bent kokių 
savo teisių.

“Vienybė” 
cialės sferos 
tvirtinimams

tvirtina, kad ofi- 
priešingos šiems 
ir skaito dargi

(Bus daugiau)

KAZYS RALYS 
VARGOVAIKIS

V.K.R. Vyr. Komiteto narys

Žinomas visuomenininkas ir 
rašytojas p. K. Balys (slapyvar- 
dė Vargovaikis) gimė 1883 m., 
kovo mėn. Žalpiuose, Ncmakš-

reiškia žodis “primesta” kiek
vienas turčių suprasti. “Primes
tas” dalykas, reiškia įteikimas 
ko nors prieš gavėjo norą. Tuo

luvos sutartis Lietuvos priimta 
ne geru noru ir tuo labiau ne 
Lietuvos iniciatyva, bet primes
ta jėga.

Išvada aiški: ji neatatinka 
musų reikalavimams ir dargi 
mums kenksminga, nes jei bu
tų mums naudinga arba bent 
maloni — nesakytume,, jog ji 
primesta.

Tad kodėl mes laisvi būdami 
nuo rusų slogučio negalime pa
sakyti, kad ši sutartis priešina
si musų interesams ir yra pra
žūtinga? Visas pasaulis, išski
riant nacius ir komunistus tą 
patį galvoja, gi “Vienybė” skai- 
lydamosi pusiau valdžios oficio
zu ir tautininke visu 100% no
ri pasauliui įrodyti, kad viskas 
gerai ir tenegalvoja pasaulis, 
kad čia kažkas biauraūs, nesu
derinamo yra su krašto nepri
klausomybe.

Jau vienas “Vienybės” pasa
kymas, kad mums liko, kartu 
ir visai Pakaitei “politinė nepri
klausomybė”, kurią “blogiausiu 
atveju, galima skaityti autono
mija” parodo, kiek mus ši su
tartis nužemino. Mes buvome 
pilnai nepriklausomi, o šiandien 
visgi turime prileisti, kad turi
me lik autonomiją. Nejaugi ne
matote patys skirtumo?

Nejaugi nėra skirtumo tarp 
savistovid ūkininko ir nuomi
ninko? O mes virtome iš * savis
tovi© ūkininko savame nikyje 
dargi ne nuomininkais, bet tik 
savotiškais įgaliotiniais, kurie 
neturi teisės nieko savistovaus, 
kaip tikri šeimininkai daryli sa
vame ūkyje.

Tad kieno tiesa: tautininkų ar 
mano, kuomet tvirtinu, jog mes 
šiandien smarkiai nupuolę? 
Mes šiądien netekome nepri
klausomybės, ką pripažįsta ir 
patys tautininkai? Tad kodėl 
tuojau iš kito galo nori tie pa
tys tautininkai įrodyti, kad nie
ko neatsitiko, nėra ko sielotis, 
o tuo labiau kalbėti? Nekalbėti

Jo tėvas, mažažemis, 4 hekta
rų ūkio savininkas išvyko į A- 
meriką, kai jaunas Kazelis bu
vo 9 metų amžiaus.

Penkiolikos metų amžiaus 
(1900 m.) ir jis iškeliavo į 
Šiaurės Ameriką ir gyveno 
Middleport, Pa., — pas anglia
kasį tėvą, čia jis susiprato 
esąs lietuvis. 1902 metais kar
tu su tėvu grįžo į Žalpius ir 
ten tą susipratimą skleidė Žal
pių apylinkėje, slapta mokyda
mas vaikus lietuviškai ir pla
tindamas lietuviškas knygas.

Žurnalistikos darbą pradėjo 
1908 metais, ir pasirinkęs 
“Vargovaikio” slapyvardį, ben
dradarbiavo “Vilniaus Žiniose”, 
“Lietuvos Ūkininke”, “Lietuvos 
žiniose”, “Aušrinėje” ir “Jauni
me”. Nuo 1910 mt. dirbo Vil
niuje “Lietuvos Ūkininko” re
dakcijoje. Mokėsi Vilniuje, o

buvo Lietuvoje ir čia slaptai 
veikė su Putvinskiais, Bugailiš- 
kiu ir kitais, kurdamas jauni
mo ratelius, palaikydamas 
glaudžius ryšius su Vilniaus ir 
Šiaulių veikėjais ir kaimo jau
nimo rateliais.

1917 m. i). Ralys dalyvavo 
Vilniaus veikėjų konferencijoje. 
1918 ir 1919 m. buvo Skaudvi 
lės apskrities valdybos pirmi
ninku ir kartu tos apskrities 
viršininku. Tuo pat melu p. Ra
lys dalyvavo kovoje su besi
traukiančia iš Lietuvos vokie- 
čių-bcnnontininkų-spartakų ar
mija.

Nuo 1920 ligi 1927 m. p. Ra
lys buvo Steigiamojo Seimo ir 
kitų demokratinių seimų vals
tiečių liaudininkų atstovu.

Nuo 1930 m. jis tarnauja Že
mės Banke Kaune.

Musų literatūroje Vargovai- 
kis-Ralys yra gerai žinomas, ra
šė daug beletristikos ir įvairiais 
visuomeniniais klausimais, ypač 
apie kovą su alkoholizmu, ir 
jis pats yra abstinentas ir ko-
opera liniukas.

Komitete, labai aktyviai pade
da svarbiam Vilniaus krašto 
rėmimo darbui.

KAUNAS. — Šv. Kazimiero 
draugija išleido dr. .1. Griniaus 
knygą “Vilniaus meno pamink
lai” su 70 iliustracijų. Knyga 
naudinga lankantiems Vilnių.*

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’
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1AMŽINKIM DARIŲ IR GIRĖNĄ KIEKVIENO 
LIETUVIO ŠIRDYJ

Tikras esu, kad nėra pasauly 
lietuvio, kuri nežinotų kas bu
vo Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas.

Tikras esu, kad visi lietu
viai, nežiūrint kokioj pasau
lio užkampėj bebūtų, gridėjo 
šių didvyrių ryžtingumą, drą
są, energiją ir neišpasakytą 
meile Lietuvai, bei visai Tau
tai !

Gražių idealų vedini,, norė
dami iškelti lietuvio vardą 
greta kitų garbingų tautų, šie
du drąsuoliai, menkute savo 
Lituanica ryžosi skristi be su
stojimo per klastingąjį okea
ną! Ir perskrido jį!!! Bet ne
matoma likimo ranka, visai- 
arti Tėvynės, Jų gražiam tiks
lui pakirto sparnus!

Didvyriai žuvo!!! Bet jų ryž
tingumas ii\gražus idealai ne
turi žūti, neturi būt pamiršti!

Bet gyvenime taip jau bū
na, kad mes greitai pamiršta
me! Dažnai pamirštame labai 
didelius, labai vertingus daly
kus ir paskui patys gailimės, 
kuomet jau būna pervėlu!

Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno tragingas žuvimas ne
apsakomai sujaudino visos lie
tuvių tautos žmonių širdis! Pa
čioj Lietuvoj didvyrių tragin- 
gą mirtį jautrai sutiko! Jų 
garbei pastatė kietojo granito 
mauzolėjų, kąd lietuviai ga
lėtų ilgai, ilgai atlankyti musų 
didvyrių amžino poilsio vie
lai !

Čia Amerikoje, Daraus-Gi- 
rėno vardu pasipuošė daug 
kliubų. Amerikos Legiono Po
stų! Kai kuriuose miestuose, 
Dariaus-Girėno vardais užvar
dintos gatvės, aikštės ir tt!

Visa tai daroma Jų garbei, 
Jų ilgesnei atminčiai! Visa tai 
labai gražu, pagirtina!

Bet.'!! granito mauzolėjų ne
pamatys plačiosios Lietuvos 
liaudies minios! Gatves, aik
štes ir organizacijas didvyrių 
vardais, mes, musų vaikai, me
chaniškai kartos, nežinodami 
ką tie vardai simbolizuoja!

Taigi, So. Bostono lietuvių 
inteligentų būrelis praėjusį ru
denį sugalvojo padaryti ką 
ners aiškesnio, ką nors priei
namesnių plačiąjai liaudžiai, 
kad Darių ir Girėną įamžinti 
kiekvieno lietuvio širdy, prote,
atminty!

lendorius, kuric vaizduotų pa
čius lakūnus, garsiąją jų Li- 
tuanicą ir tragedijos vietą— 
Soldcno miškelį.

Tuoj aus tapo pakviestas čia 
gimęs-augęs žymus dailininkas 
p. J. Arlauskas, kuris persiė
męs didvyrių dvasia nupiešė 
gražų paveikslą. Minėtas gi bū
relis, nesivaikydamas pelno, 
sumetę savo centus, išleido 
gražius kalendorius lietuviš
kais ir angliškais parašais.

Gal vienas kitas pasakys, 
kad musų sumanymas siauras, 
paprastas ir tt. Klystų taip 
manydami. Musų šaly, Ameri
koj, labai įprasta istorinius į- 
vykius, pasižymėjusius vadus, 
herojus atvaizduoti sieniniam 
kalendoriuje.

Kalendorius, per visus me
tus kabo ant sienos ir į kalen
dorių kiekvienas iš mus žvel
giame kasdien po kelioliką 
kartų. Kuomet tik į jį pažvel
giame, jo vaizdas pirmiausia 
metasi mums į akis. Dažnai 
musų tautiečiai apkabinėja sie
nas nuogais ir kitais bepras
miais paveikslais. Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno kalen
doriai kels kiekvieno lietuvio 
širdy gražus jausmus, energi
ją ir pasididžiavimą, kad mu
sų Tauta turi išauklėjus tokių 
didvyrių.

Šių kalendorių leidėjai sten
giasi, kad kiekvieno Amerikos 
lietuvio bule, kabotų Dariau- 
Girėno kalendorius. Kiekvie
nas biznierius turėtų užsisakyti 
ir savo kostumeriams dalinti 
tik šiuos kalendorius.

Kodėl aš tą sakau? Gal ma- 
nysit, kad man apeina biznis 
padaryti? Visai ne. Aš tame 
ncužinlcresuotas. Man rupi lie
tuvybės palaikymas Amerikos 
lietuviuose, ypač musų vaikuo
se.

Musų vaikai labui plačiai ži
no apie Charles Lindbcrghą. 
Bet, dažniausiai, dar visai nė
ra girdėję, kad ir mes lietu
viai turime drąsuolių didvyrių, 
kaip Darius ir Girėnas.

Mano berniukas nuo pat 
mažens myli orlaivininkystę. 
Jis darydavo ir daro visokio' 
modelio aeroplanus.

Kuomet jis pirmą kartą pa
malė Dariaus-iGrėno kalendo
rių ir kuomet aš išaiškinau 
jam kas jie tokie buvo ir kaip
didvyriškai žuvo, jis tuojauTo tikslo siekiant prieita, 

kad puikiausia bus pagaminus1 ėmė dirbti Lituanicos pavyz-
Dariaus-Girėno sieninius ka- džio orlaivį. Jis jau treti me-

PIRKIT NAUJA BUICK 
MILDA

AUTO SALES
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavė
jas užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo' ir demonstravi
mo naujų 1940 melų modelių automobilių.

806 WEST 31 si STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Telephone Victory 1696
ATSTOVAI

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

KLAUSYKIME
su fimiero Rytmetiniu
WU I D LIETUVIŠKŲ

11. I. r. radio •■ ■ programų
14S0 KYLOCICI.ES VALANDĄ RYTO

————————— ■ ' ' —
RAŠTINĖ*

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

NAUJIENŲ-ACME Telcphoto

ican Radiator kompanijos ir Walter Kohler iš Kohler kompanijos yra traukiami 
atstakomybėn.

tai High Schoolčj; pas jį atei- visas Lietuvos mokyklas, 
na daug klasės draugų sve^
timlaučių ir jis pirmiausia pa- pinigais ir kitu kuo. Bet šios 
rodo savo improvizuotų Da- rūšies dovana bus pirmutinė 
riaus-Gircno Lituanicą. Paskui ir gal brangiausia iš visų bu- 
parodo jiems kalendorių ir vusių. Dariaus-Girėno/Litani- 
plačiai nupiešia jų atliktą žy-cos ir Soldcno miškelio at- 
gį. | vaizdai, matomi kasdien sie-

Iš šalies žiūrint matai, kaip'moję, gal šimtus Lietuvos jau- 
visa tai jis atlieka su pasidi
džiavimu, kad, ve, štai kokių 
garbingų lietuvių butą ir esa
ma.

Taip, gerbiamieji. Tik lo
kiais budais mes įdiegsime sa
vo vaikams vadintis save lietu
viais ir užaugus dirbti lietu-' 
vių tarpe.

Bet būrelis šių kalendorių 
leidėjų nepasitenkina vien A- 
merikos lietuvių visuomene. 
Jųjų noru yra, kaip aukščiau 
minėjau, kad Dariaus-Girėno 
žygiai pasiektų kiekvieno lie
tuvio širdį.

Tuo tiksiu, leidėjai kreipėsi
Švietimo Ministeri- 

ų/klausė, ar ji norėtų,
jfisiųstuš-iš Amerikos Da

riaus-Girėno 'kalendorius mo
kytojai išdalintų besimokinan
čiai jaunuomenei?

švietimo Ministerija mielai 
sutiko ir štai ką ji rašo: 
LIETUVOS RESPUBLIKA 
ŠVIETIMO MINISTERIJA

Leidėjai gavę parcikalavi- 
Mes daug aukavom Lietuvai mą tuč tuojau pasiųs kalendo

rius nurodytai mokyklai su pa
žymėjimu
riu jų mokyklai skyrė. Tai bus 
neapsakomai brangi dovana 
jūsų aplinkci. Jūsų vardą mi
nės visi, kas jus atsimena ir 
kas ne; jis bus įrašytas musų 
progreso istorijoj.

Tad, nepamirškime savomiems darbams.

tuos kalcndo-

Iš Lietuvos
' KAUNAS. — Kovo 31 d. su

kanka 19 metų, kai dabarti
nis Lietuvos pajūris — 21 kini 
juosta su Palanga ir šventąją 
buvo prijungtas prie Lietuvos. 
Prijungimo iškilmės įvyko 1921 
m. kovo 31 d. Palangoje. Apie 
Palangos priskyrimą Lietuvai 
rašoma: Tų metų vieną ank
styvą šeštadienio rytą netikė
tai atvažiavo į Palangą anglų 
misijos šefas puik. Simpsonas 
ir po du lietuvių ir latvių at
stovu, ištirti vietoje, kam šis 
kraštas turi priklausyti. Kitą 
diena, sekmadienį pulk. Simp 
sonas nuėjo į Palangos bažny
čią, pasiklausė pamaldų ir pa
prašė kleboną sušaukti žmones 
į šventorių. Susirinkusiųjų pik. 
Simpscnas paklausė “Prie ko 
norite dėtis — prie Lietuvos 
ar Latvijos?” Miriia susiubavo 
ir garsiai atsakė: “Prie Lietu
vos! Prie musų Motinos! Mes 
esame lietuviai!” Tas “plebis
citas” be ilgesnių diskusijų ir 
grąžino Lietuvai Palangą su 
jos pajūriu.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymouth

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale 
4707 S. Halsted St

Tel. Boulevard 0014

Tel. CICE

kai

į Lietuvoj

PRADŽIOS MOKSLO
DEPARTAMENTAS

Kaunas, 1910 m. vasario 
14 d.

mcn.

D a-“Didžiai Gerbiamam 
riaus ir Girėno Kalendoriaus 
Leidėjui South Boston, Mass. 
332 W. Broadway.

“Laikau garbę pranešti, kad 
Tamstų pasiūlymą išdalinti 
nemokamai pradžios mokyklų 
mokiniams Dariaus ir Girėno 
kalendorius švietimo Ministe
rija gavo ir kad ponas švieti
mo Ministras maloniai sutiko 
leisti tuos kalendorius per pra
džios mokyklas išdalinti netur
tingiems moksleiviams. Išda
linant kalendorius mokiniams, 
bus atitinkamai jiems paaiš
kinta apie Dariaus ir Girėno 
didvyriškus žygius, jų reikšmę 
Lietuvių tautai ir musų tautie
čių Amerikoje atliktus darbus 
jų vardui įamžinti. Šių kalen
dorių įteikimas duos geros pro
gos priminti dar kartą moki
niams apie musų išeivių atlik
tus ir atliekamus didelius nuo
pelnus Lietuvai.”

“Švietimo Ministro vardu 
dėkodamas už skiriamą musų 
j aunu jai kartai dovaną, rciš- 
kiu pašarbą.—”

Pasirašė M. Kviklys,
DEPARTAMENTO DIREKT.

merikos lietuviams? Ogi neati
dėliojant pasiųsti Ęietuvos vai
kučiams kuodaugiausiai musų 
didvyrių kalendorių.

Leidėjai iš savo pusės pa
siuntė didelį skaičių kalendo
rių, bet jie vieni, bę visuome
nės paramos, negali aprūpinti

Kiekvieno tikro lietuvio, 
kiekvienos organizacijos yra 
pareiga pasiųsti šių kalendorių 
po tam tikrą skaičių ir suteik
ti juos Lietuvos vaikučiams. 
Ypač kiekvienas privalėtų Ap
dovanoti savo gimtinio kaimo 
ar miestelio, arba artimiausią 
mokyklą.

So. Bostone yi^a susiorgani
zavus Lietuvių Verslininkų or
ganizacija. Čia susipielę be
veik visi lietuviai biznieriai, 
nežiūrint kokios rūšies bizny 
jie bebūtų. Tai prakilni orga
nizacija ir gal vienintelė, kur 
visokių pažįųrų bei įsitikini
mų žmones, i taip gražiai susi
klauso, taip darniai sugyvena.

Šios organizacijas nariai pa
vieniui labai gražiai įvertino 
ir suprato lietuvybės reikalu 
varomą darbą. Jie šimtais už
sisakė Dariaus-Girėno kalen
dorių ir juos išdalino savo ko
stumeriams.

Ir dabar visa organizacija 
‘‘inkorporė” šį reikalą remia.. 
Manau, neatsiliks nuo jų ir ki
los plačiosios Amerikos orga
nizacijos.

resas toks: Standard. Calendar 
Company—332 W. Broadway, 
So. Boston, Mas..

—J. Diemedėlis

KAUNAS.—Geležinkelių Valy 
dyba numato atidaryti geležin
keliu susisiekimą ir Alytaus- 
Varėnos geležinkeliu. Tam tik
slui teks pastatyti tris tiltus. 
Per Nemuną ties Alytum tilto 
statyba kainuos apie pusantro 
milijono litų, kiti du—per Mer
kio ir Varėnos upes bus ma
žesni. Jei tiltams kreditai bus 
leisti, tai statyba prasidės at
einančią vasarą.

5306 >

PAUGA
DISTRTBUTORS

Parduod
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE Garsinkites “N-nose

LENGVU VALYTI SU ABSORENE

geriausį ir

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

Šaukit TeL YARDS 3408

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

PETER SUDENT
Atidarė nauja/vietar. ir 
PIKNIKAMS TJĄJLŽĄ

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

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILUS 
Išima Už ..............
PRABUVIMAS 
Ligoninėje ................ 
RAUDONGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .....
GYDO VIS1S LIGAS 
Ekzaminacija C 4 Aft
ir vaistai .................. ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

513.50 
550.00 
5.25.00 

52.00

arens

Garsinkites “N-nose”

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

EI SPAUDŽIA reikalai... jei reikia pinigų 
... ar manai pirkti namus, ar senus pataisy
ti, visuomet ateik pasitarti. Jei turi pinigų 

ir nori kitiems padėti, atnešk pasidėk... čia ap
sauga tikra ir dar nuošimtis geras. Dabar Nau
jienų SpulKia moka 3'/2% palūkanų. Jaunuoli!... 
tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslą, nes jie žinojo kaip reikia taupyti, 

šiandienPradėk sau taupomąją sąskaitą dar 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

ČIA

UŽTIFRINK SAVO INDĖLIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

VISŲ INDĖLIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

UTHUANIAN BUIL3ING, 
LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION 

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas, CANAL 8500

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYVVOOD INN, Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43-RD STREET 

Chicago, UI.

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties

Kasd'en nuo 8:30 v. ryto 
iki 9:15 vaL ryto

Išgirsit vėliausias, žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

KYLOCICI.ES
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, ctiicsięfc> 
Ujhuanlan e/ocl€®r 
CHIGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA

Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 
Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117

VALDYBA
K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas ALGIRDAS RULIS, trustisas
V MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS. Dr-jos Advokatas, 

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

Šiandien Chicagos 
Liet. Draugijos 

Susirinkimas
KALBĖS DR. T. DUNDULIS.
šiandien, balandžio 9 d., Ma- 

sonic Temple svetainėje (1547 
N. Leavitt St.) įvyksta Chica 
gos Lietuvių Draugijos susirin
kimas. Po susirirtkimo turėsimi 
ir programą: kalbės Dr. T. Dun
dulis.

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
Įrašė

Adomas Markūnas, Chicago ......................................... 104?
Benedict Vaitekūnas, Chicago ...............................  84
S. Yurchis, Chicago .......................................................... 49
John Petkus, Aurora, U!.................................................. 43
Juozas Ascilla, Chicago .................................................. 41
Juozas Žukas, Chicago ..................................   38
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III......................  35
K. Yokubka, Cicero, III....................................................... 31
V. B. Ambrose, Chicago ...................................   31
Thomas Šalkauskas, Chicago ....................................... 32
Dzūkas, Chicago ...........................................  29
Petras Galskis, Chicago ................................................. 19
Jonas Thomas, Chicago ................................................... 16
Petras Lapenis, Chicago ................................................. 14
Bruno Ray Mathews ......................................................  15
Marijona Ascilla, Cicero ................................................. 11
Mike Senko, Chicago ....................................................... 9
Frank Bulaw, Chicago ................................................... 8
Joseph Laurinas, Aurora, III.................  8
Valeria S. Zelnis. De Kalb, III......................................... 8
Frank Klikna, Chicago ............................................ :....... 7
Miss J. Bartkus, Indiana Harbor, Ind............................. 8
Ramusis Mikšys, Chicago ................................................. 5
Miss Josephine Miller, Evanston, III................................. 3
J. Cinikas, Cicero ............................................................ 3
Anton Marshall, Maywood, III......................................... 3
S. Mockus, Racine, Wis.................................................... 2
Joseph Augaitis, Cicero ................................................... 2
Antanas Totilas. Kenosha, Wis........................................ 1
Chester Prakuratas, Gary, Ind........................................ 1
Juozas Albauskas. Chicago Heights, III....................  1
Pavieniai nariai įrašė ................................................... 160
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

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

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

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

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

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

JUBILIEJINIO KONTESTO VEIKLA
Kiekvienas šio skyriaus skai-, 

tytojas jau žino, kad Chicagos 
Lietuvių Draugija yra didžiau
sia lokalinė organizacija visoj2 
Amerikoje, nes šiuo laiku pri
skaito apie 5,600 narių. Kadan
gi ši draugija jau gyvuoja 30 
metų, todėl šiuo laiku eina 
Draugijos Jubiliejinis Kontestas. 
Jubiliejinio Kontesto šūkis bu
vo ir yra gauti 1,500 naujų na
rių šiame konteste. Įrašyti pa
siryžtą skaičių narių, tai ne vie
no kurio nario darbas, ne vie
nos valdybos darbas, bet visų 
narių sutartinis darbas. Turint 
tiek organizacijoj narių ir jei 
nariai daugumoje sutartinai 
veiklų, tai darbas, kad ir sun
kiausias, yra lengvai nuveikia
mas. Bet musų organ'zacijos 
nariai, reikia pripažinti, apie or
ganizacijos ugdymą mažai pai
so, todėl visa darbo našta puo
la ant "valdybos ir keliol'kos 
veiklesnių narių.

Dabar pakalbėsiu truputį ap;e 
nuveiktus ir veikiamus darbus.

Nariai.
Kada buvo paskelbtas Chica

gos Lietuvių Draugijos Jubilie
jinis Kontestas, tai tuč-tuojau 
buvo kreiptasi į draugijos na
rius, kad prisidėtų savo darbu 
prirašyme naujų narių, kad lai
ke kontesto galėtum įrašyti a- 
pie 1,500 naujų narių. Nežiū
rint kiek draugijos narių buvo 
įprašyta pasidarbuoti naujų na
rių gavime, bet nariai mažai at
kreipė į ta? domės ir visi na
riai kartu iki šiam laikui įrašė 
tik apie 80 naujų narių. Tai 
mažas darbas padarytas iš drau
gijos narių pusės.

Gerbiami draugijos nariai! 
Iki Jubiliejinio kontesto užbai
gos liko tik trys savaites laiko, 
nežiūrint trumpo laiko, bet 
kiekvienas draugijos narys dar 
gali pasidarbuoti draugijos la
bui ir gauti nors po vieną narį 
ir tuo budu savo vardą užre- 
korduoti, kad Chicagos Lietu
vių Draugijos Jubiliejiniame 
kontesto gavo narį ir tuo pa
gelbėjo išauginti draugiją dar 
didesne ir stipresne. Taigi pa
skutinį kartą šiame Jubiliejinia
me konteste kreipiamės į drau
gijos narius, kad pasidarbuotu- 
te dėl draugijos labo gaudami 
nors vieną narį. Lauksim!

Kontestantai.
Laike Jubiliejinio kontesto 

šiuo laiku darbuojasi 31 kon- 
testantas, kurie kartu jau, įrašė 
iki šiai dienai 660 narių. Kaip 
pradžioje rašiau, kad jeigu 
esam pasiryžę įrašyti apie 1,500 
narių, tai kontestantai turi įra
šyti apie 900 ir 1,000 narių, o 
nariams buvo paskirta įrašyti 
apie 500. Kaip dabar atrodo, 
kontestantai nužymėtą kvotą 
veik išpildys, jeigu laike šių pa
skutinių savaičių truputį dau
giau pasidarbuos. Bet draugijos 
nariai su savo kvota dar toli 
pasilikę ir kvotos išpildymas 
priklauso nuo jų pasidarbavi
mo per šias paskutines savai
tes.

Draugai kontestantai! Dar 
kartą kreipiamės į jus, draugai 
kontestantai, kad per paskuti
nes savaites truputį smarkiau 
pasidarbuotu te dėl draugijos la* 
bo, kad geriau galėtute atžymė
ti Jubiliejinį kontestą.

Kontesto užbaiga.
Chicagos Lietuvių Draugi jo . 

Jubi iejims Kometas užs.b-ig 
paskutinę dieną šio menesio. 
Kurie norite lamiėti dovanas, 
lai nauji nariai turi būt pn-. 
duoti į ofisą balandžio 30 (Le
ną. Kontestui užsibaigus, gegu
žės 19 dieną turėsime užbaigtu 
vių gegužinę į kurią kiekvienas 
narys, įsirašęs laike šio Jubi
liejinio kontesto, gaus tikietą 
nemokamai. Su tuo tikietu kiek
vienas gaus vakarienę ir dar iš
sigerti nemokamai.

Dovanos nariams.
Chicagos Lietuvių Draugijos 

darbuotojams, kurie prirašys 
daugiausia narių iki Jubiliejinio 
Kontesto užbaigos, lai yra iki 
balandžio 30 dienos, yra paskir
tos sekamos dovanos:

Pirma dovana   $15 0 J 
Antra dovana .?..... 10.00
Trečia dovana ....... 5.03
Ketvirta dovana .... 3.00
Penkta dovana ........ 2 00

P.S. Kad galėtų gauti pirmą 
dovaną, lai Chicagos Lietuvių 
Draugijos narys-rė turi prira
šyti nemažiau kaip 5 naujus 
narius balandžio mėnesyje iki 
užbaigos šio kontesto, tai yra 
iki balandio 30 dienos. Kad ga
lėtų gauti antrą dovaną, tai na
rys turi įrašyti nemažiau kaip 
3 naujus narius. Dovaną gali 
gauti tik tas narys-rė, kuris į- 
rašys į draugiją nemažiau dvie
jų narių.

Kiekvienas draugijos narys, 
kuris įrašys narį, dar gaus ne
mokamai tikietą į gegužinę, 
taipgi ir naujai įrašytas narys 
gaus tikietą į gegužinę taip kad 
visi kartu galėsime pabaliavoti.

Jaunuoliai.
Kadangi musų draugijoj yra 

daug jaunuolių,’ lai draugijos 
jaunuoliai pradeda organizuotis 
ir savistoviai veikti draugijoj, 
kad pritraukus į Chicagos Lie
tuvių Draugiją kuodaugiausia 
jaunuolių. Draugijos jaunuoliai 
rengia šokius balandžio 19 die
ną Dariaus-Girėnd svetainėje, 
4412 So. Western Avė. Jaunuo
liai nepamirškite atsilankyti į 
šiuos šokius.

Narių įrašyta 810.
šiame Jubiliejiniame Kontes

te jau įrašyta iki šiai dienai 
810 naujų narių.

Nariai įrašė
- ... - .. 1-.-- _

Senas draugijos narys drau
gas Norkus, turįs valgyklą šalia 
draugijos raštinės, 1743 South 
Halsted St., įrašė Joseph Masu- 
lį ir turi pasiryžimą dar įrašy
ti kelioliką narių.

Nauji nariai
Casey Pocius

Kontestantas Bruno Ray Ma- 
thews pereitą savaitę įrašė į 
Draugiją jaunuolį Casey Po
cius, sūnų savininkų Marquett2 
Hali salės ir Club Westem už
eigos, adresu 6980 S. Western 
Avė. Kadangi dabar Stasys Po
cius ir jo sūnūs, Casey, yra 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai, tikimasi, kad ir p. Po
cienė neužilgo įsirašys.

Marguette Hali salė yra nuo- 
muojama vestuvių puotoms, su
sirinkimams ir įvairiems paren
gimams.

M
:WŠ

tą AUJIENŲ-ACME Photo
NEW YORK. — Lois Andrevvs ir George Jesscl su

sižiedavo. Lois yra tik 15 metų amžiaus, o jos sužadė
tinis George 40.

Juokimės, Daktarai
Juk Sako., Kad 
Juoktis Sveika

Jaunuoliai
Rengiasi
Šokių Vakarui

Grieš Batučio Orkestras.
Pereitą savaitę jaunimo ko

mitetas išsiuntinėjo bilietus ir 
pakvietimus jauniems nariams 
į pirmutinį draugijos jaunuolių 
parengimą, “įdomybių” šokių 
vakarą, Dariaus-G rėno salėje, 
4412 S. Western Avė., penkta
dienio vakare, balandžio 19 d. 
Šokiams grieš Miko Batučio or
kestras.

Viena iš šio vakaro “įdomy
bių*^ bus įspėjimas, kiek pupų 
telpa į kvortinį stiklinę. Kas ar
čiausiai atspės pupų kiekį, gaus 
penkių dolerių dovaną. Kitas 
“įdomybes” komitetas laiko di
džiausia paslaptimi, tad jeigu 
apie jas norėsite sužinoti, tu:ė 
šile atvažiuoti į Dariaus-Girėno 
salę balandžio 19 d.

Šis parengimas, kaip ir di
džiuma tų kuriųųp jaunimo ko
mitetas planuoja, bus dykai jau
niems draugijos nariams. Sve
čiams įžanga bus 25 centai.

Šiam komitetui pradėjus 
veikli, visas Chicagos lietuvių 
jaunimas juo susidomėjo ir 
daugelis rengiasi įsirašyti į

baigsis, tai kviečiu ne tik Mar 
ųuctte Parko, bet ir kilų kolo 
ui jų lietuvius nedelsiant stoti i 
Chicagos Lietuvių Draug ją, Aš 
esu pasirengęs patarnauti kiek
vienam, kuris pareikš pagc.da 
vimą įsirašyti. Mano adresas: 
Thomas Šalkauskas, 2514 W. 
A) St. Dienomis galite telefo 
nuo Ii DEArborn 5764, o vaka
rai --- PROspect 027-1.

Šia proga noriu pareikšti, jog 
dėl p. Waslow H. Keps įsira 
šymo kreditas tenka poniai Ka
zimierai Banorienei. Ji pati dar 
nauja narė, tačiau jau, prikalbi
no kelis prisirašyti. Didelis jai 
ačiū už lai.

—Thomas Šalkauskas

Jie Nr. 1 Lietuvių “Patriotai”.
— SKAITYTOJŲ BALSAI —

Balandžio 5 d. teko girdėti 
Margučio programą dviejų Nr. 
i patriotų pasikalbėjimą. Pasi
ni Ibėj imas žinoma ėjo apie S. 
.. reikalus, kaip eina balsa- 
imai kuopose, kaip eina r i n- 
imas delegatų ir 1.1.
Toliau buvo kritikuojama S 
A. Seimo renginio komisija, 

:aipo nepatriotiška. Nepatriotiš
ka dėl to, kad seimui vietą pa | 
mė ne Lietuvių Auditoriją, be: 
Morrison Viešbutį.

Nr. 1 patriotai sako: SLA 
skolina pinigus Lietuvių Audi
torijai, na, o savo Seimą laikys 
Morrison Viešbutyj. Pagal jų 
manymą, tai yrą didelis prasi
žengimas prieš lietuvių tautą.

Dabar pažiūrėkime į antrą 
medalio pusę. Kuomet patriotas

Skeveriutės Koncer
tas Gegužės 5, 
Kimball Salėj

Gegužės 5 d., gražioj Kimball 
salėj, Jackson ir Wabash, Įvyks 
jaunos Chicagos lietuvių dai
nininkės, p-lės Onos Skeveriu
tės koncertas. Ji sudainuos

vių ir pasaulinių kompozit

P-lė Skeveriute yra žinoma " 
kaipo “Pirmyn” choro žvaigžde 
ir dažnai pasirodo kaipo solis- 
e radio programuose ir lie- 
uvių koncertuose.

larengimus, tai ar manot kad 
jis samdo Lietuvių Auditoriją 
;<aipo grynas patriotas? Visai 
ne, jis paima svetainę taip put 
Morrison viešbutyje, na, ir jis 
visai nemano, kad tai yra pra
sižengimas prieš lietuvių tautą
“Lietuviai Turim Didžiuotis”.

NAUJI NARIAI
Kont. Bruno Ray Mathews 

įraše:
Casey Pocius
Matilda Chepulis
Anthony Saldauskas
Kent. Joseph Ascilla įrašė:
Anthony Drozd
Mary Asta r
Kont. B. Vaitekūnas įrašė:
Julius Adomaitis

Jis net didžiuojasi tuoin ir 
sako: “aš pirmas praskyniau 
kelią į švaresnes patogesnes sve
taines. Mes lietuviai turėtume 
tuomi didžiuotis, kad pajėgia
me paimli ir surengti tokiose 
svetainėse savo parengimus.”

Antras patriotas, kuris daly
vavo tame pasikalbėjime, jį tu-, 
retume vadint patriotas Nr. U/j, 
tai Dr. Biežis. Kuomet buvo 
rengiamas susirinkimėlis Dr. 
Biežiui užkabinti medalį, tai 
svetainė irgi nebuvo paimta 
Liet. Auditorija, bet kita, (ro
dos, Soulhmoor viešbutyj), na, 
o kaip medalio užkabinimui tai 
Lietuvių Auditorija butų pil- 
i4ausiai atsakanti.

-SAVAITRAŠTIS —
i

“Argentinos
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Casilla de Coį reo 303, 
Buenos Aires. Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Žanai 

k it’ k<> L'•
lėi len' 
hpt <•><:’

\ei & u inga.
audijuoja, nor.s 
ioniirs 'IraiulŽir.

pasislepi, n 
savo parapi
ii i ranka-

įvairiose pramogose. Jiems 
padaryti yra labai lengva, 
įstojimo mokestis, kuris yra 
gal amžių, jiems, yra labai 
mas. O ligoje an nelaimėje
šalpa yra taip pa t/reikalinga ir 
seniems ir jauniems.

Jeigu jūsų jaunuoliai dar lie

ta i 
nes 
p.i-

pa-

ra draugijos nariai, paskatinki-
te juos prisirašyti. O jie, žino
dami apie jiems sutvertą jauni
mo komitetą, tai noriai pada
rys. B. R. M.

-..■J., ..............

Marųuette Bark
Marųuette Park yra viena 

gražiausių lietuvių gyvenama 
kolonija Chicagos pietvakarinė
je miesto dalyje. Ten yra lietu
vių mokyklos, ligoninė, o pa
čiame parke Dariaus ir Girėno 
paminklas, prie kurio kiekvie
nais metais liepos 18 d. įvyks
ta iškilmės.

Šioje kolonijoje Chicagos Lie
tuvių Draugija turi gana dideli 
būrį narių: kiekviename bloką 
jų surasi keletą.

x Kadangi man tenka šioje ko
lonijoje darbuotis ir užrašinėti 
naujus narius, tai turiu vis dėl
to pareikšti, jog dar didelis 
skaičius šios kolonijos lietuvių 
turėtų draugijai priklausyti. Ir 
dabar kaip tik yra gera proga 
tatai padaryti. Palyginti, už ne
didelį mokestį jų tinkamai ap- 
sidrausite. Pavyzdžiui, mokėda
mi tik 75 centus per mėnesį su
sirgę jus gausite $10 per savai
tę, o be to, dar busite apsaugo
ti pomirtine ($200). Kaip žinia 
draugija teikia labai gražų pa
tarnavimą savo įnirusiems na-, 
riams, būtent, duoda grabne- 
šius vainiką ir t.t.

Kadangi kontestas netrukus

Joseph Petrulis
Frank Kawalas

Kont. Dzūkas įrašė:
Juozas Vaicus
Uršulė Budzinskiene

Kont. S. Yurchis įrašė:
Justinas Lazenas
Minie Allman

Kont. Miss J. Bartkus iš
Indiana Harbor įraše:

John Kolbos
Auna Robuck
Kont. Peter Galskis įrašė: 
Antanina Bružienė 
John Krušniu
Kont. Thomas Šalkauskas 

įrašė:
Verną Kelps
Agota žemaitis
Washlaw H. Kelps
Adella B. Žemaitis

Kont. Adomas Markūnas įrašė:
Antanas Karpis

Nauja NarėI _____.
Mary Astor įsirašė į Chica

gos Lietuvių Draugiją, o jos 
vyras jau yra įsirašęs keli mė
nesiai atgal; taigi, dabar yra 
abudu nariai didžiausios drau
gijos.

Ponai Astor yra seni “Nau
jienų” skaitytojai ir labai nuo
širdus ir drauigški žmonės. Iš 
pasikalbėjimo paaiškėjo, kad 
abu labai myli žuvauti vasaros 
metu. Tai labai geras sportas 
praleisti laiką tyrame ore ir 
dar magaryčioms pasivalgyti 
šviežios žuvies.

Nuo savęs linkiu pp. Astor 
sugauti daug žuvies ateinančią 
vasarą. —Joe Ascilla,

1833 Evergreeii Avė.

Na, jeigu tiedu patriotai iš 
savęs juokus daro, tai mums ir

patingai, kuomet gydytojai pri-

sveika.
Lauksime iš jų ir daugiau 
okų. —J. Jasulevičius

paimt
“Keleivj” žmonės mėgsta dėl 

u), kad jis niekam nepataikau 
ia ir nesibijo teisybę skelbti

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

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

Adresas toks:

KELEIVIS
253 BroadvVay,

SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj 

“KULTŪRĄ” 
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir

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

tojai. kritikai, visuomenininkai

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio

j gerausių kurinių rinktinė knyga.

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

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS” Žurnalas, Šiauliai. Tilžės g-v? 

Nr 153. LITHUANIA.
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Antrad., balandžio 9, 1940 NAUJIENOS, Chipagb, JĮI.

PASISKELBĖ ILLINOIS VALST1 RYTOJ BALSUOKITE UŽ ŠITUOS KANDIDATUS, NES JIE VISI 
REMIA PREZIDENTĄ FRANKUN D. ROOSEVELT|JOS “GUBERNATORIUM” CLASSIFIED APS. Į

Sako, “Hopner Nebegalįs Eiti Pareigų”
Illinois vąlstijos vąldiųinkų vietą Stelle išleido pareiškimą, 

nominacijų kampanija vakar 
turėjo nelauktą ir nepaprastą 
finalą, kokio turbut dar nebu
vo Illinois istorijoje.

Nominacijų išvakarėse (jos 
įvyksta šiandien) valstijos lei- 
tenant-gubernatorius John Stel
le pasiskelbė 
torium”.

Stelle savo 
kad Horneris
ligonis nepajėgia savo pareigų 
eiti. Tokiam atsitikime, sako 
Stelle, valstijos konstitucija 
duoda jam “pilną teisę” guber
natoriaus vietą užimti.

(Stelle, beje, kandidatuoja į 
gubernatorius šiandienos nomi
nacijose, ir eina prieš demo
kratų partijos reguliarį kan
didatą Harry Hershey, artimą 
Hornerio draugą.)

“Užgriebęs” gubernatoriaus

Illinois gubernu-

žygj paremia tuo, 
serga ir būdamas

Algą sustąbdyti buvo 
nes ją gubernatoriui 

valstijos auditorius 
kuris eina kartu su

For Bresident
[X] FRĄNKLIN D. ROOSE

VELT
For Uųited Statęs Senator

[x] JAMES M. SLĄTTEĘY
For Governor

[X] HĄĘRY B. HERSHEY
Fęr Lięutęnąnt Goyernor

X] LOUIE E. LEWĮS
ęVr Secrętąry of Stąfę

[X] EDWARD J. HUGHES
For Ąuditor of Public Accouųts

[x] JOHN C. MARTIN
ppr Stato Treąsųrer

[X] HOMER MAT ADAMS
Ppj Attoruey General

X) HAROLD G. WĄRD
For Congressman-at-Large

[x] T. V. SMITU
3 WĄLTER J. ORUKOSKĮ

IšsikirpkitP šį sąrąš^ ir pasiiipkĮte jį, kąj eisite hftjsRųU. 
dorsuotį Regųliąrės Demokrątų Partijos ir Vbų Lietuviškų 
Cook Apskrityje.

For State’s Attornęy of the
4 Jonuty oi Cook

[X] THQMAS J. COURTNEY
For Repor^ey of Dceds of 

Cook County
[X] EPWĄRD J. KAINDL

Fęr Olępk oj*t>ę Probate Court 
of Cook Coun|y 

(To fili vąęancy)
g] FRANĮ; RYMAN

F^r Clepk pf thę Ciręut 
Court pf CoqK Coųnty

[X] JOHN Ę. CQNRQY
< • *-* » «

Fqr ęierk ęt the §ųpęr|<>r 
Court of Cook County

X] VICTOR L. SCIĮRAĘGER
For Coroner of Cook County

[Xl A. L. BRODIE

Trustęęs of the Sąnitaęy pistriet 
Chicągo in the Statę of Illinois 
JAMES M. WHALEN 
JOSEPH T. BARAN 
GEORGE SEĮF 
For Assoriate Judge of the 

Mupięipal Court 
SįTĘPHEN ADAMOVfSRI 
FRANCIS RORRERLI 
J. M. BRĄUDE 9 
JOSEPH J. DRUCKER 
GIBSON E. GORMAN 
JOHN J.
LEROY HACKETT 
MATTHEW D- HARTIGAN 
JOSEPH B. HERMES 
HAROLD P. O’CONNELL 
FRANK M. PADDEN 
GEORGE B. WEISS 

(To fili vacancy) 
GEORGE L. QUILICI

of

GRIFFIN

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 
ąnukus; Sęsefį Pauline Pa- 
jiliunąs ir Rroiiųs Juozapą ir 
Antaną Kqwarską. Lietuvoje 
—ueserį Anelę, Brolius Ste
poną, Petrą ir Justiną.

Kunąs pašąyvotas Į0600 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 nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta- 

yhus dalyvauti šiose laidotu- 
'vėse. Nuliūdę: Sūnūs, Dukte

rys, Seserys, Broliai, žentai, 
Ąnukai įr Giminės.

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

reyo- 
truin- 
ironiš-

i nVįsį šitie kandidatai yra 
Demokratiškų Organizacijų 

(skl.)

Ę^A PVNĮŠKIENĘ, Tpq
\ tėvais Parulaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
bal. 7 d > 10:45 v. ryto, 1940 
m., sulaukus pusės amž., gi
mus Lietuvoj, Senevadžio km.

Amerikoj išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nubudime 

sūnų Juozapą, marčią Jose- 
phine, seserį Rozaliją Zubri£- 
kienę, žentą Kazimierą Shu- 
kauską, anūkę Eleąnorą Sku- 
kauskas, sesers dukteris: Oną 
Allen, Marijoną Martin, sesers 
sūnų Vincentą ir giminęs.

Priklausė prie Tretininkų įr 
Apaštalystės Maldos ir Gy
vojo Ražančiaus Dr-jų.

Kūnas pašąrvotas A. M. 
Phillips kopi., 3307 Lįtuanica 
Ave< Laidotuvės įvyks ketvir
tadienį, bal. 11 d., 8 vai. ryto 
iš kopi. | šy. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, A) iš tęn bus nųly- 

!dėta į šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Evos Puniškienės 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečianti da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka: 

.Sūnūs, Marti, Sesuo, žentas 
H ir Kitos Giminės.

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

z

1500 NAUJŲ 
" KAURU

500 NEATSIIMTŲ
5 KAINOS Sumažintos 00% 

Numuštos iki V4 
DIDELIU KAURŲ 

nav* t,, i j BARGENAI 
Nęatsliinta 6x9, 8x10, 9x18, 9x15,11x19 
Vertė nuo *6 Iki f60. Dabar $3 Iki *29 
Nauji 6x9. 8x10. 9x12, 12x18, 10Mixl5 
Vertė 820 Iki 885- Dabar 810 iki 812 

Ir ttukšė.
15 9x12 tikri] oriėntalių, 50 kltoklg 

Mieros 2x4 Iki 11x18, 10% nuolaidos 
IOOO Jardų karpe tų po 50c ja r d Ir aukšti. 

CHRCKER CLEANERS 
SANDELIAI '

8208-16 8. RAC1NE—Dienomis. 3 vakarus

RIGS

T

1 I iFI B Gėlės MylintiemsI U U A Vestuvėms, Ban- jjUkietams, Laidotu- 
**■»**• ■ vėms, ' Papuoši- 
GĖLININKAS raams 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

kuriame aiškina, kad nori Hor- 
neriui “pagelbėti greičiau pa- 
syeikfi”, ir priduria, kad Hor- 
neriui negalint eiti pareigų, 
valstiją dabar valdo “nešvari” 
politikierių “klika”. Jis nori 
valstijos žmones nuo tos kli
kos apsaugoti.

Stelle pirmiausiai “sustabdė” 
Hornerio algą ir po to “praša
lino” iš pareigų valstijos fi
nansų direktorių, S. L. Nudel- 
maną! 
lengva, 
išmoka 
Barrett,
Stelle nominacijose prieš regu- 
liarį demokratų sąrašą.

“Napoleonas”
Patyręs apie Stejle’o 

liuciją”, Horneris išleido 
pą pareiškimą, kuriame
kai sako, kad “Jei Kankakee 
beprotnamyj yra žmonių, kurie 
įsivaizduoja esą Napoleonais, 
tai kodėl jų negąlijne turėtj ir 
Springfielde?” (Illinois sosti
nėje).

Valstijos prokuroras Cassidv 
gi paskelbė legalę opiniją vi
siems valstijos tarnautojams, 
kad Stelle’o pasielgimas yra ne
legalia ir kad visi valstijos val
diški biurai ir valdininkai ne
turi teisės jo instrukcijų klau
syti.

Hornerio pritarėjai vakar 
taipgi pareiškė, kad Horneris 
su Stelle’u nesiginčys ir jo vi
sai nepaisys. Jeigu Sfelje nori 
pasisavinti gubernatoriaus pa
reigas, tai jis turės įrodyti le- 
gislaturai legalį pamatą tokiam 
žygiui, o kol jis to nepadarys, 
tai jo pasielgimas yra tiktai 
vaikiškas išsišokimas, o jo pa
reiškimai — tai tik tuščios 
kąlbos. Jo tikslas ne Hornerio 
pagelbėti “pasveikti’1’, bet prieš 
pat nominacijas sukelti triukš
mą savo kandidatūros naudai.

Tokį kaltinimą Stellc’ui da
linai patvirtina laiškai, kuriuos 
jisai vakar išsiuntinėjo visiems 
valstijos tarnautojams. Laiš
kai buvo mimeografuoti ir 
Stelle sako, kad “užimdamas 
gubernatoriaus pareigas” jis 
reikalauja (reųuests) ir “lau
kia” (expects), kad jie pasi
darbuotų jo kandidatūros nau
dai nominacijose.

“Birutė” Gražiai Pa* 
sižymėjo “Naujieną”
Radio Programoj

Rengiasi Vakarui
Tikrąi malonus siurprizas 

sutiko “Naujienų” rądip pro
gramos klausytojus praeitą 
sekmadidcnį, kuomet anųpun- 
ceris pranešė, kad “šios dieno,s 
programą pildys Birutės Cho
ras, Jonui Byanskui vadovau
jant, ir jų pirma daina bus 

‘‘Už Jurių-marių—kompozito
riaus Banaičio parašyta”.

Tikrai švelniai ir harmonin- 
gai liejosi šių jaųųų birutiečių 
bąlsai, ir progrąmai einąnt su
domino ne vien tik lietuvius, 
bet ir svetimtaučius, nes keli 
atskiri žmonės šaukė radio sto
tį, kad gauti informacijas apie

NIKODEMAS SLAŽAS
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

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

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Rozaliją, po tėvais 
Levickaitę, 3 sūnūs, Petrą, 
Nikodemą, mąrčį^ Josephinę 
ir Juozapą, marčią Angeline, 
3 anūkus, Raymond, Cąrplinę 
ir Vivian, 3 pusseseres Oną 
Bankevičienę, Oną Svilienę ir 
Petronėlę Bęrnotienę, 3 švp- 
gerius Antaną, Jurgį ir jp 
žmoną Pauliną ir Franciškų, 
žmoną Julia Levickus ir jų 
šeimynas, pusbrolį Nikodemą 
Žickų ir šeipiyną ir kitas gi
mines.

Priklausė prie Simąnp 
Daukanto, Teisybės Mylėtojų 
ir D. L. K. Vytauto Dr-jų.

Kųnas pašarvotas 3322 So. 
Morgan St., Ląidotuyės IvyUs 
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 Lapines.

Visi a. a. Nikodemo Slaža 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam pąskutįnį patąrna- 
nąvimą ir atsisveįkinimą.

Nuliūdę liekame, Moteris, 
Sunai, Marčios, Anūkai, Pus
seserės, švogeriai, Puąbfoliai 
ir Giminės.

Lpid. Dįr. Antanas M. Phil
lips, Tel. YARDS 4908.

mus kurinius. , .
Programoj buxFo ‘Vietinio 

kompozitoriaus Pociaus “Pa
lankoj, palaukėj”; Petrausko 
“Sesutėlės, lelijėlės” iš operos 
Birutės; ir viena iš choro re
pertuaro naujų dainų “Staty
siu tiltelį”, kompozitoriaus Ži
levičiaus parašytą.

Buvo taip-gi linksma vėl iš
girsti musų simpatingą ir po- 
p u Marią dainininkę Heleii Ves- 
penderųitę dainuojant, “Kad aš 
Našlaitėlė”—Kačanausko. He
lena prieš dįi metus turėjo pa
sitraukti iš piųsų muzikalių 
veikimų, dėl ligos, todėl pc- 
pųostąbu buvo, kad visi jos 
draugai ir pažįstami džiaugės 
išgirdę jos balsą sekmadienį, 
nes yra labai švelnutis, ląbaį 
malonus klausyti.
Vakaras Audilyrijaj Baį. 21
Sveikinimai “Birutės” Cho

rui ir jos vedėjui Jonui Byan
skui, už pusvalandį tikrai gra-

nos. Lauksime Birutėj paren
gimo, tos dviejų veiksųių mu- 
zikalės komedijos ‘Viengun
giai”—Kuri bus pirmą kartą 
Amerikoj pastatyta Chicagos 
Lietuvių Audjtorijoj, balan
džio 21 d. Lauksime daugiaus 
tų senų ir naujų lietuviškų dai
nų, kuriopiis “Birutės” choras 
taip gražiai pasižymi.

Atsiprašau

Dėkoja 
Balsuotojams

Statys Operetę 
“Kada Kaimas 
Nemiega” Cicero j
Ir Vėl Darbymelė Jaunimo

Rateliui

LOVEIKISSgu
KVIĘTKININHAS

Gėlės Vestuvėm^, Bąnkiętams 
ir Pagrapams

3316 So. Halsted Sįręęt
Tel. YARDS 7308

Pjripadįęųįų numeryje, 
mąno ąprąšypie ąpįę “Pirmyn” 
cRoro kcliopę ir ^Kai Gėlės 
Žydėja” vąidinimą, ppaleįdąu 
nępąžymęjęs viepę) iš svąrbes- 
ųįų, gerai atliktų polių. Tąį 
Grafu šąrntovo, kurio pąvy-r 
das žmonai Bellabrunai prive
da prie jo prašymo Schubertui 
parašyti meilės dainą jam. Iš 
šio prašymų gimsta “Serena
da”, ir kurią jis gyrėsi savo 
žmonai. Rolė buvo puikiai su
vaidinta J. Tarno. Už praleidi
mą atsiprašau.

—Clevęląnde Buvęs

Frank J. Christenson
Tai naujas Cicero asesorius, 

republikonas. Šia proga jis 
reiškia visiems padėką už pa
ramą hąĮąudžio 2 d. rinkimuo
se. Sako, ’ i ’

“Gaila, kad^kiti mano parti
jos drangai lięlaiįnėjo. Musų 
pasipyžimųs, gerus norus da^ 
bardus sunku įvykinti, vienam 
iŠ aštuonįų tepatekus valdžioų. 
VieųoK aš stovėsiu už sąvo su
manymus ir dirbsiu visų gero
vei. Bet Ro’kiu reikalų nepatjn- 
gėkite kreiptis prie manęs.”

K. (Skelh.)

bųojasi, kad gerai suvaidinti 
aperetę “Kada Kaimas Nemie
gą”, Šią operetę suvaidinsime 
Cicero’s Kultūros Draugijai, 
kuri yra skyrius Chicagos Lie
tuvių Draugijos. Kalbamas 
perstatymas įvyks sekmadienį, 
balandžio 21 d., Cicero Lietu-

14th ir 49th Ct.
1,1 IIAI j, J »

vaizdas iš dabartinio Lietuvos 
kaimiečių gyvenimo. Kurie šį 
veikalą jau malė, lai visi gė
rėjosi įr veikimui si a dar ateis ir 
vėl pamatyti, o kas dar ne
matėte, tai būtinai ateikite ir 
pamatykite. Ypątingai ciccrie- 
čiai, tai nepraleiskite šios pro
gos, nes kitos tokios greitai 
neturėsite.

. J . .'J ....... . ...i., ,

Diena Iš Dienos
"gs f '"V?1, .'i a.1, '.'i;1 j i m,? i / ■'!

i

K. G. Urnežis 
Ligoninėje

Marųuctte Parko gyventojas 
ir senas nąujienietis K. G. Ur- 
nėžis šioiųis dienomis buvo pa
guldytas Chicagos Universite
to Billings Memoriąl ligoninėj, 
kur jam buvo padarytą opera-

Ligoninės adresas yra 950 
. 59lh S Į. lankymo valandos 
-sekmadieniais nuo 2 iki 3- 

ketvirtadieniais nuo 7 iki 
v. ir penktadieniais 
3-čibs.
G. Urnėžio kambario 

D,rg.

C1OS
nuo

2 iki
K.

$402.*
No.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)

Krank Dalesandro, 27,
Eldona Kavall, 27

AVąJter Grilis, 18,
lyicGonigąĮ, 16

Jqhp rfremba, 24,
retį Pocuįsnąs, 19

Ąlfped Gumulą, 24,
Kolimąs, 21

Wiiiiąm MpiphębuK? ?6, su
NĮągda įąųpįn/ 26

Augųęt Kįųin^ąs, 2$t sų Vir"
Fipn/32

Waltęr Mių’phy? sų Anųp

su

su

su

su

Mary

Afild-

Hclen

Ę,Ųier .Įprdon, 31, sų Joąc- 
phine Mazutu, 31 z’

Garsinkitės *>nQsę

Ateinantį sekm.j bal. 14 d., 
musų choras dainuos “Vilnies” 
jubiliejiniame koncerte, Ash
land Blvd. Auditorijoj.

Repeticija Ryloj
Prašau choristų įsitėmyti, 

kad trečiadienio vakare, bal. 
10 d. Gramonto Svet., prie 
Rockwell ir 45th. PI., įvyksta 
extra pamokos visų lošėjų ir 
dainininkų. Lankykite pamo
kas, suremkime pečiais* padir
bėkime, o užbaigę darbą ir vėl 
galėsime truputį pailsėti.

L. J, K. Ratelio Pirm.
A. J. Povilonis

Ir Plaukios, Ir 
Kortuos, Ir Smagiai 
Pasišoks

Naujosios Gadynės” Choro 
Veiklos ( .

ilgos, šaltos žiemužėles 
gal pasiilgo vande- 

Tą progą 
‘Naujosios 

“Splash Par- 
Dance Party.
Mid'vęsl Clų?

'Po 
daugelis 
nėlyj paplaukioti, 
gaus atsilankę 
Gadynės” Choro 
ty” ir Card and

Gegužės 11 d.
bę, prie Jacksoų BĮ. įr Honiap 
Avė. yra paimtas plaukiojimui 
tvenkinys ir Yacht svetainė 
kortuoti ir prie geros rpuzikos 
pasišokti.

Kiek teko nugirsti, “N. G.” 
choras duos prizą už geriausį 
bei slailiškiausį maudymosi 
|<osliumą. Taigi, proga paplau
kioti ir prizą laimėti.

f "

inp atsiankę gaus kas ką no
rės: paųkyti, kortuoti ir pasi
šokti. Rodos, užteks visokių 
prašmatnumų atsiapRiusiems.

—Choro Pranešėjas

SITUATTON WĄNTĘD 1
Ieško Darbo

PAIEŠKAU DARBO. Penteris ir 1 
poperninkas. Kąlsimainu lubas už j 
$1.60. Miegapias 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—FEMALE 
Darbininkių Reikia

MERGINA LENGWAM ruošos 
dąrbui, virimo nėra, savas kamba 
rys ir vana—radijo. Prižiūrėti vai
kus. Bittersweet 9497.

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

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

WEST WOOD CLEANERS 
2412 W. 71st St.

REIKIA PATYRUSIŲ I^OTERŲ 
skudurams skirstyti. ECONOMY 
RAG and PAPER .CO., 1511 South 
Sangamon. Canal 0430.

REIKIA PATYRUSIOS MOTERS 
mišriems skudurams skirstyti, turi 
būti patyrusi dirbti atmatų jarde. 
Šaukti 7:30 vai. vakaro Crawford 
7939, Mr. Brovvstine. 3943 West 
21st Street.

REIKIA PATYRUSIOS MOTERS 
skudurams skirstyti, suprasti wi- 
pers. 3051 Flournoy St. užpakalyje 
Telefonas Kedzie 4626.

REIKĄLINGA PROTESTANTĖ 
MERGINA bendram ruošos darbui, 
savas kambarys, vana, 3 suaugę. 
Vakarais. Greenleaf 4392—3027 
Paine St., Evanston.

REIKALINGA MERGINA ruošos 
darbui, virti, patyrusi, liudymas, 
savas kambai’ys, geras mokestis. 
FRIEND, 5436 Hyde Park Blvd., 
Dorchester 5806.

HELP VVANTED—MALĖ 
_______ Darbininkų _ _
FIKČERIŲ PARDAVINĖTOJAI
Samdysime 10 vyrų mechaniš

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

SEGER REFRIGERATOR CO. 
835 Washington Blvd.

REIKIA BUČERIO. patyrusio 
prie grosernės, kalbantis gerai an
gliškai. 6002 So. State SV

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie custom kelnių.

19 So. Wells St. kambarys 808.

REIKALINGA TUOJAU trimerių 
ir šeiperių prie vyriškų costum ap
siaustų. 308 W. Van Buren St. 3-as 
aukštas.

BUSINESS CHANCES 
Biznip 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 ĄPTS, 4642 
Wentworth Avė., Chicago, 111.

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. 
Chicago, III. Tęl. Calųmęt 4959.

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. 
Halsted St.

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

GREITAM PARDAVIMUI TA
VERNAS. Pigiai. Gera vieta. Prie
žastis—liga. 3415 So. Wallace.

Aukos Kuil M- X. 
Mockaus Fondui

(Priduotos “Naujienoms”)
Mį-s. Eva Mųietya    $1.00
Stanley Lipnik ........... $1.00

Pirkite tose krautuvėse, ku
pos garsinasi “NĄUJĮĘNO$Ę”

... .......... ................. ... ....... ... ...........

REAL ĘSTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI ARBA MAINY
MUI Marąuette Parko apylinkėj 2 
'latų mūrinis namas po 6 kamb., 
caina $6500.00. 5 kambarių medinis 
:ottage. Kaina $2300.00. Ant 63-ios 
jatvės, netoli Western Avė. 2 fta- 
;ai ir Storas su restaurantu ir rą
žėme bizniu. Mūrinis. Kaina $9800. 
Daug visokių kitokių bargenų.
D. P. SUROtySKIS, 6921 So. West- 

ern Avė., Republic 3713.

$150 ĮMOKĖJUS, LIKUSIĄ da
lį mažais mėnesiniais įnašais nupir
ksi Cape God namą. Kaina $2495. 
Puikus priemiesčio namas. Box C 1, 
1739 So. Halsted St.

EŽERO KATEDŽĖ
— PASIŪLO PUIKIĄ 

izoliuota su celo- 
gražąus, šaltiningo, gmė- 
ežero. Lotas 78 pėdų, 
prieina prie vandens.

PRIE 
$15p0.00 

KATEDŽŲ 
jaks, prie 
io dugnu 
jriešąkis 
Mažas įmbkėjimas, likusią termi
nais. Box D-6—1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI AR RENDAI TA
VERNAS, 2 aukštų plytinis budin- 
kas, garu šildymas, 5 kambariai 
užpakalyje, gerai įrengta ruiming- 
auzė ant antro aukšto. Pardavimo 
prj/ežastis-4-liga. 4642 Wentworth 
Avė. Boulevard 0230.

FARMS FOR SALĘ 
Ūkiai Pardavimui

FARM A—76% AKRŲ su 80 rpdų 
priešakiu prie Tippecanoe upės. 
Gera žemė ir mylios nuo mies
to, kur yra parapinė ir vieša mo
kyklos. Terminais, pinigais. Henry 
Lapgenbahn, Monterey, Indiana.

FŲRNISHED ROOM—T0 RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDAI FORNIŠIUOTAS kam
barys, galima vartoti virtuvę.

3225 So. Lituanica Avė.

FURNITURE-FIXTURĘ FOR-SALĖ 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

KLEJONKES ĮDEDAME DYKAI! 
Congoleum ketv. ped.............. 33c
Inlaid Linoleum ketv. pėd...... 69c
Armstrong Inlaid Linpleum k. p. 98c 
Linoleum Rūgs 9xį2 .............  $2.88
BLETSTEIN LINOLEUM STORE 

4957 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 5015.

PARDAVIMUI 8 ŠMOTŲ Walnųt 
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 ii' auditorijų.
ROOSEVELT CHAIR & 

COMPANY,
1220 So. Michigan Avė.

Telefonas VICTORY 0404. 
Uždyka parkinimas.

SUPPLY

VVHOLESALE FURNĮTURE " 
Rakandai^jrjtaisąi Fanfayimųį

Mokėdamas ęash už rakandus, su* 
taupmsi nuo 40 iki 60%. Me$ pjįsta? 
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų^ Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALISĄUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Wes|ęrn Ąve., Chicago, 
III. Fhone Republic 6051.

MOVING AND EXPRESSING

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS t anglių, juodžemio pristaty
mas. ’ Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrįptas. AŲISĄUSKA^ SONS, 
7100 So. Talman Avė. Prospect8742

SOIL—FOR SALE 
J ypdžemis—Pardavimui

Tęl. OAK LA^N 103—J-J. ' 
STANLEY GAVCŲS 

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 1 
bušelis 25c—5 bušeliai $1.00—15 
bušelių $2.50. Kreįpkitės dėl kaįnų, 
dėl didesnių kiekių. Iškrąustopie 
nebrangia kaina. Anglys tiesiai iš 
kasyklų. 110 SOUTH ĘIDGELAND 
AVĖ., WOĖTH, ILL.

FINANCE AND’

PASKOLOS DĖL NAMŲ
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINOS & LpAN 
ASSOČIATION OF CHICAGO 

2202 W. Cermąk Road
CANAL 8887 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt

PASKOLOS 
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ir' Paulina gat.)
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3IAMDIEN
Nominacijos

BALSAVIMO STOTYS ATDAROS NUO 6 
RYTO IKI 5 VAKARE

FAKTAI APIE NOMINACIJAS demokratų ir republikonų kan- 
BALSAVIMO STOTYS atda- didatuos į gubernatorius, sena- 

ros nuo 6-tos RYTO IKI 5-tos 
VAKARE.

ORAS: Giedra, bet vėsu.
Balsuoti gali tiktai regLtruo-

Kandidatus s'ata dvi partijos 
ir jų frakcijos:

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

2. REPUBLIKONAI (Church- 
Creen ir Brooks-Lyons frak
cijos).

Galėsite gauti balintą tik tos 
partijos, už kurią balsavote pe
reitose nominacijose (1939). 
Jeigu pereitą kartą balsavote 
demokratiškai, tai ir šį kartą 
gausite demokratų baliotą, o 
jeigu balsavote repub iken škai 
— tai gausite\ republikonų ba- 
lio’ą. šiose noųninacijose parti
jos mainyti n us galima

Šiandien Illinois valstijos pi
liečiai eina balsuoti — nomi
nuoti’ demokratų ir republiko
nų kandidatus įvairioms valsti
jos, apskričių valdvietėms.

Cbicagoj balsuotojai turi no
minuoti kandidatus į miesto

nų ir demokratų vvardų com- 
mitteemanus.

Cook apskritys nominuos 
kandidatus įvairioms apskričio 
vietoms, o visos valstijos gy-

Neseniai Apsivedė, 
Sudegė Automobilio
Nelaimėj
— 7 žmonės žuvo Chciagoj, 

Apylinkėj —
Du jauni, neseniai apsivedę 

žmonės iš *Wilmette žuvo bai
sioj automobilio nelaimėje prie 
Touhy avenue ir Milvvaukee 
gelžkelio kryžkclio, Niles prie- 
miestyj. Į jų automobilį iš už
pakalio įvažiavo kita mašina ir 
pramušė gasolino tanką. Gasc- 
linas tuojau užsidegė ir ugnyj 
abu jaunavedžiai žuvo. Tai bu
vo 21 metų David Daily, 
19 metų žmonavBetty. Jie 
stėsi į savo naują butą.

Antram automobilyj
29 metų Ty Goacher, nuo 509 
Lexington Street, Maywoode ir 
jo žmona Loretta, taipgi 29 
metų amžiaus. Abu buvo skau
džiai sužeisti ir guli St. Fran
cis ligoninėje, Evanstone. •

Kitos Nelaimės

ir jo 
krau-

buvo

žu-• Automobilio kolizijoje 
vo ir kita vedusi pora, 44 me
tų Frank J. Kouki iš Berwyno, 
ir jo žmona Mae, 43 metų am
žiaus. Gyveno adresu 1819 
Wisconsin avenue. Jų automo
bilis susikūlė su kitu prie But- 
terfield Road ir Highland avė., 
netoli Downers Grove. Antram 
automobilyj buvo Harry Fields, 
Glen Ellyn gyventojas, 
Duane avenue.

• Kitose nelaimėse 
kami žmonės:

Francis SuHivan, 49,
North Lavergne avenue;

John Stunoff, 9 metų am
žiaus, 1306 Bosworth avenue, 
ir .

Lillian Haywood, 32, 
1356 Hyde Park bulvaras.

“Laimingieji”
• Laimingi buvo du studen

tai, Thomas W. Blair, 6225 
University avenue, ir jo drau-

nuo 641

žuvo šė

torius, į atstovi] buto narius 
nuo valstijos, ir į kitas valstijos 
vietas.

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

Nominacijose figūruoja var-

zidentus. Republikonų baliote 
yra tik vienas, Thomas E. De- 
wey.

Demokratų yra du: dabarti
nis prezidentas Rooseveltas ir 
dabartinis vice-prezidentas J. 
N. Garner, kuris taipgi nori 
kandidatuoti į prezidentus. Lai
mėjęs kandiclatas gaus Illinois

nalėj partijos konvencijoj, ku
ri įvyks Cbicagoj liepos mėnesį.

Vakar “Naujienose” tilpo p I- 
nas sąrašas ir republikonų ir 
demokratų kandidatų visoms 
svarbesnėms vietoms. Prieš ei
nant balsuoti a lydžiai jį per
žiūrėkite ir išsirinkite kandida
tus, kuriems atiduosite balsus. 
Taip padarius ir baliotas bus 
lengviau pildyti nuėjus į balsa
vimo stotį.

Balsuojant atydžiai sekite 
baliote instrukcijas. Daugumai 
vietų reikia nominuoti tik vie
nas kandidatas, bet kitoms rei
kia nominuoti ir du ir tris.

Rs.

vieškelio nukrito jų automobi
lis, nusirito 20 pėdų į griovį, 
bet abu išliko sveiki.

O Laimingi buvo ir du ki
ti žmonės. Prie Eugenie Street 
ir Ogden avenue susikūlė du 
automobiliai. Vienam vairavo 
40 metų salesmonas Thomas 
Burroughs, 3434 Broadway; 
antram — Joseph . A. 
36, nuo 2020 Kenmore 
klerkas. Jie ėmė ne 
vienas kitą, bet puolė
ir pasibučiavo. Abu nesimatė 
per 21 metus. Buvo labai arti
mi draugai, kartu užaugo ir 
1919 gyveno po vienu ir tuo 
pačiu stogu.

Aubert. 
avenue, 
kaltinti 
į glėbį

“Stebuklas” 
Marąuette 
Parke

MARQUETTE PARK. — Čia 
eina kalbos apie “stebuklą”. 
Adresu 2755 West 64th Street, 
gyvena 47 metų plieno darbi
ninkas, Joseph Supolik. Kele
tą dienų atgal jo dešinėj ran
koj pasirodė mažas, rudas kry
žiaus pavidalo ženklas.

Supolik aiškina, kad niekad 
tos rankos nesužeidė, niekur 
nepersipiovė ar nusidegino, ir 
negali pasakyti, iš kur ir ko
dėl ženklas atsirado. Nežino nei 
jo daktaras.

s Taigi, ir prasidėjo kalbos, 
kad ženklas yra koks nors ste
buklingas apsireiškimas. Supo
lik ir kaimynai smalsiai lau
kia nepaprastų įvykių.

Nudarė Legislatu- 
ros Senatorių

Adresu 3458 South State, 
laike ginčo buvo nudurtas A. 
Andrew Torrence, 3-čio sena- 
torialio distrikto senatorius Illi
nois valstijos legislaturoj. Gin
čas buvo kilęs tarp Torrence’o 
ir Charles Woodwardo, 3558 
Prairie avenue, republikonų 

umvciūivj uvvuuv, ** jm v*ic*u-1precinct kapitono 2-tram war- 
gas F. M. Baldwin. Prie Happ de. Woodward prisipažino • ir 
Road ir Skokie Highway nuo buvo suimtas.

mio 950

nuo

O»T» T zatito AI/A r|, . . r N A UJIEN Ų-aCME TeicpnotoSI. LOUIS, M().— teisėjas I homas Rowe, kuris nubaudė laikraštį Post- 
Dispatch, kuris nepalankiai parašė apie vienos bylos išsprendimą.

S 51
NAUJTENŲ-ACME Tolenhoto

Grafas Hans Adolf yon Moltke, buvęs vokiečių ambasadorius Lenkijai, ro
do korespondentams dokumentus, kurie esą buvę surasti Varšuvoje.

Skaitlingas Banke 
tas Lietuvos Kon
sului Pagerbti
Shoreland Viešbuty] Susirinko

Labai skaitlingas ir gražus 
buvo banketas, kurį Chicagos 
Lietuvių Prekybos Butas su
rengė Lietuvos konsului p. Pet
rui Daužvardžiui pagerbti.

Parengimas įvyko puošnioj 
Shoreland viešbučio Crystal sa
lėje. Ji didelė,^ ruiminga, bet 
vietos svečiams ir stalų neuž
teko.

Buvo svečių iš visur, iš įvai
rių Amerikos dalių. Iš Phila- 
delphijos, Pa., buvo atvykęs 
adv. Corcoran, narys stambios 
viętos advokatų firmos; prof. 
Stanlon iš Michigano, adv. Ker- 
shys iš Clevelando, būrelis Vei 
kojų iš Indiana valstijos ir iš 
kitų Chicagos apylinkės dalių.

Kalbėdamas svečiams konsu
las p. Daužvardis perdavė Lie
tuvos sveikinimus Prekybos 
Butui, ir bendrai Chicagos lie
tuviams. Jis ragino chicagie- 
čius neužmiršti, kad Vilnijoje 
dabar žmonės tebėra didelio 
vargo spaudžiami ir mažai ką 
teturi valyti. Jis taipgi palin
kėjo, kad chicagiečiai eitų vie
ningai prie svarbių klausimų 
liečiančių Lietuvą ir lietuvius.

Banketą dainomis papuošė 
solistės p. Barbara Darlys, Ona 
Biežienė ir Birutės choras, ve
damas Jono Byansko. Sveiki
nimus pasakė M. Narvidas, Bu
to prezidetas, kun. Paškauskas, 
A. A. Olis, teisėjas Zuris, Dr. 
Poška ir keli kiti svečiai. Trum
pą kalbą taipgi pasakė ir p. J. 
Daužvardieijė, p. P. Daužvard- 
žio žmona.

Vakaras buvo gyvas, 
dingas ir jaukus.

įspu-
M.

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti 

vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais 
stų, pagal 
visus karo

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

Kaina 15c.

spal-

visų didesnių mie- 
kurį galėsite sekti 
veiksmus.

žemėlapio pusėje

=MaiJio
Dainuos Akvilė' Ančiutė, Gim
nazistės, Smagi Muzika, 
Įdomybės, t. t.

Priminima radio klausyto
jams užsistatyti savo radio ant 
stoties WGES šiandien, antra
dienį, 7-tą valandą vakare, ir

valandėlę. 1
Dainuos1 Akvile Ančiutė, bus 

Gimnazisčių drama, smagi 
muzika, žinios, pranešimai bei

sokių namams reikmenų bus 
naudinga ir malonu išgirsti ge
rų žinių iš Peoples Krautuvės 
apie didį Balandžio Mėnesio 
Išpardavimą, kame yra geros 
progos pasipirkti visokias na
mų reikmenis- už numažintas 
kainas. Malonėkite pasiklausy
ti. . ’ Re p. xxx

Telegrafistų Unija 
Atidarė Konvencija

Kalbės Roo'seveUienė
X

LaSalle viešbutyj vakar pra
sidėjo metinė GIO telegrafistų 
unijos konvencija. Organizaci
ja angliškai vadinasi American 
Communications. Association 
ir apima tarnautojus vielinio 
ir bevielinio susisiekimo 
monėje.

šeštadienį konvencijoj 
bes Mrs. F. D. Roosevelt, 
zidento žmona.

“Rootbeerio” 
Užteko

pra-

kal- 
pre-

Bentmere viešbutyj, 601 Di- 
versey bulvaras, buvo suimtas 
12 metų berniukas Robert Pre- 
yer, Jr. Atvykęs viešbutin- ber
niukas pasigyrė, kad ‘atskri
do” iš Californijos. Užsimokė
jo už kambarį visai savaitei ir 
užsisakė dėžę “rootbeerio”. Kai 
tą užbaigė—užsisakė kitą.

Viešbutis pašaukė policiją, 
kai paaiškėjo, kad pereitą pir
madienį .berniukas pabėgo iš 

825 George St., pasivo- 
otinos $25.00,

Jis pasigyrė, kad “smagiai” 
praleido savaitę, ir kad “root
beerio” užteko.

LKM Chorui 
“Valkata Karalius ” 
Buvo Persunkus

Choras Įdėjo Daug Darbo
LKM choras, kuris pernai su 

operete “Student Prince”, įve
dė “naują madą” chorų tarpe, 
tai yra statymą scenoj “popu
liariųjų” operečių, sekmadie
nį Sokolų salėje statė “Valka
ta Karalius”. Salė buvo kupi
na žmonių.

Žymesnės roles pildė Vytau
tas Tarutis, A. Kenstavičienė, 
A. Guyer, Mary Shimkus, 'P. 
Stogiš, Fritz Jacohs, V. Preik
šą, O. Šokas ir kiti.

“Valkatos Karaliaus” muzi
ka buvo parašyta Rudolph 
Friml’o ir, todėl veikalas yra 
kupinas gražių dainų. Bet dėl 
to veikalas yra sunkus, reika
laujantis profesionalio talento. 
LKM choro nariai, kurie užsi
pelnė pagyrimų už gyvą ir na
tūralų lošimą, rado, kad kai 
kurios dainos yra persunktos. 
Kieno čia kaltė, sunku pasa
kyti. Gal choras buvo negana 
prisiruošęs, o gal tam daina
vimui kenkė orkestrą, kuri, 
kaip sakoma, akompanavo o- 
peretę be repeticijos.

Nors buvo trukumų, reikia 
pripažinti kad LKM choras už
sidėjo sau didelį darbą ir, prie 
geriau išlavintos orkestros, ga
lėtų žymiai pagerinti lošimą ir 
dainavimą, tą veikalą statant 
antru kartu.

Geras Baletas
Visi lošėjai pasižymėjo gra

žiu lietuvių kalbos vartojimu, 
nors dažnai ilgos pauzos kal- 
bomose dalyse labai erzino 
publiką. Baletas, kurį sumoki- 
no. Libushka Bartusek, įspū
dingai atliko savo užduotį. 
Puikus kostiumai ir scenos iš
gavo aplodismentų iš publikos 
pusės. B. M.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

nandintrnic ,

Garsinkitės “N-nose”

? ______________ Antrad., balandžio 9, 1940

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

Naujos kuopos: 11, 38, 60, 64, 188 ir 260 
(Buvo paskelbta 226, 263, 265, 212, 139, 238, 36, 353, 289,

'30, 63, 104, 109 ir 129)
J PREZIDENTUS

F. J. BAGOČIUS ........................................................ 455
W. F. Laukaitis ............................................................ 275
J. Miliauskas ...............................................  89

I VICE-PREZIDENTUS
J. K. MAŽUKNA ....................................................... 492
V. G. Kerševičius .......................................................  312

J Į SEKRETORIUS
D. PILKA ..................................................................... 330
M. J. Vinikas ............................................................... 366
K. Michelsonas ........................................................... 102

I IŽDININKUS
K. P. GUGIS ..............,..................  431
J. J. Bachunas ....... :................................................... 271
J. Žebris ....................................................................... 93

I IŽDO GLOBĖJUS
E. MIKUŽIUTĖ ......................................................... 427
P. DARGIS ........................... :.......................... 394
S. Mockus :.................................................................. 354
J. Brazauskas ........................................................... 237
J. Januškevičius Jr ....................................................... 87
J. K. Urbonas ..............................................................  40

Į DAKTARUS-KVOTĖJUS
DR. J. STANESLOW ................................................ 406

-Ur. S. Biežis ................................................................. 263
Dr. A. L. Graičunas .................................................... 129

Pažangus Kandida
tai Laimėjo SLA 
260 Kuopoj

Išrinko tris delegatus

Į Prezidentus
F. J. Bagočius .................. 26
Laukaitis .......................... 7
Miliauskas ...................... 15

t f

Į Vice Prezidentus
J. K. Mažukna ..................  42
Kerševičius .......   6

Į Sekretorius
Vinikas ............................. 9
D. Pilka .......................... 27
Michelsonas ...................... 12

Į Iždininkus
K. P. Gugis ...................... 29
Bachunas .......................... 7
Žebris ................................. 9

Į Iždo Globėjus
S. Mockus .......................... 9
E. Mikužiutė^.................. 31
P. Dargis .......................... 36
J. Brazauskas ..................  5
Januškevičius .................. 10
Urbonas .............................. 1

Į Daktarus Kvotėjus
Dr. J. S. Staneslow ............ 30
Dr. S. Biežis .................. 10
Dr. A. L. Graičunas ....... 7
Kuopa išrinko tris delegatus 

į seimą. Susirinkimas įvyko 
sekmadienį, bal. 7 d., Zig-Zag 
klube, Marąuette Parke.

Aukos Marijos 
Jurgelionienės 
Paminklo Fondui

Mrs. K. Jakubkienė .... $1.00 
Mr. ir Mrs. S. Machulis 1.00 
Mrs. Eva Mineika   1.00 
Bruno Mathews .......... 1.00

$4.00
Buvo paskelbta
Balandžio 4-tą ....... $510.58

Viso .....................$514.5«8
Julia August, 

Fondo Iždininkė.

VAKAR CHICAGOJE
• Gaisras vakar rytą be

veik visai sunaikino du gyve
namus narutis Southsidej, ad
resu 5920 m* 5922 South Ada 
Street. Visi gyventojai išsigel
bėjo. Gaisras prasidėjo iš kar
štų pelenų, kuriuos viepo buto 
gyventojai paliko verandoj.

i

• Iš srutų kanalo, prie Lom- 
bard avenue, Stickney priemic- 
styj, buvo ištrauktas kūnas 50 
metų chicagiečio, George Sno
bai. Jis gyveno adresu 2434 
South Sawyer avenue. Namiš
kiai jo pasigedo vasario 20 d.

O 34 metų Miss Helen Don- 
nelly per neatsargumą palindo 
po Illinois Central traukiniu 
ties 71st ir Oglesby avenue. 
Buvo sunkiai sužeista. Gyvena 
adresu 6715 Paxton avenue.

• Bacinc, Wis., gaisras su
naikino du didelius namus vi- 
durmiestyj ir du gerokai ap
gadino. Nuostoliai siekia apie 
$200,000. Gaisro gęsinli buvo 
atvažiavę ugniagesiai iš Keno- 
shos.

• Proto ligų ligoninėje buvo 
uždarytas 55 metų melrcsepar- 
kietis, Theodore O’mashkin, 
911 N. 16th Street. Jis prisipa
žino policijai, kad su kuju sun
kiai sumušė savo žmoną. Ji gu
li VVestlake ligoninėje.

• Prie 90-tos ir Green Bay 
avenue moteriškė užmušė 33 
metų Joseph Clark, nuo 5006 
St. Lawrence avenue. Liudinin
kai sako, kad žmogžudė buvo 
nušautojo sužieduotine. Polici
ja jos ieško.

• Policija suėmė ir laiko 
kamantinėjimui Andrew Mich- 
ną, (mechaniką gyvenantį ad. 
2523 N. Austin avenue. Buvo 
suimtas ryšy su gaisru, adresu 
2776 N. Meade avenue, kuris 
padarė apie $2,000 nuostolių 
Michnos giminaičio namui.

• Aleksas Kolasinski yra 
taksi šoferis, bet visko jam pa
sitaiko. Adresu 6808 Laflin 
Street, vakar jis paėmė du pa- 
sažierius, vyrą ir moterį. “Sku
bėk” jie tarė, ir Kolasinski pa
sileido į Evangelical ligoninę 
prie 55th ir Morgan. Bet jos 
pasiekti laiku nespėjo. Kelyj 
moteriškė susilaukė kūdikio, o 
Kolasinski iš šoferio turėjo pa
likti daktaru. Kūdikis sveikas 
ir dabar jau randasi ligoninėj 
kartu su motina, Mrs. Magda
lena Bermes.




