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Slovakijos Ne prikla is mybe Panaikinta
5,000 PRAHOS GYVENTOJU AREŠTUOTA

e

Lenkija ir Vengrija pergreitai pripažino 
Slovakiją

PRAHA, Bohemija, kovo 16. 
— Ketvirtadienį popiet Adol
fas Hitleris apleido Prahą, bu
vusią Čeko-Slovakijos sostinę. 
Jis išvyko į miestą Brno, pa
keliu į Slovakiją. Bet pirm ne
gu apleido Prahą, Hitleris pa
skelbė, kad Vokietija paėmė 
Čekiją ir Slovakiją.

Per seseris diktatūros metus 
Hitleris pagrobė apie 75,000 
kvadratinių mylių svetimos te- 

' ritorijos ir prijungė prie rei
cho 25,000,000 gyventojų — 
vokiečių ir ne vokiečių.

Viduje, Bohemijoj ir Mora
vijoj, vokiečių okupacijos pa
sėkoj, 2’00,000 žydų, komunis
tų ir socialistų slapstėsi. Dau
gelis pabėgo i užsienius. Pra
nešama, kad vien Prahoje iki 
ketvirtadienio areštuota 5,000 
asmenų. Kiti pranešimai sako, 
kad jau tarp 3,000 ir 4,000 bu
vusios ČekoSlovakijos gyven
tojų išvežta į koncentracijos 
stovyklas. Vis daugiau nacių 
šnipų ir policininkų vyko į Če- 
ko-Slovakiją, todėl manoma, 
kad “valymas” nepasibaigęs, o 
tik prasidėjęs. Greta šito “va
lymo” taip Prahoje, ' kaip ir 
kituose čekų miestuose, prasi
dėjo saužudystės.

Britanija atšauks 
ambasadorių iš

Vokietijos
LONDONAS, Anglija, kovo 

16. — čia kalbama, kad prem
jeras Chamberlain nutarė at
šaukti iš Vokietijos britų am
basadorių Sir Neville Hender- 
soną. Ambasadoriaus atšauki
mo reikalavęs užsienių reika
lų ministeris viskontas Hali- 
fax, kurs rodė iki šiol palan
kumo Vokietijos tikslams.

Henderson atvyksiąs į Loji • 
doną padaryti 'pranešimą 
Chamberlainui, bet, manoma, 
jis ir pasiliks Londone neribo
tą laiką, kitaip sakant, nebe
grįš į Berlyną. •

Vengrai paėmė Kar- 
' patų Ukrainos 

sostinę
BUDAPEST, Vengrija, kovo 

16. — Ketvirtadienį ėjo smar
kios kautynės tarp vengrų ka
riuomenės vienoje pusėje ir 
sujungtų čekų bei rutėnų spė
kų kitoj.

Vėliausios ketvirtadienio ži
nios sako, kad vengrai galų 
gale paėmė Karpatų Ukrainos 
sostinę Chust. Pranešama, dau
giau nei 100 vengrų kareivių 
žuvo kautynėse.

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

Niaukiasi; povai kįlanti tem
peratūra; lengvi šiaurės rytų 
vėjai; saulė teka 6 v. r., lei
džiasi 5:57 v. v.

čekų parlamentas paleistas. 
Vokietija paėmė į savo rankas 
kariuomenės reikalus ir čekų 
užsienių politiką. Paskyrė ša
lies viršininkus ir paėmė savo 
kontrolėn čekų nacionalį ban
ką. Paliko tam tikras admi 
nistracijos funkcijas čekų ran
kose, tačiau ir grynai admi- 
nistratyviuose reikaluose čekai 
turės atsiklausti nacių vyriau
sybės.

Faktinai toks pat likimas iš
tiko Slovakiją, šią savaitę Slo 
vakijos premjeras, katalikų ku
nigas Tiso, paskelbė Slovaki 
jos nepriklausomybę. O ket
virtadienį tas pats Tiso pa
siuntė Hitleriui telegramą, pra
šydamas jį paimti savo glo- 
bon Slovakiją. Hitleris atsakė 
į prašymą, kad jis išpildo slo
vakų norą. Taigi ir Slovaki
jos nepriklausomybė palaidota 
į dvi tris dienas.

šitas įvykis nustebino Len
kiją ir Vengriją. Abi šalys pa
siskubino pripažinti “nepri
klausomą” Slovakiją, o porą 
dienų vėliau jos patyrė, kad 
jau “nepriklausomos” Slovaki
jos nebėra, ir dar nužiūri, kad 
Tiso nė neplanavo nepriklau
somą Slovakiją kurti.

Hitlerio dienraštis 
apskaito laimė

jimus
BERLYNAS, Vokietija, ko- 

vo 16. — Adolfo Hitlerio dien
raštis “Voelkische Beobachter” 
praneša ką laimėjusi Vokieti
ja paimdama čekų žemę. Pa
sak to dienraščio, Beraun apy
linkėje geležies kas metai iš
kasama po 500,000 tonų. Ka
syklos Lkadno apylinkėje duo
da kas metai po 2,000,000 to
nų, o kasyklos Dobnany apy
linkėj duoda tarp 2,000,000 ii 
3,000,000 tonų kas metai mink
štosios anglies. Kasyklos Mae- 
risch-Ostrau srity teikia tarp 
8,000,000 ir 10,000,000 kieto
sios anglies kas metai.

100,000 tonų švyno ir sida
bro gaunama kas metai iš Pri- 
brane kasyklų, gi Moldau upės 
srity esama žemėje aukso, ku
rio iki šiol nekasta. Moravija 
ir Bohemija turinčios 11,500,- 
000 akrų miško. Be to, Hitle
rio dienraštis apskaičiuoja kiek 
Bohemija ir Moravija išaugina 
kviečių ir cukrinių runkelių.

Slovakijos ministe
ris išvyko “ato

stogų”
BRATISLAVA, Slovakija, 

kovo 16. — Prieš porą dienų 
įsikūrusios Slovakijos vidaus 
reikalų ministerium buvo pa
skirtas Kari Sidor. Ketvirta • 
dienį jis išvyko “atostogų”. 
Kalbama, kad jis pasišalinęs 
tik savaitei laiko, bet girdai 
taipgi eina, kad Sidor gali vi
sai nebegrįžti į Slovakiją. Mat, 
jis esąs ne labai ištikimas vo
kiečiams, o vokiečių kariuome
nė pajėgianti palaikyti Slova
kijoj tvarką ir be jo.

Naujienų-Acme Telephoto
Vokiečių kariuomenė maršuoja į Čekoslovakiją, šis paveikslas buvo nu

trauktas netoli Pilseno.

Chamberlain pakvie
tė Daladierą pasi- 

tarti
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 16. — Francuzų vyriausy
bės atstovai ketvirtadienį visą 
rytą laikė konferenciją ryšium 
su Britanijos premjero Cham- 
berlaino pakvietimu Daladierui 
atvykti į Londoną. Chamber
lain kviečia Daladierą pasitar
ti apie Hitlerio šeimininkavimą 
buvusioj Čeko-Slovakijoj.

Dalykas toks, kad paėmę 
Čeko-Slovakiją, vokiečiai už
griebė amuniciją, kuria galima 
apginkluoti 40 divizijų kariuo
menės. Antra, vokiečiams teko 
1,500 čekų karo lėktuvų. Tre
čia, vokiečių kontrolėn pateko 
didžiulės Skoda amunicijos 
dirbtuvės.

Dėka viso to nacių karo ma
šina milžiniškai sustiprėjo ir 
kartu franeuzams ir britams 
padidėjo vokiečių agresijos pa
vojus.

Prahos spauda 
pažabota

PRAHA, Bohemija, kovo 16. 
— Ketvirtadienį čekų dienraš
čiai Prahoje pasirodė kaip-tik
ri Vokietijos propagandos mi- 
nisterio Goebbelso leidiniai. Di
delėmis raidėmis tie dienraš
čiai pagyrė vokiečių okupaci
jos kariuomenę ir kariuomenės 
įsteigtą tvarką. Spauda sako, 
kad visų čekų prievolė yra pil
dyti sutartį, kurią prez. Hacha 
padaręs su Vokietija.

Reikalauja Bonneto 
rezignacijos

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 16. — Įvairios Francuzijos 
partijos reikalauja, kad prem
jero Dąladier valdžia rezignuo
tų. Numatoma, Daladier gali 
priimti užsienio reikalų minis- 
terio Bonneto rezignaciją, mė
gindamas tuo budu nuraminti 
sukilusią prieš vyriausybę nuo
taiką.

TRUMPOS ŽINIOS
> IŠ VISUR

• WASHINGTON, D. C., 
kovo 16. — Į čeko-Slovakijos 
pasiuntinybę Washingtone ket
virtadienį atsilankė Vokietijos 
atstovas Kari Rosenberg ir pa
reikalavo atiduoti pasiuntinybę 
Vokietijai. Čekų pasiuntinys 
Vladimir Hurban atsakė, kad 
jis šitą reikalavimą išpildys tiį< 
tuomet, kai gaus čekų prezi
dento Hacha oficialų įsakymą.

© PARYŽIUS, Francuzija, 
kovo 16. — Francuzijoj di
džiausias pasipiktinimas Hitle
rio žygiais buvusioj čeko-Slo- 
vakijoj. Prancūzai pasipiktinę 
taipgi savo vyriausybės nuolai
dumu diktatoriams. Reikalau
jama ypač, kad rezignuotų už
sienių reikalų ministeris Bon- 
net.

• • r 1,1 • •
@ ROMA, Italija, kovo 16. 

— Italijoj iškilmingai sveiki
namas vokiečių užgriebimas 
buvusios čeko-Slovakijos. Rei
škiama nuomonė, kad dabar 
jau neužilgo Mussoliniš oficia
liai pareikalaus Francuzijos te
ritorijos Viduržemio juros sri
ty-.

• • "1 1 • •
e LONDONAS, Anglija, ko

vo 16. —• Premjeras Chamber
lain atstovų rūmuose pareiškė, 
kad jis jaučiasi giliai įžeistas 
dviveide Hitlerio politika. Ta
čiau jis manąs, kad Miuncheno 
sutartis buvusi teisinga ir kad 
diktatorius dar vis galima nu
raminti. Taigi jis ir ateity ieš- 
kosiąs “taikos”.

z z z z
© LONDONAS, Anglija, ko

vo 16. — Britanijos iždo mi
nisteris Sir John Simon leido 
suprasti atstovų rūmams, kad 
vyriausybė davė įsakymą An
glijos Bankui bent kol kas ne
atiduoti čekų fondų, kurie yra 
laikomi Anglijoje.

Egipte esama milži
nišką geležies 

sandėlių
CAIRO, Egiptas, kovo 16. 

— Saba Habashi Beyr Egipto 
prekybos ir pramonės ministe- 
rio, raportas sako, kad šalyje, 
500 kvadratinių z mylių plote, 
esama milžiniškų geležies san
dėlių žemes gelmėse. Geležies 
sandėliai čia siekią 6 bilionus 
tonų, kuomet Anglija turinti 
geležies sandėlių tik 1 bilioną 
tonų, o Vokietija du bilionus 
su viršum. Geležis Egipte ran
dasi kai kur tik keleto pėdų 
gilumoj ir ją kasti visai leng
va. Saba Habashi Bey kalba, 
kad Egipte galima ir atrodo 
pageidaujama išvystyti plieną 
pramonę taip prekybos, kaip 
ir karo sumetimais.

Kroatai reikalauja 
nepriklausomybės
ROMA, Italija, kovo 16. — 

Italų dienraštis “11, Popolo Di 
Roma” ketvirtadienį sako, kad 
įvykiai buvusioj Čeko Slovaki • 
joj iššaukė sujudimą Jugosla
vijoj. Jugoslavijos* gyventojų 
dalis — kroatai — pradėjo 
reikalauti plačios autonomijos, 
su sava, nepriklausoma nuo vi
sos Jugoslavijos armija.

Prieš 1935 metus Jugoslavi
ja kart kartemis kaltino Ita
liją tuo, kad ši bando atskelti 
kroatus nuo Jugoslavijos. Da
bar italų spauda vėl paleido 
Šukį, jogei kroatai nori “lais
vės”.

Potvynis grūmoja 
Terre Haute 

miestui
TERRE HAUTE, Ind., kovo 

16. — Terre Haute mieste Wa- 
bash upės krantuose buvo de
dami smėlio maišai ir pilama 
žemė. Vanduo pakilo tiek auk
štai, kad matėsi pavojus, jogei 
upe gali apsemti kai kurias 
miesto dalis.

Laukia Hitlerio žygių 
Klaipėdoje ir Danz.'ge

Klaipėdos seimelis susirinks kovo 25 — 
jis gali pareikalauti, kad Klaipėda su

sijungtų su Vokietija
BERLYNAS, Vokietija, ko

vo 16. — Diplomatiniuose ra
teliuose Berlyne diskusuojami 
šie klausimai: kaip greitai Hit
leris nusitars prijungti Klaipė
dą ir Danzigą prie Vokietijos? 
kaip greitai jo kariuomenė pa
trauks rytų link — į Ukrai
ną?

Praeity Hitleris, įvykdęs pu
čą, palaukdavo kurį laiką iki 
kito, lyg pasilsėdavo. Gal ir 
labar, sudraskęs galutinai Če
ko Slovakiją, jis tūlam laikui 
sustos. Bet, sako Hitlerio žy
gių stebėtojai, sunku įspėti jo 
kitą žinksnį, ir todėl gali bū
ti, kad Klaipėdos ir Danzigo 
ikimas esąs tik kelių savai-
čių arba ir kelių dienų klau
simas.

Berlyno rateliuose kalbama, 
kad Klaipėdos ir Danzigo li
kimas, Britanijos vyriausybės
akimis žiūrint, nėra svarbus.1 Klaipėdą į reichą.

Lietuvos Naujienos
Laisvamanių veikla

GIŽAI. — Laisvamanių sky
rius rūpinasi įsteigti laisvama
nių kapus. Pažymėtina, kad 
vienminčių tarpe radosi ūkinin
kų, kurie pasiūlė paaukoti ka
pams žemės.

Vengrija paėmė 
Karpatų Ukrainą
BUDAPEST, Vengrija, kovo 

16. — Ketvirtadienį buvęs Kar
patų Ukrainos .premjeras, ka
talikų kunigas Volosin, perėjo 
Rumunijos rubežių ir vyko 
pas rumunų vyskupą, kurs ran 
dasi Siget miestely.

Trys čekų kariuomenės ba- 
balionai perėjo Rumunijos ru
bežių ties Sigetu, nusiginklavo 
ir pasistatė palapines. Du čekų 
karo lėktuvai atlėkė iš Karpatų 
Ukrainos ir taipgi pasidavė ru
munams.

Budapešte vyriausybė pa
skelbė, kad Vengrija paėmė sa
vo globon Karpatų Ukrainą ir 
kad suteiks jai autonomiją.

Mūšiai tarp vengrų ir ru
tėnų ketvirtadienį dar ėjo, ta
čiau bendra nuomonė reikšta, 
kad rutėnai negalės ilgai prie
šintis vengrams.

Petain išvyko į 
Ispaniją ~

HENDAYE, Francuzija, ko
vo 16. —- Maršalas Henry Pe
tain ketvirtadienį išvyko į Bur- 
gos, Ispanijos sukilėlių sosti
nę. Čia jis eis Francuzijos am
basadoriaus pareigas. Tarp ki
ta ko jo užduotis businti ati
traukti gen. Franco simpatijas 
nuo italų ir francuzų ir pa
linkti jas Francuzijos pusėn. I 
Petain yra 83 metų senumo.

Rimtų protestų dėl Klaipėdos 
ir Danzigo okupavimo Brita
nija nekelsianti. Reiškia, oku
pavimui šitų sričių iš pašalies 
kliūčių nematyti. Lieka tik 
klausimas, kaip stipriai nusi
teikusi prieš Hitlerio užrųačias 
yra Lenkija, nes iš Lietuvos 
stipraus pasipriešinimo nelau
kiama.

Tuo tarpu ketvirtadienį Klai
pėdos gubernatorius paskelbė, 
kad kovo 24 dieną susirinks 
Klaipėdos krašto seimelis. Sei
melis gali duoti nacių vadui 
Neumannui teisę veikti kaip 
momentas diktuos. Ir Klaipė
doje kalbama, jogei naciai rei
kalaus sujungti ją su Vokie
tija. Tačiau Berlyno vyriausy
bės pareiškimas, duotas užsie
nių spaudos atstovams ketvir
tadienį, sako, kad artimoje at
eity Vokietija neketina paimti

1938 metais Lietuvoj 
priaugo 25,695 

žmonės
KAUNAS. — Centrinio sta

tistikos biuro duomenimis, per 
1938 m. gruodžio mėn. visoje 
valstybėje buvo 1,146 jungtu
vės, gimė 4,837 kūdikiai, mirė 
3,726 asmenys.

Iš viso per 1938 m. sausio Į 
— gruodžio mėn. buvo 20,248 
jungtuvės, gimė 57,951 kūdi
kis, mirė 32,256 asm. ir pri
augo 25,695 asm.

© Kaune siaučia gripo liga, 
kuria serga apie 20,000 žino- . 
nių. Kai kurios gimnazijos ir 
kitos mokyklos laikinai užda
rytos.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

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

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL.
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Veda MIKAS ŠILEIKIS

ŽMOGAUS VEIDO IŠRAIŠKA
Kaip Pažinti žmogų iš Judesių

žmonės, kurie studijuoja psi
chologiją, gali lengvai pasaky
ti žmogaus nuotaiką ir atspė
ti išvidinį charakterį, galvoji
mą ir tt.

Kad pažinti žmogaus nuotai
ką, reikia žinoti bent šituos pa
grindinius veido raumenų jude
sių anatominius veiksmus:

Juokas. Kai žmogus juokia
si arba šypsosi, lupų kampai 
prasiskečia ir pasitraukia at
gal prie žandų. Kartais yra sa
koma: “juokiasi iki ausų.” No
sies šnervės prasiskečia, o ant 
akiai traukiasi žemyn; akys 
truputį prisimerkia.

šypsena. Kai žmogus šypso
si, raumenys turi tas pačias 
ypatybes kaip ir juokiantis, 
tik mažiau aktingame laipsny
je.

Galvojimas. Kai žmogus gal
voja, jo veidas truputį susirau
kia; akys paprastai įgauna 
kažkokią tuščią išvaizdą. Giliai 
galvodamas nemato ir net ne
jaučia, kas dedasi aplinkui.

Bejėguiras. Antakiai iš smil
kinių pusės nudrimba žemyn, 
kakta susiraukšlėja ir prasi
žioja burna.

Nusisprendimas, pasiryži
mas. Rami burna, sukoncen
truota akių išvaizda, prasiki- 
šęs smakras, tiesi eisena.

Gėda. Susigėdinę žmonės, 
ypačiai vaikai, žiuri žemyn, pa
prastai galvą žemyn arba į ša
lį^ pakreipę, lupos būna išpus
tos. Stovi vietoje.

. Pajuokos išraiška, žmogus, 
norėdamas kitą pajuokti, daro 
tai, kad jo nepastebėtų: veidą 
nukreipia į šalį, truputį 
merkia vieną akį arba abi. 
piktai ir susinervinęs nori 
j nokti, tuomet tai padaro 
kėlęs galvą ir žiūrėdamas 
šiai į akis. Pajuokimo metu vi
suomet būna judrus žmogus.

Iš Lietuvos
Darbštus dzūkai

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

LIETUVIAI

pri-
Kai
pa- 
pa- 
tie-

Baimė. Baimė paprastai bn- 
na išreiškiama išskėstomis aki
mis ir nosies šnervėmis, bur
na prasižioja, galva palinksta 
žemyn. Išsigandęs arba bijo
damas žmogus, atsargiai dai
rosi aplink.

Išgąstis-ter&ras, pasireiškia 
tokiu pat būdu tik labiau įtemp
toje formoje. Labai išsigandu
siam žmogui antakiai smarkiai 
susitraukia. Kartais nei iš vie

Pilnas Medikalis patarnavimas 
su pagalba laboratorijos ir X- 

’ftay. Gydymas be vaistų, su pa- 
glba moderniškų pagerintų iš- 

d'mų. Reikalui esant vaistus 
duodame už žemą kainą.

MICHIGAN AVĖ
KLINIKAS

MES GYDOM VYRŲ IR MOTERŲ LIGAS
Taipgi—Artritis, Rheumatism, kraujo ligas, odos ligas, tonsilus, pilvo 
ligas, pilės ir kitokias. Pilnas jūsų sveikatos patikrinimas už $1.50.

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.

MICHIGAN AVENUE CLIN1C
33-čia ir So. Michigan Avė. tel. Calumet 4178

Kūdikių klinikas dykai kas šeštadienį 10:00 iki 1:00 P. M.

Taupyk-
saugioje įstaigoje

MOKAME

♦ looo.

TAUPYK IR SKOLINKIS

BE

inith” l’ĮI

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną. ,

• Čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

LITHUAMIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINOS ASS’N 

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

SKOVAG ALIAI. — Skova- 
galių jauniių&s visoje Dzūki
joje yra -plačiai žinomas, kaip 
apsišvietęs, susipratęs ir darb
štus, nes bendromis pastango
mis, prieš keletą metų, pasta
tė pramogoms ir susirinki
mams liaudies namą.

Vasario 12 d., teko ąplanHy-j 
ti skovagaliečių suruoštą, savo 
gražiai išdekoruotame name, 
viešą vakarą. Publikos atsilan
kė tiek, kiek galėjo sutilpti sa
lėje.

Pagyvenę ir jauni artsitai 
I labai vykusiai suvaidino 5~kių 
veiksmų dramą A “Gyvenimo 
verpete”.

Po vaidinimų buvo šokiai ir 
žaidimai, kur nesistumdė ir ne-Itrumparegystį ir toįiręgystę. Pri- 
smarkavo, kaip tai daro kitur.

naujienų-acme Toiephoto Girtų nebuvo. Be to, skovaga- 
CHICAGO — Frank Par- ]iečiai gražiai ir sutartinai su- 

ker, bųllegeriavinio laikų dainuoja, nors organizuoto cho- 
garsenybė, kuris liko arės- r0 neturi. Turi stygų orkes- 
tuolas ryšium su netikrų kokio net didesniuose mie- 
pinigų platinimu. steliuose sunku užtikti.

. -.   ■ -r-—. Vakaras praėjo labai links- 
tos negali pabėgti, tampa lyg niai.
suparaližuotas.

Piktumas, įnirtimas. Papra- ® 
štai pasireiškia charakteringas Į Dus 
žiaunų sustingimas, lupos su
čiauptos, antakiai nusvyrę, akysi uė bus supažindinta su- Italijos 
žiba. Dideliame piktume žmo- menu, muzika, knyga, radijo, 
gaus lupos išsitiesia atgal, dan-pilma ir kt. 
tys išsikiša. Piktas žmogus pa
prastai būna tylus, užsidaręs. 
Įnirtęs — elgiasi priešingai.

Skausmo išraiška. Raumenys 
suminkštėja, suliuosėja. Dėl tos 
priežasties blakstienos ir lupų 
kertelės nuslenka žemyn. Ant
akiai iš abiejų nosies šonų pa
kyla aukštyn, o nuo sm ilginių 
pusės — nuslenka žemyn. Kak
tos oda labai susiraukšlėja. 
Akys būna lyg į taikią nusta
tytos, kartais i viršų,' kai ka
da žemyn arba ilgai žiuri į vie
ną tašką. Akys visuomet-skau- 
smo metu buna' ašarotos. Ne
beturi jėgų eiti, buna sudri
bęs.

Gerai 
dirksnių 
žmogus 
gali atspėti kilo žmogaus už
siėmimą ir jo išsilavinimą.

Yra ir daugiau pas žmones 
ypatingų charakterio pažymiųx 
Iš išlaukinės išvaizdos bei kū
no sudėties, yra manoma, jog 
žmogus su vanago nosia esąs 
greitos orienluolės. Siauromis, 
visuomet sučiauptomis lupo
mis, žmogus turi žiaurumo ir 
užsispyrėlio ypatybes, žmogus 
su storais, plačiais antakiais 
paprastai yra skaitomas silp • 
navalis ir savanaudis. Iš eise
nos nieko ypatingo apie žmo
gų pasakyti negalima, nes tas 
yra asmenis jo įpratimas.

Akys psichologiniu žvilgsniu 
labai daug pasako apie patį jų 
savininką. Jeigu žmogus, kal
bėdamas su kitu žmogum žiu
ri žemyn arba propetį ar į šo
ną, paprastai jis nerodo atvi
rumo, ką tai slepia arba pasi
duoda kito valiai. Iš akių apie 
žmogaus charakterį daug 
butų galima pasakyti, bet 
kartą paliksime. Tačiau yra 
bai prastas įprotis kalbant 
žmogum, 
pro 
“akys 
sielą”.

pažindamas veido ir 
anatominę sudėtį, 

lengvai ir apytikriai
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GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 

rengia teisingai akinius.~Visūose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkieipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos,

i VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

Pbone YARDS 1373.

Balandžio mėnesį Kaune 
surengta “Italų savaitė”, 

kurios metu Lietuvos visuome-

ka•»

Pilone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso 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. 
Nedėlioj pagal sutartį.

“LAIMA”
KOVO 26 D.

SOKOLŲ SALĖJ

John

IM

V 

A

Klausykite mmm Lietuvių radi* programų fieštetftente vakarais

la
su 

žiūrėti žemyn arba 
sakoma: 
žmogaus

šalį. Juk yra
yra langai į

M. Šileikis.

JUOKAI
Iš MUSŲ KULTŪROS

ISTORIJOS...
Kadaise Amerikoje lietuviai 

socialistai leido laikraštį: “Ko
va”. Musų tautietis nuo “Ra- 
kiškio” nustebęs kartą sako, 
vartydamas tą laikraštį:

“Ale čia kas dabar per vor- 
das laikraščio, — “Kova”... Ar 
nepradės dar “Arbotų” leisti...

Neišmislyla, — už ką pir
kau, už tą parduodu.

Arėjas Vitk.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

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

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

Valandos: 7 iki 9 vakaro. 
Antrad. ir Penktadieniais

Tek CICERO 3453 W.
Tol. 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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

8

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandęs: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

BKNIAUSlA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Ambulance f 
d:

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

NĄIB NAKH . ,
Via Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitage Avė.
444.7 South Fairfield Avenue

Telefonu LAFAYETTE VIKI

koplyčios visose
t

-h—-v -g _ . Koplyčios visoseJDSZ'&l Chicagos dalyse

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

YARDS 1419v

Yards 1139
Yards 1138

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

J. MULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette-3572

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street
-r-.-T - ' ............... , ■ , ,»

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dienų 
ir naktį.

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 Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

. Tel. Lafayette 3650

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

vak. Ncdėlioj pagal susitarimą. 
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tek: Prospect 1930

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

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

šventadieniais: 11 iki 12

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

9

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai D^

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Pilone YARDS 7299

V

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
edos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792
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ADVOKATAI
K. T G ŪG IS. . .

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

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.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.



Penktadienis, kovo 17, 1939

Detroito Lietuviu mios
IŠ DETROITO PADANGES

“NAUJIENŲ” JUBILIEJI- vyks kovo 25 d. I.A.S. svetai- 
NIS BANKIETAS Inėje, Michigan ir 24.

LSS 116 kuopos komisija ir 
valdyba laikė specialų susirin
kimą “Naujienų” jubiliejinio 
bankieto reikalu. Susirinkimas 
įvyko draugų Keblaičių namuo
se, 3048 Roosevelt St., kovo 11 
d. Nutarta dar vienas pasitari
mas laikyti. Visi tikietų platin
tojai yra prašomi kiek galima 
daugiau pasidarbuoti. Vadinasi, 
parduoti didesnį skaičių tikietų 
bankietui. Prieš kokias dvi ar 
tris dienas prieš bankietą tikie
tų platintojai malones’ komisi
jai pranešti, kiek jie tikietų 
pardavė. Mat, reikia iš anksto 
apsiskaityti, kiek bus reikalin
ga maisto ir kitokių dalykų. A- 
pytikrini žinodama svečių skai
čių, komisija galės tinkamiau 
prisiruošti.

Susirinkime paaiškėjo, jog 
jau pusėtinai daug tikietų yra 
išplatinta. Galima tad tikėtis, 
jog bankietas bus sėkmingas. 
Šia proga tariame ačiū visiems 
tiems, kurie darbuojasi bankie
to pasisekimui. —Detroitietis.

Smarkiai rengiasi "Naujie
nų” 25 metų jubiliejiniam 

bankietui
Detroitieeiai tikrai rimtai 

rengiasi “Naujienų” 25 metų 
jubiliejiniam bankietui, kuris j-'

Nora Gugis

Bus koncertas ir vakariene. 
Programoje dalyvaus įžymi 
Chicagos dainininkė, p-ia Nora 
Gugienė. Drauge su ja atvyks 
ir p-ia Maria Jurgelionienė, 
‘Naujienų” administratore, bei 
kiti.

Šeimininkės žada patiekti tik 
rai šaunią vakarienę ir svečius 
pavaišinti. Šokiams yra pasam
dytas geras orkestras, kuris pa
tenkins tiek jaunus, tiek senus. 
Nepamirškite vietos ir laiko. 
Vakarienė prasidės 7:30 vai. va
karo.

PAKENTĖK TRUPUT] IKI AŠ 
VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠTRIN
SIU SKAUDAMI VIETĄ 
SU PAIN-EZPELLERIU 
PAMATYSI, KAIP 
ŪMAI SKAUSMAS

-(01/01/ MAN TAIP 
SKAUDA 
PEČIŲ 

MUSKULUS, 
KAD NET 
ISSITIESTI

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

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 ............... w

S Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra di
džiausia lietuvių organizacija. Tai lietuvių 

O apdraudos tvirtove Amerikoje. Tai lietuvių
brolybės fraternalė organizacija. SLA- trokš- 

1®* ta dar daugiau gerų lietuvių suvienyti broliš
kais ryšiais vienon didelėn ir gražion šeimy- 

H -įZ • non. Dabar eina SLA. Pažangos Vajus nau
jiems nariams priimti.

A Susivienijimas iš apdraudos nedaro sau pel
no, todėl Susivienijime apdrauda yra pigesnė. 

a Bet Susivienijimas teikia lietuviams daugiaus, 
w negu apdraudą. Susivienijimas veikia kultū
rinėje dirvoje, stiprina lietuvybę Amerikoje ir rūpinasi bendrais 

lietuvių reikalais.
Dabar visose lietuvių kolonijose darbuojasi šimtai SLA. organi

zatorių. Kai vienas tų organizatorių atsilankys į jūsų namus, pa
klausykite jo patarimo—prisirašykite prie Susivienijimo su visa 
savo šeimyna.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

Kovo 11 d. Keblaičių namuo
se valdyba ir komisija laikė su
sirinkimą. Paaiškėjo, kad vis
kas eina tvarkiai. Ypač smagu 
buvo girdėti, kad tikietai plati
nasi visai gerai, todėl galima ti
kėtis, jog bankietas bus sėkmin
gas. Ne lik rengėjai, bet ir 
‘Naujienų” pritarėjai deda vi

sas pastangas, kad parengimas 
kiek galima geria upavyklų.

Visi klausinėja, ar’ iš Chica
gos atvyks dainininkai ir artis
tai. Netolimoje praeityje detroi- 
tiečiai turėjo progos būti links
minami Chicagos chorų ir šiaip 
paskirų dainininkų . Dabar ir 
/ėl bus progos paklausyti Cin
ingos dainininkių. Atvykite, o 
tikrai busite patenkinti tiek 
programa, tiek vaišėmis.

— ® —-
Man labai patinka “Naujie

nų” jubiliejinis numeris. Var
tau, skaitau ir žiurinėju paveik
slus. Tikrai puikų įspūdį daro. 
Atrodo, kad “Naujienos” tikrai 
sugeba mus visus (amerikie
čius, kanadiečius, Lietuvoje gy
venančius musų brolius) rišti 
draugiškais ryšiais. —žemaitė

NEPAPRASTAS ORAS
Detroite ir apylinkėje pereitą 

šeštadienį buvo tikrai nepapras
tas oras: vienu ir tuo pačiu lai
ku lijo ir šalo. Sekmadienį po 
pietų medžių šakos atrodė tar
si žvokės: jos buvo ledo ap- 
si žvakės: jos buvo ledo ap- 
delis sluoksnis, kad šakos pra
dėjo lūžti ir kristi ant gatveka- 
rių. Gatvekarių kompanijai at
siėjo apie $10,000, kol liko nu
valytos tos nulužusios šakos 
Nukentėjo ne tik medžiai, bet 
ir elektros vielos: susidaręs le
das nemažą jų skaičių nutrau
kė. CKLW radijo stotis nevei
kė per penkias valandas.

Nėra, žinoma, reikalo ir sa
kyti, kad gatvės buvo neįmano
mai slidžios. Dėlei to daug žmo
nių nukentėjo: pagriuvo ir su
sižeidė. Kai kurie tiek skau
džiai ^įsižeidė, jog juos teko 
net į ligonines gabenti.

Pirmadienį pusėtinai sušilo ir 
pasirodė saulutė. Nuo medžių 
tad pradėjo kristi pusėtinai di
deli ledų šmotai, kurie buvo su
sidarę per dvi dienas.

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 sekamu adresu:

Vardas ________________ _____ ________________
Numeris ir gatvė _______________________________
Miestas ir valstija

> UNIJOS
Detroite ir apylinkėse unijų 

politika tiek greit kinta, jog 
dažnai yra sunku ir susivokti. 
Štai dar visai neseniai U.A.W. 
ir Amerikos darbo federacijos 
vadai dirbo vieningai ir vieni 
kitus broliais vadino.

Šiandien tie “broliai”, kai į- 
manytų, tai vieni kitus šaukš
te vandens paskandintų. Jie tie
siog pasirengę vieni kitiems už 
gerklių griebti.

Kodėl?
Gal manote, kad tos peštynės 

eina dėl to, kad vadams rupi 
darbininkų gerove. Jei taip ma
note, tai labai apsirinkate. Ne 
darbininkų gerovė tiems va
dams rupi, bet savi reikalai. 
Svarbiausia jie nori stovėti pry- 
šakyje; nori, kad pagal jų ko
mandą kiti šoktų. Jei atsiranda 
konkurentų, tai jie tuos kon
kurentus yra pasiryžę sunaikin
ti.

O iš tų peštynių darbinin
kams tikrai nėra jokios naudos. 
Jei kam yra nauda, tai darbi
ninkų priešams: juk kada du 
pešasi, tai Trečias tikrai pasi
naudoja. Tarpusavyje besipeš
dami, jie nepajėgia tinkamai 
kovoti su savo tikruoju priešu.

LINKSMAS VAKARAS
ALDLD 52 kp. ir LDS 21 

kuopa kovo 19 rengia vakarą 
Lietuvių svetainėje. Bus suvai
dintas veikalas “Gyvenimo ver
pete”. Paskui šokiai. Pradžia 5 
vai. po pietų. —Detroitietis.

NAUJIENOS, Chicago, III.
Į----  - . .1--------------- ----------------- - ... ..------- ---------- -V

Žinojimo Vertė
Žinojimas yra labai naudin

gu daiktu. Kiek daugiau mes 
sužinome apie tam tikrus daik
tus, medžiagą ar prekes, tiek 
daugiau mes galime tikėtis nau
dos iš tų daiktų. Tuo pačiu ke
liu mes prieiname ir prie to, 
kad visai gerai imame supras
ti kokia prekė geresnė, kokia 
prastesnė.

Pavyzdžiui, imkime miltus. 
Mes gi žinome, kad vieni mil
tai kainuoja daugiau — kiti 
mažiau. Nors vieni ir kiti yra 
padaryti iš kviečių. Tad, kame 
čia skirtumas? Pirmiausia, 
brangesni miltai yra daromi iš 
žiemkenčių kviečių, kai piges
nieji yra daromi iš pigesnių 
pietų krašto kviečių. Be to, eks
pertų tyrinėjimai, miltus dir
bant, taipgi prisideda prie kai
nos. Vienftk, galutinos pasėkos 
yra tokios, kad geriausi miltai 
kainuoja mažiau, nes jie šva
resni, puikesni, kas teikia ge
resnes kepimo pasėkas.

Kitas dalykas yra sv estas. 
Sviesto yra daug rūšių. Tas ru 
sis nustato valdžia. Aišku, e' 
yra skirtingos miltų rūšys yra 
ir kainų skirtumas. Rūšys Žy
mia mos tam tikrais skaičiais, 
būtent: 87 iki 92 ar 93. Geriau
sias sviestas yra daromas iš 
šviežios Smetonos ir greičiau
siai siunčiamas į tą vietą, iš 
kur greičiausiai kostumer s ga
li jį pasiekti.

Tačiau Midvvest Stores • turi 
išsidirbusios gerą prekių ruš.'es 
vardą. Po savo vardu jos par
davinėja sviestą ir miltus. Abi 
šios prekės yra iš geriausios ko
kybės, ką patvirtina ir nepa
prastas jų pareikalavimas, čia 
žinoma nemažą vaidmenį vai
dina ir didelės santaupos, nes 
Midwest Stores prekės parduo
damos žemiausiomis kainomis. 
Tai galima įsitikinti, perskai
čius šiandien jų skelbimą Nau
jienose. v • " (Ske’b.)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE’’

Tik ką gavome 
Kultūros No. 1
TURINYS:
Dabarties chaosas ir ateitis ...........
..................................... Kp. Petronis
Nacionalizmo irimas .................... .
.......................... P. Hulka-Laskowski
Geltonas Ratas   Vyt. Montvila 
Inž. S. Kairys   L. Purėnienė 
Pasakojimai apie Rembrandtą .......
..................   J. Jurginis 
Žmogus ...................... P....Kalnietis
Katrina piauna meldus.............. .......
................................. Sally Salminen 
V. Krėvės “Skirgaila” ....P, Baublys 
Tolimas Kaimas .... Alb. Žukauskas 
Magnetinės Audros ..........................
........................ A. N. Barchatovas 
Populiarusis Mokslas ir Apžvalga

GAUSIT UŽ 45 CENTUS

Naujienose

AR ŽINOTE KA 
RAŠO

“KELEIVIS?”
Ar žinai, kodėl vieni jj gi

ria, kiti keikia, bet visi mėgsta 
ji skaityti?

Net kunigai pasislėpę jj 
studijuoja, nors savo parapi- 
jonims draudžia jj j rankas 
paimt.,

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

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

Be to, jame rasi visokių pa
tarimų, parųokinimų, gražių 
eilių, įdomių paveikslų ir žinių 
iš viso pasaulio.
Kainuoja tik $2.00 metams.

Adresas toks:

“KELEIVIS”
253 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

TAUPYK DAUGIAU PINIGU
i GAUK GERESNĮ MAISTĄ

PIRK MIDWEST STORES

Išpardavimas fPenkt. ir šeštad., Kovo 17 ir 18, 1939
<iMIDWEST’r Geriausios Kokybės

SVIESTAS Palaidas sv.24'/2C
U. S. Gov’t. Kokybės Certifikatas su Kiekvienu Svaru 

“MIDWEST” Geriausios Kokybės Visų Reikalų

MILTAI 5SncmaiŠ- maisT 58c
“GREFN TAG”
Bartlett Kriaušės did. 21/- ken. 2 35c
“TASTFWELL” ”
PYCĖS No. 1 aukš. ken. 2 19cg “EXCELO” Sugar Corn No. 2 ken. 3 už 25 C
“MIDVVEST Tamsiai Raudoni Kidney Pupos No. 2 ken. 3 už 25c 
“MIDWEST” Tomatoes~ , No. 2 ken. -________ 2 už 19c

i “MTDWEST” Geriausios Kokybės
į PINK SALMON___ sv. ken 2 už 25c

.“PALISADE’^ Vidut. Raudoni Salmonai sv. ken. _ 17*4c 
“MIDWEST” Egg Nopd’es sv. maiš. 2 už 25c
“Red Cross” Spaghelti ar Macaroni sv. pak. 2 už 17£

I “tTipTON’S” Geltono” Lebelio~
Juoda Arbata maž. pak. 9 c. 1A, isv. pak. 22c
American Loaf Suris sv. 24c
“PABSTETT~Šūrio~ Maistas Pak. 16c 1
“RTCHTF.R’S” King Kole
VIRTAS KUMPIS ¥2 sv. 27c
Puikios F’orida Valencia
GRANDŽIAI 216 dydžio tuz. ■) 5c
Fiorde Celery Large Stalks 2 už 9c

LUX Prausiamasis Muilas ........   4 už 25^
LUX Muilo Trupiniai maž. 9c. Did. Pak. 21c
PUROX 10c pak. 2 už 10c
Dvkai Di«h Towel su
SILVER DUST did. pak. 21C
GOLD DUST 2 už 9č

2 maži 17c

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

T< ICTAS 
$2,9U0,000

Rrrerva» 
$220.000

4192 S. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

IŠmokėjom yg
už padėtus Zl

pinigus A

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduotl

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

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

STANDARD FEDERAL SAV- 
INGS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

maž pak.
R.RILLO did. pak. 17c
“FLEECY~WHITE”
Bleach nereikia būt. depozito kvt. būt. j

* $100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MŪSŲ KUPONUS

■2 ' 1 ■

J 5 PIRK NUO___ ___

MĮDyESTfflSTORES
BRĘSTI NES pigiAu

BARGENAI
Didelis Išteklius Pavasarinių

DRABUŽIŲ—Vyrų 
Moterų 
Vaikų 

Naujausi Paternai

PINIGAIS AR KREDITU
Pasirink kas reikia, ir mokėkis 

lengvaus išmokėjimo budu
ŽEMI A U SI TERMINĄ I

Ateik šiandien
Didžiausias stakas priemiesčiuos 
Vaikų siutai $5.50, Vyrų siutai 
$15.50. Tapkautis $9.75, Moterų 
šilkinės suknelės $1.79. Moterų 
kautai $8.75. Moterų 2 ar 3 da
lių siutai $10.75. Merginų pava

sariniai kautai $5.75

GABEL’S
VERTYBĖS NAMAS

733 Maxwell £t.
Atdara kasdien iki 9 v. v., 

sekm. iki 6 vai.

— SAVAITRAŠTIS —

“Argentinos 
Lietuvių Balsas

U. S. A. metams kainuoja 
Pusantro Dolerio

Galima išsirašyti per “Naujie
nas” arba tiesioginiai, 

adresuojant:

Casilla de Correo 303, 
Buenos Aires, Argentina.

■ 1 11 1 A111 ..........
Ir Amerikiečiai Skaito arba Užrašo Saviesiems Lietuvoj

“KULTŪRĄ”
Mėnesinis Mokslo, Visuomenės ir 

Literatūros žurnalas
Eina XV metus. Redaguoja garbės prof. P. LEONAS 
Bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos mokslininkai, rašy

tojai, kritikai, visuomenininkai.

1938 m. žurnalo priedu specialiai išleidžiama 
įžymiojo rusu rašytojo Maksimo Gorkio 

gerdusių kurinių rinktine knyga.

Žmogaus Gimimas 
“KULTŪROS” kaina: metams 4 dol. pusmečiui 2 dol. 

Lietuvoje kaina metams 16 litų, pusm. 8 litai.
Adresas: “KULTŪROS’* žurnalas, Šiauliai, Tilžės 

Nr. 153. LITHUANIA.
g-vė

GARSINKITeS “NAUJIENOSE”

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulką,— 
paskolą ant ilgų

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ
UGNIES.

• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir narni

ninku, kurioje ran 
vernai nuo Public Liabi- 
lities.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ. 
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

ų savi-
dasi ta-

Raštinėje per
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų.
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The Llthųaniaų Daily New»

Publisbed Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Po., Ipc

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 

. 1.50 
.75

demokratijos turi 
priyersti savo val- 

jos nešliaužiotų ant

Steponas Kairys

“Naujienų” sukakties proga
Subscription Kates: 
per yęar in Canada 
per year outside of Chicago 
per year in Chicago

$8.00
$5.00
$8.00
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
cf Chicago, III. under the act oi 
March 3rd 1879.

i ŪŽaakymu kainai
Chicagoje — paštu:

Metanįs---------------------- -
Pusei metų _____________
Trims mėnesiams _______
Dviem mėnesiams _______
Vienam menesiui -----------

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ----------------------  gc
Savaitei .....-----------------   18c
Mėnesiui _____________  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

(Atpiginta)
Metams _______—
Pusei metų -------
Trims menesiams 
Dviem menesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Mejams ..............    $8.00
Pusei metų ......-.....................  4.00
Trims menesiams -----  2.50
Pinigus reikia siųsti pagfų Moųey

Orderiu kartu su užsakymu.

-f

$5.00
2.75
1.50

. 75c

apginti demokratijų nuo fašiz
mo ?

Europos 
pirmiausia 
džias, kad
pilyp prieš fašistines diktatūras 
— tiktai tuomet jos turės mo- 
rąįių teisę kviesti į taikų Ame
rikos demokratijų.

Jeigu demokratijos Europoje 
nesijaučia galinčios atsiginti 
nuo tų barbąrų, kuriems jos 
lęidp sustiprėti, tai Amerika 
privalą rūpintis bent pas save 
namie išsaugoti demokratinę 
santvarkų. O įsiyeldama į Eu
ropos karų, ji vargiai ir pati 
neužsikrėstų totąlitariška epide
mija.Naujienos einą kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Caual 8500.

Pažanga ar reakcija Amerikoje
Valdžia ir visuomenė Jungtinėse Valstijose šiandien 

ieško naujų kelių. Roosevelto liberalizmo ir socialinių re
formų politika iššaukia vis daugiau ir daugiau opozici
jos. Pats prezidentas jaučia, kad ta pačia kryptim eiti 
toliau nebegalima. Jo įgaliotas prekybos sekretorius, 
Harry Hopkins, jau stengiasi atgaivinti biznio “pasitikė
jimą” valdžia.

Bet iki šiol dar niekas nėra pasiūlęs kokį nors aiškų 
programų, vietoje Naujosios Dalybos. Roosevelto priešai 
jų kritikuoja, bet jie nepateikia jokių teigiamų sumany
mų. Jie nori, kad valdžia mažiau kištųsi į biznio reikalus, 
kad ji mažintų savo išlaidas, nekeltų taksų ir “nepatai
kautų” darbininkams. O ką daryti su bedarbiais, kaip pa
dėti prasiskolinusiems farmeriams ir kaip padidinti pra
monės veikimą, jie nepasako.

Jeigu taip, tai ir opoziciją nežino, kuriuo keliu eiti. 
Kodėl gi valdžiai darosi vis sunkiau ir sunkiau su ja ko
voti?

Svarbiausia priežastis tai — skilimas Amerikos dar
bininkų judėjime. Kai tik susikirto Amerikos Darbo Fe
deracija su Industrinių Organizacijų Komitetu, tai pra
dėjo kelti galvas Naujosios Dalybos oponentai, ir juo ta 
kova darėsi aštresnė, juo daugiau kliūčių stojo skersai 
kelią socialinėms reformoms.

Federalinė administracija tai, matyt, supranta. Štai 
dėlko ji nuolatos ragino priešingas frankcijas darbinin
kų judėjime prie taikos. Jos pastangų dėka, dabar eina 
derybos tarpe Darbo Federacijos įr C.I.O. įgaliotinių. 
Nuo šitų derybų pasisekimo arba nepasisekimo prikląu- 
sys tolimesnė Amerikos politikos eiga.

Jei įvyks taika Amerikos darbininkų judėjime, tai 
1940 metai duos pergalę pažangos jėgoms; o jei ne, tai 
— reakcijos.

LIUPNA ISTORIJA 
<«

Mums seniai buvo aišku, kad 
tuos begėdiškus šmeižtus prieš 
“Naujienas” ir redaktorių P> 
Grigaitį, kurie ėmė rodytis ko
munistų spaudoje, rašo Juozas 
Baltrušaitis, nors jisai slapstėsi ♦ •
po “Krivūlės” ir kitokiais pseu- 
<|Qnįmais. Bet pagaliau jisai įsi
drąsino ir nusiėmė kaukę. Tuos 
pačius me|us jiąai ęh'bar kar
toja, pasirašydamas savo pavar-

Gerai, bent žinos, su kuo tu
ri reikalą, tie žmonės, kurie 
buvo manę, kad jisai į senatvę 
sukulturėjp.

Baltrušaitis sako, kad “Nau
jienų” sukaktuvės jam esančios 
“liūdnos”. Mes tuo tikime, nes 
“Naujienos” atsilakė dėti jo 
bolševikiškus kliedėjimus apie

vielos šiame dienraštyje tiems 
savo “kuriniams”, jisai galuti
nai įsitikino, pąj tikroji demo
kratija gyvuoja tiktai sovietų 
žemėje, kur darbininkai turi to
kių “spaudos laisvę”, kad gali 
savo buomones reikšti net 
tvorų ir sienų.

Nuo to laiko ir Stalino 
teptieji “proletariato vadai” 
grąžino jam i savo malonę,

Inž. ST. KAIRYS
Kai 1901—3-ais metais prasi

dėjo pirmutinis platus revoliu
cinis Lietuvos liaudies sąjūdis, 
jaunutės Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos sužadintas ir va
dovaujamas, jis jau pačioj pra
džioj pasijuto pagalbos iš ša
lies reikalingas. Partija galėjo į 
pirmąsias kovotojų eiles pasta
tyti kad ir neperskai llingųs, bet 
revoliucino enĮuziązmo kupi
nus, ryžtingus, save visus kovai 
atsidavusius kadrus. Pati, vos 
atbundant| liaudis gaivaliniai 
kilo prieš šimtmečiais ją slėgu
sią žiaurią politinę ir socialę 
priespaudą. Bet ją reikėjo dar 
žadinti, dar sąmoninti, statyti 
ant savų kojų, pirmoje eilėje 
mesti į Lietuvos miestus ir kai
mus kiek tik galima daugiau 
revoliucinės literatūros, o rei-

diego nerodydama, bet ir pasi
lieka gyva ir daigi. Mes šian
dien sų visu griežtumu galime 
tvirtinti, kad nepriklausomos 
Lietuvos kūrimosi eiga pokari
niais metais ii’ kūrybinės veik
los išjda.vos butų buvę kitokios, 
jei ne 1901—1906 metų sąjūdis. 
Lietuvių išeivija A. S. Valstybė
se, tų sąjūdį taip nuoširdžiai rė
musi, gali dabar jaustis visai 
patenkinta: jos paaukoti dole
riui nęįjuvo tuščiai išpustėti. 
Mes čia suprantame, kad lietu
vių išeivija savo dėtų aukų ir 
nesigailėjo, nes naujų Lietuvos 
gyvenime laikotarpį, nepriklau
somo, demokratiško kūrimosi 
laikotarpį ji sutiko su tokiu pat 
entuziazmu, atsidavimu, veik
lios pagalbos noru, kaip ir pir
mąsias musų liaudies pastangas 
išsilaisvinti ir žmoniškai susi-

Teisybė, laikai jau pasikeitė. 
Pati lietuvių išeivija nunoko 
naujoj tėvynėj ir susiskirstė; 
jos tarpe begyvenančių iš kas
dieninio uždarbio atsirado nau
jas visuomenės sluoksnis, jau 
pluduruojąs visuomenės pavir
šium, kurių kešeniuose pūpsojo 
didesnis ar mažesnis dolerių 
gniužtas. Bet visiems jiems rū
pėjo, kas dedasi Lietuvoje, kas 
ta Lietuva bus ateity. Pratariu
sių dalis ryžosi grįžti namo ir 
čia vienu ar kitu budu kurtis; 
išeivijos dauguma sekė įvykius 
pas mus ištolo ir kartu labai 
artimai, sekė su tuo dideliu ir 
džiaugsmingu jausmu, su ku
riuo žiūrima stebuklo
jam gyvenimui iš numirusių al- 
sikėlusio savojo krašto, savųjų 
žmonių. Kiek lietuvių išeivija 
A. S. Valstybėse parodė gyvo, 
veiklaus pasiryžimo padėti Lie
tuvai — naujakuriui, mes čia 
labai gerai žinome, nors ne 
suomei mokėjome tinkamai 
įvertinti.

(Bus daugiau)

nau-

tvarkyti.

ant

AMERIKOS PAGALBA 
EUROPOS MAŽOMS 

TAUTOMS

pa- 
su- 
ku- 

rios jįsąį neturėjo per dešimtį 
me|ų, ir pats “voždius” Bimba 
įgąliojp jį atstovauti komunistų 
partiją Pit|shurgho draugijų su
rengtose prakalbose Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuvėms 
paminėti.

Deja, tas Juozo Baltrušaičio 
debiutas pasįbaįgė nekaip, nes, 
kai jisai ėmė aiškinti stalinišką 
“socializmą”, tai publika jį nu-

Ir va šiuo lemiamu momentu 
kaip iš dangaus mums krito pa
galba; gausi, nuoširdi, entu
ziastinga pagalba iš lietuvių iš
eivijos Amerikos Suvienytose 
Valstybėse. Aš, dabar rašyda
mas, neturiu- po ranka tikslių 
skaitlinių, bet visi mes gerai ži-

Taigi jam bpy.o liūdnos ir tos 
sukaktųygs, įr “Naujienų”.

Paryžiuje gyvenus socialde
mokratas J. Januškis rašo, kad 
be Amerikos pagalbos bus sun
ku mažoms tautoms Europoje 
išgelbėti savo kailį nuo fašiz
mo. Lietuvai, sako jisai, gręsįa 
pavojus ne tiktai prarasti Klaį-

metu buv. premjeras Leon 
Blųm ragino Francuzijos jr 
Anglijos vyriausybes šauktįs 
pagalbos į prezidentų Roosevel- 
tų, kitaip, esu, nebusią galimų 
prieš ĮJitlerį ir Mussolinį atsi
spirti.

Bet tai yra svajone. Amerika 
daugiau nebenori kišti savo'pip-

Kiek kurios valstybės 
turi laivų

troliuoja nąciai, bet if netektį 
nepriklapspmybąs. Jo nuomo
ne, lietuviai Amerikoje turį pa
naudoti savo įtaką, — •

“kad Ameriką nesi tolintų 
nuo Europos, bet artintųsį 
prie jos; kad Amerikos ‘pa- 
gelba’ Europos demokrati
joms virstų dogma (! —“N.” 
Red.) kiekvienam amerikie
čiui. Juo glaudžiau Amerika 
bus susirišusi su Europos de
mokratinėmis valstybėmis 
(jei kiltų karas tam ‘demo
kratiškumui’, beje, į. dantis 
niekas nežiūrėtų ir valstybių 
skirstymas vyktų pagal uži
mamu vietą kare), juo dau
giau sausų butų, kad fašiz
mas subyrėtų po karo smū
giais.”
Bet ar po l^aro smūgiais ne- 

derpojsratįjos? Ir ar 
begelbedama (lemo-Amerika 

kratijų svetur, pati neįklimptų 
į diktatūros pelkę?

Drg. Januškis išreiškia tų pa
tį nusistatymą, kurio laikosi 
Francuzijos socialistai. Visi at
simena, kai Miuncheno krizės

Europos imperialistinėms vals
tybėms “demokratijos gelbėji
mo” yąpdų. Jau ppreitąipę pą- 
saulių kare į i nudegą pagus.

Tos imperialistinės valdybes 
kalbėjo apie demokratiją tiktąi 
tol, kol jos nelaimėjo karo. O 
kai jų priešai buyo parblokšti, 
tąi jos ėjo ne “kaizerį karti”, 
bet užflčjo pančius Vokietes 
dąmokratineį regpųĮMiįai. Ruo- 
met gi Vokietijps deipokj-ątija 
ląpo sutrempta, tai tos imperia
listinės valstybės tik pripa
žino Vokietijai “lygias teises”, 
bęt leidžia jai smaugti kitas 
tautas.

Po Francuzijos šonu Italijos 
fąšistai per dvejus su puse me
tus žudė Ispanijos žipones, bet 
Francuzija pe tiktai liejo jų 
apginti; ji net nąjeicĮo jieips pž 
pinigus nusipirkti ginklų apsi
gynimui nuo užpuoliau! Kai 
Mussolinip ir gen. Franco gau
jos prieš Kalėdas pradėjo didį
jį ofensyvą prieš Kataloniją, tai 
Francuzija . atsisakė atidaryti 
sieną ginklų gabenimui iš už
sienio į Ispanijos respublikos 
teritoriją.

Taigi kas dabar gali ti|ceti, 
kad Francuzija ir Anglija norilmil. tonų.

Besiruošiant apsigynimui (ąr 
karui), skaięiųpjamos ir ma- 
lpQjąn)Qs valstybių jėgos. Pa
saulio laįyyųų jėgos yrą toĮdos: 

1938 in. pradžioje -daugiau
sia laivų turėjo Britų imperiją 
— ji turi 9,061 laivą, kurių to
nažas siekią 20,719,000; po to 
seka Jungtinės Valstybės sų 
2,875 laivąjs 11,403,§95 tonažu. 
Trečia vięįa Jepka Vokietijai, 
turinčiai 2,321 laivą su 4,231,- 
657. tonažu. Ketvirtoje vietoje 
yra Japonija su 2,187 laivais, 
kurių tonažas yra 5,006,712. 
fp to spl<a šjps valstybės:

Va|sty|)ė laivai
1,963
1,156
1,246
1,473 12,852,012
1,239. |,571,.($4

638 1,889,269
694 1,129,556 
793
valstybės turi

tonažas 
4,613,16p 
3,258,992 
2,880,783

947,963

Rrąpąuziją
QJąn4iją 
šyecĮįja 
Graikija 
Danija 
Ispanija 
Visps kitos

3,7§1 ir jų topazas siekią 
6,36^,993. Kįtąip sakant, visa
me pasaulyje garlaivių ir mę- 
tpripių Jąivų yra 29,409 ir jų 
topažas yra 66,870,151. Prieš 
Did. Karą Britų imperijos laį- 
yų tonažas siekė 20,523,706, p 
Jūpgt. Valstybių laivų topažas 
buvo tiktai 4,287,349, Vokietį- 
jos laivų topazas tuomet siekų 
5,135,000. Viso pasaulio laivų 
tonažas tuonąet buvo 45 ir pusė

sekamais 1903—1906 metais ga
lėjo savo darbui panaudoti de- 
šimčius tuksiančių rublių, labai 
dideles kaip tuomet sumas. Per 
visą revoliucinės koyos laiko
tarpį jas rinko ir Lietuvon siun
tė musų draugai, Lietuvos liau
dies draugai, tos pačios liaudies 
ątskala, vargo išvyta iš tėvynės 
už tolimojo vandepyno. Rinko 
po dolerį ir surinkdavo tuks
iančius; vadinasi, ir aukotojų 
buvo tuksfančiai; patys nešė 
rinkėjams savo slinkiai uždirb
tus centus džiaugsmingi, pasiry
žę, gerų vilčių kupini, nes jie 
jautėsi aukoją bendram, arti
mam, prąngįain tikslui.

Vėliau atslūgo pakilusios 
liaudies 4ailga, carinės reakci
jos laikinai nuslopinta; bet žy
gis bųvp padarytas; darbo žmo
nių sąmųpė bųyo pažadinta ir 
sustiprinta; kuriam ląįkui buvę 
atskleista ateities uždanga ir vi
sa musų |iaudis patyrė, kad ga
li būt ir kitoks gyvenimas, kaip 
po caro batu, neišbrendamoj 
vargo balpj. ;Tas patyrimas bu
vo lemiamas musų krašto atei
ties įvykiams.

Ręąbcjjps §Įogų|į$ pp|’ jų- 
ras-mareę pąsįekė ir lietuvių iš
eiviją Amerikoj; pirmas bandy
mas nepavyko, dėtos pastangos 
plekais nuėjo; niekais nuėjo ir 
flėfosiog aukos. Toks, tųr būt, 
puyp pirmutinis aktingosios iš
eivijos Amerikoje jausmas, pie
niai Rusijos revoliųcįjai pasi
baigus. Jį gal sutirštino šimtai 
naujų emigrantų iš Lietuvos, 
(dar nešąsjų su savim kovotų 
kovų atgarsius ir sielą, bruta- 
Jės pergales yųyeiktų įr bėgusių 
iš tėvynės į “Įgis vės” kraštą. 
Bet tie bėgunaį atnešė į senes
nių brolių — išeivių tarpą nau
ją dvasią, naujas mintis ir dau
gumoje nepalaužtą pasiryžimą 
kovoti ir toliau. .'

Pokariniai įvykiai parodė, 
kad revoliucinė sėkla, yrą atei
ties sėkla ir gali ištisais metais 
tūnoti darbo žmonių sielose,

ebekylant jo žvaigždei jis 
nuo jo pasitraukė. Įžengus į 
Rusų sostą Aleksandrui pir
majam, grįžo 1802 metais Ru
sijon ir jau tada Lietuvos po
nijai pareiškė, kad ji, eidama 
su Napoleonu, nieko nelaimės, 
nes ir jis pats ir jo sukurtoji 
Imperija žlugs.

Jis ėmė artintis prie Rusų 
caro ir savo širdyje sukurė 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tijos planą. Caras jam apie 
1807-1812 m. laikotarpyje pa
rodė didelį savo prielankumą. 
Visa, ką jis dėl Lietuvos po
nų prašė, padarydavo, tik su 
jo norais dėl D. L. Kunigaik
štijos lukuriavo, delsė išsisu
kinėdamas. Mat, carui buvo 
svarbu susitarti su Prūsais. 
Jis nei Lietuvos ponais, nei 
pačiu Oginskiu netikėjo ir ma
nė jį siekiant tik po autono
mine uždanga sukurti Didžią- 

a|ją Lietuvos Kunigaikštiją, ku
ri sustiprėjusi numestų jungą 
ir pats Oginskis atsisėstų čia 
kaip valdovas nuo Baltijos ju
rų ligi Juodųjų marių. Tikru
moje Oginskis taip ir galvojo, 
o Lietuvos ponija uždaruose 
pokyliuose jį apšaukė busimu 
Lietuvos Lenkijos karaliumi. 
Caras jį paskyrė savo sekreto
riumi, pakėlė į senatorius, ap
dovanojo Šv- Vladimiro ir Al
eksandro Naviškio ordenais. 
Jis per jį palaikė tik ryšius su 
Lietuvos ponais. Į Oginskio 
raštus caras paprastai atsaky
davo per 24 valandas ar vė
liausiai per 3 dienas. Vėliau, 
jau iškilus karui, caras sutiko 
įkurti D. L. Kunigaikštiją iš 8 
gubernijų, į kurią įėjo Lietu
va, Kuršas, Gudija ir Ukrainos

lai

IR JIS NORĖJO BŪTI VALDOVU NUO BALTIJOS JURU IKI JUODŲJŲ MARIŲ
Mykolas Kleopas OginskisLietuvos Napoleo
nas. Paskutinysis Lietuvos Valstybės Iždo Mi- 
nįsteris. Revoliucionierius emigrantas,, vėl caro 
sekretorius ir imperijos senatorius. Sumužikėjęs 
Lietuvos didžiūnas. Jis norėjo prikelti Vytauto 
laikų Lietuvą ir būti jos valdovu. Nemirtingas 
muzikos meno pasaulyj.

Del Rietavo Oginskių ga
lerijos salė. Kampe, iš kur 
žvelgia raudono purpuro ap
siaustu pasipuošęs M. Kleopas 
Oginskis, didelis voras audžia 
savo tinklą. Jis1 savo siulu nu
sileidžia nuo auksinių rėmų ir 
vėl pakyla. Kas žino, gal jis 
čia jau dešimtis metų saisto 
savo išminties siulu praeities 
laikus. Kai mes nutraukiame 
jo šilkinį audinį jis savo ilgo
mis kojomis, iškelta kupra, 
nubėgo į tamsų užkampį.

Mykolas Kleopas Oginskis 
gimęs 1765 s metais priklausė 
tuomet labai gausingai Ogins
kių, vadinamai sęnatorinei, 
giminei. Jo kai kurie senoliai 
turėjo po 6-9 sūnūs, tižiau jie 
visi buvo išmirę daugiausiai 
bevaikiai ir M. Kleopas buvo 
vienintelis tos giminės atžala. 
Jo gyyenoniuoju metu išsisė
mė ir hetmaninės šakos pali
kuonys ir jam perėjo abejų 
šakų milžiniški turtai. Dvarų 
buvo skaitoma šimtais su de
šimtimis tūkstančių * hektarų 
Lietuvos,* Gudijos, Ukrainos 
žemėse. Metinės pajamos O- 
ginskių tuo metu buvusios ke
liolika milijonų auksinų. Ta
čiau su tais paveldėtais tur
tais jis paveldėjo ir didelę 
naštą skolų, kurias jam pali
ko dėdė beįmanąs Mykolas 
Oginskis, ir kitas jo dėdė Ksa
veras Oginskis. To meto sąjū
džiai. respublikos padalinimai, 
revoliucijos, konfiskacijos su
naikino jo didesnę dalį turtų. 
Vis dęllo, sako, jis mirdamas 
paliko savo suniu Irinejui dar 
milų opi nūs vertės turtų.

Mykolas Kleopas Oginskis 
ląikopias visos Oginskių gimi
nes dinastijos šviesiausiu pro
tu. Jei jis butų turėjęs, kad ir 
tokįas sąlygas, kaip jo tolimas 
dėdę hetjnanąs Kazimieras 
Mykolas Oginskis, jis tikrai 
butų sugebėjęs atsisėsti į Lie
tuvos Lenkijos sostą ir grąžin
ti jai senąją garbę. Deja, šiam 
ĮLictuyos Napoleonui laikas 
dirbo jo nenaudai. Tai matyti 
iš jo pąliktų 4 tomų karo atsi
minimų ir iš mums žinomų to 
ląikotąrpio istorijos faktų.

Būdamas dar tik 19 metų 
jaųiiųolis, jis jau dalyvavo sei
mo darbuose. 1786 metais jis 
seime ątstovavo Trakų vaiva
diją. Vėliau gavęs specialią 
misiją išvažiavo Anglijon, kur 
norėjo sukurstyti anglus prieš 
Rusiją.

Tuo metu prasidėjo respub
likoje peramus metai. M. Kleo-

žinojo Gudijon, Ukrainon Lie
tuvos Lenkijos ponai įtarė jį 
esant respublikos priešu ir 
jam grėsė turtų konfiskavimas. 
Tačiau grįžęs jis parodė didelį 
liberališkumą. Ne tik visur 
pritarė patrijotų partijai, bet 
1792 metais jis atvykęs į Vil
nių prikalbėjo 50 didikų įsi
rašyti į miesčionijos luomą. 
Tai buvo Lietuvos istorijoje 
pirmas atsitikimas, kad mies
tiečiai susėdo už vieno stalo 
su didikais. Po gausių ovaci
jų ir Kleopo Oginskio išrinki
mo atstovu nuo Vilniaus mie
šti į seimų ir prie Karaliaus, 
jis Vilniaus miestiečiams iš
kėlę šaunų balių.

Tas demokratiškumas Ogin
skiui brangiai atsiėjo. Mat, su
sidarius konfederacijai, už ba
jorų luomo pažeminimą nutar
ta M. Kleopų Oginskį nubaus
ti. Ekaterįna išleido įsakymų 
sekvestruoti visus jo dvarus. 
Oginskiui, kuris vėl buvo iš
vykęs į užsienius, teko skubiai 
grįžti. Jis atvykęs 1792 melais 
prisiekė Konfederacijai, atsi-

ginskis tik nusijuokė ir čia 
pat jam patiekė tokį projektų, 
kurį jis su grafu Plioteriu, gr. 
Liubeckin buvo paruošęs. Ir 
tada caras griebėsi įvairių gu
dravimų ir 1). L. Kunigaikšti
ja nepradėjo egzistuoti. Ogin
skis vis tikėdamas palankaus 
momento, nenustojo santykiau
ti su caro dvaru, nors jo sūnūs 
Ircnėjus jau buvo perisorien-

mų muzikoje. Jis yra sukūręs

muzikos kurinių, kurie ir šian
dien žinomi muzikos meno 
pasaulyje. Jo yra parašyta ir 
lenkų tautiniam himnui muzi-

Rašydamas savo karo atsimi
nimus jis savo sekretoriui dik
tavo, o pats kure kompozici
jas. To meto žmonių jis buvo 
vadinamas XIX amžiaus Ceza
ri um. “Vakarai”

Iš Lietuvos
kupo Kasauskio giminaičio 
naudai ir pasirašė du vekselius 
po 200,000 auksinų. Pats tuoj 
nuvyko pas Katariną ir su Zu
bovo protekcija gavo sekves
tro atšaukimą. Susitaręs su 
Kasakovskiu tuo pačiu jis at
kalbėjo savo zdėdę Kazimierą 
Mykolą OginsRj^ątsisakyli het- 
mono lazdos-titulo, kad ją per
leistų Kasakovskiui, ko norė
jo Petrapilis. Pats jis gavo D. 
L. Kunigaikštijos Iždininko-fi- 
pansų ministerio vietą.) Ta ce
remonija jam kaštavo daug 
pinigų. Iš to biznio gavo 40, 
000 rublių carienės favoritas 
grafas Zubovas ir dėdė kaip 
atpildą paėmė savo ištuštėju
siam iždui papildyti 300,000 
auksinų. Tačiau toji nauja ap
linkuma jo širdies prie rusų 
nepatraukė, nors Katarind jam 
buvo daug ko pažadėjusi. Jis 
dalyvavo ir to meto seimo 
darbuose, bet jo širdis linko 
prie patrijotų partijos ir Kos
ciuškai surengus sukilimą, jis 
stojo jcf pusėn ir pats sudavė 
savo rahka skaudų smūgį ru
sų kariuomenei. (Pralaimėjus 
sukilimą jam teko atsidurti 
emigracijoje. čia jis su
sipažino su didžiuoju Pran
cūzų genijum Napoleonu. 
Tačiau jisai greitai pramatė 
Napoleono žlugimą ir dar

Pasirašyta su lenkais 
turistinė sutartis

KAUNAS, vas. 20. — šio
mis dienomis vyko Kaune Lie
tuvos Lenkijos derybos dėl tar
pusavio keleivių susisiekimo. 
Tos derybos pasibaigė atitin
kamos sutarties sudarymu. Iš 
Lietuvos pusės sutartį pasira
šė užs. reik, ministeris J. Urb 
šys ir užs. reik. min. ekono
minio
rius J. Norkaitis, iš Lenkijos 
pusės — F. Charvatas, Lenki
jos nepaprastas pasiuntinys ir 
Įgaliotas ministeris Kaune, ir 
Lenkijos užs. reik. min. ekono
minis patarėjas T. Lubačev- 
skis.

departamento direklo-

Per metus pakeičia 100 
tukst. pabėgių

KAUNAS. — Geležinkelių 
valdyba per metus visuose Lie
tuvos geležinkeliuose pakeičia 
ne mažiau kaip 100 tukst. pa
bėgių. šį sezoną gelež. valdyba 
Miškų dep-te užsakė 150 tukst. 
pabėgių.

Pabėgiai impregnuojami Kau
ne, mirkymo dirbtuvėse. Lie
tuvoje mažėjant miškams ir 
brangstant miško medžiagai 
pradedama galvot apie geleži
nius pabėgius.

/
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U JIE NU” JUBILIEJI NįS KONTESTAS
KONTESTANTŲ LAIPSNIAI IR BAŲ0Ų SKAIČIAI • . '

t

LAIPSNIS KETVIRTAS
REIKIA 40,000 BALSŲ—DOVANA $100.00

.laipsnis
REIKIA 21,000 BALSŲ—$50.00 DOVANA

1 IIIBPI 1 II 1 ĮJljlUJ, 1 JIH| 1 | Jl-U

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ—$22.00 DOVANA

1

f w

ii

J. A. SINKUS

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
Tel. Comm. 2073
Turi 40440 balsų

2 3 4
* • •'

K? ^,'gg
n* J

’’5 i

S. NĄRKJS
4353 S. Talman Av.

Chicago, III.
Tufi. 25426 balsų

V' H*'• ***•’'V’L- 'Ų- v . ’.T *

2

t

3 4
wiwrw** i ■

1

X s.
1

Ę. NORGAILIENĖ, 
2914 W. 45th St.

Chipago, III.

Turi 18762 balsų

2

i

į ■: F<?' 'R

ONA DAVGIN 
6108 S. State St., 

Chįcago, III.
Turi 17856 balsų

3

J:

1739 S. St
Chicago, Į1L

Turi Į3894 balsų

4
1

P. GALSKIS

M. DUNDULIENE
A. NARBUTAS

1250 N. $pąu|cįing 

Ąyę., phĮpągpJIĮ.
M Spaų$. 0207

2640 N. St. Louis 
Avė., Chicago, III.615 Cortland St 

Harį, Mich.1033 W. 103 St.
Chicago, III.

4L.

REIKIA 5,000 BALSŲ—$10.00 DOVANA
8

Turi 9711 balsų

ART.
3950 

Avė., 
Turi

STANIONIS
W. Gladys 

Chicago, III.
7500 balsų

JOĘ VVfOSKI
1633 W. Jackson
Blyd-, Chicago, lįl.
Tel. Haymarket

5890
Turi 7450 balsų Tųrj ?2Q0 bąfeų

1739 S. Halgtpci St 
Chicago, III.

Turi 6836 balsų Turi 5800 balsų

F. BULAW
806 W. 31st St. 

Chicago, UI.

Turi 5672 balsų

(VIRS.
M. KULESUS

K. MANKUS

S. Maplewood
Chicago, III.

4027
Avė.,

EDWARD JUSAS
2131 W. 24th PI. 

Chicago, III.
1108 ElizabethAv.

Grand Rapids, 
Mich.

9424 Burnside Av.
Chicago,

Turi 4900 balsų

Turi 4936 balsų

ONA VILIENĖ
1646 N. Bell Avė. 

Chicago, III.
Turi 4800 balsų

JOS
1833 

Ąve.,
Turį

ASCILLA 
Evergreen 

Chicago, UI. 
4800 balsų Turi ^000 balsų

11 12 13 14 15

A. FKEivZMLįS
86 Bellwood Avė. 
Toronto, panamą.

527 S. 4th St., East
St. Louis, III.

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford, III.
Turi 3275 balsų

J. buloth,
PETRONĖLĖ

ŽUKAS

Chicago, III.

Turi balsų 2500

V. BPDYJDIS 
4094—9th Št. 
Ecorsė, Mich.

Tel. Vinewood 
1—0789

Turį 2500 balsų

1211' A10

t

Turi 5275 balsų

NQN GODUS

BERI 
UŽD&AVAITIS

4031 S. Tąlman 
Avė., Chicago, III.
Turį 3670 balsų

16

ii

Turi 2400 balsų
Turi 2650 ba|sų

21 23

ALBIN SMALKUS

Avė., Chicago,III.

J. MAKSVIT^

Calumet City, III.
FRANCES 
DAUGINT

359 Jefferson St- 
Aurora, III.

Turi 1500 balsų

PAKARKLIS
24 Sį. John Avę. 

Norwodd, Mass- 
Turi balsų 1000

Ą. F. SvVEETRA 
135 Newberry St. 
Lawrence, Mą$s.

Turi 1500 bąlsų

J. NOVO- 
. GRODSKAS

386 Manitoba Ąv. 
Winnipeg, Man-, 

Canada.
Turi 1000 balsų

B. (j BARNIŠKIS

III.

i

Turi 3500 balsų

8

ST.; MOCKUS

31

17

T. MATULIAUS-
• KJENĖ

J. SHOLTEMAN
3237 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III.
Turi balsų 2200

1519 W. Lombard 
St., Baltimore, Md.

26

1943 N- Kostner

Turi balsų 800

A. L. SKIRMONT 
15723 La Throp Av. 
Tel. Spauld. 9207 

Harvey, III.
Turi 5050 balsų

MAČIULIS
906 Prescott St-, 
Waukegan, III.
Turi 5000 balsų

1224 Harrick Avė.

Racine, Wis.

10

III

KONTESTO 
EIGA

Turi 3500 balsų

r//
C. K. BRAZE 
7437—14 Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi 3500 balsų

A. LIDŽIUS 
3727 Deodor St. 

Indįana Harbor,Ind.

Turi 3275 balsų

M.1 ,

18 19 20

ŠEŠTOKAS

N. 35th Avė1323
Męlrose Park, III.

Turi 2000 balsų

JOS. AUGAITIS

S. NAUDŽIUS
1608 S. 50 Avė.

Cicero, III.

2230 Alpine St., 
Grand Ęapids, Mich

Turį 2145 balsų Tupi 1775 balsų

27

J. ŽICKUS

3432 S. Morgan St.
Chicago, III.

J. ALIKON1S 
324 S. Sacramento 
Ęlvd., Chicago, IĮ1.
Turi 800 balsų

Ą. KAZAITIS
-2122 W. 24 St. 

Chicago, III.
Turi 800 balsų

Turi balsų 650

Turi 1600 balsų

30

St.
W. Frankfort, III

Turi balsų 500

Šią savaitę susilaukiau dvie
jų naujų konteslantų, kurie iki 
šiolei neturėjo progos pasidar
buoti, bet ateityj žada kopti 
gana aukštai. Tai cicerietis 
Joseph Augai tis, kuris yra pen- 
tprių biznyj, ir A. Ražaitis. 
Abudu yra seni kontcstantai ir 
jais galima pasitikėti.

J. Sinkus šuoliais šoka aukš
tyn ir jau pasiekė net ketvirtą 
laipsnį. Trečiame laipsnyje pa
siliko tik St. Narkis. Jis šią sa
vaitę padarė gana didelį biznį, 
bet su J. Sinkum neįstengė su
silyginti. Pažiūrėsime sekančią 
savaitę. P-ia Norgailienė šią 
savaitę kiek aptingo, o gal su 
sykiu padarys visiems suprizą?

Dabar orai ir keliai darosi 
geresni, tad ir draugai kontes- 
tantai turėtų smarkiaus sukrus
ti. “Naujienos” turi pritarėjų 
labai daug ir tarpe dar neskai
tančių. Tą parodė pereitą sek
madienį Ashland Boulevard 
Auditorium. Ten keli man sa
kė, kad laukė kontestanto atei
nant. —T. Rypkevičia.

Mano Talką
Didžiai gerb. Viktorus Talat- 

Kelpšas atsinaujino “Naujie
nas” ir, jo žmonelei pritariant, 
jis sutiko būti mano talkos 
bendradarbiu.

Viktoras Talat-Kelpšas yra 
kilęs iš Žepiąiįijps, Mažeikių 
apskr., stambaus ūkininko su
pus, bąigęs Liepojaus gimnazi
ją ir PetrapiĮip Tecji. Mok. 
Tuomet Žemaitijoje išsilavinę 
technikai buvo nereikalingi, tat 
ir p. T»tat-Kelp$ąs vyko į Sibi
rą ir ten valdžia jam buvo sų- 
teikusį (tarba- jis ten įuostai- 
kiąis parašė knygą “Sibiro Gy- 
vepiųias” ir kadangi jos turi
nio dvasią ątatikp biednuome- 
nei, tai valdininkai jį pradėjo 
persekioti ir jis grįžo į tėviškę, 
bet ir ten nebuvo ramu, tad iš
vyko į Ameriką, čia jis vedė 
rimtą ir mandagią žpipną ir 

(Tąsa ant 7-to pųąl.)

Turi balsų 1500

35 37 403933 34

Z. GAPŠIS J. JUSAITISGEQ.N. TĘUMTICKAS J. SEKYS
ŠEŠKAUSKASF. RU§INSKĄS 308 E. Mąrket St.

W įlipąs Barre, Pa.

Turi 500 balsųTuri balsų 500 Tu# balsų 275)

4405 Valley View 
Av., Baltimore.Md.

904 Broad St 
Hartford, Conn.

773 Bisson Avė.
Akron, Ohio Roądney, Oont.

CANADA pox 318

E. Millinorket, 
Maine.

Turi balsų 300_ . , , cnn Turi 500 balsų Turi balsų 500 ”

ST. ŽUKAUSKAS

42 Keith gt., 
Lee Park,

Wilkes Barre, Pa

Turi įtaisų 150
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Už $17.50 Gražių Lie
tuviškų Plokštelių 

Rekordų Dykai

Model 
U-123

IN VICTOR RECORDS 
with this Automatic 

Record Changing

RCA VICTROLA

1 ............ . "

Diena Iš Dienos
>----------------------------------  4

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Joseph Matis, 22, su Doro- 
thy Wolfram, 19

Donald Lach, 21, su Alma
Salatorius, 24

Reikalauja
Perskirų

Eve^yn Chernoff nuo Robert 
Chernoff

Gavo
Perskiras

Caroline Walter nuc> Rabert 
Walter

.UL. AACJ11.1SŲ holui

VERSALIS, Prancūzija— 
Eugene Weidmann, jaunas 
vokietis, kuris yra teisiamas 
už nužudymų šešių žmonių.

-TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Fotografas
Stankūnas

SLA 6 Apskričio 
Konferencija 

\ —-----  — ■■■■■■ ---- ■

Kovo 19-tų Northsidūj

SLA 6 Apskričio metinė koii- 
erencija įvyks šį. sekmadienį 
<ovo 19 d., L vai. po pietų, p. 
Grigaičio salėje, 3804 Armitage 
ve., kampas Hamlin.
Kuopų išrinkti delegatai tės 

lalyvaukit -šioje konferencijoje.
K. J. Semaška, Apskr. sekr.

2438 W. 45th S t. >

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
' Piknikams dienos dar nevisos 

užimtos.
, Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

z dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

Tel. Victory 4965. I
STOGDENGYSTE IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tur.i-* 
pilną apdraudą už darbus- Leng • 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND i 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

........

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, k a r i o s 
skelbiasi Naujienose.

SUTAUPYSI 3 BUDAIS
1 Visados žemos RCA 

Viktrolos kainos su au
tomatišku 10 ir 12 col. 
rekordų iškeitimu ir 
elektriškai tuni j a m a s 
radijo.

2 Bonusai už $17.50 Vic- 
tor ir Bluebird rekor
dams pirkti, 12 mėn. 
Victor Record Review 
prenumerata vertės $2. 
ir kita Victor Record 
Society nauda.

3 Extra liberalus mainas 
už jūsų seną radijo ar 
fonografą.

Jei pirksite da- 
bar — padėsite 
RCA Victor ir ^*r*®*'

Jaunuolių SLA
Kuopų Parengimas

SLA dvi jaunuolių kuopos 
rengia šokius su programų šeš
tadienio vakare, kovo 25 d.. 
Armitagc Hali, 3800 W. Arini- 
tage Avė. Kada kalbame apie 
jaunuolių kuopas, mes turime 
mintyje suaugusį jaunimų, ku
ris laikui bėgant bus paveldė
tojas musų SLA organizacijos.

Šios dvi kuopos, kaip tai 313 
r 311, visados suteikia pilnų 
ižganėdinimų visiems atsilan- 
kusiems, nes nariai yra svetin
gi ir rūpinasi svečiais. —E. M.

“LAIMA”
KOVO 26 D.

SOKOLŲ SALĖJ

musų planui kaip padi
dinti darbą, nes dabar 
reikia darbininkams jūsų 
biznio, ir dabar yra “Off 
Season”. Ateikit /šiandie,
pamatykite ir paklausy
kite tų didžių instrumen
tų.

Jos. F. Sudrik, 
INCORPORATED 

3409-11 So, Halsted St. 
Tel. YARDS 3088

Budriko Radio Programai: 
WCFD—970 k. Nedėliomis 5:30 v. 

iki 6:30 P. M.
WIIFC—1420 k. Ketvergais 7:00 v. 

vakaro.
V/AAF—970 k. Panedėliais ir Pėt- 

nyčiomis nuo 4 P. M.

CESNAKAI-PETRUŠKOS PAGEL- 
BA NUO AUKŠTO

KRAUJO SPAUDIMO 
’VP'dic^os raportai sako, kad Čes- 
aakų Petrnšku koncentratas turi 
dviguba reikšme nuo aukšto krau
jo spaudimo. Pirma, atleidžia ar- 

jtemnima. Antra, sulaiko ir 
^nšalma amatu susilaikymą vidu- 
niK***. aukšto krauto spaudimo pa- 
<mlbme nriežastį. Kad gauti česna- 
''u-netrušku koncentrato be kvapo 
fnr»nnie, klauskit ALLIMFN. Šios 
hablntėg vartoiamos pertraukomis, 
nndada s”maž’nti kraujo spaudimą, 
crab’ns ir svaigulį pašalinti,
raginančius nuo daug skaitymo. 
Knd rofirti aukšto kraujo spaudi
mą nriež^ofi ;r "agvti, klauskit gy- 
dvfo'o. ALLTMIN yra nardavimui 
j?ns visus vaistininkus. Didelė dėžė 

ęjnee’alė Ekonominė—$1.00
DYKAI. Kad gauti sampeliu ir pui
kia kramele adresuoki! AT.LIMIN, 

i Pont. 309, 54 W. Illinois St., Chi
cago, III.

13 (o \Vardo Reguliarių Demokratų Klubo mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, kovo 19 d. 2-rą valandų po piet, Pa
rapijos Salėj, 68th St. ir Washtenaw Avė.

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

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiško ir Pašalpinio Klubo 12
\Vardo mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, kovo

P ARENGIM AI”. . . *. . .
-

(Mareli) 19 d., llollywood svet. 2117 W. 43 St. Nariai pri
valo susirinkti skaitlingai, nes yra daug svarbių dalykų ap
tarti. Paul J. Petraitis, rast.

----------- --------------------------- V------------

Liet. Janu. Kultūros Ratelis rengia draugiškų vakarėlį šio šešta
dienio vakarų (kovo 18 d.), Hollywood salėje, 2417 W. 43- 
rd SI. Kas mylite lietuviškai treptelti ir šauniai pabaliavoti, 
tai atvykite pas mus, mes pasirupinsim patenkinti kuopil- 

niausiai. . L.J.K.R. Veiklos Kom.

Juozas ir Duktė Josephine Evinskai 
Turės JUOZAPINIŲ PARĘ 

Bus geri muzikantai ir skanus užkandžiai veltui. 
BUDWEISER ALUS

Kviečiame visus savo draugus pasveikinti Juozą ir jo Dukterį 
Josephine—

Mr. ir Mrs. EVINSKAI.

ŽEMAIČIU ORKESTRAS—BAJORĖS DAINININKES — ARTISTAI-8S

—k L A U S Y K I T E S ?
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ,
• PENKTADIENI— „T __ __ „ —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ— —7 IRI 8 VAL. VAK,

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

PolitiKa
Englewood Kolonija 
Organizuoja Lietu
vių Klubą

Steigiamasis susirinkimas 
šįvakar

Stankūno fotografavimo stu 
dija yra žinoma ne tik Chica- 
gos lietuviams, bet ir Lietu
voje. Daug Stankūno fotogra
fuotų paveikslų matydavau dar 
Lietuvoje būdamas ir stebėti
nai gražiai atrodydavo tie nu
fotografuoti “amerikantai”...

Stankūnas yra mėgiamas fo
tografas, dėl jo gerai padaro 
mo darbo.

Juozas 
Balčiūnas

Penktadienio vakare, kovo 
17 d., 8 vai. vak., J. P. Stanko- 
vičio Real Estate ofise, 6912 
S. Western Avenue, yra šaukia
mas pirmas Englcwood lietu
vių balsuotojų susirinkimas su
organizavimui lietuvių klubo.

Šio klubo tikslas bus saugoti 
lietuvių teises 16-tam ir 17-tam 
vvarde, kur ligi šiol svetimtau
čiai taip spaudė lietuvius, kad 
buvo sunku gauti biznio leidi
mas, pagalba namų savinin
kams ir kitose reikaluose.

Klubų organizuoja gerai ži
nomi veikėjai kaip J. Stanko- 
\vicz, F. Jakaitis, A. Ramon, J. 
Andrulis, J. Zekas, J. Ruzgis ir 
kiti. Pirmam susirinkime kal
bės teisėjas Jonas Zuris, Jonas 
Juozaitis, Al Kumskis.

Visi lietuviai iš 16-to ir 17-to 
wardo prašomi lankyti šilų pir
mų susirinkimų. —J. L. J.

“Birutės” Parengi
mas Maręuette 
Parke

šeštadienio vakarų, kovo 18 
d., Marųuette Ballroom (6908 
So. Western Avė.) įvyks sma
gus pobūvis. Visi birutiečiai 
atsilankys į Marųuette kolio- 
niją, nes “Birutės” choras ren
gia šaunų šeimynišką Vakarą. 
Bus užkandžiai, šokiai, progra
ma ir visokie pamarginimai. 
Atsilankiusiems nereikės nuo
bodžiauti.

» £ a
Kitą sekmadienį, kovo 19 d., 

Lietuvių Auditorijoje daininin
ko Vasiliausko Koncerte, “Bi
rutės” choras, po vadovyste J. 
Byansko, išpildys programos 
dalį. Šis koncertas bus .įdo
mus, nes rytietis dainininkas 
suteiks naujų dainų.. Vasiliaus
kas yra dramatinis tenoras.

— Busiu.

Lietuvių Moterų 
Piliečių Lygos 
Parengimas

ši Lyga susitvėrė jau su virš
6 metai atgal ir yra surengus 
Įvairių apsilankymų įvairiose 
įstaigose, daug įdomumo sutei
kė moterims, daugiausiai rūpi
nasi apie moterų pilietybės tei
ses. Kurios įdomaujate šios 
draugijos veikimu, prašomos 
atsilankyti į Lietuvių Moterų 
Piliečių Lygos rengiamų bunco 
ir kortų lošimo vakarėlį, kuris 
įvyks kovo 19 d. Wodmano 
svet., 3259 S. Green St. Pradžia
7 vai. vak. Įžanga 25 centai 
ypatai. Bus daug dovanų prie 
stalelių ir užkanda. Taipgi prie 
įžangos tikietų (door prizes) 
bus dovanų.

Prašom atsilankytį ir parem-

žinomas lietuvių visuomenei 
per eilę metų biznierius ir dar
buotojas draugijose, taipgi 
Tautiškų Kapinių Valdybos na
rys...

Praeitų vasarų J. Balčiūnai 
buvo nuvykę į Lietuvą. Tenai 
jie dalyvavo 20 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės iškilmėse ir 
atlankė žymesnes Lietuvos vie
tas. /

Tuomet jų biznis buvo per
vestas kitiems žmonėms. Bet 
sugrįžę iš ilgų atostogų J. Bal
čiūnai vėl patys paėmė bizrf 
ir sėkmingai darbuojasi. Juo
zas Balčiūnas turi nuosavą na
mą ir bučernės ir grosernės 
biznį, 3200 So. Lowe Avė.

— J. A. S.

Pasitikėtina?/ 
Vaistine ? ’

Teko patirti, kad F. A. Poš
ka, savininkas 'didelės Vaisti
nės, kurią jis per daug metų 
užlaiko, adresu 3101 S. Mor
gan St., yra per ilgus metus 
patyręs vaistininkas. Jo Vais
tinės patarnavimas tikrai yra 
pasitikėtinas, todėl vaistų rei
kalu apsimoka kreiptis į jo 
Vaistinę.

— J. A. S.

Teisybes Mylėtojų 
Draugija Jau 
Ruošiasi Vasarai

Renka dovanas piknikui

Teisybes Mylėtojų Draugys
tės susirinkimas įvyko kovo 12 
dieną Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St.

Pirmininkas J. Balchunas 
atidarė susirinkimą. Iš valdybos 
buvo visi. Pereito susirinkimo 
nutarimai buvo, priimti vien
balsiai.

A. Nesteckienė išdavė rapor
tą, kad labai mažai ligonių yra. 
Petronella Kwietkus raportavo, 
kad piknikas įvyks birželio 4 
dieną Willow Springs’uose 
prieš Lietuvių Tautiškas kapi
nes, 82 ir Kean avė., buvusiam 
svilainio darže. Ji paprašė pik
nikui dovanų. J. Jucius pasiūlė 
$25 ir visi draugai pritarė jam. 
Ir pavieniai draugai kiekvienas 
nuo savęs smulkias dovanas su
dėjo laimėjimams. Bus gęra 
proga laimėti $25 ir daug kitų 
dovanų už mažą tikietą.

Komisija susideda iš trijų 
ypatų — P. Kwietkus, A. Nes- 
teckienės ir M. Kalainienės. Jos 
visos trys dėkoja draugams už 
pritarimą.

Draugas mitinge buvęs

ti Šią Moterų Lygą. Busim 
tamstoms dėkingos.

Rengijno Komisija ir
M. Zolpienė, -pirm.

NAUJOSIOS GADYNĖS CHORAS
Prezentuoja

Aleksandrą Vasiliauską
Dramatiškas Tenoras

KONCERTE

Sekmad. Kovo 19,1939
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
Pradžia 4:30 vai. vakaro. Įžanga 75c prie durų; 65c iš kalno.
' Po Koncertui šokiai prie George Stephens Orkestros.

ATSILANKYKITE ŠEŠTADIENĮ 
KOVO 18 DIENĄ Į 

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

AKINIUS PRITAIKINAME PAGAL JŪSŲ REIKALĄ 
SPECIALIAI NUMAŽINTA KAINA.

Dovanos Visiems Kostumeriams

BERK’S JEWELRY & OPTICAL STORE
3505 SOUTH HALSTED STREET

bostoTsnoTstorT
Dabar Yra

ATREMONTUOJAMAS IŠ LAUKO PUSĖS
• NAUJAS STORO FRONTAS 
BUS PAŽIBA BRIDGEPORTE

CįĮr}

Pardavimas eina kaip ir visados. Dabar kainos yra 
papigintos laike pertaisymo namo. Boston Shoe 
Krautuvė yra dėl visos šeimos: Red Cross dėl moterų 
ir Florshein dėl vyrų.

BOSTON SHOE STORE
'S '

3435 South Halsted Street /'
.—— . ==========^1

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų iŠdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 

, kokių negalime niekur kitur 
rasti.

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie Califorriia

Tel. lrARDS 3899.
Zelvis Building Co.

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

CHICAGO, ILL.

Lietuvis Plumberis
— Lalsnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVĖ

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

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0937

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. YARDS 3408

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $4 9.50UŽ ............. .... ■
GYDYMAS $Cn.OO

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

diena Ligoninėje --  Ifg.OO

REUMATIZMAS $2.00
Greitai Palengvinama — * 

VISAS LIGAS GYDOMA $'1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

TeL Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija |rengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas-

426 W. 63rd St 
TeL ENG. 5M3-58U
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Naujienų Kontesto Eiga
(Tąsa iš 5-to pusi.)

savo patyrimus ir gabumus 
naudodamas buvo pasidaręs 
turtuoliu. Nors depresijos me
tu jis daug prarado, bet vistiek 
jis ir dabar dar yra gerai pasi
turintis žmogus. Dabar jis už
laiko geležų sandėlį, namų sta
tybai reikmenis: malevas, spy li
tas, jutrinas, zovieskus, sto
gams dengti popierą, etc. Jo 
firmos adresas: 2606 W. 47th 
St. Tel. Tirginia 3138. Jo ap
tarnavimas yra mandagus ir 
teisingas.

Ona Rudman dar jauna, 
mandagi ir graži našlė prenu
meravo “Naujienas”. Ji yra sa
vininkė užeigos (tavern)\ 3440 
S. Morgan St. Jos užeigoj prie 
senos degtinės ir gero alaus vi
siems patogu praleisti linksmai 
laikas.

Stasys Ivonaitis, visuomenie- 
tis ir išmintingas šeimininkas, 
prenumeravo “Naujienas”, bet 
dar jis yra ir musų talkos šir
dingas bendradarbis, iš kurio 
galima tikėtis praplatinimo mu
sų talkos.

Izabele Khimbis prenumera
vo “Naujienas” ir pasisakė 
apie savo sunkią padėtį. Jos 
vyrui netikėtai mirus, ji liko 
su šeima sunkioj padėtyj ir da
bar mano, kad turės parduoti 
savo gražų ir patogų bunga- 
Iow, arba kad ir atsitikus, mai
nys į bile kitą namą. Tat, kas 
norit pasinaudoti šia proga, 
kreipkitės adresu 6223 South 
Kilpa t riek Avė.

Aš dar turiu pasakyti, kad

MADOS

No. 4044—Nepaprastai graži spor
to suknelė. Sukirptos mieros 12, 
14, 16, 18, 20, taipgi 34, 36, 38, 
38, ir 40 colių per krutinę.

p-ia. Klumbis yra gerai nusitei
kusi šejmininkė ir turi išaugi
nusi gražias dukteris, kurių 
vardai yra: Pranciška, Robertą, 
Izabelė ir Ona. Visos mergaitės 
yra mandagios ir mėgsta moks
lą. Aš linkiu, kad Dievas lai
mintų jų visus kilnius darbus,

Ona Dovgin,
6108 S. State St. 
Englevvood 6530.

Stepono Narkio 
Pareiškimas N-nų 
Vajaus Reikalu

Praeitą penktadienį, kovo 10 
dieną, turėjau progą persikelti 
į tretį laipsnį. Turiu pripažinti, 
kad turėjau gana sunkokai pa
dirbėti. Kaip daugeliui yra ži
noma, mano ekonominis gyve
nimas yra ne “rožėmis klotas”. 
Esu apsikrovęs įvairiais dar
bais iki ausų, bet pradėtas Nau
jienų vajaus darbas turi būti 
varomas pirmyn.

Pradėdamas vajaus darbą aš 
niekada nesitikėjau turėti to
kias džiuginančias pasekmes. 
Pasirodė, kad tarp naujieniečių 
aš turiu šimtus draugų, kurie 
noriai reinia mano pasiryžimą 
pasiekti aukštesnį laipsnį. Su
prantama, tas man priduoda 
daugiau energijos ir drąsos.

Turiu žymėti ir tą faktą, kad 
mano seka daug smarkių kon
kurentų, nuo kurių man pa
bėgti nebus progos, bet visgi aš *
stengiuosi pasilaikyti pirmuti
nėse eilėse, žinoma, to negalė
siu padaryti be gerų draugų 
naujieniečių paramos. Tad gi 
ačiuoju visiems mano rėmė
jams. Lai gyvuoja Naujienos! 
Lai gyvuoja visi naujieniečiai. 
Lai gyvuoja ir Naujienų va
jaus kontestantai.

Steponas Narkis.
Mano rėmėjai — jusų draugai

ir važiuoti atostogoms. Kam 
nors bus gera proga.

» » »
Ona Bruzgulienė, 2645 W. 

43rd S t., užlaiko modernišką 
taverną. Kas žino iš kur buvo 
kilę paskalai buk Onutė jau 
yra vedus. Tai melas. Onutė 
pakol kas dar yra “singelė” ir 
nė vienam dar nėra tarus “yes” 

Naujienų vajaus kontestan- 
tas Steponas Narkis, 4353 So. 
Talman avė. Lafayette 3974.

J. A. Sinkaus 
Pasekmės

i
Kuomet atsiranda kas pare

mia, tai ir pasekmės geros. 
Nors sunkokai teko pasidar
buoti, bet tikiuosi, jog surin
kau užtektinai balsų, kad kon- 
testo vedėjas duos man teisę 
įkopti dar vieną laipsnį aukš
tyn kontestininkų kopėčiose, o 
kartu artėja proga laimėti tą 
puikų Buicką.

Man padėjo pasiekti aukštes
nio laipsnio W. Stasiuliąi. Jie 
turi nuosavą bizniavą namą 
754 W. 33rd St. Kiek man te
ko sužinoti, W. Stasiuliai se
niau yra gyvenę centriniame 
Illinojuj. Jų du sūnus yra pa
mokyti ir turi pastovius dar
bus: Antanas yra baigęs inži
niere jos mokslą, dabar dirba 
prie statymo “subway” Chica- 
goje, o Jonas dirbąs didelėje 
krautuvėje.

£> »/ »
Joe Zemlis, 634 W. 35 th St„ 

yra geras meistras prie namų 
taisymo. Jo užsiėmimas yra: 
perbūdavo Ii purčius, perma’e- 
voti krautuves ir kambarius ir 
kitokius smulkesnius darbus 
jis yra patyręs sutaisyti.

» ® ®
Edvardas Mason, 3327 ‘ So. 

VVallace, gelžkelio stoties dar
bininkas, mėgsta ^Naujienas” 
skaityti, todėl man pasisekė 
jam metinę^Įircnumeralą užra
šyti. f

/, ® ®
Wm. Stonis neseniai nusipir,

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

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

PAIEŠKAU MERGINOS ar mo
ters mylinčios vaikus abelnam na
mų darbui ir prižiūrėti metų vaiką.

2519 West 69th Street.

REIKIA VEITERKŲ — Turi bū
ti patyrusios. Valandos nuo 11 iki 
2 popiet. 1802 So. Halsted St.

CLASSIFIE.D ADS.
BUSINESS CHANCES 

Biznio Progos
EXTRA BARGENAS

PARSIDUODA BUČERNĖ irgro- 
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.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

Acme-Naujienų Telephoto
Vokiečių penktos armijos vadas, gen. Wilhelm 

List, kuris paskirtas Moravijos militariniu komendantu 
(viršuj po kairei); gen. Johannes Blaskovitz (viršuj po 
dešinei), kurį Hitleris paskyrė‘Bohemijos komendantu 
po įžengimo į Prahą.

BRATISLAVA, SLOVAKIJA.—Vadinamosios Hlin- 
kos gvardijos nariai pasiryžę pasipriešinti čekų karei
viams. I

HELP WANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia,

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

‘ Ji’dk KENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

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

Phone Willow Springs 58

FORNlTUkĖ-FlXTURE FOR-SALE 
Rakandui jr Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI 2 setai taverno 

fikčerių—labai pigiai. 6500 S. State 
Street.

Naudingas Vakarėlis 
Ir Gyviems Ir 
Virusiems

Geram tikslui vykinamas 
darbas

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 įmokėti.

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 N. Cravvford Avenue.

Independence 6870.
3 FLATŲ NAMįs ~7223 Stewart 

Avė. 3-4 kambarių apartmentai, 
miegkambaris ir In-a Door lova — 
Sun Parlor, karštu oru šildoma, 2 
karų garažas —bloko nuo Ha- 
milton Parko ir Rock Island sto
ties. Kaina $7,000—terminai. Gali
ma gauti FHA paskolą.

Aberdeen 3709.

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

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

čia {deda 15 centų Ir prašau

atsiųsti man pavyzd) No.
Mieroa  per krūtine

(Vardas ir pavardl)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

geri naujieniečiai
Antanas Mačiulis, 3337 W. 

62nd St., yra senas “Naujienų” 
skaitytojas. Gyvena su žmona 
Marcelin ir 3 dukterims: Pet
ronei la, Marcelin ir Bernice. 
Turi savo namą ir dirba Grand 
Trunk už car inspector.

« » ®
Alfonsas Kumža gyvena 6946 

S. Fairfjeld avė. Jis vedė Julių 
Savickaitę 1919 m. Marion, 
Ind. Jo žmona jam rengia 
birtliday party balandžio 1 d. 
jų namuose, kad pasveikinus 
savo “širdelę”.

® ® »
Stasys Bytautas užlaiko bu- 

eernę ir grosernę 1820 W. 35th 
St. Yra Keistučio Kliubo narys 
ir gero budo žmogus. Yra nuo
latinis “N-nų” skaitytojas.

® ® ®
Stanley Mitchell, 6059 So. 

Washtenaw avė., yra beer coil 
cleaneris. Tavernininkai turėtų 
jį pašaukti Hemlock 7407. Jis 
yra senas naujienietis.

» » »
P. Sliunt, 7058 So. Parnell 

avė*., šiuo laiku yra bedarbis, 
bet “Naujienas” jam užrašė jo 
geras draugas naujienietis Jus
tinas Vaišnis.

® ® » '
Joe Vilis, 6648 S. Troy St., 

užlaiko drabužių valymo įstai
gą. Žada parduoti savo įstaigą

M
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms, Ban- 
kietams, La i d q- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS “’“s 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

■ « ■ ■■ i tf * Siunčiam Gėles
LOVEIKIS

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankieįams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. YARDS 7305

ko taverno biznį,, 901 W. 35th 
S t. Jis nuo seniai “Naujienų” 
skaitytojas, tai nesunku buvo 
išprašyti metinę prenumeratą. 
Wm. Stoniai, nors nauji biznie
riai, bet biznį veda pasekmin
gai.

Kastantin Janušauskas, savi
ninkas erdvios ir moderniškos 
barbernės, 3461 S. Morgan S t. 
Jis taipgi yra geras muzikan
tas, groja dūdų bene.

« » ®
John Jonaitis, 3353 S. Eme- 

rald avė., savininkas namo, yra 
“Naujienų” skaitytojas per 
daug metų. 

® s ®
Julia ir John Pociai atnauji

no prenumeratą. Pociai turi 
nuosavą namą, 926 W. 36th st., 
kurį visuomet užlaiko gerame 
stovyje. Dabar jų name yra 4 
kambarių flatas rendon. Tai 
proga mažai šeimynai išsinuo- 
muoti patogų butą. —J. A. S.

Kovo 8 — Moterų 
Dienos Minėjimas

Įvyks kovo 19, Mildos salėj

Kovo 19 d. Mildos svetainė
je, 3142 South Halsted street 
(2-1 rą valandą po pietų) įvyks 
paminėjimas Moterų Tarptauti
nės dienos, kuri išpuola kovo 
8 d.

Minėjimą rengia Vidurvaka- 
finių Valstijų Lietuvių Moterų 
Sąryšis.

Ta diena visoms moterims 
svarbi, nes per šimtmečius įsi
gyvenusios tradicijos tebespau- 
džia moteris. Turim moterų 
advokačių, gydytojų ir rasim 
moterų kitose profesijose, bet 
bendrai moterys dar toli gra
žu neturi lygių teisių su vy
rais.

Minėjime kalbės kelios vei
kėjos ir dalyvaus Moterų Kul
tūros choras po vadovybe M.

lACME-NAUJIENV Foto)

Nicholas Horthy, Vengri
jos regentas, kuris yra pa- 
simojęs pagrobti Ruteniją, 
Čekoslovakijos dalį.

A. Petraitienės, Brighton Par
ko Jaunuolių choras, po vado
vybe A. Zabukienės, Bridgepor- 
to vaikų draugijėlė ir Jaunuo
lių kvartetas, susidedąs iš Stul
gio, Bašinsko, Dočkaus ir Kel-
ly. Kvartetą ves P. Bašinską i te. 

Po prograiho bus šokiai. 
Įžanga 25c. —A. Miščikaitienė.

Liet. Moterų D-jos 
“Apšvietos” 32 Metų 
Sukaktuves
Rengia vakarienę, programą 

ir šokius

“Apšvie liečiu” iškilmės įvyks 
balandžio 26 dieną Mildos sve
tainėje, 3142 S. Halsted St.

Programą pildys Brighton 
Parko jaunuoliai po vadovyste 
mok. A. Zabukienės.

Dainuos solo apšvictielė Ma- 
i’iute Schullz. Kalbės Mariute 
Zolpienė.

Visos narės rengiasi prie sa
vo vakaro, bilietus platina. 
Komisija taipgi galvoja, kaip 
svečius tinkamai pavaišinti už 
taip nedidelę kainą — 50c.

Bus priimamos naujos nąyės 
be įstojimo mokesčio. Apšvi^- 
tietės yra gana daug nuveiku
sios didesnių ir mažesnių dar
bų lietuvių naudai.

Kviečiam skaitlingai atsilan
kyti publiką-parengimą.

Rengimo Komisija
A. M-nė.

A. Vasiliausko 
Koncerte Asistuos 
“Birutės” Choras

Koncertas Šį Sekmadienį, 
Kovo lfli

Sekantį sekmadienį, kovo 
19 d., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., kaip 4:00 
po pietų, įvyks tikra muzika* 
liška meno mylėtojams puota. 
Tą vakarą, kaip jau žinote, 
dainuos musų mylėtojams sve
tys ALEKSANDRAS VASI
LIAUSKAS iš New Yorko, ra- 
dio artistas-dainininkas- Ne 
pro šalį bus pažymėti, kad dai
nininkas A. Vasiliauskas yra
gana populiarus tarp rytiečių 
lietuvių. Ten jis yra žinomas 
kaipo vienas iš geriausių Ame
rikos lietuvių dainininkų. Mes 
chieagiečiai iki šiol mažai esa
me girdėję jį dainuojant. Bet 
tie, kuriem teko nors mažai jo 
gražaus tenoro balso klausy
tis, visi liko pilniausiai paten
kinti ir sužavėti.

Taip, pereitą sekmadienį, 
“Naujienų” koncerte, kuomet 
dainininkas A. Vasiliauskas 
sudainavo porą dainų, tai vie
nas mano geras draugas man 
sako: “žinai, man jo balsas ir 
dainavimas taip patiko, kad 
aš gatavas mokėti kad ir porą 
dolerių už tikietą ir klausytis 
per ištisą dieną jo tokio gra
žaus, meliodingo dainavimo.” 
Aš atsakiau, kad nereikės mo
kėti porą dolerių, galėsi klau
sytis sekantį sekmadienį tik už 
75c viso koncerto. <

Bus malonu pasiklausyti ir 
“BIRUTĖS” choro, kuris su
dainuos daug gražių lietuviu 
liaudies dainų. “NAUJOS GA
DYNĖS” choro dainininkai ir-
gi rengiasi trio ir kvartetu pa-

Gyvi, sveiki ir laimingi bū
dami ir kartu dirbdami ar šio
kį ar tokį darbą karts nuo kar
to nclenkam iš savo tarpo ben
dradarbio. Pasilikusieji ne tik 
apgailestauja, bet jį ir mirusį 
nori pagerbti.

Viena menininkė p-ia J. Gul
binienė pranešė, kad yra ren
giamas smagus vakarėlis tiks
lu pastatyti ant Jono Burago 
kapo paminklą. Tas parengime- 
lis įvyks Brighton Parko p-no 
Yuškos svetainėje, 2417 W. 43 
g-vė, šeštadienį, kovo 25 d. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Įžanga 
o5 centai. Bus visokių žaislų ir 
kitokių pamarginiinų. O prie 
to, žinoma, bus ir šauni muzi
ka šokiams ir vaišėms visiems 
atsilankiusiems į vakarėlį. Tai
gi paremkime geram tikslui 
vykdomą darbą. —R. š.

Bartkų Elenutės 
Krikštynos
Bal. 16 dieną

Ashland Auditorijoj

NAMAI—FARMOS
Kas norite greitai parduoti arba 

išmainyti namus — farmas, — lo
tus, biznius. Taipgi kas norite 
pigiai pirkti namą arba farmą — 
gausite geriausį bargeną pas —

C. P. SUROMSKI, 
6816 S. Western Av. Tel. Grovehill 
0306. Vėlai vakarais Prospect 0176.

SPECIALUS BARGENAI
Pardavimui ar mainui į lotą ar 

automobilį. Vienu aukštu plytinis 
namas, krautuvė, 70 pėdų ilgio. 
Vario frontu, dvylika metų senu
mo, dvieju karų freiminis garažas. 
47 gatv. arti Western avenue.

4 kambarių freiminis katedž, 45 
ir Whipple, $300.00 įmokėti. Spe- 
cialė kaina — $1750.00.

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 West 47th Street.

GERIAUSIA PROGA
Kurie norite gerą namą ir bar

geną Marųuette Parko apylinkėje 
ir geresnį namą, čia yra jums bar- 
genas.

2 flatų 5 ir 5 kambarių. Kitas 2 
po 6 kambarius, karštu vandeniu 
.apšildymas. Taipgi 4 flatų gražus 
namas ant pardavimo arba išmai
nymo. Šiuo reikalu kreipkitės arba 
rašykite laišką.

A. PETER 3202 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ plyti
nis, kampinis, 3—5 kambarių fia
lai su ai- be veikiančių grosernės ir 
delikatesų bizniu. 6459 Aberdeen.

INVESTORIŲ ATIDAI!
21 apartmentas, 12 metų senu

mo namas, arti geros transportaci- 
jos, metinės rendos $8400, $10,000 
įmokėti. Bargenas $28,000. 12 apart
mentų, 12 metų senumo, rendos 
$6300, reikalauja $6,000, greitam 
pardavimui $21,500.. Kampinis na
mas 4 apartmentų, geros pajamos, 
$2,000 įmokėti greitam pardavimui 
$10,500. Pirma negu pasirašysi lysą 
ir pamatysi kitus gerus pirkinius, 
atsilankyk į
FIRST STATE MORTGĄGE CO., 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540

Sekmadienį, balandžio 16 d., 
Ashland Blvd. Auditorijoj 
įvyksta antras Šaltimiero šu- 
rum-burum vakaras. Rengia
mas įdomus programas, kuria
me dalyvauja 150 asmenų — 
muzikantų, dainininkų ir artis
tų.

Svarbią dalį programo užims 
Antano ir Agnės Bartkų Elenu- 
tes krikštynos. Jau dabar išsi
rinko krikšto tėvus it pradėjo 
kviesti gimines- ir draugus į 
krikštynų pokilį. Bus tikros lie
tuviškos krikštynos ant didžiu
lės. Ashland Auditorijos scenos. 
Trys mikrofonai pilnai įrengti, 
kad visoj auditorijoj viską bu
tų galima pilnai girdėti.

Kitos dalys programo bus 
taip pat įdomios. O po progra
mo lygiai 9 v. v. prasidės šo
kiai. Gros dvi didžiules orkest
rus — Lew Diamond’o gros 
“swing” muzika, o Mykolo lie
tuviška orkestrą gros polkas.

Mik.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

DUODAME PASKOLAS ant 
ANTRŲ MORGIČIŲ.

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

REIKALINGA $8,000.00 ant pir
mo morgičiaus ant 10 flatų r mjo 
namo. Geroje apielinkėje. J. MAR
TIN, 6158 So. Sacramento Avė. 
2-ros lubos.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliaiir Trokai Pardavimui

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.

linksminti publiką. Na, o po 
koncerto, galėsim pasilinks
minti, savotiškai pasišokti prie 
geros orkestros ir pasisvečiuoti 
vieni su kitais. Kaztiut

Jei Norit
f KA PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS.

•
NAUJIENŲ 

GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

•
PAŠAUKITE MUS TUOJAUS

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos pri

einamos* Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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NAUJOS (1938) MOKESČIU RATOS 
. CHICAGOS PRIEMIESČIAMS
Daugiau Pakilo Negu Chicagoj

štai liūdnos žinios priemies
čių gyventojams. Nauja real- 
estate ir asmeniško turto mo
kesčių rata priemiesčiuose pa
kilo daugiau negu Chicagoj, 
(žiūrėk, vakar. “Naujienas”.)

Chicagos taksų mokėtojams 
teks mokėti 4l/2% daugiau ne
gu pernai, bet priemiesčių tak
sai vietomis pašoko net devy
niais nuošimčiais, kai kur šiek- 
tiek mažiau.

Žemiau ^paduota lentelė pa
rodo skirtumą priemiesčių 1937 
ir naujų (1938) taksų ratose, 
skaičiuojant' taksus už $100. 
(SD reiškia mokyklų distrik- 
tus, nes kai kur mokesčiai ko- 
lektuojami pagal mokyklų dis- 
triktus). 

1938 1937 
Barrington .................. $6.46 $6.43
Bellwood (SD 87) ....... 8.53.... 8.54
Bellvvood (SD 88) ....... 9.03 9.04
Bellwood (SD 89) ....... 8.58 8.59
Blue Island (Bremen) 8.33 7.59
Blue Island (Thornton) 7.15 6.30
Blue Island (Worth) .... 7.28 6.81
Brookfield (Lyons, SD 102) 

7.64 7.25
Brookfield (Riverside) 7.78 7.29
Brookfield (Proviso, SD

208) .............................. 7.00 7.64
Brookfield (Proviso, SD

209) .............................. 7.78 7.69
Calumet Park ............... 7.09 6.53
Chicago Heights ......... 7.27 7.20
Cicero (Clyde Park) .... 9.02 8.97
Cicero (Hawthorne Pk) 9.10 9.06
East Hazelcrest ........... 5.90 5.96
Elgin .............................. 4.81 4.81
Elmwood Park ..............  6.62 6.48
Evanston (SD 75,

outside park) ........... 7.01 6.46
Evanston (SD 75, in pk)' 7.16 6.57
Evanston (SD 76,

outside park) ........... 7.11 6.54
Evanston (SD 76, in pk) 7.29 6.70
Fvergreen Park ........... 5.82 5.54
Flossmoor (Bloom) .... 5.53 5.07
Flossmoor (Rich) ....... 4.33 4.33
Forest Park .................. 8.11 7.89
Glencoe (SD 35) ....... 6.70 6.54
Glencoe (SD .36) ....... 6.88 6.72
Glenview (New Trier) 4.77 4.45
Glenwood ...................... 6.11 5.80
Golf .................................  6.46 6.60
Hazelcrest (Thornton) 6.59 6.59
Hodkins .......................... 5.26 5.05
Homewood (Rich) ....... 4.51 4.40
Homewood (Thornton) 6.59 6.48
Justice .......................... 5.20 4.54
Kenilvvorth (SD 38) .... 5.78 5.17j
Kenilworth (SD 39)....... 5.92 6.06
Lemont .......................... 8.20 7.27

JEIGU NELEGALIAI ĮVAŽIAVOTE, BAN
DYKITE LEGALIZUOTIS - TAPK1T

PILIEČIAIS

Lyons (Lyons) ........... 6.91 6.00
Lyons (Riverside) ....... 7.26 6.83
Matteson (SD 162)....... 5.45 5.09
Matteson (SD 164)....... 4.27 3.96
Midlothian (in sanitary

distriet) ...................... 7.40 7.21
Midlothian (outside

sanitary dist.) ........... 6.73 6.57
Northbrook .................. 6.58 5.83
Northfield (New Trier) 4.92 3.94
Northfield (Northf.) .... 5.73 5.68
North Riverside ..>........ 5.32 5.50
Oak Park ...................... 7.00 6.45
Olympia Fields ............... 3.65 3.74
Palos Park ............... 4.50 4.43
Park Ridge (Norwood

Park) .......................... 8.21 8.16
Posen (Bremen) ........... 7.28 6.70
Posen (Thornton) ....... 6.65 5.99
Richton • Park ............... 3J0 3.20
River Forest ..................  6.18 5.82
Riverside (Lyons) ........ 7.39 7.23
Riverside (Rivers.)....... 7.35 6.85
Robbins .......................... 7.52 7.34
Western Springs

(Lyons) ...................... 8.01 7.67
Western Springs

(Proviso) .................. 7.89 7.75
Wheeling ...................... 4.65 4.54
Wilmette (Northf.)....... 5.91 5.73
Wilmette (New Trier,

SD 39) ...................... 6.20 6.11
Wilmette (New Trier,

SD 37) ...................... 4.78 4.56
Winnetka (SD 36).......... 6.49 5.94
Winnetka (SD 38) ....... 6.03 4.79
Worth (Palos) ............... 4.95 4.98

Čia paduotos ratos neapima 
mokesčių mokyklų užlaikymui 
ir kitiems miestelių reikalams:

1938 1937
Berwyn ......................... $5.56 $5.35
Broadvievv ........................ 4.99 4.90
Calumet City ................ 4.04 4.02
Dės Plaines .................... 5.41 5.49
Franklin Park ......... .7.... 4.91 4.68
Harvey ............................ 5.01 4.55
Hillside ............................ 4.65 4.59
La Grange .......................  5.34 5.06
La Grange Park ............ 2.69 2.61
Lansing ............................ 4.74 4.09
Maywood ....v................ 7.41 7.00
McCook .......................... 3.59 3.53
Melrose Park ................ 5.36 5.22
Morton Grove ................ 4.72 4.67
Nileš (Niles) ................ 4.25 4.29
Niles Center ................ .4.78 4.86
Norwood Park ................ 3.42 3.33
Oak Lawn .......................  2.88 2.74
Orland Park ............... 2.76 2.68
Palatine ............................ 4.19 4.12
Park Ridge (Maine).... 4.59 4.70
Park Ridge (Leyden).... 5.54 5.42
River Grove .................... 5.13 4.56
Schiller Park ................ 5.90 5.64
S. Chicago Heights....... 4.15 3.88
South Holland ............   4.58 4.34
Stickney ...........................  5.07 4.86
Summit ............................ 3.48 3.21
Thornton ........................ 4.05 3.81
Westchester .................. 3.98 3.93
Worth (Worth) ............. 3.47 3.09

Chicago Nauja 
Čekoslovakijos 
“Sostinė”
žmonės Verkė Masiniam Pro

testo Mitinge
1 • v

Apie 6,000 Chicagos čekų ir 
slovakų užvakar vakare susi
rinko masiniam mitinge, Pilsen 
Auditorijoj, protestui prieš Če
koslovakijos sudraskymą. Keli 
'tūkstančiai stovėjo lauke, ne
galėdami įsigauti vidun.

žmonės verkė salės viduj, 
kai* Jan Masaryk, buvęs amba
sadorius ' Londone kalbėjo, kad 
visi čekai ir slovakai kovos už 
laisvę savo šalyj ir kad ne
trukus ji bus laisva ir laisvi 
žmonės joje gyvens. Masaryk 
ir Beneš, buvęs prezidentas pa
vadino paskiausį Hitlerio žygį 
gengsterizmu ir pasibjaurėtinu 
tarptautiniu banditizmu.

Chicagoj prieš 24 metų gi
mė Čekoslovakijos nepriklauso
mybės idėja. Dabar, Prahai 
žlugus, Chicago palieka kaip ir 
neoficialia čekų ir slovakų so
stine, nes čia gyvena suvirš 
200,000 Čekoslovakijos tėvy
nainių, be to, čia dabar gyve
na buvęs prezidentas Beneš ir 
pirmojo Čekoslovakijos prezi 
dento sūnūs Masaryk. Chica
goj taipgi randasi beveik visi 
čekų ir slovakų organizacijų 
centrai.

, , NAUJIENŲ-ACME Telephoto
WASIHNGTON, D. C- — SenatoriusCartcr Glass iš Virginia valstijos eina į 

Mayflower viešbutį (ten jis gyvena), kurį pikietuoja streikininkai.

> AUJ IhjbiV Fuiu.

Rumunijos karalius Ka
rolis, kuris traukia kariuo
menę prie Rutenijos sienos.

lACME-NAUJlENv Koloj

Maršalas Edward Smigly- 
Rydz, Lenkijos diktatorius, 
kuris traukia kariuomenę 
prie Slovakijos sienos.

Nemokamos 
Paskaitos Darželių 
Mėgėjams

Tęsis Per 5 Savaites

Pereitą sekmadienį, kdvo 13 
d., Chicagos Parkų distriktas 
pradėjo 1939 metų pavasario 
sezono paskaitų eiklių apie gė
les, daržus ir jų užlaikymą. 
Paskaitos yra nemokamos it 
paprastai labai įdomios. Cik
lus susidės iš penkių paskai
tų apie darželių sutvarkymą, 
kaip gėles auginti, kaip pie- 
nas užsėti ir gerinti ir apie 
medžius.

Paskaitos bus duodamos per 
penkias savaites, pradedant su 
šia savaite penkiose atskirose 
Chicagos dalyse.

Pirmadieniais paskaitos įvyks 
Auslin Town Hali salėj, Lake 
Street ir Central avenue;

Antradieniais — Hamilton 
Parke, 72nd ir Normai Boule- 
'vard; - >

Trečiadieniais — Norwood 
Parke, 5801 N. Natoma avė.;

Ketvirtadieniais — Ridge 
Parke, prie 96th ir Longwood 
Drive, ir

Penktadieniais — Indian 
Boundary Parke, Lunt ir Camp
bell avenue.

Brošiūrėlių apie paskaitas ir 
jų sutraukas galima gauti “Nau
jienose”.

Sveikinimai “Naujienoms”
Congratulations to “Naujienos” on their 25th an- 

niversary.
I should likę to join the countless numbers who 

have offered greetings to this splendid big organization 
of “Naujienos”.

Many are the pleasant associations I had had there- 
with, and knowing most of the staff members personal- 
ly, it is with sincerity that I offer my best wishes.

It was pleasurable, indeed, to be a part of the big 
celebration lašt Sunday.

Sincerely Ycurs, , z
Lulu Rabin Misevicz.

Vakar CFiicagoje
• Kriminaliam teisme eina 
prie svarstymo 26 to wardo 
aldermano F. Konkowskio by
los. Jisai yra kaltinamas poli
cijos darbų pardavinėjimu. Da
bar' renkama prisiegdintųjų 
suolo nariai-džiurininkai.

» » »
e Chicagos federalis mokes
čių biuras apskaičiuoja, kad in- 
come taksais surinko apie $53 
milionus. Dar tikisi gauti apie 
$15,000,000.

» » »
O Įsisukęs į lopšelio patalinę, 
pritroško 6 mėnesių kūdikis 
Raynette, River Foresto gyven
tojų Sųuire duktė.’ Mergytė bu
vo be sąmonės, bet ugniage
siams pasisekė ją atgaivinti su 
kvėpavimo instrumentų pagal
ba.

» » »
• Policija suėmė tris North- 
sidčs jaunuolius ir apkaltino 
juos 50 apiplėšimų papildymu. 
Suimtieji, 23 metų Robert Bea- 
ver, 2929 North Talman; Da- 
vid Colwell, 25, nuo 5635 Law- 
rence avenue, ir Charles Law- 
sen, .24, nuo 3512 N. Keller 
avenue.

» » »
O Kriminalis teismas suėmė ir 
patraukė atsakomybėn du 19 
metų jaunuolius, Everett Mat- 
thes, nuo 1514 W. Chicago 
avenue, ir Donald Mahoney, 
144 S. Sacramento. Jie yra kal
tinami išgėdinimu 19 metų 
mergaitės, Lucille Crosieno, 
nuo 3237 Lexington avenue.

» » »

O Federalis teismas neteisė 
32 metų chicagietį Ned Bakes, 
1542 Fillmore, sumokėti $2,000 
piniginę bausmę ir sėdėti 5 me
tus kalėjime už samogeno vi
rimą. 

» » »
• Miesto teismo valdyba skel
bia, kad iš trijų motoristų areš
tuotų už trafiko nusižengimus, 
vienas paprastai būna kaltas.

» » »
• Lyons policijos magistratas 
išvijo iš miestelio ribų 250 či
gonų stovyklą. Čigonai išardė 
savo šėtras ir dalis persikėle 
į prielankesnes Cook apskričio 
vietas, o kiti išvyko į vakari
nes valstijas.

» » »
® Berwyne policija užtiko 
slaptą berniukų kliubą, “Secret 
Order of the Black Legion”. 
Kliubo nariai susirinkimus lai
kydavo duobėj, kurią išsikasė 
“prerėse”, ir užsiėmė plėšika
vimu.

« » »
® Apskričio kalėjime penki 
chicagiečiai pradėjo terminus 
už alimonijos nemokėjimą: 
George A. Schiemann, 568 S. 
Hawthorne, Walter L. Simo, 
6151 Newburg, Paul Gillespie, 
4420 La Crosse, Clarence Pen- 
witt, 7204 Stevvart avenue, ir 
Clifford Bogt, Philadelphia, 
Pa.

« » »
© Mokyklų taryba paskelbė, 
kad statys junior kolegiją Ro- 
gers kolonijoje. Praleis tani 
tikslui $1,500,000.

Įstatymai tokiems ateiviams teikia kai kurių progų

Šimtai ir tūkstančiai svetim
šalių yra nelegališkai įvažiavę 
į Chicagą ir kitus miestus. Ši
tas pareiškimas ne mano, bet 
tų, kurie yra be priežasties 
priešingi svetimtaučiams ir jų 
gyvenimui.

Roosevelto administracija su
teikė didelę pagalbą tiems, ku
rie yra nelegališkai įvažiavę į 
šią šalį, prasišalinę iš suirusios 
ir spaudžiamos Europos šalių. 
Jie atvažiavo nepaisant sunke
nybių arba keblumų. Kiekvie
nas nori gyventi tikroj demo
kratiškoj šalyj.

Mes surandame tarp tų ne
legališkai atvažiavusių žmonių 
daug ir musų brolių lietuvių. 
Jie yra geri žmonės, trokštanti 
laisvės ir demokratijos, bet yra 
peržengę šios šalies įstatymus.

Industrijos ir nauji išradi
mai įvairių mašinerijų meta 
darbininkus iš dirbtuvių. Be
darbė laipsniškai didėja ir eko
nominis krizis kyla. Tas kili
mas atsiliepia į tuos, kurie ne
legališkai yra įvažiavę.

Aš susirašinėju su kai ku
riais kongresmenais ir esu re
komendavęs, kad legalizuotų 
tuos žmones, kurie įvažiavo 
prieš 1934 metus. Musų sena
toriai arba kongresmenai ma
žai tekreipia domės į panašius 
reikalavimus, kadangi jų gyve
nimą arba jų draugus nepalie
čia pilietybės klausimai. Žino
ma, tokiose aplinkybėse nuo jų 
gaunu šaltą atsakymą.

Įstatymo patvarkymas
Čia aš noriu paaiškinti, kad 

jeigu esate nelegališkai įvažia

vę ir apsivedę su Amerikos pi
liečiu ar piliete, jums įstatymai 
duoda galimybę legalizuoti sa
ve ir palikti Amerikos pilie
čiais. ši proga jums atidaro 
duris.

Aš matau štai kokį pavojų: 
jeigu Naujoji Dalyba pralaimė
tų 1940 metais, tai butų db 
džiausiąs spaudimas prieš tuos, 
kurie yra nelegališkai įvažiavę 
ir prasidėtų vėl didelės depor
tacijos, kaip ir Hooverio lai
kais. Man tenka susidurti su 
panašiais atsitikimais ir aš ma
tau kaip žmonės yra suvargin
ti, kada jie papuola į federalės 
valdžios rankas.

Nepaisykite gyvenimo sunke
nybių, pasinaudokite įstatymų 
proga — legalizuokite save, ir 
turite suprasti, kad kai kurių 
ypatų legalizavimas užima il
goką laiką ir susidaro kai ka
da didelės komplikacijos.

Aad. Charles P. Kai.

Velykine Gelių 
Paroda

Metinė Velykinių ir pavasa
rinių gėlių paroda atsidarys 
balandžio 1 d., Lincoln ir Gar- 
field parkų konservatorijose. 
Paroda tęsis iki balandžio 16. 
Valandos nuo 8 iki 10 vakare. 
Įžanga nemokama.

šįvakar Hamiltono kliube 
įvyksta langų dekoratorių uni
jos (Window Trimmers, Deco- 
rators and Displaymen’s union) 
šokiai, ligoninės fondo nau
dai.
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Atsinaujino Kova 
Penterių Unijoj
Pašovė Agentą Ir Jo žmoną

GOSHEN, Ind.—Nacionalės farmerių. gildos lyderiai. Tą organizaciją sukū
rė suvažiavę iš aštuonių valstijų farmerių atstovai.

Vidujinė kova Chicagos 
Painters unijoj vėl iššaukė 
kraujo praliejimą. Nežinomas 
piktadaris, naktį iš trečiadie
nį į ketvirtadienį, pašovė uni
jos lokalo 147 agentą Charles 
Youngblood ir jo žmoną Lo- 
retta. Abiems sužeidė kojas ir 
rankas. Pasikęsinimas įvyko 
prie 2222 Jackson Boulevard, 
Youngbloodams einant namo. 
Jie gyvena ties 2227 Monroe 
Street.

Youngblood buvo draugas 
bridgeportiečio James G. Dun- 
gan, kuris buvo nušautas pe
reitais metais, rugpiučio mė
nesį, prie Lowe, netoli 31-mos. 
Dungan irgi buvo unijos agen 
tas.

Amer. Legiono Va
las Reikalauja Su
stabdyti Imigraciją

Stephen F. Chadwick, Ame
rikos Legiono Vadas, kalbėda
mas Chicagoj užvakar, pareiš
kė, kad reikalauja visiškai su
stabdyti imigraciją Amerikon, 
neįsileidžiant nei Europos po
litinių tremtinių, tol kol be
darbės klausimas Amerikoj 
nebus sutvarkytas. Jisai pridū
rė, kad “Amerika negali gir
tis savo demokratija, jeigu mi- 
lionai žmonių per ilgą laiką tu
ri būti be pelningo užsiėmi
mo.”

$4,750 Už Mirtiną 
Susižeidimą 
Alinėj

Gavo Perdaug Gerti

Lapk. 20, 1936 metais, Ame
rikos Legiono Forges Postas 
No. 196 surengė vakarėlį Ma- 
dison Club alinėj, 4715 West 
Madison St. Svečias Marion 
Kirby perdaug įsitraukęs pa
virto ir persiskėlė galvą, vėliau 
pasimirė.

Vakar jo žmona Elizabeth, 
nuo 1907 Washington Boule
vard, gavo iš kliubo savininkų 
$4,750. Ji buvo užvedusi bylą 
ir reikalavo $37,500, bet susi
taikė iš teismo.




