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SUNAIKINIMAS CEKO-SLOVAKIJOS YRA 
NEDORA SAUVALIA - SAKO 

VALDŽIOS ATSTOVAS
Vokietijos žygiai yra pavojus modernios 

civilizacijos pagrindams
WASHINGTON, D. C., ko

vo 17. — Jungt. Valstijų už
sienių reikalų departamento 
veikiantysis sekretorius, Sum- 
nėr Welles, pilnai pritariamas 
prezidento Roosevelto, penkta
dienį pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos skaito čeko-Slovaki- 
jos aneksavimą Vokietijai ne
dora sauvalia — wanton law- 
lessness.

Toliau kalbėdamas Welles 
pasakė, kad Jungtinės Valsti
jos skaito Vokietijos grobius 
centralinėje Europoje tik lai
kinais — temporary; kad vo
kiečiai nepajėgs tų grobių iš
laikyti.

Vokietijos žygiavimas rytų 
link, sako Welles, yra pavojus 
pasaulio taikai ir pavojus pa
tiems modernios civilizacijos 
pagrindams. 4

Ne kartą Jungt. Valstijų vy
riausybė pasmerkė nacių reži
mą nuo to laikoj kai Hitleris 
įsigalėjo. VVelleso pareiškimai 
penktadienį betgi aštrumu pra
lenkė visus kitus nepalankius 
Hitlerio režimui pareiškimus.

Veikiantysis Jungt. Valstijų 
užsienių reikalų departamento 
sekretorius leido spaudos atsto
vams tiesiogiai cituoti jo žo
džius. Šitas leidimas dar pa
brėžia, kaip griežtai Jungt. 
Valstijų vyriausybė smerkia 
Vokietiją dėl to, kad ji su
draskė, sunaikino demokratinę 
šalį.

Tarp ko kita, Welles pasa
kė, kad Jungt. Valstijų vyriau
sybė, ryšium su jo pareiški
mu, nesitarė nė su jokia kita 
valdžia. O tai interpretuojama 
taip, kad Jungt. Valstijos yra 
nepatenkintos pozicija, kurią 
užėmė Čeko slovakijos naujoje 
krizėje Didžioji Britanija ir 
Francuzija, nepatenkintos jų 
nuolankumu diktatoriams.

Iždo departamento sekreto
rius, painformavo Welles spau
dos atstovus, paskelbs Jungt. 
Valstijų laikyseną čekų-ameri- 
kiečių prekybos sutarties at
žvilgiu. Washingtono valdinin
kai privačiai reiškia nuomonę, 
jogei dabar, kai čekus paėmė 
Vokietija, sakyta sutartis bus 
panaikinta.

Pusantros valandos prieš 
Welleso konferenciją prez. 
Rooseveltas turėjo taipgi pa 
sikalbėjimą su spaudos atsto
vais. šitoj konferencijoj pre
zidentas akcentavo, jogei rei-

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

Vis labiau niaukiasi; tempe
ratūra povai kįla; lengvi šiau
rės rytų vėjai, pasikeičią J pie
tų rytų vėjus; saulė teka 5:58 
v. r., leidžiasi 5:58 v. v. Sek
madienį lietus, kįlanti tempe
ratūra.

kia peržiūrėti Jungt. Valstijų 
neutraliteto įstatymus. Prašo
mas paaiškinti reikalą išsa
miau, prezidentas patarė pri
siminti jo raštą Jungt. Valsti
jų kongresui skaitytą sausio 
4 d. 1939 m. Tame pranešime 
prez. Rooseveltas sako, kad 
esamieji Jungt. Valstijų neu
traliteto įstatymai gali lošti į 
ranką agresoriams ir veikti 
prieš užpultuosius, čia taipgi 
nurodoma, kad yra priemonių, 
kurios nereiškia karo, bet ga
li veikli kur kas stipriau nei 
žodžiai. šitokias w priemones 
Jungt. Valstijų valdžia galėtų 
pavartoti prieš agresorius, jei
gu reikėtų parodyti Jungt. Val
stijų žmonių nuotaiką.

Saužudystės paplito 
buvusiojo] Čeko

slovakijoj
PRAHA, Bohemija, kovo 17. 

—' Saužudysčių Prahoje skai
čius padidėjo penktadienį, kai 
“arijonai” pradėjo perimti žy
dų biznius. Pranešama, kad 
tarp kitų jau nusižudė Eugene 
Zucker, buvęs anglų banko di
rektorius; Rudolf Whale, pa
sitraukęs iš tarnybos teisėjas, 
ir Paul Donner, buvęs čekų 
radijo stoties direktorius.

Penktadienį buvo numatyta 
uždaryti socialdemokratų par
tiją. Naktį į penktadienį sulai
kytas leidimas dienraščio “A- 
Zet”, turėjusio 100,000 kopijų 
cirkuliaciją. Dienraštis sulai
kytas todėl, kad patalpino Hit
lerio paveikslą, kurs naciams 
nepatiko. “A-Zet” spaustuvė 
konfiskuota.

Buvusios kareivinės Mikovi- 
ce apylinkėje pakeistos į kon
centracijos stovyklą.

30 užmušta kai če
kai pasipriešino vo

kiečių okupacijai
VARŠUVA, Lenkija, kovo 

17. — Laikraštis “Kurjer War- 
szawski” praneša, kad daugiau 
nei 30 kareivių užmušta, kai 
čekai pasipriešino vokiečių oku
pacijai čekų Silezijos.

Frydek apygardoje, arti Te- 
schenio, 15 čekų karių ir vie
nas pulkininkas kautynėse su 
vokiečiais žuvo. Kiek žuvo vo
kiečių, nepranešta. Kitoj vie
toj, laike okupavimo Misteko, 
įvyko taipgi kautynės, čia 11 
vokiečių ir trys čekai kariai 
žuvo.

Rumunija gaus dalį 
Karpatų Ukrainos
BUCHAREST, Rumunija, ko

vo 17. — Rumunija ir Ven
grija veda derybas ir jau bai
gia susitarti dėl Karpatų Uk
rainos. Pagal tą sutartį Rumu
nija gausianti mažą Karpatų 
Ukrainos dalį. Didžioji dalis 
teks Vengrijai.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
PRAHA, ČEKOSLOVAKIJOS SOSTINĖ. — Hitlerio armija, čekų “pfui” ir

neapykantos lydima, įžengia į miestų.;

Naciai “išdavė” 
rutėnus

LONDONAS, Anglija, kovo 
17. — Dienraščio “Exchange 
Telegraph” gautas iš Rumuni
jos pranešimas sako, kad bu
vęs Karpatų Rusijos premje
ras, katalikų kunigas -Volosin, 
nusiskundžia, - jogei Hitleris 
“pardavęs” rutėnus. Pasak Vo- 
losino, kai prasidėjęs paskuti
nė buvusios Čeko-Slovakijos 
krizė, vokiečiai patarė rutė- 
nams nesipriešinti. Jie, rutč- 
nai, ir nesipriešinę, čekų ka
riuomenė pasitraukė, bet štai 
jos vietoj pasirodė Vengrijos 
kariuomenė. Taip ir žlugo “ne
priklausoma” Karpatų Ukrai
nos respublika, išgyvavusi vos 
apie 24 valandas.

Pats Volosin, pabėgęs į Ru
muniją, pasiūlė Rumunijai pa
siimti Karpatų Rusiją.

Britanija atšaukė 
ambasadorių iŠ

Vokietijos
LONDONAS, Anglija, kovo 

17. — Didžioji Britanija penk
tadienį pašaukė parvykti na
mo iš Berlyno , ambasadorių 
Sir Neville Hendersoną. Hen- 
derson padarys pranešimą vy
riausybei apie nacių užgriebi
mą buvusios Čeko-Slovakijos. 
Gal būt jis pasiliks Anglijoje 
ilgesnį laiką.

Britanijos iždo sekretorius, 
Sir John Simon, painformavo 
atstovų rumus, kad britų ir- 
francuzų vyriausybės svarsto 
galimumus pareikšti Vokieti
jai formalų protestą dėl oku
pavimo buvusios čeko -Slovaki • 
jos.

Bulgarijos studentai 
demonstruoja, prieš 

vokiečius
SOFIJA, Bulgarija, kovo 17. 

— Keletas tūkstančių Sofijos 
universiteto studentų susirinko 
prie buvusios Čeko-Slovakijos 
legacijos, kai ją paėmė Vokie
tijos atstovai. Bulgarijos stu
dentai demonstravo prieš ; Hit
lerio grobikiškus žygius. Poli
cija išvaikė demonstraciją.

\ J

Iš Lietuvos
KLAIPĖDOS VOKIETININKAI 
UŽPULDINĖJA LIETUVIUS 

TILŽĖJE.

KLAIPĖDA, kovo 13 d. — 
Klaipėdiškiai smogikai Tilžėje 
apstumdė atvykusį gydytoją 
Toliušį.

VOKIETININKAI BANDO 
APEITI LIETUVOS MUI- _ 

TŲ ĮSTATYMUS.

KLAIPĖDA/ kovo 13 d. -4- 
Vokiečiai grupėmis bandė jėga 
įgabenti Lietuvon neapmuitin
tas uniformines kepures. Pa
sienio policija išsišokėlius su
draudė.

ATVYKO GENERALINIO 
KONSULATO NEW YOR- 
KE ATTACHĖ STAŠIN-

- SKAS.

NEW YORK, N. Y., kovo 
15 d. — šiandien laivu Ile di 
France atvyko į Lietuvos Ge
neralinį Konsulatą New Yorke 
paskirtas attachė Vytautas Sta
šinskas su ponia. Iki šiol p. 
Stašinskas dirbo Lietuvos Pa
siuntinybėje Briuselyje.
1939/III/15 d.

Lenkija nerami dėl 
vokiečių Įsigalėjimo

VARŠUVA, Lenkija, kovo 
17. — Lenkijoj reiškiasi džiau
gsmas, kad, užkariavę Karpa
tų Ukrainą, vengrai sudarė 
bendrą su lenkais rubežių. Ta
čiau Lenkijos valdžios rateliuo
se aiškiai pastebiartias susirū
pinimas dėl to, kad Vokietija 
paėmė Slovakiją. Vokietijos su
stiprėjimas yra pavojus Lenki
jai, o į paskutinius vokiečių 
grobius lenkai žiuri kaip į Vo
kietijos galybes didėjimą.

Ispanijos sukilėliai 
sulaikė britų laivų
LONDONAS, Anglija, kovo 

17. — čia gauta Žinia, kad Is
panijos sukilėliai užgriebė bri
tų komercinį laivą Sthngate. 
Tas laivas užgriebtas Ispanijos 
vandenyse, arti Valencijos.

Atnaujino anglies 
kasyklų derybas

NEW YORK, N. Y., kovo 
17. — Penktadienį buvo tęsia
mos angliakasių unijos ir ka
syklų aitbtovų derybos, veda
mos tikslu- atnaujinti sutartį.

Angliakasiai reikalauja 30 
valandų darbo savaitės. Jie 
taipgi reikalauja pakelti darbi
ninkams pagrindinę algą 50 
centų dienai, palyginus su al
gomis, kurias jie gauna dabar. 
Samdytojau kitą vertus, reika
lauja, kad darbininkai prisiim
tų 50 centų dienai algų kapo
jimą.

Skirtumas derybose nemažas. 
John Lewis, angliakasių unijos 
prezidentas, davė pasiūlymą 
operuoti kasytas ir mokėti 
darbininkams senąsias algas, 
jeigu nepavyktų naują sutartį 
pasirašyti iki kovo 31 dienos, 
kai dabartinė sutartis išsibai
gia. Samdytojų atstovai Lewi 
so pasiūlymo nepriėmė.

Planuoja pakaitas 
WPA darbuose

WASHINGTON, D. C., ko
vo 17. — Prez. Rooseveltas 
prašo WPA darbams dar 
$150,000,000. Tie fondai reika
lingi darbams iki birželio me
nesio 30 dienos.

O kas toliau? žinoma, reiks 
fondų WPA darbams ir to
liau. Bet Jungt. Valstijų kon
greso kai kurie nariai jau da
bar planuoja įvesti WPA dar
buose, po liepos mėnesio 1 die
nos, pakaitos (rotacinę) siste
mą. Pagal tą sistemą numa
toma paleisti iš darbo asme
nis, kurie ilgiausia dirba, ir 
paimti darbui asmenis, kurie 
jo laukia, o paskui vis mainy
ti darbininkus.

Vokiečiai ieško ba
zės Islandijoj

REYKJAVIK, Islandija, ko
vo 17. — Vokiečių Lufhansa 
kompanijos atstovai atvyko į 
šitą Islandijos miestą penkta
dienį. Vokiečiai nori įsteigti 
Islandijoj aerodromą. Tas aero
dromas butų reikalingas Vo
kietijos lėktuvų susisiekimui 
su Jungt. Valstijomis.

Lenkija Kviečia Lietuvą į 
Konferenciją

Latvija, Estonija ir Suomija taipgi 
pakviestos

RIGA, Latvija, kovo 17. — 
Lenkijos užsienių reikalų m i- 
nisteris Beck pakvietė Lietu
vos, Latvijos, Estonijos ir Suo
mijos užsienių reikalų minis- 
terius atvykti į Varšuvą ben
drai konferencijai. Konferenci
ja šaukiama kai Beck sugrįš 
iš Londono. Tai bus į mene
sį laiko.

Latvijos vyriausybė pakvie
timą priėmė. Kitos šalys dar 
svarsto jį.

Prieš tūlą laiką Lietuvos vy
riausybė atsisakė priimti len

KALBA APIE SUGRĄŽINIMĄ KLAI
PĖDOS VOKIETIJAI

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 17. — Berlyne kalbama ir 
pranašaujama, kad Klaipėda 
businti prijungta prie Vokieti
jos į dvi savaites. Kalbos eina 
ryšium su Klaipėdos nacių va
do, Neumanno, atsišaukimu į 
Hitlerį. Manoma, kad Neumann

BRITANIJA PASIRUOŠUSI KOVOTI
LONDONAS, Anglija, kovo 

17. — Premjeras Chamberlain, 
kalbėdamas penktadienio vaka
re pasakė, jogei Hitleris pa
ėmė Įstatymą į savo rankas. 
Chamberlain išreiškė baimę, 
kad Vokietijos pasigrobimas 
Čeko-Slovakijos reiškia pastan
gas dominuoti pasaulį spėka.

ATSISAKĖ ATIDUOTI LEGACIJĄ 
VOKIETIJAI

WASHINGTON, D. C., ko- 
vo 17. — Čeko-Slovakijos pa
siuntinys Jungt. Valstijoms, 
pulk. Vladimir S. Hurban, penk
tadienį paskelbė, kad jis atsi
sakė išpildyti čekų užsienių 
reikalų ministerio Prahoje įsa
kymą, kurs liepia atiduoti če
kų legaciją Washingtonez vo
kiečiams.

Hurban aiškina, kad čekų 
prezidentas Hacha pasirašė res
publikos likvidavimą neturėda
mas galios. Čeko-Slovakijos 
konstitucija reikalauja, kad bet 
kuriuos respublikos rubežių pa
keitimus turi užgirti naciona- 
lis parlamentas. O Hacha tuo 
reikalu nesiklausė parlamento, 
taigi jo sutartis su Hitleriu,

LANSING, Mich., kovo 17. 
— Naktį į penktadienį mirė 
Michigan valstijos gubernato
rius Frank D. Fitzgerald, 54 
metų. Gubernatoriaus vietą už
ėmė leitenantas gubernatorius 
Luren B. Dickinson, 79 me
tų.

Fitzgerald buvo republikonas 
ir taip jau konservatyvus, kaip 
konservatyvus yra tos valstijos 
Jungt. Valstijų senato narys 
Arthur Vanderberg.

kų pasiūlymą ir koordinuoti 
savo užsienių politiką su Len
kijos politika. - Lietuviai bijo
jo, kad Lenkija juos asimiliuos, 
pavergs. Dabar įvykiai Čeko
slovakijoj, sakoma, lietuvių 
opoziciją lenkų pasiūlymui su
silpninę.

Sugrįžęs iš Berlyno, Ernst 
Neumann, Klaipėdos nacių va
das, penktadienį pareiškė, kad 
jis reikalaus pilnos Klaipėdai 
autonomijos. Jei Lietuva ne
sutiksianti jo reikalavimų iš
pildyti, tai jis prašysiąs Hit
lerį priimti Klaipėdą į reichą.

prašęs Hitlerį padėti Klaipėdą 
iš lietuvių atimti.

"Kalbama taipgi, kad Neu
mann pasiuntęs notą Lietuvai, 
reikalaudamas Klaipėdos uosto 
nepriklausomybės nuo Lietu
vos.

Chamberlain įspėjo nacius, kad 
Britanija yra pasiruošusi ko
voti tokias pastangas.

Hitlerio žygis, pareiškė 
Chamberlain, palaužė pasitikė
jimą Vokietijos garbės žodžiu: 
esą, kas gali pasitikėti jos už
tikrinimais.

sako Hurban, yra nelegali.
Hurban pareiškė, kad jis pri

siekęs pildyti čeko Slovakijos 
respublikos įstatymus, ir todėi 
jis čekų-slovakų legacijos vo
kiečiams neduos.

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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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Vitaminai
Rašo Dr. Br. J. Zubrickas

Šiais laikais sunku butų su
rasti lokį žmogų, kuris nebūtų 
bent kartų girdėjęs apie taip 
vadinamus vitaminus. Laika 

t 

nuo laiko įvairios bendrovės o- 
ro bangomis per radio praneša, 
kad valgant vienokį ar kitokį 
maistų arba geriant tam tikras 
vaisių sunkas žmogus įgyja ati
tinkamų kokybę bei kiekybę vi
taminų. Tų p»tį apsireiškimų 
galima pastebėti ir spaudoj, kur 
pisk i ros kompanijos — išleisda
mos skelbimų tikslams milžiniš
kas sumas pinigų — varo di
džiai išpustų propagandų apie 
kokį nors valgomųjį ar kitaip 
vartojamųjį produktų. Palikda
mi nuošalyj visas tas garsini
mo smulkmenas, kurias bendro
vės panaudoja vien biznio rei-

iixxinxiiiiiixziixixxm] 
PAMOKOS 
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos

(Gregg Shorthand) 
MOKSLO LAIKAS:

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

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.^XXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXZX^ 1 ___

kalams, mes vis tik užtinkame 
juose ir vienų kitų teisybės žo
dį. Reikia pripažinti, kad visos 
ligšiolinės žinios apie vitaminus 
yra palyginamai jaunutės. Juo 
toliau, juo daugiau apie juos 
patiriama. Gan ilgokų laikų bu
vo manoma, kad musų kasdie
ninis maistas — neįskaitant 
vandens bei įvairių druskų — 
yra sudarytas iš trijų žmogaus 
gyvybei svarbiausių medžiagų, 
būtent, baltyminių medžiagų, į- 
vairių cukrų ir riebalų. Jeigu 
įsivaizduosime žmogaus kūnų 
kaipo mašinų, tad Šios trys pa
grindinės medžiagos, patekusios 
į tų mašinų, tarnauja jai lyg 
kuras, kuris gamina ir šilimos 
ir energijos vertybes. Iš tikrųjų 
musų gyvenimų galima prieš 
pastatyti kaip degimo procesų, 
kuriame maistas ne lik kuro 
savybes išpildo, bet taip pat vi
sose kūno dalyse statybos dar
bų atlieka, nusidėvėjusius au
dinius pakeičia naujais ir be to, 
išlaiko musų taip aukštai bran
ginamų sveikatų. Vanduo ir 
druskos nesuteikia mums jo
kios šilimos, bet abi dalys yra 
tolygiai reikalingos žmogaus gy
vybės palaikymui. Kilos minė
tos maisto dalys perėjusios per 
žmogaus virškinamuosius orga
nus žymiai pasikeičia ir tokiu 

1 budu suteikia mums taip būti-

Iš Lietuvos
Seimas priėmė valsty
bės biudžeto 1939 m. 

įstatymo projektą

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
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
BERNARD, Mo. — Dr. 

Charles Humberd, kuriam 
iškėlė bylų Robert Wadlow, 
aukščiausias pasaulio jau
nuolis. Jis kaltina daktarų 
už parašymų apie jį labai 
nepalankaus straipsnio.

na ir reikalingų energijų bei ši
lima. šilimos vienetu yra laiko
ma kalorija, kuri — paprastais 
žodžiais išsitariant — mums 
parodo kiek maistas išduoda ši
limos. Kalorijų galima tiksliai 
apibudinti kaipo tam tikrų ši
limos kiekį, kurs yra reikalin-

MICHIGAN AVĖ.
KLINIKAS

3254 S. Michigan Av.
Pilnas Medikalis patarnavimas 
su,4 pagalba laboratorijos ir X- 
Rąy. Gydymas be vaistų, su pa
galba moderniškų pagerintų iš
radimų. Reikalui esant vaistus 
duodame už žemą kainą.

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

' Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.

MICHIGAN AVENUE CLINIC
3254 So. Michigan Avė. tel. Calumet 4178

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

Taupyk-
saugioje įstaigoje

MOKAME

• Užtikrink savo indė
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• čia VISŲ INDELIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,000.00

fe

TAUPYK IR SKOLINKIS

LITHUANIAN BUiLDING,
LOAN & SAVINGS ASS’N.

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

KAUNAS — Vasario 14 d. 
Seime pirmininkaujant Seimo 
pirmininkui inž. K. Šakeniui, 
buvo svarstytas valstybės bitu 
dželo 1939 m. įstatymo pro
jektas. Pagal projektų išlaidos 
ministerijoms ir įstaigoms yra 
tokios:
Respublikos Prezidentūrai

285,586 Lt.
99

AKIU SPECIALISTAI

Seimui 706,897 
Ministerių tarybai 4,300,421 
Valstybės tarybai 333,791 
Klaipėdos kr. gubernalurai

335,835 
Valstybės kontrolei 1,731,484 
Krašto apsaugos m-jai

89,700,000
Vidaus reikalų m-jai

34,843,342 
Finansų m-jai 42,112,202 
Žemės ūkio m-jai 43,446,077 
Švietimo m-jai 59,585,981 
Teisingumo m-jai 13,017,450 
Susisiekimo m-jai 72,056,617

5,438,962
Visuom. darbo vadybai

592,751

5,

,,
5,

J,

J?

367,929,396 Lt.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių Įtempimą, kuris I 

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

Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of • 35th and Halsted Sts. 
Ofisd 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.

TeL Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

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. Ernelia J. Giryotas 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
8 South Michigan Avenue.

nirma " ’ "I Tel. Eranklin 8484
~ .J . , A Valandos: Kasdien nuo 1—4 v. p. p.4712 South Ashland A V. Rezidencija 1436 So. 48th Ct., Cicero 

Phone YARDS 1373. Valandos: 7 iki 9 vakaro.
_____________________ | Antrad. ir Penktadieniais 

Tel. CICERO 3453 W.

vieno gramo arba vieno litro 
vandens temperatūrų nuo ketu
riolikos su puse ligi penkiolikos 
su puse laipsnio Celsijaus. Vie
nas litras yra lygus vienai kvor
tai, o vienas gramas yra tūks
tantinė dalis litro. Moksliniams 
tikslams atskiriama didžioji ka
lorija nuo mažosios kalorijos. 
Tai priklauso nuo to kiek ati
tinkamos medžiagos imama do
mėn. Mes čia nesigilinsime į tas 
smulkmenas, bet atsiminsime, 
kad kalorija yra ne kas kita, 
kaip tam tikras kiekis šilimos, 
šilų šilimų gauname iš maisto. 
Pavyzdžiui, išgerdami vienų 
kvortų pieno gausime 650 kalo
rijų, vienas kiaušinis išduoda 
70 kalorijų, vienas didelis val
gomasis šaukštas sviesto lygus 
100 kalorijų, vidutinio didumo 
bulvė 100 kalorijų, dvi viduti
nės riekutės baltos duonos 175 
kalorijų ir taip toliau. Šitame 
straipsnyje nenagrinėsime kiek 
kurių medžiagų žmogui reika-

nes pareigas atlikti ir jaustis 
sveikas. Neseniai tuo klausimi! 
Dr. I. E. Makar “Naujienose”, 
rugpiučio mėn. 6 d., straipsny
je “Maistas, Kurį Privalome 
Valgyli” yra išsamiai išsireiš
kęs ir skaitytojams nurodęs, 
jog ramiai gyvenančiam žmo
gui per dienų reikia 2,500 ka
lorijų. Juo sunkesnis žmogaus 
užsiėmimas, juo daugiau kalo
rijų jo kūnas reikalauja. Kaip 
jau buvo minėta maiste atran
dama baltyminės medžiagos 
(proteinai) angliavandeniai 
junginiai (carbohydrates), turį 
saldaus skonio ypatybes, rieba
lai, vanduo ir mineralai. Kiek
viena toji dalis skyrium paė
mus vaidina žymių rolę žmo
gaus medžiagos apykaitoj. Iki 
tam tikro laipsnio šios medžia
gos gali viena kitų pavaduoti 
atsižvelgiant į jų kalorijų ga
minimų. Bet tas dar nereiškia, 
kad mes galime maitintis vien
pusišku maištu, sakysime, vien 
tik riebalais, mineralais arba 
baltymais.

(Bus daugiau)

JUOKAI
“DYKA DUONA”...

Yra sakoma:

— Dykų duonų valgai!..
“Dyka” (be užsiėmimo) dar 

reiškia ir: “tuščiavidurė”.
Išeina, kad —
— Riestainį (“bąrankų” val

gai k. — nes čia tikrai “dyka” 
duona... Arėjas Vitk.

“LAIMA”
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Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

DR. G. SERNER Į Tek Pullman 7235 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS Res. Pullman 0263 

OFISO VAL.: 9-12;l-5; 7-9 
Tol. Yards 1829 - Ketv. 9-12

T,r* ’ Ą J ’ Dr. A. W. Jacobs
Krel^soAklS ’”STAS4

10758 So. Michigan Avenue 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė | Chicago, Illinois

756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8
Nedėliomis pagal sutartį. Į })r R RUlSUCki Le Vali 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos kasdien 2-4 ir 6 9 vak. 

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

Valstybės biudžetas 1939 m. 
priimtas 41 Seimo nariu balsu.

■
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

EudeikisJohny, $

SENIAUSIA ir didžiausia laidojimo IŠTAIGA

Ambulance
NA IR NAKTĮ ....

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

* Telefonas LAFAYETTE m 
ii' rw—x __ _  • koplyčios visose

IM

Kbrasykito jaBR Uetavių rAdeprograraų fieŠtadOento vakarais

F. &ALT lAl I :<• JIS,

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunsvvick 0597

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

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Dr. V. E. SIEDLINSK1
DENTISTAS

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

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

Tek Lafayette 3650

-------------- -—------------------------------------ DR STRIKOL’IS
I aiflrrflivill Direktoriai Gydytojas ir ChirurgasV JL^ll Cnlvl loti Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
| vak. Nedėlioj pagal susitarimą.

Ofiso Tel.: YARDS 4787 
Namų Tel.: Prospect 1930NARIAI

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 1081h Street Tel. Pullman 1279

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49įh Court * Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA *2400

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

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

Telefonas STATE 7792

59

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

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

F

Miesto
Kam b.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

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.

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 ___ ______ \ _______

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

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.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

____ Kiti_ Lietuviai Daktarai____

DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr: Margeris
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE

KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

i



Šeštadienis, kovo 18, 1939 NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
“Dunojaus Rožė” 

Waukegane
Rockford, III.

Waukegano Liuosybės choras 
sparčiai ruošiasi prie gražios ir 
įspūdingos dviejų aktų operetės 
“Dunojaus Rožė’’. Operetė bus 
perstatyta Liuosybės svetainėje 
8th Street, Waukegane, kovo 
19 d., 4-ta valandą po pietų.

Povilas Dauderis, 
lošia kino direktoriaus roolę.
Choras ir solistai stengiasi šį 

perstatymą padaryti gražiausi 
ir didžiausį šiame sezone. Tarp 
solistų dalyvauja Povilas Dau
deris, A. Petkus, A. Bitumskas, 
broliai VaiŠnoriai, S. Vaiteku- 
nienė, A. Petkienė, S. Gabriutė, 
V. Bitumskiutė, J. Laurai, I. 
Keškiutė, A. Burba, P. Vaitekū
nas ir I. Paulauskas.

Operetes siužetas paimtas iš 
mažos šalelės ant Dunojaus 
kranto. Muzika graži ir košia
mai spalvoti. Kviečiame visus 
atsilankyti. Choristas

“LAIMA”
KOVO 26 D.

SOKOLŲ SALĖJ

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

Įspūdžiai iš “Naujienų” si
dabrinio jubiliejaus

Taigi, jau atšventėme 25 me
lų “Naujienų“ jubiliejų. Tai 
buvo tikrai reikšminga šventė, 
apie kurią šia proga noriu savo 
įspūdžiais pasidalinti.

Tikrai nekantraudami laukė
me kovo 12 d. Iš ryto oras bu
vo abejotinas: gdl bus lietaus, o 
gal ir sniego. Iš Chicagos per 
radijo automobilistai buvo Į- 
spėli, kad atsargiai važiuotų, 
nes keliai esą ledo apdengti.

Apie 9 vai. ryto pradėjo gie
drėti ir saulutė pasirodė. Po va
landos oras visiškai pasitaisė 
Štai netrukus pasirodė Stasys 
Petrauskas ir paprašė, kad 
anksčiau atidaryčiau kirpyklą 
nes čia busianti East Side sto 
tis.

Pusė po dvylikos mes jau bu 
vome kelionėje Chicagos link. 
Kelionė buvo tikrai smagi, nes 
visa grupė susidėjo iš linksmų 
žmonių, kurie beveik visi gah 
dainuoti. Drauge važiavo ir S. 
L.A. 77, kuopos kvartetas (p-ia 
B. Šimaitienė, Stružas ir Bace
vičius). Truko tik p-ios Sinke 
vičienės, kuri į Chicago buvo 
išvažiavusi iš vakaro. Tokiu bu 
du susidarė visai geras choras.

Kai sustojome pusiaukelyje, 
tai drg. Savickas išdalina vi
siems įžangos tikietus. Tuoj po 
to drg. Basevičius prabilo į 
ekskursantus. Esą, mes važiuo
jame į “Naujienų“ labai reikš
mingą šventę, būtent, 25 metų 
sukakties jubiliejų. Kadangi 
per tuos dvidešimt penkerius 
metus “Naujienos“ išaugo į di
džiausį ir geriausį laikraštį ir 
niekuomet aukų iš visuomenės 
nereikalavo ir neprašu nenrašo 
jų ir dabar, tai pats mandagu
mas reikalauja, kad mes šį kar
tą nuvežtume “Naujienoms“ 
dovanėlę. Juo labiau, kad mes 
važiuojame ten kaipo svečiai 
gavę tikietus.

Savickas pereina per “bosą“ 
ir paskelbia, jog surinkta $14 
ir dar keli centai. B. Šimaitie
nė tuoj prideda tiek, kiek rei
kalinga, kad butų galima pa
daryti penkiolika dolerių. Po 
to ir vėl dainuodami pasileido
me į kelionę. Sustojome tik prie 
Ashland Boulevard auditorijos 
3:30 vai. po pietų. Įėję į vidų, 
mes jau radome nemažą būrelį 
publikos. Pirmiausia pasisten
gėme apsirūpinti patogesnėmis 
sėdynėmis.

Kadangi dar buvo gana anks< 
ti, tai nesinorėjo visą laiką sė
dėti. Panoro pasižiponėti, su 
pažįstamais susitikti bei pasi
kalbėti. Palikę tad kelis sargus, 
kad musų vietas niekam neuž
leistų, patys ėjome, taip sakant, 
į svietą. Pirmiausia susitikome 
su adv. K. Gugiu. Gerai nusitei
kęs ir pilnas humoro, Gugis su-

Naujienu-Acme Tolenhoto^

Pirk Sau Automobili Iš Autorizuotos 
Financinės Kompanijos

Cook County Finance Company Illinojaus 
Valstijos Laisniuota ir turi Dvidešimts 

Metų Garbingo Dylinimo Rekordų.
ATIMTI AUTOMOBILIAI YRA 

GERESNI AUTOMOBILIAI

EGG .............  $6.00
NUT ................  $6.00
B1G LUMP ................. $6.00
MINE RUN ................. $5.75
SCREENINGS .......... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE
DIENĄ IR NAKTJ. Pristatymas

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel, ARDMORE 6975 Į

VILLA GROVE, ILL. — Kadangi dėl potvynio ne
buvo galima pasiekti ligoninę, tai liko atsikreipta į ge
ležinkelio kompaniją, kuri suteikė specialų traukinį, 
kad p-ią Jonės butų nuvežta į Tuscola ligoninę, kur ji 
pagimdė sūnų.

šio statėmento teisingumą paliudys tūkstančiai musų kostu- 
merią.

idekv’rnas karas yra musų ekspertų tiksliai patikrintas pirm 
negu r adydamas parodos kambary parodai, musų garantuotas, kad 
duoti d*wr metų tarnybos ir patenkinimo ir, beto, mes absoliu
čiai užtikriname, kad sutaupysite šimtus dolerių.

Vi'-š soo karų pasirinkimui, daug naujutėlių atimtų nuo ban
krutuota ncių dylerių.

Turime kiekvienos išdirbystės karų.
1938 ir 1937 BUICKS, Chryslers, Oldsmobiles’ Chevrolets, Fords, 

Pontiacs. PJymouths, De Sotos, Studebakers, La Šalies, Packards, 
Dodges, Grabams, Wil!ys už vos tik $285.

Taipgi 1936 — 1935 ir 1934 karai. Kiekvienas garantuotas už 
vos tik $85.

NEREIKIA JUMS IR PINIGŲ. Mes priimsime jūsų senąjį karą 
kaipo Įmokesnį, o linkusią dalį galite mokėti mažais mėnesiniais 
mokėjimais iki dvejų metų.
Musų Krautuvė atdara kas vakarą iki 10 v. ir visą dieną septinta- 
dienį.

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis)

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

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

$5,000.00

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 .............. **

ATSILANKYKITE ŠEŠTADIENI 
KOVO 18 DIENA Į 

Grand Opening Dieną, Bridgeporte
Musų modemos 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 JENELRY & OPTICAL STORE
3505 SOUTH HALSTED STREET

prato musų padėtį: matyti, jis 
gerai žino, kad sekmadieniais 
Rockfordas yra sausas... Pri- 
slinkome tad prie baro, kad ga
lėtumėme šiek tiek atsigaivinti. 
Pasirodė, jog nėra taip lengva 
prisigrūsti. Kažkas patarė lipti 
į viršų, kur mažesnė spūstis. Ir 
iš tiesų ten buvo patogiau. Vė-

no skridimą, Vaitkaus antrąjį 
skridimą ir 1.1.), tai tie žygiai 
buvo viesuomeniško pobūdžio 
r garsino visų lietuvių vardą 

Iš tų žygių “Naujienos“ jokios 
materialės naudos neturėjo.

Dabar žengiant į antrąjį šimt
mečio bertainį aš pasižadu ir 
toliau su “Naujienomis“ dar

Išmok ėjom 
už padėtus Zl 

pinigus & /

liau turėjau progos sutikti ma
no senus pažįstamus, kurių ne
buvau matęs per paskutinius 19 
metų.

Štai prasidėjo ir programa. 
Programa atsidarė su “Naujie
nų. istorijos bruožais“. Tai tik
rai įdomus bruožai. Gaila lik, 
kad neviską tebuvo galima gir
deli. Tačiau Žymanto balsas ge
rai skambėjo. Vienok tenka pa
sakyti, jog naujieniečiains, ku 
rie per paskutinius dvidešimt 
penkis metus palaikė glaudžius 
ryšius su “Naujienomis”, tie 
jruožai buvo visai suprantami, 
nors kai kurių dalykų ir nebu
vo galima nugirsti. Mano kole
ga St. Petrauskas vienai mote
riai visą laiką aiškino tuos da
lykus, kurie jai nebuvo supran
tami.

Po penkiolikos minučių per
traukos prasidėjo koncertinė 
dalis. Apie šią dalį pasakysiu 
labai trumpai: ji man itin pa
tiko. Paskui sekė draugijų at
stovų maršas. Atstovus atlydėjo 
Dariaus ir Girėno “Druni ir 
bugle corps“. Visa tai darė šau
nų įspūdį.

Kai susigrupavo draugijų at
stovai su savo vėliavomis, tai 
programos vedėjas Antanas Žy- 
niąntas iššaukė vardus tų as
menų, kurie turėjo ateiti į sce
ną. Likau iššauktas ir aš. Einu 
ir galvoju: kam aš ten reikalin
gas ir ką aš turėsiu ten daryti.

Žymantas pristato: esą, Alek
synas nuo pat “Naujienų“ gi
mimo yra nuolatinis jų skaity
tojas ir rėmėjas. Po to jis pasi
traukė nuo “maikio“. Tik kai 
kuriam laikui praėjus susigrie
biau, kad ir aš turėjau ką nors 
pasakyti. Tačiau netikėtai už
kluptas, nedasiprotėjau . tatai 
padaryti. Paskui pristatė S t. 
Petrauską, kuris gražiai ir aiš
kiai pareiškė savo linkėjimus. 
Gaila, kad aš praleidau progą 
prabilti į naujieniečių minią. 
Vienok nors dabar noriu pa
reikšti padėką už suteikimą 
man garbės gyvu žodžiu sudė
ti pasveikinimus. O kadangi 
tuo nepasinaudojau, tai nors 
dabar noriu pasvenkinti “Nau
jienų“ redakciją, administraci
ją, visus korespondentus ir ben
dradarbius. Ypačiai noriu pa
sveikinti Lietuvos koresponden
tus, kaip antai: Jūsų Keistas, 
Para Bellum, Komo Lituaniens 
ir kitus. Skaitydamas per 25 
metus “Naujienas”, aš turėjau 
labai daug smagumo ir visai 
nesijaučiau, kad bučiau tiek 
daug.gero padaręs, kaip drg. 
Žymantas nupasakojo. Jei ka
da parėmiau “Naujienų“ užma
nytus žygius (Dariaus ir Gira-

buotis ir jas remti, ir tuo pačiu 
metu tikiuosi, kad jos tvirta' 
laikysis lokio pat nusistatymo, 
kokio laikėsi iki šiol.

Kai koncertas pasibaigė, aš 
pirmiausia sutikau savo gimi
nes Pužauskus ii' daug visokių 
pažįstamų bei senų draugų. Tu
rėjau malonumą pirmą kartą 
sutikti p-ią Yokubynienę iš Ka
nados. Pamalęs ją svetainėje 
aš ją tuoj pažinaįįi iš “Naujie
nose“ tilpusio jos paveikslo. 
Turiu pasakyti, kad pas mus 
Rockforde p-ia Yokubynienė y-| 
la laikoma didelėje pagarboje! 
kaipo taurios sielos moteris.

Turėjau progos, susitikti ii 
susipažinti su mokytoja Nor-‘ 
montaite. Su ja ir kitais besi-J 
kalbant, ir juste nepajutome 
kaip prisiartino i 12 valanda. 
Laikas tad buvo sėsti į bosą ir 
važiuoti namo. Taip ir padarė
me: susėdome į bosą ir dainuo-, 
darni linksmiausioje nuolaikoje 
pasiekėme namus apie trečią 
valandą ryto.

—P. G. Aleksynas

Iš Lietuvos
Lenkijoj užpirktą miš
ką tuojau pradės ga

benti j Lietuvą
KAUNAS — Klaipėdos miš

ko sindikato atstovai su lenkų 
atitinkamais valdžios organais 
sutartį jau pasirašė, pagal ku
rią sindikatas iš lenkų užpir
ko 80 tukst. kietmeterių puši
nių ir eglinių rąstų.

Užpirkti rąstai bus gabena
mi geležinkeliais ir plukdomi 
Nemunu ir Nerimi.

Geležinkeliais per Vievį į 
Klaipėdą bus gabenami 20 
tukst. ktm., o Nemunu ir Ne
rimi plukdoma 60 tukst. ktm.

Užpirkti rąstai Vilniaus kra
što miškuose jau sugaminti ir 
suvežti į geležinkelio stotis ir 
artimiausiu laiku bus pradėti 
gabenti į Lietuvą.

Nemunu ir Nerimi plukdo
ma bus balandžio ir gegužės 
mėnkai nukris vanduo.

Užpirkti Lenkijoj rąstai 
Klaipėdos lentpjūvėse bus ap
dirbti (išpjautos lentos) ir ap
dirbta medžiaga eksportuoja
ma į Vak. Europos valstybes.

Žiaurus broliai
S U v. KALVARIJA — šio- 

mis dienomis Valinčiškių k. 
susimušė du broliai Derenčiai. 
Muštynėse buvo pavartota net 
peiliai, ko pasėkoje J. Deran
čius peiliu subadė broliui Pet
rui pilvą, nugarą ir smakrą.

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

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)
> ........................................-.............................  I ...».................... z

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Safety Deposit Dėžutės Galima 
Pasirenduoti

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & 10 AN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę.

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

, metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

INSUR Mfili Uk

(APDRAUDA)
• PILNĄ APDRAUDĄ AU

TOMOBILIAMS.
• APDRAUDĄ NAMŲ NUO

UGNIES.
• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NA U JIENŲ
Raštinėje per

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St
•

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

po pietų.

________________________________________________________
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Benešo balsas
Buvęs Čekoslovakijos prezidentas, Eduardas Beneš, 

kuris dabar gyvena Chicagoj, pasiuntė telegramas ketu
rioms valstybėms — Amerikos Jungtinėms Valstijoms, 
Britanijai, Francuzijai ir Sovietų Sąjungai, protestuoda
mas prieš Hitlerio okupaciją čekų ir slovakų teritorijų 
ir ragindamas tų valstybių valdžias nepripažinti naciams 
teisės jas valdyti. Savo telegramoje jisai-sako:

“Pasaulio sąžinės ir istorijos akivaizdoje aš tu
riu pareikšti, kad čekai ir slovakai niekuomet nepri
ims šitos nepakenčiamos prievartos prieš savo šven
tas teises ir niekuomet nepaliaus kovoję,, kol tos tei
sės nebus grąžintos jų numylėtam kraštui. Ir aš mal
dauju jūsų valdžią atsisakyti pripažinti šitą nusidė
jimą.”
Benešąs visai teisingai vadina tą nacių įsiveržimą } 

Čekoslovakiją “nusidėjimu”, kurio negali toleruoti ne 
tiktai jo viengenčiai, bet ir kitos tautos. Britanija ir 
Francuzija pasirašė Miunchene sutartį su Vokietija, pa- 
sižadėdamos apsaugoti Čekoslovakijos teritoriją. Jei ne 
šitas prižadas, Čekoslovakija nebūtų sutikusi be kovos 
atiduoti Hitleriui sudėtų kraštą.

Sovietų Sąjunga turėjo apsigynimo sutartį su Čeko
slovakija, todėl, nors ji nedrįso viena ginti savo sąjungi
ninkę nuo Hitlerio, kuomet franeuzai ir anglai jos ne
gelbėjo, bet ji dabar negali užgirti šitą naują Hitlerio 
smurtą, pripažindama jam teisę pasigrobti Čekoslovaki
jos žemę.

<

Jungtinės Valstijos atskiros sutarties su Čekoslova
kija neturėjo, bet jos privalo laikytis bendros tarptauti
nės teises, kuri tokios rųšies grobimo nepripažįsta teisė
tu budu valstybės teritorijai praplėsti. Vokietija pasigro
bė čekų ir slovakų žemes ne karo ir ne susitarimo keliu, 
o tiesiog bandito priemonėmis. Jokia save gerbianti val
džia negali tokį plėšimą patvirtinti.

Be to, Čekoslovakijos konsulas Washingtone, pulk. 
Vladimir S. Hurban, aiškiai nurodė, kad buvusioji Če- 
kolsovakijos vyriausybė ir jos prezidentas Hacha netu
rėjo teisės pavesti nacių “globai” ar kokiu kitu budu ati
duoti jiems savo krašto teritorjią, nes Čekoslovakijos 
respublikos konstitucija nustato, kad bet kokius teritori
jos pakeitimus gali padaryti tik Čekoslovakijos Naciona- 
lis Susirinkimas, trijų penktadalių visų savo narių bal
sais. Ministeriai ir prezidentas tokios galios neturi.

Dabar klausimas, ar tų šalių valdžios pavartos ir 
link Čekoslovakijos tą pačią “nesikišimo” politiką, kuria 
buvo pražudyta Ispanijos respublika?

DRĄSIOS AKYS DŪMŲ 
NEBIJO

jie turį daugumą, kongrese, tai 
buvo beprotystė vartoti ginklą 
ir lieti žmonių kraują, užupi 
leidus kongresui taikiai klausi
mą išspręsti. O jeigu jie jautėsi 
esą mažumoje ir visgi pavarto

Steponas Kairys

uz-

neišvaikė — lik iš-

tie

“Naujienų” sukakties proga

“TĖVYNĖ” APIE MUSŲ 
JUBILIEJŲ

šios savaitės numeryje SLA 
organas paminėjo “Naujienų” 
25 metų sukaktuves gražiu 
straipsniu. Tarp ko kita jisai 
sako:

“Naujienos daug reiškė 
Ghicagos lietuviams. Sunku 
įsivaizduoti Chicagos lietuvių 
gyvenimą be/Naujienų’. Nau
jienos daug reiškė visų va
karinių valstijų lietuviams, 
kurių kultūrinis veikimas ri
šosi su Naujienomis ir buvo 
jų akstinamas. Naujienos 
daug reiškė ir rytų lietu
viams ir visos Amerikos lie
tuviams. Nes jos gaivino 
mintį visuose lietuvių kultū
rinės dirvos darbininkuose, 
kurie vadovavo lietuvių vi
suomeniniam gyvenimui. 
Naujienų kultūrinėje įtakoje 
visi kiti Amerikos lietuvių 
laikraščiai pasistiepė ir darė

pastangų išbristi iš senovės 
ydų ir dvasinio snaudulio.

“Naujienos iš pat pirmųjų 
savo gyvenimo diemj pasiry
žo tarnauti lietuvių visuome
nei kaipo laikraštis, tai yra, 
kaipo jos organas, kurs de
da visas pastangas kuoteisin- 
giau atspindėti jos gyvenimą, 
kurs stengiasi paduoti visas 
žinias teisingai, kurs padeda 
savo skaitytų j ams orientuo 
tis tautos ir pasaulio proble
mose ir prisideda prie jų ap- 
švietos lygmalės pakėlimo. 
Tą pasiryžimą Naujienos per 
25 riietus stropiai pildė.”
“Tėvynė” pastebi, kad “Nau

jienos” savo nusistatyme vado' 
vavosi gyva idėja, niekad nepa
vijusia “į kietą dogmą”, ir vi 
suomet pirmon vieton statė 
žmogaus proto jėgą. “Tėvynė” 
gėrisi jubiliejiniu dienraščio nu
meriu, susidedančiu iš 6 dalių 
ir 48 puslapių, kuriuose pilna 
pasveikinimų, atsiminimų ir 
straipsnių.

Lietuvai reiškia toks režimas. 
Aš nesu linkęs primesti vadina
mai tautiškai Lietuvos vyriau
sybei didelį, Lietuvoje esamą 
vargą, lėtą pažangą įvairiose 
gyvenimo srityse, sunkią tarp
tautinę Lietuvos padėtį; ne vis
tas nuo jos pareina. Bet vienu 
ji yra nedovanotinai kalta prieš 
savąjį kraštą: ji Lietuvą politi
niai ir visuomeniniai apmirdi- 
no ir atskirais atomais mus su
virino; sustabdė musų pilietinį 
augimą, įnešė į musų tarpą gi-

(Tęsinys) 1 asmeninį kiautą. Režimas sako-
“Naujienos”, jau išvariusios 

dvidešimts penkių metų sun-Į 
taus darbo barą, rūpestingai se
gusios kiekvieną žymesnį die
nos įvykį, visuomeniškai, poli
tiniai ir socialistiniai auklėju- 
sios savo skaitytojus, už vis la
biau mezgė ir ugdino gyvą lie
tuvių išeivijos ryšį su tolimąja 
tėvyne. Mes manome, kad tai 
mes galime griežtai tvirtinti ir 
kartu mums atrodo, kad tąsi” 
darbas “Naujienoms” We len- 
gviausiš buvo dirbti. Ne dėl to, 
kad tas darbas pats buvo leng
vas, o dėl to, kad į jį buvo de
dama daugiausia gyvos sielos. 
“Naujienos” — tai ne mašina, 
kuri kasdien reguliariai išmeta 
gatvėn 200,000 laikraščių nu
merių; lai gyvi žmonės su bud
riu ir įstabiu protu, su jautria 
siela, kurie nuostabiu tikslumu 
pagauna visą, kas jų skaitytojų 
sąmonėje kyla ir atsakymo ieš
ko, kurie moka tą atsakymą 
laiku duoti. Tie “Naujienų” 
žmonės ir mums yra brangus 
ne lik dėl to, kad jų dalis anais, 
jau seniai pragyventais laikais 
vienose su mumis eilėse kovojo 
čia Lietuvoje už bendrus musų 
siekimus, bet ir dėl to, kad mu
sų bendrais jie pasiliko visą 
laiką, bendrais—draugais, ben
drais — tarpininkais. Tas ry
šių palaikymo darbas dar ir dėl 
to turėjo “Naujienoms” sektis, 
kad jos lai savo sėjai visuomet 
rasdavo geriausiai paruoštą dir
vą. Nematomi, bet nesuskaito
mi ir nuolat gyvi saitai, savųjų, 
ilgesio nudaryti buvo musų iš
eivijoj ir pasiliks; laikraščio 
tuomet uždavinys buvo išeivi
jos santykius su gimtuoju kra
štu padaryti sąmoningus, pasto
vius ir Veiklius. Tas “Naujienų” 
su visu atsidėjimu ir buvo da
roma.

Ar turi būti daroma toliau?

tų priimtas, tai jie atliko biau- 
rų nusikaltimą prieš Rusijos 
iautlį — tokį pat nusikaltimą, 
tokį atliko Hitleris Vokietijoje!

“Revoliucija” savo kailio 
\ išgelbėjimui

Ką gi sako “Laisvė” to puču 
pateisinimui? Ji bando jį pa
teisinti tuo, kad Kerenskis, gir
di, “persekiojo” bolševikus — 
liepė patraukti tieson “kariniai- 
revoliucinį komitetą”, areštuo- 

bolševikų lyderius ir uždary- 
jų laikraščius. Ir ji tęsia:

“Buvo aišku, kad Kerens
kis išvaikys ir Antrojo Sovie
tų Suvažiavimo delegatus ar
ba juos areštuos. Tai ką tada 
turėjo daryli revoliucinis Pe
trogrado Kareivių ir Darbi
ninkų Atstoviu Sovietas?”
Reiškia, bolševikų sukilimas 

buvo padarytas iš baimės, kad 
Leninas ir jo sėbrai, dariusieji 
sąmokslą, nebūtų areštuoti!

Bet juk Kerenskio vyriausy
bė tik dėlto ir rengėsi atiduoti 
teismui “kariniai-revoliucinio 
komiteto” narius, kad jie darė 
sąmokslą smurtu nuversti val
džią! Juk bolševikų lyderiai 
dėlto ir bijojo įkliūti, kad jie 
kurstė žmones prie smurto žy
gių !

“Laisvės” pasaka, kad Ke
renskis butų išvaikęs sovietų 
suvažiavimą yra grynas lium- 
bugas. Tokiais humbugais yra 
“aiškinamas” kiekvienas fašis
tiškas perversmas: Lietuvos 
tautininkai po 1926 m. gruo
džio 17 d. sakė, kad jie buvę 
“priversti” nuversti Griniaus-' 
Sleževičiaus-{valdžią, nes komu
nistai jau buvo padarę “planą” 
pagrobti valdžią į savo rankas 
ir “išskersti” visus- veikėjus; 
Vokietijos naciai, kaip aukščiau 
minėjome, padarė perversmą, 
“pasiremdami” reichstago gais
ru (kurį jie patys uždegė!).

Tačiau pąti “Laisvė”, nežiū
rint viso savo bolševikiško na- 
chališkumo, 7 nedrįsta sakyti, 
kad darbinjųkų- daugumos jė
gomis Leninas nugalėjo laiki
nąją vyriausybę. Ji pripažįsta, 
kad tą pergalę jam suteikė ka
reiviai ir matrosai:

“Kerenskis pralaimėjo”, ra
šo ji, “nes Petrograde ir jo 
apylinkėj buvo arti 150,000 
kareivių, kurie milžiniškoj 
didžiumoj buvo už Sovietus 
(prieš sovietus!—“N.” Red.), 
už revoliuciją. Karo laivynas 
buvo už Sovietus (prieš so
vietus! — “N.” Red.).”
Komunistų organas bando 

pameluoti, kad ir darbininkai 
stoję už tą pučą, bet ji nenuro
do, kiek arba kokia dalis dar
bininkų už jį stojo. Yra faktas, 
kad nė vienos Petrogrado dirb
tuvės darbininkai nepriėmė re
zoliucijos, Užginančios pervers
mą arba išreiškiančios prilari- 
mą Leninui ir jo komisarų ta
rybai !

Milžiniška dauguma Rusijos 
darbininkų ir valstiečių buvo 
priešinga tam bolševikų smur
to žygiui, ir tai neilgai trukus 
pasirodė kuoaiškiausiai. Jau Le
ninui įsteigus savų diktatūrą, į- 
vyko visuotini rinkimai į Rusi
jos steigiamąjį seimą, ir, nežiū
rint viso teroro, kokį bolševi
kai vartojo prieš socialistus re
voliucionierius ir socialdemo
kratus, Šios dvi partijos laimė
jo kuone dviejų trečdalių dau
gumą seime.

Sausio mėn. pirmoje dalyje 
1918 m- steigiamasis seimas su
sirinko. Ir Leninas vėl pavar
tojo smurtą, išvaikydamas at
stovus ginklu!

ti

“Laisvė” vadina “melais* 
tuos faktus, kuriuos mes nese
niai padavėme, pasiremdami 
Leninienės-Krupskos atsimini-1 jo jėgą, kad jų sumanymas bu
mais, apie bolševikų 1917 m. 
pučą. Tenai buvo parodyta, kad 
tą pučą (ginkluotą perversmą) 
suplanavo mažiukas sąmoksli
ninkų būrelis, su Leninu ir 
Trockiu priešakyje, kuriems 
priešinosi net kai kurie bolševi
kų partijos centro komiteto 
nariai.

Tas ginkluotas perversmas 
buvo daromas prieš revoliuci
jos vyriausybę, kurią rėmė vi
sos Rusijos darbininkų ir vals
tiečių tarybos (sovietai), ir ji
sai buvo įvykintas iš vakaro 
prieš antrąjį tarybų konures^, 
kad Rusijos darbininkai ir val
stiečiai negalėtų per savo atsto
vus laisvai pareikšti savo va
lią, bet butų priversti pasiduo
ti ginkluotai jėgai.

Brooklyno komunistų orga? 
nas šitų faktų “melagingumą” 
įrodinėja thip. Girdi, netiesa, 
kad Leninas su Trockiu, pada
rę perversmą, ginkluota jėga 
išvaikė sovietų kongreso dau
gumą:

“Niekas Sovietų Suvažiavi
mo delegatų neišvaikė. Bet 
Grigaičio tipo delegatai su 
Danu priešakyje, išsigando 
darbo žmonių revoliucijos iv 
išvien su dešiniais eserais pa
bėgo iš suvažiavimo...”
Neišvaikė — tik “išsigando ir 

pabėgo”!
Kai paskutiniuose Vokietijos 

respublikos reichtago rinki
muose Hitleris negavo daugu
mos, lai vienus atstovus jisai 
suareštavo “už reichtago pade
gimą”, o kiti pasislėpė, išsigan
dę “darbo žmonių revoliucijos” 
— ir Vokietijos parlamentas 
tuomet, susirinkęs, viską
gyrė”, ką jam Hitleris padikla 
vo.

Čia irgi 
sigando ir pabėgo!!” <

šitokiais “aiškinimais 
“demokratai” iš Limbinio lizdo 
drįsta teisinti bolševikų smur
to žygį prieš Rusijos darbo 
žmones.

Jie vadina Rusijos darbiniu* 
kų delegatus socialdemokratus, 
išrinktus į tarybų kongresą, 
“Grigaičio tipo delegatais”. Ma
tyt, jie nori tuo pasakyti, kad 
smurtininkai, kurie šautuvais ir 
durtuvais padiktavo Lenino va
lią Rusijos darbo žmonių atsto
vams, buvo “Bimbos ir Vidiko 
tipo”. Bet net ir šitos žemos 
garbės jie neužsipelno, nes kai 
anąmet atėjo poliemonas į “Ko
vos” spaustuvę pažiūrėti, ko
kia “revoliucija” lenai yra da
roma, tai Vidikas, anot vieno 
los spaustuvės darbininko, pa
bėgo “per surpaipę”!
Ginkluotos mažumos smurtas 

prieš liaudį
Bet jei ne sovietų kongreso 

terorizavimui, lai kam Leninas 
ir Trockis skubinosi pasigrob
ti valdžią į savo rankas toje 
valandoje, kai Petrograde jau 
rinkosi visos Rusijos sovietų su
važiavimas? Juk svarbiausias 
to suvažiavimo tikslas buvo iš
spręsti valdžios klausimą: ar 
palikti tą pačią Kerenskio vy
riausybę, ar ją pakeisti.

Jeigu Leninas butų įsitikinęs, 
kad dauguma Rusijos darbinin
kų ir valstiečių tos vyriausybės 
da ugiaus nebenori, tai vienin
telis protingas ir teisingas daly
kas buvo palaukti, iki atsida
rys sovietų kongresas, ir jam 
pasiūlyti, kad Kerenskio vy
riausybė butų pašalinta. Kokią 
teisę turėjo tą klausimą spręsti 
viena tiktai partija — faktinai 
net ne partija, o tiktai būrelis 
partijos vadų, kuriuos nebuvo 
įgalioję taip elgtis nei partijos 
suvažiavimas, nei narių referen
dumas?

Kokią teisę turėjo bolševikai 
kėsintis savo valią prievarta už
karti sovietų kongresui? Jeigu

© Varšuvos Lietuvos bičiulių 
draugija kreipėsi į kai kuriuos 
Lietuvos veikėjus, siūlydama 
įsteigti lietuvių-lenkų susiarti
nimo draugiją.

viską darysiąs, ir dėl to jis 
mums draudžia laisvą pasisa
kymą, laisvą rašymą, bent ko
kius laisvus susirinkimus. Re
žimas vėl padarė mus savais 
pavaldiniais, kaip anais laikais 
buvome caro pavaldiniais. Re
žimas iš musų reikalauja, kad 

<|jį priimtume kaipo savąją, tau- 
Jlišką vyriausybę, kad jam būtu

me aklai klusnus — režimo 
žmonės tai vadina “gražiu susi- 
klausimu” — klusnus, kaip avi
nai, savojo kerdžiaus vedami. 
Musų tautininkai visus kviečia 
prie *jų prisidėti ir pasidaryti 
jiems panašiais, bet milžiniška 
musų visuomenės dauguma pri
sidėti nenori, nori būti laisva, 
[savaranki; žmonės nori būti ne 
robotais, bet-pilnateisiais pilie
čiais ir tvarkytis savam krašte, 
kaip pilni jos šeimininkai.

Jus, gyvendami demokratinių 
laisvių šaly, tos šalies sąlygose 
išaugę visuomeniškai ir politi
niai, jus lengvai suprasit, ką

silpnino ir tebesiIpnina, stabdy
dama musų visuomenes brendi
mą ir pažangą visose srityse, 
kaip tik tuo melu, kai išoriniai 
pavojai tamsiu debesiu jau den
gia Lietuvos dangų.

Ar lietuvių demokratiškoji ir 
darbininkiškoji išeivija, esan* 
Lietuvoje lokiai būklei, gali nu
rimti ir liautis sielojusis tuo. 
kas čia pas mus dedasi ? Į tą 
klausimą Tamstos patys atsa
kysite, o “Naujienoms” aš ta 
proga noriu nuoširdžiai palin
kėti ir toliau būti politines ir 
visuomeninės minties žibintu 
musų lietuviškajai išeivijai A- 
merikoje ir kartu musų neuž
miršti.

(GALAS)
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C MARGUMYNAI
Kai kurie pasaulio 

nuostabumai

k

O gal Lietuva, darbo žmonių 
Lietuva, to musų išeivijos veik
laus akylumo jau nebereikalin
ga? Gal ir pati išeivija, tiek tė
vynė sielojusisi, jau gali nu
rimti ir laikyti Lietuvą tik savų 
ekskursijų ir savo poilsio vie
ta, kur viskas akį ramina ir šir
dį džiugina? Taip. Mes turime 
lietuviškąją vyriausybę, savąją 
kariuomenę, savas mokyklas, 
savus teismus; musų krašto sie
nos apstatytos musų muitinin
kais ir musų sargybininis. Tu
rime savus kelius, uostus ir su
sisiekimo priemones sausumo
je, vandenyse ir ore, turime sa
vus mokesčius ir mokesčių iš- 
ieško tojus; turime savą polici
ją, savus valstybės priešus ir 
savus šnipus tiems priešams 
sekti ir gaudyti; turime savus 
kalėjimus. Policijos šnipų mes 
turime, kaip mums atrodo, net 
perdaug. Turime pagaliau savo 
atstovus, akredituotus prie ki-

esame nepriklausoma valstybė, 
kuri vadinasi Lietuvos respubli
ka. Ir kartu turime pasakyti: 
kaip mes nemieruotai nutolome 
nuo tos Lietuvos, už kurią bu
vo kovota prieškariniais laikais, 
kuri buvo pradėta kurti pir
maisiais po karo metais! Trum
pam straipsnely neišnagrinėšiui 
ir svarbesnius taisytinus daly
kus, kurie dabartiniam Lietu
vos valstybiniam gyvenime pa
sireiškia, bet Vienas . ^:kia pa
sakyti: dabartinėj nepriklauso
moj Lietuvoje mes vėl esame 
politiniai belaisviai. 1926 metų 
perversmas, ginklu nuvertęs de
mokratiškai — parlamentarinę 
santvarką Lietuvoje, jos vieton 
įvedė naują režimą, vadizmo 
režimą. Kaip ir kitur, vadizmas 
Lietuvoje likvidavo laisvą vi
suomeninę ir politinę žmonių 
veiklą, atimdamas iš piliečių jų 
organizacijas ir teisę jas turėti, 
žmones subirino, padarė palai
dais, kiekvieną žmogų varo į jo

Žemės rutulyje jos gyvūnijo
je ir augalijoje yra nuostabių 
dalykų. Tačiau ne visus galime 
žinoti, nes ne viskas dar yra 
ištiria. Bet vis dėlto kai kurie 
reiškiniai yra sunormuoti. Jie 
jau nusakomi tam tikrais ma
tais, skaičiais, pagaliau vielo
mis, kur tai yra. Pavyzdžiui, 
žemės rutulio rojumi laikoma 
kažkokia salelė į rytus nuo 
Australijos. Ten gyvena tik 150 
žmonių ir pati sala yra 9 k v. 
km. didumo. Kiekvienas žmo
gus tedirba lik dvi valandas per 
savaitę. To laiko visai užtenka, 
kad jis apsirūpintų maistu sa
vaitės laikui. Užtenka tiktai 
prisiskinti vaisių, pasirūpinti 
sėklomis ir visas dalykas baig
tas. Daugiau netenka dirbti.

Pagaliau yra antroji įvaire
nybė, kuri taip pat žinoma vi
sam pasauliui, kaip apie tai bu
vo pranešta. Kažkokioje Ton
gos saloje Ramiojo Vandenyno 
pietuose buvo nepaprasčiausias 
pasaulio orkestras, nes to or
kestro muzikantės buvo vienos 
moterys. Tačiau jos neturėjo 
jokio muzikos instrumento, bet 
griežė su kažkokiomis plokšte
lėmis, kurias 
Nuo įvairaus 
mo ir pūtimo 
laukti įvairių 
riems orkestro

gyvūnų netenka pamatyti. Ta
čiau Malajų archipelago salose 
pasitaiko voveryčių, kurios pa
našiai pasielgia, kaip musų kir
minėlis. Jos įsigraužia į koko
so riešuto vidų ir ten tol gyve
na, kol nesuvalgo visą riešutą. 
Kai riešutas pabaigtas, tai ji 
vyksta prie kito. Pasitaiko ir 
taip, kad ir voverytę riešute 
galima pagauti.

Neturėdamas pilvo su
laukė virš šimto metų

Kai žmogus sulaukia šimto 
metų, sakoma, apie tokį, kad 
jis esąs labai sveikas. Tačiau 
kartais atsitinka ir visai kitaip. 
Per vieną didelį gaisrą Čikago
je, Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, netyčiomis buvo per
šautas tūlas Ferdinandas Vago
veris. Nors jam gydyti buvo 
pakviesti geriausi, garsiausi gy
dytojai, tačiau pilvo išgydyti 
jokiu budu neįstengė. Ligoni-

laikė prie lupų.

galima buvo su- 
garsų. Kai ku- 
muzikos dalykai 

taip patiko, kad šitas moterų
orkestras buvo pakviestas gas
troliuoti. Pirmiausia jį pamatė 
Australijos žymesnės vietos, o 
iš ten buvo pranešta apie jį pa
sauliui ir net transliuota.

Ne tik žmogus siekia rekor
dų, bet taip pat ir kiti gyvi su
tvėrimai. Tačiau daugelis re
kordų yra apriboti, nes, pasie
kus tam tikrą ribą, negalima 
nei aukščiau, nei žemiau nusi
leisti bei pakilti. Taip, visų 
aukščiausias žemes rutulio kal
nas turi apie 9 km. aukščio. 
Giliausia juros vieta yra 10 
km. Paukščiai gali iškilti tik
tai 7 km., į aukštį. Tai padaro 
tik vienas erelis. Nusileisti į ju
ros dugną gali tiktai banginis. 
Tačiau ji;s nusileidžia tiktai per 
1,5 km.

Tenka palyginti ir žmogaus 
šios srities rekordus. Vandens 
naras gali nusileisti tiktai 90 
metrų ir daugiausia tenai išbū
ti tiktai 20 min. Žinoma, žmo
gus į aukštį išskristi beveik tris 
kartus pralenkė erelį.

Tenka pažymėti ir tai, kad 
musų gyvenime pastebiami tik 
kirminai įsigraužią į augalus, 
kur tenkinasi maistu. Didesnių

metus. Pagaliau gydytojai ry
žosi padaryti Vagoveriui nepa
prastą operaciją: jie išėmė per
šautą ir neišgydomą pilvą, o jo 
vietoje sudėjo sidabrinius vam
zdelius. Ferdinandas Vagoveris 
operaciją išlaikė ir be pilvo iš
gyveno dar dvidešimtį metų. 
Žinoma, jis turėjo būti fiziniai 
stiprus žmogus, jei turėdamas 
83 metus amžiaus dar atlaikė 
tokią sunkią operaciją, po ku
rios susilaukė net 103 metų 
amžiaus.

Gen. Frankas paklausęs 
kaunietės patarimo
Ispanijos nacionalistų vadas 

gen. Frankas esąs didelis mė
gėjas bulių kautynių ,kurios 
Ispanijoj labai išsiplatinusios. 
Viena kaunietė* gyvulių glo
bos draugijos narė D. Rege-

Frankas mėgsta tas žiaurias 
kautynes žiūrėti, parašė jam 
laišką ir prašė panaikinti Is
panijoj bulių kautynes. Pas
kui ji dar parašė laiškus vie
nam generolui ir poniai Fran- 
kienei ir vis prašė panaikinti 
Ispanijoj bulių žudynes. Ar 
tie laiškai, ar kas kita pavei
kė, kad Ispanijoj bulių kauty
nės pradėta drausti. Pats gen 
Frankas ėmė nebepritarti 
tiems žiauriems žaidimams ir 
pradėjo jaunimui ieškoti gra
žesnių pramogų. Kauniete Rc- 
gelytė vėl parašė laišką gen. 
Frankui ir jam padėkojo. Ne
seniai ji gavo gen. Franko lai
šką su linkėjimais ir savo fo-
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Muzikos Zmios
Veda—NORA

Aleksandro Vasiliausko 
Koncertas — Rytoj
Asistuoja Birutės Choras* ir 
Florence Balsiutė

Jeigu mes lietuviai turėtume 
savo muzikos veiklos “Who’s 
Who”, tad, atskleidę puslapius 
po raide “V” rastume tokius 
užrašus:

Aleksandras Vasiliauskas, 
tenoras. Gimė Westville, III., 
1908 metais. Lankė ten pra
dinę mokyklą ir pradėjo savo 
muzikalę karjerą būdamas 
vos 10 metų amžiaus, giedoda
mas bažnyčios vaikų chore. 
Būdamas mokykloj lavinosi 
dainavimo, laikas nuo laiko, ir 
dalyvaudavo muzikaliuose pa
rengimuose.

Manadžeris Butterfiėld teat
rų Michigan valstijoj, paste
bėjo jaunojo Aleksandro ta
lentą ir ragino jį stoti į vieną 
dainų kontestą. Jis čia išlošė 
pirmą vietą. Tada per keturius 
metus studijavo muzikos su 
p-le Devoe, viena geriausių 
Saginaw, Mich., mokytojų.

Būdamas 19 metų amžiaus, 
atvyko Chicagon ir 1927-28 
metais lankė Tilden Technical 
kolegiją, kur jis studijavo te
legrafiją ir rengėsi būti laik
raščio reporteriu.

1930 metais stojo į tą gar
sųjį Atwater Kent Radio kon
testą, (tą, kuriame vėliaus Ona 
Katkauskaitė laimėjo pirmą 
vietą ir kontraktą su Metropo
litan Opera—New York’e). 
Čia, Michigan valstijos skyriu
je, Aleksandras Vasiliauskas 
laimėjo antrą vietą.

Nuo 1930 metų pradėjo rim
tai studijuoti, pašvęsdamas 
tam visą savo laiką.

1936 metais laimėjo pirmą 
vietą visų valstijų Tarptauti
niam Muzikos Festivalyje.

Šis laimėjimas davė jam 
National Broadcasting Compa- 
ny radio kontraktą ir vienos 
savaitės pasirodymą Fox Tea
tre, Detroite.

“Dalyvavimas šiame Tarp
tautiniam Muzikos Festivalyje, 
kuris tęsėsi per tris sąvaites, 
yra vienas įvykis mano gyve
nimo, kurį skaitau labai svar
biu. Kontestantai buvo beveik 
išimtinai profesionalai daini
ninkai, tam tikro amžiaus ir 
išsilavinimo. Ir laimėti prie 
tų visų nemenkų reikalavimų, 
buvo labai dideliu kreditu
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man,” pareiškė p. Vasiliaus
kas.

Nuvykęs New Yorkan, Va
siliauskas pradėjo studijuoti 
su gerai žinomu ir buvusiu 
Milano operos artistu-daininin- 
ku, Bruce Spencer King, kuris 
ir dabar yra jo mokytojas.

Al. Vasiliauskas gan tankiai 
dainuoja didžiųjų National 
Broadcasting ir Golumbia 
Broadcasting kompanijų pro- 
gramuose ir dalyvauja koncer
tuose. Su dideliu pasisekimu 
jis yra koncertavęs ne vien 
tarp lietuvių, bet ir svetimtau
čių, kaip Jungtinėse Valstijo
se taip ir Kanadoj.

“Mano nusistatymas ir tiks
las yrą dainuoti operoj. Turė
jau progos jau dalyvauti net 
ir bandymuos Metropolitan 
Operoj, bet nenoriu šokti į 
vandenį ir atrasti jį peršaltu ir 
būti apviltu. Kitaip sakant, ne
sijaučiu ganėtinai prisirengęs 
ir noriu dar toliau lavintis.” 
atsakė man p. Vasiliauskas, 
kuomet paklausiau jo, kokis 
yra siekis.

Toliaus p. Vasiliauskas pri
dūrė, kad “nors darbo ir var
go reikia daug panešti ir per
gyventi besiekiant viršūnių 
dainos pasaulio, bet šį darbą, 
savo muziką, nemainyčiau ant 
geriausio darbo pasaulyje-”

Dainininkas Vasiliauskas 
planuoja šį pavasarį važiuoti 
Europon, svarbiausia nori at
lankyti Lietuvą, fenais koncer
tuoti ir įgyti patyrimo operoj. 
Prieš vykstant Europon, jis 
turės savo koncertus lietuvių 
didesnėse kolonijose, ir bus 
solistu kitų rengiamuose pro- 
gramuose. Bal. 23 d. dalyvaus 
ponų Minkų Radio valandos 
koncerte Bostone. Pradžioje 
gegužės mėnesio pildys visą 
programą Gatholic University 
Music Hali, Washington, D. G. 
Geg. 7 d. bus principaliu soli
stu koncerte, kurį rengia New 
Yorko laikraštis “Mirror” Pa
saulinėj Parodoj.

Rytojaus koncertą pagelbė
jo surengti Naujos Gadynės 
Choras, ir daugiausia juom 
rūpinosi p-lė Josephine Miler
ių te, kuri nors būdama dar 
jaunų metų, pasirodo labai ga
bi ir energinga veikėja kultūri
nėj veikloj. Apart p. Vasiliau
sko, dalyvaus dar Birutės 
Choras po vadovyste Jono By- 
ansko. Dalyvaus taipgi ir Flo- 
rcnce Balsiutė.

Programa bus sekanti: 
Ne Margi Sakalėliai ............
.......................... Tallat-Kelpša 
Karvelėli ........... Sasnauskas
Patarlė ......................  Šimkus

A. Vasiliauskas
Ratai ...................... Žilevičius
Aguonėlės ..................  Gruodis
Kaip Miela Išgirsti ...................
i.............................  Kačanauskas

A- Vasiliauskas
Aria iš operos ‘La Traviata” 
.......................................... Verdi 
Bučkio Valsas ............... Arditi

Florence Balsiutė
Už Jūrių Marių ....... Banaitis
Kur Tavo Dainos? .... Sarpalius 
Žalumo Banga ......   Sarpalius
Oi Berneli Vienturį ....Andriulis 
Birutes Choras—Jonas Byans- 

kas Vedėjas
Klajonės ...................  čerienė
Ah! Moon of1 my Delight .......
.........................   Lehman 
Ona ....................   Kuprevičius

A. Vasiliauskas
Duetas iš op. “Student Prince” 
.................................. Romberg 
Florence Balsiutė ir A. Vasi

liauskas
Siciliana (aria iš op. “Cavalle- 
ria Rusticana) ....... Mascagni

A. Vasiliauskas
šis bus pirmas p. Vasiliaus

ko koncertas Chicagoj e, ir be 
abejo, susirinks daug dailės 
mylėtojų pasiklausyti ir pa
sidžiaugti jo talentu ir dainos 
grožiu.

. _ . . NAUJIENŲ-ACME Photo
NORTH CHICAGO- ILL. — Fanstcel sėdėjimo streiko lyderiai uždaromi į kalėjimą už teismo panieki

nimą.

2 Asmeniškai Lydimos

ŽADA ATSKIRAI VEIKTI, JEIGU LAISVA
MANIU CENTRAS NESUSITVARKYS

Iš PIRMOS KUOPOS SUSIRINKIMO

ROSELAND. — Liet. Laisva
manių Etinės Kultūros Draugi
jos 1 kuopa laikė mėnesinį su
sirinkimą kovo 14 d. Šiame su
sirinkime prisirašė vienas nau
jas narys, Tom. Zuris. Susirin
kimas buvo neskaitlingas, nes 
tą patį vakarą demokratai tu
rėjo didelį susirinkimą, taip 
kad keletas ir laisvamanių ten 
dalyvavo. Skaityta keletas laiš
kų, vienas nuo Dr. J. šliupo, 
kuris pranešė, jog tankiai gau
na iš amerikiečių nusiskundi
mų, kad negauna “Laisvosios 
Minties”. Čia kelis suminėjo, 
kad prenumeratos jau kokie 
metai laiko kaip užsibaigusios, 
o vis norima, kad laikraštį 
siuntinėtų veltui. Tarp tokių 
minimas ir J. Jukelis. Taipgi ir 
su adresais daug esą netikslu
mų. Štai vienas prisiuntė 10406 
Indiana avė., paskui, kai ♦nega
vo, prisiuntė kitą laišką. Čia 
numeris 10402 Indiana avė.

.Centro sekretorius 
nekompetentiškas

Paderewski
Chicagoj

Vakar Chicagon atvyko Ig- 
nacy Jan Pad.erewski, garsus 
Lenkijos pianistas ir premje
ras Vilniaus okupacijos laiku. 
Sekmadienį jis koncertuos Au
ditorium teatre.

Kai kurie sako, kad tai bus 
bene jo paskutinis pasirody
mas Chicagoj, nes Paderewski 
sveikata silpnėjanti. Jis yra 
apie 78 metų amžiaus. Pirmą 
kartą koncertavo Chicagoj 
1891 metais.

L. Jaunimo K.
Ratelio Parengimas

Brightonparkiečiai ir bend
rai visi lietuviai, jeigu jus no
rite tikrai smagiai lietuviškai 
laiką praleisti, neužmirškite at
silankyti kovo 18 d., tai yra 
šiandien į Juškos svet., Holly- 
wood Inu. Kaip ir visuomet, 
taip ir šį kartą L. J. K. R. pa
sistengs, kad galėtumėt sma
giai tą vakarą praleisti. Kas 
norūs šokti — bus gera muzi
ka, kas norės gerti — bus ge
ro alaus, kas norės dainuoti — 
galės dainuoti, o jeigu atsiras 
norinčių pasiklausyti kaip kiti 
dainuoja, tai irgi galės, nes L. 
J. K. R. turi chorą, kuris nors 
jaunas dar tėra, ,bet sudainuo
ja neblogiausiai.

Aš manau, kad kas yra bu
vęs L. J. K. R. parengimuose, 
tas niekuomet jų nepraleis. 
Taip pat neužmirškit atsivesti 
ir draugų.

Balių tetirvinąs.

vinsko pinigai priimti. Toliau 
Levinskas mini, kad ir daugiau 
lokių esą, kurie siuntė pinigus 
ir nieko nežino kas su jais įvy
ko. Apie kitus nieko nežinom, 
vienok pasistengsime nors kiek

sutvarkyti.
Balandžio 16 d. L. Laisv. 1 

kuopa rengia pramogą su per
statymu “Jaunystės Karštis” 
Visą programą išpildys Aido 
Choras. —Stepukas.

newyork<laipėda 
per Gothehbuma, Švediją

Pirmoji Gegužės-May 81 d. 
(nepersėdant iki Klaipėdos) 
Antroji Llepos-July 1 d.

Antra ekskursija va
dovauja VI. Mučins- 
kas, švedų Amerikos 

• Linijos lietuvių sky- 
riaus vedėjas.
Kelionė: Gothenburg- 
Stockholm. Iš čia lai
vu "MARIEHOLM” j 
Klaipėdą.

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos ufcgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai sutelkiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinj lei

dinį “Turizmo žinios**.
Kiti išplaukimai iŠ Near Yorko:

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

Antras laiškas buvo iš Brook- 
lyn nuo T. Levinsko, kuris per
nai prisiuntė pinigų ir prašė, 
kad prirašytų prie L. L. E. K. 
centro ir ekstra įdėjo 25c pfi- 

' siuntimui laisvamaniško žurna
lo. Na, ir iki šiol nei žurnalo, 
nei pinigų, nes kasgi praneš? 
Centro raštininkas užsiėmęs su 
poteriais ir kunigų garbinimu. 
Nors jau ne kartą buvo reika
lauta, kad butų išrinktas cent
ro raštininkas, kuris galėtų 
nors šiek tiek tvarkiau vesti 
laisvamanių reikalus, bet visa
da centro pirmininkas buvo 
priešingas, aiškindavo jį para
ginsiąs ir jis bus “allright”.

Žinoma, pirmos kuopos na
riai tokia tvarka labai nepa
tenkinti, be to, tas centro rašti
ninko elgesys, kaip ir kunigo 
klapčiuko, tifc gėdą laisvama
niams daro. u Jeigu dar ilgiau 
Taip centras elgsis, tai gal atei
tyj pirmai kuopai teks atski
rai veikti.

Pasiteiravus pas centro iždi
ninką pasirodė, kad p. F. Le-

Kreipkitės į savo vietinį agentą, ar
Swedish American Line
181 N. Michigan Avė., Chicago, Iii.

Apipiešė Sandėlį
Bridgeporte

Trys maskuoti banditai įsi
gavo į McKimm brolių mėsos 
sandėlį, adresu 3727 S. Halsted 
st., suguldė dešimts žmonių, 
tarp jų ir vieną policistą, ir 
pavogė $100.

Muilas— Misterija
Pasirodo, kad ir muilas gali 

būti misterija. Štai paimi į ran
kas plytelę, pamirkęs vandeny 
patrini ir pasidaro puta. Dar 
kiek patrynus su ta puta ima 
dingti nuo rankų ir nešvaru
mas. Iš ’ paviršiaus žiūrint, at
rodo, kad čia nėra nieko ypa
tingo. Tačiau mokslui ilgą lai
ką buvo svarbu pasisakyti, kaip 
muilas nusineša nešvarumą.

Pirmiausia buvo manyta, kad 
čia yra koks cheminis proce
sas. Bet po i’gesnio tyrinėjimo 
prieita kitokios išvados ir im
ta manyti, kad purvai dingsta 
po to kai muilo emulsija su- 
vilgina purvo rutulėlius ir pri
verčia juos skirstytis. Bet kaip 
ten negalvotų mokslas, mote
rys be jo apseiti negali. Pa
duok moteriai kietą muilą, ji 
pavartuos vieną sykį, duok' jai 
minkštą — tokį kaip Santa 
Maria Gastle, ji niekad su juo 
nesiskirs.

Tai yra Hagemann—Weber 
Soap Co. produktas. Galima jį 
gauti visose vaistinėse. Tai la
bai turtingas alyvų aliejumi, 
švaruš, neturi gyvulių riebalų. 
Greitai pūtuoja ir kraštutiniai 
ekonomiškas. (Skelb.)

> ...COSTA 
LITRE MORE THAN

A BLADE

Doublo 
. edge, 
10 for 26c

f Single 
edge, 

15 for 25c

KENTEI
Daromi iš puikiausio švedų chi
rurginio plieno. Jei norit puikaus 
nusiskutimo, bandykit naujo Mar- 
lin greitai skutančius skustuvė
lius ... tuos, kurie reiškia “Sykį 
ant visados ir švarų skutimą.”. Be 
kapojimo... įtempimo, šiurkštumo, 
odos grendimo, (gaukit didelį Mar- 
lin skustuvėlių dėželę šiandie.

Galit Išvengt Operaci
jos, Nėra Reikalo ir 

PILĖS, KYLA, 
VERICOSE VEINS, 
TONSILAI

Saugus—tikras,—Greitas be laiko 
sugaišties nuo darbo, ligoninės bi
lų—nuolatinės pasėkos. 1-mas gy
dymas tiktai $2, (iki 2 tiktai $3 
daugiau), įrodo išgydymą Į 1 ar 2 
savaites. Ateikit ekzaminacijai dy
kai. Vyrai, moterys ir vaikai spe- 
cijalisto su 20 metų patyrimu gy
domi. E-Z mokėjimo planas. Ilga
laikio užtikrinimo rašytas gydyto
jo statementas. šimtai paliudymų 
ant rankos—kodėl ne jūsų?

Dr. Petras B. Schyman 
1869 N. Damen Avenue, 

Tel. Armitage 8200 
20 metų išsidirbęs specialistas.

Nau—3—18-39—4 PV

Norge Refrigerato- 
riai ir Parlor Setai
Jus galite nupirkti

NORGE
ROLLATOR 

Refrigeratorių 1939 
metų už

Ute only one level tea- fį 
spoonful to a eup of sifted fj 

į flour for most recipes. fl 
gf^BAKING 
ff%WPOWDER/ 
Šame price Today fl 

i as 48 years ago IĮ 
I 25 ounces for 254 II 
n Manulactured by baltins powdar f ■ H ipacialiiti who malta nothinf būt ■■ 
Į® balting powdcr—undtr (uptrvi(ion RH 
■ a of aapert chomiata oi nailonai f I 
ta raputation. S K

•.MILLIONS OF POUNDS H AVĖ BEEN 
BYOUR GOVE.RNME.HT

NAUJA
PAVASARINIŲ
MADŲ 

KNYGA

PARLOR SETAS MUSŲ PAČIŲ 
PADARYTAS

$39.00
ROOSEVELTFURNITURECO.

2310 ROOSEVELT ROAD ' < . SEELEY E760

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurią galite gauti pas 
mus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St,
Chicago, III.



Už $17.50 Gražių Lie
tuviškų Plokštelių 

Rekordų Dykai

ĮN VICTOR RECORDS 
with this Automatic 

Record Changing

SUTAUPYSI 3 BUDAIS
J Visados' žemos RCA 

Viktrolos kainos su au
tomatišku 10 ir 12 col. 
rekordų iškeitimu ir 
elektriškai tunijamas 
radijo.

2 Bonusai už $17.50 Vic- 
tor ir Bluebird rekor
dams pirkti, 12 mėn. 
Victor Record Review 
prenumerata vertes $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 
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: 
WCFL—970 k. Nedėliomis 5:30 v. 

iki 6:30 P. M.
V7HFC—1420 k. Ketvergais 7:00 v. 

vakaro.
WAAF—070 k. Panedėliais ir Pėt- 

nyčiomis nuo 4 P. M.

Diena Iš Dienos
SUSIPAŽINIMO VAKARĖLIS

Neseniai pp. Povilo ir Emili
jos Nesteckis namuose, per 
p-lės Josephine Kančias suma
nymą, buvo surengtas susipaži
nimo vakarėlis su pp. Vincu ir 
Bronis Riley (Nesteckis). P-lė 
B. Nesteckis ištekėjo lapkričio 
mėnesį. Kadangi jos mamytė, 
p-ia Emilija Nesteckis, buvo li
gos paguldyta^ ir po gydytojų 
priežiūra, tai negalėjo nei da
lyvauti savo dukters sutuoktu
vėse, o apie vestuvių puotų nei 
nemanyta.

Dabar, kada p. Emilija pa
sveiko, tai p-lė J. Kančiųtė pa
sinaudojo proga ir davė malo
numų daugeliui atsilankyti pas 
pp. Nesteckius ir susipažinti su 
jų žentu ir palinkėti laimes. 
Kadangi buvo labai daug vieš
nių, visų vardų nesužinojau. 
Taipgi buvo daugybė įvairių 
dovanų sudėta jaunavedžiams. 
Dovanų buvo net iš kitų vals
tijų prisiųsta, kaip tai, iš Wis- 
consin, Micbigan ir Illinois.

Po apžiūrėjimo dovanų pp. 
Nesteckiai pakvietė svečius prie 
gardžios vakarienės. Valgomam 
kambaryj stalas buvo papuoš
tas su dideliu baltu varpu. Tas 
pridavė atsilankiusiems vestu
vių ūpų. Buvo daug stiklų pa
kelta už jaunavedžių sveikatų, 
■r ilgo, laimingo gyvenimo be
linkėdami jaunavedžiams nei 
nepajutom, kad jau 2 vai. ryto.

Linkiu jauniems W. B. Riley 
’aimingai sulaukti daug links
mų vedybinių sukaktuvių. 
Ačiuoju p. Josephine Kančias 
už pakvietimų ir pp. Nestec- 
kiams už nuoširdų vaišinimų.

M. Zolpiene.

TškHmės
Buvau J. J. taverne, 6001 S. 

kirpenter St., ir netikėtai ra
kiu savo geras draugus beskai- 
iant ‘'Naujienas”, Jonų Butkų 
r Juozapų Braknį. Pradėjom 

kalbėti ir atsiminei!! apie Juo
zų. vardadienį (kovo 19) ir jie 
išsitarė, kad turės “dvigubų” 
pasilinksminimų. Bus Juozai ir 
•ykiu bus Stefanijos Butkienės 
Jmtuvės diena.

Šokiams bus muzika ir visi
ilsihnkc praleis linksmai va
landas. Tai neužmirškime visi 
jų draugai ir pažįstami pas 
juos atsilankyti. Buvau aš te 

SOKOLŲ SALĖJ nai ir vėl busiu.
 šnipštorius.

“LAIMA”
KOVO 26 D.

SU S TRINKIMA I
——————■■

Lietuvos Ūkininko Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks ry
loj. pirmų valanda po pietų, West Side Hali, 2244 W. 23rd 
PI., Susirinkimas bus svarbus nes bus raportas iš draugys
tės molinio baliaus. Pirm. J. Žiurkauskas

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

Vidurvakarinių Valstijų Lietuvių Moterų Sųryšio apvaikščioji- 
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 
(Mareli) 19 d., Hollywood svet. 2417 W. 43 St. Nariai pri
valo susirinkti skaitlingai, nes yra daug svarbių dalykų ap

tarti. Paul J. Petraitis, rast.

=. -PARENGIMAI-
Liet. Janu. Kultūros Ratelis rengia draugiškų vakarėlį šio šešta

dienio vakarų (kovo 18 d.), Hollywood salėje, 2417 W. 43- 
rd SI. Kas mylite lietuviškai trcptelti’ ir šauniai pabaliavoti. 
tai atvykite pas mus, mes pasirupinsim patenkinti kuopil- 
niausiai. L.J.K.R. Veiklos Koni.

Lietuvių Moterų Piliečių Lyga rengia Bunco ir Kortų lošimo 
vakarėlį kovo 19 d., Wodmano Svet., 3259 S. Green S t 
Pradžia 7 v.v. Įžanga 25 centai ypatai. Bus daug dovanėlių 
prie stalelių ir užkanda, taip-gi bus dovanos ir prie įžangos 
tikietų (Door prizes). Prašom atsilankyti praleisti keletu 
valandų ir paremti šių moterų organizacijų. Rengėjos

NAUJIENOS, Chicago, 111. šeštadienis, kovo 1S, 1339

New Plymouth 7-1’assėnger Sėdau

Naujausias 1939 melų septynių keleivių Plymouth 
Delųxe Sodan. Turi nepaprastus patogumus, šalutinas 
sėdynes ekstra keleiviams. Tai didžiausias Plymouth 
karas, kokio dar niekad nebuvo* šoferis atskiriamas 
stiklo pertvara.

Budriko Radio
Valanda

Nedėlios vakare nuo 5:30

orkestrų ir solistus 
lietuviškas liaudies

išgirsti žymų ir senai girdėtų 
Povilų Stogį ir Pirmyn Chorų, 
kurie galingai sudainuos gra 
žiausias ištraukas iš operetės 
“Laima”.

Atostogminky 
Sutiktuvės

SUMMIT, III. — Draugai 
Mike ir Sofija Morkai, gerai 
pasiturinti žmonės, po trijų 
mėnesių atostogų, kurias pra
leido gražioj ir šiltoj Miami, 
Floridoj, sugrįžo į musų senų 
Chicagų labai saulės, nubučiuo
ti, taip kad vargiai gali bepa
žinti.

Iš pasikalbėjimo teko patirti, 
kad drg. Morkai labai daug vie
tų apvažinėjo. Sako, labai “bi- 
zy” buvo. Jiems labai patiko 
žydėjimas gėlių ir jų gražu
mas. Ten bebūnant susiėjo chi- 
cagietę dr. Rašinskų su žmona 
ir kartu visur važinėjo.

Pp. Pet Senuliai, J. Raudai, 
M. Mažeikai ir Kuzmickai su
rengė gražias sutiktuves savo 
geriems draugams M. Morkums 
kovo 15 d. jų namuose, po nu
meriu 5529 Neva avė. Ponai M. 
Morkai parvežė visiems dovanų 
(souvenirs) ir labai daug apel
sinų iš tolimos Miami, Floridos.

K.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

remontuoti iš lauko pu-

yra' Boston Shoe Store, 
yra daug padidintas ir 
pertvarkytas. Dabar tu-

Boston Shoe Store Jau 
Baigiamas Rembntuoti

BPJDGEPORT. — Garsioji 
Red Cross ir Florsheim batų 
krautuve Bridgeporte jau bai
giama 
sės.

Tai 
Vidus 
naujai
rėš daug daugiaus patogumų 
negu pirmiaus. Pardavimas ei
na kaip ir pirmiaus. Langai 
dar nebaigti perremontuoti, bet 
viduje viskas randasi didžiau
siam pasirinkimui.

—VBA.

Viešnia A.

išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Gene Campbell, 21,
dona Cliaput, 19 ■

Henry Bilshausen, 29, su
vira Juozaitis, 19

su Al

El-

Reikalauja
Perskirti

Julia Shimbcl nuo John Shim- 
bel

Gavo
Perskiras

Anna Zikas r.uo James 
kas

Diena

Zi-

BRIDGEPORT. — Kadangi 
šį sekmadienį išpuola visų Juo
zų-Juozapų ir Juozapinų var
dadienis, tai ta proga bus dau
gybė iškilmingų parių, ypatin
gai tose tavernose, kur randasi 
vienas ar daugiau Juozų.

Štai keletas Juozų, kurie yra 
geri naujieniečiai ir jų varda
dienio proga juos reikia pa
sveikinti ir palinkėti ilgiausių 
metų.

Juozas Lapaitis, Juozas Puč- 
korius, Juozas Bložis, Juozas 
Giedraitis, Juozas Bereckas, 
Juozas Belskis, Juozas Hertma- 
navičius, Juozas Kuzmickas, 
Juozas ir duktė Josephine Evin- 
skai, 3204 S. Halsted, St., Juo
zas Šmotelis, Juozas ir sūnūs 
Juozukas Rachunai, 3137 S. 
Halsted St., Juozas Rūta, 3441 
S. Halsted St., Juozas Ažukas, 
3301 S. Lituanica Avė., ir dau
gybė, daugybė kitų.

Paprastai Juozų diena yra 
minima išvakarėse. Todėl pas 
Juozus yra rengiama parės šeŠ- \ tadieni. Sveikinama Juozai su 
muzika, skaniais užkandžiais 
ir gėrimais. Lai gyvuoja musų 
Juozai! —VBA.

■ i.-Mhi' r ai Nau iienose 
iaiida dėlto,

■ i4- Naiijipnn“

iki 
vi

suomenė turės proga išgįrsli iš 
stoties WCEL, 970 k. daug gru
žių duetų, 
simfonijos 
dainuojant 
daineles.

Kaip ir visada, taip ir dabar, 
programe dalyvaus žymios mu
sų meno ir muzikos jėgos - - 
geri dainininkai ir geros dain‘- 
ninkes gerais ir gerai išlavin
tais balsais. Ypatingai šitas re
pertuaras ketina būti labai ge
ras ir įdomus. Taigi nepraleis
kite progos jo pasiklausyti.

Šituos radio programas jau 
dešimti melai be pertraukos lei
džia be svetimtaučių garsinimų 
pagalbos Juozas Budrikas, di
delės rakandų ir kilų naminių 
reikmenų krautuvės savininkas 
adresu 3409 S. Halsted Street, 
Bridgeporte. Tai yra darbas la
bai verias pripažinimo.

Pranešėjas.

Berk’s Jewelry ir 
Optikos Krautuvė 
Pertaisyta

BRIDGEPORT., — Prie 35- 
tos ir So. Halsted St., antrašu 
3505 So. Halsted St., randasi 
Viena iš moderniškiausių auk
sinių brangenybių, kartu ir 
akinių krautuvė* kuri naujai 
tapo pertaisyta.^'Šį šeštadienį 
turės savo vadinamų “Grand 
Opening” ir visi, kurie atsilan
kys su reikalais, gaus po do
vanų. • Tėmykit skelbimų šian
dien Naujienose.

—VBA.

Redakcijos
Atsakymai

A Well Wisher: Atsižvelg
dami į rašte minimos organi
zacijos pirmininkes, taipgi di
džiumos narių, atsiliepimus 
apie spaudos maža vertę ir 
“drąsų”, Tamstos koresponden
cijos negalėsime sunaudoti.

Namų Savininkai
Jau ateina pavasaris atgims

ta gamta, savininkai pradeda 
ruoštis ir apžiūrėti savo na
mus. Galvoja kų nors naujo 
pristatyti ar pataisyti.

Mes gi užlaikom visokios 
medžiagos dėl porčių, garažių, 
langų, duriį, įįrfndų (floor- 
ings), prosinimo lentų, combi- 
nation ir sietinių (screen). 
Durims ir langams* Dabar ge
riausias laikas pirkti, turime 
specialų pigumų ir gerų pasi
rinkimų. Ateikit ir persitik- 
rinkit musų kainas ir prekes.

Apskaitliavimas dykai. Ati
darą vakarais iki 8-tos v. v. 
ir nedėliomis iki 2 v. popiet. 
Duodame lengvais išmokėji
mais. '

ZOLP MILLW0RK and LUM- 
BER CO., Selvestras-Marie 
Zolp, Sav., 3554 So. Halsted 
Street. (Skelb.)

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar nevisos 

užimtos.
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

Prie dainų bus naudingų pa
tarimų, kuriuos patieks patarė
jas advokatas K. Gugis. O daug 
žinių ir pranešimų patieks Jo
nas Romanas. Ypač visi susido
mėsite žiniomis apie visokias 
namų reikmenis reikalinga' 
puolimui namų Velykoms, ko
kias dabar galite susipirkti už 

kainas 
Nepa-

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

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St.

specialiai sumažintas
Progress Krautuvėje.
mirškite .pasiklausyti.

Rcp. J. J.

Micbigan Avenue 
Klinika

Dainuos Povilas Stogis 
ir Pirmyn Choras

Priminima radio klausyto
jams, kad rytoj 11 valandų 
prieš piet, bus. ypatingai gražus 
ir įdomus radio programas, re
guliariai transliuojamas pastan
gomis Progress Furniture Com- 
pany Krautuvės, 3224 South 
Halsted St. Ypač bus malonu

Didžiausias namas prie kam
po 33-čios gatvės ir So. Michi- 
gan Avė. yra užpildytas viso
kiais moksliškais įrengimais 
žmogaus sveikatai patikrinti.

Ten yra užlaikoma laborato
rijos ir spindulių aparatai ir 
visokie vėliausi išradimai, ku
riuos vartoja, kad žmogų bu
tų galima pagydyti be operaci
jos.

Klinika yra pilnai įrengta dėl 
vyrų, moterų ir vaikučių. Pa
tarnavimas dienų ir naktį. Gy
do visokias' ligas ir duoda vais
tus reikalui esant. Tėmykit 
Micbigan Avė. skelbimų “Nau
jienose” penktadieniais, šešta
dieniais ir pirmadieniais. (Sk.)

Buvęs.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

BĮ - ;;

NAUJOSIOS GADYNĖS CHORAS
Prezentuoja

Aleksandrą Vasiliauską
Dramatiškas Tenoras

Sekmad. Kovo 19,1939
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
Pradžia 4:30 vai. vakaro. įžanga 75c prie durų; 65c iš kalno.

Po Koncertui šokiai prie George Stephens Orkestros.

LINKSMYBIŲ VAKARAS
Rengia Liet. Jaun- Kultūros Ratelis

Šeštadienį, Kovo 18 d,. 1939
8 vai. vak.

H0LLYW00D SALĖJE
2417 W. 43rd STREET

Šokiams Grieš Ratelio Orkestras. Įžanga tik 25c asmeniui
Kviečiame visus pas mus atvykti

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKI 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 California

Tel. YARDS 3899.
Zelvis Building Co.

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

CHICAGO, ILL.

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

Į GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHNYERKES .
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVĖ

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

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0937

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVTJJG
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankančius bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga- 
rantv otas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. YARDS 3408

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $ 4 9.50 

UŽ ............................ ■
GYDYMAS $Kn.OO

LIGONINĖJE  ......... U U
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje_ $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama _  "
VISAS LIGAS GYDOMA $*fl.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So* Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija irengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas*

429 W. 83rd St 
Tel. ENG. 5^83-5849
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Šeštadienis, kovd Iš, 1939

iš Politikos Lauko
Dar Del Taksų Ratos

nuo kita tau-

turėjo vieną 
išsirinko val-

Apskričio valdybai, Ghicagos 
Parkų Distriktui, Apšvietos 
Tarybai ir Miškų Prezervams.

Iš $9.12—šių metų mokes
čių ratos nuo $100, valdžios 
departamentai gauna štai

šįmet bus mažes- 
svarbiausia, tai 

mokesčių skaičia- 
numušta $125 mi-

šios savaitės pradžioj buvo 
rašyta, kad Chicagos mokes
čių rata už 1938 metus padidė
jo 4%, palyginus su 1937 me
tų mokesčiais.

Mero Edward J. Kelly admi- 
nistrarijos atstovai aiškina, 
kad nors rata pakilo, vienok 
namų savininkai šįmet sumo
kės mažiau mokesčių miesto 
reikalams, negu pereitais me
tais- Taip bus dėl to, kad mie
sto išlaidos 
nes, o kas 
turto vertė 
vintui buvo
lionais dolerių. 1937 metų mo
kesčiams Chicagos nejudina
mas ir asmeniškas turtas buvo 
įkainuotas $2 
milionų sumoj, 
vertė nustatyta 
$948 milionai.

Pernai miestasi surinko 1937 
metų taksų už $74,003,617.68, o 
šįmet surinks $72,501,496, ar
ba $1,502,121.68 mažiau negu 
pernai.

šįmet bus' mažiau pinigų iš
leista ir mokyklų reikalams. 
•Pereitais metais apšvietos ta
rybos biudžetas siekė $62,634,- 
000, o šįmet — $61,952,000.

Chicagos miesto administra
cija pabrėžia dar vieną daly
ką, kad 
pinigų, 
sumoka 
savybes 
Miestas

bilionų ir $73 
o šį kartą jo 
$1 bilionas ir

kiek:
Apskričio valdyba ....... 60c
Miškų Pręzervai ........... 09c
Sanitarinis Distriktas.... 67c 
Chicagos valdyba ....... $3.60
Chicagos mokyklos.... $3.18 
Chicagos Parkai ........... 98c
Baigiant, miesto adminis

tracija sako, kad valdžia chi- 
mažiau, 

gyvento- 
valdžios 

kainuoja 
. $91.98,

cagiečiui kainuoja 
negu kitų miestų 
jams. Nevv Yorke 
aparato užlaikymas ' 
kiekvienam piliečiui 
Bostone — $88-26, Cincinnati 
——.64.05, o Ghicagoj —$53.57.

Svarbus Westsaidie 
čių Susirinkimas

iną ir nepasilikti 
čių politikoj.

šis klubas jau 
susirinkimą, kur
dybą. Valdybon įeina sekamos 
ypatos: Juozas Judickas, pirmi
ninkas; Stasys F. Lucas, vice- 
pirm.; Roman Žala toris, rašt.; 
Charles Kalnis, kasininkas; Jos. 
Zenkus ir Frank Jenks, mar
šalkos. Pirmadienį klubas šau
na antrą susirinkimą, kad pla
čiau aptarus kliubo tolimesnį 
veikimą ir paruošti reikalingus 
planus. Platesniam dalykų pa
aiškinimui yra užkviesti žymus 
lietuviai kalbėtojai: teisėjas 
John 
pirmininkas Lietuvių Demokra
tų Lygos Cook Apskričio, kal
bės Lygos reikalais, Jack L. 
Juozaitis ir kiti, kad geriau su
pažindinti lietuvius su šios or
ganizacijos veikla ir organizuo
tos spėkos reikšme politikos 
lauke.

Kviečiame visus westsaidie- 
čius lietuvius atsilankyti į šį 
svarbų susirinkimą ir pagelbėti 
mums šiame darbe.

Jos. Judickas, pirm.

kalbėtojai:
T. Žuris, Al. Kumskis,

NAUJIENOS, Chicagd, 111.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ plyti
nis, kampinis, 3—5 kambarių fla- 
tai su ar be veikiančių grosernės ir 
delikatesų bizniu. 6459 Aberdeen.

FOR RENT-—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDAI SALĖ VESTUVĖMS, 
parengimams visais laikais.

4501 So. Hermitage Avė.

KKAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai žemė Mainais

“LAIMOS 
ŽVAIGŽDĖ

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

Bus žymus kalbėtojai birutė
Šiuomi pranešame Wes Side

k, *
REIKIA OPERATORIŲ patyru

sių prie jėgos mašinų. Kreiptis 
TOBIN PICKER and CO., 
4119 West Belmont Avė.

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

£519 West 69th Street.
MERGINA 23—35, 3 suaugę, $5 

savaitei. Eiti—būti. Šauk tik vaka
rais. Briargate 3765.

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

FURN1SHED ROOMS —-TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RENDON KAMBARYS —vienam 
ar dviem vaikinam ar ženotai po
rai—ar merginai. 7040 So. Talman 
Avė. Hemlock 4791.

FURMTURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
PARDAVIMUI 2 setai taverno 

fikčerių—labai pigiai. 6500 S. State 
Street.

KEAL ESTATE FOR SALE 
____ Namai-Zemė Pardavimui

3 FLATŲ MURO NAMAS arti 
33-čios ir Leavitt gatvių, mainys 
ant naujesnio namo. JOHN P. 
STANKOVICZ, 6912 So. Western 
Avė. Tel. Prospect 1156.

YPATINGAI GERA VIETA — 
166x179, intersekcija dviejų dide
lių kelių abu grįsu, elektriką, ga
sas, kelias minuteą nuo Elmhurst 
centro. Kaina $3750—$750 pinigais. 
$40 mėnesy. 1739 So. Haisted St., 
Box F-77.

miestas negauna visų 
kuriuos chicagiečiai 
už nejudinamas nuo- 
ar asmenišką turtą, 
gauna tiktai penktą 

apie 20%. Kiti pinigai
eina Sanitariain Distriktui,

vo 20 dieną, 8 vai. vakare, Ger- 
čiaus mažojoj svetainėj, 2214 
W. 23rd place, įvyks West Side 
Regulai’ Lithuanian Democratic 
Club susirinkimas.

Kadangi beveik visose lietu
vių kolonijose randasi Įvairus 
politiniai kliubai ir gan smar
kiai darbuojasi politinėj dirvoj, 
tad ir westsaidiečiai lietuviai 
sumanė suorganizuoti tokį po
litinį klubą, kad pažadinti lie
tuvius Į didesnį politinį jųdėji-

Lituanica Avė. 
įvyks pirmad., 

2:00 vai. popiet iš 
bus nulydėtas į

PETRAS SPITLIS

PADEKAVONĖ

Liule- 
South 
įvyks

ir Sa- 
Lietu- 
šeimy-

all 
it’s
so-

ap-

Pavyzdžiui, 
“Naujienų” 

programą, 
ten daina-

koncerto
kad Stogis
buvo “Naujienų” 25-
sukaktuvių iškilmėse,

BUSINESS CHANČĖS 
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 matykite 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.

KEAL ESTATE FOR ŠALĘ 
Namai-Žemė Pardavimui

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. Crawford Avenue.

Ind’ependence 6870.

MAINYSIU ANT FARMOS 2 au
kštų medinį namą — 5—6 kamba
riai. South Sidėj. Box 950, 1739 S. 
Haisted St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, mo
derni fikčeriai. Biznis išdirbtas per 
5 metus. 5 gyvenimui kambariai 
užpakaly. 4346 So. California.

3 FLATŲ NAMAS 7223 Stevvart 
Avė. 3-4 kambarių apartmentai, 
miegkambaris ir In-a Door lova — 
Sun Parlor, karštu oru šildoma, 2 
karų garažas —¥2 bloko nuo Ha- 
milton Parko ir Rock Island sto
ties. Kaina $7,000—terminai. Gali
ma gauti FHA paskolą.

Aberdeen 3709.

MAINUI — Išsimaino 2 flatų 
mūrinis namas, 2 po 4 kambarius, 
Bnghton Parke. Mainysiu į mažes
nį namą Chicagos priemiesčiuose 
ypatingai tylt. Greenwood. Atsišau
kite greitai. F. G. LUCAS and CO. 
4108 Archer Avenue.

IĄK1V18 FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

MAŽA FARMA RENDON Be- 
loit, Mis. Geriems žmonėms duo
siu už $11.00 į mėnesį. B. P., 2155 
N. Kilbourne. Albany 7904

STANISLOVAS DEMENTIS 
Gyveno 3629 S. VVallace St.
.Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 17 d., 1:00 vai. popiet, 
1939-jn.,- sulaukęs 45 m-.- atnž., 
gimęs Šiaulių apskr., Joniš- 
xio miestely.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Malse- 
vičiukę, dukterį Lucille, brolį 
ir brolienę Juozapą ir Mari
joną Dementis, seserį Kazi
mierą Dubulskienę ir jos šei
myną ir daug kitų giminių.

Priklausė prie SLA. 36 kp.
Kūnas pašarvotas Mažeikos 

kopi., 3319 
Laidotuvės 
kovo 20 d., 
koplyčios 
Liet. Tautiškas kapines.

Visi a. a. Stanislovo De- 
menčio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nuliūdę liekame, 
Moteris, Duktė, Brolis, Bro

lienė ir Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

STANISLOVAS SIRUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu I 

kovo 16 d., 7:00 vai. vakaro, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kėdainių apskr., Pa- 
sesvos parap., Bargailių km.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime I 

vieną brolį Franciškų ir bro- I 
lienę Julijoną, brol-sunį Joną, 
seserį Mikaliną Maslauskienę, 
švogerį Franciškų ir jų šei
myną, 3 pusbrolius: Juozapą 
ir Antaną Kundrotus ir A- 
dolfą Sirus ir jų šeimas ir 
daug kitų giminių ir draugų. 
Lietuvoj —motinėlę, vieną i 
brolį Antaną, seserį Grasildą, 
dėdę Vincentą Sirus ir gim.

Kūnas pašarvotas 2739 W. 
43rd St. Tel. Lafayette 3955. 
Laidotuvės įvyks pirmad., 
kovo 20 d., 8:00 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Pras. Pan. 
šv. parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Stanislovo Sirus 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvuti laidotuvėse ir sutei
kti paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Sesuo ir kiti gim.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

First of all, I want to men- 
tion again about Birute’s so
čiai to be given tonight. Dane- 
ing, entertainment and refresh- 
ments to please all. The place 
is the Marųuette Ballroom, 
6908 South Western Avenue, 
the time 8:00 P. M., the en- 
tree fee only 40c. Don’t for- 
get, come dovvn and have a 
grand time, which I am sure 
you will, because, as you 
know, Birutė is knovvn for 
successful and entertaining 
cials.

We also have two radio
pearances in the near future. 
The dates will be posted later. 
Let’s come down to rehearsals 
'and brush.up on ?our songs.
*ArixTnew so

čiai committee is starting some 
new ideas which, I am sure, 
will be something we all will 
enjoy, for they started off in 
grand style lašt Friday in the 
sočiai they sprang on the 
chorus, which was enjoyed by 
all the members. Nice work 
and keep it up. With your 
new spirit the crowd will be 
with you in giving you a hand 
when needed in the future.

Let’s all see you down at 
rehearsal next Friday and get 
down and think up some new 
ideas to makę Birutė’s sočiai 
a big success as always. The 
place is Sandara Hali, at 8:00 
P. M. Till then,

As ever

Mažai yra dainininkų, kurie 
lietuviams taip ištikimai tar
navo ir tebetarnauja, kaip Po
vilas Stogis. Nesivaikydamas 
garbės “plačiam pasaulyj”, ir 
nukentėdamas dėl to materia
liai, Povilas Stogis pasiliko 
tarp lietuvių ir tarp jų visą 
laiką darbavosi, 
peržiūrėdami pirmo 
Metinio 
randam, 
vo. Kas 
ių metų
pereitą sekmhdienį, tas vėl gir
dėjo sStogį dainuojant.

Kitą sekmadienį, kovd 2’3 d., 
jisai pasirodys su “Pirmyn” 
Choru, Chicagos Sokolų svetai
nėj. P. Stogis bus “žvaigždė” 
komiškos operetes “Laima”, 
kurią Choras stato tą dieną.

“Pirmyn” didžiuojasi turė
damas “Laimos” sąstate p. 
Stogį ir nuoširdžiai kviečia vi
sus savo draugus ir muzikos 
mėgėjus perstatyme atsilanky
ti. Mes tikim, kad “Laima”, o 
ypatingai p. P'J Stogis, visiems 
labai patiks. ' ^

“Pirmyn” Choras.

'Telšiškiai .Kviečia
Į Parengimą
Mes Telšių Bendro Klubo 

komisija ir nariai, laukiame vi
sų savo prietelių atsilankymo 
musų rengiamam bunco ir kor-

Lakovičių
2314 W.

Kiekvie-

madienį, kovo 19, aj 
tą valandą po piet, 
namuose po antrašu 
23rd Place.

Turini daug prizų.
nes atsilankęs gaus dovaną, nes 
yra daug “door prizų”. Užtat 
dar sykį kviečiame visus atsi
lankyti viršminėtoj pramogoj 
ir užtikrinam gerą laiką.

Telšiškis.

BJB

PARDAVIMUI AR RENDAI — 
kriaučiaus šapa. Vyrui mirus nebe
galiu belaikyti. MARY WALSH, 
5306 Princeton.

2604 WEST 69th STREET, nauja 
gretimai National Tea Store pirmos 
rųšies mėsinei-kepyklai.

Dorchester 0883.

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.

TARPE RIVER ROAD Mann- 
heim Road tuoj nuo Higgins Road 
arti 50,000 ketvirtainių pėdų, upe
lis, turtinga žemė. Kaina $575 — 
$125 pinigais. $8.00 mėnesy. Savi
ninkas 1739 So. Haisted St., Box 
K-30.

Moterų Kuopos 
Parengimas

rų Choras užprašo visuomenę 
rengtis iš anksto į musų senų 
veteranų dainininkų parengi
mu. —A. V.

Biristiečių Šeima 
Renkasi Šivakara -

Sutiks ir p. Byanskienę
Šįvakar, apie 8 vai. susi

rinks didžiausia birutieČių šei
ma į savo metinį pokilį, Mar- 
ųuetle Ballroomyj, 6908 South 
Western A've. Prie tos progos 
kartu atlaikys ir sutiktuves 
p ai Vandai Byanskienei, kuri 
neseniai pargrįžo iš Lietuvos.

Šįvakar, kaip 
tais, susirinks 
choristai ir jų 
ir rėmėjai. Bus 
dos, si 
o gal 
nimų, 
giami.

ir kitais me • 
visi Birutes 

artimi draugai 
skanios užkan- 

magios muzikos ir dainų, 
dar ir kitokių pamargi- 
kurie yra slaptai priren-

SPECIALUS BARGENAI
Pardavimui ar mainui į lotą ar 

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

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

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 West 47th Street.

PIRMĄ KARTĄ SIŪLOMA 5 ak
rų ūkis prie golfo klubo ir prie 
grįsto kelio, elektriką, tuoj į žie
mius nuo Norwood Park (už mie
sto ribų, užtikrina žemus mokes
čius, nėra asesmentų). Kaina $1250 
—$250 pinigais — $15 mėnesy.

1739 So. Haisted St. Box L-29.

Spe-

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. Haisted St.

TAI NAMAI KOKIŲ IEŠKAI, 8 
dideli kambariai ant didelio loto 
su gražiais pavėsio medžiais gra
žioj residencinėj sekcijoj Highland 
Parko, 4 miegkambariai, atvira 
puiki vieta arti viešos ir parapinės 
mokyklų, ir puikiaus pramogoms 
parko. Puiki transportacija, mokes
čiai ir pagerinimai apmokėti, tik 
$6,000—$15U0 pinigais.

NEWCASTLE 0045.

RETAS BARGENAS. Extra aukš
tos rūšies arti 15 akrų nuosavybė. 
Patogu į Palos Hiils Ravine, prie 
didelio grįsto vieškelio arti trans- 
portacija. Aukuoja už $3250. Pini
gais $750—$35 į mėnesį. Savinin
kas 1739 So. Haisted St., Box O-ll.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 17 d., 9 vai. ryto, 1939 
m„ sulaukęs senatvės.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Kostanciją, 4 sūnūs: 
Juozapą, jo moterį Julijoną ir 
šeimyną, Joną, jo moterį 
Barborą ir anūką Alfonsą, 
Kazimierą ir šeimyną, Myko
lą, jo moterį Adelę ir gimi
naičius: Dr. Venckuną 
lučką ir kitus gimines, 
voje—sūnų Antaną ir 
ną.

Kūnas pašarvotas J. 
vičiaus koplyčioj, 4348 
California. Laidotuvės 
antradienį, kovo 21 d., 8:00 
vai. ryto iš kopi. į Nekalto 
Prasidėjimo Pan. šv. parap. 
bažnyčią, 
dulingos 
nio sielą, 
tas į Šv.

Visi a. 
giminės, 
m i esat 
mi dalyvauti 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs, Marčios, 

Anūkai ir Giminės.
Laid. Dir. J. Liulevičius 

Tel. LAFAYETTE 3572.
Laidotuvėmis rūpinasi sū

nūs Jonas Spitlis, Tel. Lafa
yette 4198 ir Virginia 2121.

kurioje atsibus ge- 
pamaldos už velio- 
o iš ten bus nulydė- 
Kazimiero kapines.
a. Petro Spitliaus 

draugai ir pažįsta- 
nuoširdžiai kviečia- 

laidotuvėse ir

PHILLIP SONKA
kuris mirė kovo 10 d., ir pa
laidotas tapo kovo 13 d., o da
bar ilsis Tautiškose kapinė
se, amžinai/ nutilęs ir negalė
damas atsidėkavot tiems, ku
rie jam suteikė paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą 
neišvengiamą amžinybės vie
tą. Aš atmindama ir apgailė
dama jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiu giliausią 
padėką dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. 
Dėka vo j u graboriui S. P. Ma
žeikai, kuris savu geru ir 
mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį į amžinas- 
tį, o man palengvino perkęs- 
ti nuliūdimą ir rūpesčius, dė- 
kavoju gėlių aukotojams, 
grabnešiams, taipgi V. B. 
Ambrose už gražią pasakytą 
kalb^ koplyčioje ir kapinėse, 
ir pagaljąu, dėkavoįu visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau mano myli
mas vyre sakau: ilsėkis šalį 
toje žemėje.

Nubudus lieka,
Moteris, EMILY.

Rytoj po pietų, Chicago 
Beach viešbutyj, prie 51st ir 
Hyde Park, įvyks SLĄ Mote
rų 208 kuopos kortų ir bunco 
party. Rengimo komisijos pir
mininke ir kuopos prezidente 
yra p. Mary Brenza, o jai asis
tuoja nares pp. Josephine Nor
kus, Irene Brenner, Anthony 
Tullys, Peter Mikša, J> Venc
kus, D. Kuraitis, S. Rakauskas 
ir Alice Pierzynski.

Lietuvių Moterų 
Piliečių Lygos 
Parengimas

. - •••

Lietuviai yra kviečiami į Lie
tuvių Moterų" Piliečių Lygos 
rengiamą bunco ir kortų loši
mo vakarėlį, kuris įvyks rytoj, 
kovo 19 d., Wodmano svetai
nėje, 3259 S. Green S t. Pradžia 
7 vai. vak. Įžanga 25 centai 
ypatai. Bus daug dovanų prie 
stalelių ir užkanda. Taipgi prie 
įžangos tikietų (door prizes)

Prašom atsilankyti ir 
ti šią Moterų Lygą, 
tamstoms dėkingos.

Rengimo Komisija ir
M. Zolpienė,

parem- 
Busim

pirm.

Vedėjo 
skienė

gal Birutės 
Vanda Byan- 
kokių siurpri-

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 MORTGAGE 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540

ROOSEVELT ROAD ŪKIO nuo
savybė apie 5 akrus virš 500 pėdų 
nuo super highway frontage prieš 
Forest Preserve tuoj į pietus nuo 
Elmhurst, keletas minučių nuo Oak 
Park. Elektriką, šalinis kelias ir 
grįstas be asesmentų. Kaina $1500 
už visą—pinigais $300—20 mėnesių. 
Savininkas Box RR-6, 1739 South 
Haisted St.

CO
pagaliaus

žmonelė
parsivežė 

zų iš Lietuvos.
Visi, kurie atsilankys, ilgai 

neužmirš tos metines Paros. 
Kurie nebus, tai galės gailėtis 
visą savo amžių.-------

—VBA.

6 KAMBARIŲ KATEDŽ aukštu 
beismentu, 2 lotai, 2 maudyklės. 
Pilna kaina $1500. PETERS BROS. 
CO. 1647 W 47th St. 2-ras aukštas

GRAŽI SU MEDŽIAIS Highland 
Park nuosavybė virš 12,000 ketv. 
pėdų, miesto vanduo, grįstas ak
mens kelias, gasas, elektriką, žemi 
mokesčiai be asesmentų. F. H. A. 
užgirta paskola, tikra $2500 ver
tybė už $875. $200 įmokėti, 12 mė- 
nėšių išmokėti. Savininkas 1739 So. 
Haisted. Box Z-3.

Bėdas Rankos
Mostu Pašalino

kad 
barz-

1
9 IR h M Gėlės Mylintiems K K £1 Vestuvėms, Ban- U 11U H kietams, • La i d o- 

tuvėms, Papuoši- 
GĖLININKAS * m .

4180 Archer AvenuePhone LAFAYETTE 5800 '

■ AiisMigriA Siunčiam Gėlės 
Telegramų įL U 3 LIM U Visas Pasaulio 

KVIETKININKAS - 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Paerrabams.
3316 So. Haisted Street

Tel. YARDS 7308
HOOKSb

Pranešimas ir 
Užkvietimas

Cho-Chicagos Lietuvių Vyrų 
ras praneša Chicagos lietuvių 
visuomenei, kad sekrųadienį, 
birželio 25 d., 1939 m. rengia 
pikniką Dambrausko darže. 
Dabar tas daržas vadinsis Liuo- 
sybės daržu — tai busf yiedas 
gražiausių daržų piknikanis.

Labai butų gerai, kad nesu
sidurtų musų keli piknikai tą 
pačią dieną, nes nei vieniems, 
nei kiliems nebtis gerai.

Iš seno jau pasakyta, 
vyrų didžiausia bėda yra 
dos skutimas. Skųsk kaip no
ri, bet mėlynbarzdęs nepanai
kinsi. Perki, rodos, gerą skus
tuvą — negera. Perki kitą, žiū
rėk, ir vėl ta pati bėda — “ne
ima” ir tiek. Veidas pasišiau
šęs, šiurkštus, aštrus kaip ne
skustas. v Na, tokiam, žinoma, 
nei gatvėje vietos nėra.

Bet dabar, Marlių Firearms 
bendrovė visas bėdas vienu 
mostu pašalino. Jos užtikrinti 
Marlin skustuvėliai padaryti iš 
puikiausio . švedų chirurginio 
plieno taip lengvai, švelniai ir 
greitai “ima”, kad stebėtis ten
ka. Skuta tiešiog plienvilninę 
barzdą. Beto, jų ir kaina men
ka — nekainuoja vienas ir cen
to. Dideli pakeliai .susidedu iš 
25
nepatenkinti, galėsite atgauti

Galit 
lie-

MURO “BUNGALOW”, 5 dide
li kambariai, apšildoma. Randasi 
Marųuette Parke. Kaina tik $4700. 
įmokėti $1800.

2 fl. po 4 kamb. ir 4 kamb. beis- 
mente, gražus muro namas. Randa
si Marųuette Parke. Kaina tik 
$7800, įmokėt $1000.

2 dideli štorai ir 8 fl. po 5 kam. 
stiprus muro namas, randasi ant 
2 biznio gatvių. Kaina greitam 
pardavimui tik $16,500, įmokėti 
$5000 ąrba daugiaus.

2 fl. po 5 kayib.’ ir platus lotas. 
Randasi prie lietuvių bažnyčios 
Brighton Parko. Kaina $5300, įmo
kėt $2500.

2 fl. 5 kamb. geras muro namas, 
randasi Brighton Parke. Kaina tik 
$6300, įmokėt $2000.

Mes atstovaujame H. O. L. C. 
valdžios įstaigą ir bankų receive- 
rius, kurie pavedė mums parduoti 
namus paimtus už skolas. Tad 
parduodame mynus už labai žemą 
kainą ir su mažu įmokėjimu.

Kreipkitės pas įgaliotinį:
K. J. MACKE-MACIUKAS 

2346 West 69th St. 
Tel. Prospect 3140.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

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

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

tik 20c. Pabandykite, jei

įmokėtus savo pinigus, 
juos nusipirkti kiekvienoj

PARSIDUODA FOREKLOZE- 
RIĄI — Marųuette Parke ir. kito
se apylinkėse. Kampas muro, 5 
štorai, 5 ofisai ir flatas, ir garažas 
$2,500.Q0. Mūrinis naujas namas: 
du štorai ir 4 flatis, $16,000.00. 
Naujas mūrinis Štoras ir flatas vir
šuj, $8,000, arba mainysim į pri- 
vatišką namą. Kampas mūrinis 4 
š'torai ir 4 karų mūrinis garažas, 
kaina $5500.00. Keturflatis kampas 
muro, tiktai $13,000.

CHAS URNJCH (Urnikas), 
2500 W. 63rd St., Campbell Avė. 

pusės įėjimas, Teisingas patarna- 
mas.

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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Dr. E. Beneš Prašo 
Nepripažinti 
Čekijos Padalinimą
Protestas Rooseveltui, Rusijai, 

A ngli jai, Franci jai.

Dr. Eduard Beneš, buvęs 
Čekoslovakijos prezidentas, 
kuris dabar profesoriauja 
Chicagos universitete, vakar 
pasiuntė ilgą protesto telegra
mą Rooseveltui ir trijų kitų 
šalių premjerams protestuo
damas prieš Čekoslovakijos 
sudraskymą. Jisai prašo tele
gramoj nepripažinti jo šalies 
padalinimą. Telegramas apart 
Roosevelto gavo Anglija, Fran- 
Francija ir Rusija.

Bdneš telegramoj vartojo 
žodį Čekoslovakiją atsisaky
damas pripažinti Slovakijos 
atskilimu, ir pasirašė po tele
grama, kaip eks-prezidentas 
ir Chicagos universiteto profe
sorius.

Dėl paskutinių įvykių Eu
ropoj, Benešo nervai buvo vi
sai pakrikę ir jisai buvo pu- 
simi be sąmonės, bet jo šeimos 
nariai ir draugai džiaugiasi, 
kad Beneš pradeda atsigriebti. 
Protesto telegrama buvo jo 
pirmas žodis apie krizį, kuris 
prasidėjo pereitą savaitę.

Ragina Užareštuoti 
Čekoslovakijos 
Turtą Amerikoj

Chicagos čekų Prašymas 
Rooseveltui

Sako, Kad Ciceros 
Vanduo “Kenčia” 
“Tikra Muka”

Kitos žinutės iš Cicero 
Gyvenimo

Chicagos čekų organizacija, 
Czech American Catholic Al- 
liance, vakar pasiuntė prašymą 
prezidentui Rooseveltui, ir Illi
nois atstovams kongrese, už
areštuoti Čekoslovakijos turtą 
Amerikoj, kad Hitleris negalė
tų jį pasisavinti. Jie toliau ra
gina Jungt. Valst. valdžią tur
to vertę atskaityti nuo Čeko
slovakijos skolos Amerikoj.

Čekoslovakija turi brangų 
triobėsį Washingtone, kur ran
dasi ambasada, ir konsulatus 
Chicagoj ir New Yorke.

Laiškas Nueis, Bet 
Visgi Paduokit 
Gerą Antrašą

šiomis dienomis Vytautas 
Beliajus gavo laišką. Tame nie
ko nepaprasto, gauna daug 
laiškų kiekvieną dieną. Bet 
vienas įdomus dalykas apie šį 
laišką yra, tai kad jis buvo 
siųstas VVashingtonan, D. C. 
Ant voko buvo paaršyta “V. 
Beliajus, Washington Park, 
Washington, D. C.” Iš Wash- 
ingtono laiškas buvo pasiųstas 
Chicagon, kur Chicagos pašto 
direkcija persiuntė pažymėda
ma “Try 6210 So. Parkway, 
Chicago, III.” Vytautas Belia
jus gyvena 6210 So. Park Avė.

Tad ir jus nepadarykit klai
dos su antrašais. Nors Ameri
koj V. Beliajus gana gerai ži
nomas, vienok siųskit laiškus 
tikru antrašu, reikalaudami ti- 

.kietų jo parengimui, kuris 
įvyks Velykų dieną . Lietuvių 
Auditorijoj. Kainos tikietų tik 
keturiasdešimt centų iš anksto. 
Tikietų galit gauti ir “Naujie
nose”, 1739 S. Halsted St. —Z.

Divorsas 75 Metų 
Seneliui

Atrodo, kad niekad nevėlu 
perskirų ieškoti. Divorsą vakar 
gavo 75 metų chicagietis James 
Russell, nuo 712 West 62nd 
Street, kuris turi keletą anūkų 
ir pra-anukų. Russell skundė
si, kad jo 53 metų žmona dro
žė jam per veidą ir tampė au
sis.

NAUJIENOS, Chicago, III.

‘'Naujienų” Jubiliejaus Iškilmių Finalas
Šeštadienis, kovo 18, 1939

Sveikinimai “Naujienoms

Mankus Photo
Baigiant “Naujienų” 25 Metų Jubiliejaus iškilmes Ashland Boulevard Auditorijoje, sekmadienį, kovo 12 d. Prie 

mikrofono “Naujienų” redaktorius Dr. P. Grigaitis. Iš šonų ir viduryje (pirmoji eilė) draugijų atstovai su savo orga
nizacijų vėliavomis, o užpakalyj bendras iškilmių choras, susidedąs iš “Birutės”, Chicagos Lietuvių Vyrų, “Naujosios 
Gadynės” ir “Pirmyn” chorų. Bendrą chorą vedė “Naujienų” Jubiliejaus Iškilmių vyriausia tvarkytoja ir rezisorė p-ia 
Nora Gugienė.

Tarp kitko ko- sidaręs garaže jisai paleido moninkų Kliubo. 
respondentas rašo sekamai: 
Pocius savo korespondencijoj 
apsilenkia su teisybe. Pocius 
rašo, kad pereitame kliubo su
sirinkime kliubas nominavo į 
vandens komisionierius, Ed
vardą Mikutį. Tikrenybėj nie
kas nebuvo nominuota.

Tai kaip matot, po suardy
mo Improvement Kliubo, Po
cius parapijonų buvo garbin
gai įvertintas ir teisinamas, 
kad Improvemento kliubiečiai 
neteisingai Pocių kaltina. Da
bar jau patys mato jo sauva
liavimą. Ar tik ateityj nebus 
ir daugiaus nesmagumų.

Cicerietis.

Bandė Nusižudyti 
Dėl Čekijos 
Sudraskymo

žymus čekų-slovakų , veikė
jas Chicagoj Ladislav A. Kap
są vakar bandė nusižudyti. Už- 

CICERO. — Ciceros mieste
lio vanduo per pereitus 10 me
tų kenčia tikrą “muką”. Dar 
republikonų laikas republikonai 
buvo sumanę vandenį parduo
ti privatiškai kompanijai, bet 
piliečiai tam griežtai užprotes
tavo. Net buvo ir iš 'valdžios 
dėlto prašalinti. Demokratai 
įėję į valdžią irgi ėmė vande
nį įvairiais budais “kankinti”. 
Pradėjo augštas sąskaitas siun
tinėti. Mokėtojai tam priešino
si, o valdininkai teisinosi, kad 
daug yra kiaurų dūdų.

Partraukė iš kur ten nebū
tą mašiną su uosle, kuri nu
rodo kiauras dūdas, ir valkio
ja ją po gatves per vasarą, ieš
kodami skylių. Ta mašina ne
mažai kainavo, o nieko negel
bėjo.

Toliau sumanė naujas dūdas 
dėti. Sudėjo, bet tas nieko ne
gelbėjo. Sumanė pastatyti mil
žinišką tanką vandens atsar
gai. Tą ir padarė ir užtraukė 
$20,000,000 paskolą ir vandens 
sąskaitas pakėlė už 1000 ku- 
biškų pėdų nuo $1.00 iki $1.50, 
ir sąskaitas pradėjo siuntinė
ti, vietoj sykį į metus kas tris 
mėnesius, o didesnių, kaip tri
jų pagyvenimų pastatytų savi
ninkams, kas mėnuo. Negana 
to, pereitame savo posėdyje, 
vasario 20 d., nutarė, kad kas 
sąskaitos neužmokės bėgyj 60 
dienų, ant nuosavybės bus už
traukta “lynas”.

Piliečiai, buvusieji posėdyj, 
priešinos, bet tas nieko negel
bėjo. Valdininkai aiškino, kad 
reikia pinigų.

Keista, kodėl musų valdinin
kai taip tą vandenį “kankina” 
kaip tik lietuvišką liną. Pagal
vokit piliečiai apie tą vandenį, 
ar’ nebus laikas jį iš tų kan
čių paliuosuoti. Subruskit, kol » 
laikas.

Kaltina Lietuvius.
Diskusuojant su kaimynu 

lenku apie vandenį, man len
kas uždrožė, jus tai padarėt, 
kad už vandenį sąskaitų neuž
mokėjus per 60 dienų bus ly
nas užtrauktas ant nuosavy
bės. Aš klausiu, kame daly
kas. Jis atsakė, “Jus pastatėt 
savo lietuvį vandens komisio- 
nierium ir tas sumanymas li
ko tuojau pervarytas.” IČiek 
tame tiesos, nesiimu spręsti.

Jau pasirodo kas esąs.
Neseniai “Drauge” tilpo ži

nutė iš Cicero, iŠ švento An- 
jtano Parapijonų Namų Savi

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
BRNO (Brunu), Moravija. — Nacių armija, tankų lydima, žygiuoja “prote

guoti” čekoslovakus.

pą ir nutraukė elektros vielą, šoferis liko elektros užmuštas, o mokiniai gero
kai sukrėsti.

torą ir vos penutroško. Kapsą 
atgaivino ugniagesiai.

Draugai sako, kad jisai ban
dė nusižudyti dėl paskutinių 
įvykių su jo tėvyne Čekija. 
Kapsa yra 66 metų amžiaus 
ir gyvena adresu 2917 West 
24th street.

[ACMĖ-N,AU.TIENŲ Foto]

Reds, 30 rhetų amžiaus 
armijos mulaš, kuris daly
vavo Meksikos ekspedicijoje.

Žmonės Kaipo 
Burtų Objektai

Daugiausiai moterys
Kartais burtų objektais bū

na ne kokie daiktai, bet gyvi 
žmonės, daugiausia moterys. 
Tokie žmonės atneša laimę 
tiems, pas kuriuos jie būna. 
Tokie žmonės yra vadinami 
Laimonus. Apie tokius laimę 
nešančius žmones ir sukasi 
linksma operetė “Laima”, ku
rią Pirmyn choras stato kitą 
sekmadienį, kovo 26 d., Sokolų 
svetainėje, 2345 S. Kedzie avė.

Tai yra linksma melodinga 
operetė, pilna malonių dainų. 
O kadangi Pirmyn choras da
bar yra neabejotinai geras lie
tuvių choras,-tai nėra abejonės, 
kad operetė bus gerai pastaty
ta ir bus įdomi visiems atsi
lankiusiems. —B.

Vėliau gal teks plačiau susi
pažinti su operetės turiniu.—B.

Dr. Pins Grigaitis,
1739 S. Halsted St.,
Chicago, III.

Gerbiamas Broluži Grigaiti! Sveikinam Tamstą ir 
Tamstos vedamą laikraštį Naujienas su dvidešimt pen
kių metų jubiliejum ir linkim ilgiausių metų laimingo 
gyvenimo.

Pasiliekam su daug, daug linkėjimų Jums sveika
tos, o laikraščiui gero ekonomiško pasisekimo, kad ga
lėtų ilgiausi laiką gyventi, nes tokių laikraščių tik mums 
ir reikia. Su tikra pagarba,

F. J. živatas su žmona.

LINKĖJIMAI IR NORAI JAUNOS, ČIA GIMUSIOS 
LIETUVAITĖS

Tik palikusi korespondente “Bijūnėlio” choro, aš 
supratau, kokį didelį darbą “Naujienos” dirba, ir kaip 
yra svarbu, kad jos laikytųsi ir kad ateityje daugiau iš
siplatintų.

x Įvedimas jaunuolių skyriaus buvo žingsnis į ateitį, 
— kada šių laikų lietuvių jaunuoliai ir jų vaikai turės 
užimti tėvų vietas. Galima matyti, kad tas skyrius, bū
damas ne tik įdomus ir mokslingas, turi didesnį tiksią, 
tai yra suvedimą, Amerikos lietuvių jaunuolių į vieną 
grupę, kad jie galėtų pasilikti lietuviais ir sykiu darbuo
tis ir kad kitus jaunuolius privesti prie lietuvybės. Tik 
su chorais, organizacijomis ir jaunuolių skyriais tegali 
pasilikti lietuvybė Amerikoje.

Didžiausia problema dabartiniu laiku nėra kaip pri
laikyti dabartinius jaunuolius prie tėvų kalbos, bet ką 
daryti, kad šitų jaunuolių busiantieji vaikai norėtų būti 
lietuviais! Kiekvienas vaikas norės sekti paskui savo tė
vus, jeigu tėvai bus padarę gerą darbą. Daugumas jau
nuolių dabar dirba tą gerą darbą ir veikdami su kitu 
jaunimu jie prilaiko lietuvybės dvasią. Su šiuo veikimu 
ta dvasia įsigyvendins jų tarpe ir tik taip ji bus per
duota j ateinančią gentkartę.

Aš, kaipo jaunuolė, esu širdingai dėkinga “Naujie
noms”, kad pamokino mane kaip arčiau prieiti prie ki
tų lietuvių ir su jais geriau susipažinti. Esu dėkinga, 
kad davė man progą išmokti lietuvių kalbos ir kiek pra
mokti rašybos.

Kaipo jaunuolė, aš tikiu, kad “Naujienos” su tokiu 
darbu negali išnykti, nes jos jaunuoliai draugai jau ir 
dabar dirba tam, kad jas paskleisti ir populerizuoti tar
pe savo draugų. —Irena C. Mankus.

VaKar Chicagoje
® Federalė valdžia paskyrė 
Wilfred J. Brennan’ą West 
Chicago pašto viršininku.

»
® Tikėkit ar ne, bet Calumet 
upė užsidegė ir susprogdino 
100 pėdą ilgio gaso vamzdžius 
įrengtus ąpės dugne. Gaisras 
ir sprogimas kilo nuo alyvos 
ir riebalų, susirinkusiu ant 
upės paviršiaus.

» » »
© 19 metų chicagietis Samuel 
Hryciuk, nuo 2621 Potomac 
avenue, prisipažino, kad papil
dė penkis apiplėšimus, išgėdi
no penkias moteriškes ir tris 
skaudžiai sumušė. Hryciuk bu
vo suimtas pereitą antradienį, 
kai bandė užpulti 18 metų mer
gaitę Eleanor Cibic, 2518 lowa 
avenue. Jį suėmė mergaitės 
brolis.

» » »
• Evanstone, adresu 1731 
Sherman avenue, atsidarė ba- 
zaras, kurio pelnas eina ne
turtingų tėvų vaikams Čekoslo
vakijoj. Visos prekės, parduo
damos bazare, buvo importuo
tos iš Čekoslovakijos, nepri
klausomybės laikais.

. » « » 
e Prie Normai, III., buvo su
imtas piktadaris Floyd Bruce, 
kuris 1937 metais pavogė $25,- 
000 iš Guthrie, Kentucky pa
što.

» » »
• Du jauni moksleiviai vakar 
žuvo automobilio nelaimėje. 
Prie 112th ir Kedzie žuvo 13 
metų David Gannada, 3324 
West 115th Street, o 8 metų 
Siebert Thompson, 283 East 
147th street, žuvo Harvey prie-, 
miestyj.

» » »
• U. S. prokuroras Chicagoj, 
William J. Campbell, ruošiasi 
perorganizuoti savo departa
mentą. Kai kuriuos dabartinius*

pagelbininkus atstatys ir nau
jus pasamdys, prisilaikydamas 
civilės tarnybos akto reikala
vimais, nors tas aktas proku
ratūrai neprivalomas. 

» » »
o Tarpduryj, adresu 4011 
North Lowe!l avcnue, buvo ra
stas gražiai parėdytas, apie 18 
mėnesiu kūdikis. Prie rubu bu
vo prisegtas raštelis nuo ne
žinomos motinos, kad ji nega
li kūdikį užlaikyti. Prašo mie- 
laširdingų žmonių juo Tupin
tis.

Teisėjas Traukia 
Atsakomybėn Tris 
Redaktorius

Gary demokratas teisėjas 
William T. Fletcher patraukė 
atsakomybėn tris Gary Post- 
Tribune dienraščio redaktorius. 
Jie kritikavo teisėjo elgėsi 
“gambling” bylose.




