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Klaipėdos Liki
LIETUVOS VALDŽIA SVARSTO HITLERIO 

REIKALAVIMUS
Vokietija Įteikusi Lietuvai ultimatumą

Lietuvos užsienių reikalų ministeris, Juozas Urbšys, 
grįždamas iš Romos sustojo Berlyne ir čia turėjo pasita
rimą su Vokietijos užsienių reikalų ministeriu von Rib- 
bentropu. To pasitarimo pasėkoje pirmadienį pasklido ži
nia, kad Vokietija ketina aneksuoti Klaipėdą dar šią sa
vaitę, veikiausia ateinantį šeštadienį. Sugrįžęs į Kauną, 
ministeris Urbšys raportavo apie pasitarimą valdžiai. 
Lietuvos valdžia ir seimas dabar svarsto jo pranešimą.

KAUNAS, kovo 21- — Klaipėdos likimas te
bėra ant svarstyklių. Taikos užlaikymas suriš
tas su didžiausiomis iš Lietuvos pusės aukomis. 
— P. ŽADEIKIS.

—x—*—x—
KAUNAS, kovo 21. — Vyriausybė ir seimas 

svarsto Urbšio pranešimų apie pasitarimus Ber
lyne. Nutarimo dar nepadaryta.—P. ŽADEIKIS. 

—x—*—x—
LONDONAS, Anglija, kovo 21. — Dienraštis “Exchange

Telegraph” antradienį patalpino pranešimą iš Varšuvos, kurs 
liečia Lietuvą. Pranešimas sako, kad Vokietija įteikusi Lietu
vai ultimatumą. Vokietija grūmojanti užpulti Lietuvą, jeigu 
Lietuva nesugrąžins Klaipėdos Vokietijai.

Kitas pranešimas apie Lietuvą tame pačiame dienrašty, 
gautas iš Berlyno, sako, kad Klaipėdos aneksavimo laukiama 
bet kuriuo momentu.

KAUNAS, kovo 21. — Ryšium su Klaipėdos krize antra
dienį susirinko Lietuvos seimas.
ti Kaunan telefonu. Klaipėdos krašto atstovai posėdy nedaly
vauja.

Seimas tapo sušauktas ryšium su pranešimais, kad Klai
pėdos likimas busiąs nulemtas dar šią savaitę. Ir nulemtas 
taip, kad Klaipėda teks Vokietijai, o Vokietija garantuosianti 
Lietuvai teisę naudotis jos uostais pilnai.

šituos Vokietijos pasiūlymus gavęs Lietuvos užsienių rei
kalų ministeris Urbšys Berlyne pirmadienį iš Vokietijos užsie
nių reikalų ministerio von Ribbentropo.

Kitas gautas Kaune pranešimas antradienį sako, kad Lie
tuvos valdininkai krausto savo šeimas iš Klaipėdos. Tatai, ro
dosi, patvirtina žinias, jogei Klaipėdos parėjimas iš Lietuvos 
į Vokietiją yra neišvengiamas ir kad jis įvyks artimoj atei
tyje.
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t Svarstyklių

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Pulkininkas Vladimir Hurban, Čekoslovakijos pasiuntinys Amerikai (po 

kairei), kuris atsisakė pasiuntinybės trobesį Washingtone perduoti vokiečių 
ambasadai.

RUOŠIA PLANĄ HITLERIUI 
SULAIKYTI ’ !

LENKIJA NORINTI GRIEŽTESNĖS AKCIJOS

LONDONAS, Anglija, kovo
21. — Britanija pasiūlė Fran-

Svirno atstovai-buvo\pa^uk^*0a^pj&Į;.Rųąitai ir, Lenkijai pro-
jektą rezoliucijos, kurį įparei
goja šias keturias valstybes 
tuojau susirinkti pasitarimui, 
jeigu naciai ir fašistai padary
tų daugiau agresingų žygių. 
Britanija atmetė Sovietų Rusi
jos pasiūlymą sušaukti devy
nių valstybių konferenciją, ku
rioje, be Rusijos,-. Britanijos, 
.Francuzijos ir Lenkijos, turė
tų dar dalyvauti Rumunija, 
Jugoslavija, Bulgarija, Graiki

ja ir Turkija.
Sakoma, Francuzija priėmu

si naują britų*; formulę, kai jos 
užsienių reikalų ministeris Bon- 
net turėjo pasitarimą su Bri
tanijos užsienių reikalų mini
steriu Halifaxu.‘ t

Tačiau laukiama, kad Lenki
ja užprotestuos, nes lenkai no
ri militares konvencijos (sei
mo) vietoj paprasto pasitari
amo, kurį siūlo britai.

Laukta Rusijos reakcijos i 
Britanijos formulę.

LIETUVA NUTARUSI ATIDUOTI 
KLAIPĖDĄ VOKIEČIAMS

VOKIEČIŲ KARIUOMENĖ JAU OKUPUOJANTI MIESTĄ

VARŠUVA, Lenkija, kovo 
21. — Čia gauta pranešimas 
iš Kauno, kad antradienio va
kare . Lietuva nutarusi išpildy
ti Vokietijos ultimatumą, kurs 
reikalauja tuojau paskelbti 
Klaipėdos nepriklausomybę.

LONDONAS, Anglija, kovo 
2’1. — Gautais čia pranešimais, 
Vokietijos kariuomenė antra
dienio vakare pradėjo okupuo
ti Klaipėdą.

Šitos žinios nepatvirtintos.

r1— 1 ...................................... .................... ..

TRUMPOS ŽINIOS
IŠ VISUR _________________J

Iškilmingai pasitiko 
Francuzijos prezi

dentą Londone

BERLYNAS, Vokietija, kovo 21. — Pirmadienį Lietuvos 
užsienių reikalų ministeris Juozas Urbšys turėjo pusantros va
landos pasikalbėjimą su Vokietijos užsienių reikalų ministe 
riu von Ribbentropu. Vokietijos ministeris “pataręs” Lietuvai 
“veikti išmintingai ir laisvu noru sugrąžinti Klaipėdą Vokie-

Francuzija statoma i Vokietija statys tvir-
- • ’ . toves rytų pasieniuant karo pagrindo

Vokietijoj vyrauja įsitikinimas, kad Klaipėdos aneksavi- 
mas yra tik keleto dienų reikalas. Kita vertus, Vokietijoj rū
pestingai platinami girdai, jogei visa Lietuva gali būti atiduo
ta Lenkijai. Esą, Vokietija ir Lenkija jau susitarusios dėl Dan- 
zigo miesto ir dėl Danzigo koridoriaus, kuriuos vokiečiai skai
to neišskiriama Vokietijos dalimi, o lenkams, kompromiso pa
sėkoje, sutikę pavesti Lietuvą.

LONDONAS, Anglija, kovo 21. — Britanijos vyriausybė 
ruošia deklaraciją ryšium su Hitlerio agresingais žygiais. Čia 
kalbama, kad deklaracija neprotestuos Klaipėdos 
m o.

Tačiau Lenkijos ambasadorius pasitarime su 
užsienių reikalų ministeriu Halifaxu reikalavo, kad 
ja paskelbtų ir Lietuvai apsaugą prieš agresiją.

aneksavi?i

Britanijos 
deklaraci-

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 21. — Francuzija rykiuo- 
jama karo reikalams. Premje
ras Daladier paskelbė, kad ka
reiviai, atitarnavę reguliarią 
kariuomenės tarnybą ir numa
tyti paleisti iš kariuomenės ba
landžio mėnesį, pasiliks armi
joje. Kitas dalykas. Vyriausy
bė įvedė karo pramonėse 60 
valandų darbo savaitę. Bedar
biams, kurie gaudavo pašalpą, 
įsakyta stoti darbui karo pra
monėse.

BERLYNAS, Vokietija, ko
vo 21. — Pirmadienio vakare 
Vokietijos ministeriu kabine
tas laikė posėdį, kuriam pir
mininkavo Hitleris. Diskusuo- 
ta Vokietijos planai ateičiai. 
Tarp ko kita, sakoma, nutar
ta sustiprinti Vokietijos rube- 
žių rytuose, nes numatoma, 
kad Britanija vėl mėgins ratu 
apsupti Vokietiją, ir kaipo 
kiečių priešą rytų pusėje 
vartos Sovietų Rusiją.

Vokietija sustiprins savo
miją pašaukdama karo tarny
bon naujus rezervus. Be to, ji 
dar gal atsisakys nuo laivynų 
sutarties, - kuri suvaržo nacių 
karo laivyno didį.

Ryšium su protestais prieš 
aneksavimą čeko Slovakijos na
cių vadai kalba: “Jeigu pasau
liui nepatinka tai, kad mes 
esame Čeko-Slovakijoj, tegul 
bet kas mėgina atimti mums 
ją.”

Prancūzai tariasi at
remti. italų pasi- 

mojimą
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 21. — Antradienį premje
ras Dhladier tyrėjo pasitarimą 
su Algerijos, TunisijoS ir Mo- 
roko gubernatoriais ir armijos 
generalaus štaĮoo viršininku, 
gen. Louis Colsonu. Konferen
cija laikyta todėl, kad nužiū
rima, jogei Italija gali pulti 
Francuzijos teritorijas Afriko
je.

Prasidėjo lojalistų ir 
sukilėlių taikos 

derybos
HENDAYE, Francuzija, ko

vo 21. — Oficialus pranešimai 
Francuzijos vyriausybei iš San 
Sebastian antradienį sako, kad 
prasidėjo Ispanijos lojalistų 
ir sukilėlių derybos taikai ša
lyje atsteigti. Reiškiama nuo
monė, kad neužilgo lojalistai 
pasiduos sukilėliams ir civilis 
Ispanijos karas taps likviduo
tas.

9 VARŠUVA, Lenkija, ko- 
vo 21. — Lenkijos finansų mi
nisteris Kwiatkowski painfor
mavo parlamento žemės ūkio 
reikalų komitetą, kad pagalbą 
žemės ukiui tenka tuojau su
laikyti ir visus pinigų rezer
vus skirti karo reikalams.

• • 111 • •
• BUDAPEST, Vengrija, 

kovo 21. — Apskaičiuojama, 
kad Vengrija turi mobilizavu
si 500,000 kareivių. Daugiąu 
nei pusė tos armijos yra prie 
Rumunijos rubežiaus. Vengri
ja mobilizuoja dar 200,000 ka
rių.

vo-
pa-

ar

Rusai ir japonai ko
vėsi 5 valandas

Vengrija siunčia ka 
riuomenę Rumuni

jos pasienin
Amerikos vokiečiai 
nepatenkinti Hitle

rio atstovu
LOS ANGELEI Cal., kovo 

21. — 1,000 Los Angeles vo
kiečiu, Amerikos piliečių, pa
siuntė prezidentui Rooseveltui 
ir Jungt. Valstijų kongresui 
prašymą pašalinti iš Jungt. 
Valstijų Vokietijos generalų 
konsulą, Fritzą Wiedemaną. 
Jie taipgi prašo sustabdyti vo
kiečių naciu veiklą Jungt. Val
stijose. šitie vokiečiai sako, 
kad panašaus nusistatymo lai
kosi dauguma vokiečių Ameri
kos piliečių.

Lenkai kovosią 
vokiečius

kovo 
kad

BUDAPEST, Vengrija, 
21. — Apskaičiuojama, 
Vengrija jau turi sukoncen
travusi Rumunijos pasieniu 
300,000 kareivių. Tuo tarpu 
vis daugiau Vengrijos kariuo
menės siunčiama ten.

Artimoje ateity Vengrijos 
užsienių reikalų ministeris, 
grafas Stephen Czaky, atlan
kys Berlyną ir Romą.

Karpatų Rusijoj, kurią šio 
mis dienomis pasigrobė Ven
grija, buvusieji rusų balta
gvardiečių armijos karininkai 
sujudo. Kai kur, kaip Ungvąr

tik nusivylę, kad Vokietija iki mieste, jie iškėlė caristinės Ru- 
šiol dar neaneksavo Danzigo. sijos vėliavą.

LAISVAS DANZIGO MIES
TAS, kovo 21. — Lenkija stos 
karan kai tik Vokietija mėgins 
aneksuoti Danzigą — taip pa
reiškė Lenkijos atstovas pir
madienio vakare.

Lenkijos kariuomenė yra ap. 
supusi Danzigą. Kariuomene 
pilnai paruošta karo žygiams.

Tačiau Danzigo gyventojai 
vokiečiai tikisi, kad neužilgo 
jie sugrįš į Vokietiją. Jie esą

Chicagai įr apielinkei fede- 
•alio oro biuras šiai dienai pra- 
Tašauja:
r Giedra; vidutinė temperatū

ra; saulė teka 5:52 v. r., lei
džiasi 6:01 v. v.

TOKIO, Japonija, kovo 21. 
— Japonų pranešimai sako, 
kad pirmadienį būrys rusų pa
sienio kariuomenės parėjo Man- 
chukuo rubežių Suifenho apy
linkėje ir pradėjo kasti tran
šėjas. Įvyko jų ir japonų kau
tynės, kurios tęsėsi 5 valan
das. Rusai buvo nustumti at
gal.

Pranašauja, kad 
Hitleris paimsiąs

Lenkiją
NEW YORK, N. Y., kovo 

21. —- Istorikas Poultney Bige- 
low, sugrįžęs iš Europos pa
reiškė, kad Hitleris galų gale 
paims Lenkiją ir padiktuos Eu
ropai taiką. Po to Vokietijoj 
businti ats teigta monarchija. 
BigeJowui rupi Vokietijos mo
narchija, nes jis yra buvusio 
kaizerio Wilhelmo draugas.

• MELBOURNE, Australi
ja, kovo 21. — Australijos val
džia užtikrino- Britaniją, kad, 
krizei kilus, Australija pilnai 
parems britus.

• VATIKANO MIESTAS, 
kovo 21. — Vatikano atstovai 
antradienį pareiškė abejonės, 
ar popiežius Pijus XII mėgins 
taikyti Europos valstybes.

* * > * *

o WASHINGTON, D. C., 
kovo 21. — Vokietija painfor
mavo Jungt. Valstijas, kad Če- 
ko-Slovakija perėjo į jos pro
tektoratą. Jungt. Valstijų no
ta atsako, kad Amerika ne
pripažįsta vokiečių protektora
to.

• • 1 1 • •
0 WASHINGTON, D. C., 

kovo 21. — Jungt. Valstijų iž
do departamento pranešimu, 
per pirmąsias kovo mėnesio 20 
dienų jis surinko pajamų tak
sų $473,122,052. Palyginus su 
1938 metais, šių metų pajamos 
yra 30 nuošimčių mažesnės.

Jausta žemės drebė
jimas Kalifornijoj
EL CENTRO, Cal., kovo 2’1. 

— Antradienio rytą čia jau
sta gan stiprus žemės drebė
jimas. Kartu su drebėjimu ga
lima buvo girdėti užimąs. Ža
los turtui drebėjimas nepada
rė. *

Italija mobilizavo 
daugiau rezervų

ROMA, Italija, kovo 21. — 
Italijos vyriausybė pašaukė ka
riuomenės tarnybon daugiau 
rezervų iš 1901 metų klasės.

LONDONAS, Anglija, kovo 
21. — Tūkstančiai Londono gy
ventojų entuziastiškai pasitiko 
Francuzijos prezidentą Lebru- 
ną ir jo žmoną. Kartu su jais 
atvyko Francuzijos užsienių 
reikalų ministeris Bonnet.

Francuzus Victoria stoty, 
Londone, pasitiko Britanijos 
karalius ir karalienė, premje
ras Chamberlain ir britų mi- 
nisterių kabineto nariai.

Reikalauja perorga
nizuoti Lenkijos mi- 

nisterių kabinetą
VARŠUVA, Lenkija, kovo 

21. — Ūkininkų partija, stip
riausia opozicinė partija Len
kijoje, priėmė rezoliuciją, ku
ri reikalauja perorganizuoti ša
lies ministeriu kabinetą taip, 
kad valdžion ieitu visos Len
kijos partijos.

Žydas pašovė vokie- t
ti Rumunijoj

BUGHAREST, Rumunija, ko
vo 21. — Rumunijos žydas 
antradienį pašovė vokietį dak • 
tarą mieste Brasov, Rumuni
joj. Reiškiama baimė, kad na
ciai gali iškelti šį įvykį į tarp
tautini incidentą.

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, HL.



Jonas Kairys MM
NAUJIENOS, Chicago, III. Trečiadienis, kovo 22, 1939

Žingsnis musų vin
giuotaisiais Keliais

Geriau pajuokti pasaulį negu 
pripildyti jį ašaromis.

Rabindranat Tagore.

Kad darbininkai butų dau
giau išsilavinę, geriau suprastų 
musų “kultūringojo” pasaulio 
painiavas ir rimtai įvertintų sa
vo užimamųjų vietų visuomenes 
gyvenime, niekas nedrįstų ir kė- , 
sinties į jų asmeninę, ekonomi
nę ir politinę laisves. Pernelyg 
menkas jų savitarpis susiprati
mas, neganėtinas savo reikalų 
supratimas ir apsišvietimas, pa
skui, vergiškas nusilenkimas tik 
gimdo dievaičius ir didina jų 
nepasotinamus apetitus kitus 
valdyti, kitų prakaitu misti ir 
savo globėjus pajuokti. Jie vien 
asmeniniais išskaičiavimais, per- 
sigėrę egoistiniu parazitizmu, tik 
apsimeta protingaisiais ir doro
vės žinovais, nors tikrovėje jau 
baigia skęsti nedorovės baloje, 
vienkart, skandindami ir visą 
dar taurių žmonijos dalį.

Veidmainybė, žvėriškas kerš
tas, sauvalė klestėte klesti, tar
si viso pasaulio protas ėmė šok
ti kadrilį. Liejasi nekaltas varg
dienių kraujas našlaičių ašaros, 
kenčia skurdų milionai, nyksta 
gyvybė, bet darbo žmonija, lyg 
tasai snaudžiantis milžinas, ne
jaučia ir nemato, kaip jai kasa
ma po kojomis duobė, kalami 
nauji vergijos pančiai. Visur 
mažuma ištroškusi kraujo kerš
tauja, naikina amžiais sudėtas 
kultūros vertybes, griaujama ir 
visa ekonominė struktūra, bet 
niekas nekuria ir niekas nesi
stengia sudrausti neklaužadas. 
Atrodo, kad visiškas protinis 
sulepšėjimas priėjo ir, vienkart, 
priėjo ir visos civilizacijos ga
las. O juk užtektų tik menko 
rankos mosto tam milžinui, 
kad nusikratytų suskiu —* ii' jis

virstų pagailos vertu padaru.
Štai, rodos, gyvename demo

kratiškoje valstybėje, kur nėra 
priespaudos, kur neseka žvalgy
bininkas, naktį iš lovos nekelia 
policija — nekrato, neieško už
drausto rašto. Niekas čia ir ne- 
Šaudomas kaip pasiutęs šuo už 
įsitikinimus, niekšų pramany
tus sabotažus ir tinginiavimus. 
Čia valia visiems naudotis viso
mis laisvės privilegijomis, va
lia jomis naudotis ir tiems, ku
riems jos nemiela, sųmoningai 
ar nesąmoningai patys lenda į 
priespaudos siųstus ir suka ki
tiems despotizmo vergijos pan
čius, betgi, be melo, apgaulės 
ir kitokių musų kultūros “me
no perlų” apseiti negalime ir 
čia.

Sveika kritika jau paneigia.

pagyrimu, — užtarnauta, ar ne 
— giriame. Biznis virto relikvi
ja, niekam nevalia jo liesti nors

mų teisė ir ta šarlatanų iško
neveikta. Doleris visagalis Vieš
patis. Už pinigų ar alaus stali
nę perkama rinkiko sųžinė, per
kami liudininkai teismuose, kal
ti išteisinami, nekalti prateisia- 
mi, arba—teisės paramos negau
sia. Ateina “auksaburnis” poli-

įtikiame ir išrenkamo jį. Atei
na kitas, nors ir nykštukas, bet 
tik pažada daug — renkame ir 
jį. Gi praėjus rinkimams, pra
eina viskas: politikas1, savo at
siekęs, moja ranka į pažadus, 
o pilietis, alaus stiklinę išgėręs, 
pamiršta gyvybinius reikalus ir 
žygiuoja vėl paprastu vargo ke
liu.

Tad, ar bereikia stebėtis, kad 
teismuose politikas ant teisės 
svarstyklių deda savo svorį, kad 
^nekaltas metams į ‘kalėjimus 
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CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened)’ Tonas .................................... ■

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

Perkant toną ar daugiau .............. **

aupyk-
saugioje įstaigoje

MOKAME M

ilNSOlED
«<oo<x

• Užtikrink savo inde
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

•čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI— 

$5,000.00

TAUPYK IR SKOLINKIS

LUHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS’N 

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

(ACME-NAUJIENU Foto |.

Admirolas Harold R. 
Stark, kuris užims admiro
lo William D. Leahy vietų 
kaipti vyriausias Jungtinių 
Valstijų laivyno vadas.

simanyta jas apvalyti. Taigi ta .......... _ j,
žaizda, matyti, politikams dau-| I^aSsm^maSačiai

. . ■ 15 PROTO1/ARO AR NETURITE 1 VAISTŲ.BESIKANKINANTIEMS M

mausią rupeio. ■ kqkn vaistų, rcumaumo skausmais.
A J ... ■ cSHL. kad MAN i T0K1S PUIKUS VAISTAS. S 91R |

Kita nesąmone, bene' ir di-Į L K*°naudoju

džiausią, bus/polyti ko pripažink-' /tah— FJr//
lUas Visuomenės . atstovų. Liud-I Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų 

na, kad šiandien kultūringoje, • 
1 demokra liŠkoj e valslybėje, kur, 
rodos, jau visos piliečio teisės 
konstitucijoje ntimatytos, gali 
būti- dar kokio valdininkėlio [= 
diskusuojamu kiaušiniu. Liūd
nu, kad, ir tai, kad vienos ar 

I kitos organizacijos pirminin- 
gali išeiti neraudonuo- 

ir fa 
nusilenk- 
knrs jau

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas RepubJic 7868

Tel. Office Wentworth 633K 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI

išeiti 
visuomenę 

vergiškai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

t Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina aKių įtempimą, kuris 

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

Daugelyj atsitikimų akys atitaiso* 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
beveik piuose dievaičių jiems nusilenk- 4712 South Ashland A V. 

ti, jų malonių prašyli. Tai silp- Phone YARDS 1373.

Ofiso Tel. Yards 5921
DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

Tel. Kenwood 5107.
Ofiso Tel. Virginia 0036.

Residence Tel.BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

į nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos—9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį.

Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd St
CHICAGO. ILL.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

kas 
damos 
kviesti 
Ii tam valdininkm, 
patsai gatavas nusilenkti pasi
tikėjimo jirašydamas. Rodos, 
kad šioje srityje dar tik pirmos 
vagos metamos. Jei tai nėra 
sapno sapaliojimu, tai negalimai 
sakyti, kad čia bęnt kokios yra 
laisvės, ar kultūros.

Ne, laisve čia didi, Amerika 
didi ir garbinga visų laisvės 
vertų žmonių prieglauda. Bet 
ne visi moka jos^ laisvę supras-

siučiamas! Nenustabu ir tai, PL kaip nevisi jos ir ieško. Fak- 
kad pilietis nežino, kodėl tiek ^as> kad ir čia daug esama to- 
daug valdžios išlaikymas kai- khj, kurie mielai tos laisvės iš- 
nuoja, kodėl tiek daug mokės- |sižada ir ieško Europos užkam- 
čių sumokėta, ir kad ]_____
nieko už tai nepadaryta. Nenuo
stabu, tad, kad politikas rinki- Įn* teįneš gyvūnai, verti pasigai- 
mams prisiartinus negali pateik- Įėjimo. Bet kų padaryti, kad 
ti piliečiui ir pilnos atskaitomy-|Sam^a močiute juos tokiais pa
lies iš savo darbų ir tenkinas 
šabloniniais pažadais. Kuo kiek
vienas rimtas žmogus dūri tik 
šlykštėtis. Girdi: “Chicago nu-

greso keliu pirmyn į šešis me
lus . . . Tai nuostabiai vaisin
gas laikotarpis... Jis nuolat muš
to už visus... Jo tvirtas atsida
vimas demokratiškiems princi
pams... Nė viena grupė ar įstai
ga negali paveikti jo ameriko- 
niškumo... Joks pašalinis spau
dimas negali sulaikyti jo tikėji-

gimdė. Lengva, tad, tokiais ir 
pasinaudoti, nes jie palaiminti 
anie dvasios ubagai, jie negali 
savimi pasitikėti ir neturi pa
siryžimo su gyvenimo painiavo
mis kovoti. Jiems reikia vadų.

(Bus daugiau)

kad neatsisakė pripažinti pilie
čių atstovų ... Jis miesto val
džių atidavė žmonėms ...”

Iš penkiasdešimts senipnų nc- 
leko niekur matyli rimtesnės at
skaitos, iš kurios butų matyti 
tikrasis visuomenės tarnautojo 
pasiryžimas, noras atlikti sužl
iunga! pavestas jam pareigas. 
Nė vienas negalėjo pasirodyti 
savistovia programa, bet už tai 
visi ypatingai stengėsi nurodyti 
į tų turtuolių nekenčiamų pa1- 
darų WPA. Visi išskaičiavo, 
kiek kurioj Seniūnijoje buvo 
pataisyta gatvių šaligatvių ir 
kerčių ir visi stengėsi tatai ypa
tingai pabrėžti, kad už tų dar
bų seniūnijai “neteks atsakyti”, 
t.y. nebus keliami mokesčiai1, 
nes tie pinigai paimti iš WPA 
fondų. Labai ginčytasi dėl men
kniekių, bet neparodyta kas gy
venimiškai buvo jo padaryta. 
Maža pasakyti, kad tas ar kie
tas darbas atliktas federalinės 
valdžios tam ar kitam seniū
nui prašant. Maža piliečiui nau
dos ir iš los pagyros, katras seL 
niunas daugiausia prašė val
džios atidaryti Californijos gat
vės, kai kasmet mokesčiai be
saikiai keliami, butai brangsta1, 
o ekonominis gyvenimas jei ir 
žengia žingsnį į gerųjų pusę, 
bet už tai grįžta du atgal.

Bet kas apmokės WPA lėšas? 
Ką reiškia, galiau, kad ir tasai 
pasakymas, kad seniūnijai ne
teks specialus mokesčiai mokė
ti?

Nei daugiau nei mažiau, kaip 
tuščias pasigyrimas ir noras ką 
nors pasakyti. Juk visiems šian
dien žinoma, kad Čikagos mies
tas negali pasigirti švara, ne
gali pasigirti ir pavyzdinga 
tvarka. Apie valdžių žmones 
kalba tik iš silpnosios jos pusės. 
Kalba kaip skersgatvėse popie
riai ir dulkės laksto, gatvių 
duobės laužo automobilių ratus; 
Prieš rinkimus veik visi seniū
nai kandidatai stengėsi ypatin
gai pabrėžti tų faktų, kad jie 
skersgatves prižiurį, nors veik 
per visų žiemų niekas tų pele
nų ir sųšlavų ir nepakrutino. 
Tik rinkitnams prisiartinus su-

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

Akinių Dirbtuvė

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

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

Valandos: 7 iki 9 vakaro. 
Antrad. ir Penktadieniais

Tel. CICERO 3453 IV.

Ofisas ir 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St. 

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

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

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

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10758 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Dr. Charles 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.
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikšs
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Ambulance
DIENĄ IR NAKTĮ

Viši Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
'4447 South Fairficld Avenue

TcIefoaM LAFAYETTE rm

Dr. F. Pulsucki 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 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

DR. ST. NAIKEL1S
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

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, I1L
Suite 2008 Mallers Bldg.

Telefonas STATE 7792
59

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

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

' T~-\ _ 1_____  _S' koplyčios visose
Chicagos dalyse

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 
Cicero

| Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

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 CanaI 2515
SKYRIUS: 42.44 East 108th Street Tel. Pullman 1276

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908

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

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109

J. LIUTKEVIČIUS
4348 S. Califorhia Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

Dr. V. E. SIEDLINSKS
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

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

vak, Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1930

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

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

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

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

šventadieniais: 11 iki 12
Dr. V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

9

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

____ Kiti Lietuviai^ Daktarai____

DR. P. J. BEINAR
. (BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St.

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

ir nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St.

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230.

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

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Remkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.
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Paparčio Žiedas

Dar Vienas “Naujienų” Istorijos Lapas
Sidabrinis jubiliejus, “Naujie
nų istorijos bruožai”, vaidylos, 
scena ir margumynai.

Gražus ir šaunus tasai jau
nimas, kurs pažinęs meno pa
slaptis, pamilęs tėvų dainų, 
žengia į ateitį savo liaudies ta
kais. Kokie kilnus jo darbai 
ir siela, kas taip didina tėvų 
džiaugsmus,—jie kaip milži
nai stulpai remia tautos gar
bės rūmų.

Šitokios mintys perskrido 
per menkų mano svajonių val
stybę sekmadienį, akivaizdoje 
kilniosios sielos siekių, kada 
atlikęs pavestas pareigas, iš
vargęs kaip po rugiapiutės nu
ėjau į galerijos palubį pailsė
ti. Nes jau tiek bebuvo ir vie
tos. Bet už tai aš niekieno ne
trukdomas, ramiai galėjau 
stebėti meno rėmėjų darbų, 
matyti kaip jie dėdami plytų 
prie plytos subendrintomis pa
jėgomis, statė to neišmatoja- 
mo ir neaprašomo grožio rū
mų. Tai buvo antroji Naujienų 
šventės programo dalis.

Bet pirm negu kalbėti apie 
antrųjų dalį, pirm negu pasi
džiaugti jaunosios kartos sie
kiais ir triūsu, pradėsime kal
bų nuo pradžios, t. y. nuo 
“Naujienų istorijos bruožų”. 
Neliesiu ir tai, kas tik bešaliam 
ir gabiam kritikui palikta, 
bet pasistengsiu pasidalinti 
mintimis kaip jautėsi vaidyla, 
kokie jausmai jaudino jo jaut
rių sielų, kada pastebėjo, kad 
neviskas jau taip sklandžiai 
einama.

Kas, jei ne vaidyla pirmas 
yra priverstas pergyventi tai, 
kas autoriaus norėta publikai 
pasakyti ir kas ištikrųjų jam 
plunksnos pagelba pareikšti 
nepasisekė. Tik tada, kada 
vaidyla visas autoriaus mintis 
savyje įgyvendina, su jomis 
susipratęs, jis tegali veikalo 
prasmę perduoti žiūrovui jau 
vienlytėje formoje, kaip ji jam 
geriau suprantama. Blogas ta
sai vaidylas jei jis prasmės

KEISTUTO
Building and Loan 
Association No. I

Duoda Paskolas ant Pirmų Morgi- 
čių Nuo 5 iki 20 Metų

Išmoka 4tą nuošimtį už padėtus 
Pinigus

PINIGAI APDRAUSTI IKI $5,000.00
3236 So. Halsted Street

Telephone—Calumet 4118 

JOS. M. MOZERIS 
(Sekretorius)

nesupratęs, išeitų į scenų, men
kas butų ir jo pasisekimas.

Kūriniui kaip ir vaidy- 
loms gal ir butų galima kas- 
ne-kas prikišti, nes kas galva 
savaip galvoja, kas žmogus tu
ri ir savo skonį. Čia beribė 
laisvė ir, tad, kiekvienas vie
naip ar kitaip gali savo nuo
monę reikšti. Tiesa, jis trum
putis, gal, nebūtų pakenkta, 
jei autorius butų dar vienų, 
kitų gyvenimo žiedų į jį įpy- 
nęs, nes tų žiedų kasdieninia
me Naujienų gyvenime vija- 
si stulpais tiek ir tiek. Bet, 
Naujienos — dienraštis, tar
naująs išimtinai darbo žmonių 
reikalams, jis neša visų naštų 
kokių ta visuomenės dalis jam 
skiria. Tad, sekmadienio sve
čiai atleis autoriui, jei jis nuo 
to žygio susilaikė vien tik dėl
to, kad stengėsi jai pasitar
nauti trumpesniu veikalu. Pro
grama ir taip buvo netrumpa.

Taigi, stengtasi parodyti tik 
patys stambieji “bruožai”, vi
sai apsilenkiant “bruoželių”. 
Stengtasi parodyti suglaustoj 
formoje visuomenei tie klai- 
kynai, kokiais dienraščio lei
dėjams ir redaktoriams teko 
vesti tasai laisvos minties laik
raštis. Sekmadienį, Naujienų 
Sidabrinio Jubiliejaus dienoje 
norėta ne komedijų suvaidin
ti, bet parodyti kokios buvo 
pinklės paspęstos Naujienų 
priešų laike praeito šimtme
čio ketvirtį. Parodyti, kaip bu
vo išnaudojama visuomenė, 
Įvairiausių sukčių — “špešel- 
ninkų” darbeliai ir kaip j jų 
“darbelius” atsinešė tam tik
ra visuomenės dalis ir kaip 
Naujienos laiku įspėdavo pa
vojų.

“Markatna nuo pradžio iki 
galo”, sako Kastantas, redak
toriaus padėjėjas. Ir ištikro, 
Naujienų praeitis nebuvo ro
žėmis puošta. Naujienos buvo 
puolamos visų sukčių, monel- 
ninkų ir tamsybės apaštalų. 
Jos už tai, kad laiku visuo
menę įspėdavo buvo tąsomos 
po teismus ir nešė medžiagi
nius nuostolius. Bet nežiūrint 
tų audrų, nežiūrint nuostolių, 
jos šiandien mini savo garbin
gų Sidabrinį Jubiliejų.

• 1 *

Uždangai pakilus pirmas 
prabyla istorikas. Lėtai, bet 
imponuojančiai jis sako: “Nau
jienos! Naujienos! Darbo žmo
nių laikraštis. Tie lietuvių vi
suomenės sluogsniai, kurie 
mato. savo išganymų ne pra
eities gyvenime, ne dabarties 
gynime, bet ateities tvėrime ... 
Naujienose ras sau kelia...”'

Tokia buvo vaizdo pradžia, 
tomis pačiomis mintimis pra-
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Spausdinam
PLAKATUS. BILIETUS 

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOIS m Cmal 1000

dėjo savo darbų ir dienraščio 
vairuotojai. Įspūdinga scenos 
dekoracija atkreipia publikos 
dėmesį—ji nutyla. Aukštai ka
bo didelė sidabrinės žiban
čios spalvos iškaba “1914— 
NAUJIENOS—1939”. Pardavė
jai šaukdami Naujienos! Nau
jienos! Darbo žmonių laikraš
tis, bėga per salę ir renkasi 
prie scenos. Čia jie užtraukia: 
“Sviete, sviete, tu svieteli 
Neužmiršk maža vaikelį—Pir
kite Naujienas! Pirkite Naujie
nas!” Už scenos pritaria pia
no.

Bet visas vaizdas butų da
vęs dar įspūdingesnis, publika 
butų buvusi sujaudinta dar 
labiau, jei nebūtų atsiradę iš- 
anksto nepramatyti techniški 
trukumai, už ką kalti tik sa
lės statybos netikslumai. To
kia salė, kurioj lengvai sutel
pa apie penki ar daugiau tūk
stančių žmonių—pilna, ir ne
turi tinkamos akustikos. Todėl 
publika, ypač toliau sėdinčio- 
ji, menkai tegalėjo girdėti vai
dylų kalbos. Tų jauta ir vai- 
dylos, bet jų pastangos pub
likai padėti nedavė reikiamų 
pasėkų.
pasėkų, kas galėjo neigiamai 
paveikti ir vaidylų nuotaika. 
Bet nežiūrint tų trukumų vai- 
dylos savo darbų atliko.

Visa scenai reikalinga deko
racija, rašomieji stalai, ilgos 
“žąsies” baltos plunksnos, re
daktorių ausies siekiančios, di
delės sulig plunksna rašali
nės, baras ir istoriko “budelė”, 
geriau katedra buvo specia
liai tam veikalui padaryti. Už 
tai garbės tenka daugiausia, 
kiek žinau, p. J. Šmoteliui ir 
jo sunui Edvardui. Juodviejų 
darbas buvo ir tos įspūdingos 
iškabos padarymas.

Į antrąją dalį įėjo dainos 
solo, choro, šokiai ir sveikini
mai. ši dalis palyginamai bu
vo ilga. Gal perdaug ilgos bu
vo ir solistų programos. Pub- 
ika kiek ir nuobodžiavo, o 

pasieniais jaunimas stačiai ūme 
yg ir ignoruoti—laisvai sau 
kalbėjosi, o tatai, žinoma, nei
na į sveikatą ir patiems dai
nininkams. Nes plonieji balsai 
dėl blogos akustikos kažkaip 
vienodai skambėjo ir todėl bu
vo sunku atskirti vieną nuo 
kito. Rodėsi, kad tas ar ta pati 
dainavo iš kelių atvejų. Kiek 
geriau sekėsi storiesiems bal
sams, ypač bosui p. Stogini. 
3et ir jam dainuojant nema
žai salėje vaikščiota, gal ir 
perdaug radosi “sušilusių” ir 
lodei į bufetą traukiančių šal
tu alučiu atsivėdinti. Taigi, ir 
čia salės trukumas, kad toj 
pačioj pusėje kur scena ir bu- 
’etas.

Nekokį įspūdį publikai pa
darė ir “Amerikoniškas ko
mizmas”. Pasisakysiu, kad as- 
meniai mėgstu dailius mote
riškus balsus, bet šį sykį jau
čiausi labai suviltu. Mat, dai
na ir “mankšta” nesiderina. 
Kada dainininkas scenoje at
lieka “mankštos pratybų”, ta
da daugiau nukenčia daina ir, 
žinoma, dainininko triūsas ei
na vėjais, o komizmas virsta 
ik paprastu šposu. Bent toksai 

gavosi įspūdis tolėliau scenos, 
manau, negeresnis jis buvo ir 
artimųjų eilėse, nes nedžiugus 
2uvo ir aplodismentas.

Menas tai beribė grožio, šir
dies džiaugsmų valstybė. Čia 
vietos gana visiems, čia nėra 
ir bedarbės. Visi lygus, visi 
vienaip sutinkami. Seni, jau
ni, vyrai ir moterys,—visi ly
giai gali savo gabumais prisi
dėti ir statyti meno rūmą. 
Tad, pasveikinkime tai, kas 
gražu.

Vėl pakįla uždangalas, sce
noje pasirodo didžiulis sudė
tinis choras, susidedąs iš Pir
myn, Naujosios Gadynės, Bi
rutės, Chicagos Lietuvių Vyrų 
ir Studentų chorų. Scenoje pa
sirodo ir ta nenuilstanti dai
nos veteranė ponia Gugienė. 
Ji tautiškuose rūbuose. Publika 
suužia gausiu aplodismentų.

I ACME-NAUJIENŲ Koto)

Marlene Dietrich, pagar
sėjusi kino artistė, kuri ko
vo 7 d. liko Amerikos pilie
tė. Ji yra vokiečių kilmės, 
gimusi Berlyne.

Prasideda draugijų atstovų ir 
Naujienų redaktoriaus Dr. 
Grigaičio sveikinimai. O po 
sveikinimų finalas.

Chorui diriguoja ponia Gu
gienė, pritaria p. Kazio Stepo
navičiaus orchestras. Tur būt, 
salėje nebebuvo nė vieno, kurs 
butų galėjęs pasakyti, kad tai 
nebuvo gražiausiu ir jausmin
giausiu įvykiu išeivijos gyve
nime. čia susilėjo švelnieji 
jausmai su tautiškomis spal
vomis ir ihcliodija. Ne vienam 
jautrios širdies žiūrovui ir 
džiaugsmo ašara suvilgino gy
venimo skausmų,,išvagotą vei
dą. Tyliai, bet širdėje karto
jo: Lietuviais esame mes gi
mę ...
inę . . . Chorui pritarė K. Ste
ponavičiaus orkestras*.

- • "
Taigi, Naujienų Sidabrinio 

Jubiliejaus vakaras parodė, 
kad pas mus yra galios, kad 
turime sumanaus proto pa
jėgų gražiam ir įspūdingam 
darbui padaryti, kad kilniems 
sumanymams nėra nieko kas 
galėtų kelią pastoti. Kad prie 
susitarimo galima atsiekti tik
slas, nuveikti visas kliūtis ir 
pastatyti didelių darbų pama
tus.

ko p-ia Gugienė jau po didžio
jo darbymečio.—Juk, kitaip, 
rodos, ir bu Ii negalėjo.

Pasitenkinimas matėsi ir pas 
visus kilus Naujienų vadybos 
narius. Labai jausmingas. pasi
rodė ir Dr. P. Grigaitis. Jis 
savo dėkingumą išreikšti vai- 
dyloms atėjo į jų būrelį, kur 
jie visi taip įniršusiai barzdas 
ir tisus “lupo” šalin ir su jais 
pasidalino pasisekimo džiaugs
mais. Ypatingai jis pagyrė juos 
už gerus jų balsus. 

- • ’
Labai nusidėčiau grožio su

pratimui ir lietuviškam jau
triam skoniui, jei nepasisteng- 
čiau pažinti ir skaitytojams 
mintis pasisakyti apie moterų 
lietuviško rūbo grožį. Išeivijos 
gyvenime Jis, tarsi, nedrįsta 
viešai pasisakyti ir pilnumoje 
save parodyti. Moteris tik re
tais atsitikimais tepasirodo, 
dar rečiau merginos, o juk tai 
musų liaudies menas tik čia 
ir pasireiškė savo pilnoje gra
žumoje.

Man rodos, tegu dunda mo- 
dernasis gyvenimas kietuoju 
keliu, tegu bėga su juo ir visa 
žmonija, bet kas gražu ir sava 
negali būti apleista. Kam sek
ti vien komersanto sausą ir 
menką skonį, kada savas te
bežydi visoj savo gražumoj. 
Šių žodžių rašančiam tautiškų 
rūbų iškilimą tenka jau ant
ras sykis atgimusios Lietuvos 
istorijos laikotrapy pergyven
ti. Tik skirtumas tas, kad pir
mas atsitikimas buvo Lietuvo
je po pasaulinio karo audrų 
ir kad tenai jais ėmėsi puoštis 
merginos ir veik urnai—vienu 
sykiu. Gi išeivijos gyvenime 
pirmuosius žygius ima kelti 
moterys ir išsilavinusios mer
ginos. Ir tai negausiai—nedrą
siai.

Ir sekmadienį, Naujienų Si
dabrinio Jubiliejaus šventėje 
pirmųjų eilėse vėl matome 
pionierių rolėje ponias Grigie
nę, Jurgelionienę, Adelę Nau
sėdienę ir p-lę Grybiutę. Kad 
tai buvo gražus1 gestas, kad tai 
taipgi prisidėjo prie viso pa

minėjimo atžymėjimo, manau,’ 
abejoti niekam neteko. Tad,1 
kodėl nepalengvinti musų lie-1 
tuvišką dvasią taip nuožmiai 
modernizmo našta apsunkintą? 
kodėl nors retkarčiais—lietu- ’ 
viškuose vakarėliuose nepasi-j 
rodyti visoms moterims ir mer
ginoms tautiškuose rūbuose?

DARYK ŠIAIP
IŠGYDYT SLOGŲ SKAUS

MĄ, NESMAGUMA
Sek žemiau Nurodytą Papra
stąjį Budą. Ims Tik Kelias Mi

nutes Jei Vartosi Bayer
Aspirin

Pradeda Lengvinti Skausmą ir Ne
smagumą bei Gerklės Skausmą, 
Paeinantį Nuo Slogų, Veik Iškarto
Tas paprastas aukščiau nupieštas 
būdas, dažnai neša nuostabiai grei
tą pagelbą nuo nesmagumo paei
nančio nuo slogų, gerklės skausmo.

Pabandyk jį. Po to kreipkis į gy
dytoją. Galimas daiktas, kad jis pa
lieps ir toliau Bayer Aspirin var
toti, nes jis slogu nesmagumams 
pašalinti veikia greitai. Ir karščiui 
sumažinti.

Tas mokslu paremtas būdas gu
driai pašalina stipraus vaistų varto
jimo būdą nuo slogų. Gal būt, kad 
tai yra lengviausias, už vis įtakin
giausias ikišiol atrastas būdas. Ta
čiau, įsitikink, kad gauni 
BAYER Aspirin.

15c už 12 tablečių 
z pilni tuzinai 25c

“LAIMA”
KOVO 26 D.

SOKOLŲ SALĖJ

MASTER WIND0W SHADE C0. '
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

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

1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)v

egg _________  $6.00
NUT ___________  $6.00
B1G LUMP .................. $6.00
MINE RUN .................. $5.75
SCREENINGS ........... $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

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

Išmok ėjom 
už padėtus 

pinigus 4%
Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH. 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Mačiau aš darbą gražų, dar 
gražesnį jo tikslą. Mačiau ir 
tai kaip kilnus sumanymai 
stojasi kimu. Per didelį įsi
tempimą, per pasišventimą 
norą ir darbą viskas, ką sek
madienį Ashland Auditorijoj 
publika matė, stojosi tlio kilniu 
darbu, kuris dar ilgai vaiden
sis dalyvavusių vaidintuvėje. 
Mačiau ir tai ko ta taip skait
linga publika nematė, mačiau 
kaip žmonės neatbodami dar
bo nė sveikatos pavojaus pa
tys dirbo ir kitus ragino.- Tų
jų tarpe buvo ir ponia Nora 
Gugienė ir ponia Maria Jurge- 
lionienė. P-ia Gugienė tarp 
kitko, ir režisavo, o p-ia Jurge- 
lionienė kas vakarą vaidylų 
repeticijose dalyvavo, visados 
pasirengusi savo patarnavi
mu.

Bet koks buvo juodviejų pa
sitenkinimas. tada, kada pa
matė, kad jų triūsas neina nie
kais, juodviejų džiaugsmui ne
bebuvo, rodos, ir galo. Vaidy
la, juk, tik vaidina, savęs jis 
nekritikuoja—jis laukia ką 
pasakys kiti- Kada’“ pajunta 
menką nepasisekimą, nors pu
blikos gal nepastebėtas, savy
je nepasitenkinimą pajutęs, 
traukiasi iš būrio, ir slepia a- 
kis nuo visų. Čia p-ia Gugienė 
pirma pristoja ir taria savo ra
minantį žodį. Bet mums buvo 
lemta pasisekimas.

—Juk, mes tiek daug vargo 
pridėjome, tiek stengėmės vi
sa gerai padaryti, kad visakas 
gražiai išeitų,—jausmingai sa*

NAUJIENŲ JUBILIEJINE 
EKSKURSIJA LIETUVUN

Sophie
Barčus

RYTINE RADIO
VALANDA

iš Stoties

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Laivu GRIPSHOLM

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

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

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Gegužes 31 d., 1939
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO

Ši ekskursija bus viena iš didžiausių ir pato
giausių, nes lydės patyręs palydovas, nereikės 
persėsti, nė rūpintis su bagažais.

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laiv. Agentų 
Sąjungos Amerikoje.

Del platesnių informacijų ir sutvarkymo 
dokumentų, kreipkitės į

NAUJIENAS
Jeigu norite turėti smagią kelionę

Naujienų Raštinė atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak.
• • ■ ’ z <

Sekmadieniai nuo 9 ryto iki 1 vai. dieną

INSURANCE
(APDRAUDA)

• PILNĄ APDRAUDĄ AU
TOMOBILIAMS.

• APDRAUDĄ NAMŲ NUO
UGNIES.

• APDRAUDĄ RAKANDŲ.
• APDRAUDĄ NUO VAGIŲ.
• APDRAUDĄ LANGŲ.
• TAVERNŲ Ir namų savi

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

NA U JIENŲ
Raštinėje per 

A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted St

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

po pietų. •
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Didžiųjų valstybių akcija

“valė” viešus knygynus sovietų 
Rusijoje, liepdama išimti iš jų 
ir sudeginti knygas, kurias ji 
aikė priešingomis “leninizmo 
dvasiai”. Tarp tų knygų buvo 
vairių religijų šventraščiai — 
criksčionių Biblija, žydų Tal
mudas ir musulmonų Koranas, i 
o taip pat Leono Tolstojaus, 
Nietzsche’s įr k. autorių veika-1 
Ifti.

Jisai sako, kad tai, girdi, “ne
sąmonė”, ir kad ‘^Naujienos” 
rašančios apie tai, nepaisyda
mos tiesos. Esą, ~

“Tolstojus Sovietuose vi
suomet buvo garbinamas ir 
mylimas rašytojas. Jį ląbąi 
vertino Leninas; daug jo raš
tų išleista ir platinama yisę- 
se Sovietų Sąjungos tautų 
kalbose.”

Klaipėdos krašto įvykiai
1 .

Savo rųšies atslūgimas ir sustingimas. — Senoji vokie
čių kaęta nelabai tenori Klaipėdą Hitleriui atiduoti. 
— Jaunieji naciai nekantrauja: jie stoja už tai, kad 
visi saitai su Lietuva butų nutraukti. — Nacių pro
paganda Klaipėdos krašte.

(Musų specialaus korespodento Lietuvoje)

Vėliau jisai įsitraukė į eks-

rą pasisekimą, o dabar į Kauną
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Didžiosios valstybės Europoje, galų gale, ėmė tartis 
dėl plano, kaip “sulaikyti Hitlerį”. Ar jos susitars?

Tai klausimas. Pačioje pradžioje susikirto anglų ir 
rusų nuomonės. Paėmė viršų Anglija: valstybės paskelbs 
tam tikrą deklaraciją, įspedamos nacius nuo tolimesnių 
puolimų.

Bet ką į tą deklaraciją dėti? Anglija nori apsaugo
ti nuo Hitlerio žygių piet-rytinę Europos dalį, t. y. pir
miausia Rumaniją, — nes tenai yra sukišta daug anglų 
kapitalo į aliejaus šaltinius. O Lenkijai rupi neleisti vo
kiečių marguoti į Pabaltijo kraštus, nes čia ji nori būti 
mažųjų tautų “globėja” (ir kartu apsaugoti savo “kori
dorių”).

Be to, eina tarpe valdžių ginčas, ar valstybės, pri- 
ėmusios deklaraciją, susijungs kovai už tuos dalykus, ku
rie bus deklaracijoje pareikšti, ar jos ir toliau veiks kiek
viena skyrium. Lenkai siūlo tiesiogią karo sąjungą, o an
glai nori pasitenkinti tiktai “konversacijomis”.

Tokiu budu, koks bus tas bendras valstybių frontas 
ir ar jisai iš viso susidarys, dar sunku pasakyti. Aplinky-1 Pugačov

Deja, Mizara šneka, pats ne
žinodamas ką. Sovietų valdžia 
ėmė spausdinti ir platinti L. 
Tolstojaus raštus per keletą pa
skutinių metų, kai ji pasuko 
nuo "pasaulio revoliucijos” į 
nacionalizmą. Ji dabar jau gar
bina ir senovės Rusijos “knia- 
zius” ir carus, o carą Petrą I 
ji tiesiog pavertė “didvyriu” 
(kas matė tą sovietų filmą A- 
merikos teatruose, galėjo tai pa
stebėti) .

Bet seniau taip nebuvo. Se
niau visa, kas “buržuaziška”, 
buvo bolševikų niekinama ir 
prakeikiama, Sovietų literatūra 
tuomet garbindavo Emeljaną 
Pugačovą ir Pavolgės plėšiką 
Slenką Raziną. Pačioje “Lais
vėje” (kai ją redagavo V. Pauk- 

Ištys) buvo įrodinėjama, kad
’ ir Razin buvo Rusijos 

bes verčia anglus, franeuzus, rusus, lenkus ir kitas vals-1 revoliucinio judėjimo ir bolše- 
tybes, kurių interesams gręsia pavojus iš naciškos Vo- vizmo pirmtakai!
kietijos pusės, laikytis išvien. Gal būt, jos ir susijungs. Leninas visai ne “vertino” 
Tačiau, kol to priešnaciško judėjimo priešakyje stovi |Leoną Tolstojų, kaip tauzija 
Chamberlainas, tai didelių vaisių vargiai galima iš jo 
tikėtis.

Tiek politiniame, tiek visuo
meniniame gyvenime kartais 
pasitaiko savotiški atoslūgiai, 
kurie pasižymi tuštuma. Tokiais 

’ I protarpiais visuomenėje nesi- 
jąučia didesnio bet kuriais 
klausimais susiinteresavimo, 
nėra jautrumo^ kažkoks visa
me jaučiamas lyg ir savotiškas 
sustingimas, nerangumas. '

Šios musų gyvenimo dienos, 
lyg ir po nervų įtempimo visai 
atsileido. Kas mielas subatvaka- 
reljs Kaune turime prašmatnius 
balius įvairiomis labdarybės 
skraistėmis *padengtus. Ūžiame, 
linksminamės iki trečiųjų gai
džių, tai yra iki saulės pirmų
jų spindulių, o jau rytojaus me
tą einame apyvakariai pasišok' 
Ii, sustingusius kaulus pra< 

imankštyti ir prasiblaivyti, be 
to, liežuviu pamalti — paliežu- 
viauti. Liežuvauti mokame ii 
netingime.

šiai dienai centro vyriausybei 
nepersis ta tė ir negirdėti, kad 
ruoštųsi šitaip padaryti, kaip 
iki šiol buvo įprasta daryti.

Tai, rodos, turėtume ir dėlko 
nusiminti.

Beje, tenka nugirsti, kad 
Klaipėdos krašto vokietininkų 
tarpe nesą glaudaus susiprati
mo. Senesnioji karta nėra lin
kusi visu urmu į Berlyną orien
tuotis. Jie bukštauja, kad jei ši
tam kraštui tektų prie Vokie
tijos prisijungti, jie prarastų 
gerus bįznio laikus; žodžiu, Lie
tuvos karvutė, dabar gerai mel
žiama, tuomet užtruktų. Bet už
tai jaunimas nekantrauja ir 
jau veik atvirai kalba, kad rei
kia senas sienas atstatyti, jei 
ne kitaip, tai pasiskelbti esą ne
priklausomi — tai yra nepri
klausą Lietuvos valstybei ir 
kartu Vokietijai, o tvarką savo 
reikalus taip kaip jiems tinka. 
Mat, Berlynas taip pat nesisku-

jį iš to biznio veik pašalino
Į Kauną jisai negali atvykti 

dėl savo naujos politinės veik
os, nes čia butų suimtas.

Taip lygiai, kaip ir Bendras 
žygis tik Klaipėdos krašte gali 
iuosai eiti, o kitur jis yra kon
fiskuojamas, bet gi platinasi.

Taigi dėka susidariusių savo
tiškų politinių sąlygų Klaipėdos 
krašte gali plisti tasai naujas 
aktyvistų judėjimas, nes centro 
valdžios politinė policija čia y- 
ra paleista. —J. K.

Darys Ateiviai
Bedarbiai Atleisti 
Iš W.P.A.?
Valstijos Šelpimo Administrą- 

ei ja Susirupinusi.

Lietuvos likimas
Pernai metais, kai Lenkija buvo susipykusi su vokie

čiais, “Naujienos” pasakė, kad tai gali apsaugoti Lietu
vą. Paskui Lenkija vėl susitaikė su Berlynu, ir Lietuvos 
naci ė t is pasidarė kebli.

Lenkija “kooperavo” su Hitleriu, kuomet šis įsilaužė 
į Čekoslovakiją pereitą rudenį. Dabar, kai Hitleris galu
tinai sunaikino čekų ir slovakų respubliką, tai lenkai vei
kė išvien su Vengrija, kuri prisidėjo prie Čekoslovakijos 
sudraskymo, pasiglemždama Karpatų Ukrainą. Ir lenkai 
pirmutiniai pasiskubino “pripažinti” Slovakijos atplėši- 
mą nuo čekų žemės (tą “nepriklausomą” Slovakiją, beje, 
Hitleris ant rytojaus prarijo!).

Rezultate šitos “harmonijos” tarpe lenkų ir vokiečių, 
pavojus Lietuvai vėl padidėjo. Hitleris ištiesė nagus link 
Klaipėdos. Bet dabar Anglija ir Francuzija stengiasi į- 
traukti Lenkiją į prieš-hitlerišką bloką, ir Varšuva jau 
dedasi Lietuvos užtarėja.

Taigi atrodo, kad jeigu lenkai su Hitleriu pyksis, tai 
Lietuvai bus progos savo kailį išgelbėti; o jeigu jie susi
taikys, tai Lietuva gali ne tiktai netekti Klaipėdos, bet 
ir pražudyti savo nepriklausomybę. Naciai jau siūlo Len
kijai už Dancigą ir “koridorių” visą Didžiąją Lietuvą.

Mes manome, kad Lietuva geruoju nesidės nei prie 
vieno tų plėšikų, nei prie kito.

melagis Mizara, bet jį laikė la
bai kenksmingos, “kontr-revo- 
liucinės” filosofijos (“Nesiprie
šink piktam”) skleidėju. Jisai 
buvo įsitikinęs, kad darbinin
kai, skaitydami Tolstojaus vei
kalus, gali užsikrėsti “kontr-re- 
voliucine” dvasia; i

TodČl neitost&btį kad Lėni- 
niene, gavusi vietą švietimo ko
misariate, liepė deginti Tolsto
jaus veikalus kartu su Biblijo- 
mis ir Talmudais.

Apie šitą faktą savo laiku blu 
vo plačiai rašyta spaudoje. O 
dabar, kai Leninienė numirė, 
tai jį vėl priminė daugelis rašy
tojų — tarp kitų, “Manchestėr 
Guardian” korespondentas Mas
kvoje. “Naujienos” padavė iš
trauką iš jo straipsnio.

Taigi Mizaros plepalas, kad 
“Naujienos” su kokiais tai pik
tais norais prasimanančios ne
būtus dalykus,- yra grynas 
šmeižtas, parodantis, kad tam 
komunistų laikraštininkui trūk
sta paprasto sąžiningumo.

HITLERIO PLANAS

LSS ŽINIOS

Apie metai atgal W. P. A. 
atleido visus bedarbius, kurie 
nėra Amerikos piliečiai ir 
neturi nei pirmųjų popierių.

Vasario menesį šiais me
tais W. 'P. A., kongreso pa
tvarkymu, pradėjo atleidinėti 
ir tuos bedarbius, kurie turi 
pirmuosius popierius, bet an-

BROOKLYNO LSS Į lri» dar nSra gavę‘
13 KUOPOJE Leo M. Lyons, viršininkas

Kovo 17 d. buvo musų LSS. Hlhiois valstijos šelpimo ad- 
19 kp. susirinkimas. Narių at- ministracijos (Illinois Emcr- 
silankė apsčiai. Mat, domėjosi, 8ency Relief Commission) dis
kas bus daroma, kas bus kalba- kilsuodamas ateivių atleidinė- 
ina su broliais komunistais A. | vakar pareiškė, kad ne- 

eso reikale. Bet 
musų susirinkimą
ir nieko nesakė, tik bedarbiai kreipiasi į šcl- 

keliomis dienomis 
pasikoliojo, 
“trockistais’

broliai į 
atsilankė 
anksčiau 
“Laisvę” 
mi mus
kiais vardais.

žinia kas su jais daryti- Pra- 
ne- radę W. P. A. darbus, nepilie-

V. D. UNIVERSITETO 
CHORAS RENGIASI 
VYKTI Į AMERIKĄ

Matyt, kad į pasaulio parodą 
New Yorke atvyks iš Lietuvos 
ne kuris kitas, bet Universiteto 
studentų choras. Jisai stengiasi 
sukelti lėšų savo kelionei ir tuo 
tikslu koncertuoja įvairiuose 
Lietuvos miestuose. Viename 
Kauno laikraštyje, pav. įdėta to
kia žinutė:

niversiteto choras ruošia a- 
kademinį koncertą. Jo pro
gramoje bus išpildyti J. Ame
rikos Valstybėse gyvenančio 
lietuvio kompozitoriaus Jz. 
Žilevičiaus kuriniai.”

“Besiruošiąs vykti į J. A- 
merikos Valstybes _VD Uni
versiteto choras, vedamas 
muz. K. Kavecko, neseniai 
sėkmingai koncertavęs Kau
ne ir Panevėžyje, šiomis die
nomis vyksta koncertuoti j 
Alytų.

“Be to, kovo 12 d. VD U-

Tai ir gerai, kad į Ameriką 
atvyks Universiteto choras, o 
ne kuris nors valdžios šelpia
mas arba bažnytinis choras. Jį 
čia galės visi nuoširdžiai rem
ti. Ir Lietuvos studentams bus 
puiki lekcija pamatyti Ameriką 
— tokia lekcija, kokios jiems 
negali duoti nė Kauno univer
sitetas.

NESKANI TIESA

R,. Mizara nenori pripažinti 
to visiems žinomo fakto, kad 
velionė Leninienė-Krupskaja

Žodžiu, gyvename savotiski) |)iua galutiną žo(U .iu() klausi_ 
karmvalo nuotaiką, juk štai ir mu (arli) tai girdi> jallnimui 
gavėnios pradžia jau ant įjo-1 ko laukli; įvyk(lin|i fakl 
sies griūva. Mes gi katalikų o tuomej Berlynas pals susi- 
kraštas, tai gavėnios metu, bent prasjQS j šiokias jaunuj vo. 
viešai kukliau gyvename. kjetininkų pastangas senesnioji

Štai oficialiai linksniai ir į-1 karta žiuri labai rezervuotai, 
spudingai atšventėme dvidešimt 
pirmąją vasario šešioliktąją.

Rodos, turėjome bent kiek ir Į kietijos zuja po visą kraštą ir 
nusiminti, nes Klaipėdos kraš
to autonominės įstaigos pirmą 
įkartą paskelbė, kad jų įstaigos 
šią Lietuvos nepriklausomybės 
šventę dirbsią, suprask, nešvę- 
sią. Tiesa, rnandagumo dėl Klai
pėdos direlilorijos nariai aplan
kė guberną.torių, Lietuvos vy-

naujai pasiirtoji direktorija iki 

metu), butų neįmanoma. Vie 
na, susidarytų per ilga komuni
kacijos linija; antra, sovietų 
siena šitąifflEšone yra labai su
stiprinta;? Riečia, rusai turi niil 
žinišką arniiją ir didelę, karo 
reikalams pritaikytą pramonę.

Nacių .ambasadorius siūlo 
Hitleriui kitokį užkariavimo

Visas pasaulis šiandien sten
giasi atspėti, ką Hitleris darys 
toliau — ar jisai puls Lenkiją 
su tikslu atsiimti Danzigą ir 
“lenkų koridorių”, ar maršuos! 
į Lietuvą ir kitas Pabaltijo val
stybes, ar eis į Rumaniją, ar 
siųs savo armijas prieš Francu- 
ziją?

Vokiečių socialistų savaitraš
tis “Neue Volkszeitung” sako, 
kad Hitlerio planas esąs trauk
ti per Vengriją ir Rumaniją 
prie Juodosios juros, atplėšt 
nuo sovietų Rusijos Ukrainą, 
paskui atkirsti Rusiją nuo Ra- 
tumo aliejaus laukų — o jau 
tuomet, kai šitie smūgiai bus 
Rusiją suparalyžiavę ekonomi
niai, paversti savo vasalu (tar
nu) visą Rusijos imperiją.

šitas "fiurerio” planas buvęs 
išdėstytas slaptame raporte, ku
rį patiekė jam buvęs Vokieti
jos ambasadorius Maskvoje, 
Von Dirksen, ir kurio turinį 
neseniai paskelbė Londono 
“Times”. Tasai nacių ambaąa* 
dorins manąs, kad pulti Rusiją 
iš vakarų pusės — per Lenki
ją, Lietuvą ir kitus Pabaltijo 

I kraštus (kaip pasaulio kąyo

r I pimo administraciją, prašy- 
vadinda- ^ami Pašalpos. U ta adminis- 
ir kito-Piac^a dabar vos pakelia šel

piamųjų bedarbių naštą ir
I naujų klientų beveik negali 

Kuopa vienbalsiai nutarė, kad priimti.
negalima turėti nieko bendro su I 
žmonėmis, kurie verčiasi šmeiž
tais ir ukazais, reikalaudami, 
kad jiems kili vis tik už bernus 
dirbtų arba, kaip amerikonai 
sako, “leiberiaut;”, ir visus pra
vardžiuoja. Tad veik visos or
ganizacijos savo delegatus po toO tuo pačiu melu nacional

socialistų atvykę agentai iš Vo-livykio atšaukė, pasekdamos so-

kartu šlykščią
pažeminančią

varo šėlusią ir 
tiesiog lietuvius 
propagandą.

Ir nėra kas šitai propagandai 
paraleliai 
už Lictu-

“Rusijai užkariauti esąs 
tiktai vienas kelias”, rašo ta
sai laikraštis, “žygiavimas 
per Ruiųaniją. Iš vienos pu
sės, Vokietijai, vedant karą, 
reikia Vengrijos ir RumaniJ 
jos kviečių, o ypatingai Ru- 
mahijos aliejaus. Antra ver
tus, tįktai paėmus Ukrainą, 
Rusijos duonos aruodą ir a- 
liejaus bazę, Rusija bus su
paralyžiuota ekonomiškai. Ši
tuo tikslu žygis prieš Rusiją 
turi būti atliktas žaibo grei 
tumu.

“Vyriausias to žygio tiks
las bus tuojau atkirsti Bakų 
aliejąųs šaltinius. Iš tų šalti
nių Rusija gauna visą gaso- 
liną ir alyvą savo oro laivy
nui ir traktoriams, kuriais 
dirbami sovietų laukai. To
dėl Vokietijai įsitvirtinus ru
su Juodosios juros juostoje, 
visa Rusija trumpu laiku bu-

reikaluose

varytų kitą agitaciją 
vos valstybę.

Klaipėdos krašto 
pastebiamas kažkoks ištižimas.
Tautinipkai jau? atkando savo 
dantis ir Jokid^čia pasisekitno 
neturi. Kitos visuomeninės gru
pės gi pasirodyti negali, nes jos 
likusioje Lietuvos dalyje negali 
laisvai veikti, tai juo labiau 
joms Klaipėdos krašte pasiro
dyti susidaro visokių sunkumų. 
Tiesa, Klaipėdoje pradėjo veik
ti taip vadinama aktyvistų gru
pė, kuri leidžia dvisavaitinį lai
kraštį Bendras žygis, šioji ak
tyvistų grupė susideda iš liau
dininkų, krikščionių demokra
tų ir dalinai iš voldemarinin
ku tautininkų likučių.

Sakau, likučių, nes ne visi 
voldemarininkai tautininkai, o 
taip lygiai liaudininkai ir krikš
čionys demokratai tam judėji
mui nuoširdžiai pritaria. Vieni 
ir kiti laikosi labai rezervuotai. 
Šilo judėjimo vyriausieji pra- 
vadyriai yra Pajaujis ir 
marininkas tautininkas 
raitis.

Pajaujis yra buvęs

volde-
Slieso-

Bet jiems vienokiu ar ki
tokiu budu pragyvenimas rei
kia suteikti. Susidarė tokia 
sunki situacija, aiškino Lyons, 
ir nežinia kaip iš jos išeiti.

(Per vasario ir kovo pra-

atleido

dus, o jos oro laivynas turė
tų būti vienu smugiu sunai
kintas.”
Atrodo, kąd Hitleris šitą Von 

Dirkseno planą ir priėmė, nes 
pagrobęs Čekoslovakiją,' jisai 
jau tiesia nagus link Rumuni
jos. Didžiosios valstybės, kurios 
galų gale “pabudo” ir pradėjo

dabar svarsto priemones Rumu
nijai išgelbėti. Čia jos mato 
svarbiausią pavojaus punktą.

O Lietuvos likimu, deja, jos 
mažai tėra susirūpinusios.. Jei
gu Hitleris norės “užsikąsti” 

I Klaipėda, jos, tur būt, nepaisys.

cialistus, ir niekas nebenori su 
jais bendrai veikti, nes kai tik 
nueina, tai vis gauna atsakymą: 

mes jums 
lauk.” Tai 
dabar visi 
Brooklyno 

kongreso įkyrius dabar gyvuo
ja tik komunistų gazietoje, 
“Laisvės” dvare ir 
tur.

Parama Lietuvos
Musų kuopa nutarė pasiųsti 

auką iš 15 dol. Lietuvos drau
gams, kurie leidžia laikraštį 
“Mintis”, apie kurį jau buvo 
rašyta “Naujienų” 61-am nu
meryje. Gal būt, ir kilų koloni
jų draugai pamatys ir pasielgs 
taip pat. Savo užjūrio draugų 
privalome neužmiršti.

Susirinkimas išrinko 
ją bendrai dirbti su LDD. kuo 
pomis, kad butų galima paren

pirmus

iš darbo 6,000 nepi- 
bedarbius, kurie turi

sakome, o jei ne, tai 
ir pasidarė taip, kad 
yra “lauk”, ir tas

niekur ki-

William 0. Douglas 
! paskirtas į Vyriausi 

teismą

drauganiS

komisi-

Iš praeitos vakarienės, kuri 
buvo rengta “Naujienų” jubi
liejaus pažymėjimui, kolkas dar 
pilnas raportas nepadarytas, bet 
atrodo, kad liks gerai pelno 
Tai bus sutvarkyta jau sekau 
čiame susirinkime, balandžio 21 
d.

WASHINGTON, D. C., ko
vo 20. — Prezidentas Roose- 
veltas pirmadieni paskyrė Vy
riausiojo teismo nariu NVilliam 
O. Douglas’ą, Securities Ex- 
change Commission pirminin
ką. Nominaciją prezidentas pa
siuntė Jungi. Valstijų senatui 
užgirti.

Jungt. Valstijos ne
pripažins Čeko-Slo- 
vakijos užgriebimo

WASHINGTON, D. C., ko
vo 20. — Jungt. Valstijų už
sienių reikalų departamento 
veikiantysis sekretorius, Sum- 
ner Welles, painformavo spau
dos atstovus, kad Jungt. Val
stijos nepripažįsta Vokietijos 
aneksavimo čeko Slovakijos.

zymus 
liaudininkas, vienas iš. tų, ku* 
ris po gruodžio 17 dienos rengė 
revanšinį perversmą, bet nevy
kusiai. Ir tuo metu, kai A. Vol
demaras buvo vyriausybės pry- 
šakyje, tasai pats Pajaujis bu
vo pasmerktas mirti, bet vėliau 
buvo mirties bausmė pakeista 
kalėti iki gyvos galvos, ir dar 
vėliau buvo iš kalėjimo paleis
tas su sąlyga, jei gyvensiąs už
sienyje.

Pajaujis keletą metų gyveno 
Prancūzijoje, vėliau jam buvo 
leista grįžti į Lietuvą, ir jis1 ap
sigyveno Klaipėdos mieste; čia 
įsisteigus Prekybos Institutui 
buvo pakviestas tenai lektoriau* 
ti, o dabar iš tų pareigų dėl sa
vo naujos veiklos atleistas.

Sliesoraitis biznio žmogus, 
taip pat savo metu ruošęs per
versmą, bet jau kitu tikslu, bū
tent, kąi A. Voldemaras buvo 
iš vyriausybės išguitas, tai no
rėta atsigriebti ir buvo mėgin
ta kažkas panašaus į pervers
mą suruošti, bet taip pat be pa
sisekimo.

Kiti nutarimai
Išrinkta atstovas į “Naujosios 

Gadynės” suvažiavimą ir duota 
dovana $25.00 cash ir dovanota 
pereitų metu paskola mašinos 
pirkimui, kas sudaro kartu 
$125.00. /

Taipgi nutarta užmokėti iš 
kuopos iždo už LSS konstituci
ją po 10 centų už kopiją ir už 
mokesčių knygeles po 2 c., kaip 
reikalavo centro sekretorius. į 
kuopą įstojo vienas naujas na
rys, taip kad kuopa ne mažėja, 
bet auga ir darosi vis skailįin- 
gesnė.

Chicagos Grudų 
Biržoj Tylu

Jaučia Europos Krizį

Chicagos grudų birža, kuri 
dažnai yra vadinama “Pasau
liniu grudų centru”, gerokai 
jaučia Europos krizę. Apyvarta 
žymiai sumažėjusi ir biržos 
1,500-ams narių nėra kas veik
ti. Tarptautinė prekyba esan
ti labai sudemoralizuota, sako 
biržos prezidentas John Mc 
Carthy.

Frank Lavinskas

DABAR BUS AIŠKU
Brooklyno komunistų orga

nas praneša, kad jų “kongre
so” pirmininkas K. Michelšonas 
atstovauja LDS jaunimo kuopą, 
kuri iki šiol neturėjo atstovo, 
bet palaikydavo kontaktą su ko
mitetu “per savo narį K. Mi- 
chelsoną”.

Taigi jaunasis Keistutis jau 
seniai yra bolševikų organiza
cijos narys, tik pirmiau jisai 
dirbo jai “neoficialiai”. Bet ko-

munistai tą jaunuolį nuolatos 
garsindavo, kaipo “socialistą”, 
ir net reikalaudavo, kad LSS 
kuopa pripažintų jį savo atsto
vu ir kalbėtoju!

Amerikoje mes turime demo
kratiją, todėl Keistučio Michel- 
sono niekas nestatys “prie sie
nos” už jo “nukrypimus”. Bet 
kam reikėjo komunistams spe
kuliuoti jo tariamuoju “socia
lizmu”? Dabar visiems aišku, 
kad tame “kongreso” skyriuje 
yra tiktai jų vienminčiai.

O-kei.
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KANADOS LIET U VIŲ ŽINIOS
“NAUJIENŲ” 25 M. SUKAKTIES PROGA
Šiais metais sukanka pirmam 

ir didžiausiam lietuvių dien
raščiui “Naujienoms” dvide
šimties penkių melų gyvavimo 
sukaktuves. Tai vienintelis tos 
rųšies lietuvių dienraštis išeivi
joje išegzistavęs ketvirtų dalį 
amžiaus. “Naujienos” marksis
tiniai socialistinis dienraštis. 
Jos kaipo tokios per visų savo 
egzistavimo laikų neskelbė nei 
tautiškų, nei komunistiškų sap
nų. Savo skaitytojų ir rėmėjų 
nevertė būti klusniais nors ir 
savo idėjos vergais. Dėl to 
“Naujienos” šiandien yra popu
liarios, plačiai skaitomos ir re
miamos pačių rėmėjų laisvu 
noru. “Naujienos” populiarios 
ir mylimos dar ir dėl to, kad 
jos ištvermingai ir ryžtingai 
skelbė marksistinę idėjų — 
mokslinį socializmų užuot pie
šę bizūnu budavojamų komu
nizmų, kaip kad daro komunis
tai. Jos nekartų eidamos tuo 
atsakingu ir sunkiu keliu nesu
klupo. Jose lig veidrodyje gali 
matyti gyvenimų tokiu, kokiu 
jis yra. Jos daugiausia kovoja 
ir smerkė žmonių mulkintojus 
ir išnaudotojus iš dešines ir iš 
kairės. Už tai “Naujienos” yra 
puolamos iš visų pusių, o ypa
tingai musų “lievarabočiai” yra 
pasišovę jas sunaikinti. Tikslui 
pasiekti jie vartojo šlykščiau
sias priemones, nesiskaitė ir 
nesiskaito jokiais padorumo 
dėsniais. Viską kų “Naujienos” 
rašė ir mokė, jiems atrodė 
“buržuaziška”, “nedarbininkiš
ka”. Spiaudė demokratijų ir 
jos gynėjus, ypatingai Dr. P. 
Grigaitį. Žodžiu, spiaudė į vis- 
kų, kas nešoko pagal komunis
tiška muzika. C

Seniau jiems nereikėjo de
mokratijos, koalicijų nei bend
rų frontų. Jų Šukiai buvo: “kol 
nenugalėsime socialdemokrati
jos, tol nenugalėsime fašizmo”, 
“po fašizmo — tai mes; viskas 
arba nieko”, tuja linkme jie ir 
veikė. Tik įsigalėjus arba pa
dėjus įsigalėti fašizmui Vokie
tijoje jie suprato darę didžiau
sių klaidų. Dabar jau ir jie su
skato kovoti už visa tai, už kų 
“Naujienos” kovoja per dvide
šimt penkis metus. Ar tai ne 
ironija?

Darbo žmonija turėtų iš tos 
žioplos savižudiškos komunistų 
politikos pasimokinti ir eiti su 
tais, kurie nedaro nepataisomų 
klaidų. “Naujienos” yra tas 
laikraštis, kuris nedaro lokių 
klaidų. Mes kanadiečiai irgi tu
rime gazietelę “Liaudies Balsu” 
vadinamų. Ta gazetelė vakar 
buvo labai kairi, šiandien gi 
ji lenklyniuoja dėl patriotizmo 
su Clevelando “Dirva”. Šian
dien tai gazeteliai jau nebaisus 
16 vasario minėjimai. “L. Bal
se” 298 nr. sakoma: “Vasario 
16 d. jau nebetoli, o himnas 
nei nepajudintas”, arba “Ruoš
kimės paminėti 16 vasario” 
(“L. Balsas” 299 Nr.). Tas 
sieksninis straipsnis užbaigia
mas: “Gynimui nepriklausomy
bės pasekime Lietuvos valstie
čių liaudininkų ir krikščionių 
demokratų pavyzdžiu, parem
kime jų reikalavimus, kad Lie
tuvoje butų kuogreičiausia su
daryta koalicinė vyriausybė — 
atsteigta demokratinė tvarka.”

Labai gražu. Bet ar “Liau
dies Balso” draugai negriovė 
Sleževičiaus demokratinę-koali- 
cinę vyriausybę? Taip. Be- 
griaudami demokratijų, priėjo 
prie tokios mizerijos, kad rei
kia sekli Lietuvos smulkiosios 
buržuazijos (valst. liaudininkų) 
ir kuniginės krikščionių demo
kratų partijų pavyzdžio. Bet 
socialistų marksistų pavyzdžiu 
komunistai neseka ir neatrodo, 
ar jie kada seks. Jie geriau

lankstys bolševikiškų nugar
kaulį prieš buržuazijų ir dva- 
siškijų, kad tik su socialistais 
nereikėtų būti draugais. Gal 
kai kam ir nemalonu, bet tai 
yra faktas.

Akivaizdoje šių ir kitų fak
tų, štai kodėl malonu švęsti 
“Naujienų” dvidešimts penkių 
metų sukaktį, sveikinti Dr. Pi
jų Grigaitį, tų idealų, išmintin
gų, ištvermingų ir jokių vėjų 
neblaškomų vyrų. Taipgi jo ar
timiausius sandraugas: K. Au
gustų, M. Jurgclionienę, V. Poš
kų, A. Vaivadų, “N.” kontestų 
vedėjų T. Rypkevičių ir visų 
“Naujienų” štabų.

Socialistiniai visuomet jūsų 
Ivavagradskas.

Winnipeg, Canada.

Winnipeg, Manitoba
Ar jau ir bendro fronto organi
zatorius komunistams nekošer?

Kiek žinoma, Winnipego lie
tuviai visi bendrai veikdami su
organizavo vadinamųjį “bendrų 
frontų”, šia proga ypač pravar
tu pabrėžti, kad socialistas Jo
nas Martinonis ne tik prisidėjo 
prie bendro fronto organizavi
mo, bet ir daug visokių rezo
liucijų komunistams parašė. Ki
taip sakant, jie jo darbo vai
siais pasinaudojo.

Tačiau dabar musų tavorš- 
čiai bijosi net Martinonio vardų 
paminėti. Tas vardas jiems pa
sidarė tiek nekošer, kaip orto
doksiniam žydui kiauliena.

Kodėl? Kas atsitiko?
Tikrai negaliu pasakyti. Ta

čiau išvados pačios savaime 
prašosi. Seniau tiek “Naujieno
se”, tiek “Keleivyje” Jono Mar
tinonio vardas gana dažnai fi
gūruodavo. Dalykas tokis, kad 
jis parašydavo gana įdomių 
dalykų iš Kanados gyvenimo. 
Bet štai per kai kurį laikų jo 
raštų niekur nebesimatė. Spė
jome, kas čia pasidarė, kad 
Martinonis paliovė rašęs: gal 
sutingo, o gal pas komunistus 
susiraminimų surado? žodžiu, 
negalėjome suprasti, kas čia iš 
tiesų atsitiko.

Štai prieš kiek laiko aš ir vėl 
atsikrausčiau į Winnipegų. Su
sitikęs su lietuviais, žinoma, 
pradėjau po truputį teirautis, 
kaip ir kas. Netrukus patyriau, 
kad kai komunistai čia rinkę 
aukas, tai ir Martinonis šiek 
tiek prisidėjęs. Vadinasi, auko
jęs jiems vienų kitų centų. Vie
nok aš nenorėjau tuo tikėti, ka
dangi net pačiame “Liaudies 
Balse” niekuomet nepastebėjau, 
kad Martinonis kada butų rė
męs aukomis komunistus.

Vasario 19 d. nuvykau į Lie
tuvių svetainę, kur buvo su
rengtos Lietuvių nepriklauso
mybės sukakties iškilmės. Ten 
buvo ir J. Martinonis. Renkant 
aukas Lietuvos politiniams ka
liniams Martinonis pats pirmas 
priėjo prie scenos ir įteikė do
lerį aukų priėmėjui. Kai auko
tojų sųrašas buvo perskaitytas, 
tai Martinonis figūravo pirmo
je vietoje.

Na, o dabar “Liaudies Balso” 
Nr. 310, kur suminėti visi au
kotojai, J. Martinonio vardo 
jau nebematyti.

Kas atsitiko? Kas patvarkė, 
kad Martinonio vardas nebūtų 
skelbiamas?

Gal jis pats nenori tokio gar
sinimo, o gal iš viso komunis
tams jo vardas pasidarė “ne- 
trepnas” ir jie jo neskelbia?

Butų įdomu, kad pats Jonas 
Martinonis į tuos klausimus at
sakytų. Lauksime.

—Socialistas

• NĄUJIENŲ-ACME Telephoto
VULCAN, MICH. — Parapijonai laiko “įkalinę” kunigų ir neleidžia, kad 

jis butų iškeltas į kitų vietų. Tas “įkalinimas” jau tęsiasi 9 mėnesius. Iš nuo
bodumo “sargyba” lošia kortomis.

ACME-NAUJIENŲ Telephoto
Potvynio pasėkos. Paveikslas viršuje parodo apsemtų tiltų netoli Danville, 

III. žemutinis paveikslas vaizduoja išplautų geležinkelį netoli Bloomington, Ind.

BUVAU, MACIAU IR GIRDĖJAU
Aldonos Pauliutės 

koncertas
Keletą dienų tam atgal susi

tinku A. Paulienę, kuri, pranešė 
man, kad jie ruošia koncertų 
savo gabiai dukrelei Aldonai. 
Aidulė torontiečiams yra gerai 
žinoma kaipo šokikė, daininin
kė ir artistė. Ji net studijuoja 
Shakespearo veikalus. Aldutė y- 
ra daug kam pasitarnavusi, už
pildžiusi daugelio organizacijų, 
nežiūrint pažiūrų, programas. 
Iš tiesų nevienų kartų teko jų 
matyti ir pasigerėti. Prisipažin
siu iš karto bijojau, maniau Al
donai tas visas nusibos greit, 
bet pasirodo, kad aš klaidų tu
rėjau, — Aldona “štili gocs on” 
Bravo, tau vaikeli, tu dar jau
nutė ir turi daug daug laiko 
toli nužengti, tik tvirtos valios 
o mes visi stengsimės tavo kon
certai! atsilankyti, atsidėkoda
mi už pasitarnavimų mums.

Beje, Aldutė turėjo vienų di
džiulį malonumų, gavo progos 
turėti ilgų ir malonų pataringų 
pasikalbėjimų su Nelson Eddy, 
kai jis Toronte lankėsi. Tai Al
dutė iki pasimatymo su visais 
lietuviai koncerte.

Gimimai
Klemensas ir Verutė Melda- 

žiai susilaukė gražaus ir svei
ko sūnelio. Linkiu geros svei

katos visai šeiniai. Klemenso 
brolis Leonas Meldažius i** žmo
na Dolly susilaukė dukrelės, 
kurios taip troško, nes jų šei
moje sūnelių jau yra. Linksmų 
krikštynų.

Chamberlainui dovana
Toronto “Telegram” rašo, 

kad Anglijos “senmergės” svei
kindamos Chamberlainų jo 70 
metų gimtadienio proga dova
nojo labai gražų šilkinį lietsar
gį, kuris buvo surištas puošniu 
fioletiniu bantu. Jos tarusios: 
gal šis lietsargis nugręš jo akis 
nuo Hitlerio ir kreips daugiau 
dėmesio į mus.

T. B. patikrinimas 
Brandforde

Branfordas yra apie 80 my
lių nuo Toronto. Nors tai nedi
delis miestas, vienok jo sveika
tos departamentas struopus. Su 
tėvų sutikimu apie 2,000 moki
nių virš 8 metų amžiaus bus 
tiriami džiovos klinikuose po 
priežiūra Dr. M. H. Brown iš 
Connaught laboratorijos Torom

IŠ TORONTO PADANGES
KGMP. M. PETRAUSKO 

DVIEJŲ METŲ MIR
TIES SUKAKTIS

Prieš du metus kovo m$n. 
pabaigoje, ankstyvam pavasa
riui švintant, pasaulio lietuvius 
sukrėtė skaudi žinia, kad Lie
tuvoje mirė kompozitorius Mi
kas Petrauskas, brangus ir ne
užmirštinas švietėjas ir lietuvių 
dainos kūrėjas.

Nebetenka kartoti jau daug 
kartų sakytus žodžius apie ve
lionies atliktus darbus, apie jo 
nuopelnus lietuvių visuomenei, 
kurie mums šviečia kilniais pa
vyzdžiais. Tūlo išminčiaus yra 
pasakyta, kad žmogus bus am
žinas savo darbuose, nežiūrint 
kad žmogui mirus kūnas virsta 
dulkėmis, bet jo dvasia liks 
gyvųjų tarpe jo darbuose. Taip, 
tai šventa tiesa.

Rodos, dar taip neseniai mu-

skirtumo kas rengia ii’ atsilan
kys pagerbti velionį, kuriam 
nebuvo sunkios jokios kliūtys 
kuriant menų musų naudai. 
Taigi ir mes paminėkime jo 
mirties sukaktį nestatydami 
sau jokių kliūčių. Paminėji
mas ruošiamas kovo 25 d., 7:30 
v. v. Labor Lyceum, 346 Spū
dina avė.

LIETUVIŲ MOTERŲ 
DĖMESIUI

Jau kuris laikas kaip Toron
to “House wife’s associatiou” 
narės veda atkaklių kovų t-u 
gazo kompanija nuėmimui 
“amžino” mokėjimo kas mė
nuo po 50 cnt. už gezo skait
liukus (service charge). ši ko
va, kiek teko patirti, žada at
sidurti net ir teisme ir gali tęs
tis gana ilgai, bet vienok mo
terys nenusimena ir kovų tiki
si laimėti.

to universitete. Malonu išgirsti, 
kad visi tėvai noriai šiam rei
kalui pritaria, tik gana šiurpu, 
kol sulauks rezultatų. Juk ir li
gonis daugiau serga prieš egza
minavimų, vienok juo anksčiau 
ši procedura bus atliekama vi
sose mokyklose, juo greičiau 
mes žinosime savo vaikų sau
gumų.

Pirmyniečiai musų 
nepamiršo

Kaip smagu išgirsti, kad esi 
kieno prisimintas, ir štai viena 
malonumų turėjau sužinojus, 
kad pirmyniečiai mums prisiun
tė po ženklelį atminimui. Bet 
dar kai kurie gal skolingi nors 
po laiškėlį, ar ne?! Na, jums 
galima dovanoti, nes jus daug 
dirbate, o to laiko • jauniems 
tiek maža. Ačiū už dovanelę.

2 savaitės beliko iki 
koncerto

Aušros choras ruošia koncer
tų balandžio 1 d. parapijos sve
tainėje. Koncerte choras užpil
dys keletu gražių dainų, kurios 
bus dainuojamos New Yorko 
parodoje, todėl kurie Toronto 
lietuviai negausite progos iš
girsti dainas New Yorke, kvie
čiame musų koncertai! nors 
“sampeliui”. Be to, bus solo, 
duetų ir 1.1. Programai papildy
ti >bus suvaidinta juokinga ko
medija “Piršlybos”. Dar kartų 
kviečiu visus. —Stella

sų brangus kompozitorius visų 
gerbiamas M. Petrauskas buvo 
gyvas, dirbo, galvojo kų naujo 
sukurti, šiandien jo jau nebė
ra, bet jo dvasia tebėra gyva 
musų tarpe, jo darbai ir žygiai 
tai yra tas kultūrinis lobynas, 
kurs priklauso tai rųšiai, kurių 
negalima pamiršti.

Sunku suminėti visus gerus 
velionies savumus, tačiau trum
pai reikia pasakyti, kad velio
nis buvo tobulas ir pažangus 
inteligentas, arti susijęs su mu
sų baudžia ir vargo žmonėmis, 
kuriems savo kuriniuose daug 
reiškia tikros meilės, trokšta 
tiesos, šviesos ir laimės.

Dažnas iš musų, tur būt, dar 
pamename, kaip velionis būda
mas Lietuvoje nesidrovėję lan
kyli ir mažyčių miestukų bei 
bažnytkiemių ruošdamas kon
certus, kad supažindinti liaudį 
— paprastų valstietį — su sa
vo kuriniais. Atsimenu vienų 
tokių koncertų turėjome ir Ku
pišky 1924 m. rugpiučio men., 
į kurį žmonių prisirinko iš vi
sos Kupiškio apylinkės, kad pa
matyti patį kompozitorių ir iš
girsti jo paties kurtų dainos- 
muzikos menų.

Tokių koncertų velionis nesi- 
šykštėjo užmirštiems lietuvos 
kampeliams, kurie palikdavo 
neužmirštinus įspūdžius, didžių 
meilę prie paties kompozito
riaus ir gilų jo asmens įverti
nimų, kurusį menų be poilsio 
savo krašto žmonėms. O juk 
jojo meno kūryba buvo labai 
plati ir gausi nuo gražių liau
dies dainelių iki didžių ir ver
tingų lietuviškų operų, kurias 
šiandien galime matyli žymių 
operų repertuaruose. Nors di
desnę dalį savo gyvenimo, dar
bo ir energijos velionis pralei
do Šiaurės Amerikoje, bet mir
ti jam buvo lemta savo tėvy
nėje, ten amžinai ir ramiai 
gimtųjam kampely ir ilsisi mu
sų aukštos vertybės inteligentas 
M. Petrauskas.

Jo mirties paminėjimus ruo
šia lietuviai įvairiose vietose, 
kaip kur net bendrai suburę 
jėgas vieningai atžymi naudin
gus darbus, palikusius didelę 
naudų musų tautai meno srity.

Teko nudžiugti išgirdus, kad 
dviejų metų velionies mirties 
sukaktį ruošiasi tinkamai atžy
mėti Toronto “Bangos choras”. 
Reiškia, Bangos choras įvyk
dys ankstyvesnį bendrų suma
nymų, kuriam pastojo kelių ne
rimtos kliūtys.

Žinant, kad šis parengimas 
bus pašvęstas paminėti mums 
visiems brangaus asmens, bu
tų džiugu, kad jis sutrauktų vi
sus Toronto lietuvius į vienų 
Šeimų atidavimui pagarbos vc- 
loniui už jo paliktų mums me
nų.

Bus girtina, kad visi įvertins 
šį paminėjimų, nedarydami

Žinoma, gezo kompanija vei
kiai nepasiduos, nes nenorės 
nustoti apie 84 tuksiančius do
lerių į mėnesį įplaukų, kurias 
įmoka maždaug apie 168 tūks
tančių šeimininkių naudojančių 
gezų (tiek maždaug skaitliukų 
Toronte priskaitoma).

Pagal patiektus davinius 
skailliukas-meter’is kainuoja tik 
apie 9.30, kurio išmokėjimas 
turėtų tęstis apie pusantrų me
tų, tuo tarpu mes mokame 
“amžinai” išmokėdami kompa
nijai milžiniškas sumas pinigų 
už niekų.

Šiai kovai laimėti ruošiasi 
pasitarimai, šaukiami vieši mo
terų mitingai plačiau diskusųo- 
li šį klausimų, taipgi prašomos 
moterys, jei atsilanko į namus 
komisijos gavimui parašo, lai 
rašykimės visos los, kurios mo
kame už gezų, neturinčioms 
savo vardu skaitliukų pataria
me nesirašyti, nes tokių pavar
dės nefiguruoja gezo kompani
jai kovoti ir jų parašus kompa
nija gali atmesti.

šiuo reikalu turėtumėm ė 
rimtai susirūpinti visos mote
rys, nežiūrint nei tautos, nei ti
kybos, nei luomo skirtumo ir 
aktingai dėtis prie laimėjimo.

Pagal aktingai kovojančių 
šeimininkių organizacijos pir
mininkės Mrs. Jonston pareiš
kimų atrodo, kad neblogiausiai 
sekasi, nes daug moterų uoliai 
pritaria ir remia savo veikimu 
šių kovų prieš ekstrų 50 centų 
kas mėnuo. Kadangi, anot Mrs. 
Jonston, šiuo mokesčiu nori 
nusikratyti ne tik darbo mote
rys, bet ir pasiturinčios ir net 
turtuolės, lokiu budu galima ti
kėtis pasekmingo laimėjimo. 
Juk moterys, kam rimtai pasi
ryžta, tų ir laimi! Atkreipkime 
daugiau domės tam ir mes lie
tuvės moterys.

SLA 236 KUOPOS 
NARIŲ ŽINIAI

Šiuomi turiu pareikšti na
riams, kad balandžio mėn. re- 
guliaris narių susirinkimas į- 
vyks ne 9 d. balandžio, kaip tu
rėtų įvykti, bet 2 d. balandžio, 
nes 9 d. pripuola Velykos dėl 
kurių pereitame narių susirin
kime daugumos noru, buvo at
keltas balandžio mėn. susirinki
mas visų savaitę anksčiau. Pra
šau tai įsidėmėti ir į susirinki
mų atsilankyti 2 d. balandžio 
mėn. 2 vai. p. p. 404 Bathurst 
St. 3-me aukšle (prieš Western 
ligoninę). • —O. I.

(k: AI P ŽUVIS BE 
VANDENS, TAIP 
GERAS LIETUVIS 
BE “NAUJIENŲ” 
NETURĖTŲ BŪTI.

X
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MENO ZIN
Veda MIKAS ŠILEIKIS

Baigiasi Paskaitų 
Sezonas

Žiemos metu Meno Institute 
(Fullerton Hali) kiekvienų 
ketvirtadienio vakarų (6:30 
vai.) buvo skaitytos publikai 
nemokamai paskaitos. Paskai
tas finansuoja Florence Dibell 
Bartlett, o skaito Meno Insti
tuto meno mokyklos istorijos 
fakulteto narė p-lė Helen Par
ker. Publika skaitlingai pa
skaitas lankė-

Praeitą ketvirtadienį buvo 
skaityta įdomi paskaita apie 
prancūzų pilis, tema: “Cha- 
teaux of France”. Žemiau pa
duodu sakytos paskaitos ben
drus bruožus.

Gal niekur kitur pasaulyje 
nėra buvę taip daug gražių pi
lių, kaip Prancūzijoje. Ir ne 
bet kokios pilys buvo! Tos 
pilys buvo puikiausi palociai, 
išpuošti auksu, brangiausiais 
kaurais iškloti, kristalu išdirb
tos žvakidės ir filiorai. Kadai
se buvo puikiausi sodnai ir

prie upių ir gražiausių ežerų

(Prancūzijoje yra 180 pilių 
(chateaux), daugiausiai jų 
yra vakarų-žiemių Prancūzi
joje. Bet tik 20 pilių šiandien 
tepriklauso privačiams asme
nims. Fontainebleau pilis yra 
viena iš gražiausių ir didžiau
sių. Arcbitektųros žvilgsniu ji 
yra puošniausi. Vidus išpuoš
tas šviesiuoju auksu. Turi 
1009 kambarius. Tais laikais 
pilis budavodavo karaliai ir 
kunigaikščiai piliečių moka-

NAUJIENŲ 25 M
Jubiliejinė Laida

15c CENTŲ

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

N AUJIENO i
1739 So. Halsted St

Chicago, Illinois

NAUJIENOS, Chicago, III.

BUDRIKO RADIO VALANDA

mais taksais. Prancūzuose žo
dis “pilis” reiškia provincijos 
namus, panašiai kaip ir pas 
mus vasarnamis. Kai karalius 
ar koks kunigaikštis įsimylė
davo į moteriškę, visuomet 
turėdavo pastatyti jos garbei 
naujų pilį. Toks pilių staty
mas turėjo net kpnkurenciją. 
Fontainebleau pilies statytojas 
sumanė nė tik pralenkti sa
vuosius konkurentus, bet ir 
patį Romos imperatorių Nero- 
ną. Mab Nerono rūmai turėjo 
1000 kambarių, o Fontaine
bleau pilį pastatė su 1009 kam
bariais.

Versailes pilis bus antra sa
vo didumu ir gražumu pana
ši Fontainebleau piliai. Pasta
roji pilis dabar yra paversta 
į muziejų, kur buvo pasira
šyta Pas. Karo taikos sutartis.

Nykstant prancūzų monar
chijai, kartu išnyko garsios pi
lys. Liko tik jų garsus pastatai 
kaipo istoriniai monumentai, 
kurie liudija neįmanomos 
prabangos ir lobingo didžiūnų 
gyvenimo pėdsakus.

Chicagiš'kiams lietu v i a m s 
dar bus proga išklausyti pen
kias paskaitas, kurių temos
seka: k

Kovo 23—“Prancūzų Tapy
ba” (kaip Prancūzijoje atsi
rado ir išsivystė tapyba).

Kovo 30—“Prancūzų Tapy
ba 18-tm Amžiuje”.

Balandžio 6—“Prancūzu Ta
pyba 19-tam Amžiuje”.

Balandžio 13—“Kelionė An
glijoje”. Šitoj temoje prele
gente demonstruos savo ke
lionės įspūdžius Anglijoje.

Prancūzų Tapyba.”
Visos paskaitos yra 

struojamos stereoptiniais pa
veikslais.

iliu-

Joniškiečių Bunco

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliuba> rengia bunco 
ir šokius sekmadienį, kovo 26 
d., Hollywood 
43rd St.

Daug gražių 
duodama kaip 
t. p. Kava ir
Pradžia 3 vai. po pietų. Įžanga 

ypatai. Šauni muzika šo- 
Joniškiečiai visada ina- 
atsilankiusius svečius 
ir pavaišina. Kviečia 

Rengimo Komisija.

Hali, 2417 W.

dovanų bus 
door prizus ir 

čake” bus veltui.

30 
kianis. 
icniai 
priima

No. 1968 — Mėgstąs kauras.

No. 1968

i Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
1739 So. Halsted SL, Chicago, III.

COPR. 1939, NEEDLECRAFT SERVICE, INC.

CROCHETED RUG 
PATTERN 1968

Vardas ir pavardė I
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NAUJIENŲ-ACME Telephoto

ALTON, ILL. — Robert Wadlow, 8 pėdų ir 8 colių 
21 metų amžiauš jaunuolis, kuris reikalauja $100,000 iš 
Dr. Charles Humberd. Daktarui yra keliama byla už 
tai, kad jis parašė apie Wadlow nepalankų straipsnį.

Pereitą septintadienį Budriko 
radio valanda linksmai nuskam
bėjo oro bangomis duetų, kvar
tetų ir solo padainuotomis dai
nelėmis su pritarimu simfoni
jos orkestros. Dainos buvo 
linksmos, gerai parinktos ir 
dainuojančių balsai buvo geri 
ir gerai suderinti.

žymi programo dalis buvo 
pašvęsta Juozų pasveikinimui 
jų vardo dienos proga, tam ty
čia parašyta ir sukomponuota 
daina.

Simfonijos orkestrą sugrojo 
kelis smagius valcus ir polkas 
ir vieną ilgą lietuvių liaudies 
melodijų rinkinį.

Kitas Budriko programas 
jus ketvirtadienio vakare iš 
stoties WHFC.,—1420 k. Pro
gramą išpildys geri daininin ■ 
cai ir geri akordeonistai, su
teikdami klausytojams gražių 
Haudies dainelių ir gražios mu
zikos. Be to, bus svarbus as
menų ir draugijų pranešimai. 
Tai bus ketvirtadienio vakare 
nuo 7 iki 8 valandos.

Gerai pasisekė 
namų savininkų 
pramoga

CICERO. — Cicero Lietuvių 
Namų Savininkų Politikos 
Kliubas turėjo savo metinį pa 
rengimą — bunco party — ko
vo 5 d. Liuosybės svetainėj. 
Pramoga buvo pilnai sėkmin
ga, nes nė rengimo komitetas 
nesitikėjo tokios skaitlingos 
publikos. Aš nemanau, kad 
Liuosybės mažoji svetainė yra

kiame parengime kaip kovo 5 
d. ir dar keli desėtkai ture/) 
grįžti atgal, nes nebebuvo vie- 
’os sta’ams. Užbaigus žaidimą 
buvo išdalintos dovanos. Dova
nų buvo daug ir gerų. Visi sve
čiai buvo patenkinti ir nesisku
bino namo. Kai kurie
ki vėlyvo vakaro. Tai dar kar- 

’ą publika 
kliubo 
kliubą remia suprasdama
rus jo norus savo koloniją 
gerinti. —Buvęs.

vaišinos

j rodė kad ji 
veikimu patenkinta

yra
ir

gc-
pa-

Adresas

Miestas ir vaistini

Tel. Victory 4965. i 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, turi ! 
pilną apdraudą už darbus- Leng 1 
vųs išmokėjimai jei norite. I 
BRIDGEPORT ROOFING AND . 

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 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kainą už jūsų senąjį, o liku
sia dalį 
GALITE IŠSIMOKĖTI

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

PER

I. J. Paderewskio 
Paskutinis Koncei 
tas Chicago j

Liet. Vaizbos Buto 
Direktoriai Pas
D. Kuraičius

Trys Plėšimai
Jrighton Parke
Valandos Bėgy j
Pradėjo su $1.00, baigė su $70

šia
Ne Koncertas — Liūdnas Atsi

sveikinimo Vakaras

silpnais 
klavišus.

kuriuo

Sekmadienį po pietų Ignacy 
Jau Padercvvski atsisveikino su 
Chicago garsioj Auditorium'sa
lėje, kur 40 metų atgal jisai ža
vėjo jaunas merginas savo dal
umu ir muzikos mėgėjus nepa
prasta piano technika.

Auditorium salė sekmadienį 
galėjo būti du kartu didesnė. 
Apie Įlenki tūkstančiai buvo sa
lėj, keli tūkstančiai buvo prie 
durų, suvėlavę nusipirkti bilie
tus.

Ligos ir amžiaus nukamuotas 
Padcrewski silpnais žingsniais 
išėjo scenom Visa publika sa
lėj sukilo ir ilgai, jausmingai 
jam plojo, jausdama, kad pas
kutinį kartą jį mato. Patetiškai 
Paderewskis atrodė.
jis sėdėjo prie piano, 
pirštais bėgdamas per 
Nebuvo to tobulumo,
Paderevvskio skambinimas pa
sižymėdavo. Publika girdėjo tik 
aidus anų laikų Paderewskie 
muzikos. Pabaigęs gabalėlį jis 
slinkiai kilo nuo piano, lyg su
vartodamas tam paskutinę nyk
stančios energijos unciją, ir 
mandagiai lenkėsi publikai.

O publika plojo. Plojo ne už 
skambinimą Haydn’o, Šopeno ir 
Mozart, bet Paderewskiui — 
kuris valandą prieš koncertą 
pakilęs iš lovos, nuvyko pas sa
vo kolegą — savanorį tremtinį 
iš tėvynės, Benešą, pareikšti jam 
savo užuojautą, ir pasipiktini
mą barbarizmu, kuris sunaiki
no Čekoslovakijos nepriklauso
mybę; publika plojo Paderews- 
kiui, kuris protestui prieš Vil
niaus užgrobimą ir sulaužymą 
garbės žodžio duoto Lietuvai, 
įpleido Lenkiją ir ten nebegrį
žo; plojo Paderevvskiui, kuris 
praradęs visą savo turtą, ir se
natvės — ligos varginamas — 
nepasidavė apatijai, bet aukštai 
pakėlęs galvą garbingai eina 
prie savo karjeros pabaigos.

Koncertui pasibaigus grupė 
vaikučių įteikė Paderewskiui

suko į paltą ir per užpakalines 
duris išėjo iš Auditorium tea
tro, pranyko juodam automobi
lyj. kuris jį nuvežė, paskutinį 
.kautą Chicagos gatvėmis į gele-

I į žinkefio stotį.
|l Taip Chicago atsisveikino su 
. Paderewskiu. . R.

Paskyrė $100 D. & G.
Namo Fondui

Lietuvių Vaizbos Buto direk
torių susirinkimas įvyko Ko
vo 15tą dieną pa£' naują direk
torių, Dominiką Kuraitį. Daug 
svarbių dalykų buvo svarstyta, 
ir susirinkimas labai tvarkin
gai ėjo. Tarp kitko Vaizbos 
Butas vienbalsiai indorsavo Da- 
rius-Girėnas Męmorial Namo 
statymo sumanymą ir vienbal
siai nutarė paaukuoti vieną 
šimtą doleriu Nahio Fondui, šis C- v
Vaizbos žygis parodo, kad ta 
organizacija, susidedanti iš 
stambesnių ir progresyvių biz
nierių ir profesionalų paėmė 
vadovybė, remdamas tą lietu1- 
vių visuomenišką, sumanymą, 
statymą Darius-Girėnas Memo- 
rial Namo. Tikimasi, kad ir 
kitos lietuvių organizacijos seks 
Vaizbiečių pėdomis ir aukos 
Namo Fondui kiek pajėgia.

Sako, Biznis Gerėja
Tarp direktorių buvo labai 

geras ūpas ir visi šnekučiavo 
ir pareiškė, kad biznis visgi 
gerėja ir atrodo, kad ateitis 
bus gana šviesi.

Po susirinkimo p-a Kuraitis 
visus 
labai
valgiais.
džiai, bet tikras bankietas.

Matyt, kad Vaizbos Butas 
gali daug ko tikėtis iš Domi- 
niko Kuraičio, nes jis turi sa
vo užpatentuotą > būdą užmeg 
sti draugiškumo ir paskui jį 
nuoširdžiai palaikyti. Jis yra 
taip ištikimas draugas kaip 
Buick automobilis.

Susirinkime dalyvavo trylika 
direktorių.

W. B. Sebastian,
, Official correspondent.

labai gerai pavaišino su 
atsakančiai priruoštais 

Tai nebuvo užkan-

?. Dočkienė 
Atvažiuoja 
Iš Lietuvos

Cunard Line praneša, kad 
laivu “Queen Mary”, kuris pri
bus New Yorkan apie kovo 
24 d., atvažiuoja Petronėle Doč
kienė, pas savo sūnų Vladų 
Dočkų, gyvenantį 3422 South 
Emerald Avė., Chicagoje. Apie 
jos pribuvimų Chicagon prane
šime vėliaus.
Naujienų Laivakorčių Skyrius.

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

BEAUTY CULTURE at MOLER’S 
Klasės dienomis ir kas vakarą

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

MOLER COLLEGE
177 NO. STATE ST. CEN. 6393

BRIGHTON PARK. 
koloniją aplankė trys greiti ir 
apsukrus piktadariai — jauni, 
gerai apsiginklavę ir važiuoti.

Pirmiausia jie pasirodė 
Strauss kepykloj, adresu 2025 
West 35th Street, ir atėmė nuo 
savininko Strauss’o $1.00— 
vieną dolerį. Dingo. Bet ne
trukus pasirodė gėrimų krau
tuvėje ties 5040 Archer avė. 
ir pasišlavė $35.00. Ir vėl din
go.

Bet nei pusvalandžiui nepra
ėjus jie jau guldė ant grindų 
savininką ir du darbininkus 
valgyklos ties 2615 West 
Street, čia jų grobis 
$70.00.

ČESNAKAI-PETRUŠKOS PAGEL- 
BA NUO AUKŠTO

KRAUJO SPAUDIMO
Medicinos reportai sako, kad čes- 
?akų-Petruškų koncentratas turi 
Ivigubą reikšmę nuo aukšto krau
to spaudimo. Pirma, atleidžia ar- 
crijų įtempimą. Antra, sulaiko ir 
pašalina amatų susilaikymą vidu
riuose, aukšto kraujo spaudimo pa- 
gelbinę priežastį. Kad gauti česna- 
kų-petruškų koncentrato be kvapo 
formoje, klauskit ALLIMIN. šios 
tabletės vartojamos pertraukomis, 
padeda sumažinti kraujo spaudimą, 
galvos gėlą ir svaigulį pašalinti, 
neinančius nuo daug skaitymo. 
Kad patirti aukšto kraujo spaudi
mo priežastį ir pagyti, klauskit gy
dytojo. ALLIMIN yra pardavimui 
oas visus vaistininkus. Didelė dėžė 
59c. Specialė Ekonominė—$1.00 
DYKAI. Kad gauti sampelių ir pui
kią knygelę adresuokit ALLIMIN, 
Dept. 309, 54 W. Illinois St, Chi- 
oago, III.

Tel. YARDS 3899.
Želvi s Building Co.

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

CHICAGO, ILL.

35th 
buvo

Tinkamiausias 
Budas Sienoms 
Valyti

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 

(Gregg Shorthand) 
MOKSLO LAIKAS:

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

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III. 

ZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXID

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

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

ir

var-

būdas, 
ypaty- 

svarbią 
ir ne-

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

tas gerąsias puses 
visiems sieniniams 
valyti. Bet, vien- 
nesistengia apie sa- 

kalbėti.

Sienų popieriams valyti 
gu rasis kitas geresnis būdas 
kaip Absorene valymo 
Absorene be kitų gerų 
bių turi dar tą taip 
ypatybę, kad nekietėja
trupa. Juo popierius nuvalius, 
jie ima žvilgėti kaip nauji.

Absorene Mfg. Co. žinoda 
ma visas 
pasiūlo jį 
popieriams 
kart, ji ir
vo produktų perdaug 
Todėl, ji ir sako, kad Absorene 
“Bendrai netrupa”. O tikrumo
je tai yra magiškas, nepava
duojamas daiktas. Juo sienas 
valydami išvengsite daug 
reikalingo vargo, kaip ir 
garos gėlos.

Ką galima pasakyti apie
sorene, tą patį galima sakyti 
ir apie HRH Master malevų 
valytuvą, 
dvynukas, 
svarinimo 
įmanomas.

ne
nu

Ab-

Tai yra Absorene1 
Be juodviejų namų 
darbas kaip ir ne-

(Skelb.) '

&

Illll

BERK’S
Jewelry & 

Optical Store
3505 SO. HALSTED ST.

W&0VA

IRANGER ... a n*w, 
■turely, masculine Bulovą. 
115 jevveh. . andonly>tAA»

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— —T „ —7 IKI 8 VAL.
• ŠEŠTADIENI— W. H. F. C. —7 IKI 8 VAL.
• SEKMADIENI— —7 IKI 8 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted SL
Saukit Tel. YARDS 3408

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $19.50

UŽ ............................................... ■ **
GYDYMAS $£n.00

LIGONINĖJE ................ vU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje __ $ 15.00
REUMATIZMAS $9.00

Greitai Palengvinama .... " 
VISAS LIGAS GYDOMA $1.00 
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So- Kedzie Avė., Chicago 

Tel. Lavrndale 5727.

FOTOGRAFAS
CONRAD

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

429 W. 83rd 81
Teb ENG. 5883-5840



Trečiadienis, kovo 22, 1929 NAUJIENOS, Čineago, 111.

KUR ROLANDO “VYTAUTINEI” ORf.A-
MZACIJAI PRISIDĖTI

Įdomus prisidėjimo reikalai ir pasitarimas su Chicagos 
Lietuvių Draugijos atstovais 

__________
HOSELAND. — Vietos “Vy- 

tautinęs” draugijos nariai pra
dėjo nerimauti, sužinoję, kad 
norima juos suvienyti su Vie
nu Pašalpiniu Kliubu Chicagoj. 
Nariai jau turėjo pasitarimą 
su Chicagos Lietuvių draugi
jos atstovais.

Vytauto No. 2 draugija kaip 
ji oficialiai vadinama, yra nu
tarusi dėtis prie kitos, dides
nės ir ant tvirtesnių pamatų 
suorganizuotos draugijos. 
Tam reikalui yra išrinkta ko
misija, kuri jau atsiklausė 
dviejų draugijų ir vieno Susi
vienijimo ,būtent L. D. S., apie 
sąlygas prisidėjimui. Komite
tas yra pasidalinęs į dvi dalis 
Didžiuma stoja už tai, kad dė
tis prie minimo Pašalpinio 
Kliubo, o mažuma—kad dėtis 
prie Chicagos Lietuvių Drau
gijos, nes jos skyrius yra Ro- 
selandc, ir nariams bus leng
viau atsilankyti į susirinki
mus užsimokėti duokles. Ko
misijos didžiuma metiniame 
susirinkime paėmė viršų, nes 
didžiuma vadovauja draugijos 
pirmininkas ir raštininkas, 
kurie turi daugiau įtakos na
riuose. Nors metinis susirin
kimas buvo neskaitlingas, bet 
nubalsuota dėtis prie Kliubo 
arba prie L. D. S. Už Keistučio 
kliubą balsavo 2'8 nariai, o L. 
D. S., rodos, gavo 16 balsų. 
Už Chicagos Lietuvių Draugi
ją neleista balsuoti.

MADOS

No. 4995—Mažutei mergaitei suk
nelė. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8, 
ir 10 metų amžiaus mergaitei.

L. D. S. ir Pas. Kliubas
Po to komisija pradėjo ves

ti tam tikrus pasitarimus su 
abiejomis organizacijomis^ 
kurios susirinkime buvo bal
suojamos, būtent, su Kliubu 
ir su LDS.

Dėl narių senumo negalimi 
prisidėti prie LDS. ir komisi
jos didžiuma tai jau seniai ži
nojo, bet tik tyčia padavė na
riams balsuoti už LDS., kad 
neprileidus balsuoti už Chica'- 
gos Lietuvių Draugiją. Dabar 
komisija jau gavo pilnas są- 
lygas iš minimo kliubo, ir iš 
LDS. Prie LDS., kaip jau saL 
kiau “Vytautinė” negalės dė
tis, tad palieka vien tik Keis* 
tučio Kliubas, kurį komisija 
rekomenduoja nariams. Suži
noję apie tokį komisijos nusi
statymą, nariai pradėjo neri
mauti ir kalbinti viens kitą 
kas reikia daryti. Nusitarta 
sudaryti atskirą komitetą, su
šaukti didesnį skaičių narių 
susirinkimą ir pasikviesti Chi
cagos Lietuvių Draugijos at
stovus paaiškinti sąlygas pri
sidėjimui prie jų draugijos. 
Visų pirma, tas narių sudary
tas komitetas atsikreipė prie 
J. Pučkoriaus, Chicagos Lietu
vių Draugijos, Roselando sk., 
pirmininko, kad jisai tarpinin
kautų jiems pasitarime su 
Chicagos Lietuvių Draugija, 
pakviesdamas jos valdybą į 
Roselandą, kad “Vytautinės” 
didesnis skaičius narių galėtų 
išgirsti prisidėjimo .sąlygas.
Chicagos Lietuvių Draugija
Antradienį, kovo 14 d., Dar

bininkų svetainėje įvyko tas 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
atstovų pasitarimas su “Vy- 
tautinės” nariais, kurių daly
vavo susirinkime apie 80. Su
sirinkimui pirmininkavo J. 
Pučkorius, Roselando sky
riaus pirmininkas. Chicagos

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted S t., Chicago, I1L

KASTANTINAS 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 nuliudime 

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 Rhinelander, Wis. ir 
Ignacą Bigelow, Ark., 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- 
deikio koplyčioj, 4605 South 
Hermitage avė. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, kovo 23 
d., 8 vai. ryto iš namų į šv. 
Kryžiaus 
kurioje 
pamaldos už velionio 
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 ir 
suteikti j?,m paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

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

Tel. YARDS 1741.

parap. bažnyčią, 
atsibus gedulingos 

sielą,

NAUJIENOS Pattern Dept.
173® S. Halsted St, Chicago, D1

Čia Įdeda 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No------ -
Mferoa ___________ . per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

I fi VFl Telegramų*T* LU 3 LI i\(U 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-į 

gėlininkas mams-1 
4180 Archer Avenue 

Phone LAFAYETTE 5800

£

NAŪJIENU-ACME Telepliotfr
CHICAGO—Tam O’Shanter golfo laukas, kur fede- 

raliai agentai užtiko 894 netikrus banknotus po $20* 
Ryšium su tuo liko' areštuotas Frankie Parker, prohibi- 
cijos laikais paskilbęs butlegeris. !
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HELP WANTED—FĖMALE
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti du nemažus vaikus ir kamba
rius. Atsišaukite laišku. Andrius 
Dapkus, 4960 Conn. St., Gary, Ind.

—--------------------------------------------1-------------------

REIKALINGA BEAUTY opera- 
rator. Pilnai patyrusi, nemažiau 
kaip 3 metų—pastovus darbas — 5 
dienos savaitėj, $20.00.

1747 So. Halsted St.

Nuteisė kalėjimai! 
pinigų mainytoją

Pardavinėjo ir beverčius 
“aukso Šerus”

HELP WANTED—MALĖ 
_______Darbininkų Reikia_______

REIKIA SUAUGUSIO žmogaus 
farmoj dirbti, ir kad mokėtų kiek 
karves melžti. Pastovus darbas — 
arti Chicagos. Rašykite laišką. 
THAD. SHURN, Downers Grovc, 
III. Rogers St. a^d Maple Avė.

REIKIA PATYRUSIO SIUVĖJO 
naujam ir taisymo darbams. Turi 
mokėti prosyti. Gera alga. Box 952 
1739 So. Halsted St,

REIKALINGAS senyvas ŽMO
GUS, apvalyti taverną. Turi būti 
teisingas ir negirtuoklis. Darbas 
pastovus. A. Zalagėnas, 7132 South 
Racine.

Lietuvių Draugiją atstovavo kalais? Jei gatvėj galima kai“ 
K. Augustas ir Dr. A. Montvi- įbėtis apie draugijos reikalus, 
das, kurie išaiškino Chicagos tai kodėl negalima svetainėj, 
Lietuvių draugijos stovį, kaip 
nariais, taip ir turtu ir sąly
gas, kuriomis yra priimamos 
draugijos. “Vytautinės” drau
gijos nariai davė visokių pa
klausimų norėdami įvairių in
formacijų. į klausimus atsa
kinėjo K. Augustas ir Dr. A. 
Montvidas labai aiškiai ir ne
paliesdami kitų organizacijų.
P. Petronis Kelia Triukšmą.

Susirinkimas ėjo labai drau 
giškai ir tvarkiai, bet, štai, 
įbėga į svetainę P. Petronis 
uždusęs ir susinervavęs pradė
jo šaukti “Vytautinės” na
riams, kaip jus čia susirinko
te be valdybos žinios? Kur jus 
gavote narių adresus pakvie
timui į susirinkimą? Busite 
nubausti—-tie nariai, kurie 
adresus davė ir R. Mikšis už 
narių kvietimą į slaptą susi
rinkimą. Mat, po pakvietimu 
į susirinkimą pasirašė už De
jos narių komitetą R- Mikšis.

P. Petronis bobiškai pradė
jo visaip’ kolioti Chicagos Lie
tuvių Draugijos atstovus, kad 
jie į susirinkimą “įlindo pro 
užpakalines duris,” ir grąsi- 
no “nelyskite' prie musų drau
gijos narių.”

Vėliaus P. Petronis davė ke
letą klausimų, į kuriuos K. 
Augustas gerai jam atsakė. P. 
Petronis atsilankymas visą 
draugiškumą susirinkime su
darkė. “Vytautinės” nariai pik 
tai ėmė atsakinėti - Petroniui 
dėl jo gąsdinimo narių baus
mėmis už susirinkimo šauki
mą be valdybos žinios. Labai 
rinitai ir aiškiai J. Gumuliaus- 
kas pastatė klausimą Petro
niui, “Ar draugijos nariams 
yra prasikaltimas susitikus 
gatvėj kalbėtis draugijos rei-

juk čia yra pasikalbėjimas, 
pasiteiravimas kaip kitos 
draugijos tvarkosi.” A. Mati- 
konis tinkamai įsarmatino 
Petronio straksejimą ir narių 
gąsdinimą.

Vėliaus P. (Petronis apleido 
susirinkimą ir pasitarimas vėl 
nusiramino ir vėliaus užsibai
gė ramiai ir draugiškai. “Vy-> 
tautinės” nariai labai užsiga
nėdinę su Chicagos Lietuvių 
Draugijos atstovų paaiškini
mais, kurie buvo aiškus, drau
giški ir nieko neužgauliojanti.

—Narys-

Darbai ir taringai
NORTH SIDĖ. — Pereito 

sekmadienio popietį Grigaičio 
svetainėje, 3804 Armifage avė., 
įvyko1 SLA 6-fo apskriičio meti
nė konferencijia1, kurioje daly
vavo 63 delegatai nuo1 20 kuo- 
PV-

Atidaręs konferencijią pirm. 
Dr. A. Mon$vidhš pirmiausia 
sutvarkė įvairias komisijas. Į 
manda-fų komisiją jis paskyrė
'L Naujalį, K. 
V. Misevičių; į 
misiją' — Efr.
Aleksyną ir A. Lauritaną. Bu
vo dbtr paskirti trys delegatai į 
spaudos komisiją, tačiau jų 
vardų nenugirdau, o- vėliau, bū
damas užimtas, pamiršau pasi
teirauti. Atsiprašau.

Mandhfų komisijai’ tvarkant 
delegatų mandatus, pirmininkas 
'paprašė Pažangos Vajaus orga
nizatorių paaiškinti apie prira
šymo naujų narių pasekmes.

( 'Keletas organizatorių nusiskun- 
, dė, kad jiems yra sunku gauti 

naujų aplikantų. o kiti pasisa
kė, kad nors ir sunku, visgi jie 
gavo po 10', 13. 15 ir daugiau 

Berods, northsi- 
organi- 

visus 6-to

kuris 
užsic-

savo

—-------------------------------------------------- (-------- ,------------

REIKALINGAS VIDUTINIO am
žiaus vyras ant mažos ūkės, kuris 
gali melžti karves. Savininkas kal
ba lietuviškai. Šaukite Crawford 
1959.

Intriguojančios 
scenos antrame 
"‘Laimos” akte

Antras aktas
aktas trijų veiksmų 
Laįma”, kurią “Pir-

Hugo Otlo Waldinger, 
operavo taip vadinamą 
nių pinigų maino biznį 
vardu, prie 160 N. La Salio SI.
ir Gerinau American Exchange 
.prie 82 W. Washington St., li
ko nuteistas 18 mėn. Leaven- 
worth kalėjimai! už naudojimą 
pašto prigavingiems tikslams.

Waldinger imdavo pnigus 
persiuntimui Vokietijon, bet 
niekad jų nepersiųsdavo ir ne
grąžindavo pinigų siuntėjui.^

Daugelį įrodymų prieš jį su
rinko Chicago Betlcr Bus'ness 
Bureaii. Be to, jis vertėsi ir 
pardavinėjimu beverčių auk onaujų narių.

diškės 226-tos kuopos 
zatoriai “subytino” 
apskričio ribose organizatorius,
prirašydami- suvirs 30 narių 
prie tos kuopos.

Paraginimas Vinikui
Pasiskundus keletui kuopų 

raštininkų ir organizatorių, 
kad labai ilgai užima susiraši
nėti su centro sekretorium, bu
vo įnešta ir didžiuma balsų nu
tarta pasiųsti paraginimą cent
ro sekretoriui tame reikale.

Pagalios prieita prie valdy
bos rinkimų. Su mažomis iš
imtimis senoji valdyba likosi 
išrinktu, būtent: Dr. A. Mont- 
vidas, pirm., V. Ambrose, vice- 
pirm.,' K. Semaška, sekr., ir A. 
Za la to r i u s, iždininku.

Antras 
operetės 
myn” choras?.stato kovo 26 d., 
Sokolų svetainėj, vyksta Piom- 
binos kunigaikščio Lauryno rū
muose. Ruošiamasi prie puoš
nių1 Lauryno dukters Fiametos 
sutuoktuvių su kunigaikščiu 
Fridriku. Pažai dainuoja. Jie 
turi meilišką laišką Betinai, bet 
Laurynas prie jų prisitaiko, 
atima iš jų laišką ir juos išva
ro. Atvyksta aktorių grupė, jų* 
tarpe ir Pilypas, persirėdęs šo
kėju. Jis vėl susitinka Betiną ir 
juodu ruošiasi pabėgti. Rokus 
tai pastebi ir praneša Laury
nui. Jis įsako sugauti Pilypą ir 
įjį pakarti. Mat jis bijo, kad 
Pilypas pabėgs su Betina ir tuo 
•bildu atims jo Laimą. Suimtas 
iPilypas susitinka su Fiameta ir 
sužino^ kad ji myli jį labiau už

JONAS MOTUZ, 
4317 S o. 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 31 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dukterį Pauliną, tel. Republic 
5149, 3 sūnūs Adolph, Charles 
ir Frank ir jo žmoną Gra
sildą ir jų šeimyną, seserį 
Barborą Pocienę, jos vyrą 
Antaną ir jų šeimyną, brolį 
Domininką ir daug kitų gimi
nių. Lietuvoj—brolį, seserį if 
jų šeimynas, gimines ir drau
gus.

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.

savo sužadėtinį. Pilypas, ieško
damas progos pabėgti, sakosi 
Fiametą jau seniai mylėjęs. 
Laurynas užtinka juodu bu
čiuojantis ir karščiuojasi. Fia
meta betgi jį perkalba ir jis 
sutinka* savo dukterį išleisti 
už Pilypą ir paskelbia jį grafu. 
Betgi' Pilypui ir Bėtinal tenka 
progos sueiti’ ir juodu' laimin
gai pabėga. Tuo ir baigiasi 
prietaikingas antrasis aktas.

Jeigu laikas • leidžiay 
pamatykite “Laimą”.

“Barniai Ardo

i

būtinai

orga-Privatinė labdarybės 
nizacija^, United Cliarities, 

■skelbia, kad Šalia1 bedarbės ir 
pašalpos emimo< prie, šeimynų 
paklifeimo daugi'ąį^ia j^isi- 
deda šeimynihiai nesūsiprati- 
mai ir barniai. Del barnių vy
rai ir žmonos skiriasi, vaikai 
pabėga iš namų, suaugę vai
kai atsisako tėvus šelpti ir L 
panašiai.

Dabar Nepaiso Ar

Ištarti Ar Ne
Jis Ne Spragile, Bet 

Stanislauskas.
iPas apskričio circuit teismo 

teisėją C. J. Harrington atėjo 
lietuvis su prašymu ir papa-

sekamą rezoliuciją, kurią Dr. 
P. Grigaitis perskaitė. Rezoliu
cija telpa kitoje vietoje.

Sako, Suvažinėjo 
Merginą Ir Bandė 
Pabėgti
Suėmė 38 Metų Bridgeportietį

BRIGHTON PARK.—Brigh
ton Parko nuovados policistai 
užvakar naktį suėmė 38 metų 
bridgeportietį Walter Zakes, 
nuo 3241 South Union Avenue, 
ir apkaltino jį pabėgimu iš 
nelaimės vietos. Zakes prisi
pažinęs prie kaltės.

Prie jo arešto prisidėjo bū
relis automobilio nelaimės
liudininkų, kurių tarpe buvo 
ir teisėjas J. T. Zuris. Nelai
mė įvyko prie Leavitt ir Ar
cher avenue.

(Prie tos kryžkelės automo
bilis užvažiavo ant 18 metų 
merginos ir jų nuvilko 50 pė
dų. Automobilio šoferis, ku- 
riuom buvęs Zakes, bandęs 
pabėgti, bet teisėjas Zuris nu
rodė netoliese buvusiems po- 
llcistams jo automobilį, ir 
prasidėjo lenktynės. Policija 
vijosi Zakes’ą apie pusę my
lios. Areštą* padarė policistai 
Philip’ Dore ir Tliomas Nor- 
rnand.

Sužeistoji mergina, Helen 
Roddy, nuo 3530 South Pauli
na street, guli kritiškai sužei
sta, apskričio ligoninėj.

Kitos Nelaimės.
Nuo motorciklio nukrito ir 

užsimušė 21 metų jaunuolis 
Daniel Pliske, 10427 Avenue 
M Jo kompanionas Randall 
Stenken, taipgi 21, buvo leng
vai sužeistas. Nelaimė įvyko 
prie Ewing ir 83rd st.

REAL ESTATE FOR SALE 
Pardavimui

6 APARTMENTAI, 6 karų plyti
nis garažas. Pajamų $2820.00. Kaina 
$U,U00 — $1500 reikalaujama. 12 
metų senumo, 13 apartmentų, paja
mų $6,600 metams. Kaina $20,000— 
$4,000 įmokėti.

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 N. Crawford Avenue.

Independence 6870.

1918 metais, laike didžiojo 
karo, jis įstojo į Jungtinių 
Valstijų armiją, ir buvo pas
kirtas į Snelling Fortą, Min- 
nesotos valstijoj. Būrio ser
žantas registre priėjęs jo var-

kęs į Jurgį (toks buvo lietu
vio pirmas vardas) sušuko:

“Gos, George, aš negaliu 
tavo pavardės ištarti. Vadin
siu tave Sprague.”

Sprague, o vardas lietuviui 
prilipo. Sprague’u jį vadino 
per 19 metų karo tarnybos, 
Sprague’o vardu išrašė jam 
karo tarnybos popierius ir 
Sprague’o vardu jam buvo iš
duoti pilietybės popieriai.

“Bet man tas vardas nusi
bodo,” pasiskundė lietuvis tei
sėjui. “Aš noriu taip vadin
tis kaip mane pavadino mano 
tėvas ir motina. Aš noriu 
vo tikrąjį vardą atgauti*

Teisėjas sutiko.
Dabar musų Jurgis bus

be George Sprague, bet Jur
gis Stanislauskas.

Jis tarnauja Hines Vetera-

sa

li e-

Iš PRIEŽASTIES ligos parduodu 
2 aukštų medinį namą 4—4 kam
barių. Pigiai. Kreiptis 1454 South 
Kolin Street.

rendos

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,
$6300, reikalauja $6,000, greitam 
pardavimui $21,500. Kampinis na
mas 4 apartmentų, geros pajamos, 
$2,000 įmokėti greitam pardavimui 
$10,500. Pirma negu pasirašysi lysą 
ir pamatysi kitus gerus pirkinius, 
atsilankyk į
FIRST STATE MORTGAGE CO. 

4752 Fullerton Avenue.
Tel. Spaulding 1500.

10 N. Clark St. Dearborn 1540

300 ĮMOKĖTI. Nupirksi 2 flatų 
plytinį 6 ir 6 kambarių —priims 
mažą morgičių. Lowe avė. arti 36 
gatvės.

GORDON REALTY,
809 W. 35th St. YARDS 4329.

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE dviflatis medinis, po 4 
kambarius, viskas arti gatvekarių. 
Turi- būti parduotas greitai iš prie
žasties ligos. Galite pirkti už savo 
teisingą pasiūlymą.
CHARLES URNICH (URNIKAS) 

2500 West 63rd St. 2 lubos.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Namai Žemė Mainais

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

nų ligoninėje.’

$43,000 už 
Sužeidimą

Chicago Superior teismas 
priteisė New York Central gelž- 
kelį sumokėti $43,000 chicagie- 
čiui Frank Matlock, 2016 West 
70th street. Matlock buvo gelž- 
kelio1 darbininkas. Kovo 31, 
1938 metais laike nelaimės ant 
gelžkelio nuosavybės jam buvo 
sulaužyta koja ir pramušta gal
va.

Apiplėšė Town of 
Lake Krautuvę

T0WN OF LAKE. — New 
City nuovada ieško nežinomo 
piktadario ar piktadarių, ku
rie naktį, iš sekmadienio į pir
madienį, apiplėšė Anna Rosen- 
thal moteriškų rūbų krautuvę, 
adresu 4715 South Ashland 
avenue. Jie išnešė 90 na vasa
rinių suknelių, kurių vertė šie- 
kia apie $400.

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

DUODAME PASKOLAS ant 
ANTRŲ MORGIČIŲ. 

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

..■■III....................................................... ... .......... ... I-Į— .................................. ..

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
AutomobiĮiai; ir Trokai Fardavimni

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

SO1L—FOR SALE
JuodžciĮiis-—Pardavimui.

PIRMOS RŲŠIES 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. Ofiso valandos 7 Vai. 
ryto 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.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos* Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.

/



6 Trečiadienis, kovo 22, 1939

MASINES PRAKALBOS CHICAGOS 
LIETUVIU AUDITORIJOJE

šį vakarą įvyks masinis lie
tuvių mitingas Klaipėdos klau
simu. Kalbėtojai bus adv. K. 
Gugis, Dr. A. Montvid, prof. 
Paul Douglas (angliškai),, Dr. 
Šimkus ir k.

Šios prakalbos yra rengiamos 
ALK. Chicagos skyriaus vardu, 
bet kažin kokiais sumetimais 
rengimo komisija nėra jokios 
žinios pranešusi apie jas “Nau
jienoms”, nors tam tikros sro
vės organe prakalbos buvo stip
riai reklamuojamos. Net komi
teto sekretorius nei raštu, nei 
per telefoną nėra mus painfor
mavęs. Kam nuoširdžiai rupi 
Lietuvos likimas, tas turėtų 
partyvišką politiką atidėti į ša
lį, - kitaip toks darbas palie
ka be vertės.

Mes visgi tikimės, kad šiame 
mitinge nebus elgiamasi taip 
siaurai partyviškai, kaip elgė
si jo rengėjai, prisidengdami 
nepartinio ALK vardu. Reikia 
laukti, kad to neleis komiteto 
pirmininkas ir kalbėtojai.

Klaipėdos klausimas šiandien 
yra opus. “Naujienos” jau už
vakar pasiuntė telegramą J. V. 
valstybės departamentui, pa

reikšdamos protestą prieš Uit 
lerio smurtą ir prašydamos A- 
merikos Valdžios pagalbos Lie
tuvai šioje kritingoje valandoje. 
Ar musų protestai ir prašymai 
padės, sunku pasakyti, bet, jei
gu veiksime, tai bent jausimės 
atlikę savo pareigą.
“Klaipėdos likimas ant svars

tyklių”
Paskiausios iš Kauno atėju

sios žinios suko, kad Klaipėdos 
klausimas dar neišspręstas, t. y. 
Klaipėda dar neatiduota Hitle
riui. Bet Smetona su savo m L 
nisteriais ir seimas šitą klausi
mą jau svarsto.

Viena telegrama sako, kad 
“Klaipėdos likimas tebėra ant 
svarstyklių”, ir kad “laikos už
laikymas surištas su didžiausio
mis aukomis iš Lietuvos pusės”.

Tai gali reikšti tiktai tą, kad 
Hitleris grąsina PAVARTOTI 
JĖGĄ prieš Lietuvą, jeigu ji nc- 
išpildys jo reikalavimo.

Prieš tokį smurtą visi Ameri
kos lietuviai privalo pakelti 
griežčiausio protesto balsą!

Prakalbos Ch. Lietuvių Audi
torijoje prasidės 8:00 vai. va
karo.

r' NAUJIENOS, Chicago, III, '
■V—— " ■ ■ . ................... ........ ‘ ---- --- --------- ----- -------------------~---------——

Auujiei)ų-Ac-u»e Telepliuiu

PRAHA, -— Gen. Jan Syrovy, vienakis Čekų herojus, sveikinasi su Hitleriu, 
nuo kurio jis stengėsi savo tautą apginti.

S.L.A. 6-TO APSKRIČIO REZOLIUCIJA 
DEL KLAIPĖDOS

Čekai Maršuos 
Šeštadienį

Kviečia lietuvius
Ateinantį šeštadienį Chicagos 

čekai ir slovakai rengs marša 
vimą gatvėmis, kaipo protestą 
prieš Čekoslovakijos pagrobi
mą. Jie kviečia dalyvauti ir lie
tuvius.

Maršavimo tvarkai apsvarsty
ti šį vakarą, kaip 7:30 vai., bus 
čekoslovakų organizacijų atsto
vų susirinkimas, mokyklos sve
tainėje, 2518 S. Homan Avė. 
Komitetas prašo, kad į tą susi
rinkimą atvyktų lietuvių drau
gijų pirmininkai arba valdybų 
nariai.

Apskundė darbo 
tarybai Pullmano 
kompaniją

Pūliniai! Standard Mfg. Co. 
liko apskųsta nacionalei darbo 
santykių tarybai. Kompanija 
kaltinama, kad atsisakė nuo 
kolektyvių derybų, taipgi laikė 
ginkluotus mušeikas jėgos rū
muose ir boiler ruimy, taipgi 
reikalavo iš kiekvieno darbi
ninko raštiškų raportų apie 
savo veikimą, taipgi apie kitus 
darbininkus.

Skundžiama kompanija ir 
dėl pašalinimo iš darbo vieno 
darbininko už organizavimą 
darbininkų ir reikalavimą ko
lektyvių derybų.

ACME-NAUJIENU Tolephuto

Dar besikuriant nepriklausomai Lietuvai, ji buvo 
puolama rusų, vokiečių ir lenkų, kurie kėsinosi ją pa
vergti, ir viena tų agresingų tautų, Lenkija, pagrobė 
trečdalį Lietuvos teritorijos su istorine Lietuvos sostine.

šiandien Lietuvai vėl gręsia didelis pavojus, nes Vo
kietijos militarizmas, jau atkartotinai sutrempęs tarp
tautines sutartis ir žiauriai sunaikinęs Čekoslovakijos 
respubliką, gali atplėšti nuo Lietuvos Klaipėdą ir net už
dėti savo leteną visai Lietuvai.

Hitlerio agentai Klaipėdos krašte organizuoja nacių 
būrius, kurie demonstratyviškai rodo savo panieką Lie
tuvai, terorizuoja gyventojus, skleidžia smurto bei tautų 
neapykantos propagandą. Nuo to laiko, kai naciai laimė
jo rinkimus į Klaipėdos seimelį, Lietuvos valstybės auto
ritetas Klaipėdos krašte tapo kuone visai sugriautas.

Todėl SLA 6 Apskričio konferencija 1939 m. kovo 
19 d. pareiškia savo pasipiktinimą hitlerizmo agresingu- 
mu ir pragaištingu jo agentų veikimu Klaipėdoje. Jeigu 
naciai, iš tiesų, kėsintųsi pagrobti Klaipėdos kraštą, tai 
ši konferencija įgalioja 6 Apskričio valdybą pareikšti 
griežtą protestą, sušaukti masinį mitingą ir pasiųsti tele
gramas J. V. valstybės departamentui ir Klaipėdos sta
tutą pasirašiusioms valstybėms.

Pagaliau 6 Apskričio konferencija pareiškia, kad, 
tokio pavojaus akivaizdoje, Lietuvoje turėtų būti suda
ryta vyriausybė, turinti plačiosios visuomenės pasitikėji
mą ir paramą, nes tiktai sujungtomis visos tautos jėgo
mis Lietuva galės sėkmingai ginti savo teises, laisvę ir 
nepriklausomybę.

Vakar Chicagoje

PRAHA, ČEKOSLOVAKIJA. — Hitleris sveikinasi su studentais, savo šali
ninkais, kurie sprendžiant iš apraišiotų galvų, buvo čekų apkulti.

Chicagos “Tautiš
kas” Lenkų Susivie
nijimas Už Čekus
Rems Juos Kovoj Su Hitleriu

John Romaszkiewicz prezi
dentas Lenkų “Tautiško” Su- 
sivieniijmo (Polish National 
Alliance, vakar padarė pareiš
kimą, kad Susivienijimas, 
taipgi visa lenkų kolonija A- 
merikoj, “rems savo draugus 
čekus ir slovakus” 'kovoj už 
nepriklausomybę su brutališ- 
ka jėga ir barbarizmu.

Amerikos lenkai, sako Ro- 
maszkievvicz, eis tomis pačio
mis idealizmo pėdomis, ku
rias nustatė Kazimieras Pulas- 
ki ir Tadas Kosčiuško, stoda
mi į Washingtono karių ei
les kovoti už laisvę ir demo
kratiją, 'kurią Wasliingtonas 
atstovavo.

Atsišaukimas yra adresuo
jamas į tautines grupes Ame
rikoj ir ragina visus žmones, 
kurie myli laisvę ir žmoniš
kumą, prisidėti prie čekoslo
vakų kovos ir pagelbėti jiems 
atgauti laisvę, nepriklausomy
bę, teises, teritoriją ir demo
kratiją, kurią nesuvaldoma jė
ga atėmė nuo jų.

Romaszkiewicz toliau ragi
no Jungtinių Valstijų valdžią 
paskelbti atvirą kovą naciz
mui Europoj ir išnaikinti vi
sas fašistiškos dvasios organi
zacijas Amerikoj.

Apiplėšė Lietu
vės (?) Gėlių 
Krautuvę

Vakar naktį jaunas bandi
tas įsibrovė į Mrs. Mary Ja- 
kienės (lietuvė?) gėlių krau
tuvę, ties\ 1637 North La Šalie 
Street, ir pasigrobė $52.

ACME-N AUJIENŲ Telephoto
HITLERIS tariasi su armijos ir policijos vadais Hradcany. palociuje, Prahoje.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
ALDER, WASH. — Boeing kompanijos lėktuvo avarija, kurioje žuvo 10 žmonių.

• “Lenkija neatiduos nei vie
no colio savo žemės, ypatingai 
Lenkijos Koridoriaus, svetimai 
valstybei be mūšio.” Toki pa
reiškimą Chicagos lenkams pa
darė Lenkijos generolas Ma
rius Zaruski, atvykęs Ameri
kon vizitui. Jisai buvo marša
lo Pilsudskio kavalerijos va • 
das.

» » »
• Daug galvijų, gabenamų j 
Chicagos skerdyklas, žuvo-, kai 
ekspresinis prekinis traukinys 
susidūrė su lokaliu prekiniu 
traukiniu prie Ontarioville, Du 
Page apskrity j. Nuostoliai sie
kia kelis tūkstančius dolerių. 
Du gelžkeliečiai buvo sužeisti.

» »
O Policija areštavo 50 metų 
chicagietį Clarence Colby už 
girtuokliavimą ir triukšmavi- 
mą. Bet teisėjas Brande Colby 
paliuosavo, kai jis paaiškino, 
kad pelno pragyvenimą ryda
mas šobles alinių kostumerių 
palinksminimui. Teisėjui pada
rė savo gabumų demonstraci
ją prarydamas vienu kartu ke
turis kardus.

• Netoli 3826 Broadway, po
licija nušovė 40 metų piktada
rį Fred Boehm iš New Yorko. 
Jisai buvo- ką tik pavogęs $50 
iš Western Union telegramų 
stoties ties tuo adresu.

» » »
• Vakar apskričio kalėjime 
North Shore gelžkelio motor- 
monas Van R. Grooms pradė
jo 40 dienų terminą už “girtą 
važiavimą”. Grooms buvo mo- 
tormonas traukinio, kuris lapk. 
24, 1936 metais įvažiavo į ele- 
veiterio traukinį prie Granville 
stoties, užmušdamas 11 žmo
nių.

» » »
• 49 metų chicagietis John 
Ziganko, 5050 S. Wells Street, 
užsimušė nukritęs 75 pėdų nuo 
kopėčių Inter-Lake Iron Com- 
pany dirbtuvėj.

W » »
• Vakar Chicagoj nusižudė 
trys žmonės. Visi paliko po 
raštelį, kad yra apvilti gyveni
mu ir nebenori ilgiau vargti 
šioj ašarų pakalnėj.

Savižudžiai buvo 22 metų 
Helyn Gordon, 22’ metų mote
riškė—du kartu Vedusi ir du 
kartu persiskyrusi; bedarbis 
Alfred Hawkins, 49, nuo 660 
Gordon Street, ir 68 metų ne
vedusi moteriškė Alice Kerr, 
nuo 202 S. Troy.

» » »
• Vakar Chicago Sherman

Viešbutyj prasidėjo 26-ta me
tinė konvencija Nacionalės At
matų sąjungos. Dalyvauja 600 
delegatų. 

» » »
O Federalė valdžia užvedė by
lą vietos fed. teisme reikalau
dama $2,500,000 iš mirusio Sa- 
muel Insull’o palikimo už ne
sumokėtus income taksus ir 
sočiai security mokesčius.

» » »
• Bešokdamas su žmona ali
nėj ties 635 Webster avenue, 
širdies liga pasimirė Emest 
Keddies, 46 metų chicagietiš". 
Gyveno adresu 3700 Southport 
avenue.

» » »
© Čekoslovakijos konsulas Chi
cagoj Antonin Holy vakar pa
skelbė, kad konsulatas veiks ir 
toliau kaip veikęs. Jungtinių 
Valstijų protestas Vokietijai 
ir atsisakymas pripažinti Čeko
slovakijos užgrobimą, duoda 
tolimesniam konsulato veiki
mui legalį pamatą. Konsulatas 
Chicagoj veiks toliau gal me
tus, o gal ir ilgiau.

® » »
• Visi angliški laikraščiai Chi
cagoj labai plačiai rašė apie 
Klaipėdos reikalus. Kai kurie 
laikėsi bešališkai. “Times” ro
dė didelį prielankumą lietu
viams.

Sugavo Keturis 
Jaunus Pabėgėlius

Pavasario ženklas

Pereitą sekmadienį iš namų 
dingo keturi berniukai. Suki
bo visi keturi į prekinį trau
kinį ir išvažiavo laimės ieško
ti.

Užvakar pasirodė, kad ber
niukai buvo suimti Peru mie
ste, Indianoj, kur jie nuvažia
vo, norėdami prisidėti prie Ha- 
genbeck-Wal!ace cirko, kuris 
tame mieste užlaiko žiemos 
kvatierą.

Jauni pabėgėliai yra Joseph 
Henegen, 15 m. amž., ir jo 
brolis Martin, 16, nuo 317 S. 
Maplewood avė., Harold Chil- 
ton, 15, nuo 524 Jackson Bou- 
levard, ir Ralph Neffird, 15, 
nuo 2348 Monroe Street.

Skelbimai Naujienose 
hioda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.




