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PENKIŲ SALIU KARO LAIVAI ARTI D ARU ANELi
ITALIJOS LAIVYNAS DARO MANEVRUS 

EGEJOS JUROJE
Britanijos ir Francuzijos laivai Graikijos 

pakraščiuose
BUDAPEST, Vengrija, bal. 

18. — Penkių šalių karo laivai 
sukoncentruoti artimųjų rylų 
vandenyse. Jų domėsis atkreip
tas į Dardanelus.

Italijos karo laivynas yra 
Sgėjos juroje, į kurią išeina 
Dardanėlų sąsiauris. Fašistai 
kalba: tai paprasti pavasario 
manevrai. Bet įsakymai Itali
jos laivams duoli slapti.

Kiti pranešimai sako,
Britanijos ir Francuzijos kaVo 
laivai pastebėti Graikijos pa
kraščiuose, ne toliausia nuo 
Italijos laivų.

Pačius Dardančius kontro
liuoja Turkija. Jos karo laivy
nas išplaukė į Marmora jurą, 
šie vandenys randasi tarp Dar
danelų ir Juodosios juros. Tur-

kad

kijos laivynas laikosi arti Gal- 
lipoli, kur Pasaulinio karo me
tais turkai sulaikė sąjunginin
kų užsimojimą įplaukti į Juo
dąją jurą.

Juodojoj juroje rusų laivy
nas daro manevrus. Rusai jau 
padėjo šimtus minų Odesos 
apylinkėje ir Batumo srity. Ta
čiau ir bolševikų laivynas žiu
ri į Bosforą, į Marmora jurą 
ir į Dardanelus.

Penkių šalių laivai sukinė
jasi toliau ar arčiau Turkijos 
sąsiaurių. Balkanų šalys numa
to, kad laivynų manevrai gali 
būti į karą artimuose rytuose 
įžanga. Vokiečių sluogsniai Bu- 
chareste, Rumunijos sostinėje, 
viešai kalba, kad Italija esan
ti prisiruošusi stoti karan Vo
kietijos pusėje.

y...—.......... .........
Naujienų-Aeme THeplnna

& Žemėlapis, kuris parodo vokiečių kariuomenės ju
dėjimą prie Trondhcim. čia vokiečiam^ grumoja pavo
jus iš norvegų ir anglų pusės.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

STOCKHOLM, Švedija, 
18. —- Britai ir norvegai spau
džia besitraukiančios Narviko 
apylinkėje vokiečius. 

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

18. — Vėl padarytas pareiški
mas, kad Vokietijos pasažieri
nis laivas Bremen tapo paskan
dintas, 
reivių. 
nešimą.

bal.

kai gabeno 15,000 ka- 
Vokiečiai paneigė pra-

—-X—X—X-—
STOCKHOLM, Švedija, bal. 

18. — Gautu iš Norvegijos pa
sienio pranešimu Vokietijos 
šarvuotis Luetzow įvažiavo į 
krantą Trondheim apylinkėje.

—X---- X---- X—

BRUSSELS, Be’gija, bal. 18. 
— Belgija skubina stiprinti pa
sienio- tvirtoves 45 mylių v ze.

ruo-

bal.
su-

BRITAI IR NORVEGAI KOVOJA VOKIE 
ČIUS NARVIKO APYLINKĖJE

LULEAA, Švedija, bal. 18. 
— Pasiekią šį Švedijos miestą 
pranešimai iš Norvegijos sako: 
britai ir norvegai kariauja su 
vokiečiais Narviko apylinkėje. 
Mūšiai eina šiaurėje nuo Nar
viko, taipgi pietuse ir pačia-

Britanijos lėktuvai 
padarė daug žalos 
vokiečių aerodromui

me mieste. Britų ir norvegų 
tikslas yra išvalyti visą Nar- 
v.ko apskriti. Vokiečių padėtis 
esanti sunki. Jiems gresia juc 
naikinimas.

Mušis prasidėjo trečiadieni 
popiet ir tęsėsi ketvirtadieni.

C.I.O. turi daugiau 
laimėjimų, negu 

A.D.F.

Įspėjo neliesti Ho
landijos Rytų Indijos

WASHINGTOKTT^C^ bal. 
18. — Prieš trejetą^ęĮienų pa
sirodė spaudoje Japonijos pa
reiškimas, liečiąs Holandijos 
Rytų Indiją. Pareiškimas davč 
suprasti, kad Japonija yra už- 
interesuota šita Holandijos ko
lonija. '

Ketvirtadienį ’ Jungt. Valsti
jų valstybes departamento se
kretorius, Cordell Hull, įspėjo 
pasaulį, kad Jungt. Valstijos 
nori pala kyti sakytos koloni
jos neliečiamybę, nors vokie
čiai ir užpultų Holandiją.

Kai Hull padarė šį pareiški
mą Washingtone, Britanijos, 
Francuzijos ir Amerikos laivy
nų atstovai tolimuose rytuose 
išreiškė nuomonę, jogei yra 
rimtas pagrindas manyti, kad 
japonai kėsinsis užpulti Holan
dijos Rytų Indiją, je’gu Hit
leris pradėtų karą su Holan- 
dija.

Nacių karo laivas 
įplaukė seklumon

NORVEGAI RUOŠIASI ATAKAI PRIEŠ 
TRONDHEIMĄ

PARYŽIUS, Francuzija, 
18. — Italijos kariuomenė 
koncentruota Albanijoje, Jugo
slavijos pasieny.

'• 1 —X—X—X—

LONDONAS, Anglija, bal.
18. — Oro ministerija paskel
bė, kad trečiadienį Britanijos 
’ėktuvai atakavo vokiečių aero
dromą Norvegijos uoste Sta- 
vanger. Pirmoji ataka tęsėsi 
daugiau nei valandą laiko. Bom
bos pataikė į lėktuvams įsibėg
ti kelią. Kai kurios bombos nu
krito tarp pastatytų 
transporto lėktuvų. Dar 
kietijos lėktuvai buvo 
ti.

Antroji britų ataka
aerodromui daugiau žalos. Gre
ta šitų nuostolių vokiečiams 
viena b' tų bomba pataikė į 
naciu submarina. v *

Vokietijos pranešimai kart 
kartėmis skelbė paskandinę tai 
tą, tai .kitą Britanijos karę, lai
vą. Britanijos admiralitetas iki 
Š161 pripažįsta, kad tik vieną 
Gurkha skraido!} (destroyer) 
nacių bombos tepaskandino.

DETROIT, Mich., bal. 18. 
— Trečiadienį General Motors 
korporacijos darbininkai balsa
vo klausimu, kokiai unijai jie 
nori priklausyti. Nacionalinė 
Darbo Santykių Taryba ketvir
tadienį skaito paduotus 
sus.

nacių 
du Vo- 
nušau- i

padarė

Karalius Haakon 
pripažinęs Oslo 

režimą
bal.

Balsavimai įvyko 61-noje 
įmonėje. Jau suskaityti balsai 
rodo, kad automobilių darbinin
kų unja, priklausanti C.I.O., 
gavo daugumą balsų 35-kiose 
iš 40-čių įmonių. Ir gavo dau
gumą didžiosiose įmonėse. Pen
kiose gi įmonėse laimėjo dau
gumą balsų automobilių dar
bininkų unija priklausantiBUCHAREST, Rumunija, ba

landžio 18. — Rumunijoj esa
ma tarp 50,000 ir 60,000 as
menų su Vokietijos pasportais. 
Rumunija bijo, kad šitie vokie
čiai gali suvaidinti tokią roję, 
kokią suvaidino Hitlerio agen
tai Norvegijoje.

STOCKJJOLM', Švedija, bal. 100 mylių toliau į šiaurę. Nam- 
1 sos skaitomas geriausiu punk-
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tu britams ( išlaipinti • karįuomer 
nę Norvegijoje ir pasiųsti ją 
norvegams Trondheimo apylin
kėje talkon. .[Berlyno praneši
mas betgi 'ketvirtadienį kalbą, 
kad naciai jaut okupavę Nam- 
sos.]

\ 18. — Pasiekią Švediją, prane- 
Pranešimas švedų laik^- šimaif ‘ ketvirtadtėffį yWko<" kad 

norvegų spėkos sukoncentruo
tos atakai prieš Trondhelmą, 
turį yra okupavę naciai.

Norvegai esą ties Steinkjaru, 
prie Trondheim fijordo. Iš čia 
eina geležinkelis į Namsos —

TELEGRAMOS 
K LIETUVOS

• STOCKHQLM, Švedija, bal.
18. —
raščiui Svenska Dagebladet pa
sakoja, kad Vokietijos šarvuo
tis Luetzow (praeity buvęs 
Deutschland) įplaukė seklu
mon ties Rissa, Oesernfijorde, 
arti Trondheimo. Nacių šar
vuotis bent kurį laiką nęgales 
dalyvauti karo veiksmuose. <

Jeigu pranešimas teisingas, 
tai jau visi trys šitos rųšies 
nacių laivai paliovė veikę: Ad- 
miral Graf Spec tapo paskan
dintas Montevidėo vandenyse, 
prieš trejetą dienų britų sub
marinas torpeda’vo, Admiral 
Scheer, o dabar pranešama dar 
apie Luetzovv nelaimę.

Svetimų šalių agen
tai Jungt. Valstijo

se veikia

Laivų keliauninkams 
pataria miegoti ap

sirėdžius

Puošnus Francuzijos 
pasažierinis laivas 

karo tarnybai

Dar nesuskaityti balsai 21- 
noje įmonėje.

Nori, kad padėtis 
Pacifike nepa

sikeistų

Bremen paskan 
dintas .

bal.

BERLYNAS, Vokietija, 
18. —- Vokietijos atstovas 
virtadienį pareiškė, kad Nor
vegijos karalius Haakon pripa
žinęs esamąjį Oslo miešte re
žimą. Jis betgi pripažinęs tą 
režimą tik kaipo administra- 
tyvinį aparatą. [Tačiau tenka 
priminti, kad šitą pareiškimą 
padarė Vokietijos propagandos 
atstovas; reikia laukti dar jo 
patvirtinimo.]

LONDONAS, Anglija, 
18. — Engvard Rydningen, 
norvegas jūreivis, tarnavęs 
Britanijos laive, ketvirtadienį 
spaudos atstovams papasakojo, 
kad didysis Vokietijos pasažie
rinis laivas Bremen buvo pa
skandintas Norvegijos vande- 
nyse, kai jis gabeno 15,000 ka-

Panašųs pranešimai apie Bre
meno likimą jau buvo pasirodę 
pirmiau. Bet ir pirmesnieji ir 
dabartinis Rydningeno pareiš
kimai pasilieka nepatvirtinti.

Belgijos policija me 
džioja Hitlerio 

agentus

18

Chicagai ir apieiinkei fede* 
ralio oro biuras šią! dienai pra
našauja:

Bendrai giedra; Šilčiau; len
gvi ir vidutinio stiprumo Šiau
rės vakarų vėjai, pasikeičią į 
pietų vakarų vėjus; saulė teka
5:05 v. r., leidžiasi 6:84 v. v. tų.

VILNIUS, balandžio 16 d. — 
Vilniaus administraciją sutvar
kius, perėmus visų žinybų įstai
gas ir įjungus į atitinkamas 
Ministerijas, vyriausiojo įgalio
tinio įstaiga likviduojama.

-- Vilniaus mieste sudaroma 
500 sklypų statybai. Krašte bus 
išparceliuota 25,042 ha dvarų 
žemės bežemių aprūpinimui. Be 
to, 78 kaimai bus išskirstyti 
vienkiemiais.

BRUSSELS, Belgija, bal,
— Ketvirtadienį Brussels po
licija vaikščiojo iš vienų na
mų į kitus. Ją palydėjo kariuo
menės atstovai. Policija ir ka
riuomenė ieškojo asmenų, ku
rie įvažiavo į Belgiją nelega
liai, be reikiamo leidimo. Ofi
cialiai nekalbama, bet visi ži
no, kad ieškoma Hitlerio agen-

KAUNAS. — žemesniems 
valstybės tarnautojams padidi
namas atlyginimas; darbinin
kams pakeliami uždarbiai ir 
duodami žemės sklypai, o Kau
ne jiems statomi namai.

— Prekyba su SSSR dar la
biau plečiama.

— šventosios uostui skiria
ma 2,425,000 litų.

— Lietuvos Raudonasis Kry
žius šelpia 25,000 atbėgėlius, 
neskaitant internuotų.

— Pradeda atšilti.
1940.IV.17 d.
New York

WASHINGTON, D. C., bal. 
18. •— Vokietijos agentai ir 
Norvegijos hitlerininkai padė
jo naciams užimti svarbiuosius 
Norvegijos punktus. Jungt. 
Valstijų atstovų rymų ne-ame- 
rikoniškai veiklai tyrinėti ko
miteto pirmininkas, Martin 
Dies, sako, kad ir Jungt. Val
stijose svetimų šalių agentai 
veikia. Jie turi svarbias vie
tas šalies komunikacijoje, tran
sporte, viešose įmonėse, lėktu
vų dirbtuvėse, plieno pramonė
je, laivyno šapose ir kitur.

NEW YORK, N. Y., bal. 18. 
— čia atplaukė iš Anglijos lai
vas Scythia. Pasažieriai papa
sakojo, kad jie gavo įspėjimus 
miegoti apsirėdžius pirmas 48 
kelionės valandas. Pasažierrams 
taipgi buvo įsakyta neužrakin- 

kabinų, kuriuos jie turėjo.ti

Taikos šalininkas 
pralaimėjo rinki

muose
bal.

Belgai skubiai stip
rina pasienį

LONDONAS, Anglija, 
18. — Papildomuose parlamen
to rinkimuose Norlh Battersea 
apskrity laimėjo Darbo Parti
jos kandidatas, 
C. R. Douglas.
9,947 balsai. Jo 
kos su Hitleriu
gavo tik 791 balsą. Konserva
toriai nestatė savo kandidato 
rinkimams.

Ruošia naują Vokie 
tijos submarinų 

ofensyvą
LONDONAS, Anglija, ba 

18’ — Britanijos Spaudos Są-/ 
junga praneša, kad Vokietija 
ketina pradėti gegužės mėnesį 
neribotą submarinų karą. Vo
kiečiai skandinsią visus laivus 
be jokio įspėjimo. ''

NEW YORK, N. Y., bal.
— čia pagautas Britanijos 
dijo praneš'mas. Jis sako, kad 
puošnusis Francuzijos laivas 
Ue de France, dabar esąs Ne\v 
Yorke, artimoj ateity bus pa
imtas karo tarnybai. Manoma, 
jis tarnaus kaipo transporto 
laivas.

18. 
ra-

Ku-kluxai nebedė- 
vės kaukių

BRUSSELS, Belgija, bal. 18. 
— Belgija skubiai stiprina sa
vo pasienį 45 mylių ilgio plo
te. Darbai dirbami ruože nuo 
Luxembourgo iki Eupen ap
skrities.

Iš pasienio apygardų daug 
civilių gyventojų evakuota. Nu
versti namai, kurie kliudė re
gėjimą artilerijos veiksmams. 
Kai kurie vieškeliai uždaryti.

Paskandintas dar 
vienas Britanijos 

submarinas
NEW YORK, N. Y., bal. 18. 

— New Yorke pagautas Vokie
tijos radijo pranešimas,;, kad 
ketvirtadienį nacių lėktuvai pa
skandino Britanijos submariną 
Norvegijos pakrašty.

advokatas F. 
Už jį paduota 
oponentas, tai- 
šalininkas, te-

ATLANTA, Ga., bal. 18. — 
Ku Klux Klano viršininkas, 
James A. Colescott, po kon
ferencijos su klano direktoriau
tu, išleido klano skyriams įsa
kymą nebedėvėti kaukių, ma
žiau paradų ruošti ir pebero- 
dyti degančio kryžiaus.

WASHINGTON, D. C., bal. 
18. — Ryšium su Japonijos pa
reiškimu, kad ji yra užintere- 
suota Holandijos Rytų Indija, 
trečiadienį valstybės departa
mento .sekretorius Hull įspėjo, 
jog^i pasikėsinimas prieš tą 
koloniją reiškia viso Pacifiko 
ramumui pavojų. Ketvirtadie
nį, pasikalbėjime su spaudos 
atstovais, prez. Rooseveltas iš
reiškė pritarimo sekretoriaus 
Hull įspėjimui. Jungt. Valsti
jos nori, kad Pacifike padėtis 
pasiliktų tokia, kokia ji dabar 
yra.

Ir Japonijos atstovai ketvir
tadienį sako, kad jie sutinka 
su Hull nuomone.

Šveicarija pašaukė 
kariuomenėn dar 

55,000 vyrų

Britanija įspėjo 
Italiją

I uNDONAS, Anglija, bal.
18 — Britanijos ekonominio 
karo ministeris Ronald H. Crosr, 
trečiadienio vakare pasakė: 
Mes neturime rietenų su Ita
lija. Mes norime draugiškų san
tykių su ja. Bet mes norėtu
mėm žinoti kokia jos laikyse
na yra.

Šitas Cross pareiškimas skai
tomas kaipo įspėjimas Italijai, 
jogei ji turi laikytis neutra
liai, jeigu nori, kad sąjungi
ninkai elgtųsi su ja, kaipo su 
neutralia* šalimi.

Vokietija gavo bazę 
submarinams 

Rusijoje
WASHINGTON, D. C., 

18. -— Čia gaunama žinių 
Rusija davusi bazę Vokietijos 
submarinams tolimuose rytuo
se. Ta bazė esanti Posieto įlan
koje, prie Mančuko sienos, ar
ti Vladivostoko.

bal. 
kad

VANNAS, Švedija, bal. 18. 
— Atsakingų korespondentų 
pranešimai sako, kad Narviko 
apyl nkėje, šiaurės Norvegijoj, 
nacių kariuomenė traukiasi pie
tų link. Britai ir norvegai kon
troliuoja uostą ir miestą. [Vo
kietija ir ketvirtadienį tvirti
na, kad jos garnizonas tebėra 
Narvike.]

 

ZURICH, Šveicarija, bal. 18. 
— Šveicarija pašaukė kariuo
menės tarnybon dar 55,000 vy
rų. Iš šito skaičiaus 32,000 bus 
mobilizuoti iki gegužės 6 d., 
6,000 birželio mėnesį ir 17,000 
liepos mėnesį.

“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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SLIUPTARN1A1
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

- •- -   —-  — - .--...J.-- -    -■ -■   — -   t 

ditą tiesu® ir kovos romaną skiriu dr. Jonui šliupui
------------------------  AL. MARGERIS ---- --------------------

visur sėdamas mirtį ir naikinda
mas darbo žmonių triūso vai
sius.

Pagaliau ilgi karo nagai pa
siekė plačių vandenų apsuptų ir 
jų gelmių saugojamų laimingų
jų Amerikų. Ir ji pateko į karo

(Tęsinys) ----
Ir Rokas butų sugrįžęs, sa

vuosius apkabinęs, išbučiavęs ir 
laimingesniais, negu kada nors 
jie buvo, padaręs, jeigu — jei
gu ne tas baisusis pasaulinis ka
ras, kuris staiga, kaip žaibas

užtrenkė jam duris į tėvynę — 
pas savuosius.

Pasiliko jis po žeme, tamsiuo
se urvuose kasti anglį, be ku
rios juk karas neįmanomas, nes 
kas gi besuks mašinas, gamins

BARRICK’S
PAINF STORE

6050 S. Halsted St.
Pirma 5905 So. Kedzie Avė.

Turime Viąokių
REIKMENŲ!

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

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

TIK PAŠAUK
Englewood 10’
ATDARA VAKARAIS: ANTR.

KETV., ŠEŠT.
Sekmadienį iki pietų 

(Greito pristatymo patarna- 
vimas).

Turime visą eilę 
LANGAMS UŽLAIDAS 

Nominale kaina

giuklus, varys plačiose jūrėse 
laivus?

O angliakasyklose (ir visur 
kitur) darbas pradėjo eiti, kaip 
niekad pirmiau! Ir naujų dar
bininkų cmė, ir darbo valandų, 
kiek tik kas jų tenorėjo, davė, 
ir tuščių vagonėlių niekad ne
stigo, ir net algas angliakasiams 
be streikų kėlė! Karo jėga ir 
piktybė, kuri paprastai prade
da veikti didelėms valstybių 
galvoms beplepant apie taikų, 
patriotizmų ir amžinų ramybę 
geros valios žmonėms, ir kuri 
eina viską naikindama ir auko
dama savo dievui Marsui, — ro
dos persikėlė iš kruvinųjų Eu
ropos laukų į ramiųjų, aukse 
besimaudančių Amerikų, ir čia 
pareikalavo iš darbininkų sku
besnio, darbingesnio darbo ir 
vaisių. Ir užtat čia viskas-— net 
patsai milžinas Šiaurės Ameri
kos žemynas — dienų naktį ėjo, 
sukosi, ūžė, staugė, draskėsi, 
laukiniškai šoko, kad tiktai pa
tenkinus karo dievų Marsų! Ii

stojimo ūžė, milžinų—fabr.kų 
aukšti kaminai durnais springo, 
o darbininkai nors karių už
miršo, kų reiškia nedarbas, kų 
reiškia darbo ieškoti, alkti, šal
ti ir jo negauti. Daug jaunų vy
rų kariuomenėn paėmė, į frontų 
išvežė. Senesniųjų ir senių bu
vo dabar dienos...

Tamsiuose anglies kasyklų 
urvuose dažniau sprog nėjo šo
viniai, lirštesniais sūkuriais vin
giavosi durnai, tarp kurių laks 
tė, skubėjo visi suodini, pusnuo
giai, prakaito srovių išvagoti 
angliakasiai. Jie dabar tikrai 
buvo brangus žmonės, nes ang
lies visur truko. Karas pakele 
anglies kainų, o sykiu ir ang’ia-

Naujienu-Aome Telephotu
The Earl of Athlone, nau

jai paskirtas Kanados gu
bernatorius.

kai reikia nuo šūvio pabėgti — 
baimė ima, kaip jis dar slėptu
vę pasiekia! Dažnai Petrui plau
kai ant galvos atsistoja, širdis 
krutinėję, tartum, nebeišsitenka 
Roko belaukiant. Tiesa, tai tik 
sekundos, bet kaip jos bran
gios?! O Rokas, sustingusiomis 
savo kojomis, tarsi, vėžlį pa
mėgdžioja, kada gi čia iš tikrų
jų reikia zuikio greitumu lėkti.

Ir vis dar jis nenorėjo kūno 
skundus išklausyti, jo bėdas pa
šalinti. Ne. Jam, mat, daugiau
sia terūpėjo tik protas ir jo 
(proto) sveikata. Todėl jis ge
riau velijo nusipirkti naujų kny-

Penktad., balandžio 19, 1940

re nuo Europos keletos tūkstan
čių mylių platumo vėsusis At
lantas, vis dėlto čia dabar vis-

karo įkarštis, ir visur buvo pa
sklidęs šilto kraujo kvapas... 
Tokia, mat, jau moderninio ka
ro prigimtis ir toks, tarsi, ne
ribotas jo skėtrumas, landumas.

Rokas dabar su Petru du kar
tu (o kartais ir tris) daugiau

nebus sukrovė. Du kartu dau
giau ir dolerių gavo. Maudėsi

jis lengvai atsistojo.
—Kelkis, Rokai; pavėluosi į 

darbų, — šuktelėjo šeimininkė, 
o jis tuo tarpu jau vėrė duris, 
eidamas iš savo kambario.

—O, tu jau atsikėlęs, o aš ma
niau, kad pamigai, — teisinosi 
šeimininkė.

—Ne, misele. Aš jau seniai 
buvau nubudęs, bet neskubėjau 
keltis. Kažkam susimetė į kojas. 
Nebe tokios miklios ir stiprios, 
kaip pirmiau buvo.

—Kam dirbti toj drėgnoj, šla
pioj vietoj? Pyterukas daug 
jaunesnis, ne perseniai atvažia
vęs, o jau ir jis kojomis guo
džiasi. Ar negalite darbo pasi
ieškoti sausesnėse, geresnėse 
mainose? — klausė šeimininkė.

(Bus daugiau)

Tel YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 

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 
5343 S. HALSTED ST

b *

*

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS -

Pirm., Trečiadienį, šeštadretų
1631 So. Ashland Avė

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

Tel. LAFAYETTE 3650

prakaite ir piniguose...
’ Bet Rokų dabar daugiau ma- < . . .ąino rytai, negu pinigai.’Iš ten 
jis, mat, atvažiavo. Ten jo ge
riausioji pusė ir vyriškumo žie
dai — septynetas vaikučių -•»

rytų pusėn, kur yra Lietuvos 
kraštas.

Kai tik pakilo, tačiau, jo spar
nai lėkti, suglaudė juos — ka
ras! O jis krimtosi ir kartojo: 
“Karas, karus, karas! Kada jis 
pasibaigs?!” Bet karas nesibai
gė — priešingai — kasdienę plė- 

aprėpč,

Taigi kartu su anglimi ir Ro
ko kūnas —- žmoniškoji maši
na — pabrango. Jis dabai* gavo 
mokėti daugiau, negu kada nors 
pirmiau visame savo gyvenime. 
Bet jis tuo nesidžiaugė. Priešin
gai — jis visa tuo šlykštėjosi. 
Jis žinojo, kad tatai nėra nor
malu, kad tatai yra atėję per 
žmonių kraujų ir gyvastis! Ir 
jis velijo geriau mažiau uždirb
ti, negu iš žmonių nelaimes 
naudotis.. Ir kad jis paimdavo 
algų, jam atrodydavo, kad tie 
pinigai yra iš žmonių ašarų ir 
kraujo išspausti. Jis dažnai 
biaurėdavosi jais.

Rokas visomis savo jėgomis 
kovojo prieš karų. Jis platino 
socialistinę, prieškarinę literatū
ra, rėmė kiek galėdamas kovų 
prieš karų, ir pats visur kalbė
jo prieš jį. Jis pagaliau taip į- 
karštėjo, taip ant karo įširdo, 
kad jo geriausi draugai ne kar
tų įspėjo jį “truputį atsivėdinti 
ii* prieš pasaulinį gaisrų nepūs
ti”, kaip jie sąk}ydavo/^iies jo”,

Pa- 
galiau ir valdžios šiiipai puolė 
jį, ii* jis vos nevos teišsisuko 
nuo ilgų nielų kalėjimo.

Matydamas, kad iš tikrųjų 
pasaulinės ugnies jis “neužpus”, 
aptilo, aprimo ir, tarsi, užsi
trenkęs požeminiuose urvuose,

vaizdo burna neužsidarydavo 
nuo keiksmų. Baisiai pikta jam, 
matykis, kad nesuspėja užsaky
mų išpildyti. Žiema gi nebetoli. 
Anglies reikės ne liktai fabri
kams, kurie dienų naktį dirba, 
ginklus kala, bet ir žmonėms, 
kuriuos į karo frontų dar neiš- 
grudo, namie paliko, kad dirb
tų ir naujus karo dievui sūnūs

Rokas bando suktis šiaip, 
biindo kitaip, bet tik tiek jam 
besiseka, kaip mašinai be alie
jaus. Petro padedamas, skylę 
dar išgręžta, šovinį užtaiso, bet

T. . .. ...............  --R.............................................. - ■.............. ,

dyti, stiprinti savo protų, negu 
eiti pas gydytojų savo kunui 
sveikatos gaut. Galvos mašina 
smegenys — buvo jam svar
biausia, brangiausia kūno dali
mi, o kojos — et, visi kvai-i •» lYTTO^y
liai turi greitas kojas”, sakyda- iVlFS. A. 1V JAlvUbZi 
vo jis, plačiai nusišypsodamas.

Tik vienų rytų, kai Pennsyl- 
vanijos kalnų dangus buvo taip 
tirštai apsiniaukęs, jog tamsus 
debesys užvožę laikė net ir že
mų kalnų viršūnes, tarsi puody
nės slrakuolius, Rokas miklino 
savo kojas lovoje ir suko gal- 
vų, ar eiti darban, ar ne. “Ge
riau kamparu su spiritu ištry
nęs eisiu pas gydytojų”, abejojo 
jis, “o paskui darban. Anglies 
prisprogdytos dar yra; tegu Pet
relis pila”, baigė jis trumpų su 
savim pasikalbėjimų, ir iškėlęs 
sunkias savo kojas iš lovos, try
ne jas kamparuolu spiritu. O 
belrinanl, gyviau pradėjo vaikš
čioti kraujas, atsileido raumenų 
valakuos, sudrėko sųnariai, ir

PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. VVesternav.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

Valandos nuo 10:00 
v. r. iki 5 y. popiet 
Nuo 6 ikis9 vak., 
Treč. ir Penkt nuo 
12 iki 5 ir 6 iki 9 
v. vak. šeštad. ir 
Sekm. pagal sutarti

4KIU SPECIALISTAI

BH9E9

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
• K > ' ■’jV.'.f-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

,, AMBULANCE
j » DIENĄ IR NAKTl

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
,4j605-07 So. Hermitage Avė.

' ' 4447 South Fairfield Avenue
<0 Telefonas LAFAYETTE. 0727

koplyčios visose
ketindamas visų savo šeimų" tur
tinga ir laiminga padaryti... O 
vandcnuolos urvo (kuriame jis

Klausykite musų radio programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 
meėiais, 11:00 vai. ryto iš W. H. L P. stoties <1480 K.) 

su POVILU 6ALTIMIERU.

DR. STRIKOL’IS
gydytojas ir Chirunrn- 

Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki t* 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZELTS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė 
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. • 

* Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal
Daugelyj atsitikimų 
i .. ’ _ 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. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

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 

Nedėliomis- pagal sutartį.
8kaip ir visada, iškvėpavo drėg

nų, šaltų požemių orų, kuris 
smelkėsi į jo muskulus, kaulus, 
sųnarius ir nervus. Vargo, skur
do ir sunkaus darbo kietai už
grūdintas jo kūnas iš karto nė 
nemanė pasiduoti, bet ilgainiui 
pradėjo linkti po sunkia nesvei
katos našta. Visų pirmiausia 
“susimetė”, kaip jis sakydavo, 
“nereikalingas skausmas į kai
rįjį klubų”. Vienok jis maža tc- 
paisė. “Didelis čia daiktas, kad 
kojų skauda”, numodavo ran
ka, ir tiek. Skausmas tačiau vie
toje nestovėjo, nesnaudė, bet į

Laidotuvių Direktoriai LIETUVIAI
•<

Phone CANAL 6132

ADVO AI

No. 2532

Adresas........ —.... —

Miestas ir valstija

Dr. F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

užtvenkto upelio vanduo. Atsi
rado daug skausmų, ir jie pa
siekė dešinįjį klubų, abudu ke
lius, riešus, pagaliau, į strėnas

nedėliomis.
Tel. CANAL 3110

Rezidencijos telefonai:
Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS 

10—12 vai. ryto; nuo 2 . iki

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mirte Run iš geriausių mainų, 
daug dulkių išimta Perkant * $7.65
5 tonus ar daugiau ........ ...... ........ •
PETROLEUM CARBOR COKE $7.75 
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

su

I L', I i H

£ COPR. NEG0HCRAPT SERVICE. INC.

FjLET CROCHET PATTERN 2532

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
| 1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No 

I Vardas ir pavardė

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

iitiiiiLniiiiiiiiiHiiiiiiiiMiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 

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. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

jie svečiuotis ir stipriose, kieto
se, kaip plieninė dalba, ranko
se. Jos pastingu. Visas urvas 
dabar* Rokui pasidarė, tartum, 
ilgesnis, platesnis, nes jam 
vaikščioti buvo sunkiau. Ir oras 
jame atrodė daug drėgnesnis, 
šaltesnis. Grųžtas sukosi sun
kiau. Jis daugiau braškėjo, o

vo, kai aštrus skausmai staiga 
nudarė rankose, kojose ar strė
nose. Kas kelintų dienų geležin
kelio galų įsidėti buvo sunkiau, 
nes ir sijų, ir pabėgių svoris 
“pakilo”, ir stambios vinys į si
jas kalamos sunkiau lindo. Vis
kas Rokui sunkėjo, net ir pat
sai jo kūnas, kuris jam dabar 
atrodė sunkus ir nerangus, ta
rytumei smėlio maišas.

O darbo čia tiek daug! Prie-

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

I. J, ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street

s. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

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

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanįca Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Phone Cicero 2109
(5834 So. Western Avė;
1410 South 49th Court, Cicero

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr, Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ, 

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

Rez. Telephone PLAZA 3200

K. P. GUG1S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434-Tel. Central 4411-3
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS MII 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutarti

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

2400 WEST MADI8ON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 8M7

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn St 

Room 1230
Ofiso tel. CENTRAL 1824 

Namų TeL—Hyde Park 3395
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KORESPONDENCIJOS
Philadelphia, Pa.

Vieša padėka
Aš, žemiau pasirašęs, pareiš

kiu viešai širdingiausią, padėką 
už pagerbimą manęs balandžio 
7 dieną gerbtiniems viengen
čiams, būtent: Generaliniam 
Konsului J. Budriui, adv. C. S. 
Čeledinui, Kaziui Dryžai, Jonui 
Griniui, Pranui Pilvui, pane
lėms: Onai Unguraitei ir Nata
lijai Mockeliunaitei bei po
nioms: Grinienei ir ^Grigaliūnie
nei, gerbiamiems Ant. Užu- 
mieckiui, Kaziui Žadeikai, P. 
Pranckunui, A. Kaniušiui ir 
dar kitiems ir kitoms viengen
tėms. —Kazys Vidikauskas.

Akron, Ohio

J. Brazauskas 2, J. Januškevi
čius 2, J. K. Urbonas 1;

į daktarus kvotėjus: Dr. J. S. 
Staneslow 37, Dr. S. Biežis 1, 
Dr. A. L. Graičunas 2.

—V. Verseckas

Brooklyn, N. Y.
Operetė “Sylvija”.

Operetė “Sylvija” yra viena 
iš gražesniųjų operečių išverstų 
į lietuvių kalbą. Ji jau buvo 
vaidinta didesnėse Amerikos lie
tuvių kolonijose. Rodos, kada 
(ai buvo vaidinta ir Brooklyne. 
Dabar šią operetę perstatyti 
rengiasi Operetės Choras gegu
žės 5 dieną, Labor Lyceum sve
tainėje, 917 Willoughby Avė.

Svaresnes roles vaidins žy
mesnieji Operetes choro artistai

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Maroki E. Stassen, Minnc- 

sątos gubernatorius, kuris 
republikonų konvencijoje 
pasakys programinę kalbą.

SLA 198 kuopos susirinkimas.
SLA 198 kuopos susirinkiiųas 

įvyko balandžio 11 d. Susirin
kimą atidarė pirmininkas B. 
Va rasi us. Pirmiausia liko per
skaitytas protokolas ir atliek (i 
kiti formalumai.

Buvo perskaitytas laiškas nuo 
Pildomosios Tarybos ir vienbai- 
šiai priimtas. Laiške atsakomi 
į šmeižtus prieš Pildomąją Ta
rybą.

Susirinkimo eigoje buvo ga
na plačiai aptariama Susivieni
jimo gerovė, o paskui eita prie 
Pildomosios Tarybos balsavimo 
ir delegatų į seimą rinkimo. De
legatais liko išrinkti V. T. Ne- 
verauskas ir A. Papeikti, — abu 
progresyviški žmonės.

Pildomosios Tarybos balsavi
mo rezultatai buvo tokie:

į prezidentus: F. J. Bagočius 
30, W. F. Laukaitis 9, J. Mi
liauskas 2; '•

į vreč-prezidentusy J.-fe. Mfe- 
žukna 37, V. A. Kerševičius 4;

į sekretorius: M. J. Vinikas 4,
D. Pilka 35, K. Michelsonas 1;

į iždininkus: K. P. (ingis 31, 
J. J. Bachunas 3, J. žebris 4.

į iždo globėjus: S. Mockus 15,
E. Mikužiu te 28, P. Dargis 32,

ir dainininkai: Sylvijos rolę Gc-i 
novailė Vitaitylė, Elzės — Ale-' 
na Joza vi laite, Vinco — Jonas 
Pronskus, Lacey — Jonas Al- 
kočius, kunigaikščio Tobytum 
— Antanas Gudonis, ir 1.1. Ope
retėje yra virš 20 gražių dainų 
solo, duetų, vyrų grupių, mer
ginų grupių ir viso choro.

Kiek man žinoma, tai Opere
tes choras, diriguojamas gabios 
muzikės p-lės Vio’etės Tamkiu- 
lės, prie šio veikalo perstatymo 
rengiasi jau nuo gana seniai, o 
pastaruoju laiku repetuoja net

[vairios žinios 
iš Lietuvos

KAUNAS. — Nors šis karas 
ir iš Lietuvos pareikalavo skau
džios jurų aukos: Lietuva ne
teko trijų prekybos laivų ir 
penkių jurininkų, tačiau daro
mos pastangos spragas užpildy
ti. Jaunuomene entuziastingai 
veržiasi jūrininkystės mokytis, 
kaip jau rašyta, šventojoj ke
lios dešimtys jaunų vyrų mo-

po tris sykius per savaitę. Iš 
to reikia manyti, kad operetė

kosi laivininkystės, 30 Susisie
kimo Ministerijos stipend’nin-

“Sylvija” bus suvaidinta kuoge- ]<ų mokosi užsienių jurininkys- 
riausiai. Brooklyno, Ncw Yorko' tės mokyklose ir atlieka plau- 
ir apielinkės lietuviai turėtų ne-|kiojimo stažą laivuose, reng’a- 
pamiršti gegužės 5 dienos ir ją masi pirkti porą didesnių iriu-
pašvęsti dėl Operetes choro pa
rengimo, atsilankant i operetes 
“Sylvija” vaidinimą ir į šokius 
po vaidinimo. Operetės choras 
susideda vien iš čia gimusio jau
nimo ir dažnai, patarnau ja viso
kiems lietuvių parengimams vel
tui. Todėl atsilankymas į šio 
choro parengimą butų lyg ir at
silyginimas jam už patarnavi-

ju laivų, likusieji Lietuvos pre
kybos laivai, kad ir sunkiomis 
ir pavojingomis sąlygomis, te
beplaukioja juromis, gabenda
mi Lietuvai būtiniausių reik
menų.

klausomybčs sukaktuvių proga, 
vasario 16 d. atsiuntė tokią te- 
.egramą: “Prašau malonėti pri
imti mano nuoširdžius sveikini
mus šių Lietuvos tautinių sii- 
,<aktuvių proga ir mano nuošir
džius linkėjimus Jūsų tautiečių 
gerovei.”

Sovietų Sąjungos aukščiau
sios tarybos prezidiumo pirmi
ninkas M. Kalininas Respubli
kos Prezidentui atsiuntė tokią 
telegramą: “Draugiškos Lietu
vos Respublikos Tautines Šven
tės proga pareiškiu Jums, Po
ne Prezidente, savo ir visos So
vietų Sąjungos geriausius lin
kėjimus.” Sovietų Sąjungos 
užs. reikalų komisaras Moloto
vas užsienių reik, ministrui 
Urbšiui atsiuntė tokią telegra
mą: “Draug škos;Lietuvos Res
publikos 22 metų Nepriklauso
mybės sukaktuvių proga prašau 
Tamstą, Pone Ministre, priimti 
nuoširdžius sveikinimus ir lin- 
liejimus tolimesniam IJe'.uvos 
Valstybės klestėjimui ir stiprė
jimui.”

Argentinos respublikos pre
zidentas R. Orlizas pasveikino 
Respublikos Prezidentą A. 
Smetoną tokia telegrama: “Man 
yra malonu pareikšti Jūsų Eks
celencijai Argentinos tautos ir 
vyriausybės sveikinimus LieįlV 
vos Nepriklausomybės sukak
tuvių proga ir palinkėti Lietu
vos Respublikai geriausio kles
tėjimo, o Tamstai — asmeni
nės laimės.”

Turkijos respublikos prezi
dento I. Inonus telegrama Rėsp. 
Prezidentui: “Lietuvos Tauti
nės šventės proga man yra la
bai malonu pareikšti Jūsų Eks- 
celėnsijai savo geriausius linkė
jimus Jūsų asmeninei gerovęi 
ir Jūsų krašto klestėjimui”.

Dar Respublikos, Plez dentą 
sveikino Estijos* ^csp. preziden
tas Paeis ir Latvijos resp. pre
zidentas Karolis Ulmanis.

DISTRIBUTORIS NORI 
PARDUOTI 

LIETUVIŠKA TAVERNO VERSLI
Ypatinga proga PARDAVINĖTI F0X DE LUXE, Chicagos 
populiariausi ir greičiausiai išparduodamą alų. Distributo- 
rystėn Įeina visa FOX DE LUXE pakavimo lainė—Steinies 
ir exporto buteliai. Keglined kenai, kvortos, pusgalioniai. 
Draught buteliai, ir visų mierų bačkos. Del smulkesnių 
žinių patelefonuokite MR. W. J. FOX.

PETER FOX BREWING CO
2626 West Monroe St., Chicago

Telefonas KEDZIE 1000

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

Sumažejus musų j pęękybos 
laivynui, dalis lietuvių jurinin
kų, laikinai, susirado vietas 
svetimuose laivuose. Kaunietis

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušinus.
Paisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

MODERNIŠKAS LIGONINĖS 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
denoidų su gulėjimu, užlaiky- 
u, gazų antiseptikais ir chirur

go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
igoninėje. Vaikams .......... $15

UŽAUGUSIEMS .................... $20
isi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
'’aine L. Ramsay priežiūroje, 
urinčio puikiai išlakintą pagel- 
lininkų štabą. Prieš viską yra 
igonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL

35 South Hoyne Avenue
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

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.

mą lietuvių visuomenei. Tas 
taipgi jaunuoliams priduotų ge
resnio noro ir toliau dėl lietu
vių veikti.

Kviečiu visus vietinius ir a- 
pielinkės lietuvius gegužės 5 d. 
Į Operetes choro pareng mą. 
Nesigailėsite, nes šio choro pa
rengimai atsilankiusius visuo
met patenkina. Vaidinimo pra
džia 4:30 vai. po piet. Po vaidi 
nimo šokiai prie gero orkestro. 
Bukite patys, taipgi pakvieskite 
savo gimines, draugus ir pažįs
tamus atsilankyti. Aš Busiu

V. Šiugauskas atsidūrė net 
Australijoj, kur dirba laivų 
dirbtuvėse; buvęs stipendinin
kas Kinitas likosi New Yorke. 
Amerikoje dar yra keli Lietu
vos jurininkai. Kaune, Laivų 
Vadovybės Asmenims Egzami
nuoti Komisijoj pirmojo maši
nisto laipsniui įgyti egzaminus 
išlaikė 4 jurininkai: Antanas 
Butkus, Viktoras Puškaitis, Jo
nas Stankevičius ir Vaclovas 

jPaplonskis. Kai kurie jų turės 
dar atlikti plaukiojimo stažą.

Šią žiemą užšalus beveik vi
siems Baltijos uosiams, net

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

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

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

Royal valykliai 
yra visiems žinomi, kad geriausi, 

tad ir aiškinti nereikia.

royai

ROOSEVELT 
FURNITURE COMPANY

Dancigo ir Gdynės (dabar Go- 
ttenhafen), Klaipėdos uostas, 
lyg kokia eketė, išliko neužša
lęs. Tačiau ir Klaipėdos uostu, 
kol pasiliuosuos iš ledų kiti 
uostai, Lietuva savo laisvaja 
zona Klaipėdoje negali naudo
tis. Laivai “Šauliai” tebėra įša
lęs štetino uoste, o “Marijam
polė” — Dancige.

Atsargos generolas T. Dau
kantas “Musų Juros” Nr. 2 ra
šo, kad karui pasibaigus turės 
būti gyvas laivų plaukiojimas, 
nes reiks atstatyti karo ap
griautą Europą, teks vežti daug 
žaliavų. Tačiau pritruks laivų 
tonažo, nes daug laivų bus pa
skandinta. Kas laiku tinkamai 
.pasiruoš, tam iš vandenynų 
laukų tekės aukso grūdas į 
aruodus — bus uždarbis su lai
vais. Būtinai reikia, kad ir lie
tuvių tauta dalyvautų šiame 
darbe ir gautų jai priklausomą 
pelno dalį. Lietuva ir prieš ka
rą dar naudojosi svetimais lai
vais, po karo gali tonažo pri
trukti, todėl gen. Daukantas 
skatina, kad naujų laivų įsigi
jimas ir personalo paruošimas 
yra didžiausias musų šių dienų 
uždavinys.

KAUNAS. — Jungtinių Vals
tybių prezidentas F. D. Roose* 
veltas Respublikos Prezidentui 
A. Smetonai, Lietuvos jiepri-

KAUNAS. — Vasario 25 d. 
Kaune įvyko Lietuvių Versli
ninkų (Prekybininkų, Pramo
nininkų ir Amatininkų) Sąjun
gos skyrių tarybos metinis su
sirinkimas, kųi-iame gyvai ir 
karštai aptarti «visi aktualiausi 
šio melo lietuvių verslininkų 
reikalai. Pranešimuose buvo 
nusiskųsta, kad lietuviai vers
lininkai ir šiandien daug kur 
tebeturi kovoti už lygias tei
ses, kad jie eina į sritį, kurio
je kiti yra nuo amžių įsigalė
ję ir tuo įsigalėjimu naudoda
miesi daug kur lietuviams sun
kina. Buvo priimta eilė rezoliu
cijų, kuriose nutarta prašyti 
vyriausybę, kad Amatbankas 
(Liet. Verslininkų S-gos ban 
kas) butų praplėstas ir galėtų 
steigti savo skyrius provinci
joje, kad butų perreformuoti 
ir sulietuvinti Prekybos, Pra
monės ir Amatų Rūmai, būtent 
butų pakeista jų vadovybė, kad 
valdžios įstaigos pirktų ir už
sakymus darytų pas lietuvius 
verslininkus, kad kredito įstai
gos lengvesnėmis kaip ligšiol 
sąlygomis kredituotų lietuvius 
verslininkus ir tt. Gana griež
tai buvo pasisakyta prieš tuos 
lietuvius, kurie susideda su ki
tataučiais į vieną biznį, savo 
įtaka padėdami jų bizniui ir 
tuo kenkdami tikram lietuviš
kam bizniui. Taip pat išreik
štas pageidavimas, kad iš Vil
niaus^, paskolos lėšų butų šel
piami tik lietuviai, kad iš tos 
paskolos lėšų butų padedama 
lietuviams prekybininkams, 
pramonininkams ir amatinin
kams Vilniaus krašte įsigalėti. 
Nutarta gegužės mėn. sušaukti 
Vilniuje visuotinį Liet. Versli
ninkų Sąjungos 10 metų vei
kimo sukakčiai paminėti sky
rių atstovų suvažiavimą ir pra
vesti atgautosios sostinės a t- 
lietuvinimo ir lietuviškų verslų 
joje kėlimo idėją, pertvarkyti 
Sąjungos veiklą, susk:rstant 
narius j pramonininkų, stam
biųjų pramonininkų, stambių
jų ir smulkiųjų prekybininkų, 
amatininkų ir laisvų bei kitų 
profesijų grupes ir tt.

Dabar tiktai $23 
Sutaupysite

V $15-95 y

robotam talku.

Paprastai 
parduodami už .... $38.95

štai ką jus 
f GAUNATE: \

SIUTĄ .................. $29.95
SKRYBĖLĘ ............. 4.00
BATUS .......  5.00

į kreditą

MARKS DUOS 
PORA BATŲ UŽ 
$5 IR SKRYBĖLĘ 

UŽ $4 VISIŠKAI DY
KAI, PERKANT SA

VO PASIRINKTĄ 
PAVASARINĮ 

GRAŽŲ SIUTĄ 
VERTĖS $29.95 

įfA —VISKAS UŽ 
O& TIK

$1 DOWN DELIVERS ODTFIT 
$1 A WEEK PAYS BALANCE

Atsiminkite, kad pas Marks jums 
nereikia ir pinigų turėti. Įmokė
jus nors $1 rankpinigių, prista
tys visą apsirengimą, o po $1 į 
savaitę, išsimokėsi.

■Ufl /A IT1 (*» ” N w“b”'h 4,h "• m M IK IHL S i“: *■ mZ:
/3119 Lincoln Avė. 6409 S. Halsted St. , 3356 Wesf 26th Street

OPfN TIKS. THURS SAT.' EVENINGS UNTIL 10 6306 W. Cermok ’ Road

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

Telefonas LAFAYETTE 5824

> KURINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokferit už savo namą.
• Pirm negu duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit geras 

•ąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

KLAUSYKIME
SALTI MIERO
W. H. I. P.

1480 KYLOCICLES

Fhnetiniu
LIETUVIŠKŲ

RADIO
PROGRAMŲ

1»:M VALANDĄ RYTO
RAŠTINE:

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 
per mėnesį.
ALBERT LUMBER 

and SUPPLY CO. 
3800 SO. WESTERN AVENUE 

Tel. LAFayette 2101
Atidarą sekmadieniais iki pietų.

akiniai visokių madų, pritaikyti 
kims 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- 
ko krautuvėje kožna diena ir 
nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

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

Nepamirškit Užeiti Pas
JOSEPH LEPPA

Visados turi skanių sendvičių- 
ir vištienos.

Pabst Blue Ribbon
Alus

Daržas Mažiems Piknikams 
Visos Subatos neužimtos ir vi- 

•;os dienos Aug. ir Sept. atdaros)

82 ir KEAN AVĖ.
Tel. Willow Springs 45.

Garsinkitės “N-nose”

MADŲ 
KNYGA

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų
knygą, kurią galite gauti pa* 
mus. Siųskite savo orderius;
. naujienos

1739 S. Halsted St,
I Chicago. III.

‘'nrdap

\dr<tn*

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050 • Valetlle---------------------------
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The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANaI 8500

Subscription Rates:
$5.00 per year in Canada
$3.00 per year autside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy.
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March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Naujie
nų Bendrovė, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III Telefonas Canal 8300.

“Penktoji kolumna” neutraliose Šalyse
Nuo Ispanijos pilietinio karo laikų spauda pradėjo 

vartoti terminą “penktoji kolumna”. Taip buvo vadina
mi slapti gen. Franco šnipai ir rėmėjai vyriausybininkų 
teritorijoje. Jie pranešdavo fašistų generolui apie vyriau
sybininkų ginkluotas jėgas ir jų pozicijas, darydavo sa
botažą respublikos gynėjų pusėje ir kitokiais budais pa
dėdavo vyriausybės priešams.

Tokie slapti priešo agentai, kaip dabar išėjo aikštėn, 
sutrukdė Norvegijos apsigynimą. Jie atidarė kelią Hit
lerio kareiviams į Norvegijos uostus ir padėjo jiems be 
kovos paimti sostinę Oslo. Norvegijos nelaimė nugąsdi
no visas neutralias šalis, ypač tas, kurios yra arti Vokie
tijos ir Rusijos. Jos bijo, kad ir joms taip neatsitiktų, 
kaip tai Skandinavijos valstybėlei.

Švedijoje, Belgijoje ir Holandijoje policija ėmė dary
ti stropius tyrinėjimus apie visus svetimtaučius, gyve
nančius tose šalyse. Balkanų valdžios taip pat imasi įvai
rių apsaugos priemonių. Net ir Anglija, kurioje iki šiol 
galėjo gana laisvai veikti atviri nacių ir bolševikų sim- 
patizatoriai, savi piliečiai ir ateiviai, rengiasi neištiki
mus elementus areštuoti ir uždaryti koncentracijos sto
vyklose.

Klastingas nacių įsiveržimas Norvegijon tokiu budu 
pamokino visas šalis būti atsargesnėmis.

Šnipų gaudymas Amerikoje
Norvegijos įvykiai iššaukė gyvą atgarsį ir Jungtinė

se Valstijose, čia jau seniai veikia kongreso; komitetas 
“ne-ameriidniems veiksmams” tyrinėti, kurio priešakyje 
stovi kongresmanas Dies, iš Texas valstijos. Jisai iškėlė 
viešumon daug faktų apie nacių, komunistų ir fašistų 
organizacijas ir jų slaptus siekimus. Dabar šis Dies’o ko
mitetas rengiasi dar energingiau imti į nagą Europos 
diktatūrų agentus, kuomet paaiškėjo, kaip buvo išduota 
Norvegija. ■

Kongresmanas Dies sako, kad Amerikoje svetimų 
valdžių šnipai gali padaryti žalos ne mažiau, kaip Nor
vegijoje. Tie šnipai čia esą įsiskverbę į atsakomingas vie
tas susisiekime, transporte, viešo aptarnavimo įmonėse, 
lėktuvų dirbtuvėse, laivų statyboje, plieno pramonėje ir 
darbininkų unijose. Svetimų valdžių agentai veikia Ame
rikoje, anot Dies’o, pagal apgalvotą planą su tikslu šni
pinėti, daryti sabotažą ir “diversiją”.

Kongreso komitetas šaukia apie ' 100 liudininku — I 
nacių, fašistų ir komunistų — kurie bus priversti duoti į 
parodymus apie savo organizacijas ir jų veikimą. Jeigu 
kuris liudininkas pasipriešina, tai komitetas traukia jį 
teismo atsakomybėn už kongreso paniekinimą. Bausmė 
yra tokia pat, kaip ir už teismo paniekinimą (“contempt 
of court”). t x

Nėra abejonės, kad demokratinės šalies valdžia turi 
ne tiktai teisę, o ir pareigą apsisaugoti nuo sąmokslinin
kų ir šnipų. Tik baugu, kad šnipų gaudymas nepavirstų 
ateivių persekiojimo manija, kaip kad buvo atsitikę po 
pereitojo pasaulio karo. Naciai ir komunistai, agituoda
mi Amerikoje už svetimų šalių diktatorius, sukelia Ame
rikos žmonėse nepasitikėjimą visais ateiviais.

Jeigu Ameriką butų įvelta į karą, tai valdžia pradė
tų uždarinėti ne tiktai nacių ir komunistų laikraščius ir 
organizacijas, bet padėtų po aštria priežiūra visų sve
timtaučių judėjimą.

Ar Amerika gali įsivelti įkąrą?
Į šitą klausimą šiandien jau galima atsakyti visai ne-1 

abejojanti taip, gali, šiandien jau aiškiai matyt, ir iš ku
rios pusės tas pavojus gręsia.

Ne iš Europos, bet iš Azijos! '
Kai tik pasklido gandai, kad Hitleris užpuls Holan* 

diją, o japonai, tuo pasinaudodami, šoks pasigrobti tur
tingas Holandijos kolonijas Azijoje, tuojaus J. V. valsty
bės sekretorius Hull padarė viešą pareiškimą, įspėdamas 
visą pasaulį, kad Amerika turi gyvybinių prekybos inte
resų Pacifiko vandenyne, kurių ji neleis nė vienai valsty
bei pažeisti! Ir nė vienas Roosevelto administracijos 
priešas neparodė nepritarimo šitiems Huil’o žodžiams.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu

Metams ___-rrr-U'i?Xir - $8.00
Pusei metų ------------------ 4.00

♦ Trims mėnesiams ________  2.00
Dviem mėnesiams _______ 1.50
Vienam mėnesiui ..............  .75

Chicagoj per išsiuntinėtojus:
Viena kopija ______  3c
Savaitei ------------   18c
Mėnesiui .............„............  75c

Jungtinėse Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: (Atpigintai:

Metams ---- ---------------------- $5.00
Pusei metų —....-............. 2.75
Trims mėnesiams _______ 1.50
Dviem mėnesiams _________ 1.00
Vienam mėnesiui __ ___ ♦. .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose:
Metams ------ -----------------  $8.00
Pusei metų ___....___ 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ISTORIJOS AIŠKINIMAS

Savaitraščio “Reading Labor 
Advocate” redaktorius, Ray- 
mond S. Hofses, aiškina pasku
tinių 26 metų pasaulio istoriją 
taip: ;

“Taigi, karas, kuris prasi
dėjo 1914 m*., pasibaigė 1918 
m.. — laikinai.

“Viena gauja paėmė viršų 
ir manė galutinai pašalinusi 
antrąją iš to raketo.

“Bet ši atsigavo. Vokiškoji 
gauja, kuri buvo parblokšta, 
nenorėjo pasitraukti. Vietoje 
to, ji pradėjo naują > raketą, 
kuris vadinasi ‘fašizmu1, o ne 
‘kapitalizmu’. Ir ėmė atimi
nėti anai gaujai ne tiktai jos 
klijentų (kostumerių) užsa
kymus, bet ir pačius klijen- - 
tus.

“Tokiu budu kanuoles ir 
vėl poška.”
Šitas aiškinimas apsilenkia su 

kai kuriais faktais.
Pereitas pasaulio karas kilo 

iš to, kad Austro-Vengrija su
sivaržė dėl įtakos tam tikrose 
Balkanų šalyse. Austro-Vengri
ja norėjo sutriuškinti Serbiją, 
kuri kurstydavo slavų tautas, 
buvusias po tos imperijos val
džia; o Rusija, kuri seniai 
skverbėsi į piet-rytinę Europą 
ir šituo tikslu vykino pan-sla- 
vizmo politiką, savo “kraujo 
brolius” Serbijoje užtarė. Tuo
met Austro-Vengriją šoko remT; 
ti jos talkininkė Vokietija, o 
Rusiją — šios talkininkes Fran- 
euzija ir Anglija. Ir kadangi nei 
viena, nei antra pusė nenorėjo 
nusileisti, tai prasidėjo karas.

Šitą konfliktą, tiesa, galima 
lyginti su “gengių” arba gaujų 
susimušimu. Bet jos susimušė 
ne dėl biznio .klijentų ir ne dėl 
jų užsakymui. Kalbėti čionai a- 
pie varžytines dėl kapitalistinio 
biznio, kaip svarbiausią (arba 
net vienintelę) konflikto prie
žastį, yra daugiau negu naivu. 
Juk Rusija ir Austro-Vengrija 
tuo laiku buvo labiausia neišsi- 
vysčiusios, kapitalizmo atžvil
giu, šalys tarpe didžiųjų Euro
pos valstybių. Privatinis kapita
lizmas Rusijoje dar buvo tik 
pradėjęs leisti šaknis. Rusijos 
geležinkelius buvo pastačiusi 

(valdžia, ir tai ne biznio tiks
lams, bet administraciniais ir 
strateginiais sumetimais. Stam
biausieji Rusijos bankai buvo 
valstybiniai. Net daugelį dide
lių dirbtuvių (pav. Putilovo) ir 
kasyklų kontroliavo valdžia ar
ba užsienių kapitalai.

Rusija dar visai nebuvo pa
siekusi to laipsnio, kur jai bu
tų reikėję ieškoti svetimuose 
kraštuose rinkų savo pramones 
prekių perviršiui arba progij in
vestuoti atliekamus kapitalus, 
arba žaliavų savo pramonei. 
DiHa kapitalistiniam bizniui 
pačioje Rusijoje dar buvo tik 
pradėta išnaudoti, šiek-tiek auk
štesnio ekonominio išsivystymo 
buvo pasiekusi Austro-Vengrija, 
bet ir ji dar nebuvo anaiptol 
iškopusi iš feodalizmo sąlygų. 
Na, o betgi karas kilo daugiau
sia dėl susirėmimo tarp šitų 
dviejų ekonominiai atsilikusių 
imperijų. Toms gaujoms, ku
rios tenai susimušė, aišku, rū
pėjo pirmoje eilėje ne biznis, 

Į bet kas kita. Joms rūpėjo 'palai
kyti savo “prestyžą”, išplėsti 
savo imperijų ribas, padidinti 
savo galią. . ‘

Beje, tie “gengsteriai”, kurių 
susikirtimas iššaukė pereitąjį 
pasaulio karų, buvo pastumti į 
antras arba trečias vietas^ kuo
met įsikišo į konfliktą stipres
ni už juos oponentai (vienoje 
pusėje Vokietija, o antroje An-

c, " , I . , I

Europoje yra Amerikos simpatijos, bet Azijoje (ir 
Pietų Amerikoje) yra svarbus Amerikos “interesai”. Jei
gu jie bus paliesti, Amerika kariaus.

glija ir Prancūzija), bet ir šie 
stojo į kovą ne vien tiktai dėl 
biznio. Vokietijos kaizeris, pav. 
neabejotinai paisė šimtą kartų 
daugiau savo dinastijos intere
sų, negu vokiškų kapitalistų biz
nio.

Taip pat ir vyriausias dabar
tinio karo kaltininkas Hitleris 
pagrobė Austriją ir Čekoslova
kiją ir užpuolė Lenkiją tikrai 
ne su tikslu patarnauti savo ka
pitalistų klasei. Jeigu jisai butų 
norėjęs daryti kapitalistišką 
biznį, tai ir su Anglija jam ne
būtų reikėję susikirsti: Anglijos 
kapitalistine valdžia Hitleriui 
siulyte siūlė visokių biznio kon
cesijų, kad lik jisai nurimtų. 
Bet jisai tuos pasiūlymus at
metė, nes jo idealai yra ne pirk
lio arba pramonininko idealai. 
Jisai nori, kad “parinktoji” vo
kiečių tauta valdytų kitas tau
tas, kurios, jo supratimu, yra 
“žemesnės”. Nevokiškas tautas 
jisai nori paversti vokiečių ver
gais.

Tokiais pat tikslais vadova
vosi senovės romėnai, užkariau
dami įvairias “barbarų” gentis 
Europoje, Azijoje ir Afrikoje. 
Tokiais pat tikslais buvo atėję 
vokiečiai kryžiuočiai viduram
žiuose į Pabaltijo kraštus, ispa
nai į Pietų Ameriką ir 1.1. Taigi 
ši imperialistinė tautų pavergi
mo idėja yra kilusi visai ne iš 
kapitalistinio biznio. Kapitaliz
mui ji kai kada patarnauja, bet 
labai dažnai kenkia.

Šiais laikais kapitalistai daug 
sėkmingiau daro biznį prekyba, 
ne banditišku plėšimu. Preky
bai reikia taikių santykių tarpe 
žmonių ir tautų, o ne karo. O 
pelningam investavimui į pra
monę reikia ne tiktai taikos, 
bet ir pastovios teisėtos tvarkos 
krašto viduje, kur ta pramone

džios, kurios* jokių įstatymų ne
paiso ir gali' kada nori sukon- 
f iskuoti kiekvjeno turtingo 
žmogaus nuosavybę, yra di
džiausia klftifis kapitalistinio 
biznio bu jojimui. Štai dėlko nei 
senojoje turkų imperijoje, nei 
cariškoje Rusijoje per šimtme
čius nebuvo beveik jokio eko
nominio progreso.

Štai delko ir dabar, kuomet 
gengsteriai valdo galingas vals« 
lybes Europoje ir Azijoje, tai 
visas pasaulis pergyvena gilią 
ekonominę krizę. Ir štai delko 
kapitalistinė' Anglija buvo pri
versta griebti ginklą, kad tam 
gengsterizmui butų užkirstas 
kelias. ,,r.

Bet Raymond S. Hofses sako, 
kad abi kariaujančios puses su
sidedančios iš gengsterių. Jisai 
nekreipia dėmesio net j tai, kad 

‘Anglijos ir Prancūzijos valdžias 
dabartiniame kare remia tų ša
lių susipratę ir laisvai susiorga
nizavę darbininkai. Tarpe biz- 
nierio ir plėšiko jisai nenori 
matyti jokių, skirtumo.

Tai ne istorijos aiškinimas, 
bet prietarų skleidimas.

KAUNAS. — Rašytojas Jo
nas Marcinkevičius rašo naują 
istorinį 3 dalių romaną-trilo- 
giją iš baudžiavos, iš vyskupo 
M. Valančiaus ir iš spaudos 
draudimo laikų. Pirmoji dalis 
jau parašyta ir vadinasi “Bau
džiauninkai”, antroji dalis “Vy
skupas Motiejus Valančius” ir 
trėčioji “Muravjovas”, šios dvi 
dalys baigiamos rašyti. Leidžia 
Šv. Kazimiero Draugija, Kau
ne.

A. Poškų vytis, žemaitis, mu
sų tautos senovės tyrinėtojas, 
baigia rašyti veikalą, pavadin
tą “Lietuviai-variagų ainiai”, 
kurį atiduoda spaudai.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Šiaurinės Nrvegijos žemėlapis, kuris parodo vietą 

mūšių tarp vokiečių iš vienos puses ir norvegų ir’ anglų 
iš kitos.

Įvairios žinios iš Lietuvos
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje) 

___ _ i
pač kaip gyvuoja Pirmyn cho-Savo metu buvo pranešta, 

kad atsargos generolas profe
sorius Daukantas važiuosiąs į 
USA lietuvių kolonijas aplan
kyti, bet dėl ligos jisai negali 
išvažiuoti.

Dabar tenka laukti, kad Vy
riausias Komitetas Vilniaus Kra
štą Remti parinks kitą asmenį 
tai kelionei, o gal atvyks visą 
komisija kelerių asmenų. Atro
do, kad tokia komisija galės 
atvykti tik rudenio metu.

Pirmyn choro dalyvis Vikto
ras Bendorius vis dar sėkmin
gai Lietuvoje konservatorijoje 
tęsia savo studijas. Jisai jau pa
dare dainavime didžiulę pažan- 
gą. "

Keletas kartų jau dainavo iš 
Lietuvos valstybės radiofono ir 
turėjo gerą pasisekimą. Išvažia
vimą iš Lietuvos jis vis atidė
liojo ir dabar žada išvykti ge
gužės mėnesyje. Teko kelis kar
tus su juo pasikalbėti ir pasitei
rauti kokie jo bus planai š. A- 
merikoje. Jisai mano, kad kaip 
atvyks į Chicagą, tai tuoj su
ruoš koncertą ir jei Chicagoje 
turėsiąs pasisekimą, tai tuomet 
aplankysiąs visas Š. Amerikos 
lietuvių kolonijas. Esą mano 
keliones tikslas busiąs ne vien 
tik daina aplankyti lietuvius iš
eivius, bet kartu ir juos supa
žindinti su šių dienų Lietuva. 
Girdi, daug kas U.S.A. išeivių 
lietuvių tarpe Lietuvą įsivaiz
duoja visai ne tą, kokia ji iš- 
tikrųjų yra. Daugelio atminty
je , užsilikusi žymiai prastesnė 
Lietuva, negu tikrumoje ji yra.

—Man lai labai skaudu, kad 
musų išeiviai kartais mano tau
tos žmonės žymiai blogiau at
pasakoja, o iš tikrųjų taip nė
ra. Musų amerikietiškas jauni 
mas daugumoje juk visai Lie
tuvos nepažįsta, štai aš visa 
širdimi prie Lietuvos prisirišau 
ir butų su visais taip mano 
draugais jaunuoliais, jei jie il
giau Lietuvoje pagyventų.

—Aš gal net ir į pietų Ame
riką važiuosiu ir lenais ,savo 
tautiečius aplankysiu.*

—Man joks vargas nebaisu ir 
Amerikoje aš visokio gyvenimo 
esu matęs ir patyręs. Spėju, kad 
jei daina lenais mane ncišmai- 
tylų, tai kito užsiėmimo rasiu, 
bet noriu visas lietuvių koloni
jas aplankyti.

Viktoras Bendorius nėra kal
bus, bet kartais jisai labai daug 
gali papasakoti iš savo įdomaus 
gyvenimo, tuomet jisai pasida
ro labai šnekus.

Bet... Viktoras Bendorius ne
pamiršta ir savo naujosios tė
vynės! Čhicagą, lur būt, ir sap* 
huote sapnuoja. Jam viskas į- 
domu, kas tenais dedasi, o y- 

ras. Amerikos lietuvių gyveni
mą jisai seka iš Naujienų. Deja, 
jos Lietuvoje dabar labai retas 
ir vėlybas svečias.

Ona Navickaitė, Pirmyn cho
ro dalyve, dabar gyvena Vilno
je ir dalyvauja radiofono orkes
tre. Jai Vilnius labai patinka, ji 
čia randa daug įdomaus. Tai 
esą visa Lietuvos praeitis čia 
gludi.

Ji taip pat lanko konservato
riją ir muzikoje daro didžiule 
pažangą. Mokslu patenkinta.

—Ar grįšite į Ameriką?
— Ar aš grįšiu į Ameriką, — 

juokiasi ir priduria, — pati ne
žinau. Čia taip gerai, tiek daug 
turiu gerų pažįstamų, bet Ame
rika vilioja.

—Jei tenais nuvažiuosiu, tai 
apvažiuosiu visas lietuvių kolo
nijas. Dabar aš jau žinau, kas 
yra Lietuva, bus kas visiems a- 
pie ją papasakoti, tik tikrai la
bai gaila, kad veik nėra anglų 
kalba literatūros apie Lietuvą. 
Ką aš duosiu amerikiečiams pa
siskaityti apie ją?

—žinai, tik dabar neseniai aš 
susipažinau su Lietuvos žmo
nių kaimo menu. Oi, kokie gra
žus musų kaimo močiučių ran
kų darbai! Jų raštai tikrai fain!

—Aš jau įsigijau visus raš
tus apie kaimo žmonių meną, 
dabar daug žinių turiu.

—Nesijuok, matai, kaip da
bar aš gerai lietuviškai kalbu, 
tik dabar pažinau, kas yra ta- 
rena ir kaip gražu klausyti kas 
lietuviškai taisyklingai kalba.

Lygiai taip, kaip Ona Navic
kaitė, taip ir Viktoras Bende
rius stipriai susirūpinę taisyk
linga lietuvių kalbos tarena.

—Suprask, — sako Viktoras 
Bendorius, — juk aš daininin
kas, tai man būtina gerai lie
tuviškai išmokti ir taisyklingai 
žodžius tarti. O lietuvių kalba 
tokia skambi! Savo skambumu 
ji lygi italų kalbai! Tai dainų 
kalba!

Ona Navickaitė negali tikrai 
pasakyti, kada ji iš Lietuvos iš
važiuos ir ar iš viso grįš į Ame
riką.

• Matyti Oną Navickaitę susirū
pinusią, nusiminusią, tai tikrai 
retas atsiminimas, ji visuomet 
šypsosi ir juokiasi.

—Žinai, aš Amerikos lietuvių 
laikraščių visai nematau, neži
nau kas tenai dedasi lietuvių 
tarpe ir kaip musų Pirmyn cho
ras gyvuoja.

Pasakoju jai, ką skaitęs apie 
Pirmyn chorą. Ji atsidėjusi iš
klauso visas žinias ir džiaugs* 
minga! sušunka:

-—Fain, kad musų choras tu
ri pasisekimą!

— • —
Salomėja Aleksiunaitė, Pir

myn choro dalyvė, gyvena Kau
ne. Ji lanko ne tik konservato
riją, bet rimtai dar universitete 
studijuoja. Ji labai užimta, tai 
jas ją visokie kvotimai univer
sitete, tai pamokos konservato
rijoje. Visuomet ji skuba, vi
suomet ji bėga. Klausiu, kada ji 
mano išvykti.

—Nežinau, — trumpas jos at
sakymas.

—Gal važiuosiu, o gal ir ne. 
Ir čia man gerai!

Salomėja Aleksiunaitė labai 
mažai įdomaujasi apie Pirmyn^* 
chorą, bet kas vyksta Chicagd- 
je lietuvių tarpe — jai labai įdo
mu.

Salomėja Aleksiunaitė visai 
rimtai pasiryžusi baigti mokslus 
Lietuvos universitete ir gauti 
diplomą.

Ji pamėgo mokslą, o ypač li
tuanistiką. Bet kartu neužmirš
ta ir konservatorijos. Tai tikra 
darbo pelė. Kruopšti, darbšti ir 
rūpestinga. Atrodo, kad Lietu
voje ji net paūgėjo, surimtėjo.

—Man gerai Lietuvoje sekasi,' 
aš myliu jos žmones.

—Mane daug kas dėl karo 
baugino, o čia taip ramu ir kar
tu taip įdomu. Vilniuje aš daž
nai buvoja. Smagu tame mies
te, bet man ir Kaunas patinka, 
jis žymiai moderniškesnis.

Salomėja Aleksiunaitė taip 
pat Amerikos lietuvių laikraš
čių neskaito, nes jų negauna.

—- © —
Lietuvoje dar gyvena Ikiltra

inaitis iš Brooklyno. Jisai Kau
ne gyvena kariu su savo žmo
na. Jisai lanko V. D. universi
tetą ir, rodos, mėgina žurnalis
tikoje savo laimę. Seniau buvo 
susimetęs išvykti, lyg karo pa
būgo, bet užsiliko, aprimo ir 
dabar dar neketina išvykti.

Ar dar daugiau yra lietuvių 
amerikiečių Lietuvoje, neturiu 
žinių. Rodos, kas tik galėjo, tai 
ir išvyko. Mat, karas daug ką 
įbaugino, o be to, U.S.A. pasiun
tinybė Lietuvoje visus pakarto
tinai ragino išvažiuoti.

Dabar jau, rodos, ir pasiun
tinybė liovėsi raginus savus pi
liečius Lietuvą apleisti.

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽINIOS

VILNIUS. — Lietuvių atbv- 
gėlių buvo užregistruota kartu 
su moksleiviais 3100 asmenų. 
Dabar dauguma jų jau gavo 
darbą, todėl globojamųjų skai
čius sumažėjo iki 1400 asme
nų. Vilniuje J. Tubelienės rū
pesčiu yra sudarytas lietuviams 
atbėgėliams globoti komitetas, 
kurio pirmininkė yra J. Tube- 
lienė, vicepirmininkas, viccbur- 
mistras Pimpė ir nariai: dek. 
Vaišu tis, Liudžius, gyd. Čepulis 
ir Bdrokienė.

Draugijos Vilniaus Kraštui 
Remti vyr. komitetas nuo pe
reitų metų spalių inen. 10 d. 
iki vasario pabaigos turėjo
I, 352,368 litus pajamų. Pernai 
iš tų pinigų išleista 299,000 
litų. Vasario 15 d. kasoje buvo 
936,874 Jitai. Dabar kas savai
tę į hemiteto kasą įplaukia po
II, 000—15,000 -litų pajamų. 
Numatoma, kad pajamų nema
ža duos Vilniaus Raktas, leidi
niai, užsienio lietuviai, iš kurių 
iki šiol gauta 28,000 litų, ir ki
ti aukotojai. Dauginusia komi
tetas aukų gavo iš Lietuvos že
mes ūkio per centralines žemės 
ūkio organizacijas, tuo tarpu 
kai laisvosios^rofesijos, preky
bininkai ir pramonininkai aukų 
mažai tad**#:

VILNIUS. — Vilniaus Geleži
nis Fondas (VGF) paaukojo 
Vilniaus miesto ir srities pra
džios mokyklų neturtingiems 
mokiniams vadovėliams pirkti 
5,000 litų; iŠ šios sumos 2,000 
litų skirta Vilniaus miesto ir 
3,000 litų provincijos pradžios 
mokykloms.
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etroito

Tai bus Šeštadienis. Vie- 
Lietuvių svetainė, 25-tos 
Vernon Hy. Įžanga tik

Musų užduotis remti 
jaunimų.

Dailės choro vaikučių chore
lis pasirodys scenoje su gražiu 
perstatymu “Linksmos Dienos” 
(melodrama) (gegužės (May) 
4 d., po vadovyste muziko A. 
P. Kvedero. Prasidės 7 vai. va
karo, 
ta — 
ir VV. 
35c.

Atsilankę į vaikučių rengia
mą vakarą ne tik pamatysime 
gražų būrelį musų ateities kar
tos, bet ir maloniai pasigerėsi
me jų gabumais. Vadinasi, mu
sų senesnių užduotis remti jau
nąją kartą, priduoti jiems ener
gijos, parodyti savo simpatijų 
tam gražiam gėlių darželiui,

savo jaunystės dienose, bet ir 
mus senesnius žavėtų malonio
mis dainelėmis, šokiais, muzi
ka, — žodžiu, jie palinksmins 
mus gražiomis dainelėmis.

Tad visi dalyvaukime šiame 
parengime. Dar kol kas mus p. 
A. P. Kvederas nesuvylė savo 
gabumais, nesuvils ir dabar su 
savo jaunais draugais 
kūrėjais. —Mariutė.

meno

svetai- 
rinkti-

Jau praėjo
Balandžio 14 d. Finų 

nėję Detroito skaitlinga, 
nė publika šventė, taip sakant,
nepaprastą šventę. Šitą didelį 
būrį lietuvių sukvietė ir vaiši
no savo maloniu, rūpestingai 
priruoštu vaidinimu Detroito 
Dailės choras, kurio pryšakyje 
stovi gabus muzikas artistas p. 
A. P. Kvederas,

Tai buvo perstatymas opere-

PAVASARINIS
PIKNIKAS

—įvyksta—

Gegužio 26 d
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letuviu
t

lės “Sylvija”. Patsai veikalas 
gražus, turiningas. O Dailės 
choras nesigailėjo papuošti pui
kiais kostumais, * geru vaidini
mu ir puikiu dainavimu. Iš 25 
šmotų simfonijos orkestras ly
dėjo dainų meliodijas diriguo
jant pačiam muzikui A. P. Kve- 
derui.

Štai “Sylvijos” operetės ar
tistai mėgėjai: Sylvija, dvaro 
pana — D. Kvederienė nusine
šė laurus savo gražia kalba, 
lanksčiais gestais, gražiu daina
vimu, 
ausyse 
rolėje, 
ji buvo 
te savo
Bcrlramas Lacey, poetas (Jo
nas Valiukas), man rodosi, tu
rėtų kur nors teatre operoje 
būti, o ne automobilių dirbtu
vėje. Tikrai gerai išlavintas te-

Ir dabar skamba musų 
panelė Siderių te Elzės 
Kaipo kaimo mergaitė 
nepavaduoja ma. Nely-

ei jomis pildymas arijų, puikus 
kostiumas negreitai išnyks iš 
musų vaizduotes. Dainhok 
mums, Jonai, mes už tai tave 
gerbiame ir nesigailime aplo
dismentų.

Vincas, kaimietis, buvo Juo-

piškas kaimo vaikinas; stambi 
figūra, tvirta kalba, didelis ir 
gerai išlavintas balsas, — mu
sų Detroito scenoje tik reteny
be.
Kunigaikštis lobbytum, gar

bingas vyras”, buvo Leonas Ci
bulskis. Aukštas, laibas grafų 
kilmės jaunikaitis su labai di
delėmis pretenzijomis. Atėjęs 
į kaimą, jaunimo liko skau
džiai įžeistas iš kaimo mergai
čių pusės.

Jaunasis' Cibulskis dar jau
nas menininkas, bet jo gabu
mai mus įtikino, kad jo ateitis 
šviesi.

Mažesnes roles vaidino 
fanija Masytė Arabeles ir 
ga Motuzaite Araminlos. 
dvi gražiai pasirodė.
Brozaitė ir Ruth Zigmantaitė 
vaidino kartu su choru. Jos 
dažnai turėtų mus linksminti, 
— dalyvauti scenoje. Jų rolės 
buvo mažos, bet gerai atliktos. 
Negalima apleisti mėgiamos 
Mariutės Yurkaitcs, kuri buvo 
šauni. Kiekvienas jos pasiro
dymas su mergaičių choru at
kreipė žiūrėtojų dėmesį. Rodo
si, Mariutė vadovavo savo

Mir-
Abi-

Mildred

Didelės Santaupos
ANT PLUMBINGŲ

Maudykles 
įrengimai ar 
atskiri 
fikčeriai

Naujutėliai TOILETAMS ĮRENGIMAI
PUIKIOS KOKYBĖS
Tikros vertybės. Be sėdynės—Nuo *9.50

VAN0Q K,EK vartotos- Be
T AVATfYPTTAC truputį vartotos.LA V JL Puikiam stovy, be trimų

Specialas—Plienines Smkos 
42” ROLL R1M—be trimų 

p© .................... .....

*7.50
*3.50

ir aukščiau.

CHICAGO S DIDŽIAUSIA BŪSTINĖ

PLUMBINGO IR ŠILDYMO REIKMENOMS

C-UI-/* A /*• ■ 4V PLUMBING AND: . H* l :V M VU HEATING //

S A LVA G E CORP.
2130-32 SO. STATE ST. 

PHONE: VICTORY 3939
OP8N EVENINGS AND SŪNDAY--WE BUY AND S E i. L • ,

inios
Piknikas

SLA 352 kuopa turi paėmus 
piknikui daržą liepos (July) 4 
dieną. Butų labai pageidauja
ma, kad kitos organizacijos ne
rengtų tą dieną, Tuo butų iš
vengta nesmagumai.

Grand Rapids, Mich

Joks Sienų Popieriaus Valyklis Be Šių Dalykų

WALLPAPER 

jŲives ^reatest 
—“ 1 .......satisfaction

.. ..... . because it is—
AUSOR65 0WT '

NAUJIENŲ-ACME TeTephoto
HOUGHTON, MICH. — 

Abraham White, kuris pri
sipažino ‘iš pasigailėjimo” 
nužudęs savo penkiolikos 
metų aklą, kurčią ir nebylį 
sūnų.

Visokios žinios iš musų 
padanges.

Grand Rapids miestas jau 
nuo seniai yra pasižymėjęs bal
dų pramone. Tai, galima sakyti, 
yra vienas iš didžiausių tos rų
šies pramonės centrų. Tačiau 
uždarbių atžvilgiu reikalai visai 
nekokie. O tai labiausiai todėl, 
kad darbininkai yra mažai or
ganizuoti ir nepriklauso unijai. 
O kada tarp darbininkų vieny
bės nėra, tai jie ir išnaudojami

NEGALI BŪTI TOBULO SIENŲ 
POPIERIAUS VALYKLIO BE ŠIŲ 
ABIEJŲ GARSIŲ KOKYBIŲ.

Šis—THE BALL OF MAGIC, AB- 
SORENE — TAIP UŽTIKRINTAS, 
kad netrupės, kaip tik galima pa
daryti Sienų Popieriams Valyklt 
SAUGIAI, nesunaikinant valymo 
našumo nekimbamumo LAISVĖ.

LENGVA ir SAUGU valyti Sienų 
Popierius ir Langų šeidas su eko
nomišku Absorene.
PIRKDAMAS ĮSITIKINK AR YRA 

MAGIKO VAIZDAS KENO 
DANGTELYJ

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymoutb

Automobiliai Amerikoj, moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

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

$4,500,000.00
- $325,000.00

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale 
4707 S. Halsted SI

Tel Boulevard 0014

draugėms choristėms. Jos gy
vas lošimas žavėjo kiekvieną. 
Mariutė turi įgimtus vaidybos 
gabumus, o jos rūpestingas pri
sirengimas ją daro artiste mė
gėja. Mariutė turėtų vaidinti 
didesnes roles.

Visas kreditas tenka Dailės 
chorui ir jo gabiam muzikui 
Kvederui. Jo ranka visur buvo 
jaučiama.

Dailės choras baigė savo žie
minį sezoną gražiai užsireko
menduodamas sekančiam rude
nio sezonui. Choras didelis, ge
rai išlavintas. Nežinau, ar buvo 
kada nors Detroito meno jėgos 
didesnės kaip dabar.

Prie viso šito gražaus persta
tymo dar prisidėjo vaikučių 
chorelis zuikučių (kiškių) šo
kyje. Tas daug paįvairino vei
kalą, 
rengė
Publikos
Detroito, taip ir kanadiečių di- 
delU/burys. Gražus perstaty- 
miB®paliko gerą publikoje nuo
laiką. Bet chorui buvo sunkus 
darbas ir mes tą jūsų , didelį 
pasišventimą meno srityje įver
tiname stodami į choro rėmėjų 
eiles, štai kalba su mokytoju 
Kvcderu jaunikaitis, susirūpi
nęs, kad už tokį gražų vaizdą 
jisai negana užmokėjęs. Man 
priėjus prie kalbančių, jauni
kaitis paduoda penkinę ir sa
ko: “Priduok 
toli ir choro 
vėjo, būtent, 
Tad reikalas 
sutvarkytas.
rėmėjų sąraše atsidūrė.

Choro rėmėjais jau yra šie 
biznieriai mene mylėtojai:

M. J. Kemešienė

Šokiams vaikučius pri- 
pahcle R. Zigmantai tč. 

buvo daug — kaip

Visai kitaip yra su “brass” 
darbininkais. Jie organizuoti ir 
gauna visai neblogą atlyginimą. 
Prieš kiek laiko buvo toks atsi
tikimas: vienas; darbininkas at
sisakė unijai mokėti duokles. 
Jam buvo tuoj pranešta, kad jis 
nedelsdamas turi duokles užsi
mokėti arba turės darbą apleis
ti. Tąsyk tas smarkuolis kreipė
si į kompanijos prievaizdą. Pa
starasis gana nedviprasmiai pa
reiškė: “užsimokėk duokles ar
ba eik namo”.

Taigi, matote, kokių žmonių 
pasilaiko: jie nori viską pasi
imti ir nieko neduoti. Dagi ne
paiso savo unijos, dėka kurios 
jie iškovojo geresnį atlyginimą. 
Tai jau tikrai nedovanotina.

' I'Prieš kiek laiko musų koloni
ją aplankė J. Besasparis, žino
mas Detroito organizacijų vei-

Turtas. . . . . . . . . . . . . .
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 31/2% Už Pa 
dėtus Pinigus. Duodam Pasko- 

! las Ant Namų 1 iki 20 mt.

SJANEARD 
FEDEU\LaSAy[XGS

LOAN ASSOClATIONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VIRginia 1141

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE

Tel. CICERO 5306

C. & M. P AUGA
DISTRIBUTORS

p. a Parduodam geriausį ir 
stiprinusį

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėiimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

90 Tūkstančių Do 
lerių Vertės

GERŲJŲ RAKANDŲ PASIRINKIMAS 
ŽEMOS PARDAVIMO KAINOS

Victor Bagdonai I
LOCAL & LONG DISTANCE

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam į farmas ir kitus nuėstus 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas nuėsto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS

Su juo tikrai buvo malonu 
pasimatyti ir pasikalbėti apie į- 
vairius šių dienų klausimus, 

o » o • ę p | 11
Šiomis diepoųiis liko sužeis

tas Andrius Adomaitis, “Nau
jienų” skaitytojas, kuris laiko 
drabužių krautuvę adresu 448 
W. Leonard Avė.

Patartina lietuviams jį aplan
kyti.

ir. lengvi išmokėjimai. Radijos, Gaziniai Pečiai, Lovos, 
Springsai, Klejonkės, Karpetai, Bedroom Setai, Valgomo 
Kambario Setai, Virtuviniai Setai, Skalbiamos Mašinos. 
Pas Budriką rasite naminius daiktus nuo pigiausio iki
brangiausio.

chorui”. Ten ne-

drg. F. Dilius, 
buvo ant vietos 
Jaunikaitis choro

Dr. A. J. Andrevvs
A. J. Kadžius
Dr. J. Jonikaitis
P. Molis
V. Verncckienč

\

J. K. Sanvaitis
F. Stankevičius
D. B. Brazis
J. Ambrose
F. Motuzą
F/ Jakutis

, J. Krupi nskas
Jankaitis
Mes rėmėjai sveikinam cho

rą, jo valdybą, mokytoją ir lin
kime geriausio pasisekimo ir 
laukiame sekamo parengimo.

M. J. Kemešienė

Pas mus yra susiorganizavęs 
klubas, kuris yra žinomas kai
po Balsuotojų lyga. Savo laiku 
tam klubui vadovavo W. J. 
ris. Tada klubas neblogai 
vavo ir tvarkingai veikė.

Dabar klubui vadovauja 
žmonės. Faktiškai yra susida
riusi savo rųšies klika, kuri 
stengiasi vadovybes iš savo ran
kų nepaleisti. Kad galėtų to at
siekti, tai ji griebiasi visokių 
priemonių. Į paprastus susirin
kimus nariai dažnai yra kvie
čiami atvirukais. Bet kai prisi
artina valdybas rinkimai, lai 
pakvietimas į susirinkimą at
vykti gauna tik “savieji”. To
kiomis aplinkybėmis, žinom:?, 
labai lengva vadovybę savo ran
kose išlaikyti.

Kaip matote, “skymerių” r 
pas mus netrūksta.

’—Mociejus

Mo- 
gp

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Pernai metais, 

nuo sausio Tki gruodžio men. 
Lietuvoje buvo 18,119 
vių (1938 18,705,
17,288), gimė 54,184 kūdikiai

ATSINAUJINO DIENRAŠ
TĮ “NAUJIENAS”

SLA 352 kuopos susirinkime I (1938 m. gimė 54,694, 
balandžio 7 d. St. Sturonas, gy
venąs 2424 — 23 St., priėjęs, 
prie manęs sako: “šštai penki
nė, atnaujink man dienraštį] 
Naujienas. O šitą vieną dolerį 
tai dėl SLA jaunuolių beisbolo 
tymo’*.

• St. Sturonas jau senas “Nau
jienų” skaitytojas ir nemano su 
jomis skirtis.

jungtu-
1937 m.

1937 m. 
53,399), mirė 32983 asm. (1938 
m. 30132, 1937 m. 30,966), pri
augo 21,201 asmuo (1938 m. 
24,562, 1937 m. 22,433). Paly
gina rfUsu dviejų prieš tai me
tų vidurkiu, padidėjo: jungtu
vės 0,7 nuoš., gimimai 0,3 nuoš., 
[mirimai 8 nuoš., o sumažėjo 
[natūralinis prieauglis 9,8 nuo-

M. Kemešienė šimčiais.

jami 10 metų po $39.50, po $99.50 ir po $159.00. Su kiek
vienu nupirktu Parlor Setu šia savaitę duodama dykai

Elektrikines Lcdaunės—Refrigeraloriai 6x6 kuh, pėdų 
didumo su pilna garantija 5 metams tiktai po $89.50, 
$114.50, $149.50, $199.50. Perkant dabar yra pridedama 
DIDELĖ DOVANA,

Dulkių Valytuvai—Hoovcr, Norca, General Electric, 
nauji ir garantuoti po $ 19.50, $29.50, $49.50. Dulkina
mųjų įrankių setas pridedama DYKAI.

Krautuve yra atdara ir nedėliomis iki 4 vai. po pietų.

Jos. F. Budrik
• > ■ .

9 valanda nedėlios vakare leidžiama gražus radio programas iš 
WCFL 970 k. stoties, kuriame dalyvauja Makalai ir Orkestrą.

5:30 vai. nedėlios vakare dainuos Aido Choras iš
■ stoties WAAF, 920 k. ' ■'

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

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

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

SVEIKATOS KLINIKAS^ 
TONSILUS
Išima Už .............. *IUiJU
prabuvimas $cn nn
Ligoninėje .............. *UU.UU
RAUDONGYSLIŲ $ OE flH
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS Cp A A 
Greita Pagelba ....... L»UU
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminacija <g 4 A A
ir vaistai .................. VI.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN, Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 ĮVEST 43-RD STREET 

Chicago, III.

RYTINE RADIO 
VALANDA

— iš stoties —

Kasdien nuo 8:30 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus Įdomius 

pranešimus.

Garsinkitčs “N-nose”
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Diena Iš Dienos |
•

ATOSTOGAUJA 
ARKANŠASE

Mrs, Anna Popeli, žmona žy
maus Brighton Park veikėjo, 
Bill Popeli, 4756 So. VVestern 
Avė., Jau antra savaitė atosto
gauja Furdyce Balhs, I lot 
Springs, Arkansase.

Ji išvažiavo su savo giminai
te Antanina Straukas iš St. 
Charles, 111. Ka p ilgai jos ten 
atostogaus šiuom laiku nega
liu pasakyti, priklausys nuo 
jų nusistatymo ir aplinkybių.

Mrs., Anna Popeli ir Anta
nina Straukas siunčia širdin-

ginusius linkėjimus visiems 
naujieniečiams.

— Steponas.

RALPH MAŽEIKA 
LIGONINĖJE

Eks-kareivis, Ralph Mažeika, 
837 W. 34th PI., praeitą savaitę 
išvežtas į ‘Edw. Hines ligoni
nę.

Jis patalpintas kambaryje: 
E 225.

Biznį prižiūri jo žmona Mrs. 
Stella Mažeikienė.

— J. A. S.

Iš Lietuvos “Viengungis”

Weslinghouse
ŠALDYTUVO

Operavimas kainuoja 
pigiai, — j mėnesį 
elektros išvartoja 

™^38c

MINĖS GIMIMO
DIENĄ

BRIGHTON PARK. — šian
dieną, balandžio 19-tą, plč Ge- 
neva Trakšeliutė, 4755 South 
VVestern Blvd., minės savo gi
mimo dieną (birtliday).

Ji turi daug draugų ir pažį
stamų, kurie gražiai ją pasvei
kins ir palinkės ilgiausių me
tų.

Beje, Geneva yra gerai ži
nomo Ben Trak sėlio duktė.

— Frentas.

Pirkdami VVestinghouse šal
dytuvų, palyginkit su kitais 
šaldytuvais. Persitikrinkite 
patys. Westinghouse šaldy
tuvas sutaupys jums daug 
maisto.

Išsiėmė Leidimus
Vedvboms

(Chicagoj)
Ralph Eident, 23, su Anne 

Tomaskovic, 18
Stanley Budvitis, 29, su C> 

eilia Bražinskas, 19
Joseph Šutui!, 34, su Estelle

Bulat, 23
James Karp, 27, su Nathalie

Misunas, 25
William Panas, 22, su Lcr- 

raine Mulholland, 21
Harold Simon, 25, su Thel- 

ma Brook, 23

'batalija

KAUNAS. — Lietuvos pre
kyba su kitomis valstybėmis 
1939 metais buvo beveik 34 
milijonais litų aktyvi. Iš 34,- 
000,000 litų saldo apie 24,3 mi
lijonų Lt buvo gauta gryna va
liuta. Lietuvos eksportas 1939 
m. į Angliją ir jos dominijas 
bei kolonijas sudarė 83,8 mil. 
litų, į Vokietiją su Austrija 
ir čcko-slovakija 72,3 mil. li
tų, į SSSPv 12,7 mil. litų ir į 
kitus kraštus 34,4 mil. litu. 
Lyginant su 1938 m. ekspor
tas į Angliją sumažėjo daugiau 
kaip 10 mil. Lt, į Vokietiją ir 
SSSR 'veik nepasikeitė, o į ki
tus kraštus sumažėjo apie 20 
mil. litų. — Lietuvos importas 
1939 m. iš Anglijos ir jos do
minijų bei kolonijų 1939 m. 
siekė 46,2 mil. litų, iš Vokie
tijos su Austrija ir Čekoslova
kija 64 mil. litų, iš SSSR 8,8 
mil. litų ir iš kilų kraštų 50,2 
mil. litų. Lyginant su 1938 m 
importas iš Anglijos ir jos ko
lonijų bei dominijų sumažėjo 
daugiau kaip 27 mil. litų, D 
Vokietijos su Austrija ir Če
koslovakija veik nepasikeitė, iš 
SSSB sumažėjo 6,15 mil. litų, 
iš kitu kraštų sumažėjo 20,23 
mil. litų. Prekybos saldo su 
minėtais kraštais buvo toks: 
su Anglija, jos dominijomis ir 
kol. 37,5 mil. litų aktyvus, su 
Vokietija, Austrija ir Čekoslo
vakija 8,2 mil. litų
su SSSR 3,9 mil. litų aktyvus 
o su kitais kraštais 
litų pasyvus.

Gyvulių ir paukščių ūkis 
bendrame praeitų metų Ųictu- 
vos eksporte sudarė 63 nuošim
čius, miško ūkis 7.2 nucš. ir 
augmenijos likis 27.8 nuoš. Miš
ko ūkio eksportas praeitais me

nuo 1938 m. buvusiu 
litų iki 14.6 mil. litų, 
net daugiau kaip 23 
Dėl ko praeitais mc-

Zenon Praninskas parodys 
savo gabumus dramoje ir da- 
navime sekmadieni, kada Biru
tė statys scenoje operetę, “Vien
gungiai”, Lietuvių Auditorijoje. 
Tai bus Praninsko pirmoji svar
besnė rolė Letuvių rengiamuo
se veikaluose, bet tai nereiš
kia, kad pas jį nesiranda ta
lento. Jis dalyvavo dramatine 
se grupėse lankydamas moky
klą, ir jose pasižymėjo.

aktyvus,

Kodėl Reikia Remti 
Apylinkės Prekybą

Pastaruoju laiku pasleb’a- 
ma, kad žmonėš jau per daug 
tolinasi nuo savo apylikės ne- 
prkilausomųjų prekybininkų. 
Atrodo, kad jie visai nepaste- 
3i tos prekybos naudą apylin
kei, kokią vaidmenį ji' suvai
dino praeity ir 
alęity, žinoma, 
remiama.

Prekybin’nkas
sidaryli kurioj nors apylinkėje 
krautuvę jis nemano vien 
apie' prekybos reikalus, 
vienkart, galvoja ir apie 
kad j s taps tos apylinkės.
mos nariu ir gyvens bendrais 
?os rūpesčiais. Jis bus artimu 
kaimynu, jis iš apylinkės už
dirbtus pinigus vietoje išleis, 
arba kur nors čia pat inves- 

paimta vertybe tar- 
reikalams.

ką gali duęti 
jei tinkamai

sumanęs at-

tik 
jis, 
tai, v • sei-

taip yra su ker
bei grandin’nčmis

-v > w«-
V

LEIDŽIA JUMS NUSIPIRKTI GERESNĖS KOKYBĖS 
VALGIUS LABAI TAUPIOM KAINOM

IŠPARDAVIMAS! PENKT. IR ŠEŠT., RAL. 19 ir 20

“MIDWEST” Puikiausios Kokybės Grynos Smetonos

SVIESTAS v™aSar sv.
U. S. Valdžios Paliudytos Kokybės Užtikrintas Geriausias Sviestas

“ELMDALE” Geros Rūšies
SWEET CORN ' No. 2 ken. 3 už 23*
“ELMDALE” Geros Kokybės
TOMATAI No. 2 ken. 3 už 230
“CAMPBELL’S”

PORK & BEANS Papr. ken. 3 už 20*
“MIDWEST” Puikiausios Kokybės
CATSUP Tomatu did. 14 unc. būt.v 2 už 270
šviežus Komai ant Varpų

NIBLET-EARS 12 varpų kene _____ 29*

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

Savininkas

Minnette Pocius nuo George
Pocius

’avo
’-rskiras
Betty Basil nuo Harry Basi

15,8 mil.

SPAULDING BLUES 
—rengia— 

Ketvirtą Metinį

ŠOKIU VAKARĄ 
Šeštadienį. Balandžio 

20 d., 1940
DARIAUS-GIRĖNO SALĖJ, 

4416 So. VVestern Avenue. 
BUS DU BENAI 

Pradžia 8:30 vai. vak. 
Tikietas — 40c

X >

37.8 mil. 
vadinasi 
mil. litų, 
tais liek krito miško eksportas,
priežastis labai aiški: Klaipėdos 
krašto netekimas, kuriame bu
vo koncentruotos dirbančios 
eksportui lentpiuvės, faneros ir 
celiuliozės gamyba. Nors nega
mintų medžių eksportas nuo 
1938 metais buvusių 4.5 mil. li
tų pernai pakilo iki 8.4 mil. li- 

intų medžių eks- 
mil. 
litų, 
12.7

2.35 mil. litų ir 
išdirbiniai vieloj 
vos besudarė 0.9

portas vietoj buvusių 16.8 
litų nebesudarč nė 3 mil. 
celiuliozės eksportas vietoj 
mil. litų vos 
fanera ir kiti 
3.7 mil. litų 
mil. litų.

Pastaba. “Saldo” reiškia lic 
kaną, arba balansą.

kis, L. Krečinas, St. Lukauskis, 
V. Janavičius, Velionis ir kt 
“Daugelis tos garb’ngos pleja 
dos”, rašo XX Amžius”, buvo 
vienokios ar kitokios socializ
mo krypties adeptai, bet tai ne
kliudo jiems būti nuo galvos 
iki kojų paskendusioms tauto
je, gyventi jos dvasia — bu t 
tauriais patriotais, nuosekliai 
demokratais, humanistais, tolo 
rantais. Centre tos plejados bu
dėję ir spinduliavo a. a. Kazi
mieras Vcnslauskis”. Ačiū toms 
savybėms, Šiauliuose susifor
mavo daugpusių pa^atilėžiurų, 
bet vieningos sutartinės veiklos 
šviesuomenė, kurios reikšme i’v 
įtaka svėrė ne tik Šiauliams, 
jų apylinkei, bet, neperdės’ti 
teigdamas, visai,Lietuvai. Jeigu 
šiandien Šiauliai yra lietuvis- 
kiausias miestas musų krašte— 
lai ne mažas nuopelnas mano 
suminėti) asmenų ir jų bendra
darbių”. Nor$ velionis buvo so- 
cialdemokratiiiiĄ ^pažiinjų, 
čiau visa Lietuvos spaudi 
pažiūrų skirtumo, plačiai ir la
bai nuoširdžiai paminėjo, “Pa
liko vienintele paguoda, kad 
kol lietuvių tauta iš savo gel
mių iškelia į viešąjį gyvenimą 
tokias asmenybes, kaip a. c.. 
Kazimieras Venslauskis, tol jos 
pažanga užtikrinta”, baigia

tuos, t.y., 
nauja vietos

Tačiau ne 
poracijomis
krautuvėmis. Jos rūpinasi kaip 
daugiau pelnyti, visai užmirš
tant kaip tai gali atsiliepti i 
apylinkės reikalus ir kas gali 
atsitikti su kitais prekybinin
kais. Beto, jos paimtus p'ni- 
gus iš apylinkės, išveža į dičk
ius financinius „centrus bei 
atiduoda savininkams, kurie 
ą,y vena k tur. O bargenai, ko- 
’’’us tos krautuves pasiūlo pir
kėjams su laiku virsta gyven
tojų nuostoliu nekilnojamo tur
to puolimo, arba mokesčių for
moje.

Iš nepriklausomosios preky
bos srities paminėtina M.d\vest 
Stores organizacija. Į ją Įeina 
apie virš 500 atskirų krautu
vininkų, sudarydami vieną iš 
d džiausiu Amerikoje koopera- 
lyvę organizaciją. Ta organiza
cija financiniai pajėgi, preky
bą veda urmu, prekes pirkda
ma tiesiai iš gamintojų ’T dirb
tuvių per savo modernai įreng
tus sandėlius, kas sutaupo daug 
pinigo ir, todėl, gali savo pir
kėjams geresnes prekes par
duoti pige.snėm ka.’nom.

Tad, savo ir apylinkės gero
vei kiekviena šeimininkė pri
valo remti Midwest Stores 
krautuves. Šiandien telpa Nau- 
j’enose išparduodamųjų prekių 
skelbimas, persi skaitykite ir 
Įsitikinę, atsilankykite į arti
miausią krautuvę.

(Skelb.)

Skelbimai Naujienose 
h-oda naudą dėlto, 

Kad pačios Naujienos 
oi naudingos. .

“LIBBY’S” Pusryčiams

KADOTA Figos No. 2 keri. 2 už 35^ 
“SUNSWEET” Dideli Slyvai 1 sv. pak. 2 už 23< 

17 c 
19c 
25c

“FUJI” BEAN SPROUTS
“FUJI” Chop Suey Sauce
“FUJI” Bead Molasscs

DYKAI! Žaislinis Orlaivis su 2-m Pakeliais

WHEATIES Pusryčiams

No. 2 ken.
3 unc. biit.
5 unc. būt.

2 uz
2 už
2 už

Salada Ai-bata P"'"Raudonu Leibehu
Grvni Daržovių Riebalai

CRISCO___ 3 sv. ken. 49c
“FRENČIUS” Paukščiams Sekios
“FRENCH’S” Paukščiams Žvvreliai
Puikus Calif. LEMONAI ~360
Puikus Calif. MORKAI Didelės Saujos
“CAMAY” Muilas "
“OCTAGON^ausimosi Muilas 
“IVORY” Trupiniai Mažas 9c did,

2 pak. 210
JOe
9c

1/ sv.
10 c pak.

“KLEK” (Pirmiau Supi 
“SHURFINE” Degtukai 
DYKAI! MAZGOTUVĖ SU
SILVER DUST

500
ED

1 sv. ken. 190
10 unc. pak. 13c
24 unc. pak. 2 už 17c

mieros tuz. 18<

3 už 17£

did. pak. 20<
did. pak. 17£

did. pak. 21c
Kas Savaitę. Taupykite Musų Kuponus

P1RK NUO IMlDVVESTj NES PIGlAu

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
šeštadieni, Balandžio 20 d.

BURDEEN’S AVALYNE VISAI ŠEIMAI
3434 SOUTH HALSTED STREET

DOVANOS SU KIEKVIENU PIRKINIU

Atdara šeštadienį iki 2 vai. popiet.
............................. .......

ŠIAULIAI. — Vasario 28 d. 
čia palaidotas II 26 d. miręs 
žymus šiauliškis veikėjas advo
katas Kazimieras Venslauskas. 
šiauliškiai ir visa Lietuva šiuo 
atveju neteko veiklaus kultūri
ninko ir stambios taurios as
menybės. Gimęs 1880 m. vasa
rio 27 d. Juodeikių km. Plun
gės valse., baigęs Dorpato uni
versitete teisę, jis jau nuo 1900 
m. apsigyveno Šiauliuose, daly
vaudamas revoliuciniame judė
jime, platindamas ir gabenda
mas draudžiamus lietuviškus 
raštus. Jis nuolat rusų policijos 
buvo persekiojamas, bet vis lai
mingai išsisukdavo. 1912 m. 
buvo išrinktas į antrąją Rusi
jos durną atstovu, bet buvo su
imtas ir turėjo emigruoti. 
Didžiojo 
Šiaulius, 
voti su 
valdžios
Šiaulių išstūmus, 
sis Šiaulių burmistras, organi
zavo vietos savivaldybę, milici
ją ir vėliau, visą laiką bucta? 
mas miesto tarybos nariu, iki 
pat amžiaus galo veikliai daly
vavo miesto reikalų rupinime 
ir kultūrinime. Venslauskas bu
vo vienas žymiausių Lietuvos 
advokatų. Su jo mirtimi baigė
si vyresniųjų intelektualų šiau
liečių plejada, kuriai garbingai 
ilgą laiką atstovavo dr. J. Šal
kauskas, V. Zubovas, V. Biels-

SALUTARAS BITTERS
Jeigu nori būti sveikas nepa
miršk, kad Salutaras Bitteris 
duoda gerą apetitą ir prašalina 
užkietėjimą vidurių, užlaiko juos 
švariai: prašalina visus nereika
lingus daiktus, kurie nuodija 
kūną, suteikia gerą virškinimą ir 
sutvirtina visą sistemą. Vartok 
Salutaras Stomach Bitters, busi 
sveikas. Galima gauti aptiekose 
arba nuo išdirbėjų.

SALUTARAS STOMACH 
BITTERS

639 West 18th St, Chicago, III. 
Tel. CANAL 1133

CHICAGO STADIUM
DABAR VAIDINA ir 

vaidins iki GEGUŽES 5

GREATER
OLYMPIA

CIRKUS
Po

karo grįžęs atgal į

vokiečių okupacinės 
režimu, vokiečius iš 

buvo pirma-

Duos įdomiausius pasaulio 
kalus. Tarp kitų ir

FRANK BUCK
“BRING ’EM BACK ALIVE” 

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

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

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

vei-

ir

GERB. Naujienų skaityto- 
įot ir įkaityto jai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kuries 
skelbiasi Naujienose.

<abio=
LIETUVIŲ RADIO 
ŽINIOS

Šį šeštadienį šaltimiero ra
lio valandoj, kuri girdima 
kiekvieną rytą nuo 10 iki 11 
vai. iš stoties WHIP, 1480 ki- 
ocikl ų, klausytojų laukia įdo
mus Pipirų dueto koncertas. 
Duetą sudaro Jonas Rukštala 
:r Jonas Romanas.

»

Sekmadieniui šaltimiero ra- 
dio valanda ruošia ypatingą 
šventadienišką programą. Ja
me dalyvaus Aidų Aidai okte
tas, kuriame dainuoja Floren
cija Balsis, Albina Kasper, Ona 
Yonikas, Pearl Juzėnas, Mikas 
Overlingis, Jonas Romanas, Al
girdas Brazis, ir Jonas Ruk
štala. Atsisukite WHIP stotį 
1.0 valandą ryto.

a » »

Pereitą sekmadienį šaltimie- 
ro radio valandos art'stai iš
pildė įdomų programą Gary, 
Ind., surengtame vakare, t Va
karas įvyko Spanish Castle sa
lėje, kuri buvo sausakimšai už
pildyta Gary ir apylinkių lietu
viais.

Radio Vabalas.

*-;<>!■• -a f Nau
^anrla doltn,

-• tv -ina VaniipnoR
■••a naudingos

Naujai Gauti

BATAI!
Ką tik Pribuvo!!!

NAUJUTĖLIAI PETERNAI 
NAUJI PADARYMAI!! 
Boston’s žemom Kainom

VĖLIAUSIŲ SPALVŲ PANČIAKOS PRISISKYRIMUI

Ateikite ir pamatyki
te!!! Jie dar karšti!

VYRAI!!
Musų batai yra didžiausias pirkinys 

DABAR!!

Kainų nepakėlėra

VAIKAMS IR MERGAITĖMS 
Star Brand and Poli Parrot bateliai 

ŽEMOM KAINOM

NAUJI
RED CROSS
BATAI naujuose 

stiliuose

aukšč.

Krūva stilių

BOSTON SHOE STORE
3435 SOUTH HALSTED 

STREET

GARSINKITES “NAUJIENOSE”



Penktad., balandžio 19, 1940 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Naujos Dainos
Birutės Vakare
Sekmadienį

Pažymėtina daina Dariui ir 
Girėnui

Sekmadienį atsilankiusieji į 
Birutės choro metinį vakarą 
Lietuvių Auditorijoje, bus pa
vaišinti ne tik nauja operete, 
“Viengungiai**, bet ir naujomis 
dainomis koncertinėj progra- 
mo raly j.

Pažymėtina tarp tų naujų 
dainų yra “Lituanica”, parašy
ta komp. Gailevičiaus musų 
didvyrių lakūnų Dariaus ir Gi
rėno atminimui. Kas girdėjo 
tą dainą Birutės repeticijose, 
sako, kad ji daro labai gilų įs
pūdį.

Tąrp kitų dar Chicagoje ne
girdėtų dainų bus Šimkaus “Vė
jo dukra” (žodžiai Kiršos) ir

2 Metų Mirties Sukaktuvės

PETRONĖLĖ KLEVINS- 
KIENĖ

persiskyrė su šiuo pasauliu 22 
d. balandžio mėn., 1938 m., 
sulaukus 39 m. amž., gimus 
Liet. Gedžių km., Raseinių 
apskr., Jurbarko parap.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antaną Klevinską, sūnų 
Joną ir Edvardą, marčią, duk
teris: Katriną ir Elzbietą ir 
daug kitų giminių.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios moteries ir motinė
lės bus laikomos šv. Mišios 
Apveizdos Dievo parap. baž
nyčioje balandžio 20 d., 1940 
m. 7:30 vai. ryto. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti į pamal
das.

Mes tave musų brangioji 
moteris ir motinėlė, niekuo
met neužmiršime. Tu pas mtv 
jau nebesugrįši, bet mes ank
sčiau ar vėliaus pas tave at
eisime. Lauk mus ateinant!

Stroliaus “Linelius roviau”.
Iš to galima spręsti, kad ne 

tik birutiečių operetė, bet ir 
koncertas bus labai įdomus ir 
gražus. Be to, koncertinėje da
lyje dalyvaus ir visų mėgiama 
soprano, Elena Vespenderaitė,

Tad, šį sekmadienį nepasitiki
me nei vienas namie, bet va
žiuokime visi į Birutės vakarą 
Lietuvių Auditorijoje! Įžanga 
bus liktai 65 centai. Po pro- 
gramo bus šokiai. —M.

Sekmadieni “Leap 
Year” šokiai

Rengia Joniškiečių Kliubask
Sekmadienį, balandžio 14 d., 

įvyko Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubo mėnesinis su
sirinkimas. Apsvarsčius kliubo 
bėgančius reikalus, tapo išrink
ti darbininkai vakarui, rengia
mam sekmadienį, balandžio 21 
d., Hollywood svetainėje, 2417 
W. 43rd St. Pradžia 4:30 vai. 
popiet; įžanga 25c ypatai.

Bus trumpas programėlis, 
— “door prizes”. Tai “Leap 
Year” šokiai su pamarginimais 
ir surprizais, katruos rengimo 
komisija la;ko paslaptyje. Bus 
šauni muzika šokiams.

Joniškiečiai visada surengia 
linksmus vakarus ir atsilan
kančius svečius maloniai pri
ima ir nuoširdžiai pavaišina, 
tad ir ši sykį širdingai atsilan
kiusieji svečiai bus pavaišinti.

Rengimo Komisija.

Roselando Kliubas 
Organizuoja Base- 
ball Komandą
Rengia Bunco Vakarą Įrengi

mams Nupirkti

antrašu 3435 So. Halsted St. 
Toji krautuvu jau tarnauja sa
vo kostumeriams per 18 metų. 
Tas laktas ir įrodo, kad lenais 
gausite atsakomingą patarna
vimą.

Kad čia didelis pasirinkimas 
avalinės visai šeimai tai to nie
kas negali užginčyti. Tčmykit 
Boston Shoe krautuvės skelbi
mą, kuris telpa šiandien “Nau
jienose”. Sp,

“Hawaiian 
Gardens”

PERSONAL 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI mer
ginos, arba našlės. Turiu gražų na
mą, lotą šone, arti mano namų sa
lynas, aš turiu morgičių, aprašau 
namą už morgičių. Atsišaukite tuo
jau, gyvenimas ant vietos. Box 
2335, 1739 So. Halsted St.

HELP VVANTED—FEMALĖ 
_______Darbininkių Reikia ,

MERGINA,( 20 IKI 30, bendram 
ruošos darbui be skalbimo, papras
tas virimas, būti, savas kambarys, 
3 suaugę. Kreiptis iki 1:30. W. We- 
ber, 3730 Lake Shore Drive. Apt. 
6 a

. Nuliūdę lieka:
Vyras, Simai ir Dukterys.

RUGS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ

S00 NEATSIIMTŲ 
KAINOS Sumažintos 00% 

Nuniurtos Iki Vį 
DIDELIU KAURU 

BARGENAI
Nratsilmta 6x9, 8x10. 0x12, 0x10,11x10 
Vertė nuo *H iki *<JO. Dabar *3 iki $20 
Nauji 6x0, 8x10, 0X1% 12x18, 10^x10 
Verte *'-’0 iki *80. Dabar *10 iki *42 

ir aukšč.
10 0x12 tikru orientailt), 00 kitokiu 

M i eros 2x4 Iki 11x18, 40% nuolaidos 
1000 jardų karpetų po 00c jard Ir auk**.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

6208-46 8. RACINB^—Dienomis, 3 vakarus

i l H n A Gėlės Mylintiems 
11 K K Ii Vestuvėms, Ban- 
| j || Ii M kietoms, Laidotu- 
**■■■*■ ■ vėms, Papuoši- 
GĖLININKAS mams 
4180 Archer Avenue 

Pbone LAFAYETTE 5800

8 LU V LIMO Visas Pasaulio 
Dalis 

K KVIETKININKAS
g Gėlės Vestuvėms, Bankletąms
| ir Pagrabams

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308

PAIEŠKAU APSIVEDIMUI vai
kino ar našlio tarpe 39 ar senes
nio. Rašykite laišką 1739 So. Hals
ted St., Box 2338.

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia 

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

1543 So. 50th Avė., Cicero.

NAUJIENŲ-AOME Telephoto
Sir Ronald Cross, Angli

jos ekonomijos ministras, 
kuris įspėjo Italiją laikytis 
neutraliteto.

BIZNIAVIETĖS LANGAS 
PAPUOŠTAS RANKDARBIAIS

MARQUETTE PARK. — Su
stojus ties R. ir E. Andreliu- 
no Marųuette Jewelry Store, 
6324 So. Western Avė., greit 
puola į akį ten išstatyti vie
noj pusėj gražus rankdarbiai 
bei nėriniai ir kitoj lango pu
sėj visokie auksiniai ir sidab
riniai daiktai.

Tų rankų darbo įvairiaspal
ves puošmenos, tai yra aukso- 
riaus Andreliuno jaunos žmo
nos Elžbietos gamintos.

— Kaimynas.
R0SELAND. — šios apielin- 

kės SUVIENYTŲ LIETUVIŲ 
AMERIKOS POLITIKOS KLIU
BAS rengia nepaprastą Bunco 
ir Card Party sykiu su šokiais 
sekmadienį, balandžio 21 d., 
Parapijos Svetainėje, 10806 S. 
Wabash Avė. Pradžia bus 2trą 
valandą po pietų ir tęsis iki 
vidurnakčio, t.y. 12tą vai. nak
tį. Prizai' už lošimą yra labai 
gražus.

Gamino Prizus
Juos padare šios klubo mo

terys r Petronienė, Paulina, Ži
lienė, čuželienė, Pivorunienė, 
Rubinienė, Linkšiene, Jonušie
nė, Vaitkienė, Makaitiene, Pe- 
tonienė, Albinienė, Doratienū, 
Pądzukienė, Gustiene, Mrs. 
Dombro, Nedvarienė, ir kitos.

Šokiams gros nepaprasta or
chestra, atvažiavusi net iš ki
tos kolonijos, būtent, iš Sheldon 
Heights, III.

Taigi, Visi lietuviai iš Rosc- 
lando ir iš kitų kolonijų yra 
nuoširdžiai kviečiami atsilan
kyti ir tokiu budu paremti Spor
tą, kuris šią vasarą prasidės 
su BASEBALL LOŠIMU.

Raštininke.

NETOLI 30 METŲ 
KAI BIZNY

WEST S1DE. — Gerai žino
miems biznieriams Jošeph ir 
Josephine Misevičiams, 2200 W. 
Cermak rd., netrukus sueis 30 
metų kaip bizny, čia jiedu yra 
žinomi kaipo žymus biznieriai 
ir draugingo budo žmones.

Apart to, pp. Misevičiai tu
ri gerai išauklėtą sūnų Vladą, 
kuris, matyt, eina tėvų pėdo
mis. — Vietinis.

Graži Lietuvių Užlaikoma 
Vieta

Ji randasi prie 99-tos it Ar- 
tesian avenuę, ir yra užlaiko
ma p. J. Urbikienės. Tai labai 
graži ir švari vieta sustoti 
alaus stiklui, užkandžiui arba 
šiaip vakarą praleisti kompa
nijoj. Ištikrųjų, tokios moder
niškos ir švariai užlaikomos 
lietuviškos užeigos dar nebuvau 
užėjęs.

V.eta didelę ir labai tinka 
vestuvėms, banketams ir kito
kiems parengimams. Kadangi 
mes lietuviai su visokiais su
minėtais parengimais einam pas 
svetimtaučius, tai kodėl ateityj 
neužsukti pas saviškius? Aš 
patąrčiau višiems, kurie šitos 
vietos dar nežino, sustoti ir ją 
apžiūrėti, pamatyti.

Dabar kaip tik proga tai pa
daryti, kadangi savininkė p. 
Urbikienč ką lik baigė įtaisy
ti labai modernišką virtuvę ir 
keptuvę. Viską bus galima vie
toj gaminti, ir įvairius valgius, 
ir duoną ir pyragaičius.

Visi tie naujieji įrengimai 
bus išbandyti rytoj, balandžio 
20 d. Tai bus kaip ir naujas 
“Grand Opening”.

P-a Urbikienč kviečia visus 
lietuyžus afšilankyti ir malo
niai praleis't'i laiką. Ji ir jos 
dukterys visiems svečiams ru- 
pestingai patarnaus ir pavai- 
š.ns naujai f!įrėngtos virtuves 
gardumynais. ' (Sk’l.)

P. s.

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

JAUNA MERGINA PAIEŠKO 
darbo kaipo Short Order Cook die
noms ar naktims. 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.

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON FORNIŠIUOTAS kam
barys karštu vandeniu šildomas, di
delis ir švarus, vyrui. 3325 South 
Lowe Avė.

SUSIRINKIMAI
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIE

ČIŲ POLITIKOS IR PAŠ. KLUBO 
12 WARDO narių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 21 d. 
1 vai. popiet, Hollywood Svet., 2417 
W. 43rd St.

—Paul J. Petraitis, rašt,
KUPIŠKĖNŲ KULTŪROS DR- 

JOS narių mėn. susirinkimas įvyks 
šeštadienį, balandžio 20 d., 8 vai. 
vakare. P. Balchuno bute, 4359 So. 
Artėliau avė. antras aukš. Prašome 
dalyvauti, nes svarbu ir atvykite. 
Turėsime šuurm-burum.

—P. B., sekr.

PARENGIMAI

REIKALINGAS Patyręs DARBI
NINKAS ant farmos. Atsišaukite, 
H. KOPEEWSKI, Box, Dowagiac, 
Mich., R. H.

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 
Linoleum Rūgs 9x12 .............  $2.88
BLETSTEIN LINOLEUM STORE 

4957 So. Ashland Avė.
Tel. YARDS 5015.

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-ŽemėPardavimui

TIKRI BARGENAI
Pardavįmui mūrinis namas su 

valgykla ir tavern bizniu, namas 
ant 2 lotų, 50x125, 5 kambariai 
viršuj. Biznis genas. Randasi prie 
kryžkelio.

Pardavimui 2 murinės cottage, 
po 6 kambarius. Viskas moderniš
kai įrengta, nebrangiai.

Pardavimui virš 100 lotų, su 
vigais įrengimais.

Isparduodu paminklus, nes žemė 
reikalinga. Parduodu pigiau negu 
kainavo. Kainos nuo $15 ir aukš
čiau.

MRS. A. BITTIN
3958 W. lllth St. Tel. Beverly 0005

MOVING AND EXPRESSING 
Perkraustymas ir Važma

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

"NAUJIENOSE"

VINCENTAS NAINIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 16 d., 12rl5 vai. po

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

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

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

par. 
sie-

šeštad., balandžio 20 d., 8:30 vai. ryto iš namų į Šv. Jurgio 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionio 
tą, o iš ten bus nulydėtos į šv.* Kazimiero kapines.

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

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

esat 
pas-

PRIE EŽERO KATEDŽĖ
$15.00.00 — PASIŪLO PUIKIĄ 

KATEDŽŲ izoliuota su celo- 
paks, prie gražaus, šaltiningo, smė
lio dugnu ežero. Lotas 78 pėdų, 
priešakis prieina prie vandens. 
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.

MARQUETTE PARK SAVININ
KAS APLEIDŽIA CHICAGĄ 
Į 15 dienų turi būt parduota 

6832 South Maplewood Avė. mūri
nis bungalovv, 5 ir 3 kambariai, 
karštu vandeniu šildomi, 2 karų ga
ražas.

Taipgi 4008 So. Maplevvood Avė., 
2 flatai, 5 ir 4 kambariai. Lotas 50 
pėdų pločio. Rendos J mėnesį $50. 
Abudu namai bus parduoti už tei
singą pasiūlymą, su mažų įmokė
jimu.

CICERO MOTERŲ PAŽĄNGOS 
KLUBAS rengia vakarą su pamar- 
ginimais, kuris įvyks šeštadienį, 
balandžio 20, 1940 m., Liuosybės 
svet., 1401 So. 49th' Ct., Ciceroj. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Gera muzi
ka, door prizes, įžanga 25 centai. 
Bds 'kitokių pamarginimų, skanių 
užkandžių.» Užtikriname, kad links
mai laiką praleisite. Užprašome 
publiką musų kolonijos ir apylin
kės. —Kliibiete.

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

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

6 KAMBARIŲ PLYTINIS bunga- 
low ant 37’Ą loto, savininkas. Bai
gtas, apšildomi viškai. Naujas sto
gas, visas naujai dekoruotas, arti 
mokyklų, bažnyčių, parkų, Rock 
Island ir gatvekarių lainių. 20% 
pinigais, balansą F. H. A. Finansais. 
Tuojau nuosavybe. 8622 South 
Throop St.

APTARNAUJA SU 
NAUJAIS TROKAIS

BRIDGEPORT. — Biznierius 
M. Bertash yra valdytojas 
dviejų biznių, būtent, Restau- 
rant Supplies and Meat Mar- 
ket, 3239 So. Halsted St. Jis 
palyginti dar jaunas biznierius 
— 8 metai kai bizny. Bet biz
nio atžvilgiais turi padaręs la
bai žymią pažangą.

Jau kuris laikas kaip jis su 
naujais trekais pristato mėsos 
orderius į restoranus ir vieš- 
bučius, Frentas.

“Viengungis”
-t-rv-rr---------

Vytautus Tarutis.

Chickgos lietuvių naujausias 
advokatas, Vytautas Tarutis, 
yra plačiai žinomas kaipo sce
nos artistas ir dainininkas, Sek
madienį jį matysite ir girdė
site Birutės statomoje opere
tėje, “Viengungiai”, Lietuvių 
Auditorijoje. Pradžia 4:30 vai. 
popiet,

MINĖS GIMTADIENĮ
MARQUETTE PARK.—Biz

nierius Williard Kanlon, 6915 
So. Western Avė., balandžio 
20-tą d. mini gimtadienį.

Jis turi nemažai draugų ir 
giminių, kurie neabejotinai jį 
prideriamai pasveikins.

—. Vietinis.

VIENĄ MĖSINĖ
DAUGIAU

T0WN OF LAKĖ, Jau 
prieš kurį ląiką jaunas biznier 
rius Stanley Yaras atidaro mo
derniškai įrengtą mėsos par
duotuvę—mėsinę, adresų 1710 
W. 47th St.

Savininkas, kad ir jaunas 
biznierius, tačiau turi', matyt, 
šiame bizijy reikiamą patyri
mą. — Kostumeris.

18 METŲ ATSAKOMINGO 
PATARNAVIMO

BRIDGEPORT.—čionai ran
dasi visiems plačiai žinoma ba
tų krautuvė, Boston Shoe Store,

LIETUVOS 
ŽINIOS

KAUNAS. — “Policijos” žur
nale apie lenkų filmų artistės 
Jadvygos Smosarskos, kuri A- 
menkos spaudoje apšmeižė ją 
kaip pabėgėlę priglaudusią Lie
tuvą, paraše vienas iš tų, kurie 
ją per administracijos liniją 
perleido.

Tarp labai gausių atbėgėbų 
prie Vievio ? atsirado ir lenku 
filmų artistė Jadvyga Smosars- 
ka, rašo tas pareigūnas. Atvy
ko ji pavakare netekusių gai
vos lenkų pabėgėlių būryje, ku
riame kariuomenės dalinių dar 
nebuvo matyti, Tai buvo sens
telėjusi moteris, toji Smosars- 
ką. Esant uždarytai administra
cijos linijai, ji veltui su Jutais 
atbegėliai stengėsi įsibrauti į 
inusų teritoriją, net nelaukda
ma nustatytų formalybių atliki
mo. Reikalą išaiškinus, Smo- 
sąrska drauge su kitais civiliais 
atbčgčliais buvo įleista į Lietu
vos teritoriją. Ęųdama jau mu
sų pusėje, liedama džiaugsmo 
ašaras, Smosarska tuojau pa- 
ręiškė: “Už tokią malonę aš 
norėjau išbučiuoti jūsų sargy
bos viršininką. Ąš to nesitiki* 
jau”. Vaduojantis bendru sve
tingumu ir nelaimingųjų pasi
gailėjimo jausmu, jai buvo leis-’ 
ta pas lietuvius sušilti ir pasil
sėti. Tačiau už tą malonę, kurią

jai padarė lietuviai ir kurią ji, 
būdama nelaimėje, su džiaugs
mo ašaromis mums pareiškė, 
išvadino mus “sudundėjusiais 
lietuviais”.

Apie šį dalyką straipsnelis 
baigiamas tokiais žodžiais: 
“Reikia pasakyti, kad ta kino 
artistę tikrai įžeidžiamu budu 
palietė musų pasienio apsaugą, 
paleisdama savo artistinę fan
taziją apie nebūtus dalykus. 
Nereikėjo jai peržengus admi
nistracinę liniją verkti, nereikv- 
jo savo fantazijos vaisius už
sienių spaudoje skelbti, nes 
Lietuvoje ji nieko pikto nepa
tyrė. Su ja, kaip ir su visais 
kitais ąlbėgėliais, musų admi
nistracijos buvo pasielgta visur 
korektiškai. Ir jai buvo pada
rytą vien lik patarnavimai ir 
suteikta pagalba. Niekinti kitų 
akyse ir dar viešai lietuvius, 
kurie jai padarė tik gera, yra 
daugiau negu nedėkingumas.”

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų 
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren- 

ffimus,
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai ir viso
kios įstaigps prašomos pranešt- 
Ii “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, prar 
šome kreiptis į “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei
daujamos konkurencijos, šį 
patarnavimą “Naujienos” tei
kia nemokamai.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

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.

NAUJAI DEKORUOTA 9 kamba
rių rezidencija, 2 aukštų plytinis 
garažas su šaliniu įvažiavimu. Alie
jum šildymas. Arti šapų, transpor- 
tacijos, savininkas, nebrangiai.

6425 South Morgan St.
PARDAVIMUI KAMPINIS ta

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

PARSIDUODA TAVERNAS — 
gera vieta. Biznis išdirbtas per 
daug metų. Kambąriai gyvenimui.

2900 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI TA VERNO fikče- 
riai, visai nauji, labai pigiai, turi 
būt parduota greitu laiku. Atsišau
kite 3600 Emerald Avė.

PARDAVIMUI GROSERNĖ įsi- 
gyvenusioj lietuvių apylinkėje, gę- 
rai einąs biznis. Canal 5392, šalia 
mėsos marketo.

BIZNIAVA PROGA, PARDUOSI
ME arba mainysime taverną į 2 
flatų namą, įsteigtas 18 metų, par- 
dąvimo priežastis — liga. Frank 
739 E; 92nd Plące.

PARDAVIMUI TAVERNAS, iš
dirbtas biznis per daug metų. Kar
štu vandeniu apšildomas. Iš prie
žasties ligos parduosiu pigiai.

4314 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 16 
kambarių ruiminghouse, arba mai
nysiu, kas ką turite. 2113 South 
Halsted St.

PARSIDUODA TAVERNAS la
bai pigiai. Biznis išdirbtas— prie
žastis—liga. 6525 So. Ashland Avė. 
r------------ 1 -------------- ------ - ---------

PARSIDUODA TAVERNAS, biz
nis išdirbtas per daug metų. Prie
žastis—nesveikata. 3427 So. Wallace 
Street.

PARDAVIMUI GERAI einąs 
lunchruimio biznis, pardavimo prie
žastis—liga. 334 So. Western Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS prie 
gelžkelio šapų. Geras biznis—pigiai. 
Apleidžiu dėl nesveikatos. Mrs. 
Kara, 5105 So. Wentworth Avė.

BUS/NESS CHANCES—VVANTED

PAIEŠKAU PIRKTI APIELIN- 
KĖS grosernės, su nemažiau kaip 4 
kambariais gyvenimui. Cash.

Lafayette 9546.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI FARMĄ 160 AK
RŲ, 90 akrų dirbamos, 11 bųdinkų, 
tuščia vieta. Parsiduoda už $63.00 
už akrą. Jeigu kas mažiau žemės 
nori gali pirkti 40 arba 80 akrų. 
Didelis vasarinis rezortas. Gera vie
ta žmogui, gali padaryti gerą gyve
nimą, Bet aš per senas, negaliu 
dirbti. MR. JOHN SCHULTZ, Box 
46, Route No, 1, Irons, Michigan.

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui

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

Parduoda išpudin^ 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.

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. Wentworth 7942

WHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui 

iVlokedamas cash už rakandus, su* 
taupiusi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien- 
tik nacionaliai žinomi daiktai ran
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 6343 S. Western Avė., Chicago, 
111. Fhone Republic 6051.

FLNANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

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

2202 W. Cermak Road
CANAL 8887 

BEN. J. KAZANAUSKAS, Balt.

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

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



AUDITORIJA NUTARĖ PASISKOLINTI 
$18,500 IS “DARB. SUSIVIENIJIMO”

Be Paskolos Negali Sutvarkyti 
Finansinių Reikalų

Nauja Chicagos Lietuvių Au
ditorijos direkcija, kuri nese
niai buvo išrinkta pareigoms, 
užvakar vakare nutarė pasisko
linti $18,500 iš Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo — L.D.S.

Paskola Auditorijai būtina į- 
vairiems užsilikusiems finansa
vimo ir nesumokėtų taksų rei
kalams išlyginti.

Auditorijos Direkcija perei
tais metais kreipėsi su paskolos 
prašymu į Susivienijimų Lietu
vių Amerikoj — S.L.A. — ir ja 
jau buvo gavusi, bet kelios kliū
tys neleido Auditorijai pinigais 
pasinaudoti. Iš SLA direkcija 
buvo gavusi $20,000.

Kai atėjo iš S.L.A. čekis tai 
sumai, pasirodė, kad Auditori
jos dokumentai dar nėra galu
tinai sutvarkyti, nuosavybės 
klausimas dar nebuvo išrištas, 
ir Direkcijai teko čekį grąžin
ti.

Protestai.
Kaip lik tuo laiku įvairios 

tautininkų (S. Gegužio) kontro
liuojamos kuopos Pennsylvania 
valstijoj pradėjo paskolai prie
šintis. j trumpų laikų tos tauti
ninkų kuopos susiimto S.L.A. 
centran 11-kų protestų, reika
laudamos Chicagos Lietuvių 
Auditorijai paskolos neduoti.

Viena Užmušė, 4-is
C, '

Sužeidė Prie
111-tos ir Cicero

Prie 111-tos ir Cicero avenue 
vakar anksti rytų susikūlė di
delis trokas ir keleivinis auto
mobilis. Rezultate vienas žmo
gus buvo užmuštas, o keturi ki
ti sunkiai sužeisti.

Užmuštasis buvo Morris Ska
le, 30 metų chicagietis, užsiė
mimu mėsos inspektorius. Su
žeistieji yra:

William Buzonik, 5522 South 
Laflin Street;

Mae Kowals, ir
EsteiJe Romack, abi nuo 1815 

W. Cullerton street.
Policija ieško troko šoferio, 

Cecil Lightfoot, kamantinėji
mui. Jis važiavo Chicagon iš 
Wichita, Kansas.

Kitos Nelaimės. 1
• Prie Gardner, III., automobi
lio nelaimėje buvo užmuštas 
Robert E. Lies, 30 metų chica
gietis, nuo 6428 N. Maplewood 
avenue. Jo kompanione, Barba
ra Knight, 1039 Hollywood avė., 
buvo sunkiai sužeista ir guli 
Dwight, III., ligoninėje.

Išteisino Bridgeportiečius.
• Koronerio džiurė išteisino du• • * 
bridgeportiečius Joseph Vnici ir 
Gus Alex, kurie buvo suimti ir 
apkaltinti užmušimu Adam Za- 
bielskio su savo automobiliu. 
Nelaimė įvyko prie Kostner ir 
Archer avenue, vas. 22 d.

' Sudegė Troke.
• Prie Peoria, III., troko nelai
mėj sudegė 28 metų chicagietis, 
George Connor. Trokas staiga 
sugedo, Connor prarado kom 
trolę ir įvažiavo į kitų mašinų.

Du Užmušė.
e Hammonde, prie Carroll ir 
Michigan gatvių greitai važiuo
jantis automobilis įvažiavo į te
lefono stulpų, užmušdamas ja
me važiavusius du žmones:

Willes M. Nanney, nuo 43-3 
Grover street, ir 46 metų

Joseph Tomko, 4518 Torrence 
avenue. Nanney buvo 42 metų, 
amžiaus.

Tų protestų akyvaizdoj, S.L. 
A. Pildomoji Taryba nutarė rei
kalų neskubinti ir palaukti Sei
mo, kuris įvyksta Chicagoj, bir
želio mėnesį. Bet Auditorija, 
matyt, negalėjo laukti, tad krei
pėsi prie Darbininkų Susivieni
jimo. Kiek žinia, tas Susivieni
jimas paskolų sutinka duoti.

Chicagos Lietuvių• Auditorija 
po persiorganizavimo oficialiai 
vadinasi Chicago Lithuanian 
Community Center, Ine., ir to
kiu vardu yra užregistruota 
Springfielde. Jų perorganizuo
jant visi bonai ir kili vertingi 
popieriai buvo atšaukti ir jų 
vieton nauja direkcija išleido 
tam tikrų skaičių nenustatytos 
vertės (no par value) Šerų.

Direkcijos Nariai.
Paskolos reikalu rūpintis Di

rekcija išrinko keturių narių 
komisijų, į kurių įeina pp. Rūta, 
Balčiūnas, Kadzewick ir Varka- 
la.

Naujų direkcijų sudaro seka
mi asmenys: J. Rūta — pirmi
ninkas; P. Kilis — vice-pirmi- 
ninkas; Kadzewick-Kadziauskas 
— sekretorius; J. Balčiūnas — 
iždininkas; J. P. Varkala — au
ditorius, ir Direkcijos nariai: 
C. Kairis, R. Maziliauskicnė, J. 
Booben ir A. Bubnis. Rs.

Po 23-jų Tardymų 
Atidavė Motinai 
3 Metų Sūnų
Ilgai Užtrukusi Kova šeimynoj.

1937 metais Juozas ir Elena 
Berejkai susilaukė kūdikio, sū
naus. Jam davė Antano vardų.

Bcreikai gyveno adr. 3638 
Belmont avenue.

Netrukus po sūnaus gimimo, 
šeimynoj kilo kivirčai ir Serei
kai persiskyrė. Menesiui po per
skyrų nepraėjus, Bereikienė pa
mišo ir spalių mėn. 1937 metais, 
buvo uždaryta1, į Elgin ligoninę. 
Simus Antanas buvo atiduotas 
tėvui, Juozui Bereikai.

Gruodžio mėnesį, 1938, ligo
ninė nusprendė, kad Bereikienė 
pasveiko ir jų paleido, ir ji pra
dėjo reikalauti jai atiduoti sū
nų.

Tėvas J. Bereika tam pasi
priešino, aiškindamas, kad jo 
buvusi žmona gal dar nepilnai 
pasveiko, o jeigu ir pasveiko, 
tai gal atkris. Ginčas atsidūrė 
pas apskričio teisėjų John Lewe, 
ir užtruko virš metus laiko.

Po 23-jų tardymų ir išklau
sęs visokių argumentų ir dak
tarų liudymų, teisėjas Lewe nu
sprendė, kad Bereikienė yra pil
nai pasveikusi ir jai atidavė sū
nų.

Einant nuosprendžiu, vyras 
J. Bereika turės mokėti žmo
nai sūnų užlaikyti ir auginti po 
$12 kas savaitę.

Užsiėmimu Bereika yra me
chanikas ir dabar gyvena adr. 
6257 Cuyler avenue.

Du Jauni Keleiviai 
Pavojų Nebijo

Vakar Chicagon atvažiavo du 
maži keleiviai, 8 metų Paul 
Niemala ir jo 11 metų sesulė 
Ruth. Motinai mirus, keletu me
tų atgal vaikų tėvas išvyko Suo- 
mijon ir ten juos paliko pas 
motutę, o pats grįžo į Ashland. 
Wis., prižiūrėti savo ūkį.

Karui kilus tėvas nutarė vai
kus atsiimti Amerikon — ir va
kar jie pavojingų kelionę per 
kariaujančias Europos šalis, per 
jurų užbaigė. Keliavo vieni, be 
globėjų. Pasakojo, kad Suomi
joj bombos buvo baisios, bet 
juroj submarinų nematė ir jų 
vistiek nebūtų bijoję.
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SLA Pildomosios Tarybos 

Rinkimų Rezultatai
Naujos kuopos: 99, 120, 156 ir 277 

(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, 323, 105, 169, 171 ir 266)

Mirė Šv. Kazimiero 
Vienuolyno 
Viršininkė

Motina Marija (Kazimiera r
Kaupaitė).

Užvakar vakare, apie 9:10, po 
ilgos ligos pasimirė Motina Ma
rija, šv. Kazimiero vienuolyno 
generalė viršininkė.

Velionė sirgo kelis mėnesius 
laiko. Per kurį laikų gulėjo šv. 
Kryžiaus ligoninėj, bet vėliau 
buvo perkelta atgal į vienuoly
nų, ir čia užbaigė savo ilgų gy
venimų, kurį ji buvo pašventusi 
Rymo katalikų bažnyčios nau
dai.

Velionė kilo iš garsios Lietu
voj Kaupų šeimynos, Ramyga
loj. Vienas jos brolis yra žy
mus Kauno bankierius. Nuo pat 
jaunų dienų ji darbavosi lietu
vių katalikų reikalams ir buvo 
vienai iš šv. Kazimiero vienuo
lyno steigėjų.

Pereitų šeštadienį velione ap- 
ankė naujas Chicagos arkivys
kupas S. A. Slrilch ir suteikė 
jai palaiminimų. Jis taipgi žada 
dalyvauti laidotuvėse, kurios į- 
vyks turbūt pirmadienį.

Velionės asmenyje Chicagos 
lietuvių katalikų visuomenė pra
rado nuoširdžių ir.pasišventusių 
darbuotojų. Rs.

$10,000 Tam Kas 
Suras Piktadarį

Ieško Gelžkelio Katastrofos 
Kaltininko.

Southern Pacific gelžkelis pa
skelbė, kad išmokės $10,009 at
lyginimų asmeniui ar asmenims, 
kurie suseks vienos gelžkelio 
katastrofos kaltininkų.

Gelžkelis turi omenyj baisia 
tragedijų, kuri įvyko rugpjūčio 
12 d., 1939 metais, prie Harney, 
Nevada valstijoj. 24 keleiviai 
ten žuvo, o 117 buvo skaudžiai 
sužeisti. Įvykį patyrinėjus pasi
rodė, kad piktadaris prie trage
dijos privedė praskleidęs bėgės. 
Traukinys nuo jų nusirito it su
dužo. Prie nelaimės vietos ge
ležinkelio detektyvai atrado du 
apdriskusius švarkus, o molyj 
rado aiškius guminių kulnų 
pėdsakus.

Nauja Batų Firma 
Bridgeporte

BRIDGEPORT. — šį šešta
dienį atsidaro visai nauja ba
tų firma Bridgeporto’ kolonijo
je antrašu 3434 So., Halsted St

Krautuvė yra naujai įrengta 
su pilnu pasirinkimu visai še 
rnai. Atidarymo proga bus duo
dama vertingos dovanos su 
kiekvienu pirkiniu.

Krautuvė vadinasi Burdeen’s 
Shoes.

Atidarymo skelbimas telpa 
šiandien “Naujienose”.

Sp.

Nori Sutaupyti 
Miestui $320,000

žada Pavesti Advokatams 
Teisėjo Rinkimų.

Teisėjui J. L. Graber perėjus 
į kriininalį teismų, miesto teis
me pasidarė vakancija, kurių 
reikia užpildyti rinkimų keliu.

Iš demųkratų nominacija vie
tai laimėjo^ George L. Quilici. 
iš republikomų— Edgar B. El- 
der.

Jeigu bus rengiami rinkimai 
vietai užpildyti, miestui tas kai
nuos $320,000. Taigi, ir viena 
ir kita pusė dabar tariasi kaip 
tų išlaidų išvengti. Elder siūlo 
pavesti advokatų draugijai 1 
spręsti, kuris iš jų yra tinkames
nis vietai. Kų advokatai išrinks, 
tas bus teisėjas.- — .

Nežinia kų ; Jcąndidalai galu
tinai nutars daryti.

- -----y--? —

Šįvakar a Chicagos 
Lietuvių Draugijos 
Jaunimo Šokiai

i. ... --------
Dariaus-Girėno salėje

Šįvakarų visi Chicagos lietu
viai jaunikaičiai ir jaunikaitės 
— ir “seniai”, kurie jaučiasi 
jaulnais, yra kviečiami į “įdb 
mybių” šokius Dariaus-Girėno 
salėje, šokiai rengiami Chica
gos Lietuvių Draugijos Jauni
mo Komiteto.

Komitetas praneša, kad ten 
atsilankiusių laukia daugelis 
naujenybių ir įdomybių, ir tik
rai linksmas laikas, šokiams 
grieš Mickey Linpn’s orkestras, 
pradedant 8 v. v.

Jaunimo komitetas pasiuntė 
pakvietimus su nemokamais bi
lietais visiems jauniems drau
gijos nariams. Nenariai ir “se
niai”, kurie mėgsta pasišokti, 
pasijuokti, praleisti vakarų 
draugiškoje sueigoje, užsimo
kės 25 centų įžangų prie durų.

Penkių dolerių dovana bus 
duota tam, kuris arčiausiai nu
spės kiek pupų telpa kvotinia
me stikle. —BRM.

Rytoj Kupiškėnų 
Susirinkimas

Ateinantį šeštadienį, balan
džio 20 dienų, 8 valandų vaka
re, P. Balchuno bute, 4359 So. 
Artesian Avė., antram aukšte, 
įvyks Kupiškėnų Kultūros Drau
gijos mėnesinis sus rinkimas.

Nariai visi bukite, nes daug 
svarbių Draugijos reikalų tu
rime aptarti.

Norintieji. įstoti į Kupiškėnų 
Kultūros Draugijų, kviečiami 
atsilankyti šiame susirinkime. 
Įstojimas Visiems veltui. O ta
pę Draugijos nariais, sykiu su 
mum’s dirbsit kilnų kultūros 
darbų. Dirva plati, darbo už-* 
teks visiems. Be to, kurių už
vilktos mokestys, malonėkite 
atsilyginti, kad neturėtumėt 
nesmagumų. P. B.

“Didelis Sekretas”, 
Nesakys Kas 
Buvo Tie “Vyrai”

SLA 226 kuopos sėkmingas 
vakarėlis

NORTHSIDE. — Praeitų sek
madienį, balandžio 14 d., įvy
ko SLA 226 kuopos “bunco” 
parė, kurioj buvo suvaidinta 
trumpa, bet juokinga komedi- 
jelė “Jonukas, Meilės Kanki
nys”. Man pasivėlavus neteko 
matyti perstatymo, tač'au nuo 
kitų sužinojau,- kad veikalėlis 
likosi suloštas gana gerai ir 
publika prisijuokė iki soties.

Man pribuvus, svetainė jau 
buvo kupina, prie kiekvieno 
stalo sėdėjo po keturis asmenis 
vyrų ir moterų, ir visi žaidė 
tai kauliukais, tai kortomis. 
Kurie padarė didžiausį “score”, 
tai gavo įvairių dovanų. Prie 
vieno stalo sėdėjo keturi ame
rikiečiai.,- kurių vienas iškurnė
jo bonkų degtinės. Jie pasisa
kė, kad jie turėjo ‘good limo” 
ir pasižadėjo vėl atvykti į lic* 
tuvių parengimų, jeigu lik jie 
sužinos apie jį.

Moterys rengė
Reikia pabrėžti, kad šitas pa

rengimas pasisekė visais atžvil
giais ir kuopa turės pelno, tik 
šiuo kartu dar nežinau kiek.

Didelis kreditas už šio vaka
ro geras pasekmes priklauso 
rengimo komisijai, kuri suside
da vien tik iš moterų, būtent: 
Raižienės, Grigaitienės, Alek
nienės, čepukienės, Rypkevičie- 
nės ir Kungienės.

Taip, tikrai nesakys —
“Jonukas, Meilės Kankinys”, 

buvo suloštas dviejų “vyrų”. 
Tačiau kas tie “vyrai” buvo, 
tai didelis sekretas ir net pačios 
moterys jo nesulaužė. Na, o 
kadangi sekretas, tai aš irgi nie
kam nesakysiu, kad p-ios Rai
žienė ir Aleknienė buvo tais 
“vyrais”. —J. Naujalis.

Sekmadienį SLA 
251 Kuopos Balius

Balandžio 21, 2 vai. po pie
tų, 6059 S. Washtenaw Avė., 
įvyks SLA 251 kuopos pasilink
sminimo vakaras, šis pokilis 
bus tikrai šeiminiškas ir atsi
lankiusieji svečiai jausis taip 
kaip namie. Nors įžangos nė
ra, bet likusį pelnų iš paren
gimo įplaukų rengėjai skiria 
pačios SLA kuopos reikalams.

Atsilankę svečai visi bus už- 
interesuoti lošimais, šokiais ir 
įvairiais pamarginijiais. Gera 
orkestrą gros šokius ir visiems 
bus smagu pasišokti, patrep- 
sinti; Vidus širdingai užprašo 
vakaro rengimo komisijos na
riai:

Stanley Mitchell
Walter Bočkus
Kotriha Bočkus

Į PREZIDENTUS
F. J. BAGOčIUS ..................................................... 1,238
W. F. Laukaitis ........................................................... 796
J. Miliauskas ..........................................   212

Į VICE-PREZIDENTUS
J. K. MAŽUKNA ...................  1,377
V. G. Kerševičius .............     822

Į SEKRETORIUS
D. PILKA ........................  873
M. Vinikas ............................................................... 1,078
K. Michelsonas .....................................   256

I IŽDININKUS
K. P. GUGIS ............................................................. 1,203
J. J. Bachunas .......................................  745
J. Žebris .................v............... ......... .7....................... .. 253

Į IŽDO GLOBĖJUS
E. MIKUŽIUTĖ ....................................................... 1,172
P. DARGIS ............................................................... 1,089
S. Mockus ................................................................... 994
J. Brazauskas ...........................  668
J. Januškevičius Jr .................................................. 219
J. K. Urbonas ......................... ............   105

I DAKTARUS-KVOTĖJUS
DR. J. STANESLOW ............................................. 1,074
Dr. S. Biežis .................. .........................................774
Dr. A. L. Graičunas .................................................. 350

Studentų Kliubas 
Organizuoja H. S. 
Studentus
Padės mokslo problemas spręs

ti, mokslo šakų pasirinkti

Viena iš veikliausių lietuvių 
organizacijų Čikagoj, kaip ži
noma, yra L. U. C. (Lithuanian 
tlniversity Club), kuri ne tik 
buria 'jaunuosius Amerikos lie
tuvius, bet ir globoja, ir še’pia 
siekiančius aukšto mokslo. Pra
džioj ši organizacija rūpinosi 
vien tik universiteto studentais 
ir šelpė tuos, kurie pradėję stu
dijuoti, dėl vienos priežasties 
ar kitos, negalėjo mokslo tęsti. 
Taip pat suteikė progos studi
juojantiems ir baigusiems su 
lietuviais bendrauti ir palaikyti 
lietuviška kultūrų, kuri Ameri
kos lietuviams yra labai bran
gi-

Trauks į lietuvių veikimų
L. U. C. per savo plačia 

veiklų tarp Čikagos lietuvių nu
matė reikalų suorganizuoti jau
nesnius mokinius, ypač norin
čius ateityje studijuoti universi
tete. Tuo tikslu nutarė sudary
ti jaunesniųjų kuopų (L. U. C. 
Auxiliary), kuri įtrauktų tre
čių ir ketvirtų metų High 
School mokinius (Juniors and 
Seniors), taip pat ir pirmų me
tų universiteto studentus. Įsira
šę į šių kuopų galės jie savo 
mokslo problemas išspręsti ir 
dvasines bei materialinės para
mos gauti iš vyresniųjų, kurie 
iš savo praktikos ir patyrimo 
savo broliams nuoširdžiai su
teiks. Kvalifikacijos L. U. C. 
tam yra žinomos vien iš įvai
rių mokslo ir profesionalių sri
čių reprezentacijos.

Nuodugniai ištyrinėję šį rei
kalų ir gavę pritarimų ne tik 
visų L. U. C. narių, bet ir kitų 
Čikagos lietuvių, pavesta buvo 
C. Ruseckui pirmų susirinkimų 
šaukti penktadienį, balandžio 
19 dienų, 7:30 vai. vakare, 
Gage Park Fieldhouse, 55th ir 
Western. Manoma, kad jauni
mas gausiai atsilieps, nes tiks-j 
las yra kilnus ir svarbus Čika
gos lietuvių jaunuomenei. j

Josephine Petrus.

VAKAR CH1CAG0JE

• Prie 50-tos ir Cicero troko 
šoferis Leon Kvelko pasiėmė 
pavėžėti jaunų nepažįstamą 
žmogų. Pavažiavus kelis blokus 
nepažįstamas atėmė nuo Kvfetko 
$12 ir numovė jam kelnes.

|Kvetko gyvena adresu 1112 So. 
Keeler avenue.

e Kadangi jo divorsuola 
žmona galutinai atsisakė su
grįžti gyventi su juo, Homcr 
Haynes bandė nusišauti alinėj 
adresu 2230 Lincoln avenue. 
Jis yra 30 metų amžiaus ir gy
vena adresu 2620 Mildred avė. 
Pasveiks.

• Prie 63-čios ir Western 
avenue į gatvekarių stotį įva
žiavo ir sunkiai susižeidė Frank 
J. Sulzer, nuo 5929 So. Win- 
chester avenue. Jis vos nesude
gė, nes automobilio gasolinas 
užsidegė, bet kiti motoristai 
Sulzerį ištraukė. Jis guli Šv. 
Kryžiaus ligoninėje.

• Sears and Roebuck sanlč- 
lyj, prie Roman ir Arthington 
širdies atakų gavo ir mirė 54 
metų Mrs. Ida Marie Johnson, 
3015 NVellington avenue.

* • Nukritusi laiptais mirtinai 
susižeidė Mrs. Charlotte Wea- 
ver, 78 metų chicagletė, gyv. 
adresu 3734 Fremont street. 
Apskričio ligoninėj taipgi pasi
mirė 80 metų senelis George 
Shaw, kuris keletu dienų atgal 
įkrito į aliejaus duobę gasolino 
stotyj prie Montrose ir Central 
avenue. Jis gyveno adresu 5339 
Agatite street.

• Pirmadienį, bal. 22 d., Ci- 
vic Opera House rūmuose įvyks 
įdomus debatai trečio termino 
klausimu. Neigiamai kalbės ge
nerolas Hugh S. Johnson, o tre
čių terminų gins Harold L. 
Ickes, vidaus reikalų sekreto
rius.

Šiandieną Visi 
Bus Girti...

Keli apsukrus jauni vagiliai 
pasivogė $60 vertės alaus bute
liuose iš troko pastatyto adresu 
1001 West Grand avenue. Jau
nuoliai nuvažiavo su juo savo 
landynėn, iškraustė alų ir tada 
paliko trokų ties 1500 Chestnut 
— tuščių.




