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VOKIEČIAI UŽIMS KLAIPĖDA ŠEŠTADIE
NĮ, KAI SUSIRINKS SEIMELIS

Lietuva “nusikratysianti bereikalingu 
balastu”

BERLYNAS, Vokietija, kovo 20—Pranešama, Lie
tuva ir Vokietija susitarusios dėl Klaipėdos. Vokietija 
aneksuosianti Klaipėdą. Lietuvos užsienių reikalų minis- 
terio Urbšio ir Vokietijos užsienių reikalų ministerio von 
Ribbentroipo konferencijos Berlyne pasėka esanti tokia:

1 —- Vokietija priims Klai
pėdą išskėstomis rankomis, kai 
tik Klaipėdos gyventojai pa
reikš norą grįžti į savo tėvy
nę, į Vokietiją;

2 — Kai Klaipėda sugrįš į 
Vokietiją, tai Lietuva pasijaus, 
kad ji nusikratė bereikalingu 
balastu.

[Lietuvoje niekas neskaitė 
Klaipėdos našta, balastu. Lie
tuva Vystė Klaipėdos uostą ir 
pramonę, įdėjo į Klaipėdą di
delius pinigus. Aišku, kad tuos 
žodžius ministeriui Urbšiui pa
diktavo Hitlerio valdžia tikslu 
parodyti, jogei ji, atimdama 
Klaipėdą, Lietuvai skriaudos 
nedaro.]

Klaipėdos krašto, seimelis su
sirinks ateinantį šeštadienį, ko
vo 25 dieną. Laukiama, kad jis 
iškels reikalavimą “grįžti na 
mo į reichą”.

Tuomet Hitlerio kariuomenė 
įeis į Klaipėdą kaipo išvaduo
toja. Įvairus keliauninkai, aL 
vykstą į Rerlyną iš Europos 
šiaurės rytų, praneša apie žy

Žemės drebėjimas 
padarė daug žalos

Japonijai
TOKIO, Japonija, kovo" 20. 

— Žemės drebėjimas, pasak 
Cen tralinės Meterologinės Ob
servatorijos atstovų, stipriau
sias per pastaruosius penkis 
metus, pirmadienį užgavo pie
tų Japoniją. Nutrauktos susi
siekimo linijos, daugybė namų 
sužalota, padaryta didelių nuo 
stolių turtui. Ar daug žmonių 
žuvo, iš karto nepranešta.

Paskelbė trokų šo
ferių streiką

PROVIDENCE, R. L, kovo 
20. — Rhode Island valstijoj 
priskaitoma 3,000 trokų šofe
rių. Du tūkstančiai jų paskel
bė streiką. Streikierių patru
liai pikietuoja vieškelius atei
nančius į Rhode Island iš ki
tų valstijų. Streikieriai sako 
neįleisią trokų iš kitų valsti
jų, išėmus tuos, kurie gabena 
greitai gendančias prekes, alų 
ir ligoninėms reikmenas.

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

Giedra; kįlanti temperatūra; 
lengvi ir vidutinio stiprumo 
šiaurės rytų vėjai, pasikeičią į 
pietų vėjus; saulė teka 5:53 
v. r., leidžiasi 6:02 V. v.

mų kariuomenės judėjimą ar
timose Lietuvai zonose. Vokie
tijos dienraščių redaktoriai pa
informavo privačiai užsienių 
spaudos atstovus, kad paeini- Į 
mas Klaipėdos į Vokietiją yra 
praktiškai užtikrintas.

Nors Lietuvos valdžia nesi 
priešins Klaipėdos aneksavi- 
mui, sako pranešimai, tačiau 
Lietuvos diplomatiniai rateliai 
yra tikri, kad ministeris Urb
šys neprašys Lietuvai vokie
čių protektorato. “Jeigu kas 
mėgins įsiveržti į musų šalį”, 
pareiškė vienas Lietuvos atsto
vas, “mes kovosime iki pasku- 
tinios ir ginsime savo nepri
klausomybę.”

Sakoma, taip Urbšys, kaip 
ir Ribbentrop sutikę, kad lik
vidavimas Klaipėdos klausimo 
neprivalo drumsti abiejų šalių 
santykių. Lietuva pasiūlysian
ti Vokietijai geras prekybos 
sąlygas — eksportą į Vokie
tiją Lietuvos produktų, ypač 
žąsų, sviesto, kiaušinių ir miš
ko.

Rumunija nusilenkia 
vokiečių prekybos 

reikalavimams
BUCHAREST, Rumunija, ko

vo 20. — Vokietijos prekybos 
ekspertas, Dr. Helmuth Wohl- 
that, ir Rumunijos finansų mb 
nisterija šiuo metu veda pre
kybos derybas. Derybos jau 
baigiamos.

Rumunijos atstovai pareiškė, 
kad padarytos sutarties pase- 
koje Rumunijos prekyba su 
Vokietija žymiai padidės. Ta
čiau Rumunija nesutinkanti 
visus vokiečių reikalavimus iš
pildyti. Ji neketina nusileisti 
vokiečiams politiniuose klausi • 
muose.

500,000 Rumunijos kareivių 
sumobilizuota ir laikoma pasie
niais. Bet mobilizacija nepil
na.

Čekai tyliai stebėjo 
nacių kariuomenės 

paradą
PRAHA, Bohemija, kovo 20. 

— Sekmadienį 8,000 vokiečių 
kareivių surengė paradą Pra
hoje, buvusioje čeko-Slovaki 
jos sostinėje. Parado pažiūrėti 
susirinko didoka žmonių mi
nia. Šen ir ten vokiečių būre
liai sveikino nacių karius. Bet 
didelė minios dauguma žiurė
jo ir tylėjo.

Vokietija, kai kurių eksper-* 
tų manymu, paėmusi čeko-Slo- 
vakiją, gavo čekų karo med
žiagos tiek, kad galės tik če* 
kų amunicija vesti karą metus 
ilgiau, ne kad vien savo pajė
gomis.

JUDRUS KLAIPĖDOS ŽVEJŲ UOSTAS-

Francuzija mobili
zuos kariuomenę 

Reino srity
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 20. — Francuzijos minis- 
terių kabinetas laikė slaptą po
sėdį. Kasx buvo nutarta, nepa
skelbta. Tačiau neoficialiai pra
nešama, jogei ministerių posė
dis nutaręs mobilizuoti kariuo
menę gretimose Reinui srity
se. Tai busiąs Vokietijai įspė
jimas, kad Francuzija neketi
nanti stovėti rankas nuleidusi, 
jeigu naciai pultų Rumuniją: 
Francuzijos talkininkę.

Kitas dalykas. Daladiero vy
riausybė nutarusi padauginti 
reguliavę Francuzijos kariuo
menę (standing army) iki mi- 
liono vyrų.

Įvyko riaušės 
Syrijoje

DAMASCUS, Syrija, kovo 
20. — Sekmadienį įvyko riau
šės Damascųs, Homs ir įvai
riuose kituose Syrijos centruo 
se. Francuzijos kariuomenė ir 
Syrijos policija turėjo pilnas 
rankas darbo. Keliolika žmonių 
nušauta. Syrijos gyventojai 
nori pasiliuosuoti iš Francuzi
jos protektorato, tad ir kelia 
riaušes. Nepasitenkinimą dar 
stengiasi kurstyti Italija.

Du rusų šnipai nu
bausti kalėjimu

LOS ANGELEŠr CaL, kovo 
20. — Michail Gorinui, Sovie
tų Rusijos kelionių biuro agen
tui Jungt. Valstijose, teismas 
už šnipinėjimą paskyrė baus 
mes 6 metus kalėti ir $10,000 
sumokėti. Kitam šnipui, būtent 
Hafis Saličui, pasiirta ketveri 
metai kalėti.

Įteikė bilių neutra
liteto aktui pakeisti

WASHINGTON, D. C., ko
vo 20. — Senatorius Pittman 
pirmadienį įteikė senatui bilių 
Jungt. Valstijų neutraliteto:■ak
tui pakeisti taip, kad preziden- 
tas gautų daugiau galios prieš 
agresorius kovoti.

Iš Lietuvos
KLAIPĖDOS KRAŠTO SEI

MELIS SUSIRINKS 
KOVO 25 d.

KLAIPĖDĄ^ kovo 17 d. — 
Rinkimų * k&i&’sijai pripažinus 
Seimelio rinkimus teisėtais, gu
bernatorius šaukia- Seiiųelį ko
vo 25 d.

GANDAI, KAD KLAIPĖDOS 
VOKIEČIAI IPRAŠĖ VOKIETI

JOS GLOBOS, NETIKRI.
KAUNAS, kovo7 17 d. — 

'Gandai, kad Klaipėdos vokie
čiai prašė Vokietijos globos, 
netikri. Berlynas paneigė žinias 
apie prijungimo planus.

MINISTRAS URBŠYS LAN
KĖSI PAS ITALIJOS UŽSIE
NIŲ REIKALŲ MINISTRĄ.,
ROMA, kove 14 d. — Lietu

vos Užsienių Reikalų Ministras 
Urbšys lankėsi pas Italijos Už
sienių Reikalų Ministrą grafą 
Ciano.
1939/III/18 d.

Paleis 400,000 WPA 
darbininkų jei ne

gaus pinigų
WASHINGTON, D. C., ko- 

vo 20. — Works Progrese Ad- 
ministration pirmadienį pa
skelbė, kad teks paleisti i's dar
bo apie 400,000 WPA darbi
ninkų visoj šaly, jeigu kon
gresas nepaškirs $150,000,000, 
kurių prez. Rooseveltas dabar 
prašo tiems darbams.

Dar ne laikas paimti 
Danzigą į Vokietiją

LAISVAS DANZIGO MIES- 
TAS, kovo 20. — Danzigo vy
riausybės atstovas pirmadienj 
pasakė, kad miesto gyventojai 
laukia nekantriai valandos, kai 
Vokietija paims juos į savo 
tarpą. Bet, esą, laikas tokiai 
akcijai dar neprisiartinęs. Ki
ti padėties stebėtojai sako, jo
gei Danžigas sugrįš į reichą 
ne vokiečių armijos parama, 
bet diplomatinių derybų pašė 
koje.

Reikalauja, kad lo- 
jalistai pasiduotų 

besąlyginiai
HENDAYE, Francuzija, ko

vo 20. — Ispanijos lojalistų 
vyriausybė atsišaukė per radi 
ją. į sukilėlius pasiulymu* susi
taikyti garbingai. Sukilėlių vy
riausybė, atsakydama j pasiū
lymą, pareikalavo, kad lojalis- 
tai pasiduotų besąlyginiai.

Nukirpo $50,000,000 
iš prašomos sumos
WASHINGTON, D. C., ko

vo 20. — Šiomis dienomis prez. 
Rooseveltas dar karią pareika
lavo, kad kongresas paskirtų 
$150,000,000 WPA darbams. 
Atstovų rūmų asignacijoms 
rekomenduoti' pakomisė svar
stė prezidento prašymą ir nu
tarė penkiais balsais prieš 3 
rekomenduoti kongresui pasky
rimą $100,000,000 'vietoj pra
šomų $150,000,000. Reiškia, 
apkapojo prašomą sumą $50,- 
000,000.

Naciams nepavyko 
Šveicarijoje

ZURICH, Šveicarija, kovo 
20. — Pereitą sekmadienį įvy
ko Zuricho kantono, Šveicari
joj, legislaturos rinkimai. Fron- 
tistų, pasižyminčių pritarimu 
Vokietijos naciams ir antise
mitizmu, partija rinkimuose 
pralaimėjo šešias vietas.

Jos pralaimėjimas interpre
tuojamas kaipo Zuricho kan
tono gyventojų pasiryžimas iš
laikyti demokratinės valdžios 
principus. Zuricho kantonas 
yra vokiška Šveicarijos dalis 
ir gyventojai kalba veik išim
tinai vokiškai.

WASHINGTON, D. C., ko
vo 20. — Jungt. Valstijų se
nato i civilių teisių komitetas, 
ilgai tyrinėjęs šnipų veiklą pra
monėje, pirmadienį rekomenda
vo išleisti įstatymą,z kurs už
draustų korporacijoms vartoti 
revolverius, šautuvus, kulkos
vydžius ir gasus prieš strei
kuojančius darbininkus.

“Naujienos” pasiuntė protes
tą valstybės departamentui

Prašo Amerikos Pagalbos Lietuvai
CHICAGO, ILL. — Kovo 21 d. 1939 m. — Vakar, atėjus 

pranešimams iš Europos, kad Lietuvos užsienių reikalų ministe
ris Juozas Urbšys “sutiko” atiduoti Klaipėdos kraštą Vokietijai, 
dienraštis “Naujienos” tuo jaus pasiuntė Valstybes sekretoriui 
Washingtone protestą prieš nacių kėsinimąsi sudraskyt Lietuvą 
ir prašymą Amerikos valdžiai, kad ji Lietuvai padėtų šioje kri
tiškoje valandoje.

“Naujienų” telegrama skamba taip:

March 20th, 1939 
Sumner Welles
Acting Secretary of State 
Washington, D. C.

In view of reports about alleged agreement 
between Foreign Secretary of Lithuania Juozas 
Urbšys and Foreign Secretary of Germany Joa- 
chim von Ribbentrop, to the effect that the Dis- 
triet of Klaipėda (Memel) will be absorbed by 
the Third Reich, the Lithuanian Daily News 
Naujienos statės most emphatically that this 
supposed voluntary cession of the above men- 
tioned Territory of Lithuania is būt a thinly veil- 
ed act of aggression by Gėrman dictatorship 
ągainst a small and peaceful nation and a new 
violation of International treaties entered into 
and pledges solemly given by the G e r m a n 
government to the world.

Naujienos the Lithuanian Daily News ex- 
pressing unanimous attitude of Americans of 
Lithuanian extraction indignantly protests 
against ruthless coercion of their Motherland by 
Nazi government of Germany and respectfully 
reąuests your excellency to ūse the influence of 
your office to helu Lithuania protect its territo- 
rial integrity and Independence at this critical . 
moment of its national existence.

PIUS GRIGAITIS, 
Editor of Naujienos 

Lithuanian Daily News.

Rusai nori šaukti 
konferenciia ko
vai su Hitleriu

LONDONAS, Anglija, kovo 
20. — Rusijos vyriausybė pa
siūlė sušaukti devynių 'valsty
bių konferenciją ir apsvarsty
ti priemones kovai su nacių 
Vokietija.

Britanijos vyriausybė pasiū
lė kitą planą, būtent paskelbti 
bendrą frontą Britanijos, Fran
cuzijos ir Rusijos, o taipgi bet 
kurios kitos šalies norinčios 
prisidėti, deklaraciją prieš agre
sorius.

Uždaro pasiuntiny
bes Prahoje

WASHINGTON, D. C., ko
vo 20. — Jungt. Valstijų pa
siuntinybė čeko-Slovakijai Pra
hoje tapo uždaryta. Pasiunti
nys Wilbur J. Carr atšauk
tas. z

Pradėjo kraustyti iš Prahos 
savo pasiuntinybę ir Britani
ja.

Francuzijos vyriausybė įsa
kė savo ambasadoriui parvyk • 
ti iš Berlyno, o Berlyno vy • 
riausybė paliepė savam amba
sadoriui grįžti iš Paryžiaus.

Paskelbė karo padė
ti Syriįoj

DAMASCUS, Syrija, kove 
20. — Riaušių pasėkoje Syri
joje paskelbta karo padėtis. 
Francuzų kariuomenė užėmė 
miestą Damascųs.

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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Iš Pietų Amerikos
B. K. Algimantas

IR ŠIS IR TAS IŠ ARGENTINOS
(Tęsinys)

Iš Urugvajaus gavome žinių, 
kad ten 1938 metais mirė:‘

mirė U-

mirė Cer

Urugvajų-

Petras Vitkauskas 
rugvajuje 3—3—38.

Ona Valnavlčlenė 
roję 24—3—38.

Mikas Vėsa mirė
je gegužės mėnesio viduje.

Konstancija Balčiunaitė-Gur- 
činienė mirė Montevideo.

Leonas Janušionis mirė Mon- 
tėvideo 10—11*—38.
“A. L. Balso*' bendradarbio 
J. Bukevičiaus straipsniai 
moksliniuose leidiniuose
Argentinos žemės ūkio minis

terija išleido specialį biuletenį 
—Que hay de nuevo en Agri- 
cultura (Kas naujo agrikultū
roje). To ministerijos leidinio 
subšitulas yra sekantis1.

Influencia de las hormonas 
de ofigen animal, sobre ei cre- 
cimiento, desaiToIl y retldl- 
iniento dėl trigo de prihiaveta 

. (Gyvulių kilmės hormonų įta
ka pavasarinių kviečių augime, 
išsivystyme ir derliuje).

Pastaboje tame moksliniame 
leidinyje sakoma:

Traducido dėl ruso por Jose 
Bukevicius, estudiante 
ano de Agronomia, en 
cultad de Agronomia y 
naria de Buenos Aires.

Tunka pastebėti, kad šį mok
slinį darbą “A. L. Balso” nuo
latinis bendradarbis stud. J. 
Bukevicius išvertė iš rusų kal
bos, t. y. iš P. A. čerhomazo, 
Maskvos Agrikultūros Akade^ 
mijos “K. A. Timiresev” nario, 
1937.

Be to, jis išvertė minėtu*Ya-

kulteto Fiziologijos institutui 
naują rusų metodą vitaminui 
A karotenei) ir vitaminui C 
(askofbinei rukščiai) nustatyti 
augmenijoje chemijos keliu.

Taip pat J. B* straipsnių tel
pa Agronomijos fakulteto stu
dentų centro žurnale “Agronoj 
mia”.

de 40. 
la Fa- 
Veteri-

Pernai jis parašė santrauką 
didelio rusų veikalo apie saulo- 
gręžlits (Rusijai tenka virš 90 
nuošimčių viso pasaulio satilo- 
grįžių pasėlių, Argentina užima 
trečią vietą — 140,000 ha.). Tą 
santrauką universitetas išleido 
atskiru leidiniu (mitniografu) 
ir išsiuntinėjo mainais visoms 
Pietų ir Šiaurės Amerikos auk
štosioms žemės ūkio mokyk
loms.

J. B. yra pirmas lietuvis Ar
gentinoje, kurio patiekiami raš
tai ir vertimai yra leidžiami 
net specialiais leidiniais Argen
tinos inokslo ir vyriausybės įs
taigų.

Visa Pietų Amerika liūdi 
dėl trangingos Lisandro de 

la Torre mirties
Sausio 5 d. 1939 savo bute 

Buenos Aires mieste revolverio 
šuviu į širdį užbaigė savo aud
ringą gyvenimą didis Argenti
nos valstybės vyras, demokra
tas Dr. Lisandro de la Torre, 
71 m. amžiaus. Jis btivo neve
dęs. Sakoma, žudėsi dėl įsimy
lėjimo.

Kaipo juristas, rašytojas, kal
bėtojas, kongreso narys, redak
torius, senatorius, demokrati
nių organizacijų kūrėjas, kul
tūrinių ir mokslo įstaigų vei
kėjas Dr. Lisandro de la Torre 
Buvo žinomas ne vien Pietų

Ar begiamieji Valgiai
Užkietina Jūsų

Vidurius? x
PASIGELBĖKIT ŠIUO PAPRASTU 

BET MALONUJ BUDUt
Valgiai, kurie rhuths labiausiai pa
tinka—ypač maistingi, su daugeliu 
prieskonių—dažnai yra vidurių už
kietėjimo priežastirpi.
Ir. kada viduriai yra apsunkinti, 
jiems dažnai reikalinga gero dūsuo
tojo pagelba. Jus galite pasitikėti 
Ex-Lax, veikliu, modernišku liuo- 
suotojū, kad gavus rezultatks— 
lengvai—be apsunkinimo ar nėma- 
IpnumO. Ex-Lax yra gerai veikian
tis, bet švelnus. Taipgi lengvai pa
imamus. Jis turi gardaus šokoladu 
skonį.

Kitą kartą užkietėjus jušų Vidu- 
riams--pamėginkit Ex-Lax, patiki
mą šeimos liuosttotoją. 10 0. it 25 c. 
dėžutės yra pas jūsų vaistininkus.

i 11 >»■*■■*. i

8AU00KITES PAMĖGDŽIOJIMU! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

Gafniflahia tik vifenab tikras Ex-Lax! 
Įsidėmėkit raides “E-x-l-a-X’' aht 
doiiHAs ir ant kiekvienos piyielSs. 
Kad gaittum<5t geras pasekme^ rei
kalaukit tikro Ex-Lax!

Iš Lietuvos
MENKA ŽIEMA SUTRUK- 
Dfi darbus Lietuvos 

MIŠKUOSE
fenui V M, į

Šiemet Lietuvoj ė buvo labai 
menka žiema, Rogių geras ke
lias buvo tiktai apie 3-4 sa
vaites* Dėl to sušitrukdė dar
bai miškuose. Nors pramonei 
ir ūkininkų reikalams pavy
ko prikirštl pakankamai miš
ko medžiagos, bet tiktai dalis 
jos iš miškų išvežta prie gele
žinkelių stočių ir plukdomųjų 
Upių* Taigi dabar tenka lauk
ti, kol išdžius miškai ir keliai 
ir teks miške medžiagą vežti 
ratais.

KIEK PERNAI LIETUVO
JE Išleista knygų

I AY La- L. A A
THE OfclGlNAL CHOCOLATĖD LAXATlVE

i r ii:' v ri‘ ■ -..-TfJ‘.;'' ri

Amerikoje, bet ir kitose pasau-

bėjų jis turėjo USA, kur išgy
veno keletą metų. Grįžęs iŠ Ar
gentinos Paryžiun Klemenco 
prieš 30 metą rašė, kad Dr. Ll- 
sandro de la Torre, tuomet že- 
inūs Ūkio Draugijos pirminin
kas Rosario, yra vienas žy-

Ne Jokia Lavinimo Forma Kitur 
gali lygintięs prie asmeniniu mo
kymo, kokį teikia

BEAUTY CULTURE at MOLER’S 
Klasės dienomis ir kas vakarą

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

MOLĖR COLLEGE
177 NO. STATE SI*. CĖN. 6393

------------------------------------- . -i---------

ttž

AKIU SPECIALISTAI

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

FOCA1IONTAS Mine Run $7-50
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

BLACK BAN Tonas $Q.5O
Perkant toną at datigiau I

Pernai, jubiliejiniais metais, j 
Lietuvoje išleista knygų dau
giau negu bet kuriais kitais me
tais. Iš viso pernai išleista 1298 
tomai; 1217 tomų lietuvių kal
ba, arba 93,7% visų leidinių* 
Kitomis kalbomis daugiausia 
knygų yra išleidę žydai. 71% 
knygų išleista Kauhe, kitos — 
kituose miestuose.

Vilniuje pernai buvo išleista 
17 lietuviškų knygų.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
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; niio 10 ryto iki 8 v. 

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

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373.

Jis buvo vienas Union Civica 
kūrėjas, didelis Leandro N. 
Aleni draugas, Bernardo de Iri- 
goyen, paskui Iii poli to Irigoyen 
bendradarbis. Su pastaruoju 
dėl politinių pažiūrų skirtumo 
kovėsi dueliu j e. Gi 1931 metais 
Socialistų Demokratų Susivie
nijimas jo ir Dr. Repetto kan
didatūras išstatė į respublikos 
prezidentus ir vicc. 1937 m. jis 
rezignavo iš savo vietos senate. 
Tai buvo darbštus, jautrus, 
energingas, sumanus ir pasiry
žęs Argentinos va^tybės vyras, 
kuris liepsningą jaunystę ir su
brendusį amžių atidavė Argen
tinos valstybės ir 
liaudies būvio 
bui, ieškodamas šviesesnės atei
ties demokratijos triumfe.

buvo išparduoti savaite anks
čiau.

Iš Argentinos Indalecio Prie
to išvyko Urugvajui!, į Monte- 
video, kur jį laukė minių mi
nios.

(GALAS)
nrr?. •■■Vtf KAir/.r. .-t-..

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

Valandos: nuo 10 ik? 4, nuo 6 iki t 
Nedėliomis pagal sutartį.

ESK

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Endeikis4

la Torre prašymu, išreikšti! 
paliktuose laiškuose, jo kūnas 
6—I—39 tapo sudegintas Cha- 
carita kremą tori j oje. Jis prašė, 
kad jį laidotų be bažnytinių ir 
be jokių kitokių ceremonijų* 
Valstybės įstaigos išreiškė liu-

IM

šios šalies
pagerinimo la-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

■i Telefonu LAFAYETTE

-j—\ -g __ . • koplyčios visoset-CcEBU Chicagos dalyse

niniu, mokslo ir visuomenės įs
taigos skaitė paskaitas apie tra- 
gingai žuvusį velionį.

Iškilmingai sutiktas Argen
tinoje Ispanijos socialistų 

vadas
Grįždamas iš Ghile, 7—I—39 

atvyko į Buenos Aires Ispani
jos socialistų vadas, buvęs res
publikonų valdžios premjeras 
Dr. Indalecio Prieto. Retiro 
aikštėje jį sutiko 50,000 argen
tiniečių. Ovacijoms nebuvo ga
lo. Argentinos socialistų cent
ras Casa dėl Pueblo specialiai 
buvo išpuošia.

Savo kalbose Indalecio Prie
to dėkojo argentiniečianis už 
paramą Ispanijos liaudžiai ir 
pažymi, kad karas taip vargi
na šalį, jogei labai kenčia že
mės ūkis. Dėl to Ispanijai trūk
sta kukuruzų ir mėsos.

Argentiniečiai pain tehsy viii o 
siuntimą paramos respubliko
nams. Prieto pakartotinai dėko
jo ir pažymėjo, kad entuzias
tiškų argentiniečių minių suti
kimas jį labai džiugina ir duo
da vilties, kad viso pasaulio de
mokratijai remiant, Ispanijos 
respublika laimės kovą .prieš 
tarptautinį fašizmą.

Buenos Aires Luna Parko 
stadijonas, talpinąs kelioliką 
tūkstančių žmonių, 13—4—39 
persipildė, kad išgirsti ten kal
bantį Indalecio Prieto. Antra 
tiek publikos netilpo. Bilietai

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

' Cicero
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos 

f

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME
, KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 Eašt 108th Street Tel. Pullman 1278

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

YARDS 1419

J. LIULEVICIUS >
4348 S* California Avėhue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. Balsted Strėet
Ą t ' '

.. į , ............ f*., 6, i -..... ....... ■

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

' - j -i .

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

Draugijos Nariai Į T1--- -------------------- ------ j v
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS = 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8201 West 22nd Street -
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 1 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. 1 
Rez. 6631 So. California Avenue J

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel, Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Coi*. of 35th and Halsted Sts. 1 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:301 

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

Tel. Kenwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036. K

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. . Į 
Nedėlioj pagal sutartį.

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

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

Valandos: 7 iki 9 vakaro. 
Antrad. ir Penktadieniais 

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

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue
Chicago, Illinois

• «>•
Dr. F. Pulsuoki Le Van 

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

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Office and Res. Phone Caiumet 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. SIEDLINŠK1
DENTISTAS

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

Tol. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtąją Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

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

f Tel. Yards 3146g VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki
4 ir 7 iki 9

| Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šventadieniais: 11 iki 12

1 Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

f DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
| 2808 West 63rd St. 
g VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 g vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

| DR. C. Z. VEZEL’IS
• DENTISTAS

| 4645 Sd. Ashland Avė.
arti 47 Street

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai

į DR. P. J. BEINAR 
(BEINARAUSKAS)

I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 So. Halsted St.Į Tel. Went. 1612 — Res. Yards 3955

| Ofiso vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Sėt. 
ir nedėlioj pagal sutartį.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

alandos—1—4 po pietų, 7—8 vaK. 
šskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
efonas Fairfax 4024.

r. J. M. Fiimegan
DENTISTAS

LLANDOS: 9—12, 6—9. Trečia* 
dienį 9—12.

1344 East 63rd SL
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
etus kaipo patyręs gydytojas chi- 
trgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas ligas 
fru, moterų ir vaikų pagal nau- 
usius metodus X-Ray ir kitokius 
ektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
)34 W. 18 th St, netoli Morgan St.
Valandos nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro.
Tel. CANAL 3110

Rezidencijos telefonai:
uperior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDVVAY 2880.

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. t

Telefonas STATE 7792

59

ADVOKATAI
K.- i*. G UGI S

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

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 100L 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearbotn St. 
Room 1230.

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

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE” c

4

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.

■3tBtr**kW
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Antradienis, kovo 21, 1939

“Naujienos” skaičių šviesoje
švęsdami “Naujienų” 25 

metų jubiliejų, pažiūrėkim 
trumpai kaip tas jubiliejus at
rodo skaičiais ir kaip dienraš
tis pasiekia skaitytoją.

Gavęs iš ryto “Naujienų” 
numerį, arba nusipirkęs kam
piniam kioske, skaitytojas pa
skuboms puslapius peržiūri, 
perskaito raštą-kitą, kuris pir» 
miausia krinta į akis, ir tada 
laikraštį atideda į šalį, nepa
galvodamas kiek darbo ir pa
stangų reikėjo tą numerį iš
leisti ir jam beveik prie durų 
atvežti.

Pirmadienio vakaras. Sugrį
žę namo iš darbo, “Naujienų” 
savanoriai korespondentai kiek 
vienoj Ghicagos dalyj ir kiek
vienam stambesniam Ameri
kos mieste, baigia vakarienę 
ir mintimis perbėga sekmadie
nio ir visos pereitos savaitės 
įvykius. Užbaigus vakarienę 
norisi prigulti pasilsėti, bet ne, 
reikia parašyti “Naujienoms” 
apie tai, kaip pasisekė tas il
gai lauktas vakaras, ir ką nu
tarė pereitas susirinkimas ir 
kas atsitiko kaimynų šeimynoj.

Jau dešimta, kartais net vie
nuolikta, o juk ketvirtą jau 
reikia keltis į darbą. Bet ko
respondentas prakaituoja, ra
šo. Užbaigęs, įmeta korespon
denciją į pašto dėžutę ir ji 
pradeda kelionę į skaitytojų 
namus.

Rytojaus dieną korespon
dencija jau redakcijoje. Ad
ministratorė laišką atidaro ir 
ji paveda korespondenciją a- 
tatinkamam redakcijos nariui. 
Jisai raštą peržiūri, pataiso,

jeigu reikia, kartais perrašo, 
uždėta antraštę ir pasiunčia 
spaustuvėn, su instrukcijomis, 
kada įdėti, kokioj vietoj ir ko
kio didžio antraštę sustatyti. 
Zeceris-linotipo operatorius— 
korespondęnciją sustato ir nu
traukia korektūrą, kurią pa
siunčiu korektoriui. Perskai
tęs sustatytą tekstą, korekto
rius pasiunčia korektūrą at
gal linotipistui. Klaidas ištai
sęs, linotipistas tada pasiunčia 
korektūrą ir statymą metro- 
pažui (“laužytojui”), kuris ko
respondenciją įdeda į “Nau
jienų” formas.

Per panašią “golgotą” perei
na ir visi kiti “Naujienų” raš
tai—nevien korespondencijos, 
bet ir straipsniai, editorialai ir, 
pagaliau, svarbiausia laikraš
tinė medžiaga—skubotos ži
nios. .Jos paruošia redakcijos 
darbininkai, kurių kiekvienas 
tvarko tam tikrą laikraščio 
dalį.

Metropažui sudėjus visą me
džiagą į laikraščio formas, ki
taip sakant, “puslapius sulau
žius”, formos nuleidžiamos .“c- 
levciteriuku” į presrumį, “Nau
jienų” namo skiepe. Čia formos 
sudedamos į didžiulį presą. 
Presmanui tvarkant presą, ki
tas darbininkas, kuris dirba su 
presmanu, tai ekspeditorius, 
ruošia adresus laikraščiu adre
savimui ir išsiuntinėjimui po 
Ghicagos kolonijas, beveik į 
kiekvieną Amerikos miestą ir 
įvairias pasaulio dalis.

Laikraštį dar nebaigus spaus
dinti, į presrumį atvažiuoja 
“Naujienų” išvežiotojai. Adre-

DIDELE EKSKURSIJA
Del informacijų kreipkitės į:

J. & B. AMBRAZIEJUS
168 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 W alau t St. Newark. N. J.

JOHN SEKYS
904 Broad St., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand Si, Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St., Worc®«t«r. Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Brockton. Masą.

PAUL MOLIS
1982 — 25th St., Detroit, Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

OMO LITHUANIAN PUB. CO.
K. S. KARPIUS
6820 Suporfor At«., 

Clevaland, Ohio

A. VARASIUS
2316 Sarah St., Pittsburgh, Pa.

J. P. WAS1LAUSKAS
814 Bank St., Waterbury, Conn.

DRAUGAS PUBLISMNG CO.
2334 S. Oakley Avė.. Chicago, III.

| LIETOUR
Rengia ir prižiūri

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE
Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPI!
Išplauks iš New Yorko

GEGUŽĖS 13, 1939

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

WHAMBURG-AMERICAN LINE@Z 
gpgjNORTH GERMAN LIOYdĮĮS

Spausdinam
PLAKATUS, BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
m Coftftf S0OO

PAGELBAI NUO
RAUMENŲ SKAUSMO 
Johnson’s Red Cross Plaster 
šildo, ramina ir paremia. Pade
da nugaros ir strėnų skausmus 
pašalinti, pasireiškusius nuo 
raumenų skausmų, raumenų su- 
stipimo, sukimo, nikšterėjimo 
ir paprastų* krutinės slogų. 
Lengvas vartoti. Ekonofniškas.

Padarytas Johnson & Johnson didžiausių 
pasauly chirurginių dalykų išdirbėjų

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoja Krvž«u 
ant Plasterjo kada pirksit 

PARDUODAMAS VAISTINĖSE

modamas laikraščio kopijas, 
ekspeditorius jas tuo pačiu lai
ku išdalina į tam tikrus bre
zentinius pašto maišus. Ant 
kiekvieno maišo yra* kortelė su 
užrašu, į kurį miestą arba šalį 
’aikraščio kopijos turi nueiti, 
koks traukinys jas turi vežti ir 
kokiu laiku jis turi išeiti.

Ekspeditorius pirmiausia pa
ruošia išvežiojimui tolimesnių 
vietų kopijas. Išvežiotojas veža 
maišus į paštą ir į gelžkelių sto
tis kelis kartus, nes vieni trau
kiniai išeina anksčiau, kiti vė
liau. Ir čia jau reikia skubin
tis, nes traukiniai paprastai išei
na laiku ir. išvežiotojo nelau
kia.

“Naujienas” po kitus mies
tus ir šalis išvežioja kas dieną 
apie 20-tis traukinių linijų ir 
keturios laivų linijos: viena į 
Europą, kita į Pietų Ameriką, 
trečia į Aziją ir Australiją, o 
ketvirta į Alaską. Taipgi daž
nai “Naujienų” išsiuntinėjimui, 
specialiam reikalui ištikus, yra 
naudojami keleiviniai lėktuvai.

Nuvežę visus pašto maišus į 
paštą ir traukinių stotis, išve
žiotojai aprūpina Chicago 
“Naujienomis”. Gatvės tuščios 
ir visi miega, kai jie išvežioja 
laikraštį. Sustoja jie prie kiek
vieno kiosko, kur “Naujienos” 
pardavinėjamos, ir išdalina ko
pijas išnešiotojams. Kai žmones 
sukyla darbui, tai jau tos die
nos “Naujienos” yra visose Chi- 
cagos dalyse, kur lietuviai gy
vena, ir kiekvienam priemies
ty j-

Išvežiotojams kartais tenka 
būti ir detektyvais, nes nekar
tą pasitaiko, kad kerštuoliai ir 
kiti blogos valios žmonės iš 
kioskų laikraščius pavagia. Jei
gu tas pasikartoja kartą kitą, 
lai išvežiotojai ima nenaudėlio 
tykoti.

Išnešiotojas užbaigia “Naujie
nų” išdalinimo darbą. Iš išve- 
žiotojų gavęs- laikraštį, dar 
prieš auštant jį išnešioja vi
siems reguliariams skaityto
jams. Pusryčiams sukilę, jie 
jau randa laikraštį savo pašto 
dėžutėj ar trapduryj.

Bet grįžkime prie korespon
dencijos, su kuria pradėjom. 
Tokių korespondencijų “Naujie
nos” gauna kasdien apie dvi
dešimts, o per praėjusius 25 
metus jų suėjo redakcijon 155,- 
900. Per tą laiką į “Naujienas” 
atėjo 1,200,000 įvairiausių laiš
kų ir kitokių pašto siuntinių.

Per 25 metus per “Naujienų” 
telefonų stotį (pirmasis nume
ris buvo CANal 1506, vėliau 
ROOsevelt 8500, o dabar GAN- 
al 8500) perėjo 1,660,000 tele
fonų pasikalbėjimų. Iš telefonų 
stoties “Naujienų” raštinėj į ad
ministracijos ir redakcijos 
kambarius išeina 13 linijų (ne
laiminga skaitlinė).

Per praėjusius 25 metus 
“Naujienų” išėjo 7,575 dieninės 
laidos. „

NAUJIENOS, Chicago, J1L

Paleidę paišiukus į darbą, to
liau atrandamo štai kokius įdo
mius skaičius apie tai, kas 
‘Naujienose” per tą laiką tilpo.

Jeigu visas “Naujienų” kopi
jas sudėtum į knygą, tai ji bu
cų 60,600 puslapių.

Toj knygoj butų —t 151,920,- 
000 žodžių.

Tų žodžių sudarymui reikėjo 
1,133,440,000 raidžių.

Per 25 melus “Naujienose” 
tilpo nemažiau kaip 1,275,000 
žinių.

Redakcinių straipsnių redak
torius P. Grigaitis paraše 40,- 
000, o jo pagelbininkai apie 3,- 
000.

Straipsnių per 25 melus 
‘Naujienose” tilpo 60,000.

Skelbimų per tą laiką “Nau
jienose” buvo apie 1,200 000, 
.Įauginusia bizniško pobūdžio.

Nemokamų pranešimų apie 
draugijas, jų valdybas, paren
gimus, nutarimus ir tam pana
šiai lilpo — 700,000 (apie 6,- 
500,000 colių). 1

“Naujienoms” spausdinti per 
25 metus reikėjo 6,000,000 ku- 
jiškų pėdų gaso;

375,000 kiloyalinių valandų 
.'Jeklros;

36,840,000 svarų popieriaus;
450 stalinių arba 2,245,000 

įvarų (9210 tonų) rašalo;
17,850 svarų aliejaus;
38,000 svarų benzino nuplo 

/imui raidžių;
Galiau, reikėjo 537,250 darbo 

/alandų laikraštį sustatyti ir 
atspausdinti (neskaitant redak
cijos darbo);

Ištiesk “Naujienų” numerį ir 
rasi, kad nuo galo iki galo yra 
70 colių.

Tuo pasiremdami, atranda
me, kad kasmet “Naujienų” at
spausdinimui reikėjo 429,800,- 
000 colių popiečio, o per 25 me
tus suvartota 11,130,000,000 co
lių, kas sudaro 889,800,000 pė
dų arba 172,320 mylių.

Su tokio milžiniško ilgio po
pierio juosta galima beveik aš
tuonis kartus apjuosti žemes 
kamuolį ties' ekvatorium (sto
riausia vieta), kui' jis yra 24,- 
902 mylių storio.

Tokio ilgio juostą butų gali
ma nutiesti tarp’Calif orui jos ir 
Ghicagos dpie 80 kartų, o tarp 
Chicagos ir Lietuvos 41 kartą.

Reikia pripažinti, kad tai 
šmotas popierio ir per 25 me
lus susidarė “šmotas” “Naujie
nų”, kurioms visas tas popieris 
buvo sunaudota.

Baigdami, dar norime pridur
ti, kad vienų metų “Naujienos”, 
sudėtos kopija ant kopijos, su
darytų 12 colių knygą. O 25 
melų “Naujienų” nknyga butų, 
nemažiau ir nedaugiau kaip 
300 colių storumo. Ir ji svertų 
1,025 svarų.

Laisvamanio vestuvės
MOSĖDIS — Rūkų kaime 

apsivedė laisvamanis su lais
vamanio dukterimi. Nesant ci

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
PENNSYLVANIJOS gobernatorius Arthur H. James 

(po kairei) ir pulkininkas Carl Estes iš Harrisburgo, Pa. 
Jie atvyko į Chicago, kur gubernatorius advokatų tary
bai duos kai kurių paaiškinimų dėl jam daromų prie- 

I kaištų. - t

Džiaukis Liuosesniu Laiku

© Kalbėk apie laiką taupytoją! Modernas automati
nis elektrikinis pečius sutaupys virtuves valandas, ne 
vienu kokiu budu, bet trimis.

PIRMA—sutaupysi laiką, dėlto kad verda taip 
greitai kaip gali maistas išvirt.

COKKONWEALTH EDISON GOMPANY

... VIRK SU

ANTRA — sutaupysi laiką, dėlto kad jis išvirs 
valgį visiškai automatiškai, net jums pasišalinus.

Ir TREČIA—sutaupysi laiko dėlto, kad elektrikos 
liepsna švari—nereikia grandyti puodų ir skauradų.

Ir atsimink—kad elektrikos virimas ne brangus. 
Tikri tyrinėjimai parodė, kad Chicago j bendrai elek
trikos išlaidos siekia tik $2.18 į mėnesį.

* • 1 J f lt j l »t ’

Pamatykite modernus automatinius pečius 
ir elektrikos įrankius parodoje pas dylerius, 
geležies, rakandų ir departmentinėse krautu
vėse, kaimyninėse bei Vidmicsčio Elektrikos 
krautuvėse Cc-mmomvcalth Edison Campany 
krautuvėse.

vilinės metrikacijos turėjo tuo
ktis bažnyčioje. Kadangi jau
nikio brolis buvo nesumokėjęs 
bažnytinių mokesčių, tai teko 
pasiderėti.

Vestuvėse girtų nebuvo, o 
pajuokauta, padainuota, gra
žiai pasilinksminta ir visi buvo 
patenkinti. Jaunuosius kalbo
mis pasveikino Nastė Moikie- 
nė, laisvamanė, ir jaunuosios 
tėvas Kazys Bružas, žinomas 
laisvamanis ir pažangios spau
dos platintojas.

Klaipėdiečių įmones 
j Šiaulius

ŠIAULIAI — Pasireiškus 
Klaipėdos krašte hitlerizmui, į 
Šiaulius atsikėlė keletas žydų 
tautybės prekybininkų bei pra
monininkų, kurie čia perkėlė 
ir savo krautuves bei įmones.

Buvusiose Choronžickių odų 
fabriko patalpose Kolman ir 
Eppel atidarė dažų ir lako 
dirbtuvę. Nurokų fabriko pa
talpose netrukus bus atidaryta 
špyžiaus liejykla, kuriai maši
nos taip pat iš Klaipėdos jau 
gabenamos. Abiejose įmonė
se turės darbo 25-30 darbinin
kų.

• Finansų ministerija paruošė 
įstatymo projektą, pagal kurį 
bus stropiai kontroliuojami už' 
sienių firmų atstovų Lietuvoje 
veikla. Projektas perduodamas 
Seimui.

6.00
EGG
NUT
BIG LUMP
MINE RŲN
SCREENINGS $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Rrcervaa 
$220.000

TURTAS 
$2,900,000

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

Išmokėj om yg
už padėtus Zl

pinigus * 'V
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV- 
INGS& LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius . 

pranešimus

Sophie
Barčus

Taisykite Savo 
Namus Pakol
Viskas Atpigę

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

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

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

INSURANCE
(APDRAUDA)

i

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMU NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDU.
• APDRAUDĄ NUO VAGIU 
•APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ ir namų savi

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

NAUJIENŲ 
Raštinėje per 

A. RYPKEVIČIŲ 

1739 S. Halsted St

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

pp pietų. t
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Klaipėda esanti “atsirašyta”
Associated Press telegrama iš Berlyno vakar prane

šė, kad Lietuvos užsienių reikalų ministeris, Juozas Urb
šys, pasitaręs su Vokietijos užsienių reikalų ministeritij 
Joachimu Ribbentropū, sutiko, kad Klaipėdos kraštas ga
li grįžti Vokietijon, kai tik to krašto gyventojai pareikš 
toki norą, ir kad Lietuva žiūrės į Klaipėdos atidavimą 
Hitleriui, kaip į nusikratymą “bereikalingo balasto”.

Jeigu tokia “sutartis” tikrai įvyko, tai ateinantį šeš
tadienį, kai susirinks Klaipėdos krašto seimelis, kuriame 
vokietininkai turi 25 vietas iš 29, nutars “grįžti į savo 
tėviškės glėbį”. To niekas nebegali sustabdyti, ir veikiau
sia niekas stabdyti ir nemėgins.

Didžiosios Europos valstybės dar tik tariasi ^sulai
kyti Hitlerį”. Sovietų Rusija siūlo sušaukti 9 valstybių 
konferenciją, — kas nei viena diena, nei dviem negali į- 
vykti. Britanija siūlo, kad visos priešingos Vokietijai 
valstybės padarytų bendrą pareiškimą prieš Hitlerio 
agresijas. Vienas ir kitas šitų sumanymų gali būti nau
dingi ateičiai, bet Klaipėdos atsitikime jie nieko nebepa
keis.

Vienas punktas toje tariamoje Berlyno “sutartyje0 
tačiau yra keistokas, tai — kad Lietuva žiuri į Klaipė
dos kraštą, kaip į “bereikalingą balastą” (sunkenybę), 
kurio Lietuva norinti nusikratyti!

Lietuva, žinoma, taip nemanė ir nemano apie Klai
pėdos kraštą. Ji tenai turi vienintelį savo uostą į jurą 
išeiti. Į tą uostą ji įdėjo daug pinigų. Klaipėdos krašte 
yra svarbių Lietuvai pramonės įmonių. Lietuva tenai 
steigė mokyklas, statė namus ir kitokiais budais stengė
si pakelti to krašto gerbūvį. Todėl aišku, kad Lietuvos 
ministeris negalėjo nuoširdžiai pasakyti Ribbentropui, 
kad tas kraštas esąs Lietuvai “bereikalingas balastas”.

Jeigu p. Urbšys šitaip pasakė, tai Berlynas turėjo 
jam tai padiktuoti — panašiai, kaip jisai padiktavo Če- 
ko-Slovakijos prezidentui Hachai “prašymą”, kad Hitle
ris paimtų ją “savo protekcijon”.

Ne savo valia Lietuva atiduoda Klaipėdą naciškai 
Vokietijai, bet nusilenkdama žiauriai jėgai!

kad privilegijuotos mažumoš 
valdžią pakeistų nūskriaustoš 
daūgunios valdžia. Šituo tikslu 
buvo iškovota visuotinas baisa-1 
vilnas, teisių lygybė ir 1.1.

Bet Jai tiktai viena problemos 
pusė. Demokratija reiškia daug 
daugiau, negu daugumos valJ 
džią. Ji taip pat pripažįsta ir 
gafantuoja tani tikrds teiseš 
mūžtimai.

Vokiečių socialistų laikrašty* 
j e “Neue Volkszeitūng^ vienaš 
rašytojas, Will Sbhlamm, riuroJ 
do, kad mažumoš teisią apsau
gojimas šiandien daroši vis oJ 
pėsnis ir opesnis deniOkratijoš 
f ėikalas. >»

Daugumos pritarimą šiais lai
kais fleretai Sugeba gatiti ir dik
tatoriai, panaudodami propa- 

I gaiidai moderniškus techriikoš 
išradimus — radio, kinemato
grafą, spalvuotus paveikslus 
spaudoje ir greitas šušisiekimd 
priemones. O atttra vertus, jei
gu diktatoriui dauguma ir ne
pritaria, tai jisai gali teroru 
priversti žmones, kad už jį bal
suoti, ir jisai Visuomet gali su*' 
klastuoti halsų skaičius.

Bėt visose diktatūrose yra 
žiauriai slėpinamos ir pėrsėkio- 
jartms rttažtiihbš taktinės ma
žumus, religinės Mažumos ir 
politinės mažumos (partijos).

Diktatūra slopina mažumų 
teises, kadangi ji nepripažįsta 
asmens teisių. Bet kaip tik dėl 

| šitos priežasties, demokratijd 
i turi kovoti už mažumų apgy
nimą.

Nacių judėjimas Lietuvoje
Berlyno skatinami naciai pradėjo smarkią akciją Lietu

voje. — tautininkų tarpe kyla ii du jūs žvaigždei “

(Musų specialaus kofešįiondentd Lietuvoje)

a „„a i, .....a—ta

TIK “PAGELBININKĖ”

Anglijos užsienių reikalų mi- 
nisteriui pasikalbėjus su sovie
tų ambasadorium Londone, ir 
sovietų valdžia atsisakė pripa
žinti Vokietijos pagrobimą Če
koslovakijos ir pasmerkė netei
sėtą nacių žygį. Amerika, Ang
lija ir Francuzija buvo tai pa
dariusi jau pirmiau.

Bet sovietų Rhsija dar neat
šaukė savo ambasadoriaus iš 
Berlyno, kaip kad yra padariu
sios Anglija ir Francuzija (o A* 
merika jau seniai), 
kad toliau ir Maskva

Gal būt, 
taip pasu

praneša.

J^afgumynaiŠių laikų atsiskyrėliai)

-žemę, Sovietų Rusija nedrįso 
stoti pirniori eilėn kovoje prieš 
hitlerizmą. Vadovybė toje ko
voje pavedama ChambėMaihut 
kuris jau ne kartą yra išdavęs 
demokratiją fašizmui!

“blRVOS” PASfABA

Tairtinėdaina “Naujieną” 25 
metą stikaktuvėš,- Clevelando 
“DifVii” sakb:

“Naujienų redaktorius visą 
laiką buvo P. Grigaitis. Re
tai kuriam musų laikraščiui 
pasiseka taip su vienu redak*

Komunistų spauda 
kad —

“Francija ir Anglija prašė 
sovietų pagelbos.”
Tai išeina, kad sovietų Rusi

ja yra tiktai anglų ir franeuzų 
pagelbininkė, kurią reikia įpra
šyti”, kad ji padėtų suvaldyti 
Hitlerį! O juk Hitlerio, dabarti
niai žygiai yra daug pavojin
gesni Rusijai, negu kam kitam. 
Jeigu nacių “garinis volas” 
(sleam roller) nebus sustabdy
tas, tai jisai neilgai trukus at
siris iki Rumanijos ir paskui, 
persiritęs per Rumuniją, pasieks 
Juodosios juros krantus ir so
vietų Ukrainą.

Deja, nei pereitą vasarą, kai 
buvo sprendžiamas Sudetų kra
što likimas, nei dabar naciams 
okupavus visą čekų ir slovakų

Pilno tikslumo dėliai tenka 
pasakyti, kad P. Grigaitis buvb 
vienu laiku keliems menėšiarhš 
pasitraukęs iš rėdaktoriaUs vie
tos (1919 in.) ir tiktai rūšinė1 
davo dienraščiui, kaip bendra
darbis:

liet CIe'vėldhdo sdvaitraštis 
stiSilaike fttib tokių “kotapli* 
riiėntą^, kotais “Naujienų” ju- 
biliėją pdžyhiėjo komunistų 
laikt’dščiai. Jie šdvo “kuHūriii* 
kUmŪ” pralenkia visUs.

MAŽUMOS TEISĖS

Demokratija paprastai yra 
suprantama, kaipo daugumos 
valdžia. Ir iš tiesų, per daugelį 
metų vyriausias uždavinys tų 
žmonių, kurie kovojo dėl de
mokratijos, buvo pasiekti to,

Dabar, kada visame pasau
lyje sklinda gandai apie busi
mą žiaurų karą, kuris gali su
naikinti milijonus ramių gy
ventojų, daugelis žmonių iš 
anksto rūpinasi, kur nuo busi
mo pavojaus, pasislėpti. Pavyz
džiui, Amerikos turtūoliai va
žinėja laivais po vandenynus, 
ieško vienišių salų, kurios sto
vi toli nuo laivų plaukiojimo 
kelių, ir tokias salas mielai per
ka. Čia jie statosi namus, įsi
rengia slėptuvės, maisto sande
lius ir mano, kad, kilus pavo
jui, galės tose salose pasislėpti 
nuo įvairių baisumų. Ypač 
ddug tokių salelių jie iiupirko 
Rainiajame vandenyne ir Pie
tų Amerikos pakraščiuose.

Bet atsiskyrėlių, pabėgusių 
iš ktiltuflhgo • pasaulid, jau ir 
dabai* yrd. Ypač daug jų gyve
na Graikijai priklausančiose 
ifidžošė šdlelėšė. Mat, į rytus 
nuo Graikijos juroje yra šim
tai mažą, negyvenamų salelių, 
kurių niekas nelanko, kuriose 

į galima pasislėpti nuo viso pa
saulio ūd’bčijdš. Prie Dalniači- 

Ijos vienoje salelėje gyVėita Vb- 
IkieilŠ ttiftfiidiidšj kūHs čia d(- 
siddrigiiib įifiėš 20 Jiš čia 
pašistata Ifbbėlę, pasidahs dar
žą dafžovėiiiš aūginfi, gaudo 
žuvis; Du bartu per metas nu
plauta jiš j tafitą ir čia šavb 

I žuvį bei daržuves iškeičia 
Įdrdpiižidš, avalinę, tabaką, deg
tukus. iiiišd šalbje gyvėna 
prdiiėūžas Dtaritlėriiš, kUris 
Didž. fcater fflėiū dezėriifŪVb iš 
prdfiHizą LdHUUiiiėiiėŠ. Pb' kcl- 
ro jis bijbjo’ gfjžti l iėvyuę dėl 
batistas, b VėiidU Hpši^tb if 
žadu gyVė'hfl viėfiifeš Ilgi ita* 
ties, tž keletu fciibih’taą Laia- 
kės saloje gyvėiid (ūks pat at- 
siskjrfėlis prdUėŪžas Mlitiitikaš 
Cof dtas.

Vdtdėfiš Vūgilėris gytfėftd 
mdžbjė, uolbtbje Gėfbėfb saib- 
je. ttauus teariąs Ėriksbnas gy- 
verM netoli jb kitUJė Sdlėlėjė. 
Dabdf viėttbjė saibjė gyvėiih 
pofa atiširą — tyras ir žmo
na. Jie bdivo gdna tūriingi, lo
dei Sdibjė įsirengę mažytę elek
tros štoiėię, pasistatę padorius 
naiiiUS, turi radiją ir didelę 
biblioteką (knygyną). Maisto 
jiems atveža graikų žvejai, ši 
pord sakosi pabėgusi į salą tuo
jau po karo, nes negalėję pa-

Iš Klaipėdos vokiškojo iiaciš- i 
ko judėjimo banga jau persi- < 
meta ir į likusią Lietuvos dalį. 
Vokiečiai Lietuvoje gyveną pa
raginti Berlyno ir suprantamai 
iš tenai dvasioje ir kišenėje su
stiprinti pradeda stiprią savd 
akciją. Šioji akcija liečia ir lie
tuvius evangelikus, kurie nieko 
bendro su vokiečiais neturi. Bet 
dabar juos vokiečiai būtinai 
traukia į savo pusę įrodinėda
mi, kad visi evangelikai būti
nai kartu esą ir vokiečiai, norš 
ir vokiškai visai nemoką. Esą 
tik esate pamiršę vokiečių kai- 
K ......................

Šie vokiečiai jau iš vyriausy^ 
bes reikalauja, kad jiems visai 
liuosai butų leista veikti ir, ži
noma, veikti pagal Berlyno dva
sią ir nurodymus. Girdi, polici
ja visai neturi teisės kištis į ją 
visuomeninį ir politinį veikimą;

Be to, jie nori Lietuvoje ati
daryti net keletą dešimčių vo
kiškų mokyklų, žodžiu, sten
giamasi visoje Lietuvoje visiš
kai legalizuoti vokiškas naciš
kas veikimas, kuris galėtų plis
ti visai nekliudomai.

Kaune jau iš seno veikia vo
kiečių gimnazija, kuri savo lai
ku buvo gausiai žydų palaiko
ma. Dabar iš tenai žydų vaikus 
atėmus toje gimnazijoje likd 
nepilnas šimtas mokinių.

Nuo šių metų vaikai čia auk
lėjami tikroje naciškoje vokiš
koje dvasioje; Mokiniai viešai 
mokomi dainuoti hitleriškas 
dainas ir jiems skiepijama Lie
tuvos neapykanta; žodžiu, ir 
čia įvestas fdšizino mokslas. Į- 
domu, kad khi kurie su vokiš
komis pavardėmis lietuviai, tik
riau šakius,nėva lietuviai se
niau skaitėsi l save lietuviais ir 
priklausė įVfifriohiš lietuvių tau
tiškoms bi’gahiz&cijoįris, o jau 
dabar atsidūrė vokiečių fronte.
*AAišku,' kad' Berlynas visoje 

Lietuvoje nori sudaryti savo 
placdarmus.' (Reikia Brelynui į- 
rodyti; kad ir visoje Lietuvoje 
gyvenama vokiečių ir jie kaipo 
tokie yra Visą “skriaudžiami”.

Berlyriaš visais keliais it vi
sais budais stengiasi Lietuvoje 
šūstiprinti savo įtaką, toji įta
ka dabar eina pėr Klaipėdą.

Kadaiigi mds dabai* pergyve
name didžiūną nuolaidų perio
dą, tai tėrtka Mūkti,- kad ii 
šieiūš LiėtŪvos vokiečiams būs 
štitėikta Veikimo “lūišve”. Tai
gi, atrbdb, kūd Liėtuvoije visos 
mažttinų tdutos greitai galės ap
sispręsti pagal jų valstybių ide
ologiją, tik išskyrus vien lietu
vius...

šitas VbklšlMŠ jttdėjiiiiiiš Lie
tuvoje Uėabejbtiūai tūtėd mas 
sayo šdkniš Kėi-lynė sti laiki 
gdlės sūdūfyti naujus fūpė'ščius 
Iš visb Lietuvoje VolricčUi vra 
vos keletas fūkštdiičią; bet ka- 
dūfigi jie* šayb fėikataVirfiiis vi- 
SŪUihet galės pūfėrttti ibldū sva
riu afgūtaėntū kaip ttaiynas, 
tai ją veikimas gali įgyti daug 
nepageidaujamą Vaisių,

O visa štai ką sako, kad Ber
lynas iiėabėjbtinūi SUširilpinęs 
Lietuvą galutinai įtraukti į sa- 
V6 didžibšibš pbli (ikoš tūtą, ka< 
šit laiku visai Lietuvą pavergus, 
liet pasaulyje nėfa nieku amži
no, teikia tikėtis, kad ir Hitįe- 
rižffiMs grėičiad save išgyvens,

nėgd spies Lietuvą sudbfdti, d 
dabdi* tik nauji rąpiesČfidi gims
ta. Butų jie visai niėfciS; jei Lie
tuvoje galėtų Idišvai bujoti de
mokratija, juk tuomet ir vokie
čių dalis eitų išvien su demo
kratijos froiitu, o dabar tame 
užrištame maiše gali veistis vi
sokie grybai grybeliai.

Tautininkų tarpe kyla viš , 
naujos žvaigždes. Senesnieji 
tautininkai vis išstumiami iŠ 
vfeikimo ir į jų Vietą ateina nau
ji žmonės iš jaunimo tarpo; 
kurie pusėtinai voldemariškd 
dvasia yra atmiešti.

Tautininkų ideologijos laik
raštis dabat pasuko kitais ke
liais. Jisai pas save įvedė savų
jų veikimo kritiką. Aišku, kad 
tasai laikraštis paliko žymiai 
gyvesnis, šiokia kryptimi sie
kiama ne ko kito, kaip tik įtik
ti kitiems, kad pasirodžius, jog 
ir jiems rupi gyvybiniai krašto 
reikalai. .

Šiaip jau tasai laikraštis bu
vo praradęs visai savo skaity
tojus, tai tikisi šia nauja savo 
kryptimi surasti ir naujus skai
tytojus. Visi tautininkai dabar 
yra įpareigoti savo laikraščius 
skaityti; kurių tiražas buvo la
bai sumažėjęs.

Tai savotiškas dabar praside
da skaitytojų meškeriojimas. 
Visa tautininkų Spauda iki šio 
bė deficito nieko kito nedavė. 
Dabai* įpareigūvus saVo narius 
Skaityti tautišką spaudą padėtis 
bent kiek pagerės.

Žinoma; liūdna, kad tautinin
kai tik įpareigoti savo spaudą 
skaito. Bet ką gi kitą darysi, jei 
laisva, gera valia skaitytojų ne
atsiranda. ' * —J. K.

pasigirti, kad jos ūkininkai jau l 
yra pasiekę Uukšto gėrovės laip
snio. Daugelį ukinihkų daė te
bekamuoja ir skurdas, ir var
gai ir kitos negerovės.

Tačiau su tomis negerovėmis 
it vyriausybė, ir ūkiškos orga
nizacijos, ir patys ūkininkai ve
da gana sėkmingą kovą. Ir 
Šiandien, be abejom Lietuvos u- 
kinirtkų tarpe nėra jau tokid 
skurdo,- koks yra Lenkijoje.

Varšuvds lenkų laikraštiš 
“Glos Narodo*wy” (IL7.) įdėjd 
Straipsnį “Skurdas ir ligos nai
kina Lenkiją”, kuriame aprašo 
nepaprastai sunkią Lenkijos 
kaimo gyventojų būklę. Girdi, 
nors ir leiikų miestai turi be
darbių ir Varguomenės, bet čid 
skurdas įvairių įstaigų ir drau
gijų dėka, yra švelnesnis, llegd 
kaiiiie. Lenkijos kaimas netu
rįs nei viešųjų darbų, nei ligo
ninių, nei gydytojų. Nors kai
mas tiekiąs didelį gyventoją 
prieauglį, bet daugybė kūdikių 
žūva dėl skurdo ir sanitarinės

. priežiūros stokos. Laikraštis pa- 
tiekia keletą pavyzdžių, iš len-

1 kų gydytojo knygos, kurioje 
piešiamas pasibaisėtinas Lenki
jos kaimo gyvenimas.

Toliau sakoma, kad 
tauta negalinti abejingai 
Ii, kaip skurdas ir ligos 
na kraštą ir jo atsparumą iš
orės pavojams. Laikraštis ragi
na imtis priemonių lenkų kai
miečiams vaduoti iš nepaken
čiamo skurdo'ir ligų, nors ne
nurodo, kokios tos priemonės

Iš Lietuvos
“Skurdas ir ligos 
naikina Lenkiją”

kęsti žffibHių žianfulfib if* ne- 
tėišybėš. Adrijos jūtbjė; Lago- 
ro saloje jdti 16 fnetų gyvena 
anglas Gdhnadis su žmona. Jie

lę aptvėrė spygliuota viela. 
ĮVdiribšė’ jŪfdSė dtskibbsd salo
se* gyVėnd daūg tMrtdšią atsi
skyrėlių. Daugiausia tai buvę 
jūrininkai, kurie, laivui nu
skendus, pateko į tas salas, čia 
apsiprato ir nepanorėjo grįžti 
į žmonių bendruomenę.

Besikuriant nepriklausomai 
Lietuvai ir vėliau lenkų propa
ganda įtikinėjo saviškius, savo 
bičiulius prancūzus ir kitus už
sieniečius, kad Lietuva negalė
sianti savistoviai gyventi, nes ji 
yra žemos kultūros šalis, o 
svarbiausia — neturinti akmens 
anglies, naftos, geležies, drus
kos ir kitų iškasamųjų turtų. 
Per eilę metų Lietuva, savo or
ganizaciniais sugebėjimais ir 
kruopščiu darbu įrodė, kad 
lenkai labai klydo.

Kaip Lietuvos, taip ir Lenki
jos pagrindinis luomas yra u- 
kininkai, o ekonominio gyveni
mo svarbiausias pagrindas — 
žemes ūkis. Dabar gyvename 
nepalankius žemės ūkio kraš
tams laikus. Bet yra tikras fak
tas, kad Lietuva sugebėjo ge
riau tvarkyti savo žemės ūkį ir 
ūkininkauti, negu lenkai.

Lietuva pirmiausia griebėsi 
žemės reformos. Išdalino dva
rų žemes bežemiams ir padidi
no mažažemių ukius. Tokiu bu- 
dti susidūrė dauguma vidutinių 
Ūkių. Lenkija tokios radikalios 
žemės reformos neįvykdė, nes 
ten visą laiką valdžioje vyravo 
dvarininkai. Todėl Lenkijoje u- 
kiflinkų dauguma yra mažaže
miai, ktlrie ne tiktai nieko ne- 
pagdftiinū eksportui, bet ir pa
tys Su šeimomis labai skurdžiai 
išgyvenai. Be tb, Lietuva ėmėsi 
įvairių priemonių žemės ukiui 
kelti ir to ūkio gaminių eks
portui organizuoti. Lietuva, 
kaip mažesnis kraštas, turėda
mas šviesesnius bei kulturinges- 
nius ūkininkus, sugebėjo savo 
žciiičs ūkio gamybą lanksčiau 
pertvarkyti ir prisitaikyti užsie
nio rinkų reikalavimams.

Tiesai, ir Lietuva dar negali

Tai Jau Paltus 
Netrukus Bus 
Galima Paslėpti

Šiandiėn Pavasaris

Gal jau pastebėjote, kad me
džiai ruošiasi sprogti, dafrŽuo- 
še lelijos jati pradeda kišti gal
vutes iŠ žemės, ir ore jaučia
te kokį tai atgijimą, lengVti- 
fną? Tdi neabejojami ženklai, 
kad netrukus atšils.

Tikrai; nettuktis, nes šian
dien 6-tą valandą ryto, prasi
deda pavasario sezonas.

žiema jau atsisveikino, tad 
ir meS visi netrukus galėsim 
atsisveikinti štt sunkiais žie
miniais paltais ir kailiniais, su 
Suhkiais galiošais ir žieminiais 
marškiniais.

tra-ia, tta-la 
Pavasaris jau čia!

Sunkiai Susižeidė 
Darbe J* Lucas

lenkų 
žiure-

Mums neturi džiuginti Lenki
jos kaimiečių skurdas, dėl ku
rio jau patys lenkai skelbia 
aliarmą. Ir musų broliai lietu
viai okupuotoje Vilnijoje yra to 
paties skurdo dalininkai. Ta
čiau galime pažymėti, kad šis 
toks lenkų prisipažinimas rodo, 
kiek nepagrįsti btivo jų tvirtini
mai ir gal laukiniai, kad Lietu
va neišsilaikys dėl Savo ekono
minio silpnumo. Matome, ka< 
lenkus ekonominiai sunkumai 
jau labiau kainuoja, negu Lie
tuva.

Kodėl žydai apleido 
Klaipėdos krasta?

J. LučOs, kUtis dirbo Illinois 
Cchtral Bdilroad kompanijos 
yardubsė Matkliam-IIarvey, III., 
kovo 1.3 d., pirmadienį, nūva-

liečia pabėgusius iš 
žydus, nuėodb, kad 

lietuvių sluoksniai 
žydaihs darą daug 
ir jų adresu palci-

goho sunkiai sūsižeide. Lenta 
lūžo ir pataikė į akį. Buvo nu
vežtas į kompanijos ligonbutį 
Illinois Central Hospital, 5800 
So. Stone Išland avė. J. Lucas 
gyvena adresu 0238 Paxton 
avė., So. Cliicago, III. Linkiu 
greitai pasveikti. —t)rg.

Rygoje leidžiamas žydų dien
raštis “Haint” atspaude straips
nį “Kodėl žydai apleido Klaipė
dos kraštą”. Straipsnio pradžio
je autorius, paėitavęš Lietuvos 
Banko valdytojo Tūbelio kalbos 
dalį, kuri 
Klaipėdos 
kai kurie 
Klaipėdos 
priekaištų
džiama daug piktų žodžių. To
liau autorius, nušvietęs žydams 
susidariusią padėti Klaipėdoje ir 
bendrą situaciją, teikia, kad na
cionalsocialistams šeimininkau
jant krašte, žydai negalėję ten 
pasilikti. Girdi, jų pasilikimas 
butą trumparegiškas, neapgal
votas žygis, be naudos sau ir 

Tai suprantąs kiek- 
bbjėldyviai galvojąsvienas 

žfriogus. Tačiau jei dar esama 
žmonių, kuriems 
nfėntai esą nepakankami, lai 
reikią sakyti, kad tie žnldheš 
sdVo nusiskundimais prieš Klai
pėdos žydus norį pasitarnauti 
tdl pusei, kuriai Lietuvos vals
tybės reikalai nerupi. Girdi, lo
kių tiesioginių ir netiesioginių 
svfctimų ir nedraugingų jėgų 
tdhių Lėttlvojė ėsaliia daug. Jie 
prisidengę tdriahiojb palriotiz- 
nib kauke, kurstą vieną gyven
tojų dalį prieš kitą ir garinitą 
abos Nėhlurto ptisės Valdovus. 
Tdip Klaipėdos žydus teisina 
Ldtvijos žydą laikfdštis “lld- 
irit”.

žydų argu-

® Lietuvos ministras Maskvoje 
Jurgis Baltrušaitis, kuris Lietu
vai atstovavo Sov. Rusijoje riuO 
1920 metų rudens, išeina į pen
siją. Lietuvos pasiuntiniu-į Mūs* 
kVą skiriamas L. Natkevičius, 
iki šiol buvęs Lietuvos pasiun
tinybės Paryžiuje patarėjas.

Tragingas Gaisras
Waukegane — Trys 
Vaikučiai Sudegė

Keturi skaudžiai apdegė, bet 
išsigelbėjo

Tragingas gaisras įvyko 
VVaukėgano pakraštyj, kur gy
veno James BUrry šeimyna. 
Tai buvo anksti rytą, ktibniėt 
visa Burry šeimyna tebemiego
jo, išėmus Mrs. Burry. Pūvil- 
ginusi skuduruką kėrOšiiiė ji 
užžiebė lempą. Beeinant virtu
vėn lempa staigiai sprogo, už
degė jos rubUs it aptaškė de
gančiu gazolinu kambario sie
kas. Namas pradėjo degti ir ne
trukus visi kambariai buvo 
liepsnose.

Viduj kilo sumišimas. Vir
šuj miegojo trys vdikai, d apa
čioj, lopšclyj buvo du 8 iiiėne- 
sių dvynukai. Manydama, kad 
jds vyras išgelbės dvynukus, 
MrS. Burry šoko per langą lau
kan. O James Burry, Jos vy
ras, inanydatnas, kad ji dvy
nukus išgelbėjo, apačion nebėė- 
jo, bėt rūpinosi vaikučiais vir
šuj.. Du pasisekė išgelbėti, bet 
trečias sudegė su mažyčiais 
dvynukais, kurie gulėjo lopšyj 
apačioj.

Karo Veteranai 
Saugoja čeko-Slo- 
vakijos Konsulatą

Vakar 20 Čekoslovakijos ka
ro veteraną pradėjo stovėti 
Čekoslovakijos konsulato sar
gyboj. Konsulatas randasi ad
resu 300 West Adams Street. 
Jie tėh dežuruos tol, kol tie
siški padėtis dėl konsulato li
kimo nepasikeis. Pakol kas, 
sako Veteranai, konsulatas yra 
Čekoslovakijos nuosavybė, ir 
kaip tokį, jį saugos nuo nepa
geidaujamą žmonią.

® šiemet Sov. Rusija su Prdn- 
cUzija įsteigsiančios naują bri* 
nio šttsisiekiiiio liniją tarp Pa* 
ryžiaus lt Maskvos, šios linijos 
keleiviniai lėktuvai skraidys ir 
per Lietuvą, sustodami Katino 
aerodrome.
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KA VEIKIAME IR KA MANOME VEIKTI

CHĮGAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Pašalpos' Ligoje, Pomirtinių ir Kultūros Draugija 

Draugijos Ofisas, 1739 So. Halsted Street Telefonas Ganai 0117
VALDYBA

K. KAIRIS, prezidentas K. AUGUSTAS, iždininkas
P. GALSKIS, vice-prezidentOs , ,
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas

P. MILLER, finansų Sekretorius
DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Df-jos Advdkatas, 

J. P/ VARKALA, Draugijos Auditorius

JUBILIEJINIO KONTESTO DARBO EIGA

BAZARAS
šiud moinėhtu vienas svar

besnių ir didesnių dUrbį — tai 
bazards. Dfdsidės jis kitų šeš* 
tadieriį ir trūks dvi dienas. Vie
ta — Chicagos Lietuvių Audi
torija, .

Jau kartkdttėhiiS šioje vieto
je buVo rUŠbiiia, kad bdždrdš 
rengidrrias taip/ kad butų gali
ma stikelti pinigų “ktilturUs 
fondui’k Vadinasi, torii fbhdtli/ 
kuris Vta pasiŠbvęs rtiitsų Ofgd- 
nizacijdš gdbfešniiiOsiUS jatitiiiO- 
lius rdhiti. Ėutėht, tuos jatinuo- 
liūs af jadhubifes, krifie eina 
aukštUdšiiis hloksldš it yta pd- 
sižyniėję.

Be to, kultūros fondas turi 
daug ir kitokių iižddVihiij. Iš 
viso jis fiipirisiš ptaplėStl Veik
lų kulRtrOS štilyje tai’p ttittšiį 
narių. Kad tas darbas galėtų 
būti Sėkfhihgaš, tdi piHtiidliJid 
reikid pasifitpiriii bažUth. Vadi
nasi, dėti visas pastufigas tefri,* 
kad kalbamas baždras visais 
atžvilgiais hdsišėktų.

Nuo baždfb pasisekimo Žjr- 
miaiiiė laipsnyje priklaitsys iriu 
sų kultūrinio darbo kryptis. 
Plačiau užsimoti mes galėsime 
tik tada, kai musų kultūros vei
klai skiriamas fondas sustiprės. 
O to fondo sustiprėjimas kaip 
tik ir priklausys nuo rengiamo 
bazaro.

Iki bazaro tik kelios dienos 
bepasiliko. Per tų laikų prašo
mi visi smarkiau padirbėti, o 
ypačiai tie, kurie yra pasiėmę 
serijas platinti.

Bazarui paprastai yra reika
lingi visokie daiktui. Jei kas iš 
narių turi kokių atliekamų 
daiktų, kuriuos, butų galima bd- 
ždre sunaudoti, tdi praneškite 
apie tai draugijos ofisui. Kiek
viena dovana — maža ar didele 
— bus tinkamai įvertinta.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai yra kviečiami kaip gali
ma gatisingidu į bažarų atsilan
kyti. Tegul būna kiekvieno na
rio pareiga paremti bazafų ir

Kaip ten nebūtų, o pasiryžk 
itio kopteštaritains netrūksta. O 
kdi žmonės su pasiryžimu ką 
prUdėda dirbti, tai ir padaro.

Malonu pažyinėti ir tas fak
tas, 'kad kolonijose atsiranda 
nauji; veikėjų, kurie nė tik žo
džiais, bet ir darbais Užsirėko- 
thehduoja. Kai kurie jų stovi 
pr^šakiričšė kontestahtų eilėje. 
Ateityje iš jų galima tikėtis tik
rai getų fėžuitatų.

John Petkus, Aurora, III.........................
Juozas Ascilla, Chicago .......................
Petras Galskis, Chicago .......................
Adomas Markūnas, Chicago ..............
Frank Bulaw, Chicago ..........................
V. B. Ambrose, Chicago ...................... .
Juozas Žukas, Chicago .............. ...........
E. Norgailienė, Chicago ........................
Valeria S. Zelnis, De Kalb, III...............
Joseph Laurinas, Aurora, 111..................
Mike Senko, Chicago ................... ...... .
Senas Petras, Chicago ...........................
Stanley J. Petrauskas, Rockford, III. ...
Bruno Arlauskas, Chicago ................
S. Mockus, Racine, Wis.........................
V. černauskas, Springfield, III. .........
Petras Ldpėnis, Chicago ....................
Joseph Augaitls, Cicero .......................
Frartk Klikna, Chicago .... ....................
S. Yurchis, Chicago ............................
Jonas Kaulinas, Chicago ......... ...........
Benedict Vaitekūnas, Chicago ............
Juozas Albauskas, Chicago Heiglits, III.
Marijona Ascilla, Cicero ....................
Thomas Šalkauskas, Chicago .............
Constantin čepulevičius, Chicago .....
Anton Marshall, MaywoOd, III..............
J. Cinikas, Cicero ................................
Miss Jdsephine Miller, Evanston, III. ..
Pavieniai nariai įrašė ...........................
PASTAĖA: Kontestas baigsis balandžio 30 d. 1940 metais.
Visi nauji nariai įsirašę šio kontesto būvyje gaus tikėtus 

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

Konkurso pabaigtuvių gegužinėje visi nauji nariai ir tie, 
kurie įrašys nors vienų narį į draugijų, gaus tikėtų nemoka
mai užkandžiams ir gėrimui.

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

Įsirašyti galima per musų kontestantus, per draugijos na-1 pagal savo išgales prisidėti prie 
rius, arba reikia atvykti asmeniškai į draugijos ofisų. Į jo pasisekimo!

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

AUKA KULTŪROJ 
FONbUl

Šiothis diehbiiiis p-id Tėkld 
Shkds (Ėašt Chitagb, ihd.j BH- 
si tiri te Savo iiibkėščilis ŪŽ Visilš 
fiiėltlš; ’braugė Sil riiokėsČidiš ji 
prisitirite puSaritfo dblėtlb khl- 
Rtf6’S tbridui.

Šitdlhgdi fičili itž įlHsiyslilJ 
piriigitš/ ktiriė liko pėf dribti iž- 
difiihktii.

Š1& pfbgd rttėj tibfiitiė1 įid- 
fėikšh p-idi Šdkdš JdVb gilių 
bŽtiojaiifį fyŠittm sti jbs Vyi’6 
ftiiHiftih .

PASITRAUKĖ Iš VALDY
BOJ JONAS DEGUTIS
Iš CHiSfigOš Lietuvių Dfaugi- 

jos direkcijos pasitraukė p. Jo- 
hdš Degutis. Savo rezignacijų 
j iš įteikė prieš mėnesį su vir
šum laiko.

ti-as Degutis biivo Vienas iš 
Seniausių musų drgd.^izaciioš 
hdtių, taip sakant/ pionierių. 
Faktiškai su kai ktiridiš kitais 
šėhešhiaiš nariais jis šių orga- 
nizdciją įsteigė. Per Visų eilę 
mėtų jis ėj6 Valdyboje tai vie- 
Uokidš, tdi kito'kids pdfėigas ir 
šti atšidėjimu dirbo draugijos

kUi/LUKos DttAU- 
(lUOMS

jfitt iiėtftiktiš baigsime šių 
mėtų pitmųjį kė'tvirtadalį (at
seit, ^ČVė'ftį”), u iš lietuvių kul- 
ItifOš dfUtigijų iihtdftų mokes
čių kaip if negavome, tintų ge- 
i-ai, kad dtaugljbš pašilupintų 
pėiikifiėš pfišiųšti bė dtidėlioji- 
mb:

Ras galima šiahdiėu padaryti, 
(ai neatidėkite rytojui;

P-lė Ona Banikaitė, laikanti 
tavernų 2133 So. Halsted St., 
aukojo kvortų Martini vyno ir 
ddr žadėjo daugiau.

Marcellas Paradise, laikanti 
tavernų 2042 So. Halsted St, 
aukojo kVoitų degtinėj.

Chas. Mikutekis, laikęs taver
nų 671 W. 18 St., aukojo kvor
tų degtinės.

Ponai Ortakiai, laikų tavernų 
1730 So. Halsted St., aukojo 
kvoHų “Old Taylor” degtinės.

William Ziėck, laikęs taver
nų 2119 Šo. Halsted St., aukojo 
kvortų degtinės.

Anna Striko!, laikanti taver 
nę 2^12 So. Lfeavitt St., aukojo 
kvortų dėgtihėš ir vyno.

John MadekshO, laikųš taver
nų 1956 W. Germack Rd., au
kojo galionų vyno.

JUliiis Žilinskas, laikęs vaisti
nę 2325 So. Leavitt St., aukojo 
įvairių reikmenų dėl moterų.

t*. P. Lapenis, laikęs barber- 
nę 724 W. 18 St., paaukojo sta-

ti Draugijos pa tri jotais.
Visų aukojusių bazarui biz

nierių vardai ir adresai ran
dasi aukojusių sąraše, todėl 
Draugijos narių priedermė 
remti tuos b’iznierius, kurie 
remia Draugijų.

Narių dėmesiui

Visi žinote, kad bazaras 
įvyks šį Šeštadienį ir sekma
dienį, todėl Visus Draugijos na
rius kvieėiu atsilankyti į ba- 
zafą praleisti smagiai laiką ir 
nusipirkti šibkip-tokių prekių. 
Mes 
vos,

Iš 
rių

iut-ėsitti pfekitĮ iš Liėlu- 
Ėušijds ir iš kituf.
pdfrijbtišktĮ Dratigijdš na- 
lauksite afftešaftb dovanų 

bažaftii, ties gerai žinotė, 
jrio daugiau tiafiai pdfdrtiš 
žarų, jtib didesnį ittfėsitti 
sisėkiirię fitiaiisiškfti.

Iki pasimatymo bflzare!
— Alei AthbfOžėHHa.

kad 
ba-

I”. Dalen, R. Fh., laikęs vais
tinę 4193 Archer Avė., aukojo

“Naujienos" ir 
Draugija

KONTESTANTU VEIKLA
Šių savaitę konleslailtų šei- 

tna padidėjo dviėtn 
kontestantaiJ, btitėnt, p-lė Va
leria S. Zėlhis, De Kalb, III.j 
kuri prisiuhte 3 hailjus narius 
ir Joseph Lattrinas, Aurora, Ilk, 
kuris prirašė du narius. Nauji 
kontestantai, abu iš mažų mies
tų, kuriuose gyvena mažai lie
tuvių. Todėl daug narių negali 
tikėtis gauti, bet jie davė 
vyzdį chieagiečiams, kad 
mažose lietuvių kolonijose 
Įima gauti narių, jei tik yra 
tas ir hasityžimas.

P-lė Valeria S. Zelnis, 
Kalb, 111., yra čia gimus ir turi 
pasiryžimų surašyti į Chicagos 
Draugijų ne tik senesniuosius; 
bet visus to miestelio jaunuo
lius. Pradžių padarė gerų ir aš 
norėčiau matyti visus De Kalb 
jdtihtiO'lius musų draugijoj.

Joseph Laurinas, Aurora, III., 
yra Auroros Kultūros Draugi
jos organizatoriuj, įstojo į kon- 
testę ir maho gauti pusėtinai 
narių ne lik Auroroj, bet ir ki
tur. Auroroj turim du kontes- 
tantu ir abu jau pasirodė, kad

naujais

ir 
ga- 
no-

De

BAZARUI DOVANOS NUO BIZNIERIŲ
Mrs. Eugenia Badaukis, lai

kanti delikatdsų krautuvę, 4119 
So. Fraričisco A Ve., paaukojo 
6 kvortas namie darytų konser-

galima gauti narių, jei yra pd1 
Jiryžhiias. Dabar turėsim prd- 
gos matyti, kuris iš jų daugiai! 
prirašys narių.

30 Years Success! DoctoPs 
Amazirig Liquid f oi* Itching 6f 

ECZEMA
Daug- yra atsitikimu, kur kili produktai ne
davė reikiamil paseku, bet stipfua, Švelninan
tis. antiseptinis skiedinys Žemo davS greitas 
pasėkas nuo nieždjimci, skausmo, t&udonlu 
dedamos, žvynuotos, uffnlnds Eczenda.

IŠ pirmo sykio Žemo neša nuostabią pa- 
gelbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padedi Gamtai 
greitesnį gydymą. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas 
štai kaip rašo p. F. M. iŠ Jereey City: “ 
keletą savaičių nuostabiai pasigydžiau su Že
mo nuo Eczema, kurt mane vargino per 81 
metus.”

Neregimas, nedėmėtaa — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema, spaugus, de- 
dedervlnes ir kitokius odos Įdegimus. Tik 85e. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimai* gal pri
reiks $1.25 Extra Jčgos. Yra pas visus tį- 
mesnius vaistininkus.

lontesto kontestantai įrašė sė
damai:
iont. Mike Senko įrašė:

Dominick Petreikis Jr.
Stanley Talkus 

lont. Valeria Š. Želnis, DeKalbJ
llk, įrašė:

Olga G. Chapalonis 
Irene A. Ghapaloinls 
Heleh Monkevitčh

(ont. Adomas Markūnas įraše: 
Sofija Sirevičius 
Liudvikoj Skreblis

tbnt. Joseph Laurinas,- Aurord,
lll. , įrašė: 

tifltiib Sefapliiii 
Albiiii Llihfbaiiški

fcoht. frfahfc tiūldw įrašė:
Julia Malonis

Kont. E. Norgailienė įrašė: 
Eleanor Bartkus

Kont. Juozas Žukas įrašė: .
John Maukus

Jonas Mankus yra senas Chi- 
cagietis ir apie 20 nielų tayer- 
no biznyje ir šiuo Iriiku laikus 
tavernų 2133 So. Halsted St. 
Lietuvoje Jonas buvo karpėnde- 
ris, o čia atvažiavęs pradejb 
dirbti Armour & Coi, bet jam 
greit nusibodo dirbti dirbtuvė
je, o turėdamas susitaupęs pi
nigų, tai užsidėjo tud laiku va- j 
dinamų saliuno biznį;

Jonas yra krikšto tėvas ži
nomos dainininkės Onos Belie
ka! tės. Be to, Jonas yra links
mo budo ir mėgsta špoStis krės
ti.

koNtėsTas
Povaliai kontesto darbas pra

deda įsisiūbuoti. Kon tęs taniai, 
taip sakant, “lainiuoja” pros
pektus. Aišku, kad tam reikia 
daug laiko, štai kodėl iš pra
džių stebuklų negalima tikėtis. 
Be to, atsiranda vis naujų kon- 
testautų, kurie nė neturėjo pro
gos . darbų pradėti. O kadahgi 
kontestas dar truks daugiau nei 
metus laiko, tai ir iš viso dau
gelis “nesistriokavoja”. Sako, 
paspėsime: o kai pfadėsime 
naujus įlariUs rašyti, tai pri
truks vietos ir juos skelbti.

PEREITĄ SAVAITĘ AUKOJO 
BAZARUI SEKAMI 

BIZNIERIAI:
Ftehai Rdčiiifiai; draugijos da

riai laikę tavernų Lietuvių Au
ditorijoj, 3137 So. Halsted S t., 
aukojo bazarui visų keisę deg
tinės.

Charlie Gavčus, turįs tavernų, 
6100 So. State St., aukojo kvor
tų baudi tos degtinės.

Stanley Yuška^ laikęs tavet- 
nę, 6241 So. State St.; aukojo 
kvortų bandilos degtinės.

Juozas Kiauda, laikęs taver
nų 6101 So., £tate St., aukojo 
kvortų bandilps degtinės.

Senas Petras, dirbęs už dag
tines pardavėjų Utility DiSlribii- 
tion, 5931-33 So; Ashland AVe., 
aukojo kvortų,(degtinės.

Stella Shurflas, turįs tavernų 
3106 So. Halsted St. aukojo 
kvortų degtinės.

Auburn Francy Gobds SHop, 
Mrs. Pukštis, i3108 So; Halslfcd 
S t., aukojo apie $10.00 vėrtės 
puikiai išsiuvinėtų įvairių rank-

Alex Miller/ laikęs tavernų 
4Ž58 So: Western Avė., aukojo! 
kvortų degtinės.

A. Yanas, laikus valgyklų ir 
tavernų, 3856 So. Union Avė., 
aukojo kvortų vyno.

Anton Stupur, laikęs tavernų 
ir valgyklų, 5924 Wentworlh 
Avė., aukojo dvi kvortas degti
nės.

Mike Sriubas, laikus tavernų 
ir užkandžius, 543 W. 63 St., 
aukojo dvi kvortas degtinės.

Charles Brazaitis, laikus ta
vernų 634 W. 59 S t., aukojo 
kvortų degtinės.

Stahiey Draugelis, laikęs ta
vernų, 4949 So. Halsted St. au
kojo kvortų degtinės.

Jtiliuš Bdskėr, laikęs tavernų 
ir kiekviena subatų turįs šokius 
“61d barn dances”, 4431 So. 
Halsted St.,* aukojo dvi kvorfhš 
degtihėŠ if kyčrtų vyno'.

Gėorge Mišket, laikus taver
nų, 4642 Sb; Wėntworth Avė., 
aukdjb kvortų dėgtihėš;

DilAŪGiJOŠ NARIAI AUKO
JO SfcKAMAt:

Ponai Tumėnai aukojo veid
rodį.

Mrs. S. Cirul aukojo 
naktinius marškinius.

Mrs; Anna Povilaitis 
gražių mezginių vertės 
kos dolerių.

dVcjus

aukojo 
kelioli-

Bazaro Išvakarėse

tiems 
nariams,

S. Welička$ draugijos narys, 
laikęs tavernų, 4119 So. Ash
land Avė. aukojo dvi kvdrtds

Jokūbas MaSkdliunas^ laikęs 
tavernų, 3505 Sb. Halsted SI., 
aukojo kvortų degtinės.

Broliai Jokantai, laikų taver
nų 4138 Archer Avė./ atikojo 
kvortų, degtinės.

M. Chitflis,- laikus vdistinę, 
4459 So. WashtenaW Avė., au: 
kojo baksę saldainių.

Laikai bėga, tik atsimihiiflai 
pasilieka.

Rodos, ne tdip sėhiai, bet 
jau bus 25 metai, kaip vietta- 
me, pavasario laiku, draugijos 
sdsirinkime nutariama pdši- 
skirti “Naujienas” orgdhu 
draugijos, l'amė pačiame sdSi- 
ritikime 
nuolatinio korespbnttento,- bet 
paprašyta narių, kas tiktai ga
li/ laisvai išsireikšti savo min
tis dėl paįvairinimo kritikbs 
apie draugiją. Minėtas tarimas 
dar ir šiandien nėra pakeistas, 
ktiomet draugija turi savo ži
nių skyrių “Naujienose”.

Per tą 25 metų laiką, žiho • 
ma, buvo įvairių įvairiausių 
minčių išsireikšta. Malonu pa
žymėti, kad “Naujienos” ir 
tiktai “Naujiehbs” mokėjo su 
teikti mintims atspindį tokį, 
kad už tilpusius raštus drau
gijos linkme, draugijoj nebu
vo ne tik mažiausio ginčo, bet 
malonaus pasigėrėjimo.

Politinio perversmo laiku 
draugijų “Naujienos” nevien- 
pusiavo, bet nuoširdžiai patarė 
“apsvarstykit ką darot.”

Tokie “Naujiehų” rimti pa
tarimai ne vienų draugijos na 
rį užgtųdino kietu draugijos 
nariu ir sykiu “Naujienų” pri
tarėju.

Draugija atsidėkodama “Nau
jienoms”, žinoma, rėmė visais 
galimais budais, bet ateityje ta 
parama, be abejones, bus pa
dauginta kaip draugijos, taip 
ir pavienių narių.

Lai būna Draugija su “Nau
jienomis”, o “Naujienos” su 
Draugija. Valio!

— Jonas.

nutariama neskilti

Pereitą metą suvažiavę Kul
tūros Draugijų delegatai nuta
rė surengti bazarą, kad sukel
tų pinigų kultūros veiklai. Nu
tarta—padaryta. Bazaras įvyks 
šią savaitę, būtent, kovo 25 
ir 26 d., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St.

Darbuotojai
Reikia kreditą atiduoti 

Chicagos Draugijos
kurie apsiėmė darbuotis baza- 

Jdožas DaračiUhaš,' laikęs ta-|rdi. Bazaro vertę suprato tik 
vernų 4548 Sd. WenttvOTtli Av., I apie 500 Draugijos narių ir
aukojo kvbrtę degtiriės. jie įstojo į darbuotojų eiles bei

AritanaŠ Ždlatoriuš, Idikųs ta- pasiėmę serijas su pasišventi- 
vernų 827 W; 33 ŠL, aukojo mtt platina bazaro tikietus, kur
kvortų degtinėj; tik jiems pasitaiko proga. Jei

Gėorge Norbiitaš, laikęs ta- visi darbuotojai pasiėmę seri- 
verng 734 W; Š5 St;, aukojo Į jas išparduotų visus tikietus, 

tai butų parduota apie 10,000 
tikietų. Kaip matot, iš mano 
paduotos skaitlinės, kad lik 
mažas nuošimtis Draugijos na
ftų darbuojasi bazaro labui, 
bet if tai atrodo, kad turėsim 
pėlno. Na, o jeigu nofs puse 
Draugijos narių butų šiek tiek 
pasidarbavę, tai mes turėtu
mėm gausias pasekmes ir tuo 
galėtumėm pasididžiuoti, kad 
Kultūros Fondas gausiai padau 
gėjo.

’tikietę platintojai su šiųja 
savaitė baigia savo darbų ir 
todėl prašyčiau visus darbuo* 
tojus, kad pasistengtų išpar
duoti 'visus tikietus, ir serijas 
gręžintų į ofisų arba atėję į 
bazarų, priduotų mergaitei prie 
durų, nes 
teikiamos

Pdiiai G raiti imtai, laikd taver
nų 3Ž01 Š0. LitiianiCjd Avė., au
kojo kvortų dėgtihėfj-

Juožaš Ažiikks, laikęs tavėt- 
nę 3301 §0. Lituahicd Avė., da
vė tris kvbftdš vfttb.

2—u.

Chicagos Lietuvių Draugijos

BAZARASKbS nn
s,-'/ ■■■J : ......... ...i! . ----------------- ---------

BAZAkAS PRASIDĖS 
. SEKAMAI:

ŠEŠTADIENĮ,
KOVO 25, 6 v. vak. ^9

KOVO 26, 3 V. vak;
t W .V .-M , . >• VA i 'iiifiB Aigaiig...

Kovo-March 25 af 26,1939 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

31Š3 SOUTH Halsted streJėt
Bazarils rengiamas Moksleivių Stipendijos Foridiii ir kitiems liėtuVių kultūri

niams reikalams. Kiekvienas Chicagos Lietuvių Draugijoj nario yra pareiga atsilan
kyti į bazarų.

gerai žinot, kad bus 
dideles dovanos.
Biznieriai
bazarui prie užbai- 

gėfą paramų

BERK’S
Jewelry & 

Optical Store

Einant 
gos,- pusėtinai 
pradėjo teikti Draugijos nariai- 
biznieriai. Jeigu nors puSė 
Ghicagos Liet. Draugijos nU- 
rių-bižnierių, ypatingai taver
nų laikytojai, duotų dovanas, 
tai susidarytų dadg dbvahų, 
nes į Draugijų priklauso apie 
80% Chicagb's biznierių, šia 
savaitę, aš hiahau, kad dar 
daugelis Draugijos įtarių -biž • 
nierių duosniai aukos baza- 
rui.

šia proga turiu primint, kad 
kai kuriė biznieriai pardavė 
serijas ir dar suteikė aukų; To
kius bižiiierlUš teikia pavadin

tflOVA

^atuM?,Emcwcalln» Bulotai.

115

—

Kasdien Skaitydami 
“NAUJIENAS* lie
tuviai įgyja naudin
gu žinių ir gerų pa
mokinimų.
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Už $17,50 Gražių Lie 
tuviškų Plokštelių 

Rekordų Dykai

|»JČTjpR RECORD.S 
with this Automatic

Record Changing

RCA VICTROIA

F Modai
U-123

«149.50
i';

>•

•

iii?

S
V.

SUTAUPYSI 3 BUDAIS 
J Visados žemos RCA 

Viktrolos kainos su au
tomatišku 10 ir 12 col. 
fekordų iškeitimu ir 
elektriškai tuni j a m a s 
radijo.2 Bonusai už $17.50 Vic
tor ir Bluebird rekor
dams pirkti, 12 mėn. 
Victor Record Review

1
 prenumerata vertės $2. 

ir kita Victor Record 
Society nauda.3 Extra liberalus mainas 
už jūsų seną radijo ar 
fonografą.

Jei pirksite da- \ 
bar — padėsite 
RCA Victor ir 
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

Diena Iš Dienos
18th St. Klevinskai yra labai 
draugingi žmonės. Apart Kle- 
vinskų buvo jo brolis Raymon- 
das, Augustas Orentas su žmo
na ir dar keletas jo draugų. 
Visos ceremonijos užbaigta 
sekmadienį. Lai gyvuoja Juo
zai. P. G.

Į Plymouth Announces “Self-Convcrtim?” Coupe

Garnys Aplankė 
pp. Jucius

ROSELAND. — Mr. ir Mrs. 
Alexandra Jucius, kurie gyve
na adresu 10735 So. State St., 
Roselande, labai džiaugiasi su
silaukę sūnaus kovo 7 dienų. 
Gimė Roselando ligonbutyje.

Juozapų ir Juzefinų 
Pasilinksminimo Suei
gos ir Sveikinimai

Įžiūrėjus Juozapo vardo kil
mę, anot žydų kalbos davinių, 
jo prasmė yra sekanti: “Tegul 
Dievas prideda”. Iš to posakio 
aiškiai matoma, kodėl Juozapas 
yra pripažintas šeimynos tėvu 
ir globėju. Sulig, tuo nuostatu, 
aš irgi Juozapams ir Juozafi- 
noms veliju, kad Dievas jiems 
irgi daugiau ir daugiau pridė
tų...

Šio mėnesio 19 d. pripuolė 
Šv. Juozapas, už tai Juozapai ir 
Juozefinos ruošė iškilmingas 
ueigas. Penktadienį, kovo 17 

d. p-nų Šlįažų dukrelė Valerija 
minėjo savo 15 metų gimtadie
nį ir ta proga jų namuose su
brinkęs jaunimas linksminosi 
:r linkėjo jai ilgiausių melų 
daug laimės ir sėkmingumo. 
Bet kadangi jos tėvelis yra var

1

1 --Š

išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

William Jopes, 
ieve Stamis, 18
Walter Surma,

Danman, 23
Anthony Reilo,

vieve Porus, 18
Richard Wheeler, 24, su Va- 

lerie Nausėda, 21.

21, su Gene-

23, su Lillian

23, su Gsne-

Reikalauja
Perskirų

Helen Demko nuo Jacob
Demko

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Is pagrindų pakeistas naujas Ply-mouth Coupe modelis. Rankinėlės pasukimu vi
sas stogas nusikelia ir—naudokis vasaros saulės teikiama malone.

du Juozapas, tat ir jis buvo gi
minių, draugų ir pažįstamų ne
pamirštas. P-ai šliažiai yra kil
nus šeimininkai, o taip pat ir 
jų dukrelė Valerija yra gabi 
pianistė ir baletistė. Šeimynoje 
toks priedas, kaip jų dukrelė

Valerija, tėvams 
malonumo, 
sąmoninga 
gai vertina 
patarimus.

šeštadienio vakare susirinkę 
giminės, draugai ir pažįstami

teikia daug 
bet taip pat ji yra 
mergaite ir širdin- 

tėvų ir mokytojų

aukščiaus minėtu antrašu savo 
namų. Yra, regis, vedę apie 15 
metų, bet dar pirmų kartų gar
nio laukia. Mat, jau pavasaris 
nebetoli, garniai daugiausiai 
'aukosi pavasarį. —D. K.

ir

North West Lietuvių Moterų Klubo susirinkimas įvyks1 antra
dienį, kovo 21 d., 7:30 vai. vakare, p. Stasiūnienės bute 
4941 W. Deming Avė. Malonėkite paskirtu laiku susirinkti

S. Benikaiticnė 
D.L.K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks šįvakar 

7:30 VfJ Chicagos Lietuvių Auditorijos svetainėj, 3133 So. 
Ilalsted St. Susirinkimas svarbus, todėl kiekvienas privalo 
būtinai pribūti. Taipgi atsiveskite naujų narių prirašyti.

P. K. sekr.

5:30 v.
7:00 v.

ir Pėt-

Budriko Radio Programai:
WCFL—970 k. Nedėliomis 

iki 6:30 P. M.
WHFC—1420 k. Ketvergais 

vakaro.
WAAF—970 k. Panedėliais 

nyčiomis nuo 4 P. M.

dijo sueiga įvyko jo paties už
eigoje, 6101 S. State St. P-as 
Kiauda yra dar jaunas ir neve
dęs žmogus ir, anot juozapinių 
nuostatu, jis turėtų būt vedęs. 
To širdingai linki Juozafinos ir 
aš.

Kovo 13 d. įvyko Kristinos 
Miller gimtadienio pokilis, 4258 
S. Westęrn avė., jos tėvelių 
Alex Miller užeigoje. Sueiga su
sidėjo iš jaunuolių ir paaugu
sių dalyvių. Dalyviai gausiai 
jaunuole apdovanoję, geroje 
nuotaikoje pasilinksminę išsi
skirstė.

Vestuvių Varpai
Sophia Cibulskas, kuri gyve

no su tėvais adresu 836 W.

beveik

patyręs 
mano,

ne-

sa-
kad

Tel. Victory 4965. I 
STOGDENGYSTfi IR BLEKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi J 
pilną apdraudą už darbus- Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. I 
BRIDGEPORT ROOFING AND i 

SHEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
išgalite 

gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku-

PER

tokią kainą, kokią 
mokėti. Mes duosime
šią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI 

DVEJUS METUS.
parodos kambarys 

kasdien iki 
ir visą dieną

Musų 
yra atdaras 
10 vai. vakaro 
sekmadienį.

Nesvarbu kur 
praleiskite Šios 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigui

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 Wcst North Avė. 

prie California

gyvenate, ne- 
progos- Mus

apsivedė su John Bender Jr., 
kuris gyveno su tėvais 5145 S. 
Wentwortb avė. Medaus mėne
sį jie praleido Meksikoje.

#
I. Rakauskas, 
avė., apsivedė

Guidek iš Argo,
įvyko vasario 18 d.

James
Maryland
Bernice
Vestuvės
Medaus mėnesį praleido Flori-

6400 
su
III.

Jaunojo tėvas Simonas Ra
kauskas yra daugeliui žinomas 
kaipo buvęs veikėjas.

Pradėjo
Darbuotis '

F. G. Lucas, turintis savą 
namą ir Real Estate bizm, 4108 
Archer Avė., per daugelį me
tų pardavinėjo namus ir far
mas, bet, depresijai užėjus, 
per paskutinių kelioliką melų 
Real Estate bizniu 
užsiėmė.

F. G. Lucas yra 
vo biznyje ir jis
šiais metais bus daug gyves-1 
nis namų pardavimas negu bu
vo per pastaruosius metus, to
dėl yra pasirengęs daryti šiais 
metais didelį biznį.

Kadangi Lucas turi daug 
savo namų, tai paskutiniu lai
ku užsiėmė jų prižiūrėjime. O 
dabar, visus namus sutvarkęs, 
su visa energija pasiryžęs 
dirbti Real Estate biznyje. Lin
kiu gero pasisekimo.

Alex.

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. Emeraid Avė.

CHICAGO, ILL.

MUSCULAR
RHEUMATIC

PAINS-ACHES
Kad Rauti greitą pagelbą. reikia dau
giau. negu "tik nri >8tieB." Reikia “Prleš- 
erzlnunčlo.” tokio kaip «en<> švelninan
čio. raminančio Musterole. kad persun
kti per odos pavirši, pagelbai nuo krau
jo 8tikepimų ir skausmų, slogų pasek
mių

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

Ge-iau negu seno budo mustardinit 
plasteyis. Per 30 motų milionai varto
ja. Daugelis iš gydytojų ir slaugių pa
taria vartoti. Yra trijų stiprumų: Pa
prastas. va'kų (švelnus) ir ekstra stip
rus. 40e visose vaistinėse.

“Naujienosna” ir »ten netikėtai 
susitikau susirihkdsį būrį Juo
zapų. Nors aš ir ne Juozafina, 
bet vistiek jie mane širdingai 
ir mandagiai sutiko ir palinkė
jusi jiems laimingiausių metų 
išvykau nartio.

Kartu visiems Juozapams ir 
Juzafinoms širdingai linkiu il
giausių metų, laimės ir sėkmin
gumo. Kaip jau žinot, aš esu 
“Naujienų” k on testo bendra
darbė, tat prenumeruodami bei 
atsinaujindami- “Naujienas” at
siminkit mane, o aš jus atsi
minsiu kai vėl ateis Juozapų 
diena, išrdingai jūsų,

Ona Dovgin.

John Churas Jr., kuris gyve
no, su tėvais 3256 S. Wallace 
St., apsivedę su Emily Dolore 
Zamb, nuo 3303

“LAIMA”
KOVO 26 D.

SOKOLŲ SALĖJ

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

S. Union avė.

Rimkus, 2510 
Place, ištekėjo 
Šliubą ėmė šv. 

Jaunave-

NAUJIENŲ 25 M
Jubiliejinė Laida

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

FIELD OF DAISIES ........PATTERN 1917

No. 1917—Kaldra iš atliekamų skudurų.

Mrs. Barbora 
W. Forty Fiflh 
už Vernon Patz. 
Kryžiaus bažnyčioje,
džiai išvažiavo saldųjį mėnesį 
praleisti į Mot Springs, Ark. 
Sugrįžę apsigyvens Crown 
Point, Indiana.

15C CENTŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

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

John Gregola Jr., kuris su 
tėvais gyveno Westmont, Ilk, 
apsivedė su Harrięta Jean 
Chase, 1457 W. Cnyler avė., 
Chicago, III. —B. S.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Saukit Tel. TAROS 3408

Garnio Lauktuvės
Garnio lauktuvės neseniai 

buvo surengtos p-iai Drasutie- 
nei, kuri gyvena adresu 9431 
Champlain avė. Tos parės ren
gėjos buvo geros draugės Mrs. 
Drasutienės iš Englewood ir 
Mrs. Stokiene, Burnsidietė.

Svečių atsilankė gana daug 
ir prinešė daug dovanų. Mat, 
Drasučiai gyvena gana ilgas 
laikas šioje kolonijoje ir turi

NAUJIENOSŠventė
Juozų Dieną

Juozas Grikienis, 2’024‘ So. 
Peoria Str., geras Naujienie- 
tis, apvaikščiojo varduvių die
nų. Iš vakaro pradėjo, o bai
gė sekmadienį. Kad vaikščiojo, 
tai buvo tam tikra priežastis, 
nes jis šventė ne savo namuo
se, o pas Klevinskus, 724 W.

No. 1917

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

’ \ i ’

PETER PEN
SOME 

piCTuąe

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Ilalsted St., Chicago, III.

GERBIAMI NAUJIENŲ Skai
tytojai Prašomi Pirkinių Rei
kalais Eiti į tas Krautuves* 
kurios Skelbiasi Naujienose.

SVNdBOui C, ICONGRATULA- 
TIONS, 

MR. ARTlsr/ 
VJE POPE 

YOUC2.

1739 So. Halsted St
Chicago, Illinois

I Vardas ir pavardė 

I Adresas

Miestas ir valstija

E ĖST" BES SO
STftAMGS, SC
VVOkJOBRRJL.— so

fcVV’S'

$5,000 
PRIZE

70 AQTl$T 
Wuo PCODUCED 
Queec fantasv I 

OF -UNKNOU/N ' 
woei_o.

BV OKI

BOVsM Į

oh.Ues?

COMES 
TCUE.

Mou)-” 
dii 

pgter

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŽIMIAMI $19.50 

už .............................. ■
GYDYMAS $Kn.OO

LIGONINĖJE ............. VU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA vieno

diena Ligoninėje ...... $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama ....
VISAS LIGAS GYDOMA $<f.00 
Ekzaminaciią įskait. vaistus 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lawndale 5727.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

426 W. «3rd St 
TeL ENG. 5*83-5840



Antradienis, kovo 21, 1939

kia Nacių Žygius 
Prieš Klaipėda

Aleksandro
Vasiliausko
Koncertas

Iš Sekmadienio Konferencijoj

Sekmadienį, kovo 19, Grigai
čio svetainėj, Northsidej, įvy
ko SLA 6-to Apskričio pusine* 
tinė konferencija. Apskričio 
Spaudos Komisija netrukus pa
darys platesnj pranešimų apie 
koriferencijos darbus. Bet čia 
norime trumpai paminėti, kad 
konferencija priėmė rezoliuci
jų apie Klaipėdų ir įgaliavo 
valdybų pareikšti aštrų protes* 
tų SLA narių vardu, jeigu Hit
leris kęsinsis pragrobti Klaipė
dų.

Konferencija rinko naujų 
valdybų 1939 metams. Su ma
žomis išimtimis valdyboj pali
ko tie patys žmonės, kurie bu
vo pereitų metų valdyboj.

Konferencijoj dalyvavo apie 
6a iš 124 įgaliuotų delegatų.

Svarstant SLA Pažangos va
jaus reikalus, paaiškėjo, kad 
Chicagos rajone 
200 naujų narių, 
vajuj pasižymėjo 
(Northsidej), kuri
gavo 30 naujų narių.

Konferencija užbaigė darbus 
išrinkdama penkis žmones rū
pintis lietuvių dalyvavimu New 
Yorko pasaulinėj Parodoj ir 
dalyvauti N. Y. Parodos Chi
cagos Lietuvių Komitete.

Po konferencijos Northsidie- 
čiai SLA nariai iškėlė delega
tams puikias vaišes.

Del.

gauta apie 
o geriausia 
226 kuopa 
pati viena

Gražiai Dainuoja

Pereitų sekmadienį, kovo 19 
dų Lietuvių Auditorijoje įvyko 
visų lauktas koncertas, kurį su
rengė “Naujos Gadynės” eito* 
ras svečiui artistui dainininkui 
Aleksandrui Vasiliauskui iš 
New Yorko.

Kadangi “Naujos Gadynės” 
choro vedėjas, p. Jurgis Stepo
navičius turėjo dalyvauti kita
me parengime, Waukėgan, III., 
tai vietoj “Naujos Gadynės’* 
choro, artistui Vasiliauskui asi
stavo Birutės choras, po vado
vyste p. Jono Byansko.

Meno atžvilgiu visas progra
mas buvo labai turtingas. Sve
čias dainihitlkaS Vasiliauskas 
moka dainuoti. Turi gražų dra
matinį tenoro balsų ir aiškią 
dikcijų. P-lė Florėnce Balsis, 
“Naujos Gadynės” choro solis
tė, taipgi žymiai prisidėjo savo 
lanksčiu ir maloniu 
Birutės choras, kaip 
met, gerai pasirodė.

Publikos atsilankė
nai mažai. Labai šiltas oras ir 
kartu “Juozapinės” šventė, gal 
būt, pakenkė. Rengėjai vargu 
galės išeiti lygiomis. —VBA.

ir šokių vakaras. Komitetas 
praneša, kad yra daug pasidar- 
Javęš ir labai gražių rankdat- 
iių pridirbę. Visi atsilankę ne
sigailės* Taipgi Joniškiečių K1U- 
jo moterys atneš skanių namie 
teptų keksų.

šokiams Balako orchestra 
gros iki vėlumos. ■
Kur tiek daug gali gauti už 30 
centų? Joniškiečių Klubo na
riai ir narės yra labai "draugiš
ki ir viSUs gražiai priims* Ko
mitetų rengimui vakaro suda
ro A* Baltiene, O Povilaitiėne 
ir Miluniėnė* Jos deda visUs 
pastangas, kad visi btitumėt 
gražiai priimti* Ligi pasimaty
mo koVo 26 d., 2 vak po piet.

Viena iš šėirnytioš.

Šįvakar Diskusijos 
Klaipėdos Klausiniu

Rengia Klaipėdos Draugija

balseliu, 
ir visuo-

apgailėti-

kuris

8:30 
turės 
sve-

Kviečia Kovo 26 
Atsilankyti Pas 
Joniškiečius

Rengia šeimyniškų vakarėlį
Laikas greit bėga 

diena jau arti. Visi 
važiuoti kovo 26 
leisti man patarti 
Juškos Hollyvvood
\V. 43rd St, kur bus Joniškie
čių L. K. Klubo metinis btmeo

ir kovo 2(5 
kalba kur 
d. Meldžiu 
važiuoti į 

svet., 2417

No. 4932—Elegantiška, bet leng
vai pasiuvama išėjimui suknelė. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 34, 36, 38, 40 ir 42 colių per 
krutinę.

JONAS GARLA 
Gyveno 4435 S. Honorfc si.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 18 d. M vai. ryto, 1939 
m., sulaukęs pusės ainž., gi
męs Čekianių parap., Buiša- 
lių km., Švenčionių apskr.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nUliudime 

keturis pusbrolius: Mykolą 
Garlą, jo žmoną Sophie ir jų 
šeimą, Kazimierą Garlą, Juo
zapą ir Stanislovą Stalauskus 
ir jų šeimynas ir. daug kitų 
giminių ir pažįstamų. Lietu
voj—daug giminių.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioj, 4605 South 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks trečiadienį, kovo 22 d., 
9:30 vai. ryto. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į Liet. Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Jono Garlos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai ir Giminės.

Laid. Dlr. J. F. Eudeikis, 
Tel. YARDS 1741.

(Prisiųsta)
Šio antradienio vakare, 

vai., Klaipėdos Draugija 
savo specialų susirinkimų 
tainėj 814 W. 33rd St. Pirmi
ninkas šios draugijos yra Klai
pėdos krašto buvęs gyventojas 
adv. F. Bradchulis. ši draugija 
pradėjo savo aktyvų darbų 
prieš kelis mėnesius.

Su dabartiniais nėmalonu- 
mais Čekoslovakijoj mums lie
tuviams reikia geriau susiorga
nizuoti, kad tie patys įvykiai 
neatsitiktų Lietuvoj. Mes turi
me pasidalinti mintimis ir pa
dėti kiek galime savo broliams 
Lietuvoj, žinome, kad lenkai, 
vokiečiai ir rusai mums pagal
bos nedavė ir neduos, nes jie 
patys norėtų kontroliuoti tų 
kraštų. Mes 
vo sunkiai 
somybę.

Lietuviai, 
Klaipėdos klausiniu, 
kytis šiame susirinkime, kuria
me to krašto padėtis bus dis- 
kusuojania. Amerikiečiai visuo
met prisidėdavo prie patrioti
nio darbo, ir šį kartų mes da
rysime tai, kas bus galima, pa
dėti klaipėdiškiams. ■— Rep. K*

NAUJIENOS, Chicago, 111.
Linksmos Burtų 
Operetes 
“Laima” turinys
Jų parašė vargonininkas,

mokinosi kunigu, bet labiau 
pamylėjo muzikų.
Už savaitės laiko didžiulis ir 

garsusis Chicagos Lietuvių Cho* 
ras Pirmyn,’ kovo 20 d., Soko- 
lų svetainėj, 2337 So. Kedzie 
Avė. statys trijų veiksmų links* 
irtų operetę “Laima”. Jį para
de Edmund Audran, kuris mo
kinosi kunigu, bet kadangi mu
zikų pamėgo labiau, negu ku
nigystę, tai palikęs seminarijų 
išsimokino vargonininku ir ra* 
še “pagoniškas” operetes, ku
riose daugiausia buvo vaizduo
jami žmonių prietarai.

Pravartu gal bus susipažinti 
su opefėtėS “Laima’* turiniu, 
kuri irgi yra paremta prieta
rais. Tada ir, operetė bus su
prantamesnė žiūrint į jų sce
noj, ,neS dainuojant, ypač cho
rui, supkit suprasti dainos žod
žius, o nesuprantant žodžių, pa- 
sidarO nesuprantamas ir turi
nys.

Pirmas aktas

norėtų kontroliuoti 
turime išlaikyti sa- 
iškovotų nepriklau-

kurie interesuojasi 
gali lan-

■nDMi

Norint gauti vieiių ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti f 
Naujienos Pattern Depu 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept 
1W S. Halsted St, Chicago, HL

atsiųsti man pavyzd) No._*

Mferos ... ■ --- per k

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(M batas ir valstija)

JONAS MOTUZ, 
4317 So. Hermitgae Avė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 19 d., 5:15 vai. vakaro, 
1939 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoj Šiaulių apsk., 
Žagarės parap., Minkių km.

Amerikoj išgyveno 21 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterį Pauliną, tel. Republic 
4149, 3 sūnūs Adolph Charge, 
ir Frank ir jo žmoną Gra
sildą ir jų šeimyną, seserį 
Barborą Pocienę, jos vyrą 
Antaną ir jų šeimyną; brolį 
Lietuvoje ir jų šeimynas, se- 
šetį ir draugus.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage avė. J. F. Eudei- 
kio kopi. Laidotuvės įvyks 
kovo 22 d., 1:30 vai. popiet. 
Iš koplyčios bus nulydėtas į 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi a. a. Jono Motuzo gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Duktė, Sūnus ir Giminės.
Laid. Dir. J. F. Eudeikis, 

Tel. YARDS 1741.

kunigaikštijoje. Žinoma, Rokas! 
phsiškiria kunigaikštijos nlinls- 
tefystę* Laurynas paskelbia Be- 
tinų grafaite.

Prieš atsiskiriant Betihai ten
ka su Pilypu sueiti ir jie suta
ria vienas^ kitų saUgoti, kad, 
gavtis progų, galėtų pabėgti ir 
susituokti.

Aktas baigiasi Betinos ir cho-1 nešti TaiškU. B?x’*95b 1739’South 
ro dainavimu*

(Bus daugiau)

Cicero Namų 
Savininkams

Pirmų aklų vaidina* Betiną 
(Laima), Rokas (ūkininkas) 
Pilypas (jo piemuo) kunigaikš
tis Laurynas, jo duktė Fiame-

PERSONAL
_______ Asmenų Ieško_________

PAIEŠKAU BANIFATO ŠIR- 
VINSKO. Pirmiau gyveno Chiča- 
goj. Girdėjau, kad dabar išvažia
vęs—prašau žinančius apie jį pra-

Halštėd St.
I II I «l. I......... ............................... .......... ..............

HELP WANTED—ŽEMALE
______ Darbihinkių Reikia______

REIKIA MOTINAI pagelbinin
kės prie namų, darbo—būti vaka
rais—nėra skalbimo, $8.00.

Rogers Park 0343.

REAL ESTATE FOR SALE 
Pardavimui

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

IŠ PRIEŽASTIES ligos parduodu 
2 aukštų medinį namą
barių. Pigiai. Kreiptis 1454 South 
fcolin Street.

kam-

kastantinaš TRAKŠELIS 
Gyveno 4422 S* Wood St.
Persiskyrė sU šiuo pasauliu 

kovo 20 d., 3:00 vai* ryto, 1939 
m., sulaukęs pusės amž., gi
męs Raseinių apskr., Kražių 
parap.

Amerikoj išgyveno 37 m.
Paliko dideliame hUliUdimė 

3 sūnūs: Kastantiną, jo žmo
ną Emiliją ir jų šeimyną, 
Vladislovą, ir Steponą, 4 bro
lius Pranciškų, jo žmoną Jo- 
hanną, Kazimierą, jo žmoną 
Stanislavą, Petrą, jo žmoną 
Moniką ir Ignacą ir jų šei
mas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvo
je—3 brolius Joną, Antaną ir 
Povilą. Seserį Liudvisę Sus- 
tauskienę ir jų šeimynas.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
dęikio koplyčioj, 4605 South 
Mermitage avė. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, kovo 23 
d., 8 vai. ryto iš namų į šv. 
Kryžiaus 
kurioje 
pamaldos už Velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas į ŠV* 
Kazimiero kapines.
Visi a. a* Kastantino Trakše- 

lio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse in 
suteikti jąm paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Broliai ir Giminės.
Laid. Dir. J. F. Budeikis, 

Tel. YARDS 1741.

parap. bažnyčią, 
atsibus gedulingos

I n VFHf Te"“T 
LUVlIAIu Visas Pasaulio 

KVIETKININKAS 
Gėlės Vestuvėms, BankietamS 

. ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street 

TeL YARDS 7308

Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, * Ban- 
kietams, La i d o- 
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams' 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

drikas, jaunuonienė, kaimie
čiai, tariiai. Viskas dėdasi Itali
joje penkioliktame šimtmetyje. 
Reikia pastebėti, kad tuo laiku 
italai stipriai tikėjo įvairiems 
prietarams. Jie tikėjo ir į lau
mės, kurios visokį skurdų pa
šalina ir atneša laimę tam, prie 
kurio jos būna, tarsi Lietuvoj 
aitvaras. /

Pirmas aktas vyksta ūkinin
ko Rėkaus fdeme. Jaunuomenė 
kėlia pabaigtuvės gerdama 
naujų Vynų.

Prie namo ščdi Rokus paslė
pęs delnuose j veidų. JaUnttoinc' 
ne sudainuoj(i .smagių “Pabaig
tuvių dailių”. | Bet tada viena 
mergina pastebi, kad senelis 
Rokas yra nelinksmas. Užklatt- istdš Rokuspipiiškina, kad jis 
neturi jokių, jaunikio. Pernai 
stidege jo tvartai, išstipo visos 
avys, paskui kaimynas jį ap
skundęs ir reikalauja pusės jo 
tikto. Išvardijęs Visų Čilę savo 
vatgų, pasisako laukiąs sugrį
žimo savo piemens Pilypo, ku
rį pasiuntęs su laišku pas savo 
brolį Antaną. Antanas yra tur
tingas ir Rokus dabar prašo jo 
pagalbos. Neužilgo Pilypas su
grįžta su laišku nuo Antano, 
kuris Sdkd atsiusiąs jam kata* 
liškų dovanų, jaunų mergaitę 
Retinu. Rokus supyksta, many
damos, kad brolis iš jo tik t y* 
čiojasi*

Retina Vistiek atvyksta su 
dovana — kiaušiniais — ir SU 
laišku Rokui nuo Antano. Ne
užilgo atbėga kunigaikščio 
Lauryno tarnas ir praneša, kad 
Laurynas, medžiajantis su savo 
dtiktere Flameta ir jos busian
čiu vyru, kunigaikščiu Fridri
ku, pavargo it atvyksiąs, pasil
sėti jo Ūkyje. Rokas sutinka ir 
įsideda Antano laiškų visai jo 
neskaitęs. Atvykus kunigaikš
čiui Laurynui su savo švita, jo 
duktė Fiameta, pamačiusi Pi
lypą jį įsimyli. Bet Betina irgi 
jį myli. Rokas užtikęs Betiną 
ir Pilypą bučiuojanties, įsako 
Betinai išsikraustyti. Betina su
tinka, bet verkdama klausia, 
ar nėra atsakymo į Antano laiš
ką. Tada Rokas perskaito An
tano laišką ir sužino, kad Reti
na yra laitna /ir kad ji atneš 
jam daug laimes. Rokas džiau
giasi ir maldauja Betiną pasi
likti pas jį ant visados. Jai ža« 
da tiek algos .‘kiek ji norės ir 
pasirinkti geriausį kambarį, bi- 
le ji to norėtų. Deja, kunigaikš
tis Laurynas sužinojęs, kad 
Betina yra laima, tuojaus pasa
ko Rokui, kad. jis ją pasiim
siąs su savim, o jei Rokui tas 
nepatinka, tai jis galįs pasiskir
ti kalėjimą ar ministerystę jo

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti du nemažus v&ikus ir kamba
rius. Atsišaukite laišku. Andrius 

Buneo Party buvo sėkminga ,>1 Dapkus, 4960 Cohn. St., Gary, Ind. 
davė apie $50 pelno.—IVufctrČ 
remti lietuvio kandidatūrą į 

kmjgljtio tarybą.
CICĖRO. — Cicero Lietuvių 

Namų Savininkas (Politikos 
KliUbo susirinkimas įvyko ko
vo 14 d., LiuOsybės svetainėje. 
Čia paminėsiu tik svarbesnius 
nutarimus—ir raportus. Town 
Hali atstovai raportavo apie 
užtraukimų lyno ant valdinin
kų nuosavybių dėl nesumokė- 
jiiiio vandens sąskaitos per 
60 dienų. Byla atsidūrė teisme.

Bunco Party, kuri įvyko ko
vo 5 d- Liuosybės svetainėje- 
buVo sėkminga. Rengėjai <— 
neturėjo pilno raporto, vienok 
pranešė, kad party buvo sėk
minga ir kad ji duos apie $501__
pelno. Komisija paaiškino, YPATINGAI GERA VIETA — 
kad prie party pasisekimo 166x179, intersekcija dviejų dide- 
daug prisidėjo laikraščiai, ra- sas> kelias minutes nuo Elmhurst 
dio leidėjai ir biznieriai, ku- centro. Kaina $3750—$750 pinigais.

. . _. . .. . $40 mėnesy. 1739 So. Halsted St.,nuos suminėjo ir ragino, rei- gox f-77.
kalė, juos paremti. Naujienų 
Jubiliejaus atstovai apie jubi
liejaus iškilmes. Kliubiečiai 
buvo patenkinti, kad kliubas 
dalyvavo tokiame svarbiame 
apvaikščiojime. Buvo atsilan
kęs ir svetysj lietuvis kandida
tas į viešojo 'knygyno tarybų *■— 
Statkus, kuris eina republiko- 
nų sąrašu. Jis buvo pakviestas 
kalbėti. Kalba buvo užgirta ir 
kliubas pasižadėjo savo tau
tietį paremti. Buvo ir kitas po
litikierius, italas, kuris kandi
datuoja į augštosios mokyklos 
tarybos narius. Bet jo nusista
tymas ne aiškus, tik kvietė ko
vo 19 d. į Clide Community 
Mali. Kliubas nutarė pasiųsti 
atstovų patiriinui. Buvo ir ne
tikėtas svečias, būtent Anas
tazas Valančius. Tik gaila, 
kad nepaaiškino, kokiu tikslu 
buvo atsilankęs. Tik įėjo, ap
sisuko ir išėjo.
Reikalauja stltVarkyti koloniją

Toliaiis liko nutarta parei
kalauti iš valdžios, kad vasa
rai papuoštų ir sutvarkytų 
namų kolonijų, būtent sutai
sytų šalygatvius ir iš gatvių 
pašalintų nenaudojimus auto
mobilius ir uždraustų gatvėse 
vaikams žaisti bolę, nes pada
ro daug nuostolių, išdaužyda
mi namų ir automobilių lan
gus ir išinindo žolynus. Toliau 
buvo diskusijos apie politikų. 
Visi išreiškė savo nuomones 
be jokio piktumo. Nieko ne
nutarė oficialiai remti, vien 
tik savo tautietį Statkų bal. 4 
d. rinkiniuose. Tuo susirinki
mas ir baigės 11:30 v. vakaro.

— Buvęs.

Atsisveikinimo 
Vakarėlis Art. Al. 
Vasiliauskui

FOR RENT—IN GENERAL 
Renddai—Bendrai

RENDON 3 KAMB. FLATAS — 
apšildomi—elektriką 
torius. 7.001 So. Talman Avė., Ant
ros lubos. Hemlock 6469.

—ii* I H ....... . .......... ... iii. ■l.llfal.Į ■>■■■*.. ,1

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

refrigera-

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

Dorchester 0883.

KEAL ESTATE FOR SALE 
Nąmai-žemė^Yardayimui^

6 APARTMENTAI, 6 karų plyti
nis garažas. Pajamų $2820.00. Kaina 
$11,000 — $1500 reikalaujama. 12 

.metų senumo, 13 apartmentų, paja- 
i mų $6,600 metams. Kaina $20,000— aai | $4 ooo įmokėki.

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 N. Crawford Avenue. 

Independence 6870.

Ateinantį penktadienį, kovo 
24 d., 8 vai. vakare įvyks drau
giškas atsisveikinimo vakarėlis 
buvusioje Meldažio svetainėje 
Westsidėje, 2242 W. 23rd PI. 
Tai bus paskutinė proga asme
niškai pasitikti ir atsisveikinti 
su svečiu artistu Al. Vasiliaus
ku.

Rengimo komisijos pirminin
kė p-lė*Josephine Miller, Dara
ta Kvederienė ir Anna 
kaitė, ir p. Millerienė, 
Helen Ambrose ir Mrs.
Radauskas, pagelbininkės. Įžan
ga bus po 50c. Tikietus bus ga
ilina gauti nuo rengimo komi
sijos narių. —-VBA*

Venc- 
Mrs.

Auna

----------------------- ---- _---

Ką žmonės 
mano

INVESTORIŲ ATIDAI!
21 apartmentas, 12 metų senu

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

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai žeme Mainais

MAINUI — 2 flatų mūrinis na
mas, 2 po 4 kambarius, Brighton 
Parke. Mainysiu į mažesnį namą 
Chicagos priemiesčiuose ypatingai 
Mt. Greenvvood. F. G. LUCAS and 
CO., 4108 Archer Avenue, Tel. La- 
fayette 5107.

neal-

kliu

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

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. Halsted St., Box 
K-30.

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 asesmęntų).' Kaina $1250 
—$250 pinigais — $15 mėnesy.

1739 So. Halsted St. Box L-29.

RETAS BARGENAS. Extra aukš
tos rūšies arti 15 akrų nuosavybė. 
Patogu į Palos Hills Ravine, prie 
didelio grįsto vieškelio arti trans- 
portacija. Aukuoja už $3250. Pini
gais $750—$35 į mėnesį. Savinin
kas 1739 So. Halsted St., Box 0-11.

ROOSEVELT ROAD ŪKIO nuo
savybė apie 5 akrus virš 500 pėdų 
nuo super highway frontage prieš 
Kpręsy Preserve tuoj į pietus nuo 
Elmnurst, 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 
Halsted St.

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
nesių išmokėti. Savininkas 1739 So. 
Halsted. Box Z-3.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

DUODAME PASKOLAS ant 
ANTRŲ MORGIČIŲ. 

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

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimai

ilk
Ucl

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

HITLERIS GALI PRARY
TI LIETUVĄ

Pasaulio komplikacijos nėra 
suinteresavusios lietuvių ko
dėl? Mės matome kasdien nau
jus įvykius ir kaip keičiasi Eu- 
ropos geografija. Hitleris dras
ko mažas tautas, kaip vanagas 
paukščius. Keisčiausia, 
mes, A’inerikos lietuviai, 
kreipiame dėmesio.

Viena iš svarbiausiųjų
čių tai netikrumas su Anglija 
ir FrancUzija. Jos neva garan 
tuoja mažųjų tautų nepriklau
somybę, bet jų garantija nėra 
nuoširdi — šitų faktų gali ma
tyti kiekvienas žmogus pašau-

Mums, gyvenant demokrališ 
ko j e Šalyje, yra proga pasakyt, 
kų mes manome, ir parodyt, 
kad mes demokratijų įvertina
me. Bet kodėl mes šaltai žiūri
me j Lietuvą, aš negaliu 
klausimų atsakyti.

SUv. Valstijos pasmerkė 
lerio žygius. Ne gana (o,
ištraukė savo ambasadorių iš 
Berlyno už tai, kad Vokietijos 
hacihi sulaužė paskutinį žino 
hiškUmo principų. Jeigu Suv. 
Valstijos pasmerkia Hitlerį ir 
jo žygius už naikinimą įnažų 
tautų, tai man rodos, kad“mes, 
lietuviai Amerikos piliečiai, tti- 
rėluine drąsiau pareikšti stip
riausių protestą, tai yra, kolek 
tyviškų protestų — lietuviai, 
austrijokai, čekai ir visos kitos 
tautybės bendrai. Ne vienų de
monstracijų ir protestą, bet de 
s-ėtkus. Musų protestus ir de 
monstracijas išgirstų ne tiktai 
Suv. Valstijos, bet ir visas ci
vilizuotas pasaulis.

šitas darbas nėra partijiilis, 
bizniškas arba saumyliškas, bet 
vien tiktai patriotiškas — gin
ti mažas tautas nuo hitlerizmo. 
Niekas negali pasakyti, kada ji
sai užgrobs Klaipėdų ir pačią 
Lietuvą. Mes turėtume pagelbė
ti protestuoti čekams ir kitoms 
tautomš, o tuomet jos padės 
mums protestuoti, kai Hitleris 
puls Lietuvą.

Adv. Charles P. Kai

SOIL—FOR SALE 
_____Juodžemis—Pardavimui.

PIRMOS RŲŠ1ES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite, 
ryto

Ofiso valandos 7 vai. 
iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street, 
Tel. Wentworth 7942.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS*

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

PASAUKITE MUS TUOJAUS
CĄNAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerų nuolaidų.



Sveikinimai “Naujienoms
'_____________ NAUJIENOS, Chicago, III,

Beneš užginčija gandus apie “lai
kiną čekų valdžią” Amerikoje
Svarbi Radio Kalba Amerikiečiams

6

Kaunas, vasario 25 d., 1939 m.
Aukštai Gerbiamam “Naujienų” Redaktoriui 
Daktarui Pijui Grigaičiui, Čikagoje:

Jaučiu dideli džiaugsmą, galėdamas Tams
tą, Gerbiamasis Redaktoriau, pasveikinti Tams
tos vedamojo laikraščio dvidešimt penkerių metų 
sukaktuvių proga. Stebiuosi Tamstos puikiu, vi- 
sumet tiksliu orientavimusi tolimos nuo Tamstos 
Lietuvos gyvenime ir jo smulkmenose. Atiduodu 
Tamstai nuoširdžią pagarbą kaip nuosekliam, 
tiesiu keliu einančiam demokratui, kurio logi
kos, sekančios iš gyvenimo tikrovės, neprideng
tos jokiomis netikrumo 'skraistėmis, niekas nepa 
jėgia sugriauti.

Buk sveikas ir pajėgus ilgai gyventi ir ne 
pavargti, kad juo greičiau galima butų priartinti 
tikrosios demokratijos triumfą.

Geriausi linkėjimai Tamstai pačiam ir Tam
stos vedamajam dienraščiui su visu demokrati
niu štabu.

Susilaukite auksinio jubiliejaus ir gyvuoki
te ilgiausius metus.

JONAS KARDELIS, 
“Lietuvos Žinių” Redaktorius.

Mirė Automobilio 
Sužeistas Juozas 
Laurinaitis
Giminės Prašomi Atsišaukti

18 APYLINKĖ. — Jefferson 
Parko ligoninėj vakar pasimirė 
59 metų chicagietis Juozas- 
Juozapas Laurinaitis, kuris 
taipgi buvo žinomas vardu 
I>awrence. Penketą savaičių at
gal jisai buvo sunkiai sužeis
tas automobilio nelaimėj.

Velionis paėjo iš Jurbarko 
parapijos. Gimė bene Montvilų 
kaime.

Jo kūnas laikinai yra drau
go p. Ambrose globoj. P-s.Am
brose, kuris gyvena adresu 
1843 South Halsted Street, 
taipgi rūpinasi laidotuvėmis ir 
norėtų tuojau susižinoti su ve
lionio giminėmis.

J. Laurinaitis turėjo seserį 
Anna Žilinskas, kuri gyveno ar 
tebegyvena Benld, Illinois, taip
gi giminaitį Antaną Valonį, 
kuris gyvenąs Ciceroj.

R.

Automobilių 
Nelaimės

Didvyrė
• 19 metų northsidietė Miss 

Helen Olszewski, nuo 192’7 
West Superior St., išgelbėjo 
kūdikį nuo mirties, bet už tai 
užmokėjo savo gyvybe. Kartu 
su 3 kitomis moteriškėmis mer
gaitė ėjo skersai Ashland Avė., 
prie Chestnut St. Rankose tu
rėjo 15 mėnesių kūdikį Pat- 
ricia Scymonek, savo draugės 
dukrytę. Pamačiusi, kad sku
biai atvažiuoja automobilis ir 
kad turbut nesuspės sustoti, 
mergina numetė kūdikį vienai 
savo draugių, stovėjusių ant 
“safety island”, o pati krito 
po automobilio ratais. Ji buvo 
mirtinai sužeista. Automobilio 
vairuotojas, John Bendola, nuo 
2024 N. Lacrosse Avė., buvo 
suimtas.

» » »
• Ties 3163 South Pulaski 

Rd., nežinomas automobilis už
mušė 54 metų chicagietį John 
Oslakovic, nuo 3212 S. Avęrs 
Avė.

» 8 »
• Apvirtęs automobilis mir

tinai sutrynė 15 metų dvira
tininką Donald Paul Wosikow- 
ski. Nelaimė įvyko prie Cicero 
ir Augusta kryžkelės, kur Wo- 
sikowski važiavo dviračiu, kai 
du automobiliai ten susidūrė. 
Earl Scalo, 18 metų jaunuolis, 
kuris buvo prie vieno automo
bilių vairo, buvo areštuotas už 
neatsargų važiavimą.

Kai kurie laikraščiai Chica
goj, kituose Amerikos mies
tuose ir užsienyj vakar darė 
pranešimus, kad Chicagoj yra 
organizuojama “laikina Čeko
slovakijos valdžia.”

Dr. Beneš, buvęs Čekoslo
vakijos prezidentas, kuris da
bar gyvena Chicagoj, vakar 
išleido pareiškimą, visus pa
našius gandus užginčydamas. 
Jisai pareiškė, kad nei jis, nei 
kiti buvę Čekoslovakijos val
džios nariai tokios valdžios 
neorganizuoja ir nemano or
ganizuoti.

Kai kurie laikraščiai aiški
no, kad laikinoji valdžia buvo 
suorganizuota rūpintis Čeko
slovakijos užsienio reikalais 
ir apsaugoti $200 inilionų kre
ditą, kurį kraštas turi J. V. 
Francijos ir Anglijos bankuo
se. Bet Dr. Beneš pareiškė, 
kad tai tik nepamatuoti spė

Ką Hitleris gaus užimdamas Klaipėdą

Klaipėdos vaizdai: 1. uostas; 2. geležinkelis, ir 3. nauji trobesiai, kuriuos lietuviai pastatė.

KLAIPĖDOS MIESTAS: nauji lietuvių pastatyti ir statomi trobesiai.

liojimai. Jisai taipgi nuneigė 
žinią, kad ateinantį penkta
dienį Ncw Yorke įvyks konfe^ 
rencija, kurioj buk dalyvaus 
jisai, buvęs ambasadorius An
glijoj ir pirmo Čekoslovakijos 
prezidento sunūs, Jau Masa- 
ryk, ir pulk. Vladimir Hur- 
ban, Čekoslovakijos ambasa
dorius AVashingtone. Tokios 
konferencijos niekas nešau
kiąs.

Sekmadienį Dr. Benešą 
Chicagoj aplankė minimas 
pulk. Hurban, bet jtj pasitari
mo turinys nežinomas.

Sekmadienį prieš pietus Dr. 
Beneš’as pasakė svarbią kalbą 
amerikiečiams Chicagos uni
versiteto radio programe, pa
švęstam pasaulinių klausimų 
gvildenimui. Jis dabar profe
soriauja- Chicagos universite
te.

“Bukit Stiprus /”
Dr. Beneš maldavo Jungti

nių Valstijų gyventojų kovoti 
prieš nacių idealogiją, kuri 
bando dominuoti visą Euro
pos gyvenimą. Galutina kova 
tarp kardo ir žmonių laisvės 
artinasi, jisai aiškino ir toje 
kovoje Amerikai skirta suloš
ti didelę rolę. , “Pasiruoškite 
tai kovai ir bukit stiprus”, jis 
maldavo Amerikos žmonių.

Dr. Beneš karčiais žodžiais 
kalbėjo apie keturių Muenche- 
no konferencijoj dalyvavusių 
valstybių garantija, kad po 
sudėtų a t plėšimo Čekoslova
kijos sienos bus pastovios. Bet 
Čekoslovakijos nepriklauso
mybė nežlugo, jis tęsė. Ta ne
priklausomybė tebegyvuoja, ji 
tebeklęsti- Per 400 metų Čeko
slovakija buvo po • svetimu 
jungu, bet atgavo laisvę. At
gaus ją ir dabar.

Kuo Diktatūros Remiasi
Dr. Beneš aiškino, kad Hit

lerio diktatūra Vokietijoj pa
siremia 3 principais. Diktatū
ra negali toleruoti laisvės. 
Diktatūra negali pakęsti lais
vės, demokratijos kaimynys
tėj. Diktatūros nepripažįsta 

atsakomybių, jeigu joms tos 
atsakomybės nepakeliui; dik
tatūros nepildys prižadų, ne
pripažįsta jokių tarptautinių 
teisių nesilaiko garbės sodžio. 
Diktatūra nežino tolerancijos 
politikoj ar tikyboj.

Diktatūros antras principas 
—tai spėka ir smurtas. Dikta
tūros skelbia, kad spėka yra 
tiesa.

Trečia, ir svarbiausia dikta
tūrų pripažinta dogma, kad ti
kslas pateisina visas priemo
nes.

Europoj dabar nėra taikos, 
nors Hitleris skelbia, kad vis
ką daro taikos labui. Jeigu 
yra Europoj taika—tai ji ka
pinių taika. Bet Europoj da
bar, eina karas. Karą veda tik 
viena pusė, diktatūros, o de
mokratijos tik ramiai žiuri ir 
laukia kas išeis. Bet ateis va
landa, kada prisiartins galuti
na, žūtbūtinė kova tarp spė
kos ir žmoniškumo, žmoniš
kumas ilgainiui laimės, taip 
kaip jis laimėjo praeityj, bet 
viso pasaulio žmonija turės 
užmokėti už tai tragišką pa
sišventimo ir aukų kainą.

Antradienis, kovo 21, 1939

VAKAR 
CHICAGOJ

O Gaisras sunaikino didžiulį 
lentų sandelį, Beverly Lumber 
Co., ties 9908 South AVestern 
avenuc. Nuostoliai siekia $15,- 
000.

e Prie Canal ir Harrison gat
vių trys maskuoti piktadariai 
atėmė $2,100 pinigais ir bran
genybėmis nuo David Kane, 
1233 North Hoyne, Irving 
Kessler, 1225 Lunt avenue, ir 
jų žmonų.

e Prie 11 th ir Kedzie avenue 
policija užtiko pusiau be są
monės klaidžiojantį jaunuolį, 
kuris neatsimena savo vardo. 
Yra apie 15 metų amžiaus ir 
spėjama, kad jo pirmas vardas 
yra John. Jaunuolis laikinai 
atiduotas jaunuolių teismo glo
bai.

e Vakar Chicagoj mirė penki 
žmonės nuo žaizdų, kurias pa
nešė nukritę laiptais arba pa- 
slydę ar pavirtę ant šaligat
viu. c

© Didmiesčio ir apylinkių biz
nio centruose jau prasidėjo 
Velykų sezonas. Visos depar- 
tamentinės krautuvės pasipuo
šusios ir pilnos pavasarinių 
rūbų, sėklų, darželių reikmenų 
ir kitų naujo sezono prekių.

© Chicagietė Betty Lucas- 
Kohl, 6228 Eberhart Avė., at
siraito radio pasiklausyti po
licijos stoties. Pirmas praneši
mas buvo apie mirtį 65 metų 
chicagiečio Philip Kchl. Tai 
buvo jos vyras.

© Maxwell nuovada arešta
vo 50 metų italą Josepli Cimiti, 
nuo 1413 Taylor strcet, už nu
šovimą 25 metų Frank Raguso, 
nuo 927 AVinchester '"avenue. 
Cimiti mylėjęs Raguso 21 metų 
žmoną ir žadėjęs ją vesti.

O Albolinių gėrimų krautu
vėj, prie 3914 Sheridan Road, 
policija rado negyvą 38 melų 
moteriškę Betty Prince. Jos vy
ras ir krautuvės savininkas Abe 
Prince buvo suimtas tardymui. 
Jis sako, kad žmona nusišovė, 
kai jis paerzinęs ją apie knar
kimą, bet policija tam netiki.

O Iš 12-to aukšto lango iššo
ko ir užsimušė 60 metų birži- 
ninkas Joscph C. Yore. Jis bu
vo Chicagos grudų biržos na
rys ir gyveno Sheridan Plaza 
viešbuty j, prie AVilson ir Sheri
dan gatvių.

© Nežinomas didvyris išgel
bėjo rtuo mirties du berniuku, 
kurie Įkrito į tvenkinį prie Ro- 
3enwald muziejaus. Berniukai 
buvo 10 metų Paul Creamer, 
3659 Ingleside avenue, ir The- 
ndore Lindtsrom, irgi 10, nuo 
H 8 East Marųuette Road.

® Policijos departamentas 
suėmė penkis jaunuolius AVest- 
sidčj ir kaltina juos papildymu 
19 apiplėšimų. A7isi buvo apsi
ginklavę medinėmis revolverių 
imitacijomis. Suimtieji yra 
Sani Greti, 24, 815 S. Carpcn- 
icr, John Mecelli, 17, nuo 617 
L Aberdeen st., Philip Marrera, 
17, 852 Lutle st., Palšy Šanso- 
neiti, 23, 735 S. Kedzie avenue 
ir Frank Passarelli, 830 Miller 
d. Pastarasis yra 18 metų am
žiaus.

© 8-to wardo demokratai, 
kurie ėjo su Courtney frakcija 
pareitose nominacijose, paskel
bė, kad rems repub’ikono 
Dwight Green kandidatūrą į 
merus. .

© 26 metų moteriškė Jose- 
phinė Cila buvo skaudžiai ap
deginta, kai bandė užkurti pe
čių su kerosinu savo namuose, 
ties 2059 AVest Harrison st.




