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Paskelbė Vokieti jos Protektoratą Čekams
VOKIEČIU KARIUOMENĖ OKUPAVO 

PRAHĄ
Henlein paskirtas Bohemijos civilės admi

nistracijos viršininku
PRAHA, Čekija, kovo 15. — 

Vokieti lįsi kariuomenė trečia
dienį okupavo Prahą, buvusią 
čeko-Slovakijos sostinę. Čeko
slovakijos respublika tapo pa
laidota, patys čekai pateko Hit
lerio protektoratan, prarado 
nepriklausomybę.

Generolas Johannes Blasko- 
witz, vokiečių okupacijos 3 ar
mijos komanduotojas, paskelbė 
Bohemijos gyventojams, kad 
jis paėmė į savo rankas vyk
domąją šalies valdžią. Paėmė 
ją pagal Hitlerio įsakymą.

Blaskowitz paskyrė Konradą 
Henleiną Bohemijos civilios 
administracijos viršininku. Hen
lein buvo zudetų nacių vadas 
ir Hitlerio leitenantas, kai per
nai iš čeko-Slovakijos tapo at
imta zudetų žemė. Henlein per
ims į savo rankas visą Bohe
mijos civilės valdžios mašine
riją^— policiją, paštą, geležin
kelius, etc.

Didelės žmonių 4minios ‘susi
rinko Prahos svarbiųjų gatvių 
šalygatviuose vokiečiams oku
puojant miestą.

Minios pasitiko Vokietijos 
kariuomenę žodžiu “fui”. Jis 
reiškia pasipiktinimą, pasibiau-

Karo laivai apsau
gos japonų žvejų 

laivus
TOKIO, Japonija, kovo 15. 

— Japonai ir rusai veda dery
bas dėl koncesijų japonams žu
vauti Sovietų Rusijos vande
nyse. Tačiau jeigu ir nepavyk
tų japonams padaryti sutartį 
su sovietais, jie vistiek vyks 
žuvauti Rusijos vandenyse. Ta
čiau tuo atveju japonų karo 
laivai bus pasiųsti apsaugoti 
žvejus.

Rusija nebijanti 
užpuolikų

MASKVA, Sovietų Rusija, 
kovo 15. — čia tapo atspaus
dinta sovietų karo komisaro 
Klementi Vorošilovo kalba. Vo- 
rošilov sako, kad padidinta so
vietų armija ir sovietų oro lai
vynas yra prisiruošę atremti ir 
nubausti bet koki agresingą 
užsimojimą prieš Sovietų Ru
siją.

Atrodo, kad sunaikinimas 
Čeko-Slovakijos mažai jaudina 
rusus. Sovietų vyriausybės aki
mis žiūrint patys čekai, žymia 
dalimi, esą kalti dėl jų res
publikos pražūties.

Chicagai ir apielvy*}i fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedra; temperatūra kįla; 
silpnėją vakarų iki šiaurės va
karų vėjai; saulė teka 6:02 
v. r., leidžiasi 5:56 v. v.

rėjimą, koktumą. Ir tas “fui” 
tarpais buvo taip stiprus, kad 
girdėjosi keleto blokų toly. Kai 
Prahos gyventojai nesveikino 
vokiečių žodžiu “fui”, tai jie 
paniuriai tylėjo.

Praeity, kai Hitlerio kariuo 
menė jmaršavo į Vieną, čia 
buvo pakankamai daug nacių 
šalininkų entuziazmo demon
stracijai sudaryti. Gėles bar
stė kariuomenei zudetų mies
teliuose. Prahoje gi vokiečiai 
susilaukė “fui” ir tylos. Tik 
viename skvere grupė 'vokie
čių pasitiko kariuomenę sva
stikos vėliavomis, širdingu 
sveikinimu. O šiaip, jei kur 
matėsi vėliavų, tai jos buvo 
čekų nacionalios vėliavos.

Vienas pirmųjų vokiečių įsa
kymų Prahos gyventojams bu
vo nepasirodyti gatvėse po 8 
valandos vakaroi Čekų trum
pųjų bangų radijo stotis, ku
ri transliuodavo programus į 
Jungt. Valstijas, tapo uždary
ta. Kai kurie gyventojai mė
gino išvykti juo greičiau iš 
miesto, kiti stengėsi išsiimti 
savo sutaupąs iš bankų. Ypa
tingai nusigandę buvo apie 
1,000 vokiečių, pabėgėlių iš 
Vokietijos.

Fašistų vadas pa
skelbtas čekų dik

tatorium
LONDONAS, Anglija, kovo 

15. — Britanijos žinių agen- 
tija trečiadienio vakare gavo 
pranešimą iš Prahos, buvusios 
Čeko-Slovakijos sostinės, kad 
gen. Rudolf Gajda tapo Te
skelbtas čekų “vadu”.

Tas generolas, dėl jo fašis
tinių palinkimų, buvo pašalin
tas iš čekų armijos per dešim
tį metų ir tik nesenai tapo su
grąžintas atgal į armiją.

Gajda išleido atsišaukimą į 
Bohemijos ir Moravijos gyven
tojus, reikalaudamas tvarkos ir 
ramumo. Jis kviečia gyvento
jus remti “čekų nacionalį ko
mitetą”, kurį jis sudarė.

Britanijos žinių agentija dar 
praneša, kad formaliai rezig
navo čekų ministerių kabine
tas, kuriame premjeru buvo 
Rudolf Beran. Kabinetas įtei
kė prezidentui Hacha rezigna
ciją antradienį, bet tą dieną 
prezidentas rezignacijos nepri
ėmė.

Lenkija pripažino 
Slovakiją

VARŠUVA, Lenkija, kovo 
15. — Lenkija trečiadienį ofi
cialiai pripažino naują Slova
kijos respubliką.

Vienu atveju lenkai paten
kinti paskutiniųjų dienų įvy
kiais. Jie mano, kad Karpatų 
Ukraina teks Vengrijai ir tuo 
budu vengrai ir lenkai turės 
bendrą rubežių. Antrą vertus, 
vokiečiams užėmus Čekiją ir 
Slovakiją, lenkai mato, kad vo
kiečiai sustiprės. Tatai/ nema
loniai veikia lenkų nuotaiką.

HITLERIS ATVYKO Į PRAHĄ
NERADO GYVENTOJŲ PRITARIMO

PRAHA, Bohemija, kovo 15. 
— Adolfas Hitleris trečiadie
nio vakare atvyko į Prahą, bu
vusią Čeko-Slovakijos sostinę. 
Jis čia atvyko tuoj paskui sa
vo' armiją, ‘kuri paėmė čekų 
tvirtoves, miestus ir kaimus.

Hitleris pasiekė Prahą 7:15 
vai. vakare (Chięagos laiku 
12:15 vai. popiet). Prahos gy
ventojai, kurie dar nespėjo at

Demokratai ginčija
si kongrese

WASHINGTON, D. C., ko- 
vo 15. — Prez. Rooseveltas pa
reikalavo dar $150,000,000 
WPA darbams. Atstovų rūmų 
asignacijų pakomisė jau pra
dėjo svarstyti reikalavimą. 
Reiškiama nuomonė, kad kon
gresas galų gale paskirs pra
šomus pinigus. Tačiau pačių 
demokratų tarpe prasidėjo 
smarkus ginčai. Prezidento 
priešininkai, vadinamo ekono
mijos bloko nariai, jaučiasi 
įžeisti, nes prezidentas prašo 
juos paskirti sumas, kurias jie 
ne taip senai atsisakė duoti 
WPA darbams.

Rusų armija turi 
1,800,000 karių 

• MASKVA, Sovietų Rusija, 
kovo 15. — Sovietų karo ko
misaras Vorošilov padarė pra
nešimą Rusijos komunistų par
tijos kongresui. Pasak Voroši
lovo, sovietų armija nuo 1934 
metų iki šiam laikui padaryta 
dvigubai didesnė.

Neseniai komunistų dienraš
tis Pravda pranešė, kad so
vietų armija turi dabar 1,800;- 
000 kareivių.

Britanija prašo vo
kiečių paaiškinimo

LONDONAS, Ang’ija, kovo 
15. — Britanijos vyriausybė 
trečiadienį instruktavo savo 
ambasadorių Berlynui gauti pa
aiškinimų apie vokiečių okupa
vimą Čekijos. Premjeras Cham- 
berlain turėjo pasitarimą su 
ministerių kabinetu ir paruo
šė pareiškimą parlamentui apie 
įvykius buvusioj čeko-Slovaki
joj.

sipeikėti, pasitiko jį tyliai. Ne
buvo šauksmų, nesigirdėjo nė 
švilpimų.

Hitleris apsistojo kartu su 
savo štabu Hradkany rūmuo
se, kurie praeity skaitėsi ofi
ciali Čeko-Slovakijos preziden
tų rezidenciją, <

Kai tik; Hitleris čia atvyko, 
virš rūmų iškelta nacių sva
stika.

Beliko tik Bohemija 
ir Moravija

BERLYNAS, Vokietija, ko- 
Vo 15. — Vokietijos atstovas 
trečiadienį paaiškino, kad Če
kijos, kaipo šalies, nebėra. Ta 
šalis šiandie esanti Vokietijos 
dalimi. Ateity ji bus skaitoma, 
kaip provincijos Bohemija ir 
Moravija, ir čekų prezidentas 
Hacha dabar u pasirašo doku
mentus tik kaipo Bohemijos 
ir Moravijos atstovas.

Birža sujudusi dėl 
įvykių Europoje

NEW YORK, N. Y., kovo 
15. — Dėl Hitlerio žygių bu
vusioj čeko-Slovakijoj New 
Yorko birža trečiadienį pergy
veno drebulį. Kai kurių Šerų 
kainos nukrito " nuo $1 iki $4 
Šerui. Vėliau tūlų Šerų kainos 
šiek tiek pakilo.

Britanija atšaukė 
prekybos derybas 

su vokiečiais
LONDONAS, Anglija, kovo 

15. — šią savaitę turėjo pra
sidėti britų-vokiečių prekybos 
derybos. Dėl įvykių buvusioj 
čeko-Slovakijoj britai atšaukė 
derybas.

Vokietijos pavojus 
Rumunijai ir Len

kijai padidėjo
MASKVA, Sovietų Rusija, 

kovo 15. — Komunistų dien
raštis “Pravda” trečiadienį rei
škia nuomonę, kad Hitlerio pu
čas buvusioj čeko-Slovakijoj 
padidino vokiečių pavojų Len
kijai ir Rumunijai.

Klaipėdos Naciai Kalba Apie 
Naujus Reikalavimus

Neumanas smerkia Klaipėdos statutą,
KAUNAS, kovo .15. — Wil- 

lie Neuman, -Klaipėdos nacių 
vadas, trečiadienį sušaukė at
stovus susirinkiman Klaipėdos 
seimelio rūmuose. Jis pareiš
kė, kad gyvenamasis momen
tas reikalauja “greitų nutari
mų”.

“Jei pasirodys reikalas”, pa
sakė Neuman, “aš esu įgalio

Susirūpinę klausi
mu, kas mokės 

čeku skolas
WASHINGTON, D... C., ko- 

vo 15. — Jungt. Valstijos ir 
čekoSlovakija buvo padariu
sios prekybos sutartį. Washing- 
tone keliama klausimas, kas 
atsitiks su ta sutartimi dabar, 
kai čeko-Slovakija sugriuvo ir 
kai pačią Čekiją paėmė vokie
čiai. Kitas dalykas. Čeko-Slo- 
vakija buvo skolinga Jungt. 
Valstijoms $165,000,000. Kelia
ma klausimas, kas dabar mo
kės tą skolą ?

Painformavo Fran- 
cuziją apie Čekijos 

okupavimą
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 15. — Vokietijos vyriausy
bė trečiadienį painformavo 
Francuziją, kad 'vokiečiai oku
pavo Bohemiją ir Moraviją, ki
taip sakant, Čekiją. Vokiečių 
pranešimas sako, kad okupa
vimas įvyko Prahos valdžiai 
pilnai pritariant.

Algų-darbo valandų 
bilių pataisys

WASHINGTON, D. C., ko
vo 15. — P-nia Norton, Jungt. 
Valstijų atstovų rūmų darbo 
komiteto pirmininkė, trečiadie
nį pareiškė, kad tenka many 
ti, jogei dar šioje kongreso 
sesijoje bus pataisytas algų- 
darbo valandų įstatymas.

tas vesti derybas 87 nuošim
čių vokiečių Klaipėdos krašto 
gyventojų interesuose.”

Neuman pasmerkė tarptauti 
nį Klaipėdos statutą, pagal ku
rį dabar Klaipėda yra valdo
ma. Jis pasakė, kad tas sta
tutas tapo įvestas prieš vokie
čių gyventojų norą ir buvo 
kart kartomis laužomas.

Atnaujins unijų tai
kos derybas kovo 

24 dieną
' NEW YORK, N. Y., kovo 
15. — Amerikos Darbo Fede
racijos ir Industrinių Unijų 
Kongreso taikos derybų komi
teto vardu Harry Bates prane
šė, kad kitas komiteto posė
dis įvyks Washingtone, Darbo 
Departamento patalpose kovo 
24 dieną.

Klausiamas, kokį progresą 
komiteto pasitarimai daro, 
Bates atsakė, kad komitetas 
veikia kaip geriausia išmany
damas.

Vokiečiams teko če
ku alus ir kulkos
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 15. — Vokiečiai okupavo 
Čekiją. Tarpe kitų miestų 
jiems teko ir Pilsen — kur 
daromas garsusis alus tuo var
du. Be to, čia randasi Skoda 
amunicijos dirbtuvės, kuriose 
dirbA apie 36,000 darbininką. 
Berlyne kalbama, kad pagaliau 
vokiečiams teko čekų alus ir 
kulkos.

Rumunija pašaukė 
tarnybon rezervus
BUCHAREST^ Rumunija, 

kovo 15. — Rumunijos vyriau* 
sybė trečiadienį pašaukė tar
nybon šešias rezervų klases. 
Pašauktieji tarnybon kareiviai 
bus laikomi Vengrijos ir Kar
patų Ukrainos pasieny.

Vengrijos kariuome
nė užėmė Karpatų 

Rusiją
VOKIEČIAI SLOVAKIJOJE

BUDAPEST, Vengrija, kovo 
15. — Antradienį Karpatų Uk
raina pasiskelbė nepriklausoma 
nuo čeko-Slovakijos. Gi tre
čiadienį Budapešte gautos ži
nios, kad Vengrijos kariuome
nė jau perėjo Karpatų Rusiją 
ir pasiekė Lenkijos rubežių. 
Čia vengrus pasveikino lenkų 
kariuomenės vadai.

Vengrija pasiuntė Karpatų 
Ukrainos premjerui Volosinui 
reikalavimą atiduoti šalį ven
grams. Volosin pabėgęs į Ru
muniją. Atrodo, kad nepriklau
somos Karpatų Ukrainos ek- 
zistavimas išsibaigė į vieną 
diena.

Į Bratislavą, Slovakijos so
stinę, atvyko Vokietijos ka
riuomene. Ją čia pasitiko nau
ja Slovakijos vyriausybė ir ci
viliai gyventojai. Pasitiko jie 
Hitlerio kareivius kaipo Slova
kijos globėjus. Svastikos plevė
savo gatvėse, Hitlerio ir vė- 
lionies kunigo Hlinkos paveik
slai iškabinėta gyvenamuose 
namuose ir bizniavietėse.

102 nelaimingi atsitiki
mai žemės ūkyje

KAUNAS. — Draudimo nuo 
nelaimingų atsitikimų kasoje 
turimomis žiniomis šiemet že
mės ūkiuose jau įvyko 102 ne
laimingi atsitikimai, apie ku
riuos pranešta Draudimo ka
sai. Daugiausia nelaimingų at
sitikimų • žemes ūkiuose įvyk
sta prie miško kirtimo ir linų 
minimo darbų.

Vaikas užmušė vaiką
ŠILAVOTAS. — Pereitą sek- 

madienį Tartupkos kaime Pra
nas Brūzga šautuvo buože už
mušė draugą Antaną Vaičiūną. 
Vaikai (Pr. Brūzga teturi 16- 
ka, o Ant. Vaičiūnas 17 ka me
tų) susibarė už niekus ir besi
bardami tiek įsikarščiavo, kad 
net draugai nepajėgė jų su
tramdyti. Pr. Brūzga sulaiky
tas ir patalpintas kalėjime.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

V elykoms
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.



Viduriams Užkietėjus
Milijonai Vartoja

EX-LAX!
KORESPONDENCIJA

_________________ ______ NAUJIENOS, Chicago, PI,

DVIDEŠIMTS METU SU “NAUJIENOMIS”
PERGYVENTA AUDRINGŲ TAIKIŲ GRAŽIŲ MĖTŲ

Ketvirtadien., kovo 16, 1939

MALONUS, MODERNIŠKAS BU
DAS PAIMTI LIUSUOTdJĄ

Vyrai, moterys ir Vaikai visur pasi. 
tiki Ex-Lax suteikti jiems malonią, 
atgaivinančią pagelbą nuo vidurių 
užkietėjimo. Per vifš 30 metų Jis 
buvo Amerikoje labiausiai parduo
damas liuosuotojas.
žmonės žino, kad Ex-Lax yra vei
klus ir patikimas—betgi švelniai 
veikiantis. Jis išvalo vidurius be 
apsunkinimo ar nemaionuiho.
Kitą kartą jums ar jūsų vaikams 
prireikus liuosuotojo, pamėginki! 
Ex-Lax! Jis turi gardaus šokolado 
skonį. 10 c. ir 25 c. dėžutės yra pas 
jūsų vaistininkus.

East Chicago, Ind
Širdingiausia Padėka Petro 
Sako Laidotuvių balyviams

Aš Teklė Šakienė ir dukte
rys, netekusios savo mylimo 
vyro ir tėvelio, negalime atsi
peikėti ir nubusti kaip iš sun
kaus sapno, kad nors padėkos 
žodį tarti tiems, kurie gausin
gai dalyvavo koplyčioje ir ant 
kapinių. Tariame širdingiausį 
ačiū visjems.

SAVOOKITF.S PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax l 
Isidčmėkit raides “E-X-L-A-X” ant 
d*Žut?a ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad srautnmčt geras pasekmes, rei
kalaukit tikra Ex-Lax 1

Ačid giminėms ir draugams, 
kurie prisiuntė gėles ir vaini
kus.

EX-LAX
THE 0RIG1NAL CHOCOLATED LAXATIVE

COAL

... $6.00

... $6.00

.... $6.00

.... $5.75

... $5.00 
ŠAUKITE

EGG .................
NUT ................
BIG LUMP .....
MINE RUN ....
SCREENINGS

PIRKIT DABAR!
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

M r. and Mrs. G. Baltūsis 
Mr. and Mrs. J. Matuck 
Mr. and Mrs. M. Tijusas 
Directors of the People’s Fe- 
deral Savings and Loan As- 
sociation
East Chicago Butcher’s and 
Grocer’s Association 
Lietuvių Amerikos 
Klubas 
Draugės Klubietės 
Lot tie Kozlowski 
Mr. and Mrs. Jasis 
Mr- Frank Wajda and 
Joseph Rogowski 
Mr. Davė Yalowitz 
Mr. Koch and Mr. Dubeck

Ukėsų

Mr.

4

Sophie
Barčus

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

A

Garsinkitės “N-nose”

Taupyk

Visi agentai ir išvežiuolojai 
Midwest Baking Company 
Arniour and Company of 
Gary

Grocer’s Wholesale, Ine.

Ačiū už telegramas ir užuo
jautos laiškus. •

Dėkojame gaspadinėms, ku
rios valgius gamino ir svečiams 
patarnavo:

Mrs.
Mrs.
M i ss

. Mrs.

Mrs.

Kaip tik atkeliavau iš Lie
tuvos Amerikon,tuoj pate
kau prie savaitraščio “Lie
tuva”. Paskiau prie “Tėvynės”, 
prie “Kovos”- o nuo 1919 me
tų prie dienraščio “Naujie
nų”.

Dar būdamas prie “Kovos” 
gavau kvietimą atvažiuoti prie 
“Naujienų”. Bet tuOmet ne
sijaučiau labai sveikas. Todėl 
atsisakiau važiuoti. Kelis mė
nesius pasilsėjęs, stojau į ko
legiją. Būdamas kolegijoj, at
važiavo su Balotais mano mo
tina Amerikon. Tuomet visą 
savo atostogų laiką pašven
čiau organizuodamas jų marš
rutą po įvairius Amerikos mie
stus. Tas darbas tęsėsi porą 
metų.

Vieną vakarą, 1919 metais, 
atvažiavo į musų namus Dr. 
P. Grigaitis ir sako man:

—Antanai, eik 
“Naujienų”. Prie 
bus geriau, negu 
t u r.

Kaip išvažiavo 
Grigaitis, mama

dirbti prie 
“Naujienų” 

kur nors ki-

dirb- 
prie

rodo-

J. Bražienas 
Bcison 
Lottie Kozlowski 
$• Kowalski ... 
Wadas
Michael Mysliwy

Dėkojame laidotuvių direk
toriui p. Michael Mysliwy už 
gražų patarnavimą ir p. Am- 
broseui ir p. Rimkui už jų 
puikų patarnavimą ant kapi
nių. Taip pat ačiū “Naujie
noms” už gražius aprašymus.

Tekia Šakienė

M

saugioje įstaigoje

MOKAME

• 9 OO<X

■

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

♦Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI— 

$5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUAN1AN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N.

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

kas skaito “Naujienas” jau 
per dvidešimts pėrikis riietųs, 
tas lengvai ir be didelių keb
lumų gali spręšti ir sunkes
nes gyvenimo permainas:

“Naujienos’’ yra labai, labai 
naudingos lietuvių visuome
nei.

O man, manau ir kitiems, 
dabai* prie “Naujienų” dirbti, 
tai tikras malonumas.

—Antanas Žijmontas

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

BEAUTY CULTURE at MOLER’S 
Klasės dienomis ir kas vakarą

Baigusieji Moler mokyklą reikalau
jami geriausios įstaigose. Kreiptis 
telefonu ar rašyti

MOLER COLLEGE
177 NO. STATE ST. CEN. 6393

IjT J,.

ARIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI

- ----- ----- ---- n--------------

Tik ką gavome
Kultūros No. 1

Geltonas Ratas .. 
Inž. S. Kairys .. 
Pasakojimai apie

namo Dr. P. 
man sako:

—Tu jau esi papratęs 
(i prie laikraščių; eik 
“Naujienų” ir dirbk.

Taip ir padariau. Ir,
si, rytojaus dieną, nuvažiavau 
į “Naujienų” šėrininkų susi
rinkimą Meldažio svetainėj ir 
ten mane išrinko į “Naujie
nų” Bendrovės direktorius. c

Ir “Naujienų” Bendrovės di
rektorių ir šiandien tebesu.

Oi! audringi buvo keli pir
mutiniai metai. Kaip tik tada 
Jamontas ir kiti užvedė net 
20 bylų prieš “Naujienų” Ben
drovę ir visus direktorius. 
“Naujienų” Bendrovės direkto
rių posėdžiai beveik prie peš
tynių prieidavo. Mat, tuo laiku 
iš Rusijos buvo importuotas 
bolševizmas. Ir _ vietiniai lie- 

nų” 7BeridroVes airei<rofiaT no
rėjo paversti “Naujienas” bol- 
ševistinęs propagandos organu.

Suprantama, importuotam 
rusiškam bolševizmui mes ne
galėjome pasiduoti ir nepasi- 
davėm. Reikėjo kovoti ir mes 
kovą laimėjome.

Bolševikai-komunistai dabar 
turi - savo laikraščius ir jie 
“Naujienoms” ir šiandien ne
gali atleisti. Kolioja “Naujie
nas”, o ypač Dr. P. Grigaitį, 
kiek tik galėdami, bet ta jų 
kova visai nevaisinga. “Nau
jienos” kaip buvo, taip ir te
bėra lietuvių liaudies įtakin
giausias ir didžiausias dienra
štis ne tik Ghicagoj, bet 
tose Amerikos lietuvių 
nijose ir Lietuvoj.

Jokios depresijos nei 
sijos “Naujienas” ne;
Nors dabar yra sunkesni lai
kai visiems, bet “Naujienos” 
tuos visus sunkumus nugali. 
Ir aš manau, kad Chicagoj 
“Naujienoms” dar ilgai, ilgai 
bus gražios dirvos dirbti tą 
tikrai naudingą ir kultūringą 
darbą tarpe Amerikos lietu
viu..

Ne tik komunizmas, bet fa
šizmas ir nacizmas dabar nuo
dija plačias mases savo krei
vomis idėjomis. Ir paprastas 
eilinis pilietis taip susimaišo 
tose idėjose, kad nebežino, kur 
pradžia ir kur galas tų visų 
naujų vejų. Ir tai vis demora- 
2—20 METŲ SU NAUJIENOM 
lizacija buvusio didžiojo pa
saulinio karo. Ir ta demorali
zacija dar negreit praeis, nes 
prie tų politinių naujų vėjų, 
šalia eina ir ekonominis gy
venimas ir viskas taip maišosi 
ir kunkuliuoja, kad ir geriems 
ekonomistams priseina nuolat 
studijuoti ir akylai sekti po
litinį ir ekonominį veikimą.

Ir viskas taip greitai kei- 
časi, kad ir susivokti sunku.

“Naujienos” kaip tik ir pa
deda žmonėms susivokti ir iš
siaiškinti tuos keblius ir pai
nius gyveninio klausimus. Ir

TURINYS: 
Dabarties chaosas ir ateitis .........
....................... ......... Kp. Petronis 
Nacionalizmo įrimas .....................
....... .........-....... P. Hulka-Laskowski 

.... Vyt. Montvila 
..... L. Purėnienė 

Rembrandtą ......
....... J. Jurginis

Žmogus ...............  P. Kalnietis
Katrina piauna meldus ....................
...... ,............  Sally Salminen 
V. Krėvės “Skirgaila” — P. • Baublys 
Tolimas Kaimas .... Alb. Žukauskas 
Magnetinės Aūdroš i.:..... 
................. . A. Barchatovas 

Populiarusis Mokslas • ir Apžvalga 
GAUSIT UŽ><45<CENTUS

Naujienose

DR. VA1TUSH, O1T.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optožnetrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę, Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedelioj tiktai pagal susitarimą.

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756: West 35th St. 

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Ofiso tel. Virginia 0036. 

Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS 
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. 
Nedelioj pagal sutartį.

TeL Office Wentworth 6339 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vai. 
išskyrus seredomis ir subatomi®

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
yyrų, 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

ir ki- 
kolo-

rece-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

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

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

Valandos: 7 iki 9 vakaro. 
Antrad. ir Penktadieniais

Tel. CICERO 3453 W.

“LAIMA” ' '' 
KOVO 26 D.

SOKOLŲ SALĖJ

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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 lubos 

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.

8

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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Laidotuvių Direktoriai

Klausykite mitra Lietuvių radte programų Sežtadtenfe vakarai® 
TraL vakar® U W. H. F. C. stotie® (1424 KJ~Fraram» 

F. SAI.TIMIERAS.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Emhikfc 
SKNIAUŠIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
VA IR NAK^Į-

VišiiTelefonai YARDS 1741-1742 
'4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

c ■ Telefoną® IAFAYETTĘ G7H

koplyčios visoseT—z koplyčios visose
J__Jk^'^^’lĮChicagos dalyse

NARIAI
Chicagos, j

Cicero I
I,'.'- ■ ■

Lietuvių ■ '
' . į

Direktorių
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

LĄCHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23j*d Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-$4 East |08th Street Tel. PuIIman 1278

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Weštern Avė. Phone Lafayette 8024

t ■ ■

Antanas m. Phillips .
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. 
1410 South 49th Court

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVICIUS
4348 S. Califprnia Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YarcĮs 1139
Yards 1138

*l!įį

A ■
V

&
M

v

Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunsvvick 0597

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. N AIKEL1S
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792
59

ADVOKATAI

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

K/r G ŪGIS *
ADVOKATAS

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Miesto
Kamb, 
Namų

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

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 

4343 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. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St. 

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

ir nedelioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
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.

Remkile Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI

Pclnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
T
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Clevelando ir Ohio Žinios
~ ........................luįiĮ^’

A. L. Kongreso skyrius pradeda smarkiau veikti. —- 
Nauji kalėjimo patvarkymai. — Pagavo butlegerį. 
— Nori gauti $50,000 “širdies balsamo”. — Įspėji
mas automobilistams. — Townsendo plano pasekė
jai. — Vietos katalikai pradeda nusistatyti prieš 
čalį. — Gandai. — Paleido daug WPA darbininkų. 
— “Dirvos” skaitytojai pageidauja glaustis prie 
Rusijos. — Bazaras. — Republikoniška šluota šluo
ja demokratus lauk.

A. L. Kongreso skyrius vėl 
pradėjo smarkiau veikli. Iki 
šiol jis buvo kiek apmiręs. Ap
miręs buvo dėl kai kurių susi
dėjusių priežasčių. Kai kurie 
veikėjai buvo perdaug užsiėmę, 
o kiti buvo net ligos paliesti. 
Bet dabar vėl viskas pradėjo 
eiti į senąsias vėžes. Skyriaus 
komitetas laikė susirinkimą ko
vo 6 dieną ir sudarė naujus 
planus naujam veikimui. Liko 
nutarta šaukti konferenciją vi
sos Ohio valstijos draugijų at
stovų, ir tas draugijas, kurios 
iki šiol dar nėra prisidėjusios. 
Minėtą konferenciją šaukti lai
kas numatoma apie balandžio 
30, ar tuoj po to. Vėliau pra
nešiu daugiau, kaip tik laikas 
bus nustatytas. Taigi, iš visko 
matosi, kad visi vėl grįžta prie 
darbo; prie to darbo, kuris tu
ri daug svarbos Amerikos lie
tuviams, o labiausiai pačiai Lie
tuvai. Kiek tenka patirti iš 
įvairių šaltinių, tai Lietuvos 
žmonės pradėjo gana atvirai 
veikti. Taigi ir A. L. K. sky
riams reikia labiau sukrusti ir 
paduoti savo broliams ranką, 
kad jie galėtų sau laisvą ir de
mokratišką gyvenimą kurti, kol 
Lietuvos žemė dar nėra pate
kusi į kitų rankas.

0 0 0 

i SLA 136 kuopa nutarė su
rengti lietuviškas vakaruškas 

'Lietuvių darbininkų salėje (St. 
Clair ir East 79 St.). Vakaruš
koms diena paimta balandžio 
15 — šeštadienio vakaras. Bus 
užkandžių, alaus, gera muzika 
ir visi galės linksmai vakarą 
praleisti.

Tai tikrai bus lietuviškos va
karuškos.

0 0 0
COLUMBUS, Ohio. — Nau

jas valstijos kalėjimo užveizda 
įvedė naujus patvarkymus ka
lėjime. Jis atėmė iš visų kalinių 
privilegijas, kuriomis daugelis 
pasinaudodavo. Ir bendrai pa
darė daug įvairių suvaržymų. 
Mat, neseniai buvo surasta, kad 
daug šmugeliavimo buvo daro
ma. Kaliniai gaudavo svaigi
nančių gėrimų, net ir ginklų, 
kuriais užpuldavo sargus bei iš 
kalėjimo pabėgdavo. Vardenas 
Amrine sako, kad kaliniai kaž
kokiais budais gaudavo pinigų 
ir per sargus pirkdavo svaigi
nančius gėrimus. Keletas sargų 
buvo nuo vietų paleisti ir atsa
komybėn patraukti. Padarius 
kratą, pas kalinius jau surado 
per septynis šimtus dolerių pi
nigų, o kiek dar turi paslėptų, 
tai niekas nežino. Žinoma, kad 
iš visų atimami pinigai kada į 

kalėjimų uždaroma, bet pinigai 
buvo įšmugeliuoti slaptu budu. 
Taigi sargai liko aprūpinti ge
resniu apsiginklavimu' ir plie
ninėmis kepurėmis, nes jau ke
li sargai buvo bandančių pa
bėgti kalinių peršauti.

Privilegijas laikinai prarado 
ir tie kaliniai, kurie riaušėse 
nedalyvavo, kol viskas bus ge
rai ištirta. < '

0 0 0
Carl Cacioppo iš Canton, 

Ohio, buvo areštuotas už dir
bimą ir padavinėjimą nclega- 
liško alkoholio. Už tai nubaus
tas trims metams kalėjimo.
Mat, valstija negauna taksų už 

'namie darytą alkoholį, lai to- 
idėl ir baudžia.

0 0 0
East Tech mokyklos mašin- 

šapio instruktoriui liko iškelta 
byla ant 50,000 dolerių. Byla 
iškelta todėl, kad jis prižadėjo 
vesti vieną merginą, o vėliau 
loji mergina sužinojo, jog jis 
jau yra seniai vedęs. Vadinasi, 
padarė apgavingą meilės priža
dą. Tačiau vargu galima tikėti, 
kad iš mokytojo butų galima 
gauti tokią didelę sumą pinigų, 
nes jis jų neturi.

0 0 0
Policija yra išdavusi daug 

“No parking” tikietų automo
bilistams, bet jie neateina užsi
mokėti savo bausmės. Taigi tei
sėjas pasakė, kad tie žmonės 
bus areštuoti ir į kalėjimą pa
siųsti, vietoje užsimokėti vieną 
dolerį. Taigi gavus vieną iš tų 
tikietų reikia geriau užsimokė
ti, o ne sėdėti keletą dienų be
langėje.

0 0. 0
Townsend plano pasekėjai 

surengė masinį mitingą miesto 
auditorijos mažojoje ‘ salėje, 
kur dalyvavo apie poras tūks
tančių žmonių. Kalbėtojas ata
kavo socialės apsaugos aktą. 
Jis nurodė, kad tas aktas nėra 
blogas, tačiau jis tik paliečiąs

NAUJIENOS, Chicago, TU.
» 

dalį gyventojų. O dalis riiėko 
gero iš to neturi. Juo nuomo
nė yra, kad Tbwnsendo planas 
yra geriausias visiems. Esą, tai 
planas aprūpintų visos šalies 
gyventojus sulaukusius senat
vės. <

■ . • i

Pritarimas iš publikos pasi
rodė labai didelis.

■0 0 0 > Į

Vielos katalikai organizuoja>- 
si, kad galėtų pradėti pilti j 
kailį fašistų “Dirvai”. Mat, ka
valierius vis užkabinėja katali
kus ir kaip kada juos dikčiai 
apipurvina. Tačiau kada jam 
pagalbos prireikia, tai tada jis 
prie jų bando prisiplakti ir sa
vo kailį išgelbėti. Taigi gal jau 
ir laikas katalikams susiprasti 
ir tą činauninką sudrausti už 
jo tokį elgesį. Vietos katalikų 
organas “L. Ž.” per ilgą laiką 
tylėjo, bėt dabar, matytį, pasi 
ryžo eiti į atvirą kovą.

0 0 0
Teko patirti, kad naujosios 

parapijos vikaras kun. Steig
manas sunkiai apsirgęs ir pasi
davęs į ligoninę. Esą, buvusi 
padaryta operacija ant kojos. 
Kun. Steigmanas esąs šv. Alek
sio ligoninėje. Aš nuo savęs lin
kiu kun. Steigmanui greito pa
sveikimo. Reikia pasakyti, kad 
kun. Steigmanas yra plačių pa
žiūrų žmogus. Jis sugeba visai 
blaivai žiūrėti į gyvenimą.

0 0U>0 r .', ■

Kai kurie parapijonai palei
do gandus, kad, esą, kun. Ką- 
ruziškis norįs parapiją perleis
ti arba suvienyti su svetimtau
čiais. Kai kurie lietuviai para
pijonai tuo rimtai yra susirūpi
nę. Jeigu gandai yra pagrįsti, 
tai negalima suprasti kokią 
naudą tas neštų parapijos kle
bonui kun. Karuziškiui. Kiek iš 
šalies matyti, tai jis gana ge
rai su lietuviais, susitaiko ir tu
ri daug gerų draugų. Taigi, ne
sinori tikėti, kad gandai turėtų 
rimtą pagrindą. .

,|f ■ -................ .. II
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CĮevelande jau daug paleido 
nub WRA darbų. Tarpe paleisi 
tųjų yra ir daug lietuvių. Visi 
paleistieji yra tie, kurie neturi 
Amerikos pilietybės popierių. 
Daugelis lietuvių sujudo ir 
bando gauti pilietybės popie
rius, bet tas netaip greit gali
ma padaryti Yra daug tokių, 
kurie neturi dar nė pirmų po
pierių. Taigi neapsižiūrėjimas 
seniau dabar sudaro daug ne
smagumų. O ypač kada duo
nos kąsnį atima iš žmogaus 
burnos,

■. - 0'0 0 
i v !

Čalis per sąvo “Dirvukę” 
prašė skaitytojus, kad jie pa
reikštų savo nuomonę, su kuo 
butų geriau Lietuvai susidėti, 
kad galėtų išlaikyti nepriklau
somybę. Taigi iš visų pareiški- 
rnų matyti, kad geriausiai butų 
su Rusija^ nes taip Čalio skai
tytojai pasisakė. Taigi dabar 
galima spręsti, ar lik komunis
tai- nebus artimiausiai prie Ča- 
lip, ir ar tik ne komunistai ra
šė į “Dirvukę”, kad kuone vi
si s|oja už susidėjimą su Rusi
ja. Komunistai perka Smetonai 
ginklus, kad kariautų prieš jų 
brolius, tai gal dėlto ir čalis 
juos pamilo.

0 0 0

L. K. Darželio Sąjungos ba- 
zarąs įvyko kovo 11—12 dieno- 
;pis Lietuvių salėje. Per tas dvi 
dienas, apsilankė daug lietuvių, 
ii’ dąUgęiis laimėjo gražias do- 
vanas. Girdėjau iš komisijos, 
kad it pelno liko darželiui. Vie
tos lietuviai remia visus darže
lio pąrengįmus ir visi nori, kad 
likusios skolos butų kaip grei
čiau išmokėtos. Skolų dar yra 
apie dvidešimt penki šimtai. 
Prieš pprą mėtų skolų buvo 
dvigubai daugiau. Taigi, eina 
žemyp labai greitai.

0 0. 0
Republikonas gubernatorius, 

kai užėmė savo vietą, tuoj pa-
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Mauretania Laivo 
Pagerinimai
gaivas turi 34,000 ton y įtalpos, 

■ jį varo 25 tony propeleriai

Kaip matyli iš pranešimų, 
Cunard While Star linijos lai
vas Mauretania stengiasi viso
mis pajėgomis lenktyniuoti su 
moderno keleivio reikalavi
mais. Turi visokiausius pageri
nimus, o ypač trečioji klase. 
Turi sportui denį, atskirus 
kambarius žaidimams ir kelei
viams sveikatos statymo vie
tas.

Kabinos išdekoruotos įvai
riais papuošimais iš reto me
džio, rakandai puikiausi, pato
gumas visur didžiausias. Tokiu 
laivu keleivis nesijaučia kelei
viu. jis ir neišvargsta. Patogu
mai teikia keleiviui atilsį ir ke
lionės džiaugsmą. Taip atrodo 
naujoji Mauretania.

Visam laive randasi iš viso 
15,000 lempų, šildytuvai ir vė
tyklės kaipo šalutinė praban
ga. Laivą varo 25,000 tonų pro
peleriai. Eina lengvai, švelniai 
ir greitai. Bendrai šis laivas 
skaitomas didžiausiu bet kada 
Anglijoje pastatytas. (Skelb.) 

leido daugybę demokratų iš 
įvairių darbų. Tas palietė ir 
daugelį lietuvių. Kai kurie jų 
turėjo neblogus darbus. Dabar 
demokratai darbuojasi, kad ki
tais rinkimais galėtų išrinkti 
demokratą majorą. Tada ir 
vėl lietuviai kiek atsigriebtų. 
Prie republikono majaro lietu
viai mažai ką laimėjo.

Jonas Jarus.

Skelbimai Naujienose 
hiodą nauda dėlto, 
'•ed načios Naujienos 
vra naudingos.

2 Asmeniškai Lydimos

NEWY0 IPĖDA
per (aOTHENm<M, Švediją

Pirmoji Gegužes-May 31 d. 
(nepersedant iki Klaipėdos) 
Antroji Liepos-July 1 d.

Antra ekskursija va
dovauja Vi. Mučlns- 
kas, švedų Amerikos 
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas.
Kelione: Gothenburg- 
Stockholm. Iš čia lai
vu “MARIEHOLM” j 
Klaipėdą.

VI. Mučinskas <
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartini lei

dinį “Turizmo žinios*'.
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

Gripsholm......... kovo 30, geg. 4
Drottningholm.. bal. 15, geg. 13
Kungsholm ....... birž. 3, rugp. 19

Kreipkitės į savo vietinį agentą, ar 

Swedish American Line 
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

Garsinkite "N-iiose”
Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So7HalitedSt.
CHICAGO, ILL.

mingo atidarymo išpar-

VVilliam Kasmauskas

4 ■. »■'. į

DOVANOS! DOVANOS! DOVANOS!

William Bazar

RMTURE K I Vilk
• • . . 1 , c. ■ . * •1652-54-56 West 47th Street Phone Yards 4882-4883

Kviečiame lietuvaites ir 
lietuvius atsilankyti į 
musų iškilmingą atida
rymą padidintos krau
tuvės. Kiekvienas atsi
lankęs gaus DOVANAS
ir UŽKANDŽIUS.
Musų krautuvėj visi ta-, 
vorai nauji ir didžiau
sias pasirinkimas. Vis
ką turime, ko tik jums 
reikia dėl namų papuo- 
Šimo. Krautuvė atdara 
ir nedėliomis.

V-.,-”*—‘

Iškilmingas Atidarymas
PADIDINTOS KRAUTUVES

J. ‘ . i v . •. ./ b i ’ ‘ " r*. • ' .*•••■ ! * * * f4*’v ‘ v > •’ •*-v-.y. ■ ? J . 1 * _
_________________________ ___________ _____________ ■._________________ ______ :_____ :____________ ’ . < V • . • ii •. f’ 4 ■. 7'. ■ ' t j J 11 . • •’ 1 ‘ t <

Mės padidinom ir išpuo- 

šėm savo krautuvę. Pas 
mus dabar eina iškil- 

davimas visą savaitę. 
Prasidėjo kovo 11-tą d. 

ir tęsis iki kovo 18-tos 
d. Jijs dabar pirkdami 
musų krautuvėj sutau
pysit nuo 40% iki 50 %.
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Čekoslovakijos sunaikinimas
Čekoslovakijos hetera.
Už penkių su puse iriėnesių po Miuncheno ta rėspu- 

blika tapo galutinai sudraskyta. Nuo jos atskilo Slovaki
ja. Rytinę respublikos dalį — Karpatų Ukrainą :— pa
grobė Vengrija; o likusiųjų tefitorljų, Bbhemijų ir Mo
raviją, okupavo Hitleriu, arniijbs.

Po Berchtesgadeno konferencijos šii Hitleriu, Cham- 
berlainas sakė, kad Britanija ir Francužįjh gdrahtuos 
Čekoslovakijos sienas, kai nuo jos bus atskirtas Sudetų 
kraštas. Bet dabar nei anglai, nei franeuzai piršto ne

jos premjeras pareiškė, kad

nino našlę, Nadeždų Krupskajų, 
barbini tarpe “žymesniųjų” jo- 
šids darbų viešų knygynų “va- 
lyinų” nuo knygų, kurių turi
nys nešutihka su leninizmo 
dvasia.

“Visas tokias knygas”, sa
ko iaikraštįš; “ji liepė sude
ginti, neaplenkiant Biblijos, 
Koranoj Talmudo ir šių au
torių veikalų: .Tolstojaus, 
Platono, iianto, Schopenliau- 
ero, kieižšckes ir Herberto 
Špėncerio.”
Už keleto metų po to, kai Vo

kietijoje valdžių paėmė į savo 
randas .Hitleris, tai nacių stu
dentai Bet’lyne ėjo su policija 
per namus, rinkdami knygas, 
priešingas “hitlęrizmo dvasiai”, 
ir; sunešę jų didelę. . krūvų j 
miesto aikštę, uždegė.

Vai ričbūyo originalūs žy&iš. 
Ėęrlyno naciai tiktai pamėg
džiojo sovietų švietėjų, Leniniė- 
hį-

RADIKALŲ FRAKCIJŲ 
KOVOS

pajudino jų _ _ _ _ _
Čekoslovakija nebuvusi Užgulta; ji, girdi, susprogo “iŠ 
vidaus”. Jisai šitaip kalbėjo, kuomet Vokietijos armijoš 
maršavo į Prabų, Pilsėnų ir kitus čekų friiestus!

Sovietų Rusija, kuri turėjo apsigynimo sutartį su če
kais, irgi nepasijudirib.

Tokiu būdų, nesutikęs, jąkid įlasipriėširiimd iš didžių
jų valstybių, Hitleris dpsiįir su 
lengvai. Vietoje sufederuoios 
dabar būš du Vokietijos vasalai.
vų tautos seniau per šimtmečius tarnavo vokiškai Haps- 
burgų dinastijai; dabar jas pavertė savo tarnais Berly
no diktatorius.

Tai piirhieji Miuncheno kapituliacijos vaisiai — ir 
žinoma, ne įjdškiitiriiai.

Pavergimas po “vadavimo” priedanga

Čekoslovakija visai 
ir slovakų valtyfcėš, 

os dvi giminingos sla-

Draskydama^, Čekoslovakiją Hitleris vėl apsisiųutė 
tautų “vaduotojo” škrdlšl8; — kaip ir pekbit^ rudėtiį, 
kuomet jisai “vdddvo” sudegus Huo čektį “jurigtf”. Šį khh- 
tą jisai padėjo udįišisphęšLi” slB^akdlns, kurie jo “į>d- 
tarnavimų” pasidavė jo “globai”.

Su jo pagalba įgijo “nepriklausoniyfcę” ir Kdrndlų

kuomet jisai “vriddvo” su t i * * r . k n

ukrainiečiai, kuriuos tačiau netrukus įJHemė sbvo “$lo- 
bon” Vengrija.

Dabar Hitleriui atsidarė dar platesnis kelias mar- 
šuoti “tautų vadavimo” keliu. Per Vengriją jisai, gali 
traukti į Rumdhij^ ii* šbvieil 
į lenkišką ukraibiečiį ženlįL 
yra stambios tautinės, mažumos,, kurios laukia “išvada
vimo”, o pačios neturi jėgų svetimą jungą numesti.

Atsilikusiųjų, tautų laisvės troškimą Hitleris sten
giasi įldnHtidbti, kaip diridhlitų, savo, kaimynams sprog
dinti. Lenkija.ir Vengrija čia jam įdikiriinkdUjH.1 • H8rš> 
tas pats ginklas netolimoje ateityje įali būt atki’biįjte

Vienas tautinihkas rašo, kad 
’adikalai ė&į didžiausi priešai 
viehi kitiems. Jau nuo Markso 
laikų, girdi, radikalai aštriai 
eovojo viehi prieš kitus, o da
bartiniais laikais ta kova esan- 

dar aršesnė. Girdi, —
“Modernų laikų frhkciona- 

ližmaš radikalų tarpe pasi
reiškė gyviau nuo Lenino 
mirties laikų, kai Stalinas iš- 
vijb iš Rusijbš Trockį, šiah- 
dieri vdrgii galima rasti di
desnį neapykantą, kaip troc- 
kištb ir stdlinisto.”
Taį tiesa. Bet kodėl tas tau

tininkas mato “frakcionalizmų” 
tiktai vienoje pusėje? Jisai ga
lėtų rasti ne mažiau frakcinės 
neapykantos ir dešiniųjų srovių 
pusėje -— pųv. tarp Lietuvos 
tautininkų. Buvęs ( artimiausias 
Smetonos bendradarbis Volde- • .... • • ■ f • .« . . • • • •
mainas bande^Smetonų nuversti, 
Ir šis jį dž3ale J kalėjimų, o 
paskui išvijo iš Lietuvos: visai 
panašiai, kaip Stalinas kad pa
sielgė su 'trockiu.

Arba kodėl jisai neprisjiriena, 
kaip Vokietijos jiitleris 1934 m. 
birželio mėn. ŠO dienų nužudė 
savo draugų, kap. Roehm’ų (ti
krųjį^nacitj partijos steigėjų), 
ir ddligiali kali tiikstaijtį kitų 
Stajdbių tos partijos vejkėjų?

Yra faktas, kad radikalizmas

tl

auti jos

,in4; jfer Šlo^Hkljį —■ 
ifefibje šitų valstybių

Mažiukai imperialistai riesu^tdbdys galingojo vokie
čių imperializmo. Jo nesustabdė dMUg stipreshb iiŽ Beti
ki jų ir Vengri jų Italija, kai jisai užšithdhė pagrdbtl Aus
triją. Lenkai ir vengrai greičiau palys pataps tlitiėrlb 
tarnais, negu kad drįs j ritu užkirsti kelių.

Iš amžių glūdumos
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

(Tęsinys) ,
—Ar tų, kurių neseniai Vin

cas Kudirka parašė?
—Jo, tų paęįų, kuri paskuti

niame “Varpo” numeryje tilpo.
Ir sųsjcambėjo ta daįna, ku

riai lemta buvo tapti Lietuvos 
himnu.

Galingai, vyrai ir moters stip
riais, balsais užtraukė: j

—Lietuva tėvine musų, tu 
didvyrių žemė! 

• • •
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—Ir šviesa ir tiesa telydi mu
sų žingsnius! 

• •
Skambėjo daina 

lėkė toli, iki miško tepai^ atsi
mušęs plito po visus laukus.

Skambėjo dalgiai, čarškejo 
grėbliai, dainai pritariant visi 
sutartinai dirbo. O žandarai dū
ko, žandarai siautė, žmones 
gaudė ir į kalėjimus, kišo. Ant 
smuikelių, ant medžių visais 
pakeliais marguliavo atsišauki
mai išlipyti, jie ragino darbo tuvių < 
žmones į kovų su žandarais, jib|'nautU« 
ragino į mūšį .už 
Lietuvos gyvenimų, 
lietuvio dvasių.

Skambėjo dairios 
padangėje, plito spausdintas lie
tuviškas žodis ir augo, bujojo 
lietuvio atsparumas.

Jau aušo nauji laikai. Jau 
brendo; bujojo naujos. riiinlyš, 
kiti pašltyžiiiiai... Sujudo Lietu
vos darbo žmones. Įveikė fau- 
doiisiuJiUS ir.. Lietuva savb 
spausdintų žodį atgdvo. Atkuto 
žmonės ir plačiais keliais pasu
ko į nepriklausomus Idilcns.

labiti phnašus į radikalizmu de-
,

Bei yra nesumokė lyginti Su 
tais t radikalais Marksų. Jisai 
skelbė programų, kuris radika
lams atrodė labai “oportunistiš
kas”. Jį smerkė už> “oportuniz
mų” Bakuninas; ir prieš Mark
so pasekėjus socialdemokratus 
Rusijoje, kovojo social-revoliu- 
bionieLl^l; kdriė Šdke, (kad ttli- 
sijos 
cluos 
oer k 
eitas 
varkl

k’konbįhiliiš įtlšilikiihaš
INi gaiifiiįUnb “peršokti 
abilaližiiiį” ir įeičiau Hz 
taiilas įvykliiii šbhHiižiiio 

šitį. lebrljį. pdškili iitid ės- 
Lenirids ir

dešilllelliš "o

prų 
Troc

DIKTATŪROS PRIEŠAI 
GRAIKIJOJĖ

Prieš gėri. Metaxo diktattlrų 
Graikijoje susitarė kovoti Bend
rai visos opozicinės partijos, iš
imant komunistus. Jos padarė 
sekančią sutartį, kuri yra at
spausdinta s|aptai platinamam 
laikraštyje “Laišvd Liaituis”!

1. Nuversti diktatufų ir Hti- 
bausti titoš, kurie už jų alšd- 
Komingl;

2. A Įsteigti koiistitūcijų it
grąžinti laisvę Graikijos žino
tiems; . .

3. Sudaryti laikinų vyriausy
bę iš atstovų partijų, paširašili-

. v šių sutartį;
4. Tuojaus paskelbti visuoti- 

iluš Hhkiiiiuš,4

5.Duoti aMnestijų be išimties 
vlšodis diktatūros aukoms; v

6.,Imtis prieirionių ekonomi
nei žmonių būklei pagerinti.

šitų Bendro Fronto sutartį vi
sų opozicijos partjjjų,, atstovai 
pasirašė Atėnuose 1938 m. gruo
džio 1 d; Bet kdttiUHlŠtKi Į Bėii- 
drų Frontų nebuvo pakviest, 
les dethokrdtitiČs partija Gri- 
djojh yld hiiŠišidčiusios nb. llt

KNYGYNUS

Anglų liberalų laikrdŠtis “The 
Manchester Guardian”, rašyda
mas apie neseiilal hllHišiį Lė-

neprotaujančius žmones. Juk ir 
Vokietijos hitlerininkai savo 
partijų vadina “socialistiška” ir 
“darbininkiška” (Nazional-So- 
zialistische Arbeiterpartei), nors 
ji kovoja prieš socialistus ir pa- 

inkus. Bolševikiš- 
:lna^ yra trlišiKyš

verge da

n •. . Si irrarietižb BlŽiiįui

oriilš hhdikdližfno šfrovė- 
s netilti ilie-

jililkišklį (e£-erUji uto

įbofijįj ajjie sįmbksiij daltytUų) 
Štt ši C J i " X---— 
iiiis Niilkbcl niūksiąs__ .
ko bendro.

kfeHiidte tuos, kurie

A ■*5 p 4 «r- .*•' »>.. . .

Nutilo bažnyčiose varpai 
skambėję, žmonės retėjo, vie
nišais žeiiieš Urvddse įsikasę gy
veno.

Siautė ligos balio lydinibs.
Lietuvos žemėje vargas, skur

das augo.
Ėėt kdŠ gyvas išliko, visus 

kdip vienį viena ir ta pati min
tis ir pasiryžimas lydėjo:

—Mūšų žeihėje ihes šeiminin
kais tiirime likti, gana sveti
miems juhgų vilkti.

Lietuvos trispalvė urvų an
gas pradėjo puošti . . . Lietuva 
atbusk!

ję bukite šių džiaugsmo valan
dų visi pasveikinti ir tarp geros 
vdlioŠ žriiofiių palaiminti. Am- 
žillį hyyehkile, amžius biĮdėkl; 
tė ir meš jūsų bendtamihčiai iŠ 
Lietuvos su jumis! Jūsų džiaug
smai, ;— tai musų džiaugsmai; 
jūsų laimėjimai, — tdi mūšį 
laimėjimai. Kupini vilties į ge
resnę žmoriijos ateitį ir laimin-

|

gesnį Lietuvos rytojų stipriai 
spaudžiame jūsų delnus!

Valio Naujienos! Valio jų vi
si ųėildradarbiai iL skaitytojai!

Valio j ilsų šatinušiš koncer
tas!

Ir mes su jumis!
VISTASPATS

LietUva.
(GALAS)

iiliiimi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiKiiitmiiiiiiiiHiiiiiiiitiif  iitiiiitiHiiiitiHMiiiiiiiHiiiimntiiiiiiij.
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Pagaliau gydoma ir 
tinginystė

112 milijonų juros kiau
laičių piiaukdia žmo

nijos labuiIš Berlyno pranešama, kad 
vokiečių gydytojai pasiekė į- 

.j „t ; ; įdomių dalykų apie tinginystes
Toli, toli ahdpus Atldnto vau- Tinginystė yra seniai

kur. Jan£bf aižia i žinomas dalykas, tačiau tingi- 
remia, Chičagos mieste, nySĮgs pasitail<O ir šiais lai- 

pirmiėhis pūvašario vėjams pu- kais. Ne vienų žmogų yra ap- 
viename name lietuvių -musį tįngįnyStė. Tačiau pasi- 

buiėliš susuinko ir rojO) kad tinginystė gali būti 
tarė žodį: J . pagydoma . Gydytojai pripa-

—Vyrai, leidžiame laikraštį, žįsta, kad dažniausia tie žmo- 
|bel leidžiame tokį, kad jisai lie- ngs tingi, kuriems trūksta tam 

dų darbo žmonių gerovei tar- tikro vitamino. Tinginystė ska- 
tinus reiškinys yra G vitamino 

savarankų! . —Kas pasakyta, turi būti pa- stoka. Todėl gydytojai pasiūlo 
jie žadino (kh’yta‘ Jūk atkuto jau Lietuva, gydytis C vitaminu tiems as- 

lįe tuvis j ari nebe, anų visų pa- meninis, kuriems nesinori nie- 
Lictuvds|š{U^dellšV Jdnj. ko dirbti. Gydytojai pradėjo

duoti net G vitamino tabletes, 
11 o taip pat ir vaisius, kurie tu

ri G vitamino daugiausia. Tuo 
budu burokai, citrina, apelsi
nai ir dar kiti vaisiai daugiau- 

( - . I šia turi C vitaminų, todėl jie 
neluieti .yr£į geras vaistas nuo tinginy- 

mums savo dienraščio! sl-s Gydytojai tvirtina, kad
--Naujienos turi virsti dieri- taį tiRro pakelia darbo na- 

rasciu... Šurnų, ištvermę, pasiryžimų ir
Ir lygiai tais pačiais ridėtais, žmogus pasiekia daug ko, ko 

kai Lietuvų iš visų brisiu di-| jis anksčiau negalėtų pasiekti, 
džiauši vargai šuspaūdė; kai 
Lietuvoje Upeliais žmonių krau
jas tekėjo, kafo gaisrai siautė, 
žriiohės badd netverė ir liejo 
dėl savo skaudaus likimo kar
čių ašarų, šiaurės Amerikos pa- 
daiigejb kūpiiios gerų vilčių; 
tvirto pasitikėjimo į savo tau
toj likimą,, darbo žmonių džta- 
i’ejbš Ndiijieiios jau kasdien U I • » F CJ°.. ..

Jos žadiiib lieitivio sųldbnę,Į , , ........... t . ..
jos gruclę jo atsparumų ir škic- Lietuvoje jau atsiranda žirio- 
pijo darbo žmogaus., susiprati- pilį, gerai išmokslintų ir pasi

ima; josi siekė aukŠciatlsio ide- ra°šusiiį įvairiai valstybinei 
lalbį jos sėjo ybcializinb seklų, tarnybai; bet tarnybų negau- 
Ir šiuo meili, kada vėl kllraiŠ uančių. 1 uo tarpu yra gana 
gruipojųpĮa, kąda vėl rLįetuvaip!aaSp^os<>.
grįšią didžiausi vargai, tai jei ūių, Užimančių net po dvi, d 

clar liko žmonijoje geroj tai Įtartais ir , Ibis tarnybas. Be to, 
imal§; tai troškimas j^yveli- Yra šeimų, kurių tarnauja vy- 
1 tbkių tvarkų, kilri am- ras h' žmona, abudu gaudami 

žiams karus panaikintų, kuri dvokus atlyginimus., Vyriausy- 
žmogų nevergtų, kuri laisvės hė, norėdama išlyginti tarnybo- 
siektų ir socialinę lygybę ir se t°M nelygumų ir suteikti 
brolybę įgyvendintų. vietų jų neturintiems, nutarė

... '
jos aidas

kėpas surinko duomenis, kurie 
rodo, kad, pradedant 1918 me
tais, ligi šiol žmonijos labui pa
aukojo apie 112 milijonų juros

įvairiausius lyrinius ir medici
nos bandymus.

Sttoinijoje datig vilkų

Suomijos šiaurėje, Laplandi- 
jojc, pastaruoju laiku dėl dide-

rliritų savų spausdintų žodį! 1 
ir rytojaus niete Chicagpsl 

gatvėje skambėjo keistas žodis 
— Naujienos!

Bėgo laikas ir tie patys vy
rai šiįsirinkį sake:

didelės vilkų gaujos, kurios 
pridaro gyventojams labai 
daug žalos. Tai yra stačiai di
delė žmonių nelaime. Vilkai ro
dosi dideliais būriais po 20-10, 
kurie išpiauna, kas tik pakliū
va. Išpiauna galvijus ir šunis. 
Vienam ūkininkui vilkai išpjo
vė daugiau nei septyniasde- 
šimts elnių. Pasitaiko nemaža 
nelaimių ir su žmonėmis. Iš 
šiaurės vilkai slenka į Suomijos 
pietus.

Ruddb; ankstybas ruduo, me
džiai iš naujo žydėti pradėjo, 
padangėmis gtilb'intii lėkė;' Lau
kai auksinėmis varpomis bliz
gėjo. Kas g!yvas skubiai javus 
kirto, valė,'į namus, vežė. Tai 
buvo negirdėtas derlius, tai bu
vo negirdėtu grožio ankstybas 
Hidub. Visi džiūgavo linksmi
nos gerų derlių turėsi^ Žmonės 
krikŠtij dainavo, Įniksimai savb 
darbo vaisius valė! . , ,

Saulutė ruošėsi žemėn leistis, 
jau Icąito sidabrinė rasa ii; stai
ga yiskflis bu tilo ir ly^ iš ženifes 
kartu yUut paplitB tik .yyienki 
žodis. Žodis, kuris Šukele lle- 
girdę^ų ęiųųbų... , . (

—M b b i 1 i ž a c i i a, m b b i-
1 i z a,c i a.

Į fe toj 8,’ '«’lu metejo, visi
darbų ir į darnus skubėjo.

Ištuštėjo laukai, apmirė gyve
nimas, nutilo žemė... Nakties 
metu, mėnuliui šviečiant jau 
keliai dundėjo, sveiki, augaloti 
vyrai jais. Traukė į nežinomų
ateitį;::

VakRl’ilbšb jhU NU sklį Brb- 
^valstH bą^llod^; š ibaksejl) kIII-

y o vo
i.

u s

(Ik ūfil?
Tekėjo ašaros, skaudžios, 

graudžios ašarps. Augo lavonų 
krūvos. Sužaloti dejavo ir kerš
tu netvėrė. Nutilo dainos, din
go džiaugsmas. Lietuvos padan
gėje Vien tik jUbdyhMlilil krUHIU 
sėdami skraidę ir šimtais jų 
iblinUš žnibmų IHvbliUš aras-

i h vlš&lš

riė žnlbliių gyvybės it 
sodyllH^ Dmgo HHhidi, 
liiįMdl,. dirvohdl hikšėmis h 
piktžolėmis žėlė.

Vienišai smuikeliai sveikais 
išlikę pakelėse tūnojo ir žmo
gaus rankomis išdrožtų skaus- 
irių rodė... < .

o

s,

Lietuvos Naujienos
Subruzdimas dėl mo 

terų tarnybų 
Lietuvoje

Plečiamas Švento
sios uostas

tar

a uosto statyba v
nes nėra jokios

Tokį kelių pasirinko Naiijle- f^eišti įno^ias;
:z ir jos tokiais keliais mdžesnį
Simlai, bll hhUbdH i’kiT’ b .iMM ineiiešihį aUygini-
Slhltai, tūkstančiai darbo X: ollvrrlfiihin erini a riiHihn-

nos ir
uiiuiai«.imamu h

lU§ s

llblį džidu- 
IlinRis iiie- 
elldna, tai

:.f šjtlb savo' raši- 
HBi JW8lkinli.

Ib Člilcd^bš salėje; 
IbklLoš Nušviestoje 
llellvib džiugaūja, 

§8,’ ImųMlHasi ir 
H|$i iš Šhiililai liu- 
Tginbai jiviecia vi-

syti. Jų gausybė, tų sveikinimų 
yra ir iš Lietuvos. Jau veik 
baigta visi sveikinimai išklausy
ti, žmonės nerimauja, nori šok
ti, linksmintis, bet Pius Gri
gai tį?„dar, pra$o ,tįk vipnų ir pa
skutinį visai kuklu ir trumpa

čia pridėtas.
. —fctiHlbvbės, nlliiltlę tylbš, 
g ’ » čia visus šilširinkuslils 
pHšilinkšhlinti ir į&sidžiaugli 
Šyeikina vienas m išų. bendra
darbių: Štai jo žodžiai:

i

—-Ilgus meįus darbo žmonių 
i’Cikaliį sargyboje budėję, švie- 
a ir tiesų skleidę, gerų skelbę, 

nlas Žiiioiiemš iriiiitis ški8į)i-

Švbhtosibs uostas (tarp 
langos ir Liepojos) buvo 
statomas, kad jis galėtų 
nauti vien žvejų ir žvej 
reikalams, 
labai sui
įlankos, ir uostų tenka įrengti 
• :*■ n atviram, 
Baltijos jutos pakrašty. Dide
lėmis pastangomis per eilę me
tų šventosios uostas jau tiek 
įrengtas, kad jis dabar tarnau
ja žvejams prieglobsčiu.

Klaipėdos uostas, nors žy
miai praplėstas ir patobulintas, 
jau sunkiai pajėgia aptarnauti 
visus reikalus, kurių atsirahda 
vis daugiau ir daugiau. Numa
toma, kad Klaipėdai apsįiai 
naujo darbo duos lenkų prekių 
tranzitas, miško apdirijimas ir 
išvežimas. Tokiu budu tenka 
galvoti apie tai, kaip pašalinti 
šiam uosle vielos trukumų. To
limesnis uosto plėtimas sutinka 
didelių kliūčių ir labai brangiai 
kaštuotų. Todėl kilo sumany
mas praplėsti, pagilinti ir liek 
patobulinti šventosios uostų,' 
kad jis liktų ir jurų prekybai. 
Į Klaipėdos . uostų atplaukian
čių laivų didesnė pusė turi 
greirižlę iki pusketvirto metro. 
Vadinas, jeigu šventosios uos
tas turėtų iki 4 metrų gelmę, 
tai visi mažesnieji laivai, kdrie 
dabar lanko Klaipėdą, galėtų 
plaukti į Šventąjį. KMipėlios 
ubslas bOtų atjjalaidūdlhs hūo 
perdidelio laivų ir prekių ant-

Žiilbyai jau I)aru°Šė

smėlio užnešamam

mų. pi uuYįjįiiuiib Suma didiha- 
Hia kiekviehųiii šeihioš vaikui 
iio 5() iiiiį. Vddiiids, jeigu šėi- 
mk, tiiH 2 valktis, tai žmona at- 
lęidžidhia siŠ tdrnybos tiktai tuo 
atvejii, jeigli ios vyras uždirba 
ne mažiau 700 litų mėnesiui ir 
panašiai.

Suprantama^ kad čia sunku 
surasti visai teisingų mastų ir 
galima surasti Įvairių priekaiš
tų bei nusiskundimams pagrin
do. Moterys, kurioms gresia iš 
tarnybų atleidimas ir jbms so
lidarizuojantieji asmens, labai 
subruzdo. Moterų delegacija 
lankėsi pas ministrų pirmiiiin- 
kų. Neradusios pas jį savo pa- 
stangoms paramos, ruošia peti
cijų seimui. Keliama šiuo rei- 
kalu daug argumentų uz ir 
ĮiriėŠ; Tho tarpu Miniš.thų Ta
rybos ilUtai’imas jau vykdodiaš. 
Iki kbvd į diėiios turi būti at
leistas iŠ tarnybų visos los Mo
terys, kurių vyrdi gaund dldėš- 
iiį atlyglniiiių. Tilo tarpti sun
ku pasakyti, kiek bus sfekmih- 
įjos litoteriį pastangos už pšisi- 
ikimų tarnybose. Galimas da- 
ykas, ktid šis reikalas btis tvar
komas sušvelnintu budit, atsi-itimas. Tuo labiau, kad KlaipČ- 
žvelgiant į kiekvienos šeimos plos uostui plėsti jau trūksta 
inedžiagirię padėtį. VDV patogios vietos.

jitudzio. i___  *_
įirojhktę, pūgai kiltį Šventosios 
žvejų 
tvarkytas
Toks pertvarkymas cs^ biilų 
lengvesnis ir pigesnis, negu 
naujas Klaipėdos uosto praplc-

uostas galėtų būti per- 
į prekybos uostų.

—
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įmo

r jų viltis nesiu- 
siandieh galime
i t i ... i r

(ACAIE-NAL'JIENŲ Koto I

Naujos mados “siutas.”

zR!l.'S

Iš Musų Vargų Ir kovų (1898 —1927)
gyvenime esu perdaug jautri, 
tad tokios itin sunkiai. arba 
biauriai gyvenamos valandos 
tarsi mane pusiau perskelia... 
Pati lyg nesitikiu savo darbu ir 
kalba.

Ir šįkart, _ ramiai sustojusi 
kambario vidury, kreipiuosi iš
didžiu ramiu, saliono ponių 
balsu į tėvą:

—Prašau ynan paaiškinti, kas 
tie ponai ir ko jie iš manęs no
ri? .

Užteko “tiems ponams” tos 
pastabos. Pašoko abu. Kiekvie
nas skyrium priėjęs prie ma
nęs nusilenkė ir pasisakė, kas 
esą. Padaviau ranką kiekvie
nam, ir jau “ponai” ėmė mane 
kviesti sėsti, patys stati stovė
dami. Kreipiads tada į tėvelį ir; 
bučiuodama jam rankas, pra
šiau, kad iš to kambario, kur 
bus krata, išeitų, ries jarii bus 
sunku žiūrėti, ir hesinervinda- 
inas atsigulęs mėgintų užmig- 
li- i

Žandaras akiplėša vėl ėmė 
šaukti:

—Ne laikas dabar ątsiįji’aši- 
nėti! Ne laikas! Nereikėjo “lit-, 
vomailijei žahiriiatsia!

Pikta pasidarė, 
dantis 
man i

Brolis paaiškino, kad iš ma
no pusės buvo neatsiprašinėji- 
maš, tik prašymas, kad tėvas 
pasišalintų ir be reikalo nesi- 
nervintų.

Akiplėša žandaras, lyg nejau
kiai pasijutęs, valandėlei riuti- 
l°- ,

Padaviau reikalaujamą rak
telį savo rašomojo stalo, kurį 
žandaras jau buvo apgužęs. 
Stalčius buvo tyčia prikištas 
apyskaitą apyskaitėlių iš įvai
rių įvairiausių knygynų ii* šiaip 
sankrovų, visokių laiškelių, ku
riuose vieriaš kitas mdriė svei
kino sulaukus ŠVenčitį ir vardi
ji ų, įvairių pašto kvitų kvite- 
ių ir šiokių tokių mano Užta- 

iių; be tb; dar biiHti ririkinyŠ 
iaudiės dainų, viena kita pasa
la biivd to šiutiiriio biigražihi- i . ui .v cįo n \ 11. jiiUv. e mui įmaišyta jr Visa^ stalčius 
sklindinai kimšte prikimštas.

Prokuroras įašitrauke į toli- 
(tiuš daugiauj

(Tęsinys)
Man šovė tik galvon klausi

mas, kaip Kazys įstengė gal per 
15, daugiausia per 20 minučių 
laiko suslėpti įduotus jam raš
tus ir vėl čia kieme atsidurti. 
Musų slepiamoji vieta (pavojų 
nujaučiant) buvo kitame mies
telio gale, kapuose. Tų kapų 
kertėje buvo stačiatikių numi
rėliams paskirta. Ten stovėjo 
maža mūrinė, raudonomis mal
ksnomis dengta budelė, kaži 
kokiam mirusiam stačiatikiui 
pastatyta paminklo vietoje. 
Tos budelės pastogėje buvo pa
likta ketvirtotų skylių, pro ku
rias guldėm musų literatūrą 
budelės pastogėje. Tačiau ilgai 
neteko sau kvaršinti galvos tuo 
klausimu, kur Kazys dabar su
slėpė raštus.

Pro šalį eidama linktelėjad 
galva sargybiniams žandarams 
taip poniškai, jog pati nuste
bau, bet tuojau man dėl to 
biariru pasidarė; ar jie supran
ta, ką daro?.. — tariau sau, — 
kam jie žeminti?

Įlipusi į pirmą aukštą, į sa
vo butą, tuojau savo kambary 
išvydau labai nesmagų reginį. 
Prokuroras ir žandaras sėdėjo, 
o brolis studentas ir tėvelis sto
vėjo. Suskudo širdis dėl tėvo 
žilos ir gerbtinos galvos...

Pamatęs mane, žandaras sa- 
. vo barzdotas žiotis jšžiodinęs, 
paleido gerklę: '

—Vot vam zanimatsia litvo- 
manijei! Vot vam zanimatsia 
litvomanjei! (Štai jums ir lit- 
vomanija užsiiminėti! Tai jums 
litvomanija užsiiminėti!)

Pikta man pasidarė žiūrint į 
jo raudoną, sotų veidą, stam
bų, sudribusį liemenį, ilgais 
batais apautas kojas, atkištas 
dabar kokį pussieksnį nuo kė
dės. Ką toliau švaplėjo ir nebe- 
slklaušiad, tik dar žybtelėjo 
man jo juodos, didelės, akiplė
šiškos akys...

0 man pasidarė tas pat, kas 
visbomet būdavo ištikus ko
kiam, riešma^ttiiiui arbd pavo
jui. Jausmai staiga, rodosi, šal
ie siišalo; suakmenėjo. Vėike 
tik viena galva. Kadangi šiaip

I” 
sukandau 

ir .tylėdama atsisėdau 
urodytoje kėdėje.

Moterys praeityje ir dabar
Rašo Maribna Daiiydaite • * ’ ’ , ; i i <1Lewmštdh, Maine

i*odo, kad moterys ię>iivb stip
rios, drąsios 
biivd. Ta ir
matyti Jiį vciiilmiiosė Šioj ša
lyj ii- kitur.

Lieiiivfe nioterys

luvbs indčiiilę. Jiiiai verpė ir 
aiidc višlehiš rtlbuš ir Užsiklo- 
jimųš; jiiiai buvo kiiiilri ir 
įirlejjriki savo šeimynai ir var- 
guolidniL Jiiiai riebijojo šalčio 
iiei šiiUiiibš. Scdedaiiid prie 
kalvarato išmokino vaikelius 
a, b, c; d, ei nors Rusijos žan- 
darai grąsino jai kalėjimu uz 
tą mokskj. Tokios nioterys ne
šiojo savo krutinėję troškimą 
laimes ii’ laisvės. Jos čia atke
liavo iš tolimo krašto per pla
tų, audringą okeaną. Jos orga- 
nizayo ir organizuoja grupeles. 
Jų vardų ir nuopelnų nesuskai
tysi. Jos neša šviesos žiburį, 
rodydamos savo vaikams ke
lią. Šiandien iries randame lie
tuviu moteris įvairiose profesi
jose. Moteris tvenahčias įvai
rias grubeieš ir organizacijas. 
Kai kurios Veda orkestras ir 
chorus. Moteris artistes, redak
tores ir administratores. Jos 
myli savo namus ir šeimyną. 
Jos netrokšta inaterialės gar
bės. Jų darbas yra amžinas.

(GALAS)

MOTINA IR DUKTĖ
RAŠO LIUDA

(Tęsinys)
—Ir tik dabar, — pasakojo 

toliau Zigmutės motina, — kai 
aš išmėginau šį negarbingą gy- 
yehimą, kai užtraukiau negar
bę ant savo šeimos, — pama
čiau kokią klaidą padariau. Tik 
dabar, kai pasilieku vienui vie
na, per ištisas dienas, o kartais 
ir iki vėlyvų vakarų — pajun
tu kokį brangų ir vertingą gy
venimą, išmainiau į tuščią, be
tikslį; kuris iš pradžių, masin
damas niane savo aistromis — 
dabar virto Įiavidiilirigu, 
silikinčiu. Aš niekuomet 
čiau nesu pavydėjus! ar 

savo vyru

šeimą, apie vaikus. Nors neži
nau ar turiu dar nors mažą 
dalelę teisęs apie juos galvoti..

—Aš, Elehut, pradėjau ją ra- 
gelbėti, 
tik no-

tai bu-

minti ir pažadėjau jai 
kiek tik galėsiu, jeigu ji 
rėš grįžti prie šeimos.

■—Ach, mamyte, kaip 
tų gerai. ( t

—Mari atrodo, kad ji tikrai 
gailisi savo klaidų, o tokį žmo
gų reiktų gelbėti, dukrele, iies 
kariais žmonės supratę savo 
klaidas buria gyvenime *daug

neuž- 
anks- 
neuž- 

sitikėjusi savo vyru ir dabar
» • » 11 . ’ ♦ . ‘ '

suprantu 'kodėl, nes mano vy
ras buvo man ištikimas; nes 
jis buvo atsidavęs tik savo šei
mos gerovei; jis man niekuo
met nemeluodavo. Bet šis ma
no gražuolis, atrodo, kiekvieną 
minulę išnaudoja naujiems pla
nams, kaip ilgiaus nuo manęs
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,, Netolimoj praeityj . ,

Florence Nightingale, filan* 
tropiška moteris, pravedė kelią 
slaugių profesijai. 1854 m. su
organizavo slauges ir gavo pri
pažinimą tai profesijai Angli
jos valdžios. Apart to, jinai su
teikė daug patarimų Amerikai 
apie slauges per šios šalies ci
vilinį karą. Taipgi išleido įvai
rius raštus apie tą profesiją.

Šuzan B. AnthOiiy buvo ga
bi reformuotoja, gynėja mote
rų teisių ir rašytoja. 1852 me
tais ji nuvyko į Albany, New 
Yoijk, atstovauti blaivininkus ir 
kada atsistojo kalbėti, jai dele
gatai pasakė, kad moterys gali 
klausyti, bet ne. kalbėti. Nėra 
klausimo, kad blaivininkų ju
dėjimas privedė tiesiog prie su- 
fragisčių organizavimo ir pa
skubino rhbtekų teisių pripaži
nimą politikoj ir valdžioj. 1897 
iri. tapo suorganizuotas Tautiš
kas moterų kongresas, kuris 
vėliau buvo užvardintas “Tau
tiškas kongresas Moterų, Tėvų 
ir Mokytojų”, 
nizuota pirma 
ga Amerikoj, 
suorganizuota
zacijos ir moterų profesionališ
kos grupės, kaip lai daktarų, 
advokatų, mokytojų ir taip to- 
liaus.

Per pasidarbavimą moterų, 
profesionalų ir bažnyčių atsira- 

i rugp. 27, 
nes visi yiepbalsiai pa

1903 m. suorga- 
Ama liniukų Ly- 
Apart to, buvo 
įvairios organi-

! NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
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reiškė valdžiai, kad nori pasau
lines taikos.

1903 Marie Curie ir jos gar- 
sliš vyras, Fiėrre Ctirie, gavo 
Nobelio premiją už rądiumo 
atradimą. Jie abudu energingai' 
dirbo ir pašventė savo gyveni
mą studijuodami iki atrado šią 
brangią gyduolę radiumą. Nors 
jos žymus vyras nelaimingai 
pasimirė, vienok Maria Curie 
nenustojo dirbusi ir savo išra
dimą platino žmonijai.

Moterys rašytojos

Iki 19 šimtmečio musų gar
bingi rašytojai buvo beveik 
visi vyrai, nes buvo manoma,

kad moterų yieta yra • namie. 
Mažai buvo moterų didvyrių jų! 
raštuose. Čathcrinc Maria 
Sedgvvięk giiųč Slockbridge, 
Mass., ..buvo •‘viena iš .pirmuti
nių moterų, kairios raštąį iš
garsėjo abiejuose, kontiiiehtuo
se. Jos pirmi raštai išleisti 1822 
m., bet prieš jai jau rašė gabi 
Anne Broadstrcet, gimusi 1612 
m. Ją užvardino Naujos Angli
jos kolumnistų poete.

1840 m. llarriel Martinai!, 
Anglijos žurnaliste, raportavo, 
kad moterys gali sau pragyve
nimą padaryti septyniose dirvo
se, bet 1930 m. cenzūra paro
do, , kad randasi apie penki 
šimtai įvairių darbo dirvų ir 
beveik visose dirba moterys.

1930 m. Frąncės Perkinš, da
bartinė sekretorė Darbo depar- 
tamerite, tupiu laiku dirbo New 
York valstijos departamente. 
Jos darbas buvo saugoti 4,000,- 
000 duonos dirbėjų gyvybes. Ji
nai turėjo sužinoti apie dirb
tuves ir kokiose aplinkybėse 
darbininkai dirba, ir per jos 
pasidarbavimą 32 legislaturbs 
aktai Ncw Yorko valstijoj ta
po perleisti pagerinimui darbi
ninkų būvio. Pittsburglio tini- 
versilcto Tautiški kambariai 
buvo įkurti per pasidarbavimą 
moterų sykiu su vyrais. Jų tik
slas buvo įamžinti atmintį tų 
žmonių, kurie sudaro to mies
to kultūrą, taipgi duoti studen
tams progos susipažinti su to
mis svetimomis kultūromis ir 
sucementuoti tarpe įvairių tau
tų geresnį susipratimiį, ir pa
gerbimą vienas kitam.

Sausio 14, pirmininkė Gene- 
ralės Federacijos Moterų itliU- 
bų phreiške direktorių susirin
kime, Washingtone, kad “kyla 
įvairus reikalai tarpe moterų, 
už kuriuos mes turime užsisto
ti, nes šiandien visi supranta
me pasaulio padėjimą, ekono
mišką ir visuomenišką. Jie lie
čia iritišiį namus, musų šeimy
nas ir jų darbus. Moterys žino, 
kad reikalingi ir naudingi da
lykai turi būti išrišami ir vado
vaujami didesnėse grupėse,; nes 
didesnės grupės turi didesnę 
svarbą, didesnę įtaką žmoni
joj.” Istorijos chronologija pa-

- rr**-

Bukim
. CražiosĮ 

piMiiiiiiiiiiinniiiiiiiHniiiiiiiii.il • 

Rašo MADAME Xj

iiiiiiiiiiaiiiiniiiiiniuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiin

PLAUKŲ PRIEŽIŪRA
IR SUTAISYMAS

Pavasarį moterys pradeda 
mąstyti apie “perinanents” ir 
plaukų sutaisymą. Šįmet iš tie
sų nėra kuo susirūpinti, nes

labai įvairiai.
,, . i - < ■ * ■Jei prieis Tamstos eilė plau

kus susitaisyti 7— bandykit ne
sekti mados, bet sutaisykit juos 
taip, kad jie tiktų prie veido. 
Padėkim, augesnės ir storesnės 
moterys negali taip susitaisyti 
plaukus, kaip jaunos merginos 
ąrba jaunesnės moterys. Jos 
turi plaukų sutaisymą pritai
kyti prie savo veido, amžiaus ir 
charakteriaus.

šįmet nebus kuo rūpintis, nes 
grožio salionai turi šimtus su- 
taisymų. Jie gali jiistį plaukus 
tinkamai ir gražiai sutaisyti, ir 
sutaisymas (permanei! t) bus 
geras iki rudeniui. Bet pirm 
einant į salidną, prižiurėkit 
savo plaukus. Kas savaitę juos 
pirm plovimo ištrinkit gerai 
alyva. Plaukai bus švelnus ir

Mėsos Taryba šią savaitę re
komenduoja visokios rųšies la- 
šiniukus. Lašiniukai šią savaitę 
labai atpigs.

Lašiniukus galima pakepti su 
kiaušiniais. Juos taipgi galima 
supiaustyti ir kepti pečiuje su 
didelėm baltom pupom —“Įima 
beans”, arba 
žom pupom, 
virtus, šaltus 
ti su krienais

Šią savaitę jautieną ir ver
šieną tdipgi pigiau nusipirksit.

apkrauti ir kaip pasiteisinti vė
lai grįžus. Įsivaisdink tamsta, 
kad moterys jį taip pradėjo 
vaikytis, jog dažnai ateina į na
mus neva su reikalais; dėl ma
šinų demonstracijos... Kai jas 
prie durų pasitinku, tai lyg pa- 
misusios, kad tik pateisinti sa
vo atėjimą. Kitos net pasako, 
kad jos užkviestos palaukti kol 
jis grįž ir padarys sutartį dėl 
mašinos pirkinio, nors sutartys | 
paprastai daromos tik krautu-* 
vės raštinėje. Aišku, kad 
sumetimai, kuriais

su Zigmutės tėveliu ir atsar
giai jį iškvosiu, ką jis manytų 
daryti, jeigu jo žmona norėtų 
grįžti.

—O aš, mamyte, prisiminsiu 
apie tai Zigmutei ir pamatysiu 
kaip ji į tai žiūrės. ,

—Pamėginkim, dukrele, gal 
inums ir pasisegs sptaikinti tą 
šeimą ir vėl įžiebti liepsnelę jų 
gražiam židii

(B lis augiau)

Iš Lietuvos
Skundžiasi ntkžii atly- 

gihimU

tai tik 
jos randa 

progą su juo važinėtis ir užves- 
stebisiti flirtą. Įėjusios į butą, 

kaip gražiai mano butas įtaisy
tas, esą yra ko pavydėti, bet 
manęs tas viskas nešildo. Die
nos man tokios ilgos... Jokių 
draugų; kad ir galėčiau turėti, 
bet nenoriu, nes mano draugai 
gali būti tik tokie, kokia aš 
pati dabar esu ir man užtenka 
savęs. Man užtenka pasižiūrėti 
į veidrodį, kad išvysčiau visas 
savo gyvenimo kaltes, išraižy
tas mano veide, šiurpas nukra
to, kai pagalvoju ką padariau. 
Nuo laiko, kai palikau savo šei
mą, namus, — ir čia ji 
graudinusi sustojo

— tamsta esi pirmo- 
aplankiau,

KAUNAS. — Dirbantieji Mi
škų d-to ir privačių miško pir
klių žinioje prie miško medžia
gos kirtimo darbų darbininkai 

'atitinkamoms įstaigoms nusi- • 
skundžia mažais uždarbiais. 
Darbininkams mokama už 
akordinį darbą nuo iškirstų 
miško kietmetrų toks atlygini
mas, 
sparčiai 
kas neuždirba 
2—2’,2 Lt. Kiek 
ba darbininkai 
dirbantieji prie 
gos išvežimo, 
ginimo prie miško kirtimo dar
bų juntamas darbininkų truku
mas.

kad per dieną, nors ir 
dirbdamas, darbinin- 

daugiau kaip 
daugiau uždir- 
bei ūkininkai, 
miško medžią

Dėl mažo atly-

kalbėjusi

susi- 
momeritą

su kuria
susitikau ir štai viską taip pa
sakoju...

D-ro Jono Šliupo gatvė
PALANGA. — Palangos va

sarvietės daug naujų gatvių 
dar neturi vardų. Viena iš to
kių gatvių yra vadinamoji 
“Kardono gatvė, kurią miesto 
s-bė pavadins Palangos miesto 
garbės burmistro, aušrininko

Nieko nežinau apie d ro Jono Šliūpo vardu.

SEIMININKĖMS

permanent”.

No. 1837 — Labai elegantiška, apvali staltiesė

paprastom, riia- 
Kai kurie mėgsta 
lašiniiikūs valgy- 
ir ddonU.

( NAUJIENOS NEEUtECRAFT pfept 
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Diena Iš Dienos
Jau “Sweet Sixteen”

BRIGHTON PARK. — An- »

dai, kovo 8-toj, p-15 Josephine 
Gudas, 4601 So. Rockwell St., 
minėjo savo 16 metų gimtadie
nio sukaktuves, kuriose tedaly
vavo veik vieni namiškiai ir 
be muzikos. Buvo taip daro
ma todėl, kad neseniai mirė jos 
mamytė. O taip sau ši parė 
praleista ramiai ir kukliai.

Kaimynas.

kalba apie tą patį John Vis
kantą, kurs savo metu yra bu
vęs žymus veikėjas, kai gyveno 
Town of Lake kolonijoj. Jis 
buvo Šv. Kryžiaus parapijos 
pionierius ir vienas jos organi
zatorių. O kai Lietuva kūrėsi į 
nepriklausomą valstybę, jis 
daug dėl jos pasidarbavo. Ypač 
p-as Viskantas labai daug pa
sidarbavo nupirkimui “Laisvės 
Varpo”, kuris dabar Kaune per 
tautines iškilmes yra skambina
mas. —Jį žinąs.

Sugrįžo Iš Saulėtos 
Floridos

BRIGHTON PARK. — Tik 
ką sugrįžo iš Floridos biznie
rius John Viscount Sr., 2635 
W. 42nd St., kurs ten išbuvo 
apie šešias savaites laiko, ir 
turėjo gerų progą pažinti ir iš
studijuoti to krašto nuostabią 
gamtą ir žmonių gyvenimo są
lygas. O žymesnes vietas ar įs
taigas dargi nufotografavo, žo
džiu, dabar jis gali papasakoti 
ir tuos vaizdus parodyti.

Reikia pasakyti, jog čia eina

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archef and 

Sacramento Avė.) -
Plione LAFAYETTE 0461

Atlėkė 
Garnys

Jau ištikrųjų bus pavasaris, 
nes aš mačiau daug garnių 
lakstant. Vienas garnys suko, 
suko ir nutupė ant pp. Čepu
lių stogo. O Edmundas ir Al
dona Čepuliai, pamatę tą gar
nį, pavadino į vidų ir paėmė 
jo atneštą dovaną. Garnio pa- 
gelbininku buvo daktaras Vin- 
skunas, kuris pagelbėjo ilga- 
sparniui atnešti gražų ir svei
ką sūnų, sveriantį 8*/2 svarų. 
Pp. Čepuliai yra Brighton Par
ko biznieriai. Abu buvo “Pir
myn” Choro nariai.

Eduardas Čepulis yra sūnūs 
Edvardo Čepulio, kuris mirė 
1937 m., rugpiučio 29 d., ir 
dabar ilsisi Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse, nejausdamas,' 
kad jo vardas nepranyksta.

Sūnūs ir motina yra švento 
Kryžiaus ligoninėj, kambarys 
414. Abu jaučiasi gerai.

Močiutė.

NEW CITY FURNITURE MART i6.)2-.o4-.56 West 47ih Street

Šis paveikslas imtas krautuvės viduje.
T0WN OF LAKE. — šioj kolonijoj yra daugybė įvairių lietuviškų biznių, bet 

tuo tarpu gal nei vienas taip smarkiai neveikia, kaip New City Furniture Mart. 
Mat, William Kasmauskas yra šios krautuvės vedėjas ir jis šiame biznyje jau turi 
daugelį metų patyrimą. Jis žino, kad maroj krautuvėj negalima padaryti didesnį 
biznį. Jis sumanė savo krautuvę padvigubinti. Taip ir padarė- Ir padarė taip greit, 
kad visi stebėjosi,—į porą dienų jau viskas buvo atlikta, kaip planuota.

Dabar New City1 Furniture Mart yra dvigubai didesnė krautuvė; tavorų yra 
prikrauta antratiek, kai pirma kad buvo; pasirinkimas didesnis. Padidintoj krau
tuvėj išpardavimas dar tęsis iki šeštadienio, kovo 18 dienos. Kam reikia rakandų 
ir nori sutaupyti pinigų, verta atlankyti New City Furniture Mart.

Pastebėkite šios krautuvės skelbimą šiandien “Naujienose.” —Pažįstamas.

Šaukia Kelly High 
Mokyklos Mokinių 
Tėvų Susirinkimų

Lietuvių kalbos įvedimo 
reikalu

Komitetas įvedimui lietuvių 
kalbos Chicagos aukštose mo
kyklose (high schools) kviečia 
į susirinkimą visus Kelly High 
^chool mokinius ir jų tėvus, 
kuris įvyks penktadienį, kovo 
17 dieną, Brighton Parko lietu
vių parapijos svetainėje, 44th 
Street ir Fairfield Avė., 7:30 
vai. vakare.

Bus renkamas vietinis komi
tetas ir nustatytas planas toles
nei darbuotei. Šio sumanymo 
vertė yra suprantama kiekvie
nam lietuviui., ir dėlto neinant 
į platesnį šio dalyko aiškinimą 
o lik pabrėždamas, kad be pil
no pritarimo mokinių ir jų tė
vų ir be pasidarbavimo šiai 
idėjai vietinių veikėjų, komite
tas šio gražaus tikslo atsiekti 
negalės, dėlto širdingai kviečiu 
visus dalyvauti šiame susirinki
me. —C. V. Chesnul, Komiteto 
nirmininkas, 9424 S. Elizabelh 
St.

Tel. Victory 4965. i 
STOGDENGYSTE IR BLEKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi ■ 
pilną apdraudą už darbus- Leng , 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BKIDGEPORT ROOFING AND .

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00

Išmok ėjom a ryt
už padėtus ZJL ’yn

pinigus a v
Duodam Paskolas ant 1-mų

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV-
INGS &LOAN ASSOCIATION

of CIIICAGO
JUSTIN MACKIEWICH

President
HET.EN KUCHINSKAS, S^c.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms '
(Chicagoj)

Edvvar.d Sabas, 28, su Mary 
Frojah, 20

Raymond Kuklewski, 24, su
Carmella Frosolone, 26

Reikalauja
Perskiry

John (Teksą nuo Anna Olek-/ 
sa

Filomena Indra nuo John In
dra

Martha Bilwacks nuo Ed- 
ward Bilvvacks

Gavo
Perskiras

Helen Brazell nuo Williain 
Brazell .

Sako, Viso Pasaulio 
Lietuviai Apie Jį 
Jau Žino

Dar apie dainininką 
A. Vasiliauską

Sekmadienį, kovo (Mareli) 
19, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj įvyks vienas iš gražiausių 
šių melų koncertų, kuriuo mu
zikos ir dailės mylėtojai džiaug
sis ir gėrėsis. Principalis kon
certo dalyvis bus Aleksandra 
Vasiliauskas iš Brooklyn, New 
York, ir su juo programe daly
vaus Florence Balsiutė, Naujos 
Gadynės Choro Maišytas Trio, 
ir Birutės Choras. Po koncerto 
bus šokiai prie Stephens Or- 
kestros.

Aleksandra Vasiliauskas yra 
gerai žinomas, kaipo dramati
nis tenoras, ir apie jį beveik 
viso pasaulio lietuviai jau žino.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Humholdt Park Lietuvių Politikos Klubo susirinkimas įvyks
kovo 16 d. 8 v. vak. svet. 3609 W. North Avė. Klubiečiai
nepamirškite atsilankyti Sekr. A. Lungevisz

13-to Wardo Reguliarių Demokratų Klubo mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, kovo 19 d. 2-rą valandą po piet, Pa
rapijos Salėj, 68th St. ir Washtenaw Avė.

Vidurvakarinių Valstijų Lietuvių Moterų Sąryšio apvaikščioji- 
mas Moterų Tarptautinės dienos įvyks kovo 19 d. Mildos 
salėje, 3142 So. Halsted St. 2 v. p.p. A. Miščikaitienė

koncertavo, ir progai atėjus, 
dainavo Latvių nepriklausomy
bės ceremonijose. Apie tą kon
certą tilpo aprašymas “Pasau
lio Lietuvyj”, kuris yra išlei
džiamas Lietuvoj. Buvo apra
šymas ir “Lietuvos Aide”. Mat, 
musų dainininką nereikia ve
žioti po Europą, kad gauti pri
pažinimą — jau visi apie jį ži
no.

Koncertas prasidės 4:00 v. po 
pietų, ir įžangos bilietus galimą 
gauti pas Naujos Gadynės ir 
Birutės choro narius, “Naujie
nose”, Progress Furniture Com- 
pany, Margutyj, ir Sandaroj. Iš 
anksto perkant, bilietai yra PO

............. .U-l.............. h' ■. ' II H I

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Grand Opėning 
Gerai Pavyko

PETRAUSKAS, NE 
PAULAUSKAS

Žinioj apie svečius iš kitų 
miestų “N” Jubiliejuj, vakar 
įvyko klaida. Turėjo būti, kad 
iš Rockfordo buvo atvykęs S. 
Petrauskas, o ne Paulauskas.

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar nevisos 

užimtos.
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKJ CIIL 

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 Chicagojė, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West «3rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

OGDEN PARK. — Neseniai 
biznieriai J. Braksnis ir J. But
kus, 6001 S. Carpenter St., tu
rėjo savo taverno “grand open- 
ingą” kuris gerai nusisekė. Rei
kia spėti, kad juodu čia darys 
gerą biznį, nes vieta šiam 
niui patogi. —Koštumeris.

Pirmas Toks 
Atsitikimas

biz-

Šiandien telpa Naujienose 
skelbimas West Dental Facto- 
ry, 40 N. Dearborn St. ir 6233 
S.' Peoria St. Perskaitę, įsiti
kinsite kokius puikius 
nūs tos dirbtuvės teikia 
miniu—dantų pleitų
jams.

Lengva, vos viena 
sverianti pleita, padaryta 
riausios medžiagos,
$12.85. Kainos prieinamos, pri
einamos ir išmokėjimo sąlygos. 
Galima mokėtis net po 50 cen
tų i savaitę. Tai dar niekad 
nebūtas atsitikimas Chicagoj.

1 (Skelb.)

barge- 
jų ga- 
pirkę •

uncija 
iš ge- 

kainuoja

Vėtra
Chicagoj

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long* Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ............................... •

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $Q.5O

Perkant toną ar daugiau ...................~

Tel. Boulevard 6327
Zelvis Building Co.

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

CHICAGO, ILL.

A SEKSATION IN THE WORLD OF DENTAL SCIEMCE!
The New "GUM GRIPPER” A J 1^7*^

* TRANSPARENCY OF GLASS!
* STRENGTH OF METAI!
*BEAŪTY OE A KOSE!

PAY ONLY 
50c WEEK

R SPECIALIAI
J ŠIĄ SAVAITĘ

R Kaip gyva ruža- 
n vo vulkanito 
N pleita .......... .

Pasirinkimas iš geros medžia
gos amžiaus ištvermės k. a. 
Hexolite, Verdylite $12-85

... Pirmą kartą Chicagoj. Nau
jas Gum Gripper ..permatoma 
pleita išimtina West Dental 
dirbtuvių savybė. Taip plona, 
kad galima per ją net laikraš
ti skaityti... spalvuota taip, 
kad pritaikinti prie jųsų sma- 
genų.

ATEIKIT DEL 
APSKAIČIAVIMO

Pleitos daromos tik iš laisnuio- 
tų daktarų impresijų 

5 vai. taisymo tarnyba

W E S T DENTAL FA CTORY ,«sk peoria st.<■
' Bank Floor,- Daily to 7 fP. M.—Sun. 10-5 \ " ,Open •Tu»*.,^Thur»., Sat. to 9 P. M.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEERCOILS in TAVERNS. 

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

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

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0937

ATSILANKYKITE ŠEŠTADIENĮ 
KOVO 18 DIENA I 

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

AKINIUS PRITAIKINAME PAGAL JŪSŲ REIKALĄ 
SPECIALIAI NUMAŽINTA KAINA.

Dovanos Visiems Kostumeriams

BERK’S JEttELRY & OPTIGAL STORE
3505 SOUTH HALSTED STREET

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORES DAINININKES — ARTISTAI-ftS

KLAUSYKITĖS 
SALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— TX _ _ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C, —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Koncerto Darbininkai
Meldžiu sekamų darbininkų 

pribūti į Lietuvių Auditoriją 
sekmadienį, kovo (Mareli) 19- 
tą, ne vėliau kaip 3:00 v. po 
pietų:

G. šarkiunas
F. Rubašius
J. Mankevičius
J. Pranskus
F. Alvickis
P. Misevičienė
A. Misevičius
K. Liutkus <
A. Daines
A. Kondrotas
J. Kondroška I
J. Jasinskas
S. Alvickienė
J. Dainienė
T. Miller
J. Thomas
Dar kartą — jeigu mylit dai

nas, gražiai padainuotas, tai at- 
'silankykit į Aleksandro Vasi
liausko koncertą, sekmadienį, 
kovo 19.

57 mylių smarkumo vėtra 
siautė vakar beveik per visą 
dieną Chicagoj, iš vartydama 
daug medžių, vitrinų ir pada
rydama kitokių nuostolių. Sa
ko, rytoj bus giedrą.

J. Miller

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas”

U.. S., A. metams kainuoja
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

“A. L. Balsas”
Casilla de Correo 303, 

Buenos Aires,: Argentina.

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street. > Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

Čia prisiUnčiu .......... už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti segamu adresu: 

r '

Vardas ______________ _ _______ _______________
Numeris ir gatvč ...
Miestas ir valstija .

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
rante otas. Taipgi pristatom an
glis i visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

® LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $19.50
GYDYMAS $£H.OO

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- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšles su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a t 
garantuotas-

429 W. ISrd 8L 
PeL ENG. M83-5849

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



ketvirtadien., kovo 16, 1939 NAUJIENOS, Chicago, m.

PASIKALBĖJIMAS DZŪKO SU 
DRAUGU

■

Apie Naujienų sidabrini
- jubiliejų

Dzūkas: Aš, bracia 
prantu kam gazieta “Naujie
nos” apvaikšČioja sidabrines 
sukaktuves, kad jos nėra žmo
gus. Cik žmonės, kų yra apsi- 
ženiji 25 metus, apvaikšČioja 
sidabrinį jubiliejų. Aš to nesu
prantu.

Draugas: Gerai, aš tau išaiš
kinsiu. Kalbant figuriškai, 
“Naujienos” apsivedė su savo 
skaitytojais 25 metai atgal.

Dzūkas: Kų gi tu čia sakai 
“figuriškai”, cik “Naujienos” 
neturi tokios gražios figūros, 
kap kad jauna mergina turi 
gražių figūrų, kuriomis mes 
vyrai gėrimės.

Draugas: Frazė "kalbant fi
guriškai” duodą mums supras
ti, kad mes įasmeniname negy
vą daiktą ir kalbame apie jį 
kaipo apie gyvą asmenį. Tai 
yra, įneš įsivaizduojam “Nau
jienas” kaipo jauną, dailią mer
giną, o jų skaitytojus, kurie 
susideda iš kelių dešimtų tuks
iančių, kaipo jauną, dailų jau
nikį. Na, ir mes sakome, kad 

musų

nesu-

supranti mano aiškinimą, ta
čiau palyginti “Naujienų’* skai
tytojus su tavim, tai jau butų 
didelis jų pažeminimas.

Dzūkas: Tai, ragi, tu laikai 
mani už kokį durnių?

Draugas: Visai ne, nes tu, 
mano manymu, esi pusėtinai 
geras žmogus. Tačiau “Naujie
nų” skaitytojai yra daug dau
giau inteligentiškesni.

Dzūkas: Tai, ragi, aš 
gentiškas?

Draugas: Aš nesakau, 
neinteligentiškas; aš tik 
kad jie inteligentiškesni.

Dzūkas: Tai aš ir telegentiš- 
kas?

Draugas: Drauge, mes čia 
kalbame apie “Naujienų” si
dabrinį jubiliejų, o ne apie ta
ve, todėl tos temos ir laikyki
mės.

Dzūkas: Nu, o kas gi yra ta 
tema ?

Draugas: Tema yra tas daly
kas bei daiktas, apie kurį mes 
kalbame; o tu esi tas daiktas 
apie kurį mes čia nekalbame. 
Ar dabar supranti?

Dzūkas: Tap, suprantu.
Draugas: Kad supranti, 

k tau syk.
Dzūkas; Klausau, klausau.'

netele-

kad tu 
sakau,

Iš Politikos Lauko KųPSai
Lietuvių Demokratų Lyga Smarkiai Auga Golfo Lauką

2603 W. 69th St.; K. Visackis— 
ižd. glob.; J. Adomaitis—kontr. 
rašt.; D. Antanai tils—maršalka. 
Susirinkimai atsibuna kas mėnesį 
pirmą penktadienį, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St«

CLASSIFIEO ADS

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
LYGA SMARKIAI AUGA

Pereitam susirinkime, laiky
tam Lygos* pastoviam bute po 
antrašu 6912 S. Western Avė., 
42 delegatai atstovavo vienuo'- 
lika atskirų klubų.

Nauja valdyba užėmė vietas 
ir paskui sekė raportai iš įvai
raus klubų veikimo. Pasirodo, 
kad visi lietuvių klubai žymiai 
sukruto pereituose rinkimuose 
ir kiekviename Warde, kuriame 
randasi lietuvių demokratų klm 
bai,
partijos kandidatus į 
nūs.

Žymiausias raportas 
duotas 15-to wardo,
tik pareiškė gryžimą prie Ly
gos darbuotes, bet taipgi pri
statė raštų pilną raportą iš pe
reitų rinkimų 
vai šio klubo 
vviatt, pirm., 
vice-pirm. ir

buvo 
taši.
Jono

jiedu apsivedė. Tokia 
kalba vadinasi figuriška.

Dzūkas: Tai, ragi, yra 
Mes persistatom sau, 
“Naujienos” yra tokia 
mergina, kap ta solistė,
inciniylėjau, o skaitytojai Nau
jienų, tai kap aš.

Draugas: Matyt, drauge, tu

tai

jie išrinko reguliarinės
aldermot

buvo 
kuris

iš- 
ne

veikimo. Atsie
ini vo Jonas Do- 
Povilas Antonijų 
Justi n Tarvidas,

Iš 11 wardo

wardo klubas gavo pa- 
už nepaprastą pasidar- 

Lygos mass mitinge,

šitap.
kad 

graži 
kų aš

Draugas: Kaip sakiau pir
miau, “Naujienos” apsivedė su 
savo skaitytojais 25 metai at
gal ir per tą visą laikotarpį jie 
gražiai ir sutartinai sugyveno. 
Daug žmonių apsivedė 25 me
lai atgal ir daug jų jau persi
skyrė. Tačiau “Naujienų” ir 
jų skaitytojų meilės ryšys dar 
tampriau juos surišo. Ir vien 
lik todėl, kad jos visuomet bu
vo ištikimos savo skaitytojams. 
Jos niekuomet neveidmainiavo, 
o tik nurodė tikrąjį kelią, ku
riuo jų skaitytojai, kaipo - dar
bininkai, prieitų prie geresnės 
ateities. Už tat ir jų skaityto-

11-to 
gyrimą 
buvimą 
kuris buvo Lietuvių Auditorijo
je vasario 26 dieną. Šitas klu
bas prisidėjo savo lėšomis, pri
rengė radijo ir laikraščių gar
sinimus. Ypatingai šio klubo 
valdybos nariai ir Lygos atsto
vai, kaip B. Jakaitis, A. Gudai
tis, P. Naujokas, A. Stasul s,
Pr. Woidatas ir J. Rappoldas 
žymiai pasirodė savo veiklumu.

13-to wardo raportas išduo
tas pirm. Dr. Jono Poškos ir

Lygos fih. Jbnp Juozaičio. 
Iš šio klubo dalyvavo net 1Q 
delegatų mass mitinge.

Nauji klubai
j2-to wardo veikimias 

gražiai išreikštas Lygos 
J. Ęamrnsko ir teisėjo
Zurio, kurio ■ kalbai buvo su
teiktą didele ovacija.

iš naujų
bij kalbėjo acjv. A. Slakįs, 6-to 
vvatdp iJįj. Detnpkrąfų vardu. 
Jurgis Chesnauskas, 21 wąrdo 
l>?bečių klubo vardu ir Bernar
dus llimfordas 21 wąrdo Ųiet. 
Demokrątų klubo vardu. NoTth- 
vVėšt Side klubą atstovavo Vin
cas Bekus, Ą. Šlanta ir A/ Bar 
cėvičius. Jiė padarė protestą, 
kad J. Antanavičiaus wardaš 
yra afsfjaus'din^as ant laiškų 
viėtoj Ą. Bacevičiaus, kuris yra 
eg^eklttyyis narys jų klubo.

Humboldt Park Klubas gavo 
visų delegatų dėkingumą už 
gražų darbą atliktą jų narių 
Lygos mass mitinge, kuriame 
jip vedė barą ir su likusiu pel
nu padengė visas išlaidas. Ba
ro komisijos vedėjai buvo Kon. 
Kairis ir Aųt!!lShimkus.

Naujai organižuojamas Kn- 
glewoo<l klubas’ atsiuntė du at
stovu: J. Stankowicz ir Fėli* 
Jakaitį. Jie pranešė, kad pir
mas naujo klubo susirinkimas 
buvo sušauktas 
kovo 10 d. ir visi 
ventojai 16-tam ir 
dc buvo kviečiami

Jau keli metai kaip lietuviai 
gyventojai, Marąuette Parko 
kolonijoj, neramiai taukia, kad 
igolfo mušimas ant kampo 68- 
tos ir Washtenaw butų panai
kintas.

Blogumas ne tame, kad gol
fą muša, nes, matyt, kad dau
gumas lankytojų yra lietuvių ir 
pats vedėjas, golffo profesiona- 
las John Troy, taipgi lietuvis, 
bet kad aukštoji tvora labai ne
graži ir visą koloniją gadins ir 
randasi prieš pat Lietuvių Pa
rapijos bažnyčią, pro kurią visi 
ttrri eiti.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1939 METAMS:

J. Balchunas— pirm., 3200 So. 
Lowe Avė.; Petronėlė Kvietkie- 
nė—pirm, pagelb., 3140 So. Lowe 
Avė-; A. Kaulakis — nut. rašt. 
3842 So. Urtion Avė.; F. Kasper 
—fin. rašt., 3534 So. Lowe Avė.; 
Z. Grigonis—kontr. rašt.; P- Juo
zapavičius—iždo globėjas; J. Ra- 
chunas—iždininkas, 3137 S. Hals- 

• ted St.; L. Jucius—maršalka;
Dr. J. P. Poška— Dr- kvotėjas, 
3133 So. Halsted St., Tel. Victory 
3687. Susirinkimai atsibuna kas 
mėnesį antrą (2) sekmadienį, 12 
vai. dieną, Lietuvių Auditorijoje, 
3133 So. Halsted St. J draugystę 
priimami vyrai ir moterys nuo 
18 i ki45 metų amžiaus-

nut. rašt.

HELP VVANTED—FEMALE 
_______ parbiniukiiĮ Reikia_______

MERGINA, ABELNAM NAMŲ 
DARBUI. Vienas vaikas, geri na
mai. XHANDELSMAN, 3805 West 
13th Street. Rockwell 2052.

REIKIA OPERATORIŲ patyru
sių prie jėgos mašinų. Kreiptis 

TOBIN PICKER and CO., 
4119 West Belmont Avė.

MOTERYS SKUDURAMS skirs- 
tyti džiunkjardėje—turi būti paty
rusios. Geras atlyginimas.

BERGER BROS.
2248 West Lake Street

penktadienį, 
lietuviai gy- 
17-am ,war- 
pr įsirašyti.

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.

BRIDGEPORTO NAMŲ SAVININ
KŲ SĄJUNGOS VALDYBA 1939 
METAMS: Pirmininkas— Antanas 

Šimkus, 3120 So. Lituanica Avė-; 
Pagelb.—John Begįn, 3400 So. 
Lowe Avė.; Nut. rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 3220 So. Union 
Avė.; Finansų rašt.—Domininkas 
Gulbinas, 3144 So. Wallace Avė.; 
Kontr- rašt.—Jonas Motiejūnas, 
3400 So. Union Avė.; Kasierius— 
Petras Balsis, 5653 So. Thoorp 
St.; Maršalka—Leonas Liaudans- 
kas, 3130 So. Halsted St. Laiko 
susirinkimus kas mėnesį, pirmą 
trečiadienį, Chicagos Liet. Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St.

13-tp Wardo Lietuvių Demo
kratų Klubas, čiliečių Klubas ir 
Namų savininkų Klubas visi su
sijungė padaryti galą neapken
čiamam- golfo laukui. 13-to 
Ward Lietuvių Demokratų Klu
bo sekretorius Jonas Juozaitis 
sykiu sU teisėju Zuriu ir Al 
lįpmskitr, lankėsi Board of 
Ediication ir pas mėrą Kelly ir 
Jeikalavo, kąd šį reikąlą su t va r- 
kytų. Pasirodo, kad gal ir bus 
pasekmės, nes Board of Edu- 
cation pranešė, kad neužilgo čia 
statys naują High Sehool.

Ginčai Dėl Mokyklos
Bet kyla kitas nepasitenkini

mas, ne$ svetimtaučiai, The 
La\vn Civic Organization, varo
si, kad šioji High Sehool butų 
dėl raišų vaikų, o lietuviai kad 
dėl visų kolonijos vaikų, nes 
dabar jų vaikai turi važiuoti ki
tur j mokyklas.

Gaila, kad kai kurie iš musų 
lietuvių klubų skaitosi su tokio
mis svetimtaučių organizacijo
mis ir nesutaria padaryti vie
ningą tarybą iš vien savo lietu
vių klubų kolonijoj.

Bendri Veikimo Klausimai

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1939 M.:

Pirm—Bill Likšna, 3427 South 
Lituanica Avė.; Vice-pirm. —A. 
Paplauskas; Finansų rast.—E. Ža- 
sytaitė; Prot. rast.—B. M. Bur
buly tė, 4073 Archer Avė-; Ižd.— 
Ant. Jakutis; Veiklos komisija: 
A. J. Povilonis, V. Raila, Ona 
Šimkaitė, Bronė Laucaitė ir Ant. 
Jąkutis. Susirinkimus laiko ket
virtame trečiadienį kiekvieno 
mėnesio, o choro pamokos kiek
vieno penktadienio vakarą, J. 
Yuškos salėje, 2417 W. 43 St.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

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

Phone Willow Springs 58

BUSINESS CHANCES 
Pardavimui Bizniai

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

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 

sernė. Labai geras biznis. Išdirbta 
vieta per daug metų. Priežastis 
liga. Randasi South Sidėj ant 
kampo. Fixturiai ir refrigeratorius 
naujos mados. Norintiems pirkti 
gera vieta. Nepraleiskite šios pro
gos. šaukite ar manykite PAUL M. 
SMITH, 4177 Archer Avė. Virginia 
9665.

PARDAVIMUI GROŽIO SALO
NAS modernu chromo įrengimu. 
Rendos $35.00. Savininkas aukoja 
išvykdamas į Europą.

Rogers Park 1133.

DRAUGYSTĖ LIETUVIŠKA VĖ
LIAVA AMERIKOJE No. 1 VAL
DYBA 1939 METAMS: Kaz. Davis 

—pirmininkas, 5648 So. Bishop; 
J. Budreikienė—vice pirm.; P. 
Budreikis—nutarimų rašt., 3118 
West. 39th St.; S. Skridulis—fin. 
rašt.; Ant. Czesna—kasierius; A. 
Kauniškienė, S. Yovanutis—ka
sos globėjai. Susirinkimai laiko
mi antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio, Czesnos svetainėje, 4501 
So. Paulina St. 1:00 po pietų.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimuivo nutarta vėl rengti mass mi

tingą prieš balandžio 4 d. rin
kimus. Numatoma balandžio 2 
d. 13-to Wardo Demokratų sa
lėje, 3142 W. T>3rd St., kurioje 
sutelpa 2 000 JŽmonių.

Po susirinkimui buvo nu
traukti -paveikslai delegatų ir 
valdybos ir paskui sekė vaiši
nimas žuvim & uin.

Demokratas,

MADOS

TOMUKUI

LIUDVIKAS GUDAS

jai laikėsi prie jų, kuomet 
joms prisiėjo, taip sakant, per
gyventi ir šaltą irikąrštą. Todėl 
ir ’ mes' pasakykime: -Jrr gyvuo
ja “Naujienos” ir jų vedėjai il
giausius, ilgiausius metus!

J. Naujalis.

Iš Liet. Demokratų

No 4858—Paprasta, bet 
atrodanti suknelė. Sukirptos 
ros 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 
colių per krutinę.

gražiai 
mie- 
ir 48

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 nubudime 
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 H?len Adomavich ir 
daug kitų giminių, o Liet. — 
motiną Marijoną, 4 brolius, 
seserį ir kitas gimines. .

Kūnas pašarvotas 4457 So.' 
Talman Avė. Laidotuvės įvyks 
subatoj, 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 bus 
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.

Nubudę liekame,
Sunai, Seserys ir kitos gimi

nė?.
Laid. Dir. S. P. Mažeika,.. 

Tel. YARDS 1138.

Atsiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 56 metų amžiaus, 
po sunkios ligos mirė vasa-, 
rio 25 d.; palaidotas Custer, 
Mich. katalikų kapinėse va
sario 28 d., 1939 m.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Agotą po tėvais Dam
brauskaitę, du sūnūs Joną ir 
Jurgį; dvi dukteris: Kristiną 
ir Anną, brolį Aleksandrą 
Gudą, švogerį Motiejų Dam
brauską Amerikoj; seserį Leo
norą Gustienę ir kitas gimi
nes Lietuvoj.

Paėjo iš Lietuvos Žarėnų 
valsčiaus ir parap., Tarvydų 
kaimo, Telšių apskr. šioj ša
lyje išgyveno apie 39 m. Vi
siems giminėms ir draugams 
kurie velioniui atidavė pas
kutinį patarnavimą, tariame 
širdingą ačiū. Velionio žmona

Agota Gudienė, Sunai ir 
Dukterys ir Brolis AIexand- 
ras Gudas.

Norint gauti vieną arNorint 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 pap 
Vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaką 
tau. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Depu 1739 
Ro. Halsted SU Chicago, III.

Susirinkimas Kovo 11

Lietuvių Demokratų Klubas 
15 Wąrdos, šiuomi praneša, 
kad susirinkimas įvyks ateinan
tį penktadiem, kovo 17, Baž
nytinėj svetąįųėj, prie 6812? 
Wash.tena\V Ave„ 7:80 v. v. 
Pirmininkas F. Dowiatas pra
nešė, kad jisai turi daug įdo
mių ir svarbių sumanymų, to
dėl prašome, kad visi skaitlin
gai atsilankytų.

Sudarymui tokio komiteto 
pęiikių sva^įų reikąlų dėlei y- 
ra šaukiamas susirinkimas 13- 
to Wardo Lietuvių Demokratų 
bute, 6912 So. Western Avenue, 
kovo 27-tą dieną, 8-tą valandą 
vakare. Dalykai šitie:

1. Panaikinimas golfo lauko 
ir statymas naujos High Sehool.

2. 69th Street pataisymas.
3. Gavimas transportacijos 

bitsų California gatvėj.
4. Gavipias maudymo basei

no (sWimming pool) Marguoti© 
Parke, i

5. Surengimas didžiulės Mar-
quette Parko Lietuvių Dienos 
šią vasarą bendrai su minėtais 
trimjs klubais. J. L.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO 
VALDYBA 1939 METAMS: Pirmi

ninkas—Steponas Narkis, 4353 S. 
Talman Avė.; Vice-pirm.—Jonas 
Simonas, 2520 W. 70th St.; Prot. 
sekretorium — Balys Armoška, 
3709 W. 61st Place; Fin. sekr. — 
Antanas Rudokas, 4547 So. Wash- 
tenaw Avė.; Iždininkus — Alek
sas Mileris, 4258 S. Western Av.; 
Iždo globėja— Elenora Norkus, 
4003 So. Francisco Avė.; Maršal
ka—Pranas Wenskus, 2649 West 
43rd St. ir Korespondentas—Juo 
zas Kaunas, 3229 Lituanica Avė. 
Į Apšvietos Komisiją išrinkti Ste
ponas Geniotis, Juozas Kaunas ir 
Viktoras Kelpšas. Kontrolės Ko- 
misijon išrinkti: Vincas Stulpi
nas, Nikodemas Radis, Antosė 
Dambrauskaitė, Antanas Pocius ir 
Leonas Geniotis.

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 
^bungalow.

$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 — ] _
prie Palmer Avenue ir Spaulding, 
6—5 kambarių apartmentai, 3 karų 
plytinis garažas. Metinės rendos 
$3,600.. Pilna kaina $16,500, arba 
geriausis pasiūlymas. Veik greitai. 
FIRST STATE MORTGAGE CO., 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540

: NUOSAVYBĖ — 
kampinė nuosavybė

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1939 Metams

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS VALDYBA 
1939 M.: Pirmininkas —Juozapas 

Rūta, 3141 So. Halsted St.; Pa
gelb.—Petras Pauzolis, 3427 So. 
Halsted St.; Nut- rašt.—Stanislo
vas Kunevičius, 
Avė.;

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

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

NAUJIENOS Pattern Dtept.
1739 S, Halsted St, Chicago, HL

Čia {dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No------------

Mieros  per kratinę

(Vardas ir pavaldi)

(Adresas)

(literto ir valstij*)

EtS D

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

MYKOLAS MIKULENAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 16-tą dieną kovo mėn. 1938 m., 

sulaukęs 48 metų amžiaus. Gimęs Jonavos kaime, Dūkštų par., 
Ežerėnų apskrity. Paliko dideliame nubudime moterį Kazimierą, 
po tėvais Girtikę, brolį Antaną, brolienę Agniešką, švogerį Kas
tantą Girtą ir jo šeimyną; dėdę Joną Jokubauską ir jo šeimyną ir 
gimines.

Mes tave musų brangusis vyre ir j brolį, niekuomet neužmirši- ’ 
me. Tu pas mus jau nebesugrįši, b'A mes anksčiau ar vėliau pas 
tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Niekados, niekados, nematysiu tavęs!
Niekados! Niekados! Koks tas žodis gilus!
Pragyvensiu dienų vargingųjų eiles, 
Ir amželis prabėgs—nematysiu tavęs!

Ak! kad liūdna man bus, spindulių nematys 
Mano akys visai—Ak! kaip liūdna man bus! 
Niekados, niekados, nematysiu tavęs, 
Niekados... niekados... Koks tas žodis skaudus!
Nuliūdę liekame: Moteris, Brolis, Brolienė, švogeris, 

Dėdė ir kitos Giminės.
Bus laikomos šv. Mišios už velionio sielą kovo 17-tą d., kaip 

7:45 ryto, Visų Šventų par. bažnyčioje, prie 108 ir Wabash Avė., 
Roselande, į kurias yra kviečiami visi A. A. Mykolo Mikulčno 

.giminės ir draugai.

Linkėjimai “Naujienoms”
“Naujienų” jubiliejus, kuris 

įvyko praeitą sekmadienį ir ku
riame dalyvavo skaitlinga mi
nia žfnonių, yra vertas pagi- 
rimo žodžio.

Linkim gerų pasekmių ir to
lesniam darbe, kad sulauktų 
laimingų auksinio jubiliejaus. 
O nuo pirmininko F. Dowiato 
perduodu gerus linkėjimus Dr. 
Grigaičiui ir- jo administraci
jai, o ypač Dr. Grigaičiui už 
jo gražią kalbą.

Leonas Kazlauskas,
6100 So. California Avė.,

Korespondentas.

HUMBOLDT ’ PARK LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLIUBO VALDYBA 
1939 METAMS: Pirmininkas —M.

Grakauskas, 3939 N. Christiana 
Avė., tel. Juniper 5936; Vice-pir- 
mininkas— Mike čepulevičius, 
3327 Le Moyne St.; Protokolų 
sekr.—Anton Lungevicz, 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285; Finapsų sekr.—Stanley Bu- 
neckis, 3247 Beach Avė.; Kasie- 
rius—John Kuprevičius, 3446 W. 
Pierce Avė.; Maršalka — Anton 
Kuprevičius, 3448 Le Moyne St.

3220 S. Union 
Finansų rašt. — Feliksas 

Kasperas, 3534 So. Lowe Avė.; 
Kontrolės rašt.—Walter Dulevich, 
8728 Harper Avė.; Kaserius — 
Juozapas Balčiūnas, 3200 S. Lowe 
Avė.; Apekunas kasos —Jurgis 
Aresunas, “ “
Apekunas 
nevičius, 
Apekunas 
Valaitis, 7104 S. Emerald Avė.; 
Maršalka—Petras Barzdis, 3510 
S. Union Avė. Laiko susirinki
mus kas pirmą penktadienį 7:30 
vai. vakaro, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted St.

3Q23Y2 S. Emerald Av.; 
kasos—FranciŠkus Ku- 
3201 So- Green St.; 
ligonių — Kazimieras

6 APARTMENTAI, 6 karų plyti
nis garažas. Pajamų $2820.00. Kaina 
$11,000 — $1500 reikalaujama. 12 
metų senumo, 13 apartmentų, paja
mų $6,600 metams. Kaina $20,000— 
$4,000 įmokčvi.
' MIDDLE STATE MORTGAGE 

4027 N. Crawford Avenue.
Independence 6870.

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.

URBA
GĖLININKAS mams. 

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 580#

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d o- 
tuvėnis, Papuosi-

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZE1SFS CLUB VALDYBA 1939 M.:

Pirm, — J. Svitorius, 4000 So. 
Talman Avė.; Pirm, pagelb. — 
L. Lubik, 2804 W. 45th St.; Nut. 
rašt. — Paul J. Petraitis, 752 W. 
32rd St., tel. Victory 8770; Ka
sierius—Helen Gramantienė, 4535 
§o. a Rockwell St, tel. Lafayette 
2418; Fin. rašt.—F. Wittis, 4469 
Archer Avė., tel. Ląfąyętte 1374; 
Kontr. rašt.—P. Montvidas, 4135 
So. Campbell Avė.; Kasos glob. 
—J. Jesiunas, 2440 W. Pershing 
Rd.; Dr. kvotėjas —Dr. A. J. Ma
nikes. 4070 Archer Ąve., tel. La- 
fayetie 3051; Teisėjas —F. Sever, 
4243 S. Sacramėnto Avė.; Kores
pondentas — J. Kiskis, 2543 W. 
45th St.; Maršalka —J. Balcitis, 
2820 W. 43rd St. Susirinkimai at
sibuna kas mėnesį trečią (3) sek
madienį 1 vai. popiet. Į kliubą 
priimami vyrai ir. moterys nuo 
16 ligi 45 metų amžiaus.

LITHUANIAN KEISTUTIS BENE- 
FIT CLUB VALDYBA 1939 M.:

J. Sholteman—pirm., 3237 West 
Le Moyne st.; J. Stalioraitis — 
pirm, pagelbininkas; Miss- H. 
Chapas—nut. rašt.; Walter Shar- 
ka—finansų rašt., 4635 South 
Washtenaw avė.; Mrs. M. Warnis 
—kasięrka, 3838 So. Kedzie avė.; 
Dr. M- T. Strikolis— gydytojas, 
4645 So. Ashland avė., tel. Yards 
4787; G. Menkas—patarėjas, 127 
N. Dearborn st., tel. Central 4410; 
J. Kondroška—kontr. pirm., 3119 
W- Pershing road; J. Stulgaitis 
—biznio pirmininkas. Kliubo su
sirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesį ,kas pirmą sekmadienį 12 
vai. d. Hollywood svet., 2417 W. 
43rd St., Chicago, III.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiiiai ir Trokai Pardavimai

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" informacijų klaus
kite KARL WAINORA.

kas pirmą ketvergą, po antrašu 
3800 W. Armitage Avė.

L ■ i#!** Siunčiam Gėles I Telegramų įLUVtlMO Visas Pasauli

KVIETKIN1NKAS 
į Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
f .ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
j Tel. YARDS 7308

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO VALDYBA 1939 M.: Wal- 

ter Lėkis,—pirm., 6935 So. Arte- 
$lan Avė.; A. Lazauskas—pirm, 
pagelb., 3223 So, Green St.; A- 
Kaulakis—nut. rast., '3842 South 
Union Avė., Tel. Yards 5773; F. 
Norkus—fin. rast., 4101 S. Rich- 
mond St.; Frank Bakutis—ižd-,

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —

A. Vąlskis, 3341 Evergreen Avė-, 
tel. Belmont 7678; Vice-pirm.— 
J. Ambrulevic, 2002 Concord PI.; 
Užrąšų rašt.—M. Chepul, 3327 Le 
Moyne St., tel. Spaulding 7903; 
Fin. rašt—B. Rogers, 2345 North 
Kedzie Blvd., tel. Spaulding 3180; 
Ižd. kasier.—-J. Raila, 4839 Win- 
nemac Avė.; Kontr. rašt. S. Be- 
neckis, 3247 Beach Avė-; Kas. gi. 
—A. Lungevic, 1814 Wabansia 
Avė., tel. Humboldt 3254; Mar
šalka—J. Milaševič, 2750 N. Ne
va Avė. Susirinkimai yra laikomi

L. ŽAGARIECIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1939 METAMS: Pirm. —P.

Arlauskas, 1947 N. Cleveland 
Avė.; Pirm, pagelb.—A. Niprikas, 
3235 S. Halsted St., Nut. rašt.—J. 
Keturakis, 1525 So. 51st Avė., 
Cicero, III.; Ona Užkuraitė—fin. 
rašt., 1329 N. Dearborn St.; Emi
lija Ramašauskienė— Kontrolės 
rašt., 1218 So. Independence Bvd. 
St. Niprikas—Kasierius, 3235 S. 
Halsted St.; Kasos globėjai — 
Adolf Mieraviče, 2539 West 46th 
Place ir F. Povilaitis, 10051 So. 
La Šalie St.; Korespondentas— 
J. Balakas, 1414 So. 49th Ct., Ci
cero, III.; Maršalka— Kaz. Bal
čiūnas, 3521 W. 38th Place. Susi
rinkimai laikomi vieną kartą į 
mėnesį, kas ketvirtą sekmadienį 
pirmą valandą popiet, Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.



4

8
J___ Ulfcii

NAUJIENOS, Chlcago, III. Ketvirtadien., kovo 16, 1939

NAUJA MOKESČIU RATA CHICAGOJ - 
$9.12 NUO $109

39 Centai Daugiau Negu Pernai
KAIP TAKSUS IŠSKAIČIUOJA

Sakysim, namas įkainuotas 
$4,000. Taksams nustatyti ima
ma ne pilna nuosavybės verte, 
bet 37% vertės. Tai yra, savi
ninkas moka taksus ne už $4^ 
000, bet už 37% tos sumos, ar
ba $1,480. Nuo šimto dolerių 
reikia mokėti $9.12, tad nuo 
$1,480 išeis $134.97 — 14.8 kar
tų po $9.12.

Apskričio klerkas Michael F. 
Flynn paskelbė, kad nauja Chi
cagos nejudinamo ir asmeniško 
turto taksų ra ta yra $9.12 nuo 
$100. Tai yra 39 centai daugiau 
už pernykščių $8.73 ratų.

Mokesčių sųskaitos nejudina

mo turto ir taksuojamo asme
niško tutto savininkams hus iš
siuntinėtos apie balandžio mė
nesio pradžių. Pirmų mokesčių 
dalį reikės sumokėti bėgyj 30 
dienų arba prieš gegužės 1. Tai 
bus 1938 metų sųskaitos.

Mibsto mokesčių departamen
tas įkainavo Chicagos turtų be
veik 2 bilionu dolerių sumoj — 
$1,948,179,881. Real-estate įver
tintas $1,367,949,169; Asmeniš
kas turtas — $464,768,182; Pa
jai (Capital Stock) — $36,568,- 
295; Gelžkeliai — $98,938,811.

Apskričio raštinė skelbia, kad 
1938 metų ratas Cihcagos prie
miesčiams paskelbs šiandien ar 
rytoj.

Automobilių 
Nelaimės

■ f

© Prie Crawford avenue kryž- 
kelio, Niles Centere, North 
Shore gelžkelio traukinys su
daužė keleivinį automobilį ir už
mušė 34 metų chicagietį David 
H. Jacobson, nuo 4014 Ain'slie. 
Jo giminaitė Seimą Kaplan bu
vo kritiškai sužeista.

» » »

• Besivydamas vėjo nešamą 
kepurę, 50 metų chicagietis 
Ernest Talmadge pakliuvo po 
automobiliu ties 435 N. Michi 
gan. Jam buvo perskelta galva 
ir sulaužytos abi kojos. Tal
madge gyvena adresu 6745 
Chappell S t.

Uždraudė Filmą 
Apie Nacius 4

Pasiremdama argumentu, kad 
dėl paskutinių įvykių Europoj 
Chicagoj gali kilti riaušės, po
licijos cenzorių taryba uždrau
dė Sonotone teatrui rodyti fil
mų apie Vokietijų vardu “Kon
centracijos Stovykla”. Įvairios 
pažangios organizacijos sukilo 
prieš cenzorius protestuoti. 
Filmas buvo pagamintas So
vietų Rusijoj.

Sveikinimai “Naujienoms
širdingai sveikiname “Naujienas” su 25 metų Jubi

liejum ir linkim dienraščiui, redaktoriui Dr. Grigaičiui 
ir visiems štabo nariams ilgiausių, laimingiausių metų.

Kanadiečiai,
K. POCIAI

(Pp.. Pocienė, Mary ir Anna Pociūtės, Walter ir Charles 
Pociai). Toronto, Ont., Canada.

LSS NARIAI LABAI NEPASITENKINI KO
MUNISTU ŽYGIAIS A. L KONGRESE

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

Iš LSS Centralinės Kuopos Susirinkimo

(PARYŽIUS. — ši Mussoli- 
nio karikatūra liko paka
binta prancūzų humoristų 
salione.

NAUJ1EN V-ACME Telephoto
Dr, Joseph Tiso, Slovaki

joj premjeras, kuris prisi
dėjo prie Čekoslovakijos su-A

Lėktuvų Linijos 
Mechanikai Grasina
Streiku

Linija Nenori Derėtis
• ** 0 •Eastern Air Lines lėktuvų li

nijos mechanikai paskelbė, kad 
išeis streikuoti balandžio 14 d., 
jeigu linijos viršininkai nepa
tenkins jų reikalavimus.

Mechanikai yra susiorganiza
vę į Air Line Mechanics Asso- 
ciation, nepriklausomų unijų, 
kurių Linija pripažino keletu 
metų atgal. Bet per visus tuos 
metus, sako unijos viršininkas 
A. P. Martin, linijos viršininkai 
atsisakinėjo nuo derybų algų ii 
kitais klausimais.

Unija reikalauja minimom 
algų nuo 85 iki $1.15 centų j 
valandų.
Prašo Atidėti NLRB Pataisymų

United Office and Professio- 
nal Workcrs of America unijos 
konferencija, dabar vykstanti 
Chicagoj, pasiuntė Washingto- 
nan telegramų, ragindama ati
dėti trumpam laikui diskusijas 
dėl Darbo Santykių Akto (N.L. 
R.B.) pataisymų. Unija aiškina, 
kad tokios diskusijos galėtų 
neigiamai atsiliepti į dabar vyk
stančios AFL ir CIO taikos de
rybas.

Skelbimai Naujienose 
iuoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

Vakar Chicagoje

Kovo 10 d., įvyko LSS Cen
tralinės kuopos susirinkimas. 
Draugų atsilankė gana skaitlin
gas būrys ir pasimokėjo savo 
duokles pagal naujų LSS kons
titucijų. Prisirašė vienas naujas

Kongersas, yra neįmanomas. 
Turint daugybes faktų prieš ko
munistų netaktų, “nelogikų” ir 
nešimų komunistiškos politikos 
į Kongresų, draugai, po visapu
siško apkalbėjimo, kaip vienu

narys, kuris liko vienbalsiai pri
imtas.

Rengiama skani vakarienė
» <

Balandžio 1 d., šeštadienio 
vakare, Neffo svetainėj rengia
ma skani vakarienė su gražiu 
programų ir šokiais. Vakarienė 
rengiama drauge su ŲDD 4-ta 
kuopa ir komisija rengimo su
daryta iš abiejų organizacijų. 
Kalbamų vakarienę turėtų visi 
draugai pasižymėti į savo die
nynų ir niekur kitur tų dienų 
nedalyvauti kaip tik savo daru- 
giškoj vakarienėj.

Nutarta rengtis prie Pirmos 
Gegužės

Kalbėta platėliau apie PIR
MOS DIENOS GEGUŽĖS šven-| 
tę. Gauta pakvietimas nuo LDD 
4-tos kuopos rengti bendrai. Pa
kvietimas priimta, nuskirta su
rengimo komisija, kuriai palik
ta atlikti visa Pirmos Gegužės 
surengimo užduotis.
Kalbėta, plačiai apie Amerikos 

Lietuvių Kongresų
Pakėlus klausimų apie Ame

rikos Lietuvių Kongreso veiklų 
apie kylančius skandalus kon
greso skyriuose, draugai vienas 
po kitam įrodinėjo, kad esant 
tokiai padėčiai, kokių sudaroI 
Kongrese komunistai, darbas ir 
visa Veikla tiesiog neįmanoma. 
Argumentuoti su komunistais, 
kiek teko patirti, ir gi negali
ma, nes tai yra tik tuščias lai
ko eikvojimas ir erzinimasis. 
Paskutiniu laiku, kiek matom iš 
vietos veikimo, darbas yra su
trukdytas ir neįmanoma, kad 
jis galėtų eiti sklandžiai ir tik
sliai. Komunistai savo politikų 
grūda per visas Kongreso du
ris, jie į Kongreso konferenci
jas ateina susiorganizavę, ne 
tam kad geriau atlikti konfe
rencijos uždavinius, bet tam, 
kad turėti savo rankose didžiu
mų, ir kad pravedus savo sro
vės politikų.

Šitokie draugų faktai ir įro
dymai aiškiai liudijo, kad toli
mesnis bendras, draugiškas vei
kimas, kur| nustatė Clevelando

balsu sutiko, įpareigoti tuo 
klausimu LSS Vykdomų j į Ko
mitetų, kad jis, matydamas rei
kalų, tartų savo žodį kur link 
turime eiti. Butų gerai, kad ir 
kitos LSS kuopos apkalbėtų vi
sapusiškai tariamų “Bendro 
Fronto” klausimų ir suteiktų 
savo patarimus LSS Vykdo
mam Komitetui. Tuomet Vyk
domasis Komitetas žinos kaip 
draugai mano ir kokios pozici
jos jie mano laikytis tuo klau
simu.

Džiugu paminėti, kad LSS 
Centralinės kuopos draugai ga
na energingai svarsto visus LSS 
ir darbininkų kliasos reikalus ir 
yra viltis, kad ateityje jie bus 
dar gyvesni prie darbo.

Kuopos Reporteris

Valio! “Birutė” 
Atvyksta į 
Marąuette Parka

Rengia šeimyniškų vakarėli

==========^^ naikinimo.

Naujionų-Acme Telephoto

© Vakar reguliarės demokra
tų organizacijos vadai pakvie
tė apskričio prokurorų ir pra
laimėjusį kandidatą į merus, 
Thomas J. Courtney, dalyvau
ti “Taikos” bankete, kuris šian
dien įvyksta Morrison viešbu
ty]. Courtney yra išvažiavęs iš 
Chicagos. Abejojama ar jisai 
bankete dalyvaus, nes prieš iš
važiuojant jisai prašalino tris 
savo pagelbininkus, kurie no
minacijose rėmė Kelly. Politi
kai iš to sprendžia, kad Court
ney galutinai nutraukia ryšius 
su reguliariais demokratais.

Betų biržoj kandidatų į mū
rus šansai stovi daug-maž taip: 
už Kelly—5, už Green—1.

— 0 —
9 Illinois Central linija va
kar panaikino keturius trauki
nius, kurie ikišiol kursavo tarp 
Peoria ir Mattoon ir tarp Mat- 
tocn ir Evansville, Ind.

— o —
© Per Southsidės alines eina 
apie 38 metų amžiaus aukštas 
ir gana sunkaus svorio vyras, 
platindamas netikras dešimkes. 
Aludininkai yra perspėjami ap
sisaugoti ir piktadarį tuojau 
raportuoti policijai.

— • —
© Federalė policija suėmė laiš
kų išnešiotojų James Morden, 
nuo 7154 South Harvard už at- 
plėšimą laiško ir pasisavinimą 
$8.

— © —
© Southsidčj siaučia “8-tos 
Valandos Piktadariai”. Tai jau
nų vagilių būrelis, kuris api
plėšinėja krautuves apie 8 tą 
vai. vakare, kada daugelis jų 
užsidaro. Jie daugiausiai vei
kia pietinėj Englewoodo daly
je.

— © —
© Federalis narkotikų biuras

Klaidos
Atitaisymas

Joniškiečių L. K. Klubo ap
rašyme, Jubiliejiniame nume
ry j, įvyko klaida.

Buvo praleistas vice-pirmi- 
ninko pavardė — Viktoro Ka- 
zimiraitis.

Taipgi kasos globėjos Mie- 
ravičienės pavardė buvo padė
ta neteisingai. Turėjo būt M. 
Mieravičienč, vietoj Misevičie
nė.

šiuomi klaida atitaisoma.
“N” Red.

MARQUETTE PARK. — Ko
vo 18 d. ,šeštadienio vakare, 
mūsų mėgiamoji “Birutė” at
vyksta pas mus į Marąuette 
Parkų į svečius. Ji atvyksta su 
daugeliu savo bernelių ir mer
gelių. Žada apsistoti musų nau
joj Marąuette svetainėje, 6908 
S. Wėstern Avė. Sakoma, kad 
birutiečiai turės čia linksmų 
šeimyniškų vakarėlį. Duos ska
niai pavalgyti, įsigerti, pašokti 
smagių lietuviškų šokių prie 
smagios muzikos, ir sakoma, 
kad Birutės choras, po vado
vyste p. J. Byansko, padainuos 
daug gražių dainų.

Musų laukiamoji p-ia Vanda 
Byanskienė, kaip žinome, dar 
visai neseniai pagrįžo iš Lietu
vos. Ji parvežė glėbius nauje
nybių iš Lietuvos ir žada taria
mam vakare daug kų papasa
koti apie Lietuvos būklę. Bu
kit visi, ir aš busiu. —K. L.

’ Garsinkites “N-nose”

BERLYNAS. — Iš kairės į dešinę: Dr. Joseph Tiso, Slovakijos premjeras; 
Joachim von Ribbentrop, Vokietijos už denio reikalų, ministras, ir baronas 
Dornherg.

BRATISLAVA. SLOVAKIJA. — Slovakai ir naciai veja čekų valdininkus. 
Paveikslas vaizduoja šiomis dienomis slovakų sostinėje kilusias riaušes.

suėmė tris chicagietes už par
davinėjimą. heroino ir morfi- 
nos, dviejų pavojingų narkoti
kų. Suimtosios yra, Mrs. Daisy 
Ginger, 242 W. Cermak, Anna 
Bell, 258 W. Jackson ir Myrtle 
Preston, 24 N. Elizabeth St.

— © —
© AR “FAILIAVOTE” 1938 
METŲ INCOME TAKSŲ RA
PORTĄ? VAKAR BUVO PA
SKUTINĖ DIENA.

© Vakar vakare Pilsen Par
ko Auditorijoj įvyko Chicagos 
čekų ir slovakų protesto mi
tingas prieš Čekoslovakijos ga
lutinų sudraskymą. (Chicagos, 
ir bendrai Amerikos, slovakai 
yra labai priešingi Slovakijos 
atsiskyrimui nuo Čekijos). Kal
bėjo pirmo Čekoslovakijos pre
zidento sūnūs Jan Masaryk, ir 
Joseph Martinek, žymus čekų- 
slovakų rašytojas ir laikrašti
ninkas.

— © —
© C.I .O. Skerdyklų unijos lo- 
kalas, Stockhandlers local 44, 
pasiuntė padėką merui E. J. 
Kelly už pagalbą sudaryti su
tartį su Union Stock Yards 
and Transit Company, ir lik
viduoti ilgai nusitęsusį strei
ką.

— • —
© Girdėjote apie žmogų, ku
ris “įsimaliavojo” Save į kam
pą? štai kita versija. Biznie
rius Joseph Lenzini prieš porą 
savaičių pradėjo statyti skal
byklą Highwood priemiestyj. 
Skubino darbą, kad triobėsys 
butų baigtas gegužės 15 d. Pa
statė keturias sienas, bet va
kar pasirodė, kad reikės vieną 
sieną griauti. Beskubėdami, 
darbininkai užmiršo išvežti iš 
loto troką, su kuriuom reikme
nys buvo atvežtos statybai.

L. J. K. Ratelis 
Ruošia Šokius

Šį šeštadienį, kovo 18 dieną, 
Holly\vood salėje, 2417 W. 43rd 
St., Liet. Jaunimo Kultūros- Ra
telis ruošia draugišką vakarė
li. Įžanga tiktai 25c asmeniui. 
Bus tikrai gera lietuviška mu
zika, kurią patieks Ratelio or
kestrą. Per visą vakarų tęsis 
šokiai, žaidimai, rateliai, dai
nos ir kiti įvairumai, žodžiu 
sakant, programas tęsis per vi
są vakarą, kuriame visi atsi
lankiusieji turės progą daly
vauti.

Taipgi bus skanaus putojan
čio alučio ir užkandžių. Todėl, 
visi esate nuoširdžiai kviečia
mi atsilankyti į šį vakarėlį ir 
praleisti linksmai laikų su lie
tuvišku jaunimu. Pradžia 8 
valanda vakare.

— Pempė.

Jamžinkim Velionio
v

J. Burago Varda
Už Jo Kult. Darbus

Pastatykim jam paminklų

Nėra reikalo rašyti bent ko
kius komentarus apie velionio 
Jono Burago meno ir kultūros 
darbus. Chicagos lietuviai per 
eiles metų turėjo progų jį pa
žinti ir gėrėtis jo, kaipo scenos 
mėgėjo, gražiais vaidinimais.

Velionis Jonas Buragas iš tie
sų paliko apie save nemirtinos 
atminties gražiausių meno sto- 
vylų. Bet kad ta gražioji jo 
darbų stovyla butų daugiau s 
įamžinta, velionio draugų bū
relis sumanė pagerbti velionį 
už jo kultūrinius darbus, pa
statant ant jo kapo nors mažų 
paminklų.

Šiuom svarbiu tikslu yra ren
giamas šokių ir žaislų vakarė
lis, šeštadienio vakąre, kaip 
7:30, kovo 25 d., Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. 
Vakarėlio bilietas tik 35c ir vi
sas pelnas bus atiduotas virš- 
lariamam tikslui. —Kazys.

NAUJIENŲ 25 M.
Jubiliejinė Laida

15C CENTŲ

JUOKAI
AERODROME.

— Aš busiu amžinai ištiki
ma savo sužadėtiniui!..

— O kur jis dabar?!
— Ant kapinių...
— Tai be reikalo žudysi sa

vo jaunystę su savo ištikimy
be!

— O, ne be reikalo!.. Mano 
sužadėtinis, matai, jau per
skrido, ana, kapinių rajoną...

Arėjas Vitkauskas.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, Illinois




