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ANGLAI PASKANDINO 27 VOKIETIJOS LAIV
PASIUNTĖ ULTIMATUMĄ VOKIEČIAMS 
OKUPAVUSIEMS OSLO; SAKO: PASIDUO
KITE, ARBA BOMBARDUOSIM MIESTĄ

I

Atėmė vokiečiams Bergeną ir Trondheimą

LONDONAS, Anglija, bal. 10.—Trečiadienį ėjo mū
šiai jurose. Ne vienoj kurioj vietoje, įvairiose srityse.

Vėlesnieji trečiadienio pranešimai sako: tą dienų an
glai paskandino 14 Vokietijos karo laivų ir 13 karo tran
sportų su amunicija ir provijantu.

Sąjungininkai pasiekė Oslo fijordą ir pasiuntė uže- 
musiems Norvegijos sostinę vokiečiams ultimatumą: pa
siduokite, o jei nepasiduosit, mes bombarduosim miestą.

Jurų mūšiai dar tebeina Švedijos uosto Goeteborgo 
apylinkėje, tarp Skagerrako ir Kattegato.

STOCKHOLM, Švedija, bal.
10. — Atsakingas Švedijos at
stovas trečiadienį pareiškė, kad 
Britanijos jūreiviai atėmė iš 
vokiečių Bergeną ir Trondhei
mą. Tai du svarbus Norvegijos 
uostai, kuriuos naciai buvo pa
ėmę antradienį, kai jie užpuo
lė Norvegiją.

-----X-----X—X—

LONDONAS, Anglija, bal. 
10. — Ankstyvieji trečiadienio 
pranešimai sake: keletas Bri
tanijos skraidolių- (deštroyers) 
buvo įsiveržę į Norvegijoj uo
stą Narviką. Vokietijos jėgos 
betgi pasirodė stipresnes. Du 
britų laivai žuvę, vienas tapęs 
sunkiai sužalotas. Britanijos 
laivai pasitraukė. Tačiau mūšy 
jie paskandino šešis prekybi
nius Vokietijos laivus ir vei
kiausia paskandinę dar nacių 
skraidolį (destroyer).

Vėlesni trečiadienio praneši
mai kalba, kad britai antrą 
kartą užpuolė Narviką. Jiem 
pavyko išlaipinti marinus. Jie 
atėmė iš vokiečių uostą. Pra
nešimas kol kas nepatvirtin
tas, bet, jeigu teisingas, tai 
rodo, kad jau tris Norvegijoj 
uostus sąjungininkai atėmė vo
kiečiams.

klupo dešimtį Vokietijos laivų, 
transportavusių kariuomenę ir 
palydimų karo laivų. Du tran
sporto laivai paskandinti. Kiti 
išblaškyti. Mušis dar nepasi
baigęs.

XXX
LONDONAS, Anglija, bal. 

10. — Nacių ir sąjungininkų 
laivų mūšiai eina ne vienoj ku
rioj vietoj, bet įvairiuose punk
tuose. Du britanijos skraido
liai žuvo Narvike, tretysis sun
kiai sužalotas.

Kitoje pusėje paskandinti, du 
Vokietijos kreiseriai — 10,000 
tonų Bluecher ir 6,000 tonų 
Karlsruhe. Be to, Narvike pa
skandinti 6 nacių prekybiniai 
laivai ir vienas skraidolis tor
peduotas. Prie išplaukimo iš 
Narviko į šiaurės jurą britai 
paskandino dar Vokietijos lai
vą, kuris gabeno į Narviką vo
kiečiams reikmenas.

kad 
torpedavo 

Leipzigą ir 
Bluecher

atsišauki- 
Curityba.

bal. 
lai-

---- X-----X-----X- •

STOCKHOLM, Švedija, 
10. r— Britų ir franeuzų 
vynas įplaukė į Skagerraką.
Skagerrak — įlanka tarp Da
nijos, Norvegijos ir Švedijos 
— buvo stipriai apsaugotas 
Vokietijos minomis. Tačiau bri
tai nugalėjo šitą kliūtį.

Ir ne tik įplaukė į Skager
raką, bet ties Marstrandu už-

Gi pirmiau pranešta, 
britų submarinas 
vokiečiui kreiserį 
dar vieną kreiserį 
klases.

Švedijoj pagautas 
mas Vokietijos laivo 
.Jis prašo pagalbos, nes Norve
gijos pakraščių batarėjos sun
kiai jį sužalojo. Apskaičiuoja
ma, Norvegijos batarėjos pa
skandinusios 40,000 tonų Vo
kietijos laivų. Trys Vokietijos 
skraidoliai dega, sako kiti pra
nešimai.

Bent keliuose punktuose ei
na ' Norvegijos ir Vokietijos 
kariuomenės mūšiai sausumo
je, Norvegijoje.

BRITŲ IR FRANCUZŲ LAIVYNAI 
VEIKIA KARTU

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
10. — Karo ministerijos atsto
vas trečiadienį paaiškino, kad 
Francuzijos karo laivai padeda 
Britanijos laivynui. Sąjungi
ninkų laivų žygiai prieš Vokie
tijos laivus Norvegijos pakraš
čiuose prasidėję. -

Vokietijos laivai bu 
vo rusų uoste pasi 

slėpę
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S ą j u n gininkai ka
riaus dėl Norvegijos 
nežiūrėdami taikos

LONDONAS, Anglija, bal. 
10. — Trečiadienio pranešimai 
sako, kad Norvegijos valdžia 
ir Vokietija,yvėdanč'x)s derybas. 
Norvegai ir naciai 
tis.

norį taiky-

pranešimais 
reikalų sek-

Ryšium su tais 
Britanijos užsienių 
retorius Halifax pareiškė: są
jungininkai vis vien kariaus 
dėl Norvegijos, nežiūrėdami ar 
taika bus padaryta, ar 
daryta.

fiepa-

Kariaujančių]u po
zicijos nasikeite nau

jam frontui atsi
darius

PARYŽIUS, Francuzija, bal.
10. — Antradienį naciai užpuo
lė Norvegiją. Tą pačią dieną 
Vokietijos^ karo laivai paėmė 
Norvegijus^piostą Narvik toli 
šiaurėje. Kokiu budu jie taip 
greitai atplaukė Čia?

Paryžiuje gautas atsakymas 
į šį klausimą: Vokietijos karo 
laivai buvo pasislėpę Rusijos 
uoste Murmanske. Kai jau na
ciai ruošėsi užpulti Norvegiją, 
šitie laivai išplaukė iŠ Murman- 

riuose Vokietijos laivai i^lai- sko ir pasiekė Narviką antra- 
pino kariuomenę. Blokados tik- dienį. Naciai buvo Norvegijos 
slas yra neleisti vokiečių lai- užpuolimą suplanavę iš ank- 
vams pabėgti.

Britų ir franeuzų laivai ve
jasi nacių laivus, kur tik gau
na pranešimus apie jų buvi
mą.

Be to, sąjungininkai užblo
kavo svarbiuosius Norvegijos 
fijordus, kuriuose Vokietijos 
laivai pasislėpė nuo audros. 
Taipgi užblokavo uostus, ku-

C., bal. 
Skandi- 
su už-

Sulaikė gabenimą 
prekių Danijon

LONDONAS, Anglija, bal. 
10. —- Britanijos vyriausybė 
trečiadienį paskelbė embargo 
eksportams į. Daniją, kurią an
tradienį okupavo naciai. Bent 
laikinai sulaikyti eksportai į vi
sas Skandinavijos šalis.

Vokiečiai lėktuvais 
gabena x kariuomenę 

Į Norvegiją
bal. 
ka-

BERLYNAS, Vokietija, 
10. — Dauguma Vokietijos 
riuomenės, kuri okupavo stra
teginius Norvegijos centrus, 
buvo nugabenta į tuos centrus 
didžiuliais transporto lėktuvais, 
sako nacių pranešimai.

Kaip praeity tokiais lėktu
vais buvo atgabenti į Ispaniją 
iš Afrikos maurai su loįalis- 
tais' kariauti, taip dabar lėktu
vai išlaipino Vokietijos kariuo
menę Norvegijoje.

10. — 
jūreiviai 
šiaurės Norvegijos uoste, kuri 
antradienį paėmė vokiečiai. Ki
bąs pranešimas: britai atėmė 
vokiečianp Norvegijos uostus 
Bergeną ir Trondheimą, ku
riuos irgi antradienį vokiečiai 
>uvo paėmę.

LONDONAS, Anglija, bal. 
10. — Premjeras Chamberlain 
painformavo parlamentą, kad 
atakoje prieš Narviką Britani
ja neteko dviejų skraidolių (de- 
stroyers). Trečias britų skrai- 
dclis sunkiai sužalotas, šitoje 
atakoje britai paskandino še
šis nacių prekybinius laivus ir 
fu r būt vieną jų skraidolį (de- 
stroyer).

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

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
10. —- Berlynas pripažino na
cius netekus dviejų kreiserių. 
Vienas tų kreiserių buvo Blue
cher (sunkusis), kitas lengva
sis, 6,000 tonų Karlsruhe.

—X—X—X— 

LONDONAS, Anglija,
10. — Norvegijos ir Vokietijos 
kariuomenės mušis eina prie 
Elverum, kui* Norvegijos vaL 
džia h“’^karaliaus šeima 
traukė, kai naciai paėmė 
Mūšy aktyviai dalyvauja 
jų šalių lėktuvai.

bal.

pasi-
Oalo. 
abie-

ba\

—x

LONDONAS, Anglija, 
10. — Islandija pasiskelbė ne
priklausoma esanti nuo Dani
jos: dabartinis JDanijos kara
lius neturi autoriteto.

x—
BRUSSELS, Belgija, bal. 10. 

— Atšauktos kariuomenes ato
stogos. Belgija paneigė gandus, 
buk sąjungininkai prašę duoti 
kelią jų kariuomenei per Bel
giją užpulti nacius. Manoma, 
gandą paleidę vokiečiai.

---- X-^-X-----X-----

STOCKHOLM, Švedija, 
10. — Vokiečių ir norvegų
šis eina prie Tromso. Tromso 
uostas pasilieka norvegų 
kese.

bal. 
mm

ROMA, Italija, bal. 10. — 
Italijos kariuomene dalinai mo
bilizuota.

Laivynas prisiruošęs. Romo
je kalbama: trečiadienio naktį 
galima laukti griežtų Italijos 
žygių. Tuos žygius padaryti 
buvę susitarta kai Hitleris ir 
Mussoljnis turėjo konferenciją 
neseniai Brenner perėjime.

“Griežti žygiai” — tai Itali
jos stojimas karan, kalbama 
Romoje. Bet kol kas nematyti 
ypatingų prisiruošimų tokiam 
žygiui.

Iš Lietuvos

Atstatom sunaikintą že-

Naciai paskandino 
du Norvegijos ka

ro laivus
ASBISCO, Švedija, bal. 10.
— Antradienį 6 Vokietijos 

karo laivai skraidoliai (de- 
stroyers) atplaukė audros me
tu į Narviko uostą, iš kur ga
benama Švedijos geležies ru
da.

Jų atplaukimas pastebėtas 
tik kai jie pasirodė uosle. Įvy
ko trumpas nacių laivų ir dvie
jų Norvegijos skraidolių susi
rėmimas. Vokiečiai paleido tor
pedas ir abu Norvegijos kąro 
laivai paskendo, žuvo 540 Nor
vegijos jūreivių.

Paskandinti taipgi du Brita
nijos, -prekybiniai laivai, kurie 
buvo ginkluoti ir mėgino prie
šintis. Į 40 minučių vokiečiai 
paėmė uostą.

Nagrinėjama kata
likišku smurtinin

kų byla

KAUNAS. — Finansų mini
stras Ernestas Galcanauskas, 
kalbėdamas vasario 16 d. iškil
mėse Karo muziejaus sodelyje 
pasakė kalbą, be kt. pareikš
damas, kad nepriklausomybės 
dėka mes atstatom po Didž. 
karo sunaikintą, nualintą kra
štą.
mes ūkį, padarėm žemės refor
mą, pakelėm žemos ūkio kul
tūrą, perėjom iš javų ūkio į 
pieno ūkį ir gyvulių kj, sukū
rėm žemos ūkio produktų ap
dirbimo pramonę (skerdyklas, 
pienines, cukraus fabrikus ir 
tt). Atstatėm karo sugriautas 
ir sukūrėm įvairias naujas pra
monės šakas, išvystom užsie
nio prekybą su visais pasaulio 
kraštais. Sukūrėm savo pasto
vią valiutą ir rimtas kredito 
įmones. Išplotom geležinkelių 
ir sauskelių tinklą, išvystom 
susisiekimo priemones, įkūrėm 
tinklą liaudies mokyklų, gimna
zijų, eilę aukštųjų mokyklų. 
Sūkurčm savo operą, dramą, 
literatūrą, meną, žodžiu, kiek 
kultūros, tiek krašto ūkio sri
tyje-22 motų nepriklausomybės 
va;šiai palyginamai yra milži
niški. Tik tas jų nemato, kas 
užmiršta arba nesugeba pa
žvelgti į praeitį, kada kraštas, 
tebebūdamas svetimųjų prie
spaudoje, skendo varge ir tam
soje. . . . Atgavome savo sosti
nę Vilnių taikiomis priemonė
mis. Tai 
miai ir 
žiūrėti į 
gražesnę 
bus visų
karo audros Europoje 
kai gyvenimas vėl įstos 
gias bei pastovias vožės 
mes visi pajusime įžengę 
ją dar tvirtesnį ir dar
bingesnį musų nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo laikotarpį”.

yra padrąsinimas ra
sti didelėmis 'viltimis 
dar šviesesnę, j dar 
Lietuvos ateitį. Koks 
musų džiaugsmas, kai

bal. 10. 
valdžios 
vadina- 

nariu. C-

1 sau- 
ir kai 
Į nau-

WASH1NGTON, D. 
10. — Naciai užpuolė 
naviios šalis. Ryšium 
puolimo pasikeitė kariaujan
čiųjų padėtis. Karo ekspertu 
manymu nauja padėtis žadanti 
šitokius rezultatus talkinin
kams:

Hitlerio armijoms teks ka
riauti iš karto dviejuose fron
tuose, vietoj vieno (vakarų 
fronto). Okupacija Skandinavi
jos šalių apsunkins transpor- 
tacijos sistemą Vokietijoje, ku
ri ir be ta, jau braška. Sąjun
gininkai galės plačiau vartoti 
savo laivynų galybę. Sąjungi
ninkai gaus progos efektyviau 
kontroliuoti kai kurias neutra
lių šalių teritorijas. Jiems ne
reikės pulti vokiečių 'vakarų 
fronte, kur ofensyvas 
brangiai kainuotų.

Vokiečiai gi laimėję:
Bazes Danijoj ir Norvegijoj, 

iš kurių yra arčiau lėktuvams 
ir submarinams veikti prieš 
Britanijos laivyną ir jo bazes 
Naciai nukirtę kai kurias ka 
ro reikmenas, kaip geležies ru 
dą, kurią Anglija praeity gau
davo iš Norvegijos ir Švedijos. 
Vokietija gaus maisto reikme
nų iš Danijos.

Dvi vyriausybės 
Norvegijoje

ran

kai.

labai

BERLYNAS, Vokietija, 
10. — Norvegijoje jau yra dvi 
vyriausybes, sako nacių pra
nešimai trečiadieni.

Viena Vyriausybė esanti Os
lo mieste. Jai vadovauja Vid- 
kun Quilsing, Norvegijos na
cių vadas, kurio partija netu
rėjo ne vieno nario į parlamen
tą išrinkusi. Suprantama, Qui- 
sling yra Vokietijos šalinin
kas. i

Kita Norvegijos vyriausybė 
pasilieka senoji — su ministe- 
rių kabinetu, parlamentu ir ka
raliumi. Ji persikėle į Kamarą, 
vėliau į kitą vietą.

bal. 
kad

—-X---- X-----X-----

LONDONAS, Anglija, 
10. — Gauti pranešimai, 
sąjungininkų laivynas paskan
dino du Vokietijos transporto 
laivus. Sąjungininkai įplaukė 
į Skagerraką. Mušis eina tarp 
sąjungininkų ..eskadros ir de
šimties Vokietijos karo ir tran
sporto laivų visai prie Švedijos 
ir Norvegijos sienos. Čia tran
sporto laivai ir paskandinti.

— Prieš kurį laiką 
agentai areštavo 17-ką 
mo “kataliku fronto’ 
Pas juos užtikta ginklų ir in
kriminuojančių dokumentų. Tar
dymas nustatė, kad areštuotie
ji planavo Jungt. Valstijų val
džia nuversti.

Planai, žinoma, buvo žiop’i, 
bet katalikų fixmto nariai vis 
gi planavo smurto žygius.

Dabar New Yorko teismas 
nagrinėja jų bylą. Kai kuriuos 
katalikų organizacijos daro 
stiprias pastangas išgelbėti tei
siamuosius iš bėdos.

Kanados maisto pro 
dūktai Anglijai

KAUNAS. — Generolas Na- 
gius (Nagevičius), žinomasis 
Karo muziejaus steigėjas ir il
gametis viršininkas, kurs žie
mos pradžioje buvo nusilaužęs 
koją, nors dar tebėra ligoninė
je, bet sparčiai gija ir kad ir 
sirgdamas atlieka savo, kaip 
Karo muziejaus viršininko ir 
Karo sanitarijos viršininko pa
reigas. Tikimasi; kad ilgai ne
betrukus galės pradėti vaikš
čioti.

VILNIUS. — Vasario 25 d. 
sekmadienį Vilniuje lietuviškos 
pamaldos buvo jau 11 bažny
čių-

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

.Liėtus; vėliau gal pasikeis 
į sniegą; vidutinio stiprumo 
pietų vėjais pasikeičią į šiau
rės vėjus; saulė teka 5:17 v. r., 
leidžiasi 6:25 v. v.

Sąjūdis Rumunijoj
BUCHAREST, Rumunija, ba- 

landžio 10. — Žinios apie na
cių okupavimą Danijos sukėlė 
sąjūdį Rumunijoj. Bendra nuo
monė yra linkusi kaltinti są
jungininkus dėl to, kad jie ne
parodė energingesnių veiksmų.

0TTAWA, Kanada, bal. 10. 
— Daugelį maisto produktų 
Anglija gaudavo iki šiol iš Da
nijos. Dabar Vokietija okupa
vo tą šalį. Kanados ūkininkai 
tikisi, kad Anglija ateity dau
giau kiaušinių, pieno produktų 
ir mėsos pirks iš jų, Kanados 
ūkininkų.

Švedija pasiliksianti 
neutrali

Dviems Amerikos 
laivams išakyta su

grįžti namo
NEW YORK, N. Y., bal. 10. 

— Dviems Amerikos prekybi- 
niems laivams — 4,941 tono 
Mormacstar ir 4,951 tono Mor- 
mactfde — jų savininkai įsakė 
sugrįžti namo, į New Yorką.

Laivai plaukė į Norvegiją.

Sulaikė paskolas 
Skandinavijos 

šalims
WASHINGTON, D. C

10. Washingtono
bal. 

valdžia 
trečiadienį nutarė sulaikyti ža
dėtas Skąndinavijos šąlims -r- 
Dapijai, Norvegijai ir Švedijai 
— paskolas.

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
10. — Vokietija įteikė Švedi
jai reikalavimą 
tralia ryšium su 
vegijoje. Švedija 
lavimą išpildyti,
reiškė pasilaikanti 
imtis tojkių priemonių, kurios 
jai atrodys reikalingos neutra
lumui išlaikyti.

pasilikti neu- 
įvykiais Nor- 
sutiko reika- 
Ji betgi pa

šau teisę

Danijoj ramu
COPENHACEN, Danija, bal 

10. — Trečiadienį jau 
dieną čia šeimininkavo 
Taip Copenhagene, kaip 
se Danijos centruose
Kol kas vokiečiai užėmė tik 
strategines vietas ir gyvento
jai dar nepajuto pilnai nacių 
šeimininkavimo naštos.

antrą 
naciai, 
kituo- 
ramu.

sto.
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SLiUPTARNlAl
Istorinis romanas iš Amerikos hętąyių gyvenamo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo Ūrp laisvamanių C'šliuptarnhr’) 
ir katalikų (“kryžioku”); ’ ‘

Šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr. Jonui šliupui

' (Tęsinys)
I

Ąyląpieųę tylėjo.
Lauke jąų buvę viąąi suįęmę. 

Dešimta, mat, yąlay$įįa. O mė
nuo tekėję tik yįenyęįi^fą.. Ęai 
kur spindėjo rę(ą mįęsįtelio Įęiu* 
pa, vos nenutrokšdama tirštoje 
nakties tamsoje.

Po Raugais šmėkšojo galvy^.
Vis dažniau ir dažnia prakiu

ro plūdimų, keiksmų įę šlykščių 
nusikvatojimų debesys.

Užsidarinėjo langus, užsistū
mė duris.

—Nujojo šėtonas šbuptai’Hto 
dusią — nu-joo-jo, — kriokė la
bai žvarbus baritonas už lau- 
gv.

—Nu-joo-jo, — kartojo vi^a 
govedą.

:—pabąr spirga, kaip, žaltys 
raitosi pragaro ugnyje. Ha, įiu, 
ha! \Visi šDuplarniąi taip spir
gės. Ha, ha, ha! — kvatojosi

pakartojo

švento, ne pirmiena! — nubalu
sį kartojo Ąntaąienė. — Vaikai ! 
— sušuko ji.

—Miega. Nęgįr^ėjo. Einu pa
byrėti, — raręąnę. ją šeimįyįn- 
kė, paėmusį yž rąykęs ię yęs- 
(įąma į kąmbarį, kur byyo nu
guldyti vaikai. Jie visi giliai 
npęgojo įi’, gal hut, tik p.ęr mįe- 
gus akmenio trenksmą tegirdė
jo. Pranelis, matyti, ir vėl savo 
tėvelį sapnavo, nes miegodamas 
kalbėjo: “Aš noriu tėvelio, aš 
noriu tėvelio.”

—Matote, kad miega, — tarė 
šeimininkė, o Antanienė puolė 
prie vaikų. Ji atsiklaupė prie jų 
lovos įr meldėsi.

Lauke tvinko plūdimų ir keik
smų pelkė.

—Išmuškime šliuptarnius! Iš- 
muškime rup ... ! Tegu ant jų 
visų šėtonas joja į pragarą!

Vėl sužvangėjo langų stiklai,.
Viduj visi pašoko ant kojų. 

Moterys puolė'į vaikų kambarį,

Antanienė. — Kaip gyli nesibi
joti, kad — žmogus miręs, pa
šarvotas, o čia po langąis jų plu
sta, keikia, akmenimis laido. 
Kaip gali nebijoti? x

—Reikėjo iš apksjo, policiją 
pasisamdyti ąrb,a nors pyąnęštt 
policijai, arba langus užsikaŲ- 
nėti, — įsimaišė į Įkalbą JęnAs 
žvingilas, kurio mergaitė septy- 
nerių metų prieš keletą mėne
sių inįrė, K (ayątįkai visus ląę-

aįrodp, kąip po gaisrui.
—Taigi, taigi. Po laikui visi... 

— nebaigė sakinio Kazys, nes 
žvali šeimininkė jam mirktelė
jo, kad tylėtų ir naujokės dau
giau negąsdintų.
' Antanienė kiek aprimo ir 
klausė: /

Patarimas Žmonėms
1 (kvitai Pavarg- 

s tau tiems
Tąs nc^maruniae, pavargimas ‘‘i^isSnįiiraaa”, 
ktirl daug žmonių kenčia, n'evisuomet paeina 
Iš persldirbimo arba miego trukunio.

Pakartotina, tas galima susekti iki neveik
lios, nepąUęmos sistemos — reikalipgumo 
liuosuotbjo. Ir kada yra tolęs reikalas, JUs 
turite veikti tuojauk nes vidurių netvarka 
sumažina jūsų energijlKJr atima daug ma
lonumo jiujų ^■yveiUm.ę. X

Kai jūsų viduriai gerai novi^jąna. paimk 
plytele ar $vi Ex-La’x prieš einant gulti. įr 
pamatysite, ar jus ncpasljausit.e visai nauju 
žmogumi kitų dienų. Ex-Lax duoda Uezul- 
.tatus paprastu, maloniu budu . . . bo ' ižąl- 
tompimų ar nesmagumų.

Kas dar <^augia^i, . Ex-Lax yi‘a lengvai pri
imamas. Jis gardus, kaip skanus 'Šokoladas. 
Tiktai 10c. ir 25c. dčžutos bet kurioj vais
tinėje. . *

ninkas galėjo būti, kad kaip ko
kį. žmogžudį puola?

—Labai geras, teisingas, do,- 
ras ir šviesus žmogus jis buvo, 
— atsakė Rokas. — Ir už tai jį 
dabar niekina, keikia ir akme
nimis laido, kad jis buvo už 
juos visus doresnis, kilnesnis it 
šimtą kartų daugiau žinojo^ nes 
labai dangiškaitė, mokėsi.

—Tai turi būti kokie bedie
viai, bažnyčią ir tikėjimą panie-

■ i-. •. » 4 W

SAUGOKITfiS PAMAGDŽIOJIMVJ 
Ą'ęsisjycYKii;

Gaminama tik vienas tikras, Ex-ięax I 
Isldčmčkite raides '“E-X-1<-A:X” aj\t 
dčžutčs ir kiekvienos plytelės. Kad 
gautumėt geras pasekmes, re(Raįau- 

; kitę originalio Sx-Lax.... . .17

■—Tai judy ir giiikite nuo 
piktiį, įžuliy dyvątkų, — sakė 
ivįįkąs, pirštu rędydąnĮas į Roką 
ir šeimiyinką-

—Ginti visi ginsime, — atkir
to p.yįas.

—^ąip gi yįsi,? — klausė Ka
zys. —• Juk mes karstą nešime.

—Taįy. — tiesa -— aš sumiz- 
gau,— maišėsi Rokas. — Bet 
karstą tik iš namų išnešime ir 
kąpjyėnę w vęž;n^o,,“ — sysigrįc- 
bę 'iįokąs, — (ąį kelyje galėsi- 
yąe sąygoti.

—Antanienę sy vaikais, pąli- 
kįtę yiąn, — visą laiką tylėjusį,] 
sUsnudusi prabilo šeimininkė. 
—Pasiprašysiu sa\o drauges, 
na, ir visos sykių,, dar su jų 
vyrais ir vaikais, taip apsupsi- 
•me Antanienę ir jos, vaikus, kad 
nė uodas snapo neįkiš.

—Fain, niįs.ele, fąin. Tamsta 
tyri gaįyą, kąip yyro,, kaip ma
no., — gyrė šeimininkę Mikas, 
vos besukituLėdąinąs nuo, mie
go malonurnų-

jis gorėjo pasakyti tikrai gerą 
ant yabašninko kapo, nugalėjo 
visus miego malonumus ir bur
tus. B.udąmąs tikras, jog visi 
dabar miega, nes per dieną ir 
naktį miegui prisiruošė, patylo
mis išlipo iš lovos ir nuėjo prie 
nabašuinko karsto,. Uždėjo ran
ką ir, galvodamas apie mielą 
savo draugą, mokytoją ir išlais-

valios, spaudė šaltą karsto len
tą. Bet jautė šilumą, tarytum 
įnitų spaudęs gyvą Antano ran
ką. Irgąi jis taip išstovėjo, ste
bėdamas savo atsiminimų ąki- 
mis praeities vaizdus, išgyven
tus draugėj su Antąnu nuo uia-

(Bus daugiau)

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

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

Gąrsinkitės “N-nose”

Dr. V. E. SIEDLINSKI
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, še$tadjenj
4631 So. Ashland Avė.

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

TeL LAFAYETTE 3650

DR. STRIK0LT8
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
• vak. Nedalioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: PROSPECT 1930

—Gyveno kaip mulas ir gąlą 
gavo kaip mulas, — atsiliepė ir 
moteriškas balsas.

—Ir šermenys kaip mulo, — 
pridėjo kita moteriškė.

- Kaip arklio, — dar prąįėjo 
vyriškis.

—Kaip šuns, — vėl sugriovę 
žvarbusis baritonus. — Nei gie
da, nei valgo, nei geria. Kaip 
šuns!

—Kaip šuns! -- papliupo vi
sa krūva religiškų gerklių.

—Leisk į rup ...!

ir vertė ąnt jų skrynias arba ką

palaidotatį nabašnįnkąs. Alpulio 
pataikė į sieną, atšoko ir nukri-

—Dievulėli! — suklykė Anta
nienė, — į numirusį žmogų ak
menimis laido.

—Tai nieko, nieko, draugu te. 
— ramino ją šeimininkė, ranka 
apkabindama ir glausdama prie 
savęs. — B.y lik nepalaikė, nie
ko nesužeidė. Mums čia ne pir
miena.

—Ne pirmiena! Del dievo

Tuo tarpu Mikas išnėrė pro 
užpakalines duris ir nubėgo po,* 
licijos šauktis.

Katalikai lauke siautė, moky
dami laisvamanius katalikiškos 
meilės. Bet tuoj atlėkė policiją, 
ir jie išlakstė. Dieviškos pamo,- 
kęs, vadinasi, nutruko...

Šeimininkė sų šeimininku ir 
Roku ramino baisiai persigan
dusią Antanienę ir išbudusius 
vaikus.

—Nebijok, misele, nebijok,— 
kalbėjo Rokas. — Paiųalė gink
luotą policiją ir išlakstė — kaip, 
žyirbliai. Ir mes bu tume juos 
suvaldę, bet nenorėjome kraujo 
praliejimo.

—Kraujo! -— suklykė Anta
nienė.

—Rokai! — mirktelėjo jam 
šeimininkė.

Rokas suprato.
—Nebijok, misele, nusira- 

Hiink, jie nebcgi’įš, — vėl rami
no Rokąs Antanienę.

žmogų lojoti ir akmenimis lai
dyti? — klausiamai kalbėjo An
tanienė.

—Ne, misele, ne. Kaip tif< 
priešingai. Jie yra karščiausi ka
talikai, ištikimiausi kunigo tar
nai, uoliausi bažnyčios ir tikėji
mo gynėjai.

ta, — piktai pažiurėjo Antanie
nė į Roką.

įsikišo šeimininkė, — apie tuos 
pačius žmones, apie kuriuo,s 
mudvi neseniai kalbėjome.

—Kuriuos žmones? — kaito 
vargšė Antanienė. ,

—Nugi, drau^utė, apie tuos, 
kurie šermenyse poteriauja, gi,e- 
da, valgo ir degtinę geria, — 
labai romiai. aXsą]^L^ijUAininM% 
—Jie yra labai karšti katalikai, 
ir jie šermenyse elgiasi tikrąi 
katalikiškai — kaip Lietuvoje.

Per Antanienės skruostus per-

sumaišė jos protą, ir ji nebeži
nojo, ką daugiau besakyti. Ty-

kalbėjo

“ ‘CRANĘ ČOĄL CQMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonai PORTSMOUTH 9022

POCAHONTĄS Mine. Run iš geriausių mainų, 
4aug dulkių išimta Perkant $7-65
5 to6us aįr dąugiąii. ... .. . ........... •' ‘
Petroleum'Carboit coke $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas

Sales Tax ekstra.
Jt. *. — u. —OM.'! I—«.i ■... ... t., ,;..q ■; !

Rokas su šeimininke susiprą- 
to, kąd tokią ryški teisybė yrą 
ląbai karti, ir nukreipė 
vįsai kiton pusėn.

Antanienė aprimo ir,

COPf. WjM>, NKDUCRAFT SERVIČė, INČ/1 •*— -** ' --- - -rf‘i 

FRIENDSHIP GARDEN PĄTTERN 2451
245J,—Išsiuvinčjiipas lovos užklodui.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT D£PT., No. 24;;
Į 1739 So. Halsted St, Chieago, UI.

čia įdedu ęęntų įr p;ąšąu atsiųsti man Pavyzdį No

I Vardas ir pavardė............................—..... ......................................

Adrcsas..... ........... —...

Miestas ir

—Tai įiesa, bet neleisti žnio- 
ną paly^ęti s.uvo vyrą, vaįįcąs— 
sąvo tėvą — žiaury! — pui’tv 
gąlvą šeimininkąs.

—Antanienė turi lycįčt.į,. —' 
griežtai tarė Rokas. — yėliąy 
juk yistiek sužinos. Tąi ką 
nyims yąsąkys? Pagalvokite, 
nęlęisti eit kartu s,u sąvox vyru 
naskutinėie io kelionėje! Ne.

kai turi eiti, turi lydėti.

gė šeimininkas, — taip įr pa- 
darysilnę. O. (labai* einaiųe gul
ti, pęs jąų įšąųšo.

y įsi nuėjo,.
Mįkąs su Kazju tuoj užmigo.
Šeimininkas bnndė sugalvoti 

prakalbą, kurią jis turės pasa- 
’ky.tį prie Ąntanę kapo, bet jam 
Jiesisękė, baisiąi nesisekė. Vos- 
nę-yę3 (ęsugaĮvojo patį paskuti
nį sąkinį, iš, dąįies jau nugirs
tą: “Tegul b.us lengva tau, mie
las drauge, naujosios tėvynės 
kalnuota žemelė.” D paskui nu
sitvėrė jį miegas.

Kitaip buvo su Roku. Jo min- 
■ lys apie Antaną ir kalbą, kurią

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
TiiitRAPY

and MID1VIFE
I 6630 S’ 'Vcstcrn av-

7 Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 
y* r* iki 5 v*
^uo 6 9 vak.,

lilia Treč. ir Penki, nuo
12 iki 5 ir G iki 9 
v. šeštad. ir
Sekm. pagal sutarti

AKIU SPECIALISTAI

aossK

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LADJOJIMO. ĮSTAIGA

■ ■ LaMBULANC£ ■"
DIENĄ IR NAKTĮ

vįsi Telęfopąj YARDS 1741-1742
4605-07 Sp. Hennitage Avė.
4'447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727• • n »• vj • vV ♦ » o f«.

r—■x 4 ' • koplyčios visose

kalba

prašo-

Skirstėsi ir kiti — bureliąis, 
kad fanatikai neužpultų.

Kai kurie pasiliko ir išbuvo,, 
kol aušra ųopąsirodė. Iš tiesų, 
ųedaugiausia jos spindulių piri

— barikados... Vyrai dabar jas 
griovė, atimdami nuo langų

kandus, ir padėdami, kur reikią.
Langtiose stiklų mažai b,uvę 

belikę, pveljkė vėsus, raudonos 
aušros skystai nudažytas kalnų 
oras. V

Vyrai, išėję orąn, Kpžiurinėję 
sęiūgius. Jie b.uvo žiaurus. Nu- 
męįis atrodę, kaip po ką r u i.

Deją, tą pati ryto aušra pąsi7 
tiko ir įuQ3, kurie — kunigo su- 
guiutyti ir sukusyli — visai ka
talikišką pagarbą atidavė na- 
bąšivnkui vidurnaktį. Jų lyde- 
tiai sėdėjo klebonijoje tarp tuš- 
ęi(ų ąlįa.ųs ir deglįųės bAilęlių R’ 
ląrėsg kąip pąsiliksią ir pąsyei- 

.kinsią šliuptaą’nį kelyj į kup-iies 
ir kąpjąėsę.. J.ų liežuviąi b.uvę 
pastbę nvA° ą.lkP.bęlio, o sąžinę 
— nuo religiško fąnątizi.ųę.

Svečiai išva'kšęięjo. PąsįRkę 
tik namiškiai. Antanienė su vai
kais kįętaį Ri?6gojo. Tąrėsi apię 
laidotuves.

—Geriau, inąn regis, butų, jc,i 
Antanienė sų vąikąhs nabašnin- 
ko visai nelydėtų, — pradėję 
Ęązys.

—Tai šiur, — pritarė jam Mi,- 
kas, jau žiovaudamas. — Ly
dint juk lengvai gali pasiekti ją 
ilgi liežuviai ir pasakytų, jog 
lydime jos vyrą. O tada — ne-

, Klauvyklte hyufl radi® programų Antradienio 1? šeštadienio ryt- 
moMata, 16:00 vai. ryto Iš W. H. L P. stoties (1480 K.)

' ' tu ^0WU salTimieru.
t

Laidotuvių Direktoriai

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregysrę. 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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuc 
7—9" vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731
Namų Tel. VIRGINIA 2421

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

ryto iki 8 v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
* — •

Tel. Yards 1829
Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedaliomis pagal sutartį.

Tel. Office Wentworth 6330
, Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

LIETUVIAI

YĄ^DS, 1418

LĄęHAWĮČZ IR SŪNUS 
2<U4 Mfąst 23rd Plące Pį\W Canąį 2515
SKYRIUS.: 4^-.4| ftyslį S^eeJ Te V Pullęąan 127Q

ALBERT V. PETKUS 
4704 So. Wesįęrn Areyjįe Phone Lafayette 8024

Yards 1139,
Yards 1138

ANTANAS M, PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

• r * - f » ’

ĄNTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Ąvę. Phone Grovehįll 0142
1410 South 49th Coyjrt, Cįcero Phone Cicero 2109

Dr. F. Pulsucki Le Vau 
OVOVtOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vąk.

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

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

2100 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Bnuomvick <597

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Resldence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

Valandos—9—10 A. 'M. 
Nedėlioj pagal sųtąrtį.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Rietuvių Daktarų 

______  Draugijos Nariai, 
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. ĘenwoQd 5107.

P, J. RIIHIvAS
?35,4 Sę.. Sfteet,

S. P, MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

llllinBUIIIIIIIIHIIHBIIIIIIHIIIIII

Ambulance 
Patarnavi- 

i mąs Dieną 
ir naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
PALYDE

mi'i'iiimiiHMiiiiiiiiiiitniyaiiif

itaiiiiiiaiiiiiiiiiimiiiaiaiiiiiiiiiH

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi« 
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuę 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dTenąr-iš&kiriant šeštadienio vakare

NARIAI *■ f
Chicagos, 
Cicero ?
Lietuvių 
Direktorių 
Abociąęiįos

I. J. ZQLP Phęne Yąrifc 07$į
Weal 46th Street

J. LĮULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572
•• ». ** » • . y • •’ *• 4? ’ •

TeL CĄNAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr, Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
iki 8:30 vai.

Nuo
4 vai. popiet ir nuo 
vakaro. Ncdėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLĄZA 3?00

ADVOKATAI
K. P.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kąrpb. f431-1434-TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

ąnas^YARDS 4818 
niais ir Sekmadieniais- 
pagal sutartį

Ketvirtadii

ADYOKATAS
• 7 So. Dearborn St.

Room 1230
Ofiso telT CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395
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SLA 136 kuopos susirinkimas. — Akrono peckelis. — 
Mirė Jonas Pūkas ir kun. Steigmanas. — Jonas Ja
rus vyksta į Chicago. — Statys naują salę. — Pasi
žymėjo Stella Malonis. — Burton kandidatuoja į 
senatorius. — Krepšinio turnamentas. — Nešvari 
agitacija kenkia Susivienijimui.

Balandžio 4 dieną SLA 136 
kuopa laike savo* mėnesinį su
sirinkimą, kuriame buvo bal
suota ir už Pil. Tarybą. Taipgi 
ir delegatas į seimą liko iš
rinktas.

Į Pil. Tarybą balsai pasida
lino sekančiai: Bagoeius 8 bal
sus, Laukaitis 12, Miliauskas 
6; į vice-prez. Mažukna 27, 
Kersevičius 1; į sekretorius Vi- 
nikas 13, Pilka 8, Michelsonas 
6; i iždininkus Gugis 6, Bacbu- 
nas 4. Zebrys 18; j iždo globė
jus Mockus 7, Mikužiute 17, 
Dargis 16, Brazauskas 8, Ja
nuškevičius 6, Urbonas 2. Tai 
taip rinkinių balsai pasidalino.

Naujoji parapija rengiasi į- 
sitaisyti naują salę. Parapijom} 
tarpe yra didelis entuziazmas. 
Visi dirba ir renka aukas dar
bo pradžiai. Balandžio 7 dieną 
buvo surengtas parengimas 
Lietuvių salėję. Pelnas skiria
mas naujos sales reikalams. 
Parengime publikos dalyvavo 
nedaugiausia.

Jauna lietuvaitte Stella Ma
lonis, kuri žavėjo lietuvius sa
vo gražiu ir išlavintu balsu, 
dainavo prieš trijų tuksiančių 
publika balandžio 6 d. Ameri
can Legion Post 2 patalpose. 
Linksma girdėti, kad musų jau-

NAUJTENŲ-ACME Telephpto
Thomas E. Devvey, republi'konų kandidatas į prezi

dentus, drauge su žmona balsuoja valstijos rinkimuose.

piais mažieji pirma zuja, pas
kui gimnazistai, toliau vyres
ni per begalinių ledų plotus 
Baltijos jura vaikštinėja. — 
Jei dar kelias dienas apie 30 
laipsnių Celsijaus pasilaikys, 
meginsim ... kaimynus anapus 
(švedus) pasiekti.

Apie pusantro kilometro nuo 
kranto ledų properšose susi
glaudę tuno jūriniai paukščiai. 
Jų nesuskaitoma daugybė. 
Plaukia ir plaukia aplink, kad 
\,ik bent dalelę neužšalusio van
dens išlaikyti. Iš ten ir van- 
dehs garai, kaip iš katilų, rūk
sta. ViVšum ilgaspąmiai arai, 
žuvėdros sukinėjasi, o šen bei 
ten, tarp ledų, ir kruvinos lie
kanos žiaurią buities dramą 
liudija.

Ledas storas. Vietomis ban 
gomis išsilankstęs, vietomis 
sluoksnių sluoksniais susimui-

'—-— 
stęs. Reiškia, ilgai kovojo, kol 
speigai plačius vandenis įvei
kė. Atokiau nuo viena kitos iš
augusios aukštos ledinių lyčių 
kalvos. Užsirioglinti ant jų ne
lengva, bet viršuje puiku. Re
ginys dar praplatėja. Už blai
vių rūkų, paliai raudoną popie
čio saulę, tamsiais statiniais 
dunkso fantastinės ledines pi
lys, šarmuoti miškai, pasakų 
miestai. .. Bet tai tik „įvairia
spalviai šviesos žaismai. Jie 
nepastovus, kaitaliojasi.

Begalinę tylą retkarčiais su
drebina tolimas sprogimas. Iliu
zija minų karo. Tai tik ledai 
plaišėja, vandens srovėms pri
siderina.

Taip nuostabią musų jurą 
turėtų kronikos filmininkai už
fiksuoti. Tepasidžiaugtų vis; 
neregėta pasaka, dabar musų 
pajūryje gamtos sekama.

............................................................... .. 1

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

.......■■i... i 1.1 i i /

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 
lužeminta kainą, kaip, nauji 
?mpeliai 50c, sulaužyti stiklai 

11.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

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

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

Lietuvos Padangėje

Seimo delegatu liko išrink
tas Stasys čerauka, pažangio
sios puses žmogus.

(Į daktarus kvot. Stanislovai- 
tis 13, Biežis 3, Graičunas 11).

Taipgi buvo ir daugelis kitų 
dalykų šiame susirinkime ap
tarta. Parengimas, kuris turė
jo įvykti balandžio 20 dieną, 
liko nukeltas į rudenį. Laikas 
bus praneštas vėliau.

— • —
AKBON. Ohio. — šioj kolo- 

nijoje randasi nusidėvėjęs 
Clevclando “Dirvukės” agen
tas, kuris lando po vietos lie
tuvius rinkdamas kokias lai 
žinutes, ir paskiau daugelį ap
šmeižia. Amerikos Liet. Pilie
čiu klubas buvo surengęs pra
kalbas paminėjimui 22 melų 
Lietuvos nepriklausomybės.* 
Na ir viskas išėjo kuo geriau-1 
šiai ir dar gražaus pelhd ak-' 
roniečiai pasiuntė .^ilniaus’ 
krašto pavargėliams. «et tas1 
žmogelis ne vien komlrctą pa-* 
niekino, bet dar prisikalbino' 
prie kalbėtojų, kurie buvo at
silankę iš Clevclando. Priekaiš
tai visai be pagrindo. Butų 
daug gražiau, kad tokie piso-’ 
riai pasiųstų savo tokius netik-' 
slius raštus į gurbą, vietoje į 
laikraštį. Jeigu jau neturi tei
singų žinučių paduoti, tai ge
riau sau ramiai kur kampe pa
spausk.

Mirė Jonas Pūkas (Pugher), 
adv. Pugherio brolis, sulaukęs 
67 metų amžiaus. Liko žmona, 
trys sūnus ir viena duktė. Pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis.

— • —
Mirė kun. Steigmanas, kuris 

išbuvo ligoninėje daugiau nei 
metus laiko. Kun. Steigmanui 
buvo nuplauta koja, ir rodėsi, 
kad jau eina geryn. Jis pats 
geriau jautėsi ir tikėjosi, kad 
jau pasveiks. Bet tai buvo ne
išgydoma liga ir dar pusam
žis būdamas turėjo su šiuo pa
sauliu atsiskirti.

n imas prasimuša į pirmutines 
eiles. Lietuvių maža tauta, bet 
visgi ji gali pasigirti. Lietuviai 
kaip seni, taip jauni niekuo
met neatsilieka nuo kitų tautų, 
o kartais ir prašoka jas.

Majoras Burton kandidatuo
ja į S. V. senatoriaus vietą. 
Taigi, kaikurie jo priešai rei
kalauja, kad jis rezignuotu iš 
majoro vietos, jeigu nori kan
didatuoti į kitą vietą. Tačiau 
Burton atsisako rezignuoti iš 
majoro vietos, bot kandidatū
rą palaikys į senatorius.

Sporto klubas jau visai pri
sirengęs prie “Baskctball* ’tur- 
namento. kuris įvvks balan
džio 13-14 dienas. Lošimas į- 
vvks Catbedral Latin moky
klos auditorijoje. Pradžia ba
landžio 13 dieną kaip pirma 
valanda po pietų. Jau yra už
siregistravusių apie 18 koman
dų iš įvairių kolonijų ir visi 
stengsis laimėti čampionatą ir 
paskirtas dovanas. Taipgi ža
da dalyvauti ir Lietuvos mi
nistras p. Žadeikis iš Washing- 
ton, D. C. Clevclando yra gra
žus būrelis lietuvių jaunimo, 
kurie myli sportą, šį turna- 
inentą remia ir senesnioji kar
ta.

Tautininkai su komunistų 
pridėčku pradėjo kelti baisiau
si triukšmą SLA organizacijo
je, ir jau rodos, kad tai tikra 
pražūtis tame musų Susivieni
jime. Net patys savęs pradėjo 
baisėtis ir patys savimi nebe- 
pasitikėti. Kada susivienijimas 
buvo blogoje padėtyje, tai ta
da tie ponai tylėjo burnas už
sidarę. Todėl kad tais laikais 
jų draugai, jų vienminčiai' Su
sivienijimui vadovavo. Jie ta
da bandė pateisinti ir blogiau
sius nusikaltimus.

šiandien jie vėl sumanė vis
ką į savo rankas pasigriebti, 
na ir pradėjo mūrus versti ant 
tų žmonių, kurie atitaisė jų

Kun. Steigmanas kunigavo 
per dešimt su viršum metų ir 
buvo visų mylimas žmogus. Jis 
ne vien buvo gerbiamas kata
likų tarpe, bet turėjo gerą var
dą ir laisvųjų tarpe. Taigi gai
la tokio žmogaus, kuris daug 
darbavosi lietuvių gerovei. Ve
lionis buvo skirtingesnis nuo 
daugelio kitų kunigų, tai gal 
dėl tos priežasties ir nebuvo 
turtingas žmogus. Daugelis ap
gailestauja kun. Steigmano.

Jonas Jarus su šeimyna va
žiuoja keliomis dienomis į 
Chicago apsilankyti pas savo

pačių klaidas ir pastatė orga
nizaciją rfht daug geresnio pa
mato. Jie visi baubė, kad tas 
ir tas turi šiltą vietą. Bet ko gi 
jie patys siekia, ar ne tų, šiltų 
vietų.

Gaila, kad organo “Tėvynės” 
redaktorius paleido tokius raš
tus, kurie sukėlė tiek daug ne
ramumo ir ne vien tik SLA na
rių tarpe, bet ir visų lietuvių 
tarpe. Dabar, kur tik nepasi
suksi ir kokį tik lietuvių laik
raštį pavartysi, visi kalba ir vi
si rašo apie Susivienijimo su
irutę. Ir dar ne taip rašo, kaip

močiutę, taipgi pasimatyti ir 
su daugeliu kitų draugų. O su
grįžęs iš Chicagos trauks į 
Pittsburghą, kur įvyks didelis 
koncertas balandžio 21 d. Cle- 
velandiečiai dainininkai ten 
pildys programą.

tikrai turėtų būti. Bet su ilgais 
pridėčkais. Rodosi, kad niekur 
ramybės negali būti. Vis kas 
nors paleidžia phlę iš maišo ir 
kaikuriuos labai nugąsdina.

Na, o dabar eina antras va
jus. Organizatoriams reikia vi
sur lįsti* kad galėtų naujų na
rių gauti. Tai argi šitokiu mo-

. VILNIUS. — Vilniuje nese
nai pradėjęs eiti dienraštis len
kų kalba “Nowe Slowo” įsidė
jo straipsnį, kuriuo išaiškina
ma faktinoji ir teisinė Vilniaus 

1 krašto padėtis nuo Didžiojo ka
ro iki pat galutino Vilniaus ir 
jo srities grįžimo Lietuvai.

Tarptautinės teisės požiūriu, 
po Didžiojo karo Lenkija ne
turėjo jokių teisių į Vilniaus 

| kraštą. Buvusios Rusijos žemes 
.teisiškai paveldėjo Sovietų Sa
lį unga. Ji turėjo paveldėtojo 
teises ir į Vilniaus kraštą. Tas 
teises Sovietų Sąjungai pripa
žino ir naujai susikurusi Len
kija 1921 m. kovo 18 d. Ry
goje pasirašydama su Sov. Są
junga laikos sutarti, teisiškai 
perimdama tam tikrą dalį buv. 
Rusijos žemių. Lietuva tokią 
sutartį su Sov. S-ga jau buvo 
anksčiau pasirašiusi Maskvoje, 
būtent 1920 m. liepos 12 d. 
Ta sutartimi Sov.,, Sfcgą perlei
do Lietuvai visas teises į Vil
niaus kraštą, ir tos sutarties 
niekad, taigi nei Lenkija ne
galėjo kvestijonuoti. Dėl to 
Lenkija, prisiėmusi Tautų S- 
gos tarpininkavimą ginkluotam 
konfliktui su Lietuva išveng
ti vykstant karui su Sov. Są
junga, sudarė 1920 m. spalių 
20 d. su Lietuva žinomąją Su
valkų sutartį, kuri, neneigda
ma Sov. Sąjungos ir Lietuvos 
Maskvos sutarties teisinės reik
šmės ir pobūdžio, teturėjo su
daryti modas vivendi (sugyve
nimo būdą) tarp Lenkijos ir 
Lietuvos, iki galutinai bus iš
spręsti visi ginčai tarp abiejų 
valstybių. Suvalkų sutartis nu
tiesė demarkacijos liniją nuo 
Rytų Prūsijos sienos netoli Viš
tyčio iki geležinkelio Vilnius 
Lyda, palikdama Suvalkus, Sei
nus, Gardiną ir Lydą Lenkijos 
pusėje, Ta linija baigėsi Ba
stūnuose, iš kur turėjo būti 
nutiesta toliau, kai Sovietų ka
riuomenė bus toliau atsitrau
kusi.

Suvalkų sutartį jau po djvie- 
jų dienų lenkai sulaužė, su- 
ruošdami Želigovskio “sukili
mą”, vėliau sukurdami Vidu
rinę Lietuvą, kurią dirbtinu 
“plebiscitu” aneksavo prie Len
kijos.

Kada, darydami 1921 m. ko
vo 18 d. taikos sutartį su Sov, 
Sąjunga Rygoje lenkai norėjo 
išgauti, kad Sov. S-ga pripa
žintų jų Suvalkų sutarties su
laužymu sudraytą faktiną pa
dėtį, tai Sov. Sąjunga iš savo 
pusės pareiškė tik tiek, kad 
Vilniaus krašto išsprendimas 
yra Lietuvos ir Lenkijos rei
kalas, jokiu bud u neatšaukda
ma iš savo pusės 1920 m.' lie
pos 12 d. sutartimi Vilniaus

pripažinimo Lietuvai, ir vėliau, 
1928 m. rugsėjo 26-28 d'., pa- 
sikeisdama su Lietuva notomis, 
Sov. Sąjunga įsakmiai patikri
no, kad visos Lietuvos teisės, 
sekančios iš 1920 m. liepos 12 
d. Maskvos sutarties, yra ir 
ateityj bus Sov. Sąjungos ger
biamos, nebent Lietuva pati, 
susitardama su Lenkija, išsi
žadėtų tų teisių dalies.

Panašiai, kaip Sov. Sąjunga, 
ir Tarptautinis Hagos Tribu
nolas savo nusprendime nepri
pažino Lenkijai Vilniaus kra
što aneksijos teisėtumo, atmes
damas Lenkijos reikalavimus 
atidaryti tranzito kelius į Klai
pėdą prekių ir keleivių susi
siekimui iš Vilniaus krašto ir 
tuo budu netiesioginiai pripa
žindamas Suvalkų? su tarties su
laužymo faktą.

Jokiu atžvilgiu, nepakeitė tos, 
teisinės padėties nė normalių 
santykių tarp Lietuvos ir Len
kijos užmezgimas 1938 m. ko
vo 19 d. lenkų ultimatumo re
zultate, nes ' Lietuva nė po to 
ultimatumo nepripažino Vil
niaus krašto aneksijos. Iš sa
vo pusės, Lietuvą pilnių ir Vil
niaus sritį susigrąžino ne ko
kiu nors jėgos aktu, o tiktai 
pasiremdama tarptautinės tei
sės jai suteikiamomis teisėmis. 
Tai yra, kai Vilniaus kraštas 
atsidūrė Sovietų Sąjungos ran
kose, Lietuva, pasiremdama iš 
Maskvos sutarties sekančiomis 
savo teisėmis, pareikalavo tas 
teises įvykdyti, kas ir įvyko 
1939 m. spalių 10 d. susitari
mu Maskvoje. Tokiu budu an
trąja Maskvos sutartimi buvo 
gražiuoju įvykdyta Lietuvos ii" 
Sov. Są^-ungos sienų revizija.

Taigi, teisinė Vilniaus kra
što padėtis tarptautinės teisės 
požiūriu yra galutinai sunor- 
muota ir nebekelia jokių abe
jonių. Dabar Lietuva vykdo 
tuos uždavinius, kurie buvo ak
tualus jau prieš 19 metų įsi
galiojus pirmajai Maskvos su
tarčiai, kurių ji tačiau nega
lėjo iki šiol įvykdyti dėl len
kų smurto, sulaužant Suvalkų 
sutartį ir jėga pasigrobiant 
kraštą, kurs jiems jokia teikė 
nei sutartimi nebuvo pripažin
tas.

KESSLKR’S PRIVATK BLCND-A BUMDKD WHISKEY. 75% Neutral Spirite dittilled from 
Grain. 90 Proof. Juliui Kenler Distilling Co., Ine., Lawr«nc«burg, Ind.

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 3A/2°/( Ba 
dėtiis Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

STANDARD 
EEDERALMTNGS

- ~:and___________
LOAN ASSOClATIONoFChicago

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

CHARTERED BY U?S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY
Vai. 9 iki 5. Ser. 9 iki 12

Sub. 9 iki 8 vak.
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141

Nepamirškit Užeiti Pas

JOSEPH LEPPA
Visados turi skanių sendvičių 

ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon
Alus

Daržas Mažiems Piknikams 
(Visos Subatos neužimtos ir vi
sos dienos Aug. ir Sept. atdaros)

82 ir KEAN AVĖ.
Tel. Willow Springs 45.

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

“TRAVELING 
BUREAU”

Ar nori keliauti juromis? 
Ar važiuojate atostogoms 
į Californiją ar kitur? 
Ar važiuojate į rytines 
valstijas? Kreipkitės į 
NAUJIENAS, č io n a i s 
gausite patarimą kaip pa- 
togiaus ir nigiaus tokias 
keliones atlikti.

Turime agenturas, lai
vų, traukinių, busų ir or
laivių.

mentu yra smagu žmogų kal
binti prisirašyti, kada jis ar ji 
girdi tokius grandus, čia va
jaus vadai gal sudarė šį bei tą 
be gero apsigalvojimo ir ne 
dėl geresnių pasekmių.

—Jonas Jarus

MUSŲ JURĄ SUKAUSTĖ 
LEDAI

PALANGA. — Pagaliau nau
jų šalčio antplūdžių nebeišlaikė 
ir vasario 8-9 dieną musų ju
ra galutinai rezignavo. Kiek 
ilgai ir plačiai nuo aukščiau
sios ledų kalvos užmatai, visur 
vienu ledlaukiu baltuoją. Ir 
nuolatinio dusliojo juros ūžesio 
nebegirdėti. Visur kažkokia be
ribė klaikuma. Pasipylė tat pa
jūriečiai stebuklingų vaizdų 
pasigėrėti. Tamsiais taškeliais 
juda žmonės toli, prie horizon
to. Ten Vasarą tik labai atsi
dėję- vasarotojai su laivais te- 
nupluduriuoja. Atseit, ten jau 
žvejybos ir laivininkystės vieš
keliai. Pakaukšųoįįami klum

PIRKIT NAUJĄ BUICK
MILDA - 

<©/ AUTO SALES 
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavė
jas užkviečįa jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi
mo naujų 1940 metų modelių automobilių.

806 WEST 3181 STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

Telephone Victory 1696 
ATSTOVAI \ 

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

KLAUSYKIME
SALTIMIERO 
W. H. I. P.

1480. KYLOCICLES

Rytmetinių
LIETUVIŠKŲ

RADIO
PROGRAMŲ

10:0» VALANDĄ RYTO
RAŠTINfi*

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, IH.

SAPNAVAI?

NENUSIMINK!
NUSIPIRK

SAPNININKĄ
—SAVO SAPNĄ SUŽINOSI

Sapnininką su Mitologi
ja, Papročiais, Prietarais 
ir Patarmėmis galite 
gauti už $1.00. Per paštą 
siunčiant kainuoja $1.10

NAUJIENOSE
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Kitos neutralios šalys
-— _ _ - r s

• • —

Žiaurus. vokiečių įsiveržimas į Daniją ir Norvegiją 
parodė mažoms neutralioms tautoms, kad ir jos vargiai 
begalės išsisukti nuo karo. Kai kurios iš jų daro išvadą, 
kad geriau dabar dėtis prie sąjungininkų, negu laukti, 
iki jas užpuls Hitleris.

Šitokią išvadą padarė Turkija, kuri ragina visas Bal
kanų valstybes susitarti ir stoti į karą demokratijų pu
sėje, f tą pusę krypsta jau ir Belgija su Švedija. Greitai, 
gal būt, neutralių šalių Europoje nebeliks.

Apžvalga
.............................................—........ -

IŠ VILNIAUS 
KRONIKOS

“Pučas” nepasisekė
Kai Illinois leitenantas gubernatorius, John Stelle, 

‘•pagrobė valdžią” iš vakaro prieš rinkimus, “Naujienos” 
išreiškė nuomonę, kad iš to “pučo” nieko neišeis. Jeigu 
Stelle pralaimės nominacijose, tai jo pretenzijų niekas 
nenorės remti; o jeigu jisai bus nominuotas, tai jisai pats 
skubinsis susitaikyti su gubernatorium Horneriu ir jo 
draugais, nes be jų pagalbos jisai negulėtų būti išrinktas, 
lapkričio mėnesį.

John Stelle prakišo — ir apie jo “gubernatoriavimą” 
jau beveik nebegirdėt. Jo užsimojimas “nuversti” guber
natorių greičiaus jam pačiam pakenkė, negu padėjo. Tai 
buvo neapgalvotas žingsnis.

KAS PASIRINKO?

Dewey ir Rooseveltas į
Antradienio balsavimuose Illinois valstijoje buvo par

tijų delegatų rinkimai į nacionalines konvencijas. Pas 
demokratus ėjo rungtynės tarp dviejų grupių: Roosevel- 
to šalininkų ir Garnerio šalininkų. Pirmieji laimėjo leng
vą pergalę, gaudami 86 nuošimčius visų paduotų balsų.

Ši pergalė darosi juo labiau įspūdinga, kuomet paly
gini demokratų balsavimo rezultatus su republikonų. Re- 
publikonų pusėje buvo tik vieno kandidato į prezidentus 
rėmėjai. Tas kandidatas — Thomas E. Dewey. Jo šali
ninkai, kurie kandidatavo, kaipo delegatai į nacionalinę 
republikonų konvenciją, surinko 85 nuošimčius balsų.

Tokiu budu Rooseveltas gavo didesnį i^uošimtį balsų, 
nežiūrint to, kad prieš jį kovojo vice-prezidento Garne- 
•rio rėmėjai, negu Dewey, prieš kurį niekas atviros ko
vos nevedė.

Vienas lietuviškų komunistų 
“fiureris” stebisi, kad Danija, 
kurią valde koalicinė socialde
mokratų ir liberalų vyriausybė; 
be kovos pasidavė ginkluotoms 
Vokietijos .jėgoms. 'Jisai tai va
dina “pasirinkimu”, ir sako:

“Keista, kad ji (Danijos 
valdžia), pasirinko geriau su 
Hitleriu, negu su Anglijos ir 
Francijos ‘demokratijom’...”
Komunistų vadai nežino to, 

ką žino kiekvienas laikraščių 
skaitytojas, būtent: kad Danija 
turi viso tiktai 15,000 kareivių. 
Prieš Vokietijos galingą armiją 
tokia jėga nebūtų galėjusi lai-, 
kytis nė pusę dienos. Bet ko
munistas Andrulis sako, kad 
Danija nacių okupaciją “pasi
rinko” !

Tokioje pat prasmėje butų 
galima kalbėti apie “pasirinki
mą” žmogaus, kurį nakties lai
ku gatvėje užpuola būrys gink
luotų banditų, žmogus turi ki
šeninį peilį, o banditai laiko at
statę į jį revolverius. Jeigu už- 
pultasai nutaria iškelti -rankas, 
o ne kovoti ir šauktis policijos, 
kuri visliek nesuspėtų atvykti 
ir jį išgelbėti, tai pagal Andru
lio galvojimą, ta banditizmo au
ka “pasirinko” ,banditus!

Šitaip veikia komunistų snie
gelis, kuomet jie bando pa- 
šmeižti socialistus ir demokra-

Reikia pridurti, kad prezidentas Rooseveltas iki šiol 
laimi kiekviename konteste, ‘kuris įvyksta dėl delegatų 
rinkimo į nacionalinę konvenciją. Galima todėl numatyt, 
kad konvenciją jisai pilnai ^kontroliuos.

Ką jisai su ta kontrole padarys—ar jisai nominuos 
save trečiam terminui, ar pasiūlys (kokį kitą kandidatą 
— parodys ateitis. Bet jau šiandien yra aišku, kad Roo- 
sevelto priešų pastangos eliminuoti jo įtaką politikoje 
yra tuščios.

Žaibo karas su perkūnija
Nacių “žaibo karas” (Blitzkrieg) Norvegijoje neina 

taip sklandžiai, kaip pereitą rugsėjo mėnesį*ėjo Lenkijo
je. Juos užpuolė anglų laivynas, kuris pirmam mūšyje 
su vokiečiais paskandino vieną Hitlerio šarvuotį ir du 
kariuomenės transportu.

Anglai padarė ataką ir prieš Norvegijos uostus, ku
riuos okupavo naciai, įsiverždami Norvegijon. Praneša-

tijos šalininkus. Bet jie nieko 
blogo nemato tame, kad jų gar- 
binamasai Stalinas savo noru 
susidėjo su Hitleriu, šitame at
sitikime tai, iš tiesų, buvo pa
sirinkimas. Rusijos komunistų 
valdžia vedė derybas kartu su 
Vakarų demokratijom ir su Vo
tie ti jos naciais, ir ji, niekieno 
neverčiama, pasirinko nacius.

SOVIETŲ BAZĖS 
ESTIJOJE

Paryžiuje pradėjo eiti pusiau- 
mėnesinis rusų socialdemokra
tų laikraštis “Novy Mir” (Nau
jas Pasaulis), kurį redaguoja F. 
Dan, neseniai išėjęs iš Rusijos 
socialdemokratų užsienio dele
gacijos. Laikraštyje yra žinių 
apie sovietų 'kariuomenės gar
nizonus Estijoje. Vietos, kurio
se tie garnizonai stovi, vadina

ma, kad du dideli uostai, Bergen ir Trondheim, jau atim
ti iš vokiečių. Apie trečią uostą, Narviką, vienos žinios 
sako, kad vokiečiai jame dar tebesilaiko, kitos — kad į 
jį įėjo anglų laivai. j

Berašant šiuos žodžius, Amerikos žinių agentūros 
atstovai Berlyne, Londone ir Paryžiuje pranešė per ra

si “bazėmis”.
Ištraukoje iš vieno laiško, 

gauto iš Estijos, rašoma:
“Bazės Estijoje bjauriau

siame stovyje, medžiaga iš
mėtyta sniege, karinių įtvir
tinimų nestato, net ir staty-

dio, kad anglai paskandino 14 vokiečių karo laivų ir 13 
transportų, gabenusių kareivius, amuniciją ir fpro viziją. 
Tai milžiniškas smūgis naciams. Reikšminga, kad Vokie
ti joje šitos žinios neskelbiamos.

Anglų karo laivynas, kaip pranešė tas amerikonas iš 
Berlyno, jau .prasimušė į Skagerraką ( jurą tarpe pieti
nės Norvegijos ir šiaurinės Danijos), ir dabar naujas ju
ros mušis eina ties Goeteborgu. Vadinasi, anglai jau at-> 
kerta piet-vakarinius Švedijos krantus nuo Vokiėtįjos! 
(it Danijos, kurią vokiečiai okupavo).

{domu bus pažiūrėti, kaip ddbar atsilaikys Hitlerio 
kariuomenės dalys, kurios buvo išlaipintos Norvegijoje, 
jeigu joms nebus pasiųsti iš Vokietijos sustiprinimai. 
Norvegai su sąjungininkų pagalba gali tuos nacius iš
naikinti, kaip žiurkes, pakliuvusias jį spąstus!

Kaip matome, Hitlerio “žaibas” šį kartą iššaukė per
kūniją, kuri gręsia atnešti naciams labai nemalonių pa
sėkų. ' , . r— Ak

trobų žmo-’mas gyvenamų
nėms yra pavestas Estijos 
•kori trak toriams. O -karinių į- 
tvirtinimų jie statyti °negali, 
ir jiems to nė neleistų. Tokiu 
budu rimtos reikšmės tos ba
zės iki šiol neturi. Kontakto 
(susisiekimo) su .Estijos žmo^ 
nčmis rusai neturi, nes estai 
iš tenai evakuoti.”
Laiško autorius mano, kad 

tos įbaaės ’britų i pavartotos įtik
tai tame atsitikime, jeigu Rusi
jai ’tėktų kariauti su ‘Vokietija. 
Bet jeigu jos yra taip apleistos, 
taįikokia iš jų nauda?
*..........................,.................. .....- ........... ........ ?------------

Skelbimai Naujienose ... 
įduoda naudą idSlto, A 
kad pačios ^Naujienos

ŠVIETIMO REIKALAI 
VILNIUJE

Dabar Vilniuje yra 65 valsty
bės lėšomis išlaikomos .pradžios 
mokyklos. Kai Vilnių valdė len
kai, tokių ihdky'klų buvo tiktai 
keturiasdešimt šešios.

Pradžios mokyklos jau bai
giamos aprūpinti mokslo prie
monėmis bei mokslo vadovė
liais. Daliai neturtingų mokinių 
vadovėlius parūpino Vilniaus 
miesto savivaldybės švietimo 
skyrius, kita dalis gavo jų iš 
Lietuvos visuomenės suaukotų 
Vilniaus kraštui vadovėlių.

> Beveik prie visų valstybinių 
pradžios mokyklų Vilniuje vei
kia vakariniai i lietuvių kalbos 
kursai suaugusiems. Kursų lan
kytojai suskirstyti grupėmis pa
gal išsilavinimų ir amžių. Kur
sai yra prieinami visiems sosti
nės gyventojų sluoksniams. Į 
veikiančius prie pradžios mo
kyklų lietuvių kalbos kursus 
prisirašė tiek daug klausytojų, 
kad jiems dėstytojų,teks kvies-r 
tis iš šalies, nes mokyklose dir
bą mokytojai nepajėgia tų pa
reigų atliktai

Reikia pasakyti, kad nemoką 
valstybinės kalbos vilniečiai no
riai jos mokosi.

Vienameti Vilniaus Karšiui 
Remti Vyr., Komiteto. posėdyje 
pirmininkas Dr. J. Navakas pra
nešė, ką ’ jie .patyrė Vilniuje 
moksleivijos būtiniausio aprūpi
nimo reikalais. Jam tekę pla
čiau išsikalbėti su Vilniaus, 
ŠvenčionelRį Ir Valkininkų mo
kyklų inspektoriais ir Vilniaus 
pradžios mokyklų vedėjais.

Vilniaus magistratas visiems 
Vilniaus prad. mokyklų į moki
niams duoda užkandžius, ku
riems iki šiol skyrė kiekvienam 
po 4—5 centus, o toliau nusta
to padidinti užkandžių išlaidas 
iki 7 centų kiekvienam moki
niui. Iš to numanu, kad toklū 
užkandžiai legali gelbėti gerai 
namie,papusryčiavusiems moki
niams. O dauguma mokinių yra 
šelptinų ne tik maistu, bet ypač 
drabužiais, avaline ir vadovė
liais.

Pedagogai pripažįsta, kad 
bent ketvirtą dalį mokinių rei
kėtų sušelpti rūbeliais ir avali
ne.

Daugeliui mokinių sudaro 
sunkumų vadovėlių j įsigijimas 
dėl lėšų stokos. Tiesa, daug va
dovėlių suaukojusi Lietuvos 
moksleivija, bet tie vadovėliai 
sudaro didelį autorių ir laidų 
margumyną, taigi sunku' surink
ti vienodų vadovėlių didesnius 
skaičius mokykloms aprūpinti. 
Šiuo klausiniu mokyklų vado
vai yra davę praktiškų sumany
mų, kuriuos ViK.R. Vyr. Komi
tetas stengsis- įgyvendinti.

Bendrabučiuose išlaikomiems 
vidurinių mokyklų moksleii 
viams ir moksleivėms Komite
tas nupirko bei paruošė pustre
čio šimto uniforminių drabu
žių vienetų.

Pradinių mokyklų mokiniams 
tuo tarpu nuperkama kėli Šmi
tai porų batelių, kurie taip pat 
bus išdalinti prieš Vasario 16.

< Prie. 71st ir Wood trekas 
sunkiai sužeidė du jaunuolius, 
važinėjančius gatve ■ motorizuo
tu dviračiu. Jie yra Robert 
Williams, W, 6334 Egglestoii 
avenue, ir 18 metų Joseph Weis, 
1753 W. ^ Street.

Naujienų-Acme Tclephoto
Haakon VII (po kairei), Norvegijos karalius, ir 

Ghristian X, Danijos karalius.

St. Miščikasržiemys.

Politinė Pamoka
arba

Atsakymas “Vienybei”
(Tęsinys)

Ir kur tuomet “Vienybės” lo
gika, kuomet ji nepatenkinta, 
kad rusai ne visą Vilniją grąži
no? Juk jie pasiliko, kas carų 
buvo ir davė kaip jie norėjo ir 
kiek norėjo duoti, lygiai kaip 
elgetai ponas? Jei elgetiškas gal
vojimo buęlas bei reikalavimai 
vienur, tebūna ir kitur ir todėl 
“Laisvė” labai logiškai daro i 
primesdama “Vienybei” ne vi
sišką ištikimybę Kominternui. 
Nusilenkite dar žemiau!

Kas kas, bet komunistai turi 
gerokai juoktis skaitydami 
“Vienybę” ir jos slengimasi į-, 
tikti viskuo rusams.

Pasirodo, kad tautininkai vis
gi komunistų bijo ir vaikščio
ja apie juos galais pirštų steng
damiesi juos neužgauti, nors 
kiekvienas bent kiek laisviau ir 
aiškiau galvojąs turi pripažinti, 
kad dietuviški komunistai, kaip 
lygiai viso pasaulio komunistai, 
Kremliui yra paprastos “pieš- 
kos”, 'bevaliai subjektai nuo ku
rių pykčio ar simpatijų niekas 
absoliučiai niekas nepriklauso, 
nes su jų nuomone nesiskaito 
ir jie turi (teisę tik pildyti įsaky
mus, 'kuriuos jiems atsiunčia, 
bet ne spręsti savistoviai ir kal
bėti, reikšti savo nuomonę.

(Reikia būti politiniu analfa
betu, jei galvojama, kad nuo to
kių lietuviu komunistų priklau
so rusų elgęsis Lietuvoje. Rusai 
tol 'laikysis šios sutarties, kol 
(jiems tai bus reikalinga .jų ipo- 
ititiniems sumetimams ir jos iš
sižadės, kuomet jiems jų inte
resai diktuos ką kitą. Galima 
lietuvių komunistus apspiaudy- 
ti, iškoliotiiir nuogto nei vienas 
plaukas nuo lietuvio galvos ne
nukris, jei nereikės (rusams di
desnės vergijos ^Lietuvai, o kuo
met (jiems reikės padiktuoti Lie
tuvai naują sutartį, kurioje ne
įžiūrės “Vienybė” jau nei au
tonomijos, rusai jau ras prieka
bę, bukite be baimės.

šiandien rusai nori įrodyti 
pasauliui, jog jie neina nešini 
komunizmu, tad ir Pabaltcje^to 
nevykdo, dargi Suomijos dirbti
nę valdžią nepavadino komunis
tine, bet demokratine, kaip 
Mongolijjos, nors galėjo ją krik
štyti jkaip jiems patinka, nes 
nuo to jiems nei-kiek kova nc- 
menkėja.

Taigi, bereikalingai tautiniu-

(kai taip ballaižiauja, už tai nie
ko negaus ir tuo keliu Lietuvos 
ųeišgelbės ir nieku nepadės. Tik 
atviras pasisakymas prieš rusus 
ir tuos pačius komunistus gali 
pakelti musų prestyžą pasaulio 
akyse ir mes ateityje galime ti
kėtis užtarimo prieš savo prie
šus ir neprašytus draugus.

Galime to nereikalauti iš šian
dieninės valdžios, kurios padė
tis nepavydėtina, bet jokiu bu
du negalima pritarti tokiems 
“Vienybės” advokatavimams ru
su imperializmui.

Šiandien nereiktų daryli jo
kių klinčių Lietuvos valdžiai, 
bet ir Lietuvos valdžia turėtų 
nedaryti kliūčių tautai ir pirma 
žengti žingsnį į susitaikymą su 
tauta paskelbdama laisvus rin
kimus. O iki šiol to nebuvo ir 
nėra, ir todėl atsižvelgiant dar 
į tautininkų tvirtinimus, jog 
viskas gerai, parodo, kad val
džia nenori pasimokyti, neįver
tina padėties ir tuomet tauta 
turi padaryti taip pat atatinka
mas išvadas.

Kelias yra vienas: padėtis blo
ga, kol kas mes nieko prieš ru
sus negalime padaryti, bet lauk
dami to momento, turime visi 
susijungti, kurie stovime už ne
priklausomybę, o ne autonoihi- 
ją ir sudaryti bendrą frontą, o 
tai galėsime padryti tik gavę 
tikrai tautos atstovybę, kurios 
šiandien .neturime.

Negalima reikalauti, kad liau
dis pasitikėtų tais, kurie neįver
tina -nepriklausomybės ir atlikę 
tokį žingsnį, norį jį pateisinti 
ne tuo, 'kad tai buvo jėga, bet 
tuo, jog nieko baisaus, dar šis 
tas -liko... Bet ir to nebus, jei 
šeimininkaus taip kaip šeimi
ninkavo. ‘

Aišku, nereikia nieku kenkti 
Lietuvos (valdžiai šiuo momentu, 
bet... tuo pat turi atsakyti ir 
valdžia tautai ir tai reikalinga 
Lietuvai, o ne kam kitam...

Tauta jau daug kartų įrodė, 
jog ji remia dargi šią valdžią, 
kuomet sprendžiamas tautos li
kimas, bet tai nereikia skaityti 
pritarimu visame kame...
4. Okupuoti ar neokupuoti?

Tvirtinti, kad mes šiandien 
nesame okupuoti, reikia turėti 
nepaprastos drąsos. Ką galime 
mes daryti savam krašte be ru
sų. leidimo? Ar mes galime ves
ti laisvą užsienio politiką? Ar

mes galime ką nors daryti, kas 
priešinasi rusams? Kieno ka
riuomenė stovi Lietuvoje? Ar 
ta kariuomenė musų pakviesta 
ar mums primesta?

Ir jei atsakę į šiuos klausi
mus, visgi dar galėsite tvirtinti, 
kad Lietuva neokupuota, tuo
met turėtumėt pasiskaityti pa
prastą visuomenės mokslų va
dovėlį, kuris mokomasi gimna
zijoje ir kuris sako, kad nete
kimas suverenumo pasireiškia 
netekimu savistovumo politikos 
klausimų sprendime ar viduje, 
ar užsienyje.

Peršama praktiška politinio * 
galvojimo sistema labai gera, 
kuomet kalbame apie kitus, bet 
.abai skaudi, kuomet liečia mus 
pačius.

“Vienybė” nori įrodyti, kad ši 
sutartis mums nėra biauresnč 
už Liublino uniją? Kodėl? 'Su
lig Liublino Unija mes neturė
jome svetimos kariuomenės, 
mes buvome lygus su lenkais, 
o dabar esame pavergti, nes vis
ką mums diktuoja rusai. Lenki
ja dėka Liublino unijos įsigijo 
už herbus musų bajorus, o da
bar rusai už pažadus turi ko
munistus, kurie nuves mus ten, 
kur nuvedė lenkai.

Maža to,. Liublino unija 
mums buvo tuo baisi, kad mes 
pasižadėjome ginti savo ir Len
kijos rubežius ir dėl lenkų ka
rų paaukojome savo tautos ge
riausius vaikus ir susilpnėjome, 
o dabar ar ne tas pats?

Ar nereikės mums padėti ru
sams kariauti su jų priešais, 
kurie nebus mums priešai? Su
lig karo sutartimi turime tai 
daryti, bet juk kaip po Liubli
no unijos, taip šiandien, mes 
neturėjom savų priešų, bet sve
timų.

Tautininkai gal pasakys, kad 
visgi Suomijoje neturime ka
riauti. Bet, gerbiamieji, atmin
kite, kad ten nesiskaito forma
liai karas tari) suomių ir rusų, 
liet suomių ir suomių, kuriems 
padeda rusai. Atminkite, jog 
rusai Tautų Sąjungai pranešė, 
kad jie su Suomija nekariauja 
ir todėl Lietuva ir kitos Pakai
tės valstybės tuo ramdomosios 
gali atsisakyti siųsti ten kariuo
menę, nes formalaus karo nė
ra. To nepamirškite.

Mes esame okupuoti, neteko
me nepriklausomybės, kaip pa
ti “Vienybė” pripažįsta, tad ko
dėl ji puola mane, nežinau, vien 
tik iš noro užtarti Lietuvos val
džią, nors tuo suteikia labai lu
kišką patarnavimą pačiai val
džiai, nes parodo ją, kaip ne
priklausomybės negerbėją ir ne- 
mėgeją, nors tai užrašyta musų 
krauju.

(Bus daugiau)

Įvairios žinios 
iš Lietuvos

VILNIUS. — Didžiausi vai
kų pagimdymo skaičių Lietu
voje įrodė viena vilnietė Ka
zimiera Judzickienū, pagim
džiusi 'savo amžiuje 32 vaikus, 
iš kurių 11 gyvena. Ji pati gi
musi 1883 metais, 1903 metais 
ištekėjo. Ji gimdė kūdikius re
guliariai kas 11 mėnesių; tris 
kartus pagimdė dvynukus, o 
sykį net tris iš sykio. 'Pasku
tinį kūdikį pagimdė 1927 m. 
Vilniaus miesto savivaldybė ža
da šiai motinai paskirti ypa
tingą pašalpą.

KAUNAS. — Karui kilus 
skaičius Prancūzijos lietuvių 
vaikų liko Lietuvoje, kur buvę, 
atvykę vasaroti. Gautomis ži
niomis, tų vaikų tėvai yra la
bai patenkinti, kad jų vaiku
čiai Liętuvoje yra geroje glo
boje (juos globoja DU LR) ir, 
kol karas tęsis, pageidauja, 
kad jie Lietuvoje ir pasiliktų, 
nes Prancūzijoje, iš Villerupto 
ir kitų lietuvių gyvenamų vie
tų gyventojai dėl karo yra eva
kuoti, tad vaikams šiuo metu 
Prancūzijoje gyvenimas nėra 
normalus.

su L, H ■ ... • ■' ..........v / ....



r

Ketvirt., balandžio 11, 1940 NAUJIENOS, Chicago, III. ’ y'

-*-■ • ------------— - i ---------- - . *■---------------- --  - į .. - - - -. - - j_ j. i i j,- ------ į------------------ —---- -- ——............. m—«———

Jeigu Tai lietuvių 
Kūrinys — Birutė 
Juomi Įdomaujasi

“Viengungiai”
Per visą savo 33 metų gyva

vimų Birutės Choras prisilaikė 
vieno pagirtino ir lietuviams 
svarbaus principo: supažin
dinti lietuvišką publikų su sa
vo, lietuvių, kultūra ir pažan
ga muzikoje. Birutės Choro 
repertuaras yra, didžiumoje, 
susidedantis iš lietuvių liau
dies dainų, ir lietuvių kompo
zitorių kurinių.

Balandžio 21 d. Birutė yra 
prisirengus dainos mylėtojus 
pavaišinti su visu pluoštu nau
jų dainų ir nauja, Andrulio 
parašyta, operoje, “Viengun
giai.”

Tų dienų 'Birutė rengia sa
vo . metinį vakarų Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
St., kurios scena šiam įvykiui 
bus specialiai papuošta. H. 
Pavilionis apsiėmė išdekoruo- 
ti scenos kambarius ir atgai
vinti senąsias užlaidas. Užpa
kalinėj scenos scenoj bus iš
pieštas naujas peizažas.
Turtinga Gražiomis Dainomis

“Viengungiai” yra trumpa, 
dviejų aktų operetė, kuri, bet
gi, yra turtinga gražiomis 
dainomis, kurios, be abejo, 
patiks atsilankiusiai publikai. 
Po vaidinimo seks koncertas, 
kuriame susirinkusieji išgirs 
naujai parašytas dainas pirmu 
kartu Amerikoje. Solistai kon
certinėje dalyje programo bus 
Antanas Kaminskas ir Elena 
Vespendraitė.

Bilietai Birutės vakarui kai
nuoja po 65c. Juos galite įsi
gyti iš anksto nuo choro na
rių, ir Sandaros ir Naujienų 
raštinėse. —B. R. Vi.

Diena Iš Dienos
-----.....— -- - -

Liūdnos
Sukaktuvės

Zuzanai Geisterienei, 4352 S. 
Califomia Avė., ir Alenai Shim- 
kus, 4222 So. Richmond St., 
šį penktadienį sueina liūdnos 
sukaktuvės. Jų mylima motina, 
Julia Liuberskienė, Gaudikių 
kaime, Žagarės parapijoj, pra
eitais metais, balandžio 12-tų 
dienų mirė.

Sykiu liūdi ir jų vyrai Sta
nislovas Geisteris, Antanas 
Shimkus, sūnūs Julijonas, (mar
ti Ona ir anūkė Justina.

Gimtadienio
Vakarėlis

Stella Nover, žmona P. No- 
ver, laikrodininko, 4148 Archer 
Avė., turėjo gražių gimtadie
nio parę balandžio 4-tą d., sa
vo namuose, 4747 So. Mapje- 
wood Avė. Susirinko didelis 
skaičius draugų ir pažįstamų 
ir prie skanios vakarienes ir 
gardžių gėrimų linksminosi iki 
vėlybos nakties.

Steponas.

Trijų Metų 
Sukaktuves

Vežk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina
Al. Gudaitis, Sav.

.  J 

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicago j)
VVilliam Klickiss, 24, su Ju

lia Jankevicz, 20
Ludvvig Ernhard, 41, su Ann 

Mesko, 22

Smagi Bunco 
Party Vilniečių 
Naudai

Moterų Piliečių Lyga rengia 
Bunco ir Kortų lošimų, sekma
dienį, Balandžio 14 d., Wod- 
mano svet., 3253 S. Green St. 
Pradžia 3:30 p.p. Įžanga 25c 
y patai. . ,

Bus daug gražių dovanėlių, 
kurias narės suaukavo, ir du
rų prizai (door prizes).

Po lošimo arbatėlė. Pusė pel
no skiriama Vilniaus nukente- 
jusiems.

Rengimo Komisija.

'Rytoj treji metai bus pra
slink ę kaip tu mus palikai. Pa- 
vasatyj visi medeliai ir žolele 
atgyja, o tu jų nepaisai ir mie
gi amžinuoju miegu užmigęs.

Kaip greitai tie trys metai 
prabėgo! Atrodo, kad tik vakar 
kalbėjome, juokavome ir pla
navome ir rengėmės prie savo 
šeimos užbrėžto darbo. Bet, de
ja, rytojus nebuvo tdks, kokio 
mes tikėjomės sulaukti.

Rytojus atnešė ne šviesų, 
linksmybę, bet ašaras ir liūdesį. 
Musų mylimo Arthuro nebuvo 
musų tarpe, jis buvo pašauktas 
į kitų pasaulį, iš kur jau nie
kas negrįžta. Išsiskirdamas pa
likai musų tarpe tik ašaras ir 
liūdesį.

Taip gyvenimas eina savo 
keliu, nelaukdamas nieko ir 
mes turime taikintis prie aplin
kybių šiame gyvenime.

Mes visi taip gyvename ir ne
tikėtai iš jo išsiskiriame, palie
kame tik atmintį. Ar ilgai mus 
pamena ir kas pamena, tai pri
klauso nuo musų darbų. Mes 
netekę Arthuro jaučiamės nu
skriausti, nes jis buvo musų 
ateitis, bet,-deja, jau jo nebe
matysime, tik ar vėliau ar ank
sčiau ir mes ten nukeliausime, 
iš kur niekas daugiau nebegrįž
ta. Mes 'likome nuliūdę,

Juozas ir Antanina Blo- 
žiai, tėvai Denis ir Ernes-! 
tas, broliai ir kiti giminės.

MTJDRIKO .RAD1O
VALANDA

Pereitų seplintadienį Budri- 
ko radio programas — muzin 
kos, dainų ir dramos, buvo 
įvairus ifr gerais. Programų iš
pildė orkestrą, vyrų Kvartetas, 
solistė dainininkė prie Jadvy
ga Gricaitė ir vaitlylų grupė— 
Makalai. Viso buvo šėšiolikų 
numerių ir visi buvo geri ir 
jerai, išpildyti.

'Pradedant balandžio '14 die
dų Budriko, laikas iš WCFL 
Radio Stoties -bus permainytas 
—programas ^prasidės 9 vai. 
vakare ir tas naujas (laikas pa
siliks per visą vasarų.

Kitas Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienį, vakare, 
nuo 7 iki 8 vai., Chicagos lai-; 
ku iš stoties WHFC—-1420 k. 
Bus graži muzika ir gražios 
liaudies dainos. Be to, bus 
svarbus asmenų ir draugijų 
pranešimai, juokai ir svarbes
nės pasaulio žinios. Bus įdomu 
pasiklausyti.

—Radi o M ėgė jas

Kelia Fondą 
Naujiems Muzikos 
Instrum. Pirkti

Po Metų Laiko 
Jau Pradeda 
Vaikščioti
Leo Švėgžda, Raudonos Rožes 

Kliubo Veikėjas.

CICERO. —- Po metų laikoj 
vienas narys atlankė Raudo
nos Rožės kliubo susirinkimų 
praeitų /penktadienį, Lietuvių 
Liuosybės svet. Tai buvo Lee 
Švėgžda, kuris vaikščioja a ii f 
kriukių pasikabinęs. Vienok 
eina, bando. Jau suvirš metai 
kaip jį ištiko nelaimė. Einailt 
skersai gatvę pagavo automo- 

’bilis.' Per dvi vietas sutrynė 
koją ir turi -kentėti kančias.

Draugas Švėgžda vienas iš 
pirmųjų kliubo narių. Yra 
daug veikęs ir buvo valdyboj 

įiš kelių atvejų. Yra gavęs do
vanas už savo-darbuotę. Kliu
bo draugai neturėtų ir dabar 
(pamiršti jį tokjbj sunkioj ne
laimėj.

Apie kliubo veikimo nega
lima pasakyti nieko ypatingo. 
Vasaros metu, 14 dieną liepos 
piknikas Liberty darže. Na
riai nuo įžangos paliuosuoti 
už gerą pasidarbavimų pereitų 
metų. Tai buvo jubiliejaus 
metai. Jie liks visų atmintyje. 
Pastaruoju laiku kliubas turi 
tik du ligonius, Petrą Kočunų 
ir Antaną Krušinų. —D.

___________________________________

FRANK J. PETRU
Kandidatuoja i 

MOKYKLŲ TARYBA
CICERO — šeštadienį, balandžio 

13 d. įvyks rinkimai į mokyklų ta
rybą. Rinks prazidentą ir tris na- 
,~ius. Į tarybą kandiduoja ir vienas 
š žymesnių ęekų veikėjų.

FRANK J. PETRU

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymoutb

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US”

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL L1QUOR 

CO. — VVholesale 
4707 S. Halsted St

Tel Boulevard 0014

Dariaus-Girėno Jaunuolių 
šokiai

Darius-Girėnas Amerikos Le- 
gijono 271 Kuopos Berniukų ir 
Mergaičių Drum & Bugle Sky
rius rengia labai šaunius šo-

Mirė Per Klaidą 
Paėmusi Nuodų

Tai žinomas ii’ žymus nekilnoja- 
no turto prekybininkas, buvęs Illi- 
lois Building and Loan Association 
u e ag u e of Illinois dyleris ir daug 

metų ėjęs Ciceros Mokyklų Tarybos 
□rezidento pareigas. Nemažai jis yra 
išdavinėjęs Cicero mokiniams di
plomų ir daug rūpindavosi moki
nių gerbūvių bei jų apšvietos rei
kalais.

Jam nesvetimas ir visuomenis 
darbas. Per trisdešimts vienerius 
metus yra Bohemų prieglaudos iž
dininku ir Illinois senelių prieglau
dos direktorium, paskui Cicero Wel- 
fare Center ir First National Bank 
of Cicero direktorium.

Paminėtina, kad p. Petru niekad 
politinio darbo nėra ieškojęs ir vi
suomet pasiūlymus bei paskyrimus 
atsakydavo.

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

SįKSįfy FOX IIEAD ALŲ
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
• CICERO, ILL.

Lorelto ligoninėje pasimirė 
61 metų' Rase Caproni, nuo 
2342 Kimball avenue. Ji per

Tad. dėl CICERO MOKYKLŲ 
VAIKŲ REIKALŲ ir GERBŪVIO 
BALSUOK UŽ FRANK J. PETRU 
Į PREZIDENTUS. (Skelb.)

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE

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

Šaukit Tel. YARDS 340«

No. 4355 — Sportui Kostiumas. ‘ Sukirptos mieros • 12, 14, 16, 18 ir .20.
IŠEIGINĖS SUKNELĖS

I TARP MUSŲ ’ 
■ BIZNIERIŲ

, Ik—■_ , ..

•Gerai \
Verčiasi f

Antanas Stankus, 261'1 West 
44th St., valgomų daiktų krauJ 
tuvės savininkas, gerai verčia
si. Jis užlaiko aukštos rųšies 
mėsą ir kitus valgomus pro
duktus. Jis yra nuolatinis “N- 
nų” skaitytojas, kurias iir da- 

- bar atsinaujino.

kius penktadienio vakare, ba
landžio 12’, Darius-Girėnas Me- 
morial Name, 4416 So. Western 
Avenue. Pradžia, 8lą vai. Įžan
ga tik 35 centai. Art Barows 
ir Jo .orkestrą neduos progos 
niekam sėdėti — visi šoks.

• f r .

Lietuvių jaunuomenė turėtų 
paremti Darius-Girėnas jau
nuolius ir jaunuoles skaitlin
gai atsilankydami į šiuos šo
kius, nes >ši gpup'e taip pat nrė-« 
mė visus (lietuvių .viešus paren
gimus.

'Visas pėlnas šių šokių teis 
naujiems iinštrumentams pirk
ti.

Marian Sebaštian, 
Prę|sident .Darius-Girėnas 
Auxiliary Unil 271.

klaidą išgėrė nuodų. Manė, kad Pirkite tose krautuvėse, ku
tai jos vaistai. Irios garsinasi “NAU.I i r.KOSE’

r ~ ~ - J ' ' ‘ -1' " L- ' l . • r i —»W

STATOME NADIOS
NAMUS

i

• fotografas
C0NRAD
FOTOGRAFAS

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

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

MŪRINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
TARUP1NAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmok ėsit už savo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. .APSKAIČIAVIMAS DYKAL

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

•Telefoną* LAFAYETTE 5824

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už ............... $13.50

Norint gauti vieną ar dau- 
<giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa^ 
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali

ate pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

"čia |dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man )pavyzdį No---- ------- ■

'Mieros ....... ................ perkrutinę

(Vardas ir pavardė)
.•« •• ••••••••• • • • •«•••«»•.

• (Adresas)

(Miestas ir valstija)

Pristato
Anglis

Niek Petraitis, 2539 West 
46th St„ -anglių pristatytojas 
ir rakandų (perkraustyto jas, 
dabar -dirba viršlaikius, bet už
sakymus visada išpildo greit ir 
-pigiai. Kam .reikalinga anglių 
ar .rakandus perkraustyti, šau
kite gerą naujienietį, .Lafayette 
6946. — Steponas.

Nusisekė SLA 
238 Kuopos Vakaras

■-Praeitą šeštadienį įvyko gra
žus vakaras, kurį surengė SLA 
238-ta kp., Hollywood Inn sve
tainėj, 2417 .W. 43rd St. , t

Programas buvo gražus ii, 
publikos susirinko nemažai. 
Gerai, kad ši kuopa pradėjo 
daugiaus veikti.— Steponas.

Skelbimai Naujienose 
-duoda naud^ dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Laikyk Pinigus
SAUGIOJ IŠTAIGOJ

ČIA VISŲ INDELIAI APDRAUSTI IKI

$5,000.00

LiTHUANlAN BUILOIMG.
LOAN AND SAVINGS ASSOCIATION

UŽTIKRINK SAVO INDĖLIAMS TIKRĄ 
APSAUGĄ IR PELNĄ.

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas, GAN AL 8500

J
 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 Spulkamoka 8!4% palūkanų. Jaunuoli!... 
;tavo tėvai vargus vargdami sudėjo turtus, davė 
tau mokslų, .nes jie žinojo kaip reikia taupyti. 
Pradėk sau taupomųjų, sąskaitų dar šiandien 
NAUJIENŲ SPULKOJ.

INSUREDH

PRABUVIMAS
Ligoninėje .................
RAUDONGYSLIŲ
Išėmimas ir Ligon.

$50.00
5,25.00

REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija 
ir vaistai ....................
DOUGLAS PARK 
1900 S. Kedzie Avė.

$2.00
$1.00

HOSPITAL 
Chicago

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN, Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43-RD STREET 

Chicago, III.

Garsinkitės “N-nose”
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MARIJOS

PRASIKALTĖLISPAVASARIS IR ATGAVIMAS SVEIKATOS PAVASARIO VĖJAS

MOTERŲ ^KYRiųŠ
VOMEN^i/^ECTION_____

T

Rašo E r. Suzanna Slakis

Kiekvienų pavasarį gamta at- teikia. Jeigu maistas kunui ne
gyja; medžiai, gėlės ir žolė mus ra reikalingas, o jis jau musų 
atgaivina, palinksmina, pritrau- kūne yra, tai teka musų gyslo- 
kia arčiau prie( savęs. Visi mes .mis per kraujų, o celės jo ne
jaučiame tų pavasario energin
gų jausmų, tų patraukimų prie 
gamtos. Laimingi tie, kurie tu
ri darželius ir gali tenai ant 
lauko sveikatos gerumus semti. 
Bet ir . be darželių mes visi 
naudojamės kasdieną gamtos
gerybėmis.

Moterys ypačiai pagerinkite 
ir užlaikykite save geriausioje 
sveikatoje, tai ir atrodysi e 
sveikos ir linksmos bei gražios, 
o kas nenori atrodyti 
graži. Tai tik randasi 
kūne tokia jaunystė.

Anų dienų viename

jauna ir 
sveikam

is musu c

sų organus, kaip antai kepenis, 
inkstus, plaučius ir odą. Per 
ilgus metus toks nenaudingas 
paprotys atneša daug nesveika
tos bei visą eilę ligų.

Mokėti, kaip maistą vartoti 
vra didelis mokslas. Ima visa 
amžių išmokti, ir daugumas iš 
musų neišmokstame.

Mes visi ypatingai esame 
skirtingi ir musų gyvenimas 
yra skirtingas. Kad tik žinotu
me, kas mums yra kenksminga 
ir mes to saugotumėmčs, la; 
musų kūnas išvengtų daug sun-

Pavasario vėjas smarkus ir galindas, 
per laukų jis lekia kaip šimtas žirgų; 
jo žingsnis nors greitas, bet žemei reikšmingas, 
pa ruošia jis lovų dėl tulpių margų.

Sodybos pakluonius, laukus išdžiovina, 
kad butų artojams dirvonai sausi;
vėl lietų gaivingų atnešti ketina, 
kai vyksta žolynų jaunysta gausi.

Nuo ryto lig saulės laidos jis nemiega, 
o kartais per naktį nebūna ramus;
nuglosto kiekvienų pavasario diegų, 
triukšmingai žygiuoja pro musų namus.

Iš džiaugsmo nulietas garsus jo trimitas 
drąsiai pranašauja saulėtas dienas 
ir medžių šakds su žiedais apkaišytas, 
tarp krūmų šaliųjų paukštelių dainas.

3—29—40 Viekšnių šioltė.

Vilnietės daininin 
kės Kaune

antrašte “De?p Breathing is 
lle^ĮthLil and Beautifying”. G .l 
ne vierra perskaitėte ir sutikot? 
su išreikšta nuomone, bet ma
žai iš mus kas stengėsi tų svei
katos gaivinančią medžiagą — 
orą — vartoti pakankamai.

'lame straipsnelyje pasakyta, 
kad tik 3% žmonių moka tin
kamai kvėpuoti arba orą į plau
čius 
kad 
oro 
mai 
kraują dėl atgaivinimo visų ku-.

Mes tik galime siekti svei
kų principų kasdieniniame gy
venime, o tas nurodys mums 
sveikatos taisyklę. Oras, mais
tas, vanduo, darbas ir poilsis 
tinkamai suderinti nuves mus 
į sveikatų.

Rašo L. NARMONTAITĖ

ĮVAIRIOS ŽINIOS

L. Narmontaitė kal
bės-Bri^h ton Park 

i i Moterų Klubo pro
gramoj rytoj vakare

Visi gvrai žinome, jog kai 
nusilpsta arba apmiršta žmo
gus, tai pirmiausia rėkia oro 
s.įteikti, langi arba dur s ati
daryti. O jei ne, t .i žmogų į 
lauką išnešame. Tokiu budu 
greičiau atsigauna širdis ir 
kraujo tekėjimas a t/guma. B; 
oro to neįvyktų.

Tatai atmindami ž nokmie 
svarbumų ir vertę tyro oro. K i- 
da tik galima, kvėpuokim gi
liai į plaučius, išleiskime orą iš j

įtraukti. Tai gana aišku, 
beveik visi neužtektinai 

įkvėpuojame. Nepakanki 
gauname oksigeno iš oro

Louise Narmontaitė, aukšto
sios mokyklos mokytoja, ir šio 
skyriaus nuolat nė ben (h a dar
be, vedėja “Vaikas ir Mokykla*’ 
kolumnos, yra viena iš Ameri
koj gimusių lietuvaičių, kuri 
užsitarnauja didelio kredito už 
savo nenuilstantį veikimų musų

so turime lietuvaičių mokytojų, 
kurios ima aktingų rolę musų 
visuomeninėj veikloj, todėl mu-

1. Raportai tėvams
Šią savaitę buvo paduota 

kams raportai apie jų pažymė
jimus klasėse. Šis raportas yra 
įrašytas į knygeles aukštesnėse 
mokyklose, o pradinėse — ant 
koi lėlių. Tėvai be atidėliojimo 
turi pasirašyti ant šio raporto, 
nes mokiniai privalo jį grąžinti 
prieš šios savaitės pabaigų.

šilas raportas yra labai svar
bus, nes parodo vaiko pažymu-' 
jimą per šias 
šio berta i n io.
parodo progreso moksle dabar, jų unijos, 
tai tėvai ir mokytojos 
tuojau kooperuoti 
pagelbėti jam, kad 
si geriau mokytis 
Nereikia laukti per 
nebūtų vaikui per vėlai 
griebti savo mokyklos darbe.

2. Kitos žinios

vai

Kad neva ekonomijos sume
timais daug naudingų patarna
vimų buvo klaidingai išimta iš 
Chicagos viešųjų mokyklų, tai 
tos nuomonės laikosi daugelis 
tėvų ir mokytojų, kurie kovo
ja, kad mokykloms butų gra
žinti naudingi kursai ir naudin
gi patarnavimai. ‘ Vėlesniam 
straipsnyje bus’ kalbama dau
giau apie tų reikalų.

Žinios antros šio straipsnio 
dalies buvo paim.tjos iš man pri
siųsto pranešimo( nuo didž/au- 

dešimt savaičių sios kuopos mokytojų
Jeigu vaikas ne-'jos, tai yra Chicagos

turėtų ! 
kaip nors 
jam sektų- 
šį berlainį.

kad 
atsi

mokyto-

ištuštėtų ir, rodos, siektų n i- 
garkaulį žarnos, o oras visus

Taip kvėpuoti giliai ir retai 
prie atidaro lango ar kuomet ( 
lauke esame ne tik vienų kai
tų per dienų, bet labai tankiai. 
Taip darydami įpiasime tinka
mai kvėpuoa. šis didesnis oro 
lėmimas daug negerumų ir ne
smagumų išnaikins, o be to, 
paskatins ir eisenų ir šypsenų.

Moterys, daugiau tyru eru 
naudokitės, daugiau giliai kvė
puokite, o taip darydamos per 
kelias savaites, pradėsite ge
riau jaustis, pajaunėsite. Orai 
nieko nekaštuoja, visi turime 
visur aplink save, ir tai -suvis 
dovanai. O kaip oras yra rei
kalingas, tai numanu iš to, jog 
be jo nė kelių minučių nega i 
me gyventi. Oro reikalingiau i 
žmogui dalis yra oksigenas, ku
ris yra naudingas kraujui dėl 
maitinimo kūno visų mažiausių 
dalelių arba kūno celių.

Kraujas atneša į tas celes ii 
maistų ir orų, o atima visus 
nuodus ir atmatas ir pašalina 
per inkstus, odų ir plaučius.

Mes moterys turime daug 
blogų papročių, kenksmingų 
sveikatai, — kaip nesveikas sto
vėjimas arba sėdėjimas. Pavyz
džiui, sulinkimas arba netiesi 
eisena mus nuvargina, nes kū
nas nelygiai apsunkintas. Krau
jo cirkuliacija ir kūno maitini
mas nėra tinkamas.

Mes dažniau persivalgome 
sunkiu i

pasišventimas atkreipia 'ypatin
go dėmesio.

Prie visų kitų savo skaitlin
gų užsiėmimų Louise šiomis 
dienomis prideda dar vieną —- 
tai kaipo kalbėtoja. Ji kalbės 
rytoj vakare Brighlon Park 
Moterų Klubo parengime, kuris 
įvyks Wengelausko svetainėje, 
1500 S. Tahnan Avė. Tema jos 
kalbos 
Kuomet p-lė Narmontaitė 
mane eilę kalbų, liečiant musų 
viešąsias mokyklas, ji ats krei-

eis bertainis Chicagos viešose 
mokyklose tęsis per dvidešimt 
savaičių, kaip buvo prieš 1933 
metus, kada terminas buvo su
trumpintas \dvi savaites kas 
berlainį. Labai tvirtas spaudi
mas nuo tėvų, ipokytojų ir įvai
rių grupių per jų organizacijas' 
atgavo Chicagos vaikams šias 
dvi savaites.

ž
o 
s

Veda NINA
Jūsų grožis būtinai priklauso 

nuo jūsų kasdieninių sveikatos 
papročių. Iš šių, aišku, švara

Lietuvos spaudoje buvo trani 
pai pranešta, kad šiom‘s dieno
mis į Kaunu atvyko dvi vilnie
tės lietuvės, iškviestos A. S. 
Lituanistikos Instituto lietuvių | 
tautosakos archyvo, kmios fo
nografu įdairiuos vi neetiškų 
dainų. Abi dainininkės gana 
daug moka senobinių dainų. 
Marijona Kazlauskienė, 50 me
lų amžiaus, kilusi iš Adutiškio 
moka per 150 lietuviškų dainų 
kurios seniau gausiai sodiečių 
buvo dainuojamos. Tik lenkų 
okupacijos metais buvo pritilus 
lietuviškųjų dainų skarelėj’mas 
Jei jaunimas kartais uždainuo
davo lietuviškų dainų, lai daž
nai po to dainavimo prasidė
davo tardymai, kokio, būtent, 
turinio ta daina buvo. Be to., 
vakarais, kada jaunimas dau
giau būva laisvas nuo darbų 
visų laikų buvo draudžiam i 
dainuoti. Šis draud nias, savai
me suprantama, daug prisidėjo 
prie lietuviškos dainos sk,pini 
nio Vilniaus srityje.

Dainininkės Kazlauskienės 
senobinės dainos yra didelis lo
bis tautosakos archyvo tur’mai 
tautosakai papildyti. Pažymė.i- 
na, kad adulkškėnai ir kitų ar
timų apylinkių gy\eiliojai ank- 

. slėsniais' laikais būdavo garsus 
savo dainomis. Jų dainos žy
miai skiriasi nuo vakarų dzū
kų. Jie atskiras da nas turėjo 
įvairiems metų laikams. Vely
kinės dainos, nors jose ir nėra 
religinio antšphlvio, žymiai 
skiriasi nuo Kalėdų metu dai
nuotų dainų. Taip pat aduliš- 
kūnai turėjo atskiras įdom us 
dainas įvairiems darbams: r u-.

■ giapiulei, bulviakasiui, mėšla- 
! vėžiui ir t. t. šios dainos, dai
nuojamos įva’rių daibų melu, 
yra papročių dainos. Budingi 
lai, kad kai kurios dainos, dai
nuojamos vieno ar kilo darbo 
melu, iš pirmo požiūrio su tuo 
darbu atrodo neturi jokio ry
šio, nes jose apie tų darbų nėra 
nė veno žodžio. Pvz., mėšlave
žio metu adutikėnai senais lai
kais dainuodavo dainelę, kuri

(Tęsinys)
Ir vėl visos snaudė. - 

budo Petronė.

tu miegi, gal kas 
traukti; ko nežiūri?

- O ko tu snaudi 
pė Veronė, ■— ar 
dabosiu?

bus “Musų Mokyklos”, 
su-

cation” vyriausių perdėti nį, p. 
William II. Johnson, su suges
tija, kad einant į publikų su 
kalbomis liečiant mokyklas bu
tų dar geriau, kad butų kartu 
rodomi paveikslai, iliustruoja
mi tokių kalbų. P-as Johnson, 
dėkodamas Narmontaitei už jos 
pastangas . supaž ndinti žmones 
su Chicagos mokyklų \ eiklu, 
sutiko, kad tokie paveikslai at
neštų gero, ir nutarė pagamin
ti juos. P-15 Narmontaitė gavo 
dvi .serijas - tokių pave kslų, 
kiekvienoj serijoj po 44 pa
veikslus. Pirmųjų serijų naudos 
savo kalboj rytoj vakare Brigh- 
ton Park Moterų Klubo progra
moj. Antras kalbėtojas šiame 
parengime bus Dr. Zubrickas.

N. G.

Iki šiol mokytojoms buvo at- 
steigta tik 7%%-to 15% nuka- 
pojimo, kuris buvo padarytas 
1933 metais. Be to, reikia pri- 
skaityti 23%% sumažinimo al
gos, kada mokyklos metas 
buvo tuom sykiu sumažintas 
nuo 40 savaičių iki 36. Iki šiol 
mokytojos uždirba mažiau, ne
gu kad jos gavo prieš 1933 me
tus, kada buvo įvesta taip va
dinama “ekonomija”.

Tėvų ir mokytojų draugijos 
varo agitacijų prieš vienų prak
tikų musų mokyklose. Tai yra 
šių dienų padidėjimų 
mokytojų” skaičiaus, 
ra išdavę kvotimus, 
vietų per “laikinus
mus”. 1937-38 metais šitų “mo
kytojų” buvo 176, 1938-39 me
tais — 234, 
turime 434.

“laikinių 
kurie nė- 
bet la:ko 
paliudiji-

o 1939-40 metais

ir namų ruošos 
buvo išbraukti iš

Technikos 
kursai, kurie 
pradinių mokyklų programos, 
dar vis negrųžinami. Bet jau 
yra pradžia padaryta vėl įvesti

Nemanau, kad nors viena iš 
mus Iriu tume dulkėtų skudurų 
ant 
do. 
tas 
ros

savo švariai nuprausto vei- 
Bet kaip dažnai naudojame 
pat dulkėtas, nešvarios pud- 
pilnas “puff” per dienas ir

savaites.
Paprotys turėti užtektinai 

švarių “puffs” yra ekonomija, 
lygiai kaip ir apsauga, šiandien 
galima pirkti lokius, kurie 
plaunasi gerai ir būna geri ib 
ginusį laiką.

Laikykite juos patog;oj vie
loj, taip kad kas rytą galėtute

ir imate tai dienai skepetaitę.

mad6~s
Veda Nelda Gražinte
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ŽEMAITĖ

— šaukė—

? — atsilie-

nelį stačiai iš kalėjimo į gelž- 
kelį ir išgrūs... bet lur būt me
luoja sargai, negal būti...

Ar su Joneliu šnekėjote?
—Kas ten prileis prie jo! — 

tarė Antanas: — vienam sar
gui įkišau grivinų, tas pasakė,

arė motinėlė nepakeldama gal
vos.

—Kam butų bobos: sumigu- 
■ios kaip vištos, nė kumelėms 
šieno nepaduoda, — pasigirdo 
vyrų balsas. Ir ėmė vyrai ap
dilk vežimus bruzdėti.

Žadinkilės, buskite, l'pkiį 
laukan! — šaukė tėvas. — Rei
kės eiti mums į vagzalų...

— Mes jau ir kalėjime buvo
me! — pridūrė Antanas. Kaip, 
žaibas bobas užgavo, šokosi vi
sos. Veronė iš vežimo iššokusi 
klausė:

nepaleisiu... po sargais išvesiu... 
—A Jėzau Marija! — sude-

Kmo-TeatraS

World Playhouse per (ris 
sėkmingas savaites džiugina 
Chicagos muzikos mylėtojus su 
“Louise”, pirma opera persta
tyta nnivėse: Grace Moore yra

ma franeuziškai; paaiškinimai

Kad ir yra opera (pasak mu
zikos gerumo), vienok veiks
mas natūralūs; rodos, kad siu
vėja Louise galėtų būti sesers

amta ir scena
Būtinai pama-

poną Jėzų!., nė žingsnio!., po 
sargais!..

—Kur ne buk, ir bus čia tei
sybė!.. — pratarė Petronė: 
kaip gavo grivinų, by ką be- 
pliauzaroja; bene jis žino?

—Ką mums padarys, kad 
mes jį nutversiu!? špygą jiem;! 
Bene jis koks vagis? - karš
čiavosi Veronė.

—Užtat reikia anksčiau eiti, 
gal jį tuojau atvaryti, taisyki
tės!.. O kur arklius paliksim? 
— klausia tėvas.

—Reik važiuotiems nuva
žiuoti, — tarė Petronė: — tiek 
turiu ryšelių jam drabužių ir 
vakarčio; kas nunešios?

—Varčiau ton pat arklius pa- 
sišersim, — pridūrė‘Veronė.

—O kad šimtą atimtų, kinky- 
. lis dabar! — dejavo Antanas.

Po valandėlės du .vežimu po 
viens kito trinkėjo miesto ak
menimis vagzalo linkui. Kume
lės paraišdamos, galvas nulci- 
dusios, vos vilko. Dvi moteriš
kės jaunosios, ėjo pėsčios gro
ta vyrų, o senutė motinėlė ap
sikrovusi ryšeliais sėdėjo vidu
ryje vežimo.

Gelžkelyje — ne kaip mieste. 
Mieste visur pilna žmon ų, vi
sur kruta; o čia — tušti paša
liai. Kambariai didžiausi, su
šnekus skamba, 
pereina

nuostabesnis. G 
veiksmo graži, 
tyli “Louise” už] 
lendoriaus.

Ar esate užėję į Telenews 
teatrą (State, netoli Chicagos 
teatro) ? Programa ten sus’de- 
da iš pasaulio žinių ir lengves
nių smulkmenų. Šią savaitę ga
lima pamatyti tris “Slooges” 
naujoj komedijoj apie karų, 
šnipus ir susimaigusią intrigą.

O » »
Vakar Palace teatras susilau

kė naujo Deannos Durbin vei
kalo — “Įl’s a Dale”. Jos bal
selis taip pat žavėja, kaip ir pir
ma, bet p-Iė Deanna šį kartą 
jau užaugus mergina ir ruošia
si su savo pačios romansu, ne
besikiša vien tik į kitų nesusi
pratimus. Kay Francis ir Wal- 
ter Pidgeon atlieka svarbias iš 
suaugusiųjų roles.

v Suzanna Viliutė.

Kambariai didžiausi,
Kada-ne-kada

koks žvaigždėtas žmo-

pakeleiviams
pavargę, 
už durųsnaudulys ėmė. Išėjo 

į tų pusę, kur vagonai sustaty-nelis medį kala”, šioje dainoje 
nieko neminima apie mėšlo ve
žimą, nei apie žemės tręšimą, 
tačiau ji tebūdavo dainuojama 
lik šių darbų vyksmo metu.

Antroji atvykusi dainininkė, 
Sicilija Baužienė, kilusi iš Bo
dimės valsčiaus,‘moka per 100 
senobinių vilnietiškų dainų. 
Dauguma tų dainų šiandien 
jaunimo jau nebedainuojamos. 
Jų vietoje dainuojamos naujos 
dainos. Tačiau kai kurios ir 
senosios dainos dar tebėra dai
nuojamos, tik jau jų dainavimo 
būdas žymiai pakitęs, pvz., dai
nelė “Šią naktelę per naktelę” 
(Rodunėje: šių nakteli per 
naktelę, 1 kietai ištariama) da
bar žymiai kitaip dainuoja, ne
gu ją dainavo prieš kelesde- 
šimt metų. Pažymėtina, kad ro- 
duniškiai okupacijos metais 
dainavo ir tokias dainas, kurio
se visu ryškumu atsispindi len
kų priespauda, persekiojimas 
lietuvių. Dainininkė Baužienė 
padainavo okupacijos metais 
jaunimo labai mėgiamą dainą, 
kurioje jaučiamas gilus Lietu
vos pasiilgimas ir bodėjimasis 
sunkia lenkų priespauda. Ta 
daina prasideda šiais žodžiais: 
“Lietuva tėvyne, glausk mus 
prie savęs...”" Toliau žodžiai 
apie lenkų priespaudą ir perse
kiojimus. Daina baigiama ragi
nimu kovoti dėl lietuvybės, nes 
“mes visi norime pasilikti Įie-

lėlę ant suoliuko susisėdo Pet
ronė su matušėle, o Veronė iš

si sukrovė pasienėje. Susiroka- 
vo, kad lauke geriau bus su 
Joneliu pasišnekėti, ir jeigu 
nepaleistų — viską jam atiduo
ti.

—Ar viskas yra? — klausė 
motinėlė, — kad tik ką ncipa- 
mirštumėm jam atiduoti.

(Bus daugiau)

Maistas
Veda MORTA RUGIENI

tuviais”.
Tokios dainos kėlė jaunimo 

ryžtumų ir Lietuvos ilgesį. Rei
kia manyti, kad daugelyje nau- 
jųjų Vilniaus lietuvių dainų vi
su ryškumu atsispindės išgy
ventieji okupacijos metai ir tos 
dainos sudarys atskirų musų 
naujosios tautosakos žanrų.

Dainininkė Baužienė pareiš
kė, kad roduniškių dainuoja
mas lietuviškas dainas dažnai 
dainuodavęs vietos gudų jauni
mas, nors jis dažnai jų prasmes 
ir nesupratęs. Gudų jaunimo 
lietuviškos dainos buvo dainuo
jamos dėk jų skambumo.

Abiejų dainininkių įdainuo
tos dainos vaizdžiai parodo, vietoje, kad pasikeltų. Kuomet 
kad jų gyvenamose srityse nuo tešla pakils iki pusei blekes, 
seno lietuviai įsikūrę ir turi sa- dėk į karštų pečių, kepk valan- 
vitai įdomių tautosaką. 'dą ar kiek ilgiau. —V. Faiza.

SKANI BALTA DUONA
Jau pirmiaus kalbėjome apie 

pavashrinius kostiumus, ir kad 
pirmoj vietoj stovi siutas.

Antras kostiumas ant listo, 
ir vienas kuris pagelbės praeito 
pavasario paltui atrodyti švie
sesniam ir lyg naujam, yra 
švelni “pastel” arba “print” 
suknelė. Pasirinkite vienų su 
įdomia spalva ir dešiniu, ir ra
site, jog ji bus lygiai nešioja
ma dėl biznio arba išeigos po 
darbo valandų, po tamsiu pal
tu, kaip ir visiškai be palto.

Kvietkų linijos, žiedai sūdė i- 
tyti eilėmis, yra nauji šiemet ir, 
rodos, bus labai populiariški.

Iš vakaro įmaišyk porų ga
balėlių mielių į puodelį šilto 
pieno ir šaukštų cukraus bei 
kiek miltų. Ryte dapilk 2 puo
dukus šilto pieno, 2 kiaušinius, 
kiek druskos, 2 šaukštus cuk
raus ir 2 šaukštus sviesto; da- 
dėk, kiek reikės, išsijuotų mil
tų ir išminkyk gerai.

Pastatyk šiltoje vietoje, kad 
pasikeltų. Sudėk į išsviestuotas 
blekes ir vėl pastatyk

sunkina ir

GERAI ŠEIMININKĖMS
ŽINOTI, KAD

Verdant daržoves, uždenkite 
tas, kurios auga žemėje, kaip tuos kursus. Stambiausia kliu- 

yra medžiagos truku-netinkamu valgiu, ne- gručkai, cibuliai, morkos etq. tis tam 
kad nedavalgome. Tas mus ap- Tačiau neuždenkite tas, kurios ,mas. 

nuodų daugiau su- auga virš žemės. —Kaimynka.
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S LA. REIKALAI
NĄŲJĮĘJ^M CĮjicągę, Įll.

Dėl SLA į gildomąją Tarybą 
Kandidatų tinkamumo.

Šį kartą agjlaęija į SLA Pjl- 
(kmiąs Tarybos rinkimus yra 
įnešta truputį skirtingesnę, n,ę- 
gu būdavo paprastai. O skirtu
mas yra tas, kad agitacija yra 
melagingais šmeižtais pąręmtą. 
Faktų joje nesimato jokių. Tik 
tuščios frazės. Bet man neapei
na tas reikalas. Man svarbu, 
kad kandidatas einantis į Pildo
mą Tarybą, turėtų šiokių lokįų 
žudančiu vilčių pačiam Susivie
nijimui. Aš noriu kalbėti apie 
iždo globėją Povilą Dargį, ku
ris pirmu kartu kancbdaluoj^ 
į Pildomą Tarybą. SLA nariai 
turėtų už jį ne tik balsuoti, bet 
turėtų jausti pareigą išrinkti to
kį narį Pildomon Tarybom Pu
ma kad jis jaunas Ąmerikas 
tarpe lietuvis. Jam lietuviški 
reikalai geriau suprantami, ne
gu čia gimusiam. Jis labai len
gvai gali pažinti iv senų žmo
nių psichologiją ir p.rię j,ąųnų 
narių ir čiagimusių reikalavimų 
prisitaikinti. Jis yra veiklus lie
tuvis. Jis turi gerą auklėjimą. 
Prie dabartinių aplinkybių yra 
reikalingi žmonės į Pildomą

Tarybą su didesne erudicija, 
šiandieniais stoyis SLA reika
lauja, kad Pildomoj Taryboj 
butų. Jauni įtariai nors per pu 
sę. Kadangi panelė M i kuziu te 
yra jaunos gentkartės ir čiagi- 
musi SLA nare, lai to dar ne
užtenka. Mes žinome, kad Uęk 
pjęez. Bagociųs, tiek K. Qugis ir 
Mažukna bus išrinkti j Pildo,- 
mą Tarybą, taipgi ir Dr. Stane- 
slow, tai kad tarp senų ir jaunų 
jėgų bylų balansas, tąi reikią 
būtinai už Poyilą Dargį bąlsuą 
ti. Kai kurie- sęnj nariai jau yrą 
truputį pavargę dėl savo kas
dieninių gyveninio reikalų. 
Mums Reikalingos ųaujos ir e- 
nergingos jogos. Tokia joga ir 
bus Povilas Dargis, kuris 
ir iškalbus ir darbštus, —- 
sivienijimui darhąojąnVs, 
rūpinantis, sujįjyantąntis ję 
vį ir savistovus pąrtijąi nepri
klausąs asmuo. Tad SLA nariąi 
bąlsno.dami rinkiniuose į Pildo
mos Tarybos narių tarpą, jaus
kite pareigą atiduoti savo įpaišę 
už Povilą Dargį — i^dę globo
ją. Gerai jį pažįstantis

yrą

jup 
stp-

P. Shaltimiero 
“Šurum-BurŲiu” 
Buvo Sėkmingas

Ptf Kovo
Mirė šeši
“Keistučio” Nariai

BENEDIKTAS LUTKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 3 d., 3:00 vai. ryto, 1940 
m., sulaukęs 43 m. amž., gi
męs Lietuvoj Grinkiškės par., 
Budų kaime, Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 26 m.
Pąliko didębąme nubudime 

mylimą motelį Solomjją, po 
tėvais Dirvaitę, sūnų Richar
dą ir dukterį Geraldine, dėdę 
Antaną Waiukevičių, tetą 
Prancišką Czyzevvski, ir jos 
šeimyną, ir kitas gimines. 
Lietuvoje—seną moterėlę, 4 
brolius ir 2 seseris.

Priklausė prie Chicagos L. 
Pas. Draugijos.

Kūnas pašarvotas J. Liu- 
leyičiaus kopi., 4348 S. Cali- 
forma Avė. Laidotuvės įvyks 
pęnktad., bal. 12 d., 10.00 vai. 
ryto. Iš koplyčios bus ,nulydi 
tas į Lietuvių Tautiškas 
pines.

Visi a. a. Benedikto Liut
kaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiąmi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Moteris, 
Supus, Duktė, Bręliai, Sese
rys ir kitos Gimines.

Laid. Dir. J.‘ Liulevičius, 
Įel. Lafayeųe 35,72.
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Praeitą sekmadienį, balandžio 
7-tą d., Ashland Auditorinių 
įvyko milžiniškas ir sėkmingas 
P. Šąltimiero radi o valandos 
“šurum-burum” vakaras.

Pręgramas buvo turtingas ir 
gražus. Publikos atsilankė tiek 
daug, kąd net ir ši erdvinga 
ir didžiulė svetainė buvo pil
na.

Kad publiką programo turi
niu buvo patenkinta liudijo 
triukšmingi aplodismentai.

— Steponas.

Iš. Ljetųvjų Keistučių Pašalpos 
kiiubo Susirinkimo

- v t

BalpnĄžję 7 dieną įvykę Kei
stučio. X^įiubp siisiriękimas, 
Hęllywoęd lųų syet

Nuę tO ryto jau mątėąi 
fluęklių naokęjimas. 
sękretorųis, įždiąinkąs jr kon
trolės' komitęt^i (iąrbąyosi su
šilę. M^omai, visi sį.ųb,ėj.ę mę- 
keti duokles, kad no^ktų be 
teisiais Įdiųt0 piliečiais.

Po 12 vai. po pjętų jdįubo 
pięniįnipkas Jąkąvičįa ir yice 
pirui,. J. Stidgaitis, rąštininkč 
H. Chąpaitė, skeĮbė ajidayę su 
siriųkimą.

Iššluoja valdybos bei konii,- 
sijų veikimo raportai.

Ruošia Veikalą
Visur matosi rūpestis, darb

štumas.
Keistučio kliiibo choro ko

misija pakartotinai kvietę vi
sus dalyvauji jų rengįąmąmę 
pąrengiręe, kur bus su vaidinta 
operetė, “Kąunp Ponai”.

Tai bus pirmas žymesnis 
choro pasirodymas. Tikimasi, 
kad ne tik kiiubo. nariai, bei 
ir visi geri draugai dalyvaus 
balandžio 21 d., 6 vai. vak., 
West Side svetainėje (buvusio 
Meldažio svet.), 2244 W. 23rd 
Place.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad linksmai ir naudingai pra
leis laiką.

Pranešta ir nesmagių rapor
tų,’ kad per šį kovos mėnesi 
žiauri mirtis išplėšė 6 Keistu
čio kiiubo narius. Skąudu, ne
tekus 6 draugų.

Vajaus komisiją raportavo, 
kad ji pasiryžusi šiais metais

pravesti ąekmingiąusį 
’ŠvęikjiVti^j Keistuęįo 
dar^otpjai!

Nauji Nąriąi
Į kli^ įstojo

PAVp

j;qgn Ovpyą.
Linkmę, W Wtlv

įutų O f?

branginamo OUM 
J.-

v^jų. 
kljųbp

susi-
•A ‘

mmranMMHMHi

JUZEFĄ AMBROSAJTIS 
gyveno 1755 W. 471 h St.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 9 d., 6:00 vai. ryto, 1940 
m., sulaukus 70 m. amž., gi
mus Lietuvoje. Amerikoj iš
gyveno 55 metus.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Marcelių, 4 sūnūs: Wil- 
Uam, Victor, Peter ir Sylves- 
ter; dukterį Lottie, brolį 
-Thomas, gimines ir pažįsta
mus.

Kūnas pašarvotas 6351 So. 
Troy St. Tel. Hemlock 9692. 
Laidotuvės įvyks penktadL, 
bal. 12 d., 9 vai. ryto iš na
mų į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o. iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juzefos Ambro- 
sajtienės giminės, draugai ir 
pąžįstąmi esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nubudę liekame: ..Vyras, 
Sunai, Duktė, Brolis ir Gi- 
minės.\

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

ANTANAS KUISIS
Persiskyrė su įšiuo pasauliu 

balandžio 10 d., 10:4Q vai. ry
to, 1940 m., sulaukęs pusės 
amž., girpęs Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

seserį Rozaliją Petrošienę, se
sers dukterį Margaret ir se
sers sūnų Pranciškų. Taipgi 
pirmiaus mirusios sesers duk
terį Petronėlę ir du sunūs — 
Joną ir Antaną ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas J. F. Ęų- 
deikio kopi., 4605 S. Hermi- 
tage Avė. iki penktadienio. O 
penktadienį bus pašarvotas 
12217 So. Halstcd St. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, bąl. 13 
d.. 8 vai. ryto iš namų į šv- 
Petro ir Povilo parap. bažny
čią West Pullmąn, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velįęnio §ielą, o iš ten bus 
nulydėtas į sv. Kazimiero ka
pines.

Visi a, a. Antano Kuisio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiąmi da
lyvauti laidotuvėse ir šūteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka: 
Sesuo, Severą Dukterys, Su

pai, ir Giminės.
Laid. t)ir. J. F. Eudeikis, 

Tęl. YARDS. 1741.

PETRAS GUDJONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 9 d., 1940 m., sulaukęs 
pusės amž., gimęs Liet. Tau- ■ 
ragės apskr., žygaičių parap., 
ir kaime. Amerikoj išgyveno 
27 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną, po tėvais Sakuls- 
kaitę, dukterį Marijoną, 2 su
nūs Petrą ir Joną, posūnį Juo
zapą, podulcrą^/Oną, marčią 
Oną, žentą x K^ątantą Dum- 
blauskį, dų pusbrolius: Joną ir 
joną Gudjonius ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų-

Kūnas pašarvotas 4319 Šo. 
Talmąn Av. Laidotuvės įvyks 
šeštad., bal. 13' d., 8:00 vai. 
ryto iš namų į Nekalto Pras. 
Pan. šy. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už yęlionio sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv.* 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Gudjonio 
giminęs, (draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sų-r 
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Moteris, 
Djikte, Sunai ir kitos Gim.

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 
Įel, YARDŠ. X74įl.

SLA 63-čia Kuopa
Protestuoja Prieš

ųzSmerkia “gerovės gynėjus” 
ju nešvarią propagandą

BUĘNSIDE. — SLA 63-čia 
kuopa ląik.£ savo, speciajį susj- 
rįnkįmų bal. 4 (Įięną Tuley 

• s\et., kuriame buvo per-

N. y., pęr JĮ. Ąųib^ązięjų $1.00 
liętųyįąi 

į, ..... -
$OQ--Su- 

ųų Ir l>l^terų PąšaĮpuAę Dif- 
,jįąj $^QQr-Į.. Bągdęųas; p,(^ $.1 
—Vekeripląs, p. Vęliką,,. M.

Ąms^tcydąm, N. \., Vidaus 
tięųnteląs,, per sękr. S L Ki- 
^įįųtę .............. -........... $81.29
(ąųkavo: $(55..29.—surinkta per 
16-to, Vąsąrio punejimą; $10 
—Dukterų Marijos Dr-josj $5 
—Ą. D. Lųrię ir $1.00—Gą- 
bay’s S.ho.p).

Lietuvos Vyčių k. 127, Hud- 
son, Mass., per Miss Antonia 
Kerdokas ............ —-..... $10.00

Viso .......................... $103.29
Anksčiau skelbta $11,220.08

čLaššified abs. 1
SITUATION WANTED

Ęę^drai Vilnijos $11,328.37
- lietuviams

Ši suma- pavesta Vyriąusianą 
Komitetui Vilniaus Kraštui 
Remti.

Lietuvos Generalinis Ko
mitetas visiems aukavusiems, 
rinkėjams bęį jšiaip prisidėju- 
sjems nuoširdžiai dėkoja. /

Consulate General of 
ania, 16 West 75jh 

Ne\y York, N. Y.
iP. S. Kclėfas asmenų 

yo “Liet. ' Atstatymo BenŲro- 
yės”- Šerus. Jiems pakvitavo
me laiškais. Aukavusių pa
vardės ir šėrų skaičius viešai 
paskelbsime vėliau.
l;940'lV-5
Nęyy York;’''
Del aukų Lietuvos Saulių Są

jungos lėktuvui pirktii
Savo laiku spaudoje buvo 

paskelbia, kad Lietuvos Šau
lių Sąjungos lėktuvui pirkti, 
p. Katrė Katkevičienė ir Julė 
Andriulienė, iš Chicagos, pas
kyrė 1938 ųi. birželię 4 d. va-

prieš 
kur ja
ponai

laukiu narių protestas 
SLA ’“gęr’oyė$ gynėjus”, 
me nurodyta, kad tie 
“geroves gynėjai” savo
tuose lapeliuose pranašauja 
“SLĄ mirtį gręjtoj ateityj’’, 
jeigu nebus į Pildomąją Tarybą 
išrinkti jų peršamieji kandida
tai, ir kad SLĄ turtąs yrą švais
tomas į visas puses be jokios 
tvarkos.

Šitokie melagiųgi gąsdinimai 
labai daug kenkia SLA gavimui 
naujų narių, ypatingai dabar, 
kada eina antras pažangos vą- 
jus.

Taigi, SLA (>3-čia kuopą 
griežtai reikalauja, kad Pildo
moji Taryba pavartotų savo 
teises sustabdydąma tą pragaiš
tingą propagandą prieš musų 
Susivienijimą.

63-čios kuopos valdybos pa
rašai :

Pirm. B. Barniškis,
V. Pirm. P. Karzikaųskaą, 
Sekr. P. J. Kučinskas, 
Fin. Sekr. A. Laurutenas, 
Ižd. P. Simonelis.

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

CARPENTERlS SU DIDELIU 
patyrimu įeško darbo, šaukit ar 
rašykit J. CARBENTEĘ, 6908 So. 
Western Avė., Chicago, III. Tel. 
Grovehill 4318.
^PUSAMŽIS VYRAS ieško, darbo 
už porterį. Gali dirbti už baro. Su 
mokesčiu susitarsime. Tel. Engle- 
wood ’ 5452.

HELP WANTED—FEMALE 
Ųąrbininkių Reikia

Lithu- 
S.I.,

Dabar p. K. Katkevičienė ię 
J. Andriuliene prašo paskelb
ti, kad tie $.7.0.0 yra paaukoti 
tik p, K. Katkevičienės asme
niškai.
5 »■ • » f J |

Q enerąlin i s 
New Yorkf

Lillian Gish į 
Prezidentus!

• ♦ > ** ' rr r > • • * Ąr •'•s •
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REAL ESTATE FOR SALĘ 
Namai-Žemė Pardavimui 

$15^ ĮMOKĖJUS, LIKUSIĄ da
lį mažais mėnesiniais įnašais nupir
ksi Cape Cod namą. Kaina $2495. 
Puikus priemiesčio namas. Box C 1, 
1739 So. Halsted St.

20 OPERATORIŲ PATYRUSIŲ 
FRONT MAKERIŲ

Prie plaunamų suknelių, puikios 
darbo sąlygos. Kreiptis į Mr. 
Ųreenspim Korach Bros., 913 W- 
Vąn Buren.

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

404 So. Racine, 2-ras aukštas.
REIKALINGA MOTERIS skirs

tyti skudurius, turi būt patyrusi. 
D. MILLER and SONS, 1347 South 
Ashland Avė. Tel. Canal 1024.

REIKALINGA MERGINA prie 
bendro namų darbo ant vietos gy
venti, mažas apartm-entas, nėra 
vy.ikų. 5050 Sheridan Road, Apt. 
1106.

EŽERO KATEDŽĖ
— PASIŪLO PUIKIĄ 

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

PRIE
$ 1500.00 

KATEDŽŲ 
pakš, prie 
lio dugnu 
priešakis 
Mažas įmokėjimas, likusią termi
nais. Box D-6—1739 S. Halsted St.

REIKALINGA MERGINA prie 
bendro namų darbo; truputis skal
bimo, nėra virimo; nuosavas kam
barys ir maudynė. Gera alga. Tel. 
Kenwood 0161.

11 n R B Gėlės Mylintiems11 U U A Vestuvėms, Ban- 
jlAkietams, Laidotu-

** ■ ■ vėms, Papuoši-
GELININKAS mams
4180 Archer Avenue

Phonę LAFAYE'ĮTĘ 5800

L U V L11\ I U visas Pasaulio 
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankletams 

ir Pagrabanous
33X6 So, Halsted Street

Tel. YARDS 7308

KAZIMIERAS PAULIKONIS
Persiskyrė su šiuo pasąulid 

bal. 9 d., 9:45 vai. ryto, 
m., sulaukęs 78 m. amž., gi
męs Lietuvoj, Ukmergės ąps- 
krity, Kunigiškių kaime. A- 
merikoj' išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Baltrų, marčią Marijoną, 
2 anukus Kazimierą ir Emili
ją, brolio sūnų Stanislovą 
Paubkonį ir jo šęimyną ir 
kitas gimines. Lietuvoje — 
2 dukteris Veronika ir Levo- 
sę, sūnų Juozapą Brazilijoj,’ 2 
dukteris Antaniną ir Konstan
ciją. , k " zKūnas pašarvotas Lachawi- 
čiaus koplyčioj, 2314 West 
23rd Place. Laidotuvės įvyks 
šeštad., bal. 13 8:30 vai. ry
to iš kopi. į Ąųšros Vartų pa
rap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Kazimiero Pauli- 
konio giminės, draugai ijr pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Sūnūs, 
Dukterys ir kitos Giminės.

Laid. Dir. Lachavvicz ir 
Sunai, Tęl. CANAL 2515.

Ė^ENO^A JĄNCĮENų, 
po levais Sįiaikįąte

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 9 dieną, 8:45 vai. 
vak. 1940 m., sulaukus pųsęs 
amž., gimus Lietuvoj, Telšių 
apskr., Gędųnąvos parąp., Sa- 
rakių kaime.

Amerikoj išgyveno 40 metų
Paliko dideliame ęųliudime 

vyrą Theodore, dukterį Lil
lian, sūnų VfiĮJiarpįį, marčią 
Josephine, 2 anukus ir kita/ 
gimines, Lietuvoj paliko brolį 
Pranciškų, brolienę Domicėlę, 
seserį Prancišką ir gąpjnes.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
‘ koplyčioj, 6.834 So. Weštem 

Avė. Ląįdotuvės įvyks šeš
tadienį, balandžio 13 d., 8:30 
vai. ryto iš kopi. į Gimimo 
Pan. Šv. pąrap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Elenoros Jąnčie- 
nės gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiaį kviečia
mi dalyvauti laidotųyėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Yyfas^ 
Duktė, Šunus, Marti, Anūkai 
ijr Giminės.

Laid. Djrekt. Lachą^vicz ir 
Sunai, Tel. CANAL 251Ų.

irGarsioji “tyliųjų;
scenos žvaigždė, ĮJllian Gish, 
turi gerą draugą Ghiėagoj. *jfai 
taksi-šoferis lĮerman Marks, 
nuo 1138 S. Sacramento avę- 
nuę. Vakarykščiose nominaci
jose jisai jai atidavė savo bal
są už kandidatą į prezidentus. 
‘Ji visiems neša smagumą,” 
paaiškino Marks. ;

Chicagoj yra pasklidę kal
bos, kad Lillian Gįsji yra lietu
vaitė ar lietuvių kilmes, bet 
joiųs turbūt nėra pamato.

no 1500 NAUJŲ 
■KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS Sumažintos 00% 

l^uinuš^os iki Yg 
DIDELIŲ KAURU 

BARGENAI 
NęataHmta Ox'l>, 8x10, Oxl», 0x10,11x10 
Vert5 nuo $0 iki $<io. Dabar $3 IRI $20 
Nauji 0x0, 8x10, OpOS, 12x18, 1O$4x1O 

, Vęrtč $20. iki $80. Dabar $10 iki $42 
ir aukSč.

10 0x12 tikru orientallų, 00 kitokiu 
Mieros 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
1000 Jardu karpetų po OOo jard Ir aukšti. 

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI.

8208*16 S. BALINE—Dienomis, 3 vakaras  , , -* -‘y J T) f.-?

RŪGS

vėl

Pasikalbėjimas
Dzūko su Draugu

Apie SLA 226 kuopos 
parengimą

DZŪKAS: Nu, bracia, aš
atėjau padaryci deitą su tavim, 
alc cik nebūk vėl užimtas, kap 
ami subatii, ba aš norid už-
puiidzyci tau gerų šo miešti.

' DRAUGAS:
dieną tu nori eiti į teatrą.

DZŪKAS: Aš noriu tavi mi- 
sivesci ant teatro ateinančios 
nedėlios vakarą.

DRAUGAS: Labai gaila, 
drauge, kad aš tavo noro ne

Priklauso kokią

Tai tu ir vėl aisi 
susaidės vakaro? Tu 
užimtas su tais pa- 

kad net ne turi česo 
kur išaici.

DZŪKAS: 
ant kokios 
visadu asi 
rengimais, 
su manim

DRAUGAS: Atleisk, drauge, 
bet kur tu vis nori eiti, tai 
ra taip svarbu.

DZŪKAS: Nu, kap gi tu 
kai, kad į šo ne yra

nė-

sa- 
nu-svarbu 

labai linl
smai čėsų pralaisęi.

DRAUGAS: Taip, 
eisiu, tai dar linksmiau laiką 
praleisiu ir tuom kartu prisidė
siu su sąvp keliais centaią mu-

bet kur aš

Mieste teatrai darp privatišką

nizacijos daro visuomeninį ir 
kųlturinį biznį ir pelnas nuo 
lokių parengimų . kada nors 
mums nelaimei ištikus sušelps 
mus pačius. Kitaip sakant, tie 
centai, kuriuos mes praleidžia
me pašaipiųjų draugijų paren
gimuose, kada nors sugrįš 
mums su labai dideliu nuošim
čiu.

DZŪKAS; Nu, tai kokios su
saidės parengime gi tai bus, 
kad tu galėsi linksmiau čėsų 
pralcisci, negu teatre? Išklumo- 
čyk man, lai gal ir aš nuaisiu.

Ųųs ir “JĮęnukąs, Męįlęs 
Kankinys”

DHAUGASc Tai klausyk. S. 
L. A. 2^ę kuopą rengia t^kį va
karą, kuriame bus lošiama 
kauliukais ir kprtomis ir kas

ir dovanų. Prie to, bus pęrst.a-

“Joji ūkas, Meiles Kankinys’^. 
Tai bus labui, juokinga kome-

prįsij-uokti , negu bile kuriam 
miesto teatre.

DZŪKAS: Kap tu man dąr

2951 WEST 63rd GAT. krautuvė 
ir 2 ilatai karštu vandeniu šildęjpi, 
2 garažai — pigiai.

$20,000—arti 65 ir Sacramento, 10 
flatų kampinis, pajamų $4800 Die
tinių.

$6j50—6 didelių kambarių plyti
nis, karštu vandeniu šildomas bun- 
galow, 2 karų garažas.

Kampinis, pxię Cąlįfo^nią ir 63 
—6 kambarių, karšiu vandeniu Šil
domas / bungalovv, 2 karų plytinis 
garažas, $7500.

Kreiptis į—
MR. MEDORA,

8110 South Ashland Avė.
Tel. STEWART 3601.

REIKALINGA MERGINA prie 
bendro namų darbo, pagelbėti prie 
vaiko. Reikės nakvoti. Gera šeimy
na. Tel. Mansfield 5450.

VERTA $10,500
Už $8,500. Marųuette Parke apie- 

linkėj, 2 flatų mūrinis namas, 2 
po 5 kambarius, 4 kambarių flatas 
beismonte su visais įtaisymais. 2 
karų garažas. Namas 12 metų se
nas. Priims į mainus senesnį na
mą arba ką jus turite. Turime vi
sokių kitokių bargenų.

C. P. SUROMSKIS 
6921 So. Western Avė.

Tel. Republic 3713 
Vakarais Prospect 0176

HELI* WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA PATYRUSIŲ ope
ratorių prie cųstom kelnių.

19 So. Wells St. kambarys 808.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

PARSIDUODA ARTI CHICAGOS 
150 akrų “Gentleman’s farm”, 8 
kambarių namas apšildomas, mau
dynės. elektros šviesos, prie vande
nio, daug melžiamų karvių, arkliai, 
paukščių. Visos reikalingos' maši
nos, traKtoriųj ir gražiausi budin- 
kai. Be skolos. Pigiai arba mainy
sime ant Chicagos namo. Atsiliepk 
laišku. Agentai neatsiliepkite.

1739 So. Halsted S.t., Box 2328.

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

WHOLESALE FURNITURĘ 
Rakandai ir į taisai pąrda^y imui

Mokėdamas casn už rakandus, su
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pajaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaiiai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. fhone Republic 6051.

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

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

PARSIDUODA TAVERNAS, lie
tuvių apgyventoj apylinkėj. Birznis 
atdaras per 8 metus. Kampinis na
mas, sąlė dėl parengimų ir 4 kam- 
bąriai pagyvenimui. Mes pirkom 
nuosavą namą, todėl parduosime 
vietą pigiai. Kreipkitės antrašu: 

3259 SO. UNION AVĖ.

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

PARSIDUODA KRIAUČIŲ ŠĄ- 
PA pigiai. Renda pigi, kreipkitės 
702 W. 35th St. Tel. Yards 5552.

PARDAVIMUI TAVERNAS ge
roj vietoj. Biznis gerai išdirbtas, 
kampinis; pigiai. Taipgi ant ren- 
dos kampinis tavernas, didelė sve
tainė dėl parių ar vestuvių. Vir
tuvė ir dining kambarys tame pa- 
čianie aukšte. Savininkas 1724 W. 
47th St. ‘

PARDAVIMUI DEGTINĖS pel
ninga krautuvė, dabartinis savinin
kas eina į didesnę vietą. Apielią- 
kėj gali būti dvi krautuvės. Gera 
vieta dėl bile kokio biznio išskyrus 
taverną. 10746 So. Michigan Avė. 
Pullman 5347.

išklumočinai, tai iš ciesų lynai 
bus labai geras vakaras. Tai 
kįijir gi tas parengimas acibus?

DRAUGAS: Įsitemyk vietą ir 
daiką, kad nepamirštum. North- 
sidiške SLA 226 kuopa rengia 
bunko, kortų ir juokingos ko
medijos vakarą sekamą sekma
dienį, balandžio 11 d., 4 vai. 
po pietų, Grigaičio svetainėj, 
3304 Armitage avė. Įžanga la- 
baj pigi — tik 35 centai.

J. Naujalis.

FURNITURE-FIXTURE for-šale 
Rakandaiir Įtoisai Parjtoy^

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

4957 S o. Ashland Avė.
Tel. YARDS 5015.

DIRBTUVĖ UŽSIDARO
800 plieninių sulenkiamų krėslų; 

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

COMPANY, 
1220 So. Michigan 

Telefonas VICTORY
Uždyka parkinimas.

SUPPLY

Avė.
0404.

MOVINT AND EXVRĖSŠXnG‘ 
Perkraustymas ir Važma

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

r ŠOfiu-^dR SALE 
Juodžemio—Pardavimui

Tel. O AK LAWN 193—J-l.
STANLEY GAVCŲS 

Parduoda išpudiųtą žemę trąšai, 1 
bušelis 25ė—5 bušeliai $1.00—15 
bušelių $2.50. Kreipkitės dėl 'kainų, 
dėl didesnių kiekių. Iškraustome 
nebrangia kaina.' Anglys tiesiai iš 
kasyklų. 110 SOUTH RIDGELAND 
ĄVE., WOĘTH, ILL.

“VlNANęę LOANČ 
______ )Finansai ir Paskolos______

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO. ’ DAUKANTO 
FEDERAL SAVTNGŠ & LOAN 
ĄSSOCĮĄTION QF CHICAGO 

22Q2 W. Cermak Road 
CANAL 8887*

BEN. J. KAZANAVSKAS, Rašt

PASKOLOS
Ant 1-mu ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

PETERS BROS. & (Ų.
1647 W. 47th Strąęt

2-ras aukštas.
(Tarpe Maishfield ir Paulina gaL)



NAUJIENOS, Chicago, III.

KAIP BALSAVO “LIETUVIŠKI” WARDAI

Wardai 
9 ........
11 .....
12 .....
13 ......
14 ......
15 ......
16 .....
17 .....
18 ......
19 .....
20 ....
21 ......
32 ......

Roosevelt 
.... 8.577

9,129 
. 11,015 - 
. 15.233 
. 12/30 
.. 14.862 
... 9.524 
... 9.505 
. 11.775 
... 8.150 
... 5 331 

10.222 
. 10,002

DEMOKRATAI
President U. S. Senator

Adam- 
owskį 
4.197 
4 279 
6 416 
7,427 
4.828 
7.311 
5.218 
3.754 
6 069 
3.713 
1.005 
6.284 
6,523

NOMINACIJŲ
SKAITLINĖS

Governor

Wardai 
9 ........
n .......
12 .......
13 .......
14 .......
15 .......
16 .......
17 .......
18 .......
19 ........
20 ........
21 .......
32 .......

Garner 
1.016 

732 
921 

2,181 
1.163 
2 273 
2.307 

865 
2.879 
2 261 

.322 
820 
751

Slattery 
5,085 
5,246 
5.527 
9,818 
8.563 
9.980 
6.585 
7.629 
8.974 
6.753 
4.431 
3.740 
4,143

Hershey 
5.042 
5,314 
5.871

10 455
8.138

10,250
6.456 
7515
8 .386
6.671
4,409
5.821
5,563

Stelle 
3,189 
3,271 
4,722 
6,164 
4,104 
5,720 
4.461 
3,433 
6,008 
3,294

739 
2,925 
4,174

REPUBLIKONAI

Pms.
DewQy 
6 165 
2.203 
4.169 
4.555 
2.015 
3 953 
.3 1<»6 
6.482 
5.068 
8.180 
1,925 
2,4n6 
2,486

U. S.
Bronks 
4.007 
2.051 
3.365
3.430 
1.807 
3.205
2.374 
3,542
3 990
3.868
1.692
2 114
1,992

Senator
Church 
2,802 

.314 
1,056 
1,483 

350 
1.138 

514 
3.333 
1.951 
4,877 

264 
463 
638

(šiandien tikėjomės paduoti 
' skaitytojams pilnas antradienio 
('nominacijų skaitlines, bet pa
sirodo, kad<$ų dar nebus iki 
rytojaus dienos. Beveik visi 
balsai Chicagoj jau suskaityti, 
bet užkliuvo skaitymas įvai
riuose precinktuose provincijo
je. Žemiau paduotos skaitlinės 
yra iš 6,328 precinktų. Viso 
precinktų valstijoj yra 8,336).

DEMOKRATAI
Governor

Lvons 
2,486 
1.798 
2.3,37 
2,896 
1.444 
2.798 
1,810 
2.346 
3.0«1 
2,677 
1,466 
1.578 
1.577

4,520
651 

1.663 
2,144

729 
1.825 
1.596 
4,645 
2.925 
6,233

608 
1,080 
1,119

Į Prezidentus
Rooseveltas—1,137,258
Gameris—162,558

Į Gubernatorius
Hershey—681,085 
Stelle—383,789

Į Senatorius 
Slattery—634,635 
Adamovvski- -411,217

ANTRADIENIO NOMINACIJŲ LAIMĖTOJAI
Republikonų nomi
nacijose balsavo — 828,167 
Demokratų — apie 1,400,000

Čia^ padubdami visi antradienio nominacijų laimėtojai 
mažesnėms valdžios vietos. Svarbesnieji laimėtojai buvo pa
duoti vakar

Ist District 
2nd 
3r«i 
4th 
5th 
6*h 
7th 
8th 
9fh
lOth District

D5«trict 
District 
D’strict 
District 

District
District 
District 
District

dienos ‘‘Naujienose”, t
KANDIDATAI J KONGRESĄ 

(Cook Apskrityj)
DEMOKRATAI 

Arthur VV. MHchell 
Raymond S. Mekeough 
Fdward A. Kelly 
Harry P. Beam 
A. J. Sabath 
A. F. Maciejewski 
Leonard W. Schuetz 
Leo Kocialkovvski 
James McAndrevvs 
John Haderlein

3ALSAVIMŲ 
ĮVAIRENYBĖS

NAUJIENU-ACME Tolephoto
WASHINGTON, D. C. — 

YVilhelni Munthe de Mar- 
genstierne, Norvegijos am
basadorius Amerikai.

REPUBLIKONAI 
VVilFam E. King 
Oscar De Priest 
P. H. Moynikan 
Waldemar J. Roehler 
Martin Dykema 
Joseph Waerner 
James C. Moreland 
A. V. Champagne 
Charles S. Dewey 
George R. Paddock

CHICAGOS MUNICIPALIAI TEISĖJAI

Republikonas už Rooseveltą.

nas, kuris būtinai nori išrinkti 
Rooseveltą prezidentu. 62 ei o 
pricinkte tas republikonas bal
suodamas išbraukė iš balioto 
Thomas E. Devvey vardų ir į- 
rašė Rooscvelto.

M. Padden

E. Gorinan

Ilarold P. O’Connell 
J. M. Brande 
Frank 
Joseph J. Drucker 
Gibson
Joseph B. Hermes 
Stephen Adamowski 
John J. Griffin 
Francis Borrelli 
George B. Weiss 
Matlhew D. Hartigan 
LeRoy Hackctt

WARDŲ

Pakėlė Algas Harvey 
Ugniagesiams.

2.
3.
4.

DEMOCRATIC
I

♦Baran
♦Touhy

Wardai
I. ♦Kenna 

♦Dawson 
♦Sneed 
♦Geary

5. *Eichner
6. *Whalen
7. *Ry»n
8. *Sullivan
9. *Grover
10. *Rowan
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
.36.
37.
38
39.
40.

B. Casey
F. McKinley 
Heller
E. Helander

Edgar A. Jonas 
Theodore F. Ehler 
Edward 
Charles 
Samuel 
Willam
Harrv N. Pritzkcr 
Edward Chayes 
John H. Lyle 
Helmer C. Patterson 
AVilliam II. Haynes 
Aivai Bates

COMMITTEEMANAI
REPUBLICAN

Wardai
1. Seritella
2. *King

Nash 3. *De Priest
4. *Krutckoff
5. *East
6. ♦Smith

♦O’Brien
•Upton
♦Kaindl
♦Rostenkowski 7. *Gerds
♦Smith
♦Kelley
♦Szumnarski
♦Robinson
•Kiley
♦Cullerton
♦Brody
♦Jensen

41. *Bowler
42.
43.
44.
45.
46.

*Porcaro 
♦Orrico 
*Moore 
*Roberts

♦Connors 
♦Bauler 
♦Moore 
♦Weber 
♦Gili

. SDonahue
48. *Lyman
49. *Keenan
50. *Rixman

8. ♦Metzger
9. *Fiddelke
10. ♦Timm
11. *Finucane
12. *Kucharski
13. *Lehr 

*Breen 
♦Ruddy 
♦Reid 
♦Lindblad 
♦Fisher

19, *Rohn 
♦Pacelli 
♦Barrett

14.
15.
16.
17.
18.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

♦Connelly
♦Zintak
♦Flynn
•McDermott
♦Frohlich

♦Moran
♦Murphy 
♦Lee 
♦Nash 
♦Vacco

21. *Sabath
22. ♦Sonnenschein47
23. *Toman
2.3. *Arvey
25. *Bowler

•Parodo dabartinius Ward Committeemanus

♦Lass 
♦Rothenberg 
*Parrillo

26. *Petrone
27. "‘Granata
28.
29.
30. 
.31.
32. *Gorny 

♦Demnsey 
♦Nusser 
♦Peska 
♦Brekke 
♦Horrigan 
*Kalteux 
♦Peacock 
♦McKeone 
♦Moreland 
♦Peace 
*WaIler 
*Donnellan 
♦Fleck 
♦Landesman 
♦Leonard 
*Whittney 
*Williston 
♦Jensen

3.3.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

KITI LAIMĖJĘ REPUBLIKONAI
(Demokratų kandidatai šitoms vieloms būva paskelbti vakar)

U. S. Senator—C. Wayland Brooks
Governor—Dwight H. Green
Lieut. Governor—Hugh W. Cross
Sec. of State—Justus L. Johnson
State Auditor—Arthur C. Lueder
State Treasurfcr—Warren Wright
Atty. GeneralJ—George F. Barrett
Cong.-at-Largc—Orville L. Anderson, Wm. G. Staratton
SanitarJ*. District Trustees—John H. Ehardt, Raymon S.

Blunt, Louis N. Blumenthal
Slate’s Atty.—Oscar F. Nelson t

/ Recorder of Deeds—A. W. Komarek
Circuit Court Clerk—VValter E., Johnson
Superior Court Clerk—G. E. Beerly'

’Probate Court Clerk—William John Granata
Coroner—E. F. Bennett

Minėjo Steinmetz’o
Sukaktuves

Steinmetz High Scbool ir ke
lios kitos mokslo įstaigos Chi- 
cagoj vakar minėjo garsaus 
mokslininko ir išradėjo elek
tros srityj, Charles Steinmetzo, 
gimimo sukaktuves.

Amerika ir pasaulis yra dS-

Ilarvey, III., referendumu an
tradienio nominacijose pakėlė 
algas ugniagesiams nuo $135 
iki $150 mėnesiui.

Pakėlimų taipgi gavo ir poli
cijos departamento tarnautojai.

Pakėlė Algas šoferiams.
Nudžiugusi savo kandidatų 

laimėjimu antradienį Chicagos 
miesto valdyba pasirodė duosni 
ir pakėlė algas 33-ims miesto 
šoferiams. Jie gaus po $9.00 
dienai.

MĖMPHIS, TENN —Lida 
Pjcton Willey, medvilnės 
kaYnivalo karalaitė.

SLA Seimo Rengimo 
Komiteto Bendras 
Posėdis
šį Sekmadienį, Balandžio 14 d.

SLA. ,6-to Apskričio Valdy
ba kviečia visus tuos, kuriuos 
kuopos išrinko po du į Šeimini 
komftetą, būtinai atvykti į šį 
susirinkimų, nes dar yra reika- 
’inga keletą komisijų išrinkti, 
kad pi’nai visas Seimo rengi
mo darbas eitų pirmyn.

Prie to, reikia priminti, kad 
jau penkios komisijos veikia 
ir jos priduos raportus iš sa
vo veiklos.

Posėdis prasidės lygiai 1:30 
vai. po pietų, The Fellowship 
House, 831 W. 33rd PI.

K. J. Semaška, 
Apskričio Sckr.

2438 W. 45th St.

Rado Skenduoli
c-

Bridgeporte
BRIDGEPORT — Iš Chica

gos upės prie 33-čios vakar 
buvo ištrauktas kūnas 40 me
tų chicagiečio, Louis Lyska- 
wa. Jisai gvveno adresu 1622 
Wesl 34th Street. Dingo iš na
mų apie kovo 8 d.

Fox ežere, bežvejodamas pri
gėrė 52 metų Adolph Koepke, 
taipgi chicagietis, nuo 1837 N. 
Mozart Avenuc.

1 ■ ■ ■■' ■■ '« ■

Lietuvaitė Laimėjo 
Šukuosenos 
Konkurse

American Sociely of Beauty 
Culturists užvakar vakare 
Sherman viešbuty j surengė 
originalių plaukų šukuosenų 
parodą.

Tarp laimėtojų buvo ir vie
na lietuvaitė, p-le Bernice Sla
vinskis, .nuo 1444 Wcst 74lh 
Street. Ji laimėjo savo origina
le šukuosena brunetėms.

Olis Gavo Apie 
44,000 Balsų

Mirė Balsavimo Stotyj.
20-lo vvardo 11-to precinkto 

balsavimo stotyj susijaudinęs 
demokratas gavo širdies atakų 
ir mirė. Tai buvo 62 melų 
žiaus 
1906 
buvo

Martin Panowski, 
Washburne avenuc. 
precinkto kapitonas.

am
inio

Nauji Taksi-Kebai 
Chicagai

Bet Už Dyką Neveš—

Abi Chicagos taksi bendro
vės, Yellow ir Checker, netru
kus ruošiasi paleisti apyvarton 
apie 2,000 naujų taksi-kebų.

Juose bus ir veidrodžiai pa
nelėms, ir speciališki viršus, 
kuriuos bus galima nuimti šil
tam ore, ir įvairiausi kiti įren
gimai keleivių patogumui.

Balsavimai 
Ciceroj

Maciejewski Laimėjo

Ci-

kingi Steinmctz’ui už daugybę 
elektros pabūklų, kurie dabar 
kasdien vartojami namuose ir 
pramonėj?

Antradienio nominacijose 
cero dalyvavo 18,729 balsuoto
jai. Iš jų 14,365 balsavo demo
kratiškai, o 4,364 republiko- 
niškai.

Kandidatas, kuris geriausiai 
pasirodė Ciceroj 
F. Maciejewski, 
kandidatuojantis 
minui kongrese 
teikto.

Ciceroj jisai
o jo artimiausias opo- 
Kelly, surinko tik 734. 
šeštam distrikte Macie- 
surinko apie 80,000 bal-

buvo Anton 
demokrates 

naujam ter- 
nuo 6-to dis-

gavo 10,783
O Francuzų karo vadovybė da
vė $1,250,000 užsakymų White 
Motor trokų bendrovei. Iki bir
želio 1 d., firma turės pristaty
ti Francijai 145 didžiulius 6-iy 
raty transportinius trokus.

balsus, 
nentas 
Visam 
jewski
sų, o oponentas Kelly apie 8,- 
000.

Nauji Hitlerio 
Žygiai Didelis 
Smūgis Chicagai

Skaudžiai Paliečia Pramonę.
Iš pirmo žvilgsnio neatrodo, 

kad nauji Hitlerio žygiai Euro
poj turėtų kokią nors ypatingą 
svarbą Chicagai. Bet tikrenybė
je, jie paliečia :‘Chicago gana 
skaudžiai, ypač pramonę. .

Hitleriui užėmus Daniją i/ 
užpuolus Norvegiją, Chicagos 
ir tų šalių dažnai kursuodavo 
prekiniai laivai, daipgi Chicagos 
pramonininkai išsiųsdavo tiesio
giniai laivais į tas šalis tuksian
čius tonų prekių. Dabar tos rin
kos nebėra.

ęhieago kasmet parduodavo 
Danijai ir Norvegijai prekių už 
kelis milionus dolerių.

- , ---- A j. į 1 -

Puolė Po 
Automobiliu

— Nelaimės Chicagoj, 
Apylinkėj —

• 17 metų Mrs. Velma Shad- 
well, Gary, Indianoj, bandė nu
sižudyti puldama po greitai va
žiuojančiu automobiliu, prie 
Ridge Road ir Calhoun street. 
Ji buvo labai skaudžiai sužei
sta. Įvykio priežastis buvo šei
myniniai nesutikimai.

© Prie Leland ir Lawndale 
avenue automobilis skaudžiai 
sužeidė 4 metų mergaitę Donna 
Kaufman, nuo 4154 N. Spaul 
ding avenue.

Ketvirt., balandžio 11, 1940
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SLA Pildomosios Tarybos
Rinkimų Rezultatai

Naujos kuopos: 41, 101, 242, 262 ir 342 
(Buvo paskelbta 226, 263, 265, 212, 139, 238, 36, 353, 289, 
30, 63, 104, 109, 129, 11, 60, 64, 188, 260, 16 , 40 , 68 , 77,

100, 136, 200, 284 ir 352

Į PREZIDENTUS
F. J. BAGOČIUS ...............................    806
W. F. Laukaitis ............................................................... 426
J. Miliauskas .................................................................. 129

Į VICE-PREZIDENTUS
J. K. MAžUKNA .................................................... 868
V. G. Kerševičius ...........................a............................. 461

Į SEKRETORIUS
D. PILKA ................    570
M. J. Vinikas ................................................................... 608
K. Michelsonas .............................................................. 163

Į IŽDININKUS *
K. P. GUGIS ............f.......................   764
J. J. Bachunas ............................................................... 410
J. Žebris ........................................................................... 160

I IŽDO GLOBĖJUS
E. MIKUžIUTe ..............  758
P. DARGIS .............................................................. 666
S. Mockus ..............................................................   561
J. Brazauskas ................................................................... 376
J. Januškevičius Jr ..........   136
J. K. Urbonas ................................................................... 75

I DAKTARUS-KVOTeJUS
DR. J. STANESLOW .............................................  693
Dr. S. Biežis .....................................................,............. 434
Dr. A. L. Graičunas ...........   216

Visi Pažangieji 
Laimėjo S.LA. 
262 Kuopoje

Waukegan, III.

VAKAR CHICAGOJE

v Antradienio nominacijos An
tanas A. Olis, kandidatas į mie
sto teisėjus republikonų sąraše 
gavo apie 44 000 balsų, pasi
remiant nepilnomis skaitlinė
mis.

Aukščiausiai stovintis kandi
datas sąraše gavo apie 145,000 
balsų (Casey), o žemiausias 
kandidatas, Loehwing, gavo 
apie 10,000.

Paukščiai Grižta 
Chicagon

Su šiltu oru Chicagoj ne 
vien pradėjo sprogti medžiai, 
bet jų' šakose atgijo ir čiul
bėjimas. Iš pietinių valstijų ir 
Pietų Amerikos Chicagon jau 
grįžta įvairus paukščiai.

Lincoln Parko prižiūrėtojai 
vakar priskaitė apie 100 skir
tingų paukščių.

Redaktorius
Radio Programe

Šįryt 10 valandą, vienam ra
dio stoties, WCFL programe 
dalyvaus Harry Reutlinger, 
dienraščio “‘Heraldi-American” 
Chicigos žinių redaktorius. Jis 
yra lietuvio laikraštininko, Sta
sio Piežos, perdėtinis.

Mr. Reutlinger kalbės ir pa
pasakos anekdotų apie laikraš
tininkų gyvenimą.

T0WN OF LAKE. — leloj 
prie 49-tos ir Bishop Street du 
užpuolikai pašovė 48 metų Vin
centą Sn;egowski, aludininka 
nuo 4859 S. Bishop. Suvarė 
dvi kulkas į jo krutinę.

Jis ėjo į “Building and Loan” 
bendrovę pasidėti pinigų. Gu’i 
šv. Kryžiaus ligoninėje.

Į Prezidentus
F. J. BagoČius .................. 24
Laukaitis ..........   1
Miliauskas ...................... 1

Į Vice Prezidentus
J. K. Mažukna .............. 25
Kerševičius ...................... 1

Į Sekretorius
Vinikas ............................ 8
D. Pilka ......................... 18
Michelsonas ...................... 0

Į Iždininkus
v ’ K. P. Gugis ...................... 26

Bachunas ......................... 0
žebris .............................. 0

Į Iždo Globėjus
S. Mockus ...................... 2
E. Mikužiutė .................. 25
P. Dargis .......................... 22
J. Brazauskas .................. 0
Januškevičius .................. 1
Urbonas ......................  0

Į Daktarus Kvotėjus
Dr. J. S. Staneslo\v ....... 24
Dr. S. Biežis .................. 1
Dr. A. L. Graičunas ....... 1
Delegatais 262 kuopa išrinko 

drg. L Glazer ir J. Mačiulį.
J. M.

Rinks Delegatus 
Gegužės Pirmos 
Minėjimui

Svarbus L.D.D. 4 Kp. 
Susirinkimas

Šį penktadienį, Balandžio 12 
d., įvyksta reguliaris L.D.D. 
4 kp. susirinkimas. Vieta — 
2244 W. &3rd PL, pradžia •— 
8:00 vai. vakare.

Visi kuopos nariai esate pra
šomi susirinkti laiku. Bus iš 
duotas raportas iš musų kuo
pų bendro parengimo, taipgi 
reikės išrinkti atstovus į Pir
mos Gegužės Apvaikščiojimą.

Turėsime pasitart ir apie ki
tus klausimus. Bukit visi ir lai
ku.

A. Dainis, 4 Kp. Sekr.

• Valgykloj, adr. 459 N. Halst- 
ed Street du nežinomi vyrai už
puolė ir nušovė kavą begeriantį 
žmogų. Tai buvo Joseph C\>sen- 
tino, nuo 3046 N. Semihary 
avenue. Kamantinėjimui polici
ja netrukus po įvykio suėmė 
vieną Lpuis DeRosa, 724 West 
Grand avenue.
• Į St. Water St., prekinę sto
ti vakar iš New Oricans atva
žiavo Illinois Central prekinis 
traukinys su bananu kroviniu. 
Vienam vagone, tarp bananų 
buvo atrasti du sąmonę prara
dę jaunuoliai, 22 melų Stanley 
Gili ir Kenneth Ponder, 20 me
tų amžiaus. Jie įsigavo į trau
kinį prie Champaign, III., ir vos 
nenutroško nuo dujų, vartoja
mų vagonus šaldyti.
• Standard Oil of Indiana va
kar paskelbė, kad pernai pada
rė $335,000,000 apyvartos, apie 
8 milionus dol. daugiau negu 
užpernai.
• Manteno proto ligų ligoninė
je vėl pasireiškė šiltinė. Mirė 
27 metų chicagietis, Horton Ke- 
trella, nuo 6416 Eberhart ave
nue. Serga ir kitas ligonis, bet 
epidemijos nėra.

© Taikos teisėjas Kloman, 
Niles Center priemiestyj, pri
teisė Miss Della Stanwood su- t
mokėti $6.67 pabaudą, už tai, 
kad ji alinėj nukando dalį pir
što Mrs. Velmai Jonės, nuo 
1008 Oakwood avenue, Wil- 
mette. Ginčas /tarp moterų įvy
ko vienoj Niles Center alinėj. 
Miss Stanwood gyvena adresu 
563 Green Bay Road, taipgi 
Wilmette.

Pasikorė
Brightonparkietis

Buvo Be Darbo

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

BRIGHTON PARK — Adre
su ‘1846 South California Avė. 
skiepe pasikorė brightonpar
kietis, Alfredas Malio. Kūną at
rado jo žmona, Josephine.

Ji pasakojo vietos policijai, 
kad velionis sirguliavo ir jau 
šeštas mėnuo buvo be darbo. 
Velionis buvo 58 metų am
žiaus.




