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VOKIEČIAI IŠLAIPINO DAR 20,008 KAREI
VIU OSLO MIESTE

18 Vokietijos laivų paskandinta — sako 
Churchill

LONDONAS, Anglija, kai. 
11. — Reuters, Britanijos ži
nių agentūra, ketvirtadienio va
kare pranešė, kad naujas Bri
tanijos ir Vokietijos karo lai
vų mušis eina Norvegijos pa
kraščiuose, Trondheim uosto 
apylinkėje. Britanijos lėktuvai 
užpuolė Vokietijos laivus ir lėk
tuvus Trondheim fijorde.

OSLO, Norvegija, bal. 11. 
— Kai kurie Vokietijos kariuo
menės transportai pabėgo nuo 
mūšio Skagerrake ir pasiekė 
ketvirtadienį Oslo, kurį vokie
čiai yra okupavę, šitie tran
sportai, sako Vokietijos pra
nešimas, atgabenę 20,000 ka
reivių į buvusią Norvegijos so
stinę.

LONDONAS, Anglija, bal. 
11. — Britanijos laivyno mi- 
nisteris Churchill ketvirtadienį 
padare pranešimą parlamentui 
apie karo veiksmus Norvegijoj 
ir Norvegijos pakraščiuose.

Jisai akcentavo, kad Hitle-

ris padaręs klaidą, užpuldamas 
Norvegija. Churchill pareiškė: 
Hitleris padėjo sąjungininkams 
dvigubai suintensyvinti bloką- 
dij.

Kalbėdamas apie laivų mūšį 
Skagerrake, Churchill painfor
mavo: Keturi Britanijos skrai- 
doliai (destroyers) tapo pa
skandinti. Du iš jų paskandin
ti Narvike. Tai Britanijos nuo
stoliai. O britai padarė vokie
čiams tokių nuostolių: Brita
nijos skraidolis Zuhi paskan
dino vokiečių submariną prie 
Orkney salų. Britanijos sub- 
marinai uždavė skaudžių smū
gių nacių transporto laivams. 
Aštuoniolika Vokietijos laiVų 
paskandinta arba suimta Ska
gerrake ir Katlegate. Sunaikin
tas tūlas skaičius Vokietijos 
skraidolių ir submarinų. Brita
nija okupuojanti Danijos salas 
Faroe.

Tarp ko kita Churchill įspė
jo, kad tenka laukti smarkių 
mušiu sausumoje Norvegijo
je.
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NORVEGAI MUŠA VOKIEČIUS
ATSIĖMĖ BERGENĄ

AMSTERDAM, Holandija,

ANGLAI LAIMĖJO DIDELĮ JURŲ MŪŠĮ
VOKIETIJOS NUOSTOLIAI SUNKUS

AMSTERDAM. Holandija, ba
landžio 11. — Didžiausias jurų 
mušis šiame Europos kare pasi
baigė — sako pranešimai gau
nami Holandijojc. Mušis ėjo 
Skagerrake.

Vieni Vokietijos laivai pa
skandinti. Kiti išsklaidyti, dar 
kiti surado prieglaudą Švedijoj 
ir tapo internuoti.

Mušis Skagerrake pasibaigė 
ketvirtadienio rytą, auštant. Pir
mieji pranešimai kalba, kad vo
kiečiai pražudė keturis kreise
rius ir daug kariuomenės trans
portų. Daug nacių žuvo. Švedi
jos pakraščių gyventojai malė 
šimtus vokiečių vandeny, kurie 
stengėsi išplaukti į krantą. Dau
gybė vokiečių lavonų išplauta į 
krantą.

Kai kurie sužaloti Vokietijos 
transportų lavai atplaukė į šve- 

Bdijos vandenis, ieškodami prie
glaudos. švedai juos internavo.

Keturi Vokietijos kreiseriai 
paskandinti Skagerrake. O pir
miau, trečiadienį, jau buvo pra
nešta, kad paskandinti du krei
seriai. Reiškia, šeši Vokietijoj 
kreiseriai žuvo. Bet tai ne visa 
pasaka.

Norvegijos karo laivas pa
skandino ■ Vokietijos kreiserį 
Ęmden antradienį, čia nemini
ma transportinių laivų. Kiek iš 
viso jau žuvo jų, kol kas nenu
statyta. Bet gandai nesiliauja, 
kad vokiečiai pražudė savo pa- 
sažierinį laivą Bremen. ‘Be to, 
pakartojamas pirmesnis prane
šimas, kad Norvegijos pakraš
čių batarejos paskandino di
džiulį Vokietijos šarvuotį, 23,- 
000 tonų Gneisenau.

Ir greta visų pranešimų ir 
gandų apie Vokietijos laivų nuo
stolius Skagerrako mūšy ne
gauta nė vieno pranešimo, kad 
britų laivai butų turėję nuosto
lių.

Tai įdomu, reikšminga, žino
ma, kad naciai pasiuntė daug 
lėktuvų atakoms prieš Britani
jos karo laivus.

Vokietijos laivynas silpnas, 
palyginus su Britanijos laivynu, 
kalbėjo naciai. Bet Vokietijos 
lėktuvai sudaužys Britanijos ju- 
rųogalybę. Ir nacių lėktuvai vei
kė Skagerrake. Tuo gi tarpa 
nepranešama, kad bent vienas 
britų karo laivas butų nusėdęs 

dugną nuo lėktuvų bombų.
Karo stebėtojai kalba: atro

do, lėktuvų atakos neįveikia 
stipriųjų karo laivų.

Tvirtina, Narvik 
britų rankose

AMSTERDAM, Holandija, 
bal. 11. — Nors Britanijos lai
vyno ministeris Churchill par
lamente pareiškė, kad Narvik 
ir Bergen pasilieka vokiečių ran
kose, žinios iš Norvegijos šal
tinių, pasiekiančios Holandija, 
kalba ką kitą — būtent sako, 
kad norvegai atsiėmė Bergeną, 
o britai atėmė iš vokiečių Nar
vilą.

Holandijos gyvento
jai kraustomi iš 

pasienio
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

11. — Holandijos valdžia krau
sto civilius gyventojus iš pi

jai. 11. — Trečiadienio prane
šimai sakė, kad britai atėmė 
iš vokiečių Norvegijos uostus 
Bergeną, xTrondheįmą ir Nai> 
viką. BritaftifOŠ* 'laivyno mini- 
sterio Churchillo pranešimu 
parlamentui ketvirtadienį, šitie 
uostai tebebuvo vokiečių ran
kose.

Bet Vėlesnis radijo praneši
mas paskelbė, kad patys nor
vegai atsiėmė Bergeną ketvir
tadienį.

Kitas dalykas. Kai antradie-

dienį Hamar buvo vėl norve
gų rankose. Norvegai nustumč 
vokiečius atgal.

Narviką vokiečiai tebelaiko 
savo „rankose sako ketvirta
dienio pranešimai.' Bet iš jurų 
pusės juos užblokavo sąjungi
ninkų karo laivai, o iš sausu
mos Norvegijos kariuomenė. 
Narvike vokiečiai yra apsup
ti.

-- ---- - ------ ■------- —-------------------‘-----------------------------

TELEGRAMOS 
S E LIETUVOS

KAUNAS, balandžio 8 d.-— 
Lietuvoje visu rimtumu ir pri- 

derjimu ramdmu atydžiai seka- 
|r4 Skandinavijos įvykiai. Kom
plikacijoms Baltijos valstybėse 
nematoma priežasčių.

— Prekybos derybos Berly
ne eina sklandžiai. Gerai vy
stosi prekyba su Sovietais, ži
balo ir gazolino Lietuvoje tu
rima pakankamai.

VILNIUS, balandžio 8 d.— 
Vilniuje gyvenimas vis darosi 
tvarkingesnis ir vis didesnius 
sluoksnius apima noras taikin
gai sugyventi. ‘ Kurjer Wilen- 
ski” pasisakė už lojalumą val
stybei, o arkivyskupas Jalbrzy- 
kovskis uždraudė bažnyčiose 
giedoti lenkiškas patriotines 
giesmes.

NEVV YORK. — “New York 
Times” 7 d. patalpino 4 nau
jas Lietuves pašto markutes: 
Laisvės Varpas (Liberty Bell). 
Gediminas Vilniaus Įkūrėjas 
(Founder of Vilnius), Trakai 
— Vytauto Tėvliškė (Vytautas 
Birthplace) ir Vilnius — Lie
tuvos sostinė (Lithuania’s Ca
pital), plačiai paaiškindamas jų 
reikšmę, informacijomis gau
tomis . Lietuvps Gen. Konsulate 
Nevv Yorke.
1940 m. balandžio 10 d.

DANIJA JAU PAJUTO SUNKUMUS
COPENHAGEN, Danija, bal. 

11. — Ketvirtadienį išleistas 
įsakymas, draudžiąs Danijos 
miestų gyventojams pirktis 
reikmenų daugiau, kaip ketu
rioms dienoms. Iki šiol danai 
tokio patvarkymo nežinojo.

Dienraštis “Socialdemokra-

ten” įspėjo skaitytojus: dau
giau suvaržymų tenka laukti.

Automobilistams uždrausta 
važinėti keliais po 7 valandos 
vakaro. Alkogoliniai gėrimai 
uždrausti. Aliejum kūrenami 
traukiniai sulaikyti. Aliejus 
reikalingas vokiečiams.

RUSIJOS KARIUOMENĖ KONCEN
TRUOJAMA RUMUNIJOS PASIENY

BUCKAREST, Rumunija, ba
landžio 11. — čia gauti prane
šimai, kad daug Rusijos ka
riuomenės iš šiaurės gabenama 
į Odesos sritį. Odesa, Rusijos 
uostas Juodojoj juroje, yra 25 
mylių atstumoie nuo Besara
bijos, kuri priklauso Rumuni
jai.

Į Odesą gabenama Rusijos 
veteranų kariuomenė, dalyva

vusi mūšiuose Suomijoj. Bet ši
tie pranešimai kol kas nepa
tikrinti.

Rumunijos vyriausybe išlei
do įsakymą visoms įmonėms 
gaminančioms krašto apsaugai 
reikmenas. Įsakymas liepia 
krauti atsargai medžiagas, ku
rias jos apdirba. Sulaikytas 
siuntimas saulėgrąžos aliejaus 
Vokietijai.

ni vokiečiai užėmė 
Norvegijos valdžia 
į Kamarų, 60 mylių

Oslo, tai

Pranešama taipgi, kad vokie
čiai sumušti prie Elveruno, ne
toli nuo Hamaro.

Vokiečiai užpuolė norvegus 
nepris’ruošusius. Bet šie, susi-

persikčlč j tvarkę, jau ima pliekti kailį 
į šiaurę įsiveržėliams. Be to, norvegai 

nuo Oslo. Vėliau vokiečiai pa- pasiuntė į dugną ne vieną vo- 
ėmė Kamarą. Bet jau ketvirta- kiečių laivą.

NUGINČIJA PRANEŠIMUS APIE JURŲ 
MŪŠĮ

SAKO, NACIAI KONSOLIDUOJA LAIMĖJIMUS 
NORVEGIJOJE

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
J !

11. — Vokietijos valdžios at
stovas ketvirtadienį pareiškė: 
Naciai vis labiau veržia gele
žinį retežį Norvegijoje. Jokių 
svarbesnių musių Skagerrake 
neįvyko. Vokietija vis daugiau 
kariuomenės gabena j Norve
giją ir nesutinka sąjungininkų

pasipriešinimo. Vokietijos pozi
cijos Norvegijoje yra taip stip
rios, kad britai ir franeuzai 
neturi jokio galimumo vokie
čius išstumti. Visi vokiečių pa
imti uostai tebera jų rankose. 
Vokietija pilnai kontroliuoja 
padėtį Norvegijoje —- pareiš
kė tas nacių atstovas.

ŠVEDIJA BIJO UŽPUOŲIMO
VOKIEČIAI SKELBIA DIDELIUS SĄJUNGININKŲ 

1 NUOSTOLIUS

STOCKHOLM, Švedija, bal.

sienio miestų Nimvveg, Arhem 
ir kitų. Londone ir Paryžiuje 
painformuotuose sluogsniuose 
kalbama, kad ga’ima laukti dar 
labiau karo frontą išsiplėčiant. 
Visi turi minti, kad karo su
kuria gali patekti Holandija ir 
Belgija.

11. — Švedijos vyriausybe įsa
ke užgesinti šviesas Goetobor- 
ge ir kituose miestuose šalies 
pietų daly.

Šitą įsakymą neutralus ste
bėtojai aiškina taip: Nors są-l 
jungininkai nesulaikė visų Vo
kietijos transportų į Norvegi
ją, bet mūšiai Skagerrake ir 
kitose jurų srityse pasirodė di
džiai pragaištingi naciams. Ga
benti kariuomenę juromis į 
Norvegiją vokiečiams gali at
rodyti perdaug brangu. Todėl 
jie gali įsiveržti j Švediją įr 
sausuma siųsti sustiprinimus 
Norvegijon. Švedija mato už

puolimo pavojų ir įsakė užge
sinti naktimis bet kokias švie
sas.

Pagautas Nevv Yorke ketvir
tadienį Vokietijos radijas sa
ko, kad sąjungininkų nuosto 
liai esą kur kas djdesni jurų 
mūšiuose, negu iki šiol buvo 
pranešta. Francuzijos šarvuo
tis 1.0,000 tonų paskandintas. 
Kitas Francuzijos šarvuotis 
Dunkerųue sunkiai < sužalotas. 
Vokiečių lėktuvų bombos pa
dariusios daugiau žalos sąjun
gininkų, * ypatingai britui lai
vams, hegu iš karto buvo pra
nešta.

KARO ŽINIŲ 
( SĄTRAUKA

LONDONAS, Anglija, bal. 
11. — Britanijos ir Francuzi- 
ios oficialiais nranešimais ju<ų 
mūšy Norvegijos pakraščiuose 
Vokietija pražudė 18-ką laivu, 
ių tarpe keturis kreiserius ir 
dešimtį kariuomenės transpor
tų. Sąjungininkų gi žuvo ke
turi karo laivai.

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
11. —- Vokietijos pranešimu na
ciai ■ išlaipino Norvegijoje dar 
20,000 kareivių.

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
11. — Norvegai atsiėmė Ber
geną iš vokiečių ir žygiuoja 
Trondheimo link. Berlyno pra
nešimu Vokietijos kariuomenė 
Bergene sustiprinta. Švedijos 
Ir Vokietijos pranešimai prieš
tarauja.
P PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
'1. —r Francuzijos generalinis 
štabas mano, kad Vokietijos 
prisiruošimas ofensyvui vakarų 
fronte pabaigtas. Prancūzai 
kalba: nacių atakos greičiau
sia galima laukti prieš Luxem- 
bourgą ir prieš Belgiją.

Chicagos komunistai 
neduoda partijos 

narių sąrašų
( 1 ------ ■ ■ ■■

WASHINGTON, D. C., bal. 
11. — Atstovų rūmų ne-ame- 
rikoniškai veiklai tyrinėti ko
mitetas ketvirtadienį klausinė; 
jo du Chicagos ir vieną De
troito komunistus. Komunistai 
atsisakė painformuoti, kas yra 
jų partijos viršininkai Chica- 
goje ir Detroite. Atsisakė taip
gi įvardinti bet kuriuos par
tijos narius.

Rusija kaltina są
jungininkus

MASKVA, sovietų Rusija, 
bal. 11. — Rusijos vyriausy
bės dienraštis “Izviestija” ket
virtadienį aiškina savo skaity
tojams, kad sąjungininkų, bri
tų ir franeuzų, žygiai privertė 
Vokietiją užpulti Skandinavijos 
šalis. Pasak “Izviestija”, kaltė 
deb įvykių Skandinavijoje puor 
la ant sąjungininkų.

Turkijos spauda pa
liovė atakas prieš

Vokietiją
ISTANBUL, Turkija, bal. 11. 

— Vyriausybė ketvirtadieni 
įsakė Turkijos spaudai paliau
ti atakas prie^ Vokietiją. Vy
riausybes atstovas paaiškino: 
Turkija pasilieka sąjungininku 
draugė, jos nusistatymas ne
pasikeitęs, bet Turkija stos j 
karą tik tuo atveju, kai jos 
pačios saugumui grūmos pavo
jus.

Vokiečiai konfiska
vo 5 britų laivus 

Bergene
BERLYNAS, Vokietija, bal 

11. — Oficiali Vokietijos žinių 
agentūra DNB praneša, kad 
Bergene, Norvegijos uoste, vo
kiečiai konfiskavo 5 Britanijos 
laivus prikrautas karo reikme
nų.

Vokiečiai paėmę 50 
Jungt. Valstijų 

lėktuvų
. BERLYNAS, Vokietija, bal. 

11. — Painformuotuose rate
liuose Berlyne kalbama, kad 
vokiečiai, užėmę Norvegijos 
sostinę Oslo, užtiko mieste 50 
Amerikoj padirbtų Curtis lėk
tuvų. šis pranešimas kol kas 
nepatikrintas.

Sulaikė 11 Daniios ir 
Norvegijos laivų

HONGKONG, Kinija, bal. 11. 
— Britanijos vyriausybe sulai
kė šiame uoste 11 Norvegijos 
ir Danijos prekybinių laivų.

Švedai evakuoja 
Goetoborgą

GOETOBORG, Švedija, bal. 
11. — Prasidėjo dalina šito 
Švedijos miesto gyventojų eva
kuacija (išgabenimas). Pir
miausia išsiunčiami vaikai, mo
ters ir seniai.

Rusija ir Vokietija 
spaudžia Riifnuniją

NEVV YORK, N. Y., bal. 11. 
— Pagautas Italijos radijo pra
nešimas trečiadienio vakare 
sako: Rusijos ir Vokietijos at
stovai reikalauja, kad Rumu
nija pasisakytų, koks yra jos 
nusistatymas ryšium su pasku
tiniais tarptautiniais įvykiais 
(ryšium su Vokietijos užpuo
limu Skandinavijos šalių).

Sąjungininkai paim
sią Grenlandiją

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
11. — Norvegijos legacijos at
stovas pareiškė, kad sąjungi
ninkai nutarę okupuoti strate
gines vietas Grenlandijoje, ku
rią iki šiol kontroliavo Dani
ja, dabar patekusi Vokietijos 
kontrolčn pati.

Jungt. Valstijos už
darė Danijos pinigus

VVASHINGTON, D. C., bal. 
11. — Valdžia išleido įsakymą, 
kuris draudžia išgabenti iš 
Tungt. Valstijų Danijos rezer
vus — pinigus, bondsus, etc. 
Daniios fondai ateity bus iš- 
’eidžiami tik pagal valdžios 
leidimą.

Šitas žingsnis padaryfasYįj^- 
slu apsaugoti Danijos randus’ 
nuo Hitlerio apetito. Nifziuri 
ma, kad okupavęs Daniją, Hit
leris gali užsimanyti ir Dani
jos turtų esančių Amerikoje.

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

šąlta; saulė teka 5:16 v. r., 
leidžiasi 6:26 v. v.

I
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ŠLIUPTARN1AI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laišvamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”}.

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

(Tęsinys)
Paskui jis/žiurėjo į vainikus 

— gėles, jaunas, šv.ežias, dar 
nei nepradėjusias vysti. Jis ži
nojo trumpą jų gyvenimą, mo
linos gamtos joiils skirią. “Bet 
kodėl Antanas negalėjo ilg att 
pagyventi? Jis ir dar bttvo jau
nas. Argi motina gamta taip 
neteisinga, žiaur. ?” klausė save 
Kokas. “Ne. čia gyvenimas, 
tvarka, visuomeninė nelygybė 
kalta”, atsakė jis pradėjo žiū
rinėti vainiką kortele vieške
lius. Perskaitė visas ir dėjosi į 
galvą jų mintis, žodžius.

FRANK J. PETRU
Kandidatuoja i 

MOKYKLŲ TARYBĄ
CICERO — šeštadienį, balandžio 

13 d. įvyks rinkimai į mokyklų ta
rybą. Rinks prezidentą ir tris na
rius. Į tarybą kandidtioja ir vienas 
iš žymesnių čekų veikėjų.

FRANK J. PETRU
Tai žinomas ir žymus nekilnoja

mo turto prekybininkas, buvęs Illi
nois Building and Loan Association 
Leaguą of Illinois dyleris itff daug 
metų ėjęs Cicęros Mokykltį Tarybos 
prezidento 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.

Tad. dėl CICERO MOKYKLŲ 
VAIKU REIKALU ir GERBŪVIO 
BALSUOK UŽ FRANK J. PETRU 
I PREZIDENTUS. (Skelb.)

Sėdęs prie stalelio, atsivertė 
vieną kitą knygą ir išsirašė gi1 
lesnį sakinį, gražesnį žodį.

Ilgai jis sėdėjo, ruošdamas 
sitvo prakalbą, pergalvodamas 
kiekvieną sakinį, žodį.

Pakilęs vaikščiojo po kamba
rį, dažnai sustodamas prie kar
sto, rodos, lyg ir paklausti no
rėdamas, ką jo (iiangas Ama
nas labiausiai geistų išgirsti ka
pinėse prie duobės, atvertą 
žemės (lutų, pro kurias jis į- 
zengs į tyliuosius motinos že 
niės Tumus...

Atsistojo prie lango žiurėjo į 
kalinis, tarpkalnes ir daubas, 
kur jis su Antanu tą pirmą sek
madienį vaikščiojo, kada Anta
nas atidarė jam akis ir parodė 
religinių prietarų metmenis bei 
ataudus — vistts siūlus, iš ku
rių tėra išaustos tikybos.

Norėjo jis ten eiti, prie to pa
lies upelio, ant tos plačiakruli- 
nės uolos atsisėsti ir prisiminti, 
iš naujo pergalvoti viską> ką 
Antanas jam pasakojo. Bet jau 
baigėsi devinta valanda. Tuoj 
pradės ateidinėti žmonės. Rei
kės saugoti Antanienę ir jos 
taikus. Gausus ir pikti liežuviai 
juk nesnaus?

Vėl sėdosi prie stalelio ir ruo
šė prakalbą. Nevyko. Juo la- 
niati, kad daugiau baiminosi, ar 
pataikysiąs, negu ruošė. Mat — 
pirmutinė jo gyvenime. Ir tokia 
reikšminga, tokia artima, bran
gi jo sielai. Tai turi būti gera, 
kilni, puošni, ot, tokia, kokia 
lik mokyti žmonės tegali pasa
kyti, — galvojo Rokas. O jis 
juk tik juodas angliakasys...

Kišo pirštus į plaukus, kan
džiojo lupas. Paskui, lyg per 
sapną, patraukė stalčiuką. 
Krūptelėjo žmogus, pamatęs ten 
krūvą rankraščių. Su baime 
pirštuose pradėjo juos vartyti, 
apsidairydamas, kad kas nepa
matytų ir neįtartų, jog jis sve
timuose palaikuose knisasi. Su
smigo jo akys į vieną,) tiksliau 
tariant, į jo antraštę: “Paskuti
nė Kelionė”. Pakėlė. Skaityt 
pradėjo. Mainėsi jo veidas, a- 
kyšo pasirodė ašaros, rankos 
drebėjo. Perskaitęs užsikniaubė 
ant rankraščio. Po valandėles 
pakelė galvą, nusišluostė ašaras 
ir kalbėjo sau: “Kokios gilios 
mintys, kokie gražus žodžiai. 

(Antanas geros galvos buvo, bet 
nemaniau, kad jis ga’ėtų taip

m

i ■ * , NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Joacliim votį Ribbonlrop, nacių už Jonių reikalų ministras, aiškina spaudos 

atstovams, kodėl vokiečių kariuomehė įsiveržė į Daniją ir Norvegiją.
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gražiai parašyti. Varkšas Aula- žemes prisiploję^ kaip nuvytę
nas! Šiandien jis išsiruoš pas-1 gtybai. Tai ir jti šešėlių stuo- jokiai šviesai nepasidavė.
kulinėn kelionėn... Lyg ir žino- menys buvo trUliipi, menki. Be 

taip ir savo rašinį pa- 
‘Paskutinė Kelionė’.

damas, 
vadino:

veidas,Uyg ir pralinksmėjo, ir 
jis lakė sau: “Paskaitysiu prie 
Antano, kapo, paskaitysiu iš vi
sos širdies, iš visos sielos, pa
skaitysiu, kaip pridera paskai 
tyli mielam savo draugui ir mo
kytojui. Paskaitysiu...”

Paskui jis vėl palinko 
čių ir skubiai kėlė iš jo 
rašlį po rankraščiui, kol

ra nk- 
nepa-

kasia Kapo” — keletas lakštų 
rašinį, laisvomis eilėmis para
šytą. Jis jį perskaitė, keletą kar-

liginės nekantos piktais, įžūliais

plūdimosi žodžiais.
Klausant, rodėsi, kad dabai 

kiekvienas lietuvis katalikas 
kiek tik begalėdamas knisasi 
tamsiuose savo galvos rūsiuose, 
ieškodamas žodžių ir ištisų sa- 
kinių, kuriuos jis išmoko paša 
kyli prieš šliuplarnius — išmo
ko iš savo klebono lupų — baž
nyčioje...

Kai kurie tik savo panosėje 
iešnabždėjo, išliedami katalikiš
ką meilę nabašninkui — išlik
dami dusliai, patylomis, nelygi
nant angis savo šnypštimu. Bei 
daugelis jų raižė giedrų, saulėtą 

.orą ypatingai paaštrintais liežu
viais, sustiprintomis gerklėmis, 
štai —

buvo juodas, kaip dumblas, ir

ko, mat, pažibpsoti, kaip šliup- 
tarnį kavos, — be bažnyčios,dtilkelų gatvių veidą ir nubars

tė tyrais savo žvilgsniais, tary- mišių> kunjgo _ 
tumei gėlių žiedais. Nubarstė,' pjnūsc.
žinoma, veidą ii* tos gatvės, ku- vJ • •.

Mrs. A. K. JARUSZ
„ _____ s PHYSICAL
■BOK therapyand MIDVVIFE

;<p '1 66'i0 VVestern av.
Telefonas:

HEMLOCK 9252
Valandos nuo 10:0(Br| v. r. iki 5 v. popie
^U0 6 9 vak.,

ĮffsSa Trcč. ir Penki, nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v* vak* ^c^ad- ir įiMSIlliHv Sekm. pagal sutart

Tel. YARDS 3144
VALANDOS. Nuo 11 iki 12, 2 ik 

4 u 7 iki y.
Hirmachemaib. 2 iki 4 ir 7 iki 

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
x HALSTFI) <|

Dl V.E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienj 
1631 So. Ashland Avė 

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

Tel. LAFAYETTE 3650

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas- 
Ofisas 4815 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Ž. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

AKIU SPECIALISTAI
tdnds... jo, palydėdami nabašninką. Tik, 

žinoma, ne iš meilės ir pagar
bos jam, bet iš paniekos ir ker-

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet it 7—S 
vakaro, trečiadieniais ir šekmadit- 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Tai buvo, teikia liesą sakyti, 
labai graži k* šviesi ditena. Stip
rus padangių spinduliai, rodos, 
viską pcršvielė ir nuskaidrino, duryse 
Tik, deja, heperšviele ir nenu- kyšojo pro langus. Vieni iš jų
skaidrino fanatikų proto, kuris apmėtė nabašninko karsią re

nelydėjo, tie jnovejo 
arba patvoriuose, arba

nas sau kalbėjo: “Koks žmo
gus! Kokia širdis! Juk jis čia 
man rašė. Tikrai. Jis dažnai rū
pindavosi, kalbėdavo apie mano . 
vaikučius, žmoną. Sakydavo: 
‘Ne tau čia, Rokai, dirbti, ne 
tau. Tiek vaikučitfJUlei kaRia ne
laimė... Gcriati ri^ddirbtltm čia, 
pasiieškotum viršutinėse, kol 
dar ne vėlu. Paklausyk manęs 

nesigailėsi’. Vargšas. Dau
giau rūpinosi manim, negu sa
vim. Ir žuvo. Pirma manęs. Da
bar paskailysime šilas jo min-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
7 DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue
♦ < J f ’

Telefonas LAFAYETTE 0727

t—x ■ -f __  • koplyčios visose

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 toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.

4712 South Ashland Av.
Phone YARDS 1373.

Kiti LietuviaiDakUrad

DR. A. JENKINS
(Lietuvis;

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutarti 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. V1RG1N1A 242J

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

po...
Ilgai su šilais rankraščiais 

rankose išstovėjo prie Antano 
karsto. Paskui nuėjo pas šeimi- 

Parodė, 
akys nu-šeimininkopaskaitė

švito. Ji
vertingo ir gražaus prie Anta
no kapo paskaityti. O pirmiau 
juk neturėjo — nesugalvojo.

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt
metinis, 10:00 vai. ryto iš VV. H. L P. stoties (1480 K.) 

ra POVILU MALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

TOTAI VALUI

valykliai: vienas 
tik $39.50, o pa- 
$61.90. Dabar — 

Royal valykliai 
% kad geriausi,

R«T«IH.ndClMn»»
R^uUrprkdie.M

Štai jums Royal dulkių 
didelis kitas—rankinis už 
daryti kad parduoti už 
rankinę gausite dovanai.

yra visiems žinomi, 1 
tad ir aiškinti nereikia.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

NARIAI
tai “Tegul bus lengva 
tas drauge, naujosios

—Tu, Rbkeli, skaitysi “Pas
kutinę Kelionę”, o aš — “Ptic 
/Yngliakasio Kapo”. Taip bus
geria usia.

—Taip bus geriausia, — pa

—Kiliems nieko nesakykime 
ir nerodykime. Tik prie kapo

aiškinsi, keno galvos darbą, ke
lio rašinius skaitysime.

—Taip, — palingavo galva
Rokas.

.J. 4. ‘
Tik trečią valandą teišlydėjo 

iš namų nabašninką.
Autmnobiliai tada dar lik vv- 

slykluose tebuvo --- kaip maži 
vaikai --- tai karstą vežė ark
liais, aukštoje, juodoje karieto
je.

(lėles tetraukė tik vienas ark
lys, lengvoje brikelėje, su nu
leistu stogu. Jų žiedai šiltai 
mirkčiojo saulės žvilgsniams, 
sakytumei, jaunystė gyvenimui, 
nieko nebodama.

O vasaros (licna buvo šilta 
šiltutėlė. Saulė, kad ir jau tri
jose, vis dar gana tiesiai tebe
žiūrėjo į žemę. Mažo gi anglia
kasių miestelio namui buvo že
mi, kai kulio, rodos, visai prie

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
m i įmini iiiiiii t imi imi m m m

iiiiiinuiiiiiiiiiniiitiiiiiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

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

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8021

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. VVestern Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califotnia Avenue Phone Lafayette 3572

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI =
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas it Laboratorija 
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL 

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS .

4729 So. Ashland Avė.
2-roš lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

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

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

2400 WEST MADISON STREET 
VaL 1 iki 3 po pietų, 0 iki 8 vak.

telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 9597

K. P.GUG1S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn S t 
Kamh 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted 81 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 9818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395
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S.L.A. 352 kuopa smarkiai 
auga; išrinkta 7 delega
tai į seimą. — Į SLA P.
Tarybą laimėjo visi pa
žangus kandidatai.

Balandžio 7 d. įvyko SLA 
352 kuopos susirinkimas, šitas 
susirinkimas buvo gana skait
lingas, nes buvo šauktas atviru
kais balsavimui Pildomosios 
Tarybos ir rinkimui delegatų 
į SLA seimą.

Detroito 352 kuopa smarkiai 
auga ir nėra visame SLA kitos 
kuopos, kuri galėtų konkuruo
ti su ja. štai pasekmės praeito 
mėnesio: įrašyta 42 nauji na
riai. Kas gali tvirtinti, kad ne
galima gauti naujų narių? Į ši
tą klausimą galima atsakyti 
taip: kas sėja, tas ir pinu na. 
Kas dirba širdingai, tas turi ge
ras pasekmes. Musų debulan'ai 
dirba gerai priešakyje su gene- 
raliu organizatorium Ch. Mar- 
t n.

B. Vasiukonis 2 aplikacijas
J. Kybart 2 aplik.
P. Molis 2 aplik.
B. Keblaiticnė 15 aplikacijų • 
P. Kučinskas 21 aplikaciją.
Vadinasi, gražus darbas, geri 

vaisiai. Sveikinam jumis, dar
buotojai, — dirbkite gražų 
SLA darbą. Kurie sako, kad 
SLA mirs, tie žmoneliai ir ne
dirba SLA darbą. Del jų darbo 
SLA naudai Susivienijimas hu
tų jau seniai numiręs.

Pertraukiama sesija ir eina
ma prie balsavimo Pildomosios 
Tarybos. Susirinkime dalyvau

Elektrikinių ‘ 

IH1AUNIŲ
Turi Būti Išparduota. Visų Gerų
jų Išdirbysčių: Norge, Crosley 
Shclvador, Kelvinator, VVesting- 

house, General Electric.

6 cubic didumo nupiginti po 
$89-50, $11450, $149.50

Lengvus Išmokėjimai. Nuolaida 
Už Seną Ledaunę

RAKANDŲ IR RA- 
DIO KRAUTUVE

3409-11 ir 3417-21
So. Halsted St.
Tel. YARDS 3088.

BUDNIKO PROGRAMA,’: Nau
jas laikas iš WCFL, 970 k. Radio 
Stoties nedėlios vakarais 9-tą 
valandą. WAAF 920 k. naujas 
programas 5:30 v. nedėlios vak.

ja apie 150 narių. Balsavimuo
se laimi visi pažangieji kandi
datai:

Ant prezidento:
F. J. Bagočius gauna ....... 80
W. F. Laukaitis .... .......... 25
J. Miliauskas .................. 20

Ant vies-prezidento
J. K. Mažukna .................. 81
V. A. Kerševičius .......... 39

Ant sekretoriaus:
Dr. D. Pilka .................. 57
Dr. M. J. Vinikas ........... 39
K. Michelsonas .............. 21

Ant iždininko:
Adv. K. P. (ingis ........... 79
J. J. Bačiunas .................. 27
.L žebris ................ ’........ 17

Ant. iždo g’obėjų:
E. Mikužiu te .................. 79
P. Dargis .......................... 07
S. Mockus .......................... 33
J. Brazauskas .................. 33

• J. Januškevičius ..............  10
J. K. Urbonas .................. 8

Ant daktaro kvotėjo:
Dr. J. S. Stanislovaitis .... 65 
Dr. S. Bicžis ...................... 32
Dr. A. L. Graičunas ....... 25
Nors buvo vedama šlykšti 

agitacija (352 kuopos nariai 
gavo Bačiuno literatūrą), bet 
musų kuopos darbuotojai žino, 
kas dirba SLA labui ir balsavo 
už atsakomus SLA darbuoto
jus. Ką nariai padarė su abro- 
zelių pavidalo lapeliais, aš ne
žinau, bet visgi juokėsi palikę 
užpakaliniuose kambariuose.

Išrinkta pažangus atstovai į
seimą: v

(Ji. Martin
M. J. Kemcšicnė
B. Keblaitienė
J. Besasparis
A. Andrulis
St. Masytė
J. Ambrozavičius
Rinkimo metu nebuvo jo

kios agitacijos kaip P. Tarybos, 
taip ir delegatų siuntime. Apsi
eita mandagiai ir teisingai. Po 
visų rinkimų tęsta toliau kuo
pos reikalai. 13 dist. organ. Ch. 
Martin praneša, kad jau jau
nuolių beisbolo komanda pil
nai paruošta, tik reikia pinigų 
supirkimui reikmenų, kas atsi
eis apie $150. Martin kreipėsi į 
kuopą, kad užgirių komandos 
padarytus planus. Kuopa su pa
gyrimu užgyrė, o nariai eina 
prie Martino su savo aukomis 
paremti jaunuolius.

J. Ambrozavičius ....... $5.00
St. Sturonas .................. 1.00
M. J. Kemešienė ..........  10.00
M. Grinienė ..................  10.03
M. Aleliunas .............. 10.0)
Joe Blis ...................... 10 03
Tai tik šiame susirinkime su

dėta aukomis $16, o daugelis 
jau pirmiau aukojo. Kokis ki
tas miestas gali lygintis su 
Detroitu? Drg. Martinas pareiš
kė, kad beisbolo komanda va
žiuoja į SLA seimą ir prašo sei
mo rengimo komiteto pirminin
ko Dr. Montvido, kad surastų 
Cbicagoje kietos bolės koman
dą, kuri galėtų atsilaikyti prieš 
detroitiečių komandą.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo komitetas išdavė ra
portą, kad aukų surinkta kovo 
10 d. laike bankieto ir masinia
me mitinge 3335. Padaryta ir 
Jaugiau naudingų tarimų.

Lakštutė.

Iš SLA 209 KUOPOS
Musų SLA 200 kuopos susi

rinkimas įvyko balandžio 7 d. 
Rusų svetainėje. 200 kuopa da
lyvavo pirmame pažangos va
juje, — neatsilieka ir antrame.%

Šitame susirinkime įrašyta 
4 nauji nariai. Be kitų kuopos 
reikalų, buvo balsavimas Pildo
mos Tarybos ir rinkimas dele
gatų į seimą.

Pildomoji Taryba balsuota
sekamai:

Ant prezidento:
F. J. Bagočius .................. 17
Laukaitis................i........... 8
Miliauskas ......................... 3

I

Ant vice-prezidento:
Mažukna .......................... 17
Kerševičius ...........-.......... 13

Ant sekretor aus:
Vinikas .............................. 22
Dr. Pilka .......................... 6

I '

’ Michelsonas ................  1
Ant iždininko: I

Gugis ............................. 13
Bačiunas .......................... 13
Žebris .................................  3

Ant iždo globėjų:
Mockus ...............   • 21
Mikužiu te .......................... 16
Dargis .........................-....... 7
Brazauskas ........................... 5
Januškevičius .................... 5

Ant daktaro kvotėjo:
Urbonas .,....................... .... 3
Stanislovaitis .................. 12
Biežis .............................. 15
Delegatu išrinktas Antanas 

Pūtis, jaunas energingas vyru
kas. 200 kuopa remia 13 dis- 
trikto organizatoriaus beisbol) 
komandą ir keli 200 kuopos na
riai jau prisirašė prie koman
dos. —SLA 200 kp. narys.

BROLIAI MOTUZAI AP
LANKĖ DETROITĄ

Balandžio 6 dieną Lietuvių 
svetainėje susirinko detroitie- 
čiai pamatyti Vilnių krulamuo- 
sc paveiksluose. Apie 7:30 vai. 
vakare jau buvo pilnutėlė sale 
žmonių ir su nekantrumu lau
kė to gražaus vaizdo, kurį vė
liau pamatė.

Pirmiausia broliai Motuzai 
parodė 1939 melų New Yorko 
pasaulinę parodą, < jos įvairių 
tautų pavilijonus, Lietuvių die
nos pasaulinėje parodoje iškil
mes ir daugelį įvairenybių. 
Kiekvieną vaizdą lydėjo pritai
kyta rekordinė muzika. Nors 
vaizdai labai gražus, bet Ame
rikoje čia galima juos motyti 
ir daugelis matė.

Visi žiūrėtojai nekantravo, 
kada pamatysime Vilnių? P. 
Motuzas skelbia 10 minučių 
pertrauką, po 10 minučių, sako, 
važiuosime į Lietuvą. Pertrau
koje parduodama Lietuvos Bi
rutes fabriko saldainiai ir kiti 
dalykai, kuriuos atsivežė bro
liai Motuzai.

Šviesos svetainėje užgesta, 
viskas nutyla, tarsi niekas ir 
nealsuoja. Graži P. Motuzo ak
centuojama kalba praneša: 
“Mes jau Lietuvoje”. Pirmiau
sia rodoma statyba bažnyčių, 
kurios buvo statytos prieš 300 
arba 600 metų, čia rodoma 
įvairių Lietuvos miestų bažny
čios — kaip vidus, taip ir iš 
lauko, — viena už kitą gražes
nė. Čia daugybė sukrautų Lie
tuvos pinigų. P. Motuzas pra
neša, kiek kuri bažnyčia kai
navo, jos statyba bei kiek se
numo. Parodoma didelis vie
nuolynas ijr kitokia anų jaikų 
religinė statyba.

Vėliau pereinama į 22 metų 
Lietuvos nepriklausomybės pe
riodo architektūrą ir naujov nę 
modemišką Lietuvos statybą. 
Čia jau kas kita, — bažnytinės 
statybos nėra, pamatėme naują 
modernišką Lietuvą, kuri per
ėjo iš dūminių šiaudiniais sto
gais bakūžėlių į didelius mo
derniškus gyvenimo apartamen
tus. Pamatėme daugybę valdiš
kų trobesių, daugybę gimnazi
jų, taipgi ir pradinių mokyklų, 
ligoninių, didelių muziejų ir 
daugybę kitokių pastatų. Paro
dė dirbančius darb'n'nkus prie 
geležinkelio; ryškus vaizdas tai 
buvo plento tiesimas. Čia ne tik 
vyrai akmenis skaldo, bet ir 
moterys neša akmenis, žiūrint 
į anų laikų statybą ir dabarti-

»i J i i-;N U-A(’M E i'eleptiou.

Henrik dc Kauffman, Da
nijos ministras Amerikai, 
kuris pareiškė, jog jis jokiu 
budu nenusilenksiąs na
ciams.

nę, išvadą galima daryti tokią: 
anais senais laikais Lietuvos 
žmonės rūpinosi turėti dideles 
gražias bažnyčias, o dabai' stei
gia mokyklas, ligonines ir kitas 
kultūros ir apšvietus įstaigas.

Štai ir Vilnius. Svetainėje 
pasigirsta griausmingi aplodis
mentai. Koks tai nepaprastas 
reginys! Paveiksluose parodo
ma visos Vilniaus istorinės vie
tos: pilis, upeliai, Lietuvos ka
riuomenė maršuoja Vilniaus 
link ir, prisiartinusi prie de
markacijos linijos laukia kada 
gaus įsakymą peržengti ir su
vienyti buvusią Lietuvos sosti
nę Vilnių atgal;ĄurLiętuva. Vie
noje pusėje stoVi'' Rusijos ka
riuomenė, antroje Lietuvos rai
teliai ant savo juodbėrių žirgų, 
kuriuos sunkoka nulaikyti. Štai 
ir ta trivoga išmušama ir pasi
sveikina Lietuvos ir Rusijos ka
reiviai. Tuo tarpu perpjauna
mas demarkacijos linijos bal
kis. Tie skaidrus Lietuvos rai
teliai ir pėstininkai įžengia Į 
Vilnijos kraštą.

Žiūrėtojų akyse ašaros, bet 
džiaugsmingos, rodosi, kad 
kiekvieną tenai toli nunešė ir 
kartu dalyvaujame tose taip 
įspūdingose apeigose. Vilniaus 
gyventojai sutinka kariuomenę. 
Mergaitės ir moterys beria gė
les po kareivių kojų. Paskui 
iškeliama Lietuvos trispalvė vė
liava Vilniaus mieste ir tuo bai
giasi filmą.

Visi paveikslai buvo spalvo
ti, kas pridavė gražų vaizdą.

Pabaigoje perdavė ponas Mo
tuzas sveikinimus detroitie- 
čiams nuo Lietuvos konsulo P. 
Daužvardžio ir jo žmonos.

Šiuos paveikslus surengė SLA 
200 ir 352 kuopas komitetas 
Vilniaus kraštui remti.

Tiek rengėjai, tiek ir ponai 
Motuzai pilnai patenkinti. O 
publika dar daugiau patenkinta 
ir klausinėjo, kada vėl turės 
progos tokius turtingus pa
veikslus matyti.

M. J. Kemešienė.

Turtas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .$4,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $325,000.00

‘ •.c- Pinigus Duodam Pasko
v * • K ■ • i > t < i iki 20 mi
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NEKAIP PAVYKO
Balandžio 7 d. Detroito ko- 

munaciai buvo surengę vakarą 
Chicagos “V Inies” 20 metų su
kakties proga.

Nežinau kodėl gerbiamosios 
publikos buvo mažai. Daugybė 
krėslų stovėjo neprispausti, li
pas prastas, net pirmininkių 
Butkui pranešus, kad 20 metų 
“Vilnis” gyvuoja, niekas nepa
plojo.

Pirmiausia tavorŠčius ALekas 
vietoje sakyti prakalbą apie 
“Vilnį”, išliejo tulžį ant “Nau
jienų”, ant Grigaičio, na, ir ant 
Detroito sącialistų, kurie nie-

kuomet ir nieko neužkabina. 
Nors Fredas skelbia vieningu
mą, liepia darbuotis vieningai, 
bet pats soja neapykantą prieš 
sroves.

Matai, broli Abeke, juo dau
giau keiksi, juo mažiau pelnysi. 
Šitas vakaras galėjo įtikinti, 
jog taikiu budu daugiau pelny
si, toliau nueisi, nes musų vi
suomenė jau dabar neklauso 
suvedžiotojų. Man rodosi, kad 
“Naujienos” yra darbininkiš
kas laikraštis ir daug geresnis 
už Abeko gazielą. Buvo ir pro
grama. Programą pildė “Aido” 
choras. Vedamas V. Gugo jis 
sudainavo neblogai. Man tai ge
riausiai patiko mainerių kvar
tetas, kuris buvo atvažiavęs iš 
Shenandoah, Pa. Taipgi 4 jauir 
šokėjai žavėjo publiką.

Kadangi žmonių buvo ne 
daug, tai ir patsai kalėdninkas 
Abekas greitai spruko pro du
ris ir išdūmė atgal į Chicago.

“Vilnies” Skaitytojas.

KRIAUČIAI LAIMĖJO
Amalgametų Unija laimėjo. 

Į naują sutartį su darbdaviais
bus įrašyta savaitės atostogos 
su užmokesčiu. Šiuo tarpu 
kriaučiai dirba neblogai ir gau
na geresnį atlyginimą nei bile 
kuriame mieste. Tačiau atvažia
vus iš kitur darbas sunkoka 
gauti. —Kriaučka 

OPERETĖ “SYLVIA” 
SCENOJE

Dailės choras po vadovyste p. 
A. P. Kvedero balandžio 14 d. 
stato scenoje operetę “Sylvia’’. 
Operetė statoma finų svelainė-PAVEIKSLAI JUMS PADĖTI

MURINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SE^US. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokėsi! už saro namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

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

je, 5969 — 14 th St. Pradžia 6 
vai. vakaro. Svarbiausias ope
retės partijas atliks Darata Kve
daras, Jonas Valukas, Cibulskas, 
Slefanįa Musytė, Mirga Motu
zas, Juozas Vasiliauskas, Nellie 
Siderinio, Ruth Zigmantaitė, 
Mary Jurkiutė, Mildred Broz ir 
visas Dailės choras. Visos mer 
ginos bus apsirengusios tautiš
kais drabužiais.

Operetė vaizduoja šienapiutę. 
Vadinasi, parodo, kaip kaimie
čiai vasaros melu švaistosi p< 
pievas ir dainuoja linksmas dai
nas. Iš viso, rodos, bus sudai- 
■uipta 22 dainos. Bus ii- šokiai 
kuriuos išpildys jaunuoliai su 
p-lc Ruth Zigmantaitė pryšaky
e. Orkestras susidės iš 25 mu

zikantų.
Kiek man žinoma, jokiame 

Detroito lietuvių parengime nc- 
nivo toks šaunus orkestras. Vi 
;i tad balandžio 1 1 d. kviečia
mi atsilankyti i Dūles choro 
šaunų parengimą. Iš anksto li- 
kietai parduodami po 65 cen
tus, o prie durų -- 75c. Rczer 
vuotos sėdynės — vienas dūla- 
ris.

Šiomis dienomis apsivedė ir 
išvažiavo j Clucago Frances 
Bukiutė. Ištekėjo ji už chicagie- 
čio Viktoro Kalvaičio.

Bukiutė priklausė Dailės cho
rui ir buvo aktyvi jo narė. Cho
ro nariai linki jai kuo laimin
giausiu gyvenimo. Tuo pat me
lu jie, taip sakant, yra “proud” 
savo merginomis, kurios patrau
kia net kitų miestų jaunuolių 
akį.

» » »
Detroite staiga pradėjo dar-

bai silpnėti. Beveik visos dirb
tuvės atleidinėja darbininkus. 
Vietos didlapiai tačiau apie tai 
nieko nerašo. Bet jai kuri d rb- 
tuvė pašaukia kelis darbinin
kus, tai tąsyk tas faktas yra la
bai išpučiamas. Reporterių

RIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.
c HaktedSt. VICtory 4965 

Stogus, rinas, stoglangius ir 
sienų apmušinus. < 

,onie Del Ką. Atnaujiname bet 
ką. Dalbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

\kiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija už 

*.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo- 
>i regėjimą ir prašalina daug 
įsokių nesmagumų.
Sulaužyti akiniai sutaisomi už 

užeminta kainą, kaip, nauji 
mneliai 50c, sulaužyti stiklai 
00 ir aukščiau. Egzaminavi

mas akių veltui.
Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 

•indasi didžiulėje Jos. F. Budri- 
’o krautuvėje kožna diena ir 
ledėlioje iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

•■i yra; vaisi v ir nottions 
KRAUTUVĖSE

Nepamirškit Užeiti Pas

JOSEPH LEPPA 
,r:cndo9 turi skanių sendvičių 

ir vištienos.
Pabsf Blue Ribbon 

Alus
'>iržav Mažiems Piknikams 

Visos Subatos neužimtos ir vi- 
ac dienos Aug. ir Sept. atdaros)

82 ir KEAN AVĖ.
Tel Willow Springs 45

Vesk Tuos Sulankstytus Sparnus 
P^s:

AL’S RODY SHOP 
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina
Al. Gudaitis, Sav.

“NAUJIENOS” TURI 
ĮSTEIGUSIOS

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 

pi»<-it« natarimą kain pa- 
’• n:Piaus tokias 

keliones atlikti.
T’ rime agentūras^ lai

vų, traukinių. Husų i» >• i 
T’«’ ių

NAUJIE O •
1739 SO HALSTED ST. 

Chicago, III.
J

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų.

Rejikite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

FF.DERAL.LV


/

A NAUJIENOS, Chicago, UI. PenktačL, balandžio 12. 1940

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$5.0Q per year in Canųda
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per yėar in Chicago 
3c per copy.
Ęhtered as Second Class MaHer 

March 7th 19)4 at the Post Office 
of Chicago, III., under the , act of 
March 3rd 1879.

Užsakymo kaina:
Chicago j e—paštu

Metams ........ ........    $8.0C
Pusei metų ...^.................. _ 4.00
Trims mėnesiams ........... —- 2.00
Dviem mėnesiams ........  1.50
Vienam mėnesiui ...... „........... 75

Chicag'oj per išsiuntinėtojus:
Vieną, kopija _,,.w.......„,v.._.w Ję
Savaitei ........................... .’.___ 18c
Mėnesiui .......................... .... 75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpiginta):

Metams ............................... $5.00
Pusei metų ........................ 2.75
Trims mėnesiams ............ 1.50
Dviem mėnesiams ........... 1.00
Vienam mėnesiui ........... 75

St. Miščikas-žiemys.

Politine Famolia
-.1" >-a r b a !

Atsakymas “Vienybei” 
I .... 

——r"1 1 — ,

deja, tie, kurie tį pat skelbė 
ijjan esant redakloiidml, ’šian-

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų bendrovė, 1739 So. Halsted $t., 
Chicago. UI Telefonas CanaJ 8500.

Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams .............................. $8.00
Pusei tnet.ų ................    4..00
Trims mėnesiams ........  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monėy

Orderiu kartu su užsakymu.*

Seniausias pasaulyje parlamentas
Islandijos (Iceland — ledinė žemė) parlamentas yra 

daugiau kaip 1,000 metų amžiaus — seniausias pasauly
je. Jisai laiko posėdžius mieste Reykjavik.

Spauda pradėjo apie jį dabar kalbėti dėlto, kad jisai 
užvakar padarė svarbų sprendimą: paskelbė Islandijos 
nepriklausomybę nuo Danijos, kurią yra okupavę vokie
čiai. Islandija ir Danija turi tą patį karalių, bet šiaip ta 
šiaurės Atlantiko sala visus savo reikalus tvarko sava
rankiškai. Danijos karalius dabar yra Vokietijos naciri 
rankose.

Įdomu, kad seniausias pasaulyje parlamentas gyvub- 
ją tokioje neturtingoje ir menkai apgyventoje saloje, ku
ri guli prie pat šiaurės Arktiko rato — toli nuo visokių 
diktatorių, imperialistų ir plėšikų. Islandijos gyventojai 
buvo palikti ramybėje ir jie galėjo tvarkytis demokrati
niu budu.

Geografinė krašto padėtis turi nulemiamos reikšmės 
jo likimui, štai Danija, ktjrios teritorija prieina prie Vo
kietijos sienų, jau yra užpulta ir užimta, o Islandija dar 
tebėra laisva.

Tad netiesa, kad svarbiausias veiksnys tautos gyve
nime yra ekonominis. Kas taip aiškina istoriją, tas už
miršta ąpie geografiją.

Sviestas, vietoje kanuolių
Anąmet nacių generolas Goering pareiškė, kad vo

kiečių tautai svarbiau kanuolės, negu sviestas. Bet savo 
įsiveržimu į Skandinavijos šalis naciai dabar laimėjo 
kaip tik tą, ko jie, anot Goeringo, nepaiso, o prakišo tą,, 
kas jiems yra svarbu.

Danijoje vokiečiai ras daug sviesto, lašinių, kiauši
nių ir pieno. Šituos produktus ji eksportuodavo, šimtais 
tūkstančių tonų kasmet, į Angliją. Dabar Danijos svies
tą ir.lašinius valgys Hitlerio rudmarškiniai.

Bet su kanuolėmis jiems bus sunkiau. Įtraukdami į 
karą Norvegiją, naciai davė progos^ Anglijos ir Francu- 
zijos karo laivams užblokuoti visą Norvegijos pakrantę, 
kur plaukiodavo vokiečių laivai ir gabendavo medžiagą 
plienui iš Švedijos į Vokietiją. Dabar Vokietija galės 
gauti Švedijos rudis tiktai per Baltiko jurą, kurioje dar 
nėra sutirpęs ledas. Švedijos uostai Baltiko juroje atsi
darys tiktai už kokio mėnesid laiko. O iki to laiko są
jungininkai gali surasti būdą ir šitam keliui atkirsti. 
Tuomet Hitleriui butų visai blogą.

Tačiau tie nacių kareiviai, kuriems teko okupuoti 
Daniją, yra, tur būt, daugiau patenkinti, negu jų drau
gai, pasiųsti j Norvegijos fjordus* kautis su norvegais ir 
anglais. Jie seniai nebuvo ragavę tokių skanių produk
tų, k<|kių jie užtiko Kristijono Dešimtojo karalystėje.

Teisina Hitlerį
Stalinas vėl skubinasi pabrėžti savo draugiškumą 

Hitleriui. Maskvos “Izvestija” (valdžios organas) aiški
na, kad dėl karo Skandinavijoje esančios kaltos Vakarų
demokratijos. Sako:

“Nėra abejonės, kad Vokietijos kariuomenės 
veiksmus Norvegijoje išprovokavo pirfnesrii Britani
joj ir Francuzijos veiksmai, būtent, Skandinavijos
šalių neutralumo, taigi ir suVerenumo, sulaužymas, 
dedant minas neutraliuose Norvegijos vandenyse, 
stabdant rudžių ir žehiės ūkio produktų eksportą iš
Skandinavijos šalių į Vokietiją, pastangos perkelti 
karą į Skandinaviją ir, vadinasi, politika karinome-, 
nes įsibriovimo iš užpakalio.”
Bet “Izvestiją” nepasako to, kąd vokiečiai visą laiką 

vartojo neutralių Skandinavijos šalių vandehis karo tiks
lams, kad jie nuolatos skandino neutralių šalių laivus, 
net tuos, kurie plaukdavo iš vieno neųtralio uosto į kitą, 
ir kaį vokiečiai užpuolė Daniją ir Norvegiją be jokioš 
provokacijos iš šių valstybių pusės. Vokiečių minos ir 
sūbinarinos jau paskandind daugiaus kaip 160 neutralių 
šalių laivų ir užmušė apie 1,000 jurininkų; b anglai iri 
frariciižai dar nė vieno.

Pagaliau, ir visį dabartinį Europos karą pradėjo juk 
ne Anglija Ir Francužlja, bet naciai.

Čigonas dėl draugiškumo pasikorė. O Stalinas dėl 
draugiškumo Hitleriui apgaudinėja visą SSRS liaudį.

(Tęsinys)
Tuo labiau labdi/nelogiška sa

kyti, kad “mano/protavimo silp
numas” yra tvirtinti, jog Lie
tuva liks kart/ lauku dėl sutar
ties su Rjjšfla,.o ne dėl savo 
geoghrfmės padėties. Maža to, 
tvirtina, kdd maži vaikai išmo- 
kykloš žino, jok Napoleonas ėjo 
per Lietuvą kariaudamas su 
Rusija, nors iries neturėjome su
tarties.

Gal “Vienybės” redaktoriai 
pd mokyklos baigimo ir nesirū
pino daugiau Napoleono žygiais 
ir tenkinasi tuo, ką mokykloje 
išmoko, bet toje pat mokykloje 
turėjo ponai redaktoriai išmok
ti, kad kuomet Napoleonas ėjo 
į Maskvą, Lietuva buvo padaly
ta tarp vokiečių ir rusų ir vo
kiečiai valdė tuomet Suvalkiją 
iki Nemuno, o už Nemuno ru
sai, — reiškią, Napoleonas ėjo 
rusų ir vokiečių teritorijomis, 
bet ne Lietuvos. Maža to, jei 
redaktoriai pasistengtų visgi tą 
mylimą Napoleono žygį pana
grinėti tvirčiau, tai sužinotų, 
kad tuomet per Lietuvą ėjo ge
riausias kelias į Maskvą ir dau
giausia gėlėj o gauti pagalbos.

Ret bendrai tas Napoleono 
žygis visai nepritaikomas da
bartinei Lietuvos padėčiai, nes 
tuomet Lietuva buvo jau pa
dalinta, jos nebuvo ir todėl su 
ja negalėjo skaitytis, ką turėtų 
daryti dabar tas pats Napoleo
nas su nepriklausoma Lietuva, 
bet kuo nesiskaitytų turint ka
ro sutartį Lietuvai su Rusija.

Belgija geografiniu atžvilgiu 
taip pat blogai stovi, bet visgi 
jos neutralumo sulaužymas pa
saulio buvo pasmerktas ir šian
dien vokiečiai labai ilgai galvo
ja negalėdami ryžtis pakartoti 
tą patį. Bet tokia Belgija ar 
rtolandija šerifai butų užimtos, 
jei turėtų karė sutartis su Pran
cūzija ar Anglija. Tai gal neži
no mokyklos vaikai, bet turėtų 
žinoti laikraščio redaktoriai ir 
todėl komplimentą apie “prota
vimo silpnumą “norisi grąžinti 
patiems komplimento auto
riams.

Tvirtinti, jog rusais galima 
pasitikėti, tas pats ką tvirtinti, 
kad plėšikas visgi gali tik at
imti turtą, bet •į5alij<ti gyvybę, 
nors kartais tai gali gręsti ba
do mirti.

Ar galima turėti bent kokį 
pasitikėjimą tautą, kuri neger
bia pačio.s pasirašytos sutarties, 
kuri ne jėga buvo jai padiktuo
ta? Ar Suomijos puolimas, su
sitarimas su vokiečiais ir Lep-i 
kijos pribaigimas teikia pasiti
kėjimą? Nuolatiniai rusų grąsl- 
nimai savo kaimynams, pasisa
vinimas vokiškų diplomatijos 
metodų teikia pasitikėjimą ru
sais?

Visa tai kalba, jog kabome 
ant siūlo ir mums nereikalinga 
nieko kito, kaip tautos vienybės 
ir mažiau tų žmonių, kurie vi
suomet tenkinasi tuo, ką turi ir 
niekuomet nenori pasiekti i<ą 
nors daugiau. Toki žmonės va
dinami. dvasios ubagais jr jri 
dangaus karalystė,.bet ne žemė, 
nes jie Lozoriaus dainą dainuo
ja, 6 mums reikalingi Prometė
jai, nors juos kartais ir prika
la prie uolos.

5. žodis “Laišvėi”. 1
“Laisvei” pirmą kartą ir pas

kutinį atsukau, su jais, kaip sa
vistoviai negalvojančiais, neten
ka ginčytis, nes jie juk tik kaip 
aidas sako tai, k.as jiems įsako
ma, tad jau geriau ginčytis su 
jų ponais, negu su vergais.

Bet tūriu pasakyti dėkui, jog ; 
pripažino, kad iriai! revoliucija 
b’uVo šventas dalykas esant vle- 
rriirie laikraštyje redaktoriųipi. 
Tyriu pridurti, kad ręvolippįja 
dar ir šiandien man šventa,

dieh jau kįtą giespię gieda ir jų 
popai, visus tuos, kurie darė re 
vdiipciją — sušaudė, gi tie, ku
rie buvo ųžpeČkyję — šiandien 
sako: ‘^ėš revoiiueijpnįeria? 
nors apsidabino su raitais. 
Reiškia, ai.prišririmu, Ikrikiri bu 
vau, o jus nuėjote su tais, k u 
Huoš keikėtri, kuriems per k ti
nus si u n tėte ir šiandien su jais 
kartu įeinate dUrydairil višrik' re- 
voliueiją.

Be to, labai lengva pulti as- 
rnenį, bet juk asirido nieko ne
reiškia, svarbu faktai ir nejau
gi imdami recenzuoti fciiygą ar
ba ją kritikuoti, iiieko besaky
sime apie jos turinį, b tik apie 
jos ^korektūros klaidas, blogus 
viršelius, neaiškias raides ir 1.1, 
Man rodos, svarbu mintys, o ne 
asmens. Jilk Ules aiškiai žino
me, kad šiandien komunistai 
dargi ne asmens, bet vien auto- 
iriatai, nereiktų sU jais ginčytis, 
bet ginčijamės ne su jais, o tik 
su skelbiamoin jų klaidinan- 
čiom žiniom ir mokslu. Aiškiai 
palys bolševikai pamatė kiek 
pasisekimo turėjo jų auti tikybi
nę agitacija, kol jie tikybą mu
šė vien žiūrėdami kunigų dar
bais, bet visai kitos pasekmes 
buvo kuomet iš esmės buvo kri
tikuojama pati tikyba, jos dog
mos. '

Aš save neskaičiau neklystan
čiu ir neskaitau, tuo labiau 
šventu ir manau, kiekvienas 
mes vienas apie kitą galėtume 
daug ką pasakyti, bet nejaugi 
tai svarbu ?

Aš niekad nesigyniau ir šian
dien nesigirib, jog tikėjau rusų 
revoliucija;?ją gyniau, ja gėrė
jausi ir tikėdamasis, jog visgi 
ten šis tas1'išeis, nutylėdavau 
dargi kas hė'visai sutiko su ma
no nuomonei, nors draugam as
meniškuose'! pasikalbėjimuose 
visuomet tuo atžvilgiu buvau 
atviras. Škaičiausi taip pat par
tijos disciplina, bet nejaugi dėl 
to, turiu Šiandien tvirtinti tai, 
kuo netikiu? Įr manau daugiau 
nukentėjau dėl savo įsitikinimų, 
negu “Laisvės” redaktoriai, bet 
to visai nesigailiu ir nekeikiu 
bolševikus, kad jie mane suklai
dino. Jie nesuklaidino, tik jie 
neišpildė to, ką žadėjo, jie nė
jo tuo keliu' kurį rodė, jie patys 
išsižadėjo savęs.

Ir tame visa tragedija.
Pačiose “Naujienose” pažy

mėjau daug kartų, jog buvau 
kitoniškos nuomonės apie Rusi
ją, lygiai kaip daugelis pasau
lyje, nes i1’ Rusija šiandien ne 
ta, kas buvo, tad ne mes pasi
keitėme, bet jus.

Kad mes kai ko išmokome ir 
pamatėme kai kurias ir senas 
bolševikų klaidas, kurių neturė
jo būti, tai jau kitas dalykas, 
Jei prieš viską nekelėmc skan
dalo, tai todėl, kad visgi žino
jome, kad yp partijos discipli
na lygiai, kaip šiandien bolše
vikai, patys kilę iš socialdemo
kratų visgi nori užtušuoti visą 
savo socialdemokratišką praei
tį ir tvirtina, kad ten niekad 
nieko gero nebuvo. Mes esame 
sąžiningesni, sakėme, kad tas 
gera, o tas bloga, lygiai kaip 
šiandien apie Rusiją nesakome, 
kad viskas ir viskas nieks, kad 
revoliucija nuo pradžios buvo 
biaurybė. Buvo klaidų, buvo 
žiaurumų, bet buvo ir gerų no
rų, buvo idealizmo, To negali
ma pasakyti šiandien, nes dar
gi patys bolševikai negali nieko 
pasakyti apie savo genialaus va
do Stalino nuopelnus tai bolše
vikų revoliucijai. Jo role buvo 
labai ųnęnka ir jis nieku nepefc 
sižymėjo, pats Leninas apie jį 
buvo labai blogos nuomonės, 
bet bolševikui šiandien nedrįstą 
apie jį blpgo žodžio pasakyti.

Dabartiniu laiku nepriklau-

Lietuvos gyvenimo įvykiai
s

KAUNAS. — Kovo 2 d. Kau- ateičiai. Kad nebeatsitiktų se
ne įvyko Lietuvos Šaulių Sų- noviškų riktu, musų pa'grindi- 
jungos rinktinių metinis šuva- iriai įstatymai daro lietuvių 
žiavimas, kuriame apsilankė kalbų valstybės ir viešųjų įs- 
Rcspublikos Prezidentas, Mi
nistras pirmininkas, Seimo pir
mininkas, Krašto apsaugos ir 
Vidaus reikalų ministeriai.

Į Šaulių Sąjungos Tarybą iš
rinkti: inž. Graurogkas, adv. 
ats. pulk. Gužas, inž. J. Stani
šauskis, adv. R. Skipitis, Vil
niaus burmistras K. S tašys, E. 
Simonaitis, prof. Tonkūnas ir 
pulk. J. šarauskas. į Moterų 
Šaulių Tarybą išrinktos:. Mašio
tienė, Černienė, Žmuidzinavičic- 
nė, Pilvelytė, Jankutė, Kubiliu- 
tė, Gaigalienė ir Dulaitienė. Mi
nistras pirm. A. Merkys ir Ka
riuomenės vadas gen. Raštikis 
išrinkti šaulių S-gos garbės na
riais. Suvažiavimas vyko dvi 
dienas: vieną Kaune, kitą Vil
niuje.

Suvažiavime pasakytoje ilgo
je kalboje Rcsp. Prezidentas 
išsamiai paliete tautinį klausi
mą atvaduotame Vilniuje, pa
reikšdamas be kt.: Mes žinome, 
jog yfa tokių,'kurie laiko Ge
dimino miestą savo nuosavybe, 
gudriomis kultūros priemonė
mis ir ginklu užkariautą. Taip 
jie galvoja, mąsto ir svajoja. 
Mes tačiau turime tvirto pa
grindo su jais nesutikti, nes 
už irius kalba tikroji istorija, 
tikroji teisybė. Mes grįžtame 
Vilniun ne tuščiomis rankomis, 
musų tauta Čia grįžta kaip tik
roji motina, o ne pamotė: už
berti luomų prarajas, išlyginti 
luominių santykių, padėti žmo
nėms, aprūpinti'juos žeme ir 
darbu, duona ir šviesa. Vilnie
čiai ir kauniečiai juk to paties 
kamieno, los pačios žemės vai
kai. Gal tūkstančius metų jų 
padermė yra išgyvenusi šiame 
krašte. Jie ne atėjūnai ir ne pa
šaliečiai. Jų būdas ir įpročiai tie 
patys. •

Lietuvių tauta yra Lietuvos 
kūrėja. Todėl teisybė reikalau
ja, kad Vilniaus krašte pir
miausiai susirūpintume atitai
symu skriaudų, padarytų lietu
viams svetimo valdymo metu, 
pakeltume jų dvasinę ir me
džiaginę būklę, atgaivintume ir 
sustiprintume jų tautinę sąmo- 
rię. Vilniečiai turi būti susipra
tę mutų tautiečiai. Musų seno
liai ir protėviai pasižymėjo ypa
tinga apykanta, sakysime, per
dėta apykanta, leidusią slavų 
kalboms ir Įpročiams nugalėti 
lietuvių kalbą ir jų tautiškumą. 
Tai butą didelės klaidos, o gal 
ir nuodėmės, reta kur bepasi
taikiusios. šita istorijos pamo
ka yra aiškus įspėjimas musų

taigų kalba. Taigi ir Vilniuje, 
kaip Lietuvos sostinėje, ji turi 
būti pirmoje vietoje.

Tačiau žinome, kad Vilniaus 
krašto gyventojų sudėtis yra 
ypatingai mišri. Be lietuvių, ten 
yra apsiprendusių lenkų, gudų, 
rusų ir žydų, yra truputis ka
raimų ir totorių, vadinasi, įvai
rios kilmės ir įvairios tikybos 
žmonių. Toms mažuomenėms 
musų konstitucija laiduoja pri
deramas teises ir, kaip patyri
mas rodo, tos teisės nelieka ne
gyva raide. Suum quigue — 
kiekvienam kas dera.

Pagaliau yra Vilniaus krašte 
gana daug žmonių, vadinančių 
save tuteišais (vietiniais), kal
bančių lietuviškai ir nelietuviš
kai ir dar neapsisprendusių sa
vo tautybės, nors jie, be jokios 
abejonės, yra lietuvių kilmės. 
Tokius Jonas Jablonskis yra 
pavadinęs moriturais-mirsimai- 
siais... Butų nusižengimas prieš 
tautą, jei tie mirusieji nebūtų 
gaivinami, mėginami jai grą
žinti, jei priespaudos apmarin
tus lietuvius paliktume nepa
stebėję... Jei svetimieji, dau
giausia slavai, vieni ar kiti, 
šiaip ar taip patekę Lietuvon 
tųrp lietuvių, tarėsi turį pagrin
do juos panaudbti etnografine 
medžiaga savo tautoms, tai mes 
jo, to pagrindo, turime dar 
daugiau: 'nesiduoti nutautinami 
ir, kur dar nevėlu, gaivinti sa
vuosius.

KAUNAS. — Finansų mini- c 

sterija davė leidimą ats. pulk. 
Petraičiui ir inž. Vėbrai Aly
tuje įsteigti vietinio tabako ap
dirbimo fabriką. Fabriko pa
statymas kaštuos apie 100 tūk
stančių litų ir pradės veikli 
nuo 1941 melų pradžios. Šio fa
briko įsteigėjai Birštono vals
čiuje, Ustrovės dvare, jau šie
met apsodins apie 120 ha že
mės tabaku. Tai bus žaliava 
steigiamam fabrikui.

IŠ VILNIAUS
KRONIKOS

sau jokiai partijai, o mano sim
patijos tiems, kurie kovoja už 
laisyę, bedogminę laisvę, tikrą, 
nuoširdžią, kur tikrai nebus nei 
ponų, nei nerubežĮuotų komisa
rų. Rusijos pavyzdys mums pa
rode, kad diktatūra turi privers
ti prie išsigimimo ir todėl rei
kia kovoti prieš diktatūrą, kas 
sakų, jog nesu trockistas.

(GALAS)

KAUNAS. Lietuvoje vie
na labai svarbi ūkio šaka te
bebuvo ligi šiol nesutvarkyta 
ir palikta čigonų išnaudojimui, 
tai arklių prekyba. Apskaičiuo-- 
jama, kad iš Lietuvos galima 
kasmet eksportuoti apie 10,- 
000-15,000 arklių. Tiek maž
daug ir buvo eksportuojama ir 
už juos gaunama apie 5 mili
jonai litų. Tačiau arklių augi
nimą tinkamai racionalizavus 
ir eksportą sutvarkius, pana
šiai kaip bekonų, sviesto, kiau
šinių ir linų, Lietuvos ukinin* 
kai iš arklių kasmet galės gau
ti dvigubai pajamų. Todėl vy
riausybės nutarimu visas ark
lių eksportui supirkimas nuo 
šiol pavedamas “Maistui”, gy
vulių eksporte turinčiam sėk
mingą ilgametę praktiką. Nu
matyta remti ir patį arklių au
ginimą, kad butų išauginami 
tinkamiausi .ir užsienių rinkose 
labiausiai perkami arkliai.

VILNIAUS MOKSLEIVIAI 
ATBĖGĖLIAI

Vilniuje šiuo metu yra apie 
300 moksleivių atbėgėlių, atvy
kusių iš vokiečių užimtos Su- 
valkų-Scinų krašto srities ir iš 
Sovietų Sąjungai atitekusių lie
tuviškų sričių.

Vytauto Didžiojo vardo gim- 
nacijoje Vilniuje yra apie 200 
atbėgėlių moksleivių. Vilniuje 
jie atsidūrė be tėvų ar globėjų 
ir dėl to yra labai sunkioje būk
lėje. Daugumas jų gyvena ben
drabučiuose.

Nuo vasario 1 d. Vytauto Di
džiojo gimnazijos tėvų komite
tas duoda atbėgėliams mokslei
viams priešpiečius. Be to, tėvų 
komitetui tenka rūpintis albėgė- 
lių atleidimu nuo mokslapinigių 
mokėjimo arba už juos sumo
kėti ir kt. Visam tam reikalin
ga lėšų.

Vilniaus Kraštui Remti Vyr. 
Komiteto posėdyje (II—5 d.) 
moksleivių sekcijos pirminin
kas p.‘ V, Tumėnas (šviet. Mi
nisterijos referentas) pranešė, 
kad iš 20,000 moksleivių Vilniu
je 12,415 moksleiviai yra būti
nai reikalingi vienokios arba 
kitokios pagalbos.

Pono Tumėno nuomone, pa
galba mokiniams turėtų būti to
kia:

a) 6,800 mokinių reikia apau
ti ir šiam dalykui reikalinga 
Lt. 102,600;

b) 2,000 berniukų neturi ap
siaustų (paltų, overcoals); kuk
liausiai skaitant: po 10 lt. už ap
siaustą, čia reikia bent 80,001) 
litų.

c) 2,000 mokinių neturi dra
bužių; čia reikia bent 40,000 li
tų.

d) 2,500 vaikų neturi balti
nių, t. y. marškinių ii- apatinių 
kelnių, šiam dalykui reikia bent 
£5,000 litų Iš visų šiokiam to
kiam ViiniaUs mokinių sušelpi
ami būtinai reikia bent 160,000 
litų.

Svarbiausias dabar trukumas 
Lietuvoje jaučiamas aprangos 
srityje; pvzd. baito audeklo 
marškiniams beveik nebegalima 
gauti. Amerikiečiai padarytų di
delių dalykų, jei atsiųstų V.K. 
R. Komitetui kelius tuksiančius 
metrų gero ir stipraus balto au
deklo vaikų marškiniukams ir 
kelnaitėms siūti.

Norint tinkamai sušelpti Vil
niaus neturtingus moksleivius 
reiktų ne 460,000, bet mažiau
siai 700,000 litų, t. y. apie 120,- 
000 dolerių.

Tąip pat didelė bėda ir su ba
teliais — medžiagų atsargos jau 
baigiasi, galima susilaukti tokio 
laiko, kada batų nebebus gali
ma nusipirkti. Ir dabar, kai V. 
K. R. Komiteto posėdyje paaiš
kino p. Tumėnas, yra tokių šei
mų, kur trims vaikams yra tik
tai viena pora batukų, dėl to į 
mokyklą vaikai eina, pasidalin
dami batais: vienas vaikas nu
eina į mokyklą tiktai kas 3-čią 
dieną. K. V—as
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Hart, Mich.
Visokios žinios, — liūdnos 

ir linksmos
Svečiai iš Evanston, III., po

nai A. W.lsonai buVo atvažia
vę apžiūrėti savo fąrmą, karią 
pirko prae.tą rudenį ir paliko 
Ch. VVasilauskų priežiūroje tol, 
kol jie prisiruoš persikelti nuo
latiniam gyvenimui ant savo 
farmos.

Velykų margučių pietus su
rengė Alex Andriuliai, lankyda
mi atvažiuojant iš Chieagos sa
vo vaikučių, — sūnų Feliksą ir 
dukterį Emiliją. Bet dėl blogo 
oro vaikai neatvažiavo. Buvo 
sukvietę daug svečių iš Hario 
ir iš toliau: P. Rudžiai iš Mus- 
kegan, Mieli., A. Wilsonai iš 
Evanston, III., vietiniai — Pet
ras Masilauskas, žmona, duktė 
ir sūnūs; Ch. Wasilauskas ir 
sūnūs; J. B i palias, p-ia Karncc- 
kienė ir duktė Albina; ponia 
Alvikienė ir dukterys Lucija 
bei Silvija.

Rietus buvo labai šaunus, — 
keptos vištos, žąsys, dešros ir 
visokie gėrimai. Svečiai valgė, 
gėrė ir dainavo. Visi apgailesta
vome, kad p-ia Ch. Wasilaus- 
kienė negalėjo dalyvauti, nes 
buvo smarkiai susirgus ir pa
gal gydytojo įsakymą turėjo gu
lėti lovoje.

~ © —
Penktadienį ponai NVilsonai 

žadėjo grįžti namo j Evanstoną 
ir su jais kartu rengėsi važiuoti 
musų naujas farmeris A. Miliu
lis. Išleistuvėms’ savo mylimo 
Antanėlio jo gera žmonelė Onu
tė surengė išleistuvių vakarie
nę. Svečiai evanstoniečiai taip 
pat dalyvavo. Be to, buvo Ch.

' kVasilauskas, J. Ripalius, Alex 
Andriulis su žmona, Ch. Lauri- 

{ųas ir J. Simus, čia irgi buvo 
skaniausių valgių, gėrimų ir iš 
Chicagos valstybinės. Baliavojo- 
me iki ankstyvo ryto.

Kovo 30 d. Amerikos Piliečių 
Lietuvių klubas turėjo Sočiai 
Box Party. Publikos buvo gan 
daug, ypač jaunimo. Muzikan
tai Povilas Rudis ir Ch. Waši- 
lauskas J r. grojo puikiai viso
kius šokius.

Balandžio 2-rą įvyko teismas 
Antano Bernoto už nužudymą 
Petronėlės Andriulis. Jau apie 
šeši mėnesiai Antanas gyveno 
su Petronėle savo farmoje. Ar- 
timesniems pažįstamiems jis sa
kydavo, kad apsives su Petronė
lė šį pavasarį. Mažiau pažįsta
miems sakė, kad jau yra vedes. 
O vėliau paaiškėjo, kad nebu
vo vedęs.

Kovo 28 d. apie 7-lą valandą 
ryto Antanas apsišėręs gyvulius, 
pavalgęs pusryčius, įėjo į Pet
ronėlės kambarį, kuriame ji 
dar gulėjo lovoje. Sušukęs aš 
tave nušausiu ir paėmęs Win- 
chester “single shot” šautuvą 
atrėmė vamzdį į jos vidurius 
bei paleido šūvį. Po to nuėjo į 
virtuvę ir užsiprovijo iš naujo 
šautuvą. Sugrįžęs prie lovos šo
vė antru kartu. Užrakinęs to 
kambario duris išvažiavo į 
Hart. Užėjęs į lietuvių taverną 
ir pareiškęs: nešu raktus šeri
fui, tegul važiuoja jos parsi
vežti. Girdi, aš nušoviau Petro
nę, savo gaspadinę. Buvusieji 
taverne nepatikėjo. Manė, kad 
jis tik juokauja. Bet jis nuėjo 
pas šerifą ir papasakojo, ką jis 
padaręs. Pasakojęs be jokio su
sinervavimo.

HAMĄR, NAUJOJI NORVEGIJOS SOSTINĖ.

Kada šerifas ir graborius par- * ■ * vežė Petronėlės kūną, tai pama
tė, kad šauta per duknas ir duk
nų plunksnos suvarytos į vidu
rius.

Bernoto protą egzaminavo 
specialistai gydytojai ir surado, 
kad jis pilno proto. Liko nu
teistas sunkių darbų kalėjimu 
iki gyvos galvos.

—Marė Dundulienė

SLA. PILDOMOS TA
RYBOS RINKIMAI

L4 i.*D j j , • ’ l Marks Atidaro Darletuvos Padangėj e Vieną Krautuvę

VYRAI! GAUKITE DYKAI PO SKRYBĖ
LĘ IR BATUS PIRKDAMI SIUTUS!

$29.95
. 4.00
. 5.00

Sutaupysite
$15-95

ŠTAI KĄ JUS 
f GAUNATE 
SIUTĄ .....
SKRYBĖLĘ 
BATUS .....

Paprastai 
parduodami už .... $38.95

i
■

JI D0WN DELIVERS OUTFIT 
JI A WEEK PAVS BALANCE

qpEC1A^aS ., \ MARKS D U O.S 
JjJLft \ PORA BATŲ Už 

ir SKRYBfiLĘ 
——UŽ $4 VISIŠKAI DY- 

KAI, PERKANT SA- 
VO PASIRINKTA 

pavasarini 
GRAŽU SIUTĄ 
VERTES $29.95 
—VISKAS UŽ 
TIK

y*4 t

U«$. t 1UUS SAT H-hlNG> ONCIl IC

IMZ^ flff* 17 N* Wab<”h 4th Fl.M A Kilk 5 : s
Į 3119 Lincoln Avė. 6409 S. Haisted St. % 3356 West 261h Street 

6306 W. Cermak Road

į kreditą

Atsiminkite, kad pąsMarks jums 
nereikia ir pinigų turėti. įmokė
jus nors $1 rankpinigių, prista
tys visą apsirengimą, o po $14 
savaitę* išsimokėsi.

Tur būt, nėra šiandien Susi
vienijime nario, kuris nebūtų 
gavęs pluoštą “bačiuninės lite
ratūros” iš Sodus, Mich., ir iš 
Cihcagos nuo “SLA gerovės gy
nėjų”.

Peržvelgus tą “literatūrą” 
matosi, kad tie pasivadinę save 
“SLA gerovės gynėjais” įpuolę 
į desperaciją, nes normaliam 
stovyje žmonės taip negali kal
bėti. Jie rėkia: “ginkite SLA. 
nuo pavojaus”; “Cenzūra smau
gia ‘Tėvynę’ ir SLA”; “budėki- 
e”; “SLA įnirs”, ir toliau bau

gina SLA narius (kaip mažus 
vaikus “baubu”), kad Pildomo
ji Taryba “uždės” nariams “ek
stra mokesčius” ir “įvyks pa
nika”; nariai “išbėgs” iš SĮ,A, 
o pasiliks tik “koks šimtelis”....

Tai tokiš Jais SLA likimas, 
jeigu nariai ‘neisrinks “bačiuni- 
nio sleito” į Pild. Tarybą. 6 
kad nuo šito pavojauš SLA iš
gelbėjus, tai labai lengvas bū
das: reikia tik išrinkti ‘‘frači tū
binį šleitą”, ir SLĄ apsaugotas!

Tėčiai1! visa bėda yra ta, kad 
šiandien Sėsi vienijime mažai 
tokių barių yta, kurie šitai “ba- 
čiuninei literatūrai” patikės.

Taigi, tie, kurie save vadina 
“SLA gerovės gynėjais”, šian
dien savo šlykščias lapeliais 
SLA apteršė. O “Tėvynės” re
daktoriuj P- Jurgelionis (kad 
Pild. Taryba jo paniokų neklau
so), prirašė apie SLA kaipo “są
šlavyną”, davė piedžiagos ir pa
dėjo “baciiminiains” SLA išgar
sinti kaipo ...“sąšlavyną” —■ 
kaip tik tuo Idiku, kėda Susi-i 
vienijime eina pažangos vajus! 
prirašymui naujų narių prie 
SLA. Ponas Jurgelionis dabar 
gali laukti gerų pasekmių gavi
me naujų narių į SLA.

Kuomet tie SLA ‘‘gerovės gy
nėjai” daro melagingus užmet.- 
irius SLA Pild. Tarybai, kad 
Susivienijimui pražūties pavo
jus *jau stovi prie durų”, tai 
tuo pačiu laiku valdžios egza
minatoriai savo raporte sako, 
kad SLA padėtis žymiai eina 
geryn, ir tildei duoda kreditą ir 
pagyrimus Pild. Tarybai už ge
rą ir sumanų SLA reikalų tvar
kymą (žiur. “Tev.” num. 12 š. 
m.).

Taigi, šitas valdžios egzami- 
nicrių raportas nušviečia SLA 
padėtį. Ir šito fakto užtenka, 
kad suprasti, ko toji “SLA ge
rovės gynėjų” “literatūra” — 
kurią jie siuntinėjo SLA na
riams apie SLA “pavojų” —. 
yra verta.

Šia proga noriu pastebėti, kad 
los “baciunin.es literatūros” pla-

KAUNAS. — Iš bu v. lenkų 
Stepono Batoro universiteto 
Vilniuje priimta į Vytauto Didž. 
uhiversiteta Kaune, tuos fakul- 
tetos, kurių Vilniaus universi
tete nėra, šie studentų skai
čiai: į teologijos-filosofijos fa- 
kuTtetą (kurs pasiliko Katine, 
neišsikėlęs Vilniun, kaip pra
džioj buvo skelbta) Ą—visi len
kų tautybės, į matematikos- 
gamtos fėkultetą 50—2 lietu
viai, 44 žydai ir 4 kitų tauty
bių, į medicinos fak. 84:—18 
lietuvių, 33 žydai, 12 lenkų, 17 
gudų, 2 rusai ir po 1 ukrainie
tį ir karaimą, ir į technikos 
fakultetą*3 studentai: po 1 lie
tuvį, lenką ir žydą.

KAUNAS. — Lietuvos Dar
bo Rūmai, darbininkams dau
giau mokslo įsigyti, jau kelin
ti metai turi įsteigę specialius 
ir bendro Jąvinimosi kursus, 
kuriuose išeinama pradžios mo
kyklų programa. Dar dides
niam darbininkų išsilavinimo 
laipsniui pakelti, pereitais mc-‘ 
tais, su Švietimo Ministerijos 
pritarimu, Darbo Rūmai Kaune 
atidarė progimnaziją. Šiuo me
tu progimnazijoje mokosi 230 
darbininkų Jrtarnautoj ų: 128 
vyrai ir 102-moterys. Juos juo
ko 14 mokytojų. Darbininkai 
už mokslą moka metams 80 
Lt., tarnautojai 150 Lt. Kad 
nesusidarytų sunkumų, moka
ma kas mėnesį, kiek kas. iš
gali. Bedarbiai ir ne turtinges
nieji visiškai atleidžiami nuo 
mokesčio, kad tik- gerai moko
si. “Gimnazistų” amžius nuo 
18 iki ir per 35 metus.

Viso Lietuvoje šiuo metu 
veikia Darbo Rūmų suorganb 
zuoti ir išlaikomi 42 įvairus 
kuršai. Iš šių kursų 17 yra 
specialiniO bei profešibio po
būdžio, į.4 . bendro lavinimosi 
ir 11 lietuvių kalbos kursų Vil
niaus krašte. Daugiausiai klau
sytojų turi lietuvių kalbos kur
sai — iš viso 2,434 klausyto
jus. Specialinius kursus lankė 
875 ir bendro lavinimosi — 
970 klausytojai. baugiausia 
kursantų turi Vilnius — 2,300, 
toliau eina t<auna$—850, Pane
vėžys—220 ir tt. Iš viso Dar
bo Rūmų bendro lavinimosi' 
kursus lanko . apie 8,500 žmo- 
hiū. šiemet jau atidaryti Uk
mergėje šaltkalvių braižybos 
kursai, Tauragėje mūrininkų 
kursai ir Marijampolėje atida-

- -.......... ,11. «■!■■■ ,
»"■ ' ■ ...............—■■■■■■I — ■■■■■■■«■■ I I ...Į*— ■■ J.

ti'ntbju pasirodė ir D r. Biczks, 
k’uris atvažiavęs į Rockford, III. 
paliko pluoštą pas SLA 77-tos 
kuopos organizatorę, kuri pa
stebėjus tik tuomet, kada Dr. 
Brėžis jau buvo prasišalinęs. 
77-toš kp. organizatorė pasako
ja apie tai su dideliu nusistebė
jimu, nes ji niekados ’nerhahius, 
kad Dr. Biežis galėtų imtis ši
tokio dėrbo. < v ‘

Daugelis SLA 77-tos kp. ba
rių iki šiol daktarą Bicžį laike 
progresyviu žmogum, bet nuo 
dabar turės kitokią nuomonę.

—P. A. Deltuva

romi mūrininkų kursai. Lietu
vos darbininkai rodo didelį no
rą šviestis ir lavintis, ir kur 
tik atidaromi kokie kursai, ten 
klausytojų susirašo visuomet 
didesnis skaičius, negu galima 
sutalpinti.

Štai kaip vienas D. R. pro
gimnazijos lankytojas pasako
ja apie mokslą: “Kai baigiu 
fabrike darbą, pareinu namo, 
nusiskutu, nusiprausiu, persi 
rengiu kitais drabužiais, pasi
teirauju savo sūnų 6 klasės 
gimnazistą apie mano atliktus 
uždavinius, pavalgau, ir, pasa
kęs sudiev žmonelei, dukrelei 
7 metų, kuri jau antrame sky
riuj, ir sunui, skubu į moky
klą. Iš pradžių buvo kiek kei
sta ir nejauku, kai pagalvoda
vau, kad reikia sėdėti ir mo
kytis tame pačiame suole, ku
rį mano sūnūs jau senai baigė. 
Bet dabar jau antri metai su 
didžiausiu džiaugsmu einu į 
mokyklą ir jaučiuosi tuo labai 
patenkintas”.

Marks Crėdit Clothing, Ine. 
—drabužių krautuvė praneša, 
kad atidarė dar viena krautu
vę. Ši krautuvė bus antram 
aukšte žiemių vakarų \Vashing- 
ton ir Dearborn gatvių kampe 
—vidmiesty. Įėjimas iš 32 West 
Washingtdn gatves. Vieta iš
nuomavo septyniems metams 
su Washington Shirt Co.

Krautuvės prezidentas Mark 
Apelman sako, kad vien per- 
modeliavimams ir pataisymams 
bei oro kontroliavimui išleista 
apie $20,000. Ta bendrovė tu
rėjo krautuvę prie 17 North 
Wabash Avenue. Tad, prisidė
kite prie Marks prekybos pra
plėtimo paminėjimo. Visos 7 
Marks krautuvės prisidėjo. 
Pirk pavasarinius naujus ap
darus ir sutaupyk pinigų.

šiandien telpa Naujienose jų 
skelbimas. Perskaitykite ir at

seikite į krautuvę įsitikinti. Do
vanas gausite dykai. Pirkti nie- 

įko nereikia. (Skelb.)

Dar niekad $9.99 tiek daug nenupirko!

TAI DRĄSUMAS! TAI SMARKUMAS!
Tai didžiausias pinigų taupos įvykis, ką 

Marks yra kada turėjęs!

ibii!

ABSOLUrElY FRFE

! ALL 7 STORES

VOS TIK 50c 
RANKPINIGIŲ

50c l SAVAITĘ 
Išmokės Liekaną

PINIGAIS 
AR 

SKOLON

VCREDIT
MAKES THE

W0RU> 
go'round

k PettezA

Ii

^FOR A4.IMITID TIME ONLY!i 

3-šMOTU 
PAVASARINIO 

APRĖDO

32 • W. 'Washingfon Sf. į 
1654 »W. Čhlcogo A*e;; 
4736 S. Ashland Ayc.l

/.. j; : Haisted ?St. 3356 WeSt

Visus Trys šia žema Kaina

Kautą, Skrybėlę J 
ir Suknelę Ii

Pasirinkite iš šio sezono nau- i 
jausią $14.95 kautą, $3.95 ,sų- | 
knelę ir $2.95 skrybėlę. Per- p 
kant atskirai kainuotų $21.85 j

Jus tikrumoje sutaupot |

I

Pikiui Žinomas

TUSSY LIPSTJCK

rinkli U ■ ’* **«• I’mhK
naujuose '<lėžėse° i

g^SI vertybfa ku^oni* 1

MARKS
31 19-'. Lincoln Avė
OPEN ■ 1 ŪES.. • i.. -

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Piymoutb

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

BAIZEKAS MOTOR. SALES
“U WILL LHCE US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuviška 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — yVholesale 

4707 S. Haisted St
Tel. Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausi ir 
stipriausi

FOX KEĄD ALŲ 
Vy nai-Li kieriai-G ėrimai 

j visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG PISTA NCR

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

Šaukit Tel. YARDS 3408

• FOIOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija Įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.
> .420 W. 6?rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

PETER SUDENT
AĮjdąrė nąują vietą ir
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

___________ :__ ______ J

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS

PRABUVIMAS fifi
Ligpninėjp ............... ^UUiUU
RĄUDONGYSLIŲ Hfl
Išėmimas ir Llgon.
REtJMATIZMAS
Greita Pagelba ....... CbUU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 Afl
ir vaistai .................... I «UU
DOUGLĄS PARK HOSPJTAL 

1900 S. Kedzie Avė. 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.

Sopinę | 
Barčus į 
RYTINE RAD1O I

VALANDA |
*

— iš stoties — ■

W.G.E.S. I
Kasdien nuo 8:30 v. ryto S 

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėlikysiąs žinias, 
muziką Įr kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkite “N nose”

%25e2%2580%259cbaciunin.es
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RYTOJ, balandžio 13 d. visi Cicero lietuviai eikime balsuoti už lietuvi■r*
ra

i*

NORBERT TU M A VICK, kandidate i mokykla taryba, 99 distrikt oC

Iš Politikos Lauko
Kandidatas Į 
Cicero Apšvietos 
Tarybą

Adv. Norbert Tumavick

Adv. Tumavick mokėsi Mor
ton High mokykloje, advoka
tūrą baigė Illinois universitete 
ir praktikuoja jau apie 10 me
tų. Ciceroj adv. Tumavick ir 
jo tėvai gyvena beveik 30 me
tų laiko. Jis yra gerai žinomas 
kaipo rimtas veikėjas ir sporto 
mėgėjas visiems ciceriečiams.

A. R. (Skl.)

šeštadienį Vėl 
Rinkimai Ciceroj - 
Apšvietos Tarybos
Adv. Norbert Tumavick Kan

didatuoja Dar Vienam 
Terminui

Naujam terminui Cicero ap
švietos taryboj (Board of Ed- 
ucation, District'No. 99), kan 
didatuoja šis gabus, jaunas tei
sininkas.
gai eina tarybos sekretoriaus 
pareigas 
kompetentiškumą tam darbui.

Jis dabar pavyzdin-

ir yra įrodęs savo

balsuo
tarybą mokyk“ 

užsibaigia ketu- 
prezidentui ir 

Sustatas , dide-
pasirinkti yra iš

Westinghouse
Šaldytuvo

Operavimas kainuoja 
pigiai,— j mėnesį 
elektros išvartoja 

“38c
Pirkdami Westinghouse šal
dytuvą, palyginkit su kitais 
šaldytuvais. Persitikrinkite 
patys. Westinghouse saldy- 
tavas sutaupys jums daug 
maisto.

CICERO. — Rinkimai po rin
kimu, ir vėl rirk’mai. Šį šeš 
tadienį mes rinksime, 
sime apšvietos 
toms. Tarnyba 
riems: pačiam 
trims nariams, 
lis, vadinas,
ko. Lietuviai irgi gali pasi
didžiuoti, nes taryboj turi sa
vo žmogų, Norbert Tumavick 
Jau ištarnavo keturis metus 
Taryboj ėjo sekretoriaus parei 
las. Tai svarbi vieta ir mums 
garbė turėti tokį atstovą. Tad 
ne’ikite nei vienas nebalsavę 
Šeštadienį ir neapleiskite pir
mutinio vardo, Norbert Tuma
vick.

SLA. Rinkimai

<wr

b MW "Arirtotral I"

Furniture 
Company 
2602 W. 69th St.
Phone HEMLOCK 4747 
DANIELIUS T. KEZES 

Savininkas

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 
POCAHONTAS Mine Run iŠ geriausiu mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau .... .................. ■ <
PETROLEUM CARBOH COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ 

; Sales Tax ekstra.

šinskailė, Miss Victorija Devei-1 
kiutė, Mrs. Ascila, ir K. P. De
veikis. Kuopos naudai nutarta 
turėti parengimą, 18 dieną Ge-Į 
gūžės šameto svetainėje. Ko
misijoj 5 moterys, tai nėra 
abejonės, kad parengimas bus 
sėkmingas. Bus tinkamai atžy
mėta 10 metų kaip kuopa gy
vuoja, ir iš 12 narių išaugo į 
112. Jeigu nariai pasispaustų, 
tai lengvai išaugtų iki 200 na
rių. Ir kodėl ne? Juk dabar ne
reikia mokėti įstojimo, nors ir 
60 metų senumo, kaip vyrams, 
taip ir moterims. Vietos biz
nierius, Jonas Pilkis, Liberty 
valgyklos ir piknikams dar: o 
savininkas, liko priimtas į na 
rių tarpą. Vadinasi S.L.A. šei
ma auga, ir neturėtų likti nei 
vieno sveiko lietuvio, kuris ne
prigulėtų prie • los didelės ir 
garbingos organizacijos, S.L.A.

Pačių narių priedermė ra
ginti savo draugus atsilankyti 
musų kuopos susirinkimuose, 
'Kas antrą pirmadienį kiekvieno 
mėnesio, p. šameto svetainėje, 
1500 S. 49th Avenue.

S.L.A. 301 Kuopa turėjo sa
vo mėnesinį susirinkimą 8 d’e 
na balandžio. Atvirutėms šauk
ta. Narių atsilankė tik pusė. 
Palyginus su didesnėmis kuo
pomis, tai neblogai. Bet kodel- 
gi tik pusė? Turėtų būti visi, 
bet to nebuvo ir nebus. Tam 
tikra dalis narių nieko nepai
ko, atsidėję kitais. Tankiausi? 
š jų, tų apsileidėlių, plinta pa
saliniai plepalai. O kaip butų 
gerai, kad visi lankytų susi
rinkimus, pažintų organizacijos 
•eikalus ir viršininkų darbuo
tę. Tuomet išnyktų nepamatuo- 
‘i užsimetinejimai.

Pažangieji Laimėjo
Balsavimas pildomos tarybos 

iraėjo be jokios agitacijos. Bal
nu pasidalino sekančiai:

į Prezidentus: F. J. Bago- 
3ius 30, W. F. Laukaitis 11, 
J. Miliauskas 5;

į Vice Prezidentus: J. K. Ma- 
<iukna 33, V. A. Kerševičius 
12;

į Sekretorius: M. J. Vinikas
10, D. Pilka 29, K. Michelso-
ias 4; •

į iždininkus: K. P. tGugis 34. 
J. J. Bačiunas 6, .1. žebris 3;

Į iždo globėjus: S. Mockus
11, E. MikiT.iute 33, P. Dargia 
28, J. Brazauskas 4, J. Jaftuš-

Urbonask e vi či u s Jr.

Joniškiečių Susirin
kimas Sekmadieni

Sekmadiem, bal. 14 d., Hoby- 
wood svetainėje, 2417 Wesl 
!3rd Street, įvyks reguliaris Jo
niškiečių Kultūros Kliubo su
sirinkimas. Prasidės 1 vai. po 
pietų. Visi nariai yra prašomi 
būtinai atsilankyti.

“Dėdė” B. Vaitekūnas.

Birutė Stato 
Naują Operetę 
Ir Koncertą

į Daktarus Kvotėjus: Dr. J. 
S. Stanes1ow 12, Dr. S. Biežis 
15, Dr. A. L. Graičiunas 17.

Rengia Vakarą
Delegatais Seiman išrinkti 

sekantieji: Miss Josephine Ra-

TARP MUŠI 
BIZNIERIŲ

Prekybos Laisve
Amerikos Pažangos į
Pagrindas (

DIDELES SANTAUPOS
IR GERIAUSIOS KOKYBĖS VALGIAI

Pasveikino Su 
Varduvėmis

ENGLEWOOD — Kas me
lai giminės, draugai ir koštu- 
meriai nepamiršta pasveikin
ti ir palinkėti ilgiausių metų 
biznieriui Wm. Balsiui, 1124 
W. 69111 St., jo vardadienio" 
proga..

Jungtinių Valstijų žmonių 
gyvenimas yra pagrįstas Jais- ATEIKITE ŠIANDIEN IR SUTAUPYKITE

Wm. Balsis 
dainininkės

tai, kad biznierius 
yra pagarsėjusios

dėka to, šiandien, nors paly
ginamai ir jauna valstybė, ga-' 

• |lime pasididžiuoti jos išaugi-1 
mu ir pažanga. Betgi, laikai 
žymiai pasikeitė.

Pastarųjų 10 ar 15 melų bė
gy atskiriems žmonėms progos 
įeiti į prekybą žymiai suma
žėjo, užėjo monopolinė ir 
stambiosios prekybos laikotar
pis. Todėl ir atskiriems asme-

18-la APYLINKĖ — Biznie
rius Wm. Zieck, 2113 So. Hal- 
sted St., Vincų vardadienio 
melu nuo draugų, kostumerių 
ir šiaip pažįstamų susilaukė 
labai daug širdingų sveikini
mų ir komplimentų.

Mat, jis čia jau 5 metai kai

kapitalu jau nebegalima, ne
beliko ir tų progų, kokias tu
rėjome praeitų penkiolika me
tų laikotarpyje.

IŠPARDAVIMAS, PENKT BALAM). 12 ir 13
Puikiausias Smulkusis Grynų Burokų

CUKRUS InBaoth 10sv. 45c
Švieži No. 1 Kokybės
TZ-» v. . . Kiekvienas KiaušiniusKlausimai Garantuotas
GFRTAUSI ~
“MIDWEST” Kartonuose Kiaušiniai
“MATJBU” Cicli Freestone
PYČIAI Did. 2>/2 ken.

tuz. Į g1/-^

2 už 25*
“MIDWEST” Oven-Bakcd
Pork & Beans Did. 2'Z, ken. 2 15F
“MILLER’S” Corn Flakes Did. pak. 9<į

gu biznierium 
lietuviu.

biz- 
An- 
biz-

Vienu Metų • 
Sukaktuvės

BPvIDGEPORT. — Rytoj 
nierius panevėžiškis Jonas 
drishunas švenčia pirmas
nio sukaktuves. Įvykiui pami
nėti, jo alinė adresu 700 West 
31st Street bus ^gražiai išpuo
šta ir įvyks “parė’ 
svečiams.

P-s Andrishunas 
Ch'cagos Lietuvių 
narys. f )<-'

Linkim jam ir, toliau pasek
mingai bizny j darbuotis. (Skl.)

VBA.

Paskutinis Vakaras šį Sezoną.
Musų Birutė balandžio 21 d. 

Lietuvių Auditorijoje rengiasi 
mus tikrai pavaišinti su naujie- 
nybėmis, kokių mes iki šiol ne
same nei girdėję nei matę. Bi
rulė stalo scenoje dviejų veiks
mų muzikališką 'komediją, 
Viengungiai”, kurios žodžiai ir 

muz ka yra parašyti dabartinių 
Lietuvos modernistų.

Tas veikalas yra šiuo laiku 
slalomas Kaune ir provincijoje, 
ir visur publika reikalauja pa
kartojimo. Be abejo, tas mus 
visus verste verčia pamatyti ši 
kurinį musų Auditorijoje. '

Įdomus Koncertas.
Apart viršminėto veikalo, Bi

rulė pateiks mums koncertinę 
Iprogramo dalį, susidedantį iš 
cnoro dainų dar mums scenoje 
nedainuotų. Jų tarpe bus Stasio 
Šimkaus “Vėjo dukra” ir labai 
įspūdinga daina, “Lituanica”, 
parašyta pagerbimui žuvusių 
akinių, Dariaus ir Girėno.

Tai bus paskutinis Birules 
pasirodymas šiame sezone ir, 
Kadangi tai bus pačios Birutės 
rengiamas vakaras, visų musų 

I priedermė ten dalyvauti. Tuonu 
paremsime šį istorinį musų Pe
trausko chorą, ir priduosime 
energijos tolimesniam darbui.

Taigi, bukime visi! Ten mus 
kviečia musų Birutė. D. M.

Apiplėšė Pinigų 
Agehtųrą

Prie Ashland avenue ir 37-tos 
yra pinigų biuras, kuriame, vie
tos dirbtuvių darbininkai pa
prastai keičia algų čekius. Va
kar dienos metu du ginkluot 
piktadariai įstaigą užpuolė ir 
pasigrobė $2,500. Pinigai buvo 
ką tik atverti čekiams keisti.

vaišės

yra -geras
Draugijos

BARRICK’S
PAIN r STORE

6050 S. Halsted St
Pirma 5905 So. Kodzie ,Ave.

Turime Visokių

REIKMENŲ!
Šiemet namų dabinimo ir 
pataisymo klausimus spręsk 
greitai ir lengvai—pirk vi
sus reikmenis iš patikimos 
malevų ir sienų. popieriaus 
krautuvės, kur turite pilną 
pasirinkimą reikalaujamų 
dalykų. Ateikit pas mus 
geriausios rūšies popierių ir 
malevų — nebrangia kaina!

RENDUOJAM—__
Sienų popieriams nuimti ir 
grindims šveisti mašinas ir 
Edžerius. Instrukcijos dy
kai.

TIK PAŠAUK
Englewood S? 
ATDARA VAKARAIS: ANTR.

KETV., ŠEŠT,
Sekmadienį iki pietų

(Greito pristatymo patarna-

Turime visą eilę 
LANGAMS UŽLAIDAS 

Nominale kaina

k»4».dDiai Nau ju** • 
'^oda naudą dėlto,

: a naudingos

kybą ir pramonė sėmėsi sau 
pajėgas. Istorija parodo, kad

progų laisvė bei prekybinę lai
svė. /

Šiandien stambiosios preky
binės ir pramoninės organiza
cijos kontroliuoja praktiškai 
visą prekybą ir pramonę. Iš 
kitos pusės tebekovoja už gy; 
vybę ir atskiri daugybė atsky
ri] prekybų. Kai kuriose vals
tijose, tiesa, šie atskiri preky
bininkai jau gavo 
galvmybcs, tikriau 
pagelbą, Chicago jo

tam tikras 
pasakius, 

tokia gali- 
Midwest

Stores organizacija/ žinoma 
kaip Midwest Groccry Co.

čia tai jr susispietė, veik vi
sa ta atskiroji nepriklausomų
jų krautuvininkų jėga. Jų yra 
jau virš 500. Tuo būdu tie 
krautuvininkai sugeba atlai
kyti stambiojo kapitalo rung
tynes, sugeba geriau savo pir
kėjams patarnauti, nes pri
klausydami organizacijai, val
do stambų sudėtinį kapitalą. 
Ir kiek tik ilgiau pasilaikys toj 
vienyVėj, jiems lengviau bus 
atlaikyti stambiųjų antpuolius 
—'kompeticiją.

Šį Sekmadienį 
Vaidins “Joną, 
Meilės Kankinį”

(sk.)

SLA 226 “Įvairenybių 
Vakaras’’

jauNORTHSIDE. — Kaip 
buvo rašyta, SLA 2'26-tos kuo
pos darbščioji parengimų ko
misija rengiasi prie lošimo juo
kingo ir gyvo veikalo, “Jonas, 
Meilės Kankinys”.

Šis perstatymas yra labai 
įdomus ir pirmą sykį čia bus 
’ošiamas. Bus ašarų, o daugiau 
dar bus juokų.

Po vaidinimo įvyks Bunco ir 
kortų lošimai, su dovanomis.

Vakaras įvyksta šį sekma
dienį, balandžio 14 d., J. Gri
gaičio svetamėje, 3804 W. Ar
ini tage Avenue. Tikimasi šau
naus ir skaitlingo parengimo.

Kuopa šį sezoną pasižymėjo 
savo 
šitas 
sias.

gražiais 
bus už

parengimais, o 
visus jdomiau- 

Narys.

pa*

48 Valandos Be 
lutom. Nelaimės

Bent 2 paroms Chicago 
sidarė saugiu miestu. Per pas
kutines 48 va^ndas Chicago j e 
nebuvo nei vienos pragaištin
gos automobilių nelaimės.

“COMET” Ryžiai 1 sv. pak. 2 už 19*
“RED CROSS Spaghetti ar Macaroni 1 sv. nak. 2 už 17c 
“LIBBY’S”~Ta7nales No. 1 ken. 10*
KOSTO Viši’Skoniai j 4 Pak719 c
SO RICH IT WHIPS '
MILNUT 4 aukš. ken. 23c
'PILLSBURY’S Rlynaniš“Miltai 20 unc. pak. 2 už 190 
PILLSRURY’S’’ Farirm 14 unc. pak' 
MAZOLA Virimui Alyva PI. Ken.
Mėivnu Leibeliu 
KARO SYRUPAS H/2 sv. 
Strained ar Cbopped 
Gerber’s Kūdikių Valgis 
“PARADISE” Graliam”Cračkers__

“CRACKER JACK” 
Puikus švieži Spinakai 
Florida Cclery 
švieži Ridikai 
Extra Puikus AVinesap Obuoliai 
GALIF. NAVEL
GRANDŽIAI Did. 176 Mieros tuz. 27< 
Sofwash Cleaner__ 32 unc. pak._____ 19£
BRILLO 2 maži 17c did. pak. 17^ 
CHIPSO maž. 9c j ~ did. pak. 2 į ♦

2 už J9c 
2 už 11c 
2 už 9cIVŪRY MUILAS

Ao

23*

2 už 21*

3 ken. 23e
sv. pak. 18c

3 pak. 10* 
__  _ s v. 5* 

Largo Stalks 2 už 9*

Didel’s 
Vid”t»nis
Svečių Mieros

$100 DYKAI Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

MIDWEST® STORES
500

“NAUJIENŲ”
Radio Programai 

DAINOS, VĖLIAUSIOS ŽINIOS IR 
ĮDOMUS PASIKALBĖJIMAI.

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

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

saltimiero Rytmetiniu
1480 KYLOCICLES

LIETUVIŠKŲ
RADIO 

PROGRAMŲ 
1«:M VALANDĄ RYTO

RAŠTINE:
6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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Kandidatai j LEG. ATSTOVŲ BUTAS 

Democrats

Atstovus III.
Legislaturoje

(Chicagoj ir Apylinkėj)
Antradienio nominacijų se

kami kandidatai laimėjo demo
kratų ir republikonų nomina
ciją į Illinois Legialattirą: (pa
duotieji distriktai yra tik Chi
cagos ir apylinkės, žvaigždu
tės parodo dabartinius atsto
vus.).

LEGISLATUROS SENATAS
Democrats 

Distriktas
2. ‘Frank Ryan
3. ‘F, McDermott
6. ‘John J. Meyers
8* Theodore Reusch

14. James T. Walsh
1

Republicans 
Distriktas

2. George W. Tebbens
3. Peter Lipinski
6. William G. Knox

A S./Ray Paddock 
ld/‘Amold P. Benson

Distriktas
1. ‘D. M. Flanagan
2. ‘James A. Ryan

Vito Mažulio
3. ‘Geo. G. Noonan
4. ‘J. C. Khiczynski 

John F. Boyle
5. ‘Louis G. Berman

S. M. Frankland
6. ‘Chas. H. Weber

‘Gėo. H. Smith
7. ‘Emmett McGrath
8. ‘Thos. A. Bolger
9. *W. J. Gormley

‘Pete F. Jezierny
11. ‘M. E. Hannigan

‘G. A. Fitzgerald
13» ‘John G* Ryan

‘A. S. Mioduski
14. ‘Lėon M. Schuler

Francis H. Dalton
15. ‘Matt Franz 

’Edward Skarda .
17. ‘Carmen Vacco

R. V. Libonati
19. ‘John O. Hruby

‘John J. Gorman
21. ‘J. L. Rategan

‘E. J. McCabe
23. ‘A. M. Kaindl 

‘Stanley A. Haličk

Svarbu Visiems
Margiams! Nesirody 
kit Gatvėj Po 7-tos

Ir Nelokite!
Apskričio teisėjas Brothers 

vakar Užbaigė svarstyti įdo-j 
mią bylų, kurioj figūravo kę- 
turi ŠUttcs. Ole Kolscth, 4227 
N. Mermitagc aveliue, užvedė 
skundų prieš savo nuominin-l 
kę Mrs, Fditli Mae Wheeler, 
Strassheim kaltindamas jos 
šuneš triukšmo kėlimu. Ji turi 
šunų ticl ‘keturis. .

Teisėjas Brothers nuospren
džiu, Suneš Chicagoj neturi 
teisės pasirodyti gatvėj prieš 
9-tą ryto paprastą dieną ir 
prieš 12-tą sekmadieniais. 7-tą 
valandą vakare jie jau turi 
būti viduj. Taipgi jie neturi 
teisės loti, nebent svetimas 
žmogus bando įsiveržti į jų 
šeimininkų namus.

Teisėjo Brothters 
dis gal labai geras, 
žinia, Margiai dar 
skaityti, tad bus gana sunku 
juos su naujais patvarkymais 
supažindinti...

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

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

404 So. Racinė, 2-ras aukštas.

PAIEŠKAU DARBO KAIPO ja- 
nitorius. Rašykite 1739 So. Halsted 
St. Box No. 2329.

HELP IVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MERGINA prie 
bendro namų darbo, pagelbėti prie 
vaiko. Reikės nakvoti. Gera šeimy
na. Tek Mansfield 545b»

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

NAUJIENU-ACMĖ Telophoco
Sir Samuel Hoare, kuris 

Chamberlaino kabinete da
bar eis aviacijos ministro 

| pareigas.

PETRAS GUDJONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 9 d., 1940 m., sulaukęs 
pusės amž., gimęs Liet. Tau-1 
ragės apskr., Žygaičių parap., 
ir kaime. Amerikoj išgyveno 
27 metus.
, Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Oną, po tėvais Sakuls- 
kaitę, dukterį Marijoną, 2 su- 
nuš Petrą ir Joną, posūnį Juo
zapą, podukrą Oną, marčią 
Ohą, žentą Kostantą Dum- 
blauskį, du pusbrolius: Joną ir 
Joną Gudjonius ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

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

Visi a. a. Petro Gudjonio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam, paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

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

Laid. Dir. J. F. Eudeikis, . 
Tel. YARDS 1741.

iii..................  >
| A. t A.

KAZIMIERAS PAULIKONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 9 d., 9:45 vai. ryto, 1940 
m., sulaukęs 78 m. amž., gi
męs Lietuvoj, Ukmergės aps
krity, Kunigiškių kaime. A- 
merikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Baltrų, marčią Marijoną, 
2 aliukus Kazimierą ir Emili
ją, brolio sūnų Stanislovą 
Paulikonį ir jo šeimyną ir 
kitas gimines. Lietuvoje — 
2 dukteris Veroniką ir Levo- 
sę, sūnų Juozapą Brazilijoj, 2

1 dukteris Antaniną ir Konstan- 
I ciją.

Kūnas pašarvotas Laėhawi- 
b Čiaus koplyčioj, 2314 West 
y 23rd Place. Laidotuvės įvyks 
i šėštad., bal. 13 8:30 vai. ry- 
M to iš kopi. į Aušros Vartų pa
ti rap. bažnyčią, kurioje atsibus 

gedulingos pamaldos už ve-
I lionio sielą, o iš ten bus nu

lydėtas į šv. Kazimiero kapi- 
[ nes.

Visi a. a. Kazimiero Pauli- 
| konio giminės, draugai ir pa

žįstami esat nuoširdžiai kvie-
I čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
| suteikti jam paskutinį patar- 
! navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Sūnūs, 
I Dukterys ir kitos Giminės.

Laid. Dir. Lachawicz ir 
fi Sunai, Tel. CANAL 2515.

25. ‘R. T. O’Keefe
S. R. Kosinski

27. ‘John Kuklinski
A. L. Auth

29. ‘E. P. O’Grady 
‘Arthur J. Quinn

31. ‘W. B. Greenc
‘P. L. Shannon

41. ‘Joscph S. Perry 
Martin K. Miller

Republicans
Distriktas

E ‘Arthur T. Btoche 
‘Ernest A. Greene

2. ‘Jatnes J. Adduci
3. ‘Charles J. Jenkins
4. A. A. Torrence 

‘Mlchaei A. Ruddy
5. *William J. Warfield 

Noble W. Lee
6. James J. Barbour 

Charles W. Swanson 
or A. E. Ashcroft Jr.

7. *B. Van Der Vriesi r
‘Arthur W. Sprague

8. ‘Niek Keller 
‘Harold D. Kelsey

9. *W. S. Finucane
11. ‘David I. Swanson 

Calvin T. Weeks
13. ‘E. J. Schnackenberg 

Ragnar G. Nėlson
14. ‘John C. Friedland 

‘Maiid N. Peffers 
Lėster J. Galvin

15. ‘John A. Pelka
17.‘Feter C. Granata
19. ‘Frank Houcek
21. ‘Robert Petrone
23. ‘William G. Thon 

Daniel A. Roberts
25. ‘Elroy C. Sandųuist 

James A» Davis
27. Eugene P. Dukes
29. ‘R. M. Wocdward
31. ‘Echvard P. Saltiel

George A. Willistoh
4L ‘Warren L. Wood 

“Lottie H. O’Neill

nuospren- 
bet, kiek 
neišmoko

Sukėlė $1,500,000 
Žydams Šelpti
Dalį Pinigų Siunčia Lietuvon.

Fondas skelbia, kad per pasku
tinius tris menesitiš Chicagoj 
šukele $1,500,000 kare nuken
tėjusioms žydams šelpti.

Pinigai bus pasiųsti Lietuvon, 
Lenkijon, Austrijon, ' Rumuni
jon ir į kitas Europos šalis.

Chicagos kvota yra $2,250,- 
000.

Pinigai renkami ne vien Chi
cagoj, bet per visų Ameriką. 
Visuotina kvota yra $23,000,000.

Nustatė 42 Valandų 
Savaitę Sargams

Atgaus $200,000.
fede-Bcndrti susitarimu tarp 

ralio teismo, federalės valandų 
administracijos ir kelių Chiea- 
gos firmų, kurios užlaiko sargų 
biurus, sargams buvo nustatyta 
12 valandų savaitė.

Iki šiol kai kurie sargai dirb
davo net po 84 valandas. Už ek
stra valandas, kurias jie iki šiol 
praleisdavo darbe, sargai atgaus 
apie $200,000.

Francuos Ambasa- ' 
dorins Chicagoj

Vakar vakare Chicagon at
skrido Francljos ambasado
rius Jungtinėms Valstijoms, 
grafas Rene, de Salnt Qttentin. 
Chicagos užsienio reikalų ta-

apie paskutinius karo įvykius 
Europoje. Tarybos posėdis 
įvyks Palmer Jlousc viešbuty}.

20 OPERATORIŲ PATYRUSIŲ 
FRONT MAKERIŲ

Prie plaunamų suknelių, puikios 
darbo sąlygos. Kreiptis į Mr. 
Greenspun Korach Bros., 913 W. 
Van Buren.

REIKALINGA STIPRI JAUNA 
moteris natrių ruošai, virti, kiek 
apiplovimui, $10 pradžiai, daugiau 
jei verta, užlaikymas, referencas. 
Kreiptis Henkė, 5662 N. Neva Avė.

PĄTYRUSI MERGINA NAMŲ 
ruošos darbui jr virti, eiti, be skal
bimo. Maginot, Briargate 2503.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

ELENORA JANC1ENĖ, 
po tėvais Sharkiutė 

, Persiskyrė su šiuo pasaulių 
balandžio 9 dieną, 8:45 vai. 
Vfik. 1940 in., sulaukus pusės 
atnž., gimus Lietuvoj, Telšių 
apskr., Goduhavos parap., Sa- 
rakių kaime.

Amerikoj išgyveno 40 metų 
Paliko dideliame nuliudimė 

vyrą Theodore, dukterį Lil- 
liah, sUnų Williamą, marčią 
Josephine, 2 anUkus ir kitas 
gimines, Lietuvoj paliko brolį 
Pranciškų, brolienę Domicėlę, 
seserį Prancišką ir 'gimines.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioj, 6834 So. x Western 
Avė. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, balandžio 13 d., 8:30 
vai. ryto iš kopi. į Gimimo 
Pan. Šv. parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos Už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į ŠV. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Elenoros Jančie- 
nes giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Vyras, 
Duktė, Sunttš) Marti, Antikai 
ir Giminės.

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

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

vuotą Eurtrpos žemėlapį su pa
žymėjimais Visų didesnių mie
štų, pagal kurj galėsite sekti 
Visus karo veiksmus.

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

Kaina 15c.

1500 NAUJU 
KAURU

500 NEATSIIMTŲ
KAINOS Sumažintos R0% 

NUmti^os Iki Vb 
niDKLIV KAURU 

____  BARGENAI 
Neatsiimta BxO, 8x10, 0x10,11x10
VfertB nuo $0 Iki Dabar 98 Iki 930 
Nnttll 6x9, 8x10, 0x13. 18x18, 10%xl«l 
Verta 930 Iki 980. Dabar 910 iki 948 

ir aukSO.
10 0x13 tikru orlenlallU, 80 kitokia 

Mleros 8x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
1000 Jardu karpety po OOo Jard it aukSė.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI u

0808-10 8. RACiNE—Dienomis, 0 vakarui

RŪGS

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

CARPENTERIŠ ~ŠŪ DIDĖLIU 
patyrimu ieško darbo, šaukit ar 
rašykit J. CARPENTER, 6908 So. 
Western Avė., Chicago, 111. Tel. 
Grovehill 4318.

PUSAMŽIS VYRAS ieško darbo 
už porterį. Gali dirbti už baro. Su 
mokesčiu susitarsime. Tel. Engle* 
w.ood 5452.

VmuLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su 
įaupmsi nuo 40 iki 60%. įMes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Ga
lius, 6343 S. Western Avė., Chicago 
III. Fhone RepUblic 6051.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Su

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žeihė Pardavimui

ĖRtE EŽĖRO KATEDŽfi
$1500.00 — PASIŪLO PUIKIĄ 

KATEDŽĘ izoliuota su celo- 
pdkšj prie gražaus, šaltiningo, smė
lio dugnu ežero. Lotas 78 pėdų, 
priešakis prieina prie vandehs. 
Mažsųs įmokėsimas, likusią termi
nais. Box D-6—1739 S. Halsted St.

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

1739 So. Halsted St., Box 2328.

PARDUOSIU BIZNIAVĄ NAMĄ 
pigiai, nes aplendžiu miestą. Savin. 
816 W. Marųuette* Rd., Tel. Went- 
worth 1852.

šaunios
Vestuvės

T0WN OF LAKE — Pereitą 
šeštadienį vietos gyventojai tu
rėjo progos pamatyti p-lės Ge
novaitės Pociūtės, 4612 South 
Marsbfield Avė., ir G. Connell 
šaunias vestuves.

Kadangi jaunosios tėvai čia 
yra/populiarus ir geros repu
tacijos žmonės, tai tuo budu 
jų dukters šliubo metu švento 
Kryžiaus bažnyčioj buvo daug 
žmonių.

Vestuvių puola įvyko J. J. 
Ežerskio saloj, kur dalyvavo 
pp. Pocių giminės ir artimi 
draugai. —Kaimynas

Marijona Millerienė 
Grįžo iš Ligoninė

JACKSON PARK — Andai, 
staiga buvo susirgusi šios apy
linkės • gyv.enloja ; Marijona 
Millerlenė, 8011 Vernon Avė. 
Po sėkmingos operacijos šio
mis dienomisfgrįžo namo iš šv. 
Kryžiaus ligoninės. Pacientas 
dabar jaučiasi daug geriau ir 
laipsniškai eina svčikyn ir sti- 
lnTn- ,

Jai būnant ligoninėj daug 
rūpinosi ir ligoninę prižiūrėjo 
jos vyras Aleksas, brolienė 
Stella Jučus ir kiti namiškiai.

—Kaimynas

Šauniai Minėjo 
Gimtadienį
' ENGLEW00D — Jauna biz- 
nietė Alice Lubis, 5906 S<x 
Wentwortth Avė., šiomis die
nomis minėjoį^.savo gimtadienį. 
Vaišėse svečiai leido laiką gra
žioj nuotaikoj; besilinksminda
mi šit giminėmis ir draugais.

—Draugas

su An-

REIKIA VYRO DIRBTI farmoj. 
Kreiptis 3108 So. Halsted, 3 aukštas 
užpakaly, $25 į mėnesį.

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS, prie dvie
jų senų žmonių. 3438 So. Emerald 
Avenue.

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

senatvė

PARENGIMAI

PARDAVIMUI TAVERNAS. Par
duos pigiai, 5 metai įsteigtas, 4 
gyvenimui kambariai užpakaly, 
priežastis—vykimas iš miesto. Al. 
Jesiunas, 25U1 W. 46th St.

SLA 178 KUOPOS SUSIRINKI
MAS įvy,ks sekm., balandžio 14 d. 
1 vai. popiet paprastoj vietoj. Kvie
čiame visus narius, .nes įvyks bal
savimas SLA viršininkų ir rinki
mas delegatų į SLA seimą.

—Kviečia B. W.
WEST PULLMAN sekmadienį, 

balandžio 14 d., 2 vai. popiet Bim
bos svet., 635 W. U9tn St. įvyks 
SLA 55 kuopos narių svarbus susi
rinkimas. Bus renkama Pildomoji 
Taryba ir delegatai į busiantį S. 
L. A. seimą, kuris įvyks birželio 
mėn. Chicagoje. Visi nariai ir na
rės būtinai atsilankykite susirinki
mai paskirtu laiku.

—J. Tamašauskas, rast.
DRAUGYSTĖ SUSIV. BROLIŲ 

ir SESERŲ LIET, narių susirin
kimas įvyks balandžio 14 d., 1:00 
popiet, Dievo' Apveizdos parap. 
mokyklos kambariuose, 18th ir 
lįnion Avė. Yra daug svarbių rei
kalų aptarti. — Valdyba.

KRIAUČIŲ LOKALAS 269 A. C. 
W. of A. susirinkimas įvyks šįva
kar, 7:30 vai. vak. Amalgamated 
Centro name. Bus renkami du de
legatai į konvenciją.

—Kviečia F. Prusis, sekr.

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

MARQUETTE PARKO APYLIN
KĖJ 8 cottagiai nuo $1600.00 
aukščiau.

15 bungalows nuo $3500.00 ir 
cščiau.

27 dviflačiai nuo $6000.00 ir 
kščiau.

18 keturflačių nuo $9500.00 
aukščiau.

15 dešimtflačių nuo $16,500 
aukščiau.

Taipgi statome naujus namus 
.aisome senus, parūpiname pasko- 
as ant lehgvų išmokėjimų. Apskai
čiavimas veltui. Turime apie 150 
farmų, didelių ir mažų netoli Chi
cagos. Kas ką turibe mainyti arba 
norite pigiai pirkti, kreipkitės pas

C. P. SUROMSKIS, 
6921 So. Western Avenue 

Tel. Republic 3713.
Vakarais Prospect 0176.

ir

au-

au-

ir

ir
ir

Beriiice

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj), , A
Lotils Zulik, 26, su Ann Mi

lus ; ;
Louis Jagmin, 25, su Bernice 

šeštokas, 21
Frank Balkaitis, 25, 

toinette Juliano, 21
Simon Skili, 23, su

Chraxvslias, 24
Steven Vairas, 44, su Agnės) 

Folz, 26
Alonzo Viiicent, 31, su Kath- 

lėen Peters, 10
’ ei kalnu ja

tEvelyn Malicki nuo John 
Malicki

Gatherinc Maskell nuo John 
Maskell
Gavo
TVrskiras

Antoinėtte Viliokas nuo A- 
dolph Vilioklių

ftudolph Kreman nuo Vero
nika Kreman ,

Glųdys
Paschke

Paschke nuo Carl

Dabar Jau Gana 
Vėlus Laikas 
Vyro Ieškoti

į Hudson avenue policijos 
nuovadą atėjo Mrs. Theresa Ga- 
herty, nuo 641 Shakespcarc ave- 
nuė, ir pasiskundė, kad trys 
metai atgal iš namų išėjo ir 
dingo jos vyras Thomas Ga- 
herty. Ji tik dabar sumanė pra
nešti apie tai policijai. Ikišiol 
vis tikėjosi, kad vyras sugrįš.

Ieško $45 Milionų 
Paskolos Susisieki 
mui Gerinti

Į Washingtoną išvažiavo ke
li miesto atstovai prašyti $45 
milioiių paskolos iš federalėš 
Reconstruction Finance Corpo
ration.

Pinigąi reikalingi Chicagos 
susisiekimui pagerinti.

žuvo Nuo Karšto
Aliejaus

L

Joslyn Manufacturing and 
Supply Company dirbtuvėje, 
3700 South Morgan Street, kar
štu aliejum buvo aptaškytas ir 
mirtinai apdegintas 46 metų 
darbininkas, Edwa'rd Peters, 
117 South Halsted street.

Nelaimė įvyko velioniui bc- 
dirhtu- 
vamz-

taisai!t aliejinį krosnį 
Vienas krosnies 

sprogo.
yeje.

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.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA TAVERNAS, lie
tuvių apgyventoj apylinkėj. Birznis 
atdaras per 8 metus. Kampinis na
mas,. sale dėl parengimų ir 4 kam
bariai 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.

PARDAVIMUI DEGTINĖS pel
ninga krautuvė, dabartinis savinin
kas eina 
kėj gali 
vieta dėl 
taverną. 
Pullman

į didesnę vietą. Apielin- 
buti dvi krautuvės. Gera 
bile kokio biznio išskyrus 
10746 So. Michigan Avė. 
5347.

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI 
Restauranas ir tavernas. Pačiam 
viduryje Roselando biznio apie- 
linkės. Gerai biznis išdirbtas.

11344 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu partnerį. Kampinis na
mas ant bizniavos gatvės. 3566 So. 
Halsted St.

PARSIDUODA TAVERNAS, su 
ar be namų—6 kambariai gyveni
mui. Karštu vandeniu šildomi.

5G42 West 65th St.

RENDON TAVER-EXTRA
NAS su visais naujais fikčeriais— 
4 kambariai gyvenimui, šiltu van
deniu 
—7:00 
shing 
bos.

šildomi. Atsišaukite greitai 
vai. vakaro. 2942 W. Per- 

Rd., Savininkas— antros lu-

RENDON ŠTORAS tinkamas 
TaVernui, grosernei, ar kitam biz
niui. Pigi renda. 3438 S. Emerald 
Avenue.

PARDAVIMU1 KAMPINIS ta
vernas už pusę kainos ką kainavo, 
gyvenimui butas užpakalyj, renda 
$35.00, mainysiu namą į bizniavą. 
959 N. Monticello.

PARDAVIMUI BUČERNĖ DĖL 
ligos. 3322 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
lunčruimiu, nuosavybė ir gyveni
mui butas, prie vieškelio, arti Elm- 
hurst, elektriką, šaldytuvas, moder
ni fikčetiai. Dabartinis savininkas 
gyvena 12 ftietų, kauntės laisnė, 
terminai, W. S. Weller, 186 N. York 
St., Elmhurst, 111.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
Lunch Ruimis. Kartu su namu ar 
be namo. Biznis tarpe dirbtuvių.

908 West 21st St.

PARDAVIMUI TAVERNAS arti 
gėlžkėlib, labai nebrangiai, aplei
džiant miestą, liga. 5105 S. Went- 
worth Avė. Mrs. Kaira, Tel. Bou- 
levard 4492.

KAS NORITE PIGIAI pirkti 
gerą farmą, geri budinkai, visi rei
kalingi padargai, gyvuliai ir stu- 
bos narnės, didelis sodnks. Parsi
duoda tik už $2200.00. Rašykite ar 
atvažiuokite Marė Dundulienė, 615 
Courtland St., Kart, Mich.

...........* I i i ■

F(JRNlTURE-FIXTURt FOR-ŠALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

4957 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 5015.

FIKČERIŲ PARDAVINĖTOJAI 
Samdysime 10 vyrų mechaniš

kiems šaldytuvams, display keisams 
ir šaldytuvams pardavinėti valgo
mų daiktų prekybininkams Chica
gos metropolijos apylinkėje. Tiks 
tiktai patyrę specialybės seilsmenai, 
turį savo automobilius, ir atsaką. 
Vieną savaitę pamokinsime it tada 
dirbti po priežiūra gerai patyrusio 
seilsmeno, kurs padės reikalus už
baigti. Alga ir komisija. Dubkite 
pilnas žinias iš praeitų penkių mė
tų darbo, laišku tiktai.
SEEGER REFRIGEHaTOR CO. 

835 Washihgton Blvd.
III ■■■ II ........................................ i >

MOVING AND EXPRESSING 
Perkraustymas ir Važma

BALDŲ —
MAS anglių,

Seniausias
PIANŲ KRĄUSTY- 
juodžemio pristaty

mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALlSAUŠkAS ŠONS, 
7100 So. Talman Avė. Prospect 8742

SOIL—FOR SALE
_____ Juodžemis—Pardavimai_____

Tel. OAK LAWN 1U3—J-L 
STANLEY GAVCUS

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 1 
bušelis 25c—5 bušeliai $1.00—15 
bušelių $2J>0, Kreipkitės dėi kaihų, 
dėl didesnių kiekių. IŠkraustotne 
nebrangia kaina. Anglys tiesiai iš 
kasyklų. 110 SOUTH RIDGELAND 
AVĖ., W0RTH* ILL. '

JUODŽEMIS MAIŠYTAS sU hu- 
mus ir Peat Moss — įtręštas—par
duodamas bušeliais ir važmomis— 
5 bušeliai Už $1.00—10 bušėllų už 
$1.50. Pristatom visur.

CHARLES GAVGUS, 
6100 S. State. Tel. WentWbrth 7042

FINANCE AND LOANS

PASKOLOS DfiL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINOS & LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887 

BĖN. J. KAZANAUSKAS, ftašt.

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

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

I
■ .V-
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SUJUDIMAS TARP CICERO LIETUVIU - 
DEMOKRATAI EINA PRIEŠ TUMAVICKĄ

“Boikotuos” Jį Rytojaus Rinkimuose
CICERO. — Sujudimas va- teisingos. Bet teisingos ar ne— 

kar netikėtai užvirė tarp Ci- balsuokite už jį ir neimkite 
cero lietuvių, darbštesnių mie- jokių šansų. Jeigu demokratai
sielio politikoje.

Vakar po pietų pasklido 
gandai, kad reguliare demo
kratu partija, kurių kontro
liuoja kongresmanas Macio-Į 
jewski, nutarė rytojaus rinRir; 
muose išeiti prieš lietuvį, ądv. I 
Norbertų Tumavichų. Rytoj, 
mat, įvyksta Cicero apšvielos 
tarybos rinkimai, ir Tuma- 
vick, kuris yra tarybos narys, 
kandiją tuoja dar vienam ter
minui. t

Demokratai buvo pažadėję 
ii remti, bet, kaip eina gan
das, žodžio nesilaikvs. Rytoj 
jie balsuotojams dalinsią pa
vyzdinius balintus, iš kurių 
Tumavick’o vardas bus iš
brauktas. Vietoj Tumavick’o, 
jie ragins balsuotojams ati
duoti balsus kitam kandida
tui.

Tai išgirdo politikei veiklus 
lietuviai ir Tumavick’o rėmė
jai puolė jo kandidatūrų gel
mėti. Tuo susirūpino ir lietu
viu demokratiški lyderiai Cbi- 
caeoi. Su vienu teko kalbėti 
ir jisai pareiškė, kad Cicero 
lietuviai nerems demokratų 
lapkričio mėnesio rinkimouse, 
jeigu pasirodys, kad Macie- 
iew«d<io frakcija tikrai eina 
prieš Tumavick’a ir jo kandi
datūrą boikotuoja.

Toks žinksnis iš Cicero lie
tuviu pusės butu gana pavo
jingas vietos demokratams, 
nes pereituose miestelio rin
kimuose tarp laimėjusiu de
mokratu ir republikonų buvo 
tik keliu šimtu balsu skirtu
mas. Nėra abejonės, kad Cice
ro lietuviu pasipiktinimas 
vietos demokratu pasielgimu 
ras atgarsi ir už miestelio ri
bų. Chicagoj ir kituose prie
miesčiuose.

Cicero lietuviai jaučia, kad 
nėr keliolika metu jie vietos 
demokratus stipriai rėmė, ir 
iie vra užsipelnę ne vienos, 
bet keliu vietų valdžioj. Bet 
jeigu ir Tumavick’ui vieta bus 
a’imta. tai ciceriečiai to smū
gio neužmirš. Neužmirš todėl, 
kad neseniai pats Cicero de
mokratu vadas Maciejewski 
žodžiu prižadėjo Tumavick’ų

tikrai savo žodžio nesilaiko, 
tai lai jie žino, kad lietuviai 
turi spėkų, o ypatingai gerų ir 
ilgų atmintį.

-— Cicerieliak

Raudonas Kryžius 
Praleido $250,000 
Lietuvoj, Kitur

Šelpia Lenkas Pabėgėlius

Norman H. Davis, Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus viršinin
kas, vakar Chicagoj pareiškė, 
kad ta organizacija rūpinasi 
lenkais pabėgėliais Lietuvoj', 
ir jiems užlaikyti ir šalpti iš
leido keliasdešjmts tūkstančių 
doleriu, t

Amerikos Raudonasis Kry
žius taipgi rūpinasi lenkais 
pabėgėliais į Vengriją ir Ru
muniją. Viso jų reikalams, 
taipgi pabėgėliams Lietuvoje, 
iki šiol išleido $250,000.

Lenkų ? apsigyvenusių tose 
šalyse, Raudono Kryžiaus ap
skaičiavimu, yra 120,000. To- 
kis bent skaičius reikalauja 
pagalbos iš užsienio.

Chicagos Lenkai 
Pasiuntė $275,000 
Lenkijos Šelpimui

Vakar Pasiuntė $ 100,000.

Visos Amerikos lietuviai 
ikišiol sukėlė ir per konsula
tus bei įvairias organizacijas 
pasiuntė vilniečiams šelpti 
apie $15,000.

Chicagos lenkai yra daug 
duosnesni saviškiams.

Amerikos Lenkų Taryba 
Chicagoj. kurios raštinė ran
dasi adresu 1018 Noble Street, 
iau pasiuntė savo tautiečiams 
Lenkijoj viso $275,000. Taryba 
daugiausia veikia per Raudo
nąjį Kryžių, nes kitaip pasiųs
ti Lenkijon pinigai gali patek
ti į vokiečių rankas.

remti. Vakar Taryba pasiuntė šel-^
Taigi. Ciceroj verda. Butu oimo darbui finansuoti $100,- 

gražu iš lietuviu pusės, kad 000. $50,000 iš tos sumos gavo 
jie, nežiūrint nuomonių skir- Raudonasis Kryžius, ir $50,000 
tumo, parodvtų rytoj vienin- Lenkijos šelpimo Komitetas, j 
gumą ir visi kaip vienas bal- kurį čia Amerikoj yra sudarę 
suolu už Tumavick’a. Gal kai- keli įtekmingi ir turtingi ame
bos apie tai, kad demokratai rikiečiai, artimi arba draugin- 
išeiš prieš Tumavick’ų nėra gi lenkams.

NAUJIENV-ACME Telephoto
Preidentas Roosevėltas tariasi su Cordęll Hull, karo sekretorium Johnson ir 

Sumner Wellcs.

O n..llt,NU-ACM E Telutfhoi
6,000 tonų vokiečių kreiseris Karlsru’ie (viduryje) ir britų naikintuvas Hardy 

(žemai), kurie liko paskandinti juros mirtyje prie Norvegijos kranto.

• • l
v A n.HENŲ-ACME Telephoto

NACIŲ KARIUOMENE ĮSIVERŽIA Į DANIJĄ

et A L JI E N u - ACM E Telephoto

A MITE, FLA. — Vienos savaitės bėgyje praūžė du viesulai, kurie padarė nuostolių už .$506,000. Be to, 6
žmonės liko užmušti. Sužeistųjų skaičius gana didelis.

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

Naujos kuopos: '301, 313, 341 ir 344. ■ 
(Buvo paskelbta 226, 263, 265, 212, 139, 288, 36, 353, 289, 
30, 63, 104, 109, 129, 11, 60, 64, 188, 260, 16, 40, 68, 77, 

100, 136, 200, 284, 352, 41, 101, 242, 262 ir 342)
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VAKAR CHICAGOJE
® Vakar vyriausias miesto teis
mo teisėjas Sonsteby grąžino 
prie pareigų du ikišiol suspen
duotus teisėjus, Eugene L. Me
ti ar ry ir Eugene J. Holland.
$ Kaip šįryt Cook apskričio 
kalėjimo elektros kėdėj turėjo 
žūti du jaunuoliai, Frank Mi- 
chalowski ir Henry Drevvek, 
vienas 25, kita 22 metų am
žiaus Jie buVo nuteisti miriop 
už žmogaus nušovimų alinėj. 
Bet bausmė nebus įvykinta, nes 
teisėjas Bolton vakar jų atidėjo 
iki balandžio 26 duodamas pro
gų nuteistiesiems apeliuoti.

$ Atėjęs aplankyti brolio krau
tuvę adresu 622 S. Michigan 
avenue, staiga krito negyvas 
Vincent Killelea. Jis buvo 53 
metų amžiaus ir gyveno adr. 
5414 Drexel bulvaras. Turėjo 
širdies ligų.
• Nuo Jungtinių Valstijų cen
zo neištrūksta nei kaliniai. Va
kar cenzo rinkėjai ėjo per Bri- 
dcNvcll kalėjimų apklausinčdami 
visus ten įkalintus chicagiečius.

O Prie State ir Madison iš 10-to 
aukšto lango iššoko ir užsimu
šė 28 metų moteriškė, Irene K. 
Burns, nuo 4866 N. Hermitage

avenue. Ji paliko raštelį, kuria
me sako, kad dabar “jos vyras 
Vincent bus laisvas apsivesti su 
savo meiluže.”
• Gaisras prasidėjęs dėl nege
rai suvestų elektros vielų pada
re $5,000 nuostolių Eastgalc 
Hand skalbykloj, 207 E. Supe- 
rior strcet.

• Prie Division iš Chicagos m- 
pės buvo ištrauktas kūnas 63 
metų northsidiečio John Go- 
govvski. Neseniai buvo paleistas 
iš Cook apskričio proto ligų li
goninės ir gyveno adresu 929 
VVidard Court.

Johnson Vėl Mokyk
lų Superintendentas

Chicagos Apšvietos Taryba 
užvakar vakare, be pirmesni:) 
viešo pranešimo visuomenei 
apie savo planus, išrinko Wil- 
liam H. Johnsoną dar vienam 
keturių metų terminui Chica
gos mokyklų superintendento 
vieloj.

Tarp Chicagos mokytojų ir 
pačioj apšvietos taryboj John
son turi nemažai opozicijos.

aAUJLENŲ-aCME Tetepnoio
KOPENHAGOS, DANIJOS SOSTINES, VAIZDAS




