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SĄJUNGININKAI ATSIĖMĖ ELVERUMĄ 
VOKIEČIAI paėmę: lillehammerį 
Sąjungininkai 35 mylių atstumoj nuo 

Trondheimo; vokiečiai padegė 
Namsos ir Andalsnes

VYRIAUSIAS TEISMAS PRIPAŽĮSTA 
TEISĘ PIKIETUOTI

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
22. — Sąjungin’nkų — britų, 
franeuzų ir norvegų — karo 
jėgos pirmadienį grumiasi ke
liuose mušiuose su vokiečiais 
Norvegijoj. Mūšiai vystosi į 
pilną karą, dalyvaujant jame 
gal būt 100,000 kareivių.

Dabartiniu laiku du svarbie
ji frontai Norvegijoje yru 
Trondheim, vakaruose, ir Elve- 
rum, rytų Norvegijoje.

Stockholme gauti praneši
mai, kad sąjung'ninkai atsi
ėmė iš vokiečių Elverumą, apie 
60 mylių į šiaurę nuo Oslo. 
Tačiau vokiečių pranešimas 
kalba ką kitą: jis sako, kad 
vokiečiai okupavo miestelį 
Lillehammer, 25 mylias į šiau
rę nuo Elverumo. Pranešimai 
prieštarauja vieni kitiems.

Rytų Norvegijoje fronto li
nija, pagal tuos praneš mus, 
dabar eina šitaip: nuo Kone- 
foss į šiaurę iki Lillehammer. 
nuo čia iki Hamar ir Elverum, 
toliau iki šved jos. aiftnoa..

Vakarų arba Trondheimo 
fronte padėtis esafttį CčįKpif 
Britanija ir Francuzija išlaipi 
no savo kariuomenę Namsos 
uoste (100 mylių į šiaurę nuo 
Trondheimo) ir Andalsnes

ŠVEDIJA PRISIRUOŠUSI PASKELBTI 
GENERALINĘ MOBILIZACIJĄ

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
22. — Švedija pirmadienį pa
skelbė, kad pereitos savaitės 
gale apie 15 svetimų šalių lėk
tuvų — dauguma jų Vokie
tijos — skraidė virš jos teri
torijos. Trys Vokietijos lėktu
vai buvo nušauti.

Vokietijos lėktuvai 
skraido Švedijoje
STOCKHOLM, Švedija, bal. 

22. — Vokietijos lėktuvai vis 
dažniau skraido virš Švedijos 
teritorijos. Sekmadienį švedai 
pušovė vieną nacių lėktuvą. Ki
ti du Vokietijos lėktuvai nusi
leido Švedijoje. Jų įgulos in
ternuotos. Dar du nacių lėk
tuvai nusileido Gotland saloje, 
Baltijos juroje. Vokiečiai čia 
sudegino savo lėktuvus, pirm 
negu švedai internavo juos. 
Pagaliau 15 lėktuvų buvo nu
vyta į Norvegiją, iš kur jie at
skrido į Švediją.

Aiškus nacių lėktuvų nepai
symas Švedijos neutralumo ke
lia švedų tarpe neramią mintį: 
ar t k nesiruošia naciai užpul
ti ir Švediją, kaip užpuolė jie 
Norvegiją?

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

Debesuota; gal būt liūtys; 
temperatūra žymiai nepasikeis, 
saule teka 4:58 v. r., lei^žiąsi 
6:38 v. v.

(100 mylių į pietus nuo Trond
heimo).

Dalis išlaipintos Andalsnes 
uoste Britanijos ir Francuzijos 
kariuomenės jau pasiekė Oslo 
frontą ir čia kartu su norve
gais atėmusi iš vokiečių Ka
marą ir Elverumą. Kita dalis 
slenka į šiaurę, Trondheimo 
link.

Išlaipinta Namsos uoste Bri
tanijos ir Francuzijos kariuo
menė pasistūmė 4 pietus iki 
Verdalsora. šitas punktas yra 
35 mylių atstumoje nuo Trond 
heimo. Pirmadienį čia ėjo smar
kios vokiečių ir sąjungininkų 
kautynės. ’ Mūšio pasėkos kol 
kas nepaskelbtos.

Tuo tarpu vokiečiai paskel
bė, kad jie padegė abu uostus, 
kuriuose Britanija ir Francu- 
zija išlaipino savo kariuomenę, 
būtent Namsos ir Andalsnes. 
Iki šiol taip Vokietijos, kaip 
ir sąjungininkų lėktuvai aiš
kiai 'vengė atakuoti vieni kitų 
miestus. Kai dabar vokiečiai 
padegė sakytus du Norvegijos 
mieštiTs? t ai' gali nuTlau k t F, k ad 
sąjungininkai keršys vokie- 
Čams panašiu budu. Ir todėl 
kalbama, kad galįs prasidėti 
neribotų atakų karas.

Vyriausybė įsakė visiems gy
ventojams užgesyti bet kokias 
šviesas nakties metu centrali- 
nėje šalies daly ir pietuse.

Švedija prisiruošusi paskelb
ti generalinę mobilizaciją kai 
tik pasirodys aiškus Vokieti
jos atakos pavojus.

600 vokiečiu inter
nuoti Švedijoje

LULEAA, Švedija, bal. 22.
— Laikraštis Kurien gavo ne
patvirtintą pranešimą, kad 600 
vokiečių perėjo Švedijos sieną 
ir tapo internuoti sekmadienio 
vakare.

Kai kurie vokiečiai yra su
žeisti. Jie patalpinti ligoninė
se.

Internuotieji vokiečiai^ ma
noma, buvo dalis nacių ka
riaujančių Narviko fronte na
cių.

Švedija pareiškė 
protestą Vokie- 

ti jai
STOCKHOLM, Švedija, bal. 

2’2. — Švedijos valdžia pareiš
kė stiprų protestą Vokietijai 
dėl to, kad nacių lėktuvai skrai
do virš jos teritorijos. »

Nacių lėktuvas nu
krito Belgijoje

BRUSSELS, Belgija, bal. 22.
— Vokietijos karo lėktuvas, 
pašautas kautynėse su dviem 
franeuzų lėktuvais, nukrito 
Na^cimont apylinkėje, Belgijos 
teritorijoje.

NAUJIENŲ-ACM E Teplioto
LITTLE FALLS, N. Y. —• Taip atrodė traukinys po katastrofos, kurioje žuvo 

30 žmonių.

Jungt. Valstijų at
stovų šeimos atvy

ko į Švediją
STOCKHOLM, Švedija, bai. 

22. — 17 amerikiečių atvyko 
iš Norvegijos į Fjallnes, Šve
dijos pasienio miestelį. Tai yra 
moters ir vaikai Jungt.■ Valsti
jų legacijos Norvegijoj ątsto- 
vu/"? "f--,

v
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Švedai kvočia 450 
vokiečių

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
22. — Į Riksgranscną, Švedi
jos pasienio miestelį, iš Nar
viko (Norvegijoj) atvyko 600 
jūreivių, jų tarpe 450 vok’e- 
čių. Vokiečius Švedijos valdi
ninkai kvočia.

Vokiečiai sakosi esą preky
binei laivų jūreiviai. Bet šve
dai, prisimindami vokiečių žy
gius Norvegijoj, abejingai žiu
ri į aiškinimus ir ketina vo
kiečius internuoti.

Jungt. Valstijų at
stovas užmuštas

Norvegijoje
STOCKHOLM?”Švedija, bal. 

22. — Robert M. Losey, Jungt. 
Valstijų pasiuntinybės Norve
gijoje aviacijos atašė, užmuš
tas Dombaas apylinkėje, kai 
tą sektorę atakavo Vokietijos 
karo lėktuvai.

, r, ■ ■■■ ...

Du sąjungininkų 
submarinai pa

skandinti
BERLYNAŠ7"Vokietija, bal. 

22. — Vokietijos karo vado
vybės komunikatas pirmadienį 
sako, kad dar du sąjunginin
kų prekybos laivai ir du sub
marinai tapo sunaikinti, o į 
Britanijos skraidolį mėtytos 
bombos.

Rusai suėmė 6 Japo
nijos žvejų laivus
TOKIO, Japonija, bal. 22. — 

Domei žinių agentūra praneša, 
kad per paskutines dešimti die
nų Rusijos patrulių laivai su
ėmė šešis Japonijos žvejų lai
vus Korėjos šiaurės pakraš
čiuose.

Naciams rūpestis: 
stinga gasolino

BERLYNAS, Vokietija, bal. 
22. — Pranešimai gaunami Ber
lyne iš Norvegijos sako, kad 
Norvegijoje naciai užtiko kur 
kas maž au gasolino, negu ti
kėjosi rasti. Tai yra galvosū
kis Hitlerio vyriausybei.

Pačiai Vokietijai stinga ga
solino, o č a reikia siųsti dide
li lėktuvų transportai į Nor
vegiją. Keikia kuro mekanizuo- 
toms nacių kariuomenės dalims 
Norvegijoje; Bendrai reikia 
daugiau gasol no.

Naciai planuoja siųsti gasc- 
liną Norvegijon lėktuvais. Tai 
bus . kropštus ir brangiai ' kai
nuojąs darbas. Bet kas daryli
— reikia vis vien siųsti.

Rusija įspėjo 
Vokietiją

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
22. — Rusija įspėjo Hitlerio 
vyriausybę, kad ji netoleruos 
nacių invazijos švedijon. Na
ciai atsakė, kad jie nė nesapna
vo užpulti Švediją.

Ragina Vokietijos 
žmones sukilti 
prieš Hitlerį

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
22. — Vokietijos socialdemo
kratų partijos vykdomasis ko
mitetas, ištrėmime Francuzijo
je, išleido atsišaukimą. Jis pa
smerkia nacių invaziją Dani
jon ir Norvegijon ir ragina 
Vokietijos gyventojus sukilti 
prieš Hitlerį ir nacių režimą.

Demokratąi turi pir
menybę 31-je val

stijoje
PRINCETON, N. J., bal. 22.

— American Institute of Pub
lic Opinion (Gallup tyrinėji
mas) rodo, kad šiandien demo
kratai turi daugumą pritarėjų 
31-je valstijoje. Bet ta daugu
ma esanti maža. Jeigu visuo
menės nuotaika pakriptų vieną 
nuošimtį republikonų pusėn, 
tai kai kuriose valstijose ir šis- 
mažas pakripimas suteiktų pir
menybės republikonams.

Vokietijos bombone
šis nusileido Švei

carijoje
BASEL, Šveicarija, bal. 22. 

— Sekmadienio rytą čia misi- 
le’do Vokietijos bombonešis, 
kaip manoma, pritrukęs, gaso
lino. Lėktuvas ir jo įgula in
ternuoti. i ,

Sąjungininkai ata
kuoja nacių oro 

bazes
LONDONAS, Anglija, bal. 

22. — Oro ministerijos komu
nikatas praneša, kad naktį į 
pirmadieni Britanijos lėktuvai 
atakavo Aalborg aerodromą 
Danijoj ir Stavanger aerodro
mą Norvegijoje. Komunikatas 
sako, naciams padaryta nema
žai žalos.

Pranešimai iš Norvegijos ro
do, kad ‘ daugiausia sustiprini
mų savo jėgoms Norvegijoje 
naciai siunčia lėktuvais. Aal
borg, Danijoj, yra vienas iš 
punktų, iš kurių nacių kariuo
menė siunčiama lėktuvais Nor
vegijon. Tad britai ir atakuo
ja jį.

Stavanger randasi pietų va
karų Norvegijoj. Ir čia yra 
įrengta nacių lėktuvų bazė. 
Taigi ir prieš Stavanger at
kreiptos britų atakos, kad iš 
jo vokiečiai negalėtų siųsti su
stiprinimų kitiems punktams.

Galite balsuoti kaip 
norite — ispėti WPA 

darbininkai
WASHINGTON, D. C., bal. 

22. — WPA komisionierius F. 
C. Harr-ngton išsiuntinėjo 2,- 
162,000 WPA darbininkų įspė
jimą, kad ateinančio rudens 
balsavimuose jie turi teisę bal
suoti kaip nori.

Sniego audra Nau
jojoj Anglijoje

BOSTON, Mass., bal. 22. — 
Smarki šiaurės rytų sniego au
dra užgavo kai kurias Naujo
sios Anglijos dalis. Vietonjis 
pasnigo 10 colių sn'ego. Audra 
palietė dalį Maine valstijos, 
Vermont ir kai kurias New 
Hampshire valstijos dalis.

VVASIHNGTON, 1). C., bal. 
22. — Alabama valstija yra iš
leidusi įstatymą, kuris suvaržo 
streiko apimtų darbaviečių pi- 
kietavimą. Kai fornijoj Shasta 
kauntė 1938 metais išleido pa
tvarkymą, taipgi suvaržantį pi- 
kieta vima. v

Alabamos įstatymui iškėlė 
bylą Amerikos Darbo Federa
cija. Kaliforn’.jos patvarkymą 
užprotestavo teismuose C.I.O. 
Šį pirmadienį Jungt. Valstijų

Vyriausias teismas išnešė spren
dimą abiejose bylose. Sprendi
mą paraše teisėjas Murphy. 
Jisai sako, kad ir Alabamos 
statutas ir Kalifornijos patvar
kymas suvaržo žodžio laisvę ir 
todėl yra priešingi šalies kon
stitucijai. Sprendimas pripažį
sta pikietavimd.

Teisėjo Murphy nuomonę pa
rėmė Vyriausiojo teismo dau
guma. Priešingas jai buvo tik 
teisėjas Reynolds.

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

VĖLESNI PRA
NEŠIMAI

STOCKHOLM, Švedija, bal. 
22. — Gaunamais čia praneši
mais sąjungininkai, britai ir 
franeuzai, jau kariauja su vo
kiečiais Norvegijoj, Trondhei
mo ir Oslo frontuose. Mūšiai 
eina ties Verdalsora, 35 mylias 
į šiaurę nuo Trondheimo, ir 
ties Elverumu, 60 mylių į šiau
rę nuo Oslo.

BERLYNAS, Vokietija, bei. 
22. — Vokietijos karo vado
vybe skelbia paskandinusi du 
Britanijos submarinus, du pre
kybinius laivus ir mėčiusi bom
bas į Britanijos skraidolį pe
reitos savaitės gale.

PARYŽIUS^-Francuzija, bal. 
22. — Sąjungininkai sakosi nu
šovę pereitą savaitę vakarų 
fronte 11 Vokietijos lėktuvų.

LONDONAS^ Anglija, bal. 
22. — Sąjungininkų veiksmai 
Norvegijoje ryšium su išlaipi
nimu kariuomenės ir atakomis 
prieš nacių bazes buvo- iki šiol 
kur kas sėkmingesni, negu ti
kėtasi — kalba Britanijos at
stovai.

MASKVA, sovietų Rusija, 
bal. 22. — Rusija įspėjo Ber
lyną, kad ji esanti priešinga 
Vokietijos invazijai švedijon. 
Berlynas atsakė, kad vokiečiai 
nė nesvajojo apie tokį žygį.

STOCKHOLM^ Švedija, bal. 
’22. — Švedija įteikė Vokietijai 
protestą dėl to, kad nacių lėk
tuvai skraido jos teritorijoj.

LONDONAS^ Anglija, bal. 
22. — Anglijoje numatoma* 
kad gali prasidėti neribotos lėk
tuvų atakos — taip prieš ka
rinės vertės punktus, kaip ir 
prieš neginkluotus miestus ir 
civilius gyventojus.

ROMA, Italija, bal. 22. — 
Italijos spauda staiga paliovė 
atakavusi sąjungininkus. Gal 
būt ją paveikė šiomis dieno
mis įteiktas Mussolinio vy
riausybei sąjungininkų įspėji
mas.

BRUSSELS, Belgija, bal. 22. 
— Jeigu Belgija taps įtraukta 
į karo verpetą, tai 400,000 sve
timšalių, gyvenančių Belgijoje, 
busią internuoti.

Indusų ir mosulmo- 
nų riaušėse 3 užmuš

ti, 50 sužeistų
LUCKNOW, Indija, bal. 22. 

—t Mažiausia 3 asmens buvo 
užmušti sekmadienį ir 50 su
žeista mosulmonų ir indusų 
riaušėse, kai Shia sekta mė
gino pakrikdyti Sunni sektos 
paradą.

— Vokietija paskelbė, jogui 
Britanija pražudžiusi 61 karo 
laivą iki šiam laikui. Britani
ja atsake, kad ji pražudžiusi 
tik 18-ką, įskaitant submari
nus.

— Britan ja Įspėjo Narviko 
gyventojus išsikraustyti, nes 
jos artilerija bombarduosianti 
miestą. Britų ir norvegų mū
šiai su vokiečia s eina Narvi
ko apylinkėje.

Rusija sutiko neekspor- 
trrOTi į Vokietiją gaunamų iš 
užsienių prekių, jeigu Britani
ja padarys prekybinę sutarti 
su sovietais. 

---X—X-- X--
— Rusija veda derybas su 

Jugoslavija. Sutinkanti eks
portuoti Jugoslavijon žaliavas, 
jų tarpe aliejų. Dėka to Ru- 
s'jos aliejaus eksportai Vokie
tijon sumažėsią.

Sąjungininkai Įspė
jo įkliją

PARYŽIUS, Francuzija, bal. 
22. — Britanija ir Francuzija 
painformavo Mussolinj, kad jos 
netoleruos bet kokių pakeitimų 
Viduržemio juros srity. Jeigu 
Italija užimtų Jugoslavijos da
lį, net prisidengusi noru su
teikti Juoslavijai protekc:ją, 
sąjungininkai skaitys ją kaipo 
kariaujančią šalį ir'velgsis jos 
atžvilgiu at tinkamai;

Jungt. Valstijų karo 
laivai medžioja bri

tų laivą
MANILLA, bal. 2p. — Du 

Jungt. Valstijų skra doliai sku
biai plaukia į Filipinų salų apy
linkę. Gauta žinių, kad Brita
nijos karo laivas sustabdo pre
kybinius laivus zonoje tarp 
Formosa ir Filipinų^ salų. Jungt. 
Valstijų laivai nori surasti sa
kytą Britanijos karo laivą.

“Naujienų” Pinigų 
Siuntimo Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

i NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. po
piet.
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SL1UPTARN1A1
Istorinis romanas iš Amerikos lietuvių gyyenimo tais laikai^, 
kada labai aštri kova ėjo tarp laisvamanių (“šliuptamių”) 
ir katalikų (“kryžiokų”).

Šitą tiesos ir kovos fomfcn* skiriu dr. Jdnui Šliupui
------- ———- AL. MARGERIS ------------------ —

(Tęsinys) - “ i

Vakardis, dar gand dūksti, už
gesindavo žiburius. Tartisa, ku
rių paprastai visi skaito pigiau
siu daiktu, užgtitiddvo kamba
rį. Rokui ji buvo ne tiktai pi
gi, bet kartu baisiai štistingiišl, 
nerangi ir šykšti. Neatnešdavo 
jam nei saldaus miėgd, hei ma
lonaus sapno. Priešingai — at
nešdavo daugiau nitobodiimo, il
gesio ir nesuvaldomo noro ap
siversti lovoje. Bet tai šlykštus 
pasi tyčioj imas iš ligonio, kuris 
yra šiaipjau bejėgis Urba klin
čių tvarsčiuose įkalintas, kaip 
Rokas, ir turi dienų naktį žiūrė
ti į lubas. Tamsa, tačiau, gėdoš

mo kibirkštėlę. Ne. Ji ateina 
kaip vagis, kaip plėšikas, tik sa
vęs tepais’ydamd, tik save viena 
temylėdama. Ji trokšta viską pa
sigrobti, viską aprėpti. Ir ji ne
sitraukia tol, kol kas nors ją 
varu neišvaro, stumte neišstu
mia. Ji akiplėša, begėdė. Jos į- 
žalumui ir atkaklumui galo nė-

nustato jo gyvenimo kelius ne
vilties gairėmis, prie kurių luo
ši įžūlios šmėklos ir pranašau-

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 
ternpeliai 50c, sulaužyti stiklai 
$1.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui. •

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

JOS. F. BUDRlK
Furniture Hoiise

mą, savim nepasitikėjimą, ir 
pražūtį.

Vienok Rfakds ne iėhgvai te- 
pašidavū tarrisOš hordmš ir už- 
tnačiOths. Jis, kdd ir škendėdh- 
irias klaikiose tartteoš taaridšė, 
v iš dėlto ryždsi išplaukti, ištruk
ti iš juodo jų glėbio ir pakilti 
į žvaigždėtą nakties padangę. 
Taip — išplaukti su bejėgėmis 
rankomis, šiipralyžiuotomis ko
jomis ir klinčio tvarsčiuose įka
lintu stuomeniu... Tai juk bepro
tiškos, bėviltiškoš pastangos. 
Tai darymas stebuklų, kuriems 
jis jau sfeniai nė per nago juo
dymą nebetikėjo. Bet bemanyk, 
hiielas drauguti, kad jis nesu
prato tokių paštdngų tuštumą. 
Suprato1, ir kaip dar! 0 todėl 
jis ir pamiršdavo savo rankas 
ko'jdš ir stuomenį, o atsiminda
vo tiktai galvą ir Smegenis — 
tą nuostabiij nuostabiausią ma- 
šimj. Ir ta mašina naudojosi.

v o akių lėliukes, o kartu ir 
vaizduotės sparriitš. Išsilaisvino 
iš klinčių tvarsčių, pašaipi nga i 
linktelėjo galvų keturioms ligo
ninės kambario sienoms (ku
rias mūrininkai pastatė iš skau
smo ir nuobodumo plytų) ir

gę. Čia jis skrajojo heužmerk- 
lų akių sapno (dienos sapno) 
sparnais ir džiaugėsi švelniu, 
mėlynu dangaus aksomu, kuris 
visas buvo išrašytas žvaigždė
mis. Godžiai skaitė tą aukštąjį 
dangaus raštą, negalėdamas at
sistebėti jo ttirinio gilumu ir 
formos gražumu. Rot kas jį la
biausiai stebino, lai 
nUostabidtis'ias taštasC -rašytas ne raidėmis, kaip 
prastai daroma žemėje,

kad 
buvo pa

ka
bei

Taip jis trumpindavo, naikin
davo nakties tamsų ir laikų. At
merktos akys, dienos sapnai ir 
miegas, kuris iš’ tikrųjų ne mie-

ną skaitydavo, labai daug- jis 
skaitydavo. Perskaitė visus laik
raščius ir knygas, kiek tik jų 
tegavo. Kloks.iškas knygas nė t 
po keletą kartų. Labiausiai jis 
mėgo “dėdės” šečnO raštus; 
daugiausia iš jų išmoko. Tiesą 
pasakius, tiek daug išmoko, kad i 
be baimės galėjai jį dabar sta
tyti prieš aukštųjų kursų stu
dentus ir lažybų eiti, jog jis 
ju6š greičiau sukirs, negu jiė jį.

Jo protas nepaprastai išadgo, 
išsiplėtė ir pasiekė Savo spar
nais hėgirdetas juodb darbo 
žmogui tolumas bei gilumas.

Rot jo Rimas vis dar tebebu
vo bejėgis, nors jo kojose jau 
ir spragsėjo viena kita kibirkš
tėlė naujos šilumos. Tolydžio 
pradėjo jis ir pajudinti jas po 
truputėlį. Kiek džiaugsmo! Dau
giau nei tada, kada jis laimin
gosios Amerikos žemę pamatė, 
ir tada, kada pirmąją algą ga
vo. Tiesa, su nugarkaulio sme- 
genų atsigaminimu ir kojų svei
katos grįžimu kartu grįžo ii' 
reumato skausmai. Bet ką jie 
tereiškė prieš šviesų vilties jau
smą, kad, štai, “ir aš, Rokas, 
vėl galėsiu vaikščioti, žemę po 
savim jausti, dirbti ir pinigų 
savo šeimai siuhtineti!” Nieką! 
Ir kai vieną dieną atnėšė slau
gė jabi ramentus ir pasakė, kad 
jau galės pabandyti vaikščioti, 
— iš tikrųjų, jis kūo neplyšo iš 
džiaugsmo. Paėmė vieną, paė
mė kitą, visas drebėdamas, 
slaugės prilaikomas, atsistojo 
ant ramentų, atsirėmė siūk tiek 
ir kojomis į žemę ir pajuto jos 
veidą. Koks malonumas, km 
jaučia po savim žemę! Norėjo 
pulti ir bučidoti ją, bet slaugė 
sulaikė. Pradėjo žengti, tiksliau 
tariant, tik įsakinėti savo ko
joms, kad jos žengtų. Jos klau
sė, mėginti mėgino, bet sunku 
buvo pasakyti, ar jos J)*rniyn 
eina, ar vietoje stovi. O jis vis- 
tiek ryžosi ligi langui dasivarv- 
ti. Re galo troško pro langą pa
žvelgti ir, už ligoninės sienų, 

gamtą pamatyti. Jis, 
mat, buvo jau b.epi^Įdędąs tikė
li, jog ligoninėje gyvoji gamta

šia jam padėdavo šitoje kovoje 
šu taiiisa ir persenusio vėžlio1

laikU.
Nugalėjęs nakties tamsų, die-

3109-11 S. HALSTED ST.
Tek Yards 2151

URANE COAL COMPANY 
5332 So. Long, Avehuė 

Telėfdnas PORtŠMOtJTti *»«22
POCAHONTAS Mine . Run iš gedausiu mainų, 
daug dulkių išimta Perkant $7.65
5 tonus ar daugiau ........ ......... ........ ■
PETROLEUM ČARĖOIT COKE $7.75
Perkant 5 tonus ar daajiaū Tonas ■

Sales Tax ekstra.

CROCHETED MEDALLION PATTERN 2283
22X3—Melsti nicdaDonai lovos kapai. ,

I NAUJIENOS NEEDLECRAFT DĖPT, 
| 1739 So. HMlsted SU Chicxgo, Iii.

| čia (dedu 10 cehtų tf prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

i Vardas ir pavardė ........  -.........................-.....

NO. 2283

Adresas.....................
Miestas ir valstija

ffelfine Dilime I iillt : |džiova ibirė, Ahtanbkas Rusijos 
IVOKIOS nUSieS L III U-" | gilumoje dingo, visa šeimas ne-

suotojas Yra Ge
riausias Vaikams

NepAkeri^&mels, neskoningas valytojas 
užtektinai blokas SuaukusLemS. 
kaina — jis visai neįmanomas, 
iuosuotojaš, bė abejo, turėtų f>uti veiklus, 
bet Svėlrius ir malonus priimti.
Užtat milijonai protingai galvojančių mo
linų savo vaikams vartoja Ex-Lax. Del to, 
Itaii Ėx-Lax yra patikimas Uuosuotojaš — 
liuosuotojas, kuriuo galima pasitifcŠti.
Jaunuoliai mėgsta jo gardų šokoladini ško
tų, Jo lengvų ir Mtogų velkimiį. Motinos 
Žino, kad Ek-Lax baliuosuoja vidurius taip
ikrai, Kaip ir kiekvienas stiprus liuosuo- 

tojas, duodamas vaikams.
Per 30 Įlietų Ex-Lax yra Arnerikojo mO- 
gianiiaiisias liuosuotojas. Jis kaštuoja tik 
lOe. ar 25c. dėžutei kiekvienoje vaistinėje.

Jo eisena, geriau sakant, kru- 
lūšena buvo taip jau lėta, kaip 
ir ligoninės laiko... Privargo 
žmogus, vietoje nebeišsiturėjo' 
ir, slaugės vedamas, vos ne vos 
lovon bešilgtįžo. Šlattge jį pa

uos buvo j6 rankos, o veidas 
visas nusėtas stambiais prakai
to lašais. Galvoje apie savo ko
jas, bet pykti aht jų nepyko, 
nors ir žinojo, kad jos yra taip 
jau baisiai negreitos, kaip ir 
tas nuobodžiausias ligoninės’ 
laikas. Nepyko, o tik penėjo, 
stiprino jas gausingos savo va
lios sultimis ir mintimis, kad, 
va: “turės dač iš jų išeiti geros, 
dtutoš kojos — tokios, kokias 
iš Lietuvos atsivėžiau”. Taip jis 
saike, o jki akyse, skruostuose 
ir lupose plazdeno vilties špar- 
lia’is grįžta'nčios sveikatos šyp
sena. Ir jis, kiek tik bepasiek
damas, glostė, spaudė savo ko
jas, džiaugdamasis ir negalėda
mas atsidžiaugti grįžlaiičia jų 
sveikata.

Bet sveikata grįžo labai iš pa- 
lengvo. Tik po keletos mėnesių 
tegalėjo jis šiek tiek pavaikščio-

yra
Bet vAl-

V alkams

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMU! 
ATŠISAKYK1T JĮ PAKEIČIANČIU!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax I 
Įsidėmėkite raides “E-K-L-A-K” ant 
dėžutės ir kiekvienos plytelės. Kad 
gautumėt geras pasekmės, reikalau
kite origlnalio Ex-Lax

pčrinii kusi karo našta. Jos kan
trybės nebeteko, — pasipurtė, 
pasišiaušė, pareiškė savo noru 
bei tikslą — it karas sustojo 
O pasaulis tuoj prašipagiriojo, 
prasiblaivė. Taip vaidinama ci-

se vėl atsidarė keliai, vaikščio-

Rokas gavo tdiskų it žinių 
daug žinių. Perskaitė ir nubalo, 
sakytumei Viso savo kraujo ne
betekęs. Jo mylima Elenyte

apšakoiiiai daug nuo karo nu- J 
eėntėjo, ir ęlabar nepakeliama
me skhrde merdi, nes visi Roko 
irisiįsti pinigai čaro bankuose 
žuvo.

Apsiverkė žmogus, lyg, rodos, 
dar nežinodamas, kad kas žuvo, 
o jau neatverksi.

Klausinėjo, slaugės, nedavė ra
mybes gydytojams, norėdamas 
tikrai sužinoti, ai* jo Kojos tiek 
stlšveikės, sustiprės, kad jis ir 
vėl galėtų mainosna grįžti, 
smarkiai dirbti ir daug dolerių 
uždirbti? Viltis jame, dar nebu
vo užgesus, nes jis ją dažnai 
kurstė ir norėjo, kad kiti kur
stytų, kaip amžinąją ugneię. 
Tiesa, jie jį ramino, jo vilties 
ugnelę pakurstyti nešykštėjo, 
bet, per mėnesių mėnesius 
spaudžiami, turėjo pasakyti tie
są, — kad vilties maža tėra... 
Ir kartu patarė jie jam traukti 
kompaniją tieson, kad gavus 
atlyginimą šiokį tokį, nes “dar
bingumo nebetekusiam žmogui 
pinigui busią labai reikalingi”, 
sakė jie.

Nuklipytavo jis prie lango ir 
ilgai žiurėjo Į kalnus, žaliu ap
daru gražiai apsitaisiusius, link
smus, smagius, matyti, nieko 
nei jaučiančius, nei žinančius, 
kas darosi po jais, giliuose an
gliakasy k lų urvuose. Jie, tu r 
bu t, tik liek tejautė mainierių 
nelaimes ir likimą, kiek anglia- 
kasyklų sotus baronai. Jų visų

kalną, kurib urvai susiurbė jo 
sveikatą, ■— užsimerkė jo akys, 
nudribo ant krutinės galva, pa
kibo visas kūnas ant ramentų, 
nes kojos tarsi susileido po juo.

Grįžo lovon, bet gulti negulč, 
tik aht jos krašto sėdėjo, į ra
mentus įsikibęs. Jis labai jaut
riai galvojo, su savim kalbėjo, 
nes jo lupų krutėjimas buvo 
aiškus, veido bruožai tragiškai 
įtempti, skaudus.

—Grįšiu Lietuvon. Čia aš dau
giau nebereikalingas... Čia Nau
jas Pasaulis, — reikia naujų,

Tek YARDS 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

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

Šventadieniais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko
3343 S. HALSTED ST.

paveiku. Gal dar daugiau su
stiprės, — krepšius panešiu... 
Ten savieji — paguos... čia tik 
pasityčios — “fornėriu” pravar
džiuos.

(Bus daugiau)

akmuo, kieta kaip uola. Jie iš
rinktieji, nes aukštai iškilę... O

KlausyUto Musų radio programų Antradienio i» šeštadienio ryt- 
mettals, 16:00 ▼*!. ryto iš VV. H. L P. stoties (1480 K.) 

ra POVILU BALTIMIERU.
/ t * >»’.( 4 i • .'f K- t t
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 

JAMBULANCĖ 
' ■ < ii DIENĄ IR NAKTĮ

Visi telefonai YARDS 17414742
4605-07 Sd. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE 0727

2 koplyčios visose

Laidotuvių Dfrėktoriai

i'

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

TeL YARDS 0994
Aitrad., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

DR. STRIKOL’IS
gydytojas ir Chirurgą?

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofiso Tel.: YARDS 4787

Namų Tel.: PROSPECT 193(1

*

Mrs. A. K. J ARUSZ
PHYSICAL 
THERAPY 

and MIDVVIFE 
6630 S. Western av.

Telefonas:
HEMLOCK 9252

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

DR. C. Z. VEZEL’b
DENTISTAS

4645 So. Asldand Avė 
arti 47 Street 

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Sereddj pagal sutartį i

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

Nedėlioj pagal 
Daugely j 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 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

gydytojas ir CUIRtlRGAS 
2808 West 63rd St.

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

_ niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. A. JENKINS
, . ...... (Lietuvis) ....
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 West 63rd Street
Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutari) 
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 Tark 3395

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

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

KITATAUČIAI

/<*

*

galbas. Pradėjo dažniau, vienas 
pats, ir prie lango nueidinėti. 
Čia įsižiūrėdavo, savo akimis, 
tarsi, įaugdavo į vaikščiojan
čius žmones, lakstančius vaikus 
ir vieną kitą nukreitdantį, kai1 
nuošė pranykstantį paukštį. 
Vertėsi jo galvoje atminties 
knygos lapai ir labai ryškiai ro
dė jam vaizdus, kaip ir jis ka
daise lakstė, vaikščiojo — grei
tas ir stiprias kojas taTėjo. Pra
dėdavo drebėti Jo Itipo'š, akių 
v • . • —« * i' ’ 1
šarc*s; ir jis grįždavo lovon.

Karas pagaliau sustojo. Mi- 
nionis, mat, kad ir labili pra
tusiomis ir įgudusioms Šimkų 
gyvenimo jungą vilkti, vis dėlto 
ūme ir nusibodo, net įkyrėjo 
dar sunkesnė, žniofiių- kl’ffdjh

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

, Draugijos Nariai.
Ofiso Tel. YARDS 5921

DR. BERTAS)!
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:36-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS .

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superibr 9454 ar Central 7464

Bite

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West .22 n d Street
Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Rcpublic 7868

Dr. Charles Sega!
O F 1 S A Š

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL..
OFISO. VALANDOS

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 ik) 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.
Phorie MIDWAY 288(1

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. Maūrice Kahn
4631 ŠOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 3800

ADVOKATAI

r

i

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-° vak.

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

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vak 1 iki 3 pd pietų, 6 iki. 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330 
Namų telefonas Bnumvick 6597

Miesto
Kamb.

K. P. G Ū GIS
ADVOKATAS 

ofisas—127 N. Dearborn SU 
1431-1434-Tel. Central 4411-2

Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nito 6 iki 8:30 

Telefonas YARDS 6818 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais- 

pagal sutartį

ADVOKATAS
7 So. Dearbom St

. Robm 123d
Ofiso tek CENTRAL

Namų Tel.—-įlydė Park
1824
3395
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APVERKTINA VILNIAUS SRITIES 
MOKYKLŲ BŪKLĖ

tie, kurie gyvena arčiau. Mana 
manymu, dabar normaliai pa
mokius lietuviškai, pavasarį 
mokyklos darbas galėtų eiti vi
sai normaliai. Tačiau skurdžiai 
būklei esant, reikia duoti vai
kams visas knygas ir drabužių. 
Dabar mokomės be knygų, be 
sąsiuvinių, bet ilgiau taip kęsti 
neįmanoma. Pone. Inspekto
riau, gal kas galėtų M. mokyk
los

Vilniaus Kraštui Remti Vyr. mokyklos vedėjai šiaip rašo:
Komiteto posėdyje š. m. kovo į 
mėn. 7 dienų tarp kitų dalykų 
buvo svarstomas Vilniaus sri
ties pradžios mokyklų klausi
mas. ........

ApieVilniaus srities mokyk
las spaudoje dažnai rašoma, 
švietimo Ministerija ir įvai
rios organizacijos daro dide
les pastangas, stato naujas mo
dernias mokyklas ir padeda 
neturtingų tėvų vaikams, ta
čiau vis dar yra tokių vietų, 
kur minėtų pastangų neužten
ka ir skurdas ten yra tiesiog 
nepakeliamas.

Nėra abejojimo, kad čia 
daug reiškia ir įvairių vietų 
pačių gyventojų vargingos sų 
lygos, daug vargo čia palikta 
buvusiųjų šeimininkų lenkų, 
kuriems lietuviškos srities švie
timas ir tos srities mokyklų 
būklė mažiausiai terūpėjo.

šiame posėdyje moksleivių 
sekcijos pirmininkas švietimo 
Ministerijos referentas p. Vy
tautas Tumėnas pranešė apie 
sekcijos darbų ir apie jos siū
lomas taisykles, kuriomis nu
matoma tvarkyti Vilniaus Kra
štui Remti Komiteto teikiamas 
moksleiviams pašalpas ir sti- 

į pendijas. Čia reikia pastebėti, 
sJ kad Komitetas moksleivių sti

pendininkų klausimų nori su
tvarkyti taip, kad šelpiamasis 
nesijaustu tarsi išmaldas gau
nas, bet kad jis jaustų pareigą 
šiandien teikiamą jam pinigi
nę pašalpą ilgainiui grąžinti, 
kai bus mokslus baigęs, kad 
tuo bud u susidarytų tam tikras 
fondas, kurs ateityje galėtų šel
pti ir kitus moksleivius, reika
lingus pašalpos.

Tarp kitų dalyku šv. Minis
terijos referentas (V. K. R. Ko-, 
miteto moksleivių sekcijos pir- liti reikalauti, kad nusipirktų --------- - —
mininkas) papasakojo, krfd knvgas ir rašomųjų medžiagų. ^K°nslllatui prisiusĮi.
daugelyje Vilniaus srilies’.vietų ‘‘Labai charakteringa, kad 
pradžios mokyklų padėtis es- vaikai nepaprastai nori moky- 
anti tiesiog apverktina. Vaikai tis lietuviškai, patys viską 
neturi drabužių, neturi moks- klausia ir greitai išmoksta. Iš- 
lo priemonių, neturi maisto, dalinau, nupirkęs, kelius cgz. 
Kaipo įrodymų, kad taip tik- knygos ‘'Mano Knygele'. Vai
rai yra, p. Tumėnas pateikė kai dėl lietuviškų knygų var- 
susirinkimui vienos pradžios žosi, o negavę verkia. Lenkiškų 
mokyklos (M. miestelyje) ve- pamokų vaikai nemėgsta ir vnles u’* 
dėjo laiškų pradžios mokyklų 
inspektoriui. Prie to laiško 
mes neturėtume kų bepasakyti, 
jis pats už save kalba. Tos

“Vilniaus Apskrities Prad.
Mokyklų Inspektoriui— 

“Pranešu, p. Inspektoriau,

kiniai beveik 100% yra netur-

tuviškos knygos. Beveik visi 
mokiniai turėjo utelių, dauge
lis turėjo galvoje šašų ir niežu.

krinau vieną dieną) buvo be 
marškinių. Ateina į mokyklą 
tik autais arba šiaudais kojas 
aprišę, apsivilkę suplyšusią 
didele miline, ištisai vietomis 
matyti nuogas kūnas. Rašymo 
priemonių ir jokių sąsiuvinių 
neturi.

“Apsilankiau neturtingų vai
ku namuose ir radau vaikus 
miegant duonos kepamam kro
snyje—esu šilčiau ir mažiau 
tereikia užsikloti. Vienoje lo
voje arba stačiai šiaudų krati
nyje miega visi krūvoje: tėvai, 
vaikai, vyrai, moterys ir net 
užklydęs svetys—esą kas gali 
turėtų atskirų paklojimų? . ..

šeimos siekia net ligi 12 asme
nų. Vienoje vietoje radau 3 
metu amžiaus mergytę, kuri 
ankščiau ir matė ir girdėjo, o 
dabar jau tikrai negirdi ir ne
mato. čia pat mokyklinio1 am
žiaus vaikas man pasakojo, 
kad jis labai norįs mirti. . 
Pasirodo, kad jo tėvas bepro
tis. o motina, išeidama dirbti, 
vaikams palieka tiktai virtų 
bulvių. Taigi nuo bado 3 metų 
amžiaus mergytė tapo akla ir
kurčia ir tas vaikutis taip pat vę ar pavienę) neaplenkti č’a 
dėl bado nori mirti. . .

“Tokiai būklei esant aš ne
turiu priemonių pašalinti mo-į 
kvklo.je 'utėles ir šašus. Nega-

vaikams padėti? .. . 
(Pasirašė) ..................

M. Pr. Mok. Mokytojas“

Laiškas buvo perskaitytas 
Komiteto susirinkime. Su jo 
turiniu supažindinta ir Lietu
vos spauda. Aišku, kad Komi
teto nariai labai gyvai susijau
dino tos mokyklos vaikučių

būkle, ir čia pat nutaria ap-| 
rūpinti juos drabužiais ir mok-! 
slo priemonėmis bei lietuviško
mis knygomis. ,

šis laiškas yra tik vienas iš 
daugelio panašių laiškų. Su-* 
minėjau jį čia tik dėl to, kad 
amerikiečiai galėtų įsivaizduo
ti, kokius darbus tenka Komi
tetui dirbti, kuriais reikalais 
jam tenka skubėti musų žmo
nėms su pagalba, žinoma, Lie
tuvai perėmus valdyti Vilniaus 
sritį, reikalai turės gerėti, ypač 
pravedus žemės reformų, bet 
niekas neguli tikėlis, kad tąi 
bus labai greitai. Žmogių buk~ 
lei pagerinti, platesnėms refor
moms pravesti reikia ilgesnio 
laiko, reikia daug darbodr rei
kia didelių lėšų. K. Vairas

TIKRAS GYVENIMO LANKTIS

t>
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Kai įgausite įprotį HRII 
gerai padarytam valykliui 
vartoti visuose namų reika
luose tai galėsit ir atsikvė
pk. Tai yra VOLKANISKI 
PELENAI, kurie daro ste
buklus, šalindami labiausia 
atsparius nešvarumus ir rie- 
balus iš VENETIAN 
BLINDS, MEDŽIO DARBŲ, 
PORCELANO ir t. t. SU 
MAŽIAUSIU TRYNIMU.

ĮGAUKITE hrh įpro
ti IR UŽDAINUOKITE 
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ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIŲ 0RGANIZAC1 
JAS IR ĮSTAIGAS

’—■ ' ---- i

Lietuvos Konsulatas Chicago- draugijų sąraše turi tik apie 20 
jo yra išsiuntinėjęs didžiosioms lietuvių kolektyvų, su senom ži- 
organizacijoms bei įstaigoms įnioih ir iškraipytom valdybų 
laiškus, prašydamas - suteikti 
Konsulatui tam tikras žinias a- 
pie savas ir kaimynines organi
zacijas bei įstaigas ar įmones.

šti
li c- 
tik 

kli

jai

yra vilties, kad jos greitai 
plauks. Tačiau Konsulatas 
nori pasitenkinti žiniomis 
tų organizacijų bei įmonių, 
rių vardus ir adresus jis
turi ir kurioms laiškus pasiun
tė — jis nori surinkti p inas ir 
aiškias žinias apie visas lietuvių 
organizacijas — organizacijėles 
ir įmones-įmončles.

Kad aukščiau pabrėžtų tikslų 
pasiekti ir kad ne vienų orga
nizacijų bei įmonę (korporatv-

perspausdina išsiuntinėtas an-
_ j ketas ir prašo organizacijų bei 

įstaigų valdybas ir viršininkus 
anketose prašomas žinias gali- 
— i greičiausiu laiku surinkti

Lietuvių organizacijų /klubų 
draugi i u, rateliu, choru, etc.) j 
sureo-istravimas bus naudingas 
ne tik statistikai, kurios nrašo 
ir I<nr»a renka Draugia Užsie
niu Lietuviams Remti, bet taip 
nat bus naudinga ir lietuviu pa- 
iėmimo parodymui Chicagos

nenori.
“Mokinių dabar nedaug, nes' 

, per sniegą ir suaugusiam sun- 
3 ku išeiti. Mokyklą lanko tik

Chicagos miestas dideliam

i pavardėm, pav. Daktarų Drau
gijos buvęs pirmininkas Dr. Ka
zys Drangel’s yra pažymėtas 
“Dr. Kay Draugelis,” Moterų 
Sąjungos sekretorė Vaičiūniene 

. — “Zatiunan”, Chicagos Lietu
vių Draugijos pirm. Kostas Kai- 
ris .— “Kaslancis Skaris”, kata
likų Federacijos pirm. Dr. Ra
kauskas — Rakuskąs, etc. Iš 
daugelio Chicagos lietuvių cho
rų pažymėti tik du chorai.

Aukščiau primintų žinių ir 
netikslumų ištaisymui, Chicago 
Recreation Commission yra at
sikreipęs į Lietuvos Konsulatų 
prašydamas tarpininkavimo pa
gelbėti jam lietuvių draugijų są
rašų ištaisyti ir papildyti.

Tadgi lurėdainų^.prašymus ir 
iš Lietuvos ir Čliicagos miesto, 
ir įvertindamas tikslių žinių 

! svarbą, maloniais prašau visas 
i draugijas bei klubus ir kitus 
kolektyvus skubiki čia kalbamu 
reikalu atsHiėpti ir bent organi
zacijų pavadinimus, adresus ir 
valdybų sąstatus Konsulatui at
siųsti sekamu adresu: L’thua- 
rp’an Consuhte. 100 E. Bellevue 
PI., Chicago, įlieti

Iš anksto visiems dėkoiu. 
Petras Daužvardis. 
Lietuvos Konsulas

Peoples Krautuvėje
ŠIANDIEN PRASIDĖJO

24-tų METINIU SUKAKTUVIU

Išpardavimas
Siūloma didžiausios prekių vertybės šios įstaigos istorijoj

DOVANOS SU PIRKIMU DYKAI! 
Lengvus Išmokėjimai

1.

ANKETA ORGANIZACIJŲ REIKALU

Organizacijos pavadinimas

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

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

• sienų apmusinus.
Taisome bet ką. Atnaujiname bei 

ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 
apdraustas.

MODERNIŠKAS LIGONINĖS 
APTARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas nustatytas kainas

^ONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
ienoidų su gulėjimu, užlaiky
tu, gazų antiseptikais ir chirur

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

UŽAUGUSIEMS .................... $20
;si ligoniai yra asmeninėj Dr. 

-’aine L. Ramsay priežiūroje. 
urinČio puikiai išlavintą pagel- 
uninkų štabą. Prieš viską yra 
igonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL

35 South Hoyne Avenue
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

NAMIE VENZYTI 
LAŠINIUKAI

(su Hickory medžio durnais) 
Gulima 
virtus, 
kandos 
turime 
batsų.

valgyti žalius arba 
Labai tinka dėl uz-
Tavt.'aoms. Taipgi 

venzyto porčepso ir 
Musų pačiu iŠdirbi- 

mas.

Food Store
5519 S. Halsted St.

Tol. Englewood 9134 
Persikėlėm nuo 10804^ So.

Michighn Avenue)

kainuoja

MAŽIAI

PORA
NUDAŽYTI 

sr

Gypsy
B£RŲ ČURTAIN DYE\

PIRKIT NAUJĄ BUICK
MILDA

ir adresas

2. Organizacijos įkūrimo data

AUTO SALES
Pirmas ir vienintelis Chicagoj lietuvis Buick pardavė
jas užkviečia jumis dėl apžiūrėjimo ir demonstravi
mo naujų 1940 melų modelių automobilių.

806 WEST 31sl STREET
DOMINIKAS KURAITIS, Šav.

Telephone Victory 1696
ATSTOVAI

ATSTOVAI: KASTAS SABONIS, CHARLES STEPHENS, 
RODIN AND SHORTY.

3. Organizacijos steigėjų vardai-pavardės:

4.

5.

6.

7.

Organizacijos tikslas

Ar organizacija yra vietinė ar nacionalinė?

nacionalinė, tai kiek turi skyrių arba kuopų?

Kiek organizacija turi narių

Kiek ir kokį turi turtą?

MADOS

iOc I 

oUZZbC

utrt VAIS1Ų IR fso'iilv.v.' 
KRAUTUVĖSE

Jei

ii
"A

šis‘vienas iš 'gražiausių miegamų kambarių setas, pasi
rinkimas šviesaus ar tamsaus baigimo, vertas $145-00, 
kaipp extra specialė kaina, visi 3 šmotai $87.50 
Kiti miegamų kambarių setai sumažintam kainom po 

$29-75, $42-50, $49-50, ir t. t.

$5.00 vertės 9x12 naujos mados klijonkės po .... $2.97 
1940 metų mados Standard midget radios ............ $6.95
$20.00 vertės ųžuolo medžio 5-kių dalių $12.75 

Breakfast setai ........................................
$55.00 vertės parceliuoti gesintai pečiai ...........  $29.95
$15.00 vertės garantuoti springsiniai matracai $7.95 
$35.00 vertės puikiausi lovų autfitai ..... .......... -$17.95
$5.00 vertės naujos mados plieninės lovos ............ $2.98
$8.00 vertės coil lovom springšai ............................ $3.88
Naujausios mados aukščiausios rųšies Parlor Setai

verti $140.00. Parsiduoda lik už ...............

Pasirinkimas visokių spalvų Mohair arba kilų 
rųšies apdengimų. Kiti parlor setai parsiduoda 
mažintų kainų po $29.50—$38.00—$47.50 ir t. t.

Lengvus išmokėjimai. Didelė nuolaida už senus

šis pasiūlymas geras tik šių savaitę.

Kas dabar yra organizacijos valdyboje ir kas yra jos vadovau-8.

jantieji ar veiklieji asmenys

baldus.

‘ 1

MURINTOS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS

$77.50
aukštos 
už su-

PEOPLEC IrURNlTURE^ 
MANUFACTURINfi COMPANVO

4179-83 ARCHER AVENUE
BRIGHTON PARKE

(Vardas ir pavardJ)

(Adresas)
men

-

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, HL

Čia įdedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No. .... ....

Mieros - - - -- per kratinę

Kuo organizacija prisidėjo prie Lįetuvos ir lietuvių reikalų

STATOME NAUJUS

NAMUS
Papildomos žinios arba pastabos

Vedėjai ir pardavėjai: M. T. Kezes, broliai Krukai, K. Lesnikas, 
ir kiti visiem maloniai patarnaus.

• Pirm negru duosit darbą, kreipkitės pas mus, gausit fermi 
sąlygas. APSKAIČIAVIMAS DYKAL

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

Telefonai. LAFAYETTE 5824

Pasiklausykite PEOPLES radio programo šiandien, antradienį, iš 
stoties WGES, 1360 kilocycles.

Žinias suteikė

1940 m.
priedų: 2 egzemplioriai konstitucijos.

i • GARSINKITES “NAUJIENOSE

No. 4423 — Praktiška suknelė. 
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48 ir 50 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.

(Mintu Ir ndrtU*)
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KOMUNACIAI PRAKIŠO
am. Darbo partijoje

padėtis priklauso nuo anghį- 
fi’anciizų bloko pastangų iš-

karų prieš vokiečius. Reiškia, 
komunistai eina išvien su Hit
leriu prieš savo krašto valdžių. 
Tikri išdavikai! Jie savo likimų 
surišo su naciais; ir jų likimas 
bus labai liūdnas, kuomet na
ciai bus išvyti iš Norvegijos.

LAIKAS FKATĘSTASl

DAR GAUTt G&UU

Karas ir vidaus politika
Europos karas daro labai didelę įtaką j Amerikos 

žmonių nuotaiką, ir kur tau nedarys, kuomet šioje šaly
je gyvena milionai žmonių, kilusių iš tų kraštų, kurie 
jau yra įvelti į karą arba kuriems toks pavojus gręsia! 
Kai Vokietija sunaikino Čekoslovakiją, labai sujudo gy
venantieji Amerikoje čekai ir slavokai; Milžiniška dau
guma jų Hitlerio smurtu pasipiktino. Po to nacių ir bol
ševikų užpuolimas ant Lenkijos sujaudino lenkus. Rusų 
karas prieš Suomiją iššaukė suomių ir jų draugų pro
testus prieš Maskvą. Nacių įsiveržimas Danijon ir Nor- 
<egijon sukėlė naują pasipiktinimo bangą tarpe Ameri
kos danų ir norvegų. *

Šiandien jau beveik nėra tokios tautinės grupės A- 
merikoje, ypač tarp vėlesnių laikų ateivių, pirmos ir an
tros kartos imigrantų, kurie nebūtų intensyviausiu budu 
suinteresuoti tuo, kas dedasi Europoje. Ir juo ilgiau ka
ras tęsis, ttio šis susiinteresavimas apims platesnius gy
ventojų sluoksnius. Nes karui besitęsiant, į jo sukurį bus 
įtraukiama vis daugiau ir daugiau tautų ir valstybių. 
Prie to prisideda ir spauda, kuri kasdien didžiausiais 
antgalviais praneša apie mušius Europoje, ir radio, kuris 
tas žinias perduoda oro bangomis.

Šitokioje atmosferoje gyvendami, Amerikos žmonės 
visą savo dėmesį dabar kreipia į užsienį, užmiršdami rei
kalus savo krašte. Tokiu budu tie užsienio įvykiai neiš
vengiamai turės atsiliepti į Amerikos vidaus politiką. Jau 
yra pastebėta, kad nuo to laiko, kai prasidėjo karas, pre
zidento Roosevelto populiarumas ėmė kilti. Jo griežtą nu
sistatymą prieš diktatorius, jo pasmerkimus Hitlerio ir 
Štalino smurto žygiams p/ieš mažasias tautas ^visuome
nė karštai remia. Kadangi karas Europoje tolydi darosi 
vis aštresnis, tai reikia laukti, kad Roosevelto populia
rumas toliau padidės dab labiau.

Šiemet yra prezidento rinkimų metai. Butų nuOšta- 
bu, jeigu šita padėtis nėbutų išnaudota politikai. Senti- 
,mentas už Roosėveltą gali pasidaryti taip stiprus, kad 
net ir tie demokratai, ktlrie priešinasi Naujajai Dalybai, 
ims reikalauti, kad Rooseveltas kandidatuotų trečiam 
terminui. O jeigu pats Rooseveltas nenorės laužyti tra
diciją, tai jo galioje bus nominuotas toks kandidatas, ko
kio jisai norės. 1

Balandžio 13 d. Am. Darbo 
Partijos valstijos komitetas, su
sidedąs iš ^750 barių, laikė po
sėdį ir išsirinko šaVo viršinim 
tUš ir valdybą. Tą komitetą 
bandė “pagrobti? komunistai, 
prisidengę nekalta “progresy
vių” skraiste. tjet jiems nepasi
sekė. Demokratinė paftijoš sro
vė turėjo tarp 70 ir 100 narių 
daugumą., Jos atstovas Luigi 
Autoniili buvo išrinktas valsti
jos nirmininkU; Alex Rošė — 
sekretorium, Andrew Arm- 
strong — iždininku.

Demokratinę srovę Am. Ddr- 
jo Partijoje sudaro socialistai 
ir darbininkų unijų nariai. Iš 
jų tarpo buvo išrinkti 15 vice
prezidentų ir visas vykdomasis 
partijos komitetas. Komunaciai 
r jų “bendrakeleiviai” negavo 

nė vienos vietos;
Komunistai grasina eiti į teis- 

ną ir reikalauti, kad valdybos 
rinkimai butų pahdikihti, nes 
jie buvę atlikti “nereguliariai”. 
Turėdami pinigų, jie, žinoma, 
gUli daryti Am. Darbo Partijai 
ceblumų. Bet jie vargiai laimės, 
neš valstijos komiteto posėdyje 
dalyvavo Vyriausiojo Teismo 
teisėjo paskirtas atstovas, kuris 
prižiūrėjo, kad balsavimai butų 
atlikti teisingai.

Tarpe naujų Ani. D. P. vyk
domojo komiteto narių yra Au- 
bust Claessens, Georgė Becker, 
Nathaniel Minkoff, Frank Mo- 
naco, Thomas Yourig, Philip 
Kapp ir k.

nėra žinių apie Dani
jos vyriausybę

Lenkai kritikuoja Pilsudskį
Lietuvos spaudoje pranešama, kad. Vilniuje pasirodė 

lenkų kalboje brošiūra, kurioje aštriai kritikuojama ve
lionio Jtiozo Pilsudskio politika, Brošiūros autorius ~ 
lenkiį laikraščio “Dziennik Wilehski” redaktorius, Petras 
Kovnackis.-

BrošiUros autorius įrodinėja, kad maršalas Pilsuds
kis esąs kaltas už Lenkijos žlugimu. Pilsudskis ir jo dbaiv 
gai; kurie įvykino Lenkijoje 1920 metų perversmą (ke
liais mėnesiais Anksčiau už tautininkų pučą Lietuvoje), 
privedę Lehkiją prie to, kad pėfėitų metų rugsėjo mėne
sio pradžioje ji bUvo vokiečių užgulta ir per keletą die
nų užkariauta.

Kartu su Pilsudskiu yra kaltinami ir tie asmens, ku
rie po jo mirties tęsė jo politiką, t. y. pulk. Bekas ir mar
šalas Rydz Smigly.

Sakoma, kad ta knygelė padarė milžinišką įspud 
tarpe Vilniaus leUktį, Nes tai, Fodos, pifttią kartą bUVo 
lenkų spaudoje taip drąsiai pasakytą apie mirusįjį Len
kijos diktatorių. Iki šiol lenkai nedrįsdavo jo viešai kri
tikuoti. Jisai buvo laikomas didvyriu; haujbsiOs Lenkijos 
įkūrėju. O čia dabar įrodinėjama, kad jisai savo krąštį 
vedė į pražūtį! įteikia manyti, kad tai nėra paskutinis 
pilsudskizmo priešų žodis. Kovnackib brošiūra; Veikiau
sia, tik pralaužė ledą. Po jos turės sekti platesnės disku
sijos apie visą Lenkijos politiką nuo pirmojo pasaulio 
karo iki antrojo — ir apie jbs santykius su kaimynais.

Teks lenkams peržiūrėti ir tuos klausimus, dėl kurių 
Lietuvai teko su jais ginčytis ir kovoti. Gal bUt, tUbmėt 
susidarys galimumas šięm dviem tautom ne tiktai geruo
ju išspręsti praeities ginčus, bet ir surasti kelią į drau
gingą gyvenimą ir kooperavimą.

Pokarinėje Europoje visos silpnesniosios tautos tu
rės tartis, kaip apsaugoti savo laisvę nuo didžiųjų agre
singųjų valstybių. Su pilsUdskine Lehkija lietuviai šusi- 
kalbėti negalėjo. . -

nuginkluoti Skandlhaviją — 
pastangų, ktifių aiškiausia iš
raiška yra Anglijos Sulaužy
mas Noi^ėgijbš hetitraiitėtb, 
dedant minas palei Norvegi
jos krantus.”
Taigi Norvegijos komunistai 

kaltina dėl to hacių įsiveržimo 
Nbrvęgijbn ne Hitlerį, bet “ah- 
glų-francužų bloką”. Jie teisink 
okupantus, sakydami, kad Vo
kietijos armija atėjo į Norvegi
ją “apginti kraštą”!

O tpd tai’pd Norvegija veda

Paskolos užsieniams
Jungtines VdlstijūS neseniai 

paskolino $30,000;000 Suomijai, 
$15,000,000 Švedijai, $10,000,- 
000 Norvegijai, $20,000,000 Ki
nijai, $10,000,000 Danijai ir $1,- 
000,000 Islandijai.

' Šitos paskolos buvo dubios 
per Export-Iftlpbrt bdrikų, kurį 
yfd įsteigusi J; V. valdžia. Tos 
paskolos tikrumoje yra “kredi- 
tasb, kurį partiiilėtoš šalys gali 
vartoti; pirkdamos prekes Ame
rikoje. Paskolų tikslas yra pa
didinti Amerikos eksportą.

St. Miščikas-žiemys

Karo Laivas

Paimkime lietsargį. Jei mes 
su lietsargiu šoksime tiesiog že
myn nuo trečio ar ketvirto auk
što ir jo pagelba neUžsiniušimU, 
turėsime pripažinti, kad lietsar
gis yra pirmas parašiutas, bet 
jeigu mes su lietsargiu darysi
me kilų mėginimų, būtent, 
stfengšimės šokli iš trečio aukš
to per gatvę ant namo vieno 
aukšto, lietsargis bus orlaivis, 
nes jo pagalba mes stengėmės 
ne tik nugalėti aukštį, bet ir to-

...ant

AUTOMATINIŲ GASO 
VANDENS ŠILDYTUVŲ

Naciams okupavus Daniją, 
nebėra žinių, kas atsitiko su tos 
šalieą vy^rjau^ypę, kurios prie
šakyje štovefb^ Socialdemokra
tas Staunihg, ir su jos darbi
ninkų ofgahizacijų vadais.

Šprendžiant pagal tai, ką Vo
kietijos rudiriarškiniai padare 
su socialistais Austrijoje, Čeko
slovakijoje ir Lenkijoje, galima 
numanyti, kad ir Danijos dar
bininkų judėjimo veikėjai yra 
areštuojami ir persekiojami.' 
Nors Danijos valdžia oficialiai 
buvo neutrali, bet socialdemo
kratų partija ir darbininkų uni
jos griežtai kovojo prieš nacius 
ir komunistus: Bolševikams Už
puolus Suomiją, Danijos darbi- 
hinkai sukėlė šimtus tūkstančių 
dolerių suomiams sušelpti. Nėfd 
abejonės, kad dabar naciai ir 
komunistai jiems keršija.

Danijos atstovų bute (FOlkfet- 
iiig’e) socialdemokratai ir pa
žangieji Valstiečiai turėjo 78 at
stovus. Naciai turėjo tiktai 3; 
Bet šitie trys Hitlerio agentai 
dabar gali padaryti daug žalos 
Danijos darbininkų judėjimui; 
nes jie žino, kurie žmones yra 
okupantų priešai, ir gali j Uos 
išdavinėti nacių žvalgybai.

Tokiu budu pirmi žmogaus 
mėginimai pakibti ore gali būti 
paskaityti ir kaip pirmi orlaivio 
mėginimai ir kaip parašiuto, 
nors šiandien atsižvelgiant į pa
rašiuto paskirtį, reiktų pripa
žinti, kad pkrašiulas yra vėles
nis išradihitfš!

Ir jeigu męnininką Leonardo 
da Vinci reiktų skaityti pirmo 
orlaivio kop$lrukloriumi, lai

rašiniu skaitėsi savotišku be
ginkliu kareiviu, kurį gali pa
imti belaisvėn, bet kurio negali 
liesti, nors jis leistųsi ir Savo 
pusėn ir tuo išsigelbėtų vienas 
priešo kareivis.

Vėlesiiiais laikais, kaip vieni 
taip if kiti Vartojo parašiutuš 
savo šnipų nuleidimui užfron- 
tėn, ypač nakties melu. Tai bu
vo labai patogu ir naudinga, 
nes taip nusileidęs šnipas ne tik 
galėjo laimingai išvengti visų 
pavojų, kurie gręsia vykstant 
per frontą ar sieną, bet galėjo 
taip pat gabentis su savimi paš- 
tinius karvelius (balandžius) 
kuriuos paslėpęs kur nors sau
gioje vieloje, galėjo pasiųsti sa
vo pranešimus saviškiams. Gi 
su balandžiu per neutralią val
stybę nekėliausi ir daug ko ne-

Patys saii įrodykit — savo namuo
se — kad jus hegalit būti visuomet 

bė karšto vandens krane!

Vos kelios dienbs beliko šiąi liberalei pasiūlai pasinaudo
ti. Užsakymą gaukite šiandie. Patirkite kaip mažai te 
kamuoja visuomet karšto vandens krane malonumas ir 
patogumas turėti!

Namų apyvoKos Šimtai atsitikimų bus galima lengviau 
ir greičiau atlikti, turint ganėtinai karšto jusu laukiančio 
vandens. Patys sau įrodykite! Paimkite Šią iki 90 dienų 
ekonomuos įrodymo pasiūlą! Atminkite, kad jus vieninteli 
teisėjai šio bandytno savo namuose.

SKUBĖKITE! ši PASIŪLA BAIGSIS BALANDŽIO 15

PAMATYKITE savo pLųmber-pylerį ar telefbnuokite 
PEOPLES GAS, WABASH 6000.

.. GAS HEATINOMODtBN COOKĮRY . CONSTANT HOT WATER . .

P H O N L W A B A S K 6000

A

NORVfeGIJOS KOMUNlS- 
TAI PADEDA OKU

PANTAMS

Norvegijos komunistai einii 
kanka Už faiikdš su vokiečiais, 
kurie balandžio 9 d. į tą šalį įfej- 
Vėržė. Vokiečiams okupavus sb- 
štiiię Oslo, tomtųiislai tebelėi- 
džia sdVb laikraštį “Ny Dag” 
(Nai.ijd Diėha) ir padeda oku- 
pdiitams i-aibliiti gyventojus, 
kad jįė iiešipDešlhtų Vokietijbš 
“protekcijai”.

Norvegljbš kbmtmistų partija 
išleido atsišaukimą, kuriame sa
koma :

“Vokietijos kariuomenė už
ėmė kelis svarbius punktus 
mitšų Šalyje, taipgi ir OslO. 
Vokiečių karo vyriausybė sa
ko, kad okupacijos tikslas 
apginti kraštą ir neduoti jam 
pavirsti karo veiksmų arena.

“Susidariusi ryšy su tuo

sto Venanzio reikia skaityti pir
mo parašiuto, pilnoje to žodžio 
prasmėje, išradėju. Mat minė
tas Venecijos inžinierius, užbur
tas meniųiilko Leonardo da 
Vinci orlaivio1 išradimu, supra
to, kad išrastas orlaivis gali su
gesti ir tūOmėt orlaiviuinkas tu- 
H žūti ir todėl nutarė išrasti pa
galbinį aparatą, kuris leistų 01’- 
laivihihkūi laimiiigai hušilėišli 
žemen be orlaivio, t. y. parašiu
tu.

Savo šį kurinį, teisingiau pa
sakius parašiutą, minėtas inži
nierius aprašo savo kūrinyje 
“Macchinae Novae” išleistame 
1595 m. tokiu budu pralenkė 
brolius Monlgolfcir dargi šimt
mečiais.

Bet kaip nieko tikro nežino
me apie Leonardo da Vinci or
laivį, nes nežinia ar jis buvo pa
gamintas ar pasiliko vien popie
riniu projektu, taip lygiai neži
nome nieko, apie pifrno para
šiuto mėginimus Venecijoje. 
Greičiausia galima tikėtis, jog 
mėginimai nebuvo daryti ir pa
siliko amžinai šis išradimas lik 
projektu iki pats gyvenimas ne
pareikalavo peržiūrėti šį klausi
mą ir išrasti tinkamą įrankį nu
sileidimui žemėn be orlaivio;

Tiesa, tvirtinama, jog pirmas 
mėginimas nusileisti parašiutu 
buvo padarytas 1808 m. Varšu
voje vieno lenko fš oro pūslės, 
kuri buvo pakilus virš miesto, 
bet tikresnių žinių ilpiė parašiu
tus mes turime tik iš paskuti
nių laikų ii- buvo šiek tiek pla
čiau pavartoti tik didžiajame 
kare.

Iš karto parašiutas buvo var
tojamas grynai savisaugos tiks
lams ir skaitėsi tikru prasižen
gimu, paprasta žniogžudyste, jei 
kas nors mėgindavo pavartoti 
ginklą .prieš besileidžiantį para- 
šiutistą. Pašauti parašiutistų, 
reiškė žmogžudystę, TiedženteL 
meniškumą ir niekuomet tokiu 
šoviku nebuvo nei vienas- orlai- 
vininkas. ■ . >

Besileidžiąs orlaivininkas pa-

<•

Bet karas plėtėsi ir patys pa
rašiutai tobulėjo, vis mažiau ir 
mažiau bebuvo nelaimingų atsi
tikimų ir šiandien skaitosi dide
lė retenybe, jei parašiutas neal- 
sidaro ir galima dargi teoretiš
kai galvojant išmesti tuksian
čius kareivių, gerai apginkluo
tų priešo užfrontėm

Per šį karą pirmi pavartojo 
vokiečiai puldami Lenkiją, kuo
met vokiečiai stengėsi nuleisti 
parąšiutistus, kurie turėjo iš
sprogdinti gclžkelius, tiltus, nu
traukti telefonus ir kitus sabo
tažinius darbus atlikti, kurie 
Ankščiau buvo priešo' šnipų už
duotimi.

Platesniame maštabe parašiu- 
listus pavartojo rusai savo puo
lime prieš suomius, kuomet iš 
orlaivių išmetė dargi vienu kak
lu kelis šimtus parašiutistų, ka
irė turėjo kenkti priešui užfron
tėje ir sukelti paniką, susijung
ti su Suomijos vidaus priešu ir 
padėti atsirandantiems sukilė
liams.

Ir šiandien pdrašiutistai skai
tosi tokiais pat priešais kaip vi
si kareiviai ir jie šaudomi ddr 
besileidžiant ir žudomi nusilei
dus.

Šiandien pakraštį orlaiviai iš
meta po aštuonis ir daugiau ge
rai apginkluotų kareivių auto
matiniais ginklais ir- dargi gali 
pasiimti nemažą kulipkų atsai--

Praktiškai visgi šiandien pa- 
rašiutistai nėra labai pavojingi, 
nes jie turi labai daug kliūčių 
nugalėti, kad galėtų tinkamai (- 
vykdinti savo užduotį.

Jie turi lėistiš arba vietoje, 
kur nėra priešo kareivių, arba 
turi leistis vielose, kur yra 
draugų sukilėlių formoje ar ki
toniškoje formoje. Reikia at
minti; jog parašiutistas negali 
nusileisti kaip žaibas iš dangaus 
ir todėl jį galima labai lengvai 
pašauti, maža to, kol jis leidžia
si, negali pavartoti savo ginklų 
ir skaitosi f aklinai beginkliu, gi 
nusileidęs iš karto atsiduria nfc 
tik priešo teritorijoje, bet ir iš 
visų pusių apfciiplds priešų, bu 
vilties grįžti prie savųjų ir ma
ža to, nepažįstamoje vietoje, 
kdš taip biauriai veikia Į karėl-

vio nervus. Tiesa, parašiutislai 
skaitosi taip vadinamais “savi
žudžiais”, bet atmenant, jog tai 
žmonės, o ne automatai, reikia 
skaitytis su paprasta kareivio 
psichologija. Be to, reikia ne
pamiršti, jog parašiutįstais ski
riami ne laisvanoriai, bet lik 
sveiki. Žiūrima tik jo sveikatos, 
o ne norų; Kaip ten bebūtų pa- 
raŠiu tįstas skaitosi visgi karei
viu, o ne didvyriu ir turi savy
je visas kitų kariuomenės dali
nių kareivių ypatybes.

Kai kas pranašauja, jog šia
me kate bus smarkiai vartoja- 
nii paidšiUtistai ir jie suvaidins 
nemenkų rolę, bet nešinori ti
kėti, nes visų pirma lai labai 
brangiis elementas, antra, kiek
vienas krašlds yra savo viduje 
taip smarkiai pasiruošęs karui 
ir gynimuisi, jog ne pastebėtam 
tiesiog neįmanoma didesniam 
skaičiuje nusileisti priešo už
frontėje. Maža to, vietos, kurios 
kuriuo nors kariniu atžvilgiu 
yra svarbios, labai smarkiai 
saugojamos ir galima bus to
kias kariuomenės dalis išmesti 
tik viduje kilus neramumams, 
kad tuo pagelbėti priešo pusė
je atsiradusiems sukilėliams.

Vokiečiai galėtų išsodinti ka
reivių parašiutistų tokioje Airi
joje, kur kiltų sukilimas kaip 
praėjusiame kare ar kitur, bet 
šiaip jie neįmanomi vartoti, y- 
pač atmenant, kad tokius trans
porto orlaivius gali užpulti prie
šo orlaiviai ir juos nukirsti daug 
anksčiau, negu jie pasiėks vietų, 
kur gali ir turi nuleisti parašiu- 
tislus.

Tai miitnš patvirtina ir rusų- 
stiomių karas.

(GALAS)

Iš Lietuvos
VILNIUS. — Vasario 25 d. 

čia įvyko XXII geležinkeliečių 
šaulių rinktinės ir Vilniaus 
XXIII rinktinės burių atstovų 
suvažiavimai, kuriuos aplankė 
Susisiekimo min. Masiliūnas ir 
Šaulių S-gos vadas pulk. Sala- 
džius. Vilniaus kr. rinktinės 
šaulių vadai pranešimuose kon
statavo, kad visas kraštas yra 
labai lojalus Lietuvai ir kad vi
same krašte nepriklausomybės 
šventė buvo paminėta labai 
nuoširdžiai ir iškilmingai. Vil
niaus krašto šauliai nusistatė į 
Vilniaus krašto gyventojus ir 
jų kalbą, nežiūrint, kokią jie 
šiuo tarpu moka, žiūrėti su 
meile ir žmoniškumu ir į šaulių 
eiles priimti ir tokius lietuvius, 
kurie ne dėl savo kaltės lietu
viškai dar nemoka kalbėli.

KAUNAS. — J. S. Galutis 
iš Baltimore, Marylahd, Ū.S.A., 
paaukojo Lietuvos Ginklų Fon
dui auksinę grandinėj^ svorio 
36,6 gramų, vertės 220 litų. Su 
šia auka atsiuntė sekantį savo 
pareiškimą: “Jaučiu garbę iš
reikšti savo sielos užgrudintus 
idealus ir alsuodamas laisvos 
Tėvynes Lietuvos džiaugsmais 
ir nepasisekimais lenkiu savo 
galvų prieš visus Lietuvos lais
ves budėtojus — karius, lais 
vės kovotojus, kurie esate su
dėję ant Lietuvos laisvės au
kuro savo bendrą ištikimybę 
Tautos Nepriklausomybės sar
gyboje. Lai ši grandinė bus 
nijdnti ir teikianti drąsos 
mėtinai kovoti už Lietuvos 
priklausomybę”.

vie
tai-

KAUNAS. — Prieš metus iš

Ilgos Kelionės 
Sklandytuvais

Sekmadienį du Illinois lakū
nai atliko hėpaprdstai ilgas ke- 
liories sklandytuvais—berno1 
tūriniais lėktuvais. Abu pakilo 
iš St. dharles alfrporto. Vlehaš 
jų, Stanley Corcoran, nuskrido 
60 mylių į Ottawa, o antras, 
Joseph Steinhauser, nuskrido 
65 mylias į Spring Vallcy.

Remiate tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"

Amerikos atvykęs dainininkas 
Viktoras Bendorius, kaip gabus 
jaunuolis, gavo švietimo minis
terijos it Dt’LR stipendijas 
dainos menui studijuoti. Jis 
mokosi Kauno muzikos konser
vatorijoje. Pirmasis V. Bendo- 
riaitš viešas pasirodymas buvo 
Valstybės Radiofone vasario 26 
d. Jis gerai padaindvo kelias 
lietuvių kompozitorių dainas.

Vilnius. — Komiteto vii- 
hiaus Kraštui Remti Meškaičių 
skyrius surihkb iš to valsčiaus 
gyventojų 38,5 tonas javų ir 
apie 900 litų neturtingiems vil
niečiams pašelpti.
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AR DEMOKRATINES VALSTYBES GALI 
RARA LAIMĖTI?

Ar demokratinės valstybės 
gali karą laimėti, jei jos ir to
liau dels ir leis Hitleriui bei 
Stalįnui draskyti mažiukes val- 
š{vbek?

visi, kurie tik skaito pažan
gius laikraščius, gerai atsime
na, kaip Anglija ir Francija 
praeityje visais budais stengė
si karo išvengti. Chamber- 
lain’as ir Daladier nesidrovėjo 
rudąjam smakui paaukoti Aus
traliją ir Čekoslovakiją. Jie ti
kėjosi, kad tas smakas prisiso
tins ir nusiramins. Tačiau taip 
manydami skaudžiai suklydo: 
rudojo smako apetitas dar la
biau liko suerzintas ir jis pasi
ryžo visą Lenkiją praryti. Tą 
operaciją jis atliko susitaręs su 
savo naujuoju draugu Stalinu, 
kuris “didvyriškai” smeigė pei
lį į paklupdytos Lenkijos nu
garą.

Pagaliau tai buvo per daug 
dagi Cbamberlain’ui ir Dala
dier: savo žmonių spiriami jie 
turėjo ryžtis stoti į karą. Ta
čiau ir čia pasiteiškė didelis 
svvravimas ir delsimas, kas da- 
vė progos diktatoriams šeimi
ninkauti. Atplėšęs didelį gabalą 
Lehkijus teritorijo.% Stalinas 
pasiryžo savo leteną įkelti į Es
tiją, Latviją ir Lietuvą. Kai tai 
jam pasisekė, tąsyk jis parei
kalavo visokiausių sau lengva
tų ir iš Suomijos. Nors ir skau
džiai iš suomių gavo per dantis, 
bet vis dėlto ir ten šio to at
siekė.

O ką per tą laiką veikė są
jungininkai?
. Savo galingą laivyną panau
dojo blokadai, o Francijoje su
mobilizavo milžinišką., armiją 
ir sutraukė prie Maginot lini
jos, kurios tvirtovėse jie sau 
ramiai sėdi ir kortomis lošia.

CHICAGO STADIUM
DABAR VAIDINA ir 

vaidins iki GEGUŽĖS 5

GREATER 
OLYMPIA

CIRKUS
Duos Įdomiausius pasaulio vei

kalus. Tarp kitų ir

FRANK BUCE
“BRING ’EM BACK ALIVE” ir 

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

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

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

Kai Hitleris savo povandeni
niais laivais ir prisėtomis mino
mis be niekur nieko skandino 
savo priešų ir vadinamųjų ne
utralių valstybių laivus, tai 
anglai pasitenkino lapelių bars
tymu Vokietijos teritorijoje.

Tas tupčiojimas Hitleriui 
tiek užaugino ragus, kad jis 
pagaliau įsiveržė ir pavergė Da
niją ib pusėtinai įsitvirtino Nor
vegijoje. Visai netektų Stebėtis, 
jei tokio pat likimo susilauktų 
ir Švedija.

Jei ir toliau taip karas bus 
vedamas, tai vargu jį galės są
jungininkai laimėti. Pasislėpu
sios už Maginot linijos armijos 
Hitleriui nėra baisios. Kol tos 
armijos ten sėdės, tai Hitleris 
galės lengvai su savo mažiukais 
kaimynais apsidirbti. Pagaliau 
sąjungininkų tupčiojimas suke
lia nerimą tarp tų mažiukių 
valstybių: matydamos, kad iš 
sąjungininkų jos negali tinka
mos pagalbos susilaukti, no
romis nenoromis jos priverstos 
yra vokiečių įtakai pasiduoti. 
Vadinasi, priverstos yra paten
kinti vokiečių reikalavimus, bū
tent, parduoti savo prekes už 
visai menką atlyginimą bei 
šiaip teikti visokių lengvatų.

Jei sąjungininkai butų aplau
žę Stalinui ragus, kai tasai bu
vo įklimpęs Suomijoje, tai ir 
Kitos mažosios valstybės butų 
daugiau drąsos įgavusios prie
šintis agresijai. Kol Chamber- 
lain’as mosuos su “ambrela”, 
užuot naudojęs tikrą ginklą, tol 
nieko gero negalima tikėtis.• 
Faktiškai tai ves tik prie silp
nesnių valstybių sudemoraliza- 
vimo. Galimas juk daiktas, kad 
Balkanų valstybės ir pagaliau 
Turkija neatsilaikys prieš nacių 
spaudimą. O jeigu Balkanai pa
teks Hitlerio įtakon, tai tuo at
veju vargu sąjungininkai turės 
šansų karą laimėti.

Senas Antanas.

Red. prierašas. — Čia pasa
kyta daug tiesos, bet reikia ne
užmiršti, kad demokratinės val
stybės buvo niėnkai pasiruošu
sios kariauti, kuomet prasidėjo 
karas. Per metų metus tose val
stybėse ėjo agitacija už nusi
ginklavimą ir taiką. Aišku, kad 
ne tik militariniu atžvilgiu, bet 
ir psichologiniai tų šalių val
džios ir žmonės buvo nepasi
ruošę energingai kovoti su prie
šu, ir, net prasidėjus karui, jie 
vis dar galvojo, ar negalima 
kaip nors jo baisenybių išveng
ti arba bent jas sušvelnyti. Tik 
palengva ši nuotaika pasikeitė.

Naujiėnij-Acme Telenhoto
MILFORD, O. — Dėl pakilusio Oliio upėje vandens 

čia įvyko potvynis.

Lietuvos Padangėje
VILNIUS. — 1938 m. Vilniu

je veikė 5 odos fabrikai, ku-

E Laikas Malevoti!
■ 1.1 I ! I ............. Iii >■«■>■■■»■..... ■ ■

H Daleiskite mums pagelbėti jums pagražinti
■ jūsų namą. Mes turime pilną pasirinkimą 
*1 namų malevoą, varnišių, šelakų ir sienoms
■ popierų.

DYKAI Patarimas Dėl Dekoracijų.' 
DlkAI Dasiatymas Visoj Chicagoj.

I SAM HELMAN
SERVICE WHTI A SMILE

1411 Sa Halsted Street Tel. Canal 5063

ŠALTIMIERO
14M KYLOCICLES

LIETUVIŠKŲ
RADIO

PROGRAMŲ
l*:0* VALANDĄ RYTO

BASTIN*:
6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050

VILNIUS. — Tik ką išėju
siame “Kriminalistikos Žinyno” 
31 nr. gvildenamas nusikalti
mų klausimas Vilniaus krašte. 
Iš oficialinių visos Lenkijos 
nusikaltimų statistikos davinių 
matyti, kad Lenkijoje, apskri
tai, proporcingai gyventojų 
skaičiui, nusikaltimų būdavo 
padaroma žymiai daugiau, ne
gu Lietuvoje. Taip antai, 1933 
m. šimtui tuksiančių gyventojų 
teko: Lenkijoje 1402.56 vagys
čių, Lietuvoje 778.58; Lenkijo
je 90.34 sukčiavimų, Lietuvoje 
27.76; Lenkijoje 73.02 pasisa
vinimų ir pasitikėjimo išnaudo
jimų piktam, Lietuvoje 64.81. 
Panašus yra ir kitų metų san
tykis. Iš Vilniuje rastos provi
zorinės nužudymu ir plėšimų 
Vilniaus mieste diagramos ma
tyti, kad per pastaruosius ne
pilnus penkerius metus Vilniu
je buvo įvykdyta 50 nužudymų 
ir 60 plėšimų, kurių išaiškinta 
— pirmųjų tik 2, o antrųjų — 
8. Kaune per tą patį laiką užre
gistruota tik 11 nužudymų. 
Svarbiausios taip gausiai tarpu- 
sių Vilniuje ir Vilniaus srityje, 
kur nusikaltimų nuošimtis yra 
dar didesnis, negu kitose buv. 
Lenkijos vietose, nusikaltimų 
priežastys gludėj tįsios Vilniaus 
krašto netolimos praeities gy
venimo sąlygose, nuolatiniame 
politinės padėties netikrume ir 
žiauriuose kitų, ne lenkų, tau
tybių persekiojimtiose. Su nu
sikaltimais busią galima sėk- 
mihgai kovoti ir ilusikaltimli 
skaičių sumažinti tik tada, kai 
bus Vilniaus krašte įvykdytos 
socialinės reformos, kai bus la
biau prasijoti Vilniaus krašto 
gyventojai ir kai bus galima ži
noti ir atskirti, kurie gyvento
jai yra vietiniai, kurie į šį kraš
tą įvairiais laikotarpiais yra iš 
svetur atvykę, kurie čia yra 
patekę karo metu ir kitomis ap
linkybėmis.

KAUNAS. — Naujasis LAK 
(Lietuvos Aviacijos Klubas) 
sklandymo komitetas, vadovau
jamas lakūno Dženkaieib, nu
tarė įvesti patį moderniausi bū
dą sklandytojams mokyit. Ban
dymai jau daromi. Sklandyto
jas, pakilęs su sklandytuvu, 
savo lėktuve turės imtuvą. Iš 
žemės, radio bangomis bus 
sklandytojui nurodinėjamas 
sklenditno ir skriėjimb meto
das, o taip pat' greitas sura
dimas keliančių vėjo srovių ir 
kt. Radio pagalba mokant, 
sklahdymo mokiniai grėdai ga
lės įprasti valdyti apartą ir to
kiu budu žymiai pagreitės la
kūnų pasiruošimas. Badio pa
galba valdomus sklandytuvus 
iš Baltijos kraštų pirtnoji tu
rės Lietuva.
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KAUNAS. — Lietuvos jau
nimas rodo didelį susidomėji
mą Ord sportu. Į LAK (Lietu
vos Aviacijos Klubo) 8-sius 
aviomodelistų kursus užsirašė 
74 kauniškiai jaunuoliai; — 
Lietuvos Aero Klubas (LAK) 
jau turi ir provincijoj 4 ak J'- 
rius: Panevėžyje, Ukmergėje, 
Zarasuose ir Biržuose. Pasta
rasis įsisteigė tik vasario 26 d. 
ir žada dar šiemet įsigyti pir
mąjį Lietuvoje hidroplaną, pa
sistatyti prie ežero angarą ir 
plėsti sklandymą ir a'viomode- 
lizmą. —

Netekus kartu su Klaipėda 
ir Nidos sklandymo mokyklos, 
šis nuostolis iš dalies buvo 
kompėhsUbtas atitfekds kartu 
su atvaduotu Vilniaus kraštu 
ir Aukštadvario sklandymo mo
kyklai, kuri yra 8 kilometrus 
atstu nuo Vilniaus. Mokykla 
turi nuosavas žemės 51 ha plo

tą. čia yra mufiriis angaras 
sklandytuvams, administracijai 
ir kt. reikalams pastalei. Dėl 
pasireiškusios lenkų priešval
stybinės veiklos^ Aukštagirio 
sklandomo ihokykla iš lenką 
atimta 1F atiduota šaulių Su
jungtus aviacijai.

z Hm. iftiMi.i rmm -iili 
TVOROS

Budavokite ir taisykite savo 
tvoros už šias žemas kainas.

Nauji Ceder stulpai, 7 4 A0
pėdų*ilgib kiekvienas   I “
Tvoros dratai .. .......se pėda I
2*4 8 iki 16 pėdų .... 2^ Pėdd 
Pentaš reguliąriškai $2.00 vertės, 
dabar specialiai už .... $1.251

Pirkite ant kredito per 3 me- 
tuš išmokėti. Tik ant jūsų parašo
ALbert lumber

and SUPPLY CO.
3800 SO. WESTERN AVENUE 

Tel. LAFayette 2101
Atidarą sekmadieniais iki pietų.

~ U* *1 b.Tl' * ’i >1 .v.   r..-..,

Fadėti Pinigą! kaš Mėnesį Prifeš ii d.^ neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos

Turtas ------ $4,500,000.00
Atsargos fondas virš - - $325,000.00

PIRKIT NAUJĄ 
Chrysler arba Plymoutb

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Nathan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — Wholesale 
4707 S. Halsted St.

Tel Boulevard 0014

riuose dirbo 300—350 darbinin
kų ir kurių metinė apyvarta 
siekė apie 8 milijonus lenkų 
zlotų. Vilniaus odos fabrikai 
gamina bemaž išimtinai padų 
odas, daugiausiai su užsieninė
mis žaliavomis, žalią odą įve- 
žant iš Pietų Amerikos. Pati 
Vilniaus sritis suvartoja , tik 
apie 10—15 nuošimtį Vilniaus 
odos fabrikų gaminių. Dėl ka
ro, rekvizicijų ir daugeliui sko
lininkų likus vokiečių ir sovie
tų užimtose Jori tori jose, Vil
niaus odos fabrikų finansinis 
pajėgiimas liko smarkiai su
krėstas. Prisitaikant prie vie
tinės rinkos, kol kada atsities 
eksportas, plakuojama tuos 6 
fabrikus sujungti ir pereiti iš 
dalies prie “minkštųjų odų”, 
chromo, gamybos, naudojant 
daugiau vietinę žaliavą.

Vilniuje esama dar keletas 
odos dirbtuvių, kurios iš vieti
nių žaliavų gamina juchtas, be 
to Vilniuje yra odos dažymo, 
7 odos apdailiniino ir apie 80 
pirštinių dirbtuvių. Odos apdai- 
linimo ir pirštinių gamyboje 
Vilnius buvo vienas didžiųjų 
šios branžos centrų pasaulyje. 
Pirštinės buvo eksportuojamos 
į Pietų Afriką, Angliją, Olan
diją, Švediją, Šveicariją, Pales
tiną ir kt. kraštus, ši pi-amonė 
galės būti be didesnių sunku
mų atgaivinta, kadangi, kaip 
eksportininkai praneša, dar 
yra likę daug prieškarinių už
sakymų ir agunaAa naujų už
sakymų iš Švedijos, Anglijos ir 
Pietų Afrikos.

KAUNAS. —Užsieniuose gy
venančiais lietuviais rūpintis 
sudaryta spėcidi kbfrrisija. Į 
komisijos sąstatą įeina: Drau
gijos Užsienių Lietuviams Rem
ti pirmininkas adv. Rapolas 
Skipitis^ seimo narys direkto
rius M. Kviklys, Dr. med. A< 
M. Račkus ir komisijos sekre
torius S. Daukša, komisijos už
davinys bus derinti lietuvių iš
eivijos tautinę veiklą, ją cen
tralizuoti, o taip pat nustaty
ti sistemingo veikimo gaires 
įvairiais su musų išeivija su
rištais reikalais. Komisija veiks 
prie Draugijos tlžsieilių Lietu
viams Remti.

KAUNAS. —Gauta žin‘ų, kad 
vasario ii d. niiškcndusiame 
švedų / laive “Orahia”, kuts 
grįždamas iš Htiėnos Aiteš į 
ŠVediją lies šiauriniais Škotijos 
krhhtais užplaukė ant fhinos; 
žuvo ir du iš Lietuvos kilę ju- 
rihinkai Povilas Tamošiūnas ir 
Vilig Kirilovas; jie dingo su 
kitais “Orania” įgulos bariais, 
kurie buvo įsėdę į gčlbėjitllosi 
valtį ir ta valtis nebebuvo su
rasią.

Dabar Mokame 3Vo% Už Pa
dėtus Pinigus. Duodam Pasko
las Ant Namų 1 iki 20 m t.

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

Sub. 9 iki 8 vak.
Tel. VlRginia 1141

•. i i" 'I.. n • 1. ’ ............

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
JNSURED

4192 ARCHER AVENUE

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
DISTKIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX HEAD ALŲ 
Vynai-Likieriai-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, ILL.

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG D1STANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei storus 
Vežam i farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pnstatom an
glis i visas miesto dalis.
3212 So. Halsted St.

Šaukit Tel. VICTORY 0066

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija Įrengta pirr 
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

PETER SUDENT'
Atidarė naują vietą ir
PIKNIKAMS DARŽĄ

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

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILUS C1OCA
Išima Už .............. *IO.UU
prabų vimas sen n n 
Ligoninėje .............. *UU.UU
RAUDONGYSLIŲ AA
Išėmimas it Ligon.
REUMATIZMAS C O A A
Greita Pagelba ....... t* VU
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija C 4 A A
ir vaistai .................. I »UU
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė. Chicago

Phone Virginia 9780
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYIVOOD INN, Prop.

Svetainę renduojam susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams.
2417-19 WEST 43-RD STREET 

Chicago, III.

opnie

RYTINE KADIO 
VALANDA

— iš stoties —

Kasdien nuo 8:80 v. ryto 
iki 9:15 vai. ryto

išgirsit vėliausias žinias, 
tnilziką ir kituk įdomius 

pranešimus.

•* K
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NAUJIENOS, Chicago, III.

Jaunas biznierius.

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA

CHKšAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

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

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

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

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

Antrad., balandžio 23, 1940

Antras naujas narys, lai An- 
tanas Gudas, kuris yra vienas iš 
jauniausių biznierių aštuonio
liktos gatvės apylinkėje. Jis yra 
savininkas Silver S.hade Inu už 
eigos, 1726 S. Iląlslcd SI., ku 
atsilankiusieji visados gali likę 
lis malonaus priėmimo. Antano 
lėvąs, taipgi Antanas, yra j.u 
senas draugijos narys. Jo sesuo 
Ona, irgi žada neužilgo pris’ra
šyti.

Butų gražu, jeigu nariai šioje 
apylinkėje paremtų savo drau
gijos narį, jaunuolį Antaną Ga
ilą. x B. R. Mathevvs

Adomas Markūnas, Chicago ......................................
Benedict Vaitekūnas, Chicako ................. •................
S. Yurchis, Chicago ...................... -........ »..............
John Petkus, Aurora, III..............................................
Juozas Ascilla, Chicago ................ .............................
Juozas Žukas, Chicago .................................................
Thomas Saldauskas, Chicago ....................................
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III......................
K. Yokubka, Cicero, III................................................
V. B. Ambrose, Chicago ............ f..............................
Dzūkas, Chicago .........................................................
Petras Galskis, Chicago .............................................
Jonas Thomas, Chicago ...............................................
Bruno Ray Mathews ...............................-........ ..........
Petras Lapenis, Chicago ......t.....................................
Marijona Ascilla, Cicero .............................................
Miss J. Bartkus, Indiana Harbor, Ind. .....................
Mike Senko, Chicago ...................................................

' Frank Bulaw, Chicago ...............................................
Joseph Laurinas, Aurora, III........................................
Valeria S. Zelnis, De Kalh, III........ ............................
Frank Klikna, Chicago ...............................................
Ramusis Mikšys, Chicago ...........................................
Miss Josephine Miller, Evanston, III...........................
J. Cinikas, Cicero ...................... ..................................
Anton Marshall, Maywood, III, ..................................
S. Mockus, Racine, Wis................................................
Joseph Augaitis, Cicero ...............................................
Antanas Totilas. Kenosha, Wis....................................
Chester Prakuratas, Gary, Ind................ ....................
Juozas Alhauskas, Chicago Heights, III. ...........?.......
Pavieniai nariai įrašė .................................................
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus 

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

Konkurso pabaigtuvią gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemokamai 
ižkandžiams ir gėrimams.

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

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

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

106
90
49
43
41
38
38
37
33
35
21
21
16

14
14
10

9
8
8
8

5

2
2

metais, 
tikėtus 
visi tie

TIK ASTUONIOS 
DIENOS

jinio kontesto konlestantas šią 
.savaitę visus savo privatiškus 
Jai bus pasiliks dėl kitos savai
tės, o šią visą savaitę pašvęs 
dėl draugijos labo, kad prira
šius daugiausia narių.

Iki šiai dienai šiame Jubilie
jiniame Konteste jau įrašyta 
853 nauji nariai.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
jubiliejinis kontestas pasibaigs 
už astuonių dienų. Per paskuti
nę savaitę daugiausia pasidar
bavo senieji draugijos vetera
nai, būtent, Adomas Markūnas, 
dėdė Vaitekūnas, Thomas Šal
kauskas, S. J. Petrauskas, V. B. 
Ambrose, Dzūkas, Petras Gals
kis, Bruno Ray Mathevvs ir Ma
rijona Ascilla. Smarkiausiai vie
ni su antru kovoja dėdė Vaite
kūnas su Adomu Markūnu. Dė
dė Vaitekūnas atnešdamas na
rių aplikacijas į ofisą mano, 
kad jau Markūną jei nepra
lenks, tai bent pasivys, bet kiek
vieną kartą vis apsivylė, nes ir 
Adomas kiekvieną savaitę nau
jų narių gauna. Paskutinį kar
tą dėde pareiškė, kad nors Mar
kūnas turi 16 narių daugiau, 
bet per paskutinę savaitę (les 
visas pastangas, kad pralenkus 
savo didžiausią oponentą Mar
kūną.

Draugai kontestantai!
Nors liko tik 8-ios dienos 

iki jubiliejinio kontesto užbai
gos, bet aš kviečiu visus kontes
tantus, kai! paskutinę savaitę 
smarkiausiai pasidarbuotute, 
kad būtinai pasiektume 1,000 
narių. Kad butų įrašyta šiame 
konteste 1,000 naujų narių, tai 
mums per šią savaitę reikia bū
tinai įrašyti dar 150 narių. Ką 
manote draugai kontestantai? kininko Lovicko. 
Dekite visas pastangas, kad bū
tinai dasikastume iki 1,000 na
rių šiame Jubiliejiniame kon- 
teste.

Tikiu, kad kiekvienas Chica
gos Lietuvių Draugijos Jubilie-

Pradžia jaunimo 
darbuotės gana 

patenkinanti
Penkiadienio vakarą susirin

ko gražus būrys draugijos jau
nimo Dariaus-Girėno salėje, kur 
neseniai sutvertas jaunimo ko
mitetas rengė savo pirmutinį 
parengimą, “įdomybių” šokių

Gustave C. Čepulis.'
Gustave (3. Čepulis yra sunirs 

ve’ionies čepulio, buvusio Tau
tiškų Kapų direktoriaus ir pla
čiai žinomo Chicagos veikėjo 
tarp progresyvių. Jaunasis Če
pulis, įstodamas į Chicagos Lie
tuvių Draugiją, rodo žymių, kad 
ir jis nori eiti pramintais tėvo 
keliais.

G. (3. ČepuEs dilba kaipo 
draiveris pas Centennial Laun- 
dry Company, yra vedęs ir jo 
gyvenimas priklauso nuo to, 
kiek jis gauna koslumerių. Chi- 
cagos ir apylinkių lietuviai, o 
ypač Chicagos Lietuvių. Drau
gijos nariai, gali jam lengvai 
pagelbėti pašaukdami jį į na
mus ir atiduodami jam savo 
skalbinius. Draugijos narių yri 
pareiga pagelbėti savo jaunam 
nariui duodant skalbinius jam 
ir tuo budu mes ga’ošime jau
nus narius palaikyti musų drau
gijoj.

Norėdami, kad š’s jaunas na
rys jums patarnautų, pašaukite 
telefonu MONroe 2309; ciceric- 
čiai šaukite Cicero 99 ir Ber- 
\vyn 167. —Marijona Ascilla

Alice Kazu1 auskss.
Pereitą savaitę įsirašė į Chi

cagos Lietuvių Draugiją Alice 
Kazukauskas. Ponas Kazukaus
kas prie draugijos priklauso jau 
nuo seniau, o dabar įsirašė ir 
jo žmona gimusi Amerikoje. 
Kazukauskai yra Bridgeporto 
biznieriai, turį taverną 3559 So. 
Emerald Avė., todėl draugijos 
nariams patartina atsilankyti 
pas ponus Kazukauskus ir susi
pažinti su draugijos nariais biz
nieriais bei smagiai laiką pra
leisti. —A. Markūnas

Antanas Daunoras.
Naujai įsirašęs biznierius An

tanas Daunoras yra plačiai ži
nomas Keeley alaus distributor, 
gyvena Marąuette Parke adresu 
6351 So. Rockvvell St.

Įraše rašytoją ir bįz 
nierių i Draugiją

Nauji nariai: J. Pentis ir A. 
Gudas.

Pereitą savaitę man teko gar-

Draugijos patrijotas
Antanas Klevinskas gyvena 

724 \V. 18 St. ir priklauso prie 
Chicagos Lietu ių Draugijos 
per keletą metų. Pastaruoju lai
ku draugui Klevinskui prisiėjo 
sirgti per keletą savaičių. Bū
damas dideliu patrijotų draugi
jos, draugas Klevinskas priklau
sančios pašalpos už ligą neėmė. 
Tokiam draugijos nariui pri
klauso didelė garbė, kad turėjo 
progos gauti už ligą kelis de- 
.sėlkus dolerių pašalpos, bet 
juos paliko draugijos ižde.

Kad daug tokių narių butų 
musų draugijoj! —A.

NAUJI NARIAI
Kont. Adomas Markūnas į

žiai komiteto narių papuoštos, 
kas darė atsilankiusiems gerą 
įspūdį. Visi, žinoma, domėjosi 
pupų kiekiu kvortiniame stikle 
ant estrados. Visi norėjo įspėti, 
kiek tų pupų buvo, nes už tai 
buvo siūloma penkių dolerių 
dovana. Teisingas skaičius buvo 
1178. Laimingasis, northsidietis, 
laimėjo, kada jis spėjo, įog stik
linėje yra 1180 pupų.

Kai kurioms “laimingesnėms” 
mergaitėms buvo dalinamos 
gėlė. Milžiniškas bukietas gėlių, 
kuris puošė estradą visą vaka
rą, buvo išlaimėtas p-lės F. Ma- 
tekunaitės. Visos gėlės, už ku
rias komitetas buvo labai dė
kingas, buvo padovanotos kviet-

Atsilankiusieji dabar laukia 
kito jaunimo parengimo. Sako, 
kad visi pasilinksmino iki so
čiai ir norėtų dažniau su jau
nais draugijos nariais susieiti.

BRM.

ir Antaną Gudą, jauną biznie
rių, į draugijos narių tarpą.

Juozas Pentis yra čiagimis 
lietuvis, kurio korespondencijos 
tilpo beveik visuose Amerikos 
lietuvių laikraščiuose ir ameri-

Pentis pradėjo laikraščiams 
rašyti jau 1918.m., kada jis bu
vo reporteris Reading (Pennsyl- 
vania) dienraščiui. Tada ir da
bar jis nepraleisdavo ir, nepra
leidžia progos užstoti už Lietu
vos ir lietuvių reikalus ameri
konų spaudoje.

Laikraštis “Knighthood”, ku* 
ris 1925 metais ėjo Marąuette 
Park apylinkėje ir, berods, bu
vo pirmutinis lietuvių laikraštis 
anglų kalba Amerikoje, buvo 
Penčio leidžiamas.

Kaip ir daugelis ųiusų dabar
tinių profesionalų, Pentis lanke 
Valparaiso universitetą. Jis taip* 
gi siekė mokslo St. Vittor kole
gijoje ir De Paul universitete.

Tikiu, kad Juozas Pentis bus 
darbštus draugijos narys, t

lAabio

armotos kulka”—liūgo Zacchini nepa
prasta fotografija. Tai gyva kulka, kurią galima pama
tyti Greater Olympia Cirke Chicago Stadium.

gaus tikietą į gegužinę taip kadfnarės ras sau patogią vietą ne 
visi kartu galėsime paballavcti.

Nariai įrašė.
Štai draugijos nariai, kurie

pasiryžę laimėti paskirtas dova-

rase:

Alice Kazukauskas
L. R. Herman
Claire Herman
Auna Sinkus
Stanley Artisauskas
Kont. V. B. Ambrose įraše:
Anlon Daunora
Alphonse F. tVaich

Kont. Marijona Ascilla įrašė:
Auna Maukus
Pranciška Puiris
Gustave C. Čepulis

. )■

Kont. Thomas Šalkauskas įrašė
Howard M. Willianison
George Stankus

Kont. Stanley J.’,Petrauskas
Rockford įrašė:

Stephen Kizaric
Kont. Petras Galskis įrašė:
Josephine Bukauskienė

Kont. Dzūkas įraše: 
Anlon Visniauskas
Kont. Bruno Ray Mathevvs 

įrašė:
Joseph Pentis
Kont. B. Vaitekūnas įrašė
Milda Gabel
Paulina Žukauskas
W. Adams
Stanley Markūnas

iš

DOVANOS NARIAMS
Chicagos Lietuvių Draugijos 

darbuotojams dovana už gavi
mą daugiausia narių iki Jubilie
jinio Kontesto užbaigos, tai yra

balandžio 30 dienos.
Pirma dovana $15.00
Antra dovana 10.00
Trečia dovana 5.00
Ketvirta dovana 3.00
Penkta dovana 2.00

P. S. Kad galėtų gauti pirmą 
dovaną, tai Chicagus Lietuvių 
Draugijos narys-rė turi prirašy
ti nemažiau kaip 5 naujus na
rius inio šios dienos iki užbai
gos šio kontesto, tai yra iki ba
landžio 30 dienos. Kad galėtų 
gauti antrą dovaną, tai Darys 
turi įrašyti nemažiau kaip 3 
naujus narius laike čio kontes
to. Dovaną gali gauti tik tas 
narys-re, kuris įrašys į draugi
ją nemažiau dviejų narių.

Kiekvienas draugijos narys, 
kuris įrašys narį, dar gaus ne
mokamai tikietą į gegužinę, 
taipgi ir naujai įrašytas narys

Juozas Balsys įraše Kilimą ir 
John Juozaičius.

Kari Potockis įraše Barborą 
Manelius.

Cicero, III
Kultūros Draugija,
Chicagos Lietuviu

sekmadienį, balau-

Cicero 
skyrius 
Draugijos, 
džio 21 d. Lietuvių Liuosybė 
svetainėje

pa-- 
pa- 
pa- 

val-

scenoje statė trijų 
aktų operetę “Kada Kaimas 
Nemiega”, kurį išpildė Lietu
viu Jaunimo Kultūros Ratelio 
Choras, po vadovyste choro 
vedėjos D, Yuden. Veikalą pa
rašę ir surežisieriavo draugi
jos narys V. Raila, kuris taip
gi turėjo pasiėmęs išpildyti 
svarbiausią rolę, būtent, kai
miečio. Rolę išpildė gana ge
rai. Veikalas parašytas iš Lie
tuvos kaimieč ų gyvenimo, 
juokiantis senus kaimiečių 
pročius, taipgi nepamiršta 
j nokti kaikuriuos Lietuvos
stybės įstatymus bei valdinin
kų netinkamus pasielgimus. 
Veikalas parašytas gerai, vi
siems suprantamai, todėl susi
rinkusi publika, kurios buvo 
apie 300, liko patenkinta.

Lietuviu . Jaunimo Kultūros 
Ratelio Choras susideda'iš jau
nuolių po didžiojo karo atva
žiavusių iš Lietuvos, daugumo
je Amerikoje gimusių. Visi 
choristai, matyti, labai myli 
dainas, nes po išpildymo pro- 
gramo prie baro per visą va
karą dainavo ir dainavo, kas 
ten esantiems darė malonu
mo.

Cicero Kultūros Draugija 
kaip iš kultūriškos, taip ir iš 
finansiškos pusės turėjo gerą 
pasisekimą. Kaip teko nugir
sti, tai rengimo komisija su 
valdyba daug dėjo pastangų, 
kad parengimas turėtų ‘ pasise
kimą.

Iš pasikalbėjimo sužinojau, 
kad Cicero Kultūros Draugija 
turi kelioliką patrijotų biznie
rių, kurie iš širdies remia drau
giją. Apie biznierius, draugi
jos patrijotus, aš manau, pa
rašys rengimo komisija arba 
valdyba. Buvęs.

Rockford, III
Svarbus pranešimas nariams
Rockfordo Lietuvių Kultūros 

Draugijos reguliariškas sus- 
rinkimas įvyksta kitą sekma
dieni, Balandžio-April 28 d., ly
giai 2 vai. po pietų, 1108 So. 
Main St.

Minėta draugija persikelia į 
savo naujai įrengtus privatiš- 
kus kambarius, kur nariai ir

Dainuos Aido choro grupė; 
K. Sabon’s vaidins vaiz
delį “Gimnazistes”

Peoples Furniture Company 
ruošia tikrai gražų ir įdomų 
radio programą šiandien 7 vai. 
vakare iš stoties \VGES. Prog
ramas bus nepaprastai turtin
gas ir gražus. Dainuos 
Bosclando Aido choro,
Sabonis su gražia dainele svei
kins Jurgius vardadieniu. Bus 
“Gimnaz sčių” gyvenimo vaiz
delis, kuris darosi labai įdo
mus pasiklausyti, o prie to bus 
naudingi patarimai, geros ži
nios, ypač pranešimai.

Klausytojams bus labai nau- 
žinios is 

nes su šia

grupe

davimas, kame bus siūloma ne
paprastai dideles prekių verty
bes. Malonėkite pasiklausyti.

Rep. xxx.
V

tik susirinkimams la kyti, bet 
ir šiaip liuosą laiką praleisti. 
Taigi, šiame susir nkime nariai 
yra kviečiami būtinai 'visi da
lyvauti ir susipažinti su klubo 
kambariais.

— Kviečia valdyba.

Naujienų Radio 
Pasiklausius

Gary, Ind

Labai malonu, kad ‘‘Naujie
nos” gali tokį malonų radio 
programą mums klausytojams 
suteikti. Sekmadienio progra
mas buvo puikus. Mums labai

Gary Lietuvių Kultūros 
Draugijos parengimas įvyks 
sekmadienį, balandžio 28 die
ną, Saxc>n Hali, 1625 W. 15th 
Avė. Programą pildys Chica- 
ros Birutės choras. Visi šio 
n i esto ir ^apylinkės miestelių 
ietuviai nepamirškite atsilau
žyti j šį parengimą, nes gal 

pirmą kartą turėsite progos to
kį puikų programą pamatyti, 
Gary mieste. — Narys.

nuokit vyrai! Justi kvartetas 
yra pilnas kvartetas. Taipgi 
bukit pasveikinti, progranio 
vedėjai, A. Rypkcvičius ir p. 
A. Steponavičienė! Jus veda
te programą labai puikiai, vi
sados verta pasiklausyti.

Namai Kartais
Labai Pavojingi

Potvynis Ohio upės 
kloniuose

21.MARIETTA, Oho,
— Potvynis Ohio upės kloniuo
se išsiplėtė nuo Pittsburgho 
iki Cincinnati. Kai kur 'vanduo 
apsėmė miestelius, kitur gy
ventojams teko pabėgti iš sa
vo ūkių. Naktį į sekmadienį 
vanduo dar kilo augštyn. šen 
ir ten vieškeliai uždaryti, nes 
vanduo apsėmė juos.

Laiptais nukrito arba kitaip 
namuose mirtinai susižeidė 
trys chicagicčiai: 54 melų Al- 
cxander Knefel, 1019 N. Pau
lina st., 90 metų Charles Swei-

38 melų AValter II. Kibei, 858 
Fletcher Street.

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”
— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas

pasislėpę ji 
savo parapi- 
jj j rankas

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

a 93

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

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

Net kunigai 
studijuoja, nors 
jonines draudžia 
paimt.

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

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

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

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

307 West 30th Street, New York. N. Y.

I
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ĮSPŪDINGAS “BIRUTES” CHORO METINIS 
VAKARAS AUDITORIJOJ

Labai Gerai Atliko Koncertą
»

savo trumpas roles gerfii.
Bendrai, visi vaidintojai at

sižymėjo savo rolių mokėjimu 
ir natūral u apsiėjimu sceno
je. Už tai, be abejo, kreditas 
priklduso rūpestingam p-ios 
Genovaitės Giedraitis režisie-

Chica^os Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1940 Metams

žingeidumas pamatyti ir iš
girsti naują operetę iš Lietu
vos, Andrulio “Viengungiai”, 
šėkihadienį šūtraukė pilną salę 
publikos ChicAgos Lietuvių Au- 
ditorijon, Birutes Choro meti
niam parengimui.

Bet ne operetė, o patsai cho
ras dadgiausia žavėjo publiką. 
Nenorim atimti priderančios 
garbės nuo operetėje vaidinu
sių, bet turim pasakyti, kad 
chofaš buvo vakaro žvaigždė 
ir stebėtinai gražiai dainavo. 
Visuose numeriuose parodė di
delį susidainavimą.

šiam kohčertiri Birutė prlsi- 
rūoŠė padainuoti, tarp senų, ir 
tris naujus kurinius, kurie yra 
gana sunkus. Tie trys tai, Stro- 
liaus, “Linelius roviau”, Šim
kaus, “Vėjo dukra” ir Gaile- 
viČiaus, “Lituanica” (skirta 
Dariui ir Girėnui). Visi šie 
nauji Birutės repertuaro nariai 
buvo taip pat puikiai atlikti ir 
taip pat karštai publikos pri
imti, kaip ir dainos, su kurio
mis choras jau turėjo daugiau 
patyrimo.

Vyrų kvintetas, susidedąs iš 
Jono Daučkaus, Vytauto Taru
čio, Zenon Praninsko, Jono Švy- 
torio ir Jono Balando, sudaina
vo dvi daineli ir, publikai rei
kalaujant, dalį antros turėjo 
pakartoti.

Vakaro Siurprizas
Nepaprastai malonus siur

prizas visai publikai buvo p-lė 
Elena Vespenderaitė. Dar vi
sai neseniai sunki liga buvo 
tiek pakirtusi jos jėgas, kad 
ji kelioliką mėnesių turėjo iš-

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 pusės 
amž., girnrts Liet Kauno aps
krity, Seredžiaus parap., Gat- 
vaišių kaime.

Patiko didėliame nuliudime 
Vyrą Andriejų, 2 dukteris Es- 
telle ir Albiną, .2 brolius An
taną Ir Štaiiislovą ir kitas gi
mines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M., Philliįjs kopi., 3307 South 
Lituanica £ve. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, balandžio 24 
d.r 8:30 vai. ryto. Iš koplyčios 
bus nulydėta į Šv. Kazttniėro 
kapines.

Viši a. a. Efenoros Nalfce- 
lienės giminės, draugai Ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiasi dalyvauti ląidbtūvėše ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.• • • • • •

Nuliūdę liekame:
., Vytas, Dukterys, Broliai ir 
Giminės.

Laid. direkt. Antanas M.
Phillips, Tel. YARDS 4908.

būti ligoninėje po budria dak
tarų priežiūra. Apie dainavimą 
ar balso lekcijas jai nebuvo ko 
ir galvoti. Ji, galima sakyti, 
tik paskutinėmis sąvaitėmis 
pilnai atgavo sveikatą.

Kai ji išėjo dainuoti, visi 
ruošėsi jai karštai ploti už drą
są ir prisirišimą dainavimui, 
kurio nei liga nepakirto, bet 
apie jo kokybė visaip speho- 
ta. Bet kai ji atidainavo dvi 
dainas, “Mano Gimtinė”—Ka- 
čanausko, ir “Laisva širdis” 
—Robyno, publika entuziastiš
kai plojo, bet ne vien už drą
są. Nesinorėjo tikėti, bet ši. 
dainininkė dainavo taip sklan
džiai, lengvai ir graž’ai, kaip 
dar niekad turbut nedainavo. 
Dainos plaukti plaukė iš jos 
lupų. Ji turbut monus krėtė. 
Gal nesirgo, o slaptai kur mik
lino savo gražų balsą...

Ji gražiai pasirodė ir trio 
ištraukoj iš R. Strauss’o “Či
gonų Barono”, kurią sudaina
vo su Albina Cašperaite ir Vy
tautu Taručiu. “Birutės” cho
ras turėtų džiaugtis, kad toks 
gražus talentas vėl aktyviai 
dalyvaus jo eilėse.

Po p-lės Vespenderaitės pa
sirodymo sceną perėmė “Biru
tės” merginų choras. Jis savo 
priprastu gražumu atliko dvi 
ištraukas iš operų “Birutė” ir 
“Carmen”.

Pasibaigus koncertinei daliai 
programa publika iššaukė cho
rą dar dvi dainas padainuoti.

“Viengungiai”
Operetė, “Viengungiai”, ku

rioje dalyvauja septyni asme
nys, irgi buvo gerai atlikta.

Operetė yra įdomi, kaipo pa
vyzdys originalės lietuviškos 
kūrybos toj srity, bet gaila, 
kad tūriniu negali pasigirti. 
Jis gana menkas. Bėt šiaip vei
kalas gyvas ir kupinas gražių 
dainų, kurios užsipelno ne men
ko, bet įspūdingo ir gero libre
to.

Ieva širvaitė, Irenos rolėj, 
linksmino publiką savo malo
niu balsu ir gyvumu. Zenon 
Praninskaš, lošdamas savo pir
mą svarbesnę rolę lietuvių sce
noje, nustebino atsilankusius 
savo natūralu lošimu ir leng
vu dainavimu. Tikimasi, kad iš 
jo susilauksime pirmaeilio vai
dintojo.

Pirmą kartą Chicagoje pasi
rodęs tenoras, Jonas Daučkiis, 
irgi matomai jautėsi namie 
scenoj. O scenos veteranas, 
jaunuolis advokatas, Vytautas 
Tarutis, turėjo bėrods sunkiau
sią dainavimo rolę vyrų tarpe, 
ir ją atliko pavyzdingai. Jonas 
Balanda buvo ypatingai geras • * 
tėvo, rolėje. Jonas švytoris ir 
Aldona Gulbinaitė irgi atliko

riavimui.
šiuo parengimu Birutės cho

ras pHrodė, kad Ji tvirtai tebe
stovi kaipo pirriiaeilis choras 
lietuvių tarpe.

Choro vedėjo, Jono Byansko, 
choro valdybos ir rėmėjų dėka, 
mes ėsaifie užtikrinti; kad B - 
rule muš linksmins dar dau
gelį metų.

Beje, Choras sekmadienį pir
mą kartą pasirodė pasirėdęs 
gražiomis uniformomis.

Rėp.

Sveikiname Visus 
Jurgius 
Vardadieniu

1500 NAUJŲ 
KAURŲ

500 NEATSIIMTŲ
KAINOS Sumažintos 50% 

Numuštos Iki % 
, FIDELIU KAUKŲ .
BARGENAI

Neatsiimta 6x0. 8xl0. 0xf5Jlxl9
Vertė nuo fkt $450. Dabar $3 Iki $29 
Nauji 6x9, 8x10, 9x12, JŲ<xl«, 10>4xl5 
Vertė $20 Iki $8A. Dabar $10 Iki $12 

. . ir aukšt.
15 9x12 tikrų orlenlallų, 50 kitokių 

Mleroa 2^4 iki 11x18, 40 nuolaidos 
IOOO Jardų karpetų po 50c Jurd ir aukBS.

CHECkER CLEANERS 
SANDKLIAI

6208-16 8. KACINE—Dienomis, 3 vakarus

A Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Ldidotu- 
. vėms, Papuoli- 

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

; Phone LĄFĄYETTE 5800

L U f LlIU U Visas Pasaulio
Dalis

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėmis. BdnRl^taiztš

, i ir Pagrabams
3ol6 So. Halsted Street

YĄRDŠJ7308.....<it
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ONA KERDULIENį
(po tėvais Kielaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 22 d., 3:26 vai. ry
to, 1940 m., sulaukus pusės
amž., gimus Lietuvoje, Pane
vėžio apskr., Raguvos parap., 
Dudelėnų kaime. Amerikoj 
išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Simoną, brolienę Dara
tą Kielienę, 2 anūkes: Bernice 
Krelą ir Emiliją Nemčauskas, 
dėdę Jurgį Pečiukėną ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas 4837 So. 
Springfield Avė. Tel. Lafa- 
yette 2618. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., balandžio 25 dieną, 
8:00 vai. ryto iš namų į. Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Onos KerdUlienės 
D giminės, draugai ir pažįstami 

esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Brolienė, Dėdė ir kitos 

Giminės.
Laid. Direkt. Lachawicz ir 

Sunai, tel. CANAL 2515.
JB——i i .... trr wmt

Marcelė Ženigulis 
Jau Sveiksta

Marcele žemgulis, 5387 
Lynch Avė., turėjo didelę ir 
sunkią vidurių operaciją, 
bar sveiksta ir jaučiasi 
dien lengviau. —G.

Da- 
kas-

Karšti Vandenys 
Nenudegiho

Grįžo, daug sveikatos 
dę, iš Hot Springs, Ark.

sura- 
Miko- 

las ir Petronėle■< Bartush, £yv. 
7525 So. Emerald Avė. ir Ona 
Yukniene su dukteria, gyv., 
7608 S. Marąuettc Avenue. 
Sveikatos; sako, daug suradę, 
bet saules nenudeginti. P-ia 
Yukniene paklausta kode! taip, 
aitšdkė, kad ridrš ir karšti šal
tinių vandenys, bet neplikiną, 
o saulė dar nebuvusi karšta.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1946 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm,, 2109 N. Cleveland 
avė.; A. Niprikas—Pirm. Pagelb., 

i 1303 S. Pulaski Rd.; J. Keturakis 
—Nut. raštininkas, 1525 S. 51st 
avė., Cicero, III.; Anna Kondro- 
tas—Fin. Rašt., 113 W. Germania 
place; Ė. Ramašaųskienė—Kont
rolės rašt, 1216 S. Independence 
blvd.,v/ St. Niprik&š— Kasierius, 
323.5 So. Halsted št; Kasos Glo
bėjai; A. Mieraviče,. 2539 W. 46th 

, pi:, ii* . F. Povilaitis, 10051 S. La 
Šalie št.; J. Balakės—Korespond., 
1414. S. 49th Ct; Cicero. III.; K. 
Balčiūnas—Maršalka, 3521 West 
3§th pi. Susirinkiriiai ląikomi vie- 
ną kartą į mėnesį, kas ketvirtą 
sekmadienį pirmą valandą po
piet, Hollywood svet., 2417 West 
43rd st., Chicago, III.

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

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

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. Tėl. Calurnet 4959.

senatvė

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

HELP VVANTED—FEMALE 
,. Darbininkių Reikia

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

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

šiandien, balandžio 23-^čiį, 
yra švenčiama Jurgių (George) 
vardo diena. Ta proga juos vi
sus nuoširdžiai sveikiname ir 
linkime jiems ilgiausių metų.

štai dirstelėkime į trumpą 
Jurgių sąrašą, kuriame matosi 
mums gerai pažįstamų profėsi- 
jonalų, biznierių, menininkų, 
amaįninku ir šiaip darbininkų:

Akių daktaras G. Sernėr, 756 
W. 35 Št.; adv. George Atlen
kus, 127 N. Dearborn Št.; ban- 
kierius George Stungis, Dro- 
vers Natidnal banko, 47th St. ir 
Ashland avė.; dr. George Wil- 
trakis, 4330 W. Washington 
blvd.; Peoples Furniture kom
panijos prezidentas, George Ne
krošių 4179 Archer avė.; elekt
ros kontraktorius Georgė Neva- 
domskis, 2215 W. Cermak rd.: 
grabų išdirbėjus George GoU'ch, 
2029 S. Halsted si.; paminklų 
(monuinents) pardavėjas Geo. 
Cllerdauskėš, *1900 r S. Viiibn 
avė.; fotografas Georgė Lan- 
don, 3130 S. Halstcd st.; maisto 
krautuvnihkai Georgė Cižinau- 
skas, 1458 W. 15 st.; Geo. Kai- 
ris, 2812 W. Marąuettė rd.; 
George Bachuhas, 619 W. 37 
st., George Bikner, 3809 Soitth 
Kedzie avė.; George Gėruliš, 
3527 So. Halstcd st., George 
Gloveskas, 4504 S. Washtenaw 
avė.; Georgė Kvainauskas, 2500 
W. 45 st.; George Sharko, 2624 
W. 69 st.; Georgė Simonaitis, 
11735 S. Michigan avė., ir Geo. 
Žemaitis, 160 Ėast Kensington 
avė.

Orchestros vedėjas George 
Steponavičius (Stepličn), 4142 
Archer avė.; orchestros vedėjas 
George Victor, 6755 S. Western 
avė.; namų statytojas George 
Borkertas, 3624 W. 65 pi.; kir
pėjas George Salimas, 2354 W. 
68 st.; moteriškų rūbų siuvė
jas G. Burba, 1857 W. 47 st.; 
mašinistas George Kailis, 5304 
So. Taiihan avė.; salesman G. 
Dargiš, 2612 W. 69 s t. f-mūži- 
kantaš George Stashaitis, 3439 
S. Morgan st.; alaus pristatyto
jas George Vikiras, 2438 W. 45 
st.; mechanikas George Kama
ras, 2620 W. 44 št.; mechani
kas George Petraitis, 1617 W. 
46 si.; likerių krautuvės sav. 
G. K. Šudris, 2710 59' st.; bat- 
siuvis (icorge Jcrutis, 2511 W. 
44 st.; ledo pristatytojas Geo. 
Wicher, 3306 S. Halstcd s t.; ap- 
drhudbš atstovas George Sukus, 
3252 Š. Halstcd st.; veikėjas 
rosclandielis George Mockus.

Ta velniukai: ‘George Baltūsis, 
6845 S. Westeyn avė.; George 
Barlkhš, 2612 W. 63rd st.; Geo. 
Norbdt, 734 W. 35 st.; George 
Norkus, 1406 Ea$t 55 st.; Geo. 
Deikus, 2958 S. Uhion avė.; G. 
Paukštis, 4171 S. Halsted st.; 
George Janulis, 3159 S. Halsted 
st.; George Wertelka, 6747 So. 
Ashland avė.; George ^ąkubo- 
nis, 3465 S. Morgan st.; George 
Shalinskas, - 944 W. 37 st., ir 
George VVesdžunas, 2855 W, 38 
s t. —Juos žinąs.

Dr. A Gurskis Guli 
Courtty Ligoninėj

Pereitos savaites pabaigoj 
Apskričio ligoninėj buvo pa
guldytas sunkiai sergantis Dr. 
Antanas Gurskis. Jis randasi 
55-toj lovoj, 35-taine wardė. 
Ligonio draugai yra raginami 
jį aplankyti, jei laikas jiems 
leidžia. (Sp.)

12 WARDO AMERIKOS LIETU
VIŲ PILIEČIŲ KLUBO VALDYBA 
1940 METAMS: J. Svitonus—Pirm.

400 S. Talman Avė.; W. Turner 
—Pirmin. Pagelb., 2543 W. 45th 
st.; Paul J. Petraitis—Nut. rašt, 
752 W. 33rd st; Tel. Victory 8770; 
Lucille Dagiutė— Finansų rašt., 
2902 W. Pershing rd.; P. Montvi- 
das—Kontrolės rašt., 4005 South 
Artesian avė.; K, Šova—Kasos 
globėjas, 4001 S. Maplewood av.; 
Helen Gramantienė —Kasierius. 
4535 So. Roękv/ell st.; Dr. T. 
Dundulis—Dr.-kVotėjas, 8939 So.' _TnT_rTA . m___TTC,TTT .
Claremoht avė.; A. Miller—Teisė- RE^IA PATYRUSIŲ operatoiių 
jas, 4258 S. Western avė.; J. Bal- pne binding ir single need e masi- 
citis—Maršalka. Susirinkimai įvy- > nli' Kathleen Styles, 345 W. Hub- 
ksta kiekvieno mėn. trečią sek
madienį, 1 vai. popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd st. Nariais 
gali būti vyrai ir moterys nuo 16 
iki 45 metų amžiaus.

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

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

REIKIA 
operatorių, 
slack siutų, 
nis, geras 
212 So. Franklin.

SIUVAMŲ MAŠINŲ 
patyrusių prie jupikų, 
bluzkų, darbas nuolati- 
mokestis. ROTHLEY,

bard St. arti Orleans.

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.

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

Lėidiitius
Vedyfeoiiiiš

(ChicagG'j)
Stanley Evanasky, 24, su Ę'lo- 

renve Passaro, 22
Atulrcvv Dubas, 23, su Mar-

garėt Sandrik,. 25
Eugene Rofypsh, 21,

phanie Bedus, 21
Casimir Boba, 26, sū

Bezdon, 26
John Millėr^ į?, su

Žėmgūlis, 27
Jošėpft Sėpich, 28, šū Mathiį- 

da Dėfriėfėcklį 2(>
Edward Biėla, 20, su Jewel 

Walters, 18

Reikalauja s
Perskinj < ,

Ahhd. Klihsky ntio Josėph 
Klišu ky.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠELP. KLUBO 
VALDYBA 1940 METAMS: Pirm.

.—Geo. Medalinskas, 233 S. Cent
ral Avė.; Pirm, pagelb.—John 
Yuknis, 210 S. Kildare Avė.; 
Raštininkas—M, Medalinskas, 233 
So. Central Avė.; Fin. Rast. — 
Chas. Katallo, 4676 W. End Avė.; 
Kontr. Rast.—V. Manikas, 17 S. 
Springfield Avė.; Kasierius—M. 
Kaziunas, 3508 Gunderson Avė., 
Berwyn, III.; Kasos Globėjai:— 
M. Davidonis ir J. M. Bruchas; 
Maršalka—A. Babus; Reporteris 
'—John BenekaitiS, 1656 S. Troy 
St.; Daktaras—Al. Margeris. Su
sirinkimai yra kas antrą sekma
dienį, 1 vai. popiet, Napoleon 
Hali, 3958 W. 5th Avė.

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.

EXTRA!

su Šte-

Elėhorc

Bernice

'Teisybės z mylėtojų drau
gystės VALDYBA 1940 ME
TAMS: Joe Balchunas,—Pirm., 3200

Šo. Lowe Avė.; P. P. Killis—Pir
mininko pagelb., 3347 S. Litua- 
nica Avė., A. Kaulakis — Nut. 
rašt.; <3842 S. Union Avė., Kas- 

•,, 3634.. S. Lowe
Avė.; Z. Grigonis,—Kontr. rašt., 
P. Juozapaviče—Iždo glob.; J. 
Rachunas—Iždininkas, 3137 So. 
Halsted St.; L. Jucius—Maršalka, 
Dr. J. P. Poška •—Dr. kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687; K. Valaitis—Ligonių pri
žiūrėtojas. Susirinkimai atsibuna 
kas mėnesio antrą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. drau
gystę priimami vyrai ir moterys 
nuo 18 iki 45 metų arnž.

REIKALINGA ŠVARI atsako- 
minga mergina prie abelno namų 
darbo mažame apartmente. Vienas 
vaikas, gyventi ant vietos. Šaukite 
Rogers Park 9382.

REIKALINGA MERGINA nuo 21 
iki '35 metų amžiaus, prie abelno 
namų darbo. Gyvenimas ant vietos, 
3 žmonės šeimynoje, 2 vakarus ir 
kas antras sekmadienis paliuosuo- 
jama. 5852 N. Kilbourn Avė. Tel. 
Avenue 393®.

REIKALINGA MERGINA prie 
abęlno namų darbo, nėra virimo, 
ant vietos gyvenimas. Prižiūrėti 4 
metų vaiką, šaukite Hemlock 6125, 
arba Hemlock 0017.

Gavo
Paskiras

Matytai Pavihuskas
Charles PaVilbūskaš

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

niiė

Išvažiavo į
Michiganą >

Paul ir Currie Ambroše, 1813 
S, Halsted št., pirmadienio rylą 
išvažiavo iš Čhicagos į Peaėock, 
Mieli. Aihbro’sai turi teri vasar
namį prie ežero Wolf, tad jie 
ten ptirengs ir patvarkys tą 
vietą vasarotojams.

P-ia Currie Ambrose p’aliks 
ten visai vasarai. Ji užsisakė 
“Naujienas” ir sako “begaliu 
būti be Naujienų nei dienos”.

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Pirm.—Antanas Povilonis, 

2453 W. 45th Fl., Tel. Lafayette 
2196; Vicę-pirm.—Benis Lėkšna, 
3427 So. Lituanica Avė; Iždin.— 
A. Jakutis, 6.958 So. Maplewood 
Avė. Prospect 6249; Fin. Rašt.— 
Petras Sąmoška, 515 W. 81st St.; 
Nut. raštininkas—Kasparas Dan- 
ta, 3314 So. Lituanica Avė.; Biz
nio Komisija: Jonas Pilitauskas. 
4415 So. .Francisco Avė.; Bronė 
Laūciutė, 837 W. 34th PI., ir Vla
das Raila, 6801 So. Artesian Avė. 
tel. Hemlock 8370. Susirinkimai 
įvyksta kas mėnesio pirmą tre
čiadienį, Hollyvvood svet., 2417 
W. 43rd St. Tel. Virginia 9780. 
Choro pamokos yra kas penkta
dienio vakarą 7:30 vai. toj pačioj 
svetainėje.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
DRAUGIJOS VALDYBA 1940 ME
TAMS:: J. Jackus—Pirm., 6504 So.

Rockwell St., tel. Rep. 7929; A. 
Subaitis—Vice-pirrh., 1947 Des-
plaines St.; A. Tumavičius—Nut. 
rast., 1227 Sp. 50th Avė., Cicero 
5395; F. Miklidnas — Fin. tašt. 

4917 1 Komensky Avė., Laf. 5211 
F. JMargevičia

bengiasi Pirkti
FafiniĮ

Boleslovas Pužauskas 645
W. 18th S t., rengiasi važiuoti į 
Wišconsin apžiūrėti farniij Už- 
interesuotas pirkti farmą kur 
nors patogioj vietoj1 prie van
dens ir didelio kelio. —fa.

F. ,Margevičia, — Kontr. rašt., 
4409 S. Fairfield Avė.; F. šęrpi- 
tis—Kasos glob., 4337 So. Fair
field Avė.; T. Janulis—Ižd. 3430 
So. Morgan St., Yards 4863; A. 
šaškas—Maršalka, 3622 So. Union 
Avė.; B. J. Jakaitis—Auditorijos 
atstovas, ir koresp., 826 W. 34th 
PI., Yards 2252; P. Augustinas— 
Ligonių prižiur,, 656 W. .35th St., 
Y&rds 6701; Trustistai—Tamkevi- 
čia, Augustinas, Subaitis; K.Stul- 
ga—Teisėjas; L. Jucius— Teis, 
raštininkas.

Bandė Nudurti
Vyrą Žirklėmis

. Už bandymą vyrą nudurti 
žirklėmis teisman vakar buvo 
patraukta 40 melų Mrs. Agnės 
Zicmann, nuo 2109 W. North 
avarine. Jos slinkiai sužeistas 
vyras William guli St. Eliza- 
beth ligoninėje.

JAURŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO VALDYBA 
1940 METAMS: Juozapas Rūta — 

Pirmininkas, 3141 S. Halsted St.; 
Petras Viršila — Pagelbininkas, 
3435 So. Wallace St.; Stanislovas 
Kunevičius—Nut. rast., 3220 So. 
Union AVė.; Feliksas Kasperąs— 
Fįn. rast., 3534 Šo. Lowe Ai>e.;

Dulevich — Kontr. rašt. 
8728 ffarper Avė.; Juo?apas Bal- 
chiunaB-T-Kasterius, 3200 South 
Ųowe Avė.; Martinas. Punią — 
Apiėkunas kasos, 3202 Š. (Emę- 
taid Avė.; Kazimiėras Valaitis-^- 
Apiekunąs ligonių, 7104 S. Eme
rald Avė.; Povilas, Petraitis —rald Avė.; Povilas Petraitis — 
Korespondentas, 752 W. 33rd St. 
Sušitihkimai įvyksta kas mėnėsib 
pirmą penktadįenį, 7:30 vai. vak. 
Ch’fcagos Lietuviu Auditorijoje,

. 3133 Šo. Halsted St.) •

EXTRA!
Tavernas parsiduoda prie dirbtu

vių. Biznis išdirbtas per daug me
tų, 6 kambariai užpakaly. Parsi
duoda pigiai $250 — atsišaukite 
greitai. Priežastis—turime 2 biz
nius. 3827 So. Emerald Avė.

REIKALINGA MERGINA pri
žiūrėti 2 metų kūdikį, pagelbėti 
lengvą namų ' darbą; nėra virimo, 
nė skalbimo;-gyventi ant vietos.’' 

Nevada 6529.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

EŽERO KATEDŽĖ
— PASIŪLO PUIKIĄ 

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

PRIE 
$1500.00

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

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

f Vaų.Buren 2943.

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

FURNISHED ROOM—TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

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

FURNISHED ROOMS—VVANTED 
Reikia Gyvenimui Kambarių

SENYVAŠ 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.

SUSIRINKIMAI
CHICAGOS LIETUVIŲ SUVAL

KIEČIŲ susirinkimas įvyks balan
džio 25 d. 7:30 vai. vakaro, 6908 
So. Wėstfern Avė., Chicago, III,

—A. G., sekr.

ROSELANDO LIETUVIŲ MOTE
RŲ KLIUBO VALDYBA 1940 ME
TAMS: Matilda Slančauskienė — 

pirmininkė, 10560 Edbrooke Av.; 
M. Naverauskienė — Nut. rast., 
10320 So. Wallace St.; Anna Dar
gienė—Fin. rast., 10520 So. State 
St.; Paulina Stasiulis 
glob.; Sophie Šatkauskas—Kasier- 
ka, 10835 Edbrooke Avė.; Stumb- 
riėnė—Maršalka; Streukienė, — 
koresp.; Antonette Swart—kore
spondentė. Susirinkimai yra kas 
mėnesio antrą treęiadienį, 7:30 
vai. vakaro, 10413 Šo. Michigan 
Avenue.

Kasos

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

Frank Aušra, 3949 So. ArteSian 
Avė.; Pirm, pagelb.—Antanas Mit- 
rauskas, 2109 So. Michigan Avė.; 
Thomas Aušra—Nut. rast., 3949 
So. Artesian Avė.; Fin.. rašt. — 
Anna Allen, 3429 S. Union Avė.; 
Josephine Yushkėnas, 2547 West 
45th Št.; Justinas Yuskeųas — 
Kasierius, 2547 W. 45th St; Ta
das Silickis—Kas. glob.: Marga- 
ret Karis, Kas. glob. Stenlis Žu
kauskas; Durų maršalka—J. Al
len; F. Žukauskas—Ligonių apie- 
kunas. Draugystės veikimo ko
mitetai: Dan. -J. Smith ir Frank 
Opulskis. Teisėjas Joseph Bart
kus, 
nis;
2449 
mai laikomi kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio Ilollywood

> svet., 2417 W. 43-St.

Teisėjo rast.—Stanley Wer- 
Dan J. Smith—korespond., 
Fullerton Avė. Susirinki-

miOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir {taisai Pardavimui

Mokėdamas cash už rakandus, su* 
taupmsi nuo 40 iki 60%. Mes prista
tome bile kur. Pašaukite ar rašy
kite dėl daugiau informacijų. Vien
ok nacionaliai žinomi daiktai rau
dasi pas mus. ALIŠAUSKAS, Sū
nūs, 0.543 S. \Vestern Avė., Chicago, 
iii. Fhone Republic 6051.

MOVING AND EXPRESSING 
Perkikustymas ir Važma

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

SOIL—FOR SALE 
J uodzemis—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.

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

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

FINANCE AND LOANS 
Finansai ir Paskolos

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

2202 W. Cermak Road 
CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast.

PASKOLOS
Ant 1-mu ir 2-rų 

MORGIČIŲ
Greita Veikla—Geri Terminai

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

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

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi ‘‘NAUJIENOSE



Antrad., balandžio 23, 1940

VAKAR CHICAGOJE

Ateis bal. 25, išeis bal. 27

už

Mėnulio Užtemimas

gauti 
vėliau-

“Naujienose” gali 
naują su sužymėtais 
siais Lietuvos rubežiais žemė-

SEKANTIS PAŠTAS LIETUVON IR Iš 
LIETUVOS

Dėl didelio susidomėjimo tuo paštu, išsiųskite juos 
paštu tarp Lietuvos ir A- nevėliau ketvirtadienio, ba- 
merikos, “Naujienose” pra- landžio 25 d. Laiškai turi 
dedant šiuo numeriu, ban- būti Chicagos centralinėj 
dvsime kas kelintą dieną stotyi nevėh’au balandžio 25 
paduoti žinių aoie tai, kada d. vidurnakčio, 
paštas išeina Lietuvon ir 
kada ateina iš ten j Ameri- Jeigu nesuspėsite iki to 

laiko laiškus pasiųsti, tai 
dar galite pasinaudoti oro 
paštu iki New Yorko. Tokie 
pašto laiškai suspės pasiek
ti New Yorką ir laivą “C. 
di Savola” laiku, jeigu bus 
pasiųsti nevėliau 10 valan
dos vakaro balandžio 26 d., 

i tai yra penktadieni. (Uždė
kite extra 6c oro pašto žen
klą).

SEKANTIS PAŠTAS Iš 
LIETUVOS

Ateis į Jungtines Va’sti- 
jas ketvirtadienį, balandžio 
25 d. iš Geneva, Italijos, lai
vu “Conte di Savola”. Laiš
kai atėję tuo laivu pasieks 

Jeigu norite suspėti pa- Chicago penktadienį, bal. 26 
siųsti laiškus ir kitokius d., po pietų arba šeštadie- 
pirmos kliasos siuntinius su nio, bal. 27 d. rytą. —Rs.

ką.
SEKANTIS PAŠTAS 

LIETUVON
Sekantis paštas i Lietuvą 

ir kitas pabaltės šalis išeina 
šeštadieni, balandžio 27 d. 
iš New Yorko. Pasta veš; 
įtalpos linijos laivas “Gonte 
di Savnia”. Europoj (Nea- 
polyj) laivas bus gegužės 4 
d., o iš t<*n paštui nueiti į 
Kauna reikė* tam dviejų ir 
trijų dienu. Tokiu bndu, su 
tuo npštn išsiųsti laiškai pa
sieks Lietuvos miestus ir 
kaimus anie gegužės 7—8 d.
Kada reikia išsiųsti laiškus

INDIANAPOLIS, 
bilių lenktynėse.

NAUJIENOS, Chicago, III

IND.

Nauji Lietuvos 
žemėlapiai

Šiuos žemėlapius galite nu
sipirkti ‘Naujienų” raštinėj 
40 centų; per paštą—50c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, 

Cliicago, III.

NAUJIENU-AOME Telepboto
— Joie Chitwood, indėnas, kuris dalyvaus automo-

Galutinos 
Nominacijų 
Skaitlinės

Mirė Norbertas 
Dislis
Giminės Prašomi Atsišaukti

rink:Vakar Ccok apskričio 
mu taryba baigė patikrinti b 
landžio 9 
tatus.

Žemiau 
skaitinės 
įvairius 
Cook
badavo 881,207, o 
3^0,369.

DEMOKRATAI

d., nominae jų rezu1

telpa jau galutino? 
balsu, 

kandidatus 
apskrity j.

paduotų už 
Clrcagoj i” 
Demokrate 

republikon1'

PRESIDENT:

Chicago 
Roosevelt 650.145 
Garner 8Q 264

U. S. SENATORS: 
Adamowski 284.060 
Slatterv 443,604

GOVERNOR: 
Hershey 
j ,a«*»r<?tedt 
McKinlay 
Monroe 
Stelle

STATES 
Cęurtney 
Gutknecht

Priemie
sčiuose 
54.823 
9,044 ’

Viso 
704,968 

98,308

28.079
34,344

312.139
477,918

464.815
7.829

19.111
14,290

225.498

501 600
9.359

20.796
16 253

246,548

BRIDGEPORT. — Pas pp. 
Petrą Malinauskus per kiek 
laiko gyveno chicagietis, Nor
bertas Dislis. Buvo apie 64 
metų amžiaus. Sekmadienį ji
sai pasimirė Cook apskričio 
ligoninėje, nepalikęs įpėdinių 
nei artimesnių giminių^

Velionis Chicagojc turėjo 
švogerką, bet jos pavardės nei 
adreso nepaliko. Ji, rodos, gy
vena Brigbton Parke. Minima 
giminaitė ar kiti velionio gi
minės, kurie gyvena Chica- 
goje, yra prašomi susižinoti 
su p. Malinauskais, adresu 908 
West 36th Place.

Velionis paėjo iš Kupiškio.
—Bs.36.785

1.530
1.685
1.963

21.050
ATTORNEY:

487.658 43.612
207,867 16,432

REPUBLIKONAI

531 9,70
224,299

Mirė Pramonininkas 
Walter J. Kohler

PRESIDENT: 
Dewey 

U. S.
Brooks
Church

GOVERNOR:
Green
Lyons

STATE’S 
Nelson 
Ditchburne 
Cowen

87,983

45.849
52,115

59,845
39,154

289.591
SENATOR:

187,376
124,451

179.493
140,387
ATTORNEY:
153.397 38,336
121,592 51,302

7,334 2,228

377,574

233.225
176,566

239.338
179,541

191,733
172,894

9,562

Pramoga Vilniaus 
Našlaičiams Sušelpti 
Balandžio 27 d.

Jo dirbtuvėse buvo įrengta 
Lituanica II

Jeigu naktį iš sekmadienio į 
pirmadienį mėnulis atrodė 
jums purvinas ir neaiškus, tai 
todėl, kad tarp 8:28 vakaro ir 
12:26 vakar rytą įvyko nepil
nas" mėnulio užtemimas. Purvi
ną veidą mėnuliui suteikė ant 
jo krintantis žemės kamuolio 
šešėlis.

NAUJTENU-ACME Tnlenbnio
Paveikslas iš karo fronto Norvegijoje. Viduriniame paveiksle parodomas skęs

tantis vokiečių laivas su kareiviais.

Iii

Prasidėjo Jaunimo 
Savaitė

Vakar prasidėjo . Chicagos 
jaunimo savaitė, pašvęsta įvai
riems jaunų žmonių reikalams 
ir jų parengimams. įvykiui pa
žymėti jaunuoliai iš Berniukų 
Kliubų “perėmė” kelioms va
landoms miesto administraciją 
ir miestą ••'valdė”.

čiliečiai Turi Teisę 
Rinkti Prezidentą 
Trečiam Terminui

D i s kusi jos Chicagos
Universitete

• Nežinomas vandalas įme
tė plytgalį į gatvekarį prie 30 
ir Cottage Grove, ir stiklo ske
veldromis sunkiai sužeidė du 
keleivius, Patrick Dowdall, 359 
Belden avenue, ir Kiva Rasalo- 
viteh, 1333 North Troy street.

. • šeštadienį iš Michigan eže
ro, prie 55-tos, įlydė Park nuo
vados policistas William Jeh- 
nings ištraukė kūną nežinomo, 
apie 55 metų vyro. Vakar pasi
rodė, kad skenduolis buvo po- 
licisto Jennings brolis, kuris 
dingo iš savo namų, 1639 W. 
57th street, apie kovo 10 d. Jis 
buvo bedarbis.

• Daug išgąsčio vakar buvo 
tarp ligonių Columbus ligoni
nėj, 2548 Lake View avenue. 
Penktam aukšte buvo kilęs 
gaisras, bet jį pasisekė tuojau 
likviduoti. Nuostolių nebuvo.

• Eleveiterių operatorius, 
Orie W. Scribner, 8234 Eber- 
hardt avenue, vakar rytą ėjo 
namo iš darbo. Nesijautė gerai. 
Pasiekęs savo buto duris gavo 
širdies ataką ir krito negyvas.

• Chicagos uni vers’tetas 
ruošiasi perkelti iš Williams 
Bay, Wisconsin, į Austin, Texas 
va’stiją, gars:ą Yerkes astrono
minę observatoriją.

• Carter H. Harrison, buvęs 
Chicagos meras šiandien šven
čia 80-tą gimtadienį. Jis ėjo 
mero pareigas beveik be per
traukos nuo 1897 iki 1915. 
bar yra federalis mokesčių 
lektorius.

Ba
ko-

Kohleryj, Wisconsine, She- 
boygan apskrityj, mirė garsus 
Wisconsino pramonininkas ir 
buvęs gubernatorius, Walyer 
Jodok Kohler. Jisai buvo stei
gėjas garsios Kohler of Kohler 
firmos, kuri gamina įvairias 
sanitaripes reikmenis namams.

Jo dirbtuvėse Kohleryje bu
vo įrengta tankai gasolinui ir 
įvairiomis kitomis dalimis ap
rūpinta 
kuriuo 
Vaitkus 
denyną.

Velionis Kohler buvo įtakin
gas žmogus Wisconsino politi
niam ir visuomeniniam gyveni-

Laidojamas trečiai
24 d. Buvo 68 metų

Teis 13 Metu Beriliu-
ką Už Namų 
Padeginėjimą

Lituanica II, lėktuvas, 
leitenantas Feliksas

perskrido Atlanto van-

Jaunuolių teismas gegužes 
8 d., teis 13 metų berniuką 
Joseph Pinson už namų pade- 
g nėjimą. Jis prisipažino, kad 
padegė namą ad. 6322* South 
Sangamon Street keturis kar
tus, nes norėjo turėti “fun”. 
Jis gyvena aukščiau paduotu 
adresu ir lanko Bealc pradinę 
mokyklą.

me.
bal. 
žiaus.

am-

Sekmadienį po pietų Chica
gos universitetas surengė ra- 
dio diskusijas trečio termino 
reikalu. Dalyvavo 3-čio termi
no šalininkas Harold Tekės ir 
oponentas gcn. Hugb Johnson. 
Tarpininku buvo William IT. 
Spencer, universiteto dekanas.

Diskusijų dalyviai sutiko, 
kad “Amerikos piliečiai turi 
teisę rinkti prezidentą trečiam 
terminui. Nėra galimybės, kad 
vienas kuris diktatoriškas as
muo galėtų pasilikti vietoj am
žinai, nes Amerikos valdžios 
sistema šalį nuo tokio pavo
jaus apsaugo. Bet kartais to

NVbippIc Street, buvo cenzo 
kojas. Atėjęs į Mrs.

piliečiai visuomet blaivai 
tautų ir kad kongresas 
nepriklausomas.”

Jaunuolis C. V.
Liūtas Iš Lietuvos
Chicagoj

pra
būtuc

Tarnauja Knygų Leidėjų 
Firmai

So.
rin- 

Barbara 
Yakunic namus, adresu 2840 S.
Christiana avenue, negalėjo at
sispirti pagundai, ir išeidamas 
pasivogė apie $30 vertės bran
genybių. Vakar jis jau sėdėjo 
kalėjime.

• Plėšikai įsiveržė į policis- 
to Harold Onixt'o namus, ad
resu 2957 N. Long avenue ir 
pasigrobė pinigų ir įvairių daik
tu už $575.

• Bevažiuodamas automobi
liu Mihvaukee gatve 42 metų 
Frank J/. Weber, staiga sušu
ko savo sūnui, “Frank, griebk 
ratą“. Simus sustabdė automo
bilį. Tėvas prarado sąmonę ir 
pirm negu atvyko daktaras jis 
jau buvo negyvas. Gavo širdies 
ataką- Gyveno adr. 3456 No. 
Central Park avenue.

• Trys jauni vyrai įsigavo į 
gėrimų sandėlį adresu 78 West 
Vau Buren street. Savininko 
Seymour Cigelniko akyvaizdoj 
jie susirinko brangiausių gė
rimų už keliasdešimts dolerių, 
pasiėmė $403 iš registerio irNeseniai iš Lietuvos atvyko 

ir Chicagoj žada pastoviai ap
sigyventi jaunas studentas, 
Glaudins V. Liūtas. Jisai lanke 
Lietuvos universitetą per pus
antrų metų 'kaip stipendinin
kas iš Amerikos, ir studijavo 
lituanistikos mokslus, daugiau
sia filologiją.

C. V. Liūtas apleido Lietu 
vą apie šešios savaitės atgal 
ir pasakoja, kad ten tuo laiku 
ekonominis gyvenimas buvo ga
na sunku. Kainos ėmė smar
kiai kilti, ypač už maistą ir 
drabužius. Pirmiau už cukraus 
kilo reikėję mokėti litas, o da
bar jau kaina pakilo iki lito 
šešiasdešimts centų.

C. V. Liūtas yra sūnūs kun 
’r p-os Jono ir Mary Liūtų 
kurie neseniai Chicagon atvy 
ko iš New Yorko ir pastovia’ 
čia apsigyveno adresu 10839 
South Westcrn avenue. Jis jau 
turi tarnybą vienoj knygų lei
dėjų firmoj, Quarry Publ shing 
Corporation, kuri turi išleidusi 
garsų knygų rinkinį, “World 
Book Encyclopoedia”. Būda
mas Lietuvoj jis dažnai ben
dradarbiaudavo Amerikos lietu
vių spaudoje, 
kad 
dės

tGuaranlee Life Insurance 
Company ir policija ieško ap- 
draudos agento Frank Shaun- 
essy. Jis dingo iš namų, 1022 
J/apie street, pereitos savaitės 
pabaigoj.

• Taksi automobilyj, ties 
4041 Federal street, buvo at
rastas nušautas šoferis, 21 me
tų Robert Comptin, nuo 4848 
St. Lawrcnce Avenue.

NAUJIENŲ
PAVASARINISPrieš federalį teisėją Barnes 

vakar prasidėjo svarstymas 
bylos, iškeltos 13-kai žmonių 
už isvilio j imą iš chicagiečių ir 
kitų miestų gyventojų apie 
$200,000. Jie paštu pardavinėjo 
“labai pelningus” liotus Crown 
Hill kapinėse, Twinsburg, Ohio 
valstijoj. Jų gražiems priža
dams pat kėjo apie 500 žmo
nių.

Reikalauja Bylą 
PersvarstytiPIKNIKASAukos Marijos 

Jurgelionienės 
Paminklo Fondui

ir dabar 
šalin.

Tam tikslui rengia 
visas pelnas

ir reikia tikėtis, 
plunksnos nepa- 

(Sp)

Nori Sukelti Pinigų Drabužiams
Tilpus laikraščiuose žinioms 

apie didelį trukumą aprangos ir 
baltinių Vilniaus krašte ir pra
šymams iš Amerikos lietuvių 
pagalbos drabužių reikalu, bū
relis lietuvių moterų susitarė 
kiek nors padėti Vilniaus naš
laičiams,
pramogą, kurios 
skiriamas Vilniaus prieglaudų 
našlaičiams drabužius pirkti.

Kaip matote, gerbiamieji, tik
slas gražus ir labdaringas, tad 
prašome visus vyrus ir moteris 
ateiti ir smagiai praleisti šešta
dienio vakarą. Tuomi pa remsi
te gražų ir labdaringą darbą.

Vakarėlis įvyksta šeštadienį, 
balandžio 27 d., 8 v. v. Sanda
ros svetainėj, 814 W. 33 St. Į- 
žanga tik 25c. Bus Bunco ir 
Kortų žaidimas. Po to bus šo
kiai užkandžiai, gėrimai ir lai
mingieji gaus gražių dovanų.

Užprašo Rengėjos

Mr. ir Mrs. V. Ascilla $1.00
S. Natkiš ...................... 1.00
Miss Mary Brenza .... 10.00
J. J. Grybai ..................  2.00
K. Vailionis, Fitchburg,

Mass............................   1.75

$15.75
Buvo paskelbia balau.

17 d......................... 560.74
VISO   ............ $576.49

Julia Augusį 
Fondo Iždininkė.

Prie AVestern Avenue ir 
Roosevelt Roąd, gatvėn iš už 
gatvekario išėjo ir pakliuvo po 
automobiliu 33 metų Fren Joi- 
n,er, nuo 2257 Maypole Avenue. 
Buvo užmuštas vietoj.

- Automobilio vairuotojas, Eu
gene Barber, 24, nuo 1820 W. 
14th Street, buvo paliuosuotas 
nuo atsakomybės.

—ĮVYKSTA—

Gegužio 28 d
LIBERTY GROVE

DARŽE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Nuteisti Už Kyšius
Kovo 8 d., federalis teismas 

atrado kaltais du buvusius pro
kurorus Norton I. Kretske ir 
Daniel D. Glasscr kyšių ėmimu 
ir “fiksiniinu” butlegerių by
lų. Prie jų nuteisimo daugiau
sia prisidėjo lietuvis, suimtas 
už butlegeriavimą, V. Raubu- 
nas.

Abu nuteistieji vakar krei
pėsi į tejsėją Stone reikalau
dami bylą naujai svarstyti. 
Jeigu jisai atsisakys tą daryti, 
tai Kpetske ir Glasser gaus po 
metus ar daugiau kalėjime.




