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BRITANIJA PASĖJO MINAS BALTIJOS 
JUROJE

Torpedavo Vokietijos šarvuoti 
Admiral Scheer

I ITALIJOS LAIVYNAS GRESIA TURKI
JAI IR SUEZ KANALUI

LONDONAS, Anglija, bal. 
15. — Didžioji Britanija pa
skelbė pirmadieni, kad jos ka
riuomenė išlipo Norvegijoje ke
liuose punktuose.

Išlaipinta kariuomenė susi
dedanti iš pėstininkų ir kito
kių armijos dalių. /

Kokiuose punktuose Britani
jos kariuomenė išlaipinta, ne
pranešta. Gal būt nebus pa
skelbta iki britų kariuomenė 
nesusirems su vokiečiais.

Bet žinoma, kad šiaurėje bri
tai išlaipinti Narvike.' Pasiekią 
Švediją pranešimai sako, kad 
vokiečiai bėga iš Narviko Šve
dijos rubežiaus link. Tačiau 
pakeliu randasi Norvegijos ka
riuomenė, kuri pastosianti ke
lią vokiečiams.

Bendra nuomonė yra, kad 
vokiečiai vargiai bepaims Nar
viką antrą kartą.

Spėjama dar, kad Britanijos 
kariuomenė išlaipinta ties Nam- 
sos, 100 mylių šiauyg nuj 
Trondheimo, kurį kontroliuoja

DĖKA IŠDAVYSTĖS VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
NORVEGIJOS MIESTUS

CHICAGO, bal. 15. — Chi
cago Daily News specialus ko
respondentas Leland Stowe pir
madienio laidoje pasakoja, kaip 
vokiečiai užėmė Norvegijos so
stinę Oslo ir kitus šalies mie
stus.

Stowe buvo Oslo mieste lai
ke vokiečių invazijos. Jis iš
buvo keturias dienas po to, kai

Britanijos laivas pa
bėgo nuo submarino

THOMASTON, Me., bal. 15. 
— Anksti pirmadienio‘rytą čia 
pagautas Britanijos prekybinio 
laivo Craig signalas, kad jis 
pastebėjo arti submariną. Bri
tanijos laivas pastebėjo subma
riną 800 mylių toly į šiaurės 
rytus nuo New Yorko.

Vėliau pagautas pranešimas 
duoda suprasti, kad britų lai
vui pavojus praėjo.

Karalius prašo visus 
norvegus kovoti 

vokiečius
STOCKHOLM, Švedija, bal. 

•15. — Norvegijos karalius Haa- 
kon atsišaukė per radiją į ša
lies gyventojus.

Karalius ragina gyventojus 
kovoti visomis pastangomis vo
kiečių invaziją, kovoti už Nor
vegijos nepriklausomybę ir lais
vę.

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

Daugiausia apsiniaukę; šal
čiau; saulė teka 5:09 v. r., lei
džiasi 6:31 v. v.

Vokiečiai, ir ties Andalsnes, 
100 mylių į pietus nuo Trond
heimo.

Stebėtojai mano, britai ir 
norvegai mėgins atimti iš vo
kiečių Trondheimą. Jis Norve
gijos kare yra svarbus. Iš jo 
eina trys geležinkeliai: vienas 
šiaurėn į Trondelac apskriti, 
kitas į rytus, Švedijos link, ir 
tretysis į pietus, Oslo link.

Kiti Britanijos pranešimai 
sako, kad pasėtos minos nau
jose srityse. Jos eina nuo Kiei 
kanalo įlankos iki Lietuvos van
denų Baltijos juroje. Praneši
mai iš Švedijos kalba, kad jau 
Vokietijos transportai nusken
do, kai užgavo minas Lysekil 
apylinkėje.

Dar Britanija paskelbė, kad 
jos submarinas torpedavo Vo
kietijos šarvuotį Admiral 
Schcer, 10,000 tonų, kad sub
marinas paskandino du tran
sportus, kad britų lėktuvai pa
degė gasolino sandėlius Stavan- 
gere.

naciai okupavo Norvegijos so
stinę. Jis sako:

Ne ginkluotos vokiečių jė
gos paėmė Norvegijos sostinę 
ir uostus. Jie žuvo dėka są
mokslo, dėka šnipų ir dėka kai 
kurių augštas vietas užėmusių 
Norvegijos valdininkų. Ne Vo
kietijos galybė, bet išdavystė 
okupavo norvegų miestus.

Torpeda užgavo 
svarbu Vokieti

jos šarvuoti
LONDONAS, Anglija, bal. 

15. — Admiraliteto praneši
mas sekmadienį sako, kad bri 
tų submarino Spearfish torpe
da užgavo ir sužalojo Vokie
tijos šarvuotį Admiral Scheer. 
Admiral Scheer yra tos rųšies 
karo laivas, kuriai priklausė 
paskandintas pietų Amerikos 
vandenys šarvuotis Admiral 
Graf Spee.

Be to, pereitos savaitės mū
šiuose paskandinti arba suimti 
buvo 23 Vokietijos transporto 
ir provijanto laivai. Kartų su 
pražudytais karo laivais Vo
kietijos nuostoliai jurose pe
reitą savaitę siekė žymiai dau
giau nei 72,000 tonų, kalba ad
miraliteto pranešimas.

Prez. Rooseveltas 
klysta — sako 

naciai
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

15. — Pereitą šeštadienį prez. 
Rooseveltas pasmerkė nacių už
puolimą Danijos ir Norvegi
jos.

Komentuodami prez. Roose- 
velto pareiškimą, naciai aiški
na, jogei jis klystąs. Pasak na
cių, kalti esą britai ir francu- 
zai: jų žygiai privertę Vokie
čius užpulti Daniją ir Norve
giją t

NAUJIENŲ-ACME T<-1onho<A
Anglų bombonešiai atakuoja Norvegijos uostą Bergen, kurį užėmė vokiečiai.

PREZ. ROOSEVELTAS ĮSPĖJO AMERI
KOS RESPUBLIKAS

WASHINGTON, D. C., bai. 
15. — Prez. Rooseveltas kal
bėjo pirmadienį ryšium su Pan 
Amerikęs Vilijos. n)ętų, su
kaktimi. j

Tarp ko kita prezidentas 
Rooseveltas pareiškė, jogei jis 
meldžiasi, kad Amerikos pus

Vokiečiai paskandi
no du Britanijos 

submarinus
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

15. — Vokietija pirmądienį pa
skelbė, kad dar du Britanijos 
submarinai paskandinti Skage- 
rrake. Vokiečiai suėmė Norve
gijos torpedinį laivą, o britai 
paskandino komercinį Vokieti
jos laivą užpuolime ant Ber
geno. 'K<-

Vokietijos pranešimas pripa
žįsta, jogei Britanija suorgani
zavo stiprią Narviko uosto blo
kadą, bet nekalba apie tai, kad 
britai paėmė Narviką.

Pasak nacių, kartu su pasku
tiniais dviem paskandintais 
submarinais Britanija pereitą 
ir 'Šią savaitę pražudė viso sep
tynis submarinus.

Vokietijos pranešimas apie 
karo 'veiksmus Norvegijoje ir 
jurose yra neaiškus ir atsar
gus. Pripažįstama, kad mūšiai 
dar nepasibaigę ir kad tenka 
laukti daugiau susirėmimų-.

Narvik dega
STOCKHOLM, Švedija, bal. 

15. — Švedijos radijo prane
šimu didelis gaisras siaučia 
Norvegijos uoste Narvike. Gais
ras kilo sekmadienį. Pirmadie
nį , betgi atrodė, kad gaisras 
tapo įveiktas.

Paskandino dar du 
Vokietijos tran

sportus
LONDONAS, Anglija, bak 

15. — Admiralitetas pirmadie
nį paskelbė, kad matomai Bri
tanijos submarinas paskandino 
dar du vpkietijos transportus. 

rutuliui niekuomet netektų im
tis ginklo apsigynimo tikslu. 
Bet, kalbėdamas toliau, įspėjo 
Amerikos resįiublikas apie rei
kalą būti joms prisiruošusioms 
ginti su ginklais rankose savo 
nepriklausomybę, jeigu išlauki
niai priešai kėsintųsi prieš ją.

Vokietijos ambasada 
Holandijoje degina 

dokumentus
NEW YORK, N. Y., bal. 15.

— William C. Kcrker, NBC ko
respondentas Berlyne, per ra
diją pirmadienį paskelbė, kad 
Vokietijos ambasados vedėjai 
Amsterdame,’ Holandijoje, pra
dėjo deginti visus politinius 
dokumentus.

Sustreikavo 4,800 
Kanados jūreivių
TORONTO, Kanada, bal. 15.

— Naktį į pirmadienį sustrei
kavo 4,800 Kanados jūreivių. 
Reikalauja didesnių algų, trum
pesnių darbo valandų ir dau
giau darbininkų laivams sam
dyti.

Prisiruošimo stovis 
Švedijoje

LONDONAS, Anglija, bal. 
15. — Reuters, Britanijos ži
nių agentūros, pranešimas iš 
Stockholmo pirmadienį sako, 
kad Švedijoje paskelbtas prisi
ruošimo prieš oro atakas sto
vis. Patvarkymas įeina galion 
antradienį. .

VILNIUS. —> Vilniaus uni
versiteto rektorius prof. Myko
las Biržiška baigė tvarkyti sa
vo naujosios knygos “Vilniaus 
reikalu Amerikos Lietuvoje” 
rankraštį ir atidavė Spaudos 
Fondui išleisti. Knyga gyvai 
parašyta, gausu įdomių 4^Utų 
ir daug iliustracijų (apie 130 
fotografinių vaizdų), šis stam
bus veikalas netrukus prade
damas spausdinti.

KARO ŽINIŲ
SĄTRAUKA

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
15. — Vis daugiau įrodymų 
gaunama, kati sostinę Oslo ir 
kitus Norvegijos miestus vo
kiečiai užėmė tik dėka kai ku
rių augštas vietas užimančių 
norvegų, nacių šalininkų, išda
vystės.

-- X-- X-- X---
LONDONAS, Anglija, bal. 

15. — Britanijos kariuomenė 
išlaipinta keliuose punktuose 
Norvegijoje, sake Britanijos 
komunikatas pirmadienį.

-- X---X-- X---
BERLYNAS, Vokietija, bak 

15. — Nacių vyriausybė panei
gė gandą, jogei Narviką pa
ėmė britai. Kiti pranešimai bet
gi kalba, kad vokiečiai bėga iš 
Narviko Švedijos rubežiaus lin
kui.

LONDONAS, Anglija, bal. 
15. — Vokietijos nuostoliai ju
rų mūšiuose pereitą ir šią sa
vaitę yra tokie: 26,000 tonų 
šarvuotis Gneisenau, vienas 
10,000 tonų kreiseris, du krei
seriai po 6,000 tonų, astuoni 
skraidoliai (destroyers), 26,000 
tonų šarvuotis Scharnhorst su
žalotas, 10,000 tonų šarvuotis 
Admiral Scheer torpeduotas, 
apie 90,000 tonų transporto ir 
provijanto laivų paskandinta 
arba suimta.

—X—-X—X—
BUCHAREST, Rumunija, ba

landžio 15. — Sąjungininkai ir 
neutralios šalys susirūpinę dėl 
Italijos. Atrpdo, Mussolinis 
ruošiasi stoti į karą Hitlerio 
pusėje. 

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

15. — Francuzija laiko Itali
jos ir Šveicarijos pasieny apie 
300,000 kareivių. Tai atspara, 
jeigu Italija mėgintų užpulti 
Francuziją, 

—X—X—X— '
AMSTERDAM, Holandija, ba

landžio 15. — Pavojaus padė
tis (a statė of alarm) paskelb
ta Holandijoje pirmadienį.

—X—X—X—
BUCHAREST, Rumunija, ba

landžio 15. — Turkija apgink
luoja kai kuriuos savo preky
binius laivus kanuolėmis.

LONDONAS, Anglija, bal.
15. —. Balkanų diplomatai ga
vo informacijų, kad Mussolinis 
sukoncentravo Italijos karo lai
vyną Dodecanese salų apylin
kėje, Turkijos pakraščiuose.

Italijos laivynas sukoncen- 
trubtas čia tuo laiku, kai Vo
kietija siuntė okupacijos jėgas 
į Norvegiją.

Diplomatų manymu, Italija
lošianti Hitlerio lošį. Kai Hil-’turkams neleisti į Juodąją ju- 
leris veržiasi į Norvegiją, tai-’ra sąjungininkų laivų.

kininkai gali mėginti per Dar
danelus 
žesnius
jurą pasiųsti. Italijos laivynas
grūmojąs Turkijai, kad ji ne
atidarytų Dardanelų sąjungi
ninkų laivams. Jeigu Vokietija 
pasiųstų mažuosius savo laivus 
Dunojaus patruliuoti, tai Ita
lijos laivynas Turkijos pakraš
čiuose tarnautų vėl įspėjimu

VOKIEČIAI ŽUDO LENKŲ VAIKUS
ROMA, Italija, bal. 15. — 

Lenkijos ambasada Quirinalui 
išleido brošiūrą apie vokiečių 
žiaurumus Lenkijoje. Brošiūra 
pasakoja:

Mszczonovve, arti Varšuvos, 
Gestapo (Vokietijos slapiosios 
policijos) agentai nušovė para
pijos kunigą Piaciorkowskį ir 
du* parapijos vikarus.

Koncentracijos stovykloje 
Oraniburgc vokiečiai laiko 11,- 
000 lenkų, jų tarpe 160 Kro
kuvos universiteto mokytojų 
ir tarnautojų.

Poznanėje ir Pomeranijpj 
naciai sušaudė dešimtis kuni

Italijos laivynas pra
dėjo slaptus ma

nevrus
ROMA, Italija, bal. 15. — 

Kalbama, Italijos laivynas pra
dėjęs pavasario manevrus. Jie 
esą slapti. Manevrų planų ne
skelbiama.

Rumunija padarė 
naują sutartį su

Vokietija
BUCHAREST, Rumunija, ba

landžio 15. — Pereitos savai
tės gale Rumunijos ir Vokie
tijos prekybos derybos atrodė 
visai pakrikusios. Rumunija 
buvo net sulaikiusi eksportų 
gabenimą į Vokietiją. Pirma
dienio pranešimai sako, kad 
nesusipratimai išlyginti ir Ru
munija padariusi sutartį su 
Vokietija. Kokiomis sąlygomis 
susitarta, iš karto nepaskelb
ta. Manoma betgi, kad Vokie
tija ypatingai didelių koncesi
jų iš Rumunijos negavusi.

Japonija grūmoja 
Holandijos Indijai
TOKIO, Japonija, bal. 15. — 

Japonija ruošiasi įspėti kariau
jančias Europos šalis, kad ji 
nepakęs išplėtimo karo į» Pači- 
fiko vandenyną. Ypatingai, jei
gu Holandija taptų įvelta į ka
rą.

Iš Holandijos Indijos Japo
nija gauna aliejaus ir kitokių 
reikmenų. Holandijos įsivėli
mas į karą galįs užgauti Ja
ponijos interesus. Japonija net 
spėką pavartosianti savo inte
resams Holandijos Indijoje ap
ginti.

Kitaip . tariant, Japonija gali j 
užpulti Holandijos Indiją, jei
gu Hitleris užpultų pačią Hor 
landi ją ir ji patektų į karq 
sukurį.

bent kai kuriuos ma- 
savo laivus į Juodąją

gų. Ir kituose Lenkijos mies 
tuose sušaudyta daug kunigų.

Gabendami ištremiman len
kus, vokiečiai nekureno vago
nų. Daug vaikų, moterų ir vy
rų sušalo.

Vokiečiai išgabeno lenkų 
vaikus,, bernaičius ir mergai
tes, į Vokietijos stovyklas. 
Daugelį jų sterilizavo. Lenki
jos sanatorijose Chelme, Lub- 
linece ir Kosciane, kur buvj 
sergantiems proto ligomis vai
kams prieglaudos, vaikai apma
rinti pirma morfinu, o paskui 
sušaudyti. Vien Chelme 428 
vaikai nužudyti.

VĖLESNI PRA
NEŠIMAI

Narvikas mažai reikšmes 
turi vokiečiams — prabilo pir
madienį Vokietijos propagan
dos ministerija. Svetimšaliai 
stebėtojai mato šituose vokie
čių pareiškimuose patvirtinimą 
žinios, kad nacių garnizonui te
ko pasitraukti iš Narviko.

— Vokiečiai sako: Britanijos 
submarinų veiksmai nesulaiko. 
Skagerrakc Vokietijos kariuo
menės gabenimo į Norvegiją. 
Britai, gi skelbia, kad pirma
dienį dar keturi Vokietijos tran
sportai paskandinti Skagarra- 
ke.

— Trys tūkstančiai norvegų 
perėjo sieną į Švediją. Aiški
na: negalėję atsilaikyti prieš 
vokiečius dėl to, kad kulkos
vydžiai, šautuvai ir kitokie gin
klai buvę sugadinti. Tai gal 
būt dar vienas Vokietijos šni
pų ir Norvegijos nacių pasidar
bavimo rezultatas.

— Švedijos pietų daly užge
sintos šviesos per naktį.

Vėl žemės drebėji
mas Turkijoje

ISTANBUL, Turkija, bal. 15. 
— Per paskutines 24 valandas 
žemės drebėjimas sunaikino 40 
namų Turkijoje. Du žmonės 
žuvo dėl drebėjimo. 

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

“Naujieną” Pinigą 
Siuntimo Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro. Sekmadie
niais jiuo 9 ryto iki 1 vai. po
piet.
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Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST.

O paskuį jį ėjo £ėlės, į>avasa
rio kvapU alsūo’damos. Ėjo 
drauge ir itt gimihČŠ-, draugai ii* 
šiaipjau žlUimės, kurte dar iYe- 
buvo paskutinei kelioitei ’priši-

SLIUPTARN1A1
Istorinis romanšš iš Amerikos lietuvių £yvėhirild tais laikai^ 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisVamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”.).
----------------------------------—-: ;———. u a. :—u • • • ■ ■ ■ -

Šitą tiesos ir kovos romaną skiriu dr; Jonui Šliupui
AL. MARGERIS

(Tęsinys)
— Žiūrėkite, žiūrėkite! — šūl> 

kė zakristijonienė. — Tas gri- 
norius kalbės. Kaip čia seniai 
jis bažnj'čioj stovėdamas į mab 
daknygę žiopsodavo, — skaityti 
neskaitydavo, tik į mišių abro- 
zėlius vepsodavo, —' o dabar,

Lauk tu biaūrybe, tli atskalūne!
—A, misele, šuns balso die

vas neklauso, — rodė svetimą 
kandumą parapijonas Mašiotas.

—Bambizų kapinėse lik to
kiems šunpalaikiams ir loti, — 
apvainikavo katalikų meile pro- 
testonų kapines parapijonas 
Juodišius.

—Čia tik mulus, arklius ir šu
nis tekavoja, — pridėjo perei
tos nakties žvarbusis baritonas.

—Tai šiur, tai šiur, kūmuli, 
— patvirtino zakristijonienė. — 
Kas jaU čia dorą žmogų tau ka
vos.

—Jų kunigai su pačiomis gu
li, — sūriko jaunas bernas.

Popiežių paniekinę — pa-

jie religinio šokio apdilkime be- 
protybėn fplidla.

SVetimlaliČTėi žiūrėjo rėftiiėh 
su ironiškos Šypseh’ds Stipriais 
briiožais vtid’e. Bet pūgėlian ir 
jų kantrybė iššisėmė. Kdpinhį 
Už Ve iždas pašaukė policiją. Pa
matę ją, dievoti vyrai ir mote
rys — katalikai — aprimo, bai
mė užraukė jiems gerkles, 
paralyžiavo rankas.

gyvąją, didingąją Gamtą ir ke
liauti, amžinai apsistoti tarp 
šaltų žemės sienų, kur sušitvėh- 
kusi tėra tiktai tamsa ir nyku
mą...

bAkėlyj nusilenkė jum lalikAi, 
žAli'A Va sa r« jų, 1 yg ąksdlniU’ę

su

Paskutinė Kelionė.
nu-Saulė buvo jau tolokai 

žingsniavusi atgajų pavasario 
ryto taku, kai žmogus išsiruošė

moteraitė.
O jūsų kunigai su gaspadi- 

nūmis guli: beleidimo, be šlin- 
bo, be nieko! — iš.indo iš kaž
kur, matyli, nerimto žmogaus

Taip kilo ir kilo banga po 
bangos katalikiškos meilės. O-

šku. Rokas sustojęs laukė tylos. 
Bet karšti parapijonai juo to
liau, juo labiau trypė, staugė 
ir rankomis kapojo orą, tary
tumei Afrikos Taukiniai, kadi

Jis buvo nepaprastai Vamils ir 
patenkintas. Jis nieko dauginti 
nebetroško, nieko nfebereikahi- 
vo ir niekur niekam pikto he- 
bcvelijo. Jani visi dabar buVo 
lygias: dori, geri, teisingi ir 
diiosntjs. Jis vistls dabar lygiai 
niylėjo ir visiems tiktai vieno 
masto pagarbą teteikė, bet už
vis labiausiai jis dabar mylėjo 
ir gerbė žemę, ir jis ėjo kojo
mis jos nebesiekdamas, gražaus 
jos veido nebemindžiodamas.

Bet nors jis ir labai nekaltai’, 
tarsi paukštis ore, keliavo, -- 
jokios pirmenybės nereikalau
damas, nieko kelyje neužkabin
damas, niekam pikto žodžio ne- 
pasakydaihas, vis dėlto la
bai skubiai traukėsi jam iš ke
lio ne tiktai žmones ir vežimai, 
bet ir patsai oras, kuris skyrė
si prieš jį, tarsi aukštos jUri) 
bangos prieš aštrią laivo kruti
nę.

šlluhkė ii* medžiai, žydriosios 
padaugės lupų iŠbiičiuoti-. Nūši-' 
lenkė ir triobos, kurių languose 
spindėjo dienus lempos, skaid 
riųjų šaillėi SpJldldilį įžiebtos. 
Bet visi) ženiiaūšiėi imšiieDkė 
jam gėiės^ kurios mmširdžiail 
už viską palydi žmogų paškuli- 
neje jo kėimbėjė. ka.mms’e IV- 
kloniuos^ ėllllbą piml^cidi Šlltūi 
pasitikt) jį SU gė’dlPd glUSUlė. 
persisunkusia baltij debėšė it) 
ašaromis.

o jis labai giliai susigalvojuj 
tarsi minčitį juuėšu paskėmid, iri 
tarė sAU: uPaškutmį kartį aš 
keliauju, bfel pirUktlihį tdiV 
lingai ir garbingai. Viši mau iš 
kelio traukiasi’, Viši prieš m'ahUi 
nusilenkia, visi Šilto žodžio 11’6- 
pašykšti. Ir kodėl? Nėsūprailtil, 
— kodėl? A’cb —- taip — Šūr'

Kata Versti Vaikus.5";““*.;,. 
ImtlNėskanų
Liuosiiotoją

Kai kurie tfival daro klaidą, versdami 
valkhė iftiti Aeskftnij, sargdinti vaistų tel
kiant jienis liuoąiiotojo. Vaikas pyksta dėl 
tokios pabaudos. Ir tas viskas yra visai ne- 
feik&linga.
Kada juąų valkams reikalingas liuosuotojas, 
daryk, kaip milijonai modernių motinų da
ro—duok ji'ėijis Ex;Lax 1/ Jums. neYėlkčs ra^ 
ginti jauiiuollha initi Ej/Lax, cjelto, kAd jis 
gardūs, i<ai‘p skanūs šokoladas, kas dar 
svarbiau, Ėx-Lik yi-4 Švelnus liudsuotojas. 
tinkas jautrlein's, mažiems ■ vidurčltams. jis 
veikli vt'dųrilis Svejniui, lengvai, be 
vartos ir išsitembioio.
Ėx-La)c yra geras ėųaugusieniė ir vaikinis 
taip pat. Visose vaistinėse po lOe. ir Ž5č.

, . lanko ir 
ryto škėis’Čioji Aušra ... ir vi- 
dtirdiėnio skaidrioji šaulė . . . ir 
Vakaro gaivusis lytus . . . ir nak
ties balfakasė rasa ... ir, gal 
būt, lanko ir lankys vienas ki
tais giminė, draugas ir šiapjau 
žmogus, kol, pagaliau, visi ne-

visados bus 'daug ir tokių, ku-

UįgUyS mintį, protą, viltį, iheilę,

SAUGOKITCS PAMfiODŽIOJIMVt 
U L’AfcEhCiANčiVi

Gaminama tik .vienas tikras Ex-Lax!
Įsidėmėkite raidcH ahl
dėŽhtSš ir kfekvVėiibib biVtėiŠB.
gautumėt fibras paaehl&'eė, reikalau
kite originalio

m

urane COAt company 
5332 So» Long Avenue 
Telefonas ^ORTSMOtlTlJ 9^22

POCAHONTAS Ntihe .Rųh iš geriaūsių.maihų, 
daug dulkių išimta Perkant $"7.65
5 tonus ar daugiau ........ ............... ■
PETROLEUM CARBOH COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekktta. 
tai'i i n i

. ......... i

■hi faiaui

4164
No. 4264—Sportui kostiumai jėdnoms mergaitėms. Sukirptos mieros 

6, 8, 10, 12 ir 14 metų. #
ii. „r, t i um ai n 11 n, hi ii iii n 

NAUJIENOS PaUėrh Dept;
1739 S. Halsted St., Chieago, I1L

čia įdedu 15 eentų ir prašali

atsiųsti Mari pavyzdį —a-

Mieros .................... . per krutinę

paskutittj kartą kėliaUjū, aš iš
siskiria iš gyvtjjų tarpo, aš iš
einu iš gyvijų pasaulio — pa
saulio, kiir vyrauja tokie galin
gi ir garbingi dėsniai i kaip iUAi- 
lis, protas, Viltis h* meilė, ktir 
gyventi it šitoftiiš nuostabiau
siomis gyvybės dOVaiiomis 
džiaugtis betenka tiktai vieną 
kartą... Ir aš keliauju į negy
vuosius, idmsiuo'siUs požemius, 
kur nėra nei langų, nei durių, 
nei šviesos, nei šilumos, nei 
minties, nei kovos, nei pažan
gos, kur gludi liktai mirtis, — 
visokios gyvybės ir galybės ga
las... Ach, suprantu... Aš visus 
gyvojo pagaulių loįįus palikau, 
tiktai medinį apdarą tepasiė- 
miau... Už tai man dabar nie- 
kur niekas nieko nepavydi . . . 
Ach, suprantu”, dar kartą jis

kęs, tarsi pusiau į save susigū
žęs, spėriai artėja prie sienos 
Negyvųjų Krašto, prie vartų 
miesto, kurio gyventojų pastogė 
ir užvėja tėra tiktai antkapiai ir 
statulos...

Prabilo varpas—prabilo skai
driu, stipriu balsu, šaukiančiu 
alsibūsti Tylos ir Santaikos Val
stybę ir ištiesti rai\ką naujam 
piliečiui, amžinosios ramybes 
ieškoti čia atkeliavusiam.

. Atsivėrė aukšti vartai. Pro 
juos žengė .paskutinės kelionės

ii. Vistį akys susmigo į b'esipi- 
iantį Uaują kaplį) kurį tuoj ap
kabino piinoibis meilės ranldo- 
mis gyvieji vaimkai, gtatvdėjan- 
čitį širdžių m gedutos kupinų 
kaukų čia atnėšti k- sudėti.

basliai imaidėjp pėr Negyvų
jų Kraštų, per Tylos ir Santai
kos Valstybę, Įief Aiitkapių ii’ 
Statulų Mieštą Veidtiainu balsu 
tariamas sūdm /. . . amžiną atii-

prle-]kbVą ir pažangą, nes šitie gyvo
sios gaditos dėšūiūi, šitie di- 
džiatlsi jos lobiai niekados ka
pai! negrimsta, niekados gyven
ti IV pirmyn žengti nesiliauja!

būkllš škūilė aukštu, stipriu 
ir škilidriū balsu, tiksliai akcen- 
Itlbdamtis kiekvieną gilesnę 
hillitį, reikšmingesnį sakinį, 
gfaž'eshį žodįi

Tik patys kiečiaūši katalikai 
ūešūšijaUdihO, kiti Šluostėsi aša- 
rdš.

bčt būvo ii* tokių, kūk’ių sie
los liet pati saulė hėsūšildytų. 
šitieji tUoj ėmė štaūgti-, nabaš- 
iimką ir vistls laišVamailius plu- 
štk keikti;

—Ko čia dabūr žliumbia te, — 
pradėjo parapijohaš Mašiotas, 
—- ar šliuptėrhio, ar to bedie-

gražiai ant jo kapo Rokas pa
skaitė, o jus burnojate. Ak
mens, ar tigro širdį turite!

—Ir tū su šliuptarniais, ir tū! 
— pradėjo prkkjb eiti kumščius 
sugniaužęs, pantimis griežda
mas parapijoilas Juodišius.

RamUšIš katalikas pasitraukė. 
Bet kiti niršo, maurojo, kaip su
gautas žvėris, daužėsi, draskėsi. 
Kapinių tvorą kojomis spardė, 
rankomis purtė, tarsi, kad ta 
tVčrA butų kalta, kaiti ne visi 
žtnoUūš tiki taip, kaip jie. Vy
tai susidraskė kelnes, švarkus, 
6 moterys sijonus ir palaidines.

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS 

Pirtn., Trečiadienį, šeštadieni 
4631 So. Ashlaiid Avė.

TfeL YARDS 09B4 
Antrad., Kbtvirtad. Penktadienį 
4143 So. Atcher Avė.

Tel. LAFAYETTE 365b

Lanko jį tfabim iv duoda jum

kad Apie dūšią nė žodžio!
—-Ana jaU seniai šėtonui par

duota, — Atsiliepė zakrišlijonie- 
ūė.

-—Tai šiūr, — sugriovė žvar
busis baritonas.

—‘•Nustokite, begėdžiai! - - 
draudė jUOS vienas iš rimtesniu, 
žmoniškesnių katalikų. — Žmo
gus taip gražiai parašė, tai])

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfiold Avehu'e

Teiėfonas LAFAYETTE 0*27

koplyčios visose

miriadai žalių žolės laiškelių su 
saulėta šypsena jį pasitiko, Su 
šiltais pavasario žodžiais pasvei
kino. Tik paniurusios šalto 
kraujo stdlulos stovėjo kietai 
lūpas sūspaūdusios ir tylėjo,

I

Jis ėjo prie žemės durių, t k 
dėl jo vieno dabar teatsidariu- 
siii, tik jo vieno telaukiančių, 
ir, savo giminių ir draugų gc-

KUuiiyklie fantai iradio frifogramli Antiadiemlo b šeštadienio ryt- 
IttOO Vai. ryto iš tv. H. L P. stotie* (1480 fc.) 

ra POVILU ŠALTIMIERU.

Skelbirtiai -Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos 
vra naudinguos

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYsICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE
6630 S. VVestern av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Šeredoj pagal sutartį.

AKIU SPECIALISTAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CfalRtlkGAS 
2808 West 63rd St.

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—> 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadu 

niaiš pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Norint gauti vienų ar d ė ir- , ', 
jgiau virš nurodytų pavyzdžiu 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
hunierj pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adrėš$. kiekvieno pa
vyzdžio kšina 15 čentiį. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kertu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti^ 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
Kn UhMpTI St. TU.

į negyvosios gamtos karalijąį į 
amžiną savo bustihę> iš kurios 
jis daugiau niekados nebegrįš...

Nebegrįš, o tiktai subyrės į 
labai smulkias daleles, sutoly- 
gės su kitomis Visumos dalelė
mis ir glausis prie jos širdies, 
kaip prie amžinos savo molinos.

Ir jo buvimas Visumoje bus. 
amžinas, nors ir labai susmul- 
kejęs, sumenkėjęs, gyvybės, 
minties ir valios didybės nebe
tekęs.

Jei ir pati žeme kada nors 
žlugtų, mažių- mažiausiomis da
lelytėmis sutrupėtų ir beribėje 
erdvėje išsiblaškytų, tai pasku
tinės kelionės keleivis - 
šunus — yistiek neišn
iš Visumos rankų neiškristų, 

Įneš jis atėjo iš Visumos, atliko 
savo, kaipo žmogaus-, pareigas, 
ir vėl sugrįžo į Visumą, tą am
žinąją savo tėvynę...

I Ženiės durys pradėjo užsivėr-

žemės

(Vardas ir pavardė)
..................................... j............... .

(Adresas)

(Miestan ir valstija)

■S

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikaviirias 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaig;mo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregysię. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
itikimuos^ egzaminavimas daromas 

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

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaisb- 
nibs be Akihių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tėl. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

, f t . ,< i • į ; ■' v .

Laidotuvių Direktoriai

•;5

NARIAI 
Chicagos, 
Cifcero 
Llfetiivių 
Dii-ektorių 
Asociacijos
iiiiii^hiUiitihli'iiniiiiililiniiiii

iii.iii.uiiimiiiiiiihi.iiiiu.iiiii 

Aftibulahce 
Patarnavi
mas Diena 

ir naktį
Turuvie 

koplyčias
VISOSE MIESTO 

DALYSE
iiiitiiiiiiiii.i.iini.Hi'iii'iiiiiinit

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. Kenvvood 5107.

J. LIULfcVlCIUS
4348 S. Califbriiia Avėrtue Pkonė Lafayette 3575

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

Phone CANAL 6l22

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Kiti Lietuviai Daktarai

DR? A~ JENK1NS
(Lietuvis;

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—4 ir nui 

vai. vakaro ir pagal sutarti 
Tel. PROSPECT 673 <

VIRGIN 1A 242,

Ofiso 
7—9 
Ofiso 
Namų Tel. i

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
p Phone^lARDS 7299.

.. ..,y—
Tėl. Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395 .

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal* nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiūs 
ėlektrikos prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
10Š4 W. 18th Si., netoli Morgan ŠI

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

Tel. ČANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Siiperiof 9454 ar Centrai 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-roš lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

i

I. J. ZO.LP Phone Yards 0781

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Wėsterh Avenue ^hone Lafayette 8021

... ~i i „ n ........ ..... , . .i - , ■------------------- --

ANTHONY B. PETKUS
6834 Sd. Western Avė. Phone Grovehili 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

S. P. MAŽEIKA
3319 Li'tuanica Avehūte

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 Lituanika Avenue Phone Yards 4908

1646 West 46th Street
;. .fi.

Yards J.139 
Yards 1138

LACHAW1CZ IR ŠUNŲS " 
2314 West 23rd Place Phone Caiial 2515
SKWVS: 42-44 Ėast ToŠth Street Tel. Pullmah 1270

i „• t,, -r ......... .. .• , ,, , i ...........................

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—ę:30 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLARfcMONT AVĖ; 

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

Telefonas Y&RDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos.
Nuo tė Iki 12 dieną, 2 Iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Nėd. nūo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

Dr. F. PuIsucki Le Vau
GVbYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° Vak.

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

K. P.GUG1S
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 9813
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brnnswick •597

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.

Rotom 1230
Ofiso tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park 3395
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Philadelphia, Pa.
Lietuvių Ek-nio Cehtro Suva

žiavimas.—Diktatoriai ir kon
tribucija. — Įteikimas meda
liuos.

Rytas. Pavasario vejas malo
niai pučia. Diena graži, šilta. 
Na, manau, reikia skubėt Ek. 
Ccnt. suvažiavimai). Dauginiui i 
man rupėjo pamatyti ceremoni
jos įteikimo medaliaus. E nu, 
jau ir viešbutis Loraine. Girdžiu 
lietuviškus balsus. Nudžiugau, 
įsivaizduoju, Amerikos lietuvių 
Ek. Ccnt. smegenų trustas su
važiavęs, jie tikrai visą išeivi
jos lietuvių reikalą pakreips ge- 
rojon pusėn; žodžiu, paįvairins 
judėjimą ir įneš ką nors įdo
maus, išblaškys apsiniaukusią 
išeivijos padangę...

Keliolika svečių. Konsulas p. 
Budrys perskaito trumpą refe
ratą, paskui p. Karpius ilgesnį. 
Tarp kitų dalykų pasiūlo p. 
Karpius sutverti finansinę bend
rovę prie Ek. Cent., sukoncen
truoti lietuvišką kapitalą Ame
rikoje. P-as Ambraziejus siūlo 
statulą svarstyti. Strumskis pa
sipriešina, — reikia, girdi, pir
ma apkalbėti. Delegatas p. Gri
nius ima balsą ir pabrėžia, ka< 
tokios bendrovės tvėrimas neį
manomas. Jau esą turėjome ei
lę bendrovių kaip: Atstatymo, 
Salės korp. laivyno, banko, me
chanikų ir eilę kitų, milijonai 
kapitalo lietuvių žuvo. Salės 
korp. liko tuo garsi, kad buvo 
žmogus užmuštas. P-as Karpius 
nervuojasi. Adv. Cheledinas pa
sako daug rimtų pastabų ir nu
rodo, kad reikia būtinai specia-

bą perskaito diplomą nuo Lie
tuvos valdžiom už pasidarbavi
mą ir prisega L. Gedmino žen
klą. Paskui jo keli draugai pa
sako sveikinimus, o p. Ambra
ziejus gražiausiai išsheiškia. 
Patsai p. Vidikauskas susijaudi
nęs ištaria “kam man tas?” ty
la... paskui paduoda konsului 
ranką ir pasako “ačiū”! Cere
monijos tuo baigiasi, kavalie
riaus draugai ir daLs delegatų 
eina užkandžiauti prie paruoš
to stalo.

Antra sesija L. Ek. Ccnt. pra
sideda 3-čią po pietų. Mažyte 
salė lyg aptuštėjo. Svečių di
džiuma apleido, pp. Vinikas, 
Rastenis ir Strumskis išėjo pa
gaminti rezoliuciją, likę dele-

nors aiškiai nepasisako, bet jau
ti norą sustiprinti tautinę srovę

p. Z. Jankauską kaipo rcd. Phi- 
lądtMphįa žinių puslapio ir sako:

ni ęs turės medžiagos . 1-as 4. 
Jankauskas tyli... Pirmininkas 
klausia “ar apsiimi”, tyli p. Z.

lliliką varinėja. Kad mes norime*
! e ■ i n ,< rf<i i > t 71 11 i 1 UI-

“Gaila, neesu narys verslininkų 
draugijos, tik kaipo svetys čia 
atėjau”. Vi-.lick peršamas val
dybos, bet neapsiimu. Pagaliau 
perstatomas Į). Vinikas. P-as 
Ambraziejus atsistoja ir sako: 
‘draugai! aš mėgstu visados tei 
sybę pasakyti, p. Vinikas nėra 
verslininkų draugijos narys, ne 
suprantu, kaip jisai gali būti 
renkamas?” P-as Karpius atsa
ko, — “lai nieko, mes jį pada
rysime nariu. Ar apsiimi, p. Vi 
nike?”

Prezidiumas už pailgo stalo 
jau posėdžiauja. Tarp delegatų 
ir svečių matytis konsulas p. 
Budrys. Delegatų labai mažai.

SPECIALIAI
PAVASARINIAM 
IŠPARDAVIMUI

Plasterboard ketv^ pėda 2c pd. 
2x4 8 iki 16’ .................. 2c pėda
1x6 Prirengtos ir pritaikintos 1 ¥2 
Cedar Postai 7 pėdų ............ 10c
Maleva paprastai $2.00 Galionas

už ......................................... $1.25
Nereikia pinigų—jūsų kreditas 
yra geras. Mokėkite kadir po $5 
per mėnesį.
ALBERT LUMBER 

and SUPPLY CO.
3800 SO. VVESTERN AVENUE 

Tel. LAFayette 2101
Atidarą sekmadieniais iki pietų.

Elektrikinių

LEDAUNII)
Turi Būti Išparduota. Visų Gerų
jų Išdirby sčių: Norge, Crosley 
Shelvador, Kelvinator, Westing- 

house, General Electric.

6 cubic didumo nupiginti po 

$89 50. $114.50, $149.50 

Lengvus Išmokėjimai. Nuolaida 
Už Seną Ledaunę

Jos. F. Budrik
RAKANDŲ IR RA- 

DIO KRAUTUVU

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

BUDRIKO 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.

lįstų tam reikalui, kitaip darbas 
butų be pasekmių. Marcinkevi
čius (vietinis) irgi duoda rim
tų pastabų. Paskui seka proto
kolo skaitymas. Skaito Ek. Cen
tro sekretorius p. Karpius iš 
Clevelando; lengvos diskus* jos. 
P-as Pivariunas iš Piltsburgho 
pataria pirmiau protokolą pri
imti, o paskui jau eiti prie kilų 
reikalų. Diskusijos, bot nevyku
sios.

Kalbama apie praplėtimą Ek. 
Centro. P-as Valaitis iš Brook- 
lyno nurodo, kad geriausiai gar
siu tis per radijus, -— jie toliau
siai pasiekią klausytojus. Kaž
kas teigia, kad per spaudą ge
riau, nes radijo greitai pranyks 
ir 1.1. P-as Karpius: “štai mes 
Ek. Cent. valdyba nutarėme iš
leisti biznio direktorių didelio 
formato, kad tilptų visų miestų 
verslininkų ir profesionalų an
trašai. Kartais nuvažiuoji į kitą 
miestą ir reikia klausinėti. To
kią knygą turint nereikės klau
sinėti, — atsivertei ir viską tu
ri. P-as Bačitinas jau prisiuntė 
dvidešimts dol., atsiras ir dau
giau tokių, kurie norės pasigar
sinti, — lik reikia, žinoma, pi
nigų”. Kažkas pastebi, kad jau 
New Yorkas ir Pluki, turi to
kius biznio direktorius išleidus, 
gal ir kitos kolonijos greitai iš
leis. Stebėtina, niekam neatėjo 
į mintį įnešti, kad tas visas 
knygas krūvon sudėjus turėsi
me tą patį ii* nereikės bereika
lingai pinigų eikvoti, nė galvas 
kvaišinti. Kad jau čia butų ko
kia milžiniška org. su begali
niais tuksiančiais narių, tai kas 
kita, bet dabar lik bereikalin
gas laiko eikvojimas. Diskusi
jos. Vis ta pati malamalienė. 
Kiekvienas savo kromelį bando 
įpiršti ir už jį agituoja. Tik, ot, 
visa bėda, pinigų trūksta. Pro
tokolas kažkaip nuslydo nepri
imtas, bet jisai, be abejo, užpro
tokoluotas priimtu. Staliniška 
tvarka... sumanyta, įnešta ir pri
imta.

Phila. verslininkas p. Marcin
kevičius didžiausios ir turtin
giausios lietuvių paskolos bend
rovės pirmininkas pastebi pre
zidiumui: “Kaip matau, jus čia 
diskijsuojate ir diskusuojate jau 
pusė dienos, o prie jokio kon- 
krečio darbo neprieinate”. Visi 
sužiuro. Pertrauka.

Delegatas vietos verslininkų 
draugijos adv. Cheledinas paaiš
kina, kad čia tuojau bus nau
jas Gedimino kavalierius ir už 
savo pasidarbavimą Lietuvai 
bus apdovanotas per konsulą p. 
Budrį garbės ženklu. Po jo kal
bos vedimą perima p. J. Gri
nius, labai gražiai sutvarkyda
mas trumpai, jausmingai pasa
ko nuopelnus naujo kavalie 
riaus, paskui paprašo p. Am
braziejų iš Brooklyno, p. Am
brazevičių iš Newarko, p. Kar
pių iš Clevelando ir p. Viniką 
iš New Yorko kaipo Gedimino 
ordeno kavalierius būti liudi
ninkais ir kviečia naują 'kava
lierių rašytoją p. K. Vidikaus- 
ką. Paskui perduoda konsului, 
kuris trumpais žodžiais prakal-

Ccnt. skraiste. Kritikos labai bi
josi. Tik’pinigų ieško. Gaila. 
Vtrodo labai pail. ę... ir jauti 

mitiną reikalą pamainyti kitais 
gabesniais ir lai kuo greičiau- 
Jai Ek. Cent. naudai.

Kad praplėsti veikimą Ek. 
Cent. ir gauti kuo daugiausia 
pinigų p. Vinikas referuodamas 
ypač labai apgaili tautinių lai
kraščių silpnėjimą ir pataria
juos gelbėti. Apgaili, kad šuva-statistinėse žiniose įsiskv.r- 

...........  [ o busią klaidą. Sarkastiškai:

NAUJlENV-ACME Telephoto
GRAND RAPIDS, Midi. 

—Carrie Bennett, kuri pri
sipažino davusi nuodų savo 
nepagydoma liga sirgusiam 
vyrui.

Tyla. Pirmininkas Pikelis 
klausia: “Ar apsiimi, p. Vini
le?” Tyla. Paskui “apsiimu”,— 
tyliai ištaria p. Vinikas. Oi, čia 
a* yra kažkas’ misteriško! Tai 
štai kokie vaizbos butu “dele
gatai” pas mus susivažiavo.

riunas nurodo reikalą jaunimą 
organizuoti, duoti jiems pamo

leistą biznio direktorių ir

/Javiniuose tik diskusuojaina 
prie darbų neinama. Sako, “ 
važiuojame ir vėl viskas pamir
šta”. Prisiminė, kad SLA finan
sinis stovis labai geras ir t.t. 
Kad praplatinti tiražą laikraščių 
(aišku, tautinės minties, nors 
aiškiai nepasako), p. Karpius 
siūlo siuntinėti pundais biznie
riams, kad jie dalintų savo pir
kėjams. Bet nepasako, ar veltui 
ar už užmokestį. Toliau p. Kar
pius referuodamas rodo didelio 
ormato spalvotais viršeliais ir 
iilokiais Lietuvos vaizdais, ku

eisti ta proga atžymėti Gedimi
no šešių šimtų, metų v sukaktį, 
i^aikrąščipi galėtų iiulį mainąis 
ir tuo budu duoti savo -skaityto4 
jams kaipo priedą dovanų. 
Spausdins su viršum trisde
šimts tuksiančių. Bet dabar ky- 
a klausimas, kur gauti pinigų? 
/teikia tuksiantis dol. P-as Pi
variunas įneša, kad nuo kiek
vieno nario verslininko butų ga
lina imli po 25c. per metus na

rinės mokesties į centrą, neskai
tant, ką jisai moka savo mies
te metinės duoklės. P-as Vini
kas nepasitenkina. Esą, kiek gi 
čia surinksime, pasidarys maža 
suma pinigų ir vėl jokį darbą 
negalėsime nuveikti, kaip iki 
šiol nenuveikėme. Siūlo imti po 
10c. kas mėnuo nuo nario, tai 
tada bent susirinks didelė suma e • 
pinigų ir tikslą galės atsiekti. 
Kon. p. Budrys tos nuomonės, 
kad dar galima butų gaut po 
10.00 dol metams nuo verslo 
draugijų, kurios prigulės Ek. 
Cent. Kyla diskusijos. Phila. 
delegatas p. J. Grinius prašo 
balso . Pirmininkas tyli... galop 
gauna balsą ir referuoja maž
daug sekančiai: “netaip jau len
gva šiais laikais ištraukti, kad 
ir dešimtuką, žmonės nusivylę. 
Kas turi, tai apsižiūri, kur duo
ti. Mano draugija mudu su adv. 
Cheledinu neįgaliojo tarti jokio 
pinigiško klausimo pirma jiems 
nepranešus, tad aš nei už 10c., 
nei už 25c. nebalsuosiu. Paga
liau Ek. Cent. iš savo darbų dar 
nieko konkrečio neparodė. Kaip 
išsireiškė čion kitų kolonijų de
legatai, tai Phila. viena sudaro 
narių didžiumą, turi šimtą še- 
šiašdešimts penkis, dar neseniai 
susitvėrus ir jau spėjo darbais 
pasižymėti. Jeigu matysime, kad 
bus reikalas geriems darbams, 
gal ir duosime”.

Kaip liūtas iš narvo šoko p. 
Strumskis. Sarkastiškai ‘ tai mi
lijonieriai, dešimtukų gailisi, gal 
dar mes brooklyniečiai turėsi
me kolektą padaryti! Musų ko
lonijoje turėjome 60 narių ir 
mokėjome centrui po dešimtinę, 
dabar likome tik penkiolika ir 
mokame po tris dol. metams”.

Puikus progresas, pamaniau. 
Paskui varto Phila. neseniai iš-

štai 
čia sakoma apie šv. Marijos su
žieduotuves, jeigu jau sužieduo
tuvės, tai turėtų būti ir jung
tuvės”. Pamaniau, vienas ex- 

' . argonininkas suredagavo, o ki
tas ex-vargonininkas sukritika
vo. Reiškia, ir vargonininkai 
apie šv. sutuoktuves nevienodai 
supranta. Rašant prisiminė vie
nas įvykis apie jurislkonsulą p. 
Mastovskį laikais > prie p. Čar
neckio administravimo. P-as 
Mastovskis kalbėdamas Phila- 
surengtame vakarėlyje pagerbi
mui p. Čarneckio Tautinėje Sa
lėje pasigyrė: “Mes Lietuvoje 
išmušėme lenkus* bolševikus ir 
bermontininkus, (5 jus ką? — 
rodydamas piršti į publiką, — 
Nors dabar eikite į Lietuvą blu
sų mušti!”

Tarytum žarijomis kas apipy
lė Phila., kaip pradės ūžti iš vi
sų kampų, šaukti ‘hnest lauk p. 
Mastovskį” ir t.t. Aišku, toliau 
prakalbų tęsti nebuvo galima. 
Atpyškėjo dešimts policijos ve
žimų ir išvaikė su buožėmis pu
bliką lauk, o juriskonsulą Mas
tovskį ir atstovą d. Čarneckį ap
supę policislai išvedė laukan. 
Reiškia, už Phila. pasidarbavi
mą Lietuvai, už išpirkimą L. P. 
Benų šešiasdešimts** tuksiančių 
dol., aukos desėtkais tuksiančių 
Lietuvon plaukė ir daug kilų 
nuveiktų darbų ličpū Phila. va
žiuoti Lietuvon noi^ blusų muš
ti. įsivaizduokite, gerb. skaity
tojai, kaip jautėsi Phila.? Dar 
ir šiandien pas juos ūpas pri
slėgtas...

Ką verslininkų draugija pasa
kys? Kada jos delegatai nušvies 
eigą Ek. Cent. konferencijos at
eitis pasakys.

P-as Karpius rodo didelį ka
lendorių su Dariaus-Girėno pa
veikslais. Esą butų labai gražu 
išleisti jų atminimui tokius ka
lendorius, Ek. Cent. jau nuta
ręs lik, ot, pinigų nėra ir t.t. 
Kiekvienas daiktas gražu įam
žinti, bet tik ne kalendoriais! 
Tai butų pažeminimas jų gar
bei... Aš pati esu mačius, kaip 
tokius degino; antra, kalendo
riai jau išeina iš mados, suma
nesni verslininkai jau juos ne
daro, duoda vieton to gražesnę 
ir naudingesnę dovaną. Norė
čiau manyti, kad Ek. Cent. mo
kės gražiau jų atminimą įam
žinti. Duokite ką nors įdomaus, 
suinteresuokite lietuvių išeiviją 
gražiais vieningais darbais. Jau 
tiek bendrovių turėjome su vi
sokiais kalendoriais ir viskas 
nuėjo velniop! Rodos, praeitis 
galėjo daug, labai daug išmo
kyti.

Renkama spaudos komi J j 
Ponai Karpius ir Strumskis iš
rinkti dviem balsais, bet dar 
reikia trečio. Duodama galimy-.w 
bč Phila., p. Trečiokas perstato _

mas gražus! Delegatas Grinius 
referuoja, sumanymą užgiria 
lik abejoja, ar jaunimas čia gi 
męs ir mokslus išėjęs norėtų 
nuo ateivių mokytis, — girdi, 
čia yra visokių biznių mokyklų, 
kur, girdi, “net mes patys tu
rėtume kai ko pasimokyti...” 
Oi, sako, “jeigu butų specialis
tai los srities” ir t.t. Bet 
abejoja, vargu jaunimas

ir tai, 
su t k-

uzKaip šoks p. Karpiu 
stalo. Girdi, Amerikos lietuviai 
suvažiavę prieš trisdešimts me
lų Lietuvoje carą smaugė, prieš 
Rusiją kovojo, o dabar čia po

jaųnimą suorganizuoti prie Ek.
Cent., lai Grinius priešingas.

Pamaniau, ne tada laikas žve
joti, kada . rudai tušti.

Delegatas p. Grinius atsako

Karpius mano kalbos nesupra
to. Jeigu mes lietuviai būdami 
Lietuvoje prieš carą kovojome 
r jisai šiandien nužudytas, aš 
tuo didžiuojuosi ir galiu drąsiai 
pasigirti. Ačiū tam šiandien tu
rime laisvą Lietuvą, turimo štai 
•ia konsulą ir medalius gauna
me. Ar tau gaila caro? Aš ne. 
priešingas organizuoti jaunimą 
r reikalauju p. Karpių atitaisy
ti”. P-as Karpius lyg muilą pra- 
•ijęs: “Ne, ne! aš taip neina 
linu. Ne, ne! aš ta’p nesakiau”.

Konsulas p. Budrys referuo-

<ų atsišaukimą per ji į Ek. Cen
trą kviečiant konferencijom Ky-

•('niro nariu
rinkti du

Abelnai ši konferencija suda
lo vaizdą miglotą... Teorija 
.enidamiesi netoli nueisime. Su 
praktišku gyvenami eskai'yti.- 
leuoi ima. OI. čia ir misterija.
u, ir negali tikslą pasiekti, ne

žiūrint kokiais gražiais vaiz- 
lais jį piešlum. Suklumpi ir 
paskui veikimas pats savaime 
geležiniais, nematomais pančiais 
susirakina ir apmiršta, kartais 
ict labai negarbingai.

—Viešnia S.

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai* eiti į 
tas krautuveSf k u r t o s 
skelbiasi Naujienose.

TURI ŠIĄS DVI SAVYBES

WALLPAB>ER 
CL.EANER

(yMAGIC
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REIKIA ŠIŲ ABIEJŲ TAIP SVARBIŲ 
KOKYBIŲ, KAD PADARYTI SIENŲ 
POPIERIAMS VALYTI “BURTININKĄ.” 
ŠTAI, DELKO ABSORENE YRA VADI
NAMAS “MAGIŠKUOJU KAMUOLIU”. 
TAI PASAKYMAS, KOKIU NEGALI 
NAUDOTIS JOKIA DIRBTUVĖ, NEŠ
TAI YRA AUTORIAUS TEISĖ IR UŽ
REGISTRUOTA PATENTŲ RAŠTINĖJ 
MASHINGTONE.
Nevalykite gerų popierių pigiais ir 
netinkamais valykliai, nes tai at- 
seina brangiau.
Žiūrėkite, kad gauti tikrą Abso- 
rene raudonam varnišiuotam ke- 
ne su magiko atvaizdu viršuj. ?

PIRKIT NAUJĄ BUICK 
MILDA

AUTO SALES
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavė
jas užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi- 

’mo naujų 1940 metų modelių automobilių.

806 WEST 3įsi STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 

Telephone Victory 1696 
ATSTOVAI

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

saltimiero Rytmetinių
1480 KYLOCICLES

RADIO
PROGRAMŲ

10:08 VALANDĄ RYTO
RAŠTINE’

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

3R1DGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

”216 S. Halsted St. VICtory 4965
Stogus, rinas, stoglangius ir 

sienų apmušinus.
Taisome oei ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

MODERNIŠKAS LIGONINĖS^ 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

VONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
rdenoidų su gulėjimu, užlaiky
tu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
igoninėie. Vaikams .......... $15

UŽAUGUSIEMS .................... $20
risi ligoniai yra asmeninėj Dr.

Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra 
’itronio patogumas.
BLĄINE RAMSAY HOSPITAL 

35 South Iloyne Avenue 
(tarne Madison ir Monroe) 

Telefonas diena ir naktį 
SEELEY 4700. 

k________________________________ /

\kiniai visokių madų, pritaikyt 
akims su pilna garantija u> 

2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo- 
;iii regėjimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

Sulaižyti akiniai sutaisomi už 
užeminta kainą, kaip, nauji 
mpeliai 50c, sulaužyti stiklą' 

1.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

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

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

I NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI

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

ni as.
*' J-U S T I N ’ S 

Food Store
5519 S. Halsted St 

Tel. Englewood 9134 
Persikėlėm nuo 10804% So.

Michigan Avenue)

KAINUOJA

MAŽIAI1

PORA
NUDAŽYTI
K’T’n'1'F^UR ST

yra VAISTŲ IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE

E£RU CURTA1N DYE

Garsinkitės “N-nose”

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Si, 
Chicago, m.

Vardas

Adresas.

Miestas

Valstija_________________________
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily News

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
Entered as Second Clfcss Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted SU 
Chicago, III. Telefonas Canal .8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams _______________  $8.00
Pusei metų ....................— 4.00
Trims mėnesiams ________  2.00
Dviem mėnesiams _.—1.50
Vienam mėnesiui .........  .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ____________ 3c
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
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams _______________  $8.00
Pusei metų ........ — 4.00
Trims mėnesiams ......  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

■ Orderiu kartu su užsakymu.

Lietuvos gyvenimo margumynai
Netikėti savivaldybių rinkimai. — Kas dalyvauja tuose 

rinkimuose? — Valsčių savivaldybių rinkimuose tau
tininkai prakišo. — Manoma, kad tautininkai savi
valdybių rinkimus visiškai prakiš. 
“Rūta”. — Neutralių valstybių padėtis*
vedama prekyba. — Lietuva steigia fabrikus.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Kooperatyvas
Kaip yTa

Norvegija išduota
Chicagos Daily News korespondentas, Leland Stowe, 

kuris buvo Norvegijoje, kuomet ją okupavo naciai, pra
neša, kad Norvegija buvo išduota Hitleriui! Ją išdavė na
cių šnipai ir Norvegijos hitlerininkai.

Pasidėkojant šitiems išdavikams, Vokietijos laivai 
nesutiko beveik jokio pasipriešinimo, įeidami į tris di
džiuosius Norvegijos uostus — Oslo, Bergeną ir Narviką. 
Jeigu norvegai butų gynęsi, tai jų kanuolės tuose uostuo
se butų lengvai galėjusios užpuolikus paskandinti.

Leland Stowe sako, kad Oslo fijordas (juros įlanka 
tarpe kranto uolų), kurio smaigalyje guli Norvegijos sos
tinė Oslo, turi galingas tvirtoves, kurios gali priešintis 
kad ir stipriausio priešo atakai. Bet išdavikai davė me
lagingus įsakymus tų tvirtovių viršininkams, kad nacių 
laivai butų praleisti, ir jie be kliūčių įėjo į uostą. Tokiais 
pat melagingais įsakymais buvo išviliotos įgulos iš nor
vegų karo laivų į krantą, ir kuomet nacių laivynas at
plaukė niekas jiems nepasipriešino, išimant vieną mažą 
laivelį, kurio kapitonas nebuvo apgautas.

Šitokiu klastingu budu naciams pavyko per keletą 
valandų pagrobti beveik visus svarbesnius punktus prie 
Norvegijos krantų. Norvegijos valdžia vos suspėjo pa
bėgti ir pasislėpti nuo nacių bombonešių. Jos ginkluotos 
jėgos tarpo dezorganizuotos, kas davė progą naciams ga
benti j Norvegiją naujus kariuomenės pulkus ir veržtis 
krašto gilumon, nesutinkant beveik jokių kliūčių.

Tačiau Norvegija nepasidavė. Ji’kovoja, ir jai į pa
galbą atėjo anglai, kuriems jau pasisekė išmušti nacius 
iš Narviko. Toliaus; be abejonės, atvyks didesnės sąjun
gininkų jėgos, ir reikia tikėtis, kad Norvegija bus išgel
bėta.

Bet šita nacių klasta ir Norvegijos fašistų išdavimas 
galėjo turėti pasibaisėtinų rezultatų ne tiktai Norvegijai 
bei Skandinavijos pusiausaliui, o ir visai Europai.

(Tęsinys)
Pinigo vertė iš viso dabar 

prekybos santykiuose neturi le- 
miarnos reikšmės. Juk prekyba 
dabar eina mainų pavidale. 
Veik visos valstybės savos va
liutos išvežimą svetur yra su
varžę ir tai savai valiutai nu
statę savo kursą. Tašai pinigą 
kursas yra vertingas tik tos val
stybės ribose. Sakykite, kokią 
vertę gali turėti, na sakysime, 
kad ir SSSR rublis, ar vokiečių 
markė, jei jos iš svetur į tuos 
kraštus negalima išsivežti?

Svetimuose kraštuose kas ga
li laikyti pas save rublį ar mar
kę, jei jo negali į tuos kraštus

Pas republikonus
Populiariškiausias republikonų kandidatas į J. V. 

prezidentus šioje valandoje yra Thomas E. Dewey, jau
nas prokuroras iš New Yorko, pasižymėjęs gengsterių ir 
raketierių persekiotojas. Wisconsine ir Nebraskoje jisai 
gavo kelis kartus daugiau balsų už senatorių Vanden- 
bergą. Illinois valstijoje už jį buvo paduota 85% visų re
publikonų balsų. Už jį pasisakė ir New Yorko valstijos 
republikonai.

Thomas E. Dewey yra tiktai 38 metų amžiaus, ir ji
sai yra gana liberališkas žmogus. Vienuose rinkimuose 
jisai ėjo su New Yorko meru La Guardia, ir jo kandida
tūrų rėmė Am. Darbo Partija. Jisai yra protingesnis už 
konservatyvius republikonų partijos šulus (tokius, kaip 
Hooveris), kurie ugnim spiaudo ant socialinių reformų, 
priimtų prez. Roosevelto laikais. Jisai pataria tų, kas 
yra gero Naujojoje Dalyboje, ne naikinti, bet palikti.

Jeigu republikonai pastatytų šitokį kandidatą, tai jie 
turėtų gerą progą laimėti. Bet republikonų partijos va
dai jam yra priešingi. Spaudoje jau pranešama, kad 
Dewey kampanija dėl nominacijos sutinka vis daugiau ir 
daugiau opozicijos iš republikonų viršūnių. Kai ateis na
cionalinė konvencija, tai partijos “bosai” jau bus suda
rę visus planus pakišti jam koją. Kaip jie tai padarys, 
tai jų sekretas. Bet kandidatu veikiausia bus nominuotas 
koks nors iki to laiko mažai kieno pastebėtas asmuo, 
kaip kad buvo su Hardingo nominavimu 1920 m.

Am. Darbo Partija suvaldė “maištininkus”
Po aštrių vidujinių kovų New Yorko Amerikos Dar

bo Partijos viršų paėmė senoji jos vadovybė, prieš kurią 
buvo pakėlę “maištą” bolševikuojantieji elementai. Valsn 
tijos komitetas, kurio nariai buvo išrinkti per nominaci
jų balsavimus prieš dvi savaites laiko, vėl išsirinko pir
mininku Luigi Antonini, sekretorium —• AIex’ą Ro^se. 
Bolševikų kandidatai į tas vietas prakišo.

Am. Darbo Partija buvo įsteigta prieš 4 metus. Jos 
narys yra ir meras La Guardia. Mero rinkimuose 1937 
m. Darbo partijos sąrašas surinko 482,000 balsų.

Partija remia prez. Roosevelto politiką ir pasižadėjo 
jį remti, jeigu jisai kandidatuos treciam terminui. .......

Užsieniuose juk jie beverčiai 
pinigai. Ar Lietuva gali už tuos 
pinigus parduoti savo krašto 
gaminius ?

Tik mainų pavidale su to
kiais kraštais* yra galima pre
kyba! Jei mainais tokia preky
ba negalima, tai čia tarpininku 
lik doleris gali patarnauti. Taip 
ir yra. Daug kas parduodama 
ir perkama dabar Europoje do
leriu. Bet tų dolerių ne visi kra
štai turi. Dolerių gali prasimą- 
nyli tik tos valstybės, kurios 
prekybiškai santykiauja su S. 
S. A. Auksu moka tik už tas 
prekes, kurios tiesioginiai rei
kalingos karui, tai yra už gink
lus.

Bet aukso kariaujančios vals
tybės liek daug neturi, kad ga
lėtų juo, svąjątylis,. ; O Lietuva 
ginklų eksportui iš viso nega
mina. Sakysite, tai -tokiu atsi
tikimu iš viso nėra reikalo Lie
tuvai maisto produktus svetur 
pardavinėti, jei Lietuva už tuos 
produktus negali gauti tinka
mos kainos ir be to, dar laiku 
neatsiskaitomą?

Bet juk Lietuva taip pat yra 
reikalinga visokių kitokių pre
kių. Jai taip pat yra reikalin
ga svetima valiuta, kad ir do
lerio pavidale, arba pramones 
gaminiai, o svarbiausiai kuras.

Sakysite, Lietuva gali savo 
maisto produktus parduoti 
tiems kraštams, kurie daugiau 
moka ?
- Bet maisto produktų žymiau
si Europoje vartotojai dabar 
tarp savęs kariauja! Neutralio
sios valstybės mažiausiai mais
to produktų yra iš svetur reika
lingos. Tiesa, tarp neutralių val
stybių yra didžiulė U.S.A., su 
kuria Lietuvos prekyba visais 
požiūriais yra įmanoma, bet... 
bet turėkime galvoje jurų blo
kadą! Tuomet gal bus viskas 
aišku!

Štai dėl tos jurų bokados net 
ne visi mano laiškai U.S.A. pa
siekia, tai ką jau čia kalbėti a- 
pie normalę prekybą.

Tai jei Lietuva šiuo melu tu
ri didelių ūkiškų sunkumų, tai 
ne jos litas, ne jos vidaus ūkiš
ka politika kalta, bet kalti tie, 
kurie šį karą sukėlė. Iš viso Lie
tuvos garbei tenka pasakyti, 
kad Lietuvos ūkiška politika vi
są laiką buvo labai atsargi, są
moningai vedama ir daug čia 
ką neprikiši.

Jei Lietuva turėjo ir turi u- 
kiškus sunkumus, tai jau ne jos 
kaitė, bet tų didžiųjų valstybių, 
kurios ųiažų valstybių sąskai- 
lon nori gyventi.

Juk ir šis karas vyriausiai ki
lo dėl patogesnių rinkų, dėl ki
tą kraštų eksploatacijos. Juk 
ne dėl Lenkijos gražių akių da
bar kariaujama. Juk Vokietiją 
ne to dėl pasiskubino * užimti 
Lenkijos plotus, kad lenkus nu
bausti, bet tik todėl, kad įsigy- 

■ U didesnius duonos aruodus,

kad butų sėkmingiau karas ve
damas dėl įsigijimo iš kitų val
stybių kolonijų.

Vargu tasai Lenkijos duonos 
artiodas pasotins alkaną Vokie
tiją. Lenkijos žemės plotai ru
denio metu veik vienu trečdaliu 
žiemkenčiais javais liko nenu- 
seti. Pavasaryje nors Vokietija 
įves savotišką vergiją žemes į- 
dirbti, bet visviena jai darbo 
rankų pritruks, o svarbiausiai 
pritruks sėklų.

Tai Vokietija duonos negalės 
pasigaminti tiek, kiek jai reikės. 
Todėl Vokietija dabar ir spau
džia tuos neutralius kraštus, 
kad jie Vokietijai pigios duonO’š 
ir kitų maisto produktų prista
tytų.

Anglija, Prancūzija taip pat 
reikalingos iš kitur maisto pro
duktų. Taigi ir tuodvi valstybės 
nėra užinteresuotos maisto pro
duktų kainas kelti. Kariaujan
čios valstybės savo pramonės 
gaminius bent trisdešimčia pro
centų pabrangino. Tų prekių 
važta keliariopai pabrango, be 
to, dar prisidėjo karo rizika 
draudimas, kuris tiek brangus, 
kad kartais mokama net pen
kiolika procentų prekes kainos 
vertės. Taigi, pramonės gami
niai kelis karius pasidarė bran
gesni, o maisto produktų kaina 
pasiliko sena. Tik jų važma, jų 
draudimas nuo karo rizikų pa
kilo.

Bet juk maisto produktai 
tankiausiai vežami kariaujančių 
valstybių iri jos tuos produktus 
nuo karo rizikų draudžia, tai ir 
šiuo atsitikimu už važmą ir 
draudimą pinigus pasiima ka
riaujančios valstybės, o maisto 
produktus gauna sena kaina.

Tai tos valstybės, kurios sve
tur parduoda maisto produktus, 
gauna mažą kainą, bet kai joms 
tenka pirkti stambios pramonės 
gaminius, lai jos už juos labai 
brangiai moka. Vadinasi, šis ka
ras neutralioms valstybėms joks 
biznis!

Jei galima čia kalbėti apie

Naujtenų-Acme Telepnoto
Žemėlapis, kuris vaizduoja Norvegijos krantus, kur 

dabar eina juros mūšiai.

KORESPONDENCIJA
Brooklyn, N. Y.

DRABUŽIAI VILNIE
ČIAMS

Vilniaus Kraštui Remti Vyr. 
Komiteto lėšomis sausio mėli. 
10 d. parūpintas gerokas kiekis 
naujų drabužių Vilniaus prie
glaudų vaikučiams ir mokslei
viams.

atsiima tie, kurie kariauja. Bent 
šiuo metu taip yra.

Jei kas dabar pelnosi, tai tik 
tos valstybei, kurios kariaujan
tiems gali parduoti ginklus. Ka
ro ginklams kainų niekas nega
li iki šiol diktuoti, už juos mo
ka tiek, kiek juos .pasigaminę 
prašo.

Iš neutralių valstybių Euro
poje bent kiek geresnėje padė
lyje yra Italija ir kai*' kurios 
Skandinavų valstybės.

Visos kilos žemes ūkio vals
tybės dėl šio karo turi sunkiai 
ūkiškai kentėti. Jei turėsi to gal
voje, kad Lietuva dar turi mai
tinti internuotą lenkų kariuo
menę ir visokius atbegėlius, lai 
suprasite, kad Lietuvos 
padėtis turi būti labai 
Bet gi Lietuva ieško 
Štai jau suskato steigti
ve kai kurias pramones šakas, 
kad netektų svetur bent pirmos 
eilės kasdieniniam gyvenimui

Viename Komiteto posėdyje 
ponia Piktšilingienė ir p-lė Ku
bely te pranešė, kad Vilniaus 
vaikučiams parūpinta tiek ap
rangos dalykų:

200 uniformų berniukams;
140 uniformų mergaitėms;

65 užklodės lovoms;
46 paltų mergaitėms.

Visi tie dalykai buvo paimti 
Kaune iš ! amerikiečių audinių 
bendrovės “Drobės”. Čia tenka 
pažymėti, kad “Drobės” vado
vybė davė tuos daiktus su nuo
laida, ir, rodos, ta nuolaida yra 
taip žymi, kad prekes davė už 
savo kainą, be uždarbio.

Be išvardintų daiktų Bagda- 
navičiaus avalų dirbtuvėje bu
vo užsakyta 100 porų batų vai
kams.

Be to, dar parūpinta tiek ki
tų daiktų:

140 uniformų priejuosčių 
mergaitėms;

280 marškinių mergaitėms;
200 viršutinių marškinių 

berniukams;
600 porų kojinių ir
300 uniforminių kepuraičių.
Už visus tuos daiktus buvo 

sumokėta 38,000 litų.
Daugelyje prieglaudų ir ben

drabučių yra didelis vargas, ir 
tų viršuje išvardytų daiktų ne
gali pakakti.

V, K. Remti Vyr. Komitetas 
kaip pranešė Moterų sekcija, 
susiduria su vienu labai dideliu 
sunkumu: Lietuvoje negalima 
gauti pakankamai medžiagos 
viršutiniams drabužiams ir bal
tiniams. Butų labai gera,

ūkiška 
sunki, 

išeities, 
pas sa-

siųsti Komitetui audeklų 
drobes. —K. V-as.

jei 
at- 
-ir

Dar šią vasarą Lietuva sku- 
bomis nori pasistatyti bent tris 
cukraus fabrikus, kad ne tik 
sau, bet ir kitur butą galima 
cukrus eksportuoti, nes cukrus 
daug kur dabar reikalingas ir 
jo kaina pakenčiama.

Bet kad pas save pasistaty
dinti pramonės įmonių Lietuva 
reikalinga kapitalų, rodos, bcht 
pradžiai taip pat atsiras.

žodžiu, Lietuvos ūkio gyveni
mo žinovai ir praktiški jo veLz 
kėjai sudėję rankų nesėdi ir kas 
galima. dany.IV ir kas dalytina,

VILNIUS. — Numatyta, kad 
prie planuojamų statyti plentų 
ir autostradų dirbs ir skaičius 
lenkų atbėgelių, kurie yra fi
ziniai pajėgus dirbti tokius dar
bus. Pirmoji Lietuvoje aulo- 
strada bus statoma tarp Vil
niaus ir Kauno.

— daro.
Neabejotinai vasaros metu 

Lietuvos ūkiškas gyvenimas dar 
pasunkės, bet tenka spėlioti, 
kad rudenio metu bus žymiai 
lengviau, jei tik Lietuvą vėl ne
apniks kokios nors naujos bė
dos, kiti vargai.

Mes visi savimi pasitikime ir 
drąsiai ateičiai žiūrime į akis.

—B.
11—12—40,

i

Susivienijimo kuopų balsavimai.
— Komunaciai pasitarnavo, 
kaip anas “šabas goj”.
Balandžio 9 d. įvyko SLA

1152 kuopos susirinkimas. Susi
rinkimas praėjo labai sklan
džiai. Pildomosios Tarybos bal
savimo rezultatas toks:

į prezidentus: Bagočius 11, 
Laukaitis 1, Miliauskas 4;

į vice-prezidenius: Mažukna 
15, Kerševičius 1;

į sekretorius: Pilka 9, Vini- 
kas 3, Michelsonas 4;

į iždininkus: Gugis 12, Žeb- 
ris 4;

į iždo globėjus: Mockus 2, 
Mikužiutė 11, Dargis 15, Januš
kevičius 4;

į daktarus kvotėjus: Stanislo- 
vaitis 12, Graičiunas 4.

Kaip matote, musų kuopoje 
laimėjo pažangieji. Komunaciai 
ir pas mus bandė agitaciją va
ryti, bet visai mažai tepeše. 
Kuopa išnešė griežtą protestą 
prieš vadinamuosius “Susivieni
jimo gerovės gynėjus”, kurie 
faktiškai kelia didžiausią suiru
tę organizacijoje.

Delegatu į seimą liko išrink- 
.’ tas Kriaučukas. Komunistai ir ± • I • •tautininkai irgi statė savo kan- 

didatus. Tačiau Kriaučukas ga- krasloi , . , . ,vo daugiau balsų, negu abu tie 
Pa ėjo Į f<andidatai į daiktą paėmus.

KAIP LIETUVOS KAI- 
MAS REMIA VIL

NIAUS KRAŠTĄ
Vilniaus Kraštui Remti Vyr 

Komiteto posėdyje K-to 
įlinkas Dr. J. Navakas 
užsiminė, kad Vilniaus 
reikalams jautriausiai
Lietuvos kaimas. Lietuvos spau- 
doje skaitome tokią žinią apie] Kolnullaciai ’gudę
Lietuvos kaimo auką Vilniaus 
kraštui:

“Vos pasklidus po kraštą 
džiaugsmingai Vilniaus atgavi
mo žiniai, ėmė plaukti organi
zacijų ir paskirų asmenų au
kos, medžiagiškai paremti šiam 
kraštui bei jo gyventojams.

Miestuose aukų tiekimas ne
sudarė , sunkumų, tačiau reikė
jo planingai ir kaimą į šį dar-

mc gal dar daugiau buvo to 
tikrojo, sveiko Vilniaus atgavi
mo entuziazmo.

Kad nereikėtų telkti naujos 
kurios organizacijos, šis dar
bas buvo pavestas Lietūkiui, 
Pienocentrui, “Maistui” ir Že
mes Ūkio Rūmams.

Lietūkis per savo gausius ko
operatyvus ryžosi rinkti aukas 
grūdais ir sėklomis, Pienocent
ras — pienu, Maistas — gyvu
liais, o Ž. U. Rūmai — drabu
žiais, veisliniais gyvuliais, bei 
kai kuriais daiktais. Per neilgą 
laiką, kooperatyvams ir “Mais
tui” tarpininkaujant, surinktos 
ypatingai gausios aukos. Ligi 
L 15 d. vien grudų kooperaty
vai surinko už Lt. 300,000, ir 
dar per Lt. 50,000 — pinigais. 
Kooperatyvinėse pieninėse su
keltos aukos siekia Lt. 200,000.. 
ir per “Maistą” Lt. 25,000.

Ypatingai daug darbo teko 
padėti prekybiniams kooperaty
vams, kurių surinkta labai 
stambi sumą susideda iš smul
kių aukų, kartais vos kelių kg. 
grudų. Už kiekvieną auką teko 
rašyti specialų kvitą, laikyti 
žmones suvežtiems grūdams 
priimti, rūšiuoti, krauti 
dėlius ir t. t.

“Maistui” daugelyje 
vietų gyvulius superka
ratyvai, tad kooperatyvams te
ko dirbti ne ,vįen grudų, bet ir 
gyvulių, paukščių ir pinigų rin
kimo daliją. Nors stambesnius 
gyvulius aukoti nėra lengva, 
vis tiek iki I. 1 d. suaukota 74 
raguočiai, 74 veršiukai, 158 
avys, 26 kiaulės, viso 312 galvi
jų ir 24 paukščiai.

Grudų iki L 15 d. 
1,544,328 { kviečių 
kg.,
miežių 
253,102 
kfr)

Visą aukų rinkimo darbą ko
operatyvai atliko labai sklan
džiai ir neimdami jokio atlygi
nimo.

visokias 
šelmystes daryti, o paskui ban
do tas šelmystes kitiems prikiš
ti. štai Mizara “Laisvoje” džiau
giasi socialistų pralaimėjimu 
SLA 38 kuopoje. Žinoma, jis 
nutyli, kas buvo daroma prieš 
kuopos susirinkimą.

Manau, kad visuomenei bus 
įdomu patirti, kokios machina
cijos buvo daromos užkulisyje. 
Tos machinacijos vyriausiai bu
vo kreipiamos prieš socialistus. 
Apie tai aš patyriau iš vieno pa
tikimo asmens, kuris priklauso 
tautininkams.

Tas tautininkas man pareiš
kė: girdi, jus socialistai buvote 
tikri miegaliai ir, tur būt, visai 
nesitikėjote, kad jums bus siur
prizas iškirstas. Jus, tur būt, 
nemanėte, kad bolševikai kreip
sis į mus bendro fronto reika
lu. Bet taip atsitiko. Pas mus 
atėjo bolševikų delegacija ir pa
darė pasiūlymą šluoti lauk ba- 
gočinius ir grigaitinius. Girdi, 
bendrai veikdami mes tatai ga
lime padaryti. Rinkime delega
tus “fifty-fifty”. Vadinasi, pusę 
mūsiškių ir pusę jūsiškių, o jų 
pusės neįsileiskimc nė vieno.

Kai rinkimai atėjo, tai faktiš
kai mes laimėjome tris delega
tus, o koinunaciams teko tik 
vienas. Jei būtume susitarę su 
jumis, tai komunaciai nieko ne
būtų pešę.

Tai štai kaip įvyko tas laimė
jimas, kuriuo Mizara taip labai 
apsidžiaugė.

1 sau-

krašto 
koope-

SLA 152 kuopa išnešė ir ki
tų protestą, būtent, prieš išda
vimų organizacijos narių adre
sų. Dabar visiems nariams yra 
siuntinėjama nešvari literatūra, 
kuri pranašauja Susivienijimui 
mirtį. Seimas raginamas tą rei
kalą aptarti ir padaryti atatin
kamas išvadas.

surinkta 
— 21,355 

rugių — 1,156,681 kg., 
114,367 kg., avižų — 
g., žirnių — 5,833

Savo laiku pas mus labai 
švaistėsi vieno radijušo vedėjas. 
Prieš kelis metus jis pasižymė
jo tuo, kad draskė plakatus, ku
riais buvo garsinamas Vaitkaus 
skridimas. Tąsyk jis vaikščioda
vo pasipūtęs ir su pašaipa sa
kydavo, jog jis negeriąs iš to
kio stikliuko, iš kurio geria 
“prosavotojai” (suprask, siuvė
jai). Bet dabar tas ponas jau 
nebe toks “unoravas”, — geria 
iš tokio stikliuko, iš kokio lik

Matote, kaip laikai persimai
nė. —F. Lavinskas
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JAUNUOMENĖS DĖMESIUI
Susiorganizavo grupė Chicagos lietuvių jaunuome

nės svarbesniųjų gyvenamo laiko problemų diskusuoti.
Diskusijos bus laikomos kartų į savaitę sekmadie

nio rytų, arba kaip dažnai jas turėti grupe susitars.
Ypatingų prisiruošimų, ilgesnių pranešimų bent iš 

karto nebus daroma. Paimta svarstyti tema bus disku- 
suojama remiantis turimomis dalyvių žiniomis ir paty
rimais. Jei kurie dalyviai jausis norį papildyti savo in- 
mormarijas tuo ar kitu klausimu, bus nurodomi žurna
lai ir knygos, kuriuos verta skaityti. Gal būt, kad ateity 
grupė mėgins padaryti kontaktų su kitomis pažangiomis 
Amerikos jaunuomenės grupėmis diskusijų ir bendrai 
veiklos klausimais. Bet tai jau bus ateities dalykas.

Pirmas lietuvių jaunuomenės grupės susirinkimas, 
pirmos diskucijos įvyks apeinantį sekmadienį 10 vai. ry
to Naujienose, 1739 So. Halsted Street. Diskusijoms va
dovaus drg. P. Grigaitis, Naujienų, redaktorius.

Diskusijų tema bus: Kodėl Amerika turi remti są
jungininkus ekonominiai? Bet susirinkusieji, jeigu no
rės, galės ir kitokių temų pasirinkti. Klausimas bus dis- 
kusuojamas lietuvių arba anglų kalba — kaip kam leng
viau išsireikšti.

Jaunuomenė, įdomaujanti svarbiais musų gyvenimo 
politiniais, ekonominiais ir socialiais klausimais, prašo
ma atsilankyti į susirinkimų ateinantį sekmadienį, ba
landžio 21 d. Susirinkimas ivyks Naujienose 10 vai. ry
to. —V. P-KA.

Kai kas iš darbinin
kų judėjimo 
Norvegijoj

Norvegija, kurion pereitą sa
vaitę įsiveržė vokiečiai, priskai
to 2,907,000 gyventojų. Tai ne
didelis gyventojų skaičius. Bot 
ir tokioj nedidelėje šaly darbi
ninkų unijos priskaito daugiau 
nei 200,000 narių.

Jei naciai užkariaus Norve
giją, žinoma, Norvegijos darbi
ninkų judėjimas žus.

Norvegijos darbo partija tu
ri 44 laikraščius. Iš to skai
čiaus 29 yra dienraščiai, 7 lei
džiami tris kartus per savaitę 
ir šeši išeina du kartu į savai
tę.

Sortinge arba Norvegijos 
parlamente darbininkų atstovai 
turi 75 vietas, konservatoriai 
36, kairieji liberalai 23, ūki
ninkai 18 vietų. Paskutiniuose 
rinkimuose komunistai ir na
ciai negavo nė vienos vietos 
parlamente.

Norvegijos premjeras yra so
cialdemokratų vadas Nygaars- 
vold. Dabar demokratiškai 
Norvegijai grūmoja nacių dik
tatūros pavojus.

įdomu lai, kad Suomijos 
darbininkų unijos, kurioms

.jų aukų rinkti ir pagalbos teik
ti Norvegijai. Tenka atminti, 
kad ir Norvegijos unijos, kai 
suomiai kariavo su Rusija, 
siuntė daug aukų Suomijai.

“Tik du milionai 
bedarbių”

Prisimena žinia: nacių Vo
kietija pasirašė draugingumo 
paktą su komunistine Rusija. 
Žinia trenkė į pasaulį lyg per
kūnas giedrą dieną. Štai kitas 
pereitos savaitės įvykis': Vokie
tija užpuolė Daniją ir Norve
giją. Ir vėl sensacija, laikraš
čiai pilni žinių apie okupaciją. 
Nustumti į šalį kitokie klausi
mai ir įvykiai.

O tuo tarpu tų kitų įvykių 
svarba pasilieka kaip buvusi. 
/Jie ncsensacingi, bet musų gy
venimui jie reikšmingi, nors ir 
“nubodųs”.

Ir tų “nubodžių” klausimų 
tarpe pasilieka Amerikos ne
darbo problema. Tačiau jos 
diskusijos paskutiniuoju laiku 
įgijo naują kriplį.

Iki šiol buvo skelbiama, kad 
J.(kaisti j ose bedarbių esama 
tari) 8 ir 10 milionų. Dabar 
Dorothy Thompson ir kiti ka
pitalo reprezentuoto jai įrodinė
ja, kad iš tikrųjų bedarbių yra 
tik tarp 2,000,000 ir 3,000,000,

tenka dėti visos pastangos at
statyti savo šalies gyvenimą 
po karo su Rusija, pradėjo va- o ne 8 arba 10 milionų.

2530—Mėgsta staltiesė.

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2530
| 1739 So. Halsted SU, Chicago, HL
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Matote, nedarbo problema 
pasidaro kur kas mažesnė, ne 
kad ją vaizduoja darbininkų 
spauda ir pažangioji visuome
nė. Amerikos kapitalizmo ydos 
ne taip jau sunkios, kaip žmo 
nės mano. O kadangi bedarbiu 
mažai, tai, suprantama, fabri
kantų ir p rklybos rūmų sąjun
gos dės pastangas, kad vald.it 
sumažintų fondus skyriam us 
viešiesiems darbams ir bedar
biams šelpti.

Bet kaip atsiranda toks dide
lis ‘sikrtumas paskaičiavimuose, 
kiek šaly bedarbių yra? Jis 
lengvai sudaromas: bedarbių 
šaly yra tarp 2 ir 3 milionų, o 
kiti penki ar šeši milionai su
sideda iš tokių žmonių, kurie 
netinka samdai (unemploy- 
able). Gi dėl klausimo, kokie 
darbininkai tinka arba netin 
ka darbui, galima ginčytis ilgai 
ir pagaliau nesusitarti.

Gal būt neužilgo plačiau pa
plis žinių, jogei sunki Ameri
kos nedarbo problema esąs žy
mia dalimi išmislas.

Taikos šalininkai 
mažai pritarėjų 

turi
Prieš kurį laiką Amerikos 

spaudoje plačiai buvo pažymė
ta, kad kelios Anglijos darbi
ninkų organizacijos priėmė, re
zoliucijas reikalaujančias tai
kos su Vokietija.

Iš šitų pranešimų atrodė, 
kad skaitlingi Anglijos gyven
tojų sluogsniai nenori karo. 
Bet vėliau tapo išleistas Her- 
bert Morrisono pareiškimas. 
Morrison yra Londono kauntčs 
tarybos vadas ir vienas žymių
jų Anglijos darbininkų vadų. 
Jis yra atsakingas asmuo.

Jo paskaičiavimai parodo, 
<ad ne daugiau, kaip vienas 
Anglijos gyventojų nuošimtis 
remia taikos judėjimą. 99 nuo
šimčiai yra nusiteikę kitaip.

Francu'zijoj tokia pat gyven
tojų nuotaika, kaip ir Anglijo
je. Kai Paul Rcynaud sudarė 
įaują Francuzijos ministerių 
kabinetą energingesniam karo 
vedimui, tai iš daugiau kaip 150 
socialistų atstovų tik septyni 
oalsavo prieš pasitikėjimą val
džiai. Dar įdomesnis yra štai 
<itas faktas: Francuzijos socia- 
istų tarpe yra Paul Faure gru- 
>e, iki šiol buvusi pacifistinė; 
paskutiniuoju laiku ir ši Fran
cuzijos socialistų srovė remia 
sąjungininkų karo suintensyvi
ni mą.

Taip Francuzijos, kaip ir 
Anglijos gyventojų, jų tarpe 
darbininkų, milžiniška daugu
ma remia karą. Aišku kodėl: 
nacių laimėjimas reiškia dik
tatūrą, reiškia vergiją Europai 
ir kitoms pasaulio dalims.

Komunistai tebegie- 
da Stalino giesmę
Lietuviškieji burliokai, Stali

no garbintojai, vis dar lebegic- 
da maldelę karkiamose, valgyk
lose, gatvių kampuose, biznių 
įstaigose ir kur tik proga pasi
taiko: Stalinai turėjo užpulti 
Suomiją, nes senoji Suomijos 
siena ir trukumas rusų bazių 
Suomijos Marėje gręsė pavo
jum Lcningradui.

Per dvidešimt su viršum me
tų pavojaus Leningradui nebu
vo. Rusijos revoliucijos metais, 
kai ji visai pakriko, to pavo
jaus nebuvo. Badmečio laikais 
jo nebuvo. Pavojus atsirado kai 
Rusija sustiprėjo, kai ji, anot 
bolševikų vadų, priešus, kaip 
pasiutusius šunis, gali išterioti.

Kita komunistų pasaka: Suo
mija padarė didžiausią klaidą, 
kariaudama su Rusija. Ji pada
rė nuodėmę, nes daug žmonių 
išžudyta, daug turto išteriota. 
O kai dėl Rusijos — ji nekal
ta, kad mažą Suomiją užpuolė. 
Rusijai kitokios išeities nebuvo.

Taip, šitokios rųšies maldeles 
lietuviški burliokai kalba ir 
šiandien kur tik suranda kiau
šy toj ą. —Bridgeportietią.

NAUJIENŲ-ACM E Telephoto
Aukščiausiojo teismo teisėjas Charles Evans Hughes 

susilaukė- /8 metų amžiaus.

Danijos likimas
■'■-"'f.....■■

Danija priskaito 3,777,000 
žmonių. Ji apima truputį dides
nį žemės plotą nei Amerikoje 
Rhode Island valstija.

Danija randasi visai prie Vo
kietijos ir bet koks jos pasi
priešinimas naciui okupacijai 
buvo neįmanomas. Faktinai dar 
karo pradžioje posakis ėjo, kad 
vokiečiams nereikės siųsti oku
pacijos kariuomenę į Daniją: 
užteks pranešti danams apie 
okupaciją per telefoną.

Paskutiniuose rinkimuose so
cialdemokratų ir radikalų koa
licija pasiuntė į parlamentą 78 
atstovus. Konservatyvioji opo
zicija turėjo pasiuntusi į parla
mentą 71 atstovą. Naciai ir ko
munistai laimėjo po tris vietas 
<ickvieni.

Socialdemokratai ir radikalai 
sudarė parlamento daugumą.

Jeigu sąjungininkai, britai ir 
Prancūzai, nelaimės karo, tai 
Danijos demokratijai, kaip ir 
iitpms demokratijoms, matyti 
nelaime ilgam laikui.

Danija yra žinoma koopera
tyvais. Pirmieji Danijos, koope
ratyvai įsikūrė 1866 metais. 
Paskutiniuoju laiku kooperaty
vai turėjo 1,964 jiems priklau
sančius skyrius, o tiems sky
riams priklausė 370,000 šeimų 
nariai. Tai sudaro apie 45 nuo
šimčius visų šalies gyventojų. 
Danijos ūkininkai operavo dau
giau nei 1,400 kooperatyvių 
pieninių, 60 kooperatyvių be
konų įmonių ir daug koopera
tyvių skerdyklų.

Ant visos los veiklios, demo
kratinės šalies šiandien uždėjo 
sunkią savo leteną naciai.

Švedija ginkluojasi
Pereitą savaitę Vokietija už

puolė Daniją ir Norvegiją. Ka
ro stebėtojų manymu, pavojus 
gresia ir Švedijai.

Matomai Švedija pati supran
ta tatai ne prasčiau, kaip kiti. 
Dar prieš naciams užgulsiant 
Norvegiją ir Daniją, Švedija su
darė specialią amunicijos mi
nisteriją. Švedija šiandien ski
ria krašto apsaugos reikalams 
$350,000,000.

Tai yra tokia suma, kuri ly
ginasi visam 1935 metų šalies 
biudžetui. Kraštui ginti darbai 
dirbami visu skubumu. Atrodo, 
ir Švedija, kaip Norvegija, ruo
šiasi gintis, jeigu naciai ją už
puls.

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

Amerikos gyventojų 
uždarbiai

Neseniai trys Amerikos fede- 
ralios valdžios agentijos — the 
Bureau of Labor Statistics, 
the Bureau of Home Econo- 
mies ir the National Resources 

iCommittee — paskelbė davi
nius įdomių studijų. Davinius, 
kiek Amerikos gyventojai už
dirbo (turėjo pajamų) 1935-6 
metais.

Studijos liečia 29,400,000 ša
lies šeimų ir 10,000,000 pavie
nių asmenų (singeaų). Viso jos 
liečia 126 milionus šalies gy
ventojų.

Jos rodo, kad keturi milionai 
šeinių, arba 14 nuošimčių viso 
kiekio, turėjo tik po $312 pa
jamų metams. Ašluoni milionai 
kitų šeimų, arba 27 nuošimčiai 
viso kiekio, turėjo tik po $758 
pajamų metams. Dar septyni 

-milionai šeimų, arba 23 nuo- 
1 šimčiai viso kiekio, turėjo pa- 
ijamų po $1,224 metams — tai 
sudarė apie $100 mėnesiui.

Sudėkime paduotas augščiau 
skaitlines į krūva. Pasirodo, 6 I 

| nuošimčiai Amerikos šeimų sa
kytais metais turėjo pajamų 
vidutiniai po $826 per melus 
arba 69 dolerius mėnesiui. Ir 
tenka 1 urėti galvoje, kad tai bu-

Prezidentas vetavo 
bilių atkreiptą prieš 

svetimšalius
Šiomis dienomis prez. Roosc- 

veltas vetavo Staruos bilių, ku
rį priėmė atstovų rūmai ir se
natas. Starnes bilius reikalauja, 
kad J. Valstijos deportuotų sve
timšalius sabotažuotojus, • šni
pus ir narkotikų vartotojus.

Paviršiu žiūrint; bilius atrodo 
naudingas ir reikalingas šaliai. 
Bet, paaiškino prezidentas, J. 
Valstijos jau turi pakankamai 
stiprius dabartiniam laikui įs
tatymus su šnipais ir sabota- 
žuo tojais kovoti. Yra ir įstaty
mai narkotikų šinkuotojams 
suvaldyti.

Kai jau šitie įstatymai yra, 
tai Starnes bilius reiškia ne ka 
kitą, kaip vajų svetimšaliams 
terorizuoti. Jus svetimšaliai, jū
sų balsas mažai šioj šaly tereiš
kia, tad ir galima jus uiti. Gi 
politikieriams tai yra proga pa
sirodyti, kad jie nesnaudžia. 
Mažai opozicijos, daug rekla
mos.

Tenka priminti, kad vajus 
prieš svetimšalius J. Valstijose 
plačiai įsisiūbavęs. Dar 100 ki
lų bilių yra kongrese, atkreiptų 
prieš svetimšalius.

vo ne paskirų asmenų, bet šei
mų pajamos.

Toliau tyrinėjimas rodo:
4 milionai šeimų išleidžia 

maistui truputį daugiau, kaip 
po 1 dolerį kas savaitė kiekvie
nam savo nariui, šeimos, uždir
bančios po 758 dolerius per mo
tus išleidžia apie $1.62 • maistui 
kas savaitė kiekvienam nariui. 
Gi turinčios pajamų per melus 
po $1,200 šeimos išleidžia kas 
savaitė po $2.18 kiekvieno sa
vo nario maistui.

Amerikos ūkininkai nežino 
kur produktus parduoti. Sten
giamasi dalies žemės nekulti
vuoti. Ūkių produktai pigus, 
valdžia duoda jiems subsidi
jas. Ūkių, kaip ir fabrikų, pro
duktams nėra rinkos, nėra pir
kėjų. Bet augščiau sakytų val
džios agenlijų tyrinėjimas kal
ba: padidinkite šalies gyvento
jų uždarbius ir jų reikalavimai 
taip maisto., kaip kitų produk
tų pašoks dvigubai ir daugiau. 
Atsiras milžiniška paklausa.

Pačioje Amerikoje, J. Valsti
jose, yra plačiausia fabrikų ir 
ūkių produktams rinka. Bot 
reikia padauginti gyventojų pa
jamas (uždarbius). Sumažės ir 
bedarbių armija, sukrus ir biz
nis, ir pramone.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

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

Turtas . . . . . . . . . . . . . . . .
tsargos fondas virš

Dabar Mokame 3Vž% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

STANDARD „ 
HM$LaWlNGS

LOAH ASSOdAT10HofCl.ic.go
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. 

Vai, 9 iki 5. Ser. 9 iki 12 
Sub, 9 iki 8 vak.

$4,500,000.00
- $325,000.00

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVTNGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginla 1141

STATOME NAUJUS
NAMUS
MURINTUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokėsi! už aavo namą.
♦ Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymoutb

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — VVholesale 
4707 S. Halsted St

Tol Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
vSB’t stipriausi

FOX IIE AI) AL V
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

i visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.v___________________ __________ J

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG IHSTANCE 

MOV1NG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. 
Vežam j farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis
3212 So. Halsted St.

Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

PETER SUDENT'
Atidarė naują vietą ir
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS
Išima Už ..............
PRABUVIMAS
Ligoninėje ..............
RAUDONGYSLIŲ
Išėmimas ir Ligon.
REUMATIZMAS
Greita Pagelba .....

$13.50
$50.00
5,25.00

$2.00
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija 
ir vaistai .................. $1.00
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

/ 1 ' ....... . ... ...... ...........
Phone Virginia 9780

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI

HOLLYIVOOD INN, Prop.
Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43-RD STREET

Chicago. III.

Sophle Į 
Barčus I
RYTINĖ RADIO I 

VALANDA I

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

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkites “N-nose”

vald.it
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JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA FRANK iiucK

K. KAIRIS, prezidentas
P. GALSKIS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

CHKsAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117 
VALDYBA

K. AUGUSTAS, iždininkas 
ALGIRDAS RULIS, trustisas 
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

Adomas Markūnas, Chicago ..................
Benedict Vaitekūnas, Chicago ...............
S. Yurchis, Chicago .................................
John Petkus, Aurora, III...........................
Juozas Ascilla, Chicago ...........................
Juozas Žukas, Chicago ............ .................
Thomas Šalkauskas, Chicago ................
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III........
K. Yokubka, Cicero, Iii.............................
V. B. Ambrose, Chicago ..........................
Dzūkas, Chicago ........................................
Petras Galskis, Chicago ..........................
Jonas Thomas, Chicago ............................
Bruno Ray Mathews ................................
Petras Lapenis, Chicago .........................
Marijona Ascilla, Cicero .........................
Miss J. Bartkus, Indiana Harbor, Ind. 
Mike Senko, Chicago ................................
Frank Bulaw, Chicago ............................
Joseph Laurinas, Aurora, III....................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III.................
Frank Klikna, Chicago ............................
Ramusis Mikšys, Chicago ....................... .
Miss Josephine Miller, Evanston, III......
J. Cinikas, Cicero ......................................
Anton MarshalI, Maywood, III.................
S. Mockus, Racine, Wis.............................
Joseph Augaitis, Cicero ............................
Antanas Totilas, Kenosha, Wis................
Chester Prakuratas, Gary, Ind................
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III. 
Pavieniai nariai įrašė ..............................
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

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

Konkurso pabaigtuvių Gegužinėje visi nauji nariai ir tie. 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
iižkandžiams ir gėrimams. 

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

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

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

Įrašė
101

86
49
43
41
38
36
35
33
33
29
20
16
15
14

10
9
8
8
8

5
3

3

2'

165
metais

JAUNUOLIU “ĮDOMUS ŠOKIAI” 
PENKTADIENĮ

NAUJIENOS, Chicago, III Antrad., balandžio 16, 1940

CHICAGO STADIUM i

Naujienų-Acnie Telephoto
J. V. laivyno sekretorius Charles Edison (po kai

rei), kuris stebi laivyno manevrus.

Rockford, III Nauji nariai

BALANDŽIO 19 D. pradės ir 
vaidins iki GEGUŽĖS 5

GREATER
OLYMPIA
CIRKUS

I

Apsivedė Dr. Bernard E. 
Bolotoff.

Veltui kadaise rašė jausmingas 
eiles P.-Vaičaitis:

“Neveski, vaikine,
Neveski pačios, 
Neteksi, vaikine, z 
Liuosybės saldžios.”

Betgi kovo 25 d. apsivedė 
Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugijos narys ir plačiai Rock- 
forde žinomas įtakingas ir darb
štus profesionalas Dr. Bolotoff. 
Vadinasi, dar vienas tvirtos va
lios energingas vyras suklupo 
prieš moteriškos grožybes pa
slaptingą aukurą. Taipgi savo 
jaunas dienas bei naktis, bend
rai, ir viengungystės laisvę pa
aukojo senovės tradicijai, kuri 
yra taip sena, kaip žmonijos is
torija, ir taip skaidriai jauna, 
kaip vos pražydusi žavėjauti 
mergaite, kuri kartojasi per 
šimtmečius ir vis yra lygiai jau
triai viliojanti. Siekiant prie 
svajonių idealo ir prie sielos 
troškimo įkūnyti gyvenime, pa
galios entuziaztiškai kursuoti į 
vedusiųjų “laimingą” kelią. Na, 
o juk kasdien šimtai ir tuks
iančiai pasaulio tvirčiausius va

Kont. K. Yokubka įrašė: 
Bernard Tapas 
Jonas Lukošius

Kont. B. Vaitekiinas įrašė:
John Šidlauskas
Charles Raymon

Kont. Petras' Galskis įrašė:
Johana Vaišvilienę

Kont. Thomas Šalkauskas įrašė:
Anna Nedvar
Stanley Saveikis
Frank Shimkus
Josephine Shimkus

Kont. V. B. Ambrose įrašė:
Jonas Adrls'unas
AValler Bcnikauskas

Kont. Miss J. Bartkus iš India-
Harbor įrašė:
Julius McLunas
Alcx Ilogya

na

DOVANOS BARIAMS
Chicagos Lietuvių Draugijos 

darbuotojams dovana už gavi
mą daugiausia narių iki Jubilie
jinio Kontesto užbaigos, tai yra 
iki balandžio 30 dienos.

Pradėjo Advokato 
Karjerą

BRIDGEPORT. --xPp. Tina 
ir Mykolas Taručiai, plačiai ži
nomi biznieriai, surengė lab.u 
smagias vaišes savo sunui Vy
tautui, pagerbti dainininkui 
artistui, ir dabar baigusiam ad
vokato mokslą. Parė įvyko tė 
vų namuose, 3149 So. Maiste
Street, šeštadienio vakare, ba
landžio 6tą d. Vakaro vedei i 
buvo p. Pranas Bulaw, kuri 
pavyzdingai atliko savo užduo
tį.

Svečių tarpe dalyvavo vie
nintelis lietuvis teisėjas, gerb 
John T. Zuris, kuris pasakė 
trumpą ir gražią ‘ prakalbclę, 
linkėdamas jaunam advokatui 
Vytautui tapti lietuvių tautos 
veikėju. Trumpas ir pri taikiu 
tas kalbas su linkėjimais Vy 
tautui. pasakė taipgi Eva šir- 
vaitč, Harriet Gricaitė, Leonas 
Pruseika, Vincas B. Ambrose, 
Anton Žilius, Anton Guycr 
Houston Zebraitis, Mike Kelly, 
ir advokatai, Walter Krouse. 
Arthur Gomberg ir Leo Sha- 
piro.

Padėkos kalbas pasakė Vy
tauto tėveliai, mamytė Tina ir 
tėvas Mykolas, ir paskiausiai 
garbes svečias, naujas musų 
lietuvių advokatas, Vytautas 
Tarutis. Visi svečiai buvo gra
žiai pavaišinti ir svetingai pri
imti.

Einant prie vakaro užbaigi
mo p. Pranas Bulaw padarė 
svečiams naują surprizą-. Jis 
pranešė, kad gegužės penktą 
dieną, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj yra rengiamas banke
tas su programų įvesdinimui 
musų artisto-advokato Vytau
to Taručio. Taja proga bus su
sirinkę svečiai, kurie iš pra
eities įvertino jaunuolio 
to Taručio pirmesnius 
mojimus scenoje.

Dabar, Vytautas jau 
darbuotis advokatūros
todėl mes susirinksime išgir
sti jo nuopelnus meno srityje 
penktą dieną gegužės, Chicago 
Lietuvių Auditorijoj.

Dar kartą noriu pasveikinti 
pp. Taručius už išauklėjimą ga
baus sunaus, kuris, aš linkiu, 
nesigailės, jeigu savo mokslu 

' ir savo gabumu pasitarnaus 
1 lietuviams.

Penktadienį, balandžio 19 
d. Chicago Stadium prasi
dės Greater Olympia cirko 
vaidinimai. Kaipo įžymybė 
dalyvauja ir medžiotojas, 
gamtininkas ir tyrinėtojas 
Frank Buck. Jo sugaudyti 
gyvūnai, šliaužiai ir paukš
čiai—šimtais, bus parodyti.

Cirkus vaidins kasdien iki 
gegužės 5 d. po du kartu.

(Skelb.)

Duos įdomiausius pasaulio vei
kalus. Tarp kitų ir

FRANK BUCK
“BRING ’EM BACK ALIVE” ir 

jo Jungle Camp.
Popiet 2:15—vakarais 8:15

Tikietai 40c—75c—$1.10—$1.65
Baksuose $2.20 (su taksais)

Parsiduoda Bonds, 65 W. Madi- 
son, Tel. State 6484. Stadium 
Grill, 1800 W. Madison. St. Tel. 
Seeley 5300.

— SAVAITRAŠTIS -

“Argentinos
Lietuvių Balsas

tradicijos misteriškus

li o ir musų gražiakalbis dak
taras. Bet ką padarysi, tur būt, 
jau gyvenimo likimo jam taip 

Draugijos jaunuolių komitetas penktadienio vakare pama-1 j)llV() lemta įžengti į stoną mė
tys vaisius savo pirmo mėnesio gyvavimo darbo, kada įvyks lerystCs ir apianiai atsisveikinti 
pirma specialiai draugijos jaunimui surengta pramoga: “Įdo-Lu iaįsvu gyvenimu, 
mybių” šokių vakaras Dariaus-Girėno salėje, 4412 S. Western
Ave< \ Dr. Bolotoff atvyko į Rock-

Šiems šokiams grieš Mi-ckey Lenon’s (Batučio) orkestras.Hor(lą apie du metai ir puse. Čia 
Komitetas priruošė visokių įdomybių, taip kad dalyvausiantieji | J’s i truinPą laiką sugebėjo už
gali tikėtis parsinešti daug gražiij įspūdžių iš to parengimo.

Bilietai jauniems nariams jau buvo pasiųsti, ir jie yra ne
mokami. Pasirodo betgi, kad ir daugelis jaunimo, ______
prie draugijos nėra prisirašęs, tuo vakaru įdomaujasi ir žada|8al E1'- 
atvykti. Įžanga nenariams ir “seniams” nariams, kurie norės 
praleisti linksmai laiką su musų jaunimu, bus 25 Centai. Bilie
tai nėra parduodami iš kalno; juos galėsite įsigyti tiktai prie 
durų.

Jeigu jūsų sūnus ir dukterys dar nėra prisirašę prie drau
gijos, paraginkite juos aplankyti “įdomybių” šokius penktadie
nio vakare. Ten jie susipažins su lietuvišku jaunimu. —BRM,

Pirma dovana $15.00
Antra dovana 10.00
Trečia dovana 5.00
Ketvirta dovana 3.00
Penkta dovana 2.00

Vytau- 
pasižy-

pradės 
srityje,

TIK PENKIOLIKA 
DIENU

toli 700 narių. Taigi, jeigu na
riai butų šiek tiek pasidarbavę 
kaip pirmesniais kon testais, tai.

jubiliejiniame

Chicagos Lietuvių Draugijos 
jubil ejinis kontestas pasibaigs 
už 15 dienų, tai yra su šio mė
nesio paskutine diena. Iki šiai 
dienai šiame
konteste įrašyta 828 nauji na
riai. Kadangi pradžioje kontes
to musų pasiryžimas buvo įra
šyti 1,500 narių, tai dar per 
šias 15 dienų reikia įrašyti 672 
narius, kad galėtume užsibrėž
tą tikslą atsiekti, šiandien at
rodo, kad tiek narių per kelio
liką dienų įrašyti nėra galimy
bės, nes nariai šiame konteste 
mažai įrašo narių. Kontestan- 
tai savo kvotą, aš manau, veik 
išpildys, bet nariai, kurių yra 
apie 5,600, įrašė iki šiai dienai 
tik apie 100 narių, o kontestan- 
tai, kurių yra vos 31, įrašė ne-

narių įrašę su kaupu.
Draugai koniesiantai ir na-l 

riai! Kadangi laikas iki jubilie-1 
jinio kontesto užbaigos liko vi
sai trumpas, todėl dar smar
kiau, su didesniu pasiryžimu ir 
energija padirbėkime per šias 
kelias dienas, kad didesnį narių 
skaičių . šiame jubiliejiniame 
konteste įrašytume. Įrašyti pa
baigoje kontesto yra daug leng
viau, kadangi kiekvienas veik
lesnis narys, o ypatingai kon- 
testantai, turi po kelioliką už
silikusių prospektų. Taigi, pa
skutinėmis dienomis reikia bū
tinai daugiausia ant tų prospek
tų dirbti, kad juos visus sura
šius į draugiją, nes ant jų leng- 
viaus dirbti, negu ieškoti nau
jų-

mėgsti plačią pažintį su lietu
viais, lenkais ir iš viso su ki- 

kuris dar | lalančiais. Lygiai du metai at- 
Bolotoff atsidarė savo 

puošnų ir erdvų kabinetą Mead 
trobesyje prie So. Main gatvės, 
gausiai įruošdamas moderniš
kais medikaliais aparatais, kur 
sunegalėję žmonės sėkmingai 
yra gydomi. Dr. Bolotoff kaipo 
sumanus’ gydytojas atatinkamai 
išvystė platų biznį savo profesi
joje, ir pats būdamas judrus in
teligentas kiekviena proga mė
go etiškai paflirtuoti su gražio
sios lyties esybėmis. Well, vie
na iš tų laimingųjų radosi Ma
riutė Younkus, rimta tipiška 
mandagi. geltonplaukė lietuvai
tė mergaitė, kuri daktaro jaut
rią širdį sužavėjo. Rezultate sa
vaime tapo išneštas nuospren
dis, užmegsti neatmezgamą 
mazgą su. Mariute. Taigi, kovo 
25 d. daktaras su panele Youn- 
kuš, jo busima gjrvėnimo drau
ge ir su keliais palydovais išvy
ko į Indiana Harbor, Ind., ve
dybų ceremonijoms atlikti. Į tą 
miestą, kur daktaras jaunystės 
dienas praleido ir kur jo moti
na ir viena sesutė ir dabar te
begyvena.

Linkiu iš visos širdies dakta
rui linksmo, šviesaus ir be sve- 
timženl^Iių tikrai laimingo gy- 
Ivenimo. —Volungsi

P. S. Kad galėtų gauti pirmą 
dovaną, tai Chicagos Lietuvių 
Iraugijos narys-rė turi prirašy

ti nemažiau kaip 5 naujus na
rius nuo šios dienos iki užbai
gos šio kontesto, tai yra iki ba
landžio 30 dienos. Kad galėtų 
gauti antrą dovaną, tai narys 
turi įrašyti nemažiau 
naujus narius laike čio 
lo. Dovaną gali gauti 
narys-rė, kuris įrašys į 
ją nemažiau dviejų narių.

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

NARIAI ĮRAŠE

Štai draugijos nariai, kurie 
pasiryžę laimėti paskirtas dova
nas.

Antanas Kučinskas iš SI. 
Charles įrašė Werą Wiekas, 
Nellie Montwell ir Raymond 
Wilkas.

Juozas Sinkus įrašė Frank F. 
Kazemekaitį.

Panelė Paulina Balnaitis įra
šė Bernice Griggs.

Kaimynas.

kon tes
tik tas

Karo žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais, visų didesnių mie
stų, pagal kurį galėsite sekti 
visus karo veiksmus.

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

Kaina 15c. ;

pusėje

sunkiai prakaituoja pakol savo 
pacijcntus sutunys.

Bendradarbė “Naujienoms”
Taip jau supratau iš jo ma 

mytčs Veronikos, kad jis ir 
apie mano bendradarbiavimą 
“Naujienoms” nepamiršta pri
siminti ir savo draugams, iv 
progai esant turėsiu daug, ma
lonumo kam nors patarnauti.

— Ona Dovgin,
6530.

U. S. A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

46 >9

Tel. Eng!e\vocd

su

21, su

Alberta

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
R&bert Raduis, 27,

vienne Wesselius, 24
Raymond Grahek,

Bernice Kiaupas, 21
zPeter Weselis, 29, su

Dabulskis, 19
John1 Dziehanski, 27, su Ge-

raidine Tragus, 21
Frank Maslo,

Kelewicz, 24
Ben Boltz, 32,

gas, 33 (abu iš

Reikalauja
-^Liru
Esthelle Valeikis nuo Peter

Valeikis
Anna Novak nuo Arthur No- 

vak

26, su Lucille

su Hulda Kun-
Pottsville, Pa.)

Rado Negyvą 
Gatvėj

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

AR ŽINOTE KĄ 
RAŠO

“KELEIVIS?

paAiislėpę jį 
savo parapi
ją j rankas

Ar žinai, kodėl vieni jj gi
ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ji skaityti ?

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonims draudžia 
paimt.

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

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

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

Adresas toks:

“KELEIVIS”

Prie Clark ir Delaware place 
praeiviai užtiko ant šaligatvio 
gulintį negyvų 60 metų. chica- 
gietį Fred Bank. Jis gyveno 
adresu 27 West Ohio Street.

253 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Garsinkitės “N-nose

kad St. Augus- 
Palatka, Palm 
lietuviams yra 
maudynes, nes

ap- 
ne-

De 
be-

Grjžo iš Atostogų 
Floridoj

Ten Dabar Daug Lietuvių
Dr. F. P. LeVan-Pulsuckis, 

1957 West Garfield Blvd., bu
vo išvykęs porai savaičių į Flo
ridos pajūrį. Jis ten besimau
dydamas gerokai saule paru
davo ir dabar grįžęs namo at
rodo lyg ir fiziniai nutautėjęs, 
bet dvasiniai jis tebėra tas pats 
geras lietuvis.

Taip atrodo, 
tinę, Dayton, 
Beach ir tt., 
mėgiamiausios
ten iš Chicagos ir iš kitų mie
stų lietuviai yra skaitlingai 
sigyvenę ir iš turistų daro 
blogą gyvenimą.

Dr. LeVan yra kilęs iš 
Kalb, III., ir jam Floridoj
atostogaujant teko susitikti ir 
su p-nia Bernice Patumsis ir 
jos dukrele Virginija, kurios 
irgi yra iš DeKalb, III., ir ten 
buvo nuvykusios šiltu oru pa- 
kvėpoti ir pas pažystamus drau
gus pasisvečiuoti.

Dr. LeVan Floridos pajūrio 
apylinkės labai vertina iš svei
katos atžvilgio, bet jam patiko 
ir tenykščių gyventojų būdas 
elgseną ir svetingumas. Jis ten 
norėjo ilgiaus pasilikti, bet 
kaip kurie jo pacijentai pra
dėjo nesijausti gerai, tat jis 
ir buvo jų atšauktas į Chicagą. 
Dabar jis ir vėl įsipareiga'vęs

“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.

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York, N. Y.
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Inž. J. Byanskui 
Sueina 7 Metai 
Darbuotės Birutei

Nešė Malonų “Kryžių"
Tai buvo lietinga pavasario 

diena, bal. 16 <1. 1933 m., kai 
mes turėjoihč ptrtgą pa
matyti inž. J. Byanską, Lietu
vių Auditorijoje, priešakyje 
musų Birutės, kaipo chorvedį.

Kadahgi dabar suėjo ilgi 
septyni metai sunkaus “kry
žiaus nešimo”, kaip kad p. By- 
anskas vienu atveju yra išsita
ręs, ir kftdAngi nei vibnaš iš 
buvusių Birutės 15 chorvedžių 
to “kryžiaus” negalėjo nešti 
taip ilgai, tai aš manau prie 
šios progos bits ne pro šalį pa
minėti šį septynių metų p. By- 
anško gražų “romansą” su Bi
rute.

Pastatė “Raganių"
Bal. 16 d., 1933 m. Birutė vi

sli smarkumu rengėsi pirmu 
kartu Chicagoje statyti gražią 
operetę, “Raganius”. Vedėjas 
tuo metu buvo M. Yozavitas; 
pirmininkas, Al. Micevičius.

Kaip visuomet, choras daly
vaudavo ‘Naujienų” koncerte 
ir, kaip patarlė sako, kad nėr 
to blogo kad neišeitų ant ge
to, įvyksta momentas kuris 
Birutei yra svarbus.

Po koncertui Yozavitas pri
eina prie Birutės pirmininko 
ir praneša liūdną žinią. Bū
tent, kad dėl ekonomiškų prie
žasčių turįs apleisti Birutę. 
Pasirodo, kad Yozavitas aplei
džia Chicagą su grupe muzi
kantų maršrutui visiems me
tams.

Tai buvo tikrai smūgis, ku
ris sunku pergyventi tokiame 
momente. Bet štai, musų lai
mei, šalę Birutės pirmininko 
stovi Inž. J. Byans'kas. O ka
dangi jttodtr draugauja-muo,1 
taip sakant, jaunų dieniu Mi- 
cevičiui buvo labai lengva tar
ti tuos žodžius: “Jack, you 
have to Help me o u t.” Atsaky
mas buvo tokis kokio galima 
buvo tikėtis. “Į will.” Ir nuo 
tos dienos prasidėjo Inž. J. 
Byansko santykiai su Birute.

Kultūros Darbai

Stato “Viengungiai"
Kaip ir pritinka apvaikščio- 

jimui septyni^ meliį darbuotės 
su Birute, sekmadienį, bal. 21 
d., Lietuvių Auditorijoje Inž. 
J. Byanskas rengiasi pavaišinti 
Birules pramogų lankytojus su 
tikra naujienybe> dviejų veiks
mų operetę “Viengungiai”, ir 
koncertu.

Baigdamas, aš noriu jus, 
gerbiamieji, kviesti atsilankyti 
į šį nepaprastą Birutės vakarą 
ir padėti įpinti į jos kultūros 
vainiką dar vieną garbės gė
lę. Tuomi jus palengvinsite ir 
p. Byanskui, Birutės chorve
džiui, ir choristams atlikti tą 
sunkų kulturinį darbą, kuriam 
reikalinga daug energijos ir 
darbo paaukoti.

Dailės Mylėtojas

Sveikinimas 
ČhicagieČiams 
Iš Vilniaus

Mieliems Čikagieėiams—Iie- 
tuviams, kurie mane atsimena:

Dalyviais Opefotejė
“Viengungiai”

SUSIRINKIMAI
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 

narių susirinkimas įvyks trečiadie
ni, bal. 17 d., 1940-r~Hollywood sv., 
2417 W. 43?d St. 7:30 v. vakaro.

— Raštininkas.
AMERICAN LEGION AUKlLIA- 

RV DARIŲŠ-GIRėNAŠ 271 Posto 
narių suęiriųkimas įVykš trečiadie
ni, balandžio 17 savo būštihėje, 
4414 So. Weštern Av^., 8 vat Yak. 
Kviečiame atšilankyti ir naųįbš na
rius. —įvirs. Bėrtha z Ma'rger.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGI
JOS narių mėn. susirinkimas įvyks 
šįvakar, 7:30 Vai. vak. Čhi'cagos L. 
Auditorijos švėt., 3133 30. Jialšted 
St. Visi b.utihai atvykite, turėsime 
svarbių reikalų apsvarstyti.

—P. K., šėkr.
■ ... ..v 4,

Chicagos Draligiju, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

JOHN ėAlAnda

Nereikia nei įrodinėti, kad 
kultūros darbas medžiaginės 
naudos neneša. Tačiaus, jis 
yra didelis sielos patenkini- 
mas> ypatingai kuomet žinai, 
kad tavo darbas yra žmonių 
įvertinamas. P. Byanskas gra
žių darbų yra atlikęs su Biru
te. O kada jis sau prisimena 
kad per Birutę jisai surado la
bai pavyzdingą gyvenimo 
draugę p. Vandą, tai aš be bai
mės sakau, kad nešimas to Bi
rutės kryžiaus jam yra labai 
malonus.

RŪGS j 1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS Šumažlntrta 

Numuktos iki % 
DIDELIŲ KAURU 

BARGENAI
Neatsiimta ftx». 8x10. 0x12. 0x18,11x10 
Verti ndo $6 Iki ((JO. Dabar *3 iki S2O 
Nauji 0x0. 8x10, 0X12, 12x18, 
Verti (20 iki $80. Dabar (10 Iki (12 

ir abkSč.
18 0x12 tikrų orientalių, 80 kitokių 

Mieros 2x4 iki 11X18, 40% huolaldos 
1000 Jardų karpe tų po 80c Jdrd ir aukBČ. 

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

6208-16 8. RACINE—Dienomis, 3 vakartis

I i H H 1 Gėles Mylintiems 
I I U U ji Vestuvėms, Ban- [j Alkidams, Laidotu- 
viimi > vėms, Papuoši- 
GELININKAS mams 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

1 * f 1" 11 f i Siunčiam Gėlesn 1/ r K I X Telbgramu į 
LU f Ui i\l U Visas Pasaulio 

Dalis 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankletains 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street
Tol. YARDS 7308

n

Garsinkites “N-iiose”

Jus, mieli čikagiečiai—lietu
viai, džiaugiatės drauge su 
mumis dėl atgautų mūšų tau
tos t teisių. Pati, savo akimis, 
ne sapne, mačiau musų tri
spalve vėliavą Gedimino Kal
ne iškeltą.

Teplevėsuoja jinai musų sos
tinėje Vilniuje per amžius. 
Mylėkime, budėkime, laimėsi
me!

Jūsų, 
Honorata Ivanauskienė

1940.III.5
Vilhiūs.

LaidotUviu Direkt. 
Stanley Mažeika 
Jau Sveiksta
Buvo Labai Sunkiai Sužeistas

BRlbGBi’Od -,-m Spaudoje 
mažai buvo rašyta, kad laido- 
ftivių direktorius, p. Stanley 
Mažeika, tapo sužeistas auto 
nelaimėje pereito lapkr. 14 d., 
pereitais metais. Nuo to laiko 
iki. preito kovo mėnesio 21 d., 
p. Mažeika išgulėjo ligoninėje.

Auto belaimėję p. Mažeikai 
buvo nulaužta kairioji koja ir 
ranka, taipgi buvo sužaloti 
šonkauliai. Dabar jau randa
si namuose, gerokai pasveikęs.

Biznio reikalais žmones ga
lės pasimatyti ir pasikalbėti.

Stanley Mažeikos sirgimas 
nesutrugdė laidotuvėms patar
navimo, nes lai atlieka jo pa- 
gelbininkai, jo priežiūroje. Ko
plyčia randasi antrašu 3319 So. 
Lituanica Avė. Tel. Yards 1139.

P-s Mažeika pastatė naują 
modernišką koplyčią 1938 me-į 
tais, ir ji yra bene vienintelei 
lietuvių koplyčia įrengta su 
oro reguliacija žiema ir vasa
ra. Linkėtina p. Mažeikai pil
nai pasVcikti, nes mes norime! 
susitikti piknikuose, kurie jau 
nebetoli. —Kaimynas

Jonas Balanda per eilę metų 
patenkino šimtus lietuvių sUvb 
lošimu Birutės ir Studentų 
Klubo veikaluose. Sekmadie
nį jį vėl pamatysite Lietuvių 
Auditorijoje, kur jis los svar
bią rolę Birutės choro stato
moje operetėje, “Viengungiai”. 
Tai bus Binitės metinis paren
gimas. Po vaidinimd sekš kon
certas ir šokiai.

“Vilnies” Jubiliejinis 
Koncertas

Sekmadieni, Ashland Boule- 
vard Auditorijoj įvyko jubilie- 
jihis koncertas, šurehgtas dien
raščio “Vilnies”, savo 20 me
tų sukaktuvėms paminėti.

Publikos buvo gana daug, 
chicagiečių ir svečių' iš tolimes
nių vietų. Programas buvo 
įvairius ir gana ilgas.

Dainavo net septyni chorą’, 
Aido Choras iš Detroito, gerai 
susidainavęs Lietuvių Moterų 
Kultūros Choras, Laišvės Miš
rus Choras iš Rockfordo, Aido 
Choras iš Roselandb, Čhi'cagos 
Lietuvių Vyrų Chdras, Jauni
mo Ratelio ČKūras ir Kanklių 
Choras.

Buvo kelios maišytos instru
mentų ir dainininkų grupės, 
kaip trio bei duetų, ir solistai, 
M. Šiurna, Povilas Stogis, A. 
Kenstavičienė ir 'viešnia iš 
New . Yorko, Birutė Ramoškai
tė. VBA.

Albert Lttmber 
Bendrove

Albert Lumber and Suppiy 
Co., 3800 So. Western avė. — 
lentų įstaiga gali parūpinti kre
ditan įvairiausių lentų. Gali nu
sipirkti medžiagos už $250 ir 
mokėtis į mėnesį tik po $7.98. 
Kreditas tiek laisvas, kad jie 
gali išduoti jums tiek, kiek tik 
reikia.

Tad, dabAr, kada pats reika
las namū's taisyti, malevbti ir 
gerinti, kreipkitės į šią bendro
vę ir pasitarkite aptė saVo rei
kalus. Patarnavimas užtikrin
tas. (Škelb.)

MORTA KRALJALlS
PO TĖVAIS VEZDZUNAITĖ

Pferšiskyrė su šiuė pasauliu balandžio 14 d., 4:17 vai. popiet, 
1940 ib„ sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoj, Eilučių kaime, 
Biržų apskrity., a i

Amerikoj išgyveno 30 ihetų. \
PHklausė prie Palaimintos Lietuvos Draugystės. 1
Paliko dideliame hulludime vyrą Adolfą, 2 sūnūs: Edvardą i 

ir Adolfą ir kitas gimines ir draugus.
Kūnas pašarvotas S. M. Skudo kbplyčiojė; 718 West 18th

Street. . .. , ■ - . , ■
Laidotuvės įvyks balandžio 18 dieną, 8:30 vai. ryto iš kop- I 

lyčios į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje atsibus j 
gedulingos pamaldos už velibnėš sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapinės.

Visi a. a. MORTOS KkAUJALIS giminės, draugai ifr pa- J 
žįstami esat nuoširdžiai kviečiatai dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimu ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
VYRAS, SUNAl, GIMINES ife DRAUGAI.

Laidotuvėse patarnauja Laicl. Direkt. S. M. Skudas, Telefo
nas MONrOE 3377.

DiiirtūOs Brightoii Park 
Jauiiūoliū Choras, šau
ni Orkestros Muzika, tt.

Šiandien, antradienį, 7-tą va
ldiklį vuitni-ie, iš slblie^ 
gh’dėsitiė regūliapį gHžų ir įdo
mų mitvadieilio ptogfmhą, ku
rio iėidimti rūpinas Peoples 
PuMiithte Conipaity.

Šių programų išpildyme Vi- 
subihet dalyvauja žymus talen
tai. Taip ir Šį vakarą klausy
tojams bus1 malonu girdėti 
Btighton Pių’k ; Jaunuolių cho
rą, kuris gęr,ąi išsilavinęs ir 
padainuos daug grdžių ir links
mų pavasario dainelių..

Prie to, šauni muzika, nau
dingi patarimai ir svarbus pra
nešimai suįdomins kiekvieną. 
Ypač šeimininkams ir šeiminin
kėms bus naudinga girdėti 
pranešimai apie Peoples Fūr- 
niture Kompanijos didį balau-" 
džio mėnesio išpardavimą ka
me yra geros progbs viso ko 
stišipirkti už sumažintas kai
nas. Nepamirškite pasiklausy
ti. Rep.

Mirė
“Kraujo Bankierius”

Tą keistą titulą turėjo Dr. 
Bernard M. Fantus, vienas žy
miausių daktarų ' Cook apskri
čio ligoninėj. Keletą metų at
gal jis išrado priemonių apsau
goti iš kimo išimtą kraują nito 
sugedimo. Su jo išradimo pa
galba Cook apskričio ligoninė 
galėdavo užlaikyti atsargoj 
įvairių tipų kPadjO ir jį varto
davo skubiose operacijose ir ki
tuose hepaprastUose atsitiki-į 
muose, kur ligoniams tuojau 
reikėdavo pagalbos.

Užvakar Dr. Fantus pasimi
rė, Sulaukęs 66 metų amžiaus. 
Gyveno adresu lį)5 N. TaylOr 
avenue. Turėjo; širdies ligą.

Bandė Nusižudyti 
Dėl Karo Norvegijoj
Nervai Neatlaikė Įtempimo
Mrs. Ella Anderson, 31 metų 

chicagietė, nuo 1725 N. Keat- 
ing avenue, labai susirūpino, 
kai Hitleris užpuolė Norvegiją. 
Ten gyveną jos tėvai, dvi sese
rys ir brolis.

Susijaudinusi per kelias die
nas klausėsi žinių apie mūšius 
gimtinėje. Vakar giliau įtemp
ti nervai pakriko ir moteriškė 
bandė hušižiidyti. Berkirlo sau 
rankų ri'eši'is.

Neteko ’ddug kraujo, bet jra- 
sveiks. Buli bahišh-Ainerican 
ligoninėj.

s ' TT , .
Likvidavo Streiką 
St. Čharles’e

ROSELANDO 1 LIETUVIŲ MOTE- 
RŲ KLIUBO VALDYĖA 1940 ME
TAMS: Matilda Slančauskienė — 

pirmininke, 10560 Edbrooke Av.; 
M. NaVerauskienė — Nut raštų 
10320 So. Wallace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rašt, 10520 So. State 
St.; Paulina StašiUlis — Kasos 
globj Sophie šatkguskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrooke, Avė.; Stumb- 
rienė—Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antbnetie Švvarl—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio aritbą trečiadienį, 7:30 
vai. Vakafo, 10413 So. Michigan 
Avenue.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
ŠAVlNlbikŲ SĄJUNGOS VALDY
BA 1946 METAMA: John Begen — 

PiDniiiinkas, 3442 S. Union Avė.; 
K.azinūeras Visockis — Pagelb., 
2931 S. Emerald Avė.; Stanislo
vas Kunevičius—Nut. rast., 3220 
So. Union Avė.; Domininkas Gul
binas—Fin. rašt., 3144 So. Wall- 
ace St.; Jonas Motiejūnas—Kontr. 
rašt., 3400 So; Union Avė.; Petras 
Balsis*—Kasiėrius, 5653 S. Throop 
St.; Leonas Latidanskis—Maršal
ka, 3130 So. Halsted St. Susirin
kimai įvyksta kas mėnesio pirmą 
trečiadienį, 7:3’0 vai. vakaro, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted Št.

LIETUVIŠKOS TEATRALI š K O S 
DRAUGYSTĖS RŪTA No. 1 VAL
DYBA 1940 METAMS: Pirm. —

Frank Aušra, 3949 So. Artesian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rašt., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin. rašt. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkenas, 2547 West 
45th St.; Justinas Yuskenas — 
Kasiėrius, 2547 W. 45th St.; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al- 
lėn; F. Žukauskas—Ligonių apiė- 
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus. Teisėjo rašt.—Stanley Wer- 
nis; Dan J. Smith—korespond., 
2449 Fulletton Avė. Susirinki
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio Hollyvvood 
svet., 2417 W. 43 St.

JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 
KULTŪROS KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Pirmininkas Jo

nas Jankus, 1118 E. 65th St.; 
Vice-pirm.— Viktoras Kazimerai- 
tis, 4030 So. Campbell Avė.; Nut. 
rašt.—B. Vaitekūnas, 5211 South 
Kildare Avė.; Finansų, rašt. — 
Stella Mickevičiūtė, 6925 South 
Artesian Avę.; Kontrolės rašt.—
M. Laučienė, 1118 E. 65th St.;

i < Kasieriusi D -^Steponas- Kaniušas, 
3510 W. 63rd St.; Kasos glob. —
N. Mickevičienė, 6925 S. Artesian 
Avė.; Kasos globėjai: M. Dantie- 
nė, 4535 S. California Avė., ir 
M. Miravičienė, 2539 W. 46th PI.; 
Koresp.—Dėdė Vaitekūnas. Susi
rinkimai įvyksta kas antrą sek
madienį kiekvieną menes, 1:30 
vai. popiet, Hollywood salėj, 2417 
W. 43rd St.

SITUATION WANTED
______ Ieško Darbo__________

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

—
HELP VVANTED—FEMALE 

Darbininkių Reikia
REIKALINGA TIKTAI patyrusių 

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

404 So. Racine, 2-ras aukštas.
JAUNA MERGINA PAIEŠKO 

darbo kaipo Short Order Cook die
noms ar naktims. Pilnai patyrusi. 
Boulevąrd 3568. Klauskite Beatriče.

R1EIKALINGA PATYRUSI mote
ris namų darbui. Nuo pirmadienio 
iki penktadienio. $5.00. Plaza 2510 
Burba 6507 Ingleside.

REIKIA PATYRUSIOS MERGI
NOS bendram ruošos darbui, būti 
ar eiti, prižiūrėti vaiką, $7.00. 5458 
Harper, 1 aukštas. Tel. Plaza 5032.

REIKIA PATYRUSIŲ OPERA- 
TORIŲ siūti viena adata mašina 
prie šilkinių suknelių. 127 South 
Market, 8 aukštas.

REIKALINGA MERGINA prie 
bendro namų darbo, atskiras kam
barys, nėra skalbimo. Mr. Green, 
7928 Clyde St. Saginaw 7085.

BUSINESS CHANCES > 
Biznio Progos

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

pardavimuFar RENDAI TA- 
VERNAŠ, 2 aukštų plytinis budin- 
kas, garu šildymas, 5 kambariai 
užpakalyje, gerai įrengta ruiming- 
auzė ant antro aukšto. Pardavimo 
priežastis—liga. 4642 Wentworth 
Avė. Boulevąrd 0230.
~ PARSIDUODA TAVERNAS, su 
ar be namų—6 kambariai gyveni
mui. Karštu vandeniu šildomi.

5642 West 65th St.

REIKALINGA OPERATORIŲ 
dirbusių prie vyriškų kautų, arba 
pečių ir kalnierių basterių. 308 
West Van Buren Št. trečias aukš
tas.

MOVING AND EXPRESSING 
Perkraustymas ir Važma

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTY
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. AL1SAUSKAS SONS, 
7100 So. Tahnan Avė. Prospect8742

į m į t —■

FURNITURE-FiXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

4957 So. Ashland Avė.
Tetl. ,YA$DS 501.5.

~PARŠIDUODA 6 KAMBARIŲ 
rakandai combination radio, Vict- 
rola, pianai, typewriter. Visus sy
kiu ar atskirai. Apleidžiu miestą. 
3826 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI GERAI APSIMO
KĄS modernas tavernas, priežastis 
—kitaš biznis. 434 West 31 St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, biz
nis išdirbtas per daug metų. Rašy
kite laišką 1739 So. Halsted St. 
Box 2333.

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge- 
roje vietoje. Biznis seniai išdirbtas. 
6 kamb. gyvenimui užpakaly. 3932 
So. California Avė. Lafayette 7966.

SHOE REPA1RING SHOP par~- 
davimui. Teisingas kainos pasiūly
mas bus priimtas. Dėl platesnių ži
nių kreipKitės į 10703 So. State 
St., Chicago, III.

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

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir gro- 
sernė. Biznis išdirbtas per 16 me
tų. Parduosiu pigiai. 570 West 18th 
Street.

Vakar darban grįžo visi St. 
Charles Manufacturing Com- 
pany darbininkai, kurie buvo 
paskelbę streiką sausio 8 d. 
Jiet reikaiaVO kolektyvių dery
bų.

Streikas ginčo nelikvidavo. 
Abi pusės sutiko jo sprendimą 
pavesti darbo santykių tary
bai.

SIMANO DAUKANTO DRAUGI
JOS VALDYBA 1940 METAMS:

Wm. Kriščiūnas—Pirm., 1014 E. 
93rd St., tel. Regent 8835; J. 
Racevičia—Pirm, pagelb., 3326 S. 
Union Avė.; P. Killis—Nut. rašt., 
3347 So. Lituanica Avė.; A. Kau- 
iakis—Fin. rašt., 3842 So. Union 
Avė.; Iz. Masaitis—Kontr. rast., 
4539 So. Whipple St.; J. Mali
nauskas—Iždo glob., 6551 South 
California A've.; A. J. Zalatoris— 
Iždininkas, 827 W. 33rd St.; A. 
Vilkis — Knygyno prižiūrėtojas, 
831 W. 33rd St.; K. Valaitis — 
Maršalka, 7104 Emerald Avė.; Dr. 
J. P. Poška—kvotėjas, 3133 So. 
Halsted St., tel. Victory 3687; K. 
Valaitis—Ligonių, prižiur. Susi
rinkimai įvyksta kas naujo mėn. 
pirmą sekmadienį, 12 vai. dieną, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Priimami vyrai ir 
tnoterys nuo 18 iki 45 metų.

MORNING STAR KLUBO VALDY- 
ĖA 1940 MĖTAMS: Piiyn.—Anta

nas Shimkus, 2851 Lyndale Avė., 
Vice-pirm. — Jonas Petrauskas, 
3244 So. Morgan St.; Užrašų rašt. 
—Mike CheĮpūl, 3327 Le Moyne 
St., tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
■—Bruno Rogers, 2345 N. Kedzie 
Blvd., tel. Spaulding 3180; Fin. 
rašt.—Stasys Beneckis, 3247 W. 
Beach Avė., z tel. Belmont 5923; 
Kas. glob.—Antanas Lungewicz, 
1814 Wabansia Avė., tel. Hum- 
boldt 2285; Ižd.—Louis Striupas, 
3636 W. North Avė., tel. Spauld- 
ihg 0745; Maršalka—Antanas Bu- 
dvitis, 1825 W. Wabansia Avė. 
Susirinkimai įvyksta kas naujo 
mėnesio pirmą ketvirtadienį, 3800 
West Armitage Avė.

LIETUVOS BENO KLUBO VAL
DYBA 1940 METAMS: Frank Bist

ras—Pirm., 4548. So. Francisco 
avė.; Jonas Rakauskas —Pirm, 
pagelb., 750 W. 35th st.; Edward 
Grūšhas—Nut. rast., 3549 S. lial- 
sted st.; Constantas JanUshaus- 
kaš—Kasiėrius, 3461 S. Morgan 
st.; Pėtras Marožas—Fih. rašt., 
1649 So. Hatding št.; Kasos Glob. 
(2) Harry Reksnis ir John Dou- 
nis; Ignatz Yorevich—Maršalka, 
3347 S. Morgan st.; Joseph Gru- 
shas — Korespondentas, 3549 So. 
Halsted st.;. Jonas Rakauskas — 
Beno Lycįeris-pirm. Band - prakti
kos yha kas antradienio Vakarą 
8 vai. Shemett svet., 3336 LitUa- 

. nica avė. Chicago, III.
HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1940. METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3^39 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
įpininkas — Mike čepulevičiuš. 
3327 Le Moyne ’Sl.; Protokolų

sekr. — Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia AVe., tel. Humboldt 
2285; Finansų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka— Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA. 1940 METAMS: .Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4553 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—J. D. 
Siman’s, 2520 W. 70th St.; Sekre
torius—Vytautas Uznys, 3232 So. 
Einerald Avė.; Iždininkas—Paul 
Petraitis, 812 W. 33rd St.; Fin. 
rašt.—Antanas Rudokas, 4547 So. 
Washt.enaw Avė.; Iždo Globėja— 
Julia Petraitienė, 812 W. 33rd St.

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

—Geo. Jakubauskas, 3541 South 
Halsted St.; Vice-pirm.—Ant. Za- 
lagėnas, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rašt. —Waltcr Pankauskas, 
549 West 18th St.; Kasiėrius — 
Mikas Bankevičius, 628 W. 18th 
St.; Fin. rašt.—Peter Viršila, 3435 
So. Wallace St.; Kontr. rašt. — 
Jbhas Statkus, 1715 So. Newber- 
ry Avė.; Kasos glob. —Juozas 
Kikas, 644 W. 18th St., ir Ona 
Jucevičienė, 1960 Canalport Avė. 
Durų sargas—Juozas Gereltaus- 
kas, 3132 So. Emerald Avė.

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

kas, Ž857 So. Emerald Avė.; J. 
Stul—Vice-pirm., 2453 W. 45th 
Place; Helen Chapas—Prot. rašt., 
4403 So. Albany A Ve.; F. A. Žli
bas,—Fin. rašt., 4301 Archer Avė.; 
J. Škeberdytė—Kontr. rašt., 3215 
W. 64th PI.; N. Viršilienė — Iž
do glob., 3435 So. Wallate St.; 
Niek Klimas—Kasiėrius, 4516 So. 
California Avė.; Dr. M. Strikolis 
—kvotėjas, 4645 S. Ashland Avė.

b. l. k. Vytauto draugijos 
VALDYBA 1940 METALS: T. Ja- 
. nulis—Pirm., 3430 So. Morgan

St., Chicago, 111., tel. Yards 4863; 
J. Maziliauskas— Pirm, pagelb., 
3259 So. Union Avė., Chicago; 
P. Killis—Nut. rast., 3347 South 
Litūanica Avė., Chicago; M. Z. 
Kadziauskas—Fin. rast., 5328 W. 
23rd PI., Cicero, III.; A. Buzins- 
kas—Kontr. rašt., 3347 So. Litu
anica Avė., Chicago; J. Dimša— 
Iždo glob., 3347 So. Lituanica 
Avė., Chicago; F. Bakutis—Iždi
ninkas, 2603 W. 69th St., Chica
go; J. Ivanauskas —Maršalka, 
3142 So. Lituanica Avė.; P. Au
gustinas—Ligdnių apiekunas, 656 
W. 35th St.; M. Z. Kadziauskas— 

atstovas į Ch. Liet. Community 
. Cehter. Susirinkimai įvyksta kas 

mėnesio trečią antradienį, Lietu
vių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Streėt., 7:30 Vai. vakaro.

KEAL ESTATE FOR SALE 
____ Namai-Zemė_ Pardavimui____

PRIE EŽERO KATEDŽĖ
$15JJU.OO — PASIŪLO PUIKIĄ 

KaTEDŽ£ izoliuota su celo- 
paks, prie gražaus, saltiningo, smė
lio dugnu ežero. Lotas 78 pėdų, 
priešams prieina prie vandens. 
Mažas įmoKcjimas, likusią termi
nais. Box D-b—1739 S. Halsted St.
, 8030 LA SALLE, 6 KAMBARIŲ 
plytinis, gasu šildomas, automati
nis vandens šildytuvas, lile maudy
kle, ėxtra toiletas ir išeinamoji, 
sakmių kambarys, daug extra. Dis
kontas už pinigus. Savininkas 
Triangle 803u.

FARMS FOR SALE 
_______ Pardavimui

NEBRANGIAI Indianoj, savi
ninkas parduoda gerą 80 akrų far- 
rtią, didelę vištydę, 5 akrus miško, 
irgi gerą 20 akrų farmą, 7 kamba
rių namą, elektriką, 2 valandas 
važiuoti iš Chicagos. Tel. Indepen- 
dence 7218 ar rašyti A. Browstein, 
Ober, Indiana.

PARDAVIMU? ŪKIS ARBA mai- 
nymui ant namo Chicagoje, 66 ak
rų ūkis, gera žemė ir budinkai. 
Randasi Eiegon, Mich., prie Route 
114. Kaina tik $2,000. Atsišaukite 
numeriu 3251 So. Emerald Avė., 
Chicago, III. Tel. Victory 4181.

VVHOLESALE FURNI1URE 
Rakandai ir Įtaisai PArdaVifaili

Mokėdamas cash už rakandūs, su- 
(.aupinsi nuo 40 iki 60%. Mei prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaiiai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6843 S. Western Avė., Ciucago, 
111. Fh’ofie Repubhc 6051.

illi I ii i i|l 111 i X '

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

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

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 1 
bušelis 25c—5 bušeliai $LO0—15 
bušelių $2.50. Kreipkitės dėl kainų, 
dėl didesnių kiekių. Iškraustome 
nebrangia kaina. Anglys tiesiai iš 
kasyklų. 110 SOUTH RIDGELAND 
AVE., WORTH, ILL.

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

CHARLES OAVCUS, 
6100 S. State. Tel. Wentworth 7942

finAnce And loanS

MORGIČIAI ANT PARDAVIMO 
$500.00 ir $1,000; neša 6%. B. PET- 
KEV1ČIA, 2608 West 47th St.

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDfcRAL ŠAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Ėoad
CANAL 8887 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

2-ras aukštas.
(Tarpe Marslifield ir J’aulina gat.)
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LAIŠKAI IR PINIGAI IŠ AMERIKOS TEBEI
NA J LIETUVA REGULIARIAI

Sustojo Tik Prekių Gabenimas Per Švediją
Vakar kas tai paleido gan-. Panašiai su pinigais 

dus Chicagoj, kad dėl mūšių (orderiais
Norvegijoj Lietuvon 
paštas ir pinigai.

Tai netiesa.

nebeina

Įvykiai Liečia Tik Prekes
Įvykiai Norvegijoj sustabdė 

tiktai prekių vežimą iš Ame
rikos ir Canados per Švediją. 
Tai įvyko todėl, kad Amerikos 
valdžia uždraudė Amerikos lai
vams plaukti į Norvegiją ir 
Švediją. Be to, Anglija ir Ca- 
nada atšaukė visus leidimus, 
kuriuos buvo išdavę įvairių 
prekių eksportui j Lietuvą,

Bet ir be šitų leidimų pre
kių vežimas Lietuvon per Šve
diją ar tiesiai Klaipėdon pei 
Baltijos butų apsistojęs, nes 
tuose vandenyse dabar eina mū
šiai, jie užminuoti, ir retas 
kuris laivas ten dabar drįstų 
plaukti.

Laiškai, Pinigai Tebeina
Bet paštas, ir pinigai, laiš- mažus ryšulėlius, o vėliau Vo

kais ar telegramomis, eina Lie-1 kieti jos agentai juos nusiveža 
tuvon kaip ėję. Nuo pačios ka- į neitralias šalis, kaip Lietu- 
ro pradžios laiškai Lietuvon iš vą, ir iš ten pasiunčia, tuomi 
Amerikos ėjo per Italiją ir tuo bandydami paslėpti tikrų siun- 
keliu jie tebeina dar ir dabar, tėjų pėdsakus. Rs.

AMALGAMEITU UNIJA NEBEŠVES BEND
RAI GEGUŽES PIRMOS ŠVENTĖS

Reikalauja 2 savaičių apmokamų atosto
gų; ruošiasi konvencijai

Lietuvių Kriaučių Susirinkimas
Balandžio 12 dieną, Amalga-. 

meitų Centre, Ashland BĮ. ir! 
Van Buren, įvyko Lietuvių 
Kriaučių Amalgameitu 269 lo-į 
kalo skaitlingas
Mat, ta dieną buvo Amalga- 
meitų Kriaučių Unijos turtin
gas koncertas ir lietuviai turė
jo rinkti delegatus į Amalga- 
meitų Unijos 13-ją dvimetinę 
konvenciją, kuri prasidės ge
gužės mėnesį ir tęsis dvi savai
tes New York o mieste.

Susirinkimas prasidėjo ly
giai kaip 7:30, nes buvo dau
gelio noras kuogreičiausia už
baigti susirinkimą ir eiti į 
koncertą, kuris prasidėjo tuoj 
po aštuonnių. Taigi, lygiai 
kaip 7:30 lokalo pirmininkas 
Bočiunas atidarė susirinkimą, 
bet kad lokalo- raštininko dar 
nebuvo, tai raštininku tapo 
paskirtas K. Kairis ir eita prie 
delegatų ir kitų raportų.

Darbai Silpni
Kaip ir kiekviename susi

rinkime, tai svarbiausia buvo 
sužinoti apie kriaučių darbus, 
bet su darbais negalima pasi
girti, nes special šapose, kame 
dabar jau yra sezonas, iki šiol 
pagerėjimo nepasirodė, kaip, 
buvo manyta, ir sakoma, kad 
tam yra visokių priežasčių. 
Tai nepalankus ir šaltas oras, 
tai peraųksti buvo pavasario 
šventės. ‘‘Readymade’* šapose, 
kame buvo neprastas sezonas, 
dabar jau užsibaigė darbai, 
liet manoma tuoj pradėti ir 
turėti naują gerą sezoną.

Apdrauda, prie kurios buvo 
ilgai rengiamasi, jau įėjo ga- 
lion, nuo balandžio 1-mos die
nos šių metų, taigi dabar 
kriaučiai susirgę gaus pašal
pos po 10 dolerių į savaitę per 
15 savaičių, o miręs gaus po
mirtinės $500.00. Toliau buvo 
pranešta, kad viena kaklarai- 
ščių kompanija buvo pasiren- vienbalsiai, tad ta rezoliucija 
gusi bėgti iš Chicagos ir nuo'bus priduota delegatams, ir ji 
Amalgameitu unijos, bet lai-.bus pateikta konvencijai.
ku pastebėta, tad manoma,| Kai vienas komunacis, kuris 
kad bus susitaikinta. Taipgi kitiems perša Hitlerį ir dabar 
buvo pranešta, kad Amalga-1 pats pirmasai atsiklaupė prieš
meitų unija mano pataisyti jį irgi buvo pasiūlęs savo re- 
naują konstituciją, nes senoji zoliuciją, žinoma, su gerais
dabartiniu laiku kaikurie pa- linkėjimais darbininkams, bet.vo užbaigtas apie aštuntą va- 
ragrafai jau nebeatatinka. |kriaučįai, gerai žinodami ko-J landą vakaro. —X.

money 
laiškuose. O pinigai 

telegramomis eina visai nevar
žomi ir tiesioginiais keliais, 
nes telegrafinis susisiekimas 
tarp Lietuvos ir Amerikos vei
kia normaliai, kaip ir prieš ka
rą.

Atėjo Paštas Iš Lietuvos
Vakar Chicagon atėjo vė

liausi pašto siuntiniai iš Lie
tuvos, laiškai, laikraščiai ir žur
nalai. Juos atvežė iš Italijos 
laivas “Saturnia”, kuris penk
tadienį atplaukė į New Yor- 
ką.

Kai kuriuos laiškus anglai 
cenzūravo prie Gibraltaro. Kaip 
anglai aiškina, jie susekę, kad 
Vokietija įvairiais aplinkiniais 
keliais siunčia brangenybes ir 
įvairius produktus Amerikon.

Brangenybės, ir pramonės 
produktai, kaip foto aparatai, 
etc., yra dedami į laiškus ar

Nebe minės Gegužės Pirmos.
Dar vienas dalykas, gal ir 

įdomus, buvo praneštas, bu- 
. . . lt,, .tent, kad Amalgameitu unijasusirinkimas/- , v ... ~ > *-inebesvęs Pirmos Gegužes 

šventės kaip kad pirmiau bu-
vo daroma, bet pavieniai na
riai galės daryti kaip kam pa
tinka. Ši permaina yra pada
ryta sekamais sumetimais,: 
Viena, tai kad ne visuose 
miestuose buvo švenčiama 
Pirmos Gegužės, o kur ir buvo 
švenčiama, tai ne visi tini j irs
tai galėjo dalyvauti, nes vis- 
tiek darbai nepaleisdavo; ant
ras, tai kad ta darbininkų 
šventė, nebėra darbininkų so
lidarumo šventė, bet komunis
tai su pagalba Hitlerio ir kitų 
fašistų pavertė ją garbinimu 
militarizmo ir teisinimu jų 
barbarizmo ir žmogžudysčių. 
Nors komunaciams tie žodžiai 
buvo neskanus, bet vistiek jie 
juos greit prarijo ir visi rapor
tai buvo priimti vienbalsiai.

Raštininkas perskaitė nuta
rimus preito susirinkimo, 
ir pildomosios tarybos, kame 
buvo nutarta pagaminti rezo
liuciją, kad kriaučiams butų 
suteikta dvi savaitės atostogų 
su apmokėjii't u.

Delegatai į Konvenciją
Dar reikia priminti, kad 

pildomosios tarybos rekomen
dacija buvo i ^konvenciją siųsti 
du delegatu ir apmokėti po du 
šimtu dolerių. Išrinkti du dele
gatai į konvenciją, draugai 
Bočiunas ir Zalanskas. Paskui 
buvo perskaityta rezoliucija 
pagaminta pildomosios tary
bos, kame buvo sakoma, kad 
visiems Amalgameitu unijos 
kriaučiams ir visoj Amerikoj 
butų duotos dvi savaitės ato
stogų ir su apmokėjimu, kaip 
jau yra daroma kitose indus
trijose. Rezoliucija priimta

Žuvo Jaunas
Brightonparkietis
Adolfas Žiedas

Nelaimės Chicagoj ir Apy
linkėj.

• Prie 92-ros ir Western 
automobilio nelaimėjo žuvo 
Brighton Parko lietuvis, Adol
fas Žiedas. Jis buvo 25 metų 
amžiaus ir gyveno adresu 4426 
South California avenue.

Žiedas važiavo automobilyj, 
kurį vairavo taipgi 25 metų 
Stanley Thomas, nuo 4402 So. 
Mozarl street. Jis buvo leng
vai sužeistas.

Thomas aiškino policijai, 
kad bandė išvengti susikulimo 
su kitu automobiliu ir tokiu 
budu įvažiavo į gatvekario 
stulpą. Antrasis automobilis 
jam staigiai nukirto kelią.

Kilos Nelaimės.
• Vakar ir užvakar auto

mobiliai užmušė sekamus 
žmones:

31 metų Andre m Schaejfcr, 
nuo 305 Knight avenue, Park 
Ridge;

Roy A. Wilke, 21, iš Monee, 
Illinois;

52 metų Mary Polosky, 745 
N. Wolcott avė. (Nelaimė įvy
ko prie Whcatono. Trys kiti 
žmonės buvo sunkiai sužei
sti) ;

Stanley Biel, 40, nuo 3901 
Euclid avenue, East Chicago. 
Jį užmušė “hit-and-run” vai
ruotojas, netoli namų.

Apkaltino 7-is Už 
Išviliojimą $1,000,600
Pardavinėjo Netikusius Šerus

Federalė grand džiurė vakar 
apkaltino krimindllai septynis 
žmones už tariamą išviliojimą 
$1,000,000 iš 1,400 chicagiečių. 
Jie pardavinėję netikusius 
“aukso kasyklos” Šerus.

Apkaltintieji yra Elmer E. 
Pope, “prezidentas” Campana 
Gold Mmes, Ine., iįj Sonora, 
Mexico, jo žmona Dorothy, ir 
chicagiečiai' Philip J. Kealy, 
sekretorius, William Deree, A. 
R. Byrd, D. H. Byrd ir Jack 
Frost — įvairus kasyklų “vir
šininkai”.

Nusižudė, Negalėjo 
Gauti Darbo ♦

“Persenas”
43 metų bedarbis Arthur 

Benson išeidamas vakar rytą 
pasakė žmonai, kad eina darbo 
ieškoti. Jis melavo. Jis šį kar
tą nėjo darbo ieškoti. Jis ėjo 
per dirbtuves ieškodamas dar
bo nuo sausio 1-mos, bet vel
tui avalinę ir laiką eikvojo. 
“Persenas”, jam atsakinėjo.

Taigi, vakar jis nėjo darbo 
ieškoti. Nuėjo į savo .tuščią 
garažą, kur geresniais laikais 
turėdavo automobilį, ir ten nu
sišovė. •

Gyveno adresu 2817 Park 
Place, Evanstone. Paliko žmo
ną ir du vaikus.

Streikuoja Kanados 
Jurininkai

Kaip vakar vakare turėjo 
prasidėti streikas Kanados ju
rininkų, kurie tarnauja Michi- 
gah ir kitų didžiųjų ežerų lai
vuose.

munacių “fiširiimus” ir “hum- 
bugus”, rezoliuciją atmetė di
džiuma balsų.

Susirinkimas ėjo gana 
sklandžiai. Kadangi daugelis 
kriaučių norėjo matyti kon
certą, tad susirinkimas ir bu-

AOME-NAUJIENŲ TelBphotu
Bernice Downey, kuri yra 

; kaltinama peik J ausy m u 
Sk Minore-Johnson gtemble- 
riavimo sindikatui.

NAUJ1ENŲ-ACME Tolephnto
Tala Bireli, |<uri vaidina 

kartu su John Barrymore, 
liko Amerikos jnlielė. Ji yra 
rumune. ' ■

VAKAR CHICAGOJE
■ 3i ■ ' • : ■ ■■'

®

© Shabbona miškuose, prie 
159th ir Torrence avenue buvo 
užtiktas kūnas naujagimio kū
dikio. Jį atrado skautas John 
Eiscnhutt iš Calumet City.

'į." ■

e RepubEkonąs Richard J. 
Lyons, kuris pereitą savaitę 
pralaimėjo nominaciją į Illinois 
gubernatorius, paskelbė, kad ji
sai stato kandidatūrą į vice
prezidentus republikonų sąra
še.

• Chicagos Parkų distrik- 
tas paskelbė, kad ruošiasi pra
šyti legislaturos leidimo uždėti 
mokestį ant Chicagos nuosavy
bių miesto muziejų užlaiky
mui.

© Brid'ewell kalėjime vakar 
6-ių mėnesių terminą pradėjo 
William Bioff, Hollywood fil
mų darbininkų unijos Vadas. 
Jis buvo nuteistas atlikti bau
smę už prasižengimą, kurį pa
pildė Chicagoj apie 18 metij at- 
gal.

• Trys žmonės buvo leng
vai sužeisti kai gątvekaris ir 
keleivinis automobilis susikūlė 
prie 122 East 63rd street.

• Ties 1655 West 17th st., 
automobilis suvažinėjo ir sun
kiai sužeidė 8 metų berniuką, 
Thomas Pastorek, nuo 1620 W. 
21st street. Perskėlė jam gal
vą.

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

Pažangieji Laimėjo 
Rinkimus SLA 
55-toj Kuopoj

West Pullman.

Į Prezidentus*
Bagočius ..........    20
Laukaitis .........................  5

Į Vice Prezidentus
Mažukna .............................. 23
Kcrševičius............................... 2

/ Sekretorius
Vinikas ............................   11
Pilką . .... ......................  13
Michelsonas .......................... 1

Į Iždininkus
Gugis ..................................... 22
Bachiunas .............................  2
Žebrys .....................................  1

Į Iždo Globėjus
Mockus .............   12
Mik ūži ulė .......................... 19
D argi s ................................. 13
Brazauskas .......................... 2

Į Dr. Kvotėjus
Dr. Stanislovailis ..................  2
Dr. Biežis .............................. 9
Dr. Graičunas ...................... 4

Susirinkimas, kuriame rink
ta Pildomoji Taryba, įvyko
sekmadienį, bal. 14.

—K.

Opera Jau Ruošiasi
Rudeniui
Turi Naują Direktorių, Valdy

bą, Chorą
Chicagos opera, perėjusi į 

naujų žmonių rankas, jau stro
piai ruošiasi rudens sezonui. 
Naujas muzikalis direktorius 
yra Henry Wcber, gabus diri
gentas ir stoties W.G.N. muzi
kos vedėjas.

Naujasis prezideptas yra 
Walter R. Kirk, stambus Chi
cagos pramonininkas. Opera 
jau turi suorganizavusi visai 
naują chorą ir jis laiko repe
ticijas po 12 valandų kas sa
vaitę. Dainininkai chorui buvo 
parinkti konkurso keliu.

Duąuesne, Penna., 
Komanda Laimėjo 
Krepšinio Turnyrą
Amerikos Lietuvių Čampionai

Associated Press pranešimu, 
Duąuesne, Pennsylvania, rink
tinė komanda sekmadienį Cle- 
velande laimėjo Amerikos lie
tuvių krepšinio čampionatą.

Komanda pasisavino čam- 
pionų titulą supliekdama Du- 
Bois, Penna “Liths” komanda, 
45-kiais prieš 41.

Scmifinaluose D u q u e s n e 
Rinktinė laimėjo susikirtimą 
su Amsterdam, N. Y., koman
da, 35-iais prieš 23, o Du Bois 
nugalėjo CIevelandą, 52 prieš 
45-kis.

Iš to atrodytų, kad Chica
gos krepšininkų komandos ne 
kaip tepasirodė, nes jos nepa
teko net į semi-finalus. Bet 
apie tai daugiau sužinosim, 
kai iš Clevelando sugrįš patys 
krepšininkai.

Insulto Kreditoriai
Atgaus $309,807

Insull Utility Investments, 
Ine., viena iš Insullo bankrota- 
vusių bendrovių, paskelbė, kad 
jos kreditoriai netrukus gaus 
$309,807 dividendų.

Pinigus dividendams sudėjo 
viiįš šimtas 1 stambių bendrovės 
šėrininkų, tarp jų Insulto gi
minės, teisėjas Igoe, demokra
tas Patrick Nash, Harry Bige- 
low, Chicagos universiteto pro
fesorius, etc.

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

Naujos kuopos: 17, 43, 58, 88, 131 ir 270 
(Buvo paskelbta 226, 263, 265, 212, 139, 238, 36, 353, 289, 
30, 63, 104, 109, 129, 11, 60, 64, 188, 260, 16 , 40 , 68 , 77, 
100,136, 200, 284, 352, 41,101, 242, 262, 342, 301, 313 , 341, 

38, 344, 125, 158, 371, 14, 42, 89, 152 ir 217)

Į PREZIDENTUS
F. J. BAGOČIUS ..........................  1,068
W. F. Laukaitis ..............................................................  742
J. Miliauskas ................................................................... 174

J VICE-PREZIDENTUS
J. K. MAŽUKNA .... 1.......................   1,163
V. G. Kerševičius .......................................................... 775

Į SEKRETORIUS
D. PILKA ............................................   749
M. J. Vinikas ..........  982
K. Michelsonas .............................................................. 220

Į IŽDININKUS
K. P. GUGIS ....................................   L023
J. J. Bachunas .............................................................. 706
J. žebris ........................................................................... 218

Į IŽDO GLOBĖJUS
E. MIKUŽIUTĖ ........................................................ 1,002
P. DARGIS .................................................................... 901
S. Mockus ............     909
J. Brazauskas ....................   630
J. Januškevičius Jr ...................................................... 205
J. K. Urbonas .....................‘............................................. 100

J DAKTARUS-KVOTĖJUS
DR. J. STANESLOW ...............................................  918
Dr. S. Biežis ................................................................... 736
Dr. A. L. Graičunas .......J................................................ 303

STATYBA ŠUOLIAIS DIDĖJA CHICAGOJ, 
VISUOSE PRIEMIESČIUOSE

Naujiems Namams Statyti Išdavė Leidimų 
Už Virš $6,000,000

Su pavasariu Chicagoj ir vi
suose priemiesčiuose šuoliais 
pradėjo augti namų statyba. 
Per kovo mėnesį leidimų nau
jiems namams statyti Chicagoj 
ir apylinkėse buvo išduota už 
suvirš 6 milionus dolerių.

Chicagoj bus statomi dau
giausiai maži, vienų-dviejų-ti i- 
jų šeimynų namai. Naujų 
apartmentinių rūmų bus mažai. 
Priemiesčiuose taipgi daugiau
siai statoma mažų namų.

Žemiau paduodam sąrašą 
stambesnių Chicagos pricimes- 
čių su sumomis leidimų, išduo
tų naujiems namams statyti 
per kovo mėnesį.

Chicagoj ....... $3008,789
Statyba priemeisčiuose

Arl’ton Hts......... $14,650
Aurora .............. 51,832
Barrington ....... 13,658
Bellvvood ........... 27,800
Berwyn ............. . 68,380
Bhie Island ....... 41,506
Broadvievv ....... 21,325
Brookficld ......... .. 36,900
Calumet City .... ... 9,930
Chicago Hts...... 28,000
Cicero .............. 117,700
CIarendon H...... 12,565
Crcte .................. 49,500
Crystal Lake ..... .. 10,200
Dės Plaines ....... 15,150
Dollon ............... ... 8,130
Dovvners Gr........ . 15,640
East Chicago .... 124,105
East Gary .......... . 10,450
Elgin ................. . 34,543
Ehnhurst ........... 86,350
Elmwood Pk...... 64,655
Evergreen Pk. ... . 92,500
Evanston ....... 117,950
Florrmoor *....... 63,500
Forest Park ...... . 18,252
Gary .................. 207,143
Geneva ............... ... 8,285
Glencoe ............ . . 25,930
Glen Ellyn ......... .. 34,560
GlenvieA ........... 126,200
Griffith .............. .. 52,500
Mammond....... 147,250
Harvey ............... 2i527
Highland ........... 39,400
Highland Pk. .... 40,293
Hinsdale ........... 118,952
Homewood ....... 22,215

Joliet .................. 35,895
La Grange ........... 20,800
La Grange Pk.....  57,800
Lake Bluff ....... 15,070
Lake Forest ....... 27,689
Lansing •.............. 9,260
Libertyviile ........  1,535
Lincolnvvood ....... 86,800
Lombard .......... 12,650
Markham .......... 7,800
Mayvvood .......... 20,785
Meirose Pk............. 2,115
Midlothian .......... 3,800
M t. Prospect ....... 26,312
Munster .............. 68,100
Naperville ..........  23,370
Niles Center .... 114,350 
North Chicago .... 12,725 
Northbrook ....... 50,300
Northfield ..........  30,575
Oak Lawn .......... 4,000
Oak Park ..........  68,930
Palatine .......... 43,000
Palos Heights .... 48,300 
Park Ridge ....... 68,050
Prospect Hts...... 36,500
Riversdale ..........  55,760
River Forest ........ 60,650 
Riverside .......... 62,125
St. Charles ....... 10,500
Vilią Park ........... 5,750
Waukegan ....... 52,035
Westehester ....... 24,000
West Chicago .... None 
\Vestern Spgs. ?... 48,400 
NVheaton ............... 5,050
Whiling .............. 1,025
\Vihnette ..........  217,650
Winnetka ........... 57,950

Viso ..............  $3,550,582

Žvėriškas 
Darbas

Idoj prie laidotuvių įstaigos, 
912 West Madison st., šiukšlių 
krūvoj vakar rytą buvo atras
ti sudraskyti likučiai apysenio 
nežinomo vyro.

Galva, kojos, rankos buvo 
nukirstos nuo liemens. Vienam 
apdriskusiam maiše buvo lie • 
muo, kitam kitos kūno dalys. 
Ant žvėriškai sudraskyto kūno 
buvo ženklai 12-kos smūgių 
kirviu.

Kas užmuštasis buvo ir kas 
jį užmušė — nežinia.




