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BALKANŲ VALSTYBES PRADĖJO VAJU 
PRIEŠ VOKIETIJOS AGENTUS

Vokietijos kariuomenė Rumunijos 
pasieny

VĖLESNI PRA
NEŠIMAI

SĄJUNGININKAI VERŽIASI TROND- 
HEIMO LINKUI

BUDAPEST, Vengrija, bal. 
IT. — Vokietijos agentų ir 
Norvegijos hitlerininkų žygiai 
atiduoti Norvegiją Hitleriui su
jaudino Balkanų šalis. Ir šito
se, ^šalyse gyvena vokiečių, ir 
čia vyksta Vokietijos turistų, 
ir Balkanų šalyse yra nacių. 
Gal būt visai artimoj ateity 
Vokietija pasuks savo karinę 
mašinų Balkanų ilnk, “Penkto
ji koliumna” — Hitlerio tal
kininkai — Balkanų šalių vi
duje yra spėka, kurią reikia 
turėti omenėje.

Vengrijoje premjeras Paul 
Teleki ruošiasi kovai su Hit
lerio šalininkais, kurie priklau
so jo paties vadovaujamai val
džios partijai. Vengrijos naciai 
reikalauja juo glaudesnio ša
lies kooperavimo su Vokieti
ja.

Rumunija ruošiasi pavesti 
tiesiogiai kariuomenės kontro
lei savus uostus Dunojuje ir 
Juodojoj juroje. Jugoslavija 
sustipriho pasienio sargybą ir 
pradėjo apklauąįnejimą vokie
čių, gyvenančių say fr Atvyk
stančių “viešėti”? ' t

Turkija paskelbė, kad datig 
negeistinų svetimšalių bus iš
tremta. Pranešimas iš Anka
ros kalba, kad vyriausybe ty
rinėja atvykusius neseniai j 
Turkiją vokiečius — pirklius,!

JUGOSLAVIJA NORI IŠPRAŠYTI 
VOKIETIJOS “SVEČIUS’’

BELGRADE, Jugoslavija, ba
landžio 17. — “Svečiai” iš Vo
kietijos parodė, kas jie per vie
ni, Norvegijoje ir Danijoje. 
Jugoslavija šiandien irgi turi 
daugelį vokiečių “svečių”.

Dvi dienas po to, kai naciai 
įsiveržė Norvegijon, Belgrade, 
Jugoslavijos sostinėje, išblaš
kyta tūkstančiai lapelių, įspė
jančių serbus, kad jie turi ne
sipriešinti vokiečiams, jeigu 
nori savo nepriklausomybę iš
gelbėti.

Prisiruošę atakoms .Vokietijos lėktuvai
prieš Angliją

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
17. — Augštų nacių tarpe Ber
lyne reiškiama nuomonė, kad 
artimoje ateity Hitleris įsakys 
savo oro laivynui atakuoti An
gliją. Pasak nacių, Vokietijos 
oro ir submarinų laivynai esą 
taip stiprus, kad iš Norvegijos 
uostų atakas prieš Angliją 
jiems bus visai lengva dary
ti.

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

Apsiniaukę; vėliau giedrėja; 
vėsu; ap'stipriai šiaurės rytų 
ir šiaurės vėjai; saulė teka 
5:C6 v. r., leidžiasi 6:33 v. v.

pramonės specialistus ir artis
tus.

Priemonių apsisaugoti nuo 
svetimų šalių agentų imasi' ir 
Graikija.

XXX
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

17. — Svetimų šalių korespon
dentai trečiadienio rytą važia
vo iš Paryžiaus i Bucharėstą, 
Rumunijoj. Jie numato, kad 
iki šios savaitės galo karas už
siliepsnosiąs Balkanuose. Ir pir
moji Hitlerio auka naujame ka
ro fronte businti Rumunija.

Nuožiūrai pagrindas remia
mas šitokiais sumetimais: 1 — 
Vokietijos kariuomenė pastebė
ta Rusijos okupuoto j Lenkijoj, 
arti Rumunijos sienos; 2 — 
nacių kariuomenės judėjimas 
vokiečių okupuotoj Lenkijoje; 
3 — sulaikymas Rumunijos 
eksportų į Vokietiją; 4 — Bu- 
charest, Rumunijos sostinė, 
pilna Vokietijos “turistų”, dau
guma kur/ų yra karinio am
žiaus vyrai; 5 — Vokietijos 
paleista žinia, kad nacių am
basada Holandijoje deginanti 
dokumentus, buvę*.*. manevras 
nukreipti dėmesį nuo Balkanų 
į Holandiją.

Jugoslavija, savo keliu, bijo 
Mussolinio invazijos. Ji neturi 
sąjungininkų pagalbos užtikri
nimo.

Patirta, tai buvęs vokiečių 
“svečių” ir Jugoslavijos hitle
rininkų bendras darbas.

"toks darbas Jugoslavijos 
vyriausybei nepatiko. Jau de
šimt žinomų vokiečių išvaryta 
iš Jugoslavijos. Pradėtas pla
tesnis vajus prieš nepageidau
jamus svečius: norima depor 
tuoti ne tik vokiečius, bet ir 
kitus svetimšalius iš Belgrado 
ir kitų šalies centrų. Depor
tuoti tuos, kurie nestengs įro
dyti, jogei jų buvimas yra nau
dingas šaliai.

gabena kariuomenė 
Į Norvegiją

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
17. — Oficiali Švedijos žinių 
agentūra praneša, kad daug 
Vokietijos lėktuvų skrenda 
šiaurės link į Norvegiją. Ma
noma, lėktuvai gabena kariuo
menę į Trondheim apylinkę, 
Norvegijoje. .

Vokietijos lėktuvas nusilei
do Švedijoje. Jo įgula inter
nuota.

Paneigia Gandus 
apie nacių vado 

nelaimę
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

17. — Vokietijos vyriausybė 
griežtai paneigė gandus, jogei 
Danijoje tapo pašautas nacių 
policijos viršininkas Heinrich 
Himmler. ' •

ANGLIJOS KAREIVIAI PRATINASI IŠLIPTI Iš LAIVŲ

Naciams Narvike 
gresia pražūtis

KIRUNA, Švedija, bal. 17.
— Pranešimas telefonu iš šito
Norvegijos ir Švedijos pasienio landžio 17. — Vokietijos pre- 
miestelio trečiadienį sako, kad kybos delegacija užprotestavo 
mažas 'vokiečių būrelis perėjo Rumunijos nutarimą sustabdy- 
iš Norvegijos į Švediją. Stam^ti kviečių eksportą Vokietijon 
biosios nacių jėgos, kurios prieš ir laikiną sustabdymą aliejaus 
savaitę okupavo ' Narviką (vi- eksportų naciams.
so tarp 2»000 ir 2,500 vyrų), 
pasilieka Narviko' apylinkėje^ 
eitoje pusėje Rombak fijordo 
nuo Narviko.

Jau apie 1,000 britų, norve
gų ir vokiečių žuvo. Vokiečių 
padėtis atrodo bevillč.

Jiems pasilieka trys pasirin- 
xima:: 1 — palikus mažą bu- 
rį vyrų, didžiajai daliai pasi
traukti į Švediją; bet kelią į 
Švediją kontroliuoja Britanijos 
laivų kanuolčs; 2 — vokiečiai 
gali trauktis į pietus; bet trau
kiantis į pietus jokios pagal
bos jiems nematyti; 3 — jie 
gali užimti Rombak augštu- 
mas Narviko apyl'nkėje ir ko
voti iki visi žus. Reiškiama 
nuomonė, kad jie veikiausia 
pasirinks paskutinį galimumą.

Naciai skleidžia klai
dingus pranešimus

— sako britas
LONDONAS, Anglija, bal. 

17. — Sir Victor Warrender, 
admiraliteto parlamentinis se
kretorius, trečiadienį pareiškė: 
Vokiečiai dažnai išleidžia klai
dingus arba pusiau klaidingus 
pranešimus. Jie laukia, kad 
Britanijos atstovai oficialiai 
paneigtų tuos pranešimus, ir 
iš paneigimų tikisi gauti su
pratimą apie tikrą dalykų pa
dėtį. Todėl Britanijos admira
litetas dažnai visai neatsako į 
Vokietijos paleistus gandus.

Šveicarija sustiprino 
krašto apsaugą

BERNE, Šveicarija, bal. 17. 
— Šveicarijos vyriausybė tre
čiadienį sustiprino ’ krašto ap
saugą. Pastatyta visoj šaly sar
gyba pašto trobėsiuose. Paskir
ti tiltams ir svarbesniems vieš
keliams patruliai, šitokius ‘su
stiprinimus Šveicarija buvo pa
stačiusi ir karo pradžioje.

Vokietija protestuo- Paskandino Britani
ja Rumunijos eks-
portą sulaikymą

BUCHAREST, Rumunija, ba-

’ Pripažįstami, ryšium su vo
kiečių ir talkininkų spaudimu 
Rumunijos padėtis esanti sun
ki.

Vokiečiai suėmė 
daug Norvegijos 

kareivių
OSLO, Norvegija, bal. 17. — 

Paskelbta, paskutinėmis kelio
mis dienomis vokiečiai paėmė 
nelaisvėn keletą tūkstančių 
Norvegijos kareivių ir karinin
kų. [Bet Oslo 'valdo vokiečiai 
ir šis pranešimas yra nacių iš
leistas.]

Gal sulaikys geležies 
rudžių gabenimą

Vokietijai
STOCKHOLM,Švedija, bal. 

17. — Švedija, norėdama iš
vengti Norvegijos likimo, sku
biai stiprina pasienio apsau
ga.

Paryžiuje kalbama, kad Šve
dija gali sulaikyti gabenimą 
geležies rudžių Vokietijai. Jei
gu ji tai padarytų, Vokietija 
užpultų ją, kalba karo eksper
tai.

-------------- ,—
Atmušė vokiečius 

vakarų fronte
PARYŽIUS, Francuzija, bal. 

17. — Antradienį du vokieč'ų 
būriai, viso apie 600 vyrų, už
puolė vakarų fronte sektorą, 
kurį yra užėmę britai. Po smar
kaus susirėmimo vokiečiai pa
sitraukė, palikę tūlą skaičių 
užmuštų nacių.

Žuvo Britanijos 
submarinas

LONDONAS, Anglija, bal. 
17. •— Admiralitetas trečiadie
nį pripažino, kad /žuvo Brita- 
iijos submarinas Thistle.

jos kreiseri
BERLYNAS, Vokietija, bal.

17. — Gaunamais Berlyne pra
nešimais nacių bombonešiai pa
skandino Britanijos kreiseri, 
sužalojo kitus du kreiserius 
taip sunkiai, kad jie veikiau
sia nepasieks namų uosto, ir 
paskandino britų submariną. 
Mušis įvyko trečiadienį, vidu- 

. denio laiku, Norvegijos pa
krašty. Be to, sunkiai sužalo
tas Britanijos šarvuotis. Lėk
tuvų bombos pataikiusios į di
delį transporto laivą.

Rumunija duos miš
ko koncesijas 

Vokietijai
BUCHAREST, Rumunija, ba

landžio 17. — Rumunijos se
natas pagrinde užgyrė įnešimą 
duoti Vokietijos eksploatacijai 
per 30 metų 100,000 akrų Ru
munijos miškų. Armijos atsto
vai buvo priešingi koncesijai. 
Įrodinėjo, kad šitie miškai yra 
svarbus krašto apsaugai kaip 
natūrali atspara priešų įsiver
žimui.

Naciai sakosi užga
vę Britanijos karo 

laivą
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

17. — Trečiadienį išleistas Vo
kietijos komunikatas sako, kad 
sunkiausia jų bomba užgavo 
Britanijos šarvuotį, kita bomba 
paskandino Britanijos skraido- 
lį (destroyer). Be to, lėktuvų 
bombos paskandinusios Brita
nijos transportą. [Trečiadienį 
Britanijos admiralitetas pripa
žino, kad žuvo jo submarinas 
Thistle.] 

,, , ..... ... . . , \

General Motors dar
bininkai balsuoja 

unijų klausimu
DETROIT, Mich., bal. 17. — 

General Motors 137,000 darbi
ninkų trečiadienį balsavo klau- 
s’mais: kokiai unijai (C.I.O. 
ar A.D.F.) jie nori priklausy
ti ir ar nenori priklausyti jo
kiai unijai? Balsavimai įvyko 
daugiau kaįp 60-se korporaci
jos įmonių.

— Rusijos laivynas daro ma
nevrus Juodojoj juroje, Itali
jos laivynas daro manevrus 
Adriatike. Manevrams išplaukė 
ir Turkijos laivynas.

— Rumunija ir Rusija su
sitarusios atšaukti savo kariuo
menę po 6 kilometrus nuo sie
nos.

— Trečiadienio rytą Brita
nijos laivai apšaudė Norvegi
jos uostą Slavanger, svarbią 
vokiečių okupacijos bazę pietų 
vakarų Norvegijoje.

— Britanijos pasiuntiniai 
Balkanų šalims grįžta į savo 
vietas iš konferencijos Londo
ne. Laukiama svarbių įvykių 
Balkanuose.

— Vokietija tvirtina dar ir 
trečiadienį, kad jos garnizonas 
tebevaldo Narviką.

KARO ŽINIŲ 
SATRAUKA

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
17. — Pranešta, ne tik Brita
nijos, bet ir Francuzijos ka
riuomenė siunčiama Norvegi- 
jon. Francuzų pasiųsta apie 
20,000.

—X-- X-- X--
KIRUNA, Švedija, bal. 17. 

— Kai kurie naciai, pasitrau
kę iš Narviko, pasiekė Švedi
ją. Dalis vokiečių izoliuota Nar
viko apylinkėje. Dar kiti na
ciai slapstosi apylinkės kalnuo
se.

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

17. — Prancūzijos vyriausybė 
gavo informacijų, kad sekanti 
Vokietijos auka businti Holan- 
dija. Užpuolimo galima laukti 
greitu laiku. 

-- X-- X-- X--
BUCHAREST, Rumunija, ba

landžio 17. — Mažos neutra
lios šalys — Rumunija,* Bul
garija, Vengrija, Graikija ir 
Turkija — mėgina apsivalyti 
nuo nacių šnipų. Daro apklau
sinėjimus vokiečių, kurie gy
vena šitose šalyse.

--X-- X-- X--
STOCKHOLM, Švedija, bal. 

17. — Gandai eina, kad Hitle
ris konferencijoje su Mussoli- 
niu Brenner perėjime kovo 18 
d. reikalavęs Mussolinio pagal
bos. Hitleris reikalavęs Italijos 
atakų prieš Francuziją. Jo rei
kalavimai buvę taip dideli, kad 
Mussolinis atsisakęs išpildyti 
juos.

LONDONAS, Anglija, bal. 
17. — Britanija mokinasi iš 
Norvegijos įvykių. Stebi nužiū
rimus išdavikus. Kaip Norvegi
joje, taip ir Anglijoje yra hit
lerininkų ir komunistų.

30 žuvo potvyny, 
100 pasigendama

BUENOS AIRES, Argentina, 
bal. 17. — 30 žmonių žuvo pot
vyny Buenos Aires, Argentinos 
sostinėje. Šimto kitų pasigen— 
dama. Potvynis pradėjo slūg
ti. '

LONDONAS, Anglija, bal. 
17. — Iš gaunamų čia prane
šimų daromas išvadas, kad 
Britanijos karo jėgos Norve
gijoje skubinasi Trondheim uo
sto linkui. Vokiečių garnizonas 
Trondheime esąs ne stipriau
sias, o uosto strateginė verte 
labai didelė.

Bet ir vokiečiai į Trondhei- 
mą siunčia sustiprinimus. Pa
ėmę Trondheimą, sąjunginin
kai turėtų gelež tikėlius, einan
čius į svarbius Norvegijos cen
trus, taipgi gautų aerodromą 
lėktuvams.

Japonija reik a 1 a ir
sianti kontrolės Ho- 

landijos Indijoje
TOKIO, Japonija, bal. 17. — 

Jeigu karas įtrauktų į savo sū
kurį Holandiją ir dėl to Ho- 
landijos Rytų Indijos kontro
lė pasikeistų, kitaip tariant, 
jeigu ir kitos šalys paimtų tą 
koloniją globoti, o ne vien Ho- 
landija, tai Japonija reikalaus, 
kad ir ji butų priimta į glo
bėjus — pareiškė Japonijos at
stovas trečiadieni. 4

Iš* viso atrodo, kad Japonija 
smalsiomis ak'mis žiuri j Ho- 
landijos Rytų Indiją.

Planuoja organizaci
ni vajų Fordo 

įmonėse
ST. CATHERINES, Ontario, 

bal. 17. — Automobilių darbi
ninkų unijos prezidentas B. J. 
Thomas, kalbėdamas automobi
lių darbininkų sus rinkimui pa
reiškė, kad ateinančią savaitę 
jis tikisi padėti visus organi
zatorius, kuriuos tik suras, vi
sose Fordo kompanijos įmonė
se visoj šaly. Automobilių uni
ja jau kurį laiką ruošiasi pra
dėti Fordo darbininkų organi
zavimo vajų.

LAWRENCEBURG, Tenn., 
bal. 17. — Daugelis dar atsi
mena išgarsėjusią Tennessee 
Valstijoje Scopes bylą ryšium 
su evoliucijos aiškinimu valsti
jos mokyklose.

Šandien valstija turi kitą 
įdomią bylą. Valdžia kaltina 
The Church of God sektos sep
tynis narius. Jie, mat, ažuol 
pašaukti daktarą, leido mote
riai ir kuriems sektos narių 
vaikams mirt'', nes jų tikyba 
sako, jogei tikėjimas į Dievą 
išgelbės visus.

Valdžia kaltina sakytus sep
tynis sektos narius galvažudy- 
ste.

“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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SLIUPTARNIAI
Istorinis romėnas iš Amerikos lietuvių gyvėnifno taiė laikais, 
kada labM aštri kova ėjo tarp laifevamaėių <‘*šliuptarniųs’) 
ir katalikų (“kryžiokų”). 1

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

(Tęsinys)
Skaityti labai mėgo. Ką sugrie
bė — perskaitė. Bendrai imant, 
vaikis buvo šviestis, žVahrs, jau 
gerokai prataisvėjęs. Penktų 
metų revoliucijos sūkurio buVo 
nutvertas, carui nusikalto, tai 
turėjo bėgti Amerikon. Keletą 
metų slapstėsi, kol tėvai pinigų 
kelionei tesu taupė; tai todėl ke- 
leriais metais vėliau už Roką it 
Amerikon tepateko. Kunigų jis 
neapkentė, ypač praloto Anta
navičiaus, kuris išleido tą niek-

žmones išduoti “į, Vyriausybė* 
rankas” tuos, kurie kovojo dėl 
laisvės ir Lietuvos nepriklauso
mybės. Jis nieku budu negalėjo 
užmiršti šito Šhipiško dokumen
to, kurį Lietuvos kunigai baž
nyčiose skaitė su pakeltu tonu, 
iškilmingai, ir dėl kurio ne vie
nas geriausių Lietuvos sūnų pa
teko “į Vyriausybės rankas”. ir 
norėdamas, kad Rokas išgirstų 
tuos praloto žodžius ir žinotų, 
kaip begėdiškai ir vergiškai 
Lietuvos kunigai talkininkavo 
baisiam Rusijos carui, vieną 
dieną, kai juodu valgė pietus, 
ant skrynios susisėdę, Petras iš
sitraukė iš kišeniaus sulamdytą, 
suodiną, rodos, Marijampolės 
“Šaltinį” ir pradėjo skaityti: 
“Jeigu Kristaus mokslo prieši-

netikėki te jiems, neklausykite 
jų, neduokite jiems išeiti nuo 
savęs n'ėhubahstiefhs. Taip paG 
idant klaidingi Mokytojai 
licužktėstij jitsų saVo pakiydi- 
ihais, neklausykite jų nesąnib- 
hių ir išdųokitė jtto'š į Vyrihtt- 
šybės raiifchs; neš tylėdami ii' 
nieko neveikdami tapsite dali
ninkais jų klaidų it prhsižengi- 
ihų”.

Šiurpuliai Roką nukrėtė, pra
kaitas išpylė. Jis, mat, revoliu
cijos audrų metu buvo baisiai 
aklas katalikas, lai dabar per
kratinėjo sėvo atmintį ir sąži
nę, — ar ir jis kartais tam ap
linkraščiui nepatikėjo ir care 
žandarams nėpasifarhavo, ma
nydamas, kaip karštai tikįs ka
talikas, jog jis čia tarnaująs 
dievui, o ne carui ir jo bude
liams. Bet ne! Tokių baisių dė
mių savo atminties knygoje jis 
nesurado. Jo sąžinė buvo švari, 
skaidri, lengvai permatoma.

neprisidėjo. Ir dabar perbėgo 
per visą jo kūną ir sielą aukšta 
džiaugsmo banga, žinant, kad 
jis tuomet nepaklausė kunigų ir 
nėjo drauge su jais carui į tal
ką! Džiaugėsi ir Petras, kad 
jam tenka dabar drauge dirbti 
su tokiu žmogum, kurio rankos 
yra švarios ir sąžinė skaidri, 
kaip rasos nuplauta ryto gamta.

—Kunigai, Petreli, visur yra 
tokie pat, — tarė Rokas. —štai 
ir čia, laisvame krašte, jie daž-priešingas tikėjimui ir valdžiai,

I RANE COAL COMPANY 
5332 So. Lottg AvehUė 

Telefonas POitTBMhUTO 9frŽ2 
POCAhDNTAS Mine Run iš geriausių mainų, 
dadg dulkių išimta Perkant $7.65 
5 tonus ar daūgieu .............. .......... . •
PETROLEUM ČARfeOM COltĖ ' ' $7.75 
Berkarfp B»tonus ar daugiau Tonas * ■ "

Sales Tax ekstra.

nai mus; socialistus ir IhisVafna- 
nius, valdžiai įskundžia, saky
dami, jo'įį• •įneš ešame Ybedic- 
viai ir ftharchištai”, sakydami, 
jog mes “kėsihafhės Šios Šalies 
valdžią nuvedėti, Lažri^ias iš
griauti, o kunigus ir visus tur
tingus žmonės — iškarti*. Jiė 
dr. Šliupą daug kartų valdžiai 
skunde, bandydami ją įt kinti, 
jog jis tikrai esąs “bedievis ir 
ąnarchistas”. Jie net didelę by~ 
lą buYb jčim iškėę, idant teis 
h'ie įrd^iGs, — žihohtia, su gtid- 
rhi adfvokalų ir ktelvų liudyto' 
jų pagalba, jog jis įiepiigin- 
ifeifan'iai esąs "‘bėdievis it aiiar 
chistas”. Jie baisiai troško, kad 
jį teismas kadu pripažintų, o 
valdžia isdėpoituotų. Kitaip ta 
riant, jie visokioinis priemonė
mis bahdė jį dpkaltihti, Viso
kiais kėliais “išdiioti į caro vy- 
riausybėš rankas”, khip tame 
dicvobaimingamė. praloto Anta
navičiaus aplinkrašty j ė pasaky
ta. Bet turėk galvoj, Petreli; 
kad visi jų argiimėntai ir “fak
tai” yra Įųks didelis melas, koks 
tik iš kuttigiį pertukiisių burnų 
ir juodos sąžinės tegali išlįsti. 
Mes ne liktai nėshmė anarchis
tai, bet iŠ principo kovbjanle ir 
anarchistus ir jų mokslą, kuris 
juk nieko daugiau nereiškia, 
kaip tik suirutę ir betvarkę. 
Mes stojame už valstybę, už 
pačių žmonių valdžią, už demo
kratiją, Už visų geriausią ir nuo
sakiausią tvarką, kur kiekvienas 
pilietis gali lygiai su visais nau
dotis socialinėmis ir ekonomi
nėmis laisvėmis ir gėrybėmis. 
Mes daugiausia ir« kovojame už 
geresnę valstybę, valdžią, tvar
ką ir gyvenimą.

Petras palingavo galvą, o Ro
kas paklausė:

—Sakei, Petreli, nuo revoliu
cijos pabėgęs?

—Taip, — atsake Petras. —

Kam Sukrėsti 
“Vidų0 Neskaniu 

Liiiosuotoju?
įūs manote, ftad vlsl liuoBUrttofai yra 

tik ^Ų.a-

jus manote, ftad visi . iiu6sųdtoįaiz yra 
sarginanti ir neskanus . . . ir vienas yra ge
ras taip kaij) ki|ns . . tai Jus no tik j’UA* 
te progas, bet jus .iwOKŲlfuojat.e sveikatai 
Del to, kad yra kai kurių HuorfnotoJu Hip- 
rių, darančiu daugiau ŽftlOS. nei gero!
Pasirink sau llu'osliotčja tau a'tsarguinu. Jei 
jus leisite milijonų patyrimui būti jūsų 
vadovu—-jus pasirinksite Ex-Lax i Ex-Lax 
fra malonus priiAUt —L' jis kardini" kaip ska- 
mis šokoladas. Jis yri vešlus, be‘t Svelnds. 
(Cx-Ląx išvalo jU’šij ■ vtduMl'ŲS vistfikai, įo ifi- 
sUėin|bmųrir ^ahia^u^Į'n, Pamčgink Ex-Laxl 
Visotae Vaistihčse pd *0č. Ir 25c.

AtšIŠAKYKII .II 4‘AKFAciANČIV!
Gaminama lik viehhe tikras Ex-L,ax! 
įsidėmėkite raides “E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir kiekvienoj plytelės. Kad 
gautumėt geras; ^ąsėkmes. reikalau
kite origlftalio Ėf-Lak.

dę arba pakorę.
—šičia, po žeme, Petreli, — 

husišypsojo Rokas, — nepasieks 
tave nei caras, nei jo (ąlkinin- 
kai kunigai, čig labai Nutikus, 
sveikatai ir gyv^j;>pą,vpjingas 
darbas. Dykaduoniai čia neis. 
Oi nė, Petreli, ne!

Ir Petras nusišypsojo. • 
Petruk. Tuščias

nėjo juodu į urvo galą ir 
paleido darban stiprias savo 
rankas, tarsi mašinas kokias. 
Ir juodu nugalėjo visas sunke
nybes, kurių paprastai daug bū
na drėgname, šlapiame ir žema
me angliakasyklų urVė.

Bet juodu ir namo paroję ne- 
fcido laiko vėjais. Daug skaito, 
nVokinosi, knygas ir laikraščitis 
platino, dažnai mitingavo. Ro
kas, galima sakyti; taip tėviškai 
padėjo Naujokui Petriii, kaip 
piririiau kad jam pačiain padė
jo nabašniilkas Antanas. “Kokia 
gi nauda iš mokslo, jeigti jis 
nėra skleidžiamas tarp žmonių, 
ir jengu jo spinduliais nėra švie
čiamas ir ugdomas žnibnių pro- 
los?” klausdavo RokaSi “Kokia 
munis nauda butų iš saulės, jei
gu jos spinduliai nepasiektų že- 

a įsakydavo

visados kalbėjo švelniai, broliš
kai, kantriai išklausydamas jų 
pusę, iii įrodinėjimus. jis lik 
tada pasakydavo savo, kada ki
ti baigdavo ir nebeturėdavo ką

. U . L L* >4

bėgdavo, į nebaisią kalbą nesi- 
briaudavo, kaip daugelis nekul
tūringų žmonių daro. Tik jo 
priešininkui stabtelėjus, jis pa
statydavo klausimą. Tas gi ne
galėdamas atsakyti, ir pats liau
davosi toliau.kalbėjęs. Tada Ro
kas turėdavo, taip tariant, bai
są. het jį gavęs, jis nešoko sa
vo oponento nuomonę pasmėrk-

į i

ti, sdniekinti, kaip daugelis pa- ; 
prastai daro ir tūo didžiuojasi, 
kad “sukirto”. Ne-.’, Jis tik labai 
rilntai, nuoširdžiai parodė jų 
pamatų ^silpnumą, netiesumą. 
Negi jis savo įsitikinimus bruk
te bruko, pirštu prikišamai sa
kė, jog tik jb vielio įsitikinimai 
yra geriausi ir tobuliausi. Jis tik 
pastalė juos tikroje šviesoje, 
tiksliau tariant, padėjo ant lie
sos svarstyki ų ir parodė, jog 
jo pusėje stovi didžioji, skais
čioji Teisybė.

Tai toks buvo Roko gyveni- 
ihas, — visados gdiksingas šir
dies ir sielos gražiausiaiš tur
tais, kurių jis niekam neskupė-

I jo.
Bet jis sau skupejo geresnio 

drabužio, gardesnio valgio šauk
što. Jis laupė, žinoma, ne tiek 
sau, kiek savo šeimai: žmonai 
ir septynetui vaikų. Todėl jis 
nei rūkė, nei gėrė. Tik jau laik
raščiams ir knygoms, tai pini
gų nesigailėjo. Šviesą ir mokslą 
jis visados skaitė brangesne už 
pinigus. Ir jis dažnai sakydavo: 
“Kaip yra menkas aukso žibė
jimas prieš galingus mokslo 
spindulius”. Vis dėlto jis ir pi
nigais džiaugėsi, kad, va, gali
ma už juos šeimą išmaitinti ir 
mokslo nusipirkti: knygų, laik- 
iraščių ir pamokų mokykloje.

4* 4* 4*

sieloje. Bet tuo pačiu kartu kaž
kas ir spyrėsi jame. Matyti, tai 
buvo noras vis daugiau ir dau
giau dolerių angliakasyklų ur
vuose “iškasti” ir namo parsi
vežti. Vienok diena po dienos, 
menėsis po mėnesio, metas po 
meto stiprėjo jo pasiilgimo jau
smas, augo noras važiuoti — 
važiuoti į aną pusę jūrių, kur 
savieji — visas aštuonetas šit-

velio pargrįžtant... Ir tasai Jaus
mas, tasai noras tolydžio su
minkštino kietą jo valią, nuga
lėjo — kaip sakoma — nenu
galimas dolerio pagundas. Ir jis 
nusitarė apleisti didingą Dolerio

(Bus daugiau)

r?>

voli apie grįžimą savo tėvynėn
— pas savuosius. Mintys apie

są žaliąjį, margąjį Lietuvos kra
štą, miškais nusėtą, upėmis ir 
upeliais simfoniškai išvingiuotą, 
nuolatos kilo jo galvoje, augo

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
M ■<’ ’ BBii ■ ■ ■ ■John F. Eudeikis

SJĖNIAUŠIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

^ambulance:
< DIENA IR NAKTĮ 

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

Tetefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

KIau«ykite Inusų radio programų Antradienio Ir šeštadienio ryt- 
mottai*, 14:00 vai. fyto iš W. H. I. P. stotie* (1480 *.) 

4u POVILU 0ALTIMIERU.

Tel, YARDS 3140
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST

V

Garsinkitės “N-nose”

Mrs. A

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadieni
♦631 So. Ashland A v.

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

Tel. LAtAYETTE 8650

DR. STRIKOL’IS
Gydytoj’as ir Chirurgą? 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nilo 2 iki 4 ir nuo 6 iki t 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.; YARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

K. JARUSZ
PIIYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVestern 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 sutarti

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. ■
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

\K1U SPECIALISTAI

DR. V AITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

OptOmetrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal
Diugelyj atsitikimų

, pirma.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso- 
mos" be "akinių. Kainos pigiau kaip 

, pirma.
4712 South Ashland Av

Phone YARDS 1373.

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 

Nedėhomis pagal sutartį.
8

DR. BRUNO J.
ŽUBRIUKAS 

gydytojas ut cuntufcGAs 
2808 Wešt 63rd St.

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
(Lietuvis;

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 
valandos: nuo

vai. vakaro ir pagal sutartį
Tel. PROSPECT 6737

V1RGIN1A ' 2421

Ofiso 
7—9
Ofiso
Namų Tel.

nuo

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų1 ir1 vaikų ligų gydytoja 11
6900 So. Halsted SL

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464

Laidotuvių Direktoriai LIETUVIAI

ADVOKATAI

(Vardas Ir pavardė) st
(AdfeSas) 1824

3395

SKIRT 
4443

blouse 
4448

ADVOKATAS
7 So. Dearborn

Room 1230 
Ofiso tel. CENTRAL 

Namų Tel.—Hyde Park

mes?” klausiamai
Nuo
4 vai. popiet ir nUo 7 iki 8:30 Vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

NAUJIENOS tattern Dept.
1739 & BdlStėj St., Ctffcšgb, ilV 

čia įdedu 15 centų ir prašau'
Atsiųsti man pavyzdį No............. .

Mieroft ........u........ pėr krutinę

(Mtėftad tt ^idilija) 
> a * 
■M*

Dr. Charles Segal
OFISAS * •.

4729 So. Ashland AVe.
2-jos lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 iki

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Bet Rokus padėjo šviestis vi
siems, ne tik vienam Petrai. 
Kas neturėjo arba gailėjosi pi
nigų laikraščiui ar knygai, jis 
Veltui davė, by tik parodė noro 
skaityti, mokytis ir toliau ma
tyt už tuos, kurie nieko neskai
to, nieko nesimokina it tik su
lig savo nosies galo temato. Jis 
prašė tuos, kurie mėgsta laik
raščius skaityti ir turi jitos už
sisakę, kad perskaitę nenumeš- 
tų, bet jam atiduotų. Paskui gi

utitiiiiiiiiiihiiiitiiiti..........iltiniu

NARIAI
Chieagos, 
Cicero 
Liėtuvių 
Dii-ėktoniį
Abociacijoš
imiiiitiiiiimiiiineiiiiiiiiikniii

III I III lUIlIlHllllltlHIIIIIIIIH liti

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

Dalyse

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, MICIIIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

J. LiutEVIČiUS
4348 S. Califotnia Aveiiiie Phone Lafayėttė 3572

f P. J. RIDIKAS
3354 Šo. Halsted Street YARDS 1419

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

S. P. MAžfclKA
3319 Litūhnica Avfenue

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

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

No. 4443—Sijonas—su triopom kišenėm su juosta. Sukirptos mieros 
26, 28, 30, 32 ir 34 colįų per, juosmenį.

No. 4448—Bliuzą—Šukirptęš .mitros 14, 16, 18 ir 20, taipgi 32, 34, 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

Nuriju gauti vienų ar (ĮhU- 
giau ViH nutodytų paVyždfcių! 
prašome iškirpti paduotą blall-i 
kūtę arba priduoti pavyzdžio! 
numerį pažymėti mierą ir afš-' 
kiai parašyti sdvo vėldlį jte- 
vardę ir adrfešą. Riekviėno pa
vyzdžio kdlild 15 Centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu Su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pąttern Dept., J7B9 
So HalKted St.. ChicaffO.' III.

Vyniodavo ir duodavo skaityti 
tiems bioliaifis lietiniams, ku
rie paprastai mano, jog laikraš
tį pirkti yra beprotiškiausias pi
nigų mėtymas! OI, alaus arba 
degtines n'usipirkti, tai yra ir 
prdtibga, ir gražu! Iš karto, ži- 
noiha, tokie labai priešinosi, 
kaip asiliukai, spyriu vosi, atbu
li traukėsi. Bet toliau, po mėne
sio kilo, apsiprato. Juo labiad 
kati Rokus su jais (ir su visais)

Yards 1139 
Yards 1138

~ LACHAVVlCz IR SUNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street > Tel. Pullman 1270

AtBERT V. PETKUS
4704 Šo. We8tern Avenue Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituaniea phone Yards 4908

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

Dr. F. Pulsuoki Le Van
gydytojas ir chirurgas

Vąlandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

K.P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 9818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutartį

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

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

Telefonas SEELEY 7339 
Namų telefonas Bnuunvick 0597
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Lietuvos gyvenimo įvykiai
KAUNAS. — “Eltos” atsto

vo paklaustas apie įvairius gan
dus ir žinias, pasklidusias Lie
tuvoje ir užsieniuose ryšium 
su nelegalių lenkų organizaci
jų likvidavimu Vilniuje, vidaus 
reikalų ministras Skučas parei
škė.

Niekam ne paslaptis, kad 
musų saugumo organai Vilniu
je išaiškino dvi kontakte vei
kusias lenkų organizacijas, nu
kreiptas prieš Lietuvos valsty
bę. Išaiškinti tų organizacijų 
nariai yra suiminėjami ir tar
dymu nustatomas jų nusikal
timas. Baigus tardymą, kalti
ninkai bus atiduoti teismui nu
bausti. Jokia priešvalstybine 
veikla krašte nebus toleruoja
ma ir visokiem tos veiklos pa
sireiškimams bus užkirstas ke
lias, laiduojant padoriems kra
što piliečiams ramų gyvenimą 
ir darbą.

Iš rastų dokumentų paaiš
kėjo tų organizacijų veikimo 
tikslai ir priemonės tiems tik
slams siekti. Įdomu pabrėžti, 
kad sudarytos organizacijos 
pasistatytą tikslą numatė sie
kti smurto ir ginklo pagalba, 
tačiau likvidacijos metu dides
nio ginklų kiekio pas suimtuo
sius dar nerasta. Tik pas kai- 
kuriuos civilinius asmenis bu
vo rasta atskirų revolverių ir 
šovinių.

Kaip pirmoje, taip ir antro
je organizacijoje didelė narių 
dauguma yra nevietiniai gy
ventojai. Buvusių lenkų armi
jos karių organizacijos narių 
tarpe tik 17 nuoš. yra Vilniaus 
srities gyventojai. Visi kiti 
yra čia atvykę iš Lenkijos gi 
lumos. Sulaikytųjų tarpe yra 
nemaža tokių, kurie Vilniuje 
apsigyveno tik 1939 metų ru
denį. Tardymo duonemys rodo, 
kad abi minėtos organizacijos 
pradėjo formuotis tuoj po to 
kai žuvo Lenkijos valstybė. Tu
riu pažymėti, kad, imant ap
skritai, Vilniaus krašte viešpa
tauja visiška tvarka ir ramy
bė. Didžiulė gyventojų masė 
kalbant politiškai, esama pade 
timi yra patenkinta ir musų 
respublikai yra visai lojali. Su 
pasitaikančiais negausingais di
versantų elementais musų sau
gumo organai visados apsi
dirbs. Manau, kad ateityje ne
pasiduos taip lengvai suvedžio-

jami ir tie elementai, kurie vi
sa dar svajoja apie praeitį, juo 
labiau, kad gyventojų masės 
prie naujųjų sąlygų jau prisi
taiko ir su pasitikėjimu žiuri 
į Lietuvos ateitį, šiandien daug 
kas iš vietos gyventojų Vil
niuje ir Vilniaus krašte smer
kia atėjūnų diversinius pasi
rengimus ir rūpinasi nuo jų 
atsipalaidoti, jei šiokiu ar to
kiu budu ir buvo anksčiau prie 
to prisidėję.

KAUNAS. — Lietuvos Mo
terų Taryba buvo įsteigta 1929 
m. su tikslu jungti ir repre
zentuoti visų atskirų moterų 
organizacijų darbą ir atstovau
ti moterų visuomenei, kai rei
kalingas jų bendras darbas 
Lietuvoje ar užsienyje. Pagrin
dinis Liet. Moterų Tarybos tik
slas — jungti Lietuvos mote
rų pajėgas bendriems krašto 
ir lietuvės siekimams, nuoša
liai palikus srovinius įsitikini
mus. Šiuo atžvilgiu lietuves 
moterys yra parodžiusios dide
lį tautinį ir politinį subrendi
mą. Bendrus klausimus spren
džiant, kada tik reikia, prisi
deda ir tos moterų organiza
cijos, kurios dėl įvairių prie
žasčių tarybai nepriklauso. Ta
rybai nepriklauso tos moterų 
draugijos, kurios įeina į KVC 
(Katalikų Veikimo Centrą). 
Dabar tarybai priklauso 18 mo
terų organizacijų, iš kurių pa
minėtos: Aukštąjį mokslą bai
gusių moterų draugija, biru- 
tietės, gražinietės, jaunalietu- 
vės, gailestingosios seserys, 
Mergaičių bičiuliu, Lietuvos 
vaiko, Moterų globos, Kūdikių 
gelbėjimo ir kt. draugijos. Jos 
jungia nemažą organizuotų 
Lietuvos moterų skaičių.

Tarpusavio ryšiams palaiky
ti Kaune buvo įsteigtas mote
rų klubas, o su visos Lietuvos 
moterimis ryšiams palaikyti—- 
radio laikraštis. Bendrai Lietu
vos ir viso pasaulio lietuvėms 
santykiauti yra leidžiamas mė
nesinis žurnalas “Moteris ir 
pasaulis”, kuriame bendradar
biauja viso pasaulio moterys 
lietuvės. 1937 metais pirmojo 
lietuvių moterų suvažiavimo 
30 metų sukakčiai paminėti 
Lietuvos Moterų Taryba buvo 
sukvietusi visos Lietuvos mo
terų organizacijų atstovių ir 
veikėjų suvažiavimą, kuriame 
dalyvavo per 1,000 atstovių 
nuo 40 lietuvių moterų orga
nizacijų.

Pereitais metais Liet. Mote
rų Tarybos pavyzdžiu paseku
sios, Amerikos lietuvės suor
ganizavo Amerikos Lietuvių 
Moterų Tarybą, kuriai priklau
so įvairių pažiūrų ir nusista-

NAUJ1ENŲ-ACME TnlfiDhotn .
Dvvight H. Greon ir jo žmona. Grecn liko nominuotas j Illinois gubernatorius 

repirblikonų likietu.

tymų organizacijos ir draugi-J gyvenimo visumą. Musų poli- 
jos.

Liet. Moterų Taryba savo 
darbo gaires iš pat pradžių su
derino su Tarptautinės Moterų 
Tarybos veikla ir iš pat pra
džių įstojo nariu. Tarptautinei 
Moterų Tarybai šiemet sukan
ka 52’ metai; ji turi subarusi 
42 tautų moteris.

didžiuotis pasektais

Vešk Tuos Sulankstytus Sparnus 
Pas:

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308 
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina 
Al. Gudaitis, Sav.

COPR IHO, NCEDLCCRAFT SERVICE. INC.

HOUSEHOLD LINENS PATTERN 2507
2507—Išsi avinėj imai baltiniams.
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I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 2507
| 1739 So. Halsted St, Chicago, DL

Į Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No...

I Vardas ir pavardė.------------------------------ -------------------- -----------

’ Adresas.......—.....———.—-—.................. ............... ......................—-..........
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VILNIUS. — Vasario 16 d. 
per iškilmingąjį Lietuvos Ne
priklausomybės 22* metų sukak
ties minėjimo aktą Vilniaus 
miesto teatre ministras pirmi
ninkas A. Merkys pasakė kal
bą, be kt. pareikšdamas:

“Tik paviršiniai sugretinę 
šimto dvidešimties su viršum 
svetimųjų 'valdymo padarinius 
su tuo, kas pasiekta per dvide 
šimt dvejus nepriklausomo gy
venimo metus, mes galime len
gvai įsitikinti, ką reiškia tau
tai laisvė. Ar mes paimsime 
kultūros, ar ūkio, ai* pagaliau 
politikos sritį- drąsiai galime 
teigti: lietuvių tauta turi pa
grindo
vaisiais. Dėl svetimųjų valdy
mo mes buvome gerokai atsi
likę nuo Vakarų Europos civi
lizacijos. šiandien jau baigiar 
m e ją pasiekti, baigiame išly
ginti susidariusius skirtumus, 
šiandien nebereikia žymiai mu
sų tautos prieauglio daliai ieš
koti laimės už jurių-marių, nes 
čia, savoje nepriklausomoje tė
vynėje, visiems lietuviams pa
kanka darbo ir duonos, čia yra 
sudarytos sąlygos gausėti ir 
tarpti musų tautai.

“Išorinės aplinkybės, kurio
mis mes minime Lietuvos 'val
stybės atstatymo 22 sukaktį, 
primena 1918 metus. Lietuvos 
visuomenė privalo todėl atgai
vinti anų laikų ryžtingumą, ide- 
jingumą ir pasiaukojimo dva
sią, ji turi šalinti visas nege
roves, kurios tai vienur, tai ki
tur pradeda sukti savo lizdus 
ir kurios gresia paraližuoti tau
tos kūrybinę galią ir atrofuoti 
jos valią. Jau pačios geopoli
tinės padėties mes esame ver
čiami būti dinamiškais, eiti su 
laiko ritmu, daug dirbti ir daug 
kurti.

“Aplinkui siaučiančio karo 
aplinkybės verčia ir mus švę
sti dvidešimt antrąją musų 
valstybės atstatymo sukaktį be 
didesnių išviršinių efektų, ta
čiau tatai nė kiek nemažina 
musų vidaus nusiteikimo ir 
musų džiaugsmo, kuris šiais 
metais tuo skiriasi nuo praėju
sios 21 metų šventės, kad šian
dien pirmą kartą tą sukaktį 
mini kartu su visa Lietuva ir 
jos sostinė Vilnius. Dvidešimt 
metų atkaklios kovos prieš 
smurtą vainikavo teisės trium
fas. \

“šiandien atsistojo prieš mus 
naujas svarbus uždavinys: po
litiniai ir kultūriniai suugdyti 
Vilnių ir jo sritį su kitomis 
Lietuvos dajimis, įterpti jį į 
Liėtuvos valstybinio ir ūkinio

tika ir šiame k’ausime yra ir 
bus musų valstybės ir musų 
tautos interesų padiktuota, šiuo 
keliu mes žengsime neatsižiu- 
rėdami į nieką, šiame kelyje 
niekas musų nesulaikys. Nėra 
paslaptis ir maiŲ kad šiame 
mieste, iš kurio aš šiandien kal
bu, dar yra gaivalų, puoselė
jančių savotiškas, su Lietuvos 
valstybingumu nėsuderinamas 
svajones. Nei istorija, nei pa
skutinių menesių tragiški įvy
kiai jų nepamokė. Jiems ’ aš 
pareiškiu:,. Lietuvių tauta ne
žino kelio atgal; savo sostinės 
klausimu ji nesileis į jokius 
kompromisus. Ji *kviečia visus 
Lietuvos gyventojus, visas tau
tines mažumas į .bendrą musų 
tėvynes kūrimo darbą; tačiau 
jei tas kvietimas nebus išklau
sytas, ji pati savo vienos jė
gomis nugalės ir šiuos sunku
mus, kaip kad ji nemaža jų 
yra nugalėjusi praeityje.

“Tautiečiai, įvykdytas 1918 
metų vasario 16 dienos akto 
postulatas — Lietuva yra ne
priklausoma valstybė su sosti
ne Vilniumi. Aš esu laimingas, 
galėdamas šiandien iš Gedimi
no miesto, kuris visais laikais 
buvo Lietuvos valstybės didyr. 
bes liudytojas, senuose jo . mū
ruose mano balsui aidint, pa
sveikinti jus musų tautos šven
tės proga ir kartu kviesti pa
dvigubinta energiją stoti į mus 
laukiantį naują valstybinio ir 
tautinio darbo barą.

KAUNAS. —- Apierikos lietu
vių bostoniškių sumanymas 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą pertransliuoti per ra
dio,. kad ir 'Lietuva gautų iš
girsti, labai giliai buvo Lietu
voje įvertintas. Prieš vasario 18 
d. per spaudą ir radio po kelis 
kartus paskelbus, kad vasario 
17 d. vakare minėjimą trans
liuos Bostono šv. Juozapo dar
bininkų draugija, o vasario 18 
d. p. Minkaus grupė, turintieji 
radio priimtuvus iš anksto pa
sirengė tomis valandomis nuo 
radio nepasitraukti. Ir iš tikrų
jų, Lietuvos radiofono per
transliuoti abudu bostoniškių 
minėjimai buvo girdimi, tik su 
kirtimu: juozapiečių minėji
mas, kurs buvo patransliuolas 
vėlesniu- laiku, girdėjosi beveik 
visiškai gerai, o sekmadienio, 
vas. 18 d. 16 valandos (Kauno 
laiku) transliacija buvo girdi
ma žymiai silpniau, kadangi tai 
buvo dar dienos metas, kada 
oras dar pilnas įvairių įvairiau
sių trukdymų.

Lietuvos radįę 
jausmus, įganome,
bus nusakęs kan. P. Dogelis, 
parašęs “XX Amžiuje” be kt. 
tokių įspūdžių: “Radio bangos 
atnešė mums musų Ųrolių A- 
merikos lietuvių Suruoštą Bos
tone vasario 17'ir 18 dienomis 
paminėjimą Lietuvos garbei. 
Sunku buvo sugaudyti trumpąs 
radio bangas. Geriau pavyko li

Koks tai tolis! Įsivaizduoju sau 
musu mylimus brolius ir sesu
tes, toli už jūrių marių už ma- 
ružčlių gyvenančius, kropščiai 
ruošusius ^L’eluvos garbei š. 
minėjimą.

Girdime' Tautos himną. Ta. 
minėjimo pradžia. Lig kas kel
te kelfų sustoti. Pats instink
tas verste verčia pagerbti Lie
tuvą atsistojant. Minėjimo ren 
gėjas balsiai aiškiai sveikina vi 
sus užsienio lietuvius. Kaip ma
lonu! Anot Tautos himno žo 
džių: visų vienybė težydi!.. Dai 
nų repertuaras perdėm j)cr 
sunktas ilgesiu Tėvynės. Užbaf 
goję padainuota “Sudiev Lietu 
va”. Pranešėjas baigdamas mi 
nčjimą siunčia į Visagalį Dievj 
ir Aušros Vartų Panelę Šven
čiausią karštą maldą, kad sau 
gotų Lietuvą nuo karo veiks 
mų. Susigraudinome, apsiverkė
me iš džiaugsmo ir sušukome 
prie radio aparato “Valio Kem 
gridžo chorui!”

KAUNAS. — Šių metų pra
džioje Lietuvoje buvo tokie gy 
vulių skaičiai: arklių 525,980 
galvijų 1,134,890, tame ska 
čiuje melžiamų karvių — 744, 
590; kiaulių—1,197,060, avit 
— 583,140, virstų — 4,637,51(. 

j žąsų—231,090. Lyginant su
pereitųjų metų, visų gyvuliv 
skaičius padidėjo, tik avių kiek

girsti vasario 17 d. minėjimą, 
surengtą Amerikos, lietuvių ka
talikų organizac’jų. Ne viską 
aiškiai buvo galima išgirsti, 
ypač pavardes. Bet kokiu indo- 
mumu klausėmės arti prie ra
dio aparato prisiglaudę — aš 
ir visi mano namiškiai. Kiek
vienas kalbos žodis, kiekvienas sumažėjo: avių sumažėjo apie 
dainos posmas smigte smigo į 22,000, kiaulių apie 55,000. Viš 
musų širdis ir iš akių spaudė’,tų padidėjo net apie 340,000 
džiaugsmo ašarą. Bostonas— Į šią statistiką dar neįtrauk- 
Kaunas! Amerika — Lietuva' tas Vi’niaus kraštas.

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

Turtas. . . . . . . . . . . .
Atsargos fondas virs
Dabar Mokame 3l/2% ^Jž Pa- 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

$4,500,000.00
$325,000.00

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

LCTAN AS^ČCIAt fc)N o f Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

PIRKIT NAUJA BUICK 
MILDA

AUTO SAL S

klausytojų 
geriausiai

J

Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavė
jas užkviecia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi
mo naujų 1940 metų modelių automobilių.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

MODERNIŠKAS LIGONINES 
APTARNAVIMAS

Jabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
idenoidų su gulėjimu, užlaiky
tu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
igoninėje. Vaikams .......... $15
UŽAUGUSIEMS .................... $20

si ligoniai yra asmeninėj Dr. 
’aine L. Ramsay priežiūroje, 

turinčio puikiai išlavintą pagel- 
•ininkų štabą. Prieš viską yra 
’gonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL

35 South Hoyne Avenue
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

SPECIALIAI
PAVASARINIAM 
IŠPARDAVIMUI

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

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

and SUPPLY CO. 
3800 SO. WESTERN AVENUE 

Tel. LAFayette 2101
Atidarą sekmadieniais iki pietų.

nkiniai visokių madų, pritaikyti 
ikims 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 
tempeliai 50c, sulaužyti stiklai 
$1.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 
randasi didžiulėje Jos. F. Budri- 

’.o 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 
LAŠINIUKAI 

'su Hickory medžio dūmais) 
Galima 
virtus, 
bandos 
turime 
batsų.

valgyti žalius arba 
Labai tinka dėl už-
Tavernoms. Taipgi 

venz.yto porčepso ir 
Musų pačiu išdirbi- 

mas.

Food Store
5519 S. Halsted SL

Tel. Englewood 9134 
Persikėlėm nuo 10804% So.

Michigan Avenue)

MADŲ
806 WEST 31st STREET

DOMINIKAS KURAITIS, Sav. 
Telephone Victory 1696 

ATSTOVAI
ATSTOVAI: KASTAS SABONIS. CHARLES STEPHENS, 

RODIN AND SHORTY.

VIENYBE
SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIKRAŠTIS

Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 
Dienraštyje suteikiama "žinios iš viso pasaulio

IR LIETUVOS.
VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klą, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslą ir kultūrą, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų
Pasaulį”

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

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

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted SL, 
Chicago, DL

Vardas

Adresas

Miestas

Valstija
i



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirt., balandžio 18, 1340

NAUJIENOJ
The Uthuanian Daily News 

Published Daily 
The Lithuanian

1739 South
Telephone

byExcept Sunday 
News Pub. Co. Ine.
Halsted Street
CANal 8500

Šubscriptioh Kates:
$5.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year 1h Chfcago 
3c per copy.
Entered as Second Class Mafter 

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

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

3c 
18c 
75c

Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujfe
nų Bendrovė, 1739 Šo. Halsted St.» 
Chicago, III. Telefonas Čanal 8500.

Užsakymo kalnai
Chicago j e—paštu

Metams ----------------------
Pusei metų ___________
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išsiuhtinėtojus
Viena kopija _____ ____
Savaitei ______________
Mėnesiui _____________

lunutinėse VMstijosfe, ne Chicagoj, 
paštu: <Atpiginta):

Metams ................   $5.00
Pusei ifietų ___  2.?5
Tfims mėnesiams 1.50
Dviem mėnesiams ____  1.00
Vienam mėnesiui.75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ......... .....

' Ptrtei mėtų ___
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Monėy

Orderiu kaliu su užsakymu.

$M0 
4.00 
2.50

Demokratija ir gerovė

reikia ją panai-

Karo smūgiai kultūrai
-- ------ .... .

SENIAI SUPLANUOTAS 
ŽYGIS

Žmogaus protas yra linkęs komplikuotus dalykus 
aiškinti suprastintu budu, surasdamas kokią nors vieną 
“priežastį”, kuri tuos dalykus “pagimdo” arba “iššaukia”. 
Daugelis žmonių, pavyzdžiui, sako, kad Visų dabartinių 
blogumų kaltininkas yra “kapitalizmas”: kapitalizmas 
gimdo skurdą, kapitalizmas kursto neapykantą tarpe 
tautų, kapitalizmas yra karo priežastis, ir t.t. Kiti žmo
nės tų pačių blogybių šaltinį mato tame, kad pasaulyje 
šūšilpnėjo religija arba dorovės pagrindai.

Panašiu budu dažnai mėginama išaiškinti demokra
tijos nepasisekimus įvairiose šalyse ir diktatūrų įsigalė
jimą. Ieškoma kokios, nors “priežasties”, iš kurios tie 
reiškiniai būk “gema”. Štai, Maynard Krueger, kalbėda
mas neseniai įvykusioje Socialistų partijos konvencijoje 
pareiškė:

“Lygiai, kaip demokratijos kaina yra gerovė, 
taip ir taikos kaina yra gerovė, o šitos gerovės pel
no sistema nestengia suteikti.”
žodžiais “pelno sistema” kalbėtojas apibudino kapi

talizmą. Vadinasi, kapitalizmas negali suteikti žmonėms 
gerovės, o be gerovės negali gyvuoti nei demokratija, nei 
taika.

Atrodo, gana logiškas argumentavimas. Duok žmo
nėms gerovę, tuomet jie bus patenkinti, nenorės jokių 
diktatorių ir neužpuldinės kitų tautų. O kadangi “pelno 
sistema” tos gerovės nesuteikia, tai
kinti, žodžiu, nuversk kapitalizmą, ir visos žmonijos ne
laimės išnyks! ,

Bet tai yra bendri posakiai, kurie tikrumoje nieko 
neišaiškina ir pasąko Jabai nedaug. Tiesa, kad dabartinė 
ekonominė sistema,' ktfri paprastai yra vadinama kapita
lizmu, turi labai daug ydų; ją pašalinus kartu su tomis 
ydomis, žmonių gyvenimas turi pasidaryti geresnis ir 
laimingesnis. Bet tai įvyks tiktai tuomet, kuomet, vieto
je kapitalizmo, bus įsteigta tobulesnė sistema. Jeigu vie
na blogybė butų pakeista kita blogybe, tai jokios naudos 
žmonėms iš to nebūtų.

Yra prieš visų akis ryškių pavyzdžių, kurie tai įro
do. Sakysime, Rusijoje jau prieš 22 metu kapitalizmas 
buvo “nuverstas”, o ar tenai yra gerovė? Ar Rusija turi 
demokratiją? Ar Rusija atsižadėjo karo?

Antra vertus, ar demokratija pareina tik nuo gero
vės? Jeigu butų taip, tai turtuoliai turėtų būti karščiau- 
sieji demokratijos gynėjai, tuogi tarpu visi žinomė, jogei 
dvarininkai ir kapitalistai dažniausia būna pikčiausi de
mokratijos priešai. Tai matėme Italijoje, Vokietijoje ff 
Ispanijoje, kur kapitalistų pastangomis buvo nuverstos 
demokratinės valdžios ir įsteigtos diktatūros.

Mr. Krueger, matyt, turėjo galvoje gerovę ne tur
tingųjų klasių, bet liaudies, darbo žmonių, kuomet jisai 
sakė, kad “demokratijos kaina yra gerovė”. Bet tai reiš
kia, kad demokratiją palaiko ne gerovė, kaipo tokia, bet 
žmonių masės, kurios gyvena savo darbu. Juo geresnė tų 
masių būklė, tuo jos yra labiau patenkintos, tuo mažiau 
joms rupi sekti paskui visokius demagogus ir aVantiU^ 
ristus, kurie geidžia patapti diktatoriais.

Šitame samprotavime yra daug tiesos. Tačiau Socia
listų partijos kalbėtojas išreiškė ją vienpusiškai. Kuomet 
masės yra patenkintos, tai jos nebūtinai remia demokra
tiją: jos remia esančią tvarką. Jeigu tvarka yra kapita
listinė, tai jos remia kapitalizmą.

Paminėtas kalbėtojas mano, kad kapitalizmo siste- 
ma negali duoti žmonėms gerovės. Bet juk yra faktasy 
kad Amerikos Jungtinėse Valstijose per dešimtį metų, 
nuo pasaulio karo iki didžiojo biržos kracho (1929 m.), 
buvo pusėtinai didėlė gerovė — didesnė, negu kada nors 
praeityje, šioje šalyje arba kitur. Ar tuomet Amerikoje’ 
nebuvo kapitalizmo? \

Galimas daiktas, kad tie “gerieji laikai” kapitalizmo 
gadynėje jau praėjo amžinai ir daugiau nebegrįš. Dėt 
jeigu taip, tai Mr. Krueger turėjo parodyti, kas gi tokio 
atsitiko su “pelno sištema”, kad ji pirmiaUs veikė pusė
tinai sklandžiai (daug sklandžiau, negu bolševikiškas ko-į 
munizmas, itališkas fašizmas arba vokiškas nacionaLso- 
cializmas), o paskui ėmė ir sugedo! Šito klausimo^ jisai, 
deja, nepalietė — dėlto, kad jisai stengėsi suprasti vieną 
“priežastį” visokioms dabartinėms pasaulio nėlaimėms.

Pažvelgkime į Suomiją, kur žmbnės neturtingi, o bet-

Nacių į^ivėržinią į Daniją ir 
NorVtegiją kai kurie žmonės aiš
kina, kaipo apsisaugojimo prie
monę Vokieti jos pusėje mio a-’ 
gresingų Anglijos Užmačių. Jie 
sakoi kad Anglija jau buvo su
laužiusi Norvegijos neutralumą 
ir rengėsi pagrobti Visą Norve
giją, todėl nariai buvo privers-^ 
ti veikti, užkiradami kebą Ang- ■ 
lijai.

Bet tikrumoje tas darių žygiš 
jau buvo seniai paruoštas, iš to, 
kaip ii i deri o jėgos netikėtai UŽ-j 
klupo ir okupavo Daniją, kaip 
jos staigiai pagrobė Norvegijos 
uostus, yra aišku, kad įsiverži
mo pianas buvo aūplanu’otas iš 
anksto ir kad jisai jau buvo vyA- 
kinamas, pirma negu Anglija 
pradėjo sėti minas prie Norve
gijos krantų.

Iš tiesų, planą staigiai įsiverž
ti Skandinavijon ir ją okupuo
ti Hitleris turėjo galvoje jau 
prieš keletą metų. Apie tai liu- | 
dija buvęs Dancigo senato pre
zidentas Hermanu Rausclming, 
kuris seniaūs ištikimai tarnavo 
nacių “fiureriui”, o paskui pa
bėgo į užsienį. Savo knygoje 
“Hitler Speaks” (Hitleris Kai-! 
ba) jisai rašo, kad 1935 m. Hit
leris jam pasakė:

“Laivyno apsaugoje ir ko
operuojant su oro jėgomis, 
aš liepsiu atlikti visą eilę ne
tikėtų atskirų žygių. 'Švedija I * 
bus anaiptol nepasiruošusi 
pakankamu stiprumu gintis.4 
Btet jeigu Viehaš arba antras 
tų žygių ir nepasisektų, tai 
vistiek dauguma strateginių 
punktų pasiliks musų ranko
se... Aš jiems pasakysiu, kad 
aš nenoriu jų užkariauti, o 
noriu tiktai su jais susijung
ti, kas butų visai'natūralu ir 
jiems patiėbriš'pageidaujama, 
jeigu švedai drįstų atvirai pa
sisakyti, nebijodami Rusijos 
ir Britanijos, kurios verčia ją 
laikytis pražūtingo neutrali
teto. Aš jiems paaiškinsiu, 
kad aš atėjau juos apginti ir 
suteikti progą draugingiems 
eferiientatfis tame krašte ap
sispręsti pagal savo laišvą Va-į

< ; r
vo kalboje pasakė, kad velionis 
Vencialiskis, kuris visą savo gy
venimą buvo laisvamanis, prtČŠ 
mirtį “šUsitaikė su Dievu”. Pu- 
rčntelič ir Kairienė tai užginči
jo^ pasiremdamos velionio šei
mos I indy m u.

’ 'k-— ’ ■ - . ... ■
KLAILgDOJE VARGAS

M

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Kad karas itefgiamai veikia ir ką ji vasara pasakys, dabar 
kultūrą ir švietimą, rodos, kai- slinku išpranašauti, 
bėti netenka, štai karui prasi-] ’

Dr-jai — Marijampolės kaimo, 
Rudaminos valse, skyrių, “He- 
ėhaluco” organizacijai skyrius 
Vilniuje, Valkininke ir Trakuo
se.

ia AUKAS. — Vasario 16 d. 
Lietuvos nepriklausomybės 22 
metų sukaktuvių proga Res
publikos Prezidentas Antanai

•! Taigi, spaudos susiaurinimas 
dėjūs kariaujančių Valstybių žymiai turi paveikti ne tik ukiš- 
periodinė spauda žymiai susi- ką jį, bet ir kultūrinį gyvenimą, j Smetona pasakė per radio kaL 
traukė. Visa rilė ėjusią laikraš- šiuo metu Lietuvoj labai plia- ‘ 
Čią visai sustojo eiti, O kiti iŠ- Čiai skaitomi laikraščiai it jų ti- 
ėiiia žymiai sumažintame for- ražas diena iŠ dienos vis didėja, 
mate. Dabar skaitytojai jaū gaus dieki-

Šiuo metu Lietuvoj labai plia-

i

Sugrąžintiems t “vateriandą” 
Klaip&feš krašto gyventojams, 5 
muiyt, ne saldus gyvenimas. 
Uėiuvbs špandėje kartkartėmis 
pasirodo Žinių apie tai, ką pa
sakoja Žmonės, kurtė iš Klai- 

I pėdus persikėle gyventi Lietu-' 
Vbh> Vienas pasikalbėjimas SU 
tokiais žmbnėmis aprašytas

“Vis dar grįžta pasilikusių 
Klaipėdos mieste ir krašte 
lietuvių. Kurie gyvena kai
muose pas ūkininkus, tiems 
dar maisto ir kuro atžvilgiu 
šiaip taip įmanoma. Bet labai 
nusiskundžia Klaipėdos mies
to gyvenantieji. Dėl žiaurios 
žiemos ir kuro uoste nėra 
veik jokio judėjimo. Darbi
ninkams trūksta darbo. Va
gonai užimti karo reikalams 
ir mieste labai trūksta kuro. 
Dėl nešildomų patalpų moki
niai turi ilgas atostogas. Eša 
daug darbininkų ir varguo
menės, kurie visą žiemą gy- 

■ vena nešildytuose butuose.
Prie menko valgio tai esą 
vos įmanoma. Darbo tokie 

I asmenys menkai galį dirbti.
“Krautuvėse duonos pa

skirtą kiekį, esą, dar galima 
gauti, o mėsos dažnai ir to 
mažučio davinėlio nebelieka. 
Kurie turi šiokių tokių ryšių 
su kaimu, tiems vis esą leng
viau, nes iš ten nudžiauna
ma, ar bulvių, ar kokį meš-

bą į tautą, Šį kartą ypatingai 
iškeldamas 
tvarkos 
darbo reikalą, 
svarbiausių dalykų, 
kuriais laikosi 
kurie laiduoja 
bę.

Pasveikinęs
nūs ir dukteris, Sulaukus tftiį) 
brangios šventės, Resp. Prezi
dentas pabrėžė, kad, ir džiaug

tvirtos krašto san- 
ir našaus tvarkingo 

kaijx) dviej ų 
pamatų,

valstybės rūmas, 
rtepriklausorhy-

mate.
^Šitokią priemonių Imtasi ne1 raŠČių mužesnį lapų skaičių. MO- 

Viten tik lodei, knd laupyti po- kyklose mokiniai turės tenkih- 
pierių> bot iš VišO yra phstebe- tis senais vadovėliais, feet iŠ čia 
ta, kad karo metu žmonės mU- neseka daryli išvadas, kad LiO- 
Žiuti skaito ir mėgsta Skaityfi tUvOjfe jau pritruko popierių* 
tik trumpas Žinutes, o ilgą Ne! Tai lik padaryta atsargumo 
Straipsnių iš Viso vengia skaity- dėlei, 
tk; \ ‘

Tie, kurie karo fronte, iš viso reiškiniai, bet jie karo metu da-ldamosi galėdama savo šventę
U Žinoma, tai labai skaudus

tosi visai neišvengiami ir dali-1 pirmą kartą švęsti amžinojoj 
nai pateisinami. L

dums toli nuo karo audrų gy
venantiems gal tai visai nesu
prantami daiktai, bet mes kurie!
Čia karo pašonėje gyvename, 
visa tai gerai pažįstame ir ne 
Labai jau pykstame, kad tenka] 
daug kame susitraukti.

Vis geriau, negu karas 1
Lietuva jaū netekusi trijų sa-i 

vO prekybinių laivų Ne\v Yorkel 
pirko naują vieną prekybinį lai
vą, kuris sti benzinu plaukia į 
Lietuvą.

Jo likimas dar nėra žinoma, 
nes dabar jisai kelionėje, žino
ma, už ta pirkinį reikėjo išmes
ti didelę suma pinigų.

Kiek tenka patirti norima dar 
keletas prekybinių laivų pirkti. 
Vis tik tikimasi, kad bent Rai
tijos jurose jie galės laisviau 
plaukioti, nors ir labai pavojin
ga, bet gyvas krašto reikalas 
verčia turėti savo prekybos lai
vyną. —J. K.

“Žmonės labai laukią pa
vasario, peš maną vis busią, 
geriau: šaltis nebevargins, 
darbo daugiau atsirasią ir 
maitintis, busią lengviau. Ku
rie gali kur išvažiuoti, lai 
mielai apleidžiu miestą. Bet 
nemažai , esą ir lokių, kurie 
pririšti prie vietos.”
Bet tai tik pradžia karo. O 

jeigu ji&ii prasitęs dar ftietus- 
kitus, lai gyvenimas Klaipėdoje 
po nacių Valdžia pasidarys Vi
sai nepakenčiamas. 

—————_i

Iš Lietuvos
VILNIUS' — Miesto savival

dybe vedą derybas su užsiem-

Ar ne tą dabar nariai sako 
danams ir norvegams, į kurių 
teritorijas jie įsiveržė?

Tiesa, ne Švediją Hitleris pii- 
miausia užpUolė. Bet tai neda-; 
ro skirtumo. Ateis eilė ir jai, 
jėigu Hitleris sugebės įsitvirtin
ti Norvegijoje. Jos “pražūtingas nėmis firiiibmis dėl Turniškių 
neutralitetas”, kaip jisai sako, hidroelektrines stoties įrengi- 
nacių nesulaikys. Tik jeigu są-jmb. Lenkai, pradėję statyti sto-' 
jungininkai narius iš Skandina-j tyli stotį 1938 m., investavo į 
vijos išvys, tai Švedija bus ap-lją apie pusantro milijono žiotų 
ginta. Todėl Švedijos intereštto-1 ir jaū pastatė trobesius, prave- 
Sė yra patlėti Sąjungininkams ir dė kelius, pradėjo statyti už- 
nbrvegams. tvanką ir atliko kai kuriuos pa-

-----ruošiamuosius darbus. šiais 
DAR VIS GINČIJASI DEIJ metais stotis statoma toliau.

VENCLAUSKIO LAI. ; Statybą numatoma baigti 1943 
DOTUVIŲ metais. Apskaičiuojama, kad

uv . . 1 ~r," v Turniškių , stotis kainuos apieLietuvos žinios rašo: , L- .... r- • , . ..Į15 milijonų litų. Projektuoja^ 
“Dėl teisėjo Vaitkevi'ČiaUs ftia ją statyti panašiai, kaip lat- 

pasakytos kalbos laidojant viai statė savo Kegumo stotį 
adv. Venclauskį, adv. L. Pu- ant Dauguvos, Latviai naudojO- 
renienė ir adv. O. Kairienė si lik saVo bankų paskolomis ir 
iiarašė atvirą Raišką. Tuo laiŠ-l Valstybes gūranlijomiš, vaisty
tu nepatenkintas teisėjas be prie tų darbų neprisidėjo. 

Vaitkevičius prieš Piuėnienę ‘ Apskaičiuojama, kad TurniŠ* 
lt Kairienę padavė skunda Ikių stotis galės patiekti apie 86 
•Liet. teisininkų draugijos]milijonus kilovat. valandų elek

trom energijos per metus. Tai 
yra didelis kiekis, turint galvoj 
je, kad Vilniaus ir Kauno miego
tai drauge sunaudoja tik apie 
29 milijonus kilovatvalandų

Garbės teismui, kuriame tvir-' 
tina, kad laiške neteisingai 
esanti atpasakota jo kalba. 
Kadangi tris. Vaitkevičius iš 
tefsinirikų draugijos yra ‘iš
stojęs, tai jo šktindas vargu! energijos (Vilnius 12 ML ir 
bus svartitbfnas.rt
Tas teisėjas Vaitkevičius sa-

[.•.-i ..------ --
gi demokratija yra įsigyvė^ąs.
; Svarbiausia demokratijos atspara yra ne tiek mate
rialines gerovės laipsnyje, kfek žmonių šušipratltnė ir ju 
papsiryžime ginti savo laisvę. :

Kaimas 17 milijonus kilovat 
valandų) per metus.

■-—v i;į1—, i-.r.-.r,,,

neturi daug laiko sekti' spaudą, 
n tie, kurte namuose pasilikę, 
turi žymiai daugiau kasdieni
niame gyvenime Visokių’naujų 
rūpesčių ir vargų, todėl jei it 
ką skaito, tai paskubomis ir ap
graibomis.

Periodinių leidinių leidėjai' 
prisitaikindami karo meto skai
tytojo skoniui mažina savo lei 
diiiių formatą.

Karas veikia ne vien tik ka
riaujančias valstybes, bet jisai 
netiesioginiai gana stipriai ir vi
sokeriopai veikia ir neutralią
sias valstybes; O ypatingai skau
džiai veikia tas neutraliąsias 
valstybes, kurios yra kaimyni
nės kariaujančioms valstybėms. 
Štai Lietuva dabar turi du ka
riaujančiu kaimynu.

Lietuvos ūkiškas gyvenimas 
jau stipriai karo paveiktas. Lie
tuva turi daug rūpesčių parsi
gabenti iš kitur visokių jai rei
kalingų prekių, o taip pat ne 
maža vargo sudaro jos ekspor
tui.

Nors ir Lietuva turi savo po
pieriaus fabriką ir jisai veik pil
numoje gali patenkinti Lietuvos 
rinką, bet tam popieriui gamin
ti pritrūksta kai kurių žaliavų, 
kurias dabar ypatingai sunku iš 
kitur parsigabenti.

Jau Lietuvos visoms įstai
goms duotas stiprus paragini
mas taupyti popierių, o dabar 
tais pačiais sumetimais uždary-, 
ta visa eilė nereikšmingų perio-1 
dinių leidinių leidimas. Lietu-: 
vos didieji dienraščiai įspėti sa
vo leidinių formatą vienu treč-, 
daliu sumažinti. Dienraščių vii-; 
karinės laidos jau nebeišeina. 
Dienraščiai, pradėję tris kartus 
į dieną išleisti savo leidinius,! 
sustojo taip darę. Žydų dienraš
čių spauda galės išeiti tik vie
ną kartą į dieną. Šių priemonių 
imtasi, kad sutaupius kaip gali
ma daugiau popierių. i

Žinoma, tai labai skaudi prie
monė, kuri turi didelių ir kitų 
ūkiškų pasėkų. Štai spaustuvės 
turės mažiau darbo, atsiras 
spaudos darbininkų bedarbių, 
jie turės ieškoti darbo 
srityse.

Mokyklų vadovėliai 
būdavo išleidžiami vis 
nes jie vis būdavo tobulinami, 
gerinami, taisomi, jų kalba gry
ninama, o dabar jau tai nebūs 
daroma. Bus jie išleisti ne vie
niems, bet keleriems metams.

Lietuvoje vyrauja toksai įsi- 
tikinimias, kad karas dar atei
nančiais metais nesibaigs, todėl 
iš anksto imamasi Visokių prie
monių, kad labiau teusitvarkiūs, 
labiau sUsivnržills, kad paskiau 
iiėtcklų sulaukti didesnių Vargų 
ir rūpesčių.

Sakysime, Baltijos jūromis 
susisiekti su Skandinavų valsty
bėmis buvo gana lengva, o da
bar jau diena iš dienos sunkėja. 
O tai yra labai didelis daiktas, 
nes Lietuvai dairosi vis Slmkiau 
iš kitur reikiamą daiktų parai* 
gabenti*

Juromis susisiekti su Anglija 
jau visai neįmanoma. Tiesk, 
MuOsesnis kelias per Juodąsias 
j (iras, bet tai labai tolima ke* 
liotiė, O jpagaliau ir Juodųjų jw 
rų pakrantėje debesiai renkasi Iių rajonus, Lietuvos Ūkininkų

įvairios žinios 
iš Lietuvos

VILNIUS. — Kalnų Tvarky
mo įstaigos pareigūnai patikri
nę 5 stambesnius sandėlius Vil
niuje, rado didelius kiekius 
cukraus, druskos, miltų ir kilų 
prekių, o viename tuščiame 
sklipe rado žemėje užkasta už 
26,000 litų .vertės svaigiųjų gė
rimų.

kitose

kasmet 
nauji,

VILNIUS. — Vidaus Reikalų 
ministro leista veikti Vilniuje 
šioms draugijoms: Lietuvių 
Švietimo “Ryto” Draugijai, Vil
niaus Lietuvių Labdarybės 
Draugijai, Vilniaus Kulturos- 
Švietimo . Draugijai, Vilniaus 
Medžioklės Dr-jai, Vilniaus Ge
ležiniam Fondui, LGSF Vil
niaus klubui ir Vilniaus žydų 
draugijai “Gmihis Cnesed’\ 
Lietuvių Muzikų Dr-ja persikė
lė į Vilnių. 1 -

Be to, Vid. Reik, ministru' 
leidus-, visa eilė jau nuo seniau 
Lietuvoje Veikiančių draugijų 
įsteigė uaVO skyrius Vilniuje, 
būtent: DCLR (Draugija Užsie
nių Lietuviams Remti)> Lietu
voj Turizmo Draugija, Dalro- 
nalo Draja, Lietuvių Katalikų 
Moterų Dr-ja, Lietuvos Auto 
Tarnautojų Dr-ja, Draugija Ko
vai sū Vėžio Li
K lubas, Lietuvos Akliesiems 
loboti Dr-ja, Draugija Vilniaus 
Kraštui Remti, Liet. Prekybi
ninkų, Pramonininkų ir Amą* 
tminkų Sąjunga, JSO (JaUha- 
lietuVių Sporto Orgamzaclos), 
Sporto Klubas, Šv. Vincento a 
Paulo Dr-ja, Draugija Kovai 
su Tuberkulioze, Lietuvos 
VTarbuto” Dt-jd, Lietuvos Žy
dų Sporto ir Gimnastijos Są
junga “Makabi”, Žydų Mokyklų 
Auklėjimo ir Kultūros Centri
nė Organizacija “Javnc”, žydų 
Tautinė Dr-ja “Betar”, Dr-ja 
“Mizrachi”, Žydų Sporto ir 
Gimnastuos Dr-ja “Hapoel”.

LTS (Lietuvių Tautininkų 
S-gai) leista įsteigti Vilniaus ir 
Švenčionėlių apskritis, “Jauno
sios Lietuvos” S-gai -— Vil
niaus, Valkininko ir švenčionė-

sostinėj Vilniuje, Lietuva ta
čiau labai susirupinusi ir aky
lai nusiteikusi sutinka ‘savo di
džiąja tautos šventę. Kalas 
nėra patogus didžioms iškil
mėms. Kuo jis baigsis ir koks 

bus visuotinis pokarinis vaiz
das pasaulyje. Klaikios būsenos 
[akivaizdoje kiekvienas kraštas 
[dirba ir triūsia taip, kad išlik
tų laisvas ir nepriklausomas. 
Nepriklausomybės išsaugojimas 
eina iš dvejopų sąlygų: vienos 
sudaromos kilų, antros savų 
pačių. į vienas reikia mokėti 
derintis, antras patiems susiras- 

iti. Kokios tos sąlygos, einan
čios iš niusų pačių, laisvei sau
goti, kad liktume nepriklauso
mi, dargi karo viesulams ar
čiau ar toliau musų sukant, 
Respublikos Prezidentas nuro
dė sekamas!

“Pirmutinė, pati svarbiausio
ji, sąlyga 
laikymas 
riausvbė 
įstatymų
ro ir saugoja, o visų kitų prie
dermė yra čia jai padėti kiek 
galint. Vengiu metu, kokį dabar 
gyvename, labai stropiai tenka 
budeli, kad visokį sveliteainiai, 
kurių dabar Lietuvoje aibės, 
nepasiraustų po musų nepri
klausomos valstybės pamatais. 
Neprivalome pamiršti, kad, 
tiems pamatams griuvus, žūtų 
musų tautos laisvė, o su jąja 
dingtų ir kiekvieno musų gero
vė. šį įspėjimą įsidekime gal
von ir žinokime, jog reikia bu-

tai geros tvarkos iš- 
visame krašte. Vy- 

visomis priemonėmis, 
numatytomis, ją da-

rieji papročiai ir Valdžios įsa
kymai. Viešoji tvarka bus iš
saugota, kai Visuomenė draus
minga, tariant, klusni savo ša
lies įstatymams. Tenka dar pa
stebėti, jog tvarką ardo ne lik 
piktos valios svetimieji, bet ir 
savieji, kai ncslvaldo, kai nie
kina visa, kas. ne jiems tiesiog 
tarnauja, kai pelnosi vien 
naudai ir kilų žalai*

“Antroji, irgi svarbioji, 
vei sąlyga, tai tvarkingas

savo

la.’s- 
dar

bas. Apie jį nt Vieną sykį bu
vau atsiminęs, apie jį kalbėti 
niekuomet nebus perdaug. No

Policijos

dieji šiokfon af tokion vergu- 
včn veikiausiai pakliūva. Kraš
tas, kūra jų dahg hkH, yra ne
laimingai. Kaip skiriame dar 
bius žmones nbo nedarbių, 
taip turime skirti darbias tau 
tas UUo nedarbfų. Darbiųjų 
ateitis, taigi ir inOs lietuviai no
rime būti laikomi jųjų eilėje, 
nes trokštame būti talSvL Tai 
gi, bukime ne vien tvarkingi, 
bfcl ir darbus ir darbingi. Ai 
esame tokie? žinia juk kui 
darbingesnės tautos, ten it tur
tingesnes. Ši tiesa Visų pripa
žinta,'dėl lo visur dabar sten
giamasi įmonėse padidinti dir
bamųjų valandų skaičius, lais
vas laikas stengiamasi šiam 
ar tam kultūringai panaudoti, 
dirbama iš visos galios, ko 
stengriausiai, kiek tik sveikata 
išneša; nedejuojama, kad per 
daug darbo, o skundžiamasi, 
jei kartais per maža gaunama 
dirbti. Vadinasi, darbingumo 
linkmė visur įsigali. Ji turi vy
rauti ir mumyse.”
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MENE ŽINIOJ
■BOBBE8BIHIIIHBHBM9R9HSSEBi

Tvarko MIKAS ŠILEIKIS
••IMI

Meno Parodos

domisi
meno

Numatoma Turėti 
Didelę Lietuvių 
Dailės Parodų

Jeigu kitos tautos 
savo daile ir bendrai
kultūra, tai kodėl lietuviai ne
gali turėti savo dailės parodos. 
Šiuo klausimu jau seniai bu
vo susirūpinta, bet tik dabar 
paaiškėjo, kad prie to jau ei
nama. Berods, SLA 6-to Aps
kričio Seimo rengimo Komi
sijų susirinkime praeitą sek
madienį buvo nutarta surengti 
lietuvių dailės parodą Seimo 
metu. Smulkesnių žinių apie 
parodos rengimą, kol kas ne
turime, bet vėliau šiuo klausi
mu “Meno Žiniose“ bus pla
čiau paaiškinta.

Reikia pasveikinti SLA 6-to 
Apskričio Seimo rengimo
misijas, kad jos be kitų svar
bių šios organizacijos reikalų 
susidomėjo ir kultūriniais mu
sų tautos reikalais.

Vien tik Chicagoje lietuviai 
turi per tuziną kvalifikuotų 
lietuvių dailininkų, kurie nuo
lat dalyvauja svetimtaučių 
dailės parodose, tik, deja, ten 
jie nėra žinomi kaipo lietu
viai..

Ko-

Theodore Glass
Praeitas ir šis menuo Chica- 

gai davė gausių dailės parodų. 
Iš žymesnių parodų, gal būt, 
bus bene Arts Club senųjų ir 
naujųjų užsienio meisterių 
darbų paroda viena svarbiau- 
sių> apie kurių Šiame skyriuje 

. jau buvo rašyta Ki.ta įdohii 
simbdlihių’ kurinių'”* paroda 
yra Dtake viešbutyje, atseit: 
Theodore Glass’o tapyba ir 
piešiniai.

Nepamirškit Užeiti Pas
JOSEPHLEPPA

Visados turi skanių sendvičių 
ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon 
Alus

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

82 ir KEAN AVĖ.
Tel. Willow Springs 45.
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BIRUTES
CHORAS

stato 
’ Mužikai fšką Operetę 

“Viengungiai”
Sekant Koncertui

Sekmadienį, Bal. 21
LIETUVIŲ 

AUDITORUOJE 
M83 MG. HALtetEb ST.

Pradžia '4&0 V. vak. įžanga 65c

■■■i ..iri ■ (ir i ■

“NAUJIENŲ”
PAVASARINIS

PIKNIKAS
—įvyksta—

Gegužio 26 (L
LIBERTY GROVE

DARŽE,
WlLLO’W ŠBfclNGS, ILL.

Vėl Dalyvaus Tautiniam Festivale Kai Mėgėjai Vaidina, 
Tai Visokių Dalykų 
Pasitaiko

^Tai Leistina*
Nes Šįmet Yra
“Perkeliami” Metai

Theodore Glass yra seniai 
pasižymėjęs kaipo talentingas 
religinių subjektų dailininkas. 
Tačiau jo kuriniai nėra reli
gijų kopija. Jis kaip krikščio
nių, taip ir hebrajų religinius 
simbolius meno formoje kuria 
savotiškai. Jo menas rišasi su 
žmogaus psichologiniu, o ne 
su realizmu. Tiesa, jis yra ge
ras ir natūralistas, kai jis nori. 
Tačiau kaipo kūrėjas jis yra 
daug geresnis. Pav. keli tokie 
vandens dažais piešti kūrinė
liai vardu: “Magian-Lucifer- 
Gabriel”, “Fall of the Dark 
Angel”, “The Triumph of 
Light”, The Alcheinist arbą 
‘‘Psychogram of Henry VIlU’, 
bus geriausi jo kūrybos dar
bai. Visi sakyti kaip ir dange-

giliu įkvėpimu.
Įžanga nemokama. Katalogą 

ten pat galima gauti nemoka
mai. Į Arts Club parodą 
kia mokėti 25c įžangos.

rci-

Julius Paškauskas 
Artists Union 
Dailės Parodoj

Skulptorius Julius . A. Paš
kauskas dalyvauja bendroje 
The United American Artists 
of Chicago tapybos ir skulptū
ros parodoje Hull House Be- 
nediet Gailery, adresu 800 So. 
Halsted st.

J. Paškauskas ten turi labai 
gražią iš medžio išdrožtą sta- 
tulaitę, pavadintą “Carving“. 
Prieš kiek laiko jis dalyvavo 
kitose dviejose parodose atseit 
Chicagos Art Institute ir 
Jury Society of Artists.

Mrs. McCormick 
Meno Rinkliava 
Art Institute

No-

tituto galerijoj nr. 53 atsidarė 
labai įdomi dailūs paroda, ku
rią suruošė p-ia Robert R. Mc
Cormick, meno rinkėja. Ji ir

nys visokių meno objektų yra 
labai įvairus ir gausus. Paro
da truks ligi birželio 2 d.

Kari Plath—Paukščių 
Dailininkas

Chicago Gallcrics Associa- 
tion, 215 N. Michigan avė., da
bar galinta nemokamai pama
tyti gerą dailės parodą. Be ki
tų eksponatų parodai pateikta 
žymaus Chicagos dailininko, 
gamtos studijuotojo, paukščių 
ir laukinių gyvulių žinovo, 
kari Plath kuriniai. Jis yra 
nupiešęs keletą sieninių pa
veikslų Fičl'do gamtos 
jųi Chicagojc.

muzic-

Busittessttifcn’s 
Arts Club
Dailės Paroda

Mmtdcl Bros. D aukšte krau
tuvės galerijose dabar rodoma 
Chicagoš Busincssmcn’s dailės 
darbai, šiam klubui priklauso 
visokių profesijų žmonės, mė
gstą dailę, čia yra advokatų, 
gydytojų, kunigų, ctc.

Sėdi: (iš kairės) Wen'eta GrybiUtė,- Kdward W'o'oclas, 
Birutė Kremianiutė, Vytautas Beliajus, Lelija Činskaitė, Al
fas Lankus ir Julia Rakštytė.

Stovi 1 Feliksas Tomas, Belekia Kūhgyte, Kazys Dūlin- 
skas, Akordeonistas; Joana Matečunaltė ir Attiiras l'u- 
moša. V ■ - . /

irnai 
tys ir 
Levas,

grupė dalyvavo Washingtofto iTautinčj ŠVentėj per- 
susilauke geriausio pasisekimo, šįmet beveik tie pa- 
Vel keliaus. Vietoj Ė'd^A’rdlb \Voloda Važiuos Irving 
o vietoj činskaitės—Mariė Sala; Vietoj MatfečiUnai- 

tčs—Charlolte Saretaitū. DUliU^kas šįmet šoks-, b akotdh'o-
nistas bus Aleksas Savulskis. ^tybaitė, dėl datbo kliūčių 
irgi nebegalės važiuoti. Karlu šū gtupe valiuoja gAtsi dai
nininkė ir pianistė, Elena FeČlukaitė, kuri VažiAVo pei’ pe
reitus trejus metus.

Washingtone grupė dalyvaus šiuose parengimuose: B'al. 
24 — Knights of Columbus salėj; bal. 25 — 
the Dodge Hotel; 26-lo rytą — Walter Reed 
pital; po piet ir vakare — Constitution Hali 
tivale; bal. 28-tą — Baltimore Lietuvių salėj.
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Tea Garden of 
Veterans Hos- 
tautiniam Fes-

Šiandien Paskaita
Šįvakar kai 6:30 vai. Art 

Instituto Fullerton salėje skai
tys įdomią paskaitą p-ia Walr 
tcr S. Brewster. Tema bus: 
“Kaip Meno Brangenijbes Su
renkamos.” Rodys spalvotus 
paveikslus. Įžanga nemokama.

Jubiliejai ir Kiti 
Įvykiai Ciceros 
Gyvenime

ŠIS BEI TAS
Menininkai ir Ramybe

Iškėlus rašytojui' įvairų truk
dymą iš< pusės “visokiausių jų 
“gerbėjų“, pasirodo, kad tas 
pats ir dailininkams, štai, ko
kį atviruką pasiunčia Rock- 
mell Kent savo trukdytojams:’ 

“Norėdamas atlikti Užsibrė
žtąjį darbą, aš išsikėliau ten, 
kur jokia korespondencija 
manęs nepasiekia. Šis paaiški
nimo ir atsiprašymo atvirukas 
Tamstai siunčiamas mano vi-

iPadčtas dailininko gražus 
ženklas ir parašas. “Kas gali 
dar daugiau prašyti'!”—-sako 
rašytojas Louis Untermeye'r, 
apie šį draugo gelbėjimosi bū
dą pranešdamas.

Tikrai! Daug kas kūrėjus 
nori matyli tik dėl smalsumo 
—kaip pav., žiūrima į “Pan
dą.“

Apie šį-Tą Trumpai:

CICERO. >— Pereito sekma
dienio vakare parapijos svetai
nėje apvaikščiotas Klebono Vai.-, 
čiuno 25 metų Kunigavimo Ju
biliejus. Svetainė išpuošta ne
paprastai, svečių susirinko dau- 
giaus keturių šimtų, ne vien 
vietiniai, bet dr iš kitų kolio- 
nijų. •

Programąf Vedė1 Kunigas A. 
Linkus. Nežiūrint jo gerų pa-j 
stabų, kad programas nebūtų 
nuobodus, jis užsitęsė apie tris 
valandas, ir pati vakarienė, 
bankietas, taipgi netoli tris va
landas. Tai nepaprastai ilgai. 
Sako tas (trukdymas buvo iš 
“Kičino”. ", "

Jubiliejus davė Klebonui $1,- 
dOO. Klebonas, matydamas sa
vo avelių nuolankumą, davė 
pareiškimą, “.Turėkite parengi- 

pa- 
Ge-

“Birute” su “Viengungiais”
Matoiė, Šįmet yra perkfehami, 

(leap/) metai ir mergužėlėm tu
ri teisę klausti bernužėlio ran
kos. Musų “Birute” pasinaudo
dama šįa proga, parsikvietė bu-- 
rį “viengungių“ ir sekantį sek- 
iMdiehj, telAhdžio 21 <1* Lifetu- 
vtų AuditoF i joj e yaiždhygal su- 
pažindihs 'ėhicdigiečiUs su talsi 
maloniais šVėČiais. ;

Birutės choras per eilę metų 
mus yra supažindinęs su daA-' 
gybe meniškų scenos veikalų. 
Šitie gražus ir žavėjanti prisi
minimai praeities šaukia muš 
sekantį sekmadienį, bal. 21 d.,! 
atvykti į Lietuvių Auditoriją ir 
ten pasiklausyti-, pasigerėti grė- 
žia dviejų aktų operete, “Vien
gungiai”. Ši graži operetė sh 
daugeliu žavingų dainų yra ori
ginalus lietuvių kūrinys. Ji bus 
pirmu kartu pas mus Amerikoj' 
vaidinama ir todėl mes turėsim 
malonumo pasidžiaugti savoj 
tautos nauju muzikos vcikahL

Bus h* naujų dainų
Šalia tariamos operetės Biru

tės choras su'daihuos daugelį, 
naujų gražių dainų, kurios dar 
pas mus nebuvo niekur dainuo-1 
tos. Nėra reikalo rašyti bent 
kokie kbmentarai apie gražų ii 
gerą vaidinimą, arba apie ge
rai išpildytas dainas. Birutės: 
choras ypač pasižymėjo peL 
paskutinius Septynis metus su: 
Jonu Byansku vedėjo rolėje. 
Tai gabus muzikas ir pianistas.

Šalę visko, dar tenka pridur
ti, kad prie Birutės choro yra 
susispiėtęs musų jaunimas ir 

i jis mus kviečia ir prašo, kad 
mes -paremtumėmi jo kulturi 
nius, meniškus darbus. Taigi,' 
visi ir visos sekmadienį, bal. 
21 <i. vykinij į Lietuvių Audito- 
riją pasidžiaugti gražia opėtete 
“Viengungiai“.

Kazys Viengungis.

“Keliaujanti Kftygy 
nai” Važinės Per 
Dirbtuves

pp 
Žy

—A rėjas V i t ledus kas.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ
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Paklauskit Musų Vaidintojų

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymoutb

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

BALZEGS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 Šo. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Meniškų Fotografijų 
Paroda

Dr. Juliau Smith iš East 
Melbourne, Australijoj tuti 
išstatęs meniškas fotografijak 
parodai Art Instituto Black-; 
stone žemiĮtinėje salėje.

Dr. Smith yra mvnininkas- 
fotografas. kiekviena nuotrau
ka Šį-tą charakterizuoja. Pui
kus darbas! Lietuviams foto
grafams patartina parodą pa
matyti.

Vėl Gamina Valgius 
Zig-Zag Klube

Mrs. Tamošaitienė, 933 W. 
33 rd St., praeitą žieiHą bu v?) 
sūnkiai sužeista “Capitol 
Dairy“ troko.

Ji ir jos duktė Estelle, po 
pirmu vyru AndtUifute, yra sa
vininkės didelios ir puošnios 
Užeigos: “Zig-Zag Club“, 6819- 
21 So. Wėstern Avė.

Mrs. Tamošaitienei prisiėjo 
ilgai gydyties, o jos dukteriai 
vienai biznyje darbuoties, bet 
praeitą savaitę ji gfrįžo į “Zig- 
Zag ‘Club” ir vėl gafnina val
gius ir užkandžius.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, ' 
kad pačios Naujienbs, 
yra naudingos.

Paklausk bet kurio ChlčagoŠ 
lietuvio, k Viris mėgsta vaidinti 
scenoj, ir jis papasakos tau vi
sokių anekdotų apie savo paty
rimus. Kaip revolveris, kuris 
turėjo šiauti vaidihime, atsisa
kė Šauti; kaip d Utys užklhivo 
ir htebuvo galinta išeiti, kaip 
viėnas aktorius, nemokėdamas 
rolės, ieškojo pagalbos pas suf
lerį ir-vos nteįkrito į jo budelį.

Štai vėliausia “scenos trage
dija“. Grupė aktorių vaidino 
komediją Heihemvay Metodis
tų salėj, Ėvanstone. Vienam 
reikėjo juokais nušauti kūdikį. 
Jis paleido du šuvius iš revol
verio ir visa publika, kartu ir 
patys aktoriai, griebėsi už akių 
ir pasileido laukan iš salės.

Kulkos buvo mažos ašarinių 
dujų bombos.

Butų įdomu, jei lietuviai —• 
scenos mėgėjai surašytų savo 
atsiminimus. “N.“ mielai at- 
sp'Aušdintumc. Rs.

tįhfcag'Os Vi'ešasis knygynas, 
pradedant penktadiėhiū, siunti
nės pef Chicagos dirbtu ves ^“ke- 
liAujanči’uš knygymis’’, m*Ažus 
khygyhų skyrius įrengtus tro- 
kuoše.

Nuskirtomis dienomis jie su
stos tam tikrose dirbtuvėse ii’ 
pietų metu darbininkai galės 
•pasiskolinti knygų savaitei ar 
dviejom.
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mą mano kaštu“, ir tekis 
rengimas numatomas 5 d. 
gūžės.

Kitas. Jubiliejus.
ižf buvo ne klebono, bet 

NbrbUtų 2’3 metų ženybihio
vėnimo atžy'mčjimas. Iskilm'ės 
šameto svetainėje šį šeštadie
nį. Norbutai abu rimti, links
mus. Turi daUg draugų. Jie 
skdillingai susirinks pagerbti 
jubiliatus. Po skanios VAkarie- 
hcš eis šaunus šokiai iki sėk- 
madiehio TytP. ‘‘Na tai šoksim 
ušim, stiklais mušim. Lai gy^i 
vubja Norbutai“.

Šekmadiienį Operete.

“Kada Kaihias Nemiega“, 3- 
jų veiksmų operetė, parašyta 
V. Railos. Ją Vaidina Lietuvių 
Jaunimo Kultūros Ratelis iš' 
Chicagos. Atvažiuoja svečiuos, 
na j Cicero Liuosybės svetai-’ 
nę, šį sekmadienį, 4:30 po pie
tų. Butų gerai, kad tuo laiku 
pradėtų vaidinimą, kuris tęsite 
apie tris valandas. Tai sma
gus vaizdai iš kaimo jaunimo,' 
vadinasi iš musų pačių praei
ties, o ta brangi praeitis ma
lonu prisimmti.

Tad ateikite visi ir visoš.- 
Įžanga nebrangi ir ateikite lai-' 
ku, kad huo aštUoriių bhtų gąj 
liftia pradėti Šokti. Šokiams or
kestrą pačių ratelio grupė. Vi-- 
šus — kviečia Oicefbs Lietuviai 
Kultūros Draugija, ’Chtčag'bs 
Draugijos Skyrius. B. ,

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — Wholesale 

4707 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
D1STRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HĖAD ALŲ 
Vynai-Likieriaj-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Aukcijonas!
SAMUEL L. 

WINTERNITZ & CO.
Aukcijonieriai

Įsakė parduoti iš viešų varžyti
nių 200 vartotų karų ir trokų, 
būtent: Chevrolets, Fords, Dod- 
ges, La Šalies, Backards, Cadil- 
laės, Btiič’ks. Plytaonths, Oldsmo- 
biles, Pbntiacs, Chtyslers, Lin- 
colns, Zephyrs ir kiti, su rezer
vu. Taipgi įvairių išdirbysČių 
1940 metų automobiliai.
BUS TIK 3 DIENAS 

Pehktadienj 
Balandžio 19 d. 
vai. vak. iki 11 vai. vak.

šeštadienį,
- 1 Balandžio 20 d.
2 v. P- Ik* *6 v. v. ir 7 v. v. 

iki 11 vai. vakaro.
Sekmadienį, Bal. 21

2 V. p. p. iki 6 v. v.
TERMINAI:

Kiek depozito prie varžytinių. Ir 
net iki 2 metų išsimokėti.

PRIIMS MAINUS
Savo karą duokite įvertinti prieš 
varžytines. Kiekvienas karas tu
ri Chicago Automobile Trade 

Assn. užgirtą garantiją.
Jei dėl kokių priežasčių butumet 
hiėpatfehkinti nupirktų katu Šio
se varžytinėse, atvežkite atgal 15 
dienų laike, pilną pirkimo kainą 
galėsi įskaityti perkant naują 
karą ar bet kokį tos pačios ver
tės vartotą. Vartotų karų dyle- 
riai ir spekuliuotoi.ai atsineškite 
teismus ir atsisveskite draiverius

Aukcijonas Įvyks 
{Lietus ar Giedra) 

2750 LAWRENCE ĄVE. 
įSAMUEL ' L. WINTERNITZ 

& CO. AUKCIJONIERIAI
M

7

*
Victor Bagdonas

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING

Perkraustom forničius, pianus n 
visokius rakandus bei storus 
Vežam į farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis i Visas miesto dahr.
3212 So. Halsted St.

Saukit Tel. VTCTORY 0066

* FOTOGRAFAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

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

4Ž0 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

U . ■ I ■■ !■

SVEIKATOS KLINIKAS 
Tonsilus c n
išima Už ............. ■
prabų vimas sen n n
Ligoninėje ............. *JU.UU
RAUDONGYSLIU $,OC fifl 
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS 
Greita Pageiba ......
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzatninacija C 4 Art
ir vaistai .................
DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 S. Kedzie Avė. Chicago

*

M

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43-RD STREET

rT>, i t i

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI
HOLLYWOOD 1NN, I’rop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi-

STATOME NAUJOS
NAMUS

1

MURĮNIUŠ ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
parūpiname Paskolas lengvoms išlygoms

• Pirtį hfetfu duosit dirbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 
sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

B. SHUKIS & CO
4131 SO. FRANCI SCO, avė.

TtMMUtt LAFAYETTE 5824

■»» >ii»n

biTiMiBOl Rytmetinių
LIETUVIŠKŲ

RADIO 
PROGRAMŲ

VALA^BĄ RYTO
,-x.. - ■ , • RASTtNE:

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

IW^YLOCWMS Į

--- - - — - ‘ MM

Chicago, 111.

Garsinkites “N-nose”
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PASIŽYMĖJO
Lietuvės moterys ir vėl pasižy

mėjo svetimtaučių tarpe Dr. 
Suzannos šlakis rengiamoj 
programoj Chicago Medical 
Women’s Club.

Iš tikro pagirtina, kad lietu
vės moterys vis dažniau ir daž
niau pasirodo svetimtaučių tar
pe su tikslu supažindinti juos 
su lietuviais, jų istorija, kalba, 
dainomis, kultūrine veikla ir 
visu tuo, kas sukelia vien tik 
pasigerėjimo jausmus svetim
taučių širdyse.

Vienas toks puikus vakarėlis 
įvyko balandžio 10 d. ačiū su
manumui ir pastangoms Dr. 
Suzannos šlakis. Buvo tai Chi
cago Medical Women’s Club 
vakarienė ir programa, kuri 
įvyko puošniose Chicago Wo- 
men’s Klubo patalpose.

Susirinko čionai gražus bu- 
rys įdomių ir net labai pasižy
mėjusių medicinos pasaulyje 
moterų, kad galėtų susipažinti 
su lietuviais. Dr. šlakis, kuri 
yra šio klubo pirmininkė, buvo 
programos vedėja. Pirmiausia 
ji supažindino savo kolegas su 
lietuvaitėms viešnioms, į šį va
karėlį atsilankiusioms. Jų tar
pe buvo ponios Juzė Daužvar- 
dieno, Barbora Darlys. Louise 
Narmontaitė, Josephine Nor
kus, Dr. Satkoff, Leokadija 
Krikščiūnienė, Helena šlakiutė 
ir Nora Gugienė. Toliau savo 
"ražioj įžanginėj kalboj Dr. 
šlakis perstatė principą lę pro
gramos dalyvę, ponių Salomėją 
čerienę. Be mažiausios abejo
nės reikia pasakyti, kad ponia 
Čerienė stengėsi suteikti susi
rinkusiems kuo daugiausia in 
formacijų apie lietuvius trum
piausioj formoj ir jai pasisekė 
tų padaryti. Tariant žodžiais 
ponios Daužvardienes, “Salome 
certainly covered a lot of 
ground”.

Trumpais bruožais ji apibu
dino Lietuvę, įvairius periodus 
istorijos, prieidama 1918 metų 
vasario 16 dienų, kada Lietuva 
liko nepriklausoma. Palietė ji 
klausimų Lietuvos ekonominio 
progreso, Klaipėdos ir Vilniaus, 
ir abelno kullurinio augimo.

Bet klausimas, ties kuriuo 
Salomėja ilgiausiai apsistojo, 
buvo LIETUVĖ MOTERIS. Ir 
aš manau, kad skaitytojams 
bus įdomu susipažinti su ta da
lim jos kalbos, kuri buvo seka
ma:

“Lietuvoj nuo neatmenamų 
laikų Vyrai ir moterys visuo 
met gyvenime buvo lygus drau
gai. Tokie įrodymai randasi ly
giai senoj kaip ir dabartinėj 
lietuvių istorijoj. Musų turtin
ga, tikrai senovinė tautosaka 
yra kaip ir veidrodis, kuris at
spindi charakterį ir papročius 
tų laikų. Čionais nerandame 
kovos, kad vienas dominuotų 
kitų. Senosios Lietuvos moteris 
nebuvo vergė arba vyro nuosa 
vybė. Net ir viduramžiuose mo
teris buvo skaitoma daugiau 
kaip draugė vyrui, ar tai laike 
karo, ar taikos. Noriu priminti 
Čia, kad gražus pavyzdys to pe
riodo istorijoj yra tas apie Gra
žinu. Ji buvo toji lietuvė kuni
gaikščio moteris, kuri kartų lai
mingai vedė savo vyro kareivių 
pulkų prieš šalies priešus.”

Kaimietė moteris
“Lietuvė kaimietė moteris 

šiandien yra truputį šaltai į vis- 
kų žiūrinti. Ji daug kentėjus, 
bet visuomet prisirengus, be 
nusiskundimo, pergyvent sun
kius laikus. Laike svetimo vieš-

pa(avimo, kuomet nebuvo lie
tuvių kalbos knygų, nebuvo 
lietuvių mokyklų, ši kaimietė 
moteris buvo globėja kalbos, 
papročių ir dailės. Ji buvo įkvė
pėja tautinio supratimo, kuo
met jos sūnūs sugrįždavo iš 
mokyklos po studijų su moky
tojais, kurie davė jiems tiktai 
svetimų kultūrų.”

“Lietuvės moters charakteris 
pasižymi savo dorumu ir su
pratimu teisingumo. Neatsižvel
giant į jos paveldėtų vargų, ji 
turi kaip ir švelnių, poetiškų 
gyvenimo filosofijų, persiėmu- 
;ių dainoms, pasakoms ir pa
tarlėms, kurias ji perduoda sa
vo vaikams. Neatsižvelgiant į 
apribotų apšvietų, ji atspindi 
tikrai nuostabų laipsnį inteli
gentiškumo. Draugijiniuose rei
kaluose ji parodo pastebėtinų 
laktų ir gerų supratimų diplo- 
natijos.

“Lietuvė moteris išlaikė šia v 
ulturalių vertybę per visas per
mainas, kurios įvyko Lietuvo
je nuo pat atgavimo savo ne
priklausomybės. Niekas Lietu
voj nemanė nė mėgino ginčyti 
lygias teises moterims, ne vien 
tiktai balsavimuose, bet naudo
jime visų kitų pilietinių teisių. 
Atsižvelgiant į tai, kiek anglės 
r kitų Europos šalių moterys 
covojo, kad galėtų įgyti lygias 
.eises, galima suprasti, kaip lai- 
ningos buvo letuvės.

“Po Rusijos valdžia moterys 
Lietuvoje, lygiai kaip ir Rusi
oj, neturėjo jokių politinių 
nlietįnių arba nuosavybės tei- 
•ių. Kuomet Lietuva tapo ne- 
iriklausoma, lietuvei moteriai 
•uvo pripažintos tos pačios tei- 
ės, kaip ir vyrui.”
'Bus daugiau sekamų kctvii t.)

įspūdžiai iš Brighton 
Park Moterų Klubo 

prelekcijos
Gan skaitlingas būrys susi

rinko praeitų penktadienį, kad 
pasinaudoti prelekcija, kurių 
rengė Brighton Park Moterų 
Klubas.

Pirmoji prelegentė buvo 
aukštosios mokyklos mokytoja, 
Louise Narmontaitė. Jos rūpes
tingai prirengta prelekcija apie 
musų viešas mokyklas, kurias 
ji iliustravo įdomiais paveiks
lais, labai sudomino susirinku
sius. Kadangi p-lė Narmontaitė 
yra aukšto išsilavinimo ir ypa
tingai gerai susipažinusi su mo
kyklų klausimais, tad ji yra 
kompetentiška kalbėti ir suteik
ei daug naudingų informacijų 
xaip tėvams, taip ir vaikams.

Dr. Zubricko kalbos tema 
buvo tulžis ir aukšto kraujo 
spaudimas. Jis taipgi labai nuo
sekliai išaiškino, kaip žmonės 
turėtų daugiau domės atkreipti 
į savo sveikatų. Išaiškino svar
bų maisto, į kurį reikalinga 
.langiau dėmesio kreipti vidur
amžio sulaukus, jeigu žmogus 
nori būti sveikas ir išvengti ne
smagumų.

Dr. Zubrickas taipgi teikė at
sakymus į klausimus, taip kad 
prelekcija buvo visapusiškai 
aiški ir naudinga. Pageidauja
ma daugiau ir dažniau tokių 
parengimų, kaip šis.

Šia proga dėkojame visiems, 
kurie prisidėjo prie išgarsini
mo šio vakaro, kaip Naujienų 
Moterų Skyriui, Peoples Ra
kandų Krautuvės radio vedėjui, 
Juozui Krukui ir Sophie Bar
čus. Taipgi dėkojame gerbia
miems prelegentams ir publikai 
už atsilankymų.

A. Zabukienė.

Dr. S. A. Šlakis

KASDIENINIS MiK- 
LINIMASI

Tankus kasdieninis miklini- 
mas padaro kimų lengvų ir pa
dailina proporcijas, kas atrodo 
dailu.’Todėl ar 16 ar 60 melų 
amžiaus kimo lankstumas būna 
ženklu geros sveikatos ir dai
lios išvaizdos.

1- mas. Mėginkite pasilenkti į 
šoną nekeliant kojų nuo žemės. 
Atsistoti su kojomis kiek ato
kiau viena nuo kilos ir lenktis 
į šonų per juosmenį. Jei mažai 
susilenki, lai ženklas, kad dau
giau reikia lenktis. Lenk'mosi 
lengvumas nėra ženklas am
žiaus, — tik ženklas, kad jau
nas kūnas. Kitas lengvas mikli- 
nimas tai šis;

2- ras. Stovėti tiesiai — ran
kas ištiesus pirmyn, delnus su
dėjus j daiktų ir lengvai rankas 
į šonus ištiesi' 
vidų užpakalin. Tuo pačiu kar- i 
tu kvapų įtraukiant ir išpučiant 
kuomet rankos grįžta atgal į 
priešakį. Vienas iš smagiausių 
sųnarių linksniavimas.

3- čias. Stovėti tiesiai basai ir 
pa lengva lenkti kelius be pakė
limo užkulnių nuo grindų iki 
a įsi lupi. Jeigu girdi kokį traškė
jimų arba skaudėjimų, tai ženk
las, kad reikalinga daugiau

IŠ SAULĖTOS
CALIFORNIJOS

Genovaitė Jasaitytė-Gullaharn
Gerbiama Naujienų Moterų 

Skyriaus Vedėja:
Leiskite man supažindin i 

jus su jauna Los Angeles lietu-

MOTERŲ SKYRIAUS 
BENDRADARBĖMS
Kaip praeityj?, taip ir šiemet, 

Moterų Skyrius rengiasi specia
liai paininėti Motinoj Dienų, 
kuri tenka gegužės 12 d. Todėl 
nuoširdžiai kviečiu visas ben
dradarbes prisidėti piie šio dar
bo, ir pris.ųsti savo raštas ne 
vėliau gegužės 4 d. Lž jūsų ko- 
operavimų ir pastangas mujii 
bendroj veiktoj nuoš rdžiai dė
koja visoms

MOTERŲ SKYR. VEDĖJA.

patehed abode walls of the 
silent old Capistrano mission. I 
elimbed the gentie slope of a 

' low, orange-grove-covered hill
— — and sloppcd short for a 
breath-taking moment.

Fa r beneath me lay a fert le

orderly 
and an- 
the bi 1 ■

a

ti, sudėti delnus įjvaite, ponia Genovaite Jasaity- 
" 1 - 1 te-Gullaharn. šiai keletas bruo

žų iš jos nedaugelio melų gy
venimo. Gimus Lietuvoj 1915 
m. Atvyko Amerikon būdama 
vos astuonių metų, t. y. 1923 
metais su savo tėvu ir broliu. 
Mokslų ėjo Los Angeles, Cal. 
Baigė Fairfax 
1933 m. su pasižymėjimu žur- 
nalizme, Lūdama vedėja mo-’sephyr wbich caressed my face 
kyklos laikraščio “The Colonial 
Gazette”.

Vėliau launėjo 4 melų žurna- 
lizmo stipendijų į University of jumped back Severai feet and 
Southern California. Ląnkyda-1 looked around 
ma universitetų i buvo vedėja 
universiteto moterų laikraščio 
“The Daily Trojan”. Vėliau dir
bo prie “University News 
Bureau”. žurnalizmo mokslą 
baigė 1937 m. sii garbingu pa-.see me, būt smiled amiably. 
žymėjimu (honor scroll) kaipo said: 
viena iš dešimt pirmaeilių stu
denčių. Tuojau gavo tarnyst 
prie “Radio 
Publishers”, 
cirkuliacijos 
mėnesių atgal ištekėjo už mo
kyklos draugo Jack T. Gul’a- 
harn, ir dabartiniu laiku eina 
pareigas šeimininkės ir laikinai 
ilsisi po sunkių mokslo metų. 
O vėliau ruošiasi rimtai pradė
ti savo mylimiausių darbų, tai 
rašyti trumpų pasakaičių bei 
vaizdelių. Porų tokių rašinėlių 
ji davė man pasiųsti jums mo
terų skyriui. Taipgi žadėjo ir 
ateityje daugiau kų nors pa
ruošti.

Nors ši jauna žurnaliste kal
ba gražiai lietuviškai ir rimtai 
domisi lietuviška literatūra ir 
tautosaka, tačiau savo kurinius 
rašo angliškai. Gal vėliau, ji sa
kė, kada turėsiu kiek liuoslai- 
kio, galėsiu išsitobulinti ir lie
tuvių rašyboje. Tikiu, 
j ienų Moterų Skyrius 
artimesnę pažintį su 
malonia ir grakščia 
iš Los Angeles. —Adelė.

(Nuoširdžiai ačiū Jums, Ade
le, už tokį gražų atminimų mu
sų Moterų Skyriaus, “and a 
inost cordial welcome to you, 
Genovaite Jasyte-Gullaharn. We 
sincerly hope you will Visit our 
Women’s Section frequently.”

Rašo L. NARMONTAITĖ

Tikslas Viešų Mokyklų.
Yra daug geros ir blogos kri

tikos apie musų mokyklas. Daž
niausiai girdimo skundų, kad 
šių dienų mokyklos yra visai ki
tokios, negu kad buvo praeity
je.

| Šūkis xiešų mokyklų yra 
(toks: išauklėti protingų ir sųži- 
ningų vaikų, kuris mokės gy
venti demokratiškoje šalyje kai
po išmintingas pilietis, kad jis 
butų savistovus ir protingai bei 
naudotųsi savo teisėmis po

glitlering ei t rus > trees strelched 
everyvvhere in their 
roxvs. Stucco houses 
cicnt ranchos dolted
sides and valley. Above me, 
lapis lazuli sky flecked with 
tiny white clouds fadcd beyond 
the hills which completely sur- 
rounded the community. For 
a mųment I thpugh I hcard the

School ancienl helis of the mission 
mingle their message with the

I cnnlnn> įtrli 1 nh /.ni’AL’on/l Tn/.n

Suddenly my reverie was 
broken by a lazy clatter and a 
subdued sbout. Startled, I

save smagiai

pirmus gerai,

laukų

dešine 
dešini

lankstymo.
Jeigu sunku nuo pirmo, vis 

vien nepaliaukite, o kas kart 
bus lengviau. Tai yra vienas iš 
geriausių būdų 
kūnų. Išmoksite 
balansuoti.

Išmokę šiuos 
eikime toliau.

4- tas. Atsiklaupkime ir mė
ginkime atsisėsti ant grindų 
tarp kelių. Dabar sugniaužkime 
rankas užpakalyje galvos su al
kūnėmis išsikišusiom į 
nuo pečių.

Lenktis j šonų ir su 
alknme stengtis pasiekti
kelių. Atsitiesti ir lenktis į kai
rę ir kaire alkūne pasiekti kai
rį kelių. Gal šis pratimas nepa
siseks gerai, bet yra verta mė
ginti. Yra vienas iš geriausių 
mankštinimosi dėl sumažinimo 
to storo liemens, kas labai mo
terims nepageidaujama. Ir su 
metais, nori ar nenori, tas dai
lus liemuo iš linijos išeina. Da
bar tikriausias linksniavimo 
miklumas yra.

5- tas. Atsigulti ant grindų vei
du žemyn, sulenki kelius, aukš
tyn ir pagriebti rankomis ant- 
kulnius (aukles). Toje pozicijo
je ritmiškai suptis į priekį ir 
algai, kaip supama kėdė, lai yra 
smagus besimiklinimas ir pada-

nes vidurio sienos.
Moterys pasistenkite šį pava

sarį sumažinti kai kurias rundi-. 
nas kūno dalis su kasdieniniu 
reguliariu besimiklinimu.

Parkuose Jau Pra
žydo Krokusai

Vakar ir užvakar Chicagos 
parkuose pražydo krokusai. 
Mėlyni, balti ir geltoni, viso 
apie 30,000.

Gėlių mylėtojai žiedus atras 
Lincolne* 'Parke, prie Lake 
Shore Drive, Jackson Parke, 
prie 64th ir Stony Island, Mid- 
way bulvare, taipgi Western 
Avenue bulvare.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’

mc.
Mcxican, his, brown 
tening in the sun,

I saw a 
skin glis- 
liis teelh 
the rich,

black soil of the orange grove. 
He seemed a bit surprised to

it
C

Ltd. Technical 
kur ėjo pareigas 
vedėjos. Keletas

kad Naii- 
padarys 

šia tikrai 
lietuvaite

MANANA!
By Genevieve Gullahąrn

I sauntered through the 
hushed lacy shadows of bare 
walniit trees. I strolled past 
loitering, sombered Indiąns and 
chatting citizens of the sleepy 
San Juan 
distriet

Capistrano business 
rambled along the

Tai yra teisybė. Bei mokyk- 
os irgi turi žengti pirmyn su 
musų gyevniinu, kuris metas iš 
meto mainosi. Dabar važiuoja
me automobiliais ir orlaiviais, o 
retai vartojame arklius ir veži
mus transportacijai. Taip ir 
mainosi bei išsivysto mokyklos 
ir jų mokytojavimo sistemos.

Šiomis dienomis mokytojai ir 
pažangesni tėvai tiki, kad rei-

dabar ir šiandien mokėtų tin
kamai sugyventi su savo drau
gais ir kad jis pradėtų šiandien 
elgtis kaipo savistovus pilietis 
visuomeniškame gyvenime, o 
ne koncentruoti visas jėgas at
eičiai, kaip buvo daroma pra
eityje.

Vaikas, kuris išmoksta pro
tingai valdyti savo kasdieninį 
gyvenimų, mokės ir ateityje tin

asked, “why i s 
unhurried and 
rushes. No one 
seems to labor.

the 
my

“How quict and beautiful 
is today.”
“It is always quicl and beauli- 

ful here,” he zanswercd.
“Tell me”, I 

everyone so 
calm? No one 
shouls. No one
It is likę a paradise.”
“That is true”, he špoke sloxv- 

ly. “No one hurries. No one 
shouls. This is a quict valley. 
Why should we? Life is too 
beautiful. Perbaps we are lazy. 
There is always manana.”

Manana!
The words echoed in 

caverns of my ears unlil
whole bcing became seeped in 
ils meaning. It speaks of more 
than tomorrow------ it speaks
of eternity — — an eternity of 
peaceful life.

The laborer continued his 
work and I started back to 
town on the štili, winding road. 
The manana spiri t had absorb- 
ed me completely, for I made 
no effort to hurry. I thought, 
with regret, of the fact that 
soon I would be flagging the 
iiight train for the noisy city.

The night rushed out too 
soon. With it came the dreaded 
time for departure. We walked 
for the lašt time through the 
colorful Capistrano gardens, 
with its while doves, under a 
black and gold tapestry of sky. 
As the engine tore impatiently 
away, I knew, somehow, that 
I would never return to San 
Juan Capistrano. It had been 
too beautiful and unforgettable 
an illusion to be spoiled by 
another day of reailty.

(“Manana”
Ųniversity of Southern 
fornįa nexyspaper “The 
Trojan” in 1936)

appeared in the 
Cali- 

Daily

Ir kad vaikas geriau 
dalykus išmoktų, jis yra 
namas ne tik teoretiškai,

siuos 
moki- 
bet ir

šiuos žodžius: “Learning is do- 
ing”. Todėl mokykloj vaikai 
praktikuoja kaip būti gerais pi
liečiais. Kitaip sakant, visos jė
gos yra dedamos taip mokyti 
vaikų, kad jis visuomet galėtų 
tinkamai prisilaikyti savo visuo
meniškame gyvenime ir kad jis

rys savo socialėje grupėje.
Nors mokytojų darbas nėra 

pilnai ištobulintas ir gal kartais 
jos klysta, bet visgi jos stengia
si pasiekti pirmiau minėto ide
alo.

(Ištrauka iš mano prakalbos, 
laikytos balandžio 12-tų šių mc-

rėtyje po vadovyste Brighton 
Park Moterų Klubo.)

Kmo-TeatraS
(M O VIE S )

palankumų 
iš. žinoma,

Broadway Melody

jeigu muzika taip 
nesujaudina, jumis

Veda Nina

Moteris vis daugiau pradeda 
atkreipti dėmesio į jos rankų 
grožį. Praėjo tas laikas, kada 
moteris žiurėjo į rankas tik 
kaipo į kimo dalį, ar dar ge
riau pasakius, kaipo įrankį na
mų darbui ir šeimos auklėji
mui.

šiandien moderniška mote
ris supranta, kad ji gali tų pa
čių namų priežiūrų atlikti ir tuo 
pačiu laiku turėti gražias, švel
nias rankas, pašventus jom tik
tai kelias minutes laiko kas
dien.

Rankas nuplaukite gerai su 
muilu ir šepetuku ir šiltu (tik 
ne karštu) vandeniu. Nušluos
tykite sausai ir ištrinkite ge
rai su kremu, ne vien tik ran
kas, bet ir alkūnes. Atsiminkite, 
kad alkūnės užima svarbių vie
tų šį pavasarį, kada mados yra 
su trumpomis rankovėmis.

ONA.

Jeigu turite nesuvaldomas 
kojas, kai vikri muzika groja, 
užeikite į Roosevelt teatrų pa
matyti, kaip miklios kojos pui
kiai gali šmotukų ištrepseti, In 
ten pamatysite tris gabiausius 
“tap” šokėjus — George Mur- 
phy, ’ Fred Asta i re 
Powell.

Kadangi turiu 
prie geltonplaukių,
pasigedau Ginger Rogcrs daly
vavimo, bet Eleanoros šokimo 
ncsubytinlum!

Abu iš vyrų šokėjų taip pat 
pasirodo geriau, negu kad pir
ma kada yra šokę.

Tema yra lengva, bet veiks
mas pasižymi margumynais; 
muzika Cole Porter’io. Rutinai 
pamatyk i t 
of 1940”.

žinoma, 
giliai jūsų
be abejo, patrauks jausminges- 
nis programas McVickers tea
tre, nes vienas iš veikalų yra 
Anglijoj sukurtas “The Lion 
Mas AVings”. Alexander Kord.i 
yra direktorius; perstatymas po 
Anglijos valdžios priežiūra.

Tema šio veikalo yra karas- • 
ir teks jį sekti nuo pat pradžios 
dabartinio Europoj, susikirtimo. 
Matysite milžinus manevrus: 
nustebsite pamatę galybę anglų 
oro kariuomenės. Keli inciden
tai tikrojo karo yra atkartoja- POT ROAST 
mi šiame veikale, ir t e patys 
lakūnai antrų kartų pergyvena 
tuos įspūdžius.

Bent kiek švelnumo suteikia 
romansas tarpe Merle Oberon, 
kuri lošia slauges rolę, ir Ralph 
Richardson. t

—Suzanna Viliutė

Maistas
Veda MORTA RUGIENI

2 
2 
1 
1 
1 
1

išsiprosys daug 
jeigu jūsų prosymo

2M> svarų jautienos (chuck, rump 
arba flank steak)

šaukštus riebalų
babkinius lapelius 
vidutinio dydžio morkva 

supiaustytą skiltinį “celery” 
puoduką verdančio vandens 
šaukštą miltų
svogūną (smulkiai supiaustytą)

druskos ir pipirų.
Nuplauk mėsą, užsudyk ir api

barstyk su miltais. Gerai įkaitink 
riebalus ir pakepink svogūną, kol 
liks šviesiai rusvas; įdėk mėsą ir 
gerai apkeoink abi nusės. Jnilk ver
dantį vandenį, pridėk daržoves ir 
babkinius lapelius, gerai užvošk 
ir lai iš lengvo tušinasi per 2Vt 
valandas arba pakol minkšta. Jeigu

Raukšlės 
lengviau, 
lenta yra minkšta. Tam tikslui 
galima naudoti laikraščius, su
dedant lygiai eilių eiles, ir ap
kalant juos tvirtai antroj pusėj reikėtų, įpilk dar verdančio van- 
lentos ir, suprantama, užvilkus; dePs* kad nepridegtų. įdėk Šaukštą 
audeklų ant viršaus. miltų, jei nori, kad butų'tirštas so- 

sas.
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LSS ir LDD Rengia 
Pirmos Gegužes 
Minėjimą

Vespenderaitė
Birutės Koticerte

Ruošia įdomų kalbų, muzikos 
ptogramą

LŠS Ccnltaline kuopa ir Lie
tuvių Darb. D-jos 4 kuopa ga
lutinai susitarė rengti Pirmo* 
Gegužės minėjimą.

Kadangi šįmet gegužės pirma 
diena pripuola trečiadienį, tad 
sulaukus vakaro, kaip 7:30 
įvyks iškilmingas parengimas 
Mildos svetainėje, 3110 South 
Halsted St.

Vakaro programas susidės iš 
kalbų, kurias pasakys žymus 
kalbėtojai. Muzikalį programa 
išpildys vietos chorai ir kiti 
dainininkai.

Draugai, pasižymėkite šią vi-

Pirntų Dienų Gegužės ir visi 
kaip vienas atvykit į viršnurb- 
dytų vietą.

Rengimo Komisija.

RIGS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS Sumažintos 

Numuktos Iki 
DIDELIŲ KAURŲ

BARGENAI
Neatsiimta 6x0, SxlO, 9x13, 9x15,11x19 
Vertė nuo iki *60. Dabar *3 iki *29 
Nauji 6x9, 8X19, 9x12, 12x18, lOVfcxlS 
Vertė *20 iki *86. Dabar *10 Iki *42 

ir aukšč.
1A 9x12 tikrų orieiitallų, 50 kitokių 

Mieros 2x1 Iki 11x18, 40% nuolaidos 
lOOO Jardų karpetų po 50e Jard ir auklė. 

CIIECKER CLEANERS 
8ANDRL1AI

6208-16 8. RAC1NE—Dienomis, 8 vakarus

11 F) A Gėlės Mylintiems
I M l< ft Vestuvėms, Ban-

I OrAkietatns’ Lai(h>tu- viiava * vėms, Papuoši- 
GELlNlNKAS mams 
4180 Archer Avenue

Phone JLĄFAYETTE 5800 
------------------------------------------------a Lt

L U ■ L«l III O Visas Pasaulio
’ ' K V ifeTKIN IN K AS1S

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagfabams

3316 So. Halsted Street
TeL YARDS 730$

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

mm

Operetė “Viengun
giai” Pirmą Karta 

v v

Amerikoje
Birutės Choro Parengime— 

Balandžio 21d.

Nors “Birutes” Choras da
bartiniu laiku susideda su 
maža išimtim, iš Amerikoje gi
musio lietuvių jaunimo, tačiau 
šis jaunimas nekeičia Birutės 
ilgų metų nusistatymo mokin-

Sekmadienį Birutės choras 
rengia savo metinį vakarų Lie
tuvių auditorijoje. Programas 
susidės iš operetės, “Viengun
giai”, ir koncerto. Koncertinė
je dalyje dalyvaus Elena 
penderaitė kaipo solistė.

Šaunus SLA 251 
Kuopos Pokilis

Vės-

Sekmadienį, Bal. 21
SLA. 251 kuopa sekmadienį, 

bal. 21 d., 2 vai. po pietų, ad. 
6059 So. WashtenatV Avė.* ren
gia šaunų pasilinksminimo po- 
kilį. Bus šokiai, žaismės, kor- 
tavimas, skanaus maisto ir ru
do gėrimėlio.

Kadangi šioj kuopoj priklau
so didžiumoje Englcwoodo lie
tuviai ir lietuvės, tat verta at
vykti ir kitų kolionijų svečiams 
susipažinti su musų kaimo kil
nioms šeimynoms ir “viengun
giais”. Dar turiu priminti ir 
tai, kad šio parengimo įžanga 
bus nemokama, o tai darom, 
kad pasirodyti kiek mes engle- 
woodiečiai rengiamės pagerbti 
savo atsilankiusius svečius.

Širdingai kviečiu atsilankyti 
visus, kurie norėtumėt, kad ir 
mes pas jus į jūsų parengtus 
susirinkimus atsilankytume.

žemaičių Duktė.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’1

KŪNO PERKĖLIMAS

STANISLOVAS GIEDRAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 

12 d., 1938 m., sulaukęs pusės amžiaus. 
Buvo gimęs Telšių apskr., Tryškių par., 
Nabuilių kaimė.

Paliko dideliame nuliudime moterį 
Qną, po tėvais GabAIaitę, 4 dukteris— 
Befnke, Florenee, Genevieve ir Helen, 
2 seseris: Elzbietą Žukauskienę ir Do
micėlę Petrulėvičienę ir švogerl Joną, 
broli Joną ir brolienę Katariną ir jų 
šeimynas ir kitas gimines.

Liūdnai atminčiai matfo mylimo vy
ro ir musų brangaus tėvelio bus ląiko- 
mos šv. Mišibs šv. Jurgio parap. bažny
čioje balandžio 20-tą d., 6 vai. ryto, 
faipgi tą pačią dieną 2-rą valandą po 
pietų bUs perkeltas jo kūnas į šeimy
nišką lotą. Taipgi kviečiame visas gimi
nes, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
pamaldose bažnyčioje ir kapuose kada 
kūnas

O 
teistas

SIp

bus perkeltas.
tau, mano mylimas vyre ir musų brangus tėveli, tebūna 

tau Kūrėjas ir lengva svečioji žemė! Nuliūdę liekame:
Moteris, Dukterys, Seserys, Brolis ir Giminės.

dairios turtų, kaip daugiausia 
galiriTši. “Bitutė” žino, khd už
duotis palaikyti gyva lietuvių 
dainų Amerikoj yra pačių lie
tuvių. Ir “Birutė” ne tik, kad 
niekuomet nesitoliho nuo tos 
užduoties, bet visuomet -skai
tėsi laiminga, kuomet susilau
kė baujų kompozicijų iš lietu
vių muzikos kūrėjų. Ir riž “Bi
rutės“ atsidavimų pėižiriti mu
sų dainas ir dabinti savo ir 
musų gyvenimų jų žavingomis 
meliodijomis ir puikioms ei
lėms, Birutė užsitarnauja pa
garbos ir mes birutieČiais 
džiaugiamės.

Parašė D. Andrulis
‘Birutės” sekmadienio pa

rengime, mes scenoje matysi
me dviejų veiksmų mužikalę 
komedijų “Viengungiai”, ku
riai mužikų parašė D. Andru
lis, Lietuvoje. Tai yra jengva 
komedija, kurioje yra įpinta 
nemažai gražios muzikos dai
nų.

Šiame spektaklyje matysi
me, apart nekartų sėkmingai 
pasirodžiusių scenoje pirmialis, 
dar ir visai naujų talentų. Rei
škia, bus keli debiutai. Kiek 
teko patirti, visi Birutiėčiai rū
pestingai rengiasi savo geriau
siam pasirodymui.

Naujos Dainos
Antroj programos daly j iš

girsime visai naujų, itgi Virinu 
kartų Amerikoj dainuotų, dai
nų. Girdėsime Stasio Šimkaus 
parašytų, ir labai įšįnidihgų 
kurinį, “Vėjo Dukrų”. Kuriam 
nebus malonu išgirsti “Line
lius Roviau”, kurių kompozito
rius Strolia parašė, liaudies 
motyvais pasinaudodamas. Ku- 
ris-gi nebuvo sužavėtas Gaile- 
vičiaus parašyta “Lituanica”, 
kurių Birutės Choras dainavo 
“Naujienų
minėtos tai tik 
kurias Birutės 
sekmadienį.

“Baltos

U

o

p* > 
T

, Naujlenų-Aeme Telephoto
Carl C. Ellis ir Buth Engelsėn iš Bergen, Norvegijos. 

Ellis buvo City df Flint laivo viršininkas. Laivą buvo 
užgriebę vokiečiai. Norvegijoje Ellis susipažino su bulh 
ir apsivedė

Diena Iš Dienos

NAUJIENŲ-AOME ToleDhofu
DETROIT, MICH. —Max- 

well Wallach Dies komite
tui liudijo,(ikadi jo sūnūs bu
vęs Ispanijoje nužudytas, 
nes jis “perdaug žinojęs” 
apie komunistui.

Ruošia Kelis 
Gražius Programas 
SLA Seimui

CLASS1FIED ADS
J

koncerte. Viršpa- 
dalis tų dainų, 
Choras pildys

Gėlės
Kitos naujienybes koncerto 

programoj bus vyrų kvintetas, 
kuris sudainuos “Baltos Gėlės”, 
Švedo parašyta; vyrų kvarte
tas pildys Gritlhždės “Sutcins 
tahisi naktuže”. Bus taipgi 
maišytas trio, solistai ir kiti

Bekalbant sU senesniais bi- 
rUtiečiais praeitų savaitę, kaip 
pačiu “Birutės” vedėju, Jonu 
Bydnsku ir jo tikrai gabia ir 
rūpestinga pagelbininkc, Van
da Byanskienė, ilgų riictų dar
buotoju ir Visuomet pasitiki
mu dailės mylėtoju Aleksandru 
Micevičium, buvo malonu iš
girsti kaip nuoširdžiai jie gėri
si Birutės veikla ir pastango
mis, 'kurias Jaunuoliai deda

SITUATION WANTED 
____ Ieško Darbo_________

JAUNA MERGINA PAIEŠKO 
darbo kaipo Short Order Cook die
notais ar naktinis. Pilnai patyrusi. 
Boulevard 3568. Klauskite Beatriče.

PAIEŠKAU DARBO, Penteris ir 
poperninkas. Kalsimainu lubas už 
$1.50. Miegamas kambarys su savo, 
popieriais—$3.00. Apkainavimas dy
kai. 10 metų patyręs. Darbas už
tikrintas. Jos. Augaitis, 1608 South 
50th Avė., Cicero, III. tel. Cicero 
2633.

HELP VVANTED—FEMALE

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

404 So. Racine, 2-ras aukštas.

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 WANTED—MALĖ
 Darbininkų

REIKALINGAS SENYVAS žmo
gus už jahitorių. Negirtuoklis.

LITHUANIA HOTEL
1606 So. Halsted St.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

PARDAVIMUI kria u č i a u s 
ŠAPA. Gera vieta. Biznis išdirbtas 
per daug metų. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite 4008 Š. California.

PARDUODAME TAVERNĄ prie 
dirbtuvių, išdirbtą per daug metų. 
6 kambariai užpakaly. Renda pigi. 
3827 So. Emerald Avenue.

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

Škaitl’nga SLA seimo reng mo 
konferencija

Sekmadienį, balandžio 11 d., 
įvyko gana skaitlinga SLA sei
mo rengimo konferencija. Ją 
vedė SLA (5-toApskrieio prez. 
Dr. A. Mon.tv’idas.

Vakarų rengimo komisijoj 
išdavė rapottūs; pažymodamos

ma. Pasirodo’, kad bus suruoš
ta trys vakarai, būtent: pirma
dienio vakare įvyks didelis ir 
gražus koncertas Lietuvių Au
ditorijoj. Trečiadienio vakare 
Morrison viešbutyje įvyks iš
kilmingas banketas, o penkta
dienio vakare bus gražus išva
žiavimas į miškus, į piknikų. 
Susirinkimas priėmė pasiulymA 
suruošti menininkų paveikslų 
parodų, kurioj musų meninin
kai išslatys savo kurinius. Dar 
buvo sumanyta ir nutarta su
rengti ir rankdarbių parodą. 
Tuo reikalu rūpinsis moterys, 
sunešdamos savo rankų darbus

Jėi Radote^ 
Prašo Sugrąžinti

Praeito sekmadienio, 
11:30 vai. nakties, Mtiry 
ka, 3329 So. LitdahiC'a, grįž
tant namo, prie ielos, ant 33rd 
Rl., arti Lituanica, jaunas plė
šikas išplėšęs iš jos rankų “pa- 
ketbukų”.

“Pakėtbuke” buvę tik pora 
dol.erių su Centais ir kelios 
.svarbios “rasytės”.

Mary Anuška mano, gal plė
šikas išėmęs pinigus “p'akel- 
buka” numetė, todėl, jei pasi
taiko rasti, ji labai prašo su
grąžinti jos 'vertingas smulk
menas ir “rasytes”.

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

apie
Anuš-

Lou-

išsiėmė Leidimus 
Vedyboms

(Chicago j)
Edward Gricius, 22, su 

ise Valeika, 22
Edward Rogoski, 25, su Mil- 

dred Jahkovic, 21
Sylvėster Kuchta, 27, su 

Blanche Kalėta, 22
John Treoriis, 29, su Fran- 

ces Beavan, 23
John Rūkantis, 24, 

fian Patiik, 24 
. George Smitli, 
Antis, 24

Josėph Lipa,
Euras, 24

Fred Meyer, 
Radakavič, 22

Pcter Rėkus, 
Kasperczyk, 19

John Puzar, 25> su Katic Kai
lis, 24

Edward Stacks, 26, su 
Pastrick, 24

Edward Hudec, 22, su
Viskup, 19

Frank Kups, 26, 
Benettarskis, .24 

I

Reikalauja
skirti

, Adolph Nelson nuo Eva Nėl- 
š6n

su Ma-

su Loraine

25, su Estella

su Stella

22, su Eugenia

Freda

Violet

su Helen

REIKALINGAS BUČERYS. Jau
nas, kad ir su mažu patyrimu.

1543 So. 50th Avė., Cicero.

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

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos, kad mokėtų dirbti su 
arkliais lauko darbus. $15.00 į mė
nesį su pragyvenimu. Atsišaukite 
laišku ar telefonu. MRS. V. MISE- 
VIC, Kart, Michigan, tel. 22F12.

PILNAI ĮRENGTAS TAVERNAS 
parsiduoda su namu arba renduo- 
siu. Pigi renda, kambariai dėl gy
venimo. Savininkas ant 2 aukšto iš 
pryšakio. 815 West 51st St., Tel. 
Boulevard 7920.

REIKALINGAS BARTENDERIS 
ir porteris, negirtuoklis ir nerū
kantis. Turi turėti gerus liudymus. 
Mokestis ir guolis vietoje. 6502 So. 
Wentwortb.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė PardavimuiREIKIA VYRO FARMOJ dirbti, 

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

FURNITURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir įtaisai Pardavimui

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

4957 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 5015.

i.........................................................................

MOVING AND EXPRESSING 
Perkraustymas ir Važma

BALDŲ — 
MAS anglių, 
mas. Seniausias 
kraustytojas Chicagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. ALISAUSKAS SONS, 
7100 So. Talman Avė. Prospect8742

t, UI I !■■!■■! ......................................................... ■■■>,

SOIL—FOR SALE
J ūodžemis—- 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.

PIANŲ KRAUSTY- 
juodžemio pristaty- 

lietuvis baldų

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

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

EŽERO KATEDŽĖ
— PASIŪLO PUIKIĄ 

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

PRIE 
$1500.00 

KATEDŽĘ 
pakš, prie 
iiq( dugnu 
pri'ėšakis 
Mažas įmoKėjimas, likusią termi
nais. Box D-6—1739 S. Halsted St.

PARDUOSIU 6 KAMBARIŲ bun- 
galow pigiai su mažu įmokėjimu, 
randasi ant 67-tos prie Mozart gat. 
Šaukti YARDS 0695.

PORTAGE PARK RESIDENCIJA 
$5300. 6 kambariai—naujas fur-
nace, skliautuotos durys ir 36 pėdų 
lotas. Dėl sąlygų galima susitarti. 
Pažiūrėjimui šaukite Kildare 0803.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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

PARDAVIMUI FARMA 160 AK
RŲ, 90 akrų dirbamos, 11 budinkų, 
tuščia vieta. Parsiduoda už $63.0U 
už akrą. Jeigu kas mažiau žemės 
nori gali pirkti 40 arba 80 akrų. 
Didelis vasarinis rezortaš. Gera vie
ta žmogui, gali padaryti gerą gyve
nimą, Bet aš per senas, negaliu 
dirbti. MR. JOHN SCHULTZ, Box 
46, Kolite No. 1, Irons, Michigan.

WHOLESALE FURNITURE 
jkakandaiirįtaisąiParAayimui

Mokėdamas cašh už rakandus, su- 
taupiusi nuo 40 iki 60%. Met prista
tome bite kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik načionaiiai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALISAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
III. Fhone Republic 6051.

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos ,

PASKOLOS DEL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVlNGS & LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

2202 W. Cermak Road
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, RaŠt.

SUSIRINKIMAI
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.
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE

ČIŲ POLITIKOS IR PAš. KLUBO 
12 WARDO narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 21 d. 
1 vai. popiet, Hollyvvood Svėt., 2417 
W. 43rd St.

—Paul J. Petraitis, rast.
Mary Miitėr

Atidarė Turizmo
Parodą

Garsinkitės “N-nose’

MM

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

piet, 1940 m., sulaukęs pusės amž., gimęs Kauno apskr., Joniš
kis parap., Burniškių kaime. Amerikoj išgyveno 37 metus.

Paliko dideliame nuliudime moterį Barborą, po tėvais Ga
jauskaitę, sūnų Vincentą 3 dukteris Amiliją, žentą VValter Yo- 
deiko, Genevieve ir Diana, brolio dukterį Theodbrą Vitkus, 
švogerką Theodorą ir švogerį Walter Booknis, 2 pusseseres An
taniną Davidauskienę ir Viktoria Masilonienę, dėdę Kazimierą 
Janušauską ir kitas gimines, o Lietuvoje seną motinėlę Amiliją, 
dvi seseris Eleną ir Adolfą, 2 brolius, Kazimierą it Joną ir 
kitas gimines.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos.
Kūnas pašarvotas 3651 South Wallace St. Laidotuvės įvyks 

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

Visi a. a. Vincento Nainio giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jani pas
kutini patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame:

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

ir turtingumu dainos. Dailės 
mylėtojai galės viskųom patys 
pasidžiaugti atsilankę Birutės 
Choro pareugiman, sekmadie
nį, balandžio 21 d. Lietuvių 
Auditorijoj. N. G.

Negražus tižsipuoliinas
Reikia pažymėti vienų ne

smagų incideiltų, krivis buvb 
sugadinęs susirinkusių ūpų. Tū
las tautietis užpuolė Dr. Mont-

Gavo
Pėrškiras

Martha Ginko nuo John Glū
ko

Frank Gust nuo
Audry Shusta

Skusta
John Miller nūo

Helen Grist 
nuo Frank

Vakar Števeriš Viešbųtyj 
vo atidaryta penkta 
Tarptautinė Turizrtid paroda. 
Krim laikas leidžia ir kas mėg
sta keliauti — būtinai aplan
kykite. Įžanga nėfUdkah)^.

bU; 
metine

SLA Pild. Tarybos sugrąžinto 
laiškų. Dr. Mon tvidas įsižeidė 
ir pareikalavo įrodymų. Tuo
met tas skandalo kėlėjas po
škai te “įrodymų” iš SLA Pild. 
Tarybos suvažiavimo pi'otoko- 
1b. Pasirodo, kad jis skaitė, bet 
nežinojo pats ką skaitė ir Įuė- 
met, anot to pasakio, iš didelio 
debesio pasirodė mažas lietus”.

Karo Žemėlapiai
Naujienose galite gauti spal

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

Antroje žemėlapio pusėje 
yra pasaulio kraštų ir salų šą- 
rąŠas, su pažynuėjimais jų di- 
durno ir gyventojų skaičius.

Kairia 15ė«

PARENGIMAI
CICERO MOTERŲ PAŽANGOS 

KLUBAS rengia vakarą su pamar- 
ginimais, kuris įvyks šeštadienį, 
balandžip 20, 1940 m., Liuosybes 
svet., 1401 So. 49th Ct., Ciceroj. 
Pradžiai 7:30 vai. vak. Geria muzi
ka, door prižes, įžanga 25 centai. 
Bus kitokių pamargihimų, skanių 
užkandėtų. Užtikriname, kad links
mai laiką praleisite. Užprašome 
publiką musų kolonijos ir apylin
kės. —Kljibietė.

PASKOLOS 
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGICIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

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

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE
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8 NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirt., balandžio 18, 1940

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

^’S^***^

VAKAR CHICAGOJE

Naujos kuopos: 105, 169, 171, 266
(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, 270, 86, 90, 128, 198, 236 ir 323)
Į PREZIDENTUS

F. J. BAGOČIUS ........................*.........  1,206
W. F. Laukaitis ...................   788
J. Miliauskas ............................................................ 206

Į VICE-PREZIDENTUS
J. K. MAŽUKNA .....................    1,338
V. G. Kerševičius..... .......................    816

J SEKRETORIUS
D. PILKA ............................    857
M. J. Vinikas...................... ...... .......  1,055
K. Michelsonas ................   249

I IŽDININKUS
K. P. GUGIS ..............................    1,173
J. J. Bachunas ........................................................ 743
J. žebris..................................................................... 239

Į IŽDO GLOBĖJUS
E. MIKUŽIUTĖ.............. .......................................... 1,143
P. DARGIS.......................... ..................................  1,051
S. Mockus ................................................................. 983
J. Brazauskas .......................  ............ 663
J. Januškevičius Jr................................................... 214
J. K. Urbonas ....................  .:............... 102

Į DAKTARUS-KVOTĖJUS
DR. J. STANESLOW ........................................... 1,052
Dr. S. Biežis..............................  770
Dr. A. L. Graičiunas....... ...........  332

e ... NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Vokiečių jurininkai traukia iš vandens anglų jurininkus, šis paveikslas pri-

NAUJIENU-ACME Telonhoto
,Eina gandai, kad liko paskandintas vokiečių laivas ‘Brcinen” su 1,300 kareivių.

• William Pozorski, 5724 
Chicago Avė., buvo pristatytas 
daryti ryšulius avalinės krau
tuvėj, aukščiau paduotu adre
su. Vakar paliko vienas. Atėjo 
du piktadariai, supančiojo Po
zorski su špagatu, kurį jisai 
naudojo ryšuliams, pasiėmė 
$10 iš kasos ir pabėgo.

• Už apiplėšimus ir žmonių, 
užpuldinėjimą. Augustine Di 
Sabalo, iš kalėjimo paroliuo-

jaunuoliams-bedarbiams, įstoti

tas kalėti 20 metų kalėjime.

jo bylų svarstyti kriminaliam 
teisme.

• Kalėjimu ir piniginiai tei
sėjas Padden nubaudė keturis 
žmones už neatsargų važiavi
mą: Toną Roshe, iš Muskegon, 
Mieli., Mitehell Korczynski, 
1653 Iluron SI.: Clarence Pra
lįst, 2621 N. Sayre Avenue, ir 
Frank R. Pėrės, 1112 Washing- 
ton St.,.Gary.

• Ad. 2917 Haynes court, 
huno atrastas nušautas^ 60 me
tų Herbert Weslon. Rankoje 
turėjo revolverį Weston užsi
ėmė namų dekoravimu.

• Vakar apskričio iždo ra-

N AUJIENŲ-ACME Photo

Dvi Lietuvaites 
Laimėjo Simfonijos 
Orkestro Konkurse

Turi Progų Važiuoti Pietų 
Amerikon

jau “Naujienose” buvo 
keletą kartų, valdžios

Nacių bombonešis, kuris nusileido Norvegijoje, li
ko pačių lakūnų sunaikintas. Tai atsitiko prieš vokie
čių įsiveržimų į Norvegiją.

ACME-NAU.HENŲ THevnoto
Šen. Arthur H. Vandenberg (po kairei) ir Thomas 

E. Dewey, republikonų partijos kandidatai į prezidentus

Kaip 
rašyto 
National Youth Administracija 
ir garsus dirigentas Leopold 
Stokowski konkurso keliu ren
ka muzikoj gabius jaunuolius, 
tikslu sudaryti Nacionalę Ame
rikos Jaunimo simfoninę orkes
trą. Kai tas orkestras bus su
darytas ir susigros, jis bus iš
siųstas “geros valios maršru
tui” po Pietų Ameriką.

Chicagoj konkursas jau įvy
ko ir tarp laimėtojų yra jauna 
lietuvaite, p-lė Adelė Pažemis, 
gyvenanti adresu 1443 WąVe- 
land avenue, taipgi p-lč Emily 
Poška, irgi gyvenanti tuo ad
resu. Pirmoji groja instrumen
tą vadinamą “bassoon”, o 
troji—klarnetų.

Tarp laimėtojų “alto” 
cijoj yra p-lė Helen Kotas, 
5627 Blackstone avenue. Iš pa
vardės atrodo, kad tai irgi lie
tuvaitė.

Konkursų įvairioms orkestro 
sekcijoms laimėjo 25 kiti Chi 
cagos jaunuoliai.

Lietuvių Simfonijos Narės
Visi finalistai Chicagoj ge

gužės 26 d., turės dalyvauti 
Illinois-Indiana valstijų fina
luose. Jeigu lietuvaitės ir čia 
laimės, tai jos turės gerą pror 
gą patekti į Nacionalę orkes
trą ir važiuoti Pietų Ameri
kon.

P-lės Pažemis ir Poška gro
jo Chicagos Lietuvių Simfoni
jos orkestroj ir tebegroja “Pir
myn” choro parengimuose. Jos 
taipgi kartais groja su Chica
go Women’s Symphony.

NAIUIĖNO-aČ^E Tolephoto
Maryann Sliėllęy, kuri 

‘zuikiu” (pasislėpusi) nu
plaukė į Genoa, Italiją, li
ko grąžinta atgal. Tų kelio
nę ji atliko SiL,15 centų.

---------------------------------------------------- ■ ■ ................■-............... •
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Ant Pensijos Išleido 
Kapitoną Mooney

Vadovavo “Plieno Skerdy
nėms"

.. ... , ..r • • ..

Policijos departmentas ant 
pensijos vakar išleido kapito
nų James L. Mddney, kuris iš
tarnavo 46 metus departamen
te ir dabar yra 63 metų am
žiaus.

Ne vienas darbininkas dži
augsis, kad Mooney nebedėvės 
uniformos. Jisai vadovavo po
licijai, laike skerdynių prie Re-

tuvės, Kapinių Puošimo die
nų, 1937 metais. Jo įsakymu 
policija pradėjo1: šaudyti į pa
ruduojančius darbininkus ir 
apie 12 nušovė ir keliasde- 
šimts sužeidė.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Autobusai Ciceroj, 
Bervvyne, Oak Parke

$2,719,000 Illinois 
Vieškeliams

Federalė viešų darbų admi
nistracija paskelbė, kad skiria 
$2,719,019 nutiesimui 139 my
lių naujų federalių vieškelių, 
taipgi keliems naujiems til
tams virš gelžkelių.

automobiliu
NELAIMES

metų real-estate taksų sąskai
tas. Pirmiausia jas gaus įlydė 

|Park apylinkes namų savinin
kai. Siuntinėjimas užtruks apie 
dvi savaiti.

• Sulaukęs 67 melu amžiaus 
mirė Clifford Douglass Cald- 
įvell, Interlake. Iron Corpora
tion prezidentas. Gyv. adresu 
199 J^ake Shore Drive. Sirgo il
gą laiką.

• Nuo bėgių Behvoodc nu-

reikia priduoti adresu^ 2517 
Archer avenue. Darbus stovyk
lose gali gauti jaunuoliai tarp 
17 ir 231/, metu amžiaus. Turi 
būti nevedę.

• Karboline rūgštim nusi
nuodijo Miss Ruth Ernst, bc- 
darbė-manikuristė iš Micbigan 
City, Ind. Ji gyveno ad. 430 Di- 
versev Parkvvav. Priežastis bu
vusi nepasekminga meilė.

e Balandžio 8 d., du pikta
dariai bandė apiplėšti ir sun
kiai pašovė krautuvininką Alex- 
ander Aranow, 1247 W. Roo- 
sevelt Road. Policija suėmė ir 
pašovimu apkaltino du jaunuo
lius, 25 metų Alvin Smith, 4032 
Prairįe avenue, ir 19 metų John 
Bullocks, 3744 South Parkway.

• 13 metų Francis McCar- 
thv, 8938 St. Lawronce avenue, 
persiskėlė galvą nukritęs nuo 
troko, į kurį buvo įsikabinęs 
“raidui”.

• Kopėčiomis nukritęs mir
tinai susižeidė 47 metų inalio- 
rius Robert J. Nolan, nuo 4625 
N. Ashland avenue. Jis remon
tavo namą ad. 321 West Chi- 
cago avenue.

• Nežinomas piktadaris ar 
piktadariai pasivogė 302 poras 
moteriškų .kojinių ir apie 200 
štukų moteriškų apatinių dra
bužiu iš krautuvės ad. 4715 N. 
Lawndale avenue. Gal jie turi 
daug merginų, kurioms prirei
kėjo drabužių.

q Prie Wells ir Randolph 
gatvių detektyvų skvadas su
ėmė 48 metų Frank Diamcnd’a, 
Al Capone švogerį ir jo butle- 
gerių sindikato narį. Arešto 
priežastis nežinoma. Diamond

. . ~ i kelio prekiniai vagonai. Už-
Jucagoj ir / py in a.j 'muštų ir sužeistų nebuvo. Tra-

Automobiliai Chicagoj ir fikas betgi buvo sutrukdytas 
priemiesčiuose vakar ir užva- kuriam laikui, nes vagonai su- gyvena ad. 808 South Hermit- 
kar užmušė sekamus žmones: 
...Frank Ross, 7013 Union Av.;

G raut Ruchanan, 3132 Ma- 
dison Street; '

Mrs. Auna McLaughlin, 
nuo 820 Summęr St., Ham- 
mond;

Robert J, Revelle, 30, iš Min- 
neapolis, Minu.

Suėmė “Hit-and-rūn’’ 
Vairuotoją

> Ties 6300 North AVestern 
buvo suimtas 24 metų mecha
nikas, Robert Balding, už pa
bėgimų iš nelaimės vietos. Prie 
Clybourn ir Soulhport Avenue, 
jis sunkiai suvažinėjo du žmo
nes, Emil Smith, 1234 Roscoe, 
ir jo žmoną Clara. Balding gy
vena ad. 3505 Shakcspearc 
Avenue. Jis aiškino, kad nu
sigando ir susimaišęs nežino
jo ką daro.
Teisia už Kūdikio Užmušimą 

I
Kriminalis teisėjas Lindsay 

svarsto bylą, kuri yra keliama 
krautuvininkui Walter Brad- 
shaw, nuo 3644 North Oakley 
Avenue. Vasario 25 d., jisai 
mirtinai suvažinėjo 5 metų 
mergaitę, Beverly Joan Frank, 
pasiėmė jos sužalotą kimų į 
automobilį ir pasakė liudinin
kams, kad veš mergaitę ligo
ninėj. Vietoj to, jisai nuvežė 
jų savo garažan ir ten jų pa-

virto į gatvę. age, ir kišeniuj turėjo apie $900
• Šiandien paskutinė diena stambiomis banknotomis.

NAUJIENU-ACME TelephoU)
'Pasak vokiečių cenzorių, vokįečių kareiviai buvę 

labai draugiškai Oslo (Norvegijos sostinės) gyventojų 
sulikti.

Šuo Sukandžiojo Du 
Vaikus, Policistą

Glencoc priemiestyj užvakar 
vakare pasiutęs šuo skaudžiai 
apkandžiojo du mažtis vaikus

Chicago and West Towns 
Railway gatvekarių linija pa
skelbė, kad gegužės mėnesį pa
keis gatvekarius autobusais sa
vo linijoj, kuri eina iš Oak 
Park per River Forest, Forest 
Parkų, Berwyną ir Cicero. Li
nijų aptarnaus 25-ki autobusai, rios garsinasi “NAUJIENOSE” žiūrai

ti už gerklės policistui, kuris 
jį suėmė. Policistas norėjo šu
nį nuvežti gyvą pas veterina
rų egzaminacijai, bet atkarto- 
tinai puolamas užmušė 
savo lazda.

Apkandžiotieji vaikai 
5 metų Allen Murray,
Glencoc Road ir 10 metų Lloyd 
Corrįgan, 1005 Green Bay Rd. 
Jiedu ir policistas Arthur Pan- 

Pirkite tose krautuvėse, ku- tie buvo atiduoti daktarų prie- — ’ . _ . ' . • m > • V • * • ' t . «

jį su

buvo
788

Naujieiių-Acme Teleptioto

Willie Bioff, Hollywood mūviu unijos bosas, kuris 
turės atsėdėti šešis mėnesius Chicagos kalėjime.




