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HITLERIS VYKSTA Į KLAIPĖDA
PLAUKIA LAIVU, KAD APLENKTI DAN- 

ZIGO KORIDORIŲ
Trys Lietuvos ministeriai atlėkė į Berly
ną Klaipėdos pervedimo smulkmenoms 

sutvarkyti
SWINEMUENDE, Vokietija, 

kovo 22. — Adolfas Hitleris 
trečiadienio vakare įsėdo j ka
ro laivą Deutschland. Laivas 
veža jį į Klaipėdą.

Hitleris Klaipėdoje bus ket
virtadienį pietų metu (Chica- 
gos laiku 5 valandą ryto).

Kiti pranešimai, kuriuos Vo
kietijos atstovai atsisakė pa
tvirtinti arba paneigti, skelbia, 
kad Vokietijos reguliarios ar
mijos įmaršuos į Klaipėdą ket
virtadienį 5 valandą ryto (Chi- 
cagos laiku 10 valandą vakare 
trečiadienį). Taigi Vokietijos 
kariuomenė atvyks į Klaipėdą 
keliomis valandomis anksčiau 
negu Hitleris.

Vokietijos karo lėktuvų es
kadros taip pat lekios virš

Klaipėdos, Hitleriui atvykus į 
miestą.

Hitleris vykstąs į laivu dviem 
sumetimais. Viena, jo kelionė 
laivu pabrėžianti Vokietijos 
jurų galios augimą. Antra, ke
liaudamas jura, jis apsilenks 
su Danzigo koridorium, kurį, 
sausuma keliaujant, butų jam 
tekę perkirsti.

Ketvirtadienį bus antras Hit
lerio triumfalis vizitas savai
tės bėgiu, nes kovo 15 dieną 
jis įvažiavo į Prahą, o rytoj 
pasirodys Klaipėdoje.

Trys Lietuvos ministeriai 
trečiadienį lėktuvu atvyko į 
Berlyną. Jie čia, kartu su Vo
kietijos užsienių reikalų minis- 
teriu von Ribbentropu, sutvar
kys pervedimą Klaipėdos Vo 
kietijai smulkmenas.

PRANEŠIMAI Iš LIETUVOS APIE 
KLAIPĖDA

KAUNAS, kovojai d. — Grį
žęs užsienių reikalų ministeriS 
Urbšys pranešė, kad reicho už
sienių reikalų ministeris Rib- 
bentrop .vyriausybes vardu pa
reikalavo atiduoti Klaipėdos 
kraštą; kad, grąžinus kraštą 
geruoju, Vokietija plačiai atsi
žvelgsianti į Lietuvos ūkinius 
reikalus Klaipėdos uoste. Taip

KAUNAS, kovo 21. — ,Svei
ko vo pasikalbėjime, įvykusia
me Berlyne tarpe Lietuvos ir 
Vokietijos užsienių reikalų mi- 
nisterių, pasirodė, kad Lietu
vos vyriausybė buvo pastatyta
prieš alternatyvą ginkluoto
konflikto ir sutikimo perleisti 
Klaipėdos kraštą Vokietijai. 
Tokiomis apystovomis Lietuvos

T

BENDRAS KLAIPĖDOS MIESTO VAIZDAS.—Čia ypačiai parodomas uostas. Klaipėda dabar vėl 
pasiėmė Hitleris.

Sugrąžinti Lietuvos 
eksponatai New 
Yorko parodai

KAUNAS, kovo 22. — Lie
tuvos eksponatai, skirti New 
Yorko pasaulinei parodai, bu
vo pasiųsti į Klaipėdą. Jie ta
po sugrąžinti į Kauną, nes dėl 
perėjimo Klaipėdos j Vokieti
ją uoste nėra laivų, kurie plau
ktų į Jungt. Valstijas.

Anglija paleis nesi
kišimo į Ispanijos 
reikalus komitetą

pat buvę pareikalauta, kad, iš
vengti susidūrimų, klausimą 
spręsti skubiai.

Vyriausybė svarstė tą rei
kalą ir nutarė kraštą grąžin
ti.

vyriausybė buvo priversta Klai
pėdos kraštą pavesti Vokieti
jai ir apie tai naktį 21 d. ko
vo pranešė reicho atstovui 
Kaune.

— Lietuvos Pasiuntinybė.

LIETUVOJ PASKELBTA PAVOJAUS 
PADĖTIS

KOVOS Už LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

NACIAI UŽĖMĖ VIEŠUOSIUS KLAIPĖ
DOS PASTATUS

KAUNAS, kovo 22. — Lie
tuvos vyriausybė trečiadienį 
paskelbė, kad Klaipėdos kraš-

LietUvos seimas trečiadienio 
rytą ratifikavo vyriausybės nu
tarimą atiduoti Vokietijai Klai-

tas atiduodamas Vokietijai, pėdą.
GUBERNATORIAUS AUTORITETĄ PERĖMĖ VOKIETIS

KLAIPĖDA, kovo 22. — Na
cių smogikų būriai trečiadienį 
užėmė Klaipėdos uosto ofisus, 
viešuosius miesto pastatus ir 
radijo stotį. Popiet pradėta 
transliuoti radijo pranešimai 
vokiečių kalba.

Gubernatorius Gailius išleido 
atsišaukimą į Klaipėdos krašto

silaikyti tvarkiai. Neužilgo po 
to Klaipėdos direktorijos pir
mininkas Boetcher formaliai 
paėmė gubernatoriaus autori
tetą. ,

Lietuvos kariuomenė buvo 
koncentruojama keliuose Klai
pėdos krašto punktuose ir tran
sportuojama į Lietuvą. Boet
cher patarė klaipėdiečiams nei-

lietuvius, kviesdamas juos už- ti arti kariuomenės.

VOKIEČIAI DŽIAUGIASI KLAIPĖDOS 
ANEKSAVIMU

, , ■ ...4 ................ ........

NACIŲ SMOGIKAI SULAIKĖ BĖGUSIUS Iš KLAIPĖDOS

KLAIPĖDA, kovo 22. — Kai 
tik paskelbta, kad Lietuvos 
valdžia nutarė atiduoti Klaipė
dą Vokietijai, nacių smogikų 
būriai ir Klaipėdos vokiečiai 
pradėjo okupuoti viešuosius 
krašto pastatus. Ties Skivyte 
smogikai perėjo Klaipėdos ru- 
bežių, nuginklavo lietuvių pa
sienio policiją ir sulaikė pre
kybinius traukinius ir sunkve
žimius, gabenusios iš Klaipėdos 
krašto pabėgėlius ir jų turtą. 
Smogikai uždraudė bėgusiems

Neužilgo po to paskelbta pavo- Oficialus vyriausybės prane- 
jaus padėtis visoj Lietuvoj. Šimas, išleistas dėl Klaipėdos
Pavojaus padėtis reiškia karo 
stovį.

/Valdžios atstovai aiškina, 
kad karo stovis įvestas tikslu 
palengvinti pasitraukimą lietu
vių iš Klaipėdos.

įvykių, sako: “Klaipėdos ati
davimas, kuriam mes buvom 
priversti, prislėgė gyventojus, 
tačiau yra pasiryžimas kariau
ti už pačios Lietuvos nepri
klausomybę.” '<

MATĖ, KAD NEGALĖS IŠLAIKYTI 
KLAIPĖDOS

RUMUNIJOS KARIUOMENĖ MOBILI
ZUOJAMA

ŠALĮ APĖMĖ IŠGĄSTIS

BUCHAREST, Rumunija, ko
vo 22. — Rumunijoj paskelb
ta kai kurių rezervų klasių mo
bilizacija. Rekvizuoti kariuo
menės reikalams arkliai ir mo
toriniai vežimai. Mobilizacija 
sukėlė gyventojuose paniką.

Valdžia mėgina raminti gy
ventojus paaiškinimais, kad re
zervai pašaukti tik pratimams, 
kad norima turėti atsargai tiek

kareivių, kiek kaimynines val
stybės turi, ir kad mobilizuo
ti Vyrai bus paleisti kai tik 
įtempimas praeis.

Reiškiama baimė, kad Ru
muniją gali pulti Vengrija, 
Bulgarija ir Vokietija. Stebia- 
masi Bulgarijos kariuomenės 
aktyvumu, nes nemanyta, kad 
ji stotų į vokiečių-vengrų blo
ką.

MUSSOLINIO DRAUGAS ATVYKO 
Į PARYŽIŲ

KALBAMA APIE SLAPTAS ITALŲ-FRANCUZŲ DERYBAS

Iš Tilžės, Rytų Prūsijoj, J 
Klaipėdos teritoriją vyko tūk
stančiai vokiečių. Jie - nešėsi 
svastikas, dainavo nacių dai
nas, viršuj vokiečių lėktuvų 
eskadros lekiojo.

Klaipėdos gatvėmis trečiadie
nio rytą maršavo smogikų bū
riai, o lietuviai krovė žemės 
Ūkio Banko turtą Lietuvon ga
benti. ’

Visos mokyklos ir dirbtuvės 
buvo uždarytos Klaipėdos grą-

KAUNAS, kovo 22. — Lie
tuvos valdžia atidavė Klaipėdą 
Vokietijai. Atiduodama ji pa
rodė, kad nesitiki pagalbos iš 
valstybių pasirašiusių sutartį, 
pagal kurią kraštas buvo pa
vestas Lietuvai. Šitą sutartį 
pasirašė gegužės mėnesio 8 die
ną 1924 m. Lietuva, Britani
ja, Francuzija, Italija ir Japo
nija. Klaipėda pavesta buvo 
Lietuvai, bet gavo gan plačią, 
.autonomiją. Dabar ne Viena 
pasirašiusių sutartį valstybių 
neužsistojo už Lietuvą.

Faktinai Lietuva žinojo, kad 
nėra vilties susilaukti Britani
jos arba Francuzijos pagalbos, 
taigi ir neprašė jos, neprane
šė joms oficialiai apie Vokie
tijos ultimatumą. Britanijos

oficialiai Britanijos valdžia bu
vo painformuota apie Vokieti
jos ultimatumą ir kad naciai 
prižadėjo nestatyti Lietuvai 
daugiau reikalavimų, jeigu 
Klaipėda bus sugrąžinta.

Lewis nesutinka 
C.I.O. sudraskyti

NEW YORK, N. Y., kovo 
22. — Kalbėdamas antracito 
konferencijai John Lewis, In
dustrinių Unijų Kongreso 
(C.I.O.) pirmininkas, trečiadie
nį pareiškė, kad bus smagu vi
sai šaliai ir naudinga -darbi
ninkams, jei pavyks Amerikos 
Darbo Federacijai ir Industri
nių Unijų Kongresui susitai
kyti. Tačiau Lewis įspėjo, kad

apleisti kraštą. Jų veikla prak- žinimo — nacių 
tiškai sulaikiusi emigravimą, proga.

šventės vidaus reikalų ministeris atsto
vų rūmams paaiškino, kad ne-

jis ir kiti C.I.O. vadai nesu- 
.tikš C.I.O. unijas sudraskyti.

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 22. — Hubert Lagardelle, 
franeuzas Benito Mussolinio 
draugas, ilgai gyvenęs Romo
je, trečiadienį atvyko į Pary
žių. Ryšium su jo vizitu Pary
žiuje eina kalbos, kad jis at
vežęs Mussolinio pasiūlymus 
Francuzijai taikytis. Itąlijos- 
Francuzijos ginčas eina dėl ita
lų reikalavimo Francuzijos te 
ri tori jos ir kitokių koncesijų 
Viduržemio juros srity.
I Reiškiama nuomonė, kad da
bar esąs parankus momentas 
Francuzijai ir Italijai taikytis. 
Mussolinis esąs nepatenkintas, 
kad Hitleris užgriebė Čeko
slovakiją nepainformavęs jo 
apie ruošiamą žygį. Berlyno-

Romos ašis galinti sulūžti, jei 
franeuzams ir italams pavyktų 
susitarti.

Bet tai yra tik politinės kal
bos.

Kviečia slovakus iš 
Jungt. Valstijų 

Į Slovakiją
BERLYNAS, Vokietija, ko- 

vo 22. — Dr. Tiso, Hitleriškos 
Slovakijos premjeras, trečia
dienį pareiškė, kad visi slova
kai, kurie norėtų grįžti į Slo
vakiją iš Jungt. Valstijų, yra 
kviečiami grįžti. Jis taipgi pa
skelbė, kad Slovakija ketina 
siųsti į Jungt. Valstijas savo 
pasiuntinį.

LONDONAS, Anglija, kovo 
22. — Britanija trečiadienį pa
skelbė, kad ji paleis Nesikiši
mo į Ispanijos Reikalus Komi
tetą. Anglija nutarė likviduoti 
komitetą pox to, kai Italija ir 
Vokietija atsisakė mokėti jo 
užlaikymui savo duoklas. Ru
sija išėjo iš komiteto kovo 3 
d. Komitetas buvo suorgani
zuotas 1936 metais tikslu ne
leisti svetimų šalių savano
riams arba ginklams pasiekti 
Ispaniją.

Sulaikė eksportą 
medvilnės Brazi

lijai
RIO DE JANEIRO, Brazili- 

ja, kovo 22. — Brazilijos vai • 
džia uždraudė eksportuoti med
vilnę i Vokietiją mainais į Vo
kietijos fabrikų produktus. Įsa
kymas bus galioje iki valdžia 
jo neatšauks.

Mussolinis gąsdina 
Europą karu

ROMA, Italija, kovo 22. — 
Italijos fašistų aukštoji tary
ba, kitaip sakant, Mussolinio 
ministerių kabinetas laikė po
sėdį ir diskusavo paskutiniųjų 
laikų Hitlerio žygius. Po pasi* 
tarimo Mussolinio ministeriai 
išleido pareiškimą, kad Italija 
esanti priešinga Britanijos for
muojamam rusų, lenkų, fran- 
euzų ir pačių britų blokui, ku
rio tikslas yra pastoti totalita
rinėms valstybėms kelią. Italai 
sako, kad pastangos sulaikyti 
nacius ir fašistus gali reikšti 
karą ir kad, reikalui esant, Ita
lija kariaus.

WASHINGTON, D. C., ko
vo 2'2. — Ketvirtadienį čia su
sirinko posėdžiauti Amerikos 
Darbo Federacijos veikiantysis 
komitetas. Posėdis svarstys 
A.D.F.—C.I.O. taikos derybas. 
Kitą antradienį vėl tęsis abie
jų organizacijų taikos komite
tų pasitarimai.

Chicagai ir apielinkei fede- 
alio oro biuras šiai dienai pra- 
lašauja:

Giedra r šilčiau; lengvi nepa 
stovus vėjai, pasikeičią į vi
dutinio stiprumo pietų vakarų 
vėjus; saulė teka 5:50 v. r., 
leidžiasi 6:04 v. v.
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Jonas Kairys

Žingsnis mus i vin 
giriotaisiais Keliais

Geriau pajuokti pasaulį, negu 
pripildyti jį ašaromis.

Rąbiųdrąnąf Tagęrę.
(Tęsinys)

Kaip negalime pasigirti savo 
geraisiais valdininkais, taip pa 
lys negalima pasigird ir dvasine 
kultūra. Ekonominiai palyginti 
su broliais anapus jurų 
gerįau gyvename, beveik 

automobiliais, 
ir gardžiai 

toli mums 
ir prie

važinėjame 
apsirengę 
gome, bet 
lygti kad

daug 
visi 

gerai 
val- 
pri-

savųjų 
dvasioj pakilimu. Mes gali
me išrasti daug liuoslaikių 
pramogoms, bereikalingai laiką 
leisdami prie tuščio darbo, bet 
nepasirūpiname dvasiniu penu. 
Užjūry jau beveik kiekvienam 
didesniam miestely rasime kny
gyną, galima veik kiekvienoj 
didesnėje draugijoje rasti savą Į uliojimams 
knygynėlį, kur renkasi paskai
toms ir pasiskaitymams nariai, 
bet čia, mes nepalyginamai tur
tingesnėse sąlygose gyvendami

čiais. Jie kad ir vergijos pačius 
nešdami nepamiršta dvasios pe
no.

Ten sunku, nors ir vargin
giausią lūšną rasti be laikraš
čio ar knygos.

Ten įr laikraštis labiau ąkąi- 
toiųas, nors lėšos, palyginti 
ir labai sunkiai paimamos. 
Bef kuo mes galima pą- 
sigirti? Mažai. Be dolerio 
pas mus nieko negausi. 
Bet ir už dolerį perkame viską, 
kas reikalinga fiziniam kunui 
palaikyti, dvasiniam penui ski
riame tik ceątukus. Mes labai 
daug išleidžiame pauliojimams, 
ką patvirtina ir seliunų gausu
mas lietuvių apylinkėse, bet ne
turime nė vieno knygyno. Ga
liai!, niekas ii' nedrįsta apie lai 
pasvajoti. Mums neskriauda pa- 

dešimke, 
kulturi-

bažnyčia.

valstybėj? ižcĮo subsidijų ir užui
tu formoje. Qali.au kur visos

riojmis jie n.ąudųjąsi? Ta j yra 
daugiau negu ająjužųą, peš jų 
almužnos saikojamos milionais, 
q yąrgdienių bedarbių ^ąlgos” 
lik trupučiais. Bet ir tai nedy- 
kai. WPĄ ąpnijos šiandien iš
taisė Amerikos klampynes už 
tuos kpjis centus per kelis tik 
melus, kas butų visuomenei 
kainavę gąl jpiĮjąrd.ai d' .dar ka
žin kas bųtų kada ir susipratę^ 
tąi padalyti. Nes niekad ųeįąiįy 
bųyę ganą tokiems dąrbąiųs pi-

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

BJEAUTY CŲLTURE at MOLER’S 
Klasės dienomis ir kas vakarą

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

MOLJER COLLEGE
177 NO. STATE ST. CEN. 6393

AKIU SPECIALISTAI

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Tel. Office Wentworth 6336
Rez. Hyde Park 3395

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

išskyrus seredomis ir subatomis

sustengiame padaryti.
Ten spauda nors ir ne- 

diktat uros priespaudą,
tikrina 
polici - 

priklau- 
Nie-

rašinėlį 
pralavintas 

redaktorius
policijos užgaidų.
negerbia asmeninės ini-

ša
kiekvieną 
menkai
ninkas,
so nuo
kas ten
čia ty vos, visuomet ir visur sten
giasi kiekviena naują idėją už
slopinti. Ten ne liuosas ir moks
lus baigęs visuomenininkas, pa-

mas į (laibo stovyklas, tremia- 
mams iš vietos į vietą, komen-

Ten krata dažnas svečias. Visa 
tatai kas tenai šiandien dedasi 
“Jo Didenybei Smetonai” vieš
pataujant, laisvos šalies pilie
čiui negali būti suprantama, (i, 
betgi literatūrinės brangenybėj

išmesti 
vienok labai šykštus 
iriam reikalui.

Po salįuno seka
Daug galime pasidžiaugti gra
žiomis bažnyčiomis, dar labiau 
gražiais įr buiniais dvasiškai
siais “tėveliais”, vienuolėmis ir 
vienuoliais. Čia mes dedame 
sunkiai uždirbtus ceptukus, kad 
kiliems gyvenimą malonesnį su
daryti, bet sau tikimės tik dan
gaus karalystes. Kiekvieno mu
sų alga po kelis sykius pasvars
tyta, kada ji pasiekia mus, bet 
kada mes duodame dykaduo 
niams, niekad nededame ant 
svarstyklių.

Štai kuo galime pasigirti! Ga
lime pasigirti kitais, bet nesa
vais. Broli, lietuvi/ susiprask ir 
atsisukęs pažiūrėk kaip toli tuo 
keliu nuėjęs ir pasvarstyk kaip 
toli dar 
bėk, nes 
skubėjęs 
.vien tik * .ivenimas šiandien musų sunkus, 

išleidžiama per melus tukstan-*'1<askarl jis darosi sunkesnis.

galėsi nueiti. Nesku- 
nėra kur. Skubėsi, ne- 
— o atlyginimą vis- 
karste susilauksi. Gy-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzamihavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias

i 
_______ —.................................■■■ I stačiai į akis. Dirbtuvės uždą-1 i mokyklos vaikus’. Kreivos* akys 
Pasvarstyk ir atmintį gerą pa- lytos, kmp uždarytos ir visos VALANDOS; nuo 10 ryt0 iki 8 v 
lik. Pasirūpink nors ąteinan- gyvenimo būtinos sąlygos. Jau- Nedėlioj tiktai pagal susitarimą, 
čios genlkartes gerove n tada primas, tarsi, atskirtas nuo pa- Daugelyj atsitikimų akys atitaiso- 
lik savo darbą busi atlikęs. «aulio. Ar ne gėda pasauliui, |mos be akin%“ pigiau kal’

II kurs save dar kultūringų vadi
ntai ir ta jau visiems įkyrė- Kad jaunuolis sulaukęs su- 

jusi ekonominė depresija. Ji jau brendimo metų, negali pradėti 
baigia dešimtus melus. Kiek čia pavo gyvenimo tij< dėlto, kad 
pažadų išlieta, kiek džiuginta saujelė privilegijuotų, turtų iš- 
vargdieniai. žadėjo politikai troškusių saunaudžių mažai iš 
kiekvienam darbininkui net po po . gali pefpų sukrauti. Įstaty
riu automobiliu ir garažą, kiek- inai leidžią pensijas mokėti še- 
vienam gardžius valgius, žade- šiasdešimt penkių metų sulau- 
jo gerbūvį grąžinti ir finansi- k“s, bet dirbtuves savininkai 
įlinkai bei pramonininkai. Jų uždaro duris jau nuo trisde- 
ckonominį mokslą ir išmintį šimts penkių, 
gyrė mokyti ekonomistai, prita-Į (ęus daugiau)
rė ir kitos mokytos galvos. Vie
nas prezidentas už pcrdidelį 
pranašavimą ir antausį gavo, o 
visų nekenčiama ir niekinama 
depresija tik šypsosi. Rinkosi 
kongresai, rinkosi mokytų “ži
novų” konvencijos, — visi tarė, 
galvojo, bet iš viso ko išėjo įky
ri daina be galo: negera kons
titucija, kaltas komunizmas, ra- 
dikąlizmas ne amerikoniškas iz- 
mas ir kitokie pabaisos, trug- 
dą pastangas pasauliui gerbūvį

Depresija paliko žaizdas ir 
nekalto jaunimo kūne. Kenčia 
jis medžiaginį ir dorovinį skur
dą. Skpndžian)ės ir ąimąnuoja- 
pie, kąd jis nesiipia naudingo

Naujienų-Acme Telephoto Į dąrbo, kad nesirūpina prakil-
Harold D. Smith, kurį nesnių rytojumi. Dejuojame, 

Prezidentas Rooseveltas pa- j<ad jaunimas perpildė ir kalė- 
skyrė federalio biudžeto jinių sienas, bet niekas nedrįs- 
direktorium. la įžiūrėti gyvenimo tikrovei ĮatoSJSSS

4712 South Ashland A v
Phone YARDS 1373,

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

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

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

D

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Endeikis
SENIAUSIA IR DDDftlAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
d:

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

FOCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) Tonas ............................... ■

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

Perkant toną ar daugiau **

Taupyk-
saugioje įstaigoje

TAUPYK IR SKOLINKIS
■

MOKAME

»» oo<x

• Užtikrink savo inde
liams tikrą apsaugą 
ir pelną.

• Čia VISŲ INDĖLIAI 
APDRAUSTI IKI—

$5,Q00.00

INSflRED
k <t . j

MCMOER

LITHUANIAN BUILDING, 
LOAN & SAVINGS ASS'N 

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

Depresija uždarė dirbtuves, 
bankuose paskutinius darbo 
žmogaus santaupas, — kaitąs 
darbininkas, jis priverstas ken
tėti. Policija griebia vargšui už 
kalnieriaus, kad duonos kepalė
lį pasisavino alkiui apsiginti, 
bet milionierius, visą žmoniją 
milionais apiplėšęs šaiposi, — 
niekas jo negriebia už kalnie
riaus. Bankininkai tūkstančiais 
apvogė nekaltus vargdienius, 
bet vietoj atsakyti, jie laisvi ir 
gyvena ištaigingą gyvenimą. 
Nėra žmoniškumo, nėra ir do
ros. Tyli visi. Tyli ir tas dva
siškasis tėvelis, kuris sakosi do
rovės daugiausiai nusimąnąs. 
Mat, ųrilionai į “menkus” kalė
jimo murus neįsitika.

Kenčia alkį ir skurdą tūks
tančiai sveikų ir jaunų vyrų bei 
moterų, kenčia jie paniekas biu
rokratų valdininkų, nesąžiningi 
turtuolių laikraščių redaktoriai 
stengiasi juos baisūnais, tingi
niais nupiešti, bet niekas nieko 
nedaro, kad juos išvesti iš ne
laimės. Tarsi, jie kalti, kad šian
dien siaučia tokia baisi depre
sija, kad jie palys atsisakė nup 
darbo ir visų gyvenimo galimy
bių. Mat, n.e turtuoliai turi at
sakyti už tas armijas bedarbių 
Negana to, kad kiekvienas duo
nos kąsnis yra pasvertas, kad 
kiekvienas sriubos šaukštas gra
mais paseiketas, negana, kad 
tenka kęsti turtų jūrėse tantalą 
kančias, čia kaip Juda didlapių, 
turtuolių redaktorius išeina ir 
mefistofeliškai stengiasi juos 
pajuokti. Jis juokiasi iš jo “tin- 
giniško” darbo, juokiasi iš val
džios, kad ji “švaisto” pinigus, 
lygina prie almužnos ir elgetų 
armijos, bet užsikerta už tikro
vės.

Nesijuokia tie žmoniškumo 
netekę žmonės iš tų, kurie kul
ti už pąčią depresiją, kaip jie 
nesijuokia ir iš turtuoliu, ku
rie patys maitinasi visuomenės 
pinigąįs, imdami almužpą iš

NTĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
'4447 South Fairfield Avenue 

mėtomu uwayeths vm
T—x 1 -i • ___ « koplyčios visoseJLJ^ i Chieagos dalyse

IM

P. AIZJL'l M I,KR A B,

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chieagos 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ąmbulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

S. p. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Av.enne Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

ALBERT V.
4704 So. Western Avė.

PETKUS
Phone Lafayette 8024

ANTANAS M,
3307 Lituanica Avenue

PHILLIPS
Phone Yards 4908

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Groyehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CaĮifornįa Ąvenųe Phone Lafayette 3572

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

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

Phone CANAL 6122

DR. S. B1EŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868
Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 Wesf 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
T TYFTXTRTTI TQ|vyrU, moterų ir vaikų pagal nau- UJL • JLr UjLI (J JljjLo jauslus metodus X-Ray ir kitokius 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos:
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

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

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

Valandos: 7 iki 9 vakaro.
Antrad. ir Penktadieniais

Tel. CICERO 3453 W.

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

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

1344 East 63rd SL
CHICAGO, 1LL.

DR. HERZMAN
'IŠ RUSUOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas

elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija

1034 W. 18 th 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

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.

Dr. F. Pulsucki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Rez. Telephone PLAZA 2400

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

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

Praktikuoja plastinę chirurgiją ir 
odos iškraipymų gydymą.

59 E. MADISON ST., Chicago, UI. 
Suite 2008 Mallers Bldg. 

Telefonas STATE 7792

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

DR. ST. N AIKELIS
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

K. P. GUGIS -
ADVOKATAS

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

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

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

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

Tel. Lafayette 3650

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

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

Namų Tel.: Prospect 1930

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Yards 1001. 

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

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

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

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

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

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St. 
Room 1230. 

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

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

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

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW 

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

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Reni k i te Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi “NAUJIENOSE”

Kiti LJ____

PR. P. J. BJEINAR 
(BEINARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St. 
ei. Went. 1612 — Res. Yards 3955 
fiso vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser. 

ir nedėlioj pagal sutartį.

LIETUVOS NEPRI 
KLAUSOMYBES

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI 
NAUJIENOSE 

KAINA 25 CENTAI
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

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI. ‘

Į* ’np

Qali.au


Ketvirtadien., kovo 23, 1939 NAUJIENOS, Chicago, III.
——     — ...» . I ■ III    ■■

Clevelando ir Ohio Žinios
- _________________________________________________________

Darbo žmonėms reikia vienybės. — Juozas Komaras pa
sakoja apie Europą. — Amerikos Lietuvių Kongre
so skyrius šaukia konferenciją. —1 Bazaras pavyko
— “Naujienų” jubiliejinis numeris.

Darbininkas darbininką 
smaugia ir negali suprasti, 
kas kaltas. O kapitalas de 
to elgesio džiaugiasi ir juo
kiasi. Darbo žmones bando 
vienas kitą pavergti ir tuo pa
čiu sykiu eina į pražūtį viso 
pasaulio demokratija. Ameri
koje, toje laisvės šalyje, irg 
yra pasiryžusių, kad pavergti 
ir pražudyti tą demokratišką 
laisvę, kuria naudojasi apie 
šimtas trisdešimt molijonų gy
ventojų. O prie tos prarajos 
stovi kapitalistiški diktatoriai 
su kardais, šautuvais ir nuo
dingomis dujomis visų pražū
čiai.

Atsiranda keletas ir savo 
rųšies pardavikų, kurie prisi
deda prie kapitalo bei bando 
parduoti pavergimui pasaulio 
demokratiją. Tokių pardavikų 
atsiranda ir iš tų pačių darbo 
žmonių, kurie įsigauna į ko
kią vadovybės vietą darbinin
kų tarpe, o paskui už mažą 
numestą kaip šuniui kaulą su
klupdo masinį veikimą. Ir jei
gu darbo žmonės neatbus ir 
patys save neapgins, tai pra
ras ir tą laisvę, kuri dar gy
vuoja.

Didysis kapitalas turi sura
kinęs spaudą, radiją ir visus 
kitus budus, kur ir kaip tik 
yra galima darbo žmones pa
siekti. Amerikos gatvinė spau
da visa yra kapitalo rankose. 
Milžiniškos radijo stotys kapi
talo rankuose. Ir kas jiems ne
malonu, tas ir nepasiekia di
džiųjų masių. Mes šiandien pa
imkime bet kokį gatvinį laik
raštį ir toje suprasime, kas jį 
kontroliuoja. Jie mažai tiesos 
paduoda apie darbo žmonių

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

GAUSIT UŽ 45 CENTUS
Naujienose

judėjimą ir visus jų reikalus. 
Tie laikraščiai pilni tuščių ir 
purvinų politikierių argumen
tų, iš kurių darbo žmogui nė
ra jokios naudos. Kapitalas 
šiandien turi viską užgrobęs; 
mažai rasime tokių, kurie ne
būtų jiems kalti ir prasisko
linę. Jei darbo žmogus nori 
įsigyti kokį namelį, tai jis tu
ri bankieriui prasiskolinti. 
Darbo žmogus nori turėti 
žmoniškesnį transportaciją ir 
perka automobilį, tai jis taip
gi kitą jungą sau ant sprando 
užsideda.

Skaičiai parodo, kad didelis 
nuošimtis Amerikos gyventojų 
yra skolose paskendę. Iš tų 
skolų jie per savo gyvenimą 
negalės išbristi. Darbo žmonės 
mažai uždirba ir neuždirba 
tiek, kiek reikalinga žmoniš
kam pragyvenimui. Taigi, ką 
tik jie perka, tai vis pasiti
kėdami ateities uždarbiu, žo
džiu sakant, perka daugybę 
sau rėikmenų išmokėtinai ir 
tokiu budu kapitalas juos pa
sikinko ir uždeda savo jungą. 
Daugumas nejudinamojo turto 
ir kitų brangenybių priklauso 
kapitalui, ir laikas nuo laiko 
vis grįžta atgal į kapitalistų 
rankas. Tuo tarpu darbo žmo
gus pasilieka kaip ir iš pra
džių buvęs—be nieko.

Mes pergyvensime kapita
listų jungą uždėtą. Ir jeigu nc- 
subrusime nuo to jungo nusi
kratyti, tai ir musų priaugan
čioji karta turės tą kapitalis-» 
tišką jungą nešti. Gal jie ne
tartą ant musų atsiminę ir la
jai parustaus už tai, kad mes 
nesugebėjome panaikinti jun
gą iki to laiko, kol jie pradė
jo gyventi, pradėjo gamtos 
turtais ir gražybėmis džiaug
tis ir gėrėtis.

Jeigu mes šiandien į viską 
žiūrėsime atidaromis akimis, 
tai ir pamatysime, kiek skolos 
ir visokių mokesčių ant musų 
pečių yra sukrauta. Pcrkraty- 
kime visą padėtį, kiek skolos 
turi federalė valdžia, kiek sko
los turi kiekviena valstija, ir 
kiek skolos turi paskiri mies
tai. Be to, turime priskaityti ir 
privatines, nejudinamo turto 
skolas, kurios siekia šimtus bi
lijonų dolerių. Už tuos šimtus 
bilijonų dolerių reikia išmo
kėti nuošimčių kitus šimtus 
bilijonų dolerių finansieriams. 
Taigi pagalvokime, ką mes tu
rime ant savo ir savo priau
gančios kartos pečių.

Iš to išeitis tik gali būti vie
nai t. y., kad kiekvienas dar-

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

CHICAGO—Canncn dėl Bio teisėjo Lambcrt K. Hayes 
kambaryje. įPromoteris reikalauja, kad Cannen grąžin
tų $1,287, kadangi ji ir jos nykštukas brolis (ji yra 42 
colių ūgio) atsisakę sekmadieniais vaidinti teatre.

bo žmogus turi gauti jam pri
klausomą atlyginimą už dar
bo valandas. Kad kiekvienas 
galėtų gyventi tinkamai iš sa
vo uždarbio, o nebrisdamas į

aprupin- 
ncbcgali.o

bet tik

dar- 
gin-

apie įvairių šalių politiką ir 
žmonių suvaržymą. Jis pasku
tiniais laikais gyveno Vokie
tijoje ir patyrė, kokis rojus 
yra prie Hitlerio. Sako, kad 
žmonės dirba labai ilgas va
landas, bot už gautą atlygini
mą negali nei pramisti. Mais
to trūksta, net ir už pinigus 
gauti nusipirkti.

Žmonės neapkenčia dabar
tines sistemos, £bet visi bijo 
žodį prasitarti, kad nepatektų 
į kalėjimą. Komaras sako, kad 
Vokietijoj pusė žmonių dėvi 
kareiviškas uniformas, ir šiaip 
visi tinkami vyrai prirengti 
karui- Jis papasakojo apie žy
dų padėtį. Sako, ten yra ap
gailėtinas padėjimas. Tie žmo
nės yra pavergti ir neturi kur 
yra galvių, kuriomis žydai ga
li vaikščioti. Visur iškabos 
skelbia, kad žydams draudžia
ma vaikščioti. Dabar Juozas 
sveikina visus savo draugus ir 
pažįstamus ir netrukus jis ap
lankys daugelį miestų su ris- 
tynėmis.

KORESPONDENCIJA
Toronto, Ont

SOCIALDEMOKRATŲ KUO

POS SUSIRINKIMAS

Kovo mėn. 26 d. 2 v. p. p. 
86 Bcllwoods Avė., Toronte, 
yra šaukiamas S- D. kuopos 
narių mėnesinis susirinkimas.

Visi nariai yra kviečiami at
silankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarimui.

Skaitome reikalu pranešti 
Kanados lietuviams, kad Jo
nas Jokubynas iš Socialdemo
kratų kuopos narių tarpo yra 
pasitraukęs. Komitetas

Ar Jus Kenčiate Nuo
Vidurių Užkietėjimo?

PĄSIGELBĖKIT ŠIUO PAPRASTU 
BET MALONIU BUDU!

Vienu ar kitu laiku beveik kiekvie
nas yra varginamas vidurių užkie
tėjimo. Tokiais atvejais paprastai 
jums reikalinga geras liuosuotojas.
Pamėginkit Ex-Lax, Amerikoje la
biausiai parduodamą liuosuotoją! 
Ex-Lax yra lengvas paimti—jis tū
ri gardaus šokolado skonį. Ęx-Lax 
taipgi yra gerai veikiantis, bet 
švelniu budu. Jis suteikia lengvą 
nevarginantį vidurių . judėjimą—be 
oasibiaurėjimo, vidurių skaudėjimo 
ar apsunkinimo.
Ex-Lax yra taip geras- jauniesiems, 
kaip ir suaugusiems. 10 c. ir 25 c. 
dėžutės yra pas jūsų vaistininkus.

i

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

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ!

Gnmlnnnm tik vienas tikras Ex-Laxl 
Įsidėmėkit raides “E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt ?eras pasekmes, rei
kalaukit tikro Ex-Lax!

$220.000
TIKTAS
$2,900.000

Skelbimai Naujienose 
uodą naudą dėlto, 

kad pačios Naujienos 
'v» naudingos

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAXATIVE

Bendrai MEUETEJA

Leiskit Absorene’s refleksinei 
veiklai sunkųjį darbą už jus 
atlikti. Plauna visus purvus, 

suodžius ir karbono dulkes—ne
si vsta paviršiu. Padaro sienas ir 
užlaidas visiškai be žymių ir šva
rias. Jus pasidžiaugsi! ..Absoreno 
valytu namu. Diduma krautuvių 
Absorene turi dėlto, kad jis pa- 
tenkina.

ATSUK NUGARA VALYMO VARGAMS
i:'

WALL PAPER’ 
CLEANER

¥

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

Išmokė jom yg
už padėtus Zl

pinigus A 'V
Duodam Paskolas ant 1-mų

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

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

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

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Sophie

J.,. RYTINĖ RADIO 
VALANDA

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

r i būti kiekvienam užtikrintas 
iki dirbamo amžiaus, o pas
kui turi būti valdžios 
tas, kada jau dirbti 
Jeigu darbo žmogus 
geresnį atlyginimą,
dirbs tris ar penkis menesius 
per metus, tai jis vistiek turės 
grimsti į dar didesnę skolą.

Kapitalas kelia didžiausią 
neapykantą darbininkų tarpe, 
Jis samdo vienus, kad galėtų 
sukiršinti prieš kitus. Jie ker- 
šinlojams apmoka dvigubai 
daugiau, kad lik ęitų vieni 
prieš kitus, o iš to jie pasi
naudoja. Vieni streikuoja rei
kalaudami žmoniškesnio atly
ginimo, o kili eina jų vietas 
užimti. Mat, jie streiko melu 
gauna kelis centus daugiau, o 
vėliau ir jie patys lieka iš dar- 
jo išmesti.

Taigi tik viena išeitis 
jo žmonėms: vienytis ir
ti darbininkų teises, ginti pa
saulio demokratiją nuo įvai
rių užpuolikų, kurie yra kapi
talistams parsidavė ir nori par
duoti darbininkus, taip kaip 
Judošius pardavė Jėzų Kristų.

Šiandien kaip tik ir laikas 
visiems darbo žmonėms vie
nytis ir stoti už savo, reikalus^ 
Matome, kad padėtis visame 
pasaulyje nė kiek Beeina ge
ryn, bet laukiama blogesnės 
jadėties. Matome, kaip dikta
toriai bando demokratiją su
triuškinti. Demokratiškos ša- 
ys irgi nieko atvirai neveikia 
>rieš tai. Prancūzija su Angli- 

t a lošia gražią komediją ry
šium su tais įvykiais. Amerika 
taipgi griežto pareiškimo ne
daro, nors prezidentas Roose- 
veltas nuo savęs ir duoda pa
peikimo diktatoriams.

Taigi, čia yra visų darbinin
kų reikalas, ir visi turi vieny
tis ir kovoti už darbo žmonių 
teises.

Amerikos Lietuvių Kongre
so skyrius šaukia Ohio valsti
jos konferenciją balandžio 30 
dieną Liet. Darbininų salėje, 
92(LE. 79lh St. Visi pažangus 
žmonės kviečiami 
Valdyba kviečia 
valstijos draugijas 
legatus, nežiūrint,

dalyvauti, 
visos Ohio 
atsiųsti dc- 
ar pirmiau

Šioje konferencijoje bus ap
kalbėta daug visokių reikalų 
ir nustatytas darbas ateičiai. 
Pradžia konferencijos 
landa dienos.

12 va-

Chica- 
ir vi e-

Kun. A- Valančius iš 
gos lankėsi Clevelande 
sėjo pas kun. Vilkutaitį. Sve
čias aplankė keletą clevelan- 
diečių.

Liet. Kul. Darželio bazaras 
gerai pavyko. Kiek teko patirti 
iš komisijos narių, tai ir pelno 
liko per šimtinę. Taigi, matyti, 
kad žmonės vis atjaučia kul
tūrinius darbus.

“NAUJOJI GADYNĖ”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.

•
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu $............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas .................... ;.......................... ................. ..........
Numeris ir gatvė _______________ _____________
Miestas ir valstija ____________________________

Amerikos lietuviams gerai 
žinomas ristikas Juozas Ko
maras, kuris per pereitus ke
lis metus darbavosi Europos 
šalyse vėl grįžo1 į Ameriką ir 
žada apsigyventi Clevelande.

P-as Komaras važinėjosi' la
bai plačiai ir daug patyrė iš 
įvairių žmonių gyvenimo. Jo 
nuomonė yra, kad darbo žmo
gui nėra? niekur geriau kaip 
laisvoje Amerikoje. Čia WPA 
darbininkas geriau pavalgo ir 
gražiau apsirengia, negu kitų 
šalių turtingesni žmonės. P-as 
Komaras plačiai papasakoja

. “Naujienų” jubiliejinis nu
meris buvo labai puikus ir kas 
tik gavo pamatyti, tai negali 
atsidžiaugti iš tokio turtingo 
numerio. Pilnas paveikslų ir 
puikių raštų, iš kurių galėjo 
daug pasimokyti. Taigi, tik ga
lima “Naujienoms” palinkėti 
ilgų ilgų metų skleisti apšvie- 
tą darbo žmonių tarpe.

—Jonas Jarus

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

iš Stoties

ASMENIŠKAI LYDIMA
JUBILIEJINE “NAUJIENŲ” EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ
Užgirta. Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos Amerikoje, Ine. 

Išplauks moderniškam baltam švedų Amerikos Linijos motorlaivy

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

Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

Taisykite Savo 
Namus Pakol

GRIPSHOLM
Iš New Yorko 1939 Gegužės-May 31 D. 

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ Per Gothenburgą, švediją—nepersėdant 
SUTAUPYSITE PINIGĄ PIRKDAMI LAIVAKORTE TEN IR 
ATGAL (Round Trip). Informacijų ir laivakorčių kreipkitės į

Lithuanian News Publishing Co.,
“Naujienos” Travel Dept.,

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. Autorizuota Agentūra
1—" į—" —* - ■ - —*  -a

SVEDISH AMERICAN LINE

frSENSATION IN THE WORLD OF DENTAL SCIENCE!

n

PAY ONLY « 
50c WEEK

. * TRANSPARENCY OF GLflSS!
*ŠTRĖWTH -0F METAL!

m ’ • »**$>.*•< -• / v! A v »• a Va ‘ • **** ' —^2—

SPECIALIAI
ŠIĄ SAVAITĘ
Kaip gyva ruža- JgflF" 
vo vulkanito EI. Jj p
pleita .............. w

Pasirinkimas iš geros medžia
gos amžiaus ištvermės k. a. 
Hexolite, Verdylite $19.85 Durolite .......... M & °

Jeigu 
kis į 
gausi 
metų.

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

1739 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

INSURANCEi

' The New “GUM GRIPPER“ A

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

ATEIKIT DEL 
APSKAIČIAVIMO

Pleitos daromos tik iš laisnuio- 
tų . daktarų impresijų

5 vai. taisymo tarnyba

W E ST " . 0 E W A F • F A C TO R Y
40 k DEARBORN ST. • 6233 ,'S. PEORIA ST.
Bank Ffoor, Oallyto 7. |», M.—Sūri. 10*5 Op*n Ti>ea.,.Thura., Sat. to'9- P. M.

(APDRAUDA)
• PILNĄ APDRAUDĄ AU

TOMOBILIAMS.
• APDRAUDĄ

UGNIES.
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• APDRAUDĄ
• TAVERNŲ ir namų savi

ninkų, kurioje randasi ta
vernai nuo Public Liabi- 
11 ties.

NAMŲ NUO

RAKANDŲ.
NUO VAGIŲ. 
LANGŲ.

Raštinėje per
A. RYPKEVICIŲ

1739 S. Halsted S t

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

po pietų.
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The Lithuanian Nėws Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ____ ________
Pusei metų ......... .........
Trims mėnesiams __ __
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Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išski
riant sekmadienius. Leidžia Nau
jienų Bendrovė, 1739 S. Halsted St., 
Chicago, III. Telefonas Canal 8500.

Metams  _____________  $5.00
Pusei metų ........................ 2.75
Trims mėnesiams ..... ..........  1.50
Dviem mėnesiams _______ 1.00
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Pusei metų .... .................... 4.00
Trims mėnesiams _____   2.50Trims mėnesiams 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Hunų invazija

Kovo 21 d. “Drauge” buvo 
paskelbta R.-K. Federacijos ir 
R.-K. Susivienijimo prezidento 
protesto telegrama, pasirašyta 
Dr. Antano Rakausko ir p. Le
onardo Šimučio, ir 
Britanijos premjerui 
laiilui.

'Telegramos adrese
“His Excellency Lord Cham- 
berlain.”

adresuota
Chainber-

Tai viena iš priežasčių, dėl 
ko ir kitos mažos tautos šian
dien bijosi bolševikų. O tą jų 
baimę išnaudoja lenkai ir vo
kiečiai savo imperialistiniams 
tikslams.

UKRAINOS PROBLEMA

Klaipėda Hitlerio rankose. I
Nacių smogikai okupavo kraštų vakar ryte, nedavę 

net pabėgti iš jo tiems gyventojams, kurie turį pagrindo 
bijoti rudųjų "smurtininkų.

Nacių “kultūros” nešėjams užėmus tų Lietuvos te
ritorijos sklypų, vyksta tenai ir pats “fiureris” — priim
ti “išvaduotų” klaipėdiečių ovacijas ir pasigirti dar vie
na “pergale”.

Dar viena plunksna į vokiečių “vado” skrybėlę!
Bet kodėl jisai negalėjo palaukti bent iki tos valan

dos, kai jį pakvies Klaipėdos krašto seimelis, kuris turė
jo susirinkti ateinantį šeštadienį ir pareikšti “memelen- 
derių” troškimų grįžti į savo “faterlandų” ?

Ko reikėjo taip skubintis? Juk abejonės nebuvo, kad 
nacių kontroliuojamas seimelis nubalsuos taip, kaip Hit
leris palieps. Jeigu seimelis butų nutaręs dėtis prie Tre
čiojo Reicho, tai visgi butų bent iš paviršiaus atrodę, kad 
patys to krašto žmonės “apsisprendė”.

Ir kodėl Vokietija nedavė Lietuvai nė tiek laiko, kad 
ji galėtų susisiekti su Klaipėdos konvencijos signatarais 
— Anglija, Francuzija, Italija ir Japonija — ir juos pa
informuoti apie reikalavimus, kuriuos pastatė Berlynas?

Iš mažos Lietuvos juk negręsė joks pavojus vokiš
kam milžinui.

Bet Hitleris, matyt, norėjo parodyti, kad jisai visai 
nepaiso tų civilizuoto pasaulio principų, kurių vardu ji
sai “vadavo” Austrijų ir Sudetų kraštų. Nė iš paviršiaus 
jisai nenori būti panašus į civilizuotų valstybės vyrų.

Jei taip, tai gerai — kiekvienas žmogus dabar turi 
teisę pasakyti, kad tas Klaipėdos krašto pagrobimas yra 
hunų invazija!

Faktai ir vokiška propaganda

O • *11 • m * 1 1 * | proklamacijas. Tai pamatęs nu-jbeni Vilkeli VOYdtmkllO ptebo; rodos, niekieno nebuvo 
, norėta tokius nelegalius atsišau

kimus išleisti.
Vėliau tik paaiškėjo, kad tos 

iroklamacijos buvo spausdin
tos to judraus vyriškio, ir tik 
dar vėliau susigriebta, kad jos 
buvo spausdintos grynai provo
kacijos tikslais, kad sukom pro- 
miluoti visą partiją ir kad jos 
kai kuriuos narius į kalėjimą 
sukišti. Laikų susigriebta, viso
kių nelaimių išvengta.

Kitas buvęs po šio įvykio tok
sai atsitikimas, kad vienas vo
kietukas darbininkas net visa 
dvidešimts žmonių išprovoka
vo. Jiems buvo dėka tos provo
kacijos sudaryta garsi byla ir, 
rodos, aštuoniolika žmonių bu
vo pasmerkta Šiaulių mieste 
mirti!

Tiesa, mirties bausmė jiems 
vėliau buvo dovanota. Keletas 
metų išsėdėję kalėjime jie buvo 
nuleisti.

(Bus daugiau)

spąstuose
Klaikąs laikai. — Prekiauja žmonėmis. — Azefo provo

kacijos blanksta prieš tas, kokios yra daromos šian
dien. — Iš netolimos praeities. — Vokietuko Rozen
bergo išdavystė.
ja. -r- žmones, kurie greit suklysta ir dar greičiau 
atsiverčia.

Seniai yra ne paslaptis, kad 
Hitleris planuoja “išvaduoti” 

sakoma: I Ukrainą su tikslu ją atplėšti 
nuo Sovietų Sąjungos ir paim
ti savo “prolekcijon”. Pradžia 
šitam žygiui buvo padaryta, kai

Bet Chamberlainas nėra lor- pereitą rudenį buvo įsteigta Če- | 
das. Jisai yra tiktai paprastas koslovakijos ribose autonominė 
“Mister”. Karpatų Ukraina.

Pradžioje mes nenorėjome šią betgi pagrobė Vengrija,— 
daryti jokių pastabų dėl šitos kuo labai -džiaugėsi Lenkija, 
Dr. Rakausko ir p. Šimučio manydama, kad, išnykus Kar- 
klaidos. Bet, deja, ji suklaidino patų Ukrainai, ukrainiečių klau- 
kai kuriuos žmones, perskaičiti- simas nebebus keliamas. Bet 
sius tą telegramą “Drauge”, nes lenkai užmiršta, kad Vengrija 
pasirodė jau ir daugiau telegra- yra Vokietijos tarnaitė. Per 
mų, tituluojančių Britanijos Vengriją Hitleris galės toliau 
premjerą “lordu”. tęsti savo kampaniją dėl akrai-

Tokios klaidos kenkia lietu-1 niečių “išvadavimo”. • 
vių reputacijai Amerikoje ir už
sieniuose. Juk iš tiesų atrodo 
keista, kad asmens, kurie kalba 
stambių lietuvių organizacijų 
vardu, nežino net, kas yra di
džiausios pasaulyje imperijos 
vyriausybės galva! 

Dar kartą pabrėžiame, kad 
premjeras Neville Chamberlain 
nėra joks lordas, nėra net “ri
teris” (Sir), ir lietuvių organi
zacijos, kurios siunčia jo vardu 
protestus arba prašymus, turė
tų vengti davinėjusios jam tiį 
tulus, kurie jam nepriklauso.

“NENORIME SVETIMOS 
ŽEMĖS”

Anot A. B. (“L.”), bolševikai 
iries keletą melų pasakė:

“Nei colio mes nenorime 
svetimos žemės, bet nei So
lio - ncaliduosime niekam ii 
savosios.”

— Tamsi bendrovės “Vajus” istori-

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Gyvename nuostabiai klai
kius laikus. Dabar Europoje po
litinio gyvenimo sūkuryje tiek 
daug pastebiama visokių sukty
bių, provokacijų, kad politiniai 
kam nors pasitikėti tikrai sun
kus daiktas. Daugybė žmonių 
tiek yra demoralizuoti, kad jie 
gali kitus su lengva sąžine par
duoti, vėl pirkti, vėl parduoti, 
iškeisti ir, jei nori, nužudyti ir 
vis jų sąžinė pasilieka visai ra
ini, tarytum, jie prekiautų ne 
su žmogumi, bet taip sau visų 
vartojama preke. Žmones savo 
sąžinę parduoda už menkus pi
nigus, ar geresnį duonos kąsnį, 
kad tik kaip nors prasistumus, 
padarius karjerą.

Provokacija, išdavimas — lai 
kasdieninis reiškinys. Musų A- 
zefo provokacijos lai lygiai 
menkniekis sulyginus ją su šią 
dienų Europoje įsigalėjusiomis 
provokacijomis. Provokuoja n<? 
tik paskiri asmens, bet ištisos 
organizacijos, provokuoja viena 
kitą valstybę.

Ateityje visuomeninio gyve-

norus prikišti, — jis dirbo atsi
dėjęs. Karlais dirbo savo atsa
komybe.

Kiti jo pradėjo šalintis. At
sirado tokių, kurie jo nuošir
dumu nepatikėjo. Prasidėjo vi
sokios rietenos, vieni kitiems 
pradėjo išmetinėti. Vieną rytą 
atėjęs Socialdemokrato laikraš
čio faktinas redaktorius į re
dakciją užtiko pradėtas, bet ne
baigtas spausdinti — nelegalias

Berlyno propaganda skelbia, kad Klaipėdos kraštas 
esąs “vokiškas”. Bet tai yra netiesa. Daugumą krašto gy
ventojų sudaro lietuviai, o ne vokiečiai.

Aplamomis skaitlinėmis, Klaipėdoje dabar gyvena 
apie 80,000 lietuvių, apie 60,000 vokiečių ir apie 10,000 
kitų tautybių (žydų, lenkų, rusų ir k.).

Kitas įdomus statistikos faktas. Pernai metais Klai
pėdos krašte gimė 12,000 lietuvių ir 11,000 vokiečių, — 
kas irgi liudija, jogei krašto gyventojų daugumas yra 
lietuviai. Tur būt, nė Hitlerio “mokslininkai” nesiima 
tvirtinti, kad Kaunas galėjo pakreipti lietuvių naudai 
gamtą ir padauginti lietuvių gimimus, o vokiečių gimi
mus sumažinti!

Hitlerininkai dumia akis pasauliui, paversdami pusę 
Klaipėdos krašto lietuvių “memelenderiais” ir priskirda
mi juos prie vokiečių. Tie “memelenderiai” reiškia ne tau
tybę, o tiktai politinę srovę: tai yra lietuviai, kurie pasi
duoda vokiečių vadovybei politikoje. Juk kalba lietuviš
ka, ir patys naciai leidžia jiems laikraščius lietuvių kal
ba.

Pagrobdamas Klaipėdos kraštą, Hitleris uždėjo jun
gą lietuviškai gyventojų daugumai.

Lietuvos “gynėjai”
Didžiosios valstybės nė nepasijudino, kai naciai įsi

veržė į Klapėdą, sutrempdami Klaipėdos konvenciją, ku
rią yra pasirašiusios Didžioji Britanija, Francuzija, Ita
lija ir Japonija.

Nieko nedarė ir sovietų Rusija, su kuria Lietuva se
niai turi “draugiškumo” sutartį, ir kuri visą laiką dėjosi 
karšta Lietuvos užtarėja.

Pasikartojo ta pati istorija, kaip metai laiko atgal, 
kuomet Lenkija buvo pastačiusi Lietuvai ultimatumą ir 
grąsino jėga, jeigu ji atsisakys užmegsti diplomatinius 
santykius su “broliais lenkais0. Niekas tuomet neatėjo 
Lietuvai padėti.

Taip buvo tuomet, taip yra ir dabar.
Kai kurie žmonės sakė, kad Lietuvą apgins nuo Hit

lerio Lenkija, nes, sudorojusi Vilnių, ji dabar jau esant: 
soti ir pilna draugingiausių jausmų Lietuvai. Gal būt, 
kas nors tikėjo, kad vilkas gali apginti avį nuo kitų vil
kų. Bet iŠ lenkų pusės pagalbos Lietuva negavo.

Lietuva bus laiminga, jeigu Lenkija pati neims dabar 
Lietuvą “vaduoti” panašiu budu, kaip Hitleris kad “iš
vadavo” Klaipėdą!

Na, o kaip su Gruzijos, Azer-1 
leidžano ir Amenijos žemėmis, 
airias bolševikai užkariavo?

Tos šalys po pasaulinio karo 
buvo pasiskelbusios nepriklau
somomis, ir sovietų valdžia bu
vo jas pripažinusi. Ne tik buvo 
pripažinusi, bet buvo apšikeitu
si su jomis ambasadoriais: pa
vyzdžiui, sovietų ambasadorius 
buvo pasiųstas į Tiflisą, o Gru
zijos ambasadorius — į Mas
kvą. Juos priimant, abiejose 
sostinėse buvo pasakyta daug 
gražių žodžių apie “draugišku
mą”, “taiką” ir t.t.

O paskui staiga iš šiaurės at- 
maršavo į Gruziją bolševikų ar
mija iš 200,000 — tuo laiku, 
kai Gruzija buvo sukoncentra
vusi savo kariuomenę ties pie
tine siena, nes iš tos pusės gra
sino įsiveržti turkai! Po kruvi
nos kovos, kuri tęsėsi keletą sa
vaičių, Gruzija buvo užkariau
ta.

Tai kaipgi dabar gali 
nors tikėti, kad bolševikai 
norį “nei colio svetimos 
mes”? Jeigu jie sakytų, “ 
rime daugiau nei colio svetinių 
žemių, nes mums sunku apgin
ti ir tas, kurias turime”, — tai 
šitoks pareiškimas butų labiau 
panašus į tiesą.

Beje, bolševikai paprastai tek 
sinasi, kad aukščiau paminėtų
jų Kaukazo šalių jie neužkaria
vę, bet “patys žmonės” tose ša
lyse sukilę ir nutarę prisijungti 
prie Sovietų Sąjungos. Tačiau 
tai yra “bunk”. Sakysime, ne
priklausomoje Gruzijoje, ren
kant St. Seimą iš 150 narių, bu
vo išrinkta 125 socialdemokra
tai ir nebuvo išrinkta ne vieno 
komunisto, nors balsavimas bu
vo visuotinas, lygus ir slaptas. 
Šitas faktas aiškiai rodo, kad 
nepriklausomoje Gruzijoje bol
ševikai neturėjo jokio pritari
mo liaudyje. Gruzija buvo pri
jungta ginklu, ir bolševikai iki 
šiol nenori iš jos trauktis.

kas
ne-
že-

neno-

O dar svarbiau — patys uk
rainiečiai. Ar jie atsižadėjo sva
jonės apie nepriklausomybę? 
Anaiptol. Apie jų nusistatymą 
galima numanyti iš šio pavyz
džio. Ukrainiečiai Chicagoje kė
lė aštrius protestus prieš Ven
griją dėl Karpatų Ukrainos pa
vergimo ir padare šitokį pareiš
kimą:

“Atsižvelgdami į dabarti
nius įvykius Europoje, mes irimo istorikai atidengs daugy- 
stipriai pabrėžiame, kad ne- bę šių dienų provokacijų ir jas

■ bus ir negali būti Europoje skaitant bus visai neįtikėtina, 
taikos, kol 45 milionai ukrai-Įkad taip žemai žmogus galėjo 
niečių, kuriuos yra pavergu
sios Sovietų Rusija, Lenkija, 
Rumanija ir Vengrija, netu
rės galimumo įvykinti savo 
teisę apsispręsti, įsteigdami 
nepriklausomą Ukrainos Val
stybę,Saj^biiinčią visas etno
grafinės Ukrainos teritori
jas.”
Šitą ukrainiečių troškimą tau

tinės nepriklausomybės Hitleris, 
be abejonės, stengsis kiek galė
damas paaštrinti, kurstydamas 
ukrainiečius prieš valdžias, ku
rios turi ukrainiečių teritorijas, 
ir žadėdamas jiems padėti.

I 4/

“Naujienos” jau kartą 
pasakiusios,' kad vienintelis 
das atimti Hitleriui progą 
vaidinti Ukijainos “vaduotojo 
rolę tai —„suteikti- ukrainie
čiams laisvę. Jeigu Sovietų Ru
sija turėtų pakankamai drąsos 
padaryti tokį žingsnį, tai Lenki-1 dorus ir patikėti negalėtum, kad 
ja, Rumanija ir Vengrija butų 
priverstos taip pat paliuosuoti 
ukrainiečius. Tuomet susidary
tų didelė Ukrainos valstybė, ku
ri butų dėkinga Rusijai už sa
vo laisvę ir mielai suliktų kar
tu su ja stoti prieš Hitlerį. Iš Ru
sijos priešų ukrainiečiai pavirs
tų jos draugais, ir kelias na-|je padėties.
ciams į Juodosios juros sritį Jei prekės pritrūksta, jei ne
būtų užkirstas. numato aukų, tai patys išgalvo-

Bet, deja, neatrodo, kad uk- ja, arba sudaro tokias pinkles, 
rainiečiai tokios malonės iš ru- kad savo artimą įvelia į tokias 
sų, lenkų, rumunų ir vengrų | bėdas, jog šis nebežino kaip iš- 
pus-es susilauks; todėl juos eis 
“vaduoti” rudieji Vokietijos 
barbarai.

DEL ŽEMES BANKO VEIKLOS KLAIPĖDOS 
KRAŠTE

Klasta, melas, parsidavimas— 
tai daugelio virto tiesiog kas 
dienine duona. Nenuostabu. 
Klasta ir melu įsigalėjus dikta- 
turiniems režimams, jie tiktai 
ir gali laikytis *' provokacija ir 
demagogija.

Išverslkailių, lapių avies kai
lyje, tiek daug priviso, kad jų 
kiekviename žingsnyje sutiksi,

yra
b il
su-
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Iš Lietuvos
45,000 lietuviŲ Sovietų 

Rusijoj
KAUNAS. — Pagal pasku

tinį 1937 m. statistikos davi
nių surašinėjimą Sov. Rusijoj 
esą 45,000 lietuvių, bet lietu
viškai kalba tik 22,000, Cen
trinėj Rusijoj yra apie 21,000, 
Gudijoj 7000 (iš jų 5000 kal
ba lietuviškai), Ukrainoje taip 
pat 7000, bet daugumas jų nu
tautę. Apie 10,000 lietuvių yra 
Azijos Rusijoj. Iš jų lietuviš
kai dar kalba 6000. Kai kur 
Sov. Rusijoj lietuviai gyvena 
atskirais kaimais ir sudaro net 
atskirus “kolchozus”.

Tokių lipti dabar didelė pa
klausa. O jei atsirado toji pa
klausa, atsirado ir prekė. Pre
kė, kuri labai plačiai vartoja
ma, o preke plačiai vartojama 
Įgyja P’gių kainą.

Karlais tiesiog stebiesi žmo
gus ir niekaip negali suprasti, 
kad štai tavo vienas iš artimes
nių pažįstamų užsiima tokiu 
niekšingu darbu, nors šiaip ta
sai žmogus atrodytų visai pa-

jisai gyvena ir verčiasi vien tik 
klasta ir provokacija.

si kampai. Parduoda jie viską, 
ką tik gali ir kam gali savo au
ką įbrukti. Parduoda už centus 
visai nesukdami galvos dėl sa
vo sąžinės, dėl savo visuomene-

sisukti.
- Štai iš daugelio pora vaizde

lių. Jau koksai dešimts metų 
atgal, dar tais laikais, kai A. 
Voldemaras Lietuvoje buvo vi
siškoje savo galioje, provokaci
ja buvo giliai įleidusi šaknis 
Vienas vyriškis, kurio pavardės 
šiuo kart neminėsiu, įsibrovė į 
Kauno socialdemokratų tarpą. 
Jisai veikė kaip įmanydamas ir 
vis suko į kairiąją. Visiems iš
metinėjo, kad niekas nenorįs 
veikti, o veikti esą galima, dar
bininkai nerimaują ir nekant
raudami laukią didesnes akci
jos. Tasai jaunikaitis, kaip kam 
patiko ir net buvo pakviestas 
socialdemokratų centro komite
to reikalų vedėju. Dirbo veik 
be jokio atlyginimo.

Kaip kam jo tas didis judru
mas pradėjo net įkyrėti, o jau 
kiti jį net įtarinėti pradėjo.

Bet kas jam galėjo blogus

kurių priekaištų Žemės Bankui 
dėl jo veiklos Klaipėdos kraš
te. Dėl tų priekaištų pateikta 
visuomenei šitokių paaiškini
mų: Dėl Nafthalio lentpiuvių 
pirkimo. Nafthalis jau iš senes
nio laiko turėjo Žemės Banke 
skolos. Žemės Bankas, vadinas, 
jau ir ligi šiol turėjo savo tei
sių į Nafthalio turtą. Naftha- 
liui panorėjus tą turtą parduo
ti, Žemes Bankas, nors ir turė
jo komercinių sumetimų tą 
turtą įsigyti, nekliudė Naftha- 
liui ir kam kitam jį parduoti. 
Nafthalis gana ilgai vedė de
rybas su Klaipėdos magistra
tu, bet magistratas po ilgoko 
galvojimo pirkti atsisako, nors 
įsigijęs tas įmones magistratas 
butų galėjęs turėti savo dispo
zicijoje gražią galimybę savo 
nuožiūra aprūpinti miesto be
darbius darbu. Tik magistratui 
atsisakius tą turtą pirkti, Že
mes Bankas ryžosi jį įsigyti. 
Bet Žemes Bankas nėra kokia 
smulki kredito įstaiga, kuriai 
dėl to turto pirkimo butų rei
kalas atšaukti iš ūkininkų kre
ditus ar siaurinti jų davimą, ir 
spėjimas, kad taip gali įvykti, 
neturi jokio pagrindo. Dėl poli
tinių tendencijų. Žejnes Ban
kas, kaip kredito įstaiga, ne
skelbia, ką ir kiek jis yra kre
ditavęs. Bet jei tos žinios butų 
paskelbtos, tai ir patį Kultur- 
verbandą galėtų nustebinti, nes 
daugelis Kulturverbando veikė
jų naudojasi Žemės Banko kre
ditais ir nė vienam tokiam vei
kėjui dėl jo politines veiklos 
Žemės Bankas kreditų nėra at
sakęs, nei susiaurinęs.

Dėl daugelio Klaipėdos kraš
to ūkininkų per didelio įsisko
linimo atsakomybė ir dabar 
turi būti dedama ne kam ki
tam, kaip čia veikusioms kre
dito draugijoms, kurios tik ne
seniai palūkanas sumažino iki 
5%, o anksčiau imdavo po 
18—20%, ir dėl to kai kurių 
ūkininkų skolos iš pav. 2,000 
litų išaugo į 8,000 litų ar dau
giau. Daugelis tokių ūkininkų 
ieškojo pagalbos Žemes Banke, 
kuris jau kelinti melai duoda 
ūkininkams paskolas už 4% 
palūkanų. Tarp kita ko, že
mės Bankas yra davęs kredi
tų ir Raiffeiseno b-vėms per 
jų centrus, kad jos galėtų vers
tis ir nebūtų priverstos atšaukti 
iš ūkininkų kreditus.

Valdžia gelbėjo ūkininkus 
nuo varžytinių. Žemes Bankas 
labai vengia parduoti įsiskoli
nusių ūkininkų ukius per var
žytines. O jeigu kur tas daly
kas ir neišvengiamas, tai sten
giamasi dalyką taip sutvarkyti, 
kad po varžytinių ūkis pereitų

tos pačios šeimos nariams. Ši
lutės apskrities ūkininkai tą la
bai gerai žino.

Visai kitaip elgėsi vielinės 
kredito organizacijos. Pavyz
džiui, Priekulės Vorscbussve- 
rcin išmetė iš ūkių apie 20 ūki
ninkų. Tokių išmetimų ir dau
giau liūtų buvę, jei ne centro 
valdžios įstatymas, kuris po il
gų svarstymų buvo pripažintas 
galiojančiu ir Klaipėdos kraš
tui. Pagal tą įstatymą, kredito 
įstaiga, norėdama parduoti ūkį 
per varžytines, turi gauti iš 
kredito inspekcijos leidimą. 
Kredito inspektorius netenkina 
tokių leidimų prašymų, jeigu 
tik mato, kad dar galėtų būti 
kaip nors kitaip susitvarkyta 
ir ūkininkas galėtų būti iš ūkio 
neišmestas. Dar neseniai pas 
kredito inspektorių buvo labai 
daug prašymų, kuriais vietines 
kredito organizacijos prašė leis
ti ukius per varžytines parduo
ti. Jeigu tie leidimai butų bu-

lis ūkininkų butų turėję atsi
sveikinti su savo ūkiais.

žemės Banko apdčjimas mo
kesčiais. Lietuvos įstatymais 
Žemės Bankas yra atleistas nuo 
valstybinių ir savivaldybinių 
mokesčių. To atleidimo tikslas 
yra tas, kad Žemės Bankas ga
lėtų duoti ūkininkams pigesnes 
paskolas. Klaipėdos krašte iš 
Žemės Banko reikalaujama mo
kesčių. Čia Žemės Bankas duo
da ūkininkams paskolas už 4%

luri čia mokėti mokesčius, tai 
jam bus sunku taip pigiai ūki
ninkams paskolas duoti ir jis 
tuo mokesčių reikalavimu gali 
būti priverstas pakelti palūka
nų nuošimtį. Žemės Bankas nė
ra pelno siekimo įstaiga, bet ir 
su nuostoliais jis negali dirbti.

ko reikalavimas gali ūkininkus 
tik apsunkinti. —VDV.

Ligos kamuoja miestelį
LIUDVINAVAS. — Paskuti- 

niu laiku Liudvinavo miestelis 
nepaprastai kenčia nuo visokių 
ligų epidemijų. Reta liudvina- 
viečių, kurie nesirgtų gripu, 
šiltine, kuria kita liga, ar ne
būtų sirgę. Dėl siaučiančių epi
demijų miestelis atrodo, tary
tum išmiręs, o atskiri namai 
panašus į mažas ligonines.

Kontrabanda
JONIŠKIS. — Šiomis dieno

mis Joniškio muitinės valdinin
kai sulaikė U. S. A. pilietį B. 
Weinbergą, kuris važiuodamas 
tranzitu per Lietuvą mėgino iš 
Lietuvos nelegaliai išvežti apie 
22,000 litų svetimos valiutos.
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mokytoja paminėjo

Veda Dora Vilkiene

to- 
jog 
ne-

yra labai paklusnus. To- 
tėvas kaltino mokytoją, 

ji jo sūnų nesupranta ir 
kokių nors priežasčių ji

Iš Musų Vargų Ir Kovų (1898 —1927)

va r toj imą!
mokyklos’ ...|mą ir j jo namines

(Tęsinys)
Prokuroras pasitraukė į toli

mesnį kambario kampą, mudu 
su žandaru prie ištraukto stal
čiaus, brolis laisvai kambary 
vaikščioja ir visą laiką seka 
akimis musų veikimą.

Popieriukai, imami stambių 
letenų iš stalčiaus, vienas po 
kito su dideliu atsidėjimu skai
tomi ir mėtomi į aslą. Laikas 
nuo laiko suskamba triūsian
čio žandaro pentinai, o aš sė
džiu toje tylumoje valanda po 
valandos rankas suplojusi ir 
neapsakomai nuobodžiauju.

daug širdį pačiam žandarui pa- 
ėda — pradeda jis vieną ir tą 
patį dalyką kartoti:

—Vot vam zanimatsia litvo- 
manijei 1

Baisiai atgriso klausyt 
kių nesąmonių. Mačiau, 
brolis nuo žandaro leteni 
nuleidžia akių, scrgėdi
kad ko jis nepakis tų. Suma
niau nors kiek tą nuobodumą 
paįvairinti. Padariusi kuo kvai
liausią veidą, paklausiau švel
niausiu naivios mergelės balsu:

—Malonėkite man paaiškinti, 
ką reiškia tas žodis — “litvo
manija”?

Pamačiau, kaip prokuroras 
krūptelėjo tą klausimą išgirdęs. 
Žandaras, matyt, irgi tokio 
klausimo nesitikėjo. Toks svar
bus j u losi iki šiol savo rolėje. 
Slėpdamas nusistebėjimą, ly
giai akiplėšišku balsu drožė 
narsiai:

—Litvomanija?! — argi tam
sta nežinai?!

—Jei žinočiau, neklausčiau, 
— vėl saldžiu balsu atrėmiau, 
o širdy juokiaus...

—Litvomanija... eto... eto... 
razklejivanije proklamacij... 
(Tai proklamacijų lipdymas.)

Taip nustebau tokiu aiškini
mu, jog, jau nebegalėdama 
daugiau apsimesti, balsu prasi
juokusi paklausiau:

—Ir jus manote, kad aš laks
čiau proklamacijų lipdyti?!

Žandaras po tos trumpos per
traukos vėl grįžo į savo darbą, 
tik kaži kaip savo pirmykštį 
akiplėšiškumą pametęs ir lyg 
nejaukiai susimąstęs. Ėmė net 
teisintis: jo pareigos esančios 
be galo nemalonios, visiems nu
sidėti.

—Man jus tuo nehusidedat, 
nes pati esu pareigos žmogus ir 
suprantu, kad žmogus bet ko
kias pareigas pasiėmęs turi są
žiningai pildyti, — aiškinau jau 
šįkart nebeapsimesdama.

Popiergalių krūvos stalčiuje, 
rodosi, nemažėjo, tik augo pus- 
damosi. Man sėdėti rankas su
plojus vietoje kaskart nuobo
džiau darėsi. Ėmiau kelti iš 
stalčiaus raščiukus, ir sklaidyti, 
kad kaip nors greičiau pasi
baigtų ta nelenmtoji krata, tos 
beprasmiškos ceremonijos. Bro
lis tuoj pašoko ir, sulaikyda
mas man rankas, rūsčiai sušu
ko:

—Čia ne tavo darbas! Nekišk 
nagų, kur nereikia! Pasitrau
kiau atsiminusi, kas mano bu
vo užmiršta. — Juk prikrovėm 
tyčia tiek popiergalių, kad ne
prašytiems svečiams įkyrėtų jie 
sklaidyti.

—Juk ir žandarui nesvetimi 
žmogaus ypatumai, — šnekėjo
me, ruošdamiesi kratoms — ir 
tokiam ponui pagaliau atsibos 
tris arba daugiau valandų čiu
pinėti nuobodžiausi popierga
liai už cukrų tiek, už arbatą 
tiek, už mėsą ir t. t. ir t. t.

Reikia dar neužmiršti, kad 
buvo dar labai šilta ankstyvo 
rudens diena, o langai atkreip
ti į vakarą, tik labai retais už
dangalais ir tai tik dalinai už
skleisti, 
spigino, 
trošku, 
pirty. O šie ponai buvo iš Pa
nevėžio atvykę, už 36 kilomet
rų.

(BUS DAUGIAU)

Saulė tiesiog spiginte
Kambary pasidarė 
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Joycę Gompton, filmų aktorė, dėvi 'naujos rųšies 
drabužius.

Ant šiltųjų vandenų9
- —1.. ■, ■ - - - - i

Rašo Pranė L.

IZartais žmonėse kyla vienokis 
** noras ko nors atsiekti. Šie
met bene bus užėjęs toks noras 
pamatyti šiltąsias Amerikos val
stybes, tarp kurių daugiausia 
figūruoja Florida. Rašo laikraš
čiai, kalba visuose kampuose, 
kaip gera ten esama, kaip svei
kata ten pasitaisanti, kaip daug 
energijos priduoda tokios atos
togos darbui.

Ne išimtimi ir aš buvau, gal 
kas pamanys ir pasakys. Tačiau 
ne visai taip yra. Nuviliojo ma
ne Florida tik dėl to, kad joje 
nebuvau buvusi, norėjau su ja 
susipažinti ir suprasti dalykus 
tikroje šviesoje. Juk ten nuva
žiavusieji vienaip ar kitaip apie 
tai kalba, bet vienokiai džiau
giasi, giriasi ir net verčia kitus 
pavydėti tos jų turėtos laimės 
ten pabuvoti.

Taigi, gavus progą nuvykau.
Pasakas apie tai sakydavome, 

knygose apie tokias šalis skai- 
i lydavome.

jų mes nebijotume įeiti. Tai 
kydama turiu minty, kad 
tieji, kurie įkainuoja į parą 
$25.00 maža , kuo skiriasi nuo 
pigiųjų viešbučių. Bent taip jie 
atrodo iš oro ir tuojau ten įė-

“Ant šiltųjų vandenų”, žiemą. 
Gražiai skamba ir įdomiai ten 
laikas turėtų bėgti. Nuvykau. 
Nuvykau ne tik manydama pa
ilsėti, įgauti energijos daugiau 
darbui, bet ir manydama pri
sigerti daugybės įspūdžių ir su 
jais pasidalinti Su ten nebuvu
siais.

Ir Idis gi loji Florida? Atsa
kyti vienu žodžiu lyg ir neįma
noma. Visi žinome, kad tai vie
na iš Jungtinių Amerikos vals
tybių gulinti pietuose. Auga ten 
milžiniški orandžių ir kitų cit
rininių medžių sodai, auga įvai
rus tropiški medžiai. Pigesnis 
ten ir pragyvenimas. Del ko? 
Gal dėl to, kad ten visa pigiau. 
Ten apskritus metus auga įvai
riausios daržovės,, vaisiai, .dar
bo jėga yra pigi, nes ten tirš
ta juodųjų žmonių, kurie ten
kinasi gyvenimo trupiniais.

Viešbučių kainos kyla nuo 
$2.00 iki $25.00 ir dar aukščiau. 
Ir tik už kambarį ir nei į vieną

sa-
ir

jęs staiga nepajauti prabangos 
vaizdo. Ilgesniam laikui apsigy
venti galia patogu pas privačius 
žmones, kurie paprastai dau
giau $1.00 ūž naktį nei nepra
šo, bet savaitėmis dar kiek pi
giau kambarį duoda. Tik už tą 
kainą ne visur yra patogumai. 
Dažriai išeinamoji vieta ir vo
nia būna atskirai.

Važiuojant savo karu paran
ku gyventi tam tyčia turistams 
pastatytuose nameliuose, kurių 
kaina taipogi dažniausiai maty
ti po $1.00 į naktį.

Floridoj bene kiekvienas mie
stelis garsinamas tinkančiu po
ilsiui. Visuose juose pristatytų 
ir puikių viešbučių, taip pat ir 
privatus namai pasirengę daly
tis savo patogumais su kiekvie
nu pravažiuojančiu, žodžiu, kur 
ten važiuosi, visur išgirsi, kad 
jų mieste gražiausia, kad palan
kiausios sąlygos ilgiau pabuvo
ti, kad pigesnis pragyvenimas, 
daugiau įdomybių vietoj ir arti
moj apylinkėj. Nors, turiu pa
sakyti, nešykšti ir bendrai vi
sa Florida gamta.

Garsinimosi menas ten iš
dirbtas bene tobulai. Visi, net 
paprasti eiliniai gyventojai, mo
ka girtis, džiaugtis savo gamta, 
klimatu, maudyklėmis ir kit
kuo. Net įkalbinėja apsigyven
ti pastoviam laikui. Ten net nuo 
nuosavybių, kurių kaina nepra
šoka $5,000, valdžia neima jo
kių mokesčių. Ir jei nuvažiuoji 
į vieną miestelį ir ten praleidi 
visas atostogas, vargu kitą syk 
ir. bedrįsti kitur važiuoti, nes 
ten buvo gera, gražu, miela.

f Šitą mano mintį tvirtino ir 
tai, kad man .važiuojant iš New 
Yorko autobusu visi važiavusie
ji žinojo kur kas važiuoja, kiek 
jiems kainuosią, nes jie ten jau

I ?

Tėvų Naminė Kalba
Vieną dieną atėjo į mokyklą 

Samueliaus tėvas, kuriam mo
kytoja buvo nusiuntus raščiu-1 
ką apie jo sūnaus 
netinkamos kalbos 
kambariuose.

Kalbant su tėvu, 
nusistebėjo tėvo išvaizda ir kal
ba, nes jis jai išrodė kaip man
dagus ir išlavintas vyras. Visą 
laiką tėvas tvirtai laikėsi prie 
tos lemus, kad vaikas yra na
mie gražiai lavinamas, kad tė
vai neleidžia jam žaisti su ne
dorais vaikais ir kad veikas na
mie 
liau 
kad 
dėl 
kaltina jo vaiką vartojant keik- 
smingų žodžių, — tuo ko jis 
niekados namie nedaro.

Mokytoja, nustebusi šitokiu 
tėvo atsakymu, nežinojo, ką 
tuo momentu daryli.

Per porą mėnesių jos pašiau 
gos šitam reikale neatnešė jo-

vaiką mokyti ir stengėsi visą 
kaltę mesti ant motinos. Moky
toja pareiškė, kad jeigu tėvas 
daugiau mokytas negu motina, 

jo yra didesnė priedermė 
mokslini- 
gyveninio

Toliau mokytoja 
tėvui, kada naminės aplinkybės 
yra nepageidaujamos, tai tėvai 
kuo daugiausia turėtų koope
ruoti su mokykla, kuri sten
giasi kiek galima vaikus išauk
lėti ir išvengti nepadorumų.

Bet, nežiūrint tų visų daly
kų, vistiek tėvai turėtų save 
susivaldyti, kad vaikas namie 
negirdėtų nemandagios kalbos 
ir nepriprastų ją vartoti. Nes, 
galų gale, vaikas tėvams padė
kos arba juos kaltins už jo 
auklėjimą.

Bukim I
■

Grąžiusi
c
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Rašo MADAME Xl

Manęs tai nesužavėjo. Aš ne
norėjau kitų kalboms patikėti, 
norėjau pati susipažinti, norė
jau pati pamatyti visą Floridą 
ir jos užkampius.

Vasara Sausio Mėn.

Pavasario Rūpesčiai
Gerbiama , Skaitytoja: Šian

dien jau trečia diena pavasario 
ir Taiiista, be abejo, esi labai 
susirupinusi, kad neišsigali nu
sipirkti sau naują skrybėlaitę, 
kostiumą ar suknelę. Tamstos 
rūpesčiai, rodosi, dar didesni, 
kai pažvelgi į krautuvių vitri
nas, kur išstatyta tiek daug 
gražių brangių aprėdalų. Ir, be 
abejo, Tamsia sau jau išsirin
kai patinkamiausią. Tik visa 
bėda tame, kad pas Tamstą nė
ra pakankamai dolerių, kad ją 
nusipirkti.

Nenusimink, nėra tų dolerių 
ir pas mane, todėl ir aš netu
riu šį pavasarį tą madingą 
kostiumą.

Ilgai galvojau kaip čia pada
ryti, kad neišrodyti išėjusia iš 
mados. Todėl nusipirkau už 25 
centus Uvi geltonas gėles ir pri
sikabinau jas prie savo senos 
skrybėlaitės; taipgi už 50 cen
tų juodą su geltonais taškais 
velioną. Kepuraitę padabinau 
ir dabar ji išrodo ne tik graži, 
bet ir madoje. Kostiumą da
viau išvalyti ir jį padabinau 
baltu kalnierium, kuris man 
kainavo tiktai 75 centus. Rezul
tatai mano sumanumo buvo 
stebėtini, nes visos maną drau
gės klausinėjo kur aš .pirkau šį 
madingą pavasarinį kostiumą 

: ir tą kepuraitę.

Kelionę pradėjau gruodžio 
pradžioje. Rytinėje Floridos da
lyje ir net vakarinėj tuo laiku 
dar buvo vėsoka, dar neperma- 
ionu buvo ir maudytis. Kitur 
man net tiesiog buvo pasakyta, 
kad pas juos vasara praside
danti tik po Kalėdų, apie sau
sio mėnesį.

Tačiau ir tuo laiku ten-gra
žu. Medžiai puikus, žydi gėlės, 
vaisįniai medžiai pačiame noki
me. Man ypač tai buvo įdomu 
tokiuo laiku būti, nes aš galė
jau stebėti oro kitimą, galėjau 
stebėti vaisių nuo medžių rin
kimą, galėjau laisvai visur pri
eiti, visa pamatyti.

(Bi|S daugiau)

gerinime. Jis vis be paliovos 
vartojo biaurią kalbą ir išrodė, 
kad ji lyg butų jam kasdieninė, 
paprasta. Mokytoja, nežinoda
ma kas daugiau daryti, prašė 
tėvų ateiti į mokyklą pasikal
bėti apie vaiko gerovę.

O tėvas dabar kaltina moky
toją. Ji tada pašaukė vaiką ir 
prašė, kad tėvas savo sūnų iš
klausinėtų. Tas tėvas labai nu
sistebėjo ir buvo nesmagiame 
padėjime, kada vaikas prisipa
žino, kad vartojo negražius žo
džius ir kai atsakydamas į tėvo 
{laušimą, kur jis lokius žo
džius girdėjęs, išsitarė, kad jis 
casdien juos girdi namie. Jei
gu mama gali juos vartoti, tai 
jis nemato kodėl jie yra jam 
uždrausti.

Tėvo veidas nuraudo ir jis 
jradėjo aiškinti mokytojai, kad 
motina nemokyta, kad jam 
sunku tokiam padėjime gerai

cali- 
į šaltą vandenį, te- 
valandos. Supilkite 
tegul užverda. Su- 
ir neapdengus puo-

Skaniai Išvirtas 
Califlower

1 Nedidelė galvelė Califlower
1 blėkinė sriubos iš vištienos

(16 uncijų)
Nuvalyk it ir išskirstykit 

flower. Įmerk it 
gul pastovi % 
sriubą į puodą, 
dėkit califlovver
dą, virkit ant nedidelės ugnies pa
kol pasidarys minkštas. Paduokit 
karštą.

Morkos su sviestu
Morkų už 5 centus
1 šaukštą sviesto
% puoduko baltos duonos tru

pinių.
Nuvalykit morkas, supiaustykit 

išilgai arba riekutėmis. Sudekit į 
puodą, užpilkit P/2 stiklinės van
dens ir virkit iki bus minkštos. 
Nupilkit vandenį. Sudekit sviestą 
ir duonos trupinius, išmaišykit ir 
paduokit stalan. Tą patį galit pa
daryti ir su žaliom pupom ir kitom 
daržovėm, daržovės dabar nebran
gios, todėl valgykit jų kuodaugiau- 
sia.

Šeimininkėms
Mėsos Taryba šių savaitę re- 

komėnduoja kiaulieną. “Pork 
loin, pork šolderiuką galėsit pi
giau nusipirkti.

Kiaulieną galit kepti peičuje 
su bulvėms arba virti su ko
pūstais arba pupom. Pakol dar 
ne labai šilta, nėra pavojinga 
valgyti kiaulieną. Pasinaudokit 
todėl proga ir pasigaminkit 
skanius kiaulienos pietus bei 
vakarienę.
' Taipgi pigiau galėsit gauti 
avieną. Aviena, kaip žinote, yra 
sveikįausia ir lengviausia su
virškinama mėsa.

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

COPR. 1939, NEEDLECRAFT SEjMCE, INC.

CROCHETED MEDALLIONS PATTERN 1965 
l • ••

No. 1965—Mėgsta kapa lovai padengti.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1739 So. Halsted St.» Chicago, I1L

No. 1965

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

g Vardas ir pavardė
* AJ Adresas ...............

i Miestas ir valstija ............
MM MM MMM MM MM MMM MMM MMB
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Diena Iš Dienos I KINO TEATRAS
Į (MOVIES)

Sunkiai Serga Anna 
Popeli

Anna Popeli, žmona Bill Po
peli, 4358 So. Maplewood Avė., 
sunkiai serga ir randasi po gy
dytojo priežiūra. Bill Popeli 
ir jo žmona Anna yra geri 
naujieniečiai. Apart to, Bill 
Popeli yra žymus Demokratų 
lyderis ir Tavern Times redak
cijos narys.

Linkiu Mrs. Annai Popeli 
greitai pasveikti.

—Steponas

kuri

Taip kaip' “Naujienų” jubi
liejiniame vakare buvo galima 
pilnai pasidžiaugti, nežiūrint 
koks tavo skonis — tiek daug 
buvo įvairumų — taip ir mies
to teatruose visiems vėl galima 
rasti daug malonumo.

Pavyzdžiui, nueikit su vai
kais drauge į Roosevelt teatrą 
pamatyti “The Little Princess”. 
Shirley Temple lošia užsieniu- 
sio tėvo dukrelės rolę. Jis ją 
palieka Anglijoj, o pats išvyks
ta į Afriką kariauti bei apsau
goti savo nuosavybę tenai. Nu
liūdusiai Shirley tenka savim 
kad ir 
Žinoma, 
»veikas 
baigiasi

Marcellai Walantienei 
Gerai Sekasi

Marcellai Walantas, 
užlaiko puošni) taverną Three
Star Inn, 3245 W. 63rd St., ge
rai sekasi. Dabar pas ją dirba 
Joe Urbutis, kuris dalininkavo 
su Dan Kondrat, 3059 W. 
43rd St.

Marcelin Walantienė yra ge
ra naujienietė ir turi daug 
draugų ir pažįstamų.

—Steponas

skurdžiai apsirūpinti, 
tėvas galop sugrįžta 

ir. turtingas, ir viskas 
kuo geriausiai.
patinka lengva, malo

ni muzika, pasiklausykit kaip 
Irene Dunne dainuos pradedant 
ryt rytą Palace teatre. Veikalas 
yra “Love Affairs”, ir Charles 
Boyer bus jos žingeidus meilu
žis.

NAUJIENOS, Chicago, III.

nose”.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Mr. P. Kampikas belaukda
mas moteries grįžtant iš Lietu
vos, nupirko naują Packard 
automobilį, dabar iP. Kanipikų 
šeima liuoslaikiais gali puoš
niai pasivažinėti. —J. A. S.

Tel. Vlctory 4965. 1
STOGDENGYSTft IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tur.i ' 
oilną apdraudą už darbus- Leng 
vųs išmokėjimai jei norite. 
BRIDGEPORT ROOFING AND .

SliEET METAL CO. 
3216 So. Halsted St. 

. . -................. /

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
Popiežiaus Pijaus XII vainikavimas.

Gražiai Linksminosi 
Sulaukęs Vardadienio

BRIDGEPORT — Juozapų 
išvakarėse pasveikinti biznie
rių Juozapą Rachuną, 3137 S. 
Halsted St., daug atsilankė jo 
kostumerių ir šiaip svečių, ku
rie sudarė gražią kompaniją. 
Prie šaunios muzikos visi 
linksminos, linkėdami Juoza
pui ir jo žmonai daug laimės 
ir ilgiausių metų. <

Kostumeris

Arba, jeigu mėgstat naktimis 
akis varginti lovoj- beskaitant 
pasakas apie detektyvų gudru
mus ir neapsimokėjimą krimi
nalisto karjeros, užeikit į 
State-Lake, kur yra rodoma 
“Charlie Chan in Honolulu”. 
Charlie Chan sekėjams ypatin
gai svarbus šis kūrinys, nes 
Sidney Toler užėmė vadovau
jančią rolę, kurią buvo taip iš
tobulinęs Warner Oland, miręs 
pernai. Permaina pasekminga 
— įvertinsi t naująję Charlie 
Chan — jis- tebėra gudrus ir 
neiš tiriamas.

/š Politikos Lauko
Chicagos Parkai 
Po Mero Kelly 
Administracija

bus 19-to Warda Lietuvių su
sirinkimas, 3 vai. po piet. Po 
susirinkimo Ims programas ir 
alaus.

Reikšmingas dabartinio 
ro, Edward J. Kelly, nuopel
nas Chicagai—yra parkų išvy
stymas ir patobulinimas.

Dabar Chicagoj yra 136 par
kai, kurie užima 5,437.63 akrų 
plotą. Yra dar šešios aikštės 

akrų

nie

Pasveikino Su
Muzika

ENGLEWOOD — Juozapų 
išvakarėse — kovo 18-tą, Frank 
S. Kuzmarskio orkestrą nuvy
kusi pas biznierių Joseph 
Kiaudą, 6101 So. State St-, pa
sveikino jį su šaunia muzika, 
kurio gėrėjosi kaip lietuviai, 
taip ir svetimtaučiai. O pats 
Juozapas Kiauda tokiu nelauk
tu surprizu buvo labai paten
kintas. Kostumeris

Antra vertus, jeigu mėgstat 
gilią dramą ir jaudinančią mu
ziką, neužmirškit “Pagliacci", 
kurio žvaigžde yra Richard 
Tauber. Šią fotografuotą ope
rą galima girdėti World Play- 
house teatre.

— 35.85, kurios užima 
plotą;

205 mylių bulvarų ir 
per parkus;

Parkų 
turi savo 
žemės;

Nauja klubo valdyba buvo 
išrinkta pereitam susirinkime, 
į kurią įėjo Dr. T. Dundulis — 
pirm., B. Urenąs — vice-pirm., 
W. Hill — rašt., Ged. Zuris — 
fin. rašt., Kazys 
ir B. Janulis su 
globėjai. Jurgis 
šalka ir Steph.
respondentas. Nąųjų narių va
jus bus vedamas valdybos. Visi 
šitos apylinkės lietuviai

kelių

administracija 
globoj 6,822

viso 
akrus

Netikėtai Susilaukė 
Svečių

ENGLEW00D — Pereito še
štadienio vakaras buvo šalto
kas ir niūrūs. Betgi pasveikin
ti su vardadieniu Juozapą A- 
domaitį, 6011 So. Halsted St., 
susirinko jo kostumeriai, drau
gai ir muzikantai vadovybėj 
F. S. Kuzmarskio, kurie ne
šykštėjo suteikti gražios mu
zikos ten esančiai kompanijai.

Kaimynas

Jeigu vikri komedija yra jū
sų “forte”, užsukit į Chicago. 
Ten “Midnight” veikale Čiau
dėt te Colbert ir Don Ameche ir 
Paryžius sudaro labai šaknų 
mišinį juokų.

Bet jeigu rimta gyvenimo 
drama jus daugiau veikia, būti
nai pamatykit “Peg of Old 
Drury” su Cedric Hardwicke ir 
Anna Neagle Esųuire teatre 
(Oak gatvė netoli Michigan). 
Ten rasit gerokai ištraukų iš 
^garsaus Shakespreare’o geriau-

ką apie teatro istoriją tais lai
kais, kai apie mūvės dar nė 
svajot nesvajojo.

Parkų apšvietimui miestas 
pastatė 14,922 elektros šviesos 
stulpus ir įtaisė 150 bokštų 
aikščių ir parkų iliuminacijai 
laike specialių įvykių. Parkuo
se taipgi yra 1,464 “stop and 
go” šviesų ir 1,049 iliuminuo
tų kitų trafiko šviesų.

Parkuose yra 54 maudymo
si tvenkiniai;

13 “byčių”-papludymių;
7 prieplaukos laiveliams;
80 tvenkinėlių vaikams žai

sti;
133 

žaisti;
619 
464

smėlio ploteliai vaikams

Taip, lengva praleisti links
mas dvi valandas didmiesčio 
mūviu palociuose!

Suzanna Viliutė.

teniso aikštės;
aikštės baseballui ir 

“softball” lošimui;
314 aikštelės pasagų

mui, ir
190 gimnastikos salių, 

rų ir po stogu.

meti-

atda

ypa-

Šaunios, 
V estuvės

Tiesa, nors vestuvės yra 
tiško pobūdžio, tačiau, kai žmo
gus šiais laikais daro tokį rim
tą žygį, tai nors ir vėluotai 
reikia šį bei tą pasakyti. Juk 
musų amžiuje, ypač čia, lais
voje Amerikoje, vyrai vesdami 
ima ant savo pečių labai dide
lę atsakomybę. Mat, iš vyro 
yra įstatymais reikalaujama, 
kad jis turi aprūpinti žmoną 
visu tuo, kas jos gyvenimui 
yra reikalinga. O jei to nepa
daro, tai greitai gauna su tei
sėju pasimatyti.

Tokiuose atsitikimuose, tei
sėjai visados palaiko moters 
pusę, ir. vargas tam vyrui, ku
ris dėl kokios nors priežasties 
nebenori teikti jai užlaiky
mą.

.Tad, prie tokių didvyrių ga
lima priskaityti ir Pranciškų 
Kontenį, kuris visai nebodamas 
kokių ten nebūtų pasekmių, 
drąsiai nutarė žengti j stoną 
moterystės. Jo laisvą širdį ir j pLJvira® 
meilę užkariavo panelė Jadvi- 
ga Pawlak.

Iškilminga vestuvių puota sal

įvyko Cicero Liberty Svetainė
je, vasario 12 dieną, 1939 m. 
Dalyvavo labai daug svečių iš 
’vairių luomų, biznierių, dakta
rų, advokatų ir Lt. Visi svečiai 
buvo vaišinami skaniausiais 
valgiais ir brangiausiais gėri
mais. Visi linksminosi ir džiau
gėsi gražiomis vestuvėmis iki 
vėlybo ryto.

Aš, kaipo sena draugė, lin
kiu. pp. Konteniams laimingo 
ir ilgo gyvenimo.

Draugė.

19 Wardo Klubas 
Šaukia Mitingą 
Mt. Greenwoode

Walter Yanulewicz 
Rengia 60 Metų Gimta- 
lienio Paminėjimą

Walter Yanulewicz, 3965 
Archer Avė., Brighton Inn sa
vininkas, rengia Birthday Par- 
ly kovo 24-25-26 d. Kadangi 
Walteris ir jo žmona Josephine 
turi šimtus draugų ir pažįsta
mų, numatoma, kad šis Val
terio 60-1 s m. gimtadienio pa
minėjimas bus skaitlingas, nes 
pp. Yanulewiczai yra malonaus 
ir draugiško budo žmonės. A- 
part to yra geri naujieniečiai. 
Temykite skelbimus penkta- 

idienį “Naujie- 
—Steponas

Vau jo j Vietoj
ATLANTIC — Jau kuris lai- 

kas kai biznierius Al. Wayčiu- 
lis, 4542 So. Wentworth Avė., 
savo taverno biznį perkėlė į 
naują vietą, adresu 4563 So. 
Wentworth Avė. Naujoji vie 
ta yra ir didesnė ir gražesnė. 
Tuo bud u čia 
sparčiau.

A. Wayčiulis 
žmogus.

ir biznis eina

budo
yra malonaus 

Kostumeris

DaraškaJoe
Vėl Biznyje

Urenąs — ižd. 
B, Valentinu, 
Monkus, mar- 
Markunas, ko-

yra 
kviečiami prisirašyti. —S. M.

Englewood Lietuvių
Klubo Susirinkimas 
Ketv., Kovo 23 d.

Naujai suorganizuotas lietu
vių politikos glūbo susirinki
mas įvyks Stanley- Vister klu
be, 353 W. 63rd S t. 8 vai. va
kare. Po susirinkimo bus alaus 
ir vaišinimas.

Pereitą savaitę pirmam susi
rinkime buvo išrinkta nauja 
valdyba: Jonas Stanfcowicz,
pirm.; Stasys Vister, vice-pirm.; 
Anton Ramoii, vice-pirm.; Fefc 
lix Yakailis, rašt.; Frank Gurs
kis, fin. rašt.; Michael Jovarau- 
skas, ižd.; Ghas. Jasunas ir A. 
Evaskus, globėjai ir M. J, Shab- 
linskas, maršalka.

Visi 16-tos ir 17-los lietuviai 
kviečiami atsilankyti ketvirta
dienį, 8 vai. vakare minėloj vie-

ganizacijos, nes šioj kolonijoj 
yra labai reikalinga lietuviams 
organizuotis ir likti nariams ši
tos organizacijos.

Pilietis.
Sekmadienį, kovo 26 dieną, 

Michaelį svetainėj’, prie 111 Ui 
ir Sacramento Avė., įvyks svar-

Gremal’s Užeiga
Mr. ir Mrs. Gremaliai yra 

savininkai namo ir biznio Gre- 
mal’s Tavern, 919 W. 35th st.

Jie patyrę ir mandagus biz
nieriai, todėl jų užeigoje vi
suomet geras patarnavimas.

“ta-

\gnes Kasper 
Sveiksta

CICERO. .— Ligonė Agnės 
Kasper, 1608 S- 50 avė. (tel. 
Cicero 2633) dabar jau ran
dasi namuose po daktaro Dr. 
Kari A. Meyers .priežiūra 
eina geryn. Apie Velykas ža
da visai pasveikti.

“Dabar,” sako Kasper,
riti >rdingai ačiū visiems savo I 
lankytojams už gėles, dovanas 
ir kas tik kuo nors mano ne
laimėj pagelbėjo. O labiausia 
dėkoju p-ai Kellar, 4014 So.l 
Mapiewood avė., už kraują,) 
kuriuo man labiausia pagelbė
jo. Taipgi dėkoju p-iai Roset- 
kienei, kuri buvo su manim 
visą mano ligos laiką, -piai 

Į M. Walantas, kuri mane labai 
atjautė, K. Wilkui; Mrs. Ga- 
linskis, Mrs. Rudinas, M. Ki- 
rilienai ir kitiems mano ge
riems draugams.

černę ir grosernę Bridgeporte, 
J. Daraškai, tūlą laiką buvo1 
išvykę į Wisconsino valstiją- 
Tenai jie gyveno savo farmoj, 
bet praeitą žiemą jie farmą 
išrendavo ir grįžo Chicagon.

Dabar Joe Daraška turi Bu- 
černę ir grosernę, 634 W. 35th 
st. kurią nupirko iš F. Vai- 
chkaus J. Daraškams biznis 
sekasi, nes jie turi daug metų 
patyrimo ir bridgeportiečiai 
dar jų nebuvo užmiršę.

Pasekmingi
Biznieriai

P. Kampikai užlaiko gerą 
bučernę savam name, 3213 S. 
Parnell. Jie visuomet laiko 
gerus valgomus produktus, 
todėl ir biznis sekasi.

Praeitais metais p-ia Kam- 
pikienė lankėsi Lietuvoje. Ji 
lenai išbuvo apie pusę metų 
ai i ko.

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar nevisos 

užimtos.
Kas pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną.
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKI CHI-

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

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

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

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

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

DVEJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

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

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

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West «3rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California
A. P --- -------------------------
- | Tel. YARDS 3899.

Zelvis Building Co.
Generalis Kontraktorius

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

CHICAGO, ILL.

iH 
. Irt AT 

PREFER

Lietuvis Phimberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS.

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES 
2422 W, 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 568Š

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE 

VISKAS DĖL VYRŲ

PAUL LEASAS 
(Vyriškų Rūbų Krautuvė) 

3427 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 0937

A H.k.v 
ITS C' 

HlllIONS

DON T FORGET
TO SEND THE

'3\WHIP
MIRACLE

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENI— TT —7 IKI 8 VAL. VAK.
• ŠEŠTADIENI- W. H. F. C. -7 IKI 8 VAL. VAK.
• SEKMADIENĮ—_______________________ —7 IKI 8 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrių*

W. H. F. C

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

SpausdinamSunkiai Susižeidė
Dievo Apveizdos 
Parapijos Janitorius

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILA IŠIMIAMI $1Q.5O 

už ............................ ■
GYDYMAS $Cn.OO

LIGONINĖJE .............. V U
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. Lawndale 5727.

FOTOGRAFAS

|Gavp

Jessie KassaI nuo Ray Kas-
komanda 
ligoninėn,

išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoj)

Joseph Waitas, 25, su Eve- 
lyn Kalus, 22

Reikalauja
Perskirų

Bertha Wal!ace nuo John 
Wallace

Louise Suk nuo Walter Suk

Iškrito iš Lango
18 APYLINKE — Vakar po 

pietų Dievo Apveizdos parapi
jos janitorius Mikas Mikulėnas 
(?) sunkiai susižeidė iškritęs iš 
lango.

Jisai plovė antro aukšto lan
gus parapijos mokykloj, kuri 
randasi šalę bažnyčios, prie 18 
St. ir Union gatvių. Staigiai Mi
kulėnas susvyravo ir atsidūrė 
ant žemės. Spėjama, kad jis 
persiskėlė-galvą ir nusilaužė nu
garkaulį.

Sužeistasis yra apie 55 melų 
amžiaus. Ugniagesių 
jį nuvežė apskričio 
kur jis dabar guli.

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
m eono/ asoo

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlai
domis ir Hollywood 
šviesomis. Da r b a s 
garantuotas.

420 W. 63rd St.
Tel. ENG. 5883-5840
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Ketvirtadien., kovo 23, 1939

Dabar Laikas
Hitlerį Suvaldyti
Sako 1 T. Zuris

Teisėjas pridūrė, kad “mes 
galime tuojau pareikšti savo 
pasipiktinimą diktatūromis 
remdami prezidento Roose- 
velto sumanymą paskelbti 
jiems “kvarantiną.”

Zuris toliau kvietė visas tau
tines grupes Amerikoj veikti 
bendrai kovoj su diktatūro
mis. Jie ragino jas bendrai ir 
visais galimais budais ginti 
demokratiją nuo tolimesnių 
puolimų, nes ko susilaukė 
Lietuva ir Čekoslovakija, to 
gali susilaukti ir visos kitos 
tautos.

Teisėjas J. T. Zuris.
Teisėjas J. T. Zuris retai 

kada teprabyla viešais klausi
mais, bet vakar jis padare iš
imtį, ir kreipėsi į plačią Ame
rikos visuomenę prašydamas 
gelbėti Lietuvą nuo Hitlerio 
gaujų ir padaryti galą nesu
valdomo banditizmo siautimui 

, Europoje.
Dabar laikas, pareiškė tei

sėjas Zuris, visiems demokra
tiškai nusiteikusiems žmones 
paskelbti kovą diktatorių ne
suvaldomų agresijos žygiams.

Jeigu demokratiški žmonės 
tuojau neužims aiškios pozi- 

demokratijos 
neparodys tas 

diktatoriams, 
mes netiesio- 
savo sutikimą

Lietuvis Žemaitis 
Sustabdė Troką 
Ir Numirė

52 metų Chicagos lietuvis, 
William Žemaitis, buvo sun
kių trokų šoferis. Užvakar, 
bevažiuodamas sunkiam ilgų 
distancijų troke, jis ištaigiai 
susirgo. Važiavo per 18-tą A- 
pylinkę.

Nieko nelaukdamas Žemai
tis sustabdė troką ties 2101 
Canalport avenue ir nespėjęs 
motorą užsukti, sukrito ant 
troko vairo ir mirė. Žemaitis 
turėjo širdies ligą.

Gyveno adresu 808 Newport 
avenue.

NAUJIENOS, Chicago, 111

Ą-cme-Naniienų 1 elfmhoto
William O. ‘Douglas, kurį prezidentas Roosc- 

veltas nominavo į Aukščiausiąjį teismą.

Operetė “Laima 
Linksmaicijos, ir jeigu 

griežtu elgesiu 
savo pozicijos 
tai, aš manau, 
giniai duodame
jų piratiškam plėšimui ir ati
darom duris naujiems agresi
jos žygiams. Mes nebegalime 
laukti naujų okupacijų ir 
naujų provokacijų. Dabar lai
kas parodyti vieningą pasi
priešinimą.

Nubaudė Kalėjimu 
Keturių “Boot- 
legerių” Šeimyną
Sėdės kalėjime nuo 9 mėnesių 

iki metų.
Fedcralis teisėjas Charles 

Woodward paskyrė kalėjimo 
bausmes keturių chicagiečių 
šeimynai, kuri užsiėmė boot- 
legeriavimu.

Jie darė apie $100,000 apy
vartą pei\ metus ir užlaikė 
slaptą bravomą Southsidėjc*

Nuteistieji yra:
Frank Hodorowicz,

S. Michigan aVe., kuriam pas
kirta kalėti metus ir 'dieną;

Petc IIodoroAvicz, brolis;
Mike Hodorowicz, antras 

brolis, ir
Clcm Dowiat, brolėnas, visi 

trys turės kalėti po devynis 
mėnesius. Jie buvo suimti, kai 
federalės valdžios agentai pas 
juos užtiko alkoholio, už kurį 
akcyzas nebuvo sumokėtas.

Visi išbrenda iš bėdą ir baigia 
operetę džiausmingai

tų atgauti savo žemes. Jis ra
gina Pilypą eiti į kambarį ir, 
Rokui nematant nusiveda Pily
pą užpakalin, ir įkelia jį į kam
barį per langą. Jam sugrįžus 
ant scenos, atvyksta kunigaikš
tis Fridrikas, ir sužinodamas 
kas jis per vienas, paliepia sar
gams jį nuimti. Fiamela betgi 
vėl prisimeilina prie savo bu
vusio sužadėtinio, Fridriko, ir 
išprašo savo tėvui atleidimą. 
Jiems beieškant Pilypo, šis iš
eina iš kambario su Betina. Pi- 
ypas laiko savo rankoje sulam
dytą Ęetinos vainiką.. Kuni
gaikštis Fridrikas atleidžia 
Laurynui už padarytą įžeidi
mą, ir viskas baigiasi linksmai !

Ne Vien Apdraudą 
Teikia, Bet Mus 
Taipgi Murina

Po SLA konferencijos
Kovo 19 d. North Sixlėj, Gri

gaičio svetainėj, 3804 Armitagc 
įvyko SLA 6 Apskričio 

Dr. Mon tvidas,

-J—

SITUATION WANTED 
Ieško Darbo

PAIEŠKAU NAMŲ DARBO prie 
lietuviškos šeįmy.ųos.- Gera darbi
ninkė. Pilųai patyrusi. Paliudymus 
turiu.

KASY DORRIS, 
3417 South Morgan St.

HELP WANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti du nemažus vaikus ir kamba
rius. Atsišaukite laišku. Andrius 
Dapkus, 49G0 Conn. St., Gary, Ind.

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

1747 So. Halsted St.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, gydytojaus name. Savas 
kambarys, lengvas skalbimas, $7.00.

Kedzie 7017.

e

BUSINESS CHANCES 
_________ Biznio Progos

PARSIDUODA kepykla, nebran
giai—biznis gerai išdirbtas. Gerai 
įrengta—geri fikčeriai. Box 954, 
1739 So. Halsted St.

KEAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui

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

MIDDLE STATE MORTGAGE 
4027 N. Crawford Avenue.

Independen.ce 6870.

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

MADOS

11823

a. Juozapo Lauri-

ir

penkta
is vai. 
bus nu-

JUOZAPAS LAURINAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 20 d., 1939 m., sulaukęs 
59 m. amž., gimęs Lietuvoje 
Montvilų kaime, Jurbarko 
parap., Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nubudime 

seserį Oną, jos vyrą Joną Ži
linską ir jų šeimyną iš Benld, 
111. ir draugus.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioje, 4348 South 
California Avė.

Laidotuvės įvyks 
dienį, kovo 24 d., 

koplyčios
Lietuvių Tautiškas

popiet. Iš 
lydėtas į 
kapines.

Visi a.
naičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sesuo, švogeris, Draugai 

Pažįstami.
Laid. Dir. J. Liulevičius, 

Tel. LAFAYETTE 3572.

gerai kas laimingai baigiasi 
Taip yra ir su linksma operę-5 
te “Laima”, kurią Pirmyn cho
ras stato ateinantį sekmadienį, 
kovo 26 d. Sokolų svetainėj.

Trečias aktas

No. 4042 Augesnei moterei suk
nelė. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 
42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

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 St., Chicago, J1L

NAUJIENOS Pattern Pept.
173® S. Halsted Stų Chicago, DDL

Čia jdedu 15 centų Ir prašau

atsiųsti maa pavyzdi No.... —
Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

____________ -

Operetė yra parašyta prancū
zų kompozitoriaus Edniond 
Andran, kuris mokinosi kuni
gu, bet kad muziką mylėjo la
biau už kunigystę,' lai mete se
minariją ir pradėjo mokintis 
muzikos. Likęs vargonininku 
jis ėmė rašyti operetes apie 
žmonių prietarus. Viena iš to
kių operečių ir yra “Laima 
(La Masco t te).

Štai paskutinio, trečiojo ak
to, turinys:

Visa dedasi viešbučio salėje 
Pisos kunigaikštijoje. (Kaip at
simenate, Pisą valdo kunigaikš
tis Fridrikas, o Piombiną ku
nigaikštis Laurynas). Galima 
tuojau pastebėti, kad viešbučio 
savininkas Motiejus nekenčia 
nei 
nes 
čia, 
viai 
bar 
nuomonėj, 
sus iš kur tas

L. ^tupfaraiiė

Fridriko, nei jo kareivių, 
jis iajko Lauryno pusę... 
gerdami vyną, Pisos karei
vis! giria Pilypą, kuris da- 
yra kapitonas Fridriko ka-

Kareiviams užklau- 
narsuolis Pįly- J. Rukštala

avė 
suvažiavimas, 
konferencijos vedėjas, atidarė 
susirinkimą. Delegatų buvo ir 
iš kilu miestu. Buvo linksma 
gįrdėti, kad musų ęrganizalo- 
riai nesnaudžia, nes įrašė arti 
dų šimtus naujų narių ir susi
tverė keturios naujos kuopos. 
Po konferencijos Nųrlh Sidės 
kuopa pavaišino delegatus ską- 
iųa vakariene.

Vertinga organizacija
Dar noriu pridurti, kad daug 
a geriau prisirašyti į gerą 

organizaciją, negu rūpintis lik 
apie mirtį. Jeigu bįjosim ir kal
bėsim tik tą patį, tai netaiku ir 
mirsim. SLA kuopos laiko su
sirinkimus kas menesį. Suei
na m su 
Kartais 
sveikatą lai apie kitokius daly
kus, nes kuopos turi narių dak
tarų ir advokatų. Jeigu suser- 
gam, tai lankytojai atlanko ir 
pagelbsti reikale esant. Ligos 
pašalpą gaunam, o numirus po
mirtinę išmoka giminėms ir 
ųereikia rūpintis su grabne- 
šiais. Užtenka draugų palydėti 
į amžinas t į.

Vajus baigiasi geg. 1 d.

kas mėnesį.
draugais, pasil
būna paskaitos apie

Taigi ne’aukit, įsirašyki t be alį- 
dėiiojimo; busite patenkinti. 
Jeigu North Sidėj kurie norit 
įsirašyti, tai tik parašykit mu
sų organizatoriui 226 kp. K. 
Čepų levi eini, 1408 N. Latrobc 
aye. Jis tuoj pribus ir įrašys. 
Girdėjau, kad jis jau didelį

i jRk • ■ a i Siunčiam GėlėsI fi V £ i 19 Telegramų į W » Elniu Visas Pasaulio
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir pagrabąms.

3316 So. Halsted Street 
Tel. YARDS 7308 

m

... .......... . «l|l! ......
I i f) f) A GSIės MyĮinJjei»s§
II K K B Vestuvėms, Ban-g V11Uff* Kietams, Laido-įj

tuvėms, Papuoši-H 
GĖLININKAS man,s S 
4180 Archer Avenue | 

Phone LAFAYETTE 5800

_____

fanli jiems paaiškina, kad kar
tą atvyko į kariuomenės sto
vyklą du kaimiečiai, ir įstojo į

kį narsumą, kad buvo pakel
tas į kapitonus. Antras gi yra 
jo tarnas ir visados Pilypą se
kioja.

Atvyksta pats kunigaikštis 
Fridrikas, ir neužilgo, Pilypas 
su savo tarnu. Pilypas prašo 
kunigaikščio leidimo apsivesti 
su savo tarnu! Paaiškina, kad 
jo tarnas tai ne kas kitas kaip 
tik Bėtina, persirėdžiusi vyro 
drapanomis 1 Kunigaikštis duo
da savo leidimą, ir atvykstant 
keliaujantiems muzikantams, 
Fridrikas, Pilypas ir Betina iš
eina, palikdami kareivius 
šiliukam t.

"Piombinos beždžionė”
Keliaujantieji muzikantai 

nugaįėtas kunigaikštis Laury
nas sų savo dųktere, Fiamela, 
ir jojo ministeriu, Roku. Ka
reiviui, žinoma, .jų nepažino. 
Jie užprašo, kad muzikantai 
uždainuotų jų sudėtą dainą 
apie kunigaikštį Lauryną, ku
rioje Laurynas vadinamas

D.alyvauja komiškoj operetėj 
“LAIMA”, kurią “Pirmyn” 
Choras stato šį sekmadienį So- 
kolų svetainėj, 3:00 vai. po 
pietų. Veikalą pildys puikus są
statas, su Povilu Stogiu ir Ona 
Skeveriute priešakyj. Bilietai 
po 75c, o po programo šokįai, 
vaišės ir pasilinksminimas.

Šokiams gros dvi orkestros.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoj yra saugiausia organiza
cija po valdžios priežiūra, pri
ima narius neatsižvelgdama į 
tikėjimiškas ar politines pažiū
ras. —V. Faiza.

Joniškiečių
Vakarėlis

pa-

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 Grove, 
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, 
—,— ---- ,---------------- 1----------

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

Tai Susirinkimas 
Dabar Jau Galės 
Įvykti

Tarp Kupiškėnų

Piombinos beždžione. Jie ir tu
ri dainuoti. Kareiviams atsisky
rus, Laurynas duoda Motiejui 
žinoti kas jis per vienas. Kada r'
Motiejus praneša, kad šiuo lai
ku bažnyčioje yra vestuvės Be- 
tinos su Pilypu, Fiamcta, kuri 
yra įsimylėjusi į Pilypą, ap-

Juokus, pasigailėdamas savo se
no piemens,' Pilypo, jam pra
neša, kad jo Belipa yra Jaima, 
ir kad tuojau po pirmo mote
rystės bučkio ji taps paprasta

į kambarį, kuriame Betina jo

kad Betina luptų paprastu mo
teris, nes laimai nebūnant, Fri
driko kariuomenė neturės to
kio pasisekimo ir tada jis gale-

Šis, sako, bus geriausias
Lietuvių priežodis sako: “Jau 

kad davė, tai ir dribtelėjo”. Jo
niškiečių Labdarybės ir Kultū
ros Klubas tikrai žada duoti ir 
linksmybių ir puikių dovanų, 
kurios bus leidžiamos išlaiipė- 
jimui. Andai nuvykęs žiuriu, 
kad šio bunco ii' šokių paren
gimo komisijos nare Akvilįna 
Ballienė-Slavinskaijtė su 
mamyte p. Slovinskiene
visokias s lai tieses ir kitokius 
(Įarbelius. Sąko, visi jie Jius 
duodami Joniškiečių vakapėjyj, 
kurie mokės kauliukais berti, 
tai ir is kitokio atžvilgio bus

savo 
neria

Yuškos salėj. 2 vai. p. p. pra
sidės lošimas, o vėliau bus mu
zika ir visokie pamarginiinai 
ir pačių svečių vaišės. Įžanga 
tik 30c. Bukite visi.

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
------------------------------------------------I------------------

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.

rendos

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

BARGENAI—Dviejų aukštų frei- 
minis ant konkrito 
šešių kambarių flatai 
šildomi, dviejų karų garažas. Ca- 
lifornia netoli 44 gat. Kaina $5200. 
Kreiptis W. G. Pokorny, Tel. Yards 
3395.

pamato, du
— pečiais

Kupiškėnų Kultūros Draugi
jos mėnesiniai susirinkimai 
yra laikome šeštadieniais. Tai 
narių parankamo dėlei, nes 
šeštadieniais visi nariai liuo- 
si nuo darbo, gali lankyti su
sirinkimus ir turime daugiau 
liuoso laiko aptarti draugijos 
bėgančius reikalus. O po su
sirinkimo dar yra laiko pa- 
diskusuoti ir kitokius kasdie
ninio gyvenimo įvykius.

Bet praėjusiais keliais šešta
dieniais Kupiškėnai tikrai bu
vo “buzy”- Tai “Naujienų” 
Jubiliejinis parengimas ir Ka
zimierų bei Juozapų vardadie
niai. Taip Kupiškėnai užlipti 
buvo su parėm, kad susirin
kimą turėjom kelti vis toliau. 
Ateinantį šeštadienį, kovo 25 
dieną, Kupiškėnai gal bus liu- 
si. Tad Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos mėnesinis susirin
kimas įvyks eks-pirmininko P. 
švelniaus bule, pirmam auk
šte, 1943 No. Kostner Avė., 8 
vąj. vakare. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti į susirinki
mą ir pašvęsk i t tą vakarą 
draugijos labui. Tai musų vi
sų pareiga temyli draugijos 
eigą,

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. Greenvvood. F. G. LUCAS and 
CO., 4108 Archer Avėnue, Tel. La- 
fąyjętte 5107.

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

FARMA CULVER, IND. — 2 na
mai, barnė, sodnas, miškas Pinigais 
arba mainyti. 1534 West 62nd St.

57 AKRAI, visas įrengimas su 
geru namu. 80 mylių nuo Chica- 
gos. Mainys į nuosavybę. Rašyti.

Box 953, 1739 So. Halsted St.

FARMOS. Turime visokių rusių 
farmų: Vaisių ir javų, nuo 18 iki 
500 akerių—kainos nuo $1800 iki 
$15,000—Indianoj ir Michigane 
30 iki 90, mylių nuo Chicagos. 
bar kai tik geras laikas pirkti 

AUG. SALDUKAS, 
4038 Archer Avenue.

Chjcago, III. Tel. Lafayette 6719.

nuo 
Da- 
ukį.

AUTOS—TRŲCKS FOR JSAJ^ 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

B.

4 PURŲ TOURING $edaą 1937 
Plymouth, Heateris ir defrosjteris. 
Karas atsižymi kaip naujas — už 
prieinamą kainą. CENTRAL AUTO 
SALES, 3207 So. Halsted St. Vip- 
tory 1717. Dėl informacijų klaus
kite CARL WAINORA.

Išleistuvių 
Vakarėlis

Penktadienio vakare, 
24, 1939, yra rengiamas 
tuvių vakarėlis Aleksandruį 
Vasiliauskui, buv. Meldažio sa
lėj, 22’44 W. 23rd Place. Pra
džia 7:30 valandą vakaro. Vi
si draugai ir pažįstami yra nuo
širdžiai kviečiami atsilankyti į 
šį vakarėlį ir tinkamai atsi
skirti su musų svečiu, kuris 
turėjo koncertą pereitą sekma
dienį. Kadangi labai gražus 
oras pasitaikė, tai koncertas 
nebuvo toįks sėkmingus, kaip 
buvo manyta, ir Chicagos lie
tuviai, nenorėdami išleisti sve
čią be tinkamo pagerbimo, ren-, 
gia šį vakarėlį. Bus užkandžiai, 
šokiai, žaidimas, ir draugiškų 
pasikalbėjimų tarp draugų ir 
svečių. Visi dailės mylėtojai 
yra kviečiami atsilankyti. Įžan
ga—50c.

Kovo 
išleis-

SOJL-FQR SALE 
Juodžemis—Pardavimui.

PIRMOS RŲŠJES 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 GAVCŲS 
6100 So. State Street, 
Tel. Wentworth 7942.

Jei Norit
• KĄ PARDUOT
• AR NUSIPIRKT

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS 

VISI SKAITO.

P. S.
Joniškietis. | dainuos

Rengimo Komisija.
Bus ir programas — 

pats svetys.

PAŠAUKITE MUS TUOJAUS
CANAL 8500

Musų apgarsinimų kainos pri
einamos- Už pakartojimus 
duodame gerą nuolaidą.
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CHICAGOS LIETUVIU PREKYBOS BUTO 
TELEGRAMOS WASH1NGTONU1 

IR LONDONUI
PRAŠO PAGALBOS LIETUVAI

WASHINGTONUI
Honorable Sumner Welles, 
Acting Secretary of State 
Washington, D. C.

The Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois 
hopes that our government will be as emphatic in its 
protest against aggressots who are contemplating the 
seizure of Lithuanian tetritory as it was in its protests 
against the invasion of other small nations.

JOHN W. KALEDINSKAS, president
Lithuanian Chamber of Commerce of Ill’nois, 
J. P. RAKŠTIS, Chairman 
Foreign Relations Committee.

Rado Alfonsą 
Kasperą Negyvą 
Lovoj

Ieško Jo Giminių.
T0WN OF LĄKE. — Adre

su 4435 So. Honorė Street, va
kar buvo rastas negyvas 53 
metų lietuvis Alfonsas Kaspe- 
ras. Atrodo, kad jis mirė šir-

dies liga, bemiegodamas, nes 
kūnas buvo atrastas lovoj.

Spėjama, kad velionis turė
jo giminių .Chicagoj. Jeigu jie 
tebegyvena Chicagoj, arba jei
gu kas žino kur jie gyvena, 
prašom susižinoti su J. F. Eu- 
deikiu, 4605 So. Hermitage, 
tel. YARDS 1741. Velionio ku- 
nas randasi Eudeikio koply
čioj, kur Šįryt įvyks jo mirties 
tyrinėjimas.

RADIO

an- 
vai.

NEW CITY FURNITURE CO. 
RADIO PROGRAMAS

Iš stoties W.Š.B.C. kas 
tradienį nuo 8:00 iki 8:30 
vakare.

Antradienį bus labai įdomus 
programas. Dalyvaus šakar- 
Makar Choras iš Roselando, 
St. Louis Lujis” ir kiti.

(Sp.)

LONDONUI
His excellency Neville Chamberlain
Premier of Great Britain
London

Your intercession and humanitarian aid iš begged at 
any attempt made to seize any Lithuanian teritory by 
aggressor nations.

JOHN W. KALEDINSKAS, president 
Lithuanian Chamber of Commerce of Illino.’s, 
J. P. RAKŠTIS, Chairman 
Foreign Relations Committee.

Klaipėdos Gynimo
Komitetas Šaukia
Masinį Mitingą

Kalbės Dr. P. Grigaitis, 
L. šimutis, M. Vaidyla

Nutarė Boikotuoti 
Gydytojus

Chicagos Elevator Opera- 
tors and Starters Unija vakar 
paskelbė boikotą American 
Medical Association. ir visiems 
daktarams, kurie priklauso 
prie tos organizacijos.

Unija skelbia, kad organi
zacijos viršininkai atsisakė 
derėtis dėl kontrakto unijos 
nariams, kurie dirba Amer
ican Medical Association ru
tiluose prie Grand ir 
boru gat-

Dcar-

Klaipėdos krizės

Rytoj vakare Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje įvyks svar
bus masinis mitingas, kurį šau
kia Chicagoj gyvuojantis Klai
pėdos Gynimo Komitetas. Jį 
sudaro Klaipėdos krašte gyve
nę lietuviai.

Mitingas yra šaukiamas iš
aiškinimui
kuri vakar pasibaigė krašto ir 
uosto atidavimu Hitlerio rud- 
marškiniams. Vakar rytą na
ciai iš Vokietijos jau sugarmė
jo Klaipėdos kraštan, užvaldė 
visas valdiškas įstaigas ir šian
dien laukia Hitlerio. Jis atva
žiuoja iš Vokietijc-s su karo 
laivu ir triumfaliu maršu ofi
cialiai “išvaduos” Klaipėdą iš 
“Lietuvos vergijos”.

Kodėl taip įvyko? Kodėl Hit
leris drįsta grobti teritoriją 
paskui teritoriją? Kodėl niekas 
jam nepasipriešina?

Kada-gi sustos jo siautimas 
Europoj? Jis garantavo Lietu
vos sienas už Klaipėdos atida
vimą Vokietijai, bet kas gali 
užtikrinti, kad jis nepasielgs 
taip su Didžiąją Lietuva, kaip 
jis pasielgė su Čekoslovakija? 
Kur-gi Europa eina ir kas 
mums * amerikiečiams daryti, 
kad Lietuvos Nepriklausomybė 
nepražūtų verdančiam Europos 
barbarizmo’ katile?

Organizuoja 
Teatro Grupę 
Bridgeporte

Adult Educational Council, 
su W.P.A. pagalba organizuoja 
Bridgeporte “Community The- 
atre Group”, teatro grupę, ku
ri mokins suinteresuotus žmo-j 
nes vaidybos, statys veikalus 
ir užsiims kitu teatro darbu, 

o

Grupes pirmas susirinkimas 
įvyks rytoj, 7:30 valandą va-, 
kare, Mark White Square sve
tainėj, prie 30th ir Halsted.

Visi suinteresuoti bridgepor- 
uečiai kviečiami atsilankyti.

Tai klausimai, kurie kiek
vienam vakar stojosi akyse 
skaitant pranešimus apie Klai
pėdos likimą ir paniką visose 
Europos valstybėse. Tai klau* 
simai, kurie rytoj vakare bus 
diskusuojami Klaipėdos Gyni
mo Komiteto mitinge.

Kalbės “Naujienų” redakto
rius Dr. P. Grigaitis, “Draugo” 
redaktorius Leonardas šimu
tis, “Sandaros” redaktorius — 
Mikas Vaidyla ir atstovas nuo 
Chicagos čekų organizacijų.

Pradžia 7:30 valandą vaka
re. Visi lietuviai yra kviečia
mi dalyvauti.

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

Vakar CKicagoje

bi*>i

kutinu

riu£
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Juozas Urbšys, Lietuvos 
užsienio reikalų ministras, 
kuris buvo nuvykęs į Berly
ną tartis su Hitlerio valdžia 
dėl Klaipėdos krašto. Hitle
rio valdžia jam pastatė uiti-, 
matumą: geruoju atiduoki
te Klaipėdą arba mes užim
sime visą Lietuvą.

Lietuvos šauniųjų raitelių 
Kareivio kapui.

būrys vasario 16 dieną Kaune atiduoda pagarbą Nežinomojo
VDV foto
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Anglijos premjeras 
metų amžiaus sukakties 
kalbą.

NAUJIENV-ACME Telcphoto
Neville Chamberlain savo 70 
išvakarėse sako per radiją

NAUJIENŲ-ACME Telcphoto

LONDONAS. — Anglijos karalius Jurgis VI sutinka 
Albert Lebruną, Prancūzijos prezidentą.
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• Amansio Rossi, janitorius, 
1014 North Blvd., Oak Parke, 
susitaupė $3,000 Italijai aplan
kyti. Pasirodė nepažįstamas 
vyras, John Ganene ir pasisiū
lė kelionės reikalus sutvarky
ti.

Gavęs pinigus Ganene dingo, 
kartu dingo Rossi kelionė Ita
lijon.

» » »
e Policija išgelbėjo iš Chica
gos upės 25 metų Bernard Van 
Den Bosch, 104 W. Oak st., 
ir 19 metų Ruth Biggs, 19. 
bandė nusižudyti. Priežastis 
nelaiminga meilė.

Jie

du 
Curtis,

• Felony teismas sulaikė 
chicagiečius Donald 
4714 Flournoy, ir Charles Se- 
eres t, 533 East 46th Street, už 
išviliojimą apie $8,000 iš West- 
sidės biznierių. Jie platino blo
gus čekius.

4

• Waltsr Johansen,• Waltsr Johansen, 5359 
Broadvvay, uždarė krautuvę ir 
ruošėsi eiti name-. Bet tarpdu- 
ryj pasirodė vėlyvas klientas. 
Johansen nutarė jam patarnau
tu ir atrakinęs duris, įleido 
jį vidun. Už gerą klientas at
mokėjo Johansen’ui 
Atėmė nuo jo $32.

• 70 mylių greitumu 
ti mašina įvažiavo į du 
čius automobilius prie 
son ir Austin, ir du 
sunkiai sužeidė: John
son, 22, nuo 322 S. Kostner 
avenue ir Harry Pacheki, 31, 
nuo 844 N. Fairfield avenue.

blogu.

lekian- 
stovin- 
llarri- 

žmones 
Peter-

O 46 metų chicagietis William 
Muehlemann, 920 Wilson avė., 
atsidūrė kalėjime už daugpa-

Nepaprastas Masi 
nis Mitingas Liet. 
Auditorijoje

Penktadienio vakare 
7:30 vai. kovo 24 d., 
nepaprastas masinis mitingas, 
išnešti grieščiausią protestą 

' prieš Hitlerio užgrobimą Klai
pėdos krašto.

Brangus lietuviai, kas gy
vas ateikite ar atvažiuokite į 
Lietuvių Auditorium išnešti 
grieščiausią protestą prieš gro- 

1 boniško I
Lietuvos 
plėšimą 
Krašto.

Kraugeringas Hitleris pasi
grobė Austriją, sudraskė Če
koslovakiją, o dabar išitesė 
savo kruvinus nagus į Lietuvą 
ir nuo jos atplėšė lietuvių vie-

įvyks

Hitlerio sulaužymo 
suvereinitetą ir at- 
nuo jos Klaipėdos

lictu- 
lietu- 
tekt 

netu-
esą, kurio gyslose 
lietuviškas kraujas, 
nei vienas pasilikti na- 
ir ramiai sėdėti. Visi tu-

Gerbiami Chicagos 
viai! Kas dar jaučiatės 
viu 
dar 
rite 
inie
rime sueiti ir grausmingu bal
su sušukti šalin savo kruvinus 
nagus nuo nepriklausomos 
Lietuvos!

Minėtam masiniam mitinge 
kalbės Naujienų redaktorius 
Dr. P. Grigaitis, Draugo re
daktorius L. Šimutis ir San
daros redaktorius M. Vaidyla- 
Taipgi bus keletas žymių ame
rikonų kalbėtojų.

Be to, bus priimtos rezoliu
cijos ir pasiųstos Anglijai, 
Francuzijai ir kitoms vyriau
sybėms. '

Todėl, malonus Chicagos 
lietuviai, kas gyvas nepalikite 
tą vakarą namie. Atvykite į 
Lietuvių Auditorium, 3133 S. 
Halsted st., 7:30 vai. vakaro.

Viršininėtą protesto masinį 
mitingą rengia Chicagos Lie
tuvių Klaipėdos Gynimo Ko
mitetas.

Visus širdingiausiai kviečia 
atsilankyti:

Chicagos Lietuvių Klaipėdos 
Gynimo Komitetas,

tystę. Jis turėjo dvi žmonas ir 
kokiu tai 
Neišdraskė 
bet nutarė 
suviliojimą

budu jos susitiko, 
viena kitai akių, 

bendrą vyrą už jų 
nubausti.
» » B

• Iš chicagiečio Wililam H. 
Miller namų, adresu 6110 So. 
Sacramento avenue nežinomi 
piktadariai pavogė brangeny
bių, rūbų ir revolverį, kurių 
vertė siekia apie $500.00. Bet 
beskubėdami jie aplenkė dėžę, 
kurioj buvo apie $400 pinigais 
ir $400 deimantais.

• Chicagos apšvietos taryba 
vakar pridėjo vieną savaitę 
prie dabartinių mokslo metų. 
Tokiu budu atostogoms šįmet 
vaikai išeis savaitę vėliau ne
gu pernai. Dabar mokslo metai 
bus 38 savaičių.

90 mylių 
Bet spė- 
buvo su
las auto-

• Prie Harlem ir Archer avė. 
Summit’o policija pastebėjo 
vogtą automobilį. Automobilio 
keleiviai, supratę, kad policija 
juos vysis, pasileido 
greitumu ir pabėgo, 
jama, kad kai kurie 
žeisti, nes kai Vėliau
mobilis buvo atrastas Forest 
Parke, jame buvo 20 kulkų 
skylių. Policistai apšaudė pik
tadarius kulkosvaidžiu.

a » »
• Non-Sectarian League for 
Americanism, naujai gimusi 
Chicagos organizacija, kurios 
pirmininku yra Generolas John 
V. Clinnin, birželio- 1 rengia 
Soldier’s Lauke “Tolerancijos 
dieną”, ir kviečia visas ateivių 
grupes joje dalyvauti. 30 gru
pių jau prisidėjo.

biuras 
rodyti 
filmą, 

Filmas

e Policijos cenzorių 
leido Sonotone teatrui 
Vokietijai nepalankų 
“Koncentracijos stotis”,
buvo pagamintas Rusijoj ir 
blogoj šviesoj pastato Vokieti
jos nacius. Cenzoriai filmą bu
vo uždraudę, bet Chicagoj ki
lo protestas ir jie draudimą 
atšaukė.

» » »
• Prie 61-mos ir Laflin susi
dūrė į gaisrą važiuojantis ug
niagesių aparatas ir išmatų 
trokas. Du ugniagesiai ir tro- 
ko šoferis buvo sunkiai sužei
sti.

i
• Bižuterijos salesmonas Jo- 
seph Ornstein iš New Yorko 
raportavo policijai, kad nežino
mi piktadariai atėmė nuo jo 
valizę, kurioj buvo brangeny
bių už $70,000. Apiplėšimas 
įvyko vakar po pietų, prie Pure 
Oil rūmų, Wacker ir Micbigan.

Paskutinė Proga 
Išgirsti Artistą 
AL Vasiliauska

Penktadienį atsisveik nimo 
vakarėlis

šį penktadienį, kovo 24 d., 
buvusioj Meldažio svetainėje 
įvyks atsisveikinimo vakarėlis 
artistui dainininkui Alenksand- 
rui Vasiliauskui paremti.

Tai bus paskutinė proga dar 
kartą išgirsti jo malonų dra
matinio tenoro balsą.

Šalia įdomaus programo, bus 
ir skanus užkandžiai veltui. 
Prie skanaus alučio ir kitų gė
rimų, galėsim ir pasišokti prie 
geros muzikos. /

Artistas Al. Vasiliauskas yra 
labai draugiško budo jaunuolis 
ir turi tikrai turtingą balsą 
menišku atžvilgiu. Tikietus bus 
galima gauti prie durų. Kaina 
50 centų. Nepamirškite atsi
lankyti šį penktadienį 8 vai. 
vakare į Meldažio svetainę, 
2242 W. 23rd Place. —Draugas

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”




