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HITLERIS REIKALAUJA DUOTI SLOVAKI
JAI IR KARPATŲ RUSIJAI 

NEPRIKLAUSOMYBĘ
Įsakė perorganizuoti čekų ministerių 

kabinetą

NACIAI PYKSTA, KAD ČEKAI NEIŠPILDO 
VISU VOKIETIJOS NORU

Pašalintas Slovakijos premjeras tarėsi 
su Hitleriu

BERLYNAS, Vokietija, ko- 
vo 13. — Pirmadienio vakare, 
11 valandą, Vokietijos vyriau
sybe gavo čekų atsakymą j sa
vo ultimatumą, čekai sako, 
kad sutinka išpildyti visus Vo
kietijos reikalavimus.

Tų reikalavimų tarpe yra ir 
šie: duoti nepriklausomybę 
Slovakijai Ir Karpatų Rusijai, 
taipjau perorganizuoti dabarti
nį pačios Čekijos ministerių 
kabinetą. 

• * —- • *
PRAHA, Čeko-Slovakija, ko-

Atnaujino unijų tai
kos derybas

NEW YORK, N. Y., kovo 
13. — Pirmadienį vėl įvyko 
Amerikos Darbo Federacijos ir 
Industrinių Unijų Kongreso ko
mitetų taikos konferencija. At
stovai susirinko posėdžiui n(T 
rodydami noro nusileisti., ,

Bet į juos daro stiprų spau
dimą Washingtono vyriausybė. 
Darbo sekretorius, p-lė Per- 
kins, kalbėdama apie taikos 
derybas tarp ko kita pareiškė, 
kad iki pereito penktadienio 
Darbo Departamentas gavo at
sišaukimų pageidaujančių tai
kos, kurie reprezentuoja apie 
1,500,000 darbininkų. Tie dar
bininkai priklauso taip C.I.O., 
kaip ir A.D.F.

C.I.O. vadai privačiuose pa
sikalbėjimuose išreiškė nuo
monę, kad gal būt teks priimti 
tokią ar kitokią arbitracijos 
formą, jeigu dabar vedamos 
derybos užsikirs.

Plieno kompanijos 
pralaimėjo teisme
WASHINGTON, D. C., ko 

vo 13. — Walsh-Healey aktas 
sako, kad kompanijos, pildan
čios kontraktus Jungt. Valsti
jų valdžiai, turi mokėti darbi
ninkams normalias, įsigalėju
sias (prevailing) algas tose ša
lies dalyse, kuriose įmonės ran
dasi.

Pasiremdama šituo Įstatymu 
p-lė Perkins, Darbo Departa
mento sekretorius, nustatė plie
no kompanijų darbininkams al
gas nuo 45c valandai pietinėse 
valstijose iki 61Ųįc valandai 
rytų valstijose. Septynios ma
žos plieno kompanijos iškėlė 
nustatymui bylą teisme. Jungt. 
Valstijų distrikto teisėjas Bai- 
ley šią bylą pirmadienį atme
tė.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; kįlanti tempera
tūra; saulė teka 6:05 v. r., lei 
džiasi 5:54 v. v.

vo 13. — Hitleris įsakė Slova
kijos parlamentui susirinkti an
tradienį ir nutarti, ar Slovaki
ja nori, ar nenori nepriklauso
mybės.

• • __ • *
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 13. — Berlyno nacių rate
liuose pirmadienio vakare svar
styta vyriausybės nutarimas 
pasiųsti kariuomenę Čeko-Slo- 
vakijai okupuoti, jeigu čekai 
nepatenkins vokiečių reikalavi
mų. 14 vokiečių divizijų pa
skirta šiam žygiui.

Italija neteko 14,352 
karių Ispanijos kare

ROMA, Italija, kovo 13. —- 
Italijos vyriausybė paskelbė 
skaitlines, kurios rodo, kiek 
italų Ispanijoj buvo užmuštų, 
sužeistų ir paimtų nelaisvėn 
iki vasario 13 d. 1939 m.. /

Viso užmuštų buvo 3,064 —- 
272 karininkai ir 2,792 karei
viai. Viso sužeistų 10,708 —• 
889 karininkai ir 9,819 karei 
vių. Pasigendamas 214 — 6 
karininkų ir 208 kareivių. Pa
teko nelaisvėn 366 — penki 
karininkai ir 361 kareivis.

Britanija ir Francu- 
zija nesikiš į Čeko
slovakijos reikalus

LONDONAS, Anglija, kovo 
13. — Pernai Miuncheno su
tartimi Britanija ir Francuzi- 
ja leido Hitleriui sudraskyti 
Čeko-Slovakiją. Bet ir Francu- 
zija ir Britanija garantavo 
naujų čeko-Slovakijos rubežių 
neliečiamybę. Dabar Hitleris 
vėl grūmoja čeko-Slovakijai. 
Tačiau britų ir franeuzų Vy
riausybės ketina laikytis neu
traliai.

Komunistų partijos 
turi 2,000,000 narių

MASKVA, Sovietų Rusija, 
kovo 13. — Komunistų inter
nacionalo vykdomojo komiteto 
narys, Dmitri Manuilski, pada
rė pranešimą Sovietų Rusijos 
komunistų partijos kongresui. 
Jis sako, kad komunistų par
tijos turi 2,000,000 narių. Tan 
skaičiun neįeina dešimtys tūk
stančių komunistų, kurie vei
kia slaptai, neigi dešimtys tūk
stančių komunistų laikomų ka* 
Įėjimuose.

Peštynės eina teatrų 
darbininkų unijoj
H0LLYW00D, Cal., kovo 

13. — International Alliance of 
T(eatrical Stage Employes at
stovai užgriebė tos unijos lo- 
kalo 37 ofisus Hollywoode. La
kato viršininkai protestuoja. 
Lokalas priskaito 6,000 ir tu
ri kasoje apie $100,000.

Prekybos, Pramonės ir Amalų Bumų namai Kaune. Jų statyba ir įrengimas tiktai da
bar baigti, ir namai vasario 18 d. pašventinti ir atidaryti. ; VDV foto

LIKVIDAVO KOMUNISTŲ SUKILIMĄ 
ISPANIJOJ - ;

PAŠALINO Iš TARYBOS KOMUNISTES CIVILIUS
‘ ' TARNAUTOJUS

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
13. — Ispanijos Apgynimo Ta
ryba oficialiai paskelbė, kad 
komunistų sukilimas, kurs tę
sėsi šešias dienas, tapo likvi
duotas. Komunistų sukilimo va 
dai, Įeit. pulk. Francisco Bueno 
ir Įeit. pulk. Jose Barcelo, su
imti. Kiti žymesnieji komuni
stai slapstosi, kai kurie jų ra
do prieglaudą svetimų šalių pa
siuntinybėse.

Likvidavusi komunistų suki-

Išmetė Martiną iš 
automobilių 

unijos
CLEVELAND, O., kovo 13. 

— Automobilių darbininkų uni
jos Thomaso frakcija pirma
dienį pripažino buvusį unijos 
prezidentą Martiną kaip nusi
kaltusį organizacijai. Thomaso 
frakcijos vykdomoji taryba 
vienu balsu nutarė išmesti Mar
tiną iš organizacijos.

Martin ir jo šalininkai šio
mis dienomis laikytoj Detroite 
konferencijoj nutarė veikti sa
vistoviai, nepriklausomai nuo 
Industrinių Unijų Kongreso, 
kuriam Thomaso frakcija pri
klauso.

Britų prekybos de
legacija išvyko 

Berlynan
' LONDONAS, Anglija, kovo 

13. — Britanijos pramonių fe
deracijos delegacija pirmadienį 
išvyko Berlynan. Britai čia 
tarsis su naciais, kaip pagerin
ti vokiečių-anglų prekybą. At
einantį ketvirtadienį Berlynan 
vyks Robert Hudson, Britani
jos užjūrio prekybos sekreto
rius.

Hudson iš Berlyno keliaus į 
Maskvą, Varšuvą, Helsinkius, 
Oslo, Stockholmą ir į Copen- 
hageną.

limą Madride, Apgynimo Tary
ba išlaisvino 3,000 republikonų 
ir socialistų, kuriuos komuni
stai buvo suėmę kaipo užsta
tus. Išlaisvintas, kitų tarpe, ta
po ir 'Madrido gubernatorius, 
socialistas Jose Gomez Oso- 
rio.

Šalies Apgynimo Tarybai lik
vidavus komunistų sukilimą, 
vidaus reikalų ministeris Ca- 
rillo pašalino iš vietų komuni
stus civilius tarnautojus.

Į Angliakasiai reika
laus 6 valandų dar

bo dienos
NEW YORK, N. Y., kovo 13.

— Angliakasių unija — Thej 
United Mine Workers — nu
tarė reikalauti 6 valandų dar
bo dienos ir 30 valandų darbo 
savaitės. Taipgi jie reikalaus 
pakelti pagrindinę algą 50c 
dienai. Angliakasių sutartis iš
sibaigia kovo 31 d. Antradie
nį prasideda derybos sutarčiai 
su samdytojais atnaujinti.

Planuota lėkti iš 
New Yorko Į 

Varšuvą
SPRINGFIELD, III., kovo 13.

— Stanley Kluzek, 2*8 metų 
Springfieldo aviatorius, pla
nuoja šią vasarą lėkti iš New 
Yorko į Varšuvą be sustojimo. 
Jis mano lėkti liepos mėnesio 
pradžioje.

Miaja ieško taikos 
su Frapco

HENDAYE,, Francuzija, ko
vo 13. — Pirmadienio prane
šimai sako, kad Ispanijos Ap
gynimo Taryba, kurios prieša
ky stovi gen. Miaja, nori greL- 
tai susitaikyti su gen. Franco, 
sukilėlių Vadu.

Sąjūdis moterų 
tarpe

KANSAS CITY, Mo., kovo 
13. _ Missouri legislaturai 
Įteikė bilių, kurs, jeigu taptų 
įstatymu, uždraustų valstijoj 
pardavinėti moteriškus čeveri- 
kus su prakirstais galais — 
didžiajam kojos pirštui išvė
dinti. Valstijos moterys susi
jaudinusios dėl biliaus. Jos ruo
šiasi iškelti protestus, nes bi • 
liūs mojasi jų teises suvar
žyti. •

2,500 kinų apsupta
SHANGHAI, Kinija, kovo 13. 

—- Japonų karo 'vadovybė pa
skelbė pirmadienį, kad japonai 
apsupo 2,500 kinų karių šiau
rinėje Kiangsu provincijos da
ly, ir kad kinams gręsia visiš
kas sunaikinimas.

Antrą vertus, kinai sako, kad 
jie apsupo 10,000 japonų į 
šiaurės vakarus nuo Taiyuan. 
Šičia japonų susisiekimo lini
ja nukirsta ir atvežimas japo- 
namas reikmenų sulaikytas.

Fordas prašo iš nau
jo jo bylą tyrinėti
WASHINGTON, D. C., ko

vo 13. — Fordo motorų kom
panija pirmadienį kreipėsi pra
šymu į Nacionalią Darbo San
tykių tarybą iš naujo klausy
ti liudymų ryšium su byla, ku
rioj Fordo kompanija kaltina
ma tuo, kad persekiojusi, dar
bininkus mėginusius organi
zuotis.

X

Trūksta plytų
ŠAKIAI. — Kaimuose gana 

aktinga mūrinė statyba. Ta
čiau pasirodo, kad ir čia ūki
ninkai susiduria su stambia 
kliūtimi — trūksta plytų. Ap
skrityje yra kęlios plytinės, 
kurios dėl kuro stokos nepa
jėgia pagaminti tiek plytų, 
kiek ūkininkams reikia, o iš 
kitur parsivežti plytų šakių ap- 

' skrities keliais nėra įmano
ma.

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 13. — Pirmadienį į Ber
lyną atvyko Dr. Tiso, kurį pe
reitą penktadienį čeko-Slova
kijos vyriausybė pašalino iš 
Slovakijos premjero vietos. 
Kartu su juo Čeko-Slovakijos 
vyriausybė pašalino kitus du 
Slovakijos ministerius.

Berlyne Dr. Tiso turėjo dvie
jų valandų konferenciją su 
Hitleriu.

Kas konferencijoje nutarta, 
nepranešama. Bet nacių rate- 
’iuose ' Berlyne kalbama, kad 
Hitleris ketina pavartoti griež
tas priemones čeko-Slovakijos 
krizei likviduoti. Laukiama net, 
kad jis pasiųs čekams ultima
tumą į 24 valandas.

Nacių spauda, kurią kontro 
’iuoja vyriausybė, daro čekams 
šitokius kaltinimus: kad jie 
puola vokiečius gyvenančius 
čeko-Slovakijoj; kad jie per
sekioja Slovakiją; kad Čeko

IS LIETUVOS
LIETUVIŲ MOKSLO DRAU
GIJOS ISTORINIAI DOKU
MENTAI ATIDUOTI VAL

STYBINIAM ARCHYVUI.

VILNIUS, kovo 10 d. — 
Lenkai atidavė valstybiniam1 
archyvui Lietuvių Mokslo Drau
gijos istorinius dokumentus.

KLAIPĖDOS VOKIETININKAI 
LIETUVIŠKAS MOKYKLAS

VERČIA VOKIŠKOMIS.

KLAIPĖDA, kovo 10 d. — 
Direktorija šiomis dienomis 
visas šešias lietuvių kalba mo
kyklas krašte pavertė vokiško
mis, o lietuvius mokytojus at
leidinėja. Visos lietuvių orga
nizacijos Klaipėdos Krašte su
sijungė į bendrą frontą savo 
teisėms ginti, o lietuviškoji 
spauda reikalauja sudrausti vo
kiečių sauvaliavimą.

MINISTRAS PIRMININKAS 
KUN. MIRONAS APIE SAN

TYKIUS SU KITOM VAL
STYBĖM.

KAUNAS, kovo 7 d. — Kau
no tautininkų vadovybės me
tiniam suvažiavime Ministras 
Pirmininkas apibudino Lietu- 
vos-Vokietijos santykius kaip 
normalius. O santykiai su So
vietų Rusija esą draugiški. Ta 
proga Ministras Pirmininkas 
kun. Mironas pareiškė, kad 
Lietuvos Vyriausybės palanku
mas klaipėdiečiams negali iš
eiti iš statuto ribų.

STEIGIAMĄS LIETUVOS 
KONSULATAS CHAR- 

BINE.

KAUNAS, kovo 10 d. — Ar
timiausiu laiku steigiamas Lie
tuvos konsulatas Charbine. Iki 
šiol ten buvo garbės konsulą* 
Kovšaras, dabar viešįs New 
Yorke.

slovakijoj reiškiasi betvarkė ir 
liejamas kraujas, ir kad čekai 
koncentruoja savo kariuomenę 
Vokietijos pasieny.

O stebėtojai mato Hitlerio 
rustumui šitokį pagrindą: pir
miausia Čeko-Slovakijos valdžia 
pašalino iš Slovakijos premje
ro vietos Dr ą Tiso, kurs yra 
nacių šalininkas ir nacių klau
so, gi nauju premjeru paskyrė 
Karolį Sidorą, kurs nerodo to
kio palankumo naciams, kaip 
Tiso; antra, paskutiniuoju lai
ku pastebėta Lenkijos, Rumu
nijos ir Čeko-Slovakijos susi
artinimas; treč’a, iki šiol če- 
ko-Slovakija neišpildo visų Vo
kietijos norų, pav. nesumaži
na savo armijos tiek, kiek Vo
kietija reikalauja, neįsloja į 
Berlyno-Romos ašį, etc. Todėl, 
sako stebėtojai, Hitleris ir jo 
leitenantai nutarė padaryti į 
čekų vyriausybę “spaudimą” ir 
naudojasi šilam tikslui Slova
kijos įvykiais.

PIRMASIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTO TARYBOS 

POSĖDIS.

KAUNAS, kovo 9 d. pirmi
ninkaujant Valstybės Prezi
dentui Smetonai ir dalyvaujant 
Švietimo Ministrui prof. Ton
kūnui, prezidentūroje įvyko 
pirmasis Lituanistikos Institu
to Tarybos posėdis.

KLAIPĖDOS KRAŠTO SEIME
LIO RINKIMAI PRIPAŽINTI 

TEISĖTAIS.

KLAIPĖDA, kovo 9 d.— 
Seimelio Rinkimų Komisija 
pripažino rinkimus teisėtais. 
Numatoma, kad Seimelis susi
rinks apie kovo 25 dieną.
1939/III/11 d.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

V dykoms
Siunčiame Paštu ir Tele
grama už prieinamą kai
ną. Siuntėjui pristatome 
kvitą su gavėjo parašu.

Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo kvi
tas Ir pinigų pasiuntimo 
ratas.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.

t



NAUJIENOS, Chicago, m. Antradienis, kovo 14, 1939

KORESPONDENCIJA
Springfield, Ilk

Trejos lietuvių laidotuvės 
viena diena

lietu-
am-

Kovo 1 dieną mirė 3 
viai: Mare Stravinskienė, 
žiaus 45 metų. Iš giminių pali
ko vyrą, vieną sūnų ir 2 bro
lius, gyvenančius Spi'ingfielde. 
Palaidota su bažnytinėmis ap
eigomis Calvary airių kapinėse.

Antanas Rudis buvo Chica
gos Lietuvių Draugijos narys. 
Mirė sulaukęs amžiaus 56 me
tus. Iš giminių paliko žmoną, 2

Tik ką gavome
Kultūros No, 1
TURINYS:
Dabarties chaosas ir ateitis ............
........................................ Kp. Petronis 

Nacionalizmo įrimas ........................
............................ P. Hulka-Laskowski 

Geltonas Ratas   Vyt. Montvila 
Inž. S. Kairys   L. Purėnienė 
Pasakojimai apie Rembrandtą .......
............................................ J. Jurginis 
žmogus ........................ P. Kalnietis
Katrina piauna meldus ........................
...................................   Sally Salminen 

V. Krėvės “Skirgaila” ... P. Baublys 
Tolimas Kaimas .... Alb. Žukauskas 
Magnetinės Audros ............................
............................ A. N. Barchatovas 

Populiarusis Mokslas ir Apžvalga

sūnūs ir 2 dukteris. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis Cal
vary kapuose.

Jonas Lagūnas mirė sulaukęs 
61 metų amžiaus, šioje šalyje 
išgyveno 40 metų; Springfield, 
III., išgyveno 28 metus. Iš Lie
tuvos paėjo Kalvelių kaimo, 
Pagermonio valsčiaus, Mariam- 
polio apskričio. Iš giminių pali
ko seną motinėlę 92 metų, 2 
dukteris, žentą, 2 anūkes ir 2 
brolius. Sengalvėlė motina gy
veno prie velionio Jono. Nete* 
kus mylimo senelio, senukė da
bar labai yra susirupinusi. < ši 
senelė dar yra neblogos sveika
tos. Prie geros priežiūros ji su
silauktų šimto metų. Jinai va
saros metu dar audžia lietuviš
kose staklėse kerpėtus. Taipgi 
dar turi geras akis; jai akinių 
nereikia. Ji mato kuo geriau
siai. Velionis Jonas buvo geras 
žmogus ir pasiturintis. Iš sun
kaus angliakasyklos darbo su
sitaupė apie 20,000 (dvidešimts 
tūkstančių dolerių). Tai rciš* 
kia, buvo labai taupus žmogus* 
Buvo laisvų pažiūrų žmogus* 
Tokiu ir mirė. Man prisiėjo 
ant jo kapo pasakyti atsisveiki* 

, niino prakalbėlę. Laidotuvėse 
labai daug žmonių dalyvavo* 

i Palaidotas gražiame metali* 
, niame grabe viešuose Oak 

Ridge kapuose. Ten, kur ir pre* 
zidentas Linkolnas ilsisi.

Šiuo laikotarpiu pas mus lie- 
tuvių labai daug miršta. Atro* 
do, kad skubiai einame šioje 
šalyje prie išmirimo. Prieš ke
lias dienas mirė ir kili lietuviai.

GAUSIT UŽ 45 CENTUS

Naujienose

Kasdien skaitydami 
"NAUJIENAS” lie
tuviai įgyja naudin
gų žinių ir gerų pa
mokinimų

Iš Lietuvos
Kaliniai vogė ir kalėji 

me būdami
KAUNAS. — Kauno apyg. 

teismo išvažiuojamoji sesija 
Alytuje sprėnde keletą bau
džiamųjų bylų,

Į kaltinamųjų suolą buvo pa
sodinti Juozas Aliukonis* Adob

baUsmę ligi teismo iškalėti 
trys mėnesiai.

Ad* Truncė nubaustas vie- 
neriais metais papr. kalėjimo, 
bet kaip nevisameciui baus
mės numuštas.

v i . u. , nu r , -ttaaM

LIETUVIAI

■Ttgi .iri.

AKIU SPECIALISTAI

Pagalbai 
Nuo

Raumenų 
Skausmo

REDCROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Piasterio kada pirksit 

Paddryias Johnson & Johnson didžiausių I f€IS TrUhC'ė, Bl'OIliuS Banaliau* 
skas> JuozaB T!?uhc5 ir PARDUODAMAS VAISTINĖSE «v« ...■»< • . T u I tt A TrtnTTctTTpriziUfėtojaš Juozas Bugc* DK. VA1TUSH, OF 

LIETUVIS
Mano 29 metų praktikavimas 

jūsų garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas 

Palengvina auių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotū- 
tfvo* skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tolitegystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at- 

. r., . įsitikimuose egzaminavimas daromas 
J Droliui JUOZUI iruti*]su elektra, parodančia mažiausias 
tas pardavihė j a Daugų Speclalė aty da atkreipiama

rauskas. LIETUVIS

Tel. Office Wentworih 6Š3S 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterą ir Vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

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

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 40Ž4.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

VALANDOS: 9—12, 6—0. Trečia
dienį 9—*12.

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

V

MEXICANA
Cartėlon Betils

Dažnai aš bandydavau Mek* 
sikoj nusipirkti produktų iš į 
turgavietį einančių Valstiečių. 
Bet retai jie parduodavo, nots 
jiems tekdavo eiti dieną ir 
naktį su sunkiu kroviniu iki 
pasiekdavo miestelį. Bet ė j i* 
mas į marketą nėra gtyiiaifuiekasnepažintų. 
prekybos dalykas* greičiau, 
tai yra didelė pramoga izoliuo
tiems žmonėms.

Vietos kriminalinė policija 
gavo žinių, kad 1938 m. atlik
damas bausmę kalinys Ad* 
Truncė* kitų padedamas, vagia 
kalėjimo drabužius* pašarą ir 
kt. ir pavogtus daiktus atiduo -l^ia teisingai akinius."Visuose at- 
da savo broliui Juozui Trun*|su elektra, parodančia mažiausias 
Cei, o tas pardavinėja Daugų Mataąs. Specialė atyda atkreipiama 
apylinkės gyventojams* atitaisomos.

Pavogtus iš kalėjimo kalini J ^^itartU

drabužius vietos gyventojai I Daugely j atsitikimų akys atitaiso- 
| perdažydavo, persiūdavo, kad jmos be pigiau kaip

4712 South Ashland A v.
Phone YARDS 1373.

------- ---i. . — —. - -------- --

GYDYTOJAI IR DENTlStAl
Amerikos Lietuvių Daktarų

________Draugijos - -
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso lei. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. i < a -kt
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 T)T? H Ą \

Nedėliomis pagal sutartį. 171V.
Rez, 4910 SO. MICHIGAN BLVD. IŠ RUSIJOS

Tel. Kenwood 5107. Į Gretai lietuviams žinomas pėr 31
Ofiso Tel. Virginia 003«. fe gydyt°i“

Residence Tel. BEVERLY 8244 Gydo staigias it chroniškas ligas 
BD T TH TlVTn IT TOJ vyrų, moterų ir vaikų pagal nąu- JL« U U1N JLIU JuLO| jauslūs metodus X-Ray ir kitokius 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos:
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

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

elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija

1034 W. 18th St, netoli Morgan St.
Valandos nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Tek CANAL 3110 

Rezidencijos telefonai:
Superior 9454 ar Central 7464

Juozas Jeišmontas ir Juozas 
Kucevičius* 63 metų amžiaus* 
Irgi buvo laisvų pažiūrų. Bali* 
ko žmoną ir 6 dukteris. Paėjo 
iš Igliaukos bažnytkiemio, ap
skričio Marijampolės, šis žmo* 
gus ilgus metus sirgo mainų 
dusuliu.

Visiems įnirusiems lai bus 
lerigva amžinai ilsėtis, o jų Ii* 
kusioms šeimynoms ir gimi
nėms giliausia užuojauta.

V. černauskas.

Gyvendamas Coyoacan aš 
visuomet pirkdavau du Gran
džius iš moters plazos pakra
štyje. Vieną dieną, kada, ka* 
da aš turėjau pokylį vakare, 
aš norėjau nupirkti visus Gr
andžius, kiek ji jų turėjo— 
apie keturius tuzinus. Ji ruš- 
čiai į mane pažiurėjo.

“Štai jūsų du Grandžiai. Aš 
visuomet parenku jums du 
geriausius.”

“Bet aš noriu nupirkti visus, 
kiek jus turite.”

Ji papurtė savo plačius si
jonus kaip pikta višta-

“Jus negalite. Dar ką pra
simanė! Ką aš tada veiksiu vi* 
są dieną neturėdama oran* 
(ižių pardavinėti?”

Ad* Truncei vogti buvo lehg 
viau todėl* kad jis ėjo kalėji
mo arklininko pareigas* be pri l 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.

žiūrėtojo ir laisvėn kartais iš* 
eidavęs* kalėjimo administraci
ja juo pasitikėjo.

Kaliniai tvirtino, kad jiems 
padėdavęs ir prižiūrėtojas Bu>- 
gerauskas, bet šis įtarimas tei
smo posėdžiu inetu nepasitvir
tino ir teismas Bugerauską iš
teisino.

Br* Baranauskas ir Juozas 
Truncė nubausti po 9 mėn. 
papr. kalėjimo ir įskaityti į šią

8

Bemkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

1 
»•

r

CRANE 00AL COMPANY
. 5332 So. Long Avenue 

Telefonas PORTSMOUTH 9022
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Scretned) Tonas ............................ .’....... ■

Perkant 5 Tonus dt Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

Perkant toną ar daugiau .... .

Kartą aš sustojau Santa Ro* 
sa išgerti cinamonu paskanin* 
to šokolado, išplakto medinia* 
me puode priešistoriniu budu, 
kreivą lazdutę sukant tarp pir* 
štų- sukant iįr sukant iki šoko* 
ladas pavirsta į putas. Indėne 
paklausė, ar aš norėčiau 
žiedais” ar “be žiedų”.

“Kokis skirtumas?” aš 
klausiau.

“Be žiedų kainuoja tris 
tavas; Su žiedais penkias 
tavas”.

“Su žiedais”, aš atsakiau iš* 
didžiai.

Tuoj aus ant kiekvieno savo 
abiejų rankų piršto ji užmovė 
po tris ar keturis blizgančius 
žiedus su stiklinėmis akimisi 
Muštukui besisukant žiedai 
skambėjo iki šokoladas pradė* 
jo putoti ir 
tus.

Aš gėriau 
kurį bučiau 
dų”. Bet “su žiedais 
matiškai pavirtau į 
aristokratą.

“SU

pa

cen*
cen*

i.

f

’ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■KNIAUŠIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
t DIENĄ IR NAKTĮ 

Yili^ėlefonai YARDS 1741-1742 
1 4605-07 So. Hermitage Are.

4447 South Fairfield Avenue 
i TrieftmM LAFAYĖTTi; V7RT

-T-1 i'r- kopėčios visose JL—J JKS cE^l' Chicagos dalyse

Dr. Emelia J. Giryotas 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
8 South Michigan Avenue.

Tel. Franklin 8484
Valandos: Kasdien nuo 1—4 v. p. p.
Rezidencija 1436 So. 48th Ct., Cicero 

Valandos: 7 iki 9 vakaro.
Antrad. ir Penktadieniais 

Tel. CICERO 3453 W.
Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

OFISO VAL.: 9-12;l-5; 7-9 
KetV. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2880.

Dr. F. Pulslicki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597
Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours:2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDL1NSK1
DENTISTAS

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

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

Jos. C. Urkov, M. D.
VEIDO CHIRURGAS

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

E. MADISON ST., Chicago, 111.
Suite 2008 Mallers Bldg.

Telefonas STATE 7792
59

ADVOKATAI

Taupyk-
saugioje įstaigoje

■

MOKAME

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

•Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI— 

$5,000.00

veržtis per kraš

tą patį šokoladą, 
gėręs ir 

,,
“be žie* 
aš auto* 
poną ir

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių I
Direktorius 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
Koplyčias 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1930

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki

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

šventadieniais: 11 iki 12
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS U- CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

9

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N 

(NAUJIENŲ SPULKA)
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Netoli mano namo Coyoacan 
buvo vienkojis elgeta. Kas ry* 
tą aš įmesdavati į jo nudevė* 
tą sombrero po penkias cen* 
tavas. Jis buvo linksmas, nors 
ir paišinas, mėgstąs pajuokau* 
ti. Kartą per visą mėnesį bu* 
vau išvažiavęs į šalies gilu* 
rną. Kada aš sugryžau, jo vei* 
das nušvito iš džiaugsmo. Kaip 
paprastai aš įmečiau penkias 
centavas į jo skrybėlę-

Jis išgriebė pinigą iš skry* 
belės ir sugrąžino jį man.

“Jus esate man skolingi vie* 
ną pesetą ir 65 centavas,” pa
reiškė jis man su tvirtu įsiti* 
kinimu. Aš užmokėjau.

Nori gimnazijos
PALANGA. — Palangos ii* 

apylinkes gyventojų veikianti 
progimnazija negali patenkin
ti. Tėvų komitetas ruošiasi sių
sti pas Švietimo ministerj de
legacijų.

LĄCHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wesi 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42*44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

ALBERT V. PETKUS
4704 So. West;ėrn Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTH0NY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109
6834 So. Western Avė.
1410 South 49th Gourt

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Cąlifornia Avenue Phone Lafayette 3572

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

A' V ‘ '

I "•*■! ............... ................,^.A. ...Ą, . ■*-

L J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Streėt Yards 0782

S. P, MAŽEIKA
3319 Lituauica Avenue f

- V . ' ■ - ■■■ ..........................■_____________________ '

Yards 1139
Yards 1138

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

gydytojas ir chirurgas 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Sėredoj pagal sutartį.

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St. 

Tel. Went. 1612 — Res. Yards 3955 
Ofiso vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser. 

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

4631 SO. ASHLAND AVENtJE 
Res. 6515 So. Rockwell St, 
Telephone: Republic 9723.

Miesto 
Kamb. 
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONRO E 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

Telefonas CICEĖO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

Valandos: 6:00—8:30 P. M. 
ir susitarus.

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230,

Ofiso Tel. CENTRAL 1824.
Namų Tel.—Hyde Park 3395.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N, Dearborn SL 
1431-1434-Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted SL

NEW TOOTH PASTt 
CLEANS DANGER 

AREAS EVEN WATER 
MAY NOT ENTER

Imagine a dolightfully different tooth pašto 
that foams Into a “bubblo bath” Jlne enough 
t© clean plts and eraeks so tiny evon water 
inay nok enter theml

That’s exactly what happcns tho instant 
sali va and brush toucli tho NEW formula. 
JUisterine Tooth Pašte, sujiercharged with 
amazing Luster-Foam detergent. You 
vrouldn't believe how it cleans, brightens, 
polishes . . . leaves the entire mouth so 
much fresher and cleaner.

Ask for the big 2W tubeor, better štili, tho 
double size 4Orf tube containing more than 
M poundof tooth pašte. Atany drugeounter. 
Lambert Pharmacal Oo.. St. Louis, Mo,

THI NEW FORMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE



Antradienis, kovo 14, 1939 NAUJIENOS, Chieago, UI.

Lietuvos Padangėje
ATOSLŪGIS KLAIPĖDOS KRAŠTE

(Laiškas iš Klaipėdos)

Rinkimams j Klaipėdos kraš
to seimelį praėjus, Klaipėdos 
krašte buvo įsivyravusi nuotai
ka, kuri labai kenkė Lietuvos 
interesams. Vokiečių spauda, 
remdamasi rinkimų išdavomis, 
paskelbė visam pasauliui, jog 
Klaipėdos kraštas parodė norįs 
būti vokiškas. Kitų kraštų spau
da, nors ir žinodama, kad už 
vokiečius balsavo ir jų suve
džioti lietuviai, nudavė pri
imanti vokiečių teigimus už 
tikrų pinigą ir ėmė platinti 
įvairius gandus apie tariamą 
Klaipėdos klausimo reviziją. 
Daugiausia šiuo atveju buvo 
pasidarbavę kai kurie anglų 
laikraščiai, kurie nesiliovė pla
tinę žinias , vieną sensacinges- 
nę už kitą. Visa tai veikė, kad 
Klaipėdos krašte susidarė itin 
nesveika atmosfera. Vietos vo
kiečiai, matyti, laukė, kad Vo
kietija pareikalaus Klaipėdos 
krašto grąžinimo ir ėmė elgtis, 
lyg tat tikrai turėtų netrukus 
įvykti. Ėmė steigti vadinamą 
“tvarkos tarnybą”, paskui ir 
SA (smogikus), nacionalsocia
listinę sporto sąjungą, panašias 
darbininkų profesines sąjungas 
ir t. t. Ši vietos vokiečių laiky
sena savo ruožtu užsienyje bu
vo laikoma įrodymu, esą Vo
kietija tikrai yra nusistačiusi 
iškelti Klaipėdos klausimą tarp
tautinės politikos plotmėje. Tad 
užsienio spauda vėl ėmė rašyti 
apie Klaipėdą, lyg jau ryt, po
ryt turėtų įvykti prijungimas, 
žodžiu sakant, susidarė lyg už
burtas ratas. Galop būklė pa
aiškėjo.

Bendri Europos politikos įvy
kiai sausio mėnesio vidury jau 
tiek “buvo išsirutuliavę, kad pie-

kam nebebuvo paslaptis, kad 
Vokietija yra nusistačiusi rem
ti italų pretenzijas vakaruose, 
pati slinkdama į pietryčius, ir 
kad rytuose, bent laikinai, Vo
kietija aktualių sumanymų ne
turi. Tuo užsienio spauda nusi
ramino ir liovėsi rašiusi apie 
Klaipėdą. Tas savo keliu pavei
kė ir Klaipėdos vokiečių nuo
taiką. Matydami, kad prijun
gimo vis nėra, jie ėmė paga
liau taikintis prie faktų. Klai
pėdos vokiečiai greit apsiprato 
su tuo, kad Lietuvos suverenu
mas Klaipėdos krašte yra tas 
pagrindas,- kuriuo turės atsi
remti visa tolesnė politinė rai
da Lietuvos pajūry. Tokiu bil
du ir įvyko atoslūgis, pasireiš
kęs tuo, kad liautasi kalbėli 
apie teritorialines permainas, 
apie galimą Klaipėdos krašto 
grįžimą prie Vokietijos arba 
Klaipėdos “Freištato” įkūrimą.

Praktiška šio atoslūgio reikš
mė buvo ta, kad galiausiai pra
dėta galvoti apie naujos Direk
torijos sudarymą. Pagal Statu
tą, Direktorijos pirmininką ski
ria Klaipėdos krašto gubernato
rius, o Direktorijos pirminin
kas skiria kitus Direktorijos 
narius. Formališkai žiūrint, gu
bernatorius gali skirti ką norė
damas. Tačiau Direktorija pa
gal Statutą turi prisistatyti sei
meliui, kuris nubalsuoja pasi
tikėjimo klausimą. Taigi, prak
tiškai žiūrint, visuomet pravar
tu skirti tokį Direktorijos pir
mininką, dėl kurio galimą/ tik
rai žinoti, kad jis gaus šime
lio pasitikėjimą. Taip ir padare 
gubernatorius Gailius, skirda
mas Direktorijos pirmininku 
Dr. Neumanno, Klaipėdos vo-

kiečių vado, padėjėją Bertulei- 
tį. Pastarasis yra lietuvių kil
mės, bet laiko save vokiečiu. 
Bertuleitis savo ruožtu Direk
torijos nariais” paskyrė Monie- 
ną, ligšiolinį seimelio vice-pir- 
mininką, kuris į naują seimelį 
neįeina, žygaudą,. kuris ligšio
linėje Baldžiaus Direktorijoje 
buvo pastarosios nariu, ir ad
vokatą Boettcherį, sūnų buv. 
direktorijos pirmininko, dėl i 
kurio Ilaagos Tribunole buvo 
garsioji Boeltcherio byla.

Prieš perimdamas valdžią, 
naujas Direktorijos pirminin
kas pasikalbėjimuose su spau
dos atstovais pasidalino minti
mis apie busimą Direktorijos 
veiklą. Jis pasakė; kad jo Di
rektorija yra nacionalistinė. 
Direktorija stengiantis page
rinti krašto ūkininkų ekonomi
nę padėtį. Tuo tikslu busią da
romi žygiai, kad Klaipėdos ūki
ninkai gautų geresnes kainas, į 
Vokietiją eksportuojant. Preky
boje jokių suvaržymų nebusią, 
nes Klaipėda esanti prekybos ir 
uosto miestas, švietimo srityje 
busiančios padarytos reformos. 
Dėstomoji kalba mokyklose bu
sianti ta, kurios panorės tėvai. 
Mokyklose su dėstomąja vokie
čių kalba bus įvesta nacional
socialistinė pasaulėžiūra. Priva
tinės lietuvių mokyklos galė
siančios veikti, kiek jos atitiks 
įstatymo reikalavimus. Lietu
vių kalbos busią mokomasi, 
kiek tai yra reikalinga viešaja
me gyvenime, nes abi kalbos 
esančios oficialūs krašto kal
bos. Pagaliau, Klaipėdos kraš
tas sieksiąs autonomijos pilna 
to žodžio prasme, paliekant 
valstybei kas jai priklauso — 
tai yra: paštas, geležinkeliai,
muitines ir uostas. Žydų klausi
mu jis pasisakė santūriai, ma
tyli, norėdamas žydus paveik
ti, kad jie liautųsi bėgę iš Klai
pėdos.

šie Ber tulęi£io pareiškimai 
sulaukė įvairaus įvertinimo lie-

# I I

tuvių spaudoje. Lietuvių spau
da, tarp kita ko, pabrėžė, ka<| 
Direktorijos sudarymas įvyko 
pagal Statutą, kad vienatinis 
pagrindas autonominiam gyve
nimui plisti yra Statutas, kad 
Direktorija sakosi gerbianti lie
tuvių kalbos teises ir t. t. Bet 
Rytprūsių spauda ir tuo nepa
sitenkino, smarkiai kritikuoda
ma lietuvių spaudos laikyseną

i naujos Direktorijos atžvilgiu.
Objektyvi padėtis Klaipėdos 

krašte yra tokia, kad pats di
džiausias pavojus yra praėjęs. 
Tas pavojus buvo lame, kad 
viešpatavo nežinojimas ir ne
aiškumas, kurį įvairus elemen
tai išnaudojo tam, kad gaudy
tų savo žuveles sudrumstame 
vandenyje. Visa tai kenkė pre
kybai ir normalei ūkinei apy
vartai. Dabar bent yra aišku, 
kur krašto vokiečiai eina. Jų 
siekimas yra sudaryti tokią 
būklę Klaipėdos krašte, kad, 
Lietuvos suverenumo nepažei
džiant formališkai, jie vis dėl
to galėtų būti krašto šeiminin
kai. Tačiau, iš kitos pusės, 
krašto ekonominė padėtis yra 
tokia, kad autonominiai veiks
niai negali ir negalės apsieiti be 
vyriausybes pagalbos ar bent 
paramos. Tokiu budu drąsus 
siekimai bus kiek stabdomi 
ekonominių ir finansinių nega
lavimų. Tačiau, bendrai imant, 
reikia skaitytis su tuo, kad 
Klaipėdos kraštas įžengia į nau
ją laikotarpį, kuris bus kupi
nas gal tylios ir nematomos, 
bet atkaklios kovos už lietuvy
bės teises, šioje kovoje lietuvių 
tauta turės sukaupti visas jė
gas, kad galėtų savam pajūry 
atsilaikyti, kol ateis ramesni 
laikai. ~ VDV

© Ekonomines organizacijos 
iškėlė sumanymą įsteigti fondą, 
kurio lėšomis ;btitų remiama 
lietuvių pramonė^ Svarstomas
ir pramonės bąpko steigimo 
klausimas.
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Tik1 Apribuotam Laikui

90 DIENI) EKONOMIJOS 
ĮRODYMO PASIŪLA

Jųsij Namuose Nuolatiniam Karšto Vandens 
Patarnavimui

Šiuo įrodoma, kad ir jus galite turėti nepalygi

namą karšto vandens naudą visada krane.

štai jums ta naujutėle pasiūla, kuri neša patogų ir nenu
traukiamą karšto vandens patarnavimą. Nuo dabar jus 
galite naudoties ta proga, kuri jums teikiama išbandymui 
trijų mėnesių laikui, ką jau tūkstančiai Chicagiečių kas
met bando. Karštas vanduo visuomet krane palaikyti 
kainuoja tiek mažai, kad negalite, rodos, be jo jokiu ba
du apseiti.

Karštas vanduo pogalioniui nekainuoja daugiau 
Jugu naudojamasi šiuo nuolatiniu karšto vandens 

patarnavimo budu
Automatiškas gaso vandens šildytuvas teikia nepertraukiamą 
karšto vandens patarnavimą nuostabiai žema kaina. Faktinai po- 
galioniui vanduo šildomas šiuo budu, nekainuoja daugiau negu 
šildytuvu užžiebimo ir užgesinimo rankos budu. Automatiškas 
gaso vandens apšildymas palaiko jį karštą iki tam tikros tem
peratūros, kokios tik nori, be ypatingos atydos. Viskas kas reikia, 
tai tik atsukti kraną—ir jųsų vanduo visuomet bus gatavas—die
ną ar naktį.

Taigi, pasinaudokite šios liberalės pasiūlos nauda—nes džiąug- 
sities tai padarę.

Pasimatykite SU SAVO KAIMYNINIU 
PLUMBER DYLERIU 

arba pašaukite WABASH 6000
Jam tik pasakykit: Noriu žinoti 90 dienų ekonomuos įrodymo pasiūlos 
planą apie nepertraukiamą karšto vandens patarnavimą namuose.

@ Vasario mėn. 4 dieną Kau
ne, atidaroma prancūzų meno 
paroda. Parodai eksponatai, 70 
tarpybos ir 50 grafikos darbų, 
jau atvežti iš Prancūzijos į Vy-

» tauto Didžiojo 
ziejų.

Kultūros Mu-

© Kovo 4—5 dienomis Kau
ne šaukiamas Lietuvos vokie
čių kultūrinės sąjungos atstovų 
suvažiavimas. Suvažiavime bu
sią svarstomi vokiečių kultūri
nio darbo pagyvėjimo klausi
mai.

EGG ------  $6.00
NUT ............ . ..........._ $6.00
BIG LUMP ................. $6.00
MINE RUN ................. $5.75
SCREENINGS .......... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTf. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Nė Jokia Lavinimo Forma Kitur 
gali lyginties prie asmeninio mo
kymo, kokį teikia

BEAUTY CULTURE at MOLER’S 
Klasės dienomis ir kas vakarą

Baigusieji Moler mokyklą reikalau
jami geriausios įstaigose. Kreiptis 
telefonu ar rašytiMOLER COLLEGE
177 NO. STATE ST. CEN. 6393

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmokė jom 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Denosit Dėžutės Galima 

Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAV- 
INGS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

-u

PADIDINTOS KRAUTUVES
DOVANOS! DOVANOS!DOVANOS!

William BazarAVilliam Kasmauskas

Plione Yards 4882-4883

Mes padidinom ir išpuošėm savo 

krautuvę. Pas mus dabar eis iš

kilmingo atidarymo išpardavimas 

visą savaitę. Prasidėjo kovo 11-tą 
d. ir tęsis iki kovo 18-tos d. Jus 

dabar pirkdami musų krautuvėj 

sutaupysit nuo 40% iki 50%.

Kviečiame lietuvaites ir lietuvius 
atsilankyti į mūsų iškilmingą ati
darymą padidintos krautuvės. 
Kiekvienas atsilankęs gaus DO
VANAS ir UŽKANDŽIUS.
Musų krautuvėj visi tavorai nauji 
ir didžiausias pasirinkimai. Viską 
turime, ko tik jums reikia dėl na
mų papuošimo. Krautuvė atdara 
ir nedėliomis.

*
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Profesorius prezidento vietai?
Garsusis rašytojas Sinclair Lewis, kuris yra laimė

jęs Nobelio dovaną už savo apysakas, sako, kad tinka
miausias asmuo J. V. prezidento vietai, Roosevelto ter
minui pasibaigus, butų Chicagos Universiteto galva, 
prof. Hutchins.

Bet profesoriai Amerikos politikoje labai retai turi 
pasisekimą. Anąmet, kai Chicagos Universiteto profeso- 

.rius Merriam kandidatavo į Chicagos mero vietą, tai ji
sai gavo viso tik 17,000 balsų, o jo oponentas Wm. H. 
Thompson — pusę miliono I

Dabartinį J. V. prezidentą jo priešai daugiausia ata
kavo už tai, kad jisai sau už patarėjus ima mokytus žmo
nes, o ne “praktiškus” biznierius arba politikierius, Laik
raščių karikatūrose Naujoji Dalyba paprastai yra pie
šiama pavidale profesoriaus, pasirėdžiusio diplomų dali
nimo iškilmėms.

NAUJ1ENOS, Chicago, R!
daktarių ir leidėjus yra taip nu
sidėvėję, kad joks rimtas žmo
gus jų nepaiso.

Bet, aklai garbindami Stali
ną, musų komunistai mėgina 
prisidengti bešališkumo skrais
te, ir apie tai čia bus ne pro 
šalį vieną kitą žodį tarti.

Brooklyniškis jų organas de
dasi teisingai Informavęs savo 
skaitytojus apie Rusijos bolše
vizmą, o “Naujienos”, girdi, vi
są laiką rašydavusios apie so
vietus ne tai, kaip iš tiesų bū
davę, bet kaip jos “norėtų, kadi 
butų”. Tai, esą, pareidavę iš di
delės “N.” redaktoriaus “neapy
kantos” bolševikams.

gitą sąvo seną, šimtus sykių 
kartotą pasaką tas organas mė
gina paremti nevą pavyzdžiais, 
kurie Jrodą, kad “Naujienos” 
skelbusios įvairius “pranašavi
mus” apie bolševizmą, kurie 
neišsipildę. Vienas jų toks. Ko-1tikrą skaičių; bet jie nesudaro 
vo mėn. 1918 m. “Naujienos” 
rašė:

“Rusijoje kartojasi ta pati 
istorija, kuri įvyko 1871 m. 
Paryžiuje, kuomet Francuzi- 
jos buržuazija su pagalba 
Prūsų armijos sutriuškino 
Komuną.”
Čia, žinoma, nėra jokio pra

našavimo, o tiktai palyginimas 
to, kas dėjosi Rusijoje 1918 m. 
pradžioje, su tuo, kas įvyko 
1871 m. Francuzijoje. 
čia yra neteisingo?

Nepriklausomos Lietuvos sukis 
pirmiausia iškeltas “Naujienose”

mo. Tuo tarpu pamatiniai skir
tumai darbo turinyje ir takti
koje visur aiškus. Visų sutin
kama siekti demokratinės ne
priklausomos Lietuvos, tačiau 
jei atsitikimai sudarytų tokį 
padėjimą, kad demokratiškos 
[Lietuvos nebūtų, dešinysis

Antradienis, kovo 14, 1939

prispaudimas, ir vergi- 
Lietuvos gyvenimo 'viso- 
srityse šiandie vaizdžiai 
Lietuvos darbininkų ir

(Tęsinys)7
Tačiau niekur nesimato Lie 

tuvoje kokio gyvesnio noro su- 
megsti pertrauktieji su Rusiją 
ryšiai. Pritirtas ir caro vyriau
sybės 
nimas 
se jo 
stoja
valstiečių akyse ir verčia juos, 
nežiūrint sunkaus vokiečių šei
mininkavimo, kaskart vis griež
čiau -pasisukti nugarą nuo Ru
sijos.

' Vadinamos rusų orientacijos 
žmonių turime Lietuvoje tam

sa'yarinki Lietuva, rišanti bet
gi savo likimą su vidujinės Eu Į sparnas tiktų lengva širdimi 
ropos likimu, — bet ir ta gru- ant to, by tik butų nepriklau
pė šiandie pasisakė šalininke 
nepriklausomos Lietuvos, ne
priklausomos nei nuo Rusijos, 
nei nuo Vokietijos, linkusios 
ton pusėn, kuri panorės tuos 
mųsų siekimus pripažinti ir 
juos paremti.

Kadangi neturime legalės 
spaudos, o jeigu ir butų, tai 
butų suspausta aštriausios vo
kiečių cenzūros, Partija pradė
jo veikti nelegaliai. Jau išlei
sta keturi atsišaukimai — trjs 
lietuvių kalba, vienas lenkų — 
apie politiškus musų obalsius, 
dėl pirmosios gegužės ir pa
kvietimas imties švietimo dar
bo ir ginties lig paskutinei, jei 
vokiečiai mėgintų mus germa
nizuoti.

Pradėjo, be to, eiti nelega
liai laikraštis “GARSAS”, i_„_ 
riamas agitacijai, propagandai 
ir dienos klausimams. Be to, 
leidžiama vienoj kitoj vietoj 
maži vietiniai laikraštėliai, 
taip-pat nelegaliai-

soma. Jau ir dabar, kuomet 
dešiniųjų centras dedasi demo- 
kratišku, jo agitacija jau ne 
vienoj vietoj sutinka tarpe ku
nigų priešus, kurie demokra
tizme suranda tradicionalę “be
dievystę”, ar bent traukiasi 
nuo to darbo, Mokinimo daly- 

Įkuose jų verčiama aiškiai ton 
pusėn, kad mokinimas butų jų 
rankose išimtinai ir sutvarky
tas konfesionalėj dvasioje. Lab
darybė daroma kur tik galima 
jų vardu, kad sustiprinus tarp 
ko kita jųjų poziciją kaime ir 
miestuose. Dalyvaudami ekono
minio gyvenimo tvarkyme, pir- 
mutinėn vieton stato ekonomi
ni suorganizavimą tų gaivalų, 
kurie visados ėjo jų vedami.

Ir todėl visame kame turi- 
ski- me užimti savarankią, mums

tinkamą, poziciją. Ir lai daro
ma tiek politikos darbe, tiek 
kultūriniame. Tačiau šiuo lai
ku yra daugiau kontakto ir 
daugiau derinimo, pirmučiau
sia akcijoj “nazewnątrz.” Va- 
Varant savo darbą pačioj Lie
tuvoj be jokių kompromisų ir 
nutylėjimų, dėdama tam dar
bui didžiausią svarbą, Partija 
pripažįsta reikalingu kelti lais
vos demokratinės Lietuvos obal
sius svetur,' vakarų Europoj, 
kad sunaudojus politiškam vei
kimui namie visas galimybes 
jį atsiekti ir Europos demo
kratijoj. šiuo atveju derinamus 
darbas “ot slučaja k slučaju” 
(pasitaikius progai) ir su ki
tomis grupėmis, kurios nesiro
do priešais politiškų musų obal- 
šių.

Pačioj gi Lietuvoje einame 
visą laiką savo keliu, tik kul
tūros darbe susisiekdami su 
demokratais (teisybė, ir poli
tiškoj akcijoj laip-pat, tačiau 
pats darbas atskirai vedamas) 
ir kartu su jais organizuoda
mi mokyklas, skaityklas, ko
operatyvus ir tt.

(GALAS)

Lietuvos Naujienos
Kas gi

Tad yra mažai vilties, kad kuri nors didelė politiška 
partija nominuotų Chicagos Universiteto prezidentą sa 
vo kandidatu į Jungtinių Valstijų prezidentus.

Nauja krizė Europoje
Ilgai buvo pranašaujama spaudoje, kad šį pavasarį, 

kovo arba balandžio.mėnesį, Europoje įvyksianti nauja 
krizė, panaši į tą, kuri buvo pereito rugsėjo mėnesį. Hit
leris arba Mussolini, arba juodu abu kartu, surasią ka
me nors kitus “Sudetus”, trokštančius fašistiško išvada
vimo, ir didžiosios valstybės vėl busiančios priverstos ka
pituliuoti arba mobilizuoti savo armijas.

Galimas daiktas, kad ta krizė jau prasidėjo. Bet ir 
vėl toje pačioje Čekoslovakijoje, dėl kurios pernai įvyko 
Miunchenas.

Nuo čekų respublikos bandė atsimesti autonominė 
Slovakija. Centralinė respublikos vyriausybė pavartojo 
jėgą, pašalindama slovakų ministerių kabinetą ir jo vie
ton pastatydama kitą.

Dabar pranešama, kad Hitleris rengiasi padaryti in
tervenciją ir jau pasiuntęs Prahai “ultimatumą”.

Jei tai tiesa, tai Londonas ir Paryžius, kurie yra pri
žadėję Čekoslovakiją apginti nuo tolimesnių chirurgiš
kų operacijų, turės ką nors daryti.

O gal nedarys nieko — taip, kaip pereitą rudenį?
Įdomu bus pamatyti ir tai, kaip elgsis Lenkija ir Ru- 

manija, kuomet Hitleris mėgins “išvaduoti” slovakus. 
Jos žino, kad po to gali ateiti eilė ir jų tautinių mažu
mų “vadavimui”.

PRADĖJO EITI 
“MINTIS”

Gavome pirmą numerį mėne
sinio laikraščio “Mintis”, apie 
kurio leidimą jau buvo rašęs 
musų specialus korespondentas 
Lietuvoje. Jame 40 puslapių 
rašto. Atskiro numerio kaina 50 
centų (lietuviškų). Prenumera
ta melams 5 litai, pusmečiui— 
3 litai. Kaipo redaktorius ir 
leidėjas pasirašo O. Leonaitė- 
Kairienė.

Adresas: “Mintis”, Duonelai
čio g. 39, b. 5. Kaunas, Lithu- 
ania.

Tai socialdemokratinės kryp
ties laikraštis, nors cenzūra jį, 
matyt, labai varžo.

Butų gerai, kad amerikiečiai 
užsirašytų “Minties” kiek galint 
daugiau, nes draugams Lietu
voje reikia paramos.

VISUOMENĖ SVEIKINA, 
O KOMUNISTAI ŠMEIŽIA

Plačioji musų visuomene, 
“Naujienų” 25 melų sukaktuvių 
proga, nuoširdžiai jas pasveiki* 
no. Vien tik organizacijose, ku
rios oficialiai paręiškė dienraš
čiui savo linkėjimus, yra apie 
15,000 narių!

O komunistai “paminėjo” 
musų jubiliejų piktais plūdi
mais ir šmeižtais. Per “Vilnį“ 
mus drapstč Juozas Baltrušai- 
tis-Krivulė ir Pruseika; o “Lai
svė” pašventė “Naujienų” der
gtum! kuone pusės puslapio 
editorialą.

SENI PLEPALAI
Fanatiška komunistų pagie 

ža prieš “Naujienas” mus ne 
šildo, nei šaldo. Jų įkyrus pra 
slmanymai apie “Naujienų” re

ni. pasišaukė į talką svetimos 
šalies armiją prieš Paryžiaus 
sukilėlius. Rusijoje dėjosi pana
šus dalykai: prieš bolševikus 
sukilėlius kovojo ne tik vadina
mieji rusų “baltagvardiečiai”, 
bet ir atėjusi jiems į talką če- 
<ų kariuomenė (sudaryta iš 
juv. Austrijos kareivių, paimtų 

nelaisvę), Amerikos kareivių 
įuriai ir 1.1.

Antras pavyzdys. Iš tų pačių 
metų rugpiučio mėn. komunis
tų organas paduoda kitą “Nau
jienų” čitąlą, '^ktirią- jisai irgi 
vadina neišsipildžiusiu “prana
šavimu”. Ji skamba atip:

“Prieš-bolševikiškas j udčj i- 
mas Rusijoj greitai auga ir 
bolševikų Sovietų organizaci
ja beveik sutrupėjo. Prem. 
Nikolai Lenin . . . mano bėg
ti į Vokietiją, jei situacija 
pasidarys perdaug bloga.”
Kiekvienas gali matyti, kad 

čia yra ne tik ne “pranašavi
mas”, bet ir ne redakcijos nuo
monė, o tiktai žinia, kurią bu
vo pranešusi kokią nors tele
gramų agentūra.

Toje žinioje sakoma, kad bol
ševikų sovietų organizacija “be-! 
veik sutrupėjo” ir kad, “jei si
tuacija pasidarys perdaug blo
ga”, tai ir pats Leninas, gal būt, 
dums į Vokietiją. Kad ir “Nau
jienos” ne pačios tą žinią su
galvojo ir todėl nėra mažiausio 
pagrindo dėl jos daryti “Nau
jienoms” priekaištus, bet — ar 
ji neteisinga? Yra faktas, kad 
sovietų organizacija 1918 m, 
buvo visai sugriuvusi, kai dėl 
Brest Litovsko taikos perėjo J 
opoziciją kairieji es-erai, kurie 
užmušė Vokietijos ambasadų*- 
rių Von Mirbachą Maskvoje ir 
pašovė patį Leniną.- Nuo “sovie
tų” buvo palikęs tik vardas, 
nes juose nedalyvavo nė viena 
(įarbininkų ir valstiečių srovė, 
išimant bolševikus, kurie, kaip 
parodė rinkimai į steigiamąjį 
seimą, turėjo tiktai vieno treč* 
dalio Rusijos liaudies (pritarimą, 
Bolševikai laimėjo (ta kova dar 
tęsėsi trejus metus!) dėlto, kad 
jiems pavyko pakreipti savo 
pusėn “gausiais” prižadais di
delį skaičių kareivių. Ginkluo
tos jėgos pagalba mažuma nu
galėjo daugumą. Na, ir kas čia 
nepaprasto?

Tokiu budu “Laisvės” mėgi
nimas įrodyti, kad “Naujienos” 
skalbė kokius tai “pranašavi
mus”, kurie reiškė redakto
riaus “norus”, yra visai nevy
kęs, Ji tiktai įrodė, kad ji pati 
ar nesupranta ką skaito, ar ty
čia iškreipia prasmę to. kas 
“Naujienose” buvo rašoma.

musų gyvenime jokios plates
nės ar siauresnės visuomenės 
grupos. Tai reti žmonės tiek 
liaudies, tiek ypač inteligenti
jos tarpe.

Visi tie prirodymai ir moty
vai, kuriais Partija kitados pa
matavo reikalą Lietuvai laisvo, 
demokratiško ir savarankio po
litiško surėdymo, šiandie ne 
tik nenustojo savo turinio ir 
svarbos, bet dar įgijo ypatin
go gyvumo ir prasmės — vie
na, dėl gręsiamojo pavojaus 
musų laisvei iš Vokietijos pu-, 
sės, antra, dėlto, kad karo bė
gis, ypač jeigu jis dar ilgiau 
patvertų, duoda vilties susi
laukti tokio susikovusių susil- 
pimo ir tokios konjunktūros 
visoj Europoj, kurie Lietuvos 
demokratijai leistų gal ir pil
nai realizuoti politiškus musų 
siekimus.

Kaip ten nebūtų, dabartinis 
istorinis momentas yra gal vie
nintelis ilgam laikui, kuomet 
galima tiketies ir reikia siekti 
kuogiliausių permainų politiš
kame ir vieUomeniškame musų 
krašto 'surėdyme. Reikia siek
ti, nes sumažėjęs pavojus iš 
Rusijos pusės padidino pavo
jų iš Vokietijos puses: niekie
no neabejojama, kad laimėjusi 
Vokietija be atodairos mėgin
tų prijungti Lietuvą ir išnau
doti ją saviems reikalams.

Be kultūrinio pavergimo, 
reikėtų tuomet laukti Lietuvos 
kolonizacijos, pasiryžimo pa
veikti konkurencijoj Lietuvos 
valstiečius, tuo keliu ekspropri
juoti juos, varžyti vietinę pra
monę. Vokietijos naudai, vary
ti, žodžiu, ekonominio užkaria
vimo politiką, kuri rišis su kul
tūrine kova, ir sudarys tokias 
sąlygas politiškam, visuomenės 
ir ekonomiškam Lietuvos gy
venimui, kurios vers Lietuvos 
darbininkus ' ir ūkininkus įsi
traukti sunkiausion kovon, ku
rioje gaištų dąmokratijos jė- 

’Įgos, o padėjimas menkai tege
rėtų. Tuo tarpu, pasiekus sa
varankį politišką buvimą, tuo 
pačiu butų išgautos tinkamos 
sąlygos normaliai plėtoties eko 
nominiam, visuomenės ir kul
tūriniam musų krašto gyveni
mui, prie kurio Lietuva, kaip 
mums rodos, yra jau pribren
dus ir net prisirengus.

Sunku trumpai pamatuoti 
politiškieji Partijos lozungai, 
kuriuos ji šiandie aikštėn iš
kėlė, bet maž-daug dėl tų mo
tyvų tapo nutarta, viršiausiu 
Partijos siekimu pastatyti NE
PRIKLAUSOMĄ DEMOKRA
TIŠKĄ LIETUVĄ.

Santykių klausimas su kito
mis šalimis, kaip Latvija ir 
Lenkija, tebestovi atviras, nors 
siekiama to, kad susipratus su 
jų demokratija bendrai kovai 
laisvei įgyti ir įgytąją laisvę 
ateityje sau gvarantuoti.

Nepriklausomos Lietuvos lo
zungas visųpirma tapo priim
tas L.S.D. Partijos, o po jos 
greitu laiku prie to obalsio pri
sidėjo visos kitos Lietuvos-vi
suomenes grupos. Kitokios su
sitvarkiusios orientacijos Lie
tuvoje nėra. Tik demokratų 
grupė kokį laiką laikėsi neaiš
kiai suformuluoto lozungo —

Bendrai reikia pasakyti, kad LENKAI GĖRISI UE-K.Z
spausdinto žodžio reikalas la
bai didelis, šiandie tai 'vienin
telis beveik būdas susisiekti su 
platesne demokratine Lietuvos 
visuomene, ir sudoroti ją bu
simai kovai už 
Lietuvos laisvę.

Kalbant apie 
mą šiuo laiku, 
ti, kad pats gyvenimas stato 
jį į platesnes negu paprastai 
vėžes. Nesant suorganizuotų 
valstiečių, kuomet demokratų 
dauguma pasitraukė Rusijon, 
socialdemokratai priversti yra, 
šiuo istoriniu momentu, stoda
mi ant 'pamato. Lietuvos dar-I 
bininkų reikalą' ir visų pirma 
'vaduodamies jais savo veiki
me, stoti priešakyje visos de
mokratinės musų visuomenės, 
visų pirma valstiečių, pašau
kus juos kovon 
kratų statomus 
politiškus, tiek 
ir kulturinius.

Tan dėsnin Partija, nuolatos 
vesdama agitaciją už politiškus 
obalsius ir organizuodama dar
bininkus, iš dalies ir radikalę 
kaimo jaunuomenę, dienos už
daviniu pasistatė:

1. Dalyvauti sutvarkyme pra
dinio liaudies mokinimo demo
kratiškais pamatais ir organi
zuoti kovą prieš vokiečių pa
sikėsinimus imti mokyklą į sa
vo rankas;

2. Kadangi 'vokiečių vyriau
sybė sąmoningai yra suskal
džius Lietuvą į smulkius ato
mus ir kiekvienam atomui už
metus karišką administraciją, 
neleisdama podraug žmonėms 
patiems susitvarkyti vietinį sa
vo gyvenimą demokratiškais ir 
savarankiais pamatais, Partija 
imsis kuoplačiausios agitacijos 
iškovoti valsčiams teisę patiems 
savo reikalais rupinties, kad 
tikusiai susitvarkius. Demokra
tiška mokykla ir demokratiškas 
valsčius — tai du artimiausiu 
kovos etapu.

3. Dalyvauti ekonominio gy
venimo tvarkyme. Partijos žiu-

. rimą, kad dabartinio išgriovi
rbo metu, kuomet reikalinga 
rengtieg prie naujos tvarkos 

. visose gyvenimo srityse, sočiai- 
> demokratai privalo išnaudoti 
i organizacijos tikslams kiek

vieną progą, dalyvaudami taip- 
pat ir kultūriniame darbe, 

i steigdami ’kooperativus preky
bai, smulkaus ūkio reikalams, 

. statymo reikalams ir tt.
SANTYKIAI SU KLERIKA
LAIS IR TAUTININKAIS.

TUVOS PAŽANGA
, . ,.buvo lyg koks baubas ir ncais-demokratiskos , . . . , .ki mįsle. Per 18 metų Lietuva

^ ... ... buvo atsirubežiavusi nuo Lcn-Partijos veiki- . ., . ... i>VI... . . _ kilos lyg kmietiska muro siena,reikia pastebe- ’ . . , . x'O lenkai atsimena tiktai prieš
karinę lietuvių tautą, kurią jie 
laikė “chlopų” (mužikų) tauta, 
nepajėgia aukštesnei kultūrai 

~ | bei civilizacijai sukurti. Užmez-

už social-deniO“ 
obalsius tiek 

visuomeniškus

Paviršutiniai imant, santy
kiai su klerikalais ir tautinin
kais nustojo savo aštrumo — 
neva nėra kovos, bet dėlto pir
mučiausia, kad neturime spau
dos

’ Įtinius ir kitokius santykius, 
lenkai pradėjo uoliai tyrinėti 
Lietuvą ir įvairius jos gyveni
mo reiškinius. Ir čia jie surado 
nelauktų ir netikėtų dalykų: jie 
pamatė, kad daugely sričių Lie
tuva yra net pralenkusi Lenki
ją

Kadangi Lietuva labai rūpi
nosi ir rūpinasi žemės ukiu ir 
ūkininkais, o Lenkijoje tas luo
mas yra kitų luomų nustelbtas, 
tai lenkai randa itin didelę pa
žangą Lietuvos sodžiuose. Su
prantama, kalbėdami apie lie
tuvius sodiečius, lenkai turi 
galvoje savo sodiečių visuokc- 
riopą atsilikimą. Kartais lenkai 
pastebi Lietuvoje tokių dalykų, 
kurių mes patys nepastebime, 
nes su jais esame labai apsipra
tę. Taigi, vlsapusiškesniam sa
vo gimtojo krašto pažinimui ir 
vertinimui įdomu išgirsti ir sve
timųjų, šiuo atveju lenkų, pa
stabas apie Lietuvos 
nio bei kultūrinio 
reiškinius,

Savaitinis žurnalas 
dideliame straipsnyje 
ir lietuvių tauta 
kraštą, kultūrą, liaudį ir pa
pročius. Girdi, juo toliau nuo 
miesto, juo aiškesnį ir gražes
nį galima gauti lietuviškosios 
gamtos, liaudies kultūros vaiz
dą. Visa liudija ten apie lietu
vių tautos poeziją, amžiną re
ligingumą. Nuostabiai gražus 
esą po visą kraštą išmėtyti ori
ginalus lietuviški kryžiai. Prie 
jų gražiausiais tautiškais dra
bužiais pasipuošusi dažnai mel
džiasi lietuvių liaudis. Nepa
prastai įdomus ir charakteringi 
esą lietuvių atlaidai su visais 
savo niuansais. Užtenką pama
tyti vieną tokį atlaidą, kad ga
lima butų pažinti gyventojų 
folklorą, psichiką ir skonį. Gė
rėdamasis ir švelniomis spalvo
mis, straipsnio autorius vaiz
duoja charakferingcsnes atlai
dų smulkmenas. Lietuviški at
laidai teikiu nepaprastai malo
nų įspūdį. Visur esą jaučiamas 
kažkoks mistiškumas, susikau
pimas, religingumas, kuriam 
panašaus niekur kitus nerasi. 
Užtat Maišogalos ir Kaišiado
rių apylinkėse dar ir šiandien

i senosios, pagoniškos 
Lietuvos gyvenimas. Apie tai 
liudiją įvairus griuvėsiai ir sen
kapiai. Visokios liaudies apei
gos esančios lydimos giesmių. 
Straipsnio autorius laiko Lie
tuvą vienu muzikaliausiu Euro
pos kraštu. Paminėtos musų 
vestuvinės dainos ir raudos. 

Lietuviškas kaimas labai 
kitėjęs nuo Mickevičiaus laikų. 
Ūkininkai daugiausia gyveną 
vienkiemiais. Lankant juos pa
stebima visur sodiečio gerovė. 
Kiekvienas geresnis ūkis turįs 
žemes ūkio mašinų, modernių 
įrankių ir nemenką skaičių gy
vulių. Tarpusavy lenktyniauda
mi, ūkininkai pakelę produkci-

vų tinklas saugojąs juos nuo 
žydų tarpininkavimo. Toliau 
straipsnyje aprašoma lietuviška 
troba, žiemos darbai, liaudies 
menas ir bažnyčia.

Kylanti krašto motorizacija 
pakeitusi ūkininko psichiką. 
Šiandien jis palaikąs gana arti
mus ryšius su sostine. Tuksian
čiai lietuviškojo jaunimo einą 
aukštesnius mokslus. Besimoki
nančių esą tiek daug, kad pas
kutiniais 
trūkstą
ūkininko troboje galima esą 

radijo aparatą, mokslo
Lietuvių 

sparčiai žengianti pir-
tobulčjanti ir stiprėjanti. 

VDV.

metais kaimui net 
darbininkų. Lietuvio

rasti 
knygų ir laikraščių, 
tauta 
myn,

ckonomi- 
gyvenimo

Kultūra” 
“Lietuva 

aprašo musų

Bėdos su mišku

ŠAKIAI. — Kai kurie 
ninkai skundžiasi, kad tik 
virtą dieną galį nupirkti 

medžiagos,
pareigūnai 

nesivaržyti,

ūki- 
ket- 
va r -

žytynese miško 
Nors atitinkami 
ūkininkus ragina 
nes miško medžiagos užteksią
visiems, bet ūkininkai į tuos 
raginimus maža kreipia dėme
sio. Labai dažnas reiškinys, 
kad pirkimo kainą ūkininkai 
įvaržo 100, 200 ir net 300 pro
centų aukštesnę, negu pradinė 
varžytynių kaina, ir todėl ne 
visi ūkininkai pajėgia įsigyti 
medžiagos. Yra atsitikimų, kad 
ūkininkai išvažinėja net toli 
miausias, už 40—50 km., giri
ninkijas, kur tik skelbiamos 
miško medžiagos varžytynės, 
visur varžosi ir pagaliau grįž
ta namo tuščiomis.

Palanga bus apskrities 
centras?

PALANGA.— Palangos mie
sto savivaldybė, su burmistru 
dr. J. šliupu priešaky, turėda
ma galvoje, kad Palanga neto
limoj ateity išaugs j didelį, šva
rų, gražų ir mūrinį miestą, nu
tarė prašyti Palangon perkelti 
apskr. centrą.

C

t

viešo gyveni-ir neturime
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GHĮGAGOS LIETŪVIU DRAUGIJA
Pašalpos Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Canal 0117

GARY LIETUVIU KULTŪROS DRAUGIJA
Juliaus Mickevičiaus vienų 

metų mirties sukaktuvių 
proga

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA
John Petkus, Aurora, III. ............................................. 10
Juozas Ascilla, Chicago ..............................................♦. 10
Petras Galskis, Chicago ....................     9
Frank Bulaw, Chicago .... ............................................ 7
Adomas Markūnas, Chicago ..................     7
V. B. Ambrose, Chicago .........        4
Juozas Žukas, Chicago ................................................. 3
E. Norgailiene, Chicago ...............  x................ 2
Senas Petras, Chicago .......................    1

VALDYBA
K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentas J. DEGUTIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas'

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

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius 
____________________________ _________________________ /

Julius Mickevičius

ŠIANDIEN CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SUSIRINKIMAS

BAZARO EIGA

Stanley J. Petrauskas, Rockford, III.............................
Bruno Arlauskas, Chicago .........................................
S. Mockus, Racine, Wis..................................................
V. Černauskas, Springfield, III.......................................
Petras Lapenis, Chicago ..................................... .......
Joseph Augaitis, Cicero .............................................
Frank Klikna, Chicago .................................................
S. Yurchis, Chicago ................................ ................ .
Mike Senko, Chicago .... ............ :............ ......................
Jonas Kaulinas, Chicago ................................... .........
Benedict Vaitekūnas, Chicago ................ ......... ...........
Juozas Albauskas, Chicago Heights, III.........................
Marijona Ascilla, Cicero ............................................ ,
Thomas Šalkauskas, Chicago .....................................
Constantin čepulevičius, Chicago ..............................
Anton Marshall, Maywood, III.......................................
J. Cinikas, Cicero ........................ ................................
Miss Josephine Miller, Evanston, III.............................
Pavieniai nariai įrašė ................................................. 15
PASTABA: Kontestas baigsis balandžio 30 d, 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

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

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vieną narį į draugiją, gaus tikėtą nemoka
mai užkandžiams ir gėrimui.

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

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

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

Gary Lietuvių Kultūros Drau
gijos nariai su didžiausiu ap
gailestavimu prisimena Juliaus 
Mickevičiaus mirtį. Eidamas 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
prezidento pareigas, velionis 
Mickevičius sugebėjo tikrai di
delį darbą nuveikti. Jo pastan
gomis įvairiose lietuvių koloni
jose buvo įsteigtos kultūros 
draugijos, kurios visai gerai gy
vuoja. Jis į musų koloniją per 
trumpą laiką buvo tris karius 
atvykęs kultūros organizavimo 
reikalais. Kada daugeliui atro
dė, kad tokios organizacijos į- 
steigimas yra neįmanomas da
lykas, lai velionis sugebėjo įti
kinti, jog prie gerų norų tatai 
bus galima padaryti. Jis mums 
davė tinkamų nurodymų, kaip 
reikia veikti.

Bet . . . daugiau įls mus ne
belankys: jis iškeliavo ten, iš 
kur jau niekas nebegrįžta. Ir 
štai nuo to laiko jau praėjo ly
giai vieni metai. Prieš melus 
laiko tūkstantinė minia palydė
jo jį į Tautiškas kapines. Pas
kutinę kelionę jis pradėjo ko
vo 12 d. 1938 m. iš Phillip’s 
koplyčios. •

Mes iš Gary, Ind., tą dieną 
išvykome 11:30 vai. ryto, kad 
galėtume atiduoti musų gerbia

mam prezidentui paskutinę pa
garbą. Prieš antrą valandą jau 
buvome Tautiškose kapinėse. Iš 
naujos ir gražios koplyčios pa
sigirdo liaudies dainos, o pas
kui ir ypatinga bei įspūdinga 
muzika. Minios žmonių pradė
jo rinktis. Jie važiavo iš visų 
pustų nesekdami procesijos. 
Laiko turėdamas pradėjau ap
žiurinėti mirusiųjų miestą. Vi
sa eilė paminklų. Kai kurie jų 
stovi ant pasižymėjusių žmonių 
kapų. Prješ kelis ar keliolika 
metų tie žmonės drauge su mu
mis veikė, o dabar . . jų jau 
nebėra, Štai į jų draugiją atke
liauja ir dar vi'enas stambus lie
tuvių veikėjas. '

Pasigirdo liūdnas varpų 
skambėjimas. Tai didelė žmonių 
minia atlydėjo velionį amžinam 
poilsiui. Gėlių daugybė. "Jas pri
siuntė draugijos, šeima ir drau
gai. Pastebėjau vieną gėlių vai
niką ir nuo adv. Bagočiaus iš 
Bostono.

Dar varpai nepaliovė skam
bėję, kaip pasigirdo liūdna at
sisveikinimo daina, kurią išpil
dė choras. Paskui prie duobės 
atsisveikinimo kalbą pasakė Dr. 
P. Grigaitis. Jis gražiai apibu
dino velionies nuveiktus dar* 
bus.

Pagaliau prisiartino ir pasku
tinė minutė, kada reikėjo ant 
amžių atsisveikinti su J. Mic
kevičium. Mirusiųjų mieste iš
dygo naujas kapas...

Taigi, praėjo jau vieni melai, 
kaip mes palydėjome į kapines 
vieną stambiausių lietuvių vei
kėjų. Chicagos Lietuvių Drau
gijai jo nuopelnai tikrai dide
li. Vyriausiai jo pastangomis at
sirado kultūros draugijos, o 
taip pat ir mūsiškė. Todėl šiau
dinu prisimindami velionį, mes 
Gary Lietuvių Kultūros Drau
gijos nariai tikimės, kad musų 
bendros organizacijos nariai eis 
jo pramintais ^keliais.

—Jonas A. Grakey

Šiandien, kovo 14 d„ Maaonic 
Temple svetainėje (1547 N. 
Leavitt SU) įvyks Chicagos Lie
tuviu Draugijos susirinkimas. 
Prasidės 8 vai. vakaro.

Be paprastą organizacijos 
reikalų, bus ir programa. Dai
nuos p. M. Overlingfa» kuris 
jau kartą musą susirinkime da
lyvavo ir padarė tikrai grąžą į, 
spūdį. Tada p. Overlingis buvo 
pašalietis, o dabar jis dalyvaus 
kaipo musą organizacijos na
rys,

Turėsime ir kalbėtoją. Kalbės 
V. B, Ambrose, kuris beveik 
lygiai prieš metus laiko J. Mic
kevičiaus mirties proga draugi
jos susirinkime pasakė kalbą. 

bazaruTdovanos
Pereitą savaitę pridavė do

vanas bazarui sekami:
Cicilija Venclovienė parda

vus bazaro seriją atnešdama 
pinigus į ofisą už seriją dar ir 
dovaną pridėjo bazarui.

Barbora Kovalskis pardavus 
bazaro seriją atnešdama pini
gus į ofisą už seriją dovanojo 
bazarui staltiesę.

Veronika Uržis aukojo gra
žiai padarytą kiškį.

Ona Palinski aukojo suknelę
Kazys Vaidel aukojo stalą dėl 

“bridge” grojimo.
Marijona Nanelis aukojo 

lempą.
Mrs, K. Banner pardavė ba

zaro seriją ir dar pažadėjo at
nešti į bazarą gražią dovaną,

Iki bazaro liko vos 10 dieną. 
Serijų platintojai pradėjo grą
žinti serijas. Smagu pabrėžti, 
kad kurie grąžina, veik visi yra 
išpardavę visus tikietus. Kai 
kurie draugijos nariai išparda
vė visą seriją ir dabar atnešė 
dovanas bazarui. šiems dar- 
buotojams draugijos varde šir
dingai dėkoju.

šia proga primenu, kad ku
riems bus patogiau, tai galės 
serijas sugrąžinti atėję Į baza- 
rą. Mes dėl patogumo darbuo
toją svetainėj turėsime mergi
ną prie durą, kuri priiminės 
serijas abi dienas. Visų prašau 
sugrąžinti parduotus ir nepar
duotus tikietus.

Taipgi dar kartą prašau 
draugijos narius, kad paauko
tą bazarui tinkamą daiktą, nes 
tik su jusą pagalba galėsime 
turėti sėkmingą bazarą, Jei 
draugijos nariai negelbės šiame 
darbe, tai valdyba su keletu 
darbuotoją nieko negalės nu
veikti. Taigi kas geidžiat, kad 
bazarąs nusisektą, to prieder
mė pagelbėti darbuotis, nes. ge
rai žinot tą posakį: kur vieny
bė, ten ir galybė.

Lauksime iš kiekvieno nario 
paramos, —Alex Amhrazevičia.

Ar Vidurių Užkietėjimas 
Atima Jūsų 
Energiją?

PASIGELBĖKIT ŠIUO PAPRASTU 
BET MALONIU BUDU!

Ar jus jaučiatės nuvargę ir bloga
me upe? Dažnai tas išvargęs, nu
puolęs jausmas yra iš priežasties 
vidurių užkietiejimę.
Jei iš tikro taip yra, veikiausiai 
įums «yra reikalinga tiktai gero 
liuosotojo. Tad, ši vakarą einant 
gulti, paimkit vieną ar dvi Ex-Lax 
plyteles. Jus atrasit, kad Ex-Lax yra 
visiškai gerai veikiantis liuosuoto- 
jas,—ir be to, jis yra švelnus. Jis 
lengvai duęda gerus rezultatus be 
sukrėtimo vidurių bei jų skaudėji
mo.
Ir prie to dar, Ex-Lax yra lengvai 
paimamas—jis turi gardaus Šokola
do skonį. 10 c. ir 25 c. dėžutės yra 
pas jūsų vaistininkus.

SAUGOKITfiS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
AT8I8AKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ I

Gaminama tik vienas tlkraa Bl^-Lax! 
laidfimfikit raides '‘E-X-L-A-X" ant 
dėžules ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukit tikro Eję-Lax i
—“““““f*"—■

EX-LAX
TH( ORICINAL CHOCOLATED LMATIVE

KONTESTANTŲ VEIKLA
Kontestantų skaičius vis didi

nasi. Pereitą savaitę įstojo į 
kontestantų eiles p. E. Norgai
liene,

Pereitą savaitę iš kontestan
tų nė vienas smarkiau nepa
žengė į priekį. Gauta naujų na
rių nedaug, bet kai kurie kon- 
tcstantai sakė, kad prospektų 
turi nemažai, o kadangi pro
spektų yra, tai anksčiau ar vė
liau bus ir narių. Daugumas 
kontestantų dar neišsisiubavo 
savo darbe ir nėra pridavę į 
ofisą nė vieno nario, bet kaip 
girdėt iš kontestantų, tai jie 
lainuoja savo prospektus ir 
trumpoj ateityje prirašys na
rių.

E. Norgailiene
Ponia Norgailiene apsiėmė 

dalyvauti jubiliejiniame kontes- 
te ir su pirma diena atnešė ap
likacijas dviejų naujų narių. 
Pirmesniais kontestais irgi yra 
dalyvavus ir turėjus neblogas 
pasekmes. Kadangi p. Norgai
liene turi gerą patyrimą naujų 
narių prirašyme, o prie to dar 
yra ir “Naujienų” kontestante, 
ir turėdama didelę pažintį, aš 
manau, kad jinai turės labai 
gerą pasisekimą. Nebūtų stebė
tina, jei ji įrašytų per 100 nau
jų narių.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” •

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Sophie
Barčus'

rytinė radio
VALANDA

iš Stoties

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

iki 9:15 v-
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Benediktas Vaitekūnas
Dėdė Vaitekūnas, apsiėmęs 

dalyvauti jubiliejiniame kon- 
teste pareiškė, kad jeigu tik 
am sveikata leis, tai jis įrašys 

daugiau narių, negu pereitais 
;ontestais. Reikia atsiminti, 
<ad paskutiniame konteste dė
dė įrašė 200 naujų narių, Na, 
o du šimtai narių įrašyti, lai 
nėra juokai, nes mes gerai ži
nome, kad daugelis Chicagos 
draugijų vos įstengė per visą 
savo egzistavimo laiką sutrauk
ti tiek narių į savo draugijas 
jei klubus. Dėdė nors serga,’ 
jet turi dideles ambicijas ma
nydamas sumušti savo pirmes- 
nį rekordą.

Dėdei Vaitekūnui linkini pil
nai pasveikti ir atsiekti savo 
užbrėžto tikslo.

KONTESTANTŲ 
POBŪVIS

Kovo 4 d. Petrausko svetai
nėje (1750 S. Union Avė.) įvy
ko Chicagos Lietuvių Draugi
jos kontestantų sueiga. Dalyva
vo ir kai kurie valdybos nariai. 
Pasitarta apie kontesto reika
lus, pasilinksminta, pajuokauta.

Pasirodo, kad kontestantų 
nusiteikimas visai geras. Kiek
vienas jų yra pasiryžęs ir šia
me konteste smarkiai padirbėti. 
Sako, kad busią galima nema
žiau naujų narių gauti kaip ir 
pereituose kontestuose.

Dalyvavo P. Galskis, p-ia Ma- 
rion Ascilla, M. Senko, V. B. 
Ambrose, P. Lapenas, J. Kauli
nas, Dr. Montvidas, C. Kairis, 
V. Maukus, V. Ascilla, A. Ryp- 
kevičius, Alex , Ambrozevičius, 
K, Augustas, Adomas Morkū
nas, ponai Petkai iš Auroros ir 
t.t.

programą. Vadinasi, palinks
mins susirinkusius savo daino
mis.

Šia proga smagu pranešti, 
kad jis kaip ir Chicagos Lietu
vių Draugijos narys: jau yra iš
pildęs aplikaciją.

I LIETUVĄ! 
s — - 7 1į bkemo • I I C0UJMBUS p Į
i Y0BK nniTSrHn I i HAVil • BREMENU EUROPA |

i. „
■ MĘS JUMS p^G®^sSJUŲS EUROPOS GIMINĖMS 
SSl IMIGRACIJOS VIZAS JUŲ
M „lmines iš Europos aplankyti jusUI Pakvieskite savo

Specialiai ^balandžio 23 ir
n H $ TuropQs nu° bal d 23 Amerikoje lei-

A puo b^eho^G sa^
L’ ■'

klauskite paS

1 130 XV. RANDOLPH S .,

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į Naujienų spulką,— 
gausi paskolą ant ilgų 
metų.

1739 So7 Halsted ŠL
CHICAGO, ILL.

Kont. E. Norgailiene |rašė:
Alexandrą Petruškevich 
Vladislovą Petruškevich
Kont. Juozas Ascilla įrašė:
Juozą Kazanaitį
Kont. Petras Galskis įrašė:
John Butnięk.
Pereitą antradienį šiame sky

riuje buvo pažymėta, kad drau
gas Galskis įrašė Johaną Kle- 
mukas, turėjo būti įrašė Johaną 
Klevinskas.

Per ofisą įsirašė sekantis:
Adelė B. Nausieda
Vladislovas Bender

M. Overlingis
Tai p. M. Overlingis, kuris 

prieš kiek laiko draugijos susi
rinkime išpildė programą. Jis 
yra šaunus dainininkas: dainuo
ja ir pats sau akompanuoja 
pianu arba gitara.

P-as Overlingis ir šiandien 
išpildys draugijos susirinkime

V. B. Ambrose šiandien Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos susi
rinkime pasakys kalbą.

Beveik lygiai prieš metus jis 
J. Mickeyičiaus mirties proga 
draugijos susirinkime pasakė 
gražią kalbą. Dabar jam ir vėl 
teks kalbėti. Apie ką jis kalbės, 
— patirsite šiandien, jei atvyk
site į susirinkimą.

Beje, p. Ambrose yra vienas 
iš veiklesniųjų kontestantų,

CICERO
Cicero Lietuvių Kultūros 

Draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks kovo 17 d. L. L. sve
tainėje, 14th ir 49 Ct. Prasidės 
7:30 vai. vakaro,

Visi ciceriečiai, borwynlečiai 
ir oakparkicčlai šios organiza
cijos nariai malonėkite susirin
kime dalyvauti, kad galėtumėte 
išlyginti savo mokesčius. Nepa
mirškite, kad ..šis yra trečias 
mėnuo, m. K. Yokubkas

Spausdinam
Plakatus, bilietus 

BIZNIO KORTELES 
(DR-MS ATVIRUKUS 
'KONSTITUCIJAS IR 
DAROME VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

naujienos
‘'te'oantiKou- 

r«L Cmai Moo

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES 

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

■keitimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
Kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

MUSCULAR
RHEUMATIC

PAINS-ACHES
Kad rauti rreitą pagelbą, reikia dau
giau. negu "tik mosties.” Reikia “Prlei- 
erzinančio," tokio k»iP 86110 Švelninan
čio, raminančio Mųsterole. kad persun
kti per odos pavirti, pagalbai nuo krau
jo sukepimų ir skausmų, slogų pasek
mių.

Raumenų diegimas, skausmas ir su- 
stingimas paprastai greit pavyksta nu
galėti.

Geriau negu seno budo mustardinle 
plaeterlH. Per 30 metų mllipnai varto- . 
įą. Daugelis iš gydytojų |r slaugių pa
taria vartoti. Yra trijų stiprumų: Pa
prastas, vaikų (Švelnus) ir ekstra stip
rus. 40e yisose vaistinėse.
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Diena Iš Dienos
* ' ........... ■*

Irgi Sidabrinis 
.Jubiliejus

Ir vėl sidabrinis jubiliejus.
Plačiai vra žinomi Povilas ir 

Ksavera Atkočiūnai. Pats p-as 
Atkočiūnas seniau yra dalyva
vęs “Naujienų” kontestuose ir 
šiaip veikęs lietuvių tarpe. Jau 
keletas metų kaip pasitraukė 
nuo viso veikimo ir nuo pačių 
lietuvių, nes apsigyveno sve
timtaučių kolonijoj, 5305 W. 
Lake St. Su švogeriu J. Šlojum 
užlaiko pirmos rūšies taverną. 
Biznis eina labai pasekmingai.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago j)

Joseph Klimas, 44, su Louise
Savcik, 44

Alfonso Bucnis, 24, su Ag-1 
nes Czuzewski, 19

William Zeisel, 26, su Nellie 
Maskalanus, 24

Štai vasario 26 dieną svetai
nėj, Central Plaza Motei, pp. 
Atkočiūnai atšventė savo 25 
metų ženybinio gyvenimo su
kaktį. Dalyvavo gražus būrys 
artimų draugų. Visi išreiškė ge
riausius linkėjimus sveikiems 
sulaukti auksinio jubiliejaus. 
Toastmasteriu buvo jaunas Sta
šaitis iš Cicero.

Pp. Atkočiūnai išauklėjo dvi 
dukteris, viena jau vedus už 
W. Poškos. Kita dar gyvena su 
tėvais, bet bile dieną tėvus ap
leis. Yra sveika, graži, kavalie
rių daug peršasi. Tėvams taip 
buvo ir bus senatvėj. Lieka 
vieni patys, nes užauginti vai
kai turi savim rūpintis ir turi 
savo reikalus. —Vienas ir visi.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

—MWWmwwMluliinmilliiiimnlH<iHmiiiiii<iniMiwwiiiit 
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DAINUOS CHORAS “PIR
MYN”, BUS ŠAUNI MU

ZIKA, KALBOS, t.t.

Šiandien įvyksta' gražus ir 
įdomus radio programas, kurį 
reguliariai antradienio vakare 
transliuoja Peoples Rakandų 
Bendrovė iš Stoties W.G.E.S. 
Šiandie, 7tą 'valandą vakare, 
programo išpildyme dalyvaus 
“Pirmyn” Choro žymus daini
ninkai, kurie, vadovaujant K. 
Steponavičiui, padainuos daug 
gražių dainelių, ypač iš opere
tės “Laima”, (kurią choras 
“Pirmyn” stropiai rengiasi per
statyti scenoje nedėlioj, Kovo 
26tą dieną, Sokolų svetainėj. 
Prie to, bus visiems įdomu gir
dėti visuomeniški pranešimai, 
žinios ir geri bargenai, ypač iš 
Peoples Bendrovės Krautuvių, 
nes artinanties pavasariui, vi
siems yra svarbu žinoti krau
tuves, kur galima pirkti geres
nes namų reikmenis mažesniom 
kainom. Nepamirškite pasiklau
syti. Rep. xxx

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
MARION, IND. — Rilla 

Harrell, kurią teismas rado 
kaltą dėl nužudymo Paul 
Martholomevv, aukštesnės 
mokyklos viršininko.

Margos Žinutes iš 
Cicero Lietuvių 
Padanges

SUSIRINKIMAI
Amerikos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijojs 1 

kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks utarninke, kovo 14 d 
Darbininkų Svet., 10413 So. Michigan Avė., kaip 7:30 v. v. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti ir užsimokėti duokles *už 

1939 metus. Sekr. P. Kučinskas

No. 1818—Mcgstos servetkėlės. Jos dabar labai madoje.

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

I Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.............. j
I Vardas ir pavardė ............. ....................................... (

I Adresas   ....... I
I .............................................. ......... I

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

PETERJPEN^- -- -- -r--.

P. Zalatorius su A. Krušiniu 
sudėjo belus, k a,d parduos ne
mažiau kaip po 5 knygutes. 
Viena knygutė 50 bilietų. Ma
tysim katras laimės, bet bus 
tokių, kad ir juos “bytys”. 
?iknikas-išvažiavimas įvyks 9 
d. liepos, Liberty Grovc buvu
sioj Dambrausko farmoj. Pro
ga Jubiliejinių metų kliubas 
yra nutaręs rengti naujų na
rių vajų. Jauni, sveiki vyrai, 
naudokitės proga- Priimami ir 
vedę. Dėl informacijų kreip
kitės adresu 4932 W. 14th St.

Buvęs kliubo prezidentas 
Bruno Senonis staigiai susir
go- bet jau sveiksta. Per stip
rus, kad liga jį galėtų apgalė
ti. Nepasiduok, Brunuk.

“Grand Opening”

tųcky Town”. Juk yra žinoma, 
kad Kentucky išdirba dau
giausia geriausių gėrimų.

Al Brazis ir A. Norbutas ofi- 
cijalei stojo biznin. Nors jau
ni, bet seniems nepasiduos. 
Žinoma, su. jaunais sunku su
silyginti. Brazis dainininkas— 
lošėjas, o Norbutas “drutuo- 
lis” sunjkųs svoriai jam tai 
kaip šiaudai. Kas netikit, už
eikite pažiūrėti, o stebėsitės.

Vėl Operacija.
P-s Julius Rimdžius, iš po 

sunkios operacijos sparčiai ei

na geryn. Kai visai sustiprės- 
eis Vėl operacijai. Taip yra 
nuspręsta chirurgų, taip ir tu
ri būti. Jeigu kas tam priešta
rauja, lai žinote kur atsidu
ria. —D-

Tel. Vlctory 4965. |
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS Į 
DARBAI. 35 metai bizny, tur i ’ 
pilną apdraudą už darbus- Leng ‘ 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND . 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

Surasti raktai
Kas pametėte “Naujienų” ju

biliejiniame koncerte raktus, 
—atsišaukite. Raktai yra “Nau-’ 
jienų” raštinėje.

Garsinkite “N-nose”

Ligony s—Draugijose — Tarp, 
Biznierių — Kazimierines

A. Brązis ir A. Norbut mu
sų jauni nauji biznieriai jau 
surengė Grand- Opening iškil
mes, kurios tęsis dvi dienas— 
šeštadienį ir sekmadienį. Jų 
užeiga, 1401 So. 49th Ct. Tai 
kampas Liuosybės namo. Vi
duj padaryta daug remonto. 
O jau tų “trunku, trunku” 
pripirkta iš visų šalių. Dau
giausia Kentucky. Kadaise ir 
Cicero buvo pramintas “Ken-

CICERO. — Senas vietos 
gyventojai Andrius Jaras,'Svei
kas stiprus kaip akmuo, bet 
nei iš šio, nei iš to turėjo at
sigulti lovon ir buvo išgaben
tas Oak Park ligoninėn. Tuo- 
jąus padaryta operacija ant 
apendicitis. A. Jaras yra narys 
vietos Kareivių Draugijos, 
Keistučio Kliubo ir Cbicagos 
Lietuvių Draugijų. Nariai, 
lankykitės, nepamirškite at
lankyti sergantį draugą.

“ Kazimierai”
Kazimierai čia atšvęsta be 

didelio triukšmo. Vienur-ki- 
tur, privatiškai, ramiai. Mat, 
Kazimierų nėra stambių biz
nierių, o su mažiukais, smul
kiais niekas nenori triube- 
liuotis. Kazimieras atžymėtas 
sekmadienio vakare- šv. Anta
no parapijos svetainėje. Buvo 
programas ir vakarienė. Turė
jo kalbėti p. A. Nausėdienė, 
bet kaž kodėl nepasirodė. 
Ttirbut pradeda pavargti. ' O 
kadaise buvo nenuilsanti vei
kėja.

i
‘‘Bunco” Pasisekė.

Vietos Namų Savininkų ir 
Politikos Kliubas turėjo savo 
bunco (Party, Liuosybės svetai
nėje užpereitą sekmadienį, po 
pietų. Žmonių susirinko gana 
daug. Žaidimas užsitęsė apie 
porą valandų. Laikas praleis
tas smagiai. Parengimas duos 
pelno. Gerai, kad rengėjų 
triūsas neina veltui.

R. R. Kliubas.
IŠ R. R. Kliubo susirinkimo. 

Susirinkimas įvyko praeitą 
penktadienio vakare, Liet. 
Liuosybės svetainėje. Šauktas 
atvirutėmis. Narių susirinko 
nemažai ir rimtai svarstė savo 
reikalus, šie metai Kliubo 
svarbus metai, 25 metai su
kaktis vadinama Sidabriniu 
Jubiliejum. Nutarta turėti pik 
niką su išlaimėjimu automo
bilio Plymoutho Deluxe. Visi 
pasiėmė bilietų knygutes. Bi
lietai po 10c vienas.

ATSILANKYKITE ŠEŠTADIENI
KOVO 18 DIENĄ I

Grand Opening Dieną, Bridgeporte
Musų modernos naujai pertaisytos brangenybių ir optikos reik
menų Krautuvės. Sensaciniai bargenai ant Daimontų—Laikrodžių 
—Sidabrinių Daiktų.

AKINIUS PRITAIKINAME PAGAL JŪSŲ REIKALĄ 
SPECIALIAI NUMAŽINTA KAINA.

Dovanos Visiem's Kostumeriams

BERK’S JEWELRY & OPTICAL STORE
3505 SOUTH HALSTED STREET

Išpardavimas 200 Naujų Parlor Setų

I

Custom padaryti geriausių išdirbysčių Pullman Couch, Fenske, Kroehler ir kitų. 
Kainos stebėtinai žemos nuo Š45.00 iki $200.00. Geras laikas išmainyti savo seną 
Parlor Setą ant naujo. Duodama nuolaida iki $50.00.

Garantija 10 metų padarymui ir materijolui. Didžiausis pasirinkimas Rakandų, 
Radijų, Elektrinių Ledaunių Chicagoje.,""

Jos. F. Budrik ®
Rakandų ir Radijų Krautuve

3417 So. Halsted St. 3409- 11 So. Halsted St. 
Tel. Yards 3088, 2151

Sudriko Radio Valanda WCFL Radio Stotis nedėlios vakare 5:30 iki 6:30 P. M. Chicagos laiku.

__ ____

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sią dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI PER

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite Šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West «3rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California
..... —■ .......... ........ ... ........ . ........... . ..........................

Tel. Boulevard 6327
Zelvis Building Co.

Generalis Kontraktorius
Karpenterio, konkrito ir muro dar
bai, perdirbimo ir taisymo visų rū
šių. Gaisro nuostolių apskaičiavi
mai.
Didelė Nuolaida Stogų Taisymui.
3427 S. Emerald Avė.

CHICAGO, ILL.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867 
Rez. Republic 5688

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DEL VYRŲ
Marškiniai, kelinės, pirštinės, 
kaklaraikščiai, kojinės, svederiai 
ir viskas kas tik yra reikalinga 
vyrams pasipuošti, gausite už 
daug žemesnę kainą pas:

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0937

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DTSTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei štorus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $ | 3.50
GYDYMAS......................  $Cn.OO

LIGONINĖJE .............. OU‘VV
RAUDONGYSLfiS IŠIMAMA viena

diena Ligoninėje___ $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama — ■■ 
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPFTAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
demiškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas-

420 W. SSrd SL
Tek SNO. 5883-5S49



Antradienis, kovo 14, 1939 ^ NAUJIENOS, Chicago, UI,

TRIJŲ CICERO PARAPIJONU 
PASIKALBĖJIMAS

Petras — Labą vakarą, Jo
kūbai.

Jokūbas — Laba laba, mano 
mieli draugai. Na, kur taip il
gai buvote užtrukę? Seniai jau 
atsilankyto. Tai dabar gal su 
ypatingomis žiniomis atėjote?

Petras — Ne, atsilankėva taip 
sau. Mat, dabar pilni laikraš
čiai apie popiežiaus Pijaus XI 
mirtį. Tai mudu panorėjova ta
vo, Jokūbai, nuomonę apie tai 
išgirsti.

Jokūbas — Gerai, draugai, o 
kaip jums išrodo tie laikraščių 
aprašymai apie mirusį popie
žių?

Petras — Pats žinai, kad 
visi laikraščiai velionį popiežių 
labai giria. O giria ne kokie 
romiški laikraščiai) o pasauli
niai arba kaip paprastai kad 
sakoma — žydiški laikraščiai. 
Todėl ir noriva tavęs paklausti, 
ar mirusis popiežius nusipelno 
tokio didelio pagyrimo?

Jonas — Atsiprašau, aš no
riu irgi pastabėlę padaryti. Chi- 
cagos marijonų “Draugas” ra
šo, jog mirusis popiežius yra 
buvęs ir Lietuvoje, kad jis 
draugavęs net su Vilniaus vys
kupu Jurgiu Matulevičių.

Jokūbas — Apie viską apšne
kėsime. Dar, Jonai, pasakyk ką 
daugiau “Draugas” rašo apie 
mirusiojo popiežiaus bičiulystę 
su vysk. Matulevičium?

Jonas — Rašo labai daug. 
Rašo, kad mirusis popiežius, 
kai dar buvo paprastas prela
tas Achille Ratti, tai tuoj po 
Didžiojo Karo buvo paskirtas

MADOS

popiežiaus Benedikto XV pa
siuntiniu arba vizitatorium 
Lenkijai ir Lietuvai. Rašo, kad 
lenkai labai nemėgę Vilniaus 
vyskupo Matulevičiaus. Jų laik
raščiai jį šmeižę, rašę apie jį 
nebūtus daiktus. O lenkų dip
lomatai žodžiu skundė vysk. 
Matulevičių popiežiaus Vizita
toriui Ratti. Bet vizitatorius 
neėmęs lenkų rašymų ir skun
dų už gryną pinigą, o pats ty
rinėjo. Kvietė vyskupą Matule
vičių pas save į Varšuvą ir pats 
važiavo j Vilnių su juo pasima
tyti.

Jokūbas — Na, o ar surado 
Matulevičių kaltą?

Jonas —“Draugas” rašo, kai 
nesurado. Dargi va kas darėsi. 
Vizitatorius prelatas Ratti, bū
damas lenkijoj, buvęs popie
žiaus pakeltas į arkivyskupus 
ir šventinimo ceremonijas atli
kęs Varšuvos kardinolas Ka- 
kowskis. O prieš šventinimų 
prelotas Achiles Ratti užsida
ręs į vienuolyną rekolekcijų 
laikyti. O toms rekolekcijoms 
vadovauti pasikvietęs Vilniaus 
vyskupą Jurgį Matulevičių. Iš 
to lenkų diplomatai supratę, 
kad prelotas Ratti netikėjo tuo, 
ką lenkai rašę ir ką jam sakę 
apie vysk. Matulevičių. Toliau 
dar “Draugas” rašo, kad lenkai 
trukdę ark. Ratti kelionę į Kau
ną.

Jokūbas — Tai labai gerai, 
kad “Draugas” tokius dalykus 
parašė. Dabar tai aš jums pa
aiškinsiu, ką mes turime ma
nyti apie amerikoniškų pasau
linių laikraščių gausų rašymą 
apie mirusį popiežių ir kaip 
mes lietuviai privalome jį įver
tinti. Pasauliniai laikraščiai 
yra sensacijų gaudytojai. Jei, 
sakysime, popiežiui mirus butų 
ėjusi kokia nors skandalinga 
diversinė byla, tai popiežius 
butų mažinu vielos laikraščiuos 
se tegavęs. Atsiminate kaip 
prieš apie porą dešimčių metų 
veik kartu mirė filmų artistas

Rudolph Valentino it vienas 
didžiausių Amerikos švietėjų 
Charles Elliot> buvęs Hiarvardb 
universiteto prezidentas. Apie 
menko išsilavinimo Valentinu 
laikraščiai prirašė begales viso-4 
kių niekų, o didžiam švietėjui 
visai nedaug vietos 
Tad nestebėtina, kad 
angliški dienraščiai 
rašo ir apie mirusį 
Bet, žinoma> geriau 
saiko apie popiežių, negu kokį 
ten Valentino.

Mirusįjį popiežių mes lietu
viai vertiname ne taip, kaip 
pasaulis. Mes jį vertiname iš 
to, kuo jis yra lietuvių tautai. 
O kuo jis mums yra? Atsimin
kime) kas buvo “Drauge” ra
šyta apie mirusį popiežių, kuo
met jh> dar buvo Lenkijoj po
piežiaus pasiuntinys. Tada leiv 
kai degte degė prieš Vilniaus 
vyskupą. Matulevičių, npfSdanli 
jį iš Vilniaus išėsti, šmeižė jį 
savo laikraščiuose. Lenkų dip
lomu tai skundė jį popiežiaus 
pasiuntiniui Ratti ir reikalavo 
jį iš Vilniaus pašalinti. Vadina
si, lenkai šaukė nukryžiavok, 
nukryžiavok! vyskupą Matule
vičių. Ark. Ratti, pats ištyręs 
lenkų skundus, vyskupą Matu
levičių rado teisų ir be kaltės. 
O vis dėl to ką ark. Ratti pa
darė, kuomet jis buvo išrinktas 
popiežium? Jis vyskupą Matu
levičių nulaipino nuo Vilniaus 
vyskupiško sosto ir ant jo vie
tos pasodino lenkomaną Jalbzi- 
kowskį, nemokantį lietuviškai 
ir nekenčiantį lietuvių. Kas 
jums, draugai, čia prisimena
ma? Kas teisų žmogų leido hU- 
kryžiavoti ?

Petras — Pilotas Krislų.
Jokūbas ■— šauniai pasakei.

tesuteike. 
Amerikos 
be saiko 
popiežių, 
rašyti be

No. 4039—Mergaitėm suknelės— 
Sukirptos mieros—2, 4, 6, 8 ir 10 
metų amžiaus mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
tnu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted S t., Chicago, I1L

A. A.
MARIJONA KIRKICKIENĖ 

po tėvais Ashmonaitė
Persiskyrė šiuo pasau

liu kovo 13 dieną, 7:10 vai. 
ryto, 1939 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Tauragės ap
skrity, Spragutės kaime.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliūdi

me vyrą Juozapą, 2 dukteris: 
Stanislavą ir Marijoną, sūnų 
Juozapą, žentus: Juozapą
Daukšą, Antaną Lazauską ir 
Dan Šidlauską, 3 anukus: 
ir vieną anūkę; 2 seseris — 
Agotą Levinauskienę, Magda
leną Samatauskienę, brolie
nę Agotą Kirkickienę, 2 švo- 
gerkas, Johanną Dalikienę, 
Oną Banienę, švogerį Myko
lą ir Jų šeimynas ir daug 
kitu giminių, o Lietuvoj — 
brolį Antaną ir seserį Marci- 
joną Bartkienę ir jų šeimynas 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 4549 So. 
Wells Street.

Laidotuvės įvyks Ketvirtad. 
kovo 16 d., 8:00 vai. ryto iš 
namų į šv. Kryžiaus parap. 
bažhyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. 
kickienės giminės, draugai ir 
pažįstami 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti Jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs, žen

tai, Seserys ir Giminės.
Laid. Dir. J. F* Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

a. Marijonos Kir- » 
esat nuoširdžiai

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SU, Chicago, BL 

čia įdedu 15 centų ir praiau

atsiųsti man pavyzdį No. , ------ -

Mieros ___________ u. per krutinę

11 fi A Myiihtiems 

UrilJfu kietams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS ma,ns 
4180 Atcher Avenue 

Phohe LAFAYETTE S800

Siunčiam Gėles!

(Vardas Ir pavardl)

(Adresas) 
ijl f» n a , ,-a

(MUatas ir valstija)

| TeIesramu į
LUV mMO V^as Pasaulio 

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7308

pasielgė taip, kaip Pilotas. Kaip 
Romos imperatoriaus vietinin
kas Pilotas Jeruzalėje neatsi
spyrė prieš . žydų fąriziejus ir 
šaukiančia^ gąųją.$, nukryžia- 
vdkife, tai laJp mirusis popie
žius neatsispyrė prieš lenkų 
gaujas ir politikierius, šaukian
čius nukryžiavok Vilniaus vys
kupą Matulevičių.

Jonas Tai baisus palygini
mas. Bet kas įrodys, kad tai 
neteisingas palyginimas?

Jokūbas — Aš irgi sakau, 
kad tai baisus palyginimas jr 
norėčiau, kad kas įrodytų, jog

vysk. Matulevičius šauniai tiko 
savo vietai. Jisai buvo mol<yj 
tas, prakilnus, doras. Kuo ge
riausiai mokėjo lenkiškai ir 
kuo geriausiai galėjo aptarnau
ti lenkiškai kalbančius. Bet len
kams nerūpėjo Vilniaus vysku
piškame soste turėti pilniausiai 
tai aukštai vietai tinkamą žmo
gų, Jo nenorėjo tik dėl to, kad 
jis buvo lietuvis. Mat, lenkams 
rūpėjo tCil tlirėti tikrą lenko- 
m,aną. Per mirusiojo popie
žiaus malohę lenkai tokį ir ga
vo.

Tai va kas darosi musų tik
roj šventojoj Romos katalikų 
bažnyčioj.

PMfas. — Ja, tai baisi ir 
iudna teisybė. Jei popiežius 
per cariškos .valdžios trukdy
mus negalėdavo tinkamai tvar
kyti bažnytinius reikalus) tai 
suprantama, betikai popiežius 
negali te padaryti grynai kata- 
'ikiškoje šalyje, tai jau dau
giau, negu keista.

Jonas —Na, o ar nebūna 
taip, kad kartais klebonai turį 
pasiduoti davatkų diktatūrai?

Jokūbas — Pastaba gera. Bet 
kdip klębonOnis garbes nedaro 
davatkų diktatūra, tai dar ma
žiau garbės daro popiežiui, vi
sos katalikų bažnyčios galvai, 
kai jis klauso gaujų šaukiančių 
nukryžiavok nekaltą žmogų, o 
duok mums Barabošių.

getras — Ale jau nebetoli ir 
12 nakties. Aš turiu skubintis 
namo* Ačiū tali> Jokūbai, už 
taip gražų išaiškinimą man su 
Jonu mirusiojo popiežiaus Pi
jaus XI teisingumo lietuvių 
tautos ir vysk. Matulevičiaus 
atžvilgiu. Dabar mes žinosiva, 
kad pas tą skelbiamą neklai
dingą Rotuos bažnyčios galvą 
nėra teisybės ir teisingumo ma
žoms prispaustoms arba pa
vergtoms tautoms.

Jokūbas — Likite sVeiki) ma
no mieli draugai. Užeikite ki
tą sykį* ^--Cicero Jokūbas.

Petras — Aš tai pradedu ma
nytą kad mirusis popiežius že
miau stovi, negu Pilotas. Juk 
Pilotas buvo romėnas pagonas. 
Jis mate Kristų be kaltės, bet 
nusileido žydų fariziejams, nes 
ir Kristus buvo žydas. O čia 
popiežius nekaltą vyskupą ša
lina nuo sosto, klausydamas 
savo ganomų avelių bliovimo. 
Taigi piemuo šoko pagal avelių 
bliovimą. Keista, net daugiau 
kaip keista.

Jokūbas — Aš čia dar vieną 
pastabą jums noriu padaryti:

STEPHEN RONDOK

Pferslskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 12 d., 6:15 vai. ryto, 
1939 m., sulaukęs 48 m. amž., 
gimęs Tauragės apskr., Žvin
gių parap., Gulbiškių kaime.

Atnerikoj išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Antaniną, po tėvais 
Milkintaitę, sūnų Juozapą, 
seserį Oną Jurkienę, švogerį 
Franciškų ir dėdę Juozapą 
Rondoką iš So. Milwaukee, 
Wis.; švogerį Franciškų Mil- 
kintą, jo motiną Juzefą, švo- 
gerką Petronėlę Maceikienę, 
jos vyrą Antattą, jų šeimynas 
ir daug kitų giminių, o Liet. 
2 brolius Kazimierą ir Juo
zapą, seserį Petronėlę ir šei
myną.

Priklausė prie Dariaus ir 
Girėno Legion Post 271.

Kūnas pašarvotas 4629 So. 
Paulina St. Laidotuvės įvyks 
kovo 15 d., trečiadienį, 1:00 
vai. popiet. Iš namų bus nu
lydėtas į Liet. Tautiškas ka- 

I pines.
Visi a. a. Stephen Rondok 

3 gimihės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da-j 

i lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 

I atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame, \ 

Giminės ir Draugai.
Laid. Dir. J, F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

Profesionalas
Ciceroj I

Stone
Chirurgas

Medikas ir

CICERO. — žodis kitas apie 
Dr. Stone. Jo gyvenimo vieta
— 1907 S. Cicero Avė. Ten pat 
priima ir pacijentus, nuo 2 iki 
4 po pietų, ir 6:30 iki 8:30 va
karais* Kasgi išliktųjų yra 
daktaras Stone?

Tai čia augęs ir mokslus iš
ėjęs profesionalas. Jau keli me
tai kaip praktikuoja medicinos 
tuoksią. Jo nuolatine buveinė
— švento Antano ligoninė. Jo 
tėvai čia Citeroj gyveno ilgus 
metus ir buvo žinomi vardu 
Jokubauskai. Sūnūs, mokslus 
eidamas, pasivadino Stonė. Jau 
nekuris laikas yra vedęs Ci- 
cetoj augusią panelę Stasę 
Baftkaitę. Tai duktė Marės ir 
Tado Bartkų. Dabar gyvena 
visi drauge) 1907 S* Cicero Av.

Dr. Stone, nors jaunas pro- 
fesijoj, bet turi nepaprastus 
gabumus medicinos moksle ir 
šauniai vaftbja Chirurgijos pei
lį. štai,- paskutinėmis dienomis 
Švento Antano parapijos Kle
bonas J. II. Vaičiūnas pasida
vė operacijai ir po globa Dr* 
Stone. Viskas išėjo pasekmių- 
gan Klebonas greitai bus svei
kas ir eis savo pareigas kaip 
ir ėjęs. Aš nuo savęs patariu 
savo tautiečiams) reikalui at
ėjus, pasimatyti su savo tau
tiečiu Dr. Stone. Juk tai ge
daus būti negali — savoj kai 
boj susikalbėti, pasitarti apie 
sveikatą. O sveikata tai bran
giausias žmogaus turtas.

D*

GERB, Naujienų ikaityto* 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naįijien ose.

■..u ■ i ii,.ii ......—imi

L

IACME-NAUJ1ENU Foto*

NEW YORK. — Naujo
sios tųšics maudymosi kos
tiumas, kurį užsivilkus ga
lima pluduriuoti vandens 
paviršiuje.

Kas Sake, Kad 
North Sidej Nieko 
Naujo Nėra?

Radio Artisto Dai
nininko A. Vasiliau
sko Koncertas

Sekmadienį, Kovo 19

f  , — ~---------------------- —  

CLASSIFIED ADS.
b------------------------------------------------------------ - ------------

Smagu pažymėti šią linksmą 
žinią, kad svetys dainininkas 
Aleksandras Vasiliauskas kovo 
19 d.j Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St., turės sa
vo pirmą koncertą Chicagoj.

Kalbamas koncertas bus vie
nas iš įdomiausių koncertų, to
dėl kad bus duodamas svečio 
newyorkiečio, patyrusio artisto 
dainininko.

SITUATION VVANTED
____________ Ieško Darbo____________

MOTERIS IEŠKO DARBO kaipo 
virėja ir šeimininkė namuose. Yra 
labai gera gaspadinė ir moka gerai 
valgį Virtį. 3222 So. Emerald Avė., 
antros lubos.
«*.|l|l»*l Į * , >!■ . . ...................... I 1 *1 «**>I*N ....

fiĖLP VVANTED—FEMALE
Dfcrbirtinltių Reikta_______

MERGINA 23—35, 3 suaugę, $5 
savaitei. Eiti—būti, šauk tik vaka
rais. Briargate 3765.

uz 
me- 
sek- 
ge-

MERGINA AR MOTERIS ben
dram namų darbui; geri namai; 
būti; maža šeimyna. 102 So. Ham- 
lin Avenue, LEIBMAN.

Dainininkas A. Vasiliauskas 
yra plačiai žinomas rytinių val
stijų lietuviams. Jis jiems yra 
dainavęs daugybes kartų jų pa- 
rengimuose, ir visuomet susi
laukė nuo jų geriausio laips
nio pagyrimus ir kreditus, ša-

t le to, gerb. dainininkas A. Va 
siliauskas yra žinomas kaip ra- 
dio artistas-dainininkas, kuris 
daugybes kartų yra dainavęs 
per radio tinklus plačiajai ame
rikoniškai publikai.

Kalbami įrodymai turi
o. . r Tv et tikrinti musu chicagiečius, Siurprizas Ir Is S.\ . “ , , ., * no mylėtojus, kad sekantįA. Kuopos ...................... ... ,1 madieni jie visi bus kuo

TZ. . riausia pavaišinti, palinksmin- 
SIDE. - Kitiems U. su kuo puikiausia daina

Kviečiami visi, seni ir jauni, 
nes lai bus tikra muzikos puo 
ta. Kazys.

NORTH
gal ir nėra jau taip nauja, bet 
X. šaikui užpraeitas subatva- 
karis buvo netik naujas, bet ir 
ęana keistas.

šeštadienį per dieną, X. šai- 
ktis sunkiai' darbavosi Išda
bindamas savo namą, kurį ne
seniai nupirko, o p. Skurkis 
nepaisydamas Šaikaus nuo
vargį, išvežė jį dagi nė nepa- 
sirėdžiusį, nė brzdos neskutu- 
sį, nė nenusipraususį, neva 
svarbiam pasikalbėjimui pas 
p. p. Budrius- O čia jau lauke 
apie poras tuzinų X. Šaikaus 
draugų sti vaišėmis.

Šaikui įžengus į šlubą, lau
kiantieji trukšmingai sveikino 
su jo gimimo diena. Tada tik 
Šaikus suprato kokiems tiks
lams jis buvo čia atvežtas. Tai 
buvo “surprisc parė” jam su
rengta paminėjimui gimtadie
nio. Žinoma, X. šaikui buvo 
tikrai nauja- ir keista.

Kiek Žvakių
Laike vaišių viena pusėti

no saizo žvakė degė, kiek 
prie tos vienos žvakes dar tru
ko, nebuvo išaiškinta, ar tas 
numeris “vienas” po kitos ku
rios “ličbos” pritiko? nesino
rėtų manyti, kad prie “vieno 
butų reikėję pridėti dar du 
uoliai? Kaip ten nebūtų, juk 
Ksaveras dar kavalierius te
bėra, tatai nėra reikalo žy
mėti. į

Sueiga buvo labai smagi ir 
svetinga. •

Kadangi p. X. šaikus yra se
nas ir geras dainininkas, tatai 
ir į jam surengtą vakarėlį 
daug chorų dainininkų suėjo 
ir linksmai dainuodami svei
kino jubilijantą.

13 Naujų Narių
Trečiadienį, kovo pirmą d-, 

SLA 226 kuopos susirinkimas 
buvo gana skaitlingas. Šios 
kuopos nariai yra geri šios or
ganizacijos patriotai ir jos 
reikalais atydŽiai rūpinasi. 
Todėl ir susirinkimus lanko 
gana skaitlingai. Pažangos Va
jaus organizatoriai dirba, taip 
sakant, išsijuosę.

čepulevičius. norėdamas 
atkeršyti J. Kauliniu už tai, 
kad jį pralenkė naujų narių 
prirašymu, pridavė net vie- 
nuoliką naujų aplikacijų. Bet 
brolis Kaulinas irgi nesnaud
žia, pridavė dvi naujas apli
kacijas. Taigi,' su vienu męne- 
siu 13 naujų narių yra prisi
dėję prie kuopos. P. J. Grigai
tis prospektus skaičiuoja. Be 
abejo, kitame susirinkime ir 
jis parodys savo galybę.

—K. C.

MERGINA, ABĖLNAM NAMŲ 
DARBUI. Vienas vaikas, geri na
mai. HANDELSMAN, 3805 West 
13th Street.

REIKALINGA OPERATORIŲ, 
patyrusių ant single needle—Turi 
mokėti angliškai. Viking, 711 Lake 
Street.

PARTNERS WANTED
Reikia......

PAIEŠKAU PUSININKO ir pusi- 
ninkės į Taverno biznį — Biznis 
gerai išdirbtas—Kaip matysite per
sitikrinsite. 3359 So. Halsted St.

SLA. 134
Moterų Kuopa

Sveikinime “Naujienų” jubi
liejiniame numeryje, parašas 
“Kuopos vardu, K. Katkevičie
nė” įdėtas ne pagal atsiųstą 
rankraštį (spaustuvės klaida). 
Sveikinimo rankrašty pažymė
ta: “134 kuopos valdyba” ir 
jokios pavardės neminėta. (Val
dyba susideda iš: pirm. O. Bie- 
žienės, vice-pirm. J. Gulbinie
nės, prot. sekr. M. Viščiuke- 
nes, fin. sekr. K. Katkevičie
nės, ir iždo globėjų: V. Grigą 
liunienės ir S. Harvey).

K. Katkevičienė.

SCHOOLS AND INSTRUCTIONS 
______ Mokyklosi irPamokos_______

* PILIETYBĖS PAMOKOS 
bus laikomos kas antradienį, pra
dedant KOVO 14-tą, 1939, 7:30 v. 
vakaro. Vedėjas—

ADV- JOSEPH J. GRISK, 
4631 South Ashland Avenue.

Telefonas: WARDS 1001.
■ II I » >.11. I I .

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai ir; Įtaisai Pardavimui 

INDIANA HARBOR, IND. PAR
DAVIMUI vartoti fornišiai, angli
niai pečiai, lovos, patalinės, stalai, 
krėslai ir tt. Viskas randasi 4012 
Drummond St., Indiana Harbor, 
Indiana. Galutinas išpardavimas ko
vo 15 d.

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

ROOMING HOUSE 25 kamba
riai, mūrinis namas. Visi išrenduo- 
ti. Steam heat, su visais forni- 
šiais. Turi būt parduotas greitai — 
Speciali kaina $4750.

B. R. PIETKIEWICZ, 
2608 West 47th St.

REAL EŠTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

\ \
10 METŲ SENUMO 13 apartmen- 

tų. Metinės pajamos $6,500. Kaina 
$23,000—$3,000. Reikalaujama pi
nigais.*

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 NORTH CRAWFORD. 

Independence 6870.

Iš “Birutes”
Ateinančio šeštadienio vaka

rą, Kovo-March 18 d., “Biru
tės” Choras turės šeimynišką 
Vakarą, Marųuette Ballroom, 
6908 S. Western Avė.

Tai bus sutiktuvės “Birutės” 
Choro rėmėjos ir narės Van
dos Byanskienės, kuri tik da 
bar grįžo iš Lietuvos. Vanda 
būdama Lietuvoj gana gerą 
laiko dalį praleido Lietuvos 
Universitete studijuodama lie
tuvių literatūrą ir gyveno Kau
ne tuo laiku, kada Hitleris bu
vo užsimojęs visą Europą pa- 
klupdyti ant kelių prieš save. 
Vandai teko su visais Lietuvos 
universiteto studentais streike 
dalyvauti, šiame vakare apie 
savo įspūdžius ji papasakos su
sirinkusiems birutiečiams.

“Birutė” kviečia visus savo 
rėmėjus ir draugus dalyvauti 
šiame parengime.

— Busiu.

Bunco Ir
Kortų Vakarėlis

Rengia Moterų Lyga.

TRUSTISAS TURI PARDUOTI 
$3000 perka kampinį namą, 6x4 

kambarių apartmentą, garu šildo
mą, puiki vieta, tiktai $10,500.

$2000 perka 2 aukštų, 2x6 kamb. 
apartmentus, garu šildomi,' 10 me
tų amžiaus, 4 karų plytinį garažą, 
pilna kaina $12,000 arba mainyti į 
bungalow.

$1,000 perka 4 apartmentus, ga
ru Šildomi, kampinis pastatas, ne
gali bųti geriau kaip $10,000.

$500 perka 3x6 kambarių apart- 
mentų plytinis namas, pilna kaina 
$5750. Dėl kitų bargenų kreipkis, 
į mus pirm negu pirksi.
— KAMPINĖ NUOSAVYBĖ — 
kampinis — kampinė nuosavybė 
prie Palmer Avenue ir Spaulding, 
6—5 kambarių apartmentai, 3 karų 
plytinis garažas. Metinės rendos 
$3,600. Pilna kaina $16,500, arba 
geriausis pasiūlymas. Veik greitai. 
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540
-... ....... -..- -.... -...—

SENAS ŽMOGUS nori parduoti 
2 aukštų namą, 4 flatų, pigiai. 
Priežastis liga. Kreiptis. 1454 South 
Kolin Avenue.

$1,300 PILNA KAINA 6 kamba
rių katedž su aukštu beismentu.

PETERS BROS, and CO.,
1647 W. 47th St. 2-ras aukštas.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trekai Pardavimui

Moterų Piliečių Lyga rengia 
Bunco ir Kortų lošimo vakarėlį 
sekmadienį, kovo 19 d., Wod- 
mano svetainėje, 3259 South 
Green st. Pradžia 7 vai- vaka
ro. Įžanga 25c. Bus daug įvai
rių prizų, taipgi dovanos bus 
duodamos prie įžangos, (Door 
prize) ir užkanda.

Visi ir visos prašomi atsi
lankyti ir paremti moterų or
ganizaciją, kuri darbuojasi 
gerovei. Rengimo komisija, 
susidedanti iš darbščiųjų Ly
gos narių, F. Spirikavičius, A.

4 DURŲ TOURING sedan 1937 
Plymouth, leathcr ir defrosteris. 
Karas atsižymi kaip naujas — už 
prieinamą kainą. CENTRAL 
AUTO SALES, 3207 So. Halsted St.

Victory 1717. Dėl informacijų 
klauskite KARL VAINORA.

Janushauskas, A. Phillips, R* 
Mazeliauskicnė, ir M. Zolpic- 
nė lauks Tamstų atsilankant.

Pirm. M. Zolpiene.

ii- . , ■* .1 11 --

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti f tas Krautuves, 
kurios Skelbiasi Naujienose.
--------7------ ;---------- - ,
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NAUJIENOS, CMcafeo, BĮ. Antradienis, kovo 14, 1939

Sveikinimai “Naujienoms”
(Prisiųsti į “Naujienų” Jubiliejines Iškilmes Ashland 

Boulevard Auditųrijoj)
TELEGRAMOS

Naujienos Jubilee Celebration
Ashland Blvd. Auditorium,
Ashland Avė. & Van Buren St., Chicago, III.

Reikšmingo Jubiliejaus proga turiu garbę sveikinti 
Naujienas, sidabrinį Jubiliatų Redaktorių Grigaitį ir nau- 
jieniečius linkėdamas lietuviškos stiprybės ir pasisekimo 
visuose tautiniuose bei kūrybiniuose darbuose.

KONSULAS P. DAUŽVARDIS

PRAŠOME TUOJAUS SUGRAŽINTI JUB. 
VAKARO BILIETUS

Draugai, kurie paėmėte pardavinėjimui 
Naujienų Jubiliejinio Vakaro bilietus, prašome 
juos tuojaus sugrąžinti.

Naujienų Jubiliejinio Vakaro
. Rengimo Komitetas.

Dr. Grigaitis, Ashland Blvd. Auditorium,
328 South Ashland Avė., Chicago, III.

Congratulations on 25th Anniversary of your news- 
paper Naujienos. We all join you in this great Jubilee.

DARGIS, MAŽUKNA, BAKANAS.
Pittsburgh, Penn.

Naujienos, Ashland Blvd. Auditorium,
Ilgiausių metų jūsų sukaktuvėse. Lai Naujienos iš

siplečia šimteriopai tarnaujant žmonijos naudai ir tėvy
nės labui.

LIET. JAUNIMO DRAUGIJA,
VYTAUTAS BELIAJUS, pirm.

Chicago

Program Chairman,
Lithuanian Daily News,
Ashland Blvd. Auditorium, Chicago.

Sveikinu lietuvių dienraštį Naujienas ir Naujienų 
draugus su sidabrinio jubiliejaus sukaktuvėmis. Man 
smagu, kad Naujienos šiandien švenčia 25 metų sukak
tuves ir jaučiuos, kad Naujienos kaipo pirmas ir didžiau
sias dienraštis Amerikoje tarpe lietuvių išaugo vien to
dėl, kad lietuvių išeivija Amerikoje rėmė ir remia Nau
jienas kaipo pirmeiviškų dienraštį be kurio mes negalė- 
tumėm apseiti musų išeivijoje ant šio kontinento. Taip 
jau pageidauju, kad Naujienos ir jųjų draugų grupė pa
siliktų drauge, dirbtų sykiu ir sulauktų 100 metų ir dau
giau amžiaus.

COUNCILMAN J. MARTIN (Marcinkevičius)
_ Kenosha, Wis.

Naujienos, Ashland Boulevard Auditorium,
Sveikinam Naujienas su 25 metų jubiliejum Linkė

dami ilgiausių metų gyvudti. Siunčiame $10.00 namo fon
dui. S. ir J. WAIVADA,

Philadelphia, Pa.

Lietuvių Jaunimo Kultūros 
Ratelis.

Lietuvių Keistučio Pašalpos 
Klubas. y

Liet. Moterų Draugija “Ap
švietė.”

Lietuvių Tautiškos Kapinės.
Lithuanian Building, Loan & 

Savings Ąss’n.
Lithuanian National Denio- 

era tie Club.
Lithuanian University Club 
Morning Star Klubas. 
Naujos Gadynės Choras.
North West Lietuvių Moterų 

Klubas.
Pirmyn Choras.
Raudonos Rožes Pašaipos 

Klubas.
Rockford Lietuvių Kultūros 

Draugija.
S. L. A. 36 Kuopa.
8. L. A. 63 Kuopa.
S. L. A. 125 Kuopa.
S. L. A. 139 Kuopa.
S. L. A. 178 Kuopa.
S. L. A. 185 Kuopa.
S. L. A. 226 Kuopa.
S. L. A. 260 Kuopa.
S. L. A. 262 Kuopa.
S. L. A. 301 Kuopa.
Scenos Mylėtojų Ratelis.
Upytės Draugiškas Klubas.
Waukegan Lietuvių Kultūros 

Draugija.
Žagariečių Klubas.
Zarasiškių Klubas.
Žemaičių Klubas.
L.S.S. Centralinė Kuopa.

Smith Shoe 
Darbininkdi Balsavo 
Už CIO Unijų

284 už CIO, 10 už ADF

žiai kalbėjo, bet po to pavedė 
reikalą advokatui ir tas trukdė, 
tęsė, vilkino tol, kol nebuvo at
sikreipta į valdžios darbo tary
bą dėl balsavimo patvarkymo.

Balsavimų rezultatai
Tuokart įsimaišę įr Boot and 

Shoe unijos atstovai, kad ir jie 
turi dirbtuvėj savo narių.

1 Kovo 8 d. J. P. Smith Shoe 
Co., North Sangamon and 
Huron streets, Chicagoje, dirb
tuvės darbininkai turėjo balsa
vimus po valdžios priežiūra. 
Balsavimų pasekmės buvo to
kios:

Už United Shoę uniją balsa- 
vo284. Jokios unijos nenorėjo 
260. Už Boot and Shoe uniją
balsavo 10.

Kompanija, žinodama, kad 
dalis jos darbininkų nenori pri
gulėti prie unijos, visokiais bu
dais išsisukinėjo nuo derybų su

Editor Mr. Grigaitis and Staff, *
Ashland Blvd. and Van Buren St., Chicago.

Accept our heartiest congratulations on your 25th 
Anniversary as the Ist Lithuanian daily in the USA. Our 
clasp of the hand to the entire staff and all those present 
on this memorable night.

MR. AND MRS. A. MILAUCKAS, 
Hot Springs, Ark.

NUO DRAUGIJŲ
Gerbiamas Redaktoriau,
gerbiami “Naujienų” leidėjai ir draugai.

Per 25 metus “Naujienos” švietė Amerikos lietuvius, 
gynė jų reikalus, rėmė jų draugijas ir vadovavo kultū
riniuose musų visuomenės darbuose.

Todėl šiandien visi Amerikos lietuviai džiaugias’ 
kartu su Jumis, kuomet “Naujienos” švenčia savo Sidab
rinį Jubiliejų.

Mes, Chicagos ir apielinkių lietuvių draugijų, klubų, 
kuopų, chorų ir kitokių organizacijų atstovai, dalyvau
dami kartu su Jumis šiose “Naujienų” sukaktuvėse, nuo
širdžiai Jus sveikiname ir linkime pirmajam Amerikos

J. P. Smith avalinės dirbtu
vė yra gana sena įstaiga'. Ro
dos, apie 42 metai kai dirba 
autuvus. Bet unijos organizavi
mo darbas čia ėjo gana sun
kiai. . •

Seniai jau yra Chicagoj Bool 
and Shoe Workers unija (A. 
). F.), bet nenorėjo ar negalė- 

j o suorganizuoti vietos čevery- 
<ų dirbtuvių. Suvirš 4 m. atga' 
atvažiavo organizatorė nuo CIO 
United Shoe Unijos. Dėjo daug 
pastangų Chicagos batsiuvius 
suorganizuoti į uniją. Taip dar
bas tęsės ilgai ir paskutiniu lai
tu didžiausias užsibrėžimas bu
vo J. P. Smith dirbtuves suor
ganizuoti.

Dirbo organizatoriai per 
apie 3 metu? ir* gavo gerą skai
čių aplikantų, stojančių į Unit
ed čeverykų uniją. Nuėję pas 
prezidentą Howard Smith uni
jos organizatoriai pareikalavo 
pripažinti uniją. Iš sykio gra

lietuvių dienraščiui, jo leidėjams, redaktoriams ir bend
radarbiams Ilgiausių Metų.

Amalgamated Clothing Wor- 
kers of Aiųerica Local 269.

American Lithuanian Citizens 
Club.

Birutės Choras.
Bridgeporto Namų Savininkų 

Susivienijimas.
Brighton Park Moterų Klu

bas. .....
Chicago Lietuvių Draugija.
Chicagos Lietuvių Politikos 

Kliubas.
Chicagos Lietuvių Vyrų Cho

ras.
Cicero Lietuvių Kultūros 

Draugija.
Cicero Namų Savininkų Po

litikos Klubas.
Draugija Palaimintos Lietu

vos.
Draugystė Garsaus Vardo 

Lietuvaičių.

Draugystė Lietuvos Kareivių
Draugystė Lietuvos Vėliava 

No. 1.
Garfield Park Vyrų ir Mote

rų Klubas.
Humboldt Park Lietuvių Po

litikos Klubas.
Jaunų Lietuvių Amerikoje 

Tautiškas Klubas.
Joniškiečių Klubas.
Klovainiečių Klubas.
Kruopiškių Prog. Klubas.
Kultūros Ratelis. \
Kupiškėnų Kultūros Draugi

ja.
L. D. D. 4 Kuopa.
Laisvės Mylėtojų Draugija.
Lietuva Benas.
Lietuvių Daktarų Draugija.
Lietuvių Demokratų Klubas, 

15-to Wardo.

tėvais ir nėra patyrę kovos lau
ke.. Nemažai darbininkų italų 
kilmės, džiaugiasi įsigavę į šva
resnį darbą.

Antra, kai mažai uždirba tai 
baido unijos mokestis — 35c 
į savaitę. Dabar nežinia ką da
rys Smith Co. —Darbininkas, 
unijos atstovais. O darbininkai 
yra jauni, dauguma gyvena su

Sunkiai Sužeidė
/

Jauna Lietuvi v c

Netoli 18-tos ir Chicagos 
upės hit-ari-run draiveris sun
kiai sužeidė 13 metų berniuką 
Adolphą VaĄ irdą, nuo 723 W- 
21st Street, ir jo 10 metų drau
gą John Meyers, nuo 1829 So. 
Pcoria st.

Hit-an-run drai neriai vakar 
sužeidė du kilus žmones, Carl 
Strom prie Cicero ir Bloom- 
ingdale ir Anton Eschert, nuo 
3828 A. Hermitage, prie Hermi
tage ir Ir viny Park.

Transportation rūmuose, vi- 
durmiestyj, vakar pasikorė 24
metų mergina Margaret Jean 
MacKenzie, nuo 7321 South 
Shore Drive. Prieš penketą 
melų tame pačiam triobesyj 
pasikorė merginos brolis Ken- 
noth.

kuri daugiausia sužavėjo Columbia kolegijos studentus.
Jie nubalsavo, kad ji butų tinkamiausias kompanijonas
negyvenamoje saloje.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
ST. PAUL, MINN. — Mathew W. Stegbauer (po kai

rei) ir Harold McAvoy, kurie bandė juodrankiškais bu
dais iš Charles A. Ward išgauti $15,000. Dabar abudu
sėdi kalėjime.

ACME-NA.UJIENŲ Telephoto
OMAHA, NEB. — Gaisrininkų autovežimas atsimušė į medį. Vienas gaisri

ninkas liko užmuštas, o du sunkiai su-žeisti.

ĮSPŪDINGAS IR PUIKUS “NAUJIENŲ” 
SIDABRINIO JUBILIEJAUS VAKARAS

Didžiausios Minios Žmonių Su 
“Naujienoms”

Sekmadienis, kovo 12 diena, 
pas daugelį lietuvių pasiliks il
gai neužmirštama diena. Tai 
buvo dienraščio “Naujienų” 
dyidešimts penkių metų sidab
rinio jubiliejaus koncertas.

Buvo skelbta, kad koncertas 
prasidės ketvirtą valandą po 
pietų, bet publika pradėjo rink
tis nuo antros valandos po pie
tų. Tas jau buvo aiškus įrody
mas, kad publika žingeidavo 
šiuo nepaprastu “Naujienų” Si
dabrinio Jubiliejaus koncertu. 
Ir įžangos tikietus didelė dau
guma buvo nusipirkę iš ank
sto.

Iškilmių pirmoj dalyj liko 
atvaizdinti “Naujienų Istorijos 
Bruožai”, J. šmotelio parašyti. 
Vaidinime dalyvavo sekami as
menys :

Redaktorius — Jonas Stasiū
nas; Kastantas, redaktoriaus 
padėjėjas — Jonas Kairys; Ka
zys ir Vincas, reporteriai ir pa
dėjėjai, Algirdas Rulis ir S. 
Jokubauskas; Vedėjas — Juo
zas Uktveris; Antanas ir Julia, 
raštinės darbininkai, Antanas 
Rypke'vičius ir Kristina Kriš
čiūnaitė; Dėdė Čalis, dženito- 
rius — Kazys Liutkus; Istori
kas — Antanas žymontas; Par
davėjai: Edmundas šimbelis, 
Alfonsas Šimbelis, Algis Zolpis 
ir A. Nausieda; Urbšienė — 
Ona Dovginienė; pasiuntinys 
streikierių — Vincas Ascilla; 
Zeceris — Jonas Rukštala; Gum- 
butas — Juozas Žukas; Kučas, 
Gumbuto advokatas — Jonas 
Dambros; Grumotojas — X. 
Shaikus; Bailifas, teismo pa
siuntinys — S. Jokubauskas, 
Jurgis ir Barbora, Bišofo-Har- 
ringtono investoriai — B. Liud- 
kevičius ir Louisa Normontai- 
tė; Artistas ir Artistė, euro-

Rytoj
Paskutinė Diena

Pyloj, kovo 15 d-, pasibaigia 
laikas pildymui income taksų 
blankų. Kas blankų neiš pildė
te, padarykite tai tuojau — 
“Naujienose”, Federaliam trio- 
bėsyj Chicagoj ar bet kurioj 
real-eslate raštinėj.

VAKAR 
CHICAGOJ

piejiško budo dainininkai — 
Juozas Žukas ir Adelė Nausie- 
dienė; Paštorius — Jonas Ruk
štala. Visas veiksmas dėjosi 
“Naujienose”.

' šie “Naujienų Istorijos Bruo
žai” buvo labai gerai suvaidin
ti. Koncertinėj dalyj programo 
dalyvavo sekami asmenys:

Andrieffo šokėjų Grupė — 
32 asmenys. Jonas Čepaitis — 
solo. Ieva širvaitė — solo. Flo- 
rence Balsiutė — solo. Lietu
vių Universiteto Kliubo Okte
tas. Ona Skeveriutė — solo. 
Povilas Stogis — solo. Helen 
Bartush — solo. Aleksandras 
Vasiliauskas — solo. Helen 
Bartush ir Povilas Stogis — 
duetas. Toliau sekė Draugijų 
atstovų maršas ir Draugijų at
stovų sveikinimai. To po to 
kalba Dr. P. Grigaičio. Fina
lui, bendras choras susidedąs 
iš sekamų chorų: Birutės, Pir
myn, Naujos Gadynės ir Chi
cagos Lietuvių Vyrų, diriguo
jama Noros Gugis, sudainavo 
“Lietuviais Esame Gimę” ir 
“Ilgiausių Metų”. Programo 
akompanistai buvo: Cecilia Hy- 
man, Elena Pečukaitė, Symetta 
Zimmerman, Jonas Byanskas, 
Mikas Juozavitas. šokiam gro
jo Kazio Steponavičiaus orkes
trą.

Jaukiu, gražiu ir įspūdingu 
“Naujienų” Sidabrinio Jubilie
jaus koncertu visi buvo užga
nėdinti. Entuziazmas pas visus 
buvo kuodidžiausias. Kitiems 
net rankos paskaudo beplojant. 
Publikos buvo pilna svetainė ir 
visiems buvo tikras malonu
mas švęsti sykiu su “Naujie
nomis” ir padėkoti joms už 
tokį gerą tarnavimą lietuviams 
per dvidešimts penkis metus.

Visi džiaugėsi, visi gėrėjosi, 
o “Naujienų” vedėjams buvo 
tikra sielos šventė.

Buvo aiškus įrodymas, kad 
didžiausios minios žmonių, di
delė dauguma draugijų, eina su 
“Naujienomis” ir pritaria 
“Naujienų” idealams.

— Dalyvavęs Koncerte.

Skyline Athletic Club kam
bariuose, 188 N- Randolph st., 
prasidėjo konferencija C. I. O. 
unijos United Office and Pro- 
fessional Workers of America. 
Suvažiavo lokalų viršininkai iš 
visų Amerikos dalių. Konfe
rencija tęsis apie savaitę laiko.

Iš Springfieldo atėjo žinios, 
kad gubernatorius Horner ten 
mirguliuoja ir praleis dar apie 
mėnesį laiko Floridoje. Sugrįš 
tiktai po balandžio 4 d., rinki
mų Chicagoje.

Nežinomas piktadaris pasi
vogė $93 iš Illinois Central gel- 
žkelio stoties prie lllth ir 
Cottage Grove.

Ugniagesių departamentas iš
gelbėjo du žmones nuo mirties 
su pagalba kvėpavimo apara
to. Leonard Berzak* 5246 So. 
Paulina ir John Jacobs, 4927 
Cortez street vos nenutroško 
nuo nuodingų dujų betaisyda
mi automobilius uždarytuose 
garažuose. Niekuomet ne paka
skite automobilio motoro, jeigu 
garažo durys ar langai yra už
daryti.

Skelbimai Naujienose 
luoda naudą dėlto, 
ad pačios Naujienos 

yra naudingos.

NAUJIENŲ 25 M.
Jubiliejinė Laida

15C CENTŲ

Kas nori gauti Jub. 
laidos numerį, prašo
me prisiųsti 15 centų 
su užsakymu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, Illinois

KASDIEN NUO 8 v 
RYTO IKI 8 v. VA 
KARO.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.




