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Hitleris Nutaręs Okupuoti Prahą
PRAHOS VALDŽIA PASKELBĖ, KAD ČEKO-' 

SLOVAKIJA PANAIKINAMA
ČEKOSLOVAKIJOS KRIZES ĮVYKIU 

SUTRAUKA
SPAUDŽIAMA Vokietijos, Čeko-Slovakija 

nutarė antradienį išsiskirti. Čeko-Slovakijois res
publika, 20 metų išgyvavusi, sudraskyta.

—x—x—
SLOVAKIJA paskelbė savo nepriklausomy

bę. Kaip savistovi respublika, pasirinko katali
kų kunigą Tiso prezidentu. Slovakijos respubli
ką palaimino ir globos Hitleris.

—x—x—
VENGRIJA pasiuntė Čekijai ultimatumą, 

reikalaudama, kad Čekija ištrauktų savo kariuo
menę iš Karpatų Ukrainos į 24 valandas. Įvyko 
čekų-vengrų kautynės, vengrams įsiveržus į 
Karpatų Ukrainą.

—X—X—
HITLERIS koncentruoja 400,000 vokiečių 

karių Čeko-Slovakijos pasieniais.
—x—x—

Vengrija Įsakė čekams pasitraukti iš 
Karpatų Ukrainos

BERLYNAS, Vokietija, kovo 14. — Adolfas 
Hitleris antradienio vakare davė suprasti, kad 
Vokietijos kariuomenė trečiadienį paims čekų 
sostinę Prahą.

Pranešimai iš Budapešto, Vengrijoj, sako, 
kad lenkų kariuomenė perėjo Karpatų Ukrainos 
rubežių ir žygiuoja pietų link.

Berlyne gautos žinios, kad vokiečių kariuo
menė perėjo Čekijos rubežių, nelaukdama čekų 
prezidento Hacha ir Hitlerio pasitarimo rezul
tatų.

—x—x—
PRAHA, Čekija, kovo 14. — Prahos valdžia 

antradieni 3 valandą popiet (Chicagos laiku 8 
vai. ryto) paskelbė, kad Čeko-Slovakijos respu
blika išskirstomą. Bet jau pirm to Slovakija pa
siskelbė kaipo nepriklausoma respublika.

Vėlesnis trumpas biuletenis sako, kad ir 
Karpatų Ukraina, kitaip vadinama Rutenija, ir
gi pasiskelbė nepriklausoma.

Yudrus Klaipėdos žvejų uostas.

Trečioji buvusios Čeko-Slo
vakijos dalis pasilieka Bohemi
ja ir Moravija.

Bohemija ir Moravija, pačių 
čekų sritis, priskaito 7,000,000 
gyventojų. Slovakijos gyvento
jų skaičius siekia 2,750,000. 
Karpatų Ukrainoje esama 800,- 
000 gyventojų.

Koks likimas laukia šias tris 
buvusias Čeko-Slovakijos dalis? 
Slovakijos nepriklausomybę pa
skelbė Vokietija. Vokiečiai jų 
ir dominuos. Antradienio pra
nešimai sako, kad į Karpatų 
Rusiją jau Įsiveržė Vengrijos 
kariuomenė ir kad Vengrijos 
valdžia Įteikė čekams ultima
tumą, kurs reikalauja ištrauk
ti čekų kariuomenę iš tos sri
ties Į 24 valandas.

Numatoma, kad tą sritį oku
puos Vengrija.

Kai dėl pačios Čekijos tai, 
jos ministerių kabinetas rezig
navo. čekų prezidentas Hacha 
išvyko į Berlyną klausti Hit
lerio, ką jis toliau mano dary
ti arba ką jis lieps čekams da
ryti.

Nesenai, tik vasario mėnesį 
šių metų, Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris von Ribben- 
trop pastatė čekams, tarp ki
tų, šitokius reikalavimus: nu
traukti sutartis su Rusija ir 
Francuzija, įstoti į Vokietijos- 
I talijos-Japonijos bloką, paša
linti karo ministerį Jan Syro- 
vy, pašalinti iš kabineto maso
nus ministerius, uždrausti če
kų darbo partiją, sujungti če
kų tautininkų partiją su gen. 
Gajda vadovaujamų fašistų gru
pėmis. Kiti vokiečių reikalavi
mai buvo atiduoti Vokietijai 
bent trečdalį čekų aukso re

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

Apsiniaukę; daug šalčiau; 
apystipriai pietų vėjai, pasikei- 
čią į stiprius šiaurės vakarų 
vėjus; saulė teka 6:03 v. r., 
leidžiasi 5:55 y. v.

zervų ir sumažinti čekų armi
ja.

Antradienį Prahą pasiekė 
dar žinia, kad Vokietijos ka
riuomenė okupavo čekų miestą 
Moravska-Ostrava ' ir kad da
bar vokiečių kariuomenė atsi
stojusi prieš Lenkijos kariuo
menę esančią čekų pasieny. 
Pranešama, kad Vokietijos ka
riuomenė iš kelių lygiai punk
tų žygiuoja Čekijos pasienin.

Vengrija Įteikė če
kams ultimatumą
BUDAPEST, Vengrija, kovo 

14. — Vengrijos vyriausybė 
antradienį įteikė čekams uiti 
matumą. Ultimatumas reika
lauja: 1 — tuojau paleisti iš 
kalėjimų visus vengrus, kurie 
buvo suimti vengrų ir čekų 
susikirtimuose pasieny; 2 — 
leisti vengrams Čeko-Slovaki- 
joje organizuotis savęs apsau
gai ir nešiotis ginklus; 3 — 
ištraukti čekų kariuomenę iš 
Karpatų Ukrainą į 24 valan
das.

Vengrija nori pasiimti Kar
patų Ukrainą ir sudaryti ben
drą su Lenkija rubežių. Mat, 
Karpatų Ukrainos rubežius su
sisiekia su Lenkija. Vengrai, 
sako kiti pranešimai, jau įsi 
veržė į Karpatų Ukrainą. Dėl 
jų įsiveržimo Vokietija nealar- 
muojanti, taigi* manoma, kad 
ji pritaria vengrų žygiams.

Nori parduoti gink
lus pietų Amerikai

WASHINGTON, D. C., ko- 
vo 14. — Jungt. Valstijų vy
riausybė stengiasi pervaryti 
kongrese įstatymus, kurie pa
lengvintų parduoti Jungt. Val
stijose padirbtus ginklus pie
tų Amerikoje. Reiškiama nuo
monė, kad stiprios opozicijos 
šitiems planams kongrese ne
pasirodys. Pradėta taipgi kon
grese svarstyti planas užrak
tams (locks) įtaisyti Panama 
kanale. Jų tikslas bus apsau
goti kanalą karui kilus. Pro
jektas kaštuosiąs apie $200,- 
000,000 įvykdyti.

Suėmė 15,000 komu
nistų Ispanijoj

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
14. — Malšindama sukilimą Is
panijoj, Šalies Apgynimo Tary
ba suėmė 15,000 komunistų. 
Kai kuriuos suimtųjų teis ka
ro teismas.‘

Taryba kol kas atidėlioja lo- 
jalistų teritorijos pasidavimą 
gen. Franco vadovaujamiems 
sukilėliams. Ji stengiasi duoti 
progos pirm pasidavimo pasi
šalinti iš Ispanijos tiems as
menims, kuriems gręsia ypa
tingai rustus Franco kerštas.

Z •

Madride suimti keturi sve
timšaliai komunistai <— trys 
rusai ir vienas francuzas. Jie 
dirigavę komunistų sukilimui 
prieš šalies Apgynimo Tary
bą.

Lojalistų vyriausybė Madri
de areštavo keturis svetimų 
šalių korespondentus. Jų tarpe 
yra amerikietis Henry Shields, 
Daily Worker korespondentas. 
Korespondentai bus ištremti.

Pradės darbus nuo 
miškų gaisrų apsi

saugoti
BOSTON, Mass., kovo 14. — 

Pereitų metų uraganas Naujo
joj Anglijoj išvertė ir nulaužė 
daug medžių. Dauguma šito 
laužo pasilieka .kur jį suvertė 
uraganas. Pavasariui atėjus ir 
medžiams šiek tiek apdžiuvus 
susidarys rimtas gaisro pavo
jus. Taigi Jungt. Valstijų kon
gresas paskyrė $5,000,000 do
lerių šitam gaisro pavojui pa
šalinti ir tuo tikslu darbai pra
sidės artimoj ateity.

Išmainys kviečius Į 
geležinkelių reik- 

menas
BUENOS AIRES, Argenti- 

na, kovo 14. — Argentina ir 
Vokietija baigia susitarti dėl 
tranzakcijos, pagal kurią. Ar
gentina išmainys 100,000 tonų 
kviečių į Vokietijoj padirbtas 
geležinkeliams įrengti reikmev 
nas. šitų kviečių kaina tarp
tautinėje rinkoje siekia $175,- 

'000.

Vokietijos kariuo
menė maršuoja

Čekijos link
LEITMERITZ, Vokietijos Zu- 

dėtai, kovo |4. — Vokietijos 
artilerijos ir * kavalerijos dalys 
apleido LčitmeHlzą ir’! žygiuo
ją linkui miesto Liboch, prie 
Čekijos sienos, Vokietijos pu
sėje.

VIENA, Vokietijos Austrija, 
kovo 14. — Vokietijos kariuo
menė pradėjo,,trauktis iš Vie
nos. Ji žygiuoja Čekijos rūbe- 
žiaus link — ton pusėn, kur 
randasi čekų miestas Brno.

J. Valstijos, Britani
ja ir Francuzija pro

testuoja japonų 
akciją

TOKIO, Japonija, kovo 14. 
— Japonijos vyriausybė šiomis 
dienomis uždraudė vartoti ki
nų valiutą (pinigus) tose Ki
nijos dalyse, kurias ji yria už
kariavusi. Dėl to Jungt. Val
stijos, Britanija ir Francuzija 
pareiškė protestą Japonijai. 
Jos sako, kad drausmė užgau
na jų prekybą Kinijoj.

Britai laikysis nuo
šaliai Čeko-Slovaki

jos krizėje
LONDONAS, Anglija, kovo 

14. — Britanijos valdžios rate
liai šaltai žiuri į naujus Hit
lerio smurto žygius atkreiptus 
prieš čekus. Jie skaito, kad tai 
neliečia britų interesų. Fakti- 
nai britai mano, kad Hitleris 
vėl nukreipė savo dėmėsi į ry
tų Europą ir kad-rimta krizė 
vakarų Europoje ir Vidurže
mio juros srity, kuri grūmojo 
iki šiol, tapo pašalinta neribo
tam laikui. • ■

Pusė miestelio pabė
go nuo potvynio

JORDAN, Mont.j kovo 14. — 
Potvynis išplovė tekančio per 
ši miestelį upelio užtvanką ir 
užliejo patį miestelį. Pusei 
miestelio gyventojų teko bėg
ti į aukštesnę < apylinkę.

Vokiečiai nutarę pa
imti 4 čekų miestus

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 14. — Artimas Slovakijos 
vyriausybei asmuo pasakė an- 
tradiefiį, kad vokiečiai yra nu-< 
tarę paimti keturis čekų mie
stus, būtent Brno, čekų ginklų 
išdirbimo centrą, Iglau, Pilse- 
ną ir Moravska-Ostrava. Kiti 
pranešimai sako, kad pastara
sis miestas jau paimtas.

Prezidentas prašo 
WPA darbams

( $150,000,000
WASHINGTON, D. C., ko

vo 14. — Prcz. Rooseveltas 
antradienį vėl pareikalavo, kad 
kongresas paskirtų WPA dar
bams $150,000,000. Jeigu kon
gresas nepaskirs reikalaujamų 
pinigų, tai, prezidentas įspėjo, 
teks paleisti iš darko 1,200,000 
darbininkų.

Potvynis padarė ža
los Illinois ūkiams
SPRINGFIELD, 111., kovo 

14. — Pereitos savaitės gale 
Illinois valstijoj įvairiose apy
linkėse smarkiai palijo. Upe
liai išsiliejo iš krantų ir ap
sėmė laukus ir kai kurias far- 
mas. Vietomis ūkininkų šei
moms teko bėgti iš namų. Nu
matoma, kad potvynis padarė 
keletą šimtų tūkstančių dole
rių žalos. •

Sovietai Įspėja na
cius, kad Ukraina 

kariaus
MASKVA, Sovietų Rusija, 

kovo 14. — M. Chruščiov, Uk
rainos komunistų partijos cen- 
tralinio komiteto sekretorius, 
antradienį kalbėdamas komu
nistų kongrese pareiškė, kad 
Sovietų Ukrajna nepasiduos 
naciams ir .sovietai sunaikins 
priešus kaip pasiutusius šu
nis.

• Sovietų Rusija vėl pradė
jo lengviau įsileisti iš Lietuvos 
turistus. Busianti pradėta net 
propaganda už komunistinės 
valstybės lankymą.

ČEKŲ prezidentas Hacha išvyko į Berlyną 
klausti Hitlerį, ką jis toliau darys su čekij'a.

—X—X—
BRITANIJOS premjeras Chamberlain davė 

suprasti, kad jis nesikiš į Čeko-Slovakijos krizę. 
Nesikiš nė Francuzija, nors abi šalys garantavo, 
Miuncheno sutartį pasirašydamos, Čeko-Slova
kijos naujų rubežių neliečiamybę.

............   J J.1   ■ ■" -

Iš Lietuvos
Pavogė arklį, kad būt 

kuo užsimokėti kal
viui už mokslą .

KAUNAS. — Vladas Dreigva 
pas vieną ūkininką tarnavo 
pusberniu. Jam nusibodo tar
naut, tai sumanė eit mokytis 
kalvio amato, bet neturėjo pi
nigų užmokėti kalviui už mo
kymą, tai pavogė šeimininko 
arklį ir nuvedė parduoti.

Šis nevykęs Dreigvos bandy
mas buvo išaiškintas, arklys 
grąžintas savininkui, o vaike
zas pasodintas į kalėjimą.

Apygardos teismas sprendė 
ar Dreigva pakaltinamas.

Teismas jį pripažino pakal
tinamu, bet nutarė pakeisti 
kardomąją priemonę — palei
sti ligi bylos išsprendimo iš 
kalėjimo ir atiduoti jį tėvų 
priežiūrai.

Bažnyčios statyba
■ ‘ --

ŠAKIAI. — šakiuose stato
ma graži ir erdvi parapijos 
bažnyčia. Iki šiol jau išvestos 
šitos bažnyčios pastato sienos, 
uždengtas stogas, pabaigtas 
bokštas. Laukiama, kad šiemet 
bus dirbami vidaus įrengimo 
darbai.

q Vasario nien. 3—5 d. Ry
goje įvyksta Baltijos turizmo 
konferencija. Bus svarstomi tu
rizmo propagandos, turizmo 
reikalų tvarkymo ir kiti klau
simai.

Francuzija nesikiš i 
Čekijos krizę

PARYŽIUS, Frnacuzija, ko
vo 14. — Francuzijos valdžios 
atstovai davė suprasti, kad 
nauji Hitlerio smurto žygiai 
(Oekd-Slovakįjos Enk esą ne
malonus, bet francuzai nesikiš 

|į krizę.

Prasidėjo de r y b o s 
anglies kasyklų su

tarčiai atnaujinti
NE\V YORK, N. Y., kovo 

14. — Antradienį prasidėjo an
gliakasių unijos ir minkštosios 
anglies kasyklų atstovų dery
bos sutarčiai atnaujinti. Dery
bos liečia tiesiogiai 320,000 
darbininkų, o netiesiogiai 480,- 
OOC, nes šita sutartis tarnauja 
ir kitoms kasykloms kaipo mo
delis.

Angliakasių unija reikalaus 
pakelti pagrindinę algų skalę 
50 centų dienai. Kompanijų gi 
atstovai sako, kad pereitais 
metais anglies kasimo pramo
nė turėjusi $60,000,000 nuosto
lių, todėl apie algų pakėlimą 
negalima nė kalbėti, greičiau 
reikia svarstyti klausimą, kiek 
sumažinti algas darbininkams.

Angliakasių unijos ir sam
dytojų kontraktas išsibaigia 
kovo 31 d.

- -------------------------

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

Velykoms
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.



NAUJIENOS, Chicago, UI Trečiadienis, kovo 15, 1939

SVEIKINU “NAUJIENAS 25 METU 
SUKAKTIES PROGA

“Naujienos” nuo pat savo 
įsikūrimo, per visa ketvirta
dalį šimtmečio, ėjo tiesiu

kraipydamos nei į kairę, nei 
j dešinę, bet žengė tiesiu pro
greso keliu pirmyn.

“Naujienos” atmetė visokios 
rųšies diktatūras, nuoširdžiai 
gynė ir pildė socialdemokrati
nes idėjas bei principus, ant 
kurių pasiremiant jos ir buvo 
sukurtos.

“Naujienos’ ’taipgi išpildė ką 
pasižadėjo, išeidamos vasario 
19 d. 1914 metais, ir pareiškė 
savo pirmam numeryje, kad 
tarnaus liaudžiai, darbinin
kams bei darbo žmonėms. Jos 
tą savo pasižadėjimą pilnai 
ištesėjo. “Naujienos”, eidamos 
per 25 metus, mokino lietuvių 
išeivių liaudį, švietė ją, kul
tūrino, kvietė prie vienybės, 
solidarumo ir organizavimos— 
žodžiu, jos buvo, yra ir bus 
gyvenimo kasdiene mokykla 
bei liaudies universitetas, nes 
“Naujienose” yra spausdina
mos iš visokių mokslo sričių 
straipsniai, iš kurių galima la
bai daug ko pasimokyti.

“Naujienos” rėmė kiekvie
ną progresyvį visuomenės ju
dėjimą, neretai duodamos sa
vo iniciatyvą ir padėdamos 
attikti sumanytus svarbius vi
suomenei darbus. Jei ne “Nau
jienos”, tai nebūtų išaugusios 
tokios milžiniškos organizaci-

rių—už lai jos ir sveikina 
“Naujienas” su 25 m. sukak
tuvėmis ir dovanas teikia. Je 
ne “Naujienos” ir jų parama 
lai nebūtų įvykę transatlanti
niai skridimai, kurie pakeli 
visų lietuvių ir Lietuvos vardu 
visam civilizuotam pasaulyj. 
Jei ne “Naujienos”—tai tas 
garsusis Chicago Lietuvių Cho
ras Pirmyn nebūtų turėjęs j štamai kovoti ir toliau, iki per- 
progos pamatyti savo tėvų že-'įalės, iki galutino tikslo.

nę, nebūtų tie jaunuoliai pa
matę Lietuvą ir tenai palinks
minę savo brolius ir seseris 
savo linksmomis ir skambio
mis dainomis. Tie broliai ir 
seserys laukė jų atvykstant ir 
pasitiko su iškiestomis ranko
mis.

Kadangi dienraštis “Naujie
nos, eidamos diena iš dienos, 
susilaukė jau ketvirtadalio 
šimtmečio sąvo amžiaus gy
vavimo, kuriame padarė mil
žinišką progresą tarp Lietu
vių darbininkų bei darbo žmo
nių ir apjaipai |£rp visos pro- 
gresyvės lietuvių visuomenės, 
tad reikia sveikinti “Naujie
nų” dienraščio vadus, kaip 
redakcija, administracija, vi
sus bendradarbius ir leidėjus, 
su Dr. Pijum Grigaičiu prie
šakyje, nes jis, būdamos gam
tos apdovanotas nepaprastais 
gabumais, apsiginklavęs auk
štu mokslu ir socialistinėmis, 
darbininkiškomis idėjomis bei 
jų principais, turėdamas gele
žinę, nepalaužiamą energiją, 
būdamas gilus teoretikas poli
tinėj ekonomijoj ir logingas 
publicistas, mokėjo ir suge
bėjo tokioje aukštumoje “Nau
jienas” išlaikyti.

Tad, lai gyvuoja Naujienos 
ir visi naujieniečiai!

^Kaipgi nerimstu nepasveiki
nęs “Naujienų” bendradarbius 
draugus 'ir Lietuvoje.

Nors aš jūsų veidų nepažįs
tu, vardų, pavardžių nežinau, 
tačiau iš jūsų raštų aš esu pil
nai įsitikinęs, kad jus ir mes 
esame tos pačios idėjos drau
gai—socialistai bei socialde
mokratai, nes mes visi lygiai 
sykiu kovojame už laisvę, ly
gybę, už geresnę tvarką ir švie
sesnę ateitį visiems žmonėms. 
Tad linkiu jums, draugai, kuo 
Kpkmingiausios kloties nenuil-

BLOGA/ REUMATŠ
O 
.11

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 mėty

H z r' *
I
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MAHATMA GANDUI, ku-

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

BĖĄUTY CULTŲRP at MOLER’S 
klasės -dienomis įr kas vakarą

Baigusieji Molęr mokyklą reikalau
jami geriausios įstaigose. Kreiptis 
telefonų ar rašyti

ftlQLER COLLEGE
177 NO. STATE St. CEN. 6393

LIETUVIAI

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

FOCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ................................ -4

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $0.50

Perkant toną ar daugiau

Taupyk-
saugioje įstaigoje

■
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TAUPYK IR SKOLINKIS

hUFHHI.H

B Hi MOKAME
iBiiiRiHĮ!

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

Tet Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna Slakią 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

‘ Draiųgijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

B201 West 22nd Street
Valandos: nup 1—3 ir 7—8 |

Seredomis ir nedėk l
Rez. 6631 So. California ______

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Keuwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence Tel. BEVERLY 8244

pronųsefl thę Jpws a pa|ionąl home ______ . __ _
in the Holy Land, and because of ____________
įhat pj’omisę GFfąt Britąi|Į was giv- . r-. /i?“-
en a mandate over' Meštiiie. A I/II1 CDUC! A T IVT A1 

Aftcr winking at bloody Arab | fllllįl Ui LvlALlu 1 Al 
massacj'es of peaceful Jews, Eng
ianti in the recent London Pales line 
Cppferenc^ had the baręf^cęd gąlį 
to propqsie that Pąlesfįne bėcųąje 
an independent Arab štate wjth 
Jews having only a rnihirity status. 
Fortunately, the Jews repulsed 
that Satanic proposal with vigor.

\y|th hy
thoų§anc|s opt q| ąį ^rope cųrsetį 
wi.h račiai ąiatlp^B, Palestine is

|DR. T. DUNDULIS
protestuodamas pYlia|qypr. Dy a|l tha cjaims of * ■ ■ ■---------- ---------------------

1 right and tįec^pcy, thę rerųąrkable 
pecplę who have gįvęų thc Nyo|’|d 
jiWQ gpęįt rc|jg|ons—i.|udaisin and 

....... ........................ ‘7, ? to tįie 
Ačiū, draugui, už bendradar- h'iole of Palmine- K Į>s, tbe 

biavimą “Naujienose”, nes jus W W cftn be pro-1 

labai daug pnsidSjotę pne pa- Co„,e(|Uent|y, an aroųsecj wųr|d 
marginimo ir pagražinimo LpįniOn shoųld inšįst t|iat Ęngląnd 
“Naujienų” istorijos, kuri SU- carry oųf in good faith the pro- 
sideda iš 25-kįų milžiniškų to- mišo shę madė in the Ęąlfoųr DeJ 
mų. O mes “Naujienų” s|<aity- dgration. TJiat aroused world poi- 

pįon should sęe to -it that in re- 
gard to Hpiy at lęąst, a 
Tory clĮųpe shall not agąių make 
Ęngland pėrf|(|ioųs Alįiįon.

r**»***!r

streiką 
prieš valdovų neklaužadys-

, l ;, I ęhristįąpity—ip entįtled

tojai turėjom didelį ipąĮopumą 
jūsų raštus skaityti ir daug 
ko pasimokinom. Tad hąkU 
sveiki, drūti ir priimkit puo 
manęs širdingą ačių!

—Juozas F. Vilis

THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters
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LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINOS ASS’N 

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

grab o f 
provcd

lo con-

Perfidious Albion
Perfidious Albion—faithless Eng

iami—that was thc bitter by-word 
hurled at Great Britam by Germa
ny dųring the World Wąr. Whether 
or not Albion was perfidious then, 
since that ‘ great eonfliet7 KEngland 
has pilcd up a record that certain- 
ly goes a long waš~"in šustaining 
the charge of perfidious Albion.

At the end of the World War, 
Engiami was ope of the signers of 
the nine-poyyer pąct which gua- 
ranteed the independence and ter- 
ritorial integrity of Chjna. Būt in 
1931 Great Britain reflised to sup- 
port our Secrctary of State Stimson 
i n preventing the Japanese 
Manchukuo. Then Engiami 
to be perfidious Albion.

When Mussolini decided
quer Ethiopia, Great Britain, as the 
records show, championed at Ge- 
neva the idea of economic sanetions 
against Baly. That action was 
taken largely to throw dust into 
the eyes of the great rauk and file 
of Britishers, v/faile the reactionary 
English ruling class wanted 11 Duče 
to win. So the government of Eng- 
land refused to do the two things 
hat would have made Mussolini’s 

rape of Ethiopia impossible: elose 
the Suez canal to Italian troop 
ships, and sėli war munitions to 
Ethiopia. By violating her treaty 
to deceiving her own peoplc, Bri
tain was then perfidious Albion.

Then camę Munich, yvhen Chani- 
berlain of the unbrella wąs per- 
feetly willing to “sėli Czecho-slovą- 
kia down thc river.” In fact, as 
recent Information sho\vs, Runci- 
man was send to Prague not to 
lessen the dciųands of Konrad Ifen- 
ein and his $udetenlamiers, būt to 
enčourage those malcoiltents, and tq 
help fereak down Czecho-slovakia’s 
wį|| to resist. Perfidious Albion!

Next came Spaijn. A littĮe mųrc 
than a century ago Britain fought 
the Peninsuja War to help thc Spa- 
nįsh people throw off tĮie forejgn 
yoke of Napolecn. Būt in the 1930’s 
Chamberlain yvith his farcical non • 
intervation comuiįttee broke inter- 
national law by refusing to sėli 
numitions of war to the legal 
government of Spain to help įt pųc 
down a rebellion hatched in Rome 
and Berlin. Through that committce, 
Great Britain lead in sniotheriii^ 
freedom and deųiocrasy in Spahj 
in favor of Fascist Franco. Nqw, 
England is doįųg hęr best tp get 
General Frąnco to desert his trųo 
backers—Mussolini and Hitler—for 
British gold. Perfidious Albion.

Latcst is Britain’s attempt to “seL 
Palestine down the river” to tho 
Arab landlords \vho sųuceze heir 
feloNv-countrymen until the blood 
comes, and vvho massącre unarmed 
Jevvish colonists likę beeves in a 
slaughter house. By signing the Bal- 
four Declaration of 1917 England

KITATAUČIAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas
* jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistą?
Pąlengvina akių įtempimą, kuria

Telefonas Fairfax 4024.
>p^faalAveTue|Dr. J. M. Fiimegan

DENTISTAS
VALANDOS:' 9—12, 6—9. Trečia

dienį 9—12.
1344 East 63rd St CHICAGp, ILL.

jimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.

Emelia J. Giryotas
Daugely j atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Ay.

Phone YARDS 1373.

“LAIMĄ” ■
KOVO 26 D

SOKOLŲ SALĖJ

\

DR, G. SERNER
LIETUVIS ĄRIŲ 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.
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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.

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patytęs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro.

TeL CANAL 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464 t • '•A*

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 Sega!
OFISAS “ .

4729 So. Ashland Avė.
2-ros luboš 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

EH9
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A

P. lAJLTIMtKRAS.

į*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis 
■KNIAUŠIA IR DIDtlAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA AMBULANCE

NTĄ IR NAKTĮ 
VišiMefonai YARDS 1741-1742

Jf'’- 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

LAFAYETTR VOS 

į koplyčios visose

Laidotuvių Direktoriai

•to

Yarda 1139
Yaj-da 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Phone Grovehill 0142
Cięefo 1 Phone ęicero 2109

NAĘIĄI
Chicągos 
Cicero 
Lietuvių
Direktorilj 
Asociacijos

f
i

Ambiilance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

-A-|-irr--i į- -jį'................................................. ........... -------------------------------------- --.   ■■ - -------------------------------- ■

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place / Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1279

ALBERT V. PETKUS
4704 §o. Westerų Aye. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. V^esfern Avę.
14|0 Sįpu|h 49th Court

J. LIULEVIOIUS
4348 S. Californią Avenue Phone Lafayette 3572

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

I. J. ZOLP Phone Yards 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituąnięa Avenue

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

2400 WEST MADISON STREET 
Vąl. 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. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKS
DENTISTAS 

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

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

Tel. Lafayette 3650

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 Tek: 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 ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

9

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. 

Šeredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

DR. P. J. BEINAR 
(BĖINARAUSKAS) 

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 Šo. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

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, HL 
Suite 2008 Mallers Bldg.

Telefonas STATE 7792
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ADVOKATAI ~
K.P.GUGIS

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

4631 SO. ASHLAND AV^NŲE 
Res. 6515 So. Rockwęll St. 
Telephone: Republic 9723.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1230.
Ofiso Tel. CENTRAL 1824.

Namų Tel.—Hyde Park 3395.

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Remkite Tuos Bjzpierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

■ - - ---- X

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metą Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelną? eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.



Trečiadienis, kovo 15, 1939

Musi| Skaitytojai
Susitikimai

Netikėti susitikimai įgauna 
savotiško atspalvio. Tokių su
sitikimų man pasitaikė Ame
rikoje.

Lankydamasi Fordo dirbtu
vių mieste —Detroite, Michi- 
gano valstybėje nors dirbtu
vės yra Dearborn miestely 
pas Detroitą—tramvajais pri- 
vežama—bet paprastai Det
roitas “Fordo” būstine” laiko
mas, buvau kunigo Boreišio 
išleistuvėse į Lietuvą (atosto
gų). Tarpe žmonių, kurie 
paprastai nori susipažinti su 
žmogumi iš Lietuvos, štai, 
praeina vienas vyras su žmo
na, išsikalba ir pasisako, kad 
jis tikras brolis Valstybės 
Operos Kaune dainininko 
Rutkausko. Rodos, kas čia to
kio, bet toli nuo Operos, jos 
mylintį lankytojų vis dėlto 
žymiai maloniai tas nuteikia.

Čikagos lietuvių vakaruose 
susitikau nekartų apsukrų, 
nuolat kuo nors susirupinusį, 
kų nors svarstantį, organizuo
jantį, žmogų. Pasirodo, kaip 
jis pasisako, tai musų žinomo 
rašytojo ir vertėjo Kazio Pui
dos brolis...

Štai, šių metų naujų metų 
sveikinimą netikėtai, nelauk
tai gaunu iš Dominiko Puišio 
Los Anželese, Kalifornijoje, 
pasisako — artimas A. Gied
riaus giminaitis. (Ir Čikagoje 
tas miestas laikomas tolimu; 
pagaliau, ir skirtumas: čia 
ūkų ūkai žiemą, kai dažnai 
dieną šviesos deginamos, o 
ten, skaitau, per metus ket
vertas dienų yra debesuotų... 
Neveltui rašytojas Upton Sin
clair ten ir gyvena-vr broleli,

kurti, kurti, nuotaika!... Ne
veltui sakomas anekdotiniai 
skambąs... anekdotas apie’ vie
nos salos kurortų ties Kalifor
nija: ten iškabinti skelbimai, 
kad tomis dienomis, kai lys, 
viskas kurorte teikiama ne
mokamai... Tik lytingos die
nos per metus ten nėra...). 
Domininkas Puišis klausia ar 
pažinojau buvusios vaikų 
“Saulutės” redaktorių A. Gie
drių...—Giedrius mane ir pa- 
akstino vaikams rašyti, iš
spausdindamas ne vaikams 
taikytų mano įsūnytų į vaikų.

Čikagos lietuvių tautiškos 
(ir vadinamos kazimierinės) 
kapinės yra toli už miesto 
(“karietų”) laikais., lydėdami 
numirėlį, įsidėdavo maisto ir 
išgėrimo visai dienai). Prie 
pasukimo į kelią, einantį pro 
šalį kapinių, yra ne viena lie
tuvių laikoma smuklė ir val
gykla. Štai, su lietuviais užėjęs 
ten. išgirstu, kad šeimininkė 
yra sesuo “Kario” buvusio re
daktoriaus majoro Kuizino — 
to malonaus 
negaliu 
dalyki]: 
ptais iš

1

kalbėti.
Ir kiti

Rezervą* 
$2*20.000

TI'RTAS 
$2,900,000

negali jus 
pasiekt!

Jus negalite 
kada norit

EGG ________________  $6.00
• NUT ...............................  $6.00

BIG LUMP ..................... $6.00
MINE RUN ................  $5.75
SCREENINGS ............. $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
EDINBURG, IND. — Paul Brand ir jo žmona, ku

riuos nužudė Cliff Rcdmond, farmų darbininkas.

NAUJIENOS, Chieago, Iii.

KADA KAS KITAS
NAUDOJASI JŪSŲ

BENDRA LINF

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ.
LANGŲ.

Raštinėje per 
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

Bet atskira linė teikia visą telefono patogumą. Kada dahnies 
savo linija, priverstas esi dalinties telefono pasikalbėjimais su 
kitais. Tačiau atskira linija yra visa jūsų ir visada jūsų pri- 

. vatus asmeninis pasiuntinys. Bet ar žinote, kad asmeninė 
linija kainuoja tik trupučiuką daugiau negu bendra? Tele
fonų ofisas, 
kit juos.

paklausius, jums suteiks žinias skaičiais—pašau-

Lietuvos ligoninių 
ligoninė

žmogaus, kurio 
užmiršti dėl dviejų 
einu kartą žemyn lai- 
jo redakcijos, gavęs 

honorarą, ir švilpau
ju; atlipantis aukštyn Kuizinas 
sako — “Tai, brolau” švilpau
ji?!” —ir paaiškina, kad, nau
dodamas raštus, atsižiūri ir j 
aplinkybę, kad tik iš rašto 
žmogus gyvena, tai yra, tokio 
greičiau raštą panaudoja; ki
tas neužmirštinas man-pirmas 
kariuomenės literatūros vaka
ras per radio, kai vėl tas pats 
humaniškas Kuizinas nusive
dė muš visus dalyvius į Kari
ninkų Ramovę vakarienės — 
“Kario” sekretorius simpatin
gas Stasys Butkus vis ragino 
mane gerti ir... tuštino mano 
stikliukus, nes aš to prašiau, o 
gerbiamo Kariagos, draugo iš 
“Kario” skilčių, mina ir kalba 
nesikeitę, nors jis, mano aki
mis, baisų skaičių stiklinėlių 
sunaikino...

Rodos, tai menki epizodai, 
bet kai jie yra priežastimi 
atsiminti įvykėlius toli už jurų 
marių buvusius,— pasidaro 
brangus... ■

—A r ėjas V i tkauskas.

JUOKAI
VAIKAI VIS VAIKAI.

— Mama, aš noriu gerti!..
— Še penktuką, eik atsi

gerk! Tik negerk šalto — nuo 
ledo!..

— Po valandėlės mergaitė 
grista, valgydama ledus.

— Mama, gėrimas buvo šal
tas — nuo ledo, tai aš nusi
pirkau ledų... Arėjas Vitk.

Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

BIZNIO KORTELES 
DR-MS ATVIRUKUS 

t KONSTITUCIJAS IR 
DAROM B VISOKIUS 
SPAUDOS DARBUS

4192 S. ARCHEB AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00
ikiChicagoje šaukite OFFicial 9100mirtingumas sumažėjęs, gyven

tojų priaugimas padidėjęs. Bai
giamos statyti didžiulės univer
siteto klinikos bus visų sveika
tingumo srities pastangų apvai
nikavimas. —VDV.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

1-mų
Kaune, Žaliakalnyje ties Ne

ries upe, jau antri metai vyk
doma didžiulė statyba. Kai ku
riais protarpiais čia dirbo 1,000 
darbininkų. Tai Vytauto Di
džiojo Universiteto* klinikų sta
tyba. Klinikos bus lyg ligoni
nių ligoninę, visos Lietuvos 
sveikatos centras. Klinikos bus 
didžiausias pastatas Lietuvoje. 
Jos, kartu su parku, apima virš 
13 hektarų žemės plotų. Klini
kų pastatymas su inoderniš- 
kiausiais mediciniškais ir kito
kiais įrengimais kaštuos apie 
13 milijonų litų.

Lietuvos sąlygose vyriausybė 
ryžosi įdėti į klinikų statybų 
tokių didelę sumų pinigų, nes 
tautos sveikatos ręikalai turi 
pirmaeilę reikšmę ir svarbų. 
Klinikas vertė statyti ta aplin
kybė, kad Lietuvoje vis dar 
trūksta ligoninių; nebuvo ligo
ninės, kuri turėtų visus skyrius 
ir moderniausius gydymo prie
taisus. Be to, klinikos turės 
stambų mokslinį vaidmenį. Jo
se, profesorių priežiūroje, prak- 
tikuosis vyresniųjų kursų me
dicinos fakulteto studentai, bu
simieji gydytojai. Taigi, univer
sitetas išleis geriau išmokslin
tus gydytojus, kurie pakels ir 
viso krašto sveikatingumų.

Kaip gydykla, klinikos turės 
700 lovų. Jos aptarnaus ne 
vien Kauno ir jo apylinkių gy
ventojus, bet į jas bus suveda
mi iš viso krašto sunkesni li
goniai, reikalingi specialinio 
gydymo. Sveikatingumo reika
lai Lietuvoje dar nėra tinka
mai sutvarkyti, nes sunku per 
keliolikų metų išsiugdyti reika
lingų gydytojų skaičių ir pasi
statyti daug naujų ligoninių. 
Po karo tebuvo keliolika nedi
delių, menkai įrengtų ligoninių 
didesniuose miestuose ir apie 
400 gydytojų. Dabar Lietuvoje 
jau yra apie 900 gydytojų, 600 
dantų gydytojų, 220 felčerių, 
500 akušerių ir 400 gailestin
gųjų seselių, šitoks medicinos 
personalas dar nėra pakanka
mai didelis, bet jau jis pajėgia 
aptarnauti pagrindinius sveika
tos reikalus. Pernai, vyriausy
bės ir savivaldybių pastango
mis, pradėta visuose valsčiuo
se sveikatos punktus; kiekvie
name jų yra gydytojas, akuše
rė ir gailestingoji seselė. Svei
katos punktai teikia medicinos 
pagalbų už nedidelį atlygini
mų, o beturčiams visai nemo
kamai. Dar ne visur sveikatos 
punktai įsteigti, nes trūksta 
gydytojų.

Dabar Lietuvoje yra 75 ligo
ninės ir senatorijos, 
latorijų, sveikatos 
punktų, miestuose 
liuose gana daug
praktikuojančių gydytojų. To
kiu budu sveikatos reikalai jau 
pusėtinai aptvarkyti,

Nuodijosi

PANEVĖŽYS. — Sausio 20 
d. actu apsinuodijo Bedaly te 
Konstancija, 25 metų amž, Be- 
dalytė pasakojasi, kad nuodi
josi dėl nuolatinių skausmų vi
duriuose, kurie atsiradę nuo 
1938 
jusi 
j e.

metų vasaros. Apsinuodi- 
patalpinta žydų ligonine-
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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 Visiems Kostumeriams

BERK’S JEWELRY & OPTICAL STORE
3505 SOUTH HALSTED STREET

Galima

Išmok ėjom A
už padėtus /Į "/n

pinigus * '

Duodam Paskolas ant
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

iš Stoties

“Dirvos” bendrovė kny- 
leisti iškilmingai atžymė-

KROEHLER 
J)it i lt

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

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

e 
goms 
jo 20 metų sukaktuves. Kvies
tinei publikai b.ųvo padarytas 
pranešimas apie bendrovės 
veiklų, koncertu ir vaišės GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Išpardavimas 200 Naujų Parlor Setų

Jos. F. Budrik «

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO 
VALANDA

Kasdien nuo 8:30 v. ryte 
iki 9:15 v-

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

PAVASARINIŲ
MADŲ

PATTERN BOOK

KAINA 15 CENTŲ
Tik kų gavome naujų madų 
knygų, kurių galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

Rakandų ir Radijų Krautuvėeilė ambu- 
centrų ir 

ir mieste- 
privačiai

Budriko Radio Valanda WCFL Radio Stotis nedėlios vakare 5:30 iki 6:30 P. M. Chicagos laiku.
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$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
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$8.00
. 4.00
. 2.00
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Iš amžių gludumas
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
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drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
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Užsakymo kalnai
Chicagoje — paltu:

Metams______________
Pusei metą ___________
Trims mėnesiams_____
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija______ _________ 8c
Savaitei ____________  18c
Mėnesiui ------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, nę Chicago}, 
-paštu: 

(Atpiginta)
Metams _________________ $5.00
Puse! metų _________    2.75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviejų mėnesiams__________ 1.00
Vienam mėnesiui ........-------- 75c
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Amerikos pagalba Europos demo 
kratijoms

(šį fragmentiškų vaizdelį sva
jos svajužės be metmenų medi
nėmis staklėmis suaustų skiriu 

visiems jubiliąto bendradar
biams)Amžinai žaliuojantieji miškų miškai, šimtmečiais ąžuolaiš pasipuošę, baltais beržais nusagstyti, pagiriai raudonai žydinčiais šermukšniais pakaišyti. Upės, upeliai, upeliukai tyliai, tyliai sruvena, tarp miškų ežerai ^vienišai ramybėje tyso. Paukščių paukščiai čiurška, ulba, čiulba. Žvėrys, žvėriukai laksto, skardžiais balsais miško ramybę drumsčia.Ramybėje mė.Ant ežero čiai medžiairiogso. Ant jų susėdę tuno ilgais pilkais drabužiais apsirėdę seni medžiotojai. Saidokai, buožės šalymai jų sudėti guli.Ošia, gaudžia miškas.Tyliai, ramiai, lėtai kalbasi tarp savęs barzdoti seniai.—Jau pradėjo anie ramybės laikai. Vis sunkiau ir sunkiau žmogus pramisti gali...

ilsisi Lietuvos že-kranto šimtaiųe-audros suversti

Dala- 
o an-

karo,

priešas mus iš pasąlu mušą, jau dingo prusąi, žuvo jotvingiai, musų žemė mažėja, kietas vąr- gas artėja. Laisvai gyvenom, dirbom kąs sau. Priešas aptiko, savo žpmes apginti nemokam, žmonių daug priviso, o žmogaus vis nėra. Einu, jau Japg metų einu, ieškau kas musų gentį suburtu, kas musų dievus apgintų, kas musų šventoves išsaugotų, kad svetimi atėjūnai musų žemę netryptų, šauklys esu, lietuvių gentį į vienybę kviečiu. Tiek iš pietų, tiek iš vakarų ir iš šiaurės mums nežinomosvetimi mokia žmones naikina, mąsų sodybas degina. Didis vargais musų žemę aptiko. Žmonės- ątbusjute, savo Jvasfos stiprybę parodykite, svetimiems nepasiduokite, laisvę praradę skurde gyvensite, svetimiems vergausite!Ir miškų tankumoje dingo lasai senis keistuolis vienus medžiotojus palikęs.—Ar girdėjai, ką tasai žilas senelis kalbėjo?—Tai krivų kriyaitis bene bus buvęs ?—Žemė dunda,\žemė alsuoja, gandai plinta, jog priešas atėjūnas į musų miškus įsibrovė, sodybas naikina, turtus terioja.—Vyrai, kas čia bus?—Saidokais, buožėmis apsiginklavę eisime svetimus mušti, musų bočių žemę apginti, ar tai girdėta, ar lai regėta, kad mes svetimiems pasiduot ūme, žemę neapgintume!

dievo vardu vedami v 'T • Xmusų turtus,

—Nelaimė musų žmones spaudžia, perdaug ponams įtikę j ome, o savo reikalų ginti nemokėjome.—Ari dienų, ari naktį, dirvonus vartai, duonos plutų vandenyje suvilgintų valgai. i—Ir vistik musų kraštas nežuvo, musų tauta sveika, kad ir sužalota paliko.—Tylėk dar išauš geresni laikai.—Lauk, o kol kas smuikelius drožk, pakelėje juos statyk, šir- Jyję paslėptų skausmų raipink. Kiti mus supras, kų padarėme, tų ir turime. Kitos kartos daugiau nuveiks, papėdę turi, šie smuikeliai, tylus musų vargų liudininkai, jiems ' bylos, kad per skausmus į geresnę ateitį kopti trokštame. Suklupome, pusiaukelėje suklupome, bet neparblokš Ii likome, o kas gyvas ir sužalotas — dar kovoti galį.—Tiesų byloji, štai pažvelk, visais pakeliais smuikeliui staukso, jie širdį, protų veikia, į kovų žadina, na, o kol kas —

...... .

MARGUMYNAI
Vaiduokliai kvailiais iš

vadino spiritistus

lllll

Gudri kova su japonų 
“dumpingu”

miškus išbraidėm, nieko gero nepešėm, lik duonos žiaunė paliko nakčiai užsikąsti, ir tąip diena iš dienos...—Sunkios dienos musų genčiai atėjo!—Žvėris gudresnis paliko, išmoko saugotis, jau aklai į spąstus nelenda, iš saidoko nors taikliai strėlę paleisi, bet žvėries nenudėsi.—Žvėris ne lik gudrėja, bet jų žymiai mažiau paliko.—Bet ir žmonių daugiau pri-

Pereitų metų rugsėjo mėnesį visi labai stebėjosi, kad 
didžiosios demokratinės valstybės Europoje ir sovietų 
Rusija leido Vokietijos naciams suskaldyti Čekoslovaki
ją. Daugelis kaltino už tai tų valstybių valdžias, ypatin
gai Anglijos premjerą Chąmberlainą. Bet jeigu jos ir 
buvo kalčiausios, tai negalima sakyti, kad jos elgėsi vi
siškai prieš žmonių valią. Kai Chamberlainas ir 
dier sugrįžo iš Miuncheno, tai pirmajam Londone, 
trajam Paryžiuje publika iškėlė dideles ovacijas.

Aišku, žmonės džiaugėsi, kad buvo išvengta
nors tai buvo padaryta su didele skriauda čekų respubli
kai ir sulaužant pasirašytas su ja sutartis.

žmonės Europoje nenori kariauti — ne tik demokra
tinių valstybių gyventojai, bet ir diktatūrų. Tačiau dik
tatūros yra agresingos ir savo pavaldinių norų nepaiso. 
Jos gali pradėti karą, kad ir žmonės butų jam pripšingi. 
Kas tuomet belieka daryti demokrątinė’ms šalims? Ar 
jos visą laiką lenksis diktatoriams, kaip Miunchene, bijo
damos jų grasinimų?

Europos demokratijos laukia pagalbos iš Amerikos.
Jos mano, kad, jeigu Jungtinės Valstijos griežtai pareikš- | siveisė, visiems jų jau neužlen
tų Hitleriui ir Mussoliniui, jogei Amerika stos su gink
lu rankose ginti demokratijas nuo fašistiškų agresorių, 
tai tie akiplėšos nedrįstų ardyti pasaulio taiką.

Ką Amerika turi daryti šitokioje situacijoje?
Nuomonės šituo klausimu skiriasi. Vieni žmonės ma

no, kad Amerika visai neprivalo kištis į užjupio dalykus 
ir neprivalo rodyti jokio šaįįškumo vienoms arba kitoms 
Europos valstybėms. Tegu jos pešasi, jeigu jos nemoka 
gyventi sutikime, bet tai ne musų reikalas.!

Taip galvoja izoliacijos (atsiskyrimo) šalininkai.
Kiti žmonės tokiam nusistatymui nepritaria, ir jų 

šiandien, gal būt, yra daugųpia. Ką jie siūlo?

savo

Demokratijos gelbėjimąg
Kraštutiniai izoliacijos priešai nori, kąj 

įeitų į “apsigynimo bloką” su taikiomis Eufppps yalstyr 
bėmis prieš agresorius, taip kad, naciams arbą 
užpuolus bent kurią tų valstybių, Amerika Įųpjąų§ pa
siųstų jai į pagalbą savo arpiiją ir karo laivyną. Jų ųųp- 
mone, jeigu Jungtinės Valstijos šitaip susijuųgtų sų 
ropos demokratijomis, tai pasaulio taika butų ąpsąųgp£ą? 
nes Hitleris ir Mussolinis žinotų, kad jiems nebėrą yĮL 
ties nugalėti tokią galingą valstybių koalipiją, ir jųpĮčįų 
turėtų nusimalšinti.

Didelė dauguma izoliacijos priešų tačįąų taip £pl| 
neina. Pereito pąsąulįo karo pamoka, Europos vajcjžįų 
atsisakymas piokpti kąrp skolas, netikusi Versąjįo sutar
tis ir nelemtos jos pąsėkos — padarė Amerikos žmones 
labąi abejjpgąįs yįsokįepis sumanymams apie “pasaulio 
derpokrątijos gebėjimą” gjpklu.

Vijųtįnis žmogus Ąmepikoje samprotąuja tąįp: de- 
mokrątijon^ ipes, žippųia, simpatizuojame, ir Amerika 
tprptU jąs kįek gajpjapią paremti, kai nacių ir juodmarš- 
kipių jĮiktątoriąį įcėsinąsi jas pažeminti įr sunaikinti; de- 
rnpkrątjjpms Ąiųerįką privalo padėti apsiginkluoti ir, 
rpikąjui ęsan£, ąprupiątį jas maistu, žaliavomis ir pra
tupės gaminiais — suppntąma, už prieinamą atlygini
mą. Bet iš anksto pasižadėtu kad Amerika eis už jų rei
kalus kariauti.— nieku bucĮu!

Po pasaulio kąro Anglija ir Frąncųzija pasįėmė tįek 
grobio, kiek tiktai galėjo aprėpti, o ar joms rūpėjo stip
rinti demokratiją? Ar jos bent pasakė dėkui Amerikai 
už tūkstančius gyvasčių, kupias ji paaukojo “demokrati
jos gelbėjimo” reikalui, ir ųž paskolintus bilionus dole
rių?

Daugiau taip aukotis kitų tautų labui Ąmpriką ne
privalo. Tiesa, kad be Amerikos pagalbos Europa, gal 
būt, ilgai negalės susitvarkyti; gal but? ji ir taikos ne
stengs išsaugoti. Bet argi Apierika turi būti tvarkdarys 
svetimuose kontinentuose? Jai pakanka ir savo bėdų.

ka.—Dabar ir žuvis plaukia giliau, mažiau jop sugauni.—O žmogus vis ieško geriau, daugiau reikalingas.—Vargas spaudžia musų krašto žmones.—Svetimi, atėjūnai mūsiškius torioti pradėjo; musų žemę aptikę skriaudžia.Nutilo seniai kajbėję.ir kietą duonos plutą krąjptytj pradėjo.Iš tankių niiskų, žmonių pramintais kreivais takais, ųpių ųpęjįų §Jin}<Q įlga-bąj^įfe? lai5"Ją pą^rąrnsčiĮ4pją|ųą3.Jis ėjo, į ųįęką nepaisė, ėjo į Jčtai? tDFyfnm šimhnečfei—-Ęį, seųj gąųąli, Į<ųr pįpi, JcųĮiiąs žįpįą§ peši, ųžsųp, ąteįk !<ą žinai — pa- įųjąlįp^įme? — šaukė žilą se- ųp)į pąs save medžiotojai, Ėpl Hį§ įų ląuksmo, tarytum negir- pąųiązu žiųgsnįąyo įr. rj- tarp sąyęš Jplbąjp:—Eipą aplžiąį, sleppą metai, piųsų gultis yis pakri|qąi gyve- ųą, ųgpąjkąs ją jungia, perą kąs ją yiępįją, o priešas jau tyko,

Ir sujudo Lietuvos žmonės ir prasidėjo ilgų, ilgų metų kovos.» » »f,Tolumoje,miškai stūkso. Dirvonai išarti. Kelios poros jaučių į žagres įjungtų stovi. Ant griovio kranto artojai ilsjsį. Šnekučiuoja. Varnos straksinė- ja, kniuksi.—Na ir bųyo karai, lukstąp- čiais žmonių žuvo. Ir vis lipk, kad ir musų kraštas pusėtinai puteriotas amžinai nežuvo, vąl- sįybę apgynėme, nors mums ir Įipįją įbruko.

žemes

tuvos apleistus dirvonus, mes juos išarsime, o jau kili musų suvarytas vagas purens, akės...Ir vaga už vagos naujai gulė, sultinga žemė juodavo ir jos kvapas plačiai plito, o ore garsai skambėjo:—šių margiai, valio palšieji, na jauteliai naujas vagas varykite, giliai žemę arkite, sėjai jų ruoškite, šių margiai, valio palšieji, na, jauteliai sunkų jungų tempkite, žemę purenkite...Įr toli, toli pamiškėje skambėjo liūdna daina:—Ėjo garsas nuo rubežiaus, žirgas reiks balnoti...

Kję, vokiečius nuo musų sienų gugynėme, nors ir galutinai jų ųepribąigėme.--O ką mes iš to gavoiųę? Štąi irjiškai praretėjo, dirvonų Jąug (tykų liko, nėra žmonių kąs juos apdirbtų. Savus dievus pamiršę svetimų garbinti pradėjome, net maža kų laimėjo- IBP1—Tąįgi; vejai susipratoipe, Ipipsų didikams gąr- bęs yejąmįąnis brautis į rytus, rpikęjp yajęąyps saugoti, jųyą daboti, ypkjętį mušti, šiandįep musų gjipipp sočiau gyventų, o dgfoąr turimo pas kitus taikinėti...

Anglų spirutistai šiomis dienomis stebėjo vaiduoklius St. George Hali rūmuose Londone. Tie rūmai kadaise priklausė anglų didikams Mas- Relynams. Jau apie 60 rimtų asmenų sakosi malę juose pasirodant tos giminės velionius. Spiritistas Wenworlbas anglų laikraštyje” yra parašęs savo įspūdžius iš paskutinio vaiduoklių stebėjimo ten.Jis rašo, kad keli stebėtojai sėdėję tamsiame sakytų rūmų kąjnbaryje, kuriame paskiausiai buvo pasirodęs vaiduoklis. Visiškoje tamsoje ir nepratardami nė žodžio išsėdėję a- pie valandą laiko. Paskui staiga pasirodžiusi viršum galvų paslaptinga melsva šviesa. Ta šviesa plevėsavusi kaip vėjo pučiamas gėlės žiedas. Vėliau apie penkias minutes buvusi dingusi. Paskui ir vėl pasirodžiusi. Tą melsvą šviesą matę visi kambaryje buvusieji. Paslaptingoji šviesa nuolat didė- jusi ir — staiga jos stebėtojai pajutę, tartum atsiradęs jų tarpe kažkuris pašalinis asmuo. Visi aiškiai išgirdę balsą, kuris kaip iš karsto pakuždomis kartojęs: “Kvailiai, kvailiai, kvailiai”.. . .

—Aš parnešiu tau sesute kardų plieno kieto.... —Saulė leidos, buvo kova
yj$ų Liętuvų nešiojo...» » »Vasara. Laukuose lyg jura javai liūliavo. Darbo žmonės plieniniais dalgiais šienavo. Vyrai šienų pioyė, p mergužėlės grėbliais pradalges varlė. Sau lutė močiutė šildė žemę ir spaudė iš darbo žmonių prakaitų. Metę darbų visi susimetė į būrį ir susėdo ant sodrios žolelės pasilsėti.—Na, vyrai, užtraukime sutartinę, kad ji plačiai Lietuvos laukuose nuskambėtų ’—lobią galipgą dainą užtraukite,. kad mirusieji atsikeltų!—Lai skamba dainos po Lietuvos laukus plačiausius!—Apsidairyk, ar nematyti kokio nors raudonsiulio ruso?—Žinai, užtraukime visų giamą naujovišką dainą!(Bus daugiau)

mė-

šių dienų kultūringo ūkio sodyba, papuošta pietų kraštų augmenija

Iš Tokio praneša, kad japonų pramonininkai labai susirūpinę ta būkle, kuri susidarė dėl japonų prekių boikoto Malajų salyne, Olandijos Indijoje -ir Ramiojo vandenyno salose. Nurodoma, kad paskutiniaisiais metais užsienio valiutos japonų bankai tegavo tik ketvirtį to, ką gaudavo anksčiau. Tas “dumpingas” kurį japonai laike savo rinkoms pietų kraštuose, pasirodė valstybei labai kenksmingas. Mat, anglų ir amerikiečių įmonės sugalvojo gana gudriu budu su tuo “dumpingu” kovoti: jos superka visas į rinką paleistas “dumpingo” kainomis japonų prekes ir kitur jas pardavinėja brangesnėmis kainomis. Nuo tų anglų ir amerikiečių priemonių ypač nukenčia japonės įmonės, prekiaujančios emaliuotais indais, medvilnės gaminiais ir tikro šilko dirbiniais.Savo laiku, kai lik pasaulinėje rinkoje pasirodė japonų prekės labai pigiomis kainomis, <su kuriomis niekas negalėjo konkuruoti, Europos ir Amerikos eksportuojantieji pramonininkai buvo labai nusigandę. Pasirodo, beveik netų atremti.
Lietuvos Naujienos

Lietuva pradeda 
miltų eksportąiš visų žemės ūkio gaminių ar liktai nebus pigiausi javai. Dabar užsienio rinkose (Euro- poję) už kviečius ir rugius mokama apie 6 litus už centnerį (50 kg); panaši kaina avižų ir miežių. Lietuvos javų centnerio supirkimas, išvalymas ir nuvežimas į užsienį apseina apie 2 litai centneriui. Taigi už centnerį gaunama tiktai apie 4 litai grynų pajamų. Tokia kaina neapmoka grudų gamybos išlaidų. Lietuvos grudų gamyba dar nėra didelė; ji galėtų būti dar išplėsta, jeigu geriau apsimokėtų javų auginimas. Kad ūkininkai nemažintų javų gamybos, vyriausybė pavedė “Lietūkiui” (Žemės Ūkio Kooperatyvų Sąjungai) supirkinėti praėjusių metų derliaus javus eksportui ir mokėti žymiai aukštesnes kainas, negu už javus gaunama užsieniuose.

Šiomis dienomis “Lietūkis” jau pardavė užsieniuose 6,000 maišų miltų. Ieškoma daugiau rinkų užsieniuose miltams. Jeigu pavyks tinkamai suorganizuoti ir išplėsti miltų eksportų, lai butų Lietuvos ūkini naujas ramstis. Milius lengviau ir pigiau išvežti; jų malimas duos naujo darbo darbininkams; sėlenos liks vietoje gyvulių paša-tų eksportas žymiai geriau apsimokės ir nebus tiek nuostolingas, kaip javų eksportas.
Ž. Uk. Koop. “Uola”— Pereitus metus koop. “Uola” bai- apie Lt 500,000 y., bent 50% dau- 1937 m. Nors ko-

pašarui
geriau

ŠAKIAI. žemės ūkio gė, padaręs apyvartą, t. giau, neguoperatyvo apyvarta padidėjusi visose srityse, bet bene daugiausia pasiekia mašinų prekybos srityje. Per pereitus metus šitas kooperatyvas ūkininkams pardavė 1 traktorių, 12 bulvėm kasti, 12 piaunamų mašinų, 1 motorinę mašiną kulti, daug dvivagių ir kt. Pažy mima, kad ir šiemet laukiama, jog gyvės mašinų prekyba, kadangi apylinkės ūkininkai dėl laukų darbininkų trukumo priversti įsigyti tiems darbams tinkamas mašinas. Per pereitus metus kooperatyvas išleido apie 10,000 maišų trąšų, iš ūkininkų supirko daug javų, bekonų, lašininių kiaulių gyvulių. Kooperatyvas transporto reikalams sunkyęžim’, pasistatė sandėlį, mūrinį garažąBe to, Gelgaudiškyj pirko žemės sklypą, kuriame jau šiemet statysis sandėlius ir šįlam miestelyj atidarys savo sky* rių-žemės ūkio kooperatyve “Uola” dirba 8 žmonės, kurių gaunamas atlyginimas telpa 1 t 1350—50 ribose.

ir kt. įsigijo dideli murini ir kl.

nuostolį, apmoka valdžia. Apskaičiuota, kad galima bus išvežti apie 120,000- tonų javų ir valdžia jų kainų palaikymui turės primokėti apie 12 milijo- ijy litų. Atrodo, kad netenka ląukti javų kainų žymesnio pakilimo tarptautinėse rinkose. O Lietuvai, kaip žemės ūkio kraštui, vis tiktai javai turi pirmaeilės reikšmes. Javų auginimas, hp grudų, dar duoda daug šiau- (jy, kurie sunaudojami ip pakratams.Kad jąyų cĮcspprtas ipsimokčtų, prąjp|qeksportuoti ne grūdus, bet miltus. čia syarhu vipnpdps rųšjcs (markės) niiltų ])agąminimąs. Tam tikslui reikalingi modernus malupąi. “Liefųkis” ne$e-' ųjai įsigijo Panevėžyje didžiau- sį ir moderniausiai įrengtą mechaninį malūną. Anksčiau bu-1 vo nusipirkęs vandens valcų ipaluną Suyalkų Kalvarijoje.! Dabar “Lietūkis” statys didelį malimą Biržuose. Turėdamas tris malimus, juose grudų ma-*
u n < v* * |Z v < v* , .. .. v » , .miltai butų vienodos ir aukš-'ketų rimtai pag tos rųšies, tinkami eksportui. ties statybą.

Reikia pirtiesPALANGA. — Žiema nėr.. ■ . *.kur maudytis, nes nėra nė pa limas bus taip sutvarkytas, kadj31"18^^118^08 pirties, lodei rei- Ivoti apie pir-
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Kanados Lietuviu Žinios ____________________ —i___________IŠ TORONTO PADANGĖS ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Rodykime daugiau nuošir

dumo savo artimuiRetas tėra užtikrintas, kad jis turės nuolatinį ir pastovų darbų, kurio pagalba galės daugiau apsirūpinti rytojum, ar bent ištiktas ligoje galėtų naudotis geresniais gydytojais, kurie kartais gerokai kainuoja. Tokios tai nepastovios sąlygos verčia žmogų susirūpinti, ir kad nors kiek palengvinti nelaimės padėtį, rašomasi į pašaipiuos draugijas, kurios gelbsti ligoje ir kitose nelaimėse. Tokiose draugijose, žinoma, neturėtų būti nei simpatijų, nei antipatijų, ir visi turėtų būti vienodai vertinami. Bet tas musų nemokėjimas taktiškai elgtis su lygiais, sau nariais nukrypsta kartais į nelemtą asmeniškumą ir nario pašalpos reikalas lieka įveltas į neteisingą ir nepamatuotą kerštą. Kartais reiškiame “divyriškumą” raštuojant skundus ant bile nario, nuneigiant jo ligos padėtį. Panašus skundai neturėtų būti toleruojami susirinkime, kol daktaro pagalba jie nėra išspręsti ir skundo reikšmė nusverta ligonį patikrinus. Nepagrįsti ir nerimti skundai turėtų būti atmesti ir skundikai papeikti. Ypatingai daug skriaudos pašaipiuose draugijose daro neleistinas politinis rųšiavimas žmonių. Kartais kai kuriose paš. draugijose būdavo ir tokių atsitikimų, kad esant nariui skirtingų įsitikinimų su draugijos valdyba ar kitais nariais, negalėdavo būti tikras, kad sirgęs nors ir legališkiau- siai gaus pašalpą, nes būdavo daugiau remiamasi “draugų” nubalsavimu, o ne daktaro liudijimu.Tokių balsavimų pagalba ir labai rimtai sirgusiam dažnai būdavo daromos kliūtys sutrukdyti pašalpos išmokėjimą, o kartais labai lengvai gaudavo pašalpą net už kelias savaites ir paprasčiausia sloga sirgęs. .Savaime aišku, kad toks sprendimas balsais butų privedęs draugijas prie galutino susmukimo, jei nebūtų laiku susirūpinta ir nutarta remtis tik grynai daktaro paliudymais. Šiandien, nors jau ir yra remiamasi daugiau daktaro paliudymais, bet baimė ligoniui, — kažin kaip jį supras lankytojai — dar tebėra. Dabartiniu laiku daugeliui lietuvių sergant sveikiems tenka kariais vieną kitą atlankyti ir labai stebėtina, kuomet ligonis nusiskundžia, kad atlankius jį draugijos skirtiems lankytojams jaučiasi suvaržytas abejojimų, kaip jį supras ir pripažins lankytojai? Kartais dėl tokios baimės ligonis nelaiko atsimąldųoja, ąr susirgęs tikisi greit pasveikti ir neįsiregistruoją į draugiją, darydamas sau skriaudą.Kadangi liga niekam nėra maloni, ji ateina neprašyta-ne-
CESNAKAI-PETRUŠKOS PAGEL- 

BA NUO AUKŠTO
KRAUJO SPAUDIMO 

Medicinos raportai sako, kad Čes- 
nakų-Petruškų koncentratas turi 
dvigubą reikšmę nuo aukšto krau
jo spaudimo. Pirma, atleidžia ar
terijų įtempimą. Antra, sulaiko ir 
pašalina amatų susilaikymą vidu
riuose, aukšto kraujo spaudimo pa
galbinę priežastį. Kad gauti česna- 
kų-petruškų koncentrato be kvapo 
fermoje, klauskit ALLIMIN. šios 
tabletės vartojamos pertraukomis, 
padeda sumažinti kraujo spaudimą, 
galvos gėlą ir svaigulį pašalinti, 
paeinančius nuo daug skaitymo. 
Kad patirti aukšto kraujo spaudi
mo priežastį ir pagyti, klauskit gy
dytojo. ALLIMIN yra pardavimui 
pas visus vaistininkus. Didelė dėžė 
50c. Specialė Ekonominė—-$1.00 
DYKAI. Kad gauti sampelių ir pui
kią knygelę adresuokit ALLIMIN, 
Dept 309, 54 W. Illinois St, Chi
cago, III.

kviesta, todėl nelaimės ištiktam nevertėtų bijoti lankytojų, nes jie nėra daktarai ir ligos padėtis jiems svetima. Jie atlanko sergantį narį todėl, kad to reikalauja draugijų principai, — neapleisti ir paguosti narį ligoje ar nelaimėje. Su liga reikia būti labai atsargiam ir atsimaldupti tik tuomet, kuomet daktaras pripažįsta galutinai sveiku, nes per anksti atsi- maldavus ir tąja pačia liga įe- besergant pašalpa neduodama. Butų jau laikas galutinai panaikinti savyje esamą abejonę sergančio nario liga ir pasitikėti draugijų daktarais, kurie neleidžia “nelegaliai” sirgti ir jei pripažįsta narį ligoniu, tai musų pareiga jį lankyti ir suteikti ramumo ir vilties greičiau pasveikti, o ne baimės, kuri ligonį dąr labiau suerzina ir slegia.
Ne visur ir ne visus matys 

karaliusKovo 11 d. “Star’e” matėme patiektą planą, kuriomis Toronto vietomis bus vežiojamas Anglijos karalius. Iš plano aiškiai matoma, kad rodys jam tik tas vietas, kurios bus išpuoštos auksu, šilku ir kitokiomis prabangomis. Keista ir juokinga, kad klastingai veidmainystei paslėpti bus nesigailimą išmesti vėjais milijonų, kad parodyti, jog pas mus viskas auksu žeria!Bet juk didžiumai vis tiek žinoma, kad taip nėra, kad po tuo išpuoštu auksu gludi tikra- sai grožis išpuoštas bedarbių ir vargo žmonių natūraliomis ašaromis ir skurdu, kurio jo dydybei nenorima parodyti... Butų naudingiąu, kad numatyti eikvoti milijonai karaliaus atsilankymu; butų paskirti palengvinimui rpotinų padėties, kurios palieka vaikų auklėjimą likimo valiai, o pačios sunkiaį dirba tvankiose dirbtuvėse, kad palaikyti kūdikius ir savo gyvybę. Kažin ar bent kada panašios prabangos išgirs jųotinų beviltę raudą?
SLA Pažangos vajus eina 

prie pabaigosVos tik pradėta ruoštis šiam vajui, kaip jau čia pat jo už? baigtuvės. Nariai atidėlioję /savo pareigas tolyn, pamate, kad jau veik nebėra nei laiko begauti naują narį išpildymui savo pareigos. Nors musų Toronto kuopoje gauta gana gražus skaičius naujų narių, bet visgi toli gažu ne visi išpildė savo pareigas. Kadangi dar yra laiko yienas mėnuo, todėl bandykime dar gauti naujų narių, jei jau ne svetur, tai nors savo šeimynose jų paieškokime, (ikrai rasime.Kovo 12 d. susirinkime pridavė savo sūnų jaunuolį Vytautą musų vice-pirmininkas A. Margis. Girtina ir smagu, kad musų kuopa turės tokį gabų muziką kaip Vytautas, kurs yra ir lietuvybei nuoširdžiai atsidavęs. Dabar ir Vytautui bus smagiau rūpintis kuopos ruošiamais parengimais, guriose iis patarnaus su sąvo orkestru. Linkėtina Vytautui geriausio pasisekimo užsibrėžtam tikslui, plėsti ir ugdyti lietuvišką muzikos meną musų tarpe!
Sergančioms Mfkšienej ir 

MargieneiRūpestingų ir uolių SLA kuopos narių Margio ir Mikšio žmonoms, sergančioms nelemtu gripu linkiu stropiai pasisaugoti nuo rimtesnio susirgimo, kad greit ir pasekmingai paliautų 'kankinęs gripas. —Q. Į.

Į 26-sius Metus žengiantTORONTO, Ont. — štai jau ir praėjo “Naujienų” Sidabrinio Jubiliejaus iškilmės ir “N- nos” įžengė į antrąjį šinitipečio ketvirtį. Nors faktipąi, 25 metų sukaktis jau praėjo seniau, t. y. vasario 19 d. šių metų, bet jubiliejinė šventę, kuri įvykę kovo mėnesio 12 d., buvo it tas užtvirtinimas, nuo kurio, dienraštis “N-nps” pradėję, tartum ąaują gyvenimą — gyvenimą, kuris Jąiks po laiko, sieks ir artinsis prie auksinio jubiliejaus, o kelių tųkstančią lietuvių visuomenės būrys, kuris dalyvavo jubiliejinėje šventėje, bęabe- jonęs, trokšta kad “N-nos” dar pasekmįųgiaų, dar su didesniais laimėjimais, lietuvių spaudos dirvoje, sulauktų auksinio jubiliejaus. Tuos troškimus galima buvo išskaityti, entuziastiška; nuoširdžiose minios akyse, kuri pripildę Ashland BpųĮeyard Auditoriją. Taipgi, gausus lietuvių organizacijų, chorų, orkos fru, solistų ir kitų scenos mylėtojų, oficialus dalyvavimas šiose “N- nų” iškilmėse, pilnai įrodo, kiek gęrq ši$ lajkraštis lietuvių visuomenei ypa padaręs, kad tokio nuoširdaus kooperąvimp ir dėkingumo susilaukę.Mes kanadiečiai lietuviai “N- 
t •nų” skaitytojai, nors oficialiai ir negalėjome iškilmėse daly- vąpti, bęt drąsiai galiu tvirtinti, kad musų visų jausmai įr troškimai, yra artimi visų “N- nų” draugų ir priętęlių troškimams. Mes linkime “N-noms” geriausių pasisekimų ir ilgiausių Metų!

Ąušrps ChorąsJau virš keturių mėnesių, kaip Toronte susiorganizavo, Toronto Lietuvių Aušros Choras. Nors chorąs organizavosi bepartyviniaįs pamatais, ką nekartą to choro organizatorius ir vedėjas Pr. Motiejūnas yra pabrėžęs ir kas yra šventai vykdoma, bet atsiranda gandų, kurie bando chore įžiūrėti šališkumą. Būdama to choro nare ir korespondente, (ęhoras išsirinko tris korespondentus, kiti du tai Liudas Pocius įr S t. Balčiūnas) laikau sau už pareigą, choro autoritetą ginti ir painformuoti kaip ištikrųjų choro reikalai vędami. Pirmiausia, reikia pą- brėžti tą, kad choras, apart meno reikalų, į nieką kitą, į jokią politiką neiki tikybą nesikiša, visai tų dalykų neliečia. Chore viešpataują lygi ir vienoda tolerancija visiems, nežiūrint kokių įsitikinimų choristai butų.Pamokos įvyksta reguliariai sekmadieniais ir trečiadieniais 8:15 v. vakare. Visi choristai noriai lanko pamokas ir kruopščiai dirba choro pasisekimo 

i Ai/jniy-NAUJIENU Foto]PARYŽIUS. — Hitlerio J<arikatura, buri buvo pa- habįpta prancūzų humoristų salįone.

dėlei. Nors choras visai jaunutis, bet turi virš 40 narįų, kurie savo rižtįųgumu, žada Toronto lietuvių visuomenei gražią ateitį, mepo srity j. Tąd nepaisykit gandų. Kurie mylit 4*4“ ną, prisidėkit prie choro įr |si- tikipsit, kad dalyvavimas “Aušros” chore, yrą tikras malonumas. Musų cĮięrvedžiai, p.p. L. Pocjųs ;r Pr. Motįejųnas, yra darbštus ir ląhai malonus veikėją j. Ateikit ir įsitikįnkit šių žodžių tiknnną-Choras jau gavo gaidas Lietuvių Dienos progrąmui, Pasaulinėje Parodoje New Yorke, kuri įvyks ateinančią vasarą ir jau pradėjo mokintis. Tad kas mylit meną ir turit balsą skubėkit prisidėti dabar, nes paskui bus pervėhi.
Choro Koncertas

J • * i . 1 ' • • ' * 'Balandžio mėn. 1 dieną, šeštadienį, 7:30 v. vakare, Lietuvių Parapijos svetainėje, įvyks “Aušros” choro parengimas. Bus suvaidinta juokinga komedija “Piršlybos” ir po to seks koncertinė dalis, kurią pildys: /choras, solistai, taipgi bus duetų, kvartetų ir 1.1. Visi Toronto ir apylinkės lietuviai, maloniai kviečiami atsilankyti. —Frances
Iš Lietuvos
• •/ ■ - « «• » 'r..TeisimaiKAUNAS. — Vasario 11 d. Rūmai sprendė kelias politines bylas.M. Savinskaitė buvo kaltinama priklaušius soc. revol. grupei, kurios centras buvęs Berlyne, susiraši nėjus su tos grupės darbuotojais etc.Ji pripažinta kalta ir nubausta pusantrų metų sunk, darbų kalėjimo, bet į tą bausmę įskaityti ligi teismo iškalėti t) mėn..Kaltinamąją gynė advokatai L. Purėnienė ir VI. Stankevičius.Buvęs pašto valdininku*Klaipėdoje F. žilaitis, naudodamasis tarnybos padėjimu, kai kurias žinias perduodavęs į užsienį.Paskui žilaitis buvo pabėgęs į Vokietiją, bet ten patekęs į koncentracijos lagerį. Iš Vokietijos per Lenkiją žilaitis sugrįžo Lietuvon.Rūmai žilaitį išteisino.Nepilnametis F. Endervickis, Klaipėdos krašte buvo įsimanęs tautinės neapykantos sumetimais laužyti medelius.Endervickis prįpažintąs kaltu ir nubaustas vienęriais metais pąpr. kalėjimo, bet kaip nepiln. V3 bausmės numuštas, įskaitytas į bausme ligi teisimo Iškalėtas laikas įr jąp| įikp kalėti dar keturi įpėnesiąį.Tik ką gavome Kultūros No. Į
TURINYS:
Dabarties chaosas ir ateitis ..........
... ...... ....................... Kp. Petronis 
Nacįpnalizmp įrųrnas ....................

....  R.' HuJka-Laskovski
.Gęįtpnas ......  Vyt ĮMpptyįlĮi
Inž. S. Kaįrys ........ L. pųrėnieąė 
Pasakojimai apį.ę Rembrąndją ......
..:::.±::.........:..:y.:’.....:.L..: ■ j. Jurginį 
žiogus        P. jęąlnięfįs 
Katrina piaųna meldus.....................
....■..„.:.....L?..L.r...   $aliy 3alH|fpęn 
V. Krovės ?‘S(drgaila” - P- Bąąblys 
Tolimas Kąirpąs .... Ąlb. Žukauskas 
Magnetinės Audros .............. .....
.....?..... .......... .*. A. N. ^atęhątoyaš
Populiarusis Mokslu ir Apžvajtga

GAUSIT UŽ 45 CENTUSNaujienose

fidLargumynaį
Naminiai gyvuliai pavo

jingesni už žvėrisŽymiausi džiunglių tyrinėtojai įtikinėja, kad plėšrieji žvėrys nesą tokie baisus, kq- Įdais juos vaizduojama. Pvz., liūtai ir tigrai mielai vengią žmogaus, o ne pučia. TodėĮ, esą, ir čiabuviai gali juos medžioti su primityviausiais ginklais. Įr tik labai retai ištiųka kurį tokį čiabuvį medžįotpją nelaimė. Už plęšruosius žyė- ris daug pavojingesni’ esą žolę mįntąntięjį laukiniai gyvuliai, pvz., buivolai.Antrą verĮųs 4ahS*au žmonių žųyą pųo na;ninįų gyvuliu, negu nuo žvėrių. Antai vokiečių profesorius Dr. Arnoldas Habėrnollis surinko šiuo klau- 
» • f • . » > • 1 »simu statistikos žinias iš keleto Vokietijos provincijų. Ir pasirodė, kad iš kiekvieno šimto 

’ v C I » f 'mirtinų sužeidimų po du sužeidimus huną naminių gyvulių padarytus. Per šešetą metų Prūsuose buyo net 1232 gyvulių padaryti nertini žmonių sužeidimai. Du trečdaliai tų mirtinų sužeidimų buvo padaryti arklių, dąugįausia įspyrus. Atsitikimų, kad arkliai sukandžiotų žmogų, butą visai nedaug. Po arklių pavojingiausias žmogui naminis gyvulys pasirodė esanti karvė. Nuo karvių, pasirodo, žmonių žūva daugiau, negu nuo bulių. Tięsą, (Įauguinas nuo karvių žuvusiu žmonių buyo ne su- bądyįi, bet arba suirpndžioti arba suspąrdytį. Ęe to, 4augu- mąs nuo karvių pųk^P^jusių yra buvę arba yąi’kai arba seneliai. Tolįąų paeiliui iš prof. Habernollio surinktomis žiniomis per 6 pietus Prųsuose žuvusių žmonių yrą: 23 kiaulių aukos, 15 šunų aukų, 7 ožkų aukų, po 5 avių ir bięių aukas, po 4 kačių ir lokių aukas, PO 3 ąsilų ir širšių aukas, po 2 liūtų, elnių ir musių aukas ir po vieną žąsų, vištų įr žiurkių auką.
“LAIMA”
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NAUJIENŲ JUBILIEJINE 
EKSKURSIJA LIETUVON

( DON’T FORGET A 
A TO SEND THE 

MIRACLE 
''AWH!P

A FIM;‘ Ui
HS 0$

MlllIONS PREFER^==^>

Do vour eye» Turn—feel 
tirėti, uncomfortable? Try 
Murinę. Itcontaint 7 help* 
fui inęredients which 
cleanse and clear eye« red- 
dened f Tom fatigue—make 
your eyes feel clean, fresh, , .
alive! Much more effective than boric acid. 
Senti for trial bottle. Mai! 10c (stamps

Laivų GRįPSHOLM

Gegužės 31 d., 1939TIESIAI Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMOŠi ekskursija bus viena iš didžiausių ir patogiausių, nes lydės patyręs palydovas, nereįRės persesįį, pė pųpiųtls su bagažais.Ši e^|curpija yra užkirtą Liet. Laiy. Ągęųtų Sąjungos Ąmcrįkoję.Dęl platesnių infopnącįją ir sutvarkymo dokumentą, Įcrpįpkitė§ į
NAUJIENASJeigu norite turėti smagią kelionęJįjąųjjepą Ęą^tipė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakSekmadieniai nuo 9 ryto iki 1 vai. dieną

Galva BastučioLyriškas soprano
FELJETONAS(Versta iš italų kalbps)Pasaulis pasidarys linksma q- perą. Ir Pfenbącho vaidmenį suvaidins moterys, štai kaip:Vyrai dabar šiurkščiabalsiaį, biaurybės. Kitas visai riaumoja kaip bulius, kad ir negirtas. Retas kas tenorą gerą turi. O moterys vis duoda progos vyrams pakeltu balsu kąlbeti. Nuo lp balsas lavinasi. įgauna lyrikos. (Ypač, kai balso pakėlimo priežasties davėja darosi visai įkyri). Taip, už kokio šimto melty vyrai gal ir diskantais dainuos. (Nes, reikia manyti, moterų e- mansipacija nesulaikomai eis pirmyn — vyrams bus daugiau ir daugiau progos išjudinti iš paprastų organiškų vietų bal- są).Moterys, lygias teises balsiai bęskeĮbdąmos, taip pat įgaus standumo savo balsui. Dabar, atsiprašau, juk kartais visai cypiančiai moteris išsireiškia. (Tą galiu drąsiai sakyti, nes žmona šiandien į krautuvę išvažia- vųs...).Į<ąi motpriškas balsas sųstaji- 4ps, (tik esą pavojaus jąin visai sušjurkštęfi, — kas tada butų?!), o vyriškas visas mosis į lyriką, — tada užeis linksmų operečių era. Ofenbachas išvien “Korneyilio varpais” žemę apipils. Bus muzika!O kolkas laikykite, vyručiai, bąĮsą pakeltą, kai prįsiegos labai daug yyy sayo žodžiuose vartoja!Ofenbacho gadynė užeina. Kad tik balsingoji lytis perdaug nesušiurkštėtų!Taisykite Savo Namus Pakol Viskas AtpigęJeigu neturi pinigų, kreipkis į Naujienų spulką,— gausi paskolą ant ilgų rpetų.

1739 So7 Halsted~St.CąiGAGO, ILL.

O E
KAD PAGYTI
NU SLOGŲ

šis Paprastas Budas Lengvina
Skausmą Nuostabiai Greitai

1. Kad palengvinti 
HkaUHiną, nesinagU- 

karStl 1 bu ma
žinti, (nik 2 Rhyer 
Tablete/, ISgerk
stiklą vandens.

2. Jei gerklė skau
di nuo slogų, ' su
trink Ir IStlrpk 3 
Bayer Taplvte* 1/3 
Stiklinės Vandeny... 
UgurgAlluok. ” "'

Vartok Tikrą BAYER Aspirin— 
Tuoj Kai Tik Slogos Pasireikš

Tas paprastas aukščiau nupieštas 
būdas, dažnai neša nuostabiai greitą 
pagelbą nuo nesmagumo paeipan- 
čip nuo slogų, gerklės skausmo.

Pabandyk jį. Po to kreipkis į gy
dytoją. Galimas daiktas, kad jis pa
lieps ir toliau Bayer Aspįrin var
toti, nes jis slo^ų nesmagumams 
pašalint; veikia greitai. Ir karščiui 
sumažinti.

Tas tnbkslu paremtas būdas gu
driai pašalina stipraus vaistų var
tojimo būdą nuo slogų. Gal būt, 
kad tai yra lengviausias, už vįs į- 
takingiausias ikišiol atrastas bū
das. Tačiau įsitikink, kad gauni 
BAYER Aspirin.

15c už 13 tableuių 
Z pilni tuzinai 25c

AND-CHEESE
HEADY IN 9 MINUTE

GERB. Raųjienų skaityto- 
fos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,
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Diena Iš Dienos
Bridgeportietis 
Apsivedė Su 
Ciceriete

Praeito menesio 12 d. bridge
portietis Pranas Kontenis, sū
nūs Evos Nuneikienės, 3303 
So. Lowe Avė., susituokė su 
Jedvyga Pawleck iš Cicero, 
III-

Jų sutuoktuvių ceremonijos 
ir vestuvių puota įvyko Cice- 
roje, dalyvaujant daug gimi
nių ir draugų iš abiejų pusių.

Pranas Kontenis yra pažįs
tamas daugeliui Chicagiečių 
iš praeities, nes jis, nors yra, 
gimęs ir augęs Chicagoje, da
lyvaudavo su lietuviais. Esąs 
dirbęs “Naujienų” konteste ir 
parengimuose.

Pranas yra pasiekęs kolegi
jos mokslo kaip vaistininkas, 
bet jam buvus proga gauti 
darbą Philips 66 gaso kom
panijos ofise, kur jis ir da
bar tebedirbąs. Jaunavedžiai 
P. ir G. Konteniai apsigyvens 
Ciceroje.

E. Nuneikienės “mažasis” 
sūnūs mokinasi Armour kole
gijoj inžinerystės.

Gero pasisekimo jaunuo
liams. J. A. S.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms
(Chicago j)

James Szweistis, 32, su Do- 
rothea BisheI, 13
Reikalauja 
Perskirp

Angeline Rauskis nuo Wal- 
ter Rauskis

Marie Kulaivas nuo Felix 
Kulaivas

Telšių Bendras 
Klubas

Kaip girdėti, yra suaukota 
labai daug gražių dovanų Tel
šių Bendro Klubo Bunco ir kor • 
tavimo vakarui, kuris įvyks 
sekmadienį po piet, kovo 19, 
Lakavičių namuose, 2314 W. 
23rd Place.

Viena dovana yra paaukota 
Frances Burinskienės, savinin 
kės trijų Beauty Shops: Na
tional Beauty Shop, 2136 W. 
Cermak Rd., Frances Beauty 
Shop, 4559 So. Mozart St., ir 
Frances Beauty Shop, 1414 So. 
49th Ct., Cicero, III. Ji paau
kojo dešimts dolerių vertės 
“Permanent Wave”. Kas tą 
dovaną laimės, tikrai pasipuoš 
Velykoms. Kviečiame visus mu
sų draugus atsilankyti.

Telšiškis.

Šįvakar Legiono 
Moterys Ir Balsuos 
Ir Los c

Svarbus Susirinkimas

Šįvakar, Kovo 15, bus mė
nesinis susirinkimas Darius- 
Girėnas Auxiliary, Unit 271 of 
the American Legion, 2417 W. 
43rd Street, Hollyvvood svetai
nėj, 8 vai. vakare.

Tai labai svarbus susirinki
mas, nes bus balsavimai dėl 
uniformų. Taigi, visos narės 
yra prašomos būtinai ateiti.

Po susirinkimo bus užkan
džiai ir lošimai Bingo. Taigi, 
leidukės, let’s go.

Marian Sebastian,
Pirmininkė.

SUSIRINKIMAI
h---------—■ ■ ■■■— ............................

Humboldt Park Lietuvių Politikos Klubo susirinkimas įvyks 
kovo 16 d. 8 v. vak. svet. 3600 W. Norlh Avė. Klubiečiai 
nepamirškite atsilankyti Sekr. A. Lungevi’sz

No. 1970 — Išsiuvinėjimai abrusams ir rankšluosiams.

| NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1970 I
I 1739 So. Halsted St, Chicago, III. . - I
* Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No...............Į
I Vardas ir pavardė ________________________________________________

I Adresas .... ........ ............ ..................... „.........................   I
I " I
Į Miestas ir valstija ........ :....................... „.......... _................... J

PETER~PEN . ~

STATO “LAIMĄ”
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BUDRIKO RADIO VALANDA.

Tel. Victory 4965. i 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi J 
pilną apdraudą už darbus- Lenj ‘ 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND . 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted S L

Musų energingų ir darbščių jaunuolių būrys Chicagos Lietuvių Choras “Pirmyn” vėl 
ruošiasi pasirodyti savo Chicagos draugams ir rėmėjams. Choras kovo 26 d., Chicagos So- 
kolų Salėj suvaidins linksmą ir labai margą veikalą “Laima” — apie laumes, apie burtus 
ir įvairius kitus “eudaunus” dalykus. Tai gyva, melodinga komiška opera, kurioj veiki
mo, visokių komplikacijų ir netikėtumų daugiau negu smarkioj dramoj. Chorą mokina 
veikalo chorvedis Kazys Steponavičius, kuris sekmadienį dirigavo “Naujienų” Jubiliejaus 
Iškilmių orkestrui.

Pereitą septintadienį kaip ir 
visuomet, buvo gražus Budri
ke radio programas, kurį iš
pildė Vyčių Chčras, duetai ir 
solistai ir Budriko simfonijos 

(orkestrą. Visa valanda buvo u:- 
'pildyta gražių ir linksmų dai
nų ir gražios muzikos. Malonu 
buvo klausytis linksmų daine
lių ir gražios muzikos.

Kitas Budriko programas 
bus ketvirtadienio vakare, nuo 
7 iki 8 vai., iš stoties WHFC., 
—1420 kil. Jame dalyvaus ge
ri daininikai ir geri akordeo
nistai, ir duos klausytojams 
gražių lietuviškų dainelių ir 
geros muzikos. Be to bus svar
bus asmenų ir draugijų prane
šimai. Nepamirškite pasiklausy
ti.

— Radio Mėgėjas.

PolitiKa
Iš Lietuvių 
Demokratų Lygos 
Darbuotes

kad šis susi- 
labai
netik

Zuris,

skaitlin- 
garbės 
nevien 
nevien 
Wardų

Penktadienio vakare, kovo 
10 dieną, Lietuvių Dem. Lyga 
laikė savo mėnesinį susirinki-- 
mą, Lygos Headąuarters, 6912 
So. Western Avė. Visų pirma, 
turiu pastebėti, 
rinkimas buvo 
gas. Dalyvavo 
pirm. Teisėjas
visa Lygos valdyba, ir 
Lygoj priklausančių 
Kliubų bei organizacijų atsto
vai arba taip vadinama Ex- 
eeutive Committęe, bet ir dau
gelis atstovų iš tų lietuvių ap
gyventų wardų, kuriuose iki 
šiol nebuvo politinio lietuvių 
veikimo. Visi įstojo i Lietuvių 
Dem. Lygą ir pareiškė norą 
darbuotis savo warduose ir or
ganizuoti lietuvių veikimą po
litikoj. Lyga užgyrė juos ir pa

savo para-

jimo laiškų, kurie buvo prisių
sti Lygai nuo Majoro Kelly, 
Gordon, ir Schreiber. Fin. rašt. 
Juozaitis buvo gana “bizy” 
priimdamas kliubų, organizaci
jų ir pavienių asmenų metines 
duokles. Visa Executive Komi
sija pabrėžė stovį ir darbuotę 
savo vvarde ar tai kliubo ar or
ganizacijos. Toliaus susirinki
mas vaišinosi ir džiaugėsi pri- 
mary laimėjimui, pagerbė val
dybą, nusitraukė paveikslus 
kaip visa grupė, taip ir valdy
ba,' ir nutarę dar sykį skait
lingą susirinkimą šaukti prieš 
reguliarius rinkimus balandžio 
mėnesį. Lyga prašo visų lie
tuvių prisidėti prie jos darbo.

Stanley Gurskis.

f' " 111""" ' ..........

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

......— -....

Roselandiečių Susi 
rinkimas Oak Fores 
to Reikalu

Pagerbkime
Pasižymėjusį 
žmogų

Ignacy Paderewski

jiems

Darbo Vaisiais
didžiai 

veikimu
patenkinta
įvairiuose

žadėjo teikti 
mą.

Džiaugiasi
Lyga yra 

lietuvių
warduose. Pasak teisėją Zurį, 
lietuviai trumpoje ateityje 
sieks geresnių, gausesnių 
tuvių pripažinimo politikoj

pa-
1 ie

vai-
šių.

Kaip teisėjas, taip ir South 
Side Park Superintendentas 
Kumskis, kuris yra Lygos 
pirm., išreiškė padėką visiems 
wardamš už prisidėjimą prie 
majoro Kelly masinio mitingo,
kuris įvyko Lietuvių Auditori
joj vasario 26. Sako, lietuviai 
nustebinome visus politikus, 
kurie prašė musų paramos ir 
jie šiandien yra visiems lietu
viams dėkingi už suteiktą pa
ramą. Ir, be abejo, ateityje ga
lime tikėtis jų prielankumo.

Padėka Nuo Mero Kelly
Toliaus, nut. rašt. J. Kamin

skas perskaitė keletą padėko-

Zig-Zag Club
. Šio mėnesio, kovo

Estelle Andrulis ir jos moti
na, savininkės puošnios užei
gos, Zig-Zag, Dine and Dance, 
6817-19-21 So. Western Avė., 
surengs gražių pasilinksmini
mą, “St. Patrick’s Day Party.”

17 d..

Visų Roselando ir apylinkes 
draugijų atstovų Oak Forest 
prieglaudos Lietuvių Senelių 
Komitete susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, kovo 16 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Darbinin
kų svetainėj, 10413 S. Michigan 
\ve. ,

Visi atstovai yra nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti susirinki
me, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarti. —Adomas D.

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKI CIII- 

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 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

Šį sekmadienį Auditorium 
teatre koncertuos pasauliniai 
pagarsėjęs pianistas ir kompo
zitorius, ! Ignacy J. PadereW- 
ski. Jo asmuo lietuviams yra 
arti prie širdies nuo to laiko, 
kai jis, būdamas Lenkijos 
premjeru, 1920 metais, pasira
šė su Kaunu sutartį, pripažin
damas Vilnių Lietuvai. Užbėg
damas jam už akių, Želigow-
skis pagrobė Vilnių. Paderevv- 
ski griežtai užprotestavo prieš 
tą žygį ir pasipiktinęs apleido 
Varšavą. Ligi šiol Paderewski 
nėra įkėlęs kojos Lenkijon.

Šio, gal paskutinio, jo atsi
lankymo proga, mums yra ga-
limybė pagerbti tą civilizuo
tam pasauliui ir lietuviams nu- 
sipelnijusį asmenį.

Dr. K. Drangelis.

GERB, Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i 
tas krautuves, kurios 
skelbiasi Naujienose,

šia tos rūšies užeiga užlaikoma 
lietuvių- Kasdiena yra gražus 
“floor show” ir muzika šo
kiams. Valgiai pagaminami 
lietuvišku skoniu, specialiai 
visokia paukštiena.

St. Patrick’s proga visko 
busią apsčiai parengta, nes 
savininkės tikisi daug svečių 
ir programą pildysią daugiau 
“linksmintojų”. ■

Savininkės kviečia lietuvius 
atsilankyti. Jokių ekstra 
kesčių nereikia mokėti. 

G

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 Taisymut
3427 S. Emerald Avė.

CHICAGO, ILL.

mo-
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Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 

(Gregg Shorthand) 
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 9 iš ryto iki 3 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lietiviu Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III. 
xxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxx

ir

Lietuvis Plumberis
— Lalsnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

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

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS 

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)v ...   —........ , ,„,z

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS
Š ALTIMIER O

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI—
• ŠEŠTADIENJ—
• SEKMADIENĮ—

W. H. F. C. —7 IKI 8 V AL. VAK.
—7 IKI 8 VAL. VAK.
—7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

I VVAB OKI CAMS/AS 'coovmSĮ 
būt ts a cooo

COOFV

OBTDREAM

MV F«IBNDS NNIUL-

PULJKt PUDD»K10
mcv—

PRINJCE-SS

14E 
OUGMT

PRl-Z-E- 
ON

ICTURE

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL 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 DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei Storus. 
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 $19.50 

UŽ ............................ ■
GYDYMAS $£fl.00

LIGONINĖJE ............. wU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje _  $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama .... "
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzle Avė., Chicago 

Tek Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

428 W. SSrd St
Tel. ENG. 5*83-5848
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AUKOS DARIAUS-GIRĖNO NAMO STATY 
MUI SPARČIAI PLAUKIA

< «.. > . . » » \ TA . . . -♦ *

NAMO IR KITI LEGIONIERIŲ POSTO REIKALAI
Darjus-Cfirėnas Amerikos Le- 

gijųnp Postas sparčiai auga. 
Turi net 70 narių, daugiau ne
gu šiuo laiku turėjo prąeitais 
metais. Noriu viešai paskelbti, 
kad visi Posto nariai, kurių 
mokesčiai yra užsilikę, yra pra
šomi užsimokėti šį menesį, jei 
nori išvengti suspendavimo. 
Joseph Ą. Kibort, Posto adju- 
tanįąs, daugiausiai dąrbupjasi 
Po?|o narių palaikyme ir daug 
savo brangaus laiko pašvenčia 
Posto labui. Taip pat, būdamas 
komitetų viršininku, visuomet 
tinkamai ir inteligentiškai dar
bą ątlięka. Nėra abejonės, kad 
ųiętų gale Postas jį tinkamai 
pagerbs.

Posto nariai, gyvenanti Cice- 
roj, mano net 10 naujų narių 
atsivesti į sekantį Posto susirin
kimą, ir taip pat išsirinkti sa
vo atstovą, kad jis Poste juos 
reprezentuotų. Likiuosi, kad 
Linge, Umbras, Danouski ir ki
ti narių ir namo fondo reikale 
pasidarbuos.

Buvo rašoma laikraščiuose ir 
skelbiamą per radio, kad 
Harvey buvo Darius-Girėnas

KAIP ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ”

MADOS

šokiais prįe geros lietuviškos 
muzikos' Bus dovanų, gėrimų 
ir užkandžių. Tai įvyks šešta
dienį, kovo 25 d., Hollywood 
svetainėje, 2417 43 St. Pra
džia 7:30 v. v., įžanga 35c. Vi
sas šios -pramogos pelnas eis 
mipetam tikslui. Visus prašo
me prisidėti prie šio gražaus 
darbo, kas atsilankymu, o kas 
gali — ir su auka.

J. Gulbinienė.

Ne Keturi Šumane 
Ir Tvėrė, Bet 
Astuoni

Kada pradės salę statytį
Dauguma žmonių klausią, 

kaip greit pradėsime statyti 
Darius-Girėnas Memorial Hali. 
Varde komiteto atsakysiu, kad 
taip greit, kaip geros valioj 
žmonės supras ir įvertins tą 
svarbų visuomenišką lietuvių 
darbą, taip greit, kaip visi pri
žadėję aukoti sumokės tiios pi
nigus ir kiti suaukos gana pi
nigų pastatyti sienas, įdėti grin- 

I tis ir uždengti stogą, o dėl vi
daus įtaisymo tai pinigai su
plauks labai greitai. Mes neno
rime ir neprileisime, kad ir čia 
taip atsitiktų, kaip atsitiko su 
Lietuvių Auditorija, nes mes 
gauname labai gerą paramų iš 

,j visų lietuvių ir manome daug 
daugiau gauti, nes musų dar
bas yra visuomeniškas darbas 
ir mums lietuviams legionie
riams nerupi kištis į narių bei 
žmonių religinius įsitikinimus, 

l| politiką ar kokius izmus. Mes 
mylime Ameriką, mylime ir 
Lietuvą, ir kaip Amerikos lie
tuviai, norime lietuvių vardą 
pakelti. Nors musų ir yra ma- 

yrąlža grupė, palyginus'su svetini- 
lietuvių pančiais, mes visgi su visų Lie

tuvių pagelba pastatydami sve- 
r tainę, parodysime kitataučiams, 
Q kad lietuviai sugeba didelius 

. . darbus nuveikti ir kad tarp LLlL-Į I 9 9
privilegi- ,nusy tautieell2 Yra vienybė ir 

jų, kurių kitos organizacijos 1101 as 
bei klubai neturi ir negali tu- Aukos
rėti. Pavyzdžiui, prie statymo .. ... . .i- .... .v . smo laiku į Darius-Girėnassales mes gauname leidimą is £
visų unijų dirbti šeštadieniais naill° aukavo sekami:
ir šiaip kilu uždraustu laiku, Adam Navvyok $10, Anton J. 
duodant progos namų statybos Burtkus $25, graborius S. M. 
darbininkams paaukoti savo Skudas $25, Frank Zintak, 12 
darbą be savo nuostolių. Per pvardo committeeman $50, Bry- 
tai mes ir pastatysime svetainę aRt Hartnett, 12-to wardo al- 
už pusę liek, kiek kitiems kai- dermonas $50 ir p. Tulys, savi- 
nuotų. Per tai mes lietuviai 1c- pinkas Mrd-West Pharmacy $5. 
gijonieriai ir vadovaujame šia- šiuomi varde Darius-Girėnas 
me visuomeniškame darbe ir Posto ir vaidyhos nariy auko_ 
kviečiame visus pavienius, tojams labai nuošidrų ačiū, 
draugijas ir klubus prie musų
prisidėti. Aukavusių per kitus komite

to narius vardai bus paskelbti 
vėliau. —W. B.j Sebastiąn,

Commander.

Posto narys, šiuomi noriu vi
suomenei pranešti, kad viršmi- 
nė tas asmuo nebuvo ir niekuo
met nėra buvęs Darius-Girėnas 
Posto narys. Darius-Girėnas 
Postas suteikė militarį laidotu
vių patarnavimą tik prašomas 
giminių, kadangi jis buvo di
džiojo karo veteranas.

Mėnesinis susirinkimas
Darius-Girėnas Posto praei

tas mėnesinis susirinkimas pri
pildė Hollywood svetainę. Alutį 
Alweiser paaukavo White 
Eagle alaus kompanija, o prie 
to buvo labai geras “floor 
show”, ir Thomas Maženio pa
stangomis buvo gautas asmuo 
atvaizdinantis kaip Mae Wcst 
joja ant arklio, šis aktas susi
rinkusiems labai patiko. Tlio- 
mas Maženis taip pat labai 
daug darbuojasi namo fondui.

Darius-Girėnas Postas 
veik šimtą nuošimčių 
Postas. Vienok yra gysla nacio- 
nalės organizacijos, per tai ir 
kaip stipriausios didžiojo karo 
veteranų organizacijos

No. 4035—Namie dėvėti suknelė- 
Išsiūta apie kaklą ir rankoves.

00a

0o
bO-'.’O

*
CLASSIFIED ADS

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PARTNERS WANTED

cHcff
4035

MARIJONA 
po tėvais

Persiskyrė 
liu kovo 13 
ryto, 1939 m. 
amžiaus, gimus Tauragės ap
skrity, Spragutės kaime.

Amerikoj išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliudi

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 
kitų 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. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero papines.

Visi a. a. Marijonos Kir- 
kickienės giminės, draugai ir 
pažįstami —x ----
kviečiami 
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.

Pastaba dėl SLA Apskričio 
' tvėrimosi

Pįnpądiepio “Naujienose” 
Sepąs delegatas”, rašydamas

MOTERIS IEŠKO DARBO kaipo 
virėja 4r šeimininkė namuose. Yra 
labai gera gaspadinė ir moka gerai 
valgį virtį. 3222 So. Emerald Avė., 
ahtros lubos. '

PAIEŠKAU PUSININKO arba 
pusininkės į Taverno biznį — Biz
nis gerai išdirbtas—Kaip matysite 
persitikrinsite. 3359 So. Halsted St.

KIRKICKIENĖ 
Ashmonaite

su šiuo pasau- 
dieną, 7:10 vai.

sulaukus pusės

a. Marijonos Kir- » 
esat nuoširdžiai 

dalyvauti laidotu-

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 pą- 
fardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, Ilk

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

CU įdeda 15 centą ir praiau

•Uiųstl man pavyzdį No

Mieros  per kratinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(MtartM ir valstija)
L—---------------------

_________________ __________ ________________________ ■ ----- ------------------------------------

“Senas delegatas”, rašydamas 
apie pradžią 0 Apskritą, ar 
tikėjai, ar pėtiks|iai pe visai 
tiesą pasakė. 1

rfen pasakyta, kad t|fc ketur 
ri asmenys sdtvėrė šeštąjį Ap
skritį. Tai yrą netiesa.

iš tikrųjų 6-to apskričio pra
džią buvo tpkU.

Aątro apskričio subrinkime 
Lietuvių Auditorijos mažojoj 
svetainėj, ką00 Ąntro Apskri
čio komunistas, pirminiąkas ne
davė bąlsp K. Čepukui kokiam 
tai khubmę, |udą Dr. A. Mont- 
yįdas, Ę. Rpgis, K. J. Semaš
ką ir Riti pareiškė pirtnininkui 
protestą, p kada protestai nie
ko negelbėjo, tai Dr. A. Mont- 
vidąs, IL Čepukas, K. J. Semaš
ka, Ę. Rygis, R. Ratkevičienė, 
P, Bejcckienė, Bartkus ir, ro
dos, Rinclokąs iš Indiana Har- 
bqf apleido 2 apskričio susirin
kimą ir suėję į gretimą į kitą 
svetainę, ten pat Auditorijoj, 
pradėjo tartis. , Ir šitie aštuoni 
delegatai ten pat nutarė tverti 
naują apskritį, šitie visi asme
nys buvo iš trijų kuopų ir jie 
visi d'l’bo 6 apskričio tvėrime 
lygiomis, nežiūrint ąr kuris bu
vo valdyboj ar ne.

Ir daugiausia tų ypatų lėšo
mis, apskritį tveriant, buvo vai- 
Šinaini delegatai.

Taigi ne keturi sumanė ir su
tvėrė 6 tą apskritį, o aštuoni. 
Paskiau prisidėjo įr daugiau.

Irgi Senas Delegatas.
—---------

Atsišaukimas į

PrakilniuReikalu
■—TIIB Darkąs yertas pąrąmąs

Ne Kiekvienas 
Galį ir Moka 
Taip Gyventi

Rilųi visokių gudrybių 
kurie nųominiųkai

kai

HELP WANTED—FEMALE 
______ Darbininkių Reikia_____

MERGINA,' ABELNAM NAMŲ 
DARBUI. Vienas vaikas, geri na
mai. HANDEESMAN, 3805 <West 
13th Street.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

20 KARŲ GARAŽAS rendai 912
N. 35th Str., Mary Makutėnas, 

Phone Willow Springs 58

REIKIA OPERATORIŲ patyru
sių prie jėgos mašinų. Kreiptis

TOBIN PICKER and CO., 
4119 West Belmont Avė.

MERGINA AR MOTERIS leng
vam namų darbui, būti, eiti na
mon. Tel. vakarais. Briargate 6191.

FURNITURE-FIXTURE FOR SALE 
Rakandai irĮtaisai 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.

CECILIA MOCKUS, 
po tėvais Shedbarikė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 14 d., 3:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus 45 m. amž., 
gimus Tauragės apskr., Kalti
nėnų parap., .Pakarčienių km.

Paliko dideliame nuliudime 
2 sūnūs Kazimierą ir Albertą; 
2 seseris Aleną Januškienę, 
švogerį Aleksandrą, Johanną 
Adomavičienę ir 2 sesers sū
nūs: Franciškų ir Dominiką 
Jonuškus ir šeimynas; sesers 
dukterį Hylen Adomavich ir 
daug kitų giminių, o Liet. — 
motiną Marijoną, 4 brolius* 
seserį ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 4457 So. 
Talman Avė. Laidotuvės įvyks 
sųbatoj, kovo 18 d., 9:00 vai. 
ryto iš namų į šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten t>us 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Cicilijos Mockie
nės giminėj, draugai, ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sųnai, Seserys ir kitos gimi

nės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.
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5 Mėty Mirties Paminėjimas

' Gerbįąmjęjį; , Chicągos lietu
viai, Puręji$ Jono Bųragp drau
gų suinąjįę papuošti jp kapą 
Lietpvjy autijĮkose papinėse 
ųprs kukliu paminklu. Jonas 
tiek is musų/visų pilnai užsi- 
taruavo, buvo žjųomas kaipp 
vienas iš pirmųjų Ciucagps lie
tuvių artistų, visų mėgiamas 
vaikiutojąs ir ęharaktęriugų ro
lių specialistas. Savo vaidinimu 
jis yra suteikęs daug dąu0 ma- 
ipnių yąlųndė|ių lietuviškai vi
suomenei, ir tiek įpylėjo dra
mą, Į<ąd ir prieš pat jnjrtį ren
gėsi vaicliptį, nežinodamas, kad 
jau nelaboji mirtis pakirs jo 
gyvybę darbo*-neužbaigus. Vei
kė ir kitose viešoj p gyvenimo 
srityse. Dirbdamas drangai ir 
yjsuppienei pamiršo aprūpinti 
šąvę; p neUbpjį Uga, ilgai jį 
vargindama, neleido jaip tai 
padąryjįi. Tpdčj ir įpirš, pepa- 
likdųmąs jokio tprto ir jp ka
pas paliktų užmirštas, jeigu 
jus, gerbiainieji, pepųremtumė- 
įp musų sumanymo.

.. ' ‘' v > t ( ; i

Parengimas kovo
Todėl prašome visus atvykti 

į pfąpiogą, kuri yra rengiama 
sukėlimui pinigų pirkimui pa
minklo. Pramoga žada būti la
bai linksipar Bus žaidžiama 
kortomis ir bųpco, vėliau bus

KAZIMIERAS MAKUTĖNAS
Koyo 12 d. 1934 metais išvyko iš namų įr nebegrįžo, palik

damas dideliame nuliudime moterį Marįjopą, po įėvais Dieucis, 
sūnų Joną, dukterį Opą įr mylimo sųnąus šunų, kuris vieni 
nietai kai pakrikštytas tuo pačių vardų—Charles.

Mes tavęs neužmiršime piekados. tavo vardą minėsime kas
dien. Brangus vyre ir tėveli, liūdnos mįims dienos ir naktys be 
tavęs. Nebesugr|ši tu pas mus niekados,—žinome mes, bet lauk, 
anksčiau ar vėliau ateisime mes pas tave.

Ilsėkis šaltoje žemėje—tautiškuose kapuose. /
Nuliūdę

Ge|es Mylintiems 
Vėstuvėihš, Bąn- 
kietąms, La i d p- 

. nivėms, Papuoši- 
gėlininkas w 
4180 Archer Avon y e 

Pilone I.ĄFAYF.T'TE 5800

MOTERIS IR VAIKAI.
• • . F \

-«wrw--Fiur .ii BMiM

ini ir i uiA Giles 
Telegrafo)! i

. KVIETIJININKAS /r į
Gėlės Vestuvėms, Ęąnkietams

. ir Pasrrabariis. ; ‘
3316 So. Btaląte^ Street

Tel. YARDS 7308

TQWN OF LAKĘ. — Dabar 
gyvename tokiame peri jode, 
cacį ąorjina pasinaudoti pasi- 
aikius progąi. Palipkime pa

vyzdį iš nuomininkų. Daug 
tas išgyveną du mėnesius ir 
daugiau nemokėdamas rendos. 
Žįnoma, vieni iš neturto, o ki
li, kad ir gali, bet nemoka, lau
kia k^l juos išmes į gatvę. Taip 
daro ir vienas musų tautietis 
šįoje kolonijoje. Už pirmą mė
nesį užsįmoka, o paskui nebe
moką, prašo palaukti. Sako:

“Šį sykį neturiu, mažai dir
bu, už du mėnesius iš karto 
užmokėsiu.”

Praslinkus dviems-trims me
nesiams visai atsisako mokėki. 
Žinoma, namo savininkui ki
tos išeities nėra, kaip tik mesti 
laukan. Tam išmetus, nusikrau- 
sto kitur, įr vėl ta pati istorija 
— ir vėl išgyvena tris-keturis 
menesius už dyką. O tokį trik- 
są tai vis “mama” sugalvojo.
“DoŲar dowp — the ręst when 

yoy ęall mte”
Bet to dar negana, užsimanė 

ir baldų gauti už dyką. Well, 
nutarta — padaryta. Kadangi 
dabartiniu laiku daug biznie- 
rių-biznierel'itų garsina, kad 
“doller down, doller a week”, 
tai musų tautiečiai ir pasinau
doja proga. Kol gyvena vienoj 
vietoj, tol moka “dollar a 
week”, o kaip 
jau nebereikia 
taip traukėsi 
sius.

Viena gražų 
paskambina skambutį. Burdin- 
gierius, nieko blogo nemislyda- 
mas, atidaro duris. Už durų 
stovi krautuvininkas.

—Ar ponas X namie? — 
klausia jisai.

—Taip, namie, ir krautuvi
ninkas nieko nelaukdamas lip
do pro duris į vidų, čia jį pasi
tinka šeimininke.

—O, sveika gyva, misis, vos 
ne vos suradau jumis. Jus man 
skolingi už baldus už šešis me
nesius.

—Kas, aš tau skolinga? Aš 
tavęs visai nepažįstu, atšovė 
moteriškė.

—Kaip tai, juk pirkote iš 
manęs baldus “ant easy pay- 
ments”, o dabar nepažįstate?

—Laukan tu smarvė! Aš jo
kių baldų iš tavęs nepirkau. Ir 
išstūmė krautuvininką laukan. 
Tasai matydamas, kad geruoju 
nieko nebus, su įstatymų pa
galba atsiėmė baldus, nors jau 
ir pusėtinai aptrinti buvo.

Taigi matote, kaip žmonės 
moka gyyepli įr puspaiki 
pappojąsi proga. Bet kartais 
SpĮdpmpą per peatsąrgpp'ią.

Rąulas.

PATYRUSI MERGINA 23-35 
bendram namų darbui, paprastas 
virimas, nėra skalbimo, $10.00, liu- 
dymas. Wellington 8687.

PARSIDUODA ŠIAUČIAUS tul- 
šys, labai pigiai ir greitai. Kas pir
mesnis tas laimės. 2812 So. Union 
Avė., Chicago.

dollar 
išeina kitur lai 
mokėti. Na, ir 
per šešis mūne-

vakarę kas lai

JUOKAI

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

VYRAS su P/LAČIOMIS pažinti
mis dalinam laikui — pardavinėti 
apdraudas. Nemokančius pamo
kins biznio. Gera komisija. Kreip
tis. Room 1020, 211 W. Wacker
Drive.

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. PIĘTKIEWICZ, 
2608 West 47th St.

m u i,t        1

Dainavo Per N.B.C 
C.B.S., Ir Mutual 
Radio Tinklus

Aleksandras Vasiliauskas-
A1 Wesley

Aleksandras Vasiliauskas ar
ba Al Wesley, kaip jis yra ži
nomas NBC, CBS ir MUTUAL 
radio tinklų klausytojam, daug 
sykių dainavo 
nuo Atlantiko 
to, jis turėjo 
Lotus Klube, 
nizacijoj, kur
nų, talentingų jaunuolių nau
dai ir jiems gelbsti su kriti
ka.

per jų stotis — 
iki Pacifiko. Be 
progos dainuoti 

vienintelėj orga- 
dirba veikia jau-

Aleksandras Vasaliauskas pa
eina iš muzikalūs šeimynos iš 
Saginaw, Michigan. Jisai įsto 
jo į tarpvalstijinį internacio- 
nalį muzikos konteslą ir lai
mėjo pirmą prizą iš tarpo 600 
dainininkų, šis laimėjimas jam 
davė progos dainuoti visuose 
didžiausiuose teatruose Detroi
te, Michigan, ir tuo pat sykiu 
(Rainuoti su Detroit Symphony 
Orkestrą. Jisai dainavo per vi
sas populiarias radio stotis ta
me mieste. ■

Jo naujausias pasisekimas 
tai buvo su New Yorko Daily 
Mirror laikraščiu, kuris buvo 
surengęs labai didelį Dainų 
Festivalą. Ir Aleksandras buvo 
pirmutinis dainininkas—žvaig
ždė! Jis taip sužavėjo publi
ką, kad jam buvo patarta kon
certuoti po Amerikos ir Kana
dos miestus, kad ir ten žmo
nes turėtų progų išgirsti 
balsą.

Koncertas Kovo 19

JO

ir

prie
kal-

PARDAVIMUI AVALINĖS TAI
SOMO dirbtuvė. Lander’s mašinos 
—pigiai už $500.00. 3239 Lituanica 
Avenue.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

10 METŲ SENUMO 13 apartmen- 
tų. Metinės pajamos $6,500. Kaina 
$23,000—$3,000. Reikalaujama pi
nigais.1

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 NORTH CRAWFORD.

Independence 6870.

TRUSTISAS TURI PARDUOTI 
$3000 perka kampinį namą, 6x4 

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

$2000 perka 2 aukštų, 2x5 kamb. 
apartmentus, garu šildomi, 10 me
tų amžiaus, 4 karų plytinį garažą, 
pilna kaina $12,000 arba mainyti į 
bungalovv.

$1,000 perka 4 apartmentus, ga
ru šildomi, kampinis pastatas, ne
gali būti 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 
kampinis — 1 
prie Palmer Avenue ir Spaulding, 
6—5 kambarių apartmentai, 3 karų 
plytinis garažas. Metinės rendos 
$3,600. Pilna kainą $16,500, arba 
geriausis pasiūlymas. Veik greitai. 
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540

: NUOSAVYBĖ — 
kampinė nuosavybė

3 FLATŲ NAMĄS 7223 Stewart 
Avė. 3-4 kambarių apartmentai, 
miegkambaris ir In-a Door lova — 
Sun Parlor, karštu oru šildoma, 2 
karų garažas 
milton Parko
ties. Kaina $7,000—terminai. Gali
ma gauti FHA paskolą.

Aberdeen 3709.

’/2 bloko nuo Ha- 
Rock Island sto-

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai žemė Mainais

MAINYSIU ANT FARMOS 2 au
kštų medinį namą — 5—6 kamba
riai. So<th Sidėj. Box 950, 1739 S. 
Halsted St.

FINANCIAL 
Finansai -Paskolos

Sekmadienį, Kovo-March 
Aleksandras Vasiliauskas, 
pagalba kitų gerai žinomų Chi- 
cagos apylinkes dainininkų, 
duos koncertą Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
Street. Koncertas prasidės 4:00 
vai. po pietų. Bilietus galima 
įsigyti nuo Naujos Gadynes 
Choro narių, kurie remia šį 
Koncertą, “Naujienose”, Pro- 
gress Furnilure Company ir 
Margučio raštinėj. Bilietų kai
na: 65ę iš anksto, 75c prie du
ry.

Šis koncertas bus drg. Vasi
liausko pirmutinis pasirodymas 
prieš Chicagos lietuvius. Nei 
vįenąs muzikos mėgėjas nega
li prąleisti
šį greitai kylapli dainininką.

J. M.

19, 
su

ią progą išgirsti

MODERNIŠKAS MAHO
METAS,..

Anuo mątu jią tarė:
— Jąjgu kąląąs neina 

manęs, tai aš eisiu prip 
no”...

Dabar grcičiaųsiąi jis pasa
kytą : ;

Jeigu bufetas neina prie
manęs, tai aš einu prie bufe- -----

Ąr. yitk. lyra naudingos.

Skelbirrw Naujienose.

ad pačios Naujienos

DUODAME PASKOLAS ant 
ANTRŲ MORGIČIŲ.

PETERS BROS, and CO.
1647 W. 47 St. Antros lubos.

AUTOS—TRUCKS FOR'SALE ’ 
Automobiliai ir Trokai Pardavimo!

4 DURŲ TOURING Sedan 1937 
Plymouth, Heateris ir defrosteris. 
Karas atsižymi kaip naujas — už 
prieinamą kainą. CENTRAL AUTO 
SALES, 3207 So. Halsted St. Vic- 
tory 1717. Dėl" infcUmacijų klaus
kite KARL WAINORA.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS.

NAUJIENOJ
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PASAUKITE MUS TUOJAUS
C ANA L. 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamas- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.

t •

A
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Sveikinimai “Naujienoms’
PASVEIKINIMAS

Kadangi dienraštis “Naujienos” per pastarus 25 me
tus su atsidavimu, pasišventusiai skleidė grynai pažan
gią mintį lietuvių išeivijos liaudžiai;

Ir, kadangi dienraštis “Naujienos” buvo, ir yra, tas 
kultūrinis apšvietos šaltinis, iš kurio, pažangioji visuo
menė sau tvirtybę semia,

Tai mes, Rockfordo kolonijos ekskursija, važiuojan
ti i “Naujienų” Iškilmes, jausmingai sveikiname “Nau
jienų” Redakciją ir Administraciją linkėdami.'. “Naujie
noms” šviesios ir sėkmingos ateities.

Lai “Naujienų” dvasia skleidžias tarpe lietuvių kuo

Svečiai Iš Tolimų 
Miestų “Naujienų” 
Iškilmėse

Iš Kanados, St. Louis, 
New Yorko, Etc.

Nuo 1933 metų Lietuvių Die
nos, Chicagos Pasaulinėj Paro
doj, Chicagoj dar nei kartų ne
buvo tiek lietuvių iš kitų mie
stų kiek pereitos .savaitės pa
baigoj suvažiavo dalyvauti 
“Naujienų” Sidabriniam Jubi
liejuj.

niečių su lyderiais Juozu Ma
čiuliu ir J. Laurel. Iš De. Kalb, 

. Ill„ buvo pp. Bložiai su keliais 
palydovais. Buvo ir būrys ra- 
ciniečių, nekalbant jau apie ei- 
ceriečius, berwyniečius ir mel- 
roseparkiečius, kurių buvo 
šimtai. *

Jeigu kai kurių 'svečių ne
suminė jom — dovanokite, nes 
didžiulėj naujieniečių minioj 
pereitų sekmadienį nebuvo la
bai lengva svečius išrankioti ir 
padaryti jų pažintis. Bet visų 
atsilankymu vienodai džiaugia
mės. 1 R.

“Čistka” Republiko- 
nų Partijoj

Chicagos republikonų parti
ja pradėjo “valyti” savo vir
šūnes. Iš partijos meta laukan 
keturis vvardų komitymonus, 
kurie buk parsidavę Kelly- 
Nasb grupei. Tie keturi yra 
Daniel A. Serritella, pirmo 
wardo komitymanas, aldermo- 
nas Williain V. Pacelli, 5-to, 
Paul W. Rothenberg, 24-to, ir 
Sabinei O. Shaffer, 29-to.

“Čistka” palies ir daugiau 
wardų komitymanų. 1

“NAUJIENŲ” ATLAIDAI JAU PRAŪŽĖ 
0 kas bus toliau?

•f I

plačiausiai.
Lai gyvuoja “Naujienos” šimtą metų. 

Ekskursijos komisija,
S. J. PETRAUSKAS, 
JUOZAS BACEVIČIUS, 
ALFONSAS SAVICKAS.

P.S. čia sykiu įteikiam ir $15.00 dovanelę.

Lithuanian Daily News, /
Ashland Auditorium, Chicago, III.

Congratulations on the Twenty fifth Silver Anni- 
versary.

12th Ward Lithuanian Regular Demokratic organ- 
ization, William A. Popeli, President.

Sveikinu “Naujienas” su 25 metų Jubiliejum ir siun
čiu 2 dol. auką. “Naujienos” pergyveno visokius sunkius 
laikus, bet niekados “neubagavo”. To nedaro ir dabar, 
tiktai geros valios lietuviai sumanė paaukauti kiek kas 
išgali savo mylimam laikraščiui dėl geresnės patalpos. 
“Naujienos” yra daugiausiai pasidarbavę visokiais lietu
vių reikalais, dėl to “Naujienas” turėtų skaityti visi lie
tuviai ir jas paremti. Su geriausiais linkėjimais, kad 
“Naujienos” ir jų sumanus ir darbštus štabas gyventų 
kuo ilgiausiai, JONAS KURTINAITIS,

Thorpe, Wis.

Svečiai Iš Kanados
Jau pereitos savaitės prad

žioj automobiliu iš Toronto, 
Kanada atvyko Pc-cių šeimyna, 
pp. Pocienė, dukterys Mary ir 
Anna ir sūnus Walter su adv. 
Charles. Jie apsistojo pas gi
minaičius pp. Pocius, 45th ir 
Ashland ir pas pp. Kriščiūnus, 
4501 S. Ashland.

Pereitų šeštadienį naujienie- 
čius maloniai nustebino p-a 
Maria F. Yokubynienė, taipgi 
iš Toronto, Kanada. Ji yra To
ronto, Kanados žinių korespon
dentų būrelio narė ir gabi Mo
terų skyriaus bendradarbė. Ji 
apsistoj’o pas naujieniečius pp. 
Baronus, 8605 So. Marshfield 
avenue. Torontan išvažiavo va
kar, supama malonių įspūdžių 
iš “Naujienų” Jubiliejaus, iš
kilmių.

Iš Kanados buvo atvykusi 
dar viena viešnia, tai p-lė Tęsė 
Norkaitė, iš tolimo Montrealo.

Svečiai Iš Kitur
p. J. 
Saint 
‘Nau-

I regret very much, not being able to, attend “Nau
jienos” Twenty fifth year concert. I am wishing “Nau- 

success, that can be had.
:< MRS. E. YOUNG,

Dayt'ona Beach, Fla.

jienos” the biggest

Automobilių
Nelaimės

Vakar Chicagoj

ir Elgin^Chicago, Aurora 
traukinys ties Maywoodu su
daužė trokų ir sunkiai sužei
dė 45 metu šoferį Paul Ram- 
saier, nuo 712 N. 12th St., Mel- 
rose Park.

• Henrotin ligoninėj pasi
mirė 55 metų chicagietis John 
Nyblin, nuo 520 North Wells 
Street. Pereitų sekmadienį “hit- 
and-run” motoristas jį suvaži
nėjo prie Clark ir Illinois gat
vių.

žmonių 
susirinko

ir LaSalle gat-
pašaukta poliei-

vakar 
prie

• Minios 
anksti rytų 
Washington 
vių. Aliarmo
ja atvyko apsiginklavusi su 
šautuvais ir blanketu. Auto
mobilyj negyva, nuoga mote
riškė 1

Prasimušę per minių poli- 
cistai įsigavo automobilin, bet 
nusispiovę. 
nuovadom 
moteriškė
vaško modelis. Automobilis 
priklausė vienam -salesmanui, 
apsistojusiam vienam 
miesčio viešbutyj.

tuojau sugrįžo
Nuoga—nužudyta 

automobilyj buvo

Automobilio nelaimėse 
dar du chicagiečiai, 64 
Anthony Schindler, 5432 
Park Road- ir Mrs. Mary

mirė
metų 
Irvin
Nebel, 69, nuo 6143 St. Law-
rence Avenue.

vidur- i

Mount

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

• Anksti rytų sudegė 
Greenvvood Lumber Company 
yardas, prie 3401 W. lllth st. 
Nuostoliai siekia apie $10,000.

• šiomis dienomis Chicagoj 
pasklido gandai, kad pabrangs 
pienas. Ūkininkų koperatyvas 
Pure Milk Association vakar 
paskelbė, kad gandams nėra 
pamato. Nenumatoma, kad pie
no kaina pakiltų greitoj ateityj.

0 Vakar Chicagos skaučių 
organizacija pradėjo vajų su
kėlimui $50,000 fondo organi
zacijų ir vasarines kempes už
laikyti.

0 Policija ieško 63 metų 
northsidiečio Gernard Waskie- 
wicz’iaus giminių. Jį rado pa
sikorusį ties 452 
avė.
ir be darbo.

Malonus svečias buvo 
: luloth-Bulota iš East 
>ouis, III., kuris atvyko į 

jienų” iškilmes su sveikinimais
“Naujienoms” nuo vietos lie
tuvių ir SLA kuopos.

Dalinai svečias, kartu ir pro- 
gramo dalyvis, buvo daininin
kas Aleksandras. Vasiliauskas- 
Wesley, netikėtai įkritęs Chi- 
cagon iš New Yorko apie sa
vaitę laiko atgal. Chicago, ma
tyt, jam patiko. Pasirodė chi- 
cagiečiams “Naujienų” koncer
te, o kovo 19 d., turės savo 
koncertų, kuriame padarys for
mali debiutų.

Iš South Bend, Indianos, bu
vo atvykę geri naujieniečiai 
Dr. ir p. Einoriai, kurie dar 
nėra praleidę nei vieno stam
besnio “Naujienų” parengimo 
Chicagoj.

Mums neteko sutikti svečius 
iš kitų tolimesnių vietų, bet 
iš laisnių numerių kai kurių 
automobilių, pastatytų prie 
Ashland Auditorijos, patiriam, 
kad buvo svečių iš Michigano, 
Pennsylvanijos, Wisconsino ir 
Minnesotos.

Chicagos apylinkė turėjo 
gausių reprezentacijų, štai, bu
vo visas būrys iš Rockfordo, 
po Paulausko, Bacevičiaus ir 
Savicko vadovybe. Važiuodami 
autobusu Chicagon, Rockfor- 
diečiai sumanė “Naujienas” pa
sveikinti. Sumetė $15.00. Pau
lauskas tuojau parašė sveiki
nimo laiškų (randasi šiame nu
mery j, sveik, skyriuj) ir jį 
įteikė Dr. Grigaičiui.

Buvo būrys Kenoshiečių, ku
riems vadovavo C. K. Braze ir 
J. Martinas. Buvo ir waukega-

*C*5#*»C

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
EAST S,T. LOUIS, ILL. — John T. R. Goldlewski, 

studentas, kuris kandidatuoja į komisijonieriu^. Neturė
damas pinigų priešrinkiminiam vajui, jis kalbas sakė 
ne salėse, bet gatvių kampuose.

Acme-Naujienų Telephoto
ALTON, ILL.—Robert Wadlow piausto savo 21 me

tų amžiaus sukakties “keiką”.
Robertas yra 8 pėdų ir 8 colių ūgio. Sveria jis 491 

svarų. Kiek žinoma, jis yra aukščiausias pasaulio vyras.

N. Halman
Waskiewicz buvo ligotas

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

• Dentistas Dr. S. Theo Jo
nas, 10 West Jackson, sugalvo
jo naują būdą gerovei grąžin
ti. Vakar iš raštinės lango iš
mėtė dešimts dolerių bankno
tų. Jeigu visi taip padarytų, sa
ko Jonas, pinigų cirkuliacija 
padidėtų ir gerovė grįžtų. Iš
mestus pinigus sugaudė praei
viai.

kO®

.v.v.v.v.v

į

Naujlenu-Acme Telephoto. 
sužeisti (keturi sun;LARAMIE, WY0MING. — Keturiolika žmonių liko i ~ ‘ * 

kiai), kai keturi vagonai dėl nutrauktų bėgių nusirito nuo geležinkelio.'

Visų pirma, visi laukėme 
kovo 11-tos, kada išeis “Nau
jienų” 25 metų gyvavimo ju
biliejinis numeris. Nugi, ir su
laukėme. Oh, boy, o boy, koks 
jis turtingas, koks jis gausus! 
Juk hedvejotinai kiekvienas 
drųsiai pasakys, kad nei vienas 
šioj šalyj iki šiol gyvuojantis 
lietuvių laikraštis nėra tokio 
didžio numerio, kuris susideda 
iš keturiasdešimt astuonių pus
lapių, išleidęs-parodęs. Nors 
kai kurie Amerikos lietuvių 
dienraščiai jau yra atšventę sa
vo jubiliejus, bet neparodė to 
duosnumo ir tokios galybės ir 
pajėgumo kaip “Naujienų” re
dakcijos ir administracijos dar
bininkai...

Sekmadienį, kovo 12 d., į pa
garsėjusių savo e'rdvumu salę, 
Ashland Auditorium, suvažiavo 
keliolikų tuksiančių naujienie
čių ir jų simpatikų. Dalyviai 
“Naujienų” vakaro ir iškilmių 
gražiu programų ir lietuvybės 
dvasia gėrėjosi. Taip pat pavyz
dinga buvo tvarka. O tų svečių- 
viešnių ne tik iš pačios Chica-

Dr. Beneš, Buvęs 
Čekų Prezidentas, 
Labai Nusiminęs

Užsidarė, Atsisako Priimti 
Vizitorius

Paskutinės žinios iš Čekoslo
vakijos yra labai skaudžios 
buvusiam to krašto preziden
tui Dr. Eduard Bencš’ui, ku
ris dabar profesoriauja Chica
gos universitete.

Jis laikinai gyvena Chicagos 
Windermere East viešbutyj. 
Viešbučio tarnautojai sako, 
kad Beneš per visų naktį ne
miegojo. Užsidaręs savo kam
baryj sėdėjo visų naktį sulin
kęs ir galvų nuleidęs-

Viešbutyj rinkosi būriai Be- 
neš’o draugų, laikraštininkų ir 
pritarėjų, norinčių išreikšti 
užuojautų. Bet jisai jų nepri
ėmė. Telefonai skambėjo kas 
keletu minučių, bet Dr. Beneš 
neatsakė nei vieno.

Dr. Beneš, sako jo sekre
torius ir tolimas giminaitis 
Bolius Beneš, yra taip nusi
minęs ir skausmo suspaustas, 
kad vargu galėtų kitų smūgį 
pakelti. Hitleris sudraskė jo 
tėvynę, žlugo jo paskutinė vil
tis, kad Čekoslovakija vėl ga
lės atsistoti ant kojų po to 
kaip Miuncheno konferencija 
atplėšė nuo jos Sudetus.

Dr. Beneš pereitų1 savaitę lai
kė paskaitas Chicagos univer
sitete studentams išpranašavo 
vakarykščius įvykius. Jis tada 
pareiškė, kad Čekoslovakija 
atidavė Sudetus Vokietijai ne
va taikos labui. Anglija ir 
Franci j a tvirtino, kad gavęs 
gabalų Čekoslovakijos, Hitle
ris nusiramins. Bet Hitleriui 
to nepakaks. Jis ieškos naujų 
žemių—vis Čekoslovakijos su
skaitom Jeigu Sudetų atidavi
mas reikštų taikų Europoj, sa
kė Dr. Beneš, tai Čekoslovaki
jos žmones džiaugtųsi gavę 
progos pasiaukoti žmonijos la
bui. Bet jie žino, kad kalba 
apie taika tai melas, kad Su
detų atplėšimas buvo tik pra
džia naujiems žygiams prieš 
Čekoslovakijų- R.

_______ t_________________

Svarbesnes 
Paskaitos

Temple S holo m rūmuose šį
vakar kalbės rašytojas, Nobe
lio premijos laimėtojas ir sa
vanoris tremtinys iš Vokieti
jos—Thomas Mann. Jo pa
skaitos tema, “Demokratija 
krizėse”. Pradžia 8 v. v.

Albanų Masonic Temple (sa
lėje, Kedzie ir Leland avenue, 
Northwestern universiteto prof. 
Maurice Kahn kalbės apie 
“Žydų Studentija ir Ateitis”.

gos, bet taip pat ir iš kitų 
miestų buvo suplaukę į “Nau
jienų” meno ir kultūros atlai
dus. Kurie norėjo gauti tinka
mesnes vietas, tie atvyko dviem 
valandom anksčiau.

Istorinis parengimas
-Visa iškilmių eiga tęsėsi ke

turias valandas. Tai dauge
liui prisiėjo ilgokas laikas išbū
ti, bet nieks nesiskundė nuobo
dumu, nes programo pildytojai 
nedavė progos snausti. Visi 
atydžiai tėmijo ir džiaugėsi 
kiekvieno artisto atliekamu nu
meriu.

Nekantriai lauktas tas reikš
mingas, galima pasakyti, istori
nis “Naujienų” parengimas jau 
praėjo. “Naujienų” jubiliejinę 
laidų laikysime pasidėję kaip 
svarbaus įvykio dalykų ilgiau
sias eiles metų ir iš praeities 
“Naujienų” pergyventų dienų 
spręsime jų ateities pirmynžan- 
gų, ir dar spartesnį darbų ben
dro progreso linkme.

Iki šiolei kalbėjome apie 
laikraštį. O dabar apie- įstai 
gų. “Naujienų” namas lyg Tra
ki] pilis gali likti. Aštuoniolikta 
gatvė, kur randasi “Naujienų” 
namas ir išleistuvė, tai ne 
Anykščių šilas, kur Baranaus
kas poezijas rašė ir Vienuolis 
Romanus vaizdavo.

Reikia kultūros centro
Progresyvė Chicagos lietuvių 

visuomenė negali šiandien pasi
girti kultūros palocium, nes jo 
neturi. Jau daug metų prabėgo 
kaip turėjo apšvietos vietų Auš
ra. Dabar, sako, atėjo valanda 
naujieniečiams ir visiems pa
žangiems lietuviams įsigyti kul
tūros židinį. “Naujienoms” rei
kia kitokios vietos ir kitokio 
namo. Reikia naujo moderniš
ko, erdvingo, su visais patogu
mais, ne tik kad “Naujienų” 
tvarkytojai liuosai galėtų įsi
lėkti, bet ir svečiai ir visi kiti, 
kurie turės reikalų. O tų reika
lų kasdien žmones turi devy
nias galybes, o toliau turės dar 
daugiau.

Visi bukim naujieniečiais
Pavasaris jau čia pat. Iš ber* 

žų ir klevų greitai pradės sula 
tekėti. Tegul ne tik iš organiza
cijų ir kliubų aukos pradės 
plaukti, taip pat ir kiekvienas 
trokšdamas kultūros įstaigos 
įsigijimo stos j darbų ir pats 
aukaus ir kitų paprašys aukau
ti.

Gcrb. Dr. Montvidas sako, 
visi turėtumėm būti naujienie
čiai. Na, tai gerai. Visi ir busi
me naujieniečiais, kaip bajorė
liai, taip ir prasčiokėliai staty
sime “Naujienoms” gražų pa- 
locių ir busime jo dalyviai. 
“Naujienos” surištos su lietu
vių visuomene. Tai aiškiai pa
rodė jų 25 metų sukakties pa
minėjimas. Tai parodė ir tar
navimas, kuris per visų tų laikų 
sklido ir sklido po viso pasau
lio kampus, kur tik lietuvių 
išeivija randasi, ir didesnį žino
jimų teikia. —R. Š.

Pildom
Income

Blankas

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.




