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STALINAS PATARNAVĘS SĄJUNGI
NINKAMS

Įdomauja Mussolinio laikysena
LONDONAS, Anglija, bal. 

16. — Sąjungininkų karo va
dovybė paskelbė, kad jų ka
riuomenė jau užėmė kelis pun
ktus Norvegijoje. Dabar sąjun
gininkai skubiai gabena dides
nes kariuomenės jėgas Norve
gijoj

Ir šitoje užduoty, kaip atro
do, daug bus padėjęs Stali
nas. * -

Ar ne keista? Stalinas, Hit
lerio draugas, padėjo sąjungi
ninkams. Dalykas ve koks: są
jungininkai buvo paruošę sių
sti nemažą savo kariuomenę 
Suomijon. Suomijos karas pa
sibaigė. Sąjungininkų kariuo
menė pasiliko nepasiųsta, bet 
priruošta siųsti, štai šitą ka
riuomenę dabar sąjungininkai 
skubina Norvegijon gabenti. 
Ve kodėl kalbama, kad Stali
nas padėjęs sąjungininkams su 
Hitleriu kariauti.

Britanijos atstovas antradie
nį pasakė: Britanija jau atliko 
keturias kampanijos Norvegijo
je stadijas, dabar pradės penk
tą ir svarbiaus'ftT^— karty su 
vokiečiais..NpęYęęiįpę žemėje.

Tie pirmieji keturi laipsniai 
buvę tokie: 1 — nutrauktas su
sisiekimas juromis tų vokiečių, 
kurie tapo išlaipinti Norvegijo
je, su jų bazėmis Vokietijoje: 
2 — sunaikinimas Vokietijos 
lėktuvų bazių Norvegijoje;

IŠDAVIKAI ĮLEIDO VOKIEČIŲ KA
RIUOMENĘ I OSLO

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
16. — Švedijos laikraščiai pra
neša, kaip dėka išdavikų Vo
kietijos karo laivai įplaukė į 
Oslo fijordą.

Mušis už Oslo miestą pra
sidėjo ties Hortenu. čia Nor
vegijos karo laivas Olaf Tryg- 
gvason atidarė ugnį prieš Vo
kietijos karo laivą Emden. Ka
dangi nacių laivas buvo arti, 
tai Olaf Tryggvason į dvi mi
nutes paskandino Emdeną.

Paskui Olaf Tryggavson pa
skandino Vokietijos kreiserį 
Karlsruhe. Tretysis nacių lai
vas, kreiseris Bluecher, mėgi
no pabėgti nuo norvegų ugnies 
ir įplaukė j krantą.

Pačiame mūšio įkaity gau
tas radijo pranešimas, kad nor
vegai paliautų kariavę su vo
kiečiais. Norvegų laivas paklau
sė paliepimo.- Vokietijos tran
sportai ir karo laivai plaukė 
toliau — Oslo linkui. Kas da
vė paliepimą paliauti kovą, ne
nustatyta.

Vokietijos laivai pasiekė vie
tą ties Oskarborg ir Sierstein 
fortais. Fov|^ kanuolės paskan
dino 26,000 tonų Vokietijos

Chicagai ir apieiinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: - *4

Debesuota; vėsu; daugiau
sia vidutinio stiprumo, rytų ir 
šiaurės rytų vėjai; saulė teka 
5:08 v. r., leidžiasi 6:32 v. v.

— sulaikymas naujos kariuo
menės gabenimo iš Vokietijos 
j Norvegiją, ir 4 — išlaipini
mas pakankamo sąjungininkų 
skaičiaus Norvegijoje.

Penktoji stadija prasidės — 
tai sąjungininkų kariuomenės 
mūšiai Norvegijoje. Stebėtojai 
mano, kad iš karto sąjunginin
kai mėgins atimti vokiečiams 
Norvegijos vakarų miestus, o 
paskui jau jie pradės ofensyvą 
prieš vokiečių įsitvirtinimus 
Oslo mieste ir apylinkėje.

Kaip neutralios šalys, kaip 
visas pasaulis, taip ir sąjun
gininkai ypatingą dėmesį da
bartiniu laiku kreipia į Italijos 
žygius. Ar stos Mussolinis ka- 
ran Hitlerio pusėje? štai klau
simas, kuris įdomina visus.

Londone aiškinama: Musso
linis, kaip ir Hitleris, ypatingo 
pasitikėjimo turėjo lėktuvais. 
Bet pereitos ir šios savaitės 
įvykiai Norvegijoje galėjo jam 
parodyti, kad karo laivai pasi
lieka jurų valdovai. Mussolinis 
turėtų tai suprasti. Ir jeigu 
sąjungininkai išlaipins didelę 
kariuomenę Norvegijoje, Mus
solinis gali pakeisti savo pla
nus.

Bet kol kas, kiek galima 
spręsti iš Italijos spaudos, Mus
solinis teberodo palankumą na- 

3 ciams.

kreiserį Gneisenau. Bet ir vėl 
norvegai gavo paliepimą neka
riauti su vokiečiais. Ir vėl vo
kiečių laivams leista plaukti 
;oliau.

šituos paliepimus, manoma, 
davę Vokietijos šnipai ir Nor
vegijos hitlerininkai.

Grasina mirties bau
sme Norvegijos par

tizanams
OSLO, Norvegija, bal. 16. — 

Paskelbtas įspėjimas, kad mir
ties bausmė grės:a tiems nor
vegams, kurie mėgins šaudyti 
vokiečius kareivius, okupavu
sius Oslo, arba daryti žalos 
okupacijos spėkoms. Sakoma, 
mieste esama keleto grupių 
norvegų, ypatingai jaunų, ku
rie iš pasalų stengiasi šaudyti 
vokiečius, šitiems norvegams 
ir grumojama mirties bausme.

Norvegams vyrams, amžiuje 
tarp 18 ir 55 metų, uždrausta 
išvažiuoti iš miesto.

Vengrų batai jonas 
Norvegijoje

BUDAPEST, Vengrija, bal. 
16. — Vengrų bataljonas, su
sidedąs iš 400 vyrų, kariavo 
lenkų pusėje, kai Lenkiją už
puolė Hitleris. Bataljonas at
vyko į Suomiją, kai Rusija įsi
veržė Suomijon. čia jis karia
vo prieš rusus. Dabar šitas ba
taljonas perėjęs Norvegijos sie
ną ir padedąs norvegams ka
riauti su vokiečiais.

NAV.TIENŲ-ACME Tnlenhoto
Norvegijos žemėlapis, kuris parodo mušiu vietas.

Rusija žiuri Į 
Norvegiją k X ^ĮP. II ■

PARYŽIUS, Francūzija, bal. 
16. — Kai kūrie’Tekspertai Ru
sijos klausimais mano,’kad Ru
sija paims ir pasilaikys Va- 
rangerfijordą, Norvegijoje, jei
gu sąjungininkams nepavyks 
išvyti nacių iš Norvegijos. Bet 
jeigu vokiečiai bus išguiti iš 
Skandinavijos, tai rusai nesi
kėsins sakytą apylinkę užgrie-, 
bu. . .

Vokiečiai žada Nor
vegijos karaliui 

sostą
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

16. — Vokietijos atstovas pa
reiškė antradienį: Norvegijos 
karalius Haakon dar gali iš
gelbėti savo sostą, jeigu pri
pažins nacių režimą įsteigtą 
Oslo mieste.

Pagautas New Yorke radijo 
pranešimas iš Berlyno sako, 
jogei karalius Haakon perėjęs 
rubežių į Švediją.

Norvegijos karalius 
nelaisvėje —■ kalba 

naciai
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

16. — Hitlerio vyriausybės at
stovas antradienį pareiškė, kad 
Norvegijos karalius Haakon 
esąs valdžios atstovų nelaisvė
je. Pasak to nacio, Norvegijos 
valdžios .atstovai gabena kara
lių iš miesto į miestą ir nepa> 
informuoja jį apie'-'tikrą daly
kų padėtį šaly.

Vokiečiai paskandi
no Britanijos 

kreiseri
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

16. — Vokietijos 3 pranešimu, 
nacių bombonešiai atakavo ir 
paskandino Britanijos kreiserį 
pirmadienį Norvegijos pakraš
čiuose.

Išdavikas pašalintas 
iš kariuomenės 

komandos
’ ■ J ’* L > > ‘V

STOČKilį^ĖMį Švedija, bal. 
16. — Norvegijos karo vado
vybė pašalino iš vietos Kongs- 
vinger tvirtovės komanduoto ją, 
majorą Hoch Nielseną. Kalti
na karininką tuo, kad jis ne
dėjęs pakankamai pastangų > 
priešintis vokiečiams.

Kaltina jį sėbravimu su na
ciais : kai į Kongsvinger tvir
tovę buvo pasiųsta internuoti 
nacių įgula, vairavusi Ameri
kos . laivą City of Flinl, tai 
Nielsen elgėsi su ja, kaip su 
svečiais; Nielsen paliuosavo in
ternuotą įgūlą, kai naciai už
puolė Norvegiją. Be to, jis įsa
ke išsiskirti savanoriams, kurie 
susirinko su vokiečiais kariau
ti.

Mato blokadą Vladi- 
vostokui

LONDONAS, Anglija, bal. 
16. — Gautomis Anglijoje ži
niomis, Vokietija ir Rusija tu
ri padariusios sutartį, pagai 
kurią Sibiro geležinkeliu gabe
nama vakarų link, į Vokietiją, 
kasdien 1,000 tonų svarbių na
ciams karo reikmenų.

Kitas dalykas. Importai svar
bių karo reikmenų į Vladivo
stoką žymiai padaugėjo. Daro
mas išvadas: -jie siunčiami Vo
kietijon.

šitaip dalykams klojantis, 
manoma, Britanijos blokada 
Vlądivostokui esanti neišven
giama.

Kanada okupuosian- 
ti Grenlandiją

: WASHINGTON, D. C., bal. 
16. — čia kalbama, kad Ka
nada jau paėmusi arba arti
moj ateity paimsianti Grenlan
diją — didelę salą, kuri pra-J 
ėity priklausė Danijai. Bet val
stybės departamento atstovas 
pareiškė, kad Jungt. Valstijos 
nieko nežinančios ąpie okupa
vimą.

KARO ŽINIŲ 
SUTRAUKA

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
16. — Vokiečiai paėmė Norve
gijos tvirtovę Kongsvinger, 
Švedijos pasieny. 

4—X-- X-- X--
LONDONAS, Anglija, bal. 

16. — Britanijos lėktuvai mė
tė bombas vokiečių okupuota
me Norvegijos uoste Stavan- 
ger. Britai sako, ataka buvusi 
□ėkminga.

—x—x—x—
LONDONAS, Anglija, bal. 

16. — Pranešama, Rusijos lai
vynas daro didelius manevrus 
Juodojoj juroje. Rusijos lėktu
vai taipgi dalyvauja manev
ruose. 

—X—X-- X--
BRUSSELS, Belgija, bal. 16. 

— Belgija ir Holandija vykdo 
priemonės priešų agentų veik
lai suvaldyti. Daugiau nei 100,- 
000 vokiečių gyvena Amster
dame, o Belgijos miestuose 
Brussels ir Antvverpe svetimša
lių gyvena 105,000.

-- X-- X---X---
LONDONAS, Anglija, bai. 

16. — Premjeras Chamberlain 
antradienį pareiškė: visai ne
seniai aš pasakiau, kad šian
dien esu dešimt kartų tikres
nis, jogei sąjungininkai išeis 
pergalėtą jais*. negu buvau karo 
pradžioje; dabar pakartoju tą 
sitikinimą.

—x—x—x—
PARYŽIUS, Francūzija, bal. 

16. — Premjeras Reynaud an
tradienį pasakė, kad Vokietija 
pražudė kuone trečdalį savo 
laivyno paskutinių kelių dienų 
mūšiuose. Nacių laivyno nuo
stoliai siekia, pasak Reynaud, 
78,000 tonų.

-- X---X—X---
BUCHAREST, Rumunija, ba

landžio 16. . Sąjungininkai
ir neutralios Šalys stebi Itali
ją. Jos laivynas daro slaptus 
manevrus. Italijos armija kon
centruojama Albanijoje. Prisi- 
bijoma, kad Mussolinis ruošia
si atakai Balkanuose.

Rumunija skubina 
krašto apsaugos 

darbą
BUCHAREST, Rumunija, ba

landžio 16. — Valdžia įteikė 
seimui bilių, kuris reikalauja 
nepaprastos galios vyriausybei 
'visuose šalies teritoriniuose 
vandenyse ir uosiuose.

Svarstė priemones 
kovos su išdavyste
BRUSSELS, Belgija, bal. 16. 

— Belgijos ministerių kabine
tas pirmadienį turėjo posėdį. 
Išleistas po posėdžio komuni
katas kalba, kad buvo svar
stomas esančių Belgijoj sve
timšalių klausimas.

Be to, karalius Leopoldas tu- 
rejo pasitarinią su premjeru 
Pierlot, užsienių reikalų mini- 
steriu Spaak ir krašto apsau
gos ministerių gen. Hanry De
nis.

Apie ką jie tarėsi, nepa
skelbta, bet nuomonė vyrauja, 
kad ir ministerių posėdis ir 
karaliaus konferencija svarstė 
priemones nuo Hitlerio šalinin
kų pučo apsisaugoti.

Mussolinis paaiš
kins Italijos lai

kyseną
ROMA, Italija, bal. 16. — 

Italijos spauda praneša, kad 
ateinantį šeštadienį Mussolinis 
pasakys svarbią kalbą. Jisai 
paaiškins Italijos laikyseną ry
šium su Europos karo plėti
mus!.

Italija ruošėsi pasaulinei pa
rodai Romoje 1942 metais. Ita
lijos spauda dabar kalba, kad 
gal būt parodą teks atidėti iki 
1944 metų.

Chamberlain vadina 
reichą pasiutusiu 

šunim
LONDONAS, Anglija, bal. 

16. — Chamberlain, kalbėda
mas apie Vokietijos užpuolimą 
Danijos ir Norvegijos, pareiš
kė, kad jokia tauta, nors ir 
taip nuolaidi ir taip taiki, ne
gali būti saugi, iki tas “pasiu
tęs šuo” (reichas) nebus su
naikintas.

Paskandino 11-ką 
Vokietijos tran-

K sportų
LONDONAS, Anglija, bal. 

16. — Admiralitetas antradie
nį paskelbė, kad 11 Vokietijos 
transportų paskandinta nuo to 
laiko, kai Vokietija užpuolė 
Norvegiją. Dar keturi Vokieti
jos prekybiniai laivai, viso 9,- 
498 tonų, suimti. Be to, Brita
nijos submarinai paskandinę 
18,000 tonų Vokietijos laivų.

Anglija mobilizuoja 
dar. 850,000 vyrų

LONDONAS, Anglija, bal. 
16. — Anglija paskelbė mobi
lizaciją vyrų amžiuje tarp 25 
ir 27 metų. Mobilizacija bus 
įvykdyta iki gegužės 27 die
nos.

Rusijos laivynas da
ro manevrus Juodo

joj juroje
LONDONAS, Anglija, bal. 

16. — Maskvos radijo prane
šimas sako: Rusijos laivynas 
daro manevrus Juodojoj juro
je. Manevrų tikslas prisiruošti 
atremti priešų laivyno žygius, 
kuris įplauks į tą jurą. Daug 
karo laivu ir lėktuvu dalyvau
ja manevruose.

Komunistai ir naciai 
ruošiasi sabotažui 
Jungt. Valstijose
WASHINGTON, D. C., bal. 

16. — Ne-amerikoniškai veik
lai tyrinėti komiteto pirminin
kas, Martin Dies, antradienį 
pareiškė, kad komitetas .turi 
įrodymų, jogei Amerikos komu
nistai ir naciai daro planus sa- 
botažuoti siuntimą Francuzijai 
ir Britanijai karo reikmehų. 
Ar komunistų ir nacių planai 
pasiseks, tai kitas klausimas, 
bet, sako Dies, jie planuoja 
sabotažo žygius.

ŽINIOS Iš LIE
TUVOS

KAUNAS, balandžio 14 d. — 
Amerikos lietuviu aukos nau
dojamos tik lietuviams vilnie
čiams šelpti.

— 4š Lietuvos per Odesą Pa
lestinon išvyks 7,500 žydų at- 
bėgėlių. Taip pat užsiregistra
vo 5,500 lenkų, kurie pareiškė 
norą grįšti į tėviškes, Vokieti
jos valdomose srityse. Vokie
tija sutinka juos priimti.

— šių metų valstybės biu
džetas sudarytas 426 mil. litų 
sumoje.

— Nužymėta Lietuvos ir 
SSSR siena 370 kilometrų il
gio-.

— Didieji Maskvos laikraš
čiai daug rašo apie Lietuvą, 
teigiamai įvertindami jos ap
dairumą ir realią politiką, ir 
girdami pavyzdingą ūkį bei 
bendrą kultūros pažangą.

— šiomis dienomis pasira
šoma Lietuvos Vokietijos eko
nominė sutartis.
i940.IV.15 
New York

Norvegai skundžiasi 
išdavyste

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
16. — Pabėgę į Švediją nuo 
vokiečių Norvegijos kareiviai 
skundžiasi, kad jų pačių, nor
vegų, kai kurie karininkai bu
vę išdavikai, lošę Į ranką vo
kiečiams.

20 žmonių žuvo pot
vyny Buenos Airese

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 16. — Gausaus lietaus pa
sėkoje Rio La Plata vandenys 
išsiveržė iš krantų ir apsėmė 
kai kurias Argentinos sostinės 
dalis. Daugiau nei 20 žmonių 
žuvo dėl potvynio arba jų pa
sigendama. Apie 50,000 žmonių 
pabėgo iš namų, gelbėdamiesi 
nuo potvynio. Turtui potvyni > 
padarė žalos apie 3,000,000 pe
sų.

Užgyrė sumanymą 
duoti pašalpos sve

timoms šalims
WASHINGTON, D. C., bal. 

16. — Atstovų rūmų užsienių 
reikalų komitetas užgyrė pla
ną, pagal kurį valdžia turėtų 
duoti $15,000,000 pašalpos ka
ro užgautoms šalims.

“Naujienų” Pinigų 
Siuntinio 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 nuo 9 ryto iki 1 vai. po
piet.
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ŠLIUPTARNIAI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp Ją^vamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).
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Šitą tiesus ir kovos romaną skiriu dr. Jonui šliupui

(Tęsinys)
Pučių dicvohainiingi.auši.ų vyrų' 
ir moterų raukos ir kojų blauz
dos buvo kruvinos nuo aštrių 
vielinės tvoros spyglių. Atrodė, 
kad religinė neapykanta, kuri 
proto neklauso ir savo šėlimui 
ribų neturi, labai giliai buvo 
suleidusi piktas savo šaknis į ši
tų katalikų smegenis, kraujų, 
muskulus, kaulus, sąnarius — 
visą jų gyvatą. Niekas juose 
dabar nerimo, nesusivaldė, žmo
niškai neveikė. Kiekviena jų 
kūno ląstelė buvo per tvinkusį 
religiniu kerštu ir piktybe.

ZaJkristijonieuė, tarsi staiga 
pamišusi, pasileido kiek (.Iruta į 
kapines. Kaip tai niekam nepa
stebint, pripuolė prie Antanie
nės ir pradėjo šaukti:

—Tu nežinai, tu nežinai — 
čia tavo vyrą palaidojo, tavo 
vyrą — Antaną, tą prakeiktą 
šiiuptarnj, bedievį čia užkasė! 
Tu nežinai! Tai dabar žinok, 
kad be kunigo, be mišių šven
tų, kaip šunį, čia tavo yyrą už
kasė! Tu nežinai! Tai dabar ži
nok, kad čia yra atskalūnų, 
bambizų kapinės, kurios tik šu
nims, arkliams ir mainų mu
lams kąvoti tetinka! Tu nežinai i 
Tai dabųr žinok! — spiovė j; 
Antanienei į veidą ir nulėkė at 
gal prie savųjų.

Vargšė Antaniene apstulbo,’ 
sumišo ir krito ant savo vyro' 
kapo, jau baigiamo supilti. Jos“ 
vaikai iš karto tik dairėsi, ne

suprasdami, kas čia darosi. Bei 
tuoj ir jjė suprato, prie Lioli
uos' glaudėsi ir verkė visi kar

O religiško pamišimo apimtus 
katalikus tik lazdomis i? areštu 
tesLvaldė poJjcminkai.. Didesnei 
dievo ir bažnyčios garbei jie, 
mat, buvo dabar pasiryžę viską 
savo dantimis sudraskyti.

VIII.
Lietuva davė Amerikai vyrą i 
jauną, sveiką jr tvirtą kaip 

ąžuolą, o atsiima ...
Geriausio savo draugo Rokas 

nebeteko. Ir tokia neišpasakytai 
žiauri mirtis! Tokia šiurpulin
ga darbo žmogaus gyvenimo 
pabaiga.

Visą savaitę darban jis nėjo. 
Noras dirbti, noras gyventi bu
vo jo krutinėję sušalęs, apledč- 
jęs. Ir ilgiau jis butų nėjęs, jei
gu ne griežtas prievaizdo parei
kalavimas. O prievaizdas buvo 
airis — chroniškas girtuoklis ir1 
kyšininkas. Mėgiamiausias jo 
“arkliukas” (“bobby*') buvo 
prisigerti, kyšius imli ir ‘‘nekht-j 
sniems” darbininkams, žinoma,! 
daugiausia ateiviams, pasakyti: 
“l*. nedirbsi, tai kitas dirbs.i 
los vielos jau keli laukia, ir 
džiaugsis ją gavę”.

Rokas darban grįžo. Nyku, 
klaiku. Jis dvasioms jau nebe
tikėjo, žmogų dvilypiu gyvūnu’ 
nebelaike, vis dėlto tarsi kukž-I
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NAŪJIENŲ-ACME Photo
Ann Sheridan, kurią ‘ susibetinęs” prie savęs gran

diniu prisirakino Californijos universiteto studentas 
Riehard Brun. Už tą triuką Sheridan pavaišino studentą 
šauniais pietumis. ‘ 1

&

bas. Anglies sluoksnis drėgnas, 
vietomis vandepuotas. Kai rei
kia išgręžti skylė, tai grąžtas 
veliasi, springsta, braška ir la
bai sųuldai tepaduoda sukamas. 
Vargais negalais skylę išgręžęs, 
turi labui greitai šovinį užtaisy-

^’akąs sudrejts įr pesprogs. 0 ta
da reikės skylę^ atkrapštyti ir 
šovinį iš naujo užtaisyti. Tai la
bai pavojingas darbas, nes sky
lę atkrapštanf; kartais kibirkš
tis pasidaro ir dai’ ne visą su
drėkusį paraką padegą, šovinys 
sprogsta stačiai į veidą anglia
kasiui ir jo pagalbininkui. Mir- 

į lis ųęįšyen,g.liną. Bandoma ją 
apeiti. Sprogdinama dinamitu,

kio vargo sprogsta. Tačiau bė
da su dinamitu yra ta, kad jis

ti, daug anglies prisisprogdinli 
ir į vagonėlius supilti, žinoma, 
su aukštu stambių gabalų kau
pu, kad vįršuje gerai atrodytų 
ir nuo svorio per daug nenu
muštų. Juodu ir uolienas smar
kiai į pašalį sūri to, ir naujo ge
ležinkelio, kiek reikėjo, nusitie
sė. Stipri valia ir gera sveikata 
viską nugalėjo.

O tas jo pagalbininkas buvo 
.dar visai jaunąs vyras, tik ką iš 
iLietuvos atvažiavęs. Ret stiprus, 
kaip geras buliukas, ir darbo 
nesjbaidąs. Jis parėjo nuo Ke
turvalakių. Mažažemių tėvų; 
vienok mokyklą visas tris žie
mas lankė. Gerai mokinosi, lai 
viską, ką lik gavo, ir išmoko.

(Bus daugiau)

Garsinkitės “N-nose
■ 'i'1..' H" i n "■ ......... ...t.................. .. 1 J..-,.................. , \.,I , , 1

dėjo jam kas, jog Antano čia vaųduo. Kai kur griovelis buvo 
dar tebesama, nors jis ir tikrai menkas, bet kai kur platus, 
žinojo, kad prieš savaitę laiko kaų) bala. Anglies sluoksnis tik 
illIVO iri Aifrirlri Imti1’ viruiri Iiir'lrri vlnrnniG lnbuvo jo pakasynos. Atrodo, kad' 
pasilikę jo gaivoje prietarų pėd
sakai vis dar tebcskirsle žmogui 
į dvi dalis, į dvi puses: |medžią-

‘’dušią”, arba nieką). Ir šita ne
sąmonė, nors ir smarkiai guja
mą iš jo galvos, vistiek trauke-! 
si, gūžėsi ir slėpėsi jo sniegeny-’ 
se, tarsi atkakliausias parazitas,; 
kuriuo nusikratyti baisiai sun
ku.

Dairėsi jis urvo gale — dar-', 
bavietej. Didelė uola, kuri buvo 
nuo urvo lubų dalinai ai.. .......
ir, todėl, storais ramsčiais pa
remta, dabar buvo jau nukritu
si ir ramsčius po savim sutriuš
kinusi. Užtaisė jis šovinį ir ją 
suplaišė. Skeveldras verte, mete

v i cino nicljo stQfui.no, Jo porą 
ar trejetą metrų nusprogdinus 
ir pngiį į vagonėlius supylus, 
pasidaro platus, bet labai žemas 
urvas — toks žemas, (<ad ang
liakasys lik krupščiomis legali 
jaųie dii'bti. Be* pirmas iš eilės 
urvas visados turi bh'ti nors 
dviejų metrų aukštumo. Be to, 
ir vagonėliu ir aukštas ant jo 
kaupas turi išsitekti. Tai buti-

tai tą pačią trenkdamas beveik 
malte sumala, susmulkina. O 
hoinpunija nori dąugįausia 
stambmenų; už smulkmenas 
mažai ji angliakasiui temoka.

Tai štai, mielas drauguti, ko
kiame urve gavo Rokas akre
dituotu, vadinasi, pilnu angiia- 
kasįu dirbti.

Bet jis vistiek čia dirbo: sky
les gręžė, šovinius .užtaisė, ang-

valyli nors metrą gilumo uolic- 
, su

mesti į pakraštį, kur jau anglis 
išimta, o kurios nesutelpa, tai

įšokusi 1UA- skevcldi^» kiek telPa>

sunkus, dažniausiai šlapias dar-

ve. Ir diena po dienos priprato. 
Juo geriau jam sekėsi, kai ga
vo pagelbininką, arba “lėberį”, 
kaip lietuviai angliakasiai sako 
Pcnnsylvanijos apgliakasy^lose 
Dviem, mat, geriau sekėsi grąž
tas sukti, greitai šovinį užtaisy

Tel. 1ARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
S. HALSTED ST

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DĖNTISTAS

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

Tel. YĄRDS 09S4
Antrad., Ketvirtad. Penktadienj
4143 So. Archer Avė.

T$L LAFAYETTE 3656

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY

and MIDVVIFE I 
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

AKIUSPECIALISTAI

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4615 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 }930

DR. C, Z. VEZEL’IS
DĖNTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

CRANĘ COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 i
POCAMONITAS Mine Run iš geriausių mainų, i 
daug dulkių išimta Perkant ' $7-65 Ii 
5 tonus ar (daugiau ........    ■ '
PETROLEUM CARROU COKĘ $7.75
Perkant 5 tonus ar daužau Tonas ■ "

Sales Tax ekątrą.
. ............... ..... 1 ........... 1 ;.......................... .......................*

MADOS

No. 43(0—Vasarinę suknelė. SSukirptos mieros 14, 16, 18 <4ir 20 
taipgi 32, 34, 36, 34^ 4P ir 42 gobų per krutinę.

No. 4449—Praktiška suknelė vasarai. Sukirptos mieros 12f 14, 16, 
18 ir 20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38, ir 40 cojių per krutinę.

Tarp jų rado ramsčių gabalus, 
plaišus. Kai kurie tų gabalų bu
vo raudonai nudažyti. “Tai An
tano kraujas!’’ sušuko Rokas, 
šiurpo nukrėstas. O gailesio ir 
baimės jausmai dar labiau pa
kilo jo krutinėję, jo galvoje. Ir 
jis tarėsi namo eisiąs. Ir butų 
išėjęs, jeigu ne nykštukas cici- 
lietis, kuris kaip lik tuo tarpu 
atvežė tuščią vagonėlį. Rokas 
stabtelėjo, apsigalvojo ir pašilk 
ko.

Pradėjus pilti jam į vagonė
lį anglį, už kažko užkliuvo šla
pelė. Pakėlęs ją — pamatė An
tano balą. Prie urvo sienos, už 
didelio anglies gabalo, lyg ir 
kyšojo žmogaus pirštai. Roką 
šaltas prakaitas išpylė. Jis me
te šiupelę ir nuskubėjo į šach
tą. čia prievaizdui pasakė, jog 
nebedirbsiąs daugiau.

•—Gerai, gerą i, — atkirto jam 
.prievaizdas, — kitas dirbs. Eik 
sąu namo!

Rokas išėjo namo, bet iš tik* 
ryju ėjo, pats nežinodamas kur. 
O jo galvoje kilo klausimas po 
klausimo, kodėl jie tuoj po ne- 
aimės visi nepaieškojo Antano 
kuųo dalių? Ir jis kaltino ir, iš 
dalies, teisino save ir kitus, ku
rie buvo nelaimės vietoje. Pa
galiau jis tarė sau: “Mess visi 
buvome per daug susijaudinę.

kino, jog tas kūno dalis, kurių 
jis nerado, Smarkus sprogimas

ieš

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo 1—* 11 nu< 

vai. vakaro ir pagal sutarti
Tel. PROSPECT 6731 

VIRGIN 1A 242j

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Telefonai LAFAYETTE 0727

f koplyčios visose

....................... ........
KUuayklte tautų radlo programų Antradienio Ir šeštadienio ryt- 

taHUfe 10^0 va), ryto iš W. H. L P. stotięa (1480 K.)
POVILU SALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiil

NARIAI
■ ' I

Chicagos, u
Cicero

> ■

Lietuvių
Direktorių
Asociacijos

.filiiiiiuiii|iiiiii|iiiiiiiiiiui|i9ii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

Į ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
liiiiiiliiiiiiiniitiiiii lininiu 1111

T"

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Calif.ornja Avenue Phone Lafayette 3572

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

DR. VĄITUSH, OPT. I
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optomelrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių^Kainos pigiau kaip I SUSaRna Sl^kįS 
4712 South Ashland Av. %e(\ųn į“«•* ^?Ja 

Phone YARDS 1373. 6900 Sp. Halsted St.
| Valandos—1—4 po pietų. 7—8 vaK 

išskyrus seredomis ir subatomis.

Ofiso 
7—9 
Ofiso
Namų Tel.

Dr. filargeris
3325 So. Halsted St.

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

Kreivos akys I Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-
Tel. Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 8395

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėhomis pagal sutartį.

K1TATAUCIA1

39

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Phone CANAL 6122

Dr. Charles SegaJ 
O F I S A S * 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

Normi gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą bl a ti
kutę arba priduoti pavyzdžiu 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę k adresą. Kjejtvįeno par 
vyzdžio kaina 15 centų, Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. (.aiškus reikia adresuoti; 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
■So ilalMed SU Chicago, UI.

T1 ■!■■■. ....... ..... .......................  > .....—,■....... ...

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

čia |de<Ju 15 centų ir prašau 

ątaiųsti man pavyzdį No______

Mieros ...................... per krutinę
t > » . ' ' f

(Vardas ir pavardš)

(Adresas)

(Miestas ir v*lstijg)

pasidarė nesurandamos, nesu
renkamos.

Ryto melą anksti Rokas 
(tojo darbo kitur, ir rado
vadinamoje “šliopoje”. Tai ang- | 
lies kasykla, į kurią leistis giliai 
po žeme nereikia. Paeini hend-l 
ru urvu yąrsną kitą po Jtalnu, j 
na įr jau kasykloje. Jr čią jam' 
te,Ro pirmąme iš eiles urve, “en- 
trej”, arba “hėdvčj”, kąip lie
tuviai angliakąsiai sąko, įij’bCi. 
Urvas buvo žemas, uuožulRio- | 
mis lubomis, kaip palėpė. Vie
name krašte teturėjo tik .du 
metru aukštumo, o kijame nei 
pilnai vieno. Oras šaltas, drėg
nas, trenkęs nosį ir krutinę la
bai sunkiu žemės kvapu. Lubo
se plyšiai, su varvančiu drumz
linu vandeniu, šiaipjau visos lu
bos ir sienos nubertos stambiais 
vandens lašais. Siauru, kaip

kiurknojo gelsvas, nešvarus

Į. J. ZOLP Phone Yards 0781 <
1646 Węst 46th Street

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

LACHAWICZ IR SŪNUS ~
2314 West 23rd Place. Phone Ganai 2515
ĮKYRIUS: 42’44 Eaęt 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBEBT V. PETKUS
4704 So. Wes.tern Avenuę Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lityanicą Avenue Phone Yąrds 4908
-| į.j- ' ■ J ' 1 " yi 1 „■ " I l 11 ■ I .1 . Į. .......... I I .11 JĮįi* ""...................... į J ..........

ANTHONY B. PETRUS
6834 Sp. Wesįern Ąve. Phone GrovehilI 0143
1410 South 49th CpuiĮt, Cicero Phone Cicero 2109

■i ■*■■■ įr'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 Sę. California Avenue

Telefonas Reput^lic 7868

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residęnce Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

Valandos—19—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI

Dr. F. Pulsuoki Le Vap
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

1957 W. GarfieLd BJvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—1Ž7 N. Dearborn SI 
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 4818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

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

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

Telefonu SEELFY 7336
Namų telefonas Brunswick 6597

ADVOKATAS
7 So. Dearborn

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1324
Namų Tel.—Hydę Park 3395

st

stQfui.no
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Lietuvos gy venimo įvykiai
VILNIUS. — Pirmą kartą po 

22 metų Vilniuje laisvai šven
čiant Lietuvos nepriklausomy
bes sukaktuves, iškilmingo po
sėdžio metu sveikinimo prakal
bas pasakė visų Vilniuje ir sri
tyje gyvenančių tautinių mažu
mų atstovai.

Gudų centro Lietuvoje pir
mininkas kun. Ad. Stankevičius 
be k t. pareiškė: “Lietuvių Tau
ta! Lietuvos ribose gyvenantie
ji gudai Tavo didelės šventes 
dieną siunčia Tau širdingus 
sveikinimus ir kartu su Tavimi 
broliškai, nuoširdžiai džiaugia
si. Juk bet kokia kiekvienos 
tautos vertybė yra brangenybė 
ne tik tos tautos, bet ir viso pa
saulio, tuo labiau broliškos 
mums tautos valstybės nepri
klausomybė. Lietuvos nepri
klausomybė yra darbo, kentėji
mų, kovų ir kūrybinių lietuvių 
tautos jėgų sinteze, šioji diena 
yra pavyzdys kaip įsikūnija žo
džiai, kaip įgyvendinami didie
ji idealai. Lietuvių Tauta, Tavo 
šventės dieną, Tavo nepriklau
somybės dieną priimki nuošir
dų brolišką gudų pasveikinimą 
ir geriausius linkėjimus švie
siai ateičiai, kuriuos mes, gu
dai, siunčiame Tau šiandien iš 
senosios garbingosios Lietuvos 
sostinės Vilniaus.”

Vilniaus žydų bendruomenėm 
pirm. Dr. J. Vygodskis be k t. 
pareiškė: “Turėjau garbę būti 
pirmojo Lietuvos ministrų ka
bineto 1918 m. nariu. Buvo tai 
laikas, kai pradėjo organizuo
tis Lietuvos valstybinė mintis. 
Valdžios organizavimas buvo 
brendimo stadijoje. Palyginę 
tą padėlį su dabartine, mato
me, kad per 22 metus lietuviai 
atliko milžiniškus darbus viso
se valstybinio gyvenimo srity
se, tiek kaime, liek mieste. At
likta rad įkalinę žemės reforma, 
suintensyvintas žemės, ūkis, su
pramonintas kraštas. Žymu di
džiulė pažanga kultūrinėje ir 
kitose srityse. Lietuvos gyveni
mas ir toliau žengs tuo pačiu 
įtempto, atkaklaus, gerai apgal
voto ir planingai atliekamo 
darbo keliu. Gi Vilniaus atva
davimas apvainikavo ilgas Lie
tuvos pastangas sugrįžti į savo 
senąją gražiąją sostinę.”

Vilniaus rusų organizacijų 
komiteto pirm. A. Moleris be 
k t. pasakė: “šiandien visa Lie
tuva prisimena praeitį, pagerb
dama tuos, kurie dirbo ir tar
navo savo tautai ir tėvynei, ku
rie tėvynės labui kurdavo vie
nybės ir visų tautų sugyveni
mo tradicijas. Nuoširdžiai mes 
sveikiname 1‘etuvių tautą ir jos 
vyriausybę, kurios stengiasi pa
gerinti visų musų būklę. Ir aš 
linkiu, kad ši diena butų mums 
visiems ne tik šventės, bet ir 
visų Lietuvos piliečių, be tautos 
ir tikybos skirtumo, vienybes 
diena. Visi mes susirinkuiseji 
senojoje Lietuvos sostinėje Vil
niuje palinkėsime vienybės ir 
vieningo organizuoto, sėkmin
go darbo tėvynės labui.”

Karaimų hachanas Hadži Se- 
rajus Chan šapšalas, prisimi
nęs, kad šią dieną visos š ame 
krašte gyvenančios tautos susi
rinko savo maldos namuose ir

kiekviena savo kalba meldė 
Aukščiausiąjį suteikti palaimą 
ir gerovę šiam kraštui, pareiš
kė: “Dabar gi, kai visų tautų 
atstovai susirinko po vienu sto
gu, simbolizuojančiu vienybę ir 
brolybę, kai kiekviena tauta sa
vo kalba laisvai reiškia savo 
mintis ir linkėjimus, ir mes 
nuo amžių šiame krašte gyve
nantieji karaimai, kurių seno
lių krauju ir prakaitu taip pat 
yra apšlakstyta ši žemė, jun
giame savo kuklų žodį prie žo
džių vyresniųjų musų brolių ir 
linkime lietuvių tautai ir Lie
tuvos valstybei amžiais išsau
goti savo laisvę ir nepriklauso
mybę, būti laiminga5, klestin
čiai, galingai ir kūrybingai.”

J. E. Lietuvos totorių muz’.il- 
monų muftis Dr. Sinkevičius 
kalbėjo: “Garbė Dievui, šian 
dien turime laisvą atstatytą n 
priklausomą Lietuvą jau 22-ji 
metai. Mes meldžiamės už lai ;- 
vę, gerovę Lietuvos, ir šią iš
kilmingą džiaugsmo valandą iš 
senelio Vilniaus sveikiname iš 
visos širdies. Lietuvos nepri
klausomybė visa savo didybe 
vėl pražydo senoje, Lietuvos 
kunigaikščių įkurtoje sostinėje, 
amžinoje šventovėje Vilniuje. 
Teisybė ir teisė gyva. Džiaugs
mo šiurpas perėjo per visus 
Lietuvos totorius. Lietuviai įė
jo į savo sostinę ne tik kaip jos 
nuolatinis savas šeimininkas, 
bet ir kaip tikra šio lietuviško 
krašto motina, kurios vaikais 
mes jaučiamės. Ištikimi musų 
prosenių tradicijoms, trokštame 
Lietuvai savo tėvynei gero ir 
visomis jėgomis dirbame Lietu
vos šviesesniam rytojui. Verta 
dirbti, verta gyventi. Ver
ta kurti tokį gyvenimą, kad 
laimė viešpatautų musų tėvynė
je Lietuvoje. Mes pasišventę ir 
pasiryžę ginti Lietuvos Nepri
klausomybę. Lietuvos totoriai 
nuoširdžiai kovojo už Lietuvą 
greta narsiųjų karžygių lietu
vių, gynė jos sienas, liejo krau
ją kartu su broliais lietuviais, 
žymų vaidmenį suvaidino Žal
girio mūšyje. Mes vieningai at
liekame tą garbingą pareigą, 
<urią mums uždeda dabar gy
venamasis momentas.”

Lenkų vilniečių vardu adv. 
B. šyškovskis pareiškė, kad 
Lietuvos nepriklausomybes 
šventė, džiaugsmo diena vi
siems lietuviams, taip pat yra 
miela ir tiems, kurie lietuvi 4 
tautos atžvilgiu jaučia broliš
kus jausmus. Suminėjęs, kaip 
Lietuva istorijos bėgyje, sveti
mų tautų, skirtingų kilmės ir 
kalbos atžvilgiu, apsupta, užsi
darė savyje ir po šiaudiniu sto
gu išsaugojo brangiausiąjį tur
tą — savo kalbą, kuri pagaliau, 
numetus nelaisvės pančius ir 
paskelbus nepriklausomybę, iš
ėjo iš pastogių ir įėjo į dvarus 
ir rumus, į Lietuvos Respubli
kos rumus, pareiškė savo lin
kėjimus, baigdamas žodžiais: 
“Tegyvuoja nepriklausoma Lie
tuva !”
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ST. LOUIS, MO. — Doro- 
thy Stcffan, kuri laimėjo

kimas vidaus linl? je p-; 
“3,2 n< ošimči :is, 7,500,0i 0 Ii 
‘ų, o eksportas 35ė! karo suma 
žėjo 21,8 nuoš., pasiekė 19 nu 
lijonų litų, žemės ūk o mašim 
apyvarta pakilo 16,8 nuoš., 7, 
700,000 lt. Trąšų pakilo 5,3 
nuoš., pasiekė 16,200,000 lit 
Visos Lietuvos apyvartos kar
tu, palyginti su 1938 metais, 
pernai pakilo 22 nuošimčiais. 
Už eksportuotus gaminius Lie
tūkis pernai gavo per 31 mili
joną litų užsienio valiutos, o 
ūkininkams už supirktus jų ga
minius vidaus 
tu i, išmokėjo 
tų.

Svarbiausia
reiškėsi Lietuvos ūkininkų ir 
šiaip vartotojų aprūpinimu 
kasdieninio vartojimo dalykais: sams ir 
cukrumi, druska, žibalu, mil- (autos uždaviniams, kaip pir*
tais, muilu ir kitomis panašio- momis po atvadavimo savaitė
mis prekėmis;

rinkai ir ekspor-
40 milijonų li-

BIRUTES
CHORAS

stato 
Muzikališką Operetę

“Viengungiai” 
Sekant Koncertui 

Sekmadienį, Bal. 21 
LIETUVIŲ 

AUDITORIJOJE 
3133 SO. HALSTED ST.

Pradžia 4:30 v. vak. Įžanga 85c

KAUNAS. — Lietuvos Žemės 
Ūkio Kooperatyvų Sąjungos 
(Lietūkio) Valdybos pirminin
ko prof. Petro Šalčiaus prane
šamu, Lietūkis praeitais metais 
savo apyvartą pakėlė iki 138,9 
milijonų litų (1938 m. buvo 
113,8 mil. litų). Daugiausia pa
didėjo sėklininkystės skyriaus 
apyvarta — nuo 800,000 iki 
1,600,000 litų. Linų eksportas 
pašoko nuo 6 milijonų iki 12 
milijonų litų, ši Lietuvos ūkio 
produkto prekybos šaka tiek iš
siplėtė, kad įsteigta net atski
ra, savaranki kooperatyvų są
junga “Linas”, kuriai Lietūkis 
nuo šių metų perleido visas li
nų operacijas. Naftos gaminių 
apyvarta pernai pakilo 60 nuo
šimčių, iki 11,800,000 litų. Kas
dienio vartojimo prekių apy
varta pakilo 40 nuoš. — iki 54 
milijonų liti). žemės ūkio ga
minių — įvairių grudų supir-

ji Yra JŪSŲ Asmeninė Atstovė

ILLINOIS BELL 
teLephone 
company

Artimiausioj Illinois Bell 
Telephone Company rašti
nėje yra . draugiška -mote
ris, kuri 'yra pasirengusi 
jus atstovauti.

Prie rankų ji turį, jūsų 
telefono patarnavimo rekor
dus, Ji nori suteikti jums

visą pagelbą ir informaci
jas kiek tik begalėdama. 
Jus patirsite, kad ji yra 
skubi, mandagi ir uoli jums 
padėti.

Prašome pašaukti ją, ka
da tik panorėsite patirti a- 
pie telefono patarnavimą. 
Tik pašaukite raštinę,

In Chlcago, call OFFIclal 9100 >> ,

»

1 pinimū žemes ūkio gamybai 
reikalingais dalykais: trąšomis, 

| žemes ūkio mašinomis bei įran
kiais, geležimi, statybos med
žiaga, cementu, geležimi statyt 
bai ir kt. reikalingais daiktais; 
kuru — įvairių rūšių anglimis^ 
benzinu, tepalais; žemes ūkią 
produktų supirkimu laisvoje 
rinkoje ir laisvomis konkuren
cinėmis kainomis ir valstybei 
pavedus nustatytomis kaino
mis; patobulintos sėklos orga
nizavimu ir jos ūkininkų tarpe 
platinimu ir tt. Be to Lietūkis 
labai žymiai padėjo savo ma
lūnais Sulavkų Kalvarijoje i:\ 
Panevėžyje, linų perdirbimo fa
briku Šiauliuose, muilo fabri
ku “Lietuvos Muilas” Panevė
žyje. žiūrėdamas savo narių —- 
ūkininkų ir krašto interesų, 
Lietūkis dar prieš 1938 m. ru
denį pasirūpino atvežti pavasa
rio sezonui reikalingų azotinių 
ir kalio trąšų. Nepaisant karo 
sunkumų, Lietūkiui pavyko at
gabenti naftos gaminių, kurių 
būtiniems reikalams dabar už* 
tenka.

Nors Lietūkis daro šitįtapp- 
lijonines apyvartas, tačiau' jo 
pelnai, palyginti, nėra dide’u 
Tai dėlto, k°d Lietūkis nėra 
nusipelnymo biznio įmonė, e 
krašto gyventojams patarnavi
mo, būtinomis reikmenimis ąp- 
rupinimo įstaiga. Jis laikyda
masis tvirtų kainū, jas nor
muoja ir tuomi apsaugo gy
ventojus nuo privačių pirklių 
ir įvairių sindikatinių sambū
rių išnaudojimo. Lietūkis savo 
pelnus žymia dalimi sunaudo
ja tos pačios visuomenės, kra
što kultūrai,, pavyzdžiui išlei
džia šimtus Rūkstančių litų kas
met grūdų sėklų gerinimo dar
bams ir specialistų agronomu 
kadro išlaikymui, per šimtų 
tūkstančių kooperacijos darbuo
tojų, tarnautojų paruošimo kur* 

tokiems bendriems

aprūpinimui . būtiniausiais mai 
sto ir kt. dalykais, , atliktam 
žymia dalimi visiškai be- jokio 
pelno, skąitlirigų kooperatyvų 
Vilpiūus kr. steigimui ir tp. 
Kad aprūpinimo klausimas Vil- 
riįujė buvo taip greitai ir Sėk
mingai sutvarkytas, tai yra ne
mažas Lietūkio ir kitų .didžių
jų Lietuvos kooperatyvų nema
žas nuopelnas.

. KAUNAS. — Vytauto Didž. 
Universiteto profesorius Kazys 
Sleževičius dėl nepaprastų šią 
žiemą šalčių pareiškė savo nuo
monę, kuri sugriauna kaikurių 
spėjiojitnus apie tariamus pa
kitimus gamtoje ir tt. “šių me- 

ukininkų apru-’mis Vilniaus miesto, ir krašto tų žiema ypatingai skaudi į at-
• ‘ . .. , i *•' ' J' j.’.* . . . » ?■

Lietūkio veikla

NAUJIENA” DABAR

■ Kada bus dirbaini geresnį au 
toinobiliai Ruick’ąs dirbs ir juos

" 1 ■ I s
BRIDGEPORT ROOFING AND 

SHEET METAL CO.
3216 S. HalstedSt. VlCtory 4965

Stogus, rinas, stoglangius ir 
sienų apmušinus.

Taisome bet ką. Atnaujiname bet 
ką, Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas 

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams     $15 
UŽAUGUSIEMS   .......... $20
Visi ligoniai y ta asmeninėj Dr. 
'’Jaine L. Ramšąy priežiufrojė. 
turinčio puikiai išlavintą page)- 
bininkų štabą. Prieš viską yra 
igonio patogumas. 
BLAINE RAMSĄY ROSPITAL 

35 South Hoyne Ayenue 
(tarpe MadiSon ir Monroe) 

Telefonas, dieną ir naktį 
SĖĖLEV 4700.

PATYS galite apskaičiuoti iš to ką,ma
tote kasdien gatvėse. Buick’as užkemša 

gatves ir taip yra. jau per metų metus.

Jis pašaukė šių metų stiliaus eilę metai at
gal. Jis nustatė dabartinį išvaizdos standardą 
dar ’38 su savo Dynaflash inžinu. Jis pakol 
kas tebėra sprusčio vadu važiuotės kokybėje 
su BuiCoil Springsais—dabar jau trečius 
metus.

Taip, tad, kur yra logiškesnė vieta ieškoti 
ateinančių metų “didžiosios naujienos” jei 
ne šių metų dideliam ir erdviam Buięk’e?

Gali būti švelnesnis inžinas. Bet Buick yra 
vienintelis karas, kurs dabar balansuoja jė
gos dirbtuvės po asemblio.

Gal būt bus Coil springsai visur aplink. Bet 
JBuick’as nereikalauja tepimo, praktiškai 
yra nesunaikinamas, net ir skid-risks su
mažinti.

durų,iheš; Ant' užpąkalinių durų, 
Didiidšioš Lempos apsaugotos 
ių, Two-Way Direction signa- 
itinfai iyūngifnais.

tai safety-la\
Sealed Bęam 
nuo t 
lai su ;

Visą šitą dabar gausi pirkdamas Buick’ą. 
Gaukite juos ta kajhd, kuri primena šešius 
cilinderius vietoj tvintų man-size aštuonių.

... Tik imk ir pabandyk Buick’;). Apžiūrėkite ? 
jį iš vidaus ir iš latiko. Ir paprašykite

■ kainų. /. ./ // ..

Listoš skaičiai prašidėdą nuėį $895* prista
tytas Flint, Mich., pristatymas pagrįstas... 
gęlžkeljo, valstijos ą vietos <jei yra) mo- 
kesčiais, pasirinktini ir ?
tra. Kainos gali pšsikėisti be įspėjimo.,

- Buick turiGali būti freimai sunkesni 
sunkiausius iš visų karų ta kaina. Arba gali 
būti daug iš Buick’o “extra touches” kaip

Geras “pttkiriys” k^ida—ir °

iš autOmobinH <
Buięk’e; :' /. ■■ _

rodo, gamta nori sugriauti įsi
vyravusią nuomonę, kad dabar
tinės žiemos yra šiltesnės, kaip 
anais, senesniais laikais”. Ly
ginant meteorologijos stočių 
užrašus, rastus iš senesnių lai
kų Kaune, Vilniuj, Panevėžy
je ir Rygoje, — gruodžio, sau
sio ir vasario mėnesių viduti
nės temperatūros rodo, kad 
Lietuvoje labai šaltos žiemos 
(panašios į šių metų žiemą) 
buvo 1803, 1809, 1820, 1829, 
1830, 1838, 1811, 1850, 1893 ir 
1929 metais. Tame laikotarpy
je ypatingai šiltos žiemos bu
vo 1822, 1843 ir 1925 metais. 
Kitos žiemos svyravo, tarp šių 
kraštutinumų. Bet kokio pasi- 
kartojančio periodiškumo ne
galima įžiurę ti..‘

Del V Šios žiemos smarkumo 
lengviausia esą kaltę suversti 
Golfo srovei. “Man atrodo, kad 
tai yra pigus ir per staigus 
atsakymas. Golfo srovė nėra 
kokš’ upeliūkštis, kurį lengva 
pasukti į vieną ar į kitą pusę; 
J i - nėra' ’ < ir verdančio vandens 
katilas, kuris skleistų šilimą . į 
visas .pušes”, pareiškė profeso
rius. Iš tikrųjų, Golfo srove 
turį • įtakos: Vakarų ir Vidūri- 
nčs Europos- klimatui, bet ne
reikia-to pervertinti; ji nega
li būti oro staigių atmainų 
priežastimi. Jei per 12 valan
dų .oro temperatūra nusmuko 
nuo nulio iki 30 laipsnių- že- 
niiau nulio (sausio mėnesį iš 
15 į 16 dieną), tai Golfo sro
vė. tikrai čia nekalta. Staigių 
oro atvėsimų šaltinis yra Ark
tikos (šiaurės ašygalio) sritis. 
Reikia gerai ištirti Arktikos 
sritis. Jos yra tas katilas, ku
ris gamina Europai orus. Dėl 
to taip aukštai vertina visas 
pasaulis anų pietų Papanino ir 
šių metų laivo “Se^pvo” eks
pedicijas, kurios, labai plačiu 
mastu tyrinėjo tas sritis. Daug 
dar/ reikės daryti narsių žy
gių, kol bus ištirtos to “ka
tilo” savybės. « T •

Nieko stebėtino, kad ir va 
saris pas mus šiemet toks šal
tas. Vasario mėnesio tempera
tūra šiemet beveik tokia pat, 
kapi buvo sausio mėnesį, jei 
ne žemesnė. Sakysim, 1929 m. 
vasario vidutinė temperatūra 
buvo 15,6 laipsnių žemiau nu
lio, o sausio tik
sausio vidutinė temperatūra 
buvo 18,6 žemiau nulio. Daž- 
pai pasitaiko, kad, jei vasaris 
šaltas, tai ir kovas nešiltas, 
nors yra išimčių. Tikėsime, kad 
šiemet, kaip ir kitais pietais, 
apie kovo 20 d. vidutine panos 
temperatūra pakils virš 0; die
nos bus šiltesnės, ‘ nors nak
timis galės dar gerokai atvės
ti. ,

SPECIALIAI 
PAVASARINIAM 
IŠPARDAVIMUI

Plasterboard ketv. pėda 2c pd. 
2x4 8 iki 16’ .........L..,..' 2c pėda
1x6 Prirengtos ir pritaikintos 
Cedar Postai 7 pėdų ............ 10c 
Klaleva paprastai $2.00 Galionas 

už ......      $1.25
Nereikia pinigų—juSų kreditas 
yra geras. Mokėkite kądir po- $5 Į 
jjer mėnesį. . . - •
ALBERT LUMBER 

and SUPPLY CO. 
3800 SO. WĖSTERN AVENUE 

Tel. LAFayette 2101 
Ątidara sekmadieniais iki pietų.

......................... I-o— .....-........../

\kiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija^ už 
’2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 

įsokių nesmagumų.
Sulaužyti akiniai sutaisomi už 

nužeminta kainą, kaip, nauji 
empeliai 50c, sulaužyti stiklai 

51.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui,

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

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

NAMIE VENZYTI 1
LAŠINĮUKA1 /

u ll.ickory medžio ’ durnais)
Galimą; valgyti žaljuš arba

. ui ųlial tinka’ - dėl UŽ- ‘
.■ndoJ-; Tą verboms., Wp> i 

turime vehzyta porčepso Ir >- j 
hatšų.: Musų pačiu -įdirbį- '

■ MJSTIN’S
Food . Store '

•>5 'i s tlalsted Ši.
• ‘ - En-’levvnod 9134

. -u- olėti « nuo 10804 4 So
Michigah Ąvenųe)

9,7. Šiemet KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavonn auują 
knygą, kurią galite gaut 
mus. Siųskite savo orderiu^

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted 8L, j
Chicago, UL
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MILDA AUTO SALES • 806 W. 31st Street, • Chicago, III

' - EXEMPLAR OF CINIKAI MOTORS VALUS/

Garsinkitės “N-nose”
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Kraštutinis pacifizmas
Norvegijos ir Švedijos užsispyrimas nedaryti nė vie

no žingsnio, kuris galėtų jiedvi įtraukti į karą, užkirto 
kelią sąjungininkams padėti Suomijai. Bet Norvegija vis- 
tiek į karą įsivėlė, ir tai labai nepalankiose jai aplinky
bėse. Ji buvo užklupta iš netyčių, ir Anglijai dabar labai 
sunku atsiųsti jai pagalbą, nes Norvegijos uostai yra už
imti.

Bet Švedija iš šitos norvegų nelaimės nepasimokino. 
Ji yra pasiryžusi sėdėti ramiai, kol nebus užpulta. Ji ti
kisi, kad šitokiu budu jai pasiseks išgelbėti savo kailį. 
Tačiau nėra jokios abejonės, kad naciai tuojaus įsiverš 
į Švediją, kai tik jie įsitvirtins Norvegijoje.

Galimas daiktas, kad vokiečiai Norvegijoje neatsi
laikys. Dauguma žinių komentatorių neutraliose šalyse 
mano, kad naciai bus iš tenai išvyti. Tuomet, veikiausia, 
Švedija bus palikta ramybėje. Bet ji ima didelę riziką. 
Dabar yra pats kritiškiausias momentas. Nacių įsiverži
mas Norvegijon turi būt urnai sustabdytas, kad jie ne
gautų tenai įsitvirtinti. Švedų pagalba šioje valandoje 
galėtų suvaidinti nulemiančią rolę.

Bet švedai nekruta, įsivaizduodami, kad, jeigu jie 
ramiai sėdės, tai karo audra jų nepalies. Tai kraštutinio 
pacifizmo pavyzdys.

Stalinas ir Hitleris
Pasaulio spaudoje dar tebeina ginčas, kuris iš dviejų 

stambiausiųjų Europos diktatorių “išnaudoja” antrą: 
Hitleris Staliną, ar Stalinas Hitlerį? Buvęs Austrijos pi
lietis Nikalojus Basseches, kuris gyveno ilgus metus so
vietų Rusijoje ir yra parašęs keletą knygų įvairiais Eu
ropos klausimais, mano, kad Hitleris esąs Stalino įrankis.

Tas rašytojas sako, kad Stalinas sukurstė dabartinį 
Europos karą, padarydamas sutartį su Hitleriu. Jei ne 
ta sutartis, Hitleris nebūtų drįsęs karą pradėti.

Bet Stalinas nesąs Hitlerio talkininkas. Stalinas ne
nori, kad Hitleris laimėtų. Jisai nenori ir kad laimėtų 
Anglija su Francuzija. Jisai nori, kad karas tęstųsi kaip 
galint ilgiau. Tai, anot to rašytojo, esąs “vyriausias ir 
vienintelis Stalino tikslas.”

Kokia gi nauda Stalinui iš šito karo ir jo tęsimo? 
P-as Basseches į šitą klausimą atsako taip:

“Aš priėjau išvadą, kad, bolševikų idėjai beveik 
mirus Rusijoje, Stalinas išprovokavo karą, daryda
mas paskutinę desperatišką pastangą iššaukti pasau
lio revoliuciją.”
Gal būt, tai yra tiesa. Jeigu karas tęsis ilgą laiką, tai 

Europoje, o paskui ir kituose kontinentuose, bus taip vis
kas sugriauta ir sunaikinta, kad gali kilti revoliucijų 
banga, nes žmonės nepakęs bado ir skurdo. Bolševikų 
idėja apie revoliuciją yra tokia, kad juo žmonės daugiau 
kenčia, juo lengviau kyla revoliucija.

Bet mes esame linkę manyti, kad Stalinui ne tiek ru
pi pasaulio revoliucija, kiek išlaikymas savo galios. Re
voliucijos, veikiausia, jisai ir pats bijo. Ne be reikalo ji
sai eina ranka už rankos su aršiausiais kontr-revoliucio* 
nieriais.^APŽVALGA

.................. .................................................................................................................... .. .............. —

“INTERESŲ TAIKA”

“Lietuvos žinios” apibudino 
Rusijos karą su Suomija, kaipo 
“interesų karą”, o taiką, kurią 
Stalinas privertė suomius pri
imti, kaipo “interesų taiką”. 
Vai. liaudininkų dienraštis sa
ko:

“... vis dėlto yra viena aiš
ku: interesai sudarė taiką, tai 
interesai jį (karą) ir pradė
jo. O jeigu taip, tai ideologi
jos čia tikriausiai nesuvaidi
no jokios reikšmės. Sutarties 
tekstas šią mintį konstatuoja,

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.

o susitarusių šalių spauda ir 
valstybės vyrai tą patvir|i- 
na.”
Bet kam tuomet Maskva bu

vo padariusi “sutartį” su mis
teriška Kuusineno “liaudies val
džia”? Kam Molotovas skelbė, 
kad Sovietų Sąjunga kovoja 
prieš tariamus Suomijos “bal
tagvardiečius”? Tam, kad butų 
apmulkinti žmones Rusijoje ir 
užsieniuose.

Rusijos žmones to karo ne
norėjo. Tad reikėjo juos apgau
ti, kad jie manytų, jogęi karas 
eina tie prieš suomių tautą, o

tiktai prieš kokius ten “balta
gvardiečius”, kurie tų tautų buk 
pavergė. ;

Be to, reikėjo duoti argumen
tų Stalino agentūroms užsie
niuose, kurios vadinasi “komu
nistų partijomis”, kad jos galė
tų pateisinti savo “bosų” Mas
kvoje.

MIRĖ PERVERSMININ
KAS MAČIUIKA

Kovo 25 d. mirė Panemunėj, 
džiovininkų sanatorijoje, pulk, 
įeit. A. Mačiuika, sulaukęs 40 
metų amžiaus.

Velionis buvo vienas veikliau
siųjų organizatorių perversmo, 
kuris įvyko 1926 m. gruodžio 
17 d. Po to, kai nakties metu 
“pučininkai” užėmė strateginius 
punktus Kaune, Mačiuika su 
buriu draugų, jaunų aviacijos 
karininkų, atėjo į seimo rumus 
ir pasakė “prakalbų”, suside
dančių iš vieno žodžio: “Išsi- 
skirstykite!”

Už šitokį chamiškų pasielgi
mų su Lietuvos žmonių išrink
tais atstovais jisai nebuvo nu
baustas, bet pasidarė labai 
“svarbus žmogus” Smetonos ir 
Voldemaro valdomoje Lietuvo
je.

Kai Smetona susipyko su Vol
demaru, tai Mačiuika prisidėjo 
prie Voldemaro ir kartu su juo 
organizavo “vilkus”, šis sumok
siąs nepavyko. Bet Mačiuika ne
nurimo. Jisai buvo įveltas ir į 
Karučio “pučų”, bet šiaip taip 
išsisuko nuo bausmės.

Tai buvo avantiūristas, kuris 
padarė Lietuvos demokratijai 
tiek blogo, kiek tik galėjo.

SUOMIJOS VYRIAUSYBĖ

Vokiečių rytų politikos ofi- 
ciozinis žurnalas “Ostland” 
1989 m. balandžio mėn. 1 d?Nr. 
Klaipėdos Krašto pagrobimų 
nuo Lietuvos, kuris įvyko 1939 
m. kovę mėn. 22 d., pateisina 
taip: “Klaipėdos kraštų prijun
gus prie Vokietijos buvo paga
liau išspręstas tautinės politikos 
klausimas; tačiau buvo atsi
žvelgta ir į Lietuvos susisieki
mo interesus Klaipėdos uoste.” 
Tas laikraščio pareiškimas yra 
itin reikšmingas. Tvirtinimas, 
kad Klaipėdos Kraštų atplėšus 
nuo Lietuvos buvo išspręstas 
tautinės politikos klausimas, 
yra gryna nesąmonė, nes to pa
ties laikraščio teigimu iš 160,- 
000 Klaipėdos Krašto gyventojų 
į vokiečių-nacių organizacijų į- 
sirašė vos 50,000, taigi nei treč
dalis. Dėl tų įsirašiusiųjų tas 
pats oficiozinis žurnalas “Osl- 
land” pareiškė, kad “tie Klaipė
diečiai, kurie įsirašė į nacių or
ganizacijų “Kulturverband” pa
tvirtino, kad jie’pasisako už vo
kiečių kultūrų ir dvasių”. Taigi, 
jie jokiu budu nepasisakė, kad 
nori grįžti prie Vokietijos. Klai
pėdos Krašto vokiečių nacių va
das Dr. Neumann 1939 m. sau
sio 30 dienų pareiškė suvažia
vusioms vokiečių organizaci
joms: “Mes esame įsitikinę, kad 
lietuvis ūkininkas ir lietuvis ka
rys nėra mums priešai. Mes 
esame įsitikinę, kad Didžiosios 
Lietuvos ūkio interesai yra su
derinami su musų laisvės troš
kimu.” Nors tuo laiku vokiečiai 
turėjo visiškų laisvę, Neuman- 
nas apie grįžimų prie Vokieti
jos nieko nekalbėjo, taigi, visiš
kai nemanė grįžti, prie Vokieti
jos, o tik siekė išsikovoti dides
nių kultūrinių laisvių, varomas 
vokiečių agentų. Bet jau yra ži
noma, kad, k'as velniui paduoda 
pirštų, tas jau yra prapuolęs. 
Taip buvo ir su Klaipėdos Kra
što vokiečiais. Bet su jais kartu 
į nelaimę pateko ir visi lietu
viai. 

»

1939 m. vasario 15 dienų tas 
pats nacių organas “Ostland” 
pranešė, kad vokiečiai Klaipė
dos Krašte turėjo 2,000 smogi
kų ii' Klaipėdos mieste 12 smo
gikų burių. Palyginus su lietu
vių organizacijomis (šauliais, 
Santara, Jaunųjų ūkininkų ra
teliais) tas skaičius yra gana 
mažas. Lietuvių aktyvios orga
nizacijos turėjo bent trigubai 
tiek narių. Tas vėl aiškiai rodo, 
kad vokiečių ir jiems pritarian
čiųjų skaičius nebuvo didelis ir 
jis jokiu budu negalėjo nusver
ti. Taigi jų tvirtinimas, kad bu
vo išspręsta tautinės politikos 
problema, yra visiškai klaidin
ga. Tikrumoje 70—80% Klai
pėdos Krašto gyventojų yra lic' 
tuviai ar lietuvių kilmės, dėlto 
tie 100,000 ir nepritarė vokiečių 
ir vokietininkų siekimams. Be 
to reikia pabrėžti, kad tik ma
ža dalis gyventojų įsirašė lais
va valia į vokiečių nacių orga
nizacijų. Tarnautojai, fabrikų 
darbininkai, amatininkai ir ūki
ninkai buvo grųsinimais verčia
mi ar net be jų sutikimo ko

Lietuvos laikraščiai paduoda 
smulkesnių žinių apie Suomijos 
ministerių kabinetų, kuris susi
darė, pasirašius taikos sutartį 
su bolševikais. Jo sųstatas daug
maž toks pat, koks buvo karo 
metu. Kabinetas yra sudarytas 
iš įvairių partijų, kurios turi 
seime 190 atstovų iš 200 visų 
seimo narių. Į vyriausybę neįei
na tiktai kraštutiniai dešinieji 
— “patriotinis tautos judėji
mas”, kuris yra panašus į anks
čiau gyvavusį lapu j iečių (fašis
tų) judėjimų. Iš. 14 ministerių 
keturi yra socialdemokratai, 
kaip kad buvo ir pirmesnioje 
vyriausybėje, ir net tie patys as
mens. Kitos partijos turi po tris, 
du arba vienų atstovų.

Stipriausi asmens vyriausybė
je esu Ryti ir Tanneris. Pirma
sis yra premjeras, o antrasis—* 
tautos aprūpinimo ministeris.

Vyriausias šios vyriausybes 
uždavinys tai — atsteigti kraš
tų, kurį per pusketvirto mėne
sio griovė sovietų bombonešiai 
ir kanūolės.

STIMPA ARKLIAI 
KOLCHOZUOSE

Iš Maskvos “Izvestija” vienas 
Lietuvos laikraštis paduoda kai 
kurių žinių apie blogų kolchozi- 
ninkų elgimąsi su arkliais. Ark
liai esu daugelyje kolchozų (ko
lektyvių ūkių) taip neprižiūri
mi, kad jie stimpa. To rezulta
te, nukenčia laukų darbai. “Iz- 
vestija” rašo: z

“ ... Užmiršta ir apverkti
nas pereitų melų pamokas, 
kada eilėje kolchozų dėl blogo 
arklių paruošimo užsitęsė pa
vasario sėja, o jos kokybė 
buvo aiškiai nepatenkinama. 
Kolchozas ‘Oktiabr’, Naruk? 
sovsko rajone, gavo blogų 
derlių. Svarbiausia priežastis 
buvo ta, kad arkliai buvo 
silpni, arė tik 8 cm. gyliu. 
Tų pat galima pasakyt apie 
daugelį kolchozų Ardatovo, 
Černuchinsko, Voznesensko, 
Salgansko ir kitus rajonus.

“Šiemet pietiniai rajonai 
netyri pašarų. Kolchozų ir 
rajonų vadovai tuo teisina 
savo nerūpestingų arklių 
priežiūrų. Arklius apleido, 
neprižiūri, užmiršo pakink-

NAUJIENOS, Chicago, HL

Dėlko vokiečiai atplėšė Klaipėdos 
Kraštą nuo Lietuvos

lektyviai įrašomi į nacių orga
nizacijų. (Apie tai kitų karta 
plačiau).

Vokiečių oficiozinio žurnalo 
pareiškimas, kad buvo atsi
žvelgia 4r į Lietuvos susisieki
mo interesus Klaipėdos uoste, 
aiškiai rodo, jog patys vokiečiai 
pripažįsta Klaipėdos uosto rei 
kalingumą Lietuvai, šiuo klau
simu dar bus progos plačiau 
pakalbėti, čia tik reikia aiškiai 
pasmerkti vokiečių melų, kad 
Lietuva “geruoju sutiko grąžin
ti Klaipėdos Kraštą”. O vis dėl
to visas pasaulis žino ir, tur 
būt, dar nepamiršo, kad Klaipė
dos Kraštas nuo Lietuvos buvo 
atplėštas grąsinant smurtu. Visi 
žino, kad Vokietijos užsienių 
reikalų ministras pagrąsino, jei 
Lietuva neatiduos gera valia, 
okupuoti ne tik Klaipėdos Kraš
tą, bet visų Lietuvų. Lietuva to
kioje faktų akivaizdoje turėjo 
išsižadėti savo gyvybinių reika
lų, savo vienintelio uosto. Da
bar jau pakankamai paaiškėjo, 
dėlko Vokietija atplėšė Klaipė- 
dų nuo Lietuvos, būtent: 1) no
rėjo galutinai išnaikinti Versa
lio taikūs padarinius; 2) nu
kreipti prekių judėjimų per Ka
raliaučių; 3) padaryti Lietuva 
visiškai priklausoma ūkiškai ir 
politiškai nuo Vokietijos ir 4) 
turėti juros bazę toliau į rytus. 
Tie tikslai paaiškėjo, kai stebė
jome Vokietijos kovų dėl Dan
cigo. Vokiečių oficialus sluoks
niai pabrėžė, kad Dancigo klau
simas išspręs lenkų koridoriaus 
ir Vyslos upyno valdymo klau
simų. Po Lenkijos sutruškini- 
mo buvo konstatuota, kad Vys
los upyno klausimas jau yra iš
spręstas.

To palies siekta ir Klaipėdos 
Krašte. Lietuva yra Nemuno li
pyne, o Nemuno žiotys vokiečių 
kontrolėje. Lietuvai neturint ki
to uosto ir negalint kitu keliu 
negu per Vokietijų susisiekti su 
Europos vakarais, ji atsidūrė 
visiškoje Vokietijos kontrolėje 
ir ūkio atžvilgiu, visiškai pri
klauso nuo jos, nes jei Vokieti
ja panorės, ji nepraleis Lietu
vos prekių nei per Klaipėda, nei 
kitur. Vieną gerą dienų ji gali 
pareikalauti, kad Lietuva savo 
prekes vežtų per Karaliaučių. 
Lietuvai nebus kilos išeities, 
kaip su viskuo sutikti, nes vals
tybės pagrindą sudaro valstybės 
ir tautos ūkis, kuris priklauso 
nuo užsienio prekybos. Kas turi 
didelės įtakos į ūkinį gyvenimą, 
tas turi didelį žodį ir valstybės 
gyvenime, žinant vokiečių am
žinus siekimus Europos rytuo
se, tas žingsnis yra labai pavo
jingas ne tik Lietuvai, bet vi
soms Baltijos valstybėms. Nors 
šiandien užkariavimų laikai 
praėjo, mažai valstybei yra sun
ku atsilaikyti prieš lokių didelę 
valstybę, kuri turi įvairiausių 
priemonių mažųjai pakhipdyti.

Lietuvių tauta, tą smūgį labai 
gyvai jaučia ir dėlto keliamas 
klausimas, jei Klaipėda yra ga
lutinai atplėšta, skubiai statyti 
naujų uostų šventojoje. Tas ke
tinimas yra surištas su milžiniš
komis naštomis. Klaipėdos uos
tas Lietuvai atsiėjo apie 45 mi
lijonus litų, o pajamų turėta 
vos —8 milijonų. Norint šven
tosios uostą išplėsti ir pritaiky
ti šių dienų reikalavimams reik
tų kelių šimtų milionų litų. To
kia našta Lietuvai butų labai 
sunki, o ji butų ir bereikalinga, 
nes Lietuvos pastatytas Klaipė
dos uostas stovės tuščias. Taigi, 
Lietuvai netekus Klaipėdos, ji 
turi didelių nuostolių, o Vokie
tija taip pat neturi ūkiškos nau
dos. Aišku, kad toks sprendi
mas nėra pakenčiamas nė Lie
tuvai, ne Klaipėdai. Dėl to, jei 
tikrai norima Europoje įgyven
dinti pastovią taiką Jr jų sutvar
kyti taip, kad kiekviena rami 
tauta turėtų savo tvirtus ūkio

lųs. Tik pusė arklių turi pa
kinkius Pirmosios Gegužės 
Kalinino kolchoze. Kolchozo 
pirmininkas draugas Timo- 
nin žino, kad iš 40 vežimų 
tvarkoje tik 2.

“. .. To rezultate kai ku
riuose rajonuose krinta ark
liai. Trudovik kolchoze, Na- 
ruksovskio rajone, pastipo 24 
arkliai.”
Charakteringi biurokratų val

domo ūkio vaizdai. Jeigu val
džia nesikištų į valstiečių ukius, 
tai jie patys rūpintųsi savo rei
kalais be paraginimo iš šalies. 
Bet kuomet valdžios komisarai 
viską kontroliuoja, tai pas ūki
ninkus nėrą iniciatyvos.

Trečiad., balandžio 17, 1940

SAUJIENŲ-ACME Telephotr
JACKSONVILLE, FLA. — Saulės užtemimo paveik

slas, kuris buvo nuimtaą iš lėktuvo.

Lietuvos gyvenimo kronika
IŠ V. K. R. KOMITETO 
SKYRIAUS VILNIUJE 

VEIKLOS
Apsilankius Vilniuje (I. 20 

d.) ir išsikalbėjus su Vilniaus 
Kraštui Remti Komiteto Sky
riaus vedėju, sužinojau iš jo, 
kad Skyrius yra ligi šiol jau 
sušelpęs apie 500 asmenų; jų 
tarpe buvo apie 200 asmenų, 
kurie gavo pašalpą paskolos 
forma įvairiomis sumomis. 
Daugiausiai šelpiama per įvai
rias organizacijas. Pašalpos bu-i 
vo ir yra teikiamos pinigais, 
daiktais ir malkomis.

Ligi Naujų Metų Vilniaus 
Kraštui Remti Komiteto Sky
rius Vilniuje buvo išleidęs pa
šalpoms tokias sumas:

Vilniaus Labdaros Draugijai 
išduota pašalpų bendra suma 
Lt. 21,000; Kalinių šelpimo ko
mitetui — Lt. 3,500; Vilniaus 
milicijai, kuri buvo bolševikų 
laikais sudaryta Lt. 14,300; Vil
niaus rusų draugijai - - Lt. 5,- 
530; Medicinos dekanatui prie 
Vilniaus universiteto — Lt. 3,- 
100; Sanitarines pagalbos ligo
ninei — Lt. 1,300; Švenčionė
lių gyventojams sušelpti — Lt. 
2,570; Vilniaus lietuvių studen
tų sąjungai — Lt. 2,200; Lietu
vos Motinos ir Vaiko Organiza
cijų Sąjungai Vilniuje Lt. 1,- 
280; Vilniaus žydų bendrome- 
nei (V. K. R. K-gas gauna aukų 
ir iš Vilniaus žydų visuomenės 
Lietuvoje) Lt. 21,000; Vėžio li
gų ligoninei Lt. l,00();Gudų ko
mitetui — Lt. 3,000; Lentvario 
“Caritas” draugijai — Lt. 600; 
Naujosios Vilnios varguomenei 
sušelpti/ per magistratą Lt. 
5,000; įvairių paskolų paski
riems asmeninis Lt. 46,000. Vi
so per Vilniaus Skyrių buvo iš
leista pašalpoms ir paskoloms 
Lt. 140,000.

Vilniaus Skyriui vadovauja: 
pirmininkas — Latvys, iždinin
kas — Jankauskas, sekretorius 
— mokytojas Martinkėnas, na
riai — Dr. kun. Čibiras, agr. 
Kraušlys, kun. Bieliauskas ir 
Žilėnas. —K. V-as.

KAUNAS. — Lietuvoje pla
nuojama steigti pramonės ban
ką. Tuo reikalu įvyko pasitari
mas, kuriame dalyvavo finansų 
ministras E. Galvanauskas, 
abudu finansų viceministrai, 
keli bankų direktoriai ir valdy
tojai. Nutarta lokį banką steig
ti ir paruošti banko statutą. 
Bankas turės teikti trumpalai
kius ir ilgalaikius kerditus.

pamatus ir ūkiško plėtojimosi 
galimybes, turi .būti galutinai 
prašalintas didžiųjų valstybių 
grąsinimas ir Lietuvai grąžintas 
smurtu atplėštas Klaipėdos kra
štas, nes: 1) jis yra lietuviškas 
kraštas iš žilos senovės iki šių 
dienų; 2) jo gyventojų didžioji 
dalis yra lietuviai ir 3) jis yra 
Lietuvos gyvybinis reikšmes 
kraštas. —Dangietis

KAUNAS. — Vasario 24 d. 
Kaune palaidotas buvęs užsie
nių reik, ministras ir Lietuvos 
Banko direktorius Dr. Dovas 
Zaunius. Iš Klaipėdos buvo at
vykusi savo brolio palydėti jo 
sesuo daktarė Zauniutė ir iš 
Tilžės senas lietuvių veikėjas 
spaustuvininkas Jagomastas; į 
velionies butą buvo atvykę mi
nistras pirm. A. Merkys, Sei
mo pirmininkas Šakenis, užsie
nių reik, ministras J. Urbšys, 
Lietuvos banko valdytojas J. 
Paknys ir kt. Karstą į kapus 
nešė ministrai Turauskas ir 
Aukštuolis, buv. užs. reik. min. 
V. Sidzikauskas, dir. Norkaitis 
ir kt. Laidotuvių eisenoje ne
šė labai daug vainikų, toliau 
velionies ordinus, kurių 12 bu
vo pirmojo laipsnio, karstą ly
dėjo studentų korporacijos, 
skautai, šaulių garbės kuopa. 
Kapinėse atsisveikinimo žodį 
pasako Užsienių reik, minis
tras, Lietuvos banko valdyto
jas ir V. Sidzikauskas.

ŠVENTOJI. — Nors ir netu
ri specialaus pavadinimo, ta
čiau šventojoj intensyviai vei
kia tikra Lietuvos jūrininkys
tės mokykla. Pirmasis Lietuvos 
karo laivas “Prezidentas Sme
tona” šventojoj eina ne tik 
Krantų apsaugos tarnybą, bet 
jame taip pat, kaip mokomame 
laive, yra paruošiami jurinin
kai karo tarnybai ir musų pre
kybos laivams. Kaip ir visuose 
mokomuose laivuose, ir čia tik 
apie vienas trečdalis jūreivių 
yra nuolatiniai, o visi kiti yra 
būtinosios karo tarnybos ka
riai—savanoriai. Laive jie atlie
ka teorinį ir praktinį jūrinį pa
ruošimą įvairiose jūrinio darbo 
specialybėse: laivų mašinų,
blikties tarnybos, jurų ryšių, 
signalizacijos ir kt. Išbuvę lai
ve 1 melus ir išeidami į atsar
gą, jie būna parengti tiek ka
riuomenes, liek jurų tarnybai.

šiuo melu prekybos laivyno 
mokyklose užsienyje studijuoja 
apie 30 musų jurininkų — visi 
Susisiekimo Ministerijos stipen
dininkai. šventosios uoste žie
mos metu pats teorinių pamo
kų įkarštis, o vasaros metu 
vykdomi plaukiojimo pratimai. 
Jūrininkystes mokymo progra
moje einama net keliolika spe
cialių jūrininkystės dalykų: te
orine ir praktinė jūrininkyste, 
navigacija, laivų mašinos, lai
vų ir krantų apsaugos artileri
ja, povandeniniai ginklai, jū
riniai matavimai, jūriniai ryšiai 
ir t. t. šią vasarą mokomasis 
laivas “Prezidentas Smetona” 
numato pradėti pakraščių ma
tavimus, kurie patikrins musų 
pajūrio laivininkystės saugumą.

Pcrdidelio jurininkų prieaug
lio Lietuvai netenka bijotis, nes 
specialistų jūreivių Lietuvos 
prekybos laivynui dar ilgai at
eityje bus reikalinga. Be to, 
nemaža jurininkų dar reikės 
plečiant krantų apsaugos tar
nybą.
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Lietuvos Padangėje
t u _____

LIETUVOS TELEGRAMŲ AGENTŪRAI 
“ELTAI” ,20 METŲ

Balandžio 1 d. Elta švenčia 
20 metų savo gyvavimo ir Vei
kimo sukaktį. Ji kaip atskiras 
informacijos organas buvo įs
teigta 1920 m. balandžio 1 d. 
Prieš tai dar 1919 m. užsie
niams apie Lietuvą informuoti 
prie Lietuvos atstovybes Skan
dinavijai, Danijoj, Kopenha
goje buvo suorganizuota in- 
formacihe įstaiga “LTA”, ku
rių vedė Ignas Jurkūnas Šei
nius. 'Pačioje Lietuvoje jau 
nuo pat Nepriklausomybės pa
skelbimo ir pirmosios vyriau
sybes sudarymo pradžios prie 
Ministrų Kabineto buvo įstei
gtas Spaudos Biuras. Be to, 
pradžioje veikė informacijos 
biurai Berlyne ir Šveicarijoje, 
pav. Freiburge. vėliau Lozano
je ir Berne. Tie biurai—nar
veliai atliko didelį darbų, in

formuodami užsienius (tclcf- 
gramomis, straipsniais, bro
šiūromis, knygomis ir paskai
tomis) apie ką tik iš nelaisvės 
ir griuvėsių pakilusių nepri
klausomų Lietuvą.,

PĮrtldėjus nepriklausomybės 
kovas, reikėjo atsilaikyti ne 
tik prieš besiveržiančius prie
šus, bet ir prieš visam pasau
liui priešų skleidžiamas pro
vokacijas. Lietuvos nepriklau
somybės priešai dėjo visas pa
stangas išprovokuoti tų ‘sezo
ninę valstybėlę,” tam jie nau
dojo visokius prasimanymus, 
melų ir provokacijas; jie turė- 

Ijo patyrimų ir priemones, o 
Lietuva tik tiesų ir didį pasi
ryžimų būti laisva. — Taigi, 
kaip be ginklų pirmieji Lietu
vos savanoriai kariai, taip be 
informacijos šaltinių ir paty-

IAOME-NAUJTENV PhnfOl
Vokiečių naujausia kanuolė, kuri, sakoma, nešanti 

toliau, negu paskelbusios karo metu “didžiosios bert- 
thos.”

Iiiu - Į ......................... ./ir,

rimo pirmieji laisvosios Lietu-'blausius įvykius Lietuvoje 
vos spaudos darbininkai pra- gausingų lietuvių išeivijos 
dėjo kovų prieš užsieniuose spaudų įvairiuose kontinen- 
skleidžiamas provokacijas ir tuose, o kuriose kolonijose,

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM. LAZDAS.. MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

Padėti Pinigai kas Mėnesi Prieš 11 d., neš Nuošimti Nuo 1 Dienos

Turtas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4,500,000.00

pavojingą kovojančiai už nc- 
. priklausomybę Lietuvai priešų 
!propagandą. Toje kovoje jau
nutė Lietuva turėjo ir draugų. 
Vienas minėtinas danas, Ko
penhagos laikraščio “Berling- 
ske Tidende” redaktorius Ste
ponas Holbekas, kurs atvykęs 
į Lietuvą karo korespondentu, 
per savo galingų spaudos apa
ratų ir per “LTA” tiksliai ir 
palankiai informavo pasaulį 
apie Lietuvos kovas ir kariuo
menės žygius. Be jo, pati Lie-

kaip Afrikoj, Australijoj įr 
Tolimuosiuose Rytuose lietu
viai savo' laikraščio neturi, tai 
Eltos nuolat siunčiami biulete
niai ten gyvuojančioms lietu
vių draugijoms atstoja kartais 
ir laikraštį, ypatingai dabar, 
karui užėjus, kada laikraščių 
persiuntimas yra žymiai pa
sunkėjęs ir pasidaręs nebetvar- 
kingas.

šalę žinių biuletenių, kurie 
kur tik galima ir įmanoma, 
yra siunčiami oro paštu, Elta,

mokslus teisės daktaro laips
niu, Didžiojo karo metu buvo 
priskirtas prie vokiečių Kaune 
leisto lietuvių kalba laikraščio 
“Dabartis“, bet įtartas neišti
kimu vokiečiams, buvo vėl iš
siųstas į frontą ir tik kilus 
Vokietijoje revoliucijai buvo 
atkeltas į Vilnių, kur tuojau 
suėjo į santykius su Lietuvos 
veikėjais, (\ karui besibaigiant, 
visiškai perėjo dirbti prie Lie
tuvos valstybės atstatymo dar
bo: nuo 1919 m. pradžios or
ganizavo užsienių reikalų mi
nisteriją Kaune, dalyvavo įvai
riose konferencijose, kovojant 
dėl Lietuvos nepriklausomybės, 
gi pradžioje 1923 metų išvyko 
aktingai dalyvauti Klaipėdos 
atvadavimo darbe, ilgai atsto
vavo Lietuvai įvairiose diplo
matinėse derybose, ir beveik 
be pertraukos 10 metų gynė 
Lietuvos reikalus Tautų Sąjun
goje. Buvo pradžioj užsienių 
reik, ministerijos patarėju, vė
liau jos politinio dep-fo direk
torium, dar vėliau—nuo 192) 
m. Lietuvos atstovu Latvijoj, 
nuo 1921 m.—Estijoj, nuo 1923 
m. Čekoslovakijoj, nuo 1924 
m. Rumunijoj, vėliau Šveicari
joj ir prie Tautų Sąjungos, nuo
1928 m. užs. reik, ministerijos 
general. sekretorium, o nuo
1929 iki 1984 m, užsienių reik, 
ministru. Per tą laikų jam te
ko asmeniškai ginti Lietuvos 
reikalus eilėje svarbių konfe
rencijų ir tą jo darbo laiko

tarpį garbingai apvainikavo 
Lietuvos laimėjimai Haagos 
Tribunole Vilniaus ir Klaipė
dos bylose 1931 ir 1932 me
tais. — Nuo 1934 m. Dovas 
Zaunius perėjo Valstybės Ta- 
rybon, o iš čia į Lietuvos Ban
ką. Jis per savo neilgą amžių 
labai daug dirbo ir nudirbo 
tautai ir valstybei. Lietuvių 
tauta gailisi per anksti užge
susio didžio Mažosios Lietuvos 
sunaus.

FK Pains in
TU E I EAC Money Back II1E LEUd IF IT FA ILS
And Other Functipnai Symptoms of 
KIDNEY WEAKNESSES

Take KIDANS now ąnd relieve suffering 
and diseomforts of Backache and Leg Pains 
—Freauent, Scanty and Burning Passage— 
Unnatural Odor—Loss Of Energy— Head* 
aches. Dissiness, Nervousness—caused by 
functlonal Kidney and Bladder Disorders.

Take KIDANS when Kidneys and Blad
der need help—when functlonal kidney dia- 
o r dora permit poisonoua waatea and acida 
to remain in the blood. Relief often comes 
with the Ars t treatment. In a few daya, the 
temptoms should entirely disappear. They 
wi)l roake you feel better and look better. 
Take KIDANS in time. Functional kidney 
weakness rpay prove aerioua. Remember 
KIDANS mušt aatiafy or the trial is free. 
MONEY BACK GUARANTEE!

Deposit $1.00 with your druggjst for two 
boxea of KIDANS. Ūse one box. If not 
entirely satisfled with RESULTS, return 
other box to the šame druggist and your 
money will be refunded. Start KIDANS 
Kidney Relief today__ KIDANS is sold by 
Rakštis Drug Store, 1900 Šo. 
Halsted Street.

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

Atsargos fondas virš - - $325,000.00
Dabar Mokame 3%% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

----~and---------------
LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S.
GOVERNMENT

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141

BUBBLE GIRL TOVVELS PATTERN 2522
2522—Virtuvės abrūseliai.

I NAUJIENOS NEEDLECRĄFT DEPT
1 1739 So. Halsted St, CMcago, III.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

No. 2522

I Vardas ir pavardė.

® Adresas......

Miestas ir valstija.

tuva tuomet dar neturėjo jo
kių ryšių su pasaulinėmis ži
nių agentūromis ir informaci
jas galėjo semtis ir tiekti tik 
iš ir per laikraščius, kurie už
sieniuose didžiausioj daugu
moje buvo Lietuvai nepalan
kiu arba jai priešingų agentū
rų aptarnaujami. Kitas buvo 
šveicarietis Dr. Juozas Eretas, 
pradžioj pats dirbęs musų 
spaudos biuruose Šveicarijoj 
ir Berlynu, o nuo 1919 m. ru
dens Kaune.

Kilus reikalui visus tuos in
formacijos narvelius suvienyti 
į bendrų centrų ir koordinuoti 
visų darbų, ir buvo 1920 m. IV 
įsteigta Lietuvos Telegramų 
Agentūra, kurios pirmuoju or
ganizatorium ir )l [rektorium 
ir buvo Dr. Eretas. — Neleng
va buvo Eitai. Ji buvo pirmo
ji, kuriai teko tiesiai iš Lietu
vos skambinti pasauliui apie 
mažai kam pasaulyje dar te
žinomų Lietuvą ir jį įtikinti, 
kad lai nėra koks sezoninis 
padaras, bet sena, garbinga, 
ne konjunktūros proga susįku- 
rusi, bet atsikūrusi, didelę is
torijų turinti valstybė, ir kita 
—padėti Lietuvai atlaikyti il
gų ir atkakliausių kovų dėl 
jos sostinės Vilniaus.

Po Dr. Ereto Eltos direkto
riais buvo arba jų pareigas 
ėjo Matas šalčius, Matas Bag
donas, Magdalena Avietinaitė, 
Justas Paleckis, S. Jakobas, 
Dr. Turauskas, Balickas, Pra
nas Dailydė, Viktoras Kaman
tauskas ir dabar Valentinas 
Gustainis.—Šiandien Elta yra 
išsivysčiusi į modernių tele
gramų agentūrų su štabu kva
lifikuotų redaktorių, steno- 
grafų, radio aparatūra ir spe
cialistais radio mechanikais, 
nuosavia* foto laboratorija, tu
ri 4 Heli apartus Havaso, Rcu- 
terio, DNB, Stcfani, Tass ir 
kitų didžiųjų pasaulinių agen
tūrų radio žinioms priimti, be 
to dar 1 ilgų ir 2 trumpų ban
gų aparatus Morzės ženklais 
duodamoms informacijoms 
priimti; aprūpina naujausio
mis informacijomis iš viso pa
saulio Kauno ir Vilniaus spau
dą ir telegramomis informa
cija apie Lietuvą visas kaiipy- 
nines valstybes ir tolimesnių 
valstybių žinių agentūras, su 
kuriomis turi tarnybinius ry
šius, kaip lygus tarptautinis 
informacijos veiksnys,

Nuo pereito pavasario Ęlta 
taip pat nemokamais biulete
niais informuoja apie svar-

pagal išgalių, siunčia užsienių 
lietuvių laikraščiams ir vaiz
dų iš Lietuvos gyvenimo tam 
tikromis matricomis, kas laik
raščiams žymiai, papigina kli
šių pasigaminimų.

Be to, Elta dar informuoja 
Lietuvos spaudų apie lietuvių 
išeivių gyvenimų kitose šaly
se, tam panaudodama visus 
šiuo tarpu jai prieinamus šal
tinius, daugiausiai užsienių lie
tuvių laikraščius. Kaip savo 
plačiai išsivysčiusio .informa
cine tarnyba iš užsienių ir į 
užsienius, taip paskutiniais 
metais' vis gyviau besivystan
čiais informacijos santykiais 
su užjūrių lietuvių spauda El
ta, artėdama prie savo gyvavi
mo 20 melų sukakties slenksčio 
tikrai džiaugiasi ir žengia į 
trečiąjį dešimtmetį su tikra 
viltimi, kad žinių pasikeitimo 
ryšiai su užjūrių broliais atei
tyje dar žymiau išsiplėtos.

KAUNAS. — Vasario 22 d. 
nuo širdies smūgio mirė ilga
metis lietuvių tautos ir 'valsty
bės veikėjas, Mažosios Lietu
vos lietuvis Dovas Zaunius, pa
skutiniu metu buvęs Lietuvos 
Banko valdybos direktorium. 
Praėjusiais metais Dr. Zaunius 
tik per plaukų beišgijo nuo 
širdies ligos ir buvo visiškai 
pasveikęs, bet šią žiemų eida
mas gatve paslydęs susižalojo 
dubens kaulą ir buvo paguldy
tas miesto ligoninėje, iš kur 
jau nebegrįžo. Iškilmingai pa
laidotas vasario 24 d. Lietuvos 
Banko lėšomis.

Dovas Zaunius gimė 189? rp- 
Pokaičiuose, netoli Tilžės, Pa* 
kajnės apskr., susipratusių lie
tuvių šeimoje. Jo vyriausioji 
sesuo Morta Zaunytė yra ži
noma veikėja, aušrininke, da
lyvavusi visuose lietuvių tautos 
atgimimo veiksmuose. Zaunių 
šeimoje rasdavo prieglaudos ir 
paramos visi veikėjai, dirbę 
spaudos draudimo ir tautos 
prikėlimo laikais. Zaunių šei
moje gimė ir antruoju lietuvių 
tautos himnu virtusi giesme 
“Lietuviais esame mes gimę“, 
kurią parašė pas Zaunius gy
venęs Sauerveinas-Gitėnas. Do
vas Zaunius dar visai’ jaunas 
jau dalyvavo slaptame lietuvių 
judėjime. Dar Tilžės gimnazi
joje, kai vokiečiai jį norėjo už
rašyti vokiečiu, jis griežtai pa
reiškė; “Aš esu Vokietijos p> 
lietis — to aš negaliu nugin
čyti, bet as esu lietuvis — to 
jus negalite nuginčyti’1. Baigęs

Dar niekad $9.99 tiek daug nenupirko!
TAI DRĄSUMAS! TAI SMARKUMAS! ■

Tai didžiausias pinigų taupos įvykis, ką 
Marks yra kada turėjęs!

Šia žema Kaina
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Pasirinkite iš šio sezono nau
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PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymoutb

Tai yra Geriausi ii 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. — Wholesale 
4707 S. Halsted St.

Tel Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTRIBUTORS

Pv/į Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

j visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.V._____ 4

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus tr 
visokius rakandus bei storus 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm 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- 
lomis ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
’arantuotas.

420 W. G3rd St.
fel. ENG. 5883-5840

PETER SUDENT'
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

_

SVEIKATOS KLINIKAS 
TONSILUS 
Išima Už ..............
PRABUVIMAS 
Ligoninėje ..............
RAUDONGYSLIŲ 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pagelba .....
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaininacija $ 4 A A
ir vaistai .................. I
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

513.50 
550.00 
5-25.00 

52.00

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN, Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43-RD STREET 

Chicago, III.
k.............................. ■

S. Ashland; Avė,.

RADIO
PROGRAMŲ 

1»:M VALANDĄ BTTO 
MM

Garsinkitės “N-nose”
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN

Matą Nevedonskį amžinas- 
tin palydėjus

TORONTO, Ont. — Balan
džio mėn. 9 d., 4 vai. ryte, ne
tikėtai mirė Matas Nevedons- 
kas, sulaukęs 71 metų amžiaus. 
Nors velionio melų skaičius 
liudija jo netrumpą amžių — 
jo būdas, kuris visuomet pasi
žymėdavo gera nuotaika ne tik 
pačiam sau, bet ir su juo kar
tu esantiems — vaizduodavo jį 
daug jaunesnį ir, rodos,' žadė
jo jam dar ilgoką gyvenimą; 
lik pora mėnesių tam atgal jis 
pasijautė sunkiau sveikatoje ir

jo, jog turi širdies ligą ir po 
keliolikos smalkesnių antpuo
lių širdis sustojo.

mė Lietuvoje — Alvite. Dides
nę dalį savo amžiaus išgyveno 
Liudvinave, Mariampolės ap
skrityje. 1909 metais atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno Balti- 
morės mieste. Aplinkybių ver- 
č amas persikėlė į Rochester. 
1917 metais grįžo Lietuvon. 
1921 metais Liudvinave įsteigė 
vcrpyklą. Ta pramonė jam ge
rai sekasi^ bet 1925 metais dėl 
gaisro netenka viso nejudomo- 
jo turto, šios nelaimės smūgio 
paveiktas nutaria apleisti L’c- 
luvą. Negalėdamas grįžti į 
Jungtines Valstijas, 1928 m. iš
vyksta Kanadon ir apsigyvena 
Toronte, čia atsidaro krautuvę 
ir porą melų jam neblogai se
kasi, bet sugalvoja pabandyti 
gyvenimą vakarų Kanadoje ir 
išvyksta į Winnipegą, Man. čia 
irgi verčiasi bizniu, atidaro

kės lietuviai prašomi atsilanky
ti. Įžanga laisva.

Ilga žiema
Šiais melais žiema jau tikrai 

įkyrėjo. Dažnai snigo, dažnai 
šalo ir štai jau balandžio mėne
sio antra pusė, o pas mus dar 
vis sninga ir šala. Bet vis lik 
mes dar laimingesni už euro
piečius. Ten lietuvius ir kitas 
tautas gerokai šalčiai pačiupi
nėjo. Sako, ten kas, turėjo, lai 
vilkėjo visų drabužių po dvi ei
les; du kart tiek kuro suvarto
jo ir kitokių patogumų susiieš
kojo. Bet kaip turėjo tą šaltį 
pernešti tie, kurie neturėjo net 
po vieną eilęi drabužių, nei kuo 
pasišildyti, neigi geriau užkąsti, 
kad kūnas butų atsparesnis. 
Prie tokių pirmiausia priskai ly
tini karo pabėgėliai, kariai, kup
rių tuksiančiai dabar plūdu
riuoja vandenynuose, kiti skrai
do padangėse, o kiti šala pusny
nuose. žmonės padaro stebuk
lus įvairiose technikos srity c, 
bet lokių judošių kai Hitleris, 
Stalinas ir Mussolinis jie nepa
jėgia nušluoti nuo žemės pavir
šiaus ir jų žiaurias groboniškas 
idėjas paneigti. —Frances.

Toronto, Ont
“Rytų Pilyje” užbaigėme 

žiemos sezoną

vę ir norėdamas būti arčiau 
savo sūnų, Mato — Toronte ir 
Juozo — Clevelandc, vėl grįž
ta į Toronto 1937 m. ir čia pra
leidžia savo paskui'nes dienas. 
Velionis iš amato buvo siuvė
jas ir nors turėjo patraukimą 
prie įvairios prekybos, dažnai 
vėl grįždavo prie siuvėjavimo 
ir beveik iki savo gyvenimo pa
baigos dar vis tai šen, tai ten 
siūdavo. Tai buvo judrus, 
darbštus ir ištvermingas žmo
gus. Anot sūnaus Mato pasa
kojimo, nežiūrint, kokie gyve
nimo .sunkumai jį užklupdavo 
- jis nenusimindavo, bet vil

tim ir gera nuotaika nugalėda
vo visas kliūtis.

Savo maloniu bildu įsigyt!^? 
vo daug draugų ir buvo dažnai 
aplankomas, būdamas gyvas ir 
dabar, kai gulėjo amžinasties 
patale.

Paliko giliai liūdinčią žmoną 
Magdeleną Kalėdaitę ir tris su
ims: Antaną ir jo žmoną Mika
liną ir dukrelę, kurie gyvena 
Alberta, Kanada; Juozą ir jo 
žmoną Marytę, Cleveland, 
Ohio; Malą ir jo žmoną Salo-
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pa Ukrainų salėje, 101 Bathurst 
St., užbaigimui žiemos sezono 
rengė vakarą. Scenoje buvo pa
statyta 5 veiksmų drama “Ry
tų Pilis”. Kombinuotas, intrigų 
kupinas ir sudėtingų scenerijų 
reikalaująs veikalas nėra leng
vai pastatomas. Dėl to čia nie
kas neišdrįso per visą žiemos 
sezoną scenoje pastatyti ką 
nors rimtesnio. SLA kuopa vi
suomet deda pastangų, kad jo? 
parengimai butų linksmi ir įdo
mus. Taip ir būna. O būna to
dėl, kad SLA kuopos nariai, 
meno mėgėjai, nesigaili darbo 
.r vargo musų malonumui. Į 
‘Rytų Pilį” musų kuopos na
riai vaidintojai, įdėję daug rū
pesčio ir sumanumo, suvaidino 
labai gerai. Kiekvienas artistas 
vaizduojamo asmens rolę atliko 
originaliai. Debiutante Mrs. Z. 
Stankienė vadovaujamoje “Iza- 
be ės Severiniutės—kunigaikš
lytės” rolėje vaidino labai pui
kiai, kai kuriuose veiksmuose 
tiesiog žavėtinai. Mrs. Stankie
nė savo debiute parodė 
prastų gabumų vaidybos 
je.

Antroj 
manio”,

vadovaujamo] 
kunigaikštytės

nepa- 
srilv- v

veiksmus 
rimtai ir

Petriciją, Toronte. Seseris Mag- 
deleną Urbaitienę, Saganavv, 
Mich., ir Helen Nevedonskiutė, 
Detroit, Mich. Brolius Juozą ir 
Kazimierą ir seserį Oną Drau- 
gelienę — Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas buvo savo 
namuose, 12 St. Ann Rd. Pa
skutinę savo kelionę atliko iš 
lietuvių parapijos bažnyčios į 
Mount Hope kapus.

Lai bunie jam lengva sveti
ma žemelė.

Prof. Pakšto paskaita 
Toronte

Balandžio 27 d., 8:30 vai. va
karo lietuvių parapijos svetai
nėje profesorius Pakštas laikys 
Toronto lietuviams paskaitą. 
Nors šiuo tarpu paskaitos te
ma mums dar nežinoma, bet 
bukim tikri, kad gerb. prele
gentas , parinks ir pritaikins 
mums ką nors įdomaus ir nau
dingo. Visi Toronto ir apylin-

m
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Vokiečių didžiausias karo laivas “Scharnhorst”, 
nukentėjo susirėmime su anglų karo laivu “Renown”

alsiliktinai jai reikia būti Bar
borai, Stasei arba Ritai, ji gali 
būti tuo, ko nori, šiuo kartu 
jai reikėjo būti rimtai ir rūpes
tingai. Kur reikia, ji ir tokia 
moka būti. Petras, Minkevi
čiaus sūnūs, J. Stankus, “Rylų 
Pilyje” mokėjo apsivilkti į di
delę bėdą papuoiusio žmogaus 
kailinius. Jis juos apsivilko ir 
dėvėjo baimingai, atsargiai ir 
gerai. Nedorėlis ’ Levinsonas 
(Samulevičius) vaidino “nedo
rai”, bet gerai. Publika savo 
“nedorumu” prijuokino iki so
ties. Tik p. Danielius toje pily
je gal buvo nepastebimas dėl 
to, kad jis turėjo būti kaip 
pats Danielius sakė: “vos tik 
šešiosdešimtis melų rudenį su
ėjo”. Nors Danielius save ir 
jaunino, bet vistiek jis buvo 
per jaunas. Žiūrovui jis buvo 
nei šiltas, nei šaltas.

Kalbant apie vaidintojų są
statą ir jų vaidybą, negalima 
pamiršti kitos debiutantės, vai
dinusios Vincutės rolę. Ta de
biutante, tai jaunulė Birutė In
drei i u te. Ji pirmą kartą pasiro
dė scenoje ir tuo pačiu publi
kai.

Jos laikysena scenoje, 
singas žodžių reiškimas
sako, kad jaunutės Birutės as
menyje galima laukti gabios ar
tistės.

Kiekviena drama baigiasi ko
kiu nors nepaprastumu. Taip 
baigėsi drama ir “Rytų Pilyje ’. 
Čia buvo reikalingas polocinin- 
kas. 
rolę 
Nors 
ėmė

impre-

rinčių

IVAUJIENU-ACME Telephnto 
kuris, sakoma, skaudžiai 
(žemutinis paveikslas).

IŠ MONTREAL PADANGES
Įspūdžiai iš Dr. Kaskiavi- 

čiaus prakalbų
MONTREAL, Kanada.^- Pir

mą kartą montroaliečiai turėjo 
progos išgirsti paskaitas svei
katos klausimu, kurias davė iš 
New Yorko atvykęs Dr. Kas- 
mavičius. Už surengimą šių 
prakalbų tenka kreditas M. L.

Labai nuosekliai apibudino šį 
svarbų klausimą ir supažindino 
visus su opiausiais sveikatos 
Jesniais.

Daktaras gana aiškiai nušvie-

lė ir t. t. Be to, plačiai kalbėjo 
apie vitaminų reikšmę ir ko
kiam maiste galima jų daugiau 
gauti, kurie paiaiko visą žmo
gaus organizmą. Moterims la 
bai patiko, kad vyrams davė 
daug vėjo už rūkymą. Tai vie
na iš blogiausių ydų, kuri yra 
taip plačiai išsišakojus tarpe vi
suomenės.

Prisiminęs apie svaiginančių 
gėrimų reikšmę, patarė nevar 
toli perdaug, bet po stikliuką 
galima paragauti. Tas neken
kia sveikatai.

“Dau- 
vyro, 
visus 

suvaidino šaltai, bet 
originaliai, kaip tik

ras kunigaikščiutės vyras. Da
gilienė — Daumanto pusseseres 
rolėje, vaidino daugiau, negu 
geriau. Komedijantės rolėje ga
lima sakyti p. Dagilienė yra 
nepamainoma. Ji savo vaidyba, 
gestais ir juokingais išsireiški
mais paskanino juoką. Kai ji 
vaidina, juoktis iš tikro yra 
skanu. Kunigaikščio Severino 
rolėje J. Margelis tiek savo vai
dyba, tiek ųaturalia grimasa 
buvo tikras kunigaikštis. Ane
lės ir Daumanto tarnaitės rolė
je Mrs. V. Samulevičienė tar
naitės tipą vaizdavo taip, lyg ji 
butų nuo kūdikystės dienų tar
naitės gyvenimą gyvenanti. 
Pletkininkės Magdės rolėje E. 
Frenzelienč buvo panaši į tą 
“Raseinių Magdę,’. Minkevičius 
teisėjas (J. Indrelė) savo vyku
sia grimasa buvo tikras teisė
jo tipas. Barbora, jo duktė, 
Mrs. O. Margelienė paprastame 
kasdieniniame gyvenime ji vi
suomet humoristiška. Bet kai
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rinkti šie kuopos nariai: O. In- 
drelicnė, G.^Jokubynaitč ir A. 
Mikelionis.

Socialistų (C. C. F.) 
progresą tuose rinki-

teisę balsuoti balsavo kas kiek gali. Aukas galima 
įteikti per kiekvieną kuopos na
rį. Užbaigus aukų rinkimą, au- 

28 ko tojų pavardės bus paskelb- 
8 tos spaudoje. Prie norimos su- 
2 kelti sumos, jei ji nebus sukel

ta aukomis, kuopa nutarė neda- 
teklių padengti iš kuopos iždo.

'“‘į) Kitas pranešimas buvo padary
tas apie neseniai įvykusius į 
Kanados parlamento rinkimus 
ir apie 
partijos
muosc. Trečiame pranešime bu
vo paaiškinta, kad kuopos ko
mitetas ir įgalioti draugai pa
simatymui su buvusiais kuopos 
nariais reikale jų grįžimo į 
kuopą socialistiniam, visuome
niniam ir kultūros darbui, pasi
matė veik su visais buvusiais 
kuopos draugais, išskiriant tri
jų draugų. Sekretorius prane
šę, kad savaitė prieš susirinki
mą buvo pasiųsti visiems buvu
siems kuopos-draugams specia
lus pakvietimai į susirinkimą. 
Tačiau nė vienas iš buvusių ir 
kviestų į kuopos susirink'mą 
ncatsilankė. Vienas iš 7 kviestų 
draugų atsiuntė susirinkimo 
dienoje laišką, nurodydamas 
priežastis, kliudančias grįžimui 
į kuopą. Susirinkimas apsvars
tęs sąlyginį grįžimą) deja, nega
lėjo jo patenkinti. Kiti draugai 
nesiteikė
reikšti minties, kas jiems kliu
do bendrai veikti. Kuopa bandę 
surasti kelią bendram darbui, 
bet pas draugus turi būti yra 
ta mintis, kad paskirai veikiant 
galima daugiau nuveikti. Kuo
pa šiame susirinkime kreipė

Apie socialistų kuopos 
susirinkimų

Balandžio 7 d. šauktas socia
listų kuopos susirinkimas įvy
ko. Dalyvavo visi kuopos na
riai, apsimokėjo nario duokles, 
rimtai ir draugiškai svarstė 
kuopos ir jos veikimo reikalus. 
Malonu, kad miisų draugai, gy
vendami sunkiose veikimo są
lygose turi tvirto 
dirbti visuomenei 
darbą.

Kuopos komiteto 
darė pranešimą, iš kurio paaiš
kėjo, kad rengtas vakaras M. turi kuli dirbamas.
X. Mockaus paminklo pastaty- sustoti. Tokį darbą lietuvių tar
me naudai davė nedidelį pelną. Pe dirba socialistų kuopa, pa- 
Priežastis to buvo kitas vaka- žangios lietuvių visuomenės pa
ras, kurį komunaciai specialiai dedama. Todėl kiekvienas pa- 
surengė kenkimui. Kadangi žangus klasiniai susipratęs To- 
prie tokio kenkimo vakaras da- ronto ar jo apylinkėje gyvenąs 
vė pelno nedaug, tai iki nori-1 lietuvis turėtų skaityti už pa
mos sukelti surkos nutarta pa- ’reigą stoti į socialistų kuopą ir 
rinkti aukų tarpe laisvos m;n- j°Je aktyviai veikti. Toliau Aiž 
ties draugų. Kuopos susirinki- miesto, provincijoje gyvepą lie- 
me iš draugų surinkta $2. Kiti tuviai, gali priklausyti kuopai 

šo. Lapeliai apie SLA “mirtį” pasižadėjo aukoti vėliau. No- kaipo pavieniai. Stojant į kuo- 
nedaug ką tenugązdino. Pažan- rintieji prisidėti prie pagerbi- PU» nežiūrint kokioje provinej-

Nepamainomą, policininko 
atliko Adomas Kuniutis. 
veikalas buvo ilgas ir už- 
laug laiko, tačiau veikalo 

turinys ir artistų vaidyba pub
likai patiko. Po vaidinimo se
kė linksmi šokiai. Nesusirin- 
kus publikai skelbtu laiku, vai
dinimas turėjo prasidėti vė
liau nei buvo norėta. Tuo bildu 
publika patį “nuvogė” nuo sa
vęs vieną valandą šokių. SLzĮ 
moterų aukoti fantai vilnie
čiams davė pelno $15.95.

Rinkome Pildomą Tarybą
Balandžio 14 d. SLA 236 

kuopa laikytame susirinkime, 
apsvarsčius kuopos reikalus, 
rinko Pildomų Tarybą. SLA 
griovėjai musų kuopoje prakb

gieji kandidatai laimėjo, 
dalyvavusių susirinkime

pa-

tuos draugus, kurie kuopoje 
nėra priklausę, bet gali būti ak-pasiryžimo

naudingą jyVųS įr Jarjjgtųg siekiamos at-
eities talkininkai ir kovotojai, 

nariai pa- Socialistiniai darbininkiškas vi- 
suomeninis ir kultūrinis darbas 

Jis negali

Jš 38 mo ir įamžinimo M. X. Moc- joje gyveni, reikia padaryti tik
. . L ... , , v. .. ... '■ .•ir .tu- kaus darbų prašomi paaukoti viena: atsiųsti dolerį ir dvide-

Tokis patarimas, matyti, ir 
vyrams patiko. Apie romansa- 
vimą smalstuoliams irgi davė 
gerą pamokinimą. Kai kurie 
mano, kad perdaug atvirai apie 
tą kutenimą. Well, kam nepati-

O kai kam gal tokie patarimai 
bus naudingi.

Galima drąsiai sakyti, kad 
šios prakalbos sveikatos klausi
mu visais atžvilgiais gerai pa
vyko. Publikos gana daug pri
sirinko pasiklausyti šios Įdo
mios paskaitos.

Montroaliečiai bus ilgai dė
kingi Dr. Kaškiavičiui už lokį 
gerą pamokinimą. Daugumas 

geresnį supratimą, kaip 
prisilaikyti

Gal* kas šių žodžių rašytojas 
nepastebėjo, kurie laimėjo pa
skirtas klubo dovanas.

Po visų ceremonijų klubo 
pirmininkas J. Šarkis pak\i t; 
šokių mylėtojus į viršutinę sve
tainę, kurioje griežė gira muzi
ka, vadovaujama P. Skirkos.

Taigi, klubo šeimininkėm? 
priklauso daug kredito už tokio 
gražaus baliaus surengimą, ne 
lik svečiai linksmai laiką pra
leido, bet tuo pačiu ir klubas 
įgyja platesnę simpatiją tarp! 
visuomenės. Bravo, darbuokitės 
draugės, o mes jūsų surengtuo
se parengimuose visuomet da- 
yvausim.

Pas dainininką M. Spaičį
Vieną gražų šeštadienio vaka

rą užsukau pas dainininką M. 
Spaičį, kuris pasinėręs studija- . 
vinie muzikos. Tai malonaus 
budo vaikinas ir Iki,i atsiekti 
;avo užsibrėžto tikslo. Žinoma, 
.ai nevisai lengvas darbas, ku
ris reikalauja įdėti daug laiko 
ir energijos, bet jo viltingas pa
siryžimas, manau, visus tuos 
mokumus nugalės. Jo kamba
ryje teko matyti įvairių kompo
zitorių muzikos bei operetiškas 
dainas. Besikalbant tarpe savęs 
apie meno ir jo kūrybą M. Spai- 
čys padainavo keletą dainelių, 
skambindamas ant gitaros. Tie
sa turiu pasakyti, kad jo sąly
gos kaipo darbininko nėra vi
sai taip lengvos. Jis dirbtuvėje 
turi pelnyti pragyvenimą, o li
kusį laiką pašvenčia studijavi
mui muzikos.

Ateityje galima tikėtis, kad i? 
nevisai lengvose sąlygose būda
mas, bet per pasiryžimą atsieks

1

turės 
reikia kiekvienam 
medicinos 
sveikatą.

Puikus margučių barius 
neprik. klubo mote- 
surengę labai gražųrys buvo 

margučių balių, į kurį atsilankė 
gana daug svečių. Linksmai lai
kas bėga prie įvairių valgių ir 
gėrimų. Šeimininkės mandagiai 
patarnavo prie stalų visiems. 
Vėliau po vaišių buvo išdalintos 
dovanos už gražiausiai paįvai
rintus margučius.

platcsnės visuomenės.

Grįžta žiemos šalčiai
Daugumas nualinti ilgos ir 

šaltos žiemos laukia su nekan
trumu pasirodant giedresnės pa
vasario saulutės, bet nevisuo- 
met gamta pildo musų pageida
vimus. Štai jau buvo prašvitę 
keletas šiltesnių dienų, bet ne
ilgam — ir vėl pradėjo sniego 
pūgos versti ir šalti.

Rodos, jau balandžio 14 d., 
bet šaltis ir sniegas nepaliauna 
kai kurie pranašai tvirtina, kad 
ir gamtoje įvyko revoliucija. 
Pasaulis ypač šiuo laiku yra la
bai keistas sti kiekviena diena 
susilaukiame naujų ir netikėtų

šimt penkis centus, vardą ir pa
vardę, adresą įųr gyveni ir bu-

gos ir minimalis mokesnis į 
metus pavienių narių. Gavus 
pinigus tuoj pavieniam nariui 
išsiunčiamas nario bilietas su 
kuopos ir generalio C. C. F. 
sekretorių parašais, apie įstoji
mą ir apsimokėjimą mokesčių. 
Įstojimo reikalu reikia kreiptis 
šiuo adresu: Toronto Liet. Soc. 
Dem. kuopos sekretorius (ar
ba pirmininkas), 86 Belhvoods 
Avė., Toronto.

Dėl siuntimo delegatų į Ame
rikos Lietuvių Socialistų Sąjun
gos konferenciją, kuri įvyks 
Chicagoje birželio mėn., nutar
ta, jei aplinkybės leis, delegatą 
siųsti, o tos aplinkybės tai fi
nansai. Į G. C. F. konferenciją, 
kuri įvyks gegužės mėn. 24 ir 
25 d. Toronte, susirinkimas 
įgaliojo atstovauti vieną iš kuo
pos komiteto narių. Buvo svar
stomos kuopos perspektyvos 
tolimesnio veikimo kaip ir ką 
veikti. Darbininkiškam kovos 
fronte darbo daug. Reikia or
ganizuotis ir dirbti. Tik organi
zuotas darbas ir kova vedą į 
laimėjimą. Tad bukime organi
zuoti, stokimė į kuopą ir dirb
kime. -—Darbininkas.

mesnis, veikiausiai ir gamta 
parodytų savo švelnumą, — ne
būtų tokia žiauri.

—Keistutis

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Finansų minis

tras šiomis dienomis davė su
tikimą įsteigti Lietuvoje du ra- 
dio fabrikus. Abudu fabrikus 
žada statyti lietuviai prekybi
ninkai. Tik'ma, kad turint du 
savo fabrikus, radio imtuvai 
turės žymiai atpigti. Ligi šiol 
vien tik prekybininkams tarpi
ninkavimo išlaidos sudarydavo 
30-40, dažnai net 50 nuošim
čių radio imtuvų savikainos. 
Finansų ministerijos sąlygos 
fabrikų steigėjams pastatytos 
tokios: gaminti tokius radio 
imtuvus, kurie butų pigus, ge
ros rųšies ir tiktų musų kai
mui. Dabar Lietuvos ūkininkai, 
kurių yra apie 400,000 šeimų, 
turi tik 18,000 imtuvų, tai yra 
tik 20 nuošimtį bendro Lietu
voje turimo radio imtuvų skai
čiaus. Tuo tarpu Vakarų Eu
ropoje jau beveik kiekviena 
ūkininko šeima turi radio im
tuvą. Fabrikai gamins ir radio 
imtuvams reikalingas anodines 
baterijas.
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Chicagoj Jarus, 
Vinikas, Pikelis, 
Trečiokas

Chicagon dabar vieši keli to
limi svečiai iš rytinių koloni
ją

Atostogoms praleisti iš Cleve- 
lando, Ohio, yra atvažiavęs p. 
Jonas Jarus, Clevelando, Ohio 
veikėjas ir vietos koresponden
tas “Naujienoms”. Yra apsi
stojęs pas gimines.

Iš New Yorko organizacijos 
reikalais yra atvažiavęs Dr. M. 
J. Vinikas, S.L.A. Centro sek
retorius. Taipgi S.L.A. reika
lais yra atvykę pp. A. S. Tre
čiokas iš Newarko, ir K. Pi- 
kiel, iš Pittsburgho, abu S.L.A. 
Finansų Komisijos nariai. Jie 
suvažiavo pasitarti su komisi
jos pirmininku, p. J. P. Var- 
kala, apie raportų S.L.A. sei
mui.

Vokiety? Ragina 
Vokietiją Išdalinti

Vakar Chicagoj kalbėjo Dr. 
Kari Loewenstein, garsus Vo
kietijos mokslininkas/ kuris 
Hitleriui užėmus valdžių apsi
gyveno Amerikoj ir dabar pro
fesoriauja Amherst universite
te. jį

Jis pareiškė, kad Hitlerio nu 
vertimas neužtikrins Europaj 
taiką. Anot jo, Vokietijos ar
mija turi būti visiškai sutriuš
kinta, o kraštą reikėtų išdalin
ti į septynias ar aštuonįas da
lis. Tiktai tada Europa galės 
lengviau atsikvėpti.

Apiplėšė 12-ką 
“Grožio Salionų”

29 metų Thomas Girscli, 
nuo 2939 Allen ąvenue, prisi
pažino detektyvų biurui, kad 
jisai apiplėšė 12-kų “grožio sa
lionų” įvairiose Northsidė? 
dalyse.

Operetėje 
“Viengungiai

Kl'GS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS SumalIntOH BO% 

Ntimufttoa Iki ’/i 
DIDELIU KAURŲ 

BARGENAI
Neatsiimti* 6x9. 8x10, 9x13. 9x16,11x19 
Verti nuo 86 iki 8<M>. Dabar <3 iki &iO 
Nauji 6x9. 8x10, 9x13, 12x18, 10Į4xl« 
Verti 820 Iki 883- Dabar 810 iki 812 

ir aukSČ.
13 0x12 tikrų orlentalių, 30 kitokių 

Mieroa 2x1 Iki 11x18, 40% nuolaidos 
1000 Jardų karpetų po 30c Jard ir aukfiČ. 

CHECKER CLEANERS 
' SANDJU.IAI

6208*16 S. RAC1NE—Dienomis, 3 vakarus

Metinės Mirties Sukaktuvės

C5

IIVlfl A Gėlės Mylintiems 
I U K A Vestuvėms, Ban- 

[■Mkictams, Laidotu- 
**■*■*" • vėms, Papuoši- 

GELININKAS wxns 
4180 Archer Ayenue

Phone LAFAYETTE 5800

I nVFlklQ Te,e*ramu iLU V LIMO Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bapkletams

ir Pagrabams
3316 So. Haisted Street

Tel. YARDS 7308

FREDERICK GUS 
BALTUNIS (BOLTON)

persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 17 d., 1939 m., su
laukęs 22 metų amžiaus, gi
męs Indiana Harbor, Ind.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Stanislavą, seserį Sta
nislavą ir kitas gimines.

Jau praslinko metai kaip 
nemielaširdinga mirtis iš
traukė Tave iš musų tarpo, ir 
paliko neužgydomas žaizdas, o 
namuose neužpildomą tušty
bę. Dienos ilgos, liūdnos, tam
sios be Tavęs brangusai, tik 
musų akyse rodos tavo šyp
santis veidas. Tu, musų bran
gus, pasiliksi musų mintyse ir 
širdyse visada. Tave slegia 
šalta žemelė, musų širdis sle
gia didžiausias nubudimas ir 
gailėsis. Tu pas mus jau ne- 
besugrįši, bet mes anksčiaus 
ar vėliaus pas Tave .ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nubudę lieka:
Motina, Sesuo! ir Giminės.

&

ir

FA'

lUloloAjlv oll SlUv UAlflllUDl v vai.

| 1940 m., sulaukus puse? ąęnžiąus, gimus Lietuvoj, Eilučių kaime, 
| Biržų apskrity.

MORTA KRAUJAMS
PO TĖVAIS VEZDZUNAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 14 d., 4:17 vai. popiet.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Priklausė prie palaimintos Lietuvos Draugystės.
Paliko dideliame nubudime vyrą Adolfą, 2 sunūs: Edvardą 

Adolfą ir kitas gimines ir draugus.
Runas pašarvotas S. M. Skudo koplyčioje, 718 West 18th 

Street.
Laidotuvės įvyks balandžio 18 dieną, 8:30 vai. ryto iš /kop

lyčios į Dievo Apveizdos parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velionė? ?ielą, o iš ten bus nulydėta į 
§v. Kazimiero kapines.

Visi a. ą. MORTOS RRAUJALIS giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
VYRAS, SUNAI, GIMINĖS IR DRAUjGĄĮ.

Laidotuvėse patarnauja Laid. Direkt. S. M. Skudas, Telefo
nas MONROE 3377.

VINCENTAS NAINIS
Persiskyrė sp šiuo pasauliu balandžio 16 d., 12:15 vai. po

piet, 1940 m., sulaukęs pusės ąmž., gimęs Kauno apskr., jlpniš- 
kės parap., Burniškių kaime. Amerikoj išgyyeno 37 motus.

Paliko dideliame nubudime moterį Barborą, po tėvais Ga
jauskaitę, sūnų Vincentą 3 dukteris Amiliją, žentą Walter Yo- 
deiko, Genevieve ir Diana, brolio dukterį Theodorą Vitkus, 
švogerką Theodorą ir švogerį W alte r Booknis, 2 pusseseres An
taniną Davidaųskienę \r Viktoria Masiionięnę, dėdę Kazimierą 
Janušauską ir kitas gimines, o Lietuvoje seną motinėlę Amiliją, 
dvi seseris Eleną ir Adolfą, 2 brolius, Kazimierą ir joną ir 
kitas gimines.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos.
Kūnas pašarvotas 3651 South VValiace St. Laidotuves įvyks 

šešta d., balandžio 20 d., 8:30 vai. ryto iš namų I Šv, Jurgio*par. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincento Nainių giminės, draugai ir pažįstami .esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti jam jpas- 
jeutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. z Nubudę liekame:

Moteris, Sūnūs, Dukterys, Giminės, Draugai ir Pažįstami.
Laid. Direkt. Antanas M. Phillips, Tel. yĄRD$ 4908.

j g1 F”
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Ogden 
So.uth 

gyveną prakilnus 
ąeni “Naujienų 

skaitytojai,

Aldona Gulbinaitė yra pri
pažinta viepą iš darbšpiąųsių 
Birutės choro narių, 
dienį ji loš kaimietės rolę B: 
rutės

Sekma

s ta tomo j e operetėj e
“Viengungiai”, Lietuvių 
torijoje.

Audi-

Aukos Marijos 
Jurgelionienes 
Paminklo Fondui

Lietuvių Moterų Drau
gija “Apšvieta” per Ma
rijoną Zolpicnę ir Ma- 
rie Schultz .............. $33
(ši suma susideda iš
sekančių :
Pe’nas nuo kortų pra
mogos, vas. 24, 1940 
........ ................. $24.66 
P. šaltimiero aukauti 
bilietai, jo parengimui, 
kuriuos pardavė M. Zol- 
pienė .................. $6.00
Pelnas nuo Albumo, 
kurį paaukavo Adelė
Misčikaitienė .... $2.50

.16

LINKSMI IR LIŪDNI 
NUOTYKIAI

OGDEN PARK. — 
Pąrk’o ąpylinkėj, 5.648 
Bishop Si., 
žmones, ąem "Nąųjįenų" ir 
“Keleivio” skaitytojai, KązL 
mierąs ir Ona Davis-ai.

Turi nuosavą n^mą. Dvi duk
terys, Kąz ipięx:ą įp ifjęle^ą įš- 
tekėjiisips, ir gerąi gyvejią. Sū
nūs jąų prieš pusmetį 
sųsįfįeįąyę ąą p-įę Sąlome 
Mąrkvieniute ir rengiąsi vestu
vėmis.

K. Davis, kąipo gąbųs (Jąv- 
bininkąs, pats iįvedė radiatorius 
į savo namų ir dailiai ąpmušė 
namą popierinėmis plytomis, 
taip kąd, rodos, gyvenk ir no
rėk. Mąnė vieną dieną iškelti 
šaunias vestuves savo sunui 
Jonui, o antrą dieną padaryti 
“ątveseliją” ir kartu ątrąmąn- 
tuoti namo “įkurtuves”.

Svętąi/nČ ir mu^ikantąi buvo 
pasamdyti apie (try$ menesiai 
atgal. Vis.ką$ gerai apgalvotai 
padaryta, suLyąrkylą.

Bet, ve, nelaimė! Jono tčvąs 
Kazimieras Davis, ar į trečių 
dieną po sąyu iškilmingų var
duvių, t.y. po St. Kazimiero, 
dirbo karštame rūme, peršilo, 
išėjo laukan atsivėdinti, ir pą- 
^ąvo skersy ė ją. Pirmiau skaus
mas įsimetęs į strėnas,, vėliau 

kairę kojų. Ir dabai* 
serga ir bėdoja “kaip 
su tomis sunaus ves- 
kąd gulėčiau nors su 

geriau pavaikščio-

Kartu ..... $33.16)
Povilas ir Leokadija 
Krikščiūnai ............. .
Dr. Elizabeth Satkoff 
Mrs. Josephinc Norkus
Dr. Susan šlakis ....
Chicagos Lietuvių Mo
terų Kultūros Kliubo 
dalis pelno nuo kortų 
pramogos Vas. 25,

Buvo paskelbtą
Balandžio 9 d.

Viso

1940

2.00
1.00
1.00
3.00

6.00

$46.16

514:58

............. . $560.74
Julįa August, 

Fondo Iždininkė.
k »• • .-J « •

Pašovė Du Susįšąu 
dyme Su Piktą- 
khiais

Prie 79-tos ir Haisted gatvių 
vakar rytų tarp policįj,os ir 
dviejų banditų įvyko susišau
dymas, kuriame du praeiviai 
b.uvo pašauti: ,68 melų • John 
Hctt, nuo 10025 Sangamon >st., 
ir 45 metų Richard Gruner, 
1041 W. 97th Street.

pasisekė pa- 
kad

Pjktądariams 
bėgti, bet policija spėja, 
vienas iš jų irgi buvo pašau
tas. Jie bandė apiplėšti Ga- 
german pinigų biurų, netoli 
79-Jos ir Hąlstcd kampo.

Suėpiė Už “Dąrbų
Pardavinėjimą”

Lmma Michaelį nuo Harry 
Michaels

Auna Kalenda nuo John Ka
lenda

Gavo
Perskiras

Irene Novak nuo Henry No- 
vak

Stephen Kralis nuo Įjla
Jis

Taip, Nereikėtų 
Narių šaukti 
Atvirutėmis

Kra-

pazan-

Seimų, 
menesį 
nebuvo

'IMJ.l JlkJ H UU JU l"WI 1 fl I ', LJ11!1!, J „ . L . T.T-T’

CLASSIFIED ADS. |
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SITUATION VVANTED 
ieško Darbo

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PAIEŠKAU DARBO. Penteris ir 
poperninkas. Kalsįmainu 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. "

Iš SLA. 55 Kuopos Susi
rinkimo

WEST PULLMĄN. — Perei
tų sekmadienį, Bimbos svetai
nėje, įvyko S.L.A. 55 kp. ne
paprastas, ątyirutėmis sušauk
tas skaitlingas susirinkimas.

Mirė kp. du nariai, Lekavi- 
čia ir Simonąičiute. Abu na
riai buvo šauniai palaidoti.

Renkant P. Tarybą 
gieji laimėjo 100%.

Delegatui išrinkti į 
kuris įyyks birželio 
Chicago je. Varžytinių
renkant delegatus į seimą.

Uždarant susirinkimų, pirm, 
pranešė, kad yra atsilankęs 
Radys, nuo laidotuvių direkto
riaus Lekavičiaus. Jis žadą 
mus gerai pavaišinti. Na, ge- 
rąi, ir balia'vojomc. Buvo gerų 
kalbų iš Lietuvos praeities. 
Laikas bėgo greitai, nesi juto
me kaip pradėjo temti. Jei dau
giui! tokių syečių lankytųsi į 
musų kp. susirinkimus, nerei
kėtu 
mus

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. 
Boulevard 3568. Klauskite Beatriče.

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

REIKIA PATYRUSIOS MERGI
NOS bendram ruošos darbui, pap
rastas virimas, 3 suaugę, būti, $8. 
Malonus namai. Nevada 3059.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbinjnkų Reikia

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, UI. Tel. Calurnet 4959.

REIKIĄ VYRO FARMOJ dirbti, 
traktorium ir troku važiuoti, neve- 
dusio, būti farmoj, $15 į mėnesį. 
423 E. 64th St. pirmas aukštas.

REIKIA DŽENITORIAUS 4140 S. 
Maplevvood Avė.

REIKALINGAS SENYVAS žmo
gus už janitorių. Negirtuoklis.

. LITHUANIA HOTEL 
16Q6 So. Haisted St. Šaukite 

MONROE 2725.

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

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

5642 West 65th St.

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

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

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

PARDAVIMUI KRIA UČ I AUS 
ŠAPA. Gera vieta. Biznis išdirbtas 
per daug metų. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite 4008 S. California.

REIKALINGAS NAKTINIS indų 
plovėjas ir naktinis virėjas: vyras 
ar moteris. 3480 Archer Avenue.

PARSIDUODA TAVERNAS ar 
renduosiu ar mainysiu ant auto
mobilio. Gera vieta su kambariais 
gyvenimui. 2942 West 39th St.

P

ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui
PRIE EŽERO KATEDŽĖ

$15jJ0.00 — PASIŪLO PUIKIĄ 
KaTEDŽŲ izoliuota su celo- 
paks, prie gražaus, šaltiningo, smė
lio dugnu ežero. Lotas 78 pėdų, 
pnešakis prieina prie vandens. 
Mažas įmoKejimas, likusią termi
nais. Box D-6—1739 S. Haisted St.

suėjo į 
žmogus 
čia bus 
tuvėmis,
krukiu kiek 
ti”.

Žmona Ona, taipgi nesvet
imoj a, laužo rankas moterėlė 
ir sako: Ąš jau nebeišmanąu 
kas bus, kad abu sergami

K. Davis susiraminus tuom, 
kad atsigulęs lovoj galįs kon- 
centina groti?"'Sako: pasidedu 
ant krutinės ir Įraukiu kon
certinų, bej, kaip nedirbu, lai 
ir pirštai valnesni.

Jonas Davis yrą geras mu- 
zikąntąs, groja koncertiną ir 
piano akordeonų. J^-lė Salomė
ja Markvieniųtė, tiek žipau, 
yra daili ir išmintinga mergi
na.

Nežiūrint kad Jono tėvai ne- 
/• • \ » V v X K • i

sveiktjoja, bet yestuvės vistiek 
įvyks Balandžio 2,7 d- Nes taip 
visų yrą nutarta.

Lin|<iu tėvams greitąi pa
sveikti ir vestuvėse dalyvauti, 
o jaunavedžiams — viso gero!

ŠIANDIEN ŽEMAIČIŲ 
SUSIRINKIMAS

Visi žemaičių Kultūros 
bo n.ariairės nepaiųirškite, kad; 
mąsų kliubo susirinkimų dje-! 
na lapo permąinytą.

Šiandien, balandžio 
įvyksta žemaičių 
KJiuho susirinkimas,

Kliu-'

Kultūros 
7:$0 yal.į 

vakare, HpllywQod Inn svetai-: 
nėj, 2^17 W. 43rd St.

Visi bukite, nes turime .daug 
syąrbių reikalų aptarti.

Stępęnųs Na^S, Pirm., 
4353 So. Talmąn Ąve.

Maxwell' nuovadoj vakar 
buvo uždarytas 40 metų chi- 
cagietis, Kazimieras Matus, 
nuo 500 South State Street. 
Trys žmonės pasiskundė, kad 
Matus prižadėjo jiems parū
pinti darbus ir iš visų pasiėmę 
po keliolikų dolerių rankp.in.i-; 
gių, bet žadėtų darbų jiems 
nedavė.

Visi pasirašė skundus ipi'ieš 
JMatų, bet jis giną?i c?ųs ne
kaltas. į . i J

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
Charles Ęincl, .38, sy Ęstclįe

Andrulis, 29 <
Steven Mjutnąuęky,

EĮizaheth Tarpę!, 23
įlitchell Strąch, 

sephįne Torąszką, 26
Alex Cząppj 27, su

Jąckovąc, 2|6
Hąryey Pąnis, 34, su Mąr-

gery Koop, 26
Louis Kuklinski, 26, su Mil-į 

dręd §esko, 21

^Hkaląuią ’

26,

su• * • \

SU

Ją-

Lųcilję

Anna Zook nuo Frąnk Zook 
Apojinąras Kil4a nuo Berhįce 

Kilda

narius kviesti i susirinki- 
atvirutėmis.

J. Tamašauskas, 
S.L.A. 55 kp. koresp.

Pasibaigė Gatvių 
Darb. Streikas

MOVING AND EXPRESSING 
Perkraustymas ir Važma

BALDŲ - 
MAS anglių, 
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALfSAUSKAS SONS, 
7100 So. Talman Avė. Prospect 8742

PIANŲ KRAUSTY- 
juodžemio pristaty- 

lietuvis baldų

SUSIRINKIMAI
Vakar buvo atšauktas mis

teriškas” Chicagos gatvių dar
bininkų streikas, kurį pereitų 
ketvirtadienį buvo paskelbęs 
Mike Carrozzo, Street Labor- 
ers’ unijos vadas. Kokia buvo 
streiko priežastis, niekas aiš
kiai nežino, bet eina kalbos, 
kad jis buvo paskelbtas, kai 
miestą? atsisakė duoti asfalto 
kontraktų firmai, kuriai Car-

Didelis Telefonų
Bendroves Pelnas

American and 
kuri

kontroliuoja beveik visų A- 
merikos telefoninį susisieki
mų, paskelbė, kad pernai pa
darė $178,910,246 pelno, apie 
$25 milionus daugiau negu už
pernai.

Tais metais, pelnas 
$153,474,000.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
narių susirinkimas įvyks trečiadie
ni, b?l. 17 d., 1940—Hollywood sv., 
2417 W. 43rd St. 7:30 v. vakaro.

i — Raštininkas.
AMERICAN LEGION AUXILIA- 

RY DARIUS-GIRĖNAS 271 Posto 
narių susirinkimas įvyks trečiadie
nį, balandžio 17 savo būstinėje, 
4414 So. Westęrn Avė., 8 vai. vak. 
Kviečiame atsilankyti ir naujus na
rius. —Mrs. Bertha Marger.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO narių susirin
kimas įvyks bal. 18 d., svetainėj— 
3600 W. *North avė. 8 vai. vak. Ne
pamirškite būti.

—A. Lungevicz, sekr.
NORTH WEST LIETUVIŲ MO

TERŲ KLUBO narių mėnesinis su
sirinkimas įvyks balandžio 17 d. 
7:30 vai. vak. Grigaičio mažojoj 
svet., 3800 W. Armitage avė. Rei
kia aptarti vasarinį išvažiavimą ir 
kitus reikalus.

—A. Aleknienė, kl. rašt.

PARDUOSIU 6 KAMBARIŲ 
bungalow pigiai su mažu įmokėji- 
mu, randasi ant 67-tos prie Wood 
gat. šaukti YARDS 0695.

1 URM1URE-FIXTUKE FOR-SALE 
Rakandai ir (taisai Pardavimui

KLEJONKES ĮDEDAME DYKAI! 
Congoleum ketv. ped.............. 33c
Iniaid Linoleum ketv. pėd...... 69c
Armstrong iniaid Linoleum k. p. 98c 
Linoleum Rūgs 9x12 .............  $2.88
BLE1STEI1N LINOLEUM STORE 

4957 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 6015.

VmULEbALE FURMTURE
RaKandai jr Įtaisai rardąyitnui 

ivioKeaaiua? casn uz raiuuadua, su- 
įaupinsi nuo 4U iki 60%. Me*i prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau mlormacijų. Vien
ok nacionanai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. AL1SAUSKAS, Su
ims, 6843 S. Western Avė., Chicago, 
111. fhone Republic 6051.

sieke

Atidarė Basebąll 
Sezoną

Chicago Sox komapda vąjtąr 
atidarė 1940 metų baseball se
zonų. Pirmas „chieagiškių susi
kirtimas įvyko su Clevelando 
Indians.

Chicago Cubs komanda va
kar lošė Cincinnatii, Ohio, su 
pacionalės lygos čampionais, 
Reds komanda.

Laivų kanale, prie Benton 
Harbor,; buvo atrastas prigė
ręs 59 Įpętų Wąltęr Sti^.ew?ki, 
plieno darbininkas, kuri? din
go iš namų apie balandžio 8. 
Jis gyveno adresu 37Q8 Parrish 
avenue, Indiąpą Harbore.

Nąyjos Epidemijos 
Pavojus 

<•

Vąkąr ‘Mąnleiio ligoninėj ir 
kalėjime pasireiškė naujas šil-

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui

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

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 1 
bušelis 25c—5 bušeliai $1.00—15 
bušelių $2.50. Kreipkitės dėl kainų, 
dėl didesnių kiekių. Iškraustome 
nebrangia kaina. Anglys tiesiai iš 
kasyklų. 110 SOUTH RIDGELAND 
AVĖ., -WORTH, ILL.BUDRIKO RADIO 

PROGRAMAS
Budriko radio programas ne

dėlios vakare, devinta valandų, 
iš stoties WCFL., 970 kil. bu
vo išpildytas labai gerai. Or
kestrą, solistai ir Makalai pa
darė labai gerų įspūdį į klau
sytojus.

Programas nedėlios vakare, 
5:30 vai., iš radio stoties WAAF 
920 kil., Palmer House vieš
buty, taipgi buvo geras ir gra
žus. Programų išpildė p-lė Jad
vyga Gricaitė ir Wm. Gosh. 
Jiedu sudarė gerų duetą ir jų 
dainos buvo gerai parinktos. <

Programas iš W('FL stoties 
su Makalais dabar pasiliks per 
visų vasarų tuo pačiu laiku — 
kiekvieną sekmadienį 9 vai. 
vakare Chicagos laiku.

Kitas Budriko radio progra
mas yra duodamas ketvirta
dienių vakarais nuo 7 iki 8 vai., 
iš WHFC., 1420 kil. stoties su 
gražiomis dainomis, Dėde Pa-

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

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

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

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

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS & LOAN 
'ASSOCIATION OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Roąd 
CANAL 8887 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

tįnęs epidemijos pavojus. Per sakorium ir kitais gerais nu- 
pąs|<utįnes keliąs dienas mirę meriais 
trys žmonės.

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

2-ras aukštas.
(Tarpe Marshfield ir Paulina fi?t.)

Dailių Mylėtojas.
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi “NAUJIENOS}7??
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RENGIA ĮSPŪDINGĄ PROGRAMA KUN. M. 
X. MOCKAUS PAMINKLUI ATIDENGTI

Y ę........ . i '•’ v •r • . > %• r. / ,7 •_ t. 4•   , >, , . • ,

Apeigos Įvyks Gegužes 26
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Kunigo M. X. Mockaus Pa< mo iškilmes, įvyks gegužes 
minklo .Statymo Komįtętas š’o^(May) 26 d. Programa bus la- 
mis dienomis^aplaikė . aukų iš bai graži ir įvairi. .Jau yra pa- 
Detrott, Mich., pčr A.? M. Mete- sižądėję “Natijosfds ; Gadynės”
libirį;’kurias aukavo Atri etikos jclioras, “Pirmyn” oktetas, ro- 

j<toš, ir solistas dainininkas Sta
sys Rimkus. Kalbėtojai bus Dr. 
P, Grigaitis, A. M. Metėlioųis iš 
befroik Miėh., T. J. Kučinskas 
it gal biit F. Abekas, kurie api
būdins kaip velionio, taip ir gy
vųjų laisvos minties darbuoto
jų nuopelnus. Chorai bei solis
tai dainuos tain momentui pri
taikintas^ dainas.

Tokį programą, tokias iškil
mes vertėtų pamatyti visiems 
:0dčl nepamirškite gegužės 26 
dienos. Bukite Lietuvių Tautiš
kose kapinėse atiduoti pagarbą 
Laisvos Minties skelbėjui velio
niui kunigui M. X. ^Mockui, ir 
3&Uti’ jo biografiją atminimui. 
Dafr turiu priminti, kad velionio 
biografiją apsiėmė suredaguot 
advokatas T.. J. Kučinskas. Ji 
bus papuošta velionio ir jo pa
minklo paveikslais. Tai bus la
bai gbaži atmintis visiems lais- 
vos minties lietuviams. 

• • • • •• f

Aukų Reikalai, 
i . i. r. • •

Taipgi dar turiu priminti vi
siems, kutie renkate ar turite 
surinkę paminklui aųkųĮ taipgi 
pavieniams, kurie manote šiek 
tiek nukauti. Kad aukas kaip 
galima greičiau prisiųstumėtė, 
hes po gegužės 25 dienos, ko
mitetas turės atiduoti galutiną 
visuomenei atskaitą ir likviduo
sią. Daugiau jokių aukų tam 
tikslui nepriims. Siųskite Pa
minklo Statymo Komiteto sek- 
rętoriul, antrašu,' Antanas Jo
cius, 135 E. 114th PI.į Chicago, 
Ilk, d jeigu kam parankiau, tai 
Į šio , laikraščio raštinį.

Kultiiros -Drauguos 2 Lubj>a - **^
A. M. .Metelionis $5.0t).

AVaūkegan, III?, laisvešhieji 
drungni sudėjo, paminklo statys 
niiH ir .prisiuntė per J. Machim 
1| į' uNadjiėnas” — $16.25. Au
kosi gautos per “Naujienas”, če-. 
kis No. 729L ; • /

Vardu velionio M. X. Moc
kaus komiteto, tariu širdihgjį 
ačiū. Aukavusių vardai buVo 
paskelbti “Naujienose” atikų 
rjnkėjo, į. Mačiulio, todėl n£l 
miniu Mntru-kartu.

—Užrašas Paminklui.
Buvo paskelbtas kaip ir kon4 

estas sumanymui bei patarimui
k s turėtų būti, užrašas. Kon- 

tęste dalyvavo vjąai mažas skai 
čiųš skaitytojų. Vienok kurtė 
dalyvavo, prisiuntė labai fitažhį 
minčių. ; ■ •.

kaip biiVb žadėta^ tinkamiau 
šią paskelbti spaudoj,. tai. Pti* 
minklo Komitetas apsvarstęs vi* 
sų kontestantų mintis, surėdo 
tinkamiausias draugą ebieagie* 
čib V. tj. A. sekamus žodžius: 
(Jie bus1 iškalti; akmenyje/“Nei 
valdžia, nei bažnyčia, nei prie
tarai hesulaike tavęs nuo skel: 
bimo Laisvos. Minties.’’ , ’

Tai labai reikšmingas užrašas, 
nes velionis buvo persekioja
mas už skelbimą laisvos min
ties bažnyčios ir valdžios, ne 
viehą, bet daug kartų ir įvai- 

. riose vietose. '• ^- •
; ; Išleis Biografiją. ,
Bus Išleista^ velionio, gyvenk- , , . , ,

mo biografija,:jr paminklo afi-į / Kunigo > M. X. Mockaus Pa 
dengĮmb dieną bus daknamaSminklo Statymo Komiteto sek
dalyyjąms. Paminklo ;/.a'<:d<^gV-\-^ūtiks#.^Antanas Jocius^
.... , ‘.,į, , ■ į ■ ..

;■ ,* . * .i , h ■ •
i •-.'..i. /Jf. '»•.. $ ‘..lt-. < i 1 v v • •

SLA Pildomosios Tarybos 
RinkimųJRezultatai
Naujos kuopos: 86, 90, 128, 198, 236 ir 323 

(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, 217, 17 ; 43; 58; 88;

131 ir 270)

J PREZIDENTUS
F. J. BAGOČIUS ....................................

. W. F. Laukaitis ...................................... t-
J. Miliauskas................................................

T VICE-PREZIDENTUS
J. K. MAŽUKNA ....................................
V. G. Kerševičius .................................. .....

Į SEKRETORIUS

1,188
767
190

1,300
799

NA iUIENŲ-ai’MR T»‘i<*un<»fn
Joachim von Ribbentrop, vokiečių ir danų ministras Hirlus Zahlc pasirašo 

nepuolimo sutartį. Ta sutartis buvo pasirašyta pernai.
(Apačioj) Vokiečių kareiviai įsiverpia į Daniją.

5T. JR 41 *11
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Mirė Senas
Bridgeportietis 
Vincentas Nainis

Sirgo Ilgą Laiką
■ ‘ f ' . ’ ’ "L . ..,

- BRIDGEPORT. — Po ilgos 
ligos vakar 'po pietų pasimirė 
senas Bridgeporto biznieriu'- 

:V’ncentas>.!, Nainįs. > ■ , ’ . :
Jis išgyveno, Amerikoj apie 

įo .metų,, ir per;‘30 metų, ląįkū 
biznius . ‘Bridgeporto kolonijoj 
^Per daug metų' turėjo maiste 
krąutuvę, o vėliau atidarė ali 
nį. Buvo -pasiturintis žmogus 
Chicagos *; -Lietuvių Draugijos 

‘narys. ■.''
Velionis- paliko žmoną Bar 

Iborą, sūnų Vincentą, tris duk
teris: Emiliją, Gcnevie’vę ir 
Dianą, taipgi daug kitų gimi
nių.

Kūnas yra pašarvotas namie, 
adresu 3651 S. WalĮace Street. 
Laidotuvės įvyks šeštądiem, 
bal. 20 d„ 8:30 v. v. ryto. Ve
lionis bus palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse. Laidotuves 
tvarko 1 direktorius
Phillips.

VAKAR CHICAGOJE

• Angiai skelbia, kad vokiečių karo laivas “Ądiįn’fąl 
Scheięr”, buvo,“sėkmingai užpultas.’’ 1

'7' C "' " ? • IfAUJTBNV-ACJMB Telh|>h0tt> '

’Auglų kreiseris H. M. S. Rodney, kurį užgavo-vokrę 
čių bbmBbs. J? ; •

Šitie Bargenai 
Tikrai Buvo 
Nepaprasti

Už Tai Dressel Atsidarė ;

Vakar rytą prie Clark ir 
Vau Burėn buvo ‘didelių bar- 
genų” diena. Prie kampo sto
vėjo vyriškis ir visu balsu 
šaukė,. ‘‘Cigaretai, centas pa
kelis” I ‘‘Guma—centas pake
lis”! “Driiška, centas dėžutė’’! 
Tokiems bargenams atsirado 
daug pirkėjų, tarp jų ir dist- 
rikte dežuruojantis policistas.

Nusipirkęs pakelį cigaretų 
už centą, jis nusitempė parda
vėją nuovadon, kur pasirodė, 
kad jo “bargenai” turbūt bu
vo vogti. 'Pardavėjas buvo 38 
metų Ėdward Dressel. Kol kas 
jis aiškina, kad cigaretus ir 
kitas prekes jam atidavė koks 
tai nežinomas žmogus.

• Už girtuokliavimą laike 
pareigų iš tarnybos buvo pa
šalinti du Warren avė. nuo
vados poli ei štai, W i Ui am .7. 
Ryan ir William J. Kennedy. 
Ryan paskutinių laiku buvo 
priskirtas Mevivell nuovadai.

O Laiptais nukrito ir mirti
nai susjžeįdę 70 metų Mrs.. 
Mary Žablocki. :

e Resirinkdamas siutą rū
bų krautuvėje, ties 3220 Lin
coln avenue širdies atakų ga
vo ir pasimirė 55 metų .C bar
ies :• Schaf/er. Užsiėmė pianų 
derinimu ir gyvejio adr. 911 
Schiibert aveniiį, „ , ' ;

O Iš maisto krautuvės adr. 
1142 So. Halsled st. įsibrovė
liai pasivogė 100 svarų lašinių 
dėžę sviesto, radio aparatą ir 
$20 iš r egi s t orio.

• Aklas senelis, George 
Shaiv, 5339 Agatite avenue, 
sunkiai susižeidė įkritęs į aly
vom duobę gasblino stotyje, 
prie Central ir Montrose avė. 
Yra 79 metų amžiaus.

• Prie Sweotwater, Tcxas, 
dviejų automobilių kolizijoj 
vakar buvo sunkiai sužeistas 
chicagietis policistas Michael 
A. McCarlliy ir jo žmona, Do
ra, nuo 2315 W. 67th slreel. 
Jie važiavo į Californiją ato-< 
slogoms.

• Adr, 932 South G rovė 
avenue, O ak Parke, base men
te alraidas pasikoręs žmogus. 
Sako, kad tai buvo 61 metų 
John Ryan, bedarbis, per ilgą 
laiką neturėjęs darbo.

• Už tai, kad ji išliko iš 
mokyklos vieną dieną, 14 me

ilų Joan Riccio gavo smarkiai
nuo tėvų barti. Pereitą aritra-

šiol dar negrįžo. Gyveno adre
su 12815 Lincoln 
Blue Islande.

avenue,

Per langą iššoko ir 
šė dviejų mažų vaiku 
Tai buvo 30 metų Mrs. Bose 
Cassello. Ji gyveno adresu 343' 
North Orange avenue. 
m S įvyko jos tėvų 
1109 S. Wood Street.

užsimu 
motina.

Nelai-< 
adresu

D. PILKA....................... .................
M. J. Vinikas......... .............................
K. Michelsonas ...................................

Į IŽDININKUS
K. P. GŲGIS ....... ........................
J. J. Bachunas ...................................
J. žebris ...............................................

Į IŽDO GLOBĖJUS
E. MIKUžIUTĖ ..........................................
P. DARGIS..................................................
S. Mockus ....... ................................................
J. Brazauskas .................... ...........................
J. Januškevičius Jr.........................................
J. K. Urbonas ....................................... ........

I DAKTARUS-KVOTĖJUS
DR. J. STANESLOW ...............................
Dr. S. Biežis ...................................................
Dr. A. L. Graičunas........ ............................

iM
■>■ .'■ ;,.v : y.

847 
1,022

240

1.143
727
231

1,109 
1,018 

961 
644 
212 
102

1.037
752
324

D u

klau-

Turėjo Palaidoję 
Namie Sunu 

4. ,i » •

Ir Anūką
< Policija Kamantinėja, 

v Senelius

Bėlvidęre priemiestyj 
ei ja susidūrė su keistu 
Šimu,?

Iš . netiesioginių šaltinių iš
girdo du vietos seneliai, Henry 
Hubcr ir jo žmona turį palai
doję namie du mažus kūdi
kius. Tuojau buvo pradėtas 
tyrinėjimas. Huberio namo 
Skiepę policija rado dvi dide
les cemento dėžes. Padėjus

pasirodė, kad ir vienoj ir ki
toj dėžėj buvo įmūryti maži 
mediniai grabai, o juose gulė
jo kūdikių griaučiai.

Hubertai prisipažino, kad 
vienoj dėžėj buvo jų kūdikis, 
miręs 1926 metais, o kitoj jų 
anūkas, miręs prie gimdymo. 
Jie grabus laikė namie, nes 
troškę visuomet kūdikius tu
rėti arti prie savęs.

Policija dabai’ galvoja ką su 
seneliais daryti. Bausti ar ne.

Naujas Kapitonas 
Deering Nuovadoj

Permainos Policijos* 
Departamente

BRIDGEPORT. — Policijos 
komisionieriaus patvarkymu į 
Dceringd nuovadą Bridgepor- 
tc vakar buvo perkeltas nau
jas kapitonas, Grcgory Moran, 
o kap. Edward J. Kelly iš Dec- 
ring buvo nukeltas į stock- 
yards nuovadą. Kap. Hugh 
McCarthy įš Stockyards buvo 
perkeltas į New City (Town of 
Lake) nuovadą.

Į Brighton Parko nuovadą 
buvo paskirtas seržantas Phil-1 
lip McGyire iš trafiko depar-| 
tamento, o Patrick Mclnerney! 
iš Brighton Parko perėjo į vo
gtų automobilių skyrių.

Komisionierius vakar taipgi 
padare kelias kitas permai
nas Račine, Kenstington ir. 
Marąuette nuovadose.

NftU)ienų-Acme

Hardy B. Hersliey (po dešinei), kuris liko nominuo
tas į Illinois gubernatorius demokratų tikietu.

,w;w

NAUJ1ENU-ACME Tei*otu>wi

Kai Los Angeles, Cal., buvo kaitra, tai Ncw Yorke 
krito sniegas ir oras buvo šaltas.

■ 1^1




