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BRITANIJOS KARIUOMENE PASIEKĖ 
RYTŲ FRONTU NORVEGIJOJ

Norvegai ir britai sunaikino vokiečių 
tankų būrį

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
21. — Švedijos dienraštis Af- 
tonbladet sekmadienį gavo pra
nešimą iš Norvegijos, kad bri
tai ir norvegai, kurie dabar ka
riauja kartu Oslo fronte, atsi
ėmė strateginį Hamar mieste- 
H.

Šis miestelis yra 60 myliu 
atstumoje į šiaurės rytus nuo 
Oslo, buvusios Norvegijos sos
tinės. Į Hamar iš karto pabėga 
Norvegijos valdžia, kai naciai 
okupavo Oslo.

Kad britai ir norvegai atsi
ėmė Hamar miestelį, praneša 
taipgi Reuters (Britanijos ži
nių) agentūra. Tačiau praneši
mas pasilieka nepatvirtintas.

Arti Hamar miestelio yra 
Elverum. čia iš karto pabėgo 
Norvegijos karalius. Keliais at
vejais vokiečiai atakavo ir El- 
verumą. Miestas apgriautas, 
bet tebėra norvegų rankose.

Hamar - Elverum fronda 
staigiai pasirodė Britanijos ka
riuomenė. Ji atvyko čia šeš
tadienį ir jau paefejo "norve

Nutarė išmesti ko
munistus iš darbo 

tarybos
TORONTO, Ontario, bal. 2'1. 

— Pereitos savaitės gale To
ronto apskrities Darbo Taryba 
nutarė pašalinti iš savo susi
rinkimo komunistus delegatus. 
Ateity naujai išrinkti į Tary
bą delegatai turės duoti prie
saiką, kad jie nėra komunis
tai.

Nuvijo vokiečių lėk
tuvus nuo Anglijos 

. pakraščio
LONDONAS, Anglija, bal. 

21. — Pereito šeštadienio va
kare Vokietijos lėktuvų būrys 
atlėkė į Anglijos pietų rytų 
pakraštį. Kaip manoma, jis 
ruošėsi minas mėtyti.

Britanijos lėktuvai ir pakraš
čių batarėjos pasitiko vokie
čius ugnimi. Mušis tęsėsi il
giau nei valandą laiko. Nacių 
lėktuvai pagaliau pabėgo.

Paskandino du Vo
kietijos transportus 

LONDONAS, Anglija, bal. 
21. — šeštadienį . paskelbta, 
kad paskandinti dar du Vokie
tijos kariuomenės transportai. 
Paskandino juos britų subma- 
rinų torpedos.

Chičagai ir apieiinkei fedė 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: .

Daugiausia apsiniaukę; tar
pais liūtys; truputį šilčiau; 
saulė teka 5 v. r., leidžiasi 6:37 
vai. Vak.

gams sunaikinti Vokietijos tan
kų būrį. —-

Britanijos kariuomenės pasi
rodymą Elverum - Hamar fron
te karo stebėtojai skaito ne
tikėtumu. Kiek žinoma, britų 
ir franeuzų kariuomenė lapo 
išlaipinta Norvegijos vakarų 
uostuose. Arčiausias kelias nuo 
tų uostų iki Hamar yra 200 
mylių. Ir visi gi Britanijos ka
riuomenė jau pasiekė frontą 
taip toli nuo išlaipinimo punk
tų.

Norvegai džiaugiasi susilau
kę pagalbos.

Stiprios vokiečių ir norvegų 
jėgos mušasi Hamar - Elverum 
sektore. Vokiečiai' tikėjosi su
silaukti sustiprinimų iš Trond- 
hc;mo. Bet ši jų viltis dingo. 
Patiems vokiečiams, užėmu- 
siems Trondheimą, reikia su
stiprinimų, nes sąjungininkų 
stiprios jėgos koncentruojamos 
prieš Trondhe.mą iš dviejų pu
sių — iš šiaurės ir iš pietų.

O sustiprinimus iš Vokieti
jos naciai tepajėgia atgabenti 
tik lėktuvais.

Britai atakavo Da
nijos lėktuvų bazę
LONDONAS, Anglija, bal. 

21. — Oro ministerijos komu
nikatas sako, kad Britanijos 
lėktuvai atakavo Danijos bazę 
Aalborg, iš kurios nacių lėk
tuvai skrenda į Norvegiją ar
ba atakuoja sąjungininkų lai
vus. Danijos bazei padaryta ža
los.

Britanijos lėktuvai taipgi 
atakavo Kristiansand ir Sta- 
vanger aerodromus Norvegijo
je. šituos uostus yra užėmę vo
kiečiai.

9 nacių lėktuvai 
nušauti

PARYŽIUS, Prancūzija, bal. 
21. — Pereitą šeštadienį są
jungininkai, britai ir francu- 
zai, vakarų fronte nušovė de
vynis nacių lėktuvus.

Francuzija nori są
jungos su Italija

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
21. — Premjeras Reynaud pe
reitą šeštadienį painformavo 
Francųzijos senato užsienių rei
kalų komitetą, kad Francuzija 
deda pastangas sudaryti, kar
tu su Italija ir Ispanija, Vidur
žemio juros sąjungą.

Nors Italija iki šiol nerodo 
Francuzijos pastangoms palan
kumo, vis gi Francuzija tebe- 
deda pastangas šitokiai sąjun
gai sudaryti, pasakė Reynaud.

6 užmušti riaušėse 
Burmoje

RANGOON, Burma, bal. 21. 
— šeštadienio vakare įvyko in» 
dusų ir musolmonų riaušės. 
Muštynėse 6 asmens žuvo, g 
20 sužeista.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, Hl„ 

under the Act of March 3, 1879

No. 9G

GELEŽINKELIO NELAIMĖJE ŽUVO 32, 
100 SUŽEISTŲ

LITTLE FALLS, N. Y., bal. 
21. — Greitasis traukinys, va
žiavęs iš New Yorko į Chica- 
gą, penktadienio vakare, 11:33 
valandą, nušoko nuo bėg ų. Ne
laimė jį ištiko arti Little FaP.s 
stoties.

Nelaimėje 32 asmens tapo 
užmušti. Sužeistų gi buvo apio 
100. Kai kurie sužeistųjų tur 
būt mirs.

Nelaimė įvyko prie geležin
kelio .užsisukimo. Kodėl ji įvy
ko, iš karto nenustatyta. Gele
žinkelio inspektoriai aiškina, 
kad prie užsisukimo traukinys 
važiavęs 59 mylių vakrndoje 
greitumu, kuomet turėjo va
žiuoti tik 45 mylių greitumu.

• Bet buvęs lokomotyvo kabi
no geležinkelio tarnautojas, tū
las Baryreuther, aiškina, jogei

traukinys tevažiavo tik 45 my
lių per valandą greitumu.

Geležinkelio atstovai kalba, 
kad kelio ir bėgių padėtis bu
vo gera ir kad pergreitas va- 
žavimas veikiausia buvo ne
laimės priežastimi.

Tai yra betgi pirmi pareiš
kimai. Be abejonės, bus daro
mi tolesni tyrinėjimai nelaimės 
priežasčiai nustatyti.

Traukiniu važiavo 245 pasa- 
žieriai. Iš jų 100 sužeistų, 31 
užmušti. Nukentėjo daugiau 
nei pusė, žuvo taipgi lokomo
tyvo inžinierius, pečkuris, su 
žeisti arba užmušti kai kuri’ 
porteriai ir vagonų prižiūrėti 
jai. Jau 17 metų kai šitas/ge- 
ležinkelis turėjo tokią zlidele 
nelaimę, kokia ištiko jį perei
to penktadienio naktį.

NAUJ1ENTJ-ACME Te.lephoto
Anglų oro armada ‘puola vokiečių skraidyklą StraVenger, Norvegijoje-

Vokietija nori že
mių, kurias turėjo 

prieš .300 metų
\ ......T- -

BERLYNAS, Vokietija, bal.
21. — Dr. Ley, Vokite'jos dar
bo fronte vadas ir Hitlerio lei
tenantas, kalbėdamas šeštadie
nį pareiškė;■'•'Kad-. Vokietija no
ri atgauti visas žemes, kurias 
ji turėjo prieš 300 metų. Ana s 
gi klaikais jai priklausė ir Lux- 
empourgas, ir Belgija, ir Ho- 
lanuija, ir dalis. Francuzijos, ir 
dalis Italijos, Šveicarija ir Ju
goslavija. Nacių norai nemaži.

s Naciai sakosi pa
skandinę britų 

kreiseri
BERLYNAS, Vokietija, bal. 

21. — Nacių pranešimas šeš
tadienį sako, kad vokiečių lėk
tuvai paskandino Britanijos 
kreiserį Trondheimo apylinkėj. 
Sąjungininkų transportas tapęs 
padegtas. Sąjungininkus šitos 
nelaimės ištiko, kai jų kariuo
menė buvo išlaipinama Norve
gijoje.

Belgijoje trūksta 
maisto

BRUSSELS, Belgija, bal. 21. 
-r Belgijoje pradėjo jaustis 
maisto trukumas kai karas ta
po paskelbtas. Trukumas pa
aštrėjo kai Vokietija užėmė 
Holandiją ir vokiečiai sustab
dė eksportus iš Holandijos.

Sąjungininkų blokada sulaiko 
reikmenų gabenimą į Belgiją. 
Sulaikymas pamatuojamas tuo, 
kad dalis importų gali būti pa
siųsta į Vokietiją. Maisto reik
menų kainos pakilo 40 nuošim- 
č'ų.

Padėtis, manoma, pasitaisy
tų, jeigu Belgija padarytų są
jungą su Britanija ir Francu
zija.

Danija demobilizuo
ja kariuomenę

COPENHAGEN, Danija, bal. 
21>. — Paskelbtas visiškas de
mobilizavimas Danijos armi
jos.

Narvik tebėra vokie
čiu rankose

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
21. — Vokietijos komunikatas 
sekmadienį kalba, kad Narvik, 
svarbus Norvegijos geležies ru
džių uostas, dar tebėra vokie
čių rankose. Ir ■ x\e tik--uostas- 
tebėra vokiečių rankose, bet 
Narviko apylinkėje vokiečiai 
paėmę 8,000 šautuvų ir 315 
kulkosvydžių.

Vokietija ir Rumuni
ja pasirašė sutartį
BUCHAREST, Rumunija, ba- 

andžio 21. — Rumunija ir Vo
kietija turi penkių metų pre
kybos sutark. Pereitos savai
mės gale abi šalys pasirašė dar 
papildomą sutartį. Pagal ją 
Vokietija šįmet gaus $8,000,000 
v.ertės Rumunijos kviečių. Vo
kiečiai gi parūpins Rumunijai 
lėktuvų ir kitokių karo pa
lukių.

Vokiečiai dar norėjo gauti 
daugiau Rumunijos aliejaus. 
Bet Rumunijos atstovai nuro
dė, kad nėra pakankamai prie
monių pasiųsti į Vokietiją da- 
Jar nustatytą aliejaus kiekį — • 
130,000 tonų mėnesiui. O jei
gu nėra galimumų pasiųsti į 
Vokietiją 130,000 tonų aliejaus 
per mėnesį, tai negalima kal
bėti apie siuntimą daugiau 
aliejaus.

Hitlerio 51 metų 
sukaktis

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
21. — Pereitą šeštadienį mi
nėta Adolfo Hitler'o 51 melų 
sukaktis. Sveikinimus Hitleriui 
pasiuntė Mussolinis, Italijos ka
ralius Viktoras Emanuelis, Da
nijos karalius, Belgijos kara
lius, Holandijos karalienė, Ru
munijos karalius, generolas 
Franco ir Vengrijos regentas 
Horthy.

Nė prez. Rooseveltas, nė 
Amerikos užsienių reikalų de
partamentas sveikinime nepa
siuntė.

Vokietijos laikraščių laidose 
buvo pilna straipsnių kėlusių 
Hitlerį j padangę.

Italija neduoda vizų 
britams

BRUSSELS, Belgija, bal. 21.
— Italijos konsulatas Belgijo
je atsisako duoti vizas Brita
nijos piliečiams, kurie nori ke
liauti į Italiją. Aiškina: Itali
joj-esanti tokia gyventojų nuor 
ta.ka prieš britus, kad jų bu
vimas ten gali iššaukti nema
lonių incidentų.

Belgijos valdžia išleido įsa
kymą, kuris draudžia svetim
šaliams keliauti arba gyventi 
artimose vakarų frontui zono
se Belgijoje.

Konfiskavo naciu 
laikraštį Švedijoje.
STOCKHOLM, Švedija, bal. 

21. — Policija padarė kratą 
Švedijos hitlerin’nkų laikrašč'O 
patalpose Stockholme ir konfis
kavo to laikraščio pereito šeš
tadienio laidą.

Kanados jūreiviai 
pabaigė streiką

TORONTO, Kanada, bal. 21.
— Pereito šeštadienio vakare 
Kanados jūreivių unija nutarė 
atšaukti streiką jūreivių tar
naujančių tuose laivuose, kurie 
plaukioja didžiaisais ežerais. 
Ginčą su samdytojais nutaria 
pavesti taikymo tarybai išriš
ti.

Amerikos trokai pa
dėjo vokiečiams

Norvegijoje
VVĄSHĮNGTON, D. C., bal. 

21. — Karo stebėtojams atro
dė keista, kad vokiečiai, vos iš
lipę Norvegijoje, urnai paplito 
po visą pietų dalį. Iš kur jie 
gavo sunkvežimius ir kitokias 
priemones greitam judėjimui?

Pasirodo štai kas: Bergene 
j te užtiko 400 trokų, padirbtų 
Detroite ir skirtų Suomijai. 
Šituos trokus naciai užgriebė 
ir pirmuosius pavartojo savo 
kariuomenei gabenti į numa
tytas vietas. \

Kaltina Fordą sam
dant mušeikas

VVĄSHĮNGTON? d. c., bal. 
21. — Nacionalinės Darbo San
tykių Tarybos samdomas kvo
tėjas, Robert N. Denham, pa
ruošė raportų. Sako, kad For
do įmonė Dalias mieste, Texas 
valstijoje, samdo brutalius, 
pikčiausios valios ir nesąžinin
gus mušeikas. Jų tikslas yra 
atgrasinti darbininkus nuo or
ganizavimosi.

Pasak Denhamo, visi faktai 
rodo, kad vajui prieš darbinin
kų organiztfvimąsi vadovauja 
ne vietos, ne Dalias įmonės ve
dėjai, bet centraliniai Fordo 
įmonių ofisai Dcarborne, Mieli, 
valstijoje.

Denham raportas re.kalauja. 
kad Fordo kompanija j 20 die
nų paskelbtų viešai visose sa
vo įmonėse, jogei ji netrukdo 
darbininkams organizuotis ir 
darbininkai gali laisvai stoti į 
unijas.

Fordo kompanijai raportas 
duoda 20 dienų laiko atsakyti 
i kaltinimus.

------------------ 1

Prez. Rooseveltas 
pataria nominuoti li
beralius kandidatus

WABM SPRINGS, Ga„ bal. 
21. — Pereitą šeštadienį prez. 
Rooseveltas pasakė kalbą per 
radiją. Kalba pirmiausia buvo 
adresuota jauniems demokra
tams. Tačiau ji turi naciona
linės reikšmės.

Prez. Rooseveltas patarė de
mokratams nominuoti busimoj 
konvencijoje kandidatais į pre 
zidentą ir į vice-prezidentą tik
rus liberalus.

Prisiminęs ap'e republikonus 
kandidatus, prezidentas pareiš
kė, kad iš jų kalbų tesimato 
tik noras sugrąžinti 1929 me
tų sąlygas, iššaukusias didžiau- 
s‘ą Jungt. Valstijų istorijoje 
depresiją.

Sulaikė pinigų siun
timą Norvegijon 

ir Danijon
WASHINGTON\ D. C., bal. 

21. — Išleistas visiems Jungt. j 
Valstijų pašto skyriams įšaky- ( 
mas draudžia rašyti tarptau-, 
tinius money orderius išmoka
mus Danijoj ir Norvegijoj.

VĖLESNI PRA
NEŠIMAI

— Vokietijos lėktuvai pra
dėjo lekioti virš Švedijos teri
torijos. Tris lėktuvus sekma
dienį švedai nušovė. Jie nušau
ti arti Norvegijos sienos. Gal 
būt, kad vokiečiai per klaidą 
įskrido į Švediją. Tačiau Vo
kietijos lėktuvai skraido ir virš 
tų vietų, kurios nesusiekia su 
Norvegija. Tai jau yra visiš
kas nepaisymas Švedijos neu
tralumo. Klausiama, ar naciai 
nesiruošia užpulti Švediją.

---- X-----X—X-----

— Vokietijos pranešimai sa
ko, kad lėktuvai vis naujų su
stiprinimų atgabena naciams Į 
Narviką.

---- X-----X-----X----- .

Sąjungininkai, britai ir 
franeuzai, įspėjo Mussolinį: jie 
nepakęs Italijos užsimojimų 
pasipelnyti Viduržemio juros 
srity. Kitaip tariant, jeigu 
Mussolinis užsimanytų ar pro
tekciją Jugoslavijai paskelbti, 
ar kokias salas pasigrobti, tai 
greitat^jasijus kariaująs su są
jungininkais.

,----- — \Blaivininkai nomi-x
navo savo kandi

datus
DECATUR, Ilk, bal. 21. - 

Politinių kampanijų laikas, po
litikieriai šiandien veikia. Tar
pe k;tų pasirodo veikią ir blai
vininkai arba prohibicijos šali
ninkai. Pereitą šeštadienį Illi
nois valstijos blaivininkai pa
skelbė savo kandidatų sąrašą 
valstijos valdininkų vietoms, 
kurį jie statys lapkričio mėne
sio rinkimuose.

“Naujienų” Pinigų 
Siuntimo Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. RALSTED ST. 

Chicago, Illinois
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po
piet.

* .
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SLIUPTARNIAI
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyvenimo tais laikais, 
kada labai aštri kova ė jo tarp laisvamanių (“šliuptarnių”) 
ir katalikų (“kryžiokų’*). .

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

(Tęsinys)
Bet tokia jau, tur būt, ir vi

sų žmonių prigimtis: viską apie 
save ir aplink save didinti bei 
perkainuoti, tik savo sveikatos 
vertybę ir ligas mažinti bei ne- 
dakainuoti. Ir kaip tik taip dau
giausia daro stiprus vyrai arba 
ir moterys. Jie niekados savo 
sveikatos nevertina tiek, kiek ji 
iš tikrųjų verta. Jie visi, kaip' 
vienas, ligą paprastai telaiko 
daug mažesne, menkesne tot,

diktatorišką kumštį parodyti. 
Tada, žinoma, jie jau bėga pas 
gydytoją, bet, kaip visas- pasau
lis gerai žino, — būna per vė
lu...

išimties, ir

žino jėgų pilnas, lai ką. čia pai-

skauda, kitaip tariant-, ką čia

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija už 
$2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 
visokių 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.

paisys menkos ligos. Tegu ji 
. Isuu būna, niekeno ndbaidoma.

.Reikia1 palaukti, reikia delsti. Ir 
Aofeas laukė, cfelsS tol, tada jau 
buvo per vėlti? lies kai antrą 
kartą nuvažiavo jis pas daktarą 
Šliupą, daktaras kaitai jį; išba
rė, tam pirmųjų pa'tartai-ų ne
beklausė ir kam taip ilgai lau
kė. Vis dėlto; atsileidęs, davė 
vaisių ir patarė būtinai sausoje 
vietoje pasiieškoti darbo. Ro
kas, stipriai susigėdęs, stovėjo, 
net kalbėti nebedrįsdamas.

Parvažiavęs namo, išsitepė— 
išHibfauke rankas kojas, o strė
nas, kaip ir visada, išbraukė 
jam nuoširdi šeimininkė, daž
nai nusukdama nosį į atviraš 
duris, nes be galo stiprus tepa
lo kvapas pašėlusiai trenkė.

Parėję iš darbo, vyrai spaudė 
nosis ir dairėsi, iš kur čia toks 
“pasiutęs” dvokas sklinda. Tik 
įėjus į virtuvę Rokui, taigi, kar
tu su juo ir to dvoko šaltiniui, 
visi suprato. Tačiau jie tylėjo, 
dėlto nesisielojo. Rūpėjo jiems 
Roko sveitala, — juk tokia 
gausi jo šeima Lietuvoje! Ir jie, 
ligi nusiprausė ir laikė vakario 
nes, patarė jam į tą urvą dau
giau nebeljsli, o pasiieškoti dar
bo ten, “kur sausa ir gera dirb
ti”, sake jie.

— Nebūk beprotis, Rokai! — 
draudė jį Mikas. — U’’k? namie.

ti. Kai liksi kripėliš, kur tuo-

su vaikais? Darbas nepabėgs, 
nebijok. Jo dabar visur pilna. 
O karo dar nė galo nesimato 
Anglies mes prikasime, kiti pri
kasi, nes tuksiančiai angliakasių 
obertaimą dirba.

Tai -- kad — Maikiuk, — 
mikčiojo Blokas, — musų bošas f i i •

Tel. Yards 3151

. ......... .^CRANE COAL COftiPANY 
5832> So. Loiig Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022 *
POCAHONTAS Mine Run iš geriausių ..mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $“7-65
5‘ tonus ar daugiau ....................   • •
PETROLEUM’ CARBOU COKE $^.75
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■

Sales Tax ekstra.

STATOME NAUJUS

NAMUS
i
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galinga. Kas gi mes, angliaka
siai, jai? Gilių požemių kur
miai, ir tiek. Nematė ji musų 
giliuose žemės urvuose sveikų, 
nemato ir dabar lovose sugip
suotų, ištemptų it niekam nebe
reikalingų...”

O vis dčl(o Rokas ieškodavo 
lubose saulės, kad ir pykdamas 
ant jos. Bet ji ateidavo pro lan
gą, nuberdavo skaidriais savo 
spinduliais vieno kito ligonio 
lovos kraštą arba tarpą sienoje, 
arba juostą grindyse ir vėl 
traukdavosi atgal, išeidama prO 
tą patį langą.

(Bus daugiau)

aš dirbti 
patį pirmutinį

Rokeli. Užtai

yra labai griežtas, ir jis sake, 
kad turiu dirbti arba kitam vie
tą užleisti.

—rNa jau, Rokai, na jau. Ims, 
va, dabar ir tik dėl tavęs vieno 
mainos užsidarys, - 
šeimininkas.

—Kaip gi ne? Jut 
hedvėj, vadinasi, 
urvą varau.

ten taip baisiai 
ir tavo sveikatai pavojinga, — 
nemanė nūs .leisti še m įlinkas.

- Aš žinau tą! pleisą. Ten ni> 
ilgai nedirba* kripeliu išsi- 

—> nenusileido ir Mikas. — 
yra ratin pleisas, jeigu no-

kas 
ha>

ri!

rėsi Rokas\
—Kiek metų išdirbau. Mm.., 

—išrietė krutinę Mikas. — Ai 
nežinai, kad puodas Vandenį ne
ša, iki1 ąsa nutrūksta?

Rokaš susigalvojo, o še’mi- 
ninkė tarė:'

—Tu, Rokeli, per daug ma
nai apie save. Ir aš tatai pasa
kau tau stačiai į akis, ir pi4e

vinį ir savo stambaus kimo ga
lybe. Tu manai, kad tik tu vie
nas anglį kasi. Ne, Rokeli. Plenr 
ti yra vyrų, kurie taip smarkiai 
anglį kasa, kaip ir tu. Plenti, 
sakau, nes dar toli gražu ne vi
sus į karą teišgrudo.

Rokas pažiurėjo į šeimininkę 
aštriomis, bet sakyti nieko ne
sakė. Per daug jis, mat, gerbė 
ir mylėjo ją, žinoma, kaip la
bai rūpestingą, švarią ir nuošir
džią šeimininkę. Dažnai jis pa
galvodavo ir paklausdavo savęs: 
“Ar mano motina, ar mano 
žmona prižiūrėtų mane geriau1 
ir rūpintųsi manim daugiau, 
kaip šita moteris — auksinės 
širdies ir sielos žmogus?” 
kartą jis į ją pažiurėjo ir, 
lyti, atsileido, nes tarė:

—Ko čia bartis, misele. 
dirbsiu dieną kitą, karas pasi
baigs ir važiuosiu sau Lietuvon.

ma-

sisilsėsiu, na ir parvažiuosiu 
sveikas ir drūtas, khip mulas;

—Šneki, Rokai, lyg, rodos, 
bulum tik ką iš kiaušinio išsi-

palauk, balandėli, iki jis pasi
baigs. Dar visų vyęų neišmu
šė, visų miestų ir kaimų neiš- 
griovė, lai kam jis turėtų baig
tis? — ironizavo šeimininke.

Rokas nieko daugiau nebesa
kė. Kilo eiti. Šeimininkė, maty
li, jau pyktelėjus, jam įkirto:

— Jei neklausai, lai žinokis. 
Gailėsiesi, bet bus po laikui.

Rokas nuėjo į savo kambarį

N AUJIEN V-ACMB Telephoto
Sayed Mehren, kuris cen

zo ėmėjui pareiškė, kad jis 
esąs 129 metų amžiaus, bū
tent, gimęs Egipte 1811 m. 
Mėhren gyvena Ghicagoje.

buvo pasiekęs. Pašėlusiai gi le
kiąs stambus anglies gabalas jį 
pasivijo ir nukirto jam strėnas. 
Pritrenktas, be žado, gulėjo 
taip linas. Subėgę angliakasiai 
nešyklėmis išnešė. Viršuje nu
vedė ligoninėn. Gydytojai sakė, 
jo‘g abidvi kojos suparalyžiuo 
tos. Smarkiai, girdi, yra sužeis
tos stuburo smegenys.

Tek YARDS 3148
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
334? S. HALSTED ST

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

Tel. YARDS 0994
A/itrad., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

pats 
kia,

< jis į

tuoj šoko skylę ^i'ęžli. N'ė labai 
tesisekū. Baigęs kaupą krauti, 
jo pagelbininkas atėjo padėt. 
Grąžtas kad ir springo, garsiai 
braškėjo, bet ketvertos rankų 
sukamas, pasidavė. Skylę išgrę- 
žę, labai skubiai šovinį užtaise. 
Pagelbininkas’? pasileido bėgti, o 
Rokas padegė ir kibk lik drūtas

plakdamas kojas. Bet tos jau 
nebebuvo tokios jautrios, klus
nios ir greitos, kaip pirmiau, ir 
nebevaliojo išnešti jį iš pavo
jaus nasrų. Ne. Šovinys iššovė, 
o jis dar ne skersinio urvo ne-

’> 4’

Ilgai Rokas ligoninėje išgulė
jo, ir gulėdamas jautė, kaip tas 

laikas sveikiems lėkte le- 
o jam, tarsi, vietoje stovi, 
valandų valandas žiurėjo 
lubas ir matė, kaip nuoboj 
nuobodžiausias ligoninės

laikas, šimtmečius išgyvenusiu 
vėžliu pasivertęs, iškiša iš su
akmenėjusių savo šarvų perse
nusią galvą ir tyčiojasi iš jo — 
iš visų ligonių! Dažnai išsisem- 
davo jo kantrybė ir jis, lygsva-1 
ros nebetekęs, pykdavo ant nak
ties, dienos ir — saulės... Mat, 
išsyk jam tik naktys buvo bai
siai ilgos, paskui dienos, o to
liau jau ir saulė, ir visa jos šei
ma buvo nuobodi, nebegera. 
Užtat jis ir sakydavo: “Saulė 
yra viso šito pasaulio molina. 
Tai kodėl gi ji negali pavaryti 
žemę greičiau apie save suktis, 
greičiau ir apie ją pačią (saulę) 
skriesli? Tada juk ir laikas 
greičiau bėgtų. Lūkestis ir nuo-

gausiai susitvenkti ir čia mus 
visus slėgti, kaip slegia tirštos 
ūkanos brėkštantį rylą. Bet ry
tui pusė bėdos, nes pakyla sau
lė ir išvaiko, ištarpina ūkanų 
debesis. Vienok čia ji neateina 
ir neateis, nes perdaug išdidi,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA

AMBVLANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
' 4605-07 So. Heijmitage Avė. 

4447 South Fairfield Avenue
Telefonas LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

■ 7 ’
Klausykite tnuaų radi® programų Antradienio ir šeštadienio ryt- 

meėtek, 18:68 vai. ryto iš W. H. I. P. stoties (1480 K.) 
ra POVILU tALTlMlERU.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

Mrs. A. K. JARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDWIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. STRIKOL’IS 
gydytojas ir ChiruVffa.* 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą 
Ofiso Tel.: £ARDS 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1939

DR. C. Z. VEZEL lb
DENTISTAS

4645 So. Ashland A ve
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakarę 

Seredoj pagal sutartį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optomefričally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugelyj atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

Kreivos akys

ryto iki 8 v. 
sutartį.

akys atitaiso-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 VVEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

DR. BRUNO J.
ZUBR1CKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—6 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadir 

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

}

___ Kiti LietnyiaJ .DąkUŪU......

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 popiei 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų;Jr^yaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žiriomas 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 nedėliomis.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Laidotuvių Direktoriai LIETUVIAI
kyli kojas. Paskui atsigulė. Il
gai neužmigo.

Ryto metą vėl braukė jis ko
jas', ruošėsi darban. Nejauku 
buvo žiūrėti, kaip sunkius ang
liakasio batus sunkiai jis movė 
ant dar sunkesnių, pastirusių 
savo kojų.

Šeimininkė dabar jam nieko 
nebesakė. Ir visi kiti, lyg susi
tarę, tylėjo.

—Šią savaitę dar išdirbsiu, 
subaloj parsinešiu tulšis, ir 
daugiau ten nebedirbsiu, — pa
sakė Rokas ir išėjo. »

Lauke buvo apsiniaukę. Len
gvi žemės garai kilo, į debesis 
stiebėsi. Bet Rokui jie buvo 
sunkus, nes dar labiau sunki-

n

ii

ADVOKATAI

t

st
1-824 
3395

Yards 1139
Yards 1138

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOJE MIESTO 
DALYSE

ADVOKATAS 
7 So. Dearborn 

Rooifc 1330 
Ofiso bet CENTRAL 

Namų Tel.—Hyde Park

J. LIULEVICIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

ANTANAS M PHILLIPS 
3307 Lituanica AVenue Phone Yards 4908

, ALBERT V. PETKUS
4704 So. Westėrn Avenue Phone Lafayette 8024

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

KURINIUS ARBA MEDINIUI TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokykit už savo namą.
• Pirm negu duosit darbąL kreipkitės pas mus, gausit geras 

sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAIS

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

Telefonas LAFAYETTE 5824

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

ANTHONY B. PETKUS
6834 So,. Weštėrri Avė. £hone GrovehiĮl 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 2Ži‘d Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

P. J. RIDIKAS
3354- So. Halsted StTeet YARDS 1419

_______ — ;  —————— : : : —---------

r

K. P.GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas YARDS 8818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutarti

'* ■ •Z * •' iL • ■ 'i* ■' r i# ‘ irf L ■ ' vi 4* - Z" ' - ’ ' • v / t’ ’ r

jas. Pro juodą, neperšviečiama, 
tarsi muro sieną, debesį, nepra- 
simušč saule, kuriai pasiro
džius, Roko kojos visados pa
lengvėdavo, miklesnėmis pasi
darydavo. Vienok dabar ji ne
besirodė. O kai jis atsidurs tam
siuose angliakasyklos urvuose, 
lėn ji ir nored'abla nepasirodys, 

■ nes, nepaisant, kaip galinga ne- 
bulų, žemes gėlniių dar niekad1 
nepasieks ir ten dirbantiems 
angliakasiams dienos šviesos 
nenunešė.

Pasiekęs urvo galą, prakaitą 
nuo kaktos inisibraiikč. Jį iš
spaudę sunkiai velkamos kojos. 
Jo pagelbininkas buvo vagonū- 
‘Iį‘ jau pripylęs ir krovė aukštą 
kdųpą,. Pasidžiaugė, jo darbu ii*

llll■llllllll■lll■l■l■■l■•■ll>^■•l'■•■l

NARIAI
Chieagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos
laiiiiiiiiaiiiiiiaisiiaiiiBiBiiiiiilin

luini iuiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį .

Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS

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

Ofiso Tel. Virginia 0036.
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

Rez. Telephone PLAZA 3200
į -.. - ■ _____ ■ »

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

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

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Brunswick 8507
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SLA101 Kl OPOS 11) METŲ"!SUKAKTUVIIJ 
BANKETAS

Sutraukė Daug Pittsburgho Veikėjų
S. S. PITTSnURGH, Pa. — 

Balandžio 14 d. Lietuvių Pilie
čių svetainėje SLA 104 kuopa 
šventė savo 10 metų sukaktu
ves ir turėjo surengus gražų 
banketą atžymėjimui tų gražių 
iškilmių.

Pirmiausiai reikia pasakyti, 
kad ne tik bankete viskas buvo 
rūpestingai prirengta, su labai 
malonia nuotaika, bet svečių ir 
viešnių dalyvavo apie poras 
šimtų musų rinktinės Pittsbur
gho ir apylinkės publikos, kuri 
daugumoje susidėjo iš SLA 
kuopų veikėjų.

Pirm svečiams • pradėsią n t 
valgyti fotografas J. Varnagi- 
ris, kuris yra 104 kuopos užra
šų raštininkas, nutraukė viso 
banketo dalyvių paveikslus. 
Garbės stalo svečiai ir viešnios 
buvo apdovanoti po gražią rau
doną rožę, šias atminties dova
nas įteikė kuopos iždininkė, 
Albina Brazauskienė.

Bapketo tvarką vedė kuo
pos pirminirtkas p. F. Rodžeris, 
prie stalų labai gražiai ir man
dagiai patarnavo jaunos ir gra
žios SLA 104 kuopos narės — 
daugumoje > kuopos veikėjų ir 
narių dukrelės, būtent, sesutė-; 
Kuiziniutės, žemaičių jauna 
graži dukrelė. Brazauskai iė, 
Makštutytė, čiukauskaitės ir 
keletas kitų, kurių vardų nete
ko sužinoti. Valgiai rūpestingai 
buvo prirengti, taip pat kuopos 
narių moterų darbuotojų.

Sveikinimai, kalbos ir 
kalbėtojai--. • -«

šiek tiek svečiams pasidrūti
nus buvo pradėtas’ ir banketo 
prakalbų programas. Banketo 
tostmeisteris F. Rodžeris api
budino šio banketo tikslą ir 
perskaitė SLA 40 kuopos sek
retorės, gerb. V. J. Količienės 
raštišką sveikinimą, kuris 
skamba:

“SLA 104 kuopos 10 metų 
gyvavimo sukaktuvių proga.

“Brangus broliai ir seserys 
SLA kuopos nariai-ės:

“SLA 40-ta kuopa, varde 160 
narių, sveikiname jumis kaipo 
vienintelės pasaulyje didžiau
sios, kultūringiausios ir garbin
giausios lietuvių organizacijos 
narius.

“Ir linkime, kad jus visi vie
ningai po 104-tos kuopos vardu 
dar ilgai-ilgai gyvuotumėt, ir 
daugelio metų sukaktuves mi- 
nėtumėt.

“Taip pat linkime, kad ir to
liau, kaip iki šiolei, jūsų kuo
pos narių tarpe žydėtų broliš
ka meilė, vienybė ir sutikimas, 
nes dabartinis lietuvių ir Lie
tuvos išsilaikymo užtikrinimas 
reikalauja kiekvieno lietuvio-ės 
širdingos paramos. O tik vieny
bėje yra galybė. O tas viskas 
yra Susivienijime Lietuvių A- 
merikoje.”

Pasirašo: n
SLA 40-ta kuopa per

V. J. Količienę, fin. raštininkę.
Banketo dalyviai karštai plo

jo 40-tos kuopos sveikinimui. 
Paskui banketo tvarkos vedė
jas, gerbiamas F. Rodžeris, pra
deda perstatinėti garbės stalo 
svečius tarti po keletą žodžių. 
Pirmiausiai yra perstatoma vie
na iš šios kuopos tvėrėjų ir 
kuopos iždininkė nuo pat šios 
kuopos įsikūrimo, Albina Bra
zauskienė, kuri sveikina visus 
dalyvius ir linki, kad visi šios 
didžiulės lietuvių kolonijos lie
tuviai liktų SLA nariais.

Antru kalbėtoju buvo persta
tytas fotografas Juozas Varna- 
giris, Šios kuopos sekretorius. 
Jisai pasisakė, kad atsikėlė 
šią kuopą, kada jau ji buvo su

siorganizavus, bet jisai dirbąs 
visomis savo jėgomis kuopos ir 
SLA gerovei.

Pakviečiamas iš eilės ir SLA 
vice-prezidentas J. K. Mažukna 
tarti keletą žodžių. Gerb. vice
prezidentas savo _ gražioje kal
boje apibudino ne tik SLA, bet 
ir bendrą musų lietuvišką ju
dėjimą, kuris daug priklauso 
nuo Susivienijimo.

Kiti kalbėtojai
P. L. Pivaronas gėrėjosi 101

kuopos augimu ir sake, kad šio
ji kuopa todėl gerai auga, kad 
čionai yra vienybe ir sutarti
nas darbas.

S. Bakanas varde SLA 90 
kuopos sveikino 104 kuopą, lin
kėdamas sėkmingos darbuotės 
ir kad šioji kuopa pasidarytų 
viena iš didžiausių Pittsburgho 
kuopų.

J. P. Milleris, SLA 3-čio ap
skričio prezidentas, sveikino 
104 kuopą varde apskričio.

Povilas Dargis, kandidatas į 
SLA iždo globėjus, pasakė ati
tinkamą anekdotą, charakteri
zuojantį lietuvių teisingumą ir 
laikymąsi duoto žodžio, kad 
Pittsburgho lietuviai, nors ir į 
partijas yra -pasidalinę, bet jie 
vistiek, kain reikalas pasitaiko, 
moka pasilaikyti vienybėje ir 
savuosius pittsburghiečius pa
remti.

V. J. Količienė sveikina 104 
kuopą ir linki jai geriausio pa- 
nsekimo.

Ignas Lazauskas, buvęs 104 
kuopos prezidentas, irgi sveiki* 
na kuopą.

Antanas Žemaitis, šios kuo
pos sekretorius, organizatorius 
ir nuoširdus SLA darbuotojas, 
prisimena jaunystės dienas, kap
ela pirm 25 metų būdamas gal 
20 metų jaunuolis, kartu su S. 
Bakanu darbavosi 90 kuopoje, 
organizavo narius tarpe anglia
kasių ir dabar vėl likimo taip 
buvo skirta, kad po 25 metą 
prisieina ir čionai darbuotis.

Paskuį dar žodžiu sveikimo 
šią kuopą Harry Kaptarąuskąs 
nuo Pittsburgho Jaunųjų LietjU 
vių Radio programoj K. Alelių- 
nas nuo Pittsburgho Jaunųjų 
Lietuvių Draugijos, kaipo tos 
draugijos prezidentas, ir J. Ži
linskas, kaipo sekretorius mi
nėtos draugijos.

Banketo tvarkos vedėjas F. 
Rodžeris, dėkodamas Jaunųjų 
Lietuvių Draugijos atstovam^ 
už sveikinimus, išreiškė viltį it

pageidavimą, kad visi tos Drau
gijos nariai liktų SLA nąriais.

<■ Su Jono Narausko, Lietuvių 
Piliečių Draugijos prezidento, 
kalba sveikinimai pasibaigė. 
Paskui iš eilės buvo perstatyta 
žymesnieji lietuviai biznieriai, 
kurie dalyvavo šiame bankete 
ir visiems, žinoma, publika ne
sigailėjo ploti.

Tuo ir baigėsi programa. Sta
lus ir sėdynes prakrausčius, 
prie Pauliukoniuko orkestras 
jaunimas pasišoko, o senesnie* 
ji tarp savęs pasikalbėjo ir pa
sivaišinę °Duquesne pilsnerįų”.

Tai tokios buvo maždaug 101 
kuopos dešimts metų sukaktu* 
vės, Paliko gražaus ir malo
naus įspūdžio nę tik tarpe šios 
kuopos nąrių, bet ir bendrai 
tarpe šios kolonijos lietuvių.

Dabar lauksime, jei sveiki 
busime, 15—20 metų sukaktu
vių ir 25 metų sidabrinio j ūbi* 
iiejaus. —S. Bakanas.

SLA 86 kp. Pild. Ta
rybos ir delegatų 

rinkimai
Laimėjo pažangieji; vyrai prieš 

moteris

N. S. PITTSBURGII, Pa. - 
Balandžio 14 d. vietinė SLA 86 
kuopa balsavo Pildomąją Tary
bą ir rinko delegatus į seimą.

Balsavimuose balsai pasiskir
stė sekamai: Bagočius —y 39 
balsus; Laukaitis — 3; Miliaus
kas — 9; Mažukna — 45; Ker- 
ševičius — 6; Vinikas — 12; 
Pilka — 23; Michelsonas — 
15; Gugis — 34; Bachunas * 
8; Žebris — 7; Mockus — 13; 
Mikužiutė — 36; Dargis — 36; 
Brazauskas — 6; Dr. Stanes- 
low — 35; Dr. Biežis — 5; Dr. 
Graičunas — 9.

Reiškia, pažangieji kandida
T*-

Ką Kiekvienas Metropolitan Apdraudos Dalininkas
Privalo Žinoti Apie Savo Kompaniją

Metropolitan pateikia savo Biznio Raportą už metus pasibaigusius Gruodžio 31 d., 1939 
metais. (Pagal Metinę Apyskaitą, įteiktą New Yorko Valstijos Apdraudos Departamentui).

Ištekliai Už tikrinanti Apdraudos Atsakomybę
$1,015,938.914.60Valdiški Bonai ...

Jungtinių Valstybių Valdžios
Kanados Valdžios

Kiti Bonai
Jungtinių Valstybių ir miestų
Kaneaios Provincijos ir miestų
Geležinkelių ....
Viešų' Aptarnavimų
fndustrialiai ir Mišrūs .

Akcijos ... ...
Visos išskiriant $22,561.13 yra 
teisėmis Pirmenybės

Morgičių Paskolos ant Nekilnojamo Turto
Okiams.............................................
Kitai nuosavybei ....

Paskolos ant Apdraudos Lakštų
Turimas Nekilnojamas Turtas

įskaitant Kompanijos naudojamus na
mus ir ribmų*’statybos projektus

Pinigais • • - > .
Apdraudos Mokesčiai nesumokėti ir
Palūkanos Nesumokėtos bei Didėjančios ir Lt.

$948,082,869.84
67,85 6,044.76

1 10,055,727.87 
103,823,959.75 
573,665,903.43 
689,740,1 13.65 
405,093,316.15

1,882,379,020.85

86,624,833.01

1

su
ar Garantuotos.

76,890,988.22
876,767,661.85

953,658,650.07

515,495,459.26
407,215,594.74

atidėti .
132,667,027.52 
87,066,343.58 
60,340,337.46

Atsakomįybč Apsidraudusiems, Pašelpgaviams
Apdraudos Lakštams Atsarga Nustatyta Įstatymu

Suma, kuri su palūkanomis ir būsimais apdraudos mokes
čiais užtikrins apdraudos išmokėjimą.

Dividendai Gurintiems Apdraudos Lakštus
Atskirti išmokėjimui 1940 metais.

Atsarga Būsimiems Išmokėjimams Pagal Papildomąsias 
Sutartis , . . . .................................

Laikoma Pareikalavimams..................................................
Įimant pareikalavimus ląukiačius irodymiĮ ir apskaitliuotą

.. x kiekį nepraneštų pareikalavimų.
Kita Apsidrąudusiems Atsakomybė.................................

ei. Jimant atsargu Nelaimingų Atsitikimų ir Sveikatos Apdrau- 
dai, palikti Kompanijoj dividendai, iš anksto sumokėti 
apdraudos mokesčiai ir t.t.

Mišri Atsakomybė . ... . . , .
Čia neįimta tokia atsakomybė, kaip nesumokėti ir didėjanti 
mokesčiai (taksai), ^pecįalės atsargos f jp L? •Utf • •’ u ■’

VISO ATSAKOMYBES . ‘ .
Perviršisx , .. . ,

Tatai tarnauja Jkaipo priedįnė atsarga 
kurių, negalima iš anksto numatyti.

ir Kitiems
$4,493.833,205.00

112,999,638.00

1 12,986,146.83
22,931,579.79

42,377,943.67

47,140.101.00

ir t.t

tokiais atsitikimais,

$4,832,268.614.29
309,717,566.80

yiso $5441,986,181.09 VISO $5,141,986,181.09

$221,390,536.99 yra sudėki Pas įvairius valdininkus kaip to reikalauja 
pagrindu.

PASTABA—Aukščiau patiektoje apyskaitoje suminėtų išteklių sumoje 
įstatymas ar reguliuojantis autoritetas. Šioje apyskaitoje suminėtas Kanadoje daromas biznis raportuojamas dygaus pinigų pasikeitimo

DEŠIMTIES METŲ PROGRESAS
Kompanijos augimo ir sti prėjimp per pastarąjį dešimtmeiį

Išpildžius visas savo kontraktines obligacijas (įimant išmokė
jimą virš $4,260,000,000 apsidraudusiems ir pašelpgaviams) 
per tų 10 metų laikotarpį, ekonominiam sunkmečiui galiojant, 
nuo 1929 metų baigiant su 1939 metais Metropolitan

L...pridėjo netikėtinumų atsargai, arba 
perviršiui, kaipo priedinį saugumo faktorių, 
virš . . . . j . • . « . . $132,000,000

2.. ..sustiprino pagrindą savo apdraudos
lakštams net . . . •.

3.. ..pagerinimui nuosavybių,. įgytų for- 
klozavimu, be pakėlimo jų vertybės išleido

4.. ..sumažino vertybę sekuracįjų ir nekil
nojamo turto, kaip buvo ne^ta jos kny
gose, virš . . . ..............................

5.. ..1.leista apdraudos dalininkų sveikatos
ir gerovės pakėlimui, virš • • • .

Žymiausi faktai Metropolitan

Apdrauda Galioje

1929
•s

1929 
.1939

Nelaimiu ir

Gyvybė# Apdraudos 

. $17,933,000,000 
, $23,193.000,000

Sveikatos Apdraudos 
Savaitiniais Išmokėjimais 

1929 . . . . $13,928.000 
1939 .... $19,894,0001939 

Apdraudos Lakštams Atsarga 45,000,000

s
1929

S
1939

Išmokėjimai

19391929

1929 ... . $33 5,000,00 w 
1939 ... . $604,000,000 
Sumos išmokėtos ar kredituo
tos apdraudos dalininkams ir 

jų pašelpgaviame

1929.. . $2.659,000,000 
1939 . . . $4,493,000,000 
Fondai laikomi užtikrinimui 
išmokėjimų apdraudos dali
ninkams, kaip to reikalauja 

įstatymas J

25,000,000

216,000,000

58,000,000

6....VIENOK per šiuos 10 fnetų ir pri
derinai prie suminėtų sumų, Metropolitan 
dar išmokėjo ar kreditavo dalininkams ar
ti bilioną dolerių dividendų ....

VISO . . . . . ~

$476,000,000

992,000,000
$1,468,000,000

—*■
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tai į Pildomąją Tarybą surinko 
didžiumą balsų.

Kada buvo prieita prie dele
gatų rinkimo, pasirodė, kad 
čionai nėra jokio pasiskirstymo 
į partijas, bet atsirado pakan
kamai kandidatų, norinčių va
žiuoti į seimą. Musų kuopa ga
li siųsti į seimą tik 2 delegatus, 
bet atsirado 5 drūti kandidatai: 
2 moterys ir 3 vyrai, ir taip sa
kant, net keletas sleitų susida
rė.

Nominuojama J. Pabarcius, 
buvęs tos kuopos sekretorius ir 
aktyvus kuopos darbuotojas; 
Marijona Šimkienė, taip pat per 
daugelį metų buvus tos kuopos 
sekretorė ir organizatorė, kuri 
per praeitą pažangos vajų bu
vo prirašius gana daug naujų 
narių ir nekartą pasižymėjo ir 
dovanas laimėjo kaipo organi
zatorė. Nominuojama ir dabar
tinė kuopos sekretorė ir orga
nizatorė, Sophija Karsokienė, 
Antanas Dovydas, taip pat nuo
širdus kuopos darbuotojas ir 
jaunuolis J. Williamas. Reiškia, 
5 kandidatai. Einama prie bal
savimo ir su pirmu balsavimu 
laimi rinkimus tik J. Pabarcius, 
surinkdamas pakankamą di
džiumą balsų. O kiti keturi kan
didatai nei vienas nesurenka 
reikalingo skaičiaus balsų. Pri
sieina balsuoti antru syk, tre
čiu syk, ketvirtu ir penktu, iki 
buvo galima išrinkti antrą de
legatą. Laimėjo rinkimus A. 
Dovydas. Pralaimėję rinkimus 
kandidatai jautėsi nepasitenki
nę, ypač moterys, kurios kuo
poje yra gana daug dirbusios 
organizuojant narius ir laike 
parengimų. Kai prisieina rinki
mas delegatų, tai jos pralaimi.

Tikrai gaila, kad šioji kuopa 
nėra pakankamai skaitlinga na
riais ir negalėjo visų nominuo
tų kandidatų išrinkti ir pasiųsti 
į Chicagą, nes visi yra geri ir 
nuoširdus SLA darbuotojai. Jei 
man butų prisiėję pasirinkti tik 
2 iš nominuotų penkių kandi
datų, tai butu buvę sunku iš
rinkti, nes visi buvo geri ir vi
si norėjo, važiuoti į seimą. Gal 
butu prisiėjo duoti traukti nu
merius ar kaip kitaip daryti.

žinoma, priešrinkiminė kam
panija buvo gana karšta: vyrai 
agitavo prieš moteris, moterys 
prieš vyrus, ir taip toliau. Bet 
man išrodo, kad jei moterys 
kandidatės iš anksto butų susi
tarusios ir padarę “bendrą 
frontą”, tai nei kiek neabejoju, 
kad jos butų be didelio sunku
mo vyrus sumušusios ir laimė
jusios rinkimus.

Gaila, kad musų darbščiosios 
moterys nemokėjo susitarti, tad 
tuo vyrai pasinaudojo ir laimė
jo rinkimus.

Iš savo pusės turiu pasakyti, 
kad mums šioje kuopoje rei
kia pasidarbuoti, kad gavus 
daugiau narių ir tada į kitą sei
mą galėsim visus norinčius va
žiuoti patenkinti.

Vyras SLA narys.

SLA kuopų balsavi
mai Pittsburgho 

apylinkėj
Štai 14-ką kuopų, kurių na

riai jau balsavo renkant Pild. 
Tarybą ir delegatus. Pasirodo, 
jog dauguma balsų buvo ati
duota už pažangius kandidatus. 
(Pittsburgho kuopų balsavimų 
daviniai jau buvo pridėti prie 
bendrų rezultatų. —Red.)

Sudėjus balsus už kiekvieną 
kandidatą atskirai, randame, 
jog Bagočius gavo 164; Laukai
tis — 84; Miliauskas — 58; 
Mažukna — 252; KerŠevičius— 
50; Vinikas —- 153; Pilka — 
99; Michelsonas — 47; Gugis— 
177; Bačiunas — 68; žebris — 
52; Mockus 93; Mikužis — 169; 
Dargis — 211; Dr. Staneslow— 
148; Biežis — 78; Graičunas — 
66.

Kitų kuopų balsavimo pasek
mes pranešime vėliau.

Paul Dargis.
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Šių dienų sutartys
Prieš 26 metus visas pasaulis buvo labai pasipikti

nęs, kuomet Vokietijos armijos įsiveržė Belgijon ir kanc- ' 
lerį^ Bethmann yon Hollweg reichstage pareiškė, kad 
tarptautinė sutartis esanti tik “popiergalis”. Nuo pasau
lio karo žmonija su tokiais dalykais jau apsiprato, ir 
šiandien niekas nebesistebi, kuomet ta arba kita valdžia 
sulaužo tarptautinę sutarti..

• Pavyzdys: nacių įsiveržimas Danijon. Ar spaudoje 
buvo daug protestų balsų, kuomet tą mažiukę ir taikia 
valstybėlę okupavo Hitlerio ordos? Žmonės, tiesa, pikti
nasi, matydami, kaip galinga šalis smaugia beginklį sa
vo kaimynų, bet beveik niekas neužsimena apie tai, kad 
užpuolikai šiame atsitikime sutrempė jų pačių duotų iš
kilmingų prižadų.

1939 m. gegužės 31 d. Berlyne buvo pasirašyta ne
puolimo sutartis tarpe Vokietijos ir Danijos. Ji buvo su
daryta pagal Trečiojo Reicho iniciatyvų. Jos tikslas, ži
noma, buvo užtikrinti Danijų, kad Vokietija jos nepuls, 
nes aišku kiekvienam, jogei Danija užpulti Vokietijų ne
gali. Pirmame tos sutarties straipsnyje pasižądama, kad 
tos dvi valstybės —

“nežiūrint kokiose aplinkybėse, • nekariaus viena 
prieš antrų ir nevartos smurto jokioje kitoje for
moje.”
Pats Hitleris padėjo po sutartim savo parašų, kai

po Trečiojo Reicho kancleris. Bet šių metų balandžio 8 
dienų vokiečių armijos peržengė Danijos sienų ir užėmė 
visų kraštų. Hitleris nesilaikė tos sutarties nė metus lai
ko. 4

Kiek anksčiau-panašiu budu buvo sulaužyta sutar
tis tarpe sovietų Rušrjos’lr Suomijos —- ir net ne viena 
sutartis, bet kelios: taikos ir draugingumo sutartis, su
tartis apie Rusijos-Suomijos sienas ir sutartis apie ag
resijos definicijų (kad agresijos negalima pateisinti nei 
ekonominiais, nei strateginiais, nei kokiais kitais sume- 
•timais). Čia irgi sutartis sulaužė stipresnioji valstybė, 
kuriai negręsė joks pavojus iš jos kaimyno.

Šių dienų pasaulis mato ne tiktai sutarčių laužymų, 
bet ciniškų iš jų pasityčiojimų, štai Stalinas buvo pasi
rašęs “sutartį” su Kuusineno “liaudies valdžia”, kurios 
niekuomet nebuvo ir kurių Maskva buvo, sugalvojusi tik 
savo propagandai prieš teisėtųjų Suomijos vyriausybę. 
Kuomet Stalinas padarė su Suomija taikų, tai ir ta Ku
usineno “valdžia”, ir “sutartis” su ja išnyko, kaip bur
bulas ore. Eiti toliaus tarptautinių sutarčių išjuokime 
ir paniekinime, tur būt, jau nebegalima.

Bet ko pasaulis susilauks,, jeigu tarptautiniuose san
tykiuose įsigyvens šitoks cinizmas? Įsivaizduokime, kad 
žmonės vienas su kitu pradėtų šitaip elgtis: mestų į šalį 
visus dorovės ir teisingumo principus, liautųsi paisę įs
tatymų, nesilaikytų kits kitam duoto žodžio ir pasirašy
to kontrakto — kuo tuomet pavirstų gyvenimas!

Kuomet santykiuose tarp tautų yra griaunami visi 
teisėtumo pagrindai, tai atskiroms tautoms nepalieka 
nieko kito daryti, kaip, atidėjus viskų į šalį, iš paskuti- 
nųjų ginkluotis ir, jei galima, ieškoti sųjungininkų savo 
kailiui apginti. Faktinai taip visos neutralios šalys Eu
ropoje (nekalbant apie kariaujančiąsias) šiandien ir da
ro. Pramonės tempas eina vis lėtyn, prekybos ryšiai įra, 
laukų arti ir sėti nebėra kam. Neilgai trukus, visur pra
sidės badas.

Be teisėtumo civilizuotas .pasaulis negali gyventi. 
Kas naikina tarptautines sutartis, tas stumia į pragaištį 
šių dienų civilizacijų.

Prieš kiek laiko Brooklyno 
“Amerika” rašė, kad tik Kris
taus nurodytas kelias veda į 
tikrą taiką; bet ji nepasakė, 
koks yra tas kelias, ir mes pa
prašėme, kad ji mus šituo klau
simu painformuotų. Tai ji ir 
padarė, įdėdama velionio po
piežiaus Pijaus XI enciklikos 
ištrauką. “Am.” pastebi:

“Mums atrodo, kad taikos 
ieškantiems geros valios žmo
nėms ši ištrauka duoda išsa- 
mų atsakymą.”
Ištrauka, pusėtinai ilga. Joje

traukųiš Biblijos. Bet jos es
mė, trumpai suglaudus, tur būt, 
bus tokia: Kristaus taika yra 
ne išorinė, bet vidujinė'. Ji re
miasi tuo, kas yra žmogaus sie
loje arba širdyje. Ji yra artimo 
meilės vaisius (“duktė”).

Cituojamoji enciklikos dalis 
prasideda tokiais žodžiais:

“Pirmiau už kitus iškyląs

Stinga daktarų

.žmonių dvasią. Nedaug ko 
tegalima viltis iš dirbtines ir 
iš viršlnės taikos, kuri tvar
ko ir saisto žmonių tąrpusa- 
vio santykius, kaip tai atlik-1 
tų koks mandagumo kodek
sas; o tai, ko reikia, yra tai-# 
ka, kuri įeina į širdis, jas nu
ramina ir jas palengva atve
ria broliškos meilės tarpusa
vio jausmams. Tokia taika 
gali būti tik Kristaus taika-: 
‘ir Kristaus taika teyiėšpa^ 
tauja jūsų širdyse’ (Kolos. 3, 
15); negali būti kitos ir skir
tingos taikos, kaip toji, kuria 
duoda sa vienišiem s pats 
Kristus, kuris, kaip Dievas, 
įžvelgia į širdis ir viešpatau
ja sielų gelmėse.”
Čia yra išreikšta gražių jr kil

nių minčių, bet, deja, joįs. toli 
gražų neapima klausimo, kuris 
čia yra gvildenamas. Mums ru
pi surasti kelią į taiką visame 
pasaulyje, tarpe visų žmonių ir 
tautų, o popiežiaus enciklikoje 
calbama tiktai apie taiką, “ku
rią duoda saviemsiems pats 
Kristus”, t. y. apie taiką tarpe 
crikščioniy. Iš šitokios taikos, 
aišku, yra išskirti tie, kurių tb 
tėjimas yra kitoks, negu krikš

čionių (mohamedonai; žydai, 
budistai ir k.), arba kurie vi
sai neturi religijos, čia nesvar
bu, ąr tie žmones yra geresni 
ar blogesni yž krikščionis, bet 
yra faktas, kad jų yra pasau
lyje labai daug; yra net ištisos 
didelės valstybės, kurios krikš
čionybę atmeta.

Antra vertus, kyla abejone, 
ai’ net ir patiems krikščionims 
gali daug padėti tas taikos ke
lias, kurį nurodo encikliką. Te* 
eretiškai jisai gali būti labai ge
ras, bet ar jisai yra įvykinamas 
praktikoje? Kodėl tautos, prie- 
musios krikščionybę, tuo keliu 
iki šiol nėjo? Jau devyniolika 
šimtmečių, kaip yra skelbiama 
Kristaus evangelija; jos pase^ 
kėjai seniai valdo ištisus kon
tinentus, o taikos kaip nėra, 
taip nėra. “Amerika” mums iki 
šiol nepaaiškino, kodėl gi patys 
krikščionys nepritaiko savo 
mokslo gyvenime. Ji mano 
kąrtu su enciklikos autorium, 
kad jeigu žmonių širdyse įsi* 
gyvens artimo meile, kurią 
skelbė Kristus, tai karas išnyks

užpuolė Pabaltijo 
i “pagonys” 

prusus, žemaičius ir lietuvius 
atversti į krikščionybę.

Tačiau da yra klausimas, ar 
Kristus, iš tiesų, skelbė taiką?

“Ne taika, bet kardas”
“Amerika” ima, kaipo neuž

ginčijamą dalyką, kad krikš
čionybės Steigėjas mokino žmo
nes kits kitą mylėtino iš arti
nto meilės neišvengiamai turin
ti gimti taika, nes kuomet , žmo* 
nes kits kitą myli, tai jie nesi
muša. Enciklikos ištraukoje 
randame tokius sakinius:

“...nes Jis pirmutinis 
žmonėms tarė; ‘Visi jus esate 
broliai’ (Mat. 23, 8). Jis pa
skelbė meilės ir tarpusavio 
paramos tarp visų žmonių 
įstatymą, jį užantspaudavęs, 
pasakytume, savo krauju: 
‘Tai mano įsakymas, - kac 
mylėtumėte kits kitą, kaip aš 
jus mylėjau (Jon. 15, 22)...”
Tačiau visiems yra žinomi 

Jėzaus pasmerkimai farizie
jams ir raštininkams, jo grasi- 
Įiimas pragaru turtingiemsiems 
ir jo- išvaikymas pirklių iš 
šventnamio kiemo Jeruzalėje.

veiksmai. O štai kaip Jėzus mo
tino apaštalus, siųsdamas juos 
skleisti jo mokslą:

“Ir jeigu kuris nepriims 
jus ir neklausys jūsų žodžių, 
kai išeisite iš to namo arba 
miesto, nukratykite dulkes 
nuo savo kojų. ,

“Tikrai sakau jums, kad 
bus labiau pakenčiama Sodo
mos ir Gomoros žemei teis
mo dieųpj,ęr negu*tam mies
tui.” (Mat4jio, 14, 15)
Kaip matome, čia skelbiama 

jau ne meilė, bet tikra neapy
kanta tięmsV kurie atsisakys 
priimti Kristaus evangeliją. To
liems* žmdnėrris ir tokiems 
miestams (tautoms) skiriama 
baisesnis likimas, negu Sodo
mai ir Gomorai, kurių gyven
tojai buvo,, i-kaip pasakojama 
Biblijoje, sudeginti sieros ug
nyje! - . -

Vadinasi, meilė tiktai tiems, 
kurie priima evangeliją; broliš
kumas tiktai tarpe tikinčiųjų. 
Bet neapykanta visiems tiems, 
kurių tikėjimas yrą kitoks ar
ba kurie visai neliki.

Evangelistų raštuose randa
me ir tiesioginių Jėzaus pareiš-

British sicgc on Narvik 
tightencd.

British troops landcd north 
and south of Bodoc to put 

Gcrman held port under sicgc.

Atlantic Ocean

^JnESNE,'

\TARNA

British tropps landcd et 
Unnamcd ports in this scction 

to prepare bases for drive 
on Trondhcim and railroad 

to Swcdish fronticr, both 
held by Gcrmans.

Gcrmans pushing out from 
Trondhcifn, cpnsolidating 
to mcct British offensivc.
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ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Šiaurinės Norvegijos žemėlapis, kuris parodo mūšių 

vietas.

St. Miščikas-žiemys

tik skaitosi ge- 
bet ir drąsiais

tiktai 38,000.

“Jus manote, kad aš atė
jau duoti taiką žemėje? Aš 
sakau jums, Ne; bet greičiau 
nesutikimą;

“Nes nuo dabar penki vie
nuose namuose bus pasi
skirstę, trys prieš du ir du 
prieš tris.

v “Tėvas stos prieš sūnų, ir 
sūnūs prieš tėvą; motina 
prieš dukterį ir duktė prieš 
motiną; uošvė prieš marčią, 
ir marti prieš uošvę.” (Luk. 
13, 51, 52, 53)
Mato evangelijoje ta pati 

mintis yra išreikšta dar 
tesniais žodžiais: t

“Nemanykite, kad aš atė
jau atsiųsti taiką žemei; aš 
atėjau atsiųsti ne taiką, bet 
kardą.

“Nes aš atėjau sukelti 
žmogų prieš jo tėvą, įr duk
terį prieš jos motiną, ir mar
čią prįęš jos uošvę,

“Ir žmogaus priešai bus 
tie, ką yra jo paties* namuo
se.” Mat 11, 34, 35, 36.)
Tai evangelijose užrašyti 

kuriuos jisai

ka. Bet juk istorija rodo daug 
pavyzdžių, kur vardap “artimo, 
meilės” buvo vedami kruvi- 
mausi ką'rąį! Ir lietuvių tautai 
teko pergyventi tokią nelaimę,
kuomet .popiežiaus palaiminti Kristaus žodžiai,

griež-

Vokiečiai ne 
rais technikais, 
mėgintojais: ką kiti tik svars
tys ar galima pavartoti, vokie
tis tuojau išmėgins. Ir ši vokie
čių ypatybė, greičiausiai pavel
dėta iš jų nekenčiamų ir perse
kiojamų žydų, pastebiama ir 
kare bei ginklų vartojime.

Pokarinėje *>oizięXjų karo 
spaudoje teko daugelyje vietų 
užtikti nusiskundimų, jog vo
kiečiai pralaimėję kare dėl kai
zerio užsispyrimo nevartoti iš 
karto povandeninius laivus, ne
žiūrint jokių tarptautinių įsta
tymų ir kilų nuostatų. Ne kas 
kitas kaip vokiečiai pirmi paju
to pįrmąme Pasaulio kare koks 
nepaprastai puikus ginklas yra 
priešo blokada, gi Vokietija, 
nors apsupta iš visų pusių prie
šų, visgi nebuvo sala ir aplin
kui turėjo nemaža neutralių 
valstybių, kuriose galėjo gauti 
pirkti daugelį dalykų ir jų par
gabenimas buvo laisvas, gi to
kia Anglija, būdama sala, galė
jo tuojau pajusti badą, jei bu
tų pasisekę vokiečiams nukirs
ti jos juros susisiekimo kelius.

Iš pačių anglų pokarinės lite
ratūros žinome, kad kuomet vo
kiečiai pradėjo vartoti plačiai 
povandeninių laivų karą, ang
lams buvo gan riesta, buvo dar
gi kilus mintis ar nereiks tik 
nusileisti ir prašyti vokiečių tai-, 
kos.

Tiesa, Vėliau anglai surado 
budus apeiti povandeninių laivų 
pavojų saugodami savo preky
bos laivus karo laivais, bet vis
gi pavęjus buvo didelis.

4r štai tais laikais, kuomet 
kaizeris priešinosi povandeni
nių laivų neribotam karui, vo
kiečiai nutarė pavartoti aųtrą 
ginklą prieš savo priešų juros 
susisiekimą.

Vokiečiai nutarė pavartoti or
laivius.

Bet to laiko orlaiviai buvo 
labai menki ir jei norėdavo to
liau lėkti, turėjo išsižadėti vež
tis daug bombų, gi veždami 
daugiau bombų, negalėjo toli

Vokietijoje sveikatos departamentas praneša savo 
organe, kad per paskutinius kelerius metus VokUtjjoję 
labai sumažėjo gydytojų skaičius. 1932 m. Vokietijoje 
buvo 56,000 gydytojų, o 1939 m.

Hitlerio diktatūra daugelį daktarų (žydus) išmetė
iš jų profesijos, kitus nužudė arba sugrudo į koncentra
cijos stovyklas už jų politinius įsitikinimus, treti patys 
pabėgo į užsienį. O kai Vokietijos universitetai buvn 
“apvalyti” nuo gabiausiųjų profesorių, tai sumažėjo 
skaičius jaunuolių, norinčių eiti aukštus mokslus. Todėl

Trr 
universitetai nęparuašia pakankamai naujų daktarų. , '

Tuo gi tarpu žmonių sveikatos stovis Vokietijoje 
žymiai pablogėjo, žmonės serga dažniau, kadangi jų or
ganizmų susilpnino blogas maistas, persidirbimas, žie
mos šalčiai (įr kuro stoka) ir kitos priežastys.

karo ar prekybos laivas apgin
kluotas antiorinėmis patranko 
mis, jis jį gali pasekmingai pul
ki, nes kova prieš orlaivius ne 
rnkia lengva, kaip kai kas gal
voja, ši kova surišta su gan su
dėtingu mechanizmu ir tai ko
vai reikalinga gerai paruoštas 
kareivių štatas.

Maža to, šiandien orlaivis 
stengiasi visų pirma nuo preki
nio laivo savo kulkosvaidžiais 
nušluoti kareivius, kurie veikia 
prie antiorinių patrankų, kad 
vėliau kiti orlaiviai galėtų jį 
bombarduoti nusileidę kaip gu
lint žemiau.

Be to, reikia atminti, kad lai-

nįnįo laivo torpedos plaukda
mas zigzagais, tai jam labai 
sunku tokiu budu išvengti orlai
vio bombos, nes reikia atmint’, 
kad orlaivis lekia į valandą virš 
100 kilometrų greičiu ir gali pa
kreipti savo aparatą daug grei
čiau, negu laivas savo plauki-

Paskutiniai pranešimai aiš
kiausia kalba, jog orlaiviai be
ne užims pirmą vietą kovoje 
prieš priešo prekybinį laivyną, 
dargi plaukianti savo karo lai

bai genialė jėga: reikia nuvežti 
orlaivį kaip galint toliau į jurą 
ir tik iš ten jį paleisti kovon.

Ir 1916 m. iš vokiečių karo 
uosto Kiel išplaukė pagelbinis 
kreiceris “Wolf” (Vilkas) turįs 
vos 5,600 tonų talpos ir galįs 
išvystyti tik 12 mazgų greitį. 
Tokio laivo pasiuntimas pla- 
čion jūron buvo savotiška sa
vižudybe, nes tuo laiku jau dau

buvo daug galingesni, buvo an
glų ir kilų jų sąjungininkų nu
skandinti arba paimti. Bet šis 
vokiečių menkas karo laivas ve
žėsi su savim orlaivį, kurį įgula 
pakriksimo “VVoclfchen” (Vil-

Šio orlaivio tikslas buvo dve
jopas: tarnauti kaip laivo akis 
ir kartu būti puolamu ginklu

arba dargi menkus karo laivus.
Jis palėkęs nuo denio turėjo 

žvalgytis ir pranešinėti savo lai- 
vui-motinai, kaip vadina laivą 
nuo kurio jis palekia, ar nema
tyti priešo laivai, kiek jų ir ku
ria linkme jie plaukia. Jei jis 
pranešdavo jog plaukia karo 
laivai ir daug stipresni, tuomet 
karo laivas stengdavosi pasi-

• Parašiutistai.
kas kadaise buvo tik sapnas 

šiandien virto realybe: šiandien 
žmogus ne
paukštis ore, bet ir nelaimei at
sitikus, gali laimingai nusileis
ti žemėn, jei kartais sparnai su-

laksto kaip

Jei reiktų šiandien atsakyti 
kas anksčiau išrasta: orlaivis ar 
parašiutas, sunku butų atsakyti, 
nes tai priklausytų nuo to, iš 
kurio taškaregio mes pažiūrėtu
me į patį išradimą. Šiandien pa
rašiutas skaitomus prie orlaivio 
priedu ir turi tarnauti žmogui 
laimingai nusileisti žemėn, jei 
orlaivis sugenda ir todėl turėtų 
žmonės skaityti parašiutą vėles
niu išradimu, nes, labai logiška 
butų tvirtinti, jog negalėjo at
sirasti parašiutas anksčiau už

lėkti.
Ir’ tuomet vokiečiams kilo la

tarė sąvo mokiniams, aiškinda
mas savo misiją šioje žemėje. 
Jįę skelbią visai ne taiką, bet 
nesutikimą tarpe žmonių ir 
Žiaurių kovą (“kaidą”) net šei
mų viduje — tarpe tėvo ir ga
ilaus, motinos ir dukters! O juk 
šventraštis? “nemeluoja”.

Tokiu budu “Amerikos” tvir
tinimas, kad Kristus nurodė 
“taikos kelią”, ir dagi vienin
telį tikrą kelią į taiką, yra vi-

nešdavo, kad prekybinis laivas 
— kreiceris jį puldavo arba 
priversdavo pats orlaivis savo 
bombomis plaukti prekinį laivą 
prie jo motinos — laivo.

Pirmiausia šis kreiceris su 
savo orlaiviu pradėjo veikti prie 
Sonlag- salos, Kermadcc archi
pelago (salyno), į šiaurę nuo 
Naujos Zelandijos. Jis (laivas) 
buvo labai blogoje padėtyje, nes 
jhm trūko kuro ir turėjo stovė
ti nejudėdamas, kuomet jo or
laivis pranešė, kad artinasi vie
nas prekinis laivas “Wairuna” 
4,000 tonų talpos. Orlaivis pri
vertė jį plaukti prie savo laivo 
bombų pagalba ir kreiceris to
kiu budu įsigijo apie pusantro 
tūkstančio tonų kuro, kas jam 
leido ir toliau veikti juroje ir 
dargi grįžti vėliau namon į savo 
uostą.

Tokiu budu reikia skaityti vo
kiečių karo laivą “Wolf” pirmu 
orlaivnešiu laivu, kurie šiam 
jau įstengia vežti dargi pusšim
tį orlaivių plačion jūron iš kur 
paleidžia juos kaip Sąrančius 
prieš priešo laivus ar pakran
tes.

Šiandien veik kiekvienas bent 
kiek didesnis karo laivas veža
si orlaivį/kartais dargi kelis, ku
rių puolamoji gale nepaprastai 
didelė. Jei kadaise orlaivis* vis
gi buvo skaitomas daugiau ka
ro laivo akimi, šiandien jis 
skaitosi nepaprastai stipriu ir 
pavojingu laivo priešu. Šiandien 
jau negalimu skaityti, kad karo

tojamas kaip pagelbininkas prie 
orlaivio. Bet jei pažvelgsime į 
parašiutą ne kaip į pagelbinį 
daiktą, bet kaip į atskirą išra
dimą, pamiršę jo dabartinį var
tojimą, turėtume pripažinti, jog 
pirma išrastas parašiutas, nes 
žmogus užsimanęs lakioti, pir
miausia mėgino leistis nuo auk
štumų žemyn ir tik vėliau, jau 
pasispyręs lėkti dargi toliau nuo 
išeities taško.

(Bus daugiau)

ŽINIOS
KAUNAS. — šiomis dieno

mis įsisteigia nauja lietuviška 
akcinė “Lietuvos filmą” ben
drovė. Bendrovės įstatus finan
sų ministras jau patvirtino. 
Nuo gegužes pradžios bendro
vė tikisi jau pradėti gaminti 
Lietuvos kino kroniką, filmų 
parašus ir kitus šviesoraščio 
tekstus. Bus gaminami kultū
riniai ir kitoki trumpi filmai, 
kurie bus demonstruojami ne 
tik Lietuvoje, bet ir eilėje di
desnių užseinio lietuvių koloni
jų. Bendroves pagrindinis ka
pitalas nustatytas 2'00 tūkstan
čių litų. Viena akcija 160 litų. 
Dalį akcijų paims viena kita 
valdinė ar visuomeninė įstaiga, 
bet jų galės pirkti ir privatus 
asmenys.

VILNIUS. — Vasario 25 d. 
Vilniuje buvo įsteigtas DULR 
(Draugijos Užsienio Lietuviams 
Remti) skyrius. Į skyriaus val
dybą išrinkti prof. F. Kemėžis, 
M. (indėnas, Ad. Cicėnas, K. 
Umbražiunas, Blaževičius, Ka
minskaitė ir V. Uždavinys.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’’
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Tvarko MIKAS ŠILEIKIS

Lietuvių Meno Paroda 
S. L. A. Seimo Metu
Seimo rengimo komisijų su

sirinkime nutarta surengti lie- 
tuvių meno parodą. Čikagos 
“Naujienų” Meno Žinių tvar
kytojas Mikas Šileikis sako, 
kad ‘vien tik Čikagoje lietu
viai turi per tuziną kvalifi
kuotų lietuvių dailininkų, ku
rie nuolat dalyvauja svetim
taučių dailės parodose, tik, 
deja, ten jie nėra žinomi kaipo 
lietuviai.” Paroda Seimui tik 
z.s* kvalifikuotų lietuvių daili
ninkų, kurie nuolat dalyvauja 
svetimtaučių parodose, ir turi

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

sienų apmušinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bet 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.»——..  ....... j ■ z

MODERNIŠKAS LIGONINĖS 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams ............ $15
UŽAUGUSIEMS .................... $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra 
ligonio patogumas.
BLAINE RAMSAY IIOSPITAL

35 South Hoyne Avenue
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

SPECIALIAI 
PAVASARINIAM 
IŠPARDAVIMUI

Plasterboard ketv. pėda 2c pd. 
2x4 8 iki 16’ ............... 2c pėda
1x6 Prirengtos ir pritaikintos 1 te ' 
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.

> .. . -.....—-Z

NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI

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

mas,
J U S T I N ’ S 

Food Store
5519 S. Halsted St

Tel. Englewood 9134 
Persikėlėm nuo 10804te So. 

Michigąn Avenue)

būti, nes apie kiekvieną asme
nį, kas savo ar namiškių ma
lonumui tėplioja, aįšku, nėra 
čia ko garsinti. S.L.A. Seimui 
reikia parodyti kiek lietuvių 
ir kokiame laipsnyje yra pri
sidėję prie Amerikos meno 
kultūros, taigi parodoje teturi 
būti tik tikrai pasižymėję 
žmonės. Parodos katalogas tu
ri turėti sąrašus prie kiekvie
nos pavardės, kokiose Ameri
kos (ne privačiose, smulkio
se) parodose musų dailinin
kas yra dalyvavęs, žodžiu, tu
ri būti talentų paroda, ne mė
gėjų ir ne favoritų... Priva
čius piešinėjimus užtektinai 
matėme arba dar pamatysime, 
kai busime pakviesti pas to
kius dailininkus į svečius prie 
arbatos arba brangių gėrimų... 
Lietuviai iš visos Amerikos 
turi pamatyti talentus, kurie 
j a a prisidėjo prie Amerikos 
kultūros!

Dažnai amerikiečiuose su 
menu pasirodančių lietuvių 
tarpe yra, tikrai, gana daug ir 
Čikagoje. Kas nepastebėjo pa
stangų ir pasisekimų to paties 
minimo šileikio, paskui Skupo 
ir eilės kitų, kurie ne priva
čiai, bet žymių parodų katalo
guose jau yra dalyvavę. Paro
dykite mums tokius žmones iš 
visos Amerikos! Jų yra. O kas 
kolkas “frebepiešinėja”—-tegul, 
rodo tik saviesiems. Seimas 
neturi nei energijos, nei laiko 
“žaisti”. su pradedančiais. 
Jiems reikia tik palinkėti irgi 
Amerikai ką nuveikti, tada tik 
rodytis. Įvertinsime.

—Arė jas Vitkauskas.

Dailininkas Apelles ir 
Patarlės

Senasis Plinijus (gimęs 23- 
čiais m.) yra užrašęs apie dai
lininką Apelles, kad romėnų 
patarlė ‘'Nuliu dies sine linea“ 
atsirado dėlto, kad šis daili
ninkas nepraleisdavo dienos, 
nepadaręs nors kiek brūkšnių 
(—“Nė dienos be brūkšnio”). 
O kita romėnų patarlė—“Ne 
sutor ne t ra erepidam“ {“B at
siuvi s tesirūpina savo darbu“) 
atsirado taip:

NA UJIENŲ-ACME Telepboto
P-lė Lillian Sader, 20 metų amžiaus, Art Instituto 

meno mokyklos studentė. Ji yra vienintelė mergina, ku
ri ‘dženitoriaudama” užsidirba lėšas mokslui. Ji ir kiti 
26 studentai-“džeiHtoriai” dabar turi savo dailės parodą 
Blackstone Hali (Art Institute), Atvaizde ji parodyta 
prie savo paveikslo, pavadinto “Abstraktas.”

j Meno Parodos | Iš Lietuvos

Apelles savo kurinius išsta
tydavo viešoje vietoje, kad 
praeiviai galėtų daryti pasta
bas, o pats pasislėpdavo už 
paveikslų. Kartą batsiuvis pa7 
stebėjo, kad vienas avalinės 
raištis permažas. Apelles pa
taisė kitą dieną batsiuviui iš
peikus ir koją, dailininkas ir 
nebeiškentė...

—A re jas V itka uskas.
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Laikas Malevoti!
Daleiskite mums pagelbėti jums pagražinti 
jūsų namą. Mes turime pilną pasirinkimą 
namų malevo?, varnišių, šelakų ir sienoms 
popierų.

DYKAI Patarimas Dėl Dekoracijų.
DYKAI Dastatymąs Visoj Chicagoj.

. SAM HELMAN
SERVICE WITH A SMILE

■ 1411 S. Halsted Street Tel. Canal 5063 S B . HlaRaaaaaaRsaaaaaaaaaBaaBBBaBiaaBaaBHaaBa
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Lorskio Skulptūros 
Paroda

Trety ako v meno galerija, 
673 N. Michigąn avė., rodo 
skulptoriaus Boriso Lovet- 
Lorskio darbus.

Lorskis yra kilęs iš Lietu
voj. Gyvena Amerikoje. Jo 
skulptūra yra dekoratyvinio 
stiliaus. Įdomu tas, kad jis var
toja visokios rųšies marmurą, 
kokį pasaulyje galima rasti, 
atseit, Meksikos dryžuotą gra
nitą; Belgijos juodąjį marmu
rą; Italijos puikųjį cararišką 
akmenį, ctc.

Nedidukė Lietuvos žiemelė 
pasauliui davė daug žymių 
dailininkų. Žurnalas “Life” 
balandžio 1 d. laidpj deda ki
to Lietuvoj gimusio skulpto
riaus William Zoracli, atvaiz
dą prie darbo. Yra ir daugiau 
tokių menininkų, kurie yra ki
lę iš Lietuvos, dabar gyveną 
Amerikoje.

Tarptautinė Vandens 
Dažų Dailės Paroda

Ateinantį ketvirtadienį Art 
Institute atsidarys tarptautinė 
metinė vandens dažais pieštų 
paveikslų paroda. Parodai at
stovauja ir kai kurios dabar 
kariaujančios valstybės, bū
tent: Vokietijos, Rusijos, An
glijos dailipinkai, etc. Lenkai 
šiais metais teturi tik vieną 
šioj parodoj eksponatą, kuo
met kitais metais jų skaičius 
buvo gan didelis. Lietuva, be
rods, nebus atstovaujama?

Arts Club Bendra 
Paroda Iš Užsienių

Arts Club, Wriglcy rūmuo
se, 400 N. Michigąn Avė., me
no galerija rodo Europos se
nųjų meisterių ir .modernistų 
dailę. Kadangi rengėjams ši 
paroda daug kaštavo—trans- 
portacija ir sargyba galerijoj, 
—ima 25c įžangos.

Paskaita
Sekamą ketvirtadienio va

karą, bal. 25 d. (6:30 vai.) Art 
Instituto Fullerton salėj įvyks 
įdomi paskaita , tema: “Kai\ 
kurie vandens dažų srityje} 
meisteriai.“ Skaitys Helen 
Parker. Įžanga laisva.

KAUNAS. — Ryšium su pa
plitusiu alkoholio vartojimu, 
eilė aukštų bažnyčios ir visuo
menės veikėjų atstovų Įteikė 
Ministrui pirmininkui, Vidaus. 
Teisingumo ir švietimo minis
trams ir Kariuomenės vadui 
pasiūlymą įvesti Lietuvoje pu
siau prohibiciją ir projektą, 
kaip sustiprinti blaivybę. Pa
siūlyme reikalaujama uždrausti 
svaigiuosius gėrimus pardavi
nėti viešose pasilinksminimo 
vietose, griežčiau apriboti res
toranų ir alinių steigimąsi, ne
leisti pardavinėti svaiginamus 
gėrimus kolonialinese ir gas
tronomijos krautuvėse, griež- 
tai žiūrėti alkohol. gėrimų par
duotuvių atstumą nuo mokyk
lų ir kareivinių, šventadieniais 
visai nepardavinėti alkoholinių 
gėrimų, o turgų dienomis ir 
šeštadieniais teleisti pardavinė
ti tik iki 12 vai. dienos ir šio-, 
kiadieniais iki 22 vai. Uždėti 
globą girtaujančių turtui ir už
darbiui. Leisti valsčių savival
dybėms apsispręsti ir eventua
liai uždrausti >lsavo valsčiaus ri
bose steigtis alkoholinių gėri
mų parduotuvėms. Mokyklose 
įvesti priešai koholines pamo
kas, sustiprinti priešalkoholinę 
propagandą, sutvarkyti jauni
mo pramogas ir pasilinksmini
mus ir juos teleisti iki 22 va
landos.

ŠALBMIERO

1480 KYLOCICLES

Rytmetinių
LIETUVIŠKŲ

RADIO
PROGRAMŲ

1»;M VALANDĄ RYTO
RASTINĄ:

6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

Brolybė Mene
Taip pavadino Arėjo Vit-i 

kausko žinutę Amerikos žydų, 
žurnalas anglų kalba (THE 
ADVOCATĘ, išspausdinęs) srity 
vo Brolybės \umeryje čikagie-^ 
čio lietuvio dailininko Miko 
Sileikio paveikslo “Siuvėjas“', 
nutrauką su šiais žodžiais:

“Scven years ago, Mikas Ši
leikis, Lithuanian arlist. found

“veikusių” specialiai bankuose 
ir kitose įstaigose, kur dau
giausia susigrūda žmonių. Nu
statyta, kad kaikurie tų kri
minalistų yra baigę speciales 
“akademijas”, kokių tikrai 
Lenkijos gilumoje butą. Lietu
vos kriminalinė policija savo 
nenuilstamu darbu valant so
stinę nuo nelemto palikimo įsi
gijo Vilniaus gyventojų tikro 
įvertinimo ir pagarbos.

VILNIUS. — Atgautoje Vil
niaus srityje iki kovo pradžios 
nusavinta jau apie 90 dvarų 
bendro ploto apie 20,000 ha. 
Nusavintuose dvaruose šį pa
vasarį bus pradėta parceliacija, 
suteikiant žemės jos reikalin
giems vilniečiams. Išsiskirsiu* 
siėms į vienkiemius ūkininkams 
jau pradėta duoti miško me
džiaga už 20 nuoš. valdinės 
taksos.

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymoutb

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
“U VVILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

.trt re ■.r*. i. j njj j i w —................,
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Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas ------ $4,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $325,000.00
Dabar Mokame 3^-/2% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 mt.

STANDARD A 
FEDERUMINGS 

and . ...------
LOAN ASSOČIATlONof Chicago

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

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S.
GOVERNMENT

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRgįnia 1141

90 Tūkstančių Do
lerių V ertės

GERŲJŲ RAKANDŲ PASIRINKIMAS. 
ŽEMOS PARDAVIMO KAINOS

ir lengvi išmokėjimai. Radijus, Gaziniai Pečiai, Lovos, 
Sprjngsai, Klejonkės, Karpetai, Bedrooni Setai, Valgomo 
Kambario Setai, Virtuviniai Setai, Skalbiamos Mašinos. 
Pas Budri'ką rasite naminius daiktus nuo pigiausio iki 
brangiausio.

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 
CO. — VVholesale 

4707 3. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
D1STK1BUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANC* 

MOVING
Perkraustom forničius. pianus u 
visokius rakandus bei storus 
Vežam j fannas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
rantuotas. Taipgi pristatom an 
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRArAS
CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo- 
ierniškomis užlai
dom is ir Hollyvvood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

VILNIUS. — Jau nuo seniau 
Vilniaus miestas buvo pagar
sėjęs visoje Lenkijoje didelio 
masto “specialistais” plėšikais-’ 
įsilaužikais, kišenvagiais, kurie 
iš Vilniaus darydavo gastroles 
ne tik po Lenkiją, bet ir į Už
sienius. Lenkijai griūvant iš 
kalėjimų buvo paleista dar apie 
3 tūkstančiai kriminalistų, ku
rie pajutę sau laisvę, tuojau 
stojo į “darbą”. Lietuvai atga* 
vus Vilnių, vienas rimčiausių ir 
nelengviaųsių uždavinių buvo 
apvalyti miestą ir kraštą nuo 
to lenkiško palikimo. Buvo lik
viduotos ir atiduotos karo lau
ko teismui dvi ginkluotų plė
šikų gaujos, kurių 10 narių 
pasmerkta mirti, kiti ilgiems 
metams sunk, darbų kalėjimo, 
taip pat susektos ir likviduo
tos dvi įsilaužikų plėšikų gau
jos, kurios vertėsi specialiai; 
krautuvių plėšimu ir turėjo net. 
savo pavadinimus ir “staj-utus”,1 
būtent viena “Aukso Vėliava”,; 
o kita “Brolių Sąjunga”. Be to, 
likviduota nemaža kišenvagių,

1940 metų užsisakymui! padaryti Parlor Setai, garanluo- 
jąmį 10 metų po $39.50t po $99.50 ir po $159.00. Su kiek
vienų nupirktu parlor Setu šią savaitę duodama dykai 
Kąrpctas 9x12.

Eleklrikinės Ledaunes—Refrigeraloriai 6x6 kub. pėdų 
didumo su pilna garantija 5 melams tiktai po $89.50, 
$114.50, $149.50, $199.50. Perkant dabar yra pridedama 
DIDELE DOVANA.

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

Krautuvė yra atdara ir nedaliomis iki 4 vai. po pietų.

PETER SUDENT
Atidarė naują vietą ir 
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

k. - . >

SVEIKATOS KLINIKAS

W...... *13.50
PRĄBUVIMAS $EA flfi
Ligoninėje ............... *UU.UU
raųdoNgyslių $,OE nn
Išėmimas ir Ligon. 
REUMATIZMAS CO Art 
Greita Pągelba .......
GYDO VISAS LIGAS 
Ekzaminącija C d A H
ir vaistai ,.................. *I.UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI
HOLLYWOOD INN, Prop.

Svetainę nenduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43-RD STREET 

Chicago, iii.
k.........................   —■

RYTINE RADIO 
VALANDA

1

ibis Jcwish model in Chicago’s 
Maxwcll Street. The resultant 
painting, “The Tailor”, found 
itself a favorite in innumera- 
ble art exhibilions. It is an ex- 
cellcnt cxample of how the 
canvas ^iay be used, likę the 
book and the song, to further 
unity between v a r i e d eje- 
ments.” —Rep*

Jos. F. Budrik !g
3409-21 So. Halšted St. Tel. Yard 3088

9 vaiąnda nedėlios vakare 'icidžiarna grabus radio programas iš 
WCFiL 970 k. stoties, kariame dalyvauja Makalai ir Orkestrą.

{5:30 vąl. nędėlięs vakare dainuos Aięio Choras įš 
Stotięs WAAĖ, 92Q k.

11

— iš stotie? —

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

iki 9:15 vai. ryto

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus.

Garsinkitės “N-nose”
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LivesCourage Štili

By Sue V.

t

Down through

of a
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Yes, courage 
the Spaniard 
firing squad

exam- 
times 
while 
things

they believed 
concluded that 
is an inalien-
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NAUJIENU-ACME Tplpphom
Que. Canada, vvinning the 44th An-

command. No 
the effrontery 

Counsel who 
the Board that

Gerard Cote, 26 year-old newsdealer of Verdun, 
nual Boston Marathon, after wearin<r down o field of 164 other contestants, and settinj a new 
record of 2 hours, 28 minutes 28 3/5 seconds far the 26 mile run.
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little John was interested in know- 
ing how it was coming along.

Then, too, he had had 
many a time—and do 
later—merely because he 
led Jacob “a liar’’—and

Little John was slightly dozed. 
He didn’t understand after all, 
what did his father mean when 
he had said that people had the 
right to say what 
as he dramatically 
freedom of speech 
able right of man?

Little John remembered the time 
he had told the dinner guests how 
little his dad had paid for the 
turkey and had immediatelly been 
sent to bed. He did not see why 
he should’t tell people how clever 
dad was in picking things up so 
cheaply!

Ruth, his ten year-old sister, had 
said something about having any 
“tacks” the next day and had 
laughed down her long nose — 
when he had seen he did have a 
vvhole bag-full of the nicest nails.

That time he had asked his aunt 
how her “rumbago” was, he had 
again had to spend another evening 
alone in his room.

It was hard to understand people.
Mother and Dad can speak 

about Aunt Julia’s “rumbago” and 
spent a good part of the evening 
the night before, so that naturally

to fight 
penance 

had 
he

one! Grovvfng hotter štili, he 
membered letting Miss Keller, 
teacher, that itx had been Billy 
who had thrown the eraser that 
messed up her new dress.

Only reccntly was he beginning 
to shake of the reputation 
“tatle tale.”

Returning to more homely 
plės, he resented the many 
he had had to šit quietly by 
Dad read long uninteresting
to Mother or discussed Cousin Aga- 
tha’s coming marriage or Joe’s 
wjre-pulling at the office while 
little John knew such delightful 
bits about Aunt Agatha’s romance 
that he was almost bursting 
want of opportunity to retell

Yet Dad had spoken of this 
dom of speech” as a man’s 
rogative.”

Giving such painful wondering 
finally, John dečided that perhaps 
he vvasn’t a “man” yet!

from 
them. 
“free- 
“pre-

Beliajus Group 
In Washington

Courage štili lives. 
štili lives not only in 
dying before Franco’s 
with “viva la republica” on his lips;
not only in the Chinese patriot fa- 
cing certain death to assassinate a 
Chinese traitor who has sold free
dom and hope for Japanese gold; 
and not only in King Haakon and 
his brave Norvvegians fighting the 
monster nazi xvar-machine. Courage 

i štili lives in the Board of Higher 
Education in New York City’s de- 
termination to carry the ouster of 
Bcrtrand Russell to the higher 
courts.

While such an appeal is merely 
the act of simple justioe demanded 
by the case, yet the Board shows 
marked moral courage to stand for 
fair play against the bigots and 
subservient politicians who have

“turned on the heat.” With a large 
I Catholic vote—chiefly Irish and
Italian—in the balance. Mayor La- 
Guardia lošt no time in bending the 
knee at bigotry’s 
doubt he approved 
of the Corporation 
stated in a letter to
“the vindication of the board’s po- 

’ sition will best be served by not 
taking an appeal.
the ages the drifter, the time-server, 
and the mere politician have al- 
ways counseled thus in the face 
of a moral čhalleuge.

Būt every teacher, indeed every 
man and woman who prefers bra- 
very to cowardice, who loves free
dom and hates slavcry, will rejoice 
that in n£w York City’s Board of 
Higher Education courage štili Ii ve.’.

CCC Celebrates 
7th Anniversary 
A t Skokie Lagoon

WiII Visit Hines 
Veterans’ Hospital

This Week

the

..hm Chicagoland Music 
Festival August 17

PIRMYN
SHARPS AND FLATS

Chicago Tours for

dances 
of the 
N. W. 
at. 8:00

The Seventh Anniversary of
An opportunity to

the Hospital, one of the largest 
founding of the Civilian Conserva- rans 
t’on Corps will be celebrated at 
the Skokie Lagoons Project, Win- 
netka, Illinois, by “Open House” 
on Sunday, April 28th.

These Open House days are held 
annually in each CCC Camp throu- 
ghout the contry. On these occa- 
sions, the residents of neighboring 
communities are invited, as well as 
the public and relatives of the en- 
roltees in and about Chicago and 
other cities and towns in this and 
sister statės which have sent boys 
to Camp Skokie Valley.

is presented by the W. P. A. 
Chicago Tours during the 
of April 21-27. Tours for the 
include:

The Lithuanian Section of
Baltic American JSociety of Wash- 
ington, D. C. will present Mr. Vy
tautas Finadar Beliajus and his ta-
lented Chicago Lithuanian group in 
a benefit program of folk 
in the Garden Tea House 
Dodge Hotel, 20 E Street, 
on Thursday, April 25, 1940
P. M. All donations over and above 
the price of admission will go to- 
ward the relief of war refugees who 
were stranded in what is now 
Vilnius Province of Lithuania.

the

Well, the big splash ’is over. 
Within ten minutes after 9:00 o’- 
clock lašt Satųrday, everyone was 
quite at ease in the water. What 
with this being the first swim of the 
year for most of the group. the 
one hour of active swimming was 

enough to pretty well 
swim, 

served

It is anticipated that Severai 
thousand visitors will attend Open 
House at Skokie this year to take 
advantage of the opportunity to 
inspect this immense project.

Here, 
plished 
ing of what will eventually become 
a beautiful forest park, two and 
one-half miles in lenght and three- 
quarters of a mile in width, where- 
in, on completion, will extend a 
chain of artificial lagoons over its 
entire lenght and which will have 
necessitated the excavation, of over 
4.000,000 cubic yards of earth. Lar- 
ge parking, picnic and play areas, 
horse and foot trails will provide 
for public recreation and the en- 
joyment of nature at its best.

may be seen 
by CCC boys

vvork accom- 
in the build-

visit Hines 
vete- 

hospitals in the country and 
see the vvonderful work carried on
there, 
Free 
week 
week

Monday, A.pril 22. “Lucy Flower 
Technical High School”. Visit Chi- 
cago’s famous technical school for 
girls. Meet at 2 p. m. at 3545 Ful- 
ton Blvd.

Tuesday, April 23. “A Modern 
Bookbindery.” Learn how

The program will consist of 
lorful folk dance of Lithuania, Lat- 
via, Estonia, Finland.'Swedan, Nor- 
way and Denmark and some of the 
centrai European countries. Mr. Be
liajus is an authority on the folklore 
of many lands and.his group has 
won high praise for their dancing. 
The accompanist will be Miss He-

book- len Pechukaitis, a Chicago Conser- 
binding was carried on in the early vatory of Music graduate, who 

is done today. also sing some 
at 1751 W. Bei- songs.

co-

just about 
tire them out. 
sandwiches and 
at Al Childs’.

After the 
cpffeę were

enthusiastic sportsIt seems our 
committee has only begun its sea- 
son. Satųrday night April 27, at 
8:00 another volley bąli game is 
scheduled to take place at Gage 
Park Field House. i Prospectives as 
well as members are invited to this 
“battle between the sexes.”

days and how it 
Meet at 2:30 p. m. 
mont Avė.

Wednesday, April 
rican Women in History.

24. “Afro-Ame-

Lithuanian
will 
folk

Reservations and remittance 
made

The project is located direetly 
west of Winnetka, one of the beau- 
tiful North Shore villages. Free 
tours of inspection in Government 
trucks will be eondueted by the 
National Park Service Personnel 
and will leave the Camp 
Harms and Glenview Roads, 
view, at elosely Scheduled 
vals during the afternoon.

site, 
Glen- 
inter-

Four Civil Service
Posts Open For 
Metallurgists ‘

The llth Chicagoland Music Fcs-
tival, sponsored by tthe Chicago During the interim of the past 
Tribūne Charities, Ine., will be held WG'ek there hasn’t been much ado 
Saturdav, August 17, in Soldiers’ Pn chorai activities. Lašt Friday the 
Field, Chicago. One million people chorus brushed up on their songs 
have attended the ten previous P° l<ceP in shape for the Severai en- 
shows, and it is expected that 8,000 gagements they have yet to fulfill 
men, women and children from 301 this season.
statės of America and Canada 
participate this summer in 
thrilling concert. The program 
will be heard over WGN and 
Mutual Broadcasting System.

held as follows: Forest 
Festival, Forest Park,

rchearsal many ofwįjĮ After Chorus
this Gi e members wended their way to 
also p’10 Darius-Girenas Hali where 
the y°uth from parts of town were 

meeting for the first time. Under 
Į the auspices of the Youth Commit
tee of the Chicago Lithuanian So- 
ciety the affair was a big success. 

“Franny” Matkunas really showed 
her stuff when she won that enor- 
mous basket of flowers.

“Punchy” Alis was much in evi- 
d-ence as he pantomimed why the 
basketball team did not bring home 
the bacon from Ohio.

It’s been a long time, būt Sue 
Staliga has finally come home. 
Her extended tour took her down 
to ) e deep South, 
points on the map. 
you really have a 
the chilly weather 
been having down 
Agoodly number

expected to be down at Birute’s af
fair where they will have seen by 
now the operetta “Viengungiai”. It 
is with interest that we watch the 
success of the Lithuanian written 
piece in its American premjere.

Well, 1’11 be seeing you next Fri- 
day, ready for action. The plans 
for the summer dance will then 
be more fully known. The valdybą 
is having their meeting tonight 
eight at Neffa.

See you next Friday, tenors.
J O W

minority report of 
Healey and Mur-

report, for instance.majority
discussing the case of Inland
completely overlooked the

Previous to August 17. prelimin- 
ary festival to the Chicagoland af- 
fair will be 
Park Music
III., May 25; Racine Music Festival, 
Ra’cine, V7is., June 4; Heart of A- 
merica Music Festival, Kansas Ci
ty, Mo., June 8; Calumet District 
Music Festival, Whiting. Ind., June 
22; Southwestern Michigan Music 
Festival, St. Joseph, Mich., July 7; 
Purdue University Music Festival, 
Lafayette, Ind., July 13; and the 
Havvkeye Music Festival, Cedar 
Rapids, Iowa, July 14.

Smearing the National Labor Re- 
lations Board—that is the real aim 
of the majority of the Congression- 
al committee appointed to investi- 
gate the Wagner Act and the La
bor Board. Chairman Smith’s tech- 
nique is much likę Dics’, and both 
have borrovved much from Hitlcr's 
dietum that the bigger the lie the 
more readily will the public swal- 
•low it.

In the old days congressional 
committees were supposed to seck 
the truth or at least to make some 
effort to do so. Būt under master 
Dies and pupil Smith even the mc- 
thod uscd is as lop-sided as a 
man’s face with one half eut off. 
Distortion, evasion, omission of Vi
tai passages. That’s the way it’s 
now done, a fact brought out strik- 
ingly by the 
Representatives 
dock.

The 
when 
Steel,
Chicago Memorial Day massacre. 
Yet that official killing was so im
portant that the Mayor and chierf 
of police were afraid to let Chica- 
goans see the news reel of the con- 
flict; so important that Police In- 
spector Valentine of New York Ci
ty shovved the reel before his men 
as an example of how not to handle 
industrial strife; and so important 
that the Senate committee on edu- 
cation and labor (civil liberties 
committee) investigated and un- 
sparingly condemned the Chicago 
Cossacks.

The Smith committee wanted to 
abolish NLRB’s Division of Econo- 
mic Research on the ground that it 
merely duplicated work already 
done by the Bureau of Labor Sta- 
tisties. So the committee quoted 
Isadore Lubin as saying that twen- 
ty economists in his bureau are 
“engaged in activities similar to 
those performed by the Division of 
Economic Research,” and that his 
bureau when asked does statistikai 
work for NLRB. Yet the Smith 
committee withheld Lubin’s spe- 
cific testimony that the work of the 
Division of Economic Research in 
no way duplicates the work of his 
own \ bureau, and that the Board 
“very definitely’’ needs its own di
vision of economic research. Smith’s 
purpose, of course, is to cripple 
NLRB.

Yet 
brought 
port, is
report of Smith’s 
effect of the Wagner Act and NL 
RB’s work upon industrial strife. 
After the Supreme Court had up- 
held the law in 1937, the number 
of strikes, the number of vvorkers 
involved in strikes. and the num
ber of man-days lošt in strikes 
dropped sharply. Organized wor- 
kers grew in number from 3,600,000 
in 1935 to 8,000,000 in 1939; yet 
more labor disputes were 
settled without
employers were violating the Wag- 
ner Act. While in 1936 eighty per 
cent of the new cases filed with thę 
Board were complaints of unfair la
bor practices, in 1939 unfair-labor- 
practice cases had dropped to 65%, 
a decline of 16% in three years.

When the maiority report of a 
congressional investigating 
tee overlooks or withholds 
portant facts, and when it 
of its way to condemn the
the board it was formed to inres- 
tigate, then the motive of the ma
jority of tjiat committee mušt be—- 
smearing NLRB.

As a result of many suggestions 
from non-memberi, the LUC has 
been discussing ,Įjhe possibility of 
having a picnic sponsored by the 
club. After points were made bo'th 
pro and con it was decided to spon- 
sor a picnic late in spring with 
third Sunday in May fixed 
definite date.

Cuba and other 
You know Sue, 
tan, in spite of 
we hear they’ve 
yonder.
of members were

for 
by

. . Vil
nius itblief may be sent in at the 
šame time or giv.en at the evening 
performance. Checks may be made 
payable to The Baltic -American So- 
ciety of Washington, D. C.

(Natio- tick-ets should be 
nal Traditions Lecture) Hear about April ^23rd. Donations to the 
early.poets. abolitionists and other 
homespun heroines. 
p. m. at 4703 South 
floor.

Thursday, April
Smith Players.” Visit the Douglas 
Smith Fund, famous for its little 
theatre groups and 
center. Meet at 8 p. 
Street.

Friday, April 26.
tai”. Visit one of the largest vete
rans’ hospitals in the country and 

Į see the wonderful work carried on 
there. Meet at 2:30 p. m. at Hines 
Hospital. Take Garfield “L” to Dės 

I plaines Avė., extra fare by Hines 
Į bus to hospital.

Satųrday, April 27. “Art in Ridge 
Park.” Visit the Vanderpoel art gal- 
lery. Meet at 2:30 p. m. at Ridge 
Park Field House, 96th St. and 
Longvvood Dr.

Meet at 7:30
Parkway. 2nd

25. “Douglas

for its health 
m. at 844 .Rush

Hines Hospi-

Adler Planetarium To 
Olose"For Repairs

the 
the

as
the 
the

of 
one of

the

Open Park 
Driving Rangės

The Chicago Park District’s 
ing rangės were opened Satųrday 
morning, April 13.

driv-

These are located at Lincoln Pk., 
Diversey Boulevard off the Outer 
Drive, Lincoln 
Addison Street, 
Street off the 
Columbus Park,
at Central Avenue.

At the March meeting 
LUC the club experienced 
the largest turnouts of prospectives 
in the eurrent year. Approximately 
twelve new people attended the 
meeting in view of joining the club. 
We extend a very cordial vvelcome 
to these new members, and to those 
readers of this paper who would 
likę to join the club. The next re- 
gular meeting will be held Sunday, 
April 28, at 2:30 p. m. at Beliajaus’ 
Studio, 514 E. 61st Street. S.

Platak Takes 
6th National 
Handball Title
Defcatecl Jack Clements of 

Francisco
San

B.
extension, foor of 
Jackson Park, 64th 
Outer
Jackson

Drive, and 
. Boulevard

from 9:00 
daily and

Crocuses In Bloom

Detroit, Mich.—Joe Platak, hand- 
ball’s greatest star in a decade, 
won his sixth consecutive Nation
al A. A. U. championship Satųrday, 
April 20, defeating Jack Clements 
of San Francisco, 21-15-21-3, in the 
tourney finais.

The big Lithuanian 
from Chicago handled 
as he has done most of

a half dozen years—overpovver- 
him with position play and 
shots.

southpaw 
Clements 
his foes

at

for 
ing 
kili

Park District Hikers 
To Visit Indiana
Dunes

Open competitive examinations 
for four positions, two as associate 
metallurgists and two as assistant 
metallurgists, were announced to- 
day by the Chicago Office of the 
United States Civil Service Com- 
mission. Applications mušt be on 
file in Washington, D. C., not la- 
ter than May 13. The Chicago Of
fice is in the new * Post Office 
Building at Canal and Harrison 
streets.

Examinations were also announ- 
ced for the posts of park superin- 
tendent. Information specialist, in- 
spectors in the Navy Department, 
coal analysts in the Department of 
Interior, geneticists in the bureau 
of animal husbandry of the De
partment of Agriculture, and stu- 
dent nurse at St. Elizabeth Hospi- 
tai in Washington, D. C.

Due to 'extensive repairs to 
building, exterior and interior, 
Adler Planetarium and Astronomi- 
cal Museum will be elosed to the 
oublic from Monday, April 29 un
til Monday, July 1, 1940, announces 
Evan I. Kelly, Director of Special 
Service for tAe Chicago Park Dis
trict.

Many Chicagoans will wish to 
take advantage of the intervening 
week to visit this wonder spot of 
the city, America’s first planetari- 

Įum, now ten years old. The lecturcs 
at presėnt are on thė subject of the 
Moon and its motions: Eclipses. 
“Questions pertaining to the Moon 
about which you may have won- 

rdered for many years are answered 
before your eyes—is the Moon 
brighter in winter than in summer? 
—what is the Harvest Moon?—the 
HunteFs Moon?—Wet Moon?—Dry 
Moon ?”

These teeture demonstrations are 
gjven on Sunday at 2:30 and 3:30 
p. ,m.; all other days, at 11 a. m. 
and 3 p. m.; in addition at 8 p. m.
on Tuesday flnd Friday evenings. womanhood.”

These are in operation
A. M. to 11:00 P. M.
Sundays until the golf courses open 
when the time shifts from after the 
golf courses close until 11:00 P. M.

There is a charge of 50c for a 
pail of balls. Clubs may be had 
free būt a deposit of $1.00 is re- 
quired.

30,000 blue, white and yellow 
crocuses have burst in bloom along 
the Chicago Park District’s boule- 
vards, according to William Blaes- 
ing, Acting Chief Horticulturist of 
the Park District.

Second is Ali Platak

The five courses—at Lincoln, 
Lincoln extension, Jackson, Colum- 
bus, and Marąuette Parks—will 
open the middle of May.

The best displays are along Lake 
Shore Drive in Lincoln Park, in the 
Perrennial Garden, 64th and Stony 
Island Avenue, by the Fountain of 
Time on the Midway and along 
Western Boulevard.

Clements, excelling with place- 
ments and passing shots, made a 
fight of it in the first game būt 
was at Platak’s mercy in the se
cond. At one time in the latter Joe, 
coldy efficient and in full com- 
mand of the court, led 19-1.

1940 American
Mother

NEW YORK — Mrs. Edith Gra
bam Mayo of Rochester, Minn., wi- 
dow of the famous surgeon Charles 
H. Mayo of the Mayo clinic and mo
ther of eigth children, 4was named 
“the American mother for 1940’’ 
to represent the nation’s mothers 
here on Mothers’ day.

She was seleeted by the Ameri
can Mothers’ 
of the Golden 
which sponsors the annual award 
of a medal to the woman “repre- 
sentative of the best there is in

National committee
Rule foundation.

UIHMIMS
THEY ARE 300,000 
STRONG OVER HERE 

Are They Eating Food, Mfearing 
Clothes, or Hats or Shoes 

Made or Sold by YOU?
——imi n imi

-----ĮKURSIM MM BS——
The Worl<T* Gruteit Lithunniari D*iiy 
. rw.ly l “W(in» Ad” new»t>aoer

nMOWSIfflM.lrtO.llL

Held to 14-13 in the opener, Pla
tak suddenly took charge and ran 
six straight points be|pre Clements 
could 
Then 
on a 
make

halt him for the moment. 
it was over, and Platak put 
machine-like exhibition to 
the second game easy

his astonishing precision.

Rally to Win First.

champions

with

New double 
crovvned when Joe Goldsmith and 
Joe Gordon of Long Beach, Cal., 
fought down the defending title- 
holders, Frank (Fefty) Coyle and 
Ed Linz of New York, 21-18, 21-1.^.

In superb condition, the Long 
Beach pair rallied to take the first 
game after having 
6-4 ančĮ wore down 1 
the second.

The Californians 
16-12 in the opener. 
smith toolr. off his 
three straight Service 
they finished it off.

were

fallen behind 
their rivals in

came up to 
There Gold- 
gloves, ran 

aces and soon

The Chicago Park District Out- 
ing Club has seleeted ' Indiana 
Dunes State Park as the objective 
of their next week-end outing, 
Sunday, April 28.

The group will meet at depot, 
151 E. Randolph Street and board 
interurban eleetrie train leaving at 
9:00 a. m., arriving at Tremont, In
diana at 10:08 a. m. 
Tremont at 7:00 p. 
loop at 8:05 p. m. ’ 
ten miles.

Elizabeth Sauer
kers and Frank Parker and Mildred 
Zelenka will accompany as guides.

, Returning, leave 
m., arrive in the 
Length of hike—

will lead the hi-

Park District Marble 
Tournament

the rate entries are pouring in 
all sections of the Park Dis- 
for participation in the Chi- 
Park District annual city-wide

At 
from 
triet 
ca£o
marble tournament, it is expected 
that the totai number of contes- 
tant will reach a new high of 20, 
000.

Community tournaments now in 
progress in all parks will be com- 
pleted Satųrday, April 27.

Any boy who will not have 
reached his fifteenth birthday 
or before July 1, 1940 is invited 
enter the tournament.

on
to

another important fact, 
out by the minority re- 

overlooked by the majority 
committee—the

being
strikes and fewer

commit- 
such im- 
goes out 
law and
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Diena Iš Dienos Jauni Lietuviai 
Washingtono Festi 
valio Atrakcija

gaiiimiitiiifiiiiiiiiiiiHmiiiiiiutiiiiiiiHitiitiiiiiHmiiiiiiintitf

ISPORTASI BR. MOTUZAI IR VILNIEČIU RĖMIMAS

metų 
J uli ja 
su p.

Kovo 4 “Mįss Lithuairia 
1939” Vestuvės

Gegužės 4 d., 1939 
“Miss Lithuania”, p-ĮS 
Jankevičiūtė apsiveda
William Kliokfes. §1 i Ubą pri
ims Šv. Jurgio' bažnyčioj 4 v. 
pp. Vestuvių vakariene įvyks 
Windermere East viešbutyje.

Amerikos Sostinė Laukia Chi
cagos Lietuvių* šokėjų.

Visi skelbimai ir laikraščių 
žinios NVashingtone garsina Be- 
Ihijaus grupės šokikus. Ir laik
raščiuose ir “posteriuose” We- 
nettos Grybaitės paveikslas tau
tiškuose drabužiuose 
Tautinio Festivalio
“The Lithuanian Dancers 
tlirilled the audience lašt year 
will be here again.”

Pereitą savaitę laikraščiai į- 
dėjo visos grupės paveikslą, su 
parašu, 
dancers 
scored a 
festival,
tempo of their country’s dance 
step to Constitution Hali again 
his monh”. Tas reiškia, kad lie
tuviai jaunuoliai iš tikro gerą 
įspūdį padarė ir sužavėjo publi
ką. Ištikro, jaunuoliai plačiai ir 
gražiai garsina lietuvių vardą.

So. 
sa-

Miriės Gimtadienį
Ėrank Anglie kis, 6601

Westem Avė., žada minėti 
vo gimtadienį balandžio 25-tą
dieną. Kaip jis minės, tai yra 
prislriptis, bet tikisi, kad jo 
draugai nepamirš atlankyti jį. 
Frank AngLckis daug metų iš
gyvenęs 18-tos apylinkėje ir 
darig turi pažinties minėtoj ko
lonijoj. P. G.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoj)
su

dabina 
reklamą, 

who

“Colorful Lithuanian 
from Chicago, who 
triumph a t lašt year’s 
will bring the swift

AIRIŲ ČEMPIONAS

Šiandien vakare While City 
arenoje chicagiečiai turės' pro
gos pamatyti išgarsėjusį airių 
ristiką Danno CVMahoney, ku
ris dar visai neseniai buvo lai
komės pasaulio čempionu. Ris- 
tynėse jis Vartoja vadinairią 
“airišką botagą”, atseit, tam1 
tikrą triuku savo priešui įveik
ti. \

Jo oponentas bus gerai ži
nomas rist.kas Hans Schnabel, 
kuris pasižymi didele jėgą.

VĖL RISIS “ANGELAS’"IR

Filmininkai Broliai Motuzai ne tik kad rodo gražias Lie
tuvos film'as, bet neužmiršta ir vargstančių brolių vilniečių — 
jie didelę dalį Savo uždarbio skiria Vilniaus lietuviams.

Chicagoje ir apylinkėje jie rodė savo vaizdžiąsias ir įdo
miąsias (arčhitekfurOš, Vilniaus žygio ir Pasaulinės Parodos) 
filmas 16 kartų. Iš iŠių rodymų vilniečiariis liko $418.40. šita 
suma iš br. \Motuzų gauta ir Lietuvos Konsulatui Chicagoje pri
statyta' Lietuvai Gelbėti Fondo, kurio globoje pp. Motuzai fil
mas rodė ir kuris jiems Chicagoje gelbėjo.

Pilna apyskaita seka ir parodo kiek kurios kolonijos lietu
viai, žiūrėdami p. Motuzų' hlriių, prisidėjo prie Vilniaus lietu
vių srišelpimo:
Kovė TO — HollyWood salėje, Brighton Park

J, Gaidelio satlėj, West Pulhnan ..
— Marąuette Park salėje ........... .......
-- Grigaičio Armitage salėje ..........
— Waųkegan, III...... .......... ...  .
— Davis Scfliarč Park Auditorium ..
— Gar y, Indiana .... .......... .......

12
14

$32.65
4.85

38.501

,5 16

Harold Grammont, 24,
Eleanor Koubek, 22

Walter Wilk, 28, su Sabina
MakOwski, 25 ,

Julius Urbik, 21, su LaVerne
Blattner, 18

August Braun, .26, su Lor- 
rairie Mikucki, 22

John Maniatis, 30, su
Koftlanes, 33
Reikalauja
Perskirų
• Anthony Balsavich nuo Alice 
Baisa vich

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

>5

Bal.

Kun.

— Lietuvių Aurditorijojy Bridgęportė

18
19
20
24 — Šv. P. Nfar. Gini. Parap. salėj, Marąuette Park
25 — Šv. Antano parap. salėj) Cicero j, III........... .....
26 — Šv. Mykolo parap. saloj, Nortb Sidėj ...........
27 —- Dievo Apveizdos parap. salėj, 18th St.............
Darius Girėnas Meihorial salėj ...................... ...........
29 — Briv. Meldažiaus salėj, West Sidėj ............ .....

4 — Lietuvių Auditorijoj, Bridgeporte ...................

H. Vaięuno $2.00 ir Waukcgano $4.55 aukos

VISO
Išlaidų buvo

Stela G. Skoby Apleido 
Chicag-o

George Skoby apleido Chica-

ELENA MARTINktENĖ 
(MARCINKIEWICZ) 

(po tėvais Tekoraitė) 
gyveno 4628 S. Wood' St. 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal'. 19\d., 12:55 vai. rytą, 1940 
m., sulaukus pusės amž., gimus* 
Lietuvo 
Varnių 

Amer

klą Marąuette Parke, 2415 W. 
Marąuette Rd.

Dabartiniu laiku ji perėjo į 
rankas Jono Augustinavičiaus, 
kadangi dabartiniu laiku jis tu
ri kitą tos rųšies biznį, tai ši 
dirbtuvė vedama gerai žinomo 
siuvėjo J. Ponelio. Patarnavi
mas yra mandagus ir geras.

26.05
24.05

6.30
27.50
39.30
21.40
39.25
19.35
36.65
69.30
24.50
14.15

$429.00

e, Raseinių Apskr., 
Parap. Lukšių Miest?-1 
koj išgyveno>>34 ”•-]

► dideliame nuliudime 
vyrą Mykolą, sūnų Stanislo- 

, vą. 2 dukteris, Margaret ir An- 
1 ną, marčią Anną, 2 žentus Ar- 
; thur Daliege ir Anthony Klo

tis, 3 anukus ir 1 anūkę, 2 
seseris Petronėlę ,Oleckno ir 
Stellą Lesik ir jų šeimynos ir 
daug kitų giminių ir pažįsta- 

: mųi
Kūnas pašarvotas randasi 

J. F. Eudeikio koplyčioje, 4605 
S. Hėfmitage Avė.

Laid. įvyks antrad., balancjž. 
23 d.„ 8:30 vai. rytą iš koply
čios į Šv. Kryžiaus parap. baž- 

r nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Elenos Marcin- 
kiewicz giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteiktai jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyęas, sūnūs, dukterys, mar

čia, žentai, seserys ir 
j giminės

Laid. dir. J. F. Eudeikis, 
I tel. Yards 1741.

Užlaiko Gražų 
Taverną, \

Josephine Pilkis užlaiko už
eigą prie 6601 S. Western Avė. 
Tai gražiai įrengta Tavern ir 
gražus patarnavimas. Josephina 
turi daug pažinties už tai pas 
Ją netrūksta1 ir svečių net iš to
limesnių kolonijų.

J. Pilkienė yra naujienietė. 
Keletas metų atgal gyveno 18-oj 
apylinkėj. P. G.

Karo Žemėlapiai

■4

spal-Naujienose galite gauti 
vuotą Europos žemėlapį su pa
žymėjimais visų didesnių mie
stų, pagal kurį galėsite sekti 
visus Ėaro veiksmus.

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

Kaina 15 c.

pusėje-

Išgarsėjęs visame pasaulyje 
tvirčiausias ir baisiausias ifn- 
tyninkas, kuris yra žinomas 
kaipb “Angelas”, ir vėl atvyk
sta į Chicago. Jo pirmas pasi
rodymas tarp chicagiečių su
kėlė tokį susidomėjimą, kokio 
jau seniai bebuvo. Coliseumo 
milžiniška salė, kuri gali su
talpinti per dešimt tūkstančių 
žmonių, buvo pilna.

“Angelas” publikos nesuvylū: 
jis iš tiesų yra toks, koks bu
vo garsinamas. Vadinasi, nepa
prastos išvaizdos ir nepapras
tos jėgos. Todėl paprastam Mis
tikui prieš jį atsilaikyti yra 
tiesiog neįmanoma.

Balandžio 25 d., Tiv. ketvir- 
t&clienį, “Angelas” ir vėl risis 
Coliseume. Šį kartą jo oponen
tas bus Gus Sonenberg, buvęs 
pasaulio čempionas- ir 
jęs futbolistas. Taigi, 
numatyti, kad ristynės 
paprastai įdomios.

Šia proga tenka pažymėli, 
jog “Angelas” yra, taip sakant, 
Karolio Požėlso radinys. Požė
la jį ištreniravo, išmokė viso
kių triksų ir padarė iš jo tie
siog neįveikiamą ristiką. Požė
los vadovybėje jis ir dabar vi
sur ritasi. Ketvirtadienį atvyks 
į Chicago ir Požėla. Tačiau la
bai trumpam laikui, kadangi 
tuoj turės išvažiuoti 
miestą. Mat, “Angelas” 
žėla dabar yra tikrai 
Dažnai jiems tenka iš
miesto i kitą skristi, nes ki 
taip negali suspėti.

išgarsė- 
galima 

bus ne

į kita 
ir Po- 
“bizė”. 

'vieno

RŪGS 1500 NAUJŲ 
KAURŲ .

500 NEATSIIMTŲ 
KAINOS Sumažintos AO% 

Numuktos iki % 
DIDELIŲ KAURU 

BARGENAI
Neatsiimta 6x0. 8x10, Oxl«, 0x18,11x10 
Vert* nuo $6 iki f6O. Dabar 83 iki f20 
Nauji 6x9, 8x10, 0x12, 12x18, 10^x16 
Vert* £20 iki $8fi. Dabar *10 iki *12 

ir auk**.
16 0x12 tikrų orlentalių, AO kitokių 

Mlleron 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
1000 jardų karpe tų po AOc jard ir auk##.

CHECKER CLEANERS 
SANDELIAI

6208-16 S. RAGINK—Dienomis, 3 vakaras

I m A A Gčlčs Mylintiems
II U |< fl Vestuvėms, Ban- 
II fl I_1 M&kietams, Laidotu-b vėms, Papuoši- 
gelininkas mams 
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

I H V Fl K ILU V Lll\lU Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms. BanktrUms 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted* Street-

Tel. YARDS 7308- , .

JERONIMAS SIDEREVIČIUS 
/ Northsidietis

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 19 d., 1940 m., su
laukęs senatvės amž., gimęs 
Lietuvoje. Amerikoj išgyveno 
40 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
pusbrolį Siderevičių Chicago- 
je ir kitas gimines ir draugus.

Priklausė prie Chic. Lietu
vių Draugijos ir Chicagos L. 
Vyrų Choro.

Kūnas pašarvotas S. G. Sa- 
charskio kopi., 1735 Wabansia 
Avė. laidotuvės įvyks antra
dienį, balandžio 23 d., 10 vai. 
ryto. Iš koplyčios bus nuly
dėtas į Lietuvių Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Jeronimo Sidere- 
vičiaųs giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekamą: Pusbrolis, 
Draugai ir Giminės.

Laid. Dir. S. G. Sacharskis, 
Tel. Brunswick 2535.

ELEONORA NAIKELIENĖ, 
po tėvais Virakaitė, po pirmu 
vyru Bakšanskienė, gyveno 
adr. 6747 S. Emerald Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 20 d., 2:30 vai. po 
pietų 1940 m., sulaukus pusėš 
amž., gimus Liet. Kauno aps
krity, Seredžiaus parap., Gat- 
vaišių kaimė.

Paliko dideliame, nuliudime 
vyrą Andriejų, 2 dukteris Es- 
telle ir Albiną, 2 brolius An
taną ir Stanislovą ir kitas gi
mines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips kopi., 3307 South 
Lituanica avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, balandžio 24 
d., 8:30 vai. ryto. Iš koplyčios 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
Radines.

Visi a. a. Elenoroš Naike- 
lienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Vyras, Dukterys, Broliai ir 

Giminės.
Laid. direkt. Antanas M. 

Phillips. Tel. YARDS 4908.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

CLASSIFIED ADS
llB.BllI.li

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

ŽENOTA PUSAMŽIAUS pora 
paieškome darbų ant ūkės. Abudu 
esame ūkininkai, gerai patyrę ūkės 
darbuose. Kam reikalingi tokie 
darbininkai, atsišaukite. M. A. Ata
kas, BOON, MICH.

i i i itM i i .i ..............................i—..... ..................į , .. .............ii,

HELP VVANTED—FEMALE 
________DarbiiriiAių Reikia_______

REIKIA PATYRUSIOS MER
GINOS bendram ruošos darbui, 
skalbimo nėra, būti, mažas apart- 
mentas, vaikas, $7.00. Lakeview 
4935.

REIKIA SIUVAMŲ MAŠINŲ 
operatorių, patyrusių prie jupikų, 
slack siutų, bluzkų, darbas nuolati
nis, geras mokestis. ROTHLEY, 
212 So. Franklin.

....REIKIA VYRŲ DIRBTI ant me-
1 dinio benčiaus su įrankiais. W. S. 
Tothill Webster, kampas Wood St.

REIKIA PATYRUSIŲ operatorių 
prie binding ir single needle maši
nų. Kathleen Styles, 345 W. Hub- 
bard St. arti Orleans.

PRIE 
$1500.00

KATEDŽĘ 
pakš, prie 
lio dugnu 
priešakis 
Mažas įmokėjimas, likusią termi
nais. Box B 1—1739 S. Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

EŽERO KATEDŽĖ
— PASIŪLO PUIKIĄ 

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

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

6 KAMBARIŲ PLYTINIS bunga- 
low ant .37 ¥2 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 nuosavybė. 8622 South 
Throop St.

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.

Vilniečių rėmimui ......   $418.40
Gran'd Rdpids, Mich. — Br. Motuzų filmą, globoje SLA

42 kuOpos vilniečiams sušelpė .............  $20.00
Iš viso, iki šiol, broliai Motuzai ir jų rėmėjai davė Vil

niaus suvargėliams ..............................    $438.40
Už grąžiąją vilniečiams paramą Konsulatas nuoširdžiai dė

koja broliairis Motuzams, Lietuvai1 Galhėti Fondui, Grand Rapids 
SLA 42 kuopai ir visiems tiems, kurie savo darbu bei centais 
prisidėjo — Vilniaus našlaičius, našles ir suvargusius senelius 
parėmė. !f Lietuvos Konsulatas Chicagoje,

vr -1' 100 East Bellevue Place,
Chicago, Illinois.

REIKIA PATYRUSIOS MERGI
NOS virš 20, ruošos darbas, papras
tas virimas, 2 vaikai, mokyklinio 
amžiaus, plovimo nėra, būti, $8.00. 
Tel. ’ pirmadienį, Rogers Park 
5579, sekmadienį — Briargate 7462.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKIA STIPRAUS VYRO, pa
tyrusio Pipe Threader, pageidauja
ma susipažinusio su visu paipų 
darbu, darbas nuolatinis, kreiptis 
1338 West 22nd St.

REIKALINGAS JANITORIUS, 
nevedęs, 45 — 50 metų amžiaus. 
Blaivas. Liudymas reikalingas. 
Kreipkitės 1250 W. Madison St.

2 FLATŲ NAMAS po 7 kamba
rius, 2 karų garažas, 2 furnasai, 
savininkas, nebrangiai. 4143 Gladys 
Van Buren 2943.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

senatvė

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

Petrukas Pasirinko 
Poetą Savo 
Herojumi
Jis Ėjo Piktą Priešą Kariauti

Petrukas yra gal 11 ar 12 
metų amžiaus, bet jis protin
gomis akimis dairosi po triukš
mingą- šių dienų pasaulį, ir rei
kalui rimtai svarsto.

Jis lanko Ogdon pradinę mo
kyklą, dabar baigia 8A klasę 
ir, kaip teko girdėti iš jo tė
velių, yra visos mokyklos “ma
joras”. Jo tėveliai yra Lietu
vos k-Onsulas ir pp. Petras ir 
Juze Daužvardžiai.

Kai Amerikos Legionas su
rengė rašinių konkursą pradi
nėse mokyklose apie didžiuo
sius Amerikos Vyrus; , Petru
kas pasirinko savo herojumi 
poetą ir kropščiai paruošė 
šinį, išdėstydamas kodėl* to 
eto vardą taip aukština.

Laimės Premiją

poem, ‘Trees.’ It was his zest 
for living and doing* things 
that enabled him to crovvd 
into his short life such an 
immense amount of work.

“Iri the imidst of his busy 
Jife^ in <fact at the peak of 
his career, he was called to 
fight for his country. Joyce 
Kilmer was always ready to 
fight for a just cause. He 
joined the Seventh Regiment, 
New York National Guard, 
būt was later transferred to 
the Sikty-ninth, the famous 
Rainbow Division.

“He would gri out at night, 
crawling under barbed wire 
fence trying te locatė the 
enemy, and iri the mornirig 
would 
a new 
battle 
1918,
had no terror for him be- 
cause he knew he had d'one 
his bit to make America a 
better. place to liVe in.

“It is the aspiratiori of 
every youth to follow in the 
footsteps of Joyce Kilmer, 
and to help push forward 
tlie progress of America.”

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

BIZNIAVA PROGA. PARDUOSI
ME arba mainysime taverną į 2 
flatų namą, įsteigtas 18 metų, par
davimo priežastis 
739 E. 92nd Place.

liga. Frank

ra- 
po-

i . Konkurso rengė j airis Petruke 
'rašinys taip patiko, kad jie at
spausdino jį Chicagos didžio
joj spaudoj ir žada jo auto
riui paskirti 'vierią iš kėlių k'on- 
kuršė prefriijų.

Petruko' rašinys yra apie gar- 
isų AirieMikos poetą Joyce Kil- 
iirier, kuris mėt^š darbą1 įstėjo 
ikariuomenėn- iM išvažiavo FMari-' 
cijon kariauti piktą priėšą, ku
ris norėjo po kojomis sutremp
ti gražius Amerikos gyvenimo 
idealus.

štai Petruko rašinys:
“Joyce; Kilmer

“One 6t the grėhtest 
thirigs an A^ierican; can do' 
is to lėave his hoihe and 
work to* defėrid-’ his eouritry 
f reni the grėėdy po\ver of 
foreign nationš. Stich a mari 
was Joyce Kilriięr. In sch’ool 
he was merely čorisidered' 
aYerage, būt he had the fcirid 
o f ‘štiiff’ every tčue Ame
rican should have.

“Iri 1912 he was eriiployėd 
as a spėriai Writer for tlie 
New York Tiihes iriagazi^, 

Avhėre h'e wrote hiš famous

RANDAI 4 KAMBARIAI 2 mie- 
gkambariai, šviesus ir švarus, $12 
į mėnesį. 913 W. Cullcrton St. (20 
Street).

FURNISHED ROOM—TO RENT

ŠVARUS KAMBARYS rendon— 
pageidaujama vaikinui. Suaugusi 
šeimyna. Gera transportacija. Pi
giai. Telefonas namuose. 2436 W. 
45th Street.

FURNISHED ROOMS—VVANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

SENYVAS ŽMOGUS norėtų gau
ti kambarį prie garbingos šeimos 
už $2.00 ar $2.50 į savaitę, apie 
Halsted ir 18th iki 22nd gatvių. 
Rašyti J. Rachun, 2924 Roosevelt 
Road.

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

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

PARSIDUODA TAVERNAS la
bai pigiai. Biznis išdirbtas— prie
žastis—liga. 6528 So. Ashland Avė.

TAVERNAS, IŠDIRBTAS biznis, 
gera vieta, pilnai įrengtas, nėra 
kompeticijos, gera pardavimo prie
žastis. PORTSMOUTH 8186.

PARDAVIMUI HAMBURGER 
STAND. Randasi 397014 Archer 
Avė. Brighton Parke lietuvių apy
linkėj.

be seen applying for 
uniform.In the second 
of the Marne, July 30, 
he was killed. Dėath

SOIL—FOR SALE 
J uodžemis—Pardavimui

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

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

LUNCH — TAVERN pilnai įren
gtas, daug metų vienoj vietoj, pigi 
renda su flatu. Proga paimti pi
giai. 4949 So. Halsted St.

WHOLESALE FURN1TURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui

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

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

Mokėdamas 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. Weštern Avė., Chicago, 
III. Fhone Republic 6051.

Naudokitės “Nau
jienų” Informacijų
Biuru
Teikia Žinias Apie Paren

gimus.
“Naujienos” įsteigė Lietuviškų 
Parengimų Informacijų Biurą.

Draugijos, Kliubai' ir viso
kios įstaigos prašomos praneš
ei “Naujienoms” dienas savo 
parengimų. Taipgi ir rengėjai, 
pirm samdymo svetainių, pra
šome kreiptis j “Naujienas”, 
kad nesusidurti su kitais pa
rengimais ir išvengti nepagei- 
daujafnos konkurencijos. Šį 
patarnaviriią “Naujienos“ tei
kia nemokamai.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi' “NAUJIENOSE”

Dievas Ir Protas
Ši tema yra labai įdomi. Jo

je telpa įvairus įrodymai, pa
remti Dievo žodžiu ir protu, ši 
tema tapo atspausdinta kny
gelės pavidale, 93 puslapių di
dumo, po antgalviu Dievas ir 

i Protas. /
Kiekvienas skaitydamas šią 

knygelę gali prieiti prie išva
dos, kurlink pasaulis slenka su 
savo svajonėmis, baisiais ka
rais ir kitais nepaprastais įvy
kiais. Del įdomaujančių, pasiū
lome ta proga 
knygelę.

Kreipkitės
Mr. F.
6429 S.

MOVING AND EXPRESSING 
Perkra^

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

FINANCE AND LOANS

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

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.

įsigyti minėtą

antrašu:PO

D.
Damen Avė.

Chicago, III.

YAKAS,

laiš-Siųsdami pareikalavimo 
kus, pridėkite 10c dėl paden
gimo lėšų. (Skclb.)

PASKOLOS
Ant 1-mų ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

2-raą aukštas. \ 
(Tarpe Marshfield ir Paulina gat)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmad., balandžio 22, 1940

NAGRINĖJA WESTERN IR ARCHER AVĖ.
GATVEKARIŲ KELEIVIU VARGUS

Daug Chicagiečių 
Nukentėjo N. Y.

Žinokit, Kad Keleiviui Leistina Stovėti Ne
Daugiau Kaip 20 Minučių!

Chicagoj dabar yra rišamas 
labai svarbus klausimas, kuris 
labai artimai liečia Western 
avenue ir Archer avenue gal- 
vekarių keleivius.

Keli išminčiai bando nusprę
sti kaip ilgai keleivis gatveka- 
ryj gali stovėti ir nepavargti. 
Jeigu paklaustum pačių kelei
vių, tai jie turbut atsakytų, 
kad butų daug geriau, jei sto
vėti visai nere ketų, bet jų nuo
monė, žinoma, yra labai šališ
ka. Gal ir tie išminčiai pana
šiai pasisakytų, bet kadangi 
j ems gatvekariais nereikia va
žinėti, tai jiems lengva apie 
stovėjimą kalbėti.

Dalykas štai kame. Kas tik 
važinėja Western ir Archer 
avenue gatvekariais, taipgi 
Kedzie avenue, tas paprastai 
nelabai gražiais žodžiais atsi- 
liepa apie gatvekarių bendro
ve, ypač jei reikia važiuoti, kai 
ofisai ir dirbtuvės užbaigia dar 
bo valandas. Tomis valandomis 
gatvekar’ai užsigrudę kaip sil
kių statinės. Negalima nei iš
lipti nei įlipti ir, jeigu stovi, 
tai tau kiekvienas pro spųsti 
prasimušantis žmogus šonkau
lius laužo. Kam tenka laimė 
įlipti gatvekarin linijos prad
žioj, tam kartais pasiseka gau
ti v’etą atsisėsti, bet jei pa
imi gatvekarį prie, sakysim, 
Halsted ir Archer arba prie 
Archer ir Western, tai tiesiog 
lipk ant stogo. Ten vistiek bus 
patogiau, negu viduj. Bet kam 
čia kalbėti. Visi tuos galveka- 
rių vargus gerai žino.

Ir Jie Sužinojo!
Galiau, apie tą apverktiną 

Archer ir Western, taipgi Ked- 
zie gatvekarių keleiyių padėtį 
sužinojo ir aldermanai: Kova- 
rik iš 15-to, Hogan iš 13-18 ir 
Hartnett iš 12-to wardo. Apie 
tai patyrė ir apskričio klerkas 
ir 13-to wardo bosas Michael 
J. Flynn, Jiems turbut pasitav 
kė gatvekarių važiuoti.

Padėtis nepakenčiama, jie 
vienbalsiai nusprendė ir krei
pėsi prie aukščiau minėtų iš
minčių reikalaudami dalykus 
sutvarkyti. Tie išminčiai tai 
Illinois Commerce Commission, 
kuri tvarko susisiekimą Illinois 
valstijoje.

20 Minučių — Ir Nealps!
šeštadienį komisijai vienas 

gatvekarių ekspertas, kurio 
šonkauliai žino apie ką jis kal
ba, bandė liūdną dalykų padėtį 
išaiškinti. Tai buvo inž. majo
ras R. F. Kelker. Jis nupasa
kojo, kad 20 m’nuČių stovėti ir 
laikytis įsikabinus diržo gat- 
vekario palubyj — tai dar pa
kenčiama. Iš miesto namo va
žiuojanti stenografė tiek dar 
gali išstovėti stumdoma ir

grumdoma, ir nealps. Bet Wes- 
tern ir Archer gatvekariuose 
reikia išstovėti po pusvalandį 
ir ilgiau!

Ekspertas Kelker siūlo gat
vekarių bendrovei padaryti štai 
ką. Wcstern avenue ir Kedzie 
avenue linijose paleisti daugiau 
gatVekarių, taipgi patvarkyti, 
kad kas antras ar trečias iš 
jų važiuotų į vldurmiestį Og- 
den avenue arba Blue Island 
linijomis. Jis taipgi siūlo Ar
cher avenue linijoj gatveka- 
riams į pagalbą įvesti autobu
sus, kurie didžiauso judėjimo 
valandomis važinėtų kas kelios 
minutės.

Gal iš šitų miltų išeis pyra
gas, bet kaž kodėl nesinori ti
kėt’, kad galiau ateis ta lai
minga diena, kuomet bus gali
ma patogiai parvažiuoti namo 
iš darbo Archer, Western ar 
Kedzie avenu4 gatvekariais. 
Gal tai tik sapnas. Rs.

Apiplėšė Alinę, 
Nušovė Nekaltą 
Žmogų.

Gyvybė už $8.00.
Naktį iš penktadienio į šešta

dienį apyjaunis, revolveriu ap
siginklavęs banditas apiplėšė O- 
nos Galelis užlaikomą alinę ad
resu 8701 Marcjuctte avenue.

Kai banditas atėjo, alinėj bu
vo savininkė ir šeši kostume- 
riai. Jis privertė visus iškelti 
rankas, o savininkę atiduoti 
jam pinigus iš registerio. Jų ten 
buvo tik $8.00.

Pinigus pasiėmęs, banditas 
pradėjo slinkti atbulas prie du
rų, rankoj tebelaikydamas re
volverį. Bijojo, kad alinėj buvę 
vyrai jį parmuš.

Kaip tik tuo laiku tarpdury} 
pasirodė 27 metų Irvin Frydry- 
chowski, plieno darbininkas, 
nuo 8647 Manistee avenue. Jis 
nežino kas įvyko, atbulai iš ali
nės einantį piktadarį pastūmė į 
šalį, manydamas, kad lai gir
tuoklis, ir bandė įeiti vidun. 
Banditas greitai apsisukęs pa
leido Frydrychovvskio krūtinėn 
kelis šūvius ir jį mirtinai sužei
dė. Jis mirė South Chicago li
goninėj, kur buvo nuvežtas pir
mai pagalbai.

Meras Kelly Į 
Vice-Prezidentus

Mount Carmell, III., tarp de
mokratų kilo sumanymas no
minuoti Chicagos merą E. 3. 
Kelly į vice-prezidentus. Jų 
kand datas į prezidentus yra 
prezidentas Rdbseveltas.

Naujlenų-Acme Telepboto
Mrs. Bradshaw bučiuoja advokatą James Daniels, 

kuris gynė jos vyrą (po dešinei). Jos vyras, Walter, liko 
išteisintas ryšium su penkių metų mergaitės suvažinė
jimu.

Katastrofoje
Du Žuvo, 15 Buvo Sužeisti.
Du chicagiečiai buvo užmuš

ti, o 15 sužeisti baisioj gele
žinkelio katastrofoj, kuri įvy
ko šeštadienį rytą prie Little 
Falls, New Yorko valstijoj. 
Nuo bėgių nušoko Ncw York 
Central ekspresas, Lake Shorc 
Limited, važiuojantis iš Ncw 
Yorko Chieagon. Traukinys 
buvo pasivėlavęs apie 15 mi
nučių ir, matyt, skubėjo, kad 
atsigriebti.

Užmuštieji chicagiečiai bu
vo:

Harry Hollander, 39, nuo 
4500 N. Lawndale avė., ir

Harry Rouse, 232 ’aryl St., 
Ilubbard Woods.

Sužeistieji
Tarp sunkiai sužeistųjų chi

cagiečių yra:
Mrs. Harry Rouse, užmuš

tojo žmona;
Edtvard Raymond, 4936 No. 

Winchcster avenue;
Richard Muks, 5441 Kenmo- 

rc avenue;
Enoch Melstrom, 3217 Vclle 

Plaine avenue, ir
Lucille Gregg, 1928 Morsc 

avenue.

Chicagos 
Finansai

ęhieagos kontrolierius pa
skelbė, kad kovo 31 d., mies-' 
tas turėjo kasoj $1,095,440.45, 
o nemokėtų sąskaitų už $11,- 
321,954.44.

įplaukų per pirmą bertainį 
miesto administracija turėjo 
$12,889,346, o išlaidų $11,797,- 
552.89. Į tą sumą neįeina ne
mokėtos sąskaitos.

Chicagos Vokiečiai 
Mini Hitleriu 
Gimtadieni

šįvakar Chicagos vokiečiai, 
prielankus naciams, švenčia 
Hitlerio 51-mą gimtadienį. Ger- 
man'a Club rūmuose, 108 Ger- 
mania Place įvyksta koncertas, 
prakalbos ir šokiai.

Rengimu rūpinasi Reichs- 
deutsche Vereinigung Chicago, 
vietos Vokietijos konsulo, Dr. 
E. L. Baer, proteguojama or
ganizacija.

Iškeitė Netikusių 
Čekių Už $3,500

Trys jaun kaičiai prisipažino 
Chicago avenue policijai, kad 
jie išplatino netikusių čekių už 
apie $3,500. Jie buvo suimti 
Merchants Currency Exchange 
raštinėj, 547 N. Wabash avė., 
kur bandė įbrukti blogą čekį 
už gana stambią sumą. Suim
ti jaunikaičiai yra 20 metų An-
thony Bizzo, 2325 Ohio st.; 
Frank Lamatino, 25, 1314 Lar- 
rabee st., ir Frank Bovelli, 23, 
nuo 727 Goethe street.

Mirė Atstovas
J. A. Pelka

St. Anthony ligoninėje šešta
dienio vakare pasimirė John A. 
Pelka, republikonas, 15-to le* 
gislatyvio distrikto atstovas 
Illinois legislaturoje. J s gyve
no ad. 2119 W. Cermak Rpad.

Šiandien Prasideda 
Žydų “Passover”

Šiandien prasideda sena tra
dicinė žydų šventė “Passover”. 
Ji užtrunka septynias dienas. 
Per tą laiką jie pasnikauja ?r 
valgo taip vadinamus “mačus”, 
šventė yra minima atminimui 
žydų išsiliuosavimo iš Egipto 
nelaisvės apie 1200 metų prieš 
Kristų.

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

O Po savaitės atostogų šiandien 
prie pareigų grįžta apskričio tei
sėjas Jarecki, Jisai buvo išvy
kęs į Bdoxi, Mississippi, kur gy- 
dosi jo sunkiai serganti žmona. 
O American War Mothers, mo
tinos kareivių, kurie dalyvavo 
pasauliniam kare, priėmė rezo
liuciją savo konvencijoj, Chica
goj, ragindamos valdžią laikytis 
neutralumo naujame kare. Jos 
taipgi reikalauja šalį sustiprinti 
kariniai, kad prašalinti puoli
mo pavojų.
• Aliejinio pečiaus sprogime, 
4119 Drexel bulvaras, buvo 
skaudžiai apdeginta 62 metų 
moteriškė, Mrs. Lila Miller.
® Kriminalis teismas šeštadie
nį išteisino bučerį Waller Brad- 
shaw, kuris 25 d.; vasario mir
tinai suvažinėjo !>ių melų mer
gaitę ir vieloj vežti ją ligoninėn, 
nuvežė savo garažai! ir paslėpė. 
Teisme pasirodė, kad mergaitė 
buvo užmušta vietoj, ir buvo 
negyva, kai Bradsbaw ją paė
mė savo automobiliu. Mergai
tės motina, Mts. Auna Frank, 
1402 George street, teisme pro
testavo, kad nuosprendis yra 
neteisingas. Bradshaw gyvena 
adr. 4204 Lincolh avenue. Jis 
suvažinėjo ir užmušė Mrs. 
Frank’s dukterį Beverly Joan.
@ Prie 75th ir Stony Išland ave
nue automobilis užmušė dvira
tininką Herman DeSchryver, 
nuo 7010 Stony Išland avenue. 
Jis buvo 41 metų amžiaus ir 
dženitoriavo aukščiai! paduotu 
adresu.
® -Už narkotikų pardavinėjimą 
metams kalėjimo buvo nubaus
tas kinietis Jim Lurig, nuo 1154 
Wamash avenue.
® $100 pabaudą Apskričio teis
mui turėjo užsimokėti osteopa- 
tas Forrest W. Zipfel, nuo 1418 
Addison street. Jisai naudojo 
“Daktaro” titulą, nenurodyda
mas, kad nėra iHedicihos dak
taras. ’
e Reinhardt Warkenthien, 
7240 Lincoln avdnue, Lincoln- 
wood priemicsČiVC valdininkes, 
buvo patrauktai teisman Chica
goj už neatsargų ir “girtą” va
žiavimą automobiliu.
0 Federalis teismas Chicagoj 
nagrinėja įvairius Stickney mie
stelio finansinius vargus. Mies
telis defoltavo bonų mokėjime 
ir yra skolingas kreditoriam^ 
nuošimčių ir už bonus apie 
$35,000. Atrodo, kad vietos na
mų savininkai turės skolą išly
ginti mokėdami specialius ases- 
mentus, kurie sieks apie $3 nuo 
$100. Bylą seka Chicagos pro
kuratūra, kuri tiki, kad mieste
lio triubeliai paeina iš neteisin
go finansų tvarkymo.
® Nežinomi piktadariai pametė 
bombą prie Mutual Truck and 
Auto Parts krautuvės, adresu 
2000 South Wabash avenue. 
Sudraskė sieną ir nuplėšė sto
gų-

• Šuo užpuolė ir sukand
žiojo Mrs. Rae Fėtzer, 56 mėtį 
moteriškę, gyvenančią adresu 
213 So. Bell aveime. Ji taip iš
sigando, kad gavo širdies ata
ką ir krito negyva.

• Savo kambaryj užsidarė 
ir nusišovė 43 metų virėjas 
Thomas Marokas. Jis gyveno 
adresu 445 South Halsted st. 
ir buvo bedarbo.

• Gasolino stoty j, prie 32nd 
ir Ashland avehtie, eksplioda- 
vo gasolino tankas. Visi sto
ties tarnauto jai išliko sveiki.

• Nuo troko pastatyto prie 
13-tos ir Wabash avenue kas 
tai pavogė 16 dėžių kiaušinių 
Trokas priklauso ūkininkui 
Lovy Yarrock iš Reedsburg. 
Wisconsin.

• Vakar Chicagoj pasirodė 
šiltinė. Pirma Šių metų auka 
buvo 3-jų metų Frank Broivn, 
nuo 4729 C ai ūme t avenue. 
Pernai nebuvo mirčių.

e įPrie 47th ir Wood street 
New City nuovados policija 
suėmė du 19 metų jaunuolius,

Kitą Sekmadienį 
Prasideda Vasaros 
Laikas

• ’ t f»

Kitą sekmadienį, balandžio 
28 d., Chicagoj ir apylinkėje 
prasidės vasaros laikas*—Day- 
light Saving Time. Einant gul
tų šeštadienio naktį pavaryki
te laikrodžius vieną valandą 
pirmyn.

AUTOMOBILIU 
NELAIMES
— Chicagoj ir Apylinkėj —

• Prie 111-tos gatvės kryž- 
kelio Rock Island gelžkelio 
traukinys užmušė gatvekarių 
konduktorių, 54 metų Stevc 
Balka, nuo 10949 Wentworlh 
avenue. Jis buvo užmuštas 
vietoj. Traukinys taipgi su
daužė auĮomobilį, kuris nesu
spėjo laiku prie kryžkelės su
stoti. To automobilio vairuo
tojas buvo 25 pietų Howard 
Williams, nuo 6218 Woodlawn 
avenue. Jis buvo sunkiai su
žeistas.

® Kitose nelaimėse žuvo se
kami žmonės:

7 metų David Stredlovv, 
6021 Eberhart avenue;

Stanley Lesievvicz, 45, nuo 
3813 Butlernut avenue, ir

Mrs. Louise Dįener, 65, 1026 
So. Ashland avenue. 
f / —---------------

Nukrito 60 Pėdų,
— Nereikėjo 
Daktaro

Sandra Doniger, 3 metų mer
gaitė, žaidė prie lango namie, 
4832 N. Bernard street. Kaip 
dažnai atsirinka — ji prarado 
ygsvarą ir nukrito 60 pėdų į 
elą. Išliko sveikutė. Atsistojo 

ir nuėjo sau.
Donigerių butas yra trečiam 

aukšte.

Gerai Kad Dar 
Krautuvę 
Vietoj Paliko

Keli piktadariai vakar ank
sti rytą atvažiavo su troku 
prie maisto krautuvės, adresu 
1742 West 79th street, įsibro
vė vidun ir pasivogė: 800 sva
rus jautienos, tuščią registerį, 
dvi svarstykles ir kelis šimtus 
kenų konversuoto maisto. .

Savininkas Thomas Murray 
džiaugiasi, kad piktadariai ne- 
nusivežė ir visą jo krautuvę.

Hitleris Yra “Taikos 
Žmogus”

Germania salėje, Chicagos 
naciai minėjo Hitlerio 51-mą 
gimtadienį. Vokietijos konsulas 
Dr. E. L. Baer pasakė ilgą 
kalbą, kurioj pabrėžė, kad Hit
leris “visuomet buvo ir yra 
taikos žmogus. Jis ir vokiečių 
tauta šito karo nenorėjo”.

Rado Kūdikį 
Upėj ___

Chicagos upėje, prie Law- 
rence avenue, Albany Park po* 
’icija atrado kūną mažo, gal 
ap’e 2 mėnesių amžiaus ber
niuko. Kūnas be drabužių ir 
be jokių žymių, iš kurių butų 
galima jį pažinti.

SLA Pildomosios Tarybos 
Rinkimų Rezultatai

Naujos kuopos: 178 ir 192
(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; 266; 99;

120, 156, 177, 34 ir 211

Į PREZIDENTUS
F. J. BAGOČIUS .................a.  .............   1,28G
W. F. Laukaitis ..............................   918
J. Miliauskas ......................... ......................:.................... 247

x Į VICE-PREZIDENTUS
J. K. MAŽUKNA ............   1,438

....V. G. Kerševičius 960
Į SEKRETORIUS

D. PILKA ...................................................................... 899
M. Vinikas ......................   1,228
K. Michelsonas ................  ;......... 281

I IŽDININKUS
K. P. GUGIS ....................................   1,253
J. J. Bachunas ............................................................... 878
J. žebris ..................... ;..................................................... 273

į IŽDO GLOBĖJUS
E. MIKUŽIUTĖ ..................................................... 1,203
P. DARGIS ..................................................   1,127
S. Mockus ........................................................................ 1,118
J. Brazauskas ............................................  748
J. Januškevičius Jr....................................................... 241
J. K. Urbonas ..... ................................ i............................ 172

Į DAKTARUS-KVOTĖJUS
DR. J. STANESLOW .............................................. 1,124
Dr. S. Biežis .................................................................. 897
Dr. A. L. Graičunas ....................................................... 377

Vakar ir Užvakar Chicagoje

“Naujienos” Lietu
vos Cenzorių Mažiau 
Cenzūruojamos

------ 4--- 
(Iš laiškų)

raščius. Tūliems žmonėms tru
putį nepalikdavo ir tik telegra
mas ir žinutes skaitydavo.

Joseph Dutkievvicz ir Joseph 
Prochnicki. Pereita ketvirta
dienį jie pabėgo iš Dixon ka
lėjimo. Pirmasis gyvena adr. 
4250 So. Knox avenue, antra
sis, Prochnicki, adresu 550 W. 
Cullerton st.

• Prie Michigan ežero prie 
^5-tos Jackson Parko sargyba 
ištraukė kūną nežinomo vyro. 
Atrodo, kad jis buvo apie 55 
metų amžiaus.

Kelios dienos atgal Žagaric- 
čių Klubo pirmininkas P. Ar
lauskas aplaikė keletą laiški! 
nuo savo sesutės Bičiužienės iš 
Žagarės. Ji tarp kitko rašo: 
“Mielas broliukai Petrai, aplai
dai! nuo tavęs malonų laišku
tį ir taipgi du ryšulius iš Cbi- 
cagos atsiųstų laikraščių “Nau
jienų” ir jų du gražius kalen
dorius. Vienas ryšulys su de
šimts numerių buvo ciclas, tik 
antrame truko penkių laikraš
čių.”

P-as Arlauskas taip pat buvo 
pasiuntęs geroką skaičių “Nau
jienų” ir kitų laikraščių nese
niai buvusiems chicagiečiams, 
kurie dabar gyvena Žagarėje, 
p. Adomaičiams. Bet šie savo 
laiškuose nemini nieko. “Nau
jienas aplaikėm”, Arlausko gi
minaičiai pirmiau sakydavo. 
Susirinkę į jo seselės namus, 
labai žingeidžiai peržiūrėdavo 
iš Amerikos atkeliavusius laik

Visi klausia “Naujienų”
Bet dabar kiekvienas žagarie- 

tis gyventojas atsilankęs tuoj 
klausia: Na, ką, p-ia Bičiužic- 
nc, gal sulaukei laikraščių iš 
Chicagos. Pasidarė dideli mė
gėjai “Naujienų”.

Ir iš tikro, ar dar ir dabar 
ne laikas Lietuvos vvriausvbci 
nuimti cenzūrą nuo Amerikos 
lietuvių laikraščių? Didžiau
siam pavojui gręsiant musų 
gimtam kraštui, Amerikos lie
tuviai dienomis ir naktimis su
sirūpinę Lietuvos žmonių padė
timi ir jų ateitim, kaip sostinės 
Vilniaus, taip ir viso krašto 
Lietuvos likimu. —R. š.

Prie Goldblatt departamen- 
t:nės krautuves, ad. 9100 Com- 
mercial avenue, detektyvas Jo
seph Truhler pašovė 28 metų 
piktadarį, Tony Starcevich. Ji
sai bandė pasivogti naują siu
tą ir gabalą dešros.

Pasirodė, kad Starcevich vie
nu laiku buvo plieno darbin'n- 
kas ir gyvena adresu 1040U 
Avenue N.

OMAHA, NEB. — Alyce Jane McHcnry, kuriai prieš 
penkerius metus buvo padaryta operacija ir atitaisytas 
“apverstas skilvis,” su savo vyru AVilliam Kern Byle.




